
ล าดับท่ี หมวดหมู่ ชื่อหนังสือ ผู้เขียน ผู้แปล พิมพ์ครั้งท่ี ราคา
ภาษาฝรั่งเศส

1 ฌาคส์ เพร๎แวรต์ วัลยา วิวัฒนศ์ร 1 347.00      
ภาษาสเปน/ละตินอเมริกา

2 ฆอร๎เฆ่  บูกาย เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ 1 549.00      
3 ฆอร๎เฆ่  บูกาย เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ 7 590.00      
4 หลุยส๎  เซปุล๎เบดา สถาพร  ทิพยศักดิ์ 1 264.50      
5 หลุยส๎  เซปุล๎เบดา สถาพร  ทิพยศักดิ์ 1 174.50      
6 มิเกล๎ เด เซร๎ บันเตส ซาเบดฺร้า สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์ 1 796.00      
7 หลุยส๎  เซปุล๎เบดา สถาพร  ทิพยศักดิ์ 1 153.50      
8 หลุยส๎  เซปุล๎เบดา สถาพร  ทิพยศักดิ์ 1 249.50      
9 หลุยส๎  เซปุล๎เบดา สถาพร  ทิพยศักดิ์ 1 297.50      
10 หลุยส๎  เซปุล๎เบดา สถาพร  ทิพยศักดิ์ 2 304.00      
11 มานเูอล ปุช สถาพร  ทิพยศักดิ์ 2 474.00      
12 หลุยส๎  เซปุล๎เบดา สถาพร  ทิพยศักดิ์ 1 394.00      
13 มิเกล๎ เด เซร๎ บันเตส ซาเบดฺร้า สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์ 1 2,663.00    

ภาษาองักฤษ
14 โรอัลด์ ดาหล์ สาลิน ีค าฉันท์ 3 418.00      
15 โรอัลด ์    ดาหล์ สาลิน ีค าฉันท์ 4 498.00      
16 พี . แอล . แทรเวอร์ส๎ สาลิน ีค าฉันท์ 5 439.00      
17 พี . แอล . แทรเวอร์ส๎ สาลิน ีค าฉันท์ 4 598.00      
18 โรอัลด ์    ดาหล์ สาลิน ีค าฉันท์ 3 547.00      

ชายชราผู้อ่านนยิายรัก (ปกแข็ง เล่มเล็ก)

รายการหนังสอืปกแขง็ ส านักพิมพ์ผเีสื้อ

จดหมายจากหมู่เกาะชเลจร (ปกแข็ง)

จะเล่าเป็นเพ่ือนคุณ  (ปกแข็ง เล่มเล็ก)
จะเล่าใหคุ้ณฟัง  (ปกแข็ง เล่มเล็ก)
ชายชราผู้อ่านนยิายรัก (ปกแข็ง เล่มกลาง)

แมรี่ ป๊อปป้ินส๎ กลับมาแล้ว (ปกแข็งริมเงิน)

ดอนกิโฆเต้ แหง่ลามันช่า ขุนนางต่ าศักดิ์นกัฝัน
(ปกแข็ง เล่มกลาง )นางนวลกับมวลแมวผู้สอนใหน้กบิน (ปกแข็ง เล่มเล็ก )
นางนวลกับมวลแมวผู้สอนใหน้กบิน (ปกแข็ง เล่มกลาง)
นางนวลกับมวลแมวผู้สอนใหน้กบิน (ปกแข็ง เล่มใหญ่)
เพ่ือนมิกซ๎  มักซ๎ กับเม็กซ๎ (ปกแข็ง)
ริมฝีปากนาง  (ปกแข็ง)
หอยทาก ผู้ค้นพบประโยชนแ์หง่ความเชื่องช้าของตน (ปกแข็ง)
ภาคสอง 'อัศวินนกัฝัน' ดอนกิโฆเต้ แหง่ลามันช่า (ปกแข็ง ปกผ้าทอง ริมทอง)

คุณจิ้งจอก (ปกแข็งริมเงิน)
มาทิลดา นกัอ่านสุดวิเศษ (ปกแข็งริมเงิน)
แมรี่ ป๊อปป้ินส๎ (ปกแข็งริมเงิน)

