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หนังสือต าราภาษาอังกฤษ 
 

Creasy and Resnik's Maternal-fetal medicine : principles and practice.  Resnik, Robert, et al. 
8th ed.   Philadelphia : Elsevier, 2019 (WS420 M425 2019) 

Developmental and behavioral pediatrics for primary care.  Augustyn, Marilyn and  
Barry Zuckerman, eds.   4th ed.   Philadelphia : Wolters Kluwer, 2019 (WS39 D489 2019) 

Echocardiography in pediatric and congenital heart disease from fetus to adult.   
Lai, Wyman W., et al.  2nd ed.  West Sussex : Wiley Blackwell, 2016 (WG220 E185 2016) 

Fanaroff and Martin's Neonatal - Perinatal Medicine : Diseases of the Fetus and Infant.  
Martin, Richard J., Avroy A. Fanaroff and Michele C. Walsh.  11st ed.   Philadelphia :  
Elsevier, 2020 (WS420 N438 2020) 

Holcomb and Ashcraft’s pediatric surgery.  Holcomb III, George Whitfield, J. Patrick Murphy  
and Shaw D. St. Peter.   7th ed.   Edinburgh : Elsevier, 2020 (WO925 P3715 2020) 

Klaus & Fanaroff's Care of the high-risk neonate.  Fanaroff, Avroy A.  and  
Jonathan M. Fanaroff, eds.   7th ed.   Philadelphia : Elsevier, 2020 (WS420 K63c 2020) 

Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases.   
Bennett, John E.,  Raphael Dolin and Martin J. Blaser, eds.9th ed.   Philadelphia :  
Elsevier, 2020 (WC100 M2713 2020) 

Pediatric colorectal and pelvic reconstructive surgery.   Vilanova-Sanchez, Alejandra  
and Marc A. Levitt, eds.   Boca Raton : CRC Press, 2020 (WO925 P371 2020) 

Pediatrics : Board review series.  Brown, Lloyd J., Ryan J. Coller and Lee Todd Miller, eds. 
2nd ed.   Philadelphia : Wolters Kluwer, 2019  (WS18.2 P370 2019) 

Pediatrics : PreTest self-assessment and review.   Yetman, Robert J. and  
Mark D. Hormann, eds.   15th ed.   New York : McGraw-Hill, 2020 (WS18.2 P371 2020) 

 
 
 
 

หนังสือต าราภาษาไทย 
 

Mechanical ventilation : The essentials.   สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา, บรรณาธิการ และคนอื่นๆ 
พิมพ์ครั้งที่ 2.   กรุงเทพฯ : สมาคมเวชบ าบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย, 2560 (WF26 ส293M 2560) 

Q&A ไขปัญหาไข้หวัดใหญ่.   สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์, ชิษณุ พันธุ์เจริญ และทวี โชติพิทยสุนนท์, บรรณาธิการ 
กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่, 2563 (WC515 ม686ค 2563) 

 



การบริหารความต่อเนือ่งในภาวะฉุกเฉินของโรงพยาบาล.   ธีระ กลลดาเรอืงไกร, บรรณาธิการ. 
กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562 (WX215 ก459 2562) 

การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคกล้ามเนือ้ฝอ่จากไขสันหลัง (SMA : Spinal Muscular Atrophy) : กรณีศึกษา.  
วาณี แม่นย า.  กรุงเทพฯ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2562  
(WY160.5 ว458ก 2562) 

ต าราการรักษาแบบประคบัประคองผู้ป่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กและวัยรุ่น.   
ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ,์ บรรณาธิการ.   กรุงเทพฯ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2563  
(WS300 ต367 2563) 

แนวทางการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก พ.ศ. 2561.   ชมรมโรคมะเร็งเด็กแห่งประเทศไทย.  กรงุเทพฯ :  
ชมรมโรคมะเร็งเด็กแห่งประเทศไทย, 2561 (QZ275 น927 2561) 

แนวทางการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก พ.ศ. 2561 : เพ่ือขอรับค่าบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ.   ชมรมโรคมะเร็งเด็กแห่งประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : ชมรมโรคมะเร็งเด็กแห่งประเทศไทย,  
2561 (QZ275 น927 2561) 

แนวทางจริยธรรมการวิจัยในเด็ก.   ธาดา สืบหลินวงศ์, นิมิตร มรกต และสุธี พานิชกุล, บรรณาธิการ.   
เชียงใหม่ : ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย, 2558 (WS18 น927 2558) 

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพ่ือการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ในขอ้ก าหนดออกตามความ 
ในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1).  
กระทรวงสาธารณสุข.  กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข, 2563 (WC207 สธ 2563) 

แนวแนะวิธีการเลี้ยงดู ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามสมรรถนะเพื่อเพ่ิมคณุภาพเด็กตามวัย 0-5 ปี.  
ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา.  กรุงเทพฯ : ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561  
(WS105.5 น928 2561) 

บทความเพ่ือสขุภาพจิต.  สุพัฒนา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ :  
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเดจ็เจ้าพระยา, 2561 (WM105 ส831บ 2561) 

รวมบทความวิชาการสัมมนา Brain and mind forum ครั้งที่ 6 : The neuroscience of psychosis.   
อรษา ฉวาง, บรรณาธิการ.   กรุงเทพฯ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา, 2563  
(WL100 สธ0809 2563) 

โรคสมาธิสั้น.   ชาญวิทย์ พรนภดล, บรรณาธิการ.   กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 (WS305.8.A8 ร924 2561) 

ล้างพิษเพื่อสุขภาพและชวิีตที่ย่ังยืน.   ศศิธร ศิริวิมล.   กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2552  
(QT275 ศ291ล 2552) 

สุขภาพคนไทย 2563 : สองทศวรรษปฏิรูปการศึกษาไทยความล้มเหลวและความส าเร็จ.   
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.   นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563  
(WA100 ส743 2563) 

อาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุม้กันในภาวะที่มีการระบาดของโควิด-19.   โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร. 
ปราจีนบุรี : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภเูบศร, 2563 (QV766 อ677 2563) 

 
 
 



วิจัย 
 

ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการความรู้ของพยาบาลต่อการปฏิบตัิตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวน 
หลอดเลือดด าส่วนกลางหอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็กโต.  ชุติมา สุดประเสริฐ และคนอื่นๆ   กรุงเทพฯ :  
ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2561 ((Res) WY20.5 ผ191 2561) 

พัฒนาการเร่ืองเล่าของเดก็ไทย : Development of narratives in Thai children.   
สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ.   เชียงราย : ชอบพิมพ,์ 2562 ((Res) WS20 ส326พ 2562) 

 
 

วิทยานิพนธ์แพทย์ประจ าบ้าน 
 

การใช้ c-reactive protein (crp) ในการท านายการติดเชือ้ในกระแสโลหติในทารกแรกเกิด.  ชัยยะ น้อยมา. 
กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2562 (WS20 ช417ก 2562) 

การติดเชือ้แบคทีเรียกับการติดเชื้อไวรัสโรต้าในผู้ป่วยเด็กที่มีอจุจาระร่วงเฉียบพลันในสถาบันสุขภาพเด็ก 
แห่งชาติมหาราชินี.   ธนวัฒน์ ฐิติเจริญศักดิ์.   กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี, 2562  
(WS20 ธ155ก 2562) 

การติดเชือ้ราแคนดดิาในกระแสเลอืดในสถาบันสขุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.   จุฑาธิป แก้วค าน้อย. 
กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2562 (WS20 จ624ก 2562) 

การศึกษาขอ้มูลผู้ป่วยในที่ส่งปรึกษาแผนกโรคผิวหนังในสถาบันสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชินี : 3 ปี 
ย้อนหลัง.  ชญาดา ใจแดง.  กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2562  
(WS20 ช112ก 2562) 

