
ล าดับ หมวดหมู่ ชื่อหนังสือ ผู้เขียน ผู้แปล พิมพ์ครั้งท่ี ราคา (บาท)

ภาษาฝรั่งเศส

1 ซึ่งมิอาจปลอบประโลม อานน ์โกดาร์ วัลยา วิวัฒนศ์ร 1 159.00         

2 ติสตู นกัปลูกต้นไม้ โมรีส    ดรูอง อําพรรณ  โอตระกูล 3 159.00         

3 นทิานข้างถนน ปิแยร๎     กริปารี สุจินดา     ตุ้มหริัญ 2 238.00         

4 พ่อกอริโยต์ (ปกอ่อน) ออนอเร ่เดอ บัลซัค วัลยา วิวัฒนศ์ร 1 264.00         

5 สาวสามสิบ ออนอเร ่เดอ บัลซัค สารภี     แกสตัน 1 197.00         

6 เออเฌน ีกร็องเด้ต์ ออนอเร ่เดอ บัลซัค วัลยา วิวัฒนศ์ร 1 198.50         

ภาษาสเปน/ละตินอเมริกา

7 กวีนพินธแ์หง่รัก 20 บท และบทเพลงแหง่ความส้ินหวัง

หนึ่งบท 

(ปกอ่อน)

ปาโบฺล เนรูด้า กวีชาวชิลี 

เจ้าของรางวัลโนเบล ค.ศ.1971

ภาสุรี ลือสกุล 1 69.00          

8 จบเกม ฆูลิโอ กอร๎ตาชาร๎ สว่างวัน  ไตรเจริญวิวัฒน์ 1 297.00         

9 ฉันกับฬา  ปล๎าเตโร่ (รางวัลโนเบล) ฆวน รามอน ฆิเมเนช สถาพร ทิพยศักดิ์ 1 232.00         

10 บันทึกรักนกัฆ่าผู้อ่อนไหว (นวนยิาย) หลุยส๎  เซปุล๎เบดา สถาพร ทิพยศักดิ์ 1 119.50         

11 โลกสุดขอบฟ้า หลุยส๎  เซปุล๎เบดา สถาพร ทิพยศักดิ์ 1 169.50         

12 สุดขอบโลกท่ีฟินสิแต๎เร มาเรีย โรซา โลโฆ ภาสุรี ลือสกุล 1 297.00         

13 หนิ่งงุ้นโน่ ปิลาร๎     มาเตโอส สว่างวัน  ไตรเจริญวิวัฒน์ 2 69.00          

ภาษาอังกฤษ

14 ขบวนการหมาจุด โดดี ้    สมิธ สาลิน ี    คําฉันท์ 2 159.00         

15 คาราวานนางฟ้า บีทริกซ๎ พ็อตเต้อร์ สุทธ ิโสภา 1 169.00         

รายการหนังสือ ปกอ่อน



ล าดับ หมวดหมู่ ชื่อหนังสือ ผู้เขียน ผู้แปล พิมพ์ครั้งท่ี ราคา (บาท)

16 คุณจิ้งจอก โรอัลด์ ดาหล์ สาลิน ี    คําฉันท์ 2 159.00         

17 คุณจิ้งจอก (ปกแข็งริมเงิน) โรอัลด์ ดาหล์ สาลิน ี    คําฉันท์ 3 418.00         

18 คู่อริท่ีรัก จีน     เว็บส๎เต้อร์ สังวรณ์     ไกรฤกษ์ 2 221.00         

19 เคาตุ่ณ โรอัลด์ ดาหล์ ผุสดี นาวาวิจิต 1 79.00          

20 ฅนตัวจิ๋ว แมรี่     นอร์ต้ัน สุทธ ิ    โสภา 2 139.00         

21 เงือกนอ้ยและเรื่องอื่น ๆ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เสน ผกาวด ี อุตตโมทย์ 2 129.00         