ย.จ.ด.  (ปกแข็งริมเงิน)



ล าดับท่ี หมวดหมู่ ชื่อหนังสือ ผู้เขียน ผู้แปล พิมพ์ครั้งท่ี ราคา
19 โรอัลด ์    ดาหล์ สาลิน ีค าฉันท์ 5 478.00      

ภาษาญ่ีปุ่น

20 คุโรยานางิ     เท็ตสึโกะ ผุสด ีนาวาวิจิต 2 550.00      

21 คุโรยานางิ      เท็ตสึโกะ ผุสด ีนาวาวิจิต 5 443.00      
ภาษาอติาลี

22 ซูซานนา  ตามาโร สรรควัฒน ์ ประดิษฐพงษ์ 1 590.00      
ภาษาลาว

23 เพียสิง  จะเลินสิน จินดา จ าเรญิ แปลต ารบัอาหารภาษาลาว
เพ็ญศร ีทองใหญ่ ณ อยุธยา แปล
บทความภาษาอังกฤษ

1 694.00      

ภาษาจีน
24 แกล๎ดิส หยาง  แปลเป็นภาษาอังกฤษ อุชเชน ีแปลเป็นภาษาไทย 2 297.00      

วรรณกรรมนักเขียนไทย
25 เด็กนอ้ย (ค าประพันธ)์ ปกแข็ง วาวแพร (รางวัลหนงัสือแหง่ชาติ) 2 209.00      

วรรณกรรมนักเขียนไทย/ความเรียง/สารคดี
26 (พลอย) สโรชา กิตติสิริพันธุ ์     (รางวัลชมเชย หนงัสือแหง่ชาติ 2559)  2 580.00      

27 (พลอย) สโรชา กิตติสิริพันธุ ์     1 549.00      
ผีเสื้อเด็ก ๆ

28 เด็กหญิงซายูริ ซากาโมโตะ       (รางวัลดีเด่น  หนงัสือแหง่ชาติ 2559) 3 487.00      
29 เด็กหญิงติณณา  แดนเขตต์ (รางวัลดีเด่น  หนงัสือแหง่ชาติ 2560) 2 329.00      
30 เด็กหญิงติณณา  แดนเขตต์ (รางวัลชมเชย  หนงัสือแหง่ชาติ 2562) 1 489.00      
31 เด็กหญิงในใจ  เม็ทซกะ (รางวัลชมเชย  หนงัสือแหง่ชาติ 2560) 2 422.00      ความในใจ (ปกแข็ง)

ลิฟต์มหศัจรรย์  (ปกแข็งริมเงิน)

โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหนา้ต่าง (ปกแข็งริมชมพู)

นางสาวโต๊ะโตะ (ปกแข็ง)

ดั่งใจปรารถนา (ปกแข็งริมชมพู)

ต ารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง 

อัษมา นยิายค ากลอนพ้ืนบ้านจีน (ปกแข็ง เล่มกลาง)

เหน็ (ปกแข็ง)

กราบพระเจ้าอยู่หวัรัชการท่ี ๙ (ปกแข็ง)
โลกนี้ก็เป็นของหนอนด้วย (ปกแข็ง)

|จนกว่า |เด็กปิดตา |จะโต (ปกแข็ง)      

บันทึกส่วนตัวซายูริ (ปกแข็ง เล่มเล็ก)



ล าดับท่ี หมวดหมู่ ชื่อหนังสือ ผู้เขียน ผู้แปล พิมพ์ครั้งท่ี ราคา
32 เด็กหญิงในใจ  เม็ทซกะ 2 455.00      
33 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พรอ านวยผล 1 494.00      
34 นกัเขียนผีเส้ือเด็กๆ หมายเลข 13 (รางวัลดีเด่น  ประเภทสารคดี 2563) 1 545.00      

ศาสนา/ปรัชญา
35 คาลิล     ยิบราน ระวี  ภาวิไล 20 397.00      
36 คาลิล     ยิบราน ระวี  ภาวิไล 7 459.00      