การศึกษาความแตกต่างของสารกอ่ภูมแิพ้ในผู้ป่วยเด็กโรคภูมิแพจ้มูกแต่ละช่วงวัย ในสถาบันสุขภาพเด็ก 
แห่งชาติมหาราชินี.   ไพชิต ปัญจพรผล.  กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2562  
(WS20 พ973ก 2562) 

การศึกษาเด็กที่มีภาวะพูดช้าในคลินิกพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.  
กชกร พรมสุวรรณ.  กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2562 (WS20 ก112ก 2562) 

การศึกษาปัจจัยเสี่ยง ลักษณะทางคลินิกตอ่ภาวการณ์ท างานของไตผดิปกตใินผู้ป่วยโรคหัวใจแต่ก าเนิด 
ชนิดเขียวที่เข้ารับการรักษาในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.   สุพิชญา เฉียงตะวัน. 
กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2562 (WS20 ส832ก 2562) 

การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค Necrotizing enterocolitis ในทารกแรกเกิดน้ าหนักตัวน้อยกว่า  
2500 กรัมในสถาบันสขุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนิี.  นณิสตา นพรัตน์.   กรุงเทพฯ :  
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2562 (WS20 น149ก 2562) 

การศึกษาผลการใช้ยาสูตร CHOPและ ABVE-PC ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ าเหลืองชนดิฮอดจ์กิน 
 ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตมิหาราชินี.   ภคพร ตู้จินดา.   กรุงเทพฯ :  
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2562 (WS20 ภ115ก 2562) 

การศึกษาวัณโรคกระดูกสันหลังในผู้ป่วยเด็ก ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.  ปัญชลี ภูวิชยสัมฤทธิ.์ 
กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2562 (WS20 ป523ก 2562) 

 



การศึกษาอาการทางคลินกิและผลการรักษาของวัณโรคเย่ือหุ้มปอดในผู้ป่วยเด็ก.   วสุวัต ตระกูลศิริศักดิ์. 
กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2562 (WS20 ว363ก 2562) 

ความชุก ปจัจัยเสี่ยงและผลการรักษาของภาวะไตเสียหายเฉียบพลันในผู้ป่วยวิกฤตเด็ก.  
กมลพรรณ เล็กสวัสดิ์.   กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2562 (WS20 ก132ค 2562) 

ปัจจัยที่มีผลตอ่การพยากรณ์โรคในทารกที่มีน้ าดีคั่งจากความผิดปกตภิายในตับในสถาบันสขุภาพเด็ก 
แห่งชาติมหาราชินี.   สุธิศา อิสรไกรศีล.  กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2562  
(WS20 ส786ป 2562) 

เปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงดูระหว่างผู้ป่วยโรคหืดที่ควบคุมโรคไดก้ับผู้ป่วยโรคหืดที่ควบคุมโรคไม่ได้โดยใช้ 
แบบสอบถามรูปแบบการเลี้ยงดู 32 ข้อฉบับภาษาไทย.   สินาถวลัย จตุวรพฤกษ์.   กรุงเทพฯ :  
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2562 (WS20 ส724ป 2562) 

ผลการรักษาของยากันชกัในการป้องกัน Cyclic vomiting syndrome ในสถาบันสุขภาพเด็กแหง่ชาติ 
มหาราชินี.   คุณากร เต็งเจียง.  กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2562  
(WS20 ค639ผ 2562) 

ผลการรักษาของยาสลายลิ่มเลือดในการรักษาน้ าในชอ่งเย่ือหุม้ปอดที่เกดิร่วมกับปอดอกัเสบชนิดซับซ้อนที่ติด 
เชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยเด็กในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตมิหาราชินี.   ศินีนารถ ปานขลิบ. 
กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2562 (WS20 ศ436ผ 2562) 