22 จิ๋วชาวทุ่ง แมรี่     นอร์ต้ัน สุทธ ิ    โสภา 1 184.00         

23 จิ๋วลอยน้ํา แมรี่     นอร์ต้ัน สุทธ ิ    โสภา 2 159.00         

24 จิ๋วลอยฟ้า แมรี่     นอร์ต้ัน สุทธ ิ    โสภา 1 164.00         

25 ชั่วนริันดร์ นาตาลี แบ๊บบิตต์ สุริยฉัตร ชัยมงคล 2 149.00         

26 เด็กชายนุ่งชุดกระโปรง เดวิด แวล๎ เล่ียมส๎ สาลิน ีคําฉันท์ 1 164.00         

27 นกสีเงิน อิเลียนอร ์    ฟาร์เจิน สุทธ ิ    โสภา 1 179.00         

28 นอ้งแป้ง แอนน ์ไฟน์ สุมนา  บุณยะรัตเวช 2 149.00         

29 นิ้ววิเศษ โรอัลด์ ดาหล์ ผุสดี นาวาวิจิต 2 77.00          

30 ฅนซื่อบ้ือ โรอัลด์ ดาหล์ สาลิน ีคําฉันท์ 1 119.00         

31 ปุ่มเตียงวิเศษ แมรี่     นอร์ต้ัน สุทธ ิ    โสภา 2 159.00         

32 มาดามเด๊าบ๎ท์ไฟร์ แอนน ์    ไฟน์ ปาริฉัตร     เสมอแข 1 149.00         

33 ยาวิเศษ โรอัลด ์    ดาหล์ สาลิน ี    คําฉันท์ 1 139.00         

34 รัฐบาลหมา โดดี ้    สมิธ สาลิน ี    คําฉันท์ 1 108.00         

35 เรื่องแรก โรอัลด ์    ดาหล์ สาลิน ี    คําฉันท์ 2 229.00         



ล าดับ หมวดหมู่ ชื่อหนังสือ ผู้เขียน ผู้แปล พิมพ์ครั้งท่ี ราคา (บาท)

36 เรื่องเหลือเชื่อ โรอัลด ์    ดาหล์ สาลิน ี    คําฉันท์ 2 169.00         

37 โรงงานช็อคโกแล็ตมหศัจรรย์ โรอัลด ์    ดาหล์ สาลิน ี    คําฉันท์ 7 239.00         

38 ลูกหนิวิเศษ (รางวัลซีไร้ท์จากสิงคโปร)์ มินฟง     โฮ สาลิน ี    คําฉันท์ 1 196.00         

39 วอร์เซิ่ล กัมมิดจ์ หุ่นจอมซ่า (ฉบับแก้ไข) บาร์บาร่า ยูแฟน ท็อดด์ สาลิน ี    คําฉันท์ 2 187.00         

40 วางไม่ลง โรอัลด ์    ดาหล์ สาลิน ี    คําฉันท์ 3 139.00         

41 หนลูองยา โรเบิร์ต     ซ.ี  โอ’เบรียน สาลิน ี    คําฉันท์ 1 187.00         

42 หมากับแมว ชีลา เบิร์นฟอร์ด สุทธ ิ    โสภา 2 119.00         

43 เหลือเชื่อกว่า โรอัลด ์    ดาหล์ สาลิน ี    คําฉันท์ 2 147.00         

44 อานหกั เจมส์ อัลดริดจ์ สุทธ ิ    โสภา 2 79.00          

ภาษาญ่ีปุ่น

45 เด็ก 200 ปี (รางวัลโนเบล) เค็นซาบุโร โอเอะ มณฑา พิมพ์ทอง 1 197.00         

ภาษาอิตาลี

46 ผมไม่กลัว (นวนยิาย) นกิโกโล อัมมานติิ งามพรรณ เวชชาชีวะ 1 197.50         

47 ไหม (นวนยิาย) อเลซซานโดร บาริกโก งามพรรณ เวชชาชีวะ 2 131.00         

48 ไร้เลือด (นวนยิาย) อเลซซานโดร     บาริกโก งามพรรณ     เวชชาชีวะ 1 119.00         

49 โนเวเชนโต้ (นวนยิาย) อเลซซานโดร บาริกโก งามพรรณ เวชชาชีวะ 1 119.50         

วรรณกรรมนักเขียนไทย

50 พราวแสงรุ้ง วาวแพร (รางวัลหนงัสือแหง่ชาติ) 3 97.00          

51 เพลงนกเหย่ียว (รวมเรื่องส้ัน) มกุฏ  อรฤดี 1 73.00          



ล าดับ หมวดหมู่ ชื่อหนังสือ ผู้เขียน ผู้แปล พิมพ์ครั้งท่ี ราคา (บาท)