ชีวประวัต/ิเรื่องจากประสบการณ์ชีวิต
37 แอนน ์    แฟร้งค์ สังวรณ์ ไกรฤกษ์ 5 950.00      
38 ลีโอ รอว์ล่ิงส๎ ปาริฉัตร เสมอแข 1 397.00      
39 คุโรยานางิ เท็ตสึโกะ ผุสดี นาวาวิจิต 1 381.00      
40 นฤมล เทพไชย 1 396.00      

หนังสือ 100 เล่ม ท่ีฅนไทยควรอ่าน และหนังสือดี 100 เล่มท่ีเด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน

41 ผกาวด ี    อุตตโมทย์ 12 4,991.00    

วรรณกรรมเยาวชนชุด ‘นาร์เนีย’ รวมกล่อง 7 เล่ม (ไม่แยกขาย)
42 ซ.ี เอส. ลูอิส สุมนา บุณยะรัตเวช 2,298.00    

สมุดบันทึก

43  1 139.00      

44 1 139.00      

45 1 139.00      

46 1 139.00      

47 1 139.00      

48 1 139.00      

หนงัสือส่วนตัวเล่มเล็ก ฃ ฃวด (ปกแข็ง สันทอง) 

หนงัสือส่วนตัวเล่มเล็ก ค ควาย (ปกแข็ง สันทอง) 

หนงัสือส่วนตัวเล่มเล็ก ฅ ฅน (ปกแข็ง สันทอง) 

หนงัสือส่วนตัวเล่มเล็ก ฆ ระฆัง (ปกแข็ง สันทอง) 

นางฟ้าตกสวรรค์กับไอศครีมฉีห่ิ่งหอ้ย และอื่น ๆ ในวงกลม (ปกแข็ง)
ดวงตาหิ่งหอ้ย (ปกแข็ง)

รอยประทับ (นวนยิายอิงประวัติศาสตร)์ (ปกแข็ง เล่มเล็ก)

ปรัชญาชีวิต (ปกแข็ง เล่มเล็ก)
ทรายกับฟองคล่ืน  (ปกแข็งรูปเล่มพิเศษ)

บันทึกลับของแอนน ์แฟร้งค(์ปกแข็งริมทอง)
อาทิตย์อุทัยดั่งสายฟ้า (ปกแข็ง เล่มกลาง ขนาด 13 x 18.5 ซม.)
โต๊ะโตะจัง กับโต๊ะโตะจังท้ังหลาย (ปกแข็ง เล่มกลาง)

ชุดรวมกล่อง (ปกแข็ง)

ชุดครูไหวใจร้าย (ปกผ้าปักจริง )

หนงัสือส่วนตัวเล่มเล็ก ก ไก่ (ปกแข็ง สันทอง) 

หนงัสือส่วนตัวเล่มเล็ก ข ไข่ (ปกแข็ง สันทอง) 

ความสุขของเด็กสมาธส้ัิน (ปกแข็ง)



ล าดับท่ี หมวดหมู่ ชื่อหนังสือ ผู้เขียน ผู้แปล พิมพ์ครั้งท่ี ราคา
49 1 139.00      

50 1 139.00      

51 1 139.00      

ส านักพิมพ์ภารตะ ปรัชญา/ศาสนา/สารคดี
52 รพินทรนาถ ฐากูร ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา, 

ระวี ภาวิไล
5 397.00      

53 รพินทรนาถ ฐากูร ระวี ภาวิไล 6 398.00      
54 แปลจากหนงัสือ 

India Perspectives Vol.24
วิไล ตระกูลสิน และ
เจริญเกียรติ สุขธนะ

1 625.00      

หนงัสือส่วนตัวเล่มเล็ก จ จาน (ปกแข็ง สันทอง) 

หนงัสือส่วนตัวเล่มเล็ก ฉ ฉิง่ (ปกแข็ง สันทอง) 

หนงัสือส่วนตัวเล่มเล็ก ง งู (ปกแข็ง สันทอง) 

หิ่งหอ้ย  (ปกแข็ง   รูปเล่มพิเศษ)

สาธนา  (ปกแข็ง   เล่มใหญ่)
ชีวิตรพินทรนาถ ฐากูร (ปกแข็งริมทอง)