ผลการรักษาด้วยวิธีสวนหัวใจในโรคหัวใจแต่ก าเนิดชนิดลิ้นหัวใจพัลโมนารีตันและไม่มีรูร่ัวผนังกั้นหอ้งหัวใจ  
สถาบันสุขภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชินี.   ณัชชา อิฐรัตน์.   กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ 
มหาราชิน,ี 2562 (WS20 ณ259ผ 2562) 

ผลการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลอืดหัวใจโคโรนารีเชื่อมตอ่ผิดปกติ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ 
มหาราชินี.   ณัฐธิดา แสงปราสาท.   กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2562  
(WS20 ณ329ผ 2562) 

ภาวะวิตกกังวลและปัจจยัที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยเด็กโรคสมาธิสั้น ที่สถาบันสขุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.  
ปุญญาภัค ทวี.   กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2562 (WS20 ป652ภ 2562) 

อุบัตกิารณ์และปัจจัยที่มผีลต่อการเกิดภาวะชักของผู้ป่วยเด็กภายหลังการผ่าตัดเนื้องอกสมอง.   
ธนพล เรืองชัยทวีสุข.   กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2562 (WS20 ธ153อ 2562) 

อุบัตกิารณ์และปัจจัยเสี่ยงที่มีผลตอ่การเกิดโรคลมชักของผู้ป่วย Autoimmune encephalitis ในผู้ป่วยเด็ก 
ของสถาบันสขุภาพเด็กแห่งชาตมิหาราชินี.   ณัฐกานต์ สังวาล.  กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ 
มหาราชิน,ี 2562 (WS20 ณ322อ 2562) 

 

วิทยานิพนธ์ 
 

การพัฒนาโมเดลประสิทธิผลกระบวนการพุทธจิตวิทยาการปรับพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กพูดช้าจากการใช้สื่อ 
อิเล็คทรอนกิส์.   สายน้อย ค าชู.   กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, 2562 (Th ส658ก 2562) 

 
 
 



 

หนังสือทั่วไป 
 

กลางใจราษฎร์ : พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หกทศวรรษแห่งการทรงงาน.   
เบเคอร,์ คริส และคนอื่นๆ กรุงเทพฯ : เอเซียบุ๊คส์, 2556 (DS586 ก313 2556) 

เด็กน้อยโตเข้าหาแสง : ประสบการณ์ คบเด็ก (เป็น) สร้างบ้าน (ได้) ของ ป้ามล (ทิชา ณ นคร).   มิลินทร์. 
พิมพ์ครั้งที่ 7.   กรุงเทพฯ : สวนเงินมีนา, 2561 (BF723.P8 ม585ด 2561) 

ใต้เบื้องพระยุคลบาท.   สุเมธ ตันติเวชกุล.   พิมพ์ครั้งที่ 8.   กรุงเทพฯ : มติชน, 2549 (DS586 ส843ต 2549) 
ท าตามพ่อ.   แทนไท ผดุงธรรม.   กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2549 (PN6129.T5 ท815ท 2549) 
แผ่นดินทอง แผ่นดินธรรม ตามค าพ่อสอน.   สุเมธ ตันติเวชกุล.   กรุงเทพฯ : มาย แบ็งค็อค, 2549  

(DS586 จ442ผ 2549) 
พระเจ้าอยู่หัวกับรหัสพัฒนาใหม่.   ประเวศ วะสี.   พิมพ์ครั้งที่ 2.   กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549  

(DS586 ป384พ 2549) 
พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์.   อรวรรณ ทรัพย์พลอย, บรรณาธิการ.   กรุงเทพฯ : ส านักวรรณกรรม 

และประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2561 (GT3278 พ361 2561) 
หัวใจเล็กๆ กับแสนล้านความสุข.   พรวรินทร์ นุตราวงศ์.  พิมพ์ครั้งที่ 6.  กรุงเทพฯ : บันลือ พับลิเคชั่นส์, 2560  

(BF637.E53 พ278ห 2560) 
 
 

วรรณกรรมเยาวชน 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลขหมู่หนังสือ 
1 ก้าบกา้บอารมณ์ดี  พุงกลม  นท  