วรรณกรรมนักเขียนไทย/ความเรียง/สารคดี

52 | ก ไก่เดินทาง นทิานระบายสี (พลอย) สโรชา กิตติสิริพันธุ ์    

สุกฤตยา วาดรูปเส้น

(รางวัลชมเชย หนงัสือแหง่ชาติ 2560)  1 244.00         

เรื่อง ผีผี

53 ผีญ่ีปุ่น แล็ฟคาดิโอ     เฮิร์น ปาริฉัตร เสมอแข 5 69.00          

54 ผีเกาหลี อิม   บาง,     ยี   ริยุค ปาริฉัตร เสมอแข, ผุสดี นาวาวิจิต3 97.00          

ศาสนา/ปรัชญา

55 ปีกหกั (ปกอ่อน) คาลิล     ยิบราน ระวี  ภาวิไล 9 132.00         

56 บุปผชาติแหง่ชีวิต ระว ี    ภาวิไล 5 129.00         

57 ชีวิตดีงาม ระว ี    ภาวิไล 5 129.00         

58 คุณค่าชีวิต ระว ี    ภาวิไล 9 119.00         

59 ความสงัด ระว ี    ภาวิไล 6 109.00         

60 ความสุขในโลก ระว ี    ภาวิไล 1 87.00          

61 ทะเลชีวิต แอนน ์    มอร์โรว ์    ลินด์เบิร์ก วนนิทร 2 109.00         

ชีวประวัต/ิเรื่องจากประสบการณ์ชีวิต

62 หมาสารพัด เจมส๎      เฮอร์เรียต ปาริฉัตร     เสมอแข 2 237.00         

63 หมอแมว เจมส๎     เฮอร์เรียต ปาริฉัตร     เสมอแข 2 134.00         

64 เกือบไม่ได้เขียน เจมส๎     เฮอร์เรียต ปาริฉัตร     เสมอแข 1 249.00         

65 สอนลูกใหด้ี จ ี. คิงส๎ล่ีย์     วอร์ด สมิทธิ ์    จิตตานภุาพ 2 229.00         

66 เศรษฐีสอนลูก จ ี. คิงส๎ล่ีย์     วอร์ด สุพรรณี     วราทร 2 189.00         



ล าดับ หมวดหมู่ ชื่อหนังสือ ผู้เขียน ผู้แปล พิมพ์ครั้งท่ี ราคา (บาท)

67 บันทึกความสําเร็จ จ ี. คิงส๎ล่ีย์     วอร์ด สุพรรณี     วราทร 1 239.00         

68 ชุดประดาน้ําและผีเส้ือ ฌ็อง - โดมินกิ โบบ้ี วัลยา     วิวัฒนศ์ร 7 198.00         

69 4 ปีนรกในเขมร (ปกอ่อน) ยาสึโกะ นะอิโต ผุสด ี    นาวาวิจิต 13 249.00         

70 หนไีฟนรก เจีย      กิมล้ัง ผุสด ี    นาวาวิจิต 6 139.00         

71 บัลซัค วัลยา วิวัฒนศ์ร 1 239.00         

สุขภาพ/การบ าบัด

72 ข้อเข่าเส่ือม มัณฑนา     วงศ์ศิรินวรัตน์ 5 39.00          

73 ปวดหลัง มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ 3 67.00          

74 ปวดฅอ มัณฑนา     วงศ์ศิรินวรัตน์ 1 79.00          

หนังสือ 100 เล่ม ท่ีฅนไทยควรอ่าน และหนังสือดี 100 เล่มท่ีเด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน

75 เด็กชายจากดาวอื่น วาวแพร (รางวัลหนงัสือแหง่ชาติ) 7 137.00         

ส านักพิมพ์ภารตะ ปรัชญา/ศาสนา/สารคดี

76 หมอในกายในจิต บี.เค.จันทรา เชคการ์ ธนษิฐา แดนศิลป์ 1 390.00         