พ821ก  
2561  

2 ของอรอ่ยของปินปิน  นวพร แซ่แต้  
สุริโย แก้วชัง,  
ผู้วาดภาพประกอบ  

นท  
น297ข  
2559  

3 ความรักของแมค่้างคาว  หิ่งห้อยในป่า  
อัญญา, ผู้วาดภาพประกอบ  

นท  
ห556ค  
2561  

4 คุณตากับปลายกัษ์มหมึา  ประภาคาร  นท  
ป339ค  
2560  



5 คุณนกฮูกนกัเต้นเทา้ไฟ  สุภรณ์พรรณ ศิริวัฒนะ  
วาซาบ,ิ ผู้วาดภาพประกอบ  

นท  
ส834ค  
2560  

6 คุณปู่คุณตานักผจญภัย  ปภัสรา โสภณอรุณโชต ิ 
ฐาปกร พึ่งพาสกลุ,  
ผู้วาดภาพประกอบ  

นท  
ป162ค  
2561  

7 คุณย่าคุณยายนกัมายากล  ปภัสรา โสภณอรุณโชต ิ 
วุฒณา มหาสาโร,  
ผู้วาดภาพประกอบ  

นท  
ป162ค  
2561  

8 เต่าไม่ธรรมดา  อัญญา  นท  
อ531ต  
2560  

9 พ่อของฉันคอืยอดมนุษย์  นิคม ชยัวรรณ  นท  
น553พ  
2560  

10 พ่ีหมีนักเดินทาง  อัญญา  นท  
อ531พ  
2560  

11 เมนูเด็ดของพ่อครัวใหญ่  สุภรณ์พรรณ ศิริวัฒนะ  นท  
ส834ม  
2559  

12 แม่จา๋เจี๊ยบมาแล้ว  อัญญา  นท  
อ531ม  
2561  

13 หนูเก่งตะลยุสวนสัตว์  สุภรณ์พรรณ ศิริวัฒนะ  
ไพโรจน์ สมโสก,  
ผู้วาดภาพประกอบ  

นท  
ส834ห  
2563  

14 หยดเดียว  พุงกลม  
ปภัสรา โสภณอรุณโชต,ิ  
ผู้วาดภาพประกอบ  
โอฬาร สมชาต,ิ  
ผู้วาดภาพประกอบ  

นท  
พ821ห  
2560  

 



หนังสือธรรมะ 
 

กจจายนสงเขป.  พระศรีสุทธิพงศ์.   พิมพ์ครั้งที่ 2.  นครปฐม : สถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส มหาวิทยาลยัจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2563 (ธม มจร 2563) 

กัจจายนะขั้นพื้นฐาน.   พระอาจารย์ชนกาภิวังสะ.   พิมพ์ครั้งที่ 2.   นครปฐม : สถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส  
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563 (ธม มจร 2563) 

ความหลุดพ้น.   พุทธทาสภิกขุ.   กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2559 (ธม พ829ค 2559) 
ชีวิตเยือกเย็น.   พุทธทาสภิกขุ.   กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2559 (ธม พ829ช 2559) 
แดนพุทธภูมิ แดนทิพย์ แดนธรรม และปกิณกธรรม พ่อ แม ่ครอูาจารย์.   พระมหาศุภชัย สุภทโท. 

กรุงเทพฯ : หจก. แอลซีพี ฐิติพรการพิมพ์, 2563 (ธม พ358ด 2563) 
ธาตวัตถสังคหปาฐนิสสยะ.   พระวิสุทธาจารมหาเถระ.   พิมพ์ครั้งที่ 2.  นครปฐม : สถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563 (ธม มจร 2563) 
บ าเพ็ญบารมี.   พุทธทาสภิกขุ.  กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2559 (ธม พ829บ 2559) 
ปทรูปสิทธ.ิ   พระพุทธัปปิยะ.   พิมพ์ครั้งที่ 2.  นครปฐม : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563  

(ธม มจร 2563) 
พระนารทพรหม.   สถาบันบันลือธรรม.   กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2556 (ธม ส181พ 2556) 
พระภูริทัต.   สถาบันบันลือธรรม.   กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2556 (ธม ส181พ 2556) 
พระวิธูรบัณฑิต.  สถาบันบันลือธรรม.   กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2556 (ธม ส181พ 2556) 
พระสุวรรณสาม.   สถาบันบันลือธรรม.  กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2556 (ธม ส181พ 2556) 
อภิธานปปทีปิกาฎกีา.   มหาอ ามาตย์ จตุรังคพล.   พิมพ์ครั้งที่ 2.   นครปฐม : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย, 2563 (ธม มจร 2563) 
วิสุทธิมรรค ฉบับแปลและอธิบาย เล่ม 3.   พระพุทธโฆสาจารย์.   กรุงเทพฯ : วัดพิชยญาติการาม, 2560  

(ธม พ354ว 2560) 
พลังเนรมิต.  วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์.  พิมพ์ครั้งที่ 19.   กรุงเทพฯ : บานานา สวีท, 2558 (ธม ว763พ 2558) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



นวนิยาย 
กับดักหงส์.   เฌอมาแลง.   กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2559  (นว ฌ999ก 2559) 
เกมรักมายาลวง.   PREAM.   กรุงเทพฯ : Pream, 2563 (นว ป459ก 2563) 
เกี่ยวก้อยกามเทพ.   ผักบุ้ง.   กรุงเทพฯ : พิมพ์ค า, 2562 (นว ผ259ก 2562) 
จอมใจนางโลม.   PREAM.   พิมพ์ครั้งที่ 2.   กรุงเทพฯ : Pream, 2558 (นว ป459จ 2558) 
ชายา ตอน เล่ห์รักดวงใจกรณ์.   PREAM.   กรุงเทพฯ : Pream, 2563 (นว ป459ช 2563) 
ดวงใจพรต.   PREAM.   กรุงเทพฯ : Pream, 2558 (นว ป459ด 2558) 
แต่งงานกี่ครั้งก็ยังเป็นเธอ.   ชลันตี.   กรุงเทพฯ : พิมพ์ค า, 2561 (นว ช238ต 2561) 
บ่วงรักกินริน.   พิมพิสุธญ์.   กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2560 (นว พ723บ 2560) 
บัลลังก์บหุลัน.   ดวงตะวัน.   กรุงเทพฯ : ดวงตะวัน, 2550 (นว ด179บ 2550) 
ผีเสื้อลายตะวัน.   ดวงตะวัน.   กรุงเทพฯ : ดวงตะวัน, 2550  (นว ด179ผ 2550) 
พันธะเถื่อน.   มณีจันท์.   กรุงเทพฯ : มณีจันท์, 2563 (นว ม129พ 2563) 
เพลงลิขิตบันดาลชักพา.   ปลายสี.   กรุงเทพฯ : อรุณ, 2556 (นว ป485พ 2556) 
มาดามดัน.   พงศกร.   พิมพ์ครั้งที่ 3.   กรุงเทพฯ : กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง, 2556 (นว พ113ม 2556) 
เมื่อหัวใจขยับปีก Wings of heart.   ซ่อนกลิ่น.  กรุงเทพฯ : พิมพ์ค า, 2562 (นว ซ116ม 2562) 
รักที่เธอลืม.   ซ่อนกลิ่น.  กรุงเทพฯ : พิมพ์ค า, 2562 (นว ซ116ร 2562) 
เร้นรักละลายใจ.   ณพรรษธ์สรฌ์.   กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2562 (นว ณ161ร 2562) 
เลื่อมพรายลายรัก.   ดวงตะวัน.  กรุงเทพฯ : ดวงตะวัน, 2550 (นว ด179ล 2550) 
เอลันตรา.   ดวงตะวัน.  กรุงเทพฯ : ดวงตะวัน, 2551 (นว ด179อ 2551) 
 
 
 
 
 
 
 


