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หนังสอืต าราภาษาอังกฤษ 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลขหมู่หนังสือ 
1 Nelson textbook of pediatrics  Kliegman, Robert M., ed  WS100  

N432  
2020  

 2 Thailand's new normal 
solutions for building 
resilience for emerging 
infectious diseases (EID)  
in healthcare facilities  

Department of Medical 
Services Foundation  

WC505  
D419T  
2021  

 
 

หนังสอืต าราภาษาไทย 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลขหมู่หนังสือ 
1 Handbook of Pediatric 

Cardiac Surgery (โรคหัวใจ 
แต่ก ำเนิดและกำรผ่ำตัด)  

ชนัญญำ กรุณำสุเมตตำ, 
บรรณำธิกำร  
 

WS290  
ช362h  
2564  

2 กำรตรวจร่ำงกำยทำงรูมำติก  อนวรรถ ซ่ือสุวรรณ, 
บรรณำธิกำร  
พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นำวิน, 
บรรณำธิกำร  
ไพจิตต์ อัศวธนบดี, บรรณำธิกำร  

WE141  
อ162ก  
2562  

3 กำรพัฒนำระบบกำรประเมินกำร
ใช้ยำ Leuprorelin acetate  
ในรูปแบบออนไลน์  
ณ สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติ 
มหำรำชินี  

ธีรภัทร เพชโรทัย  
 

(Res) QV20.5  
ธ636ก  
2561  



4 ต ำรำกุมำรเวชศำสตร์ : 
Approach to Clinical 
Pediatrics  

ภัณฑิลำ สิทธิกำรค้ำ, 
บรรณำธิกำร และคนอื่นๆ   
 

WS100  
ต367  
2564  

5 แนวทำงวิถีใหม่ส ำหรับเตรียม
ควำมพร้อมสถำนพยำบำล 
ของไทยในกำรรับมือโรคติดเชือ้
อุบัติใหมอ่ย่ำงยั่งยืน  

มูลนิธิกรมกำรแพทย์  WC505  
ม686น  
2564  

6 บทควำมวิชำกำร Specific Issue 
in PPC : Bereavement care  

ถิรพร ตั้งจิตติพร  
 

(Res) WM20  
ถ412บ  
2563  

7 โภชนำกำรเด็กทันสมัย 2021  สุภำพรรณ ตันตรำชีวธร, 
บรรณำธิกำร  
ศิรินุช ชมโท, บรรณำธิกำร  
อุมำพร สุทัศน์วรวุฒ,ิ 
บรรณำธิกำร  
  

WS130  
ช175  
2564  

8 รวมบทบัญญัติ และเอกสำร 
ที่เก่ียวกับพระรำชบัญญัติ 
ควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนแห่งชำติ 
พ.ศ.2561  

สถำบันวัคซีนแห่งชำติ  QW805  
ส155ร  
2563  

9 สุขภำพคนไทย 2564 : COVID-19 
มหันตภัยร้ำย 
เขย่ำโลก  

สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม 
มหำวิทยำลัยมหิดล  
  

WA100  
ส743  
2564  

10 หลักสูตรกำรพยำบำล 
เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรสุขภำพ
ตนเองของผู้ป่วย และผู้ดูแล  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข  

WY18  
สธ0204  
2562  

 

 
 
 
 
 



เอกสารวิชาการ 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลขหมู่หนังสือ 
1 กำรพยำบำลเด็กโรคปอดอกัเสบ : 

กรณีศึกษำ  
วรรณำ ลอมูดอ  
 

WY163  
ว267ก  
2562  

2 กำรพยำบำลเด็กโรคไส้ติ่งอักเสบ 
(appendicitis) ที่เกิด
ภำวะแทรกซ้อนไส้ติ่งเป็นฝีหนอง 
(appendiceal abscess)  

แคทรียำ สมทอง  
 

WY156.5  
ค921ก  
2563  

3 กำรพยำบำลทำรกแรกเกิดที่มี
ภำวะควำมดันเลอืดในปอดสูง 
จำกกำรสูดส ำลักขี้เทำ  

ปัทมำ ผ่องแผ้ว  
 

WY163  
ป533ก  
2562  

4 กำรพยำบำลทำรกแรกเกิด 
ที่มีภำวะล ำไส้ส่วนต้นตีบตนั 
(Duodenal atresia  

คมจิตต์ รุ่งเรือง  
 

WY156.5  
ค147ก  
2561  

5 กำรพยำบำลผู้ป่วยเด็กกล้ำมเนือ้
หัวใจอักเสบจำกเชื้อไวรัสที่มีภำวะ
ระบบไหลเวียนล้มเหลวใช้เครื่อง
พยุงหัวใจ 
และปอดเทียม (ECMO)  

ศิริพร สังขมำลย์  
 

WY152.5  
ศ463ก  
2561  

6 กำรพยำบำลผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออก
เดงกีที่มีภำวะช็อก (Dengue 
Shock Syndrome ; DSS)  

รจนำ เขียวสนั่น  
 

WY152.5  
ร117ก  
2562  

7 กำรพยำบำลผู้ป่วยเด็กที่มีภำวะ
เส้นเลอืดหัวใจเกินหลังได้รับกำร
อุดเส้นเลอืดด้วยอุปกรณ์ผ่ำนกำร
สวนหัวใจ  

ทัศนีย์ รำศรีจันทร์  
 

WY152.5  
ท365ก  
2561  

8 กำรพยำบำลผู้ป่วยเด็กผ่ำตัดโรค
ทำงเดินน้ ำดีตีบตัน (Biliary 
atresia) ท ำผ่ำตัด Kasai 
Operation Appendectomy, 
Explorlap Lysis adhesion  

มณฑิรำ เกียรติเฉลิม  
 

WY156.5  
ม122ก  
2563  



9 กำรพยำบำลผู้ป่วยเด็กผ่ำตัดโรค
อณัฑะไม่ลงถุง Undescended 
testis for orchiopexy  

นภำเพ็ญ ไกรจรูญ  
 

WY164  
น197ก  
2563  

10 กำรพยำบำลผู้ป่วยเด็ก 
โรคคำวำซำกิ  

จุฑำพร ชมจันทึก  
 

WY154.5  
จ625ก  
2563  

11 กำรพยำบำลผู้ป่วยเด็กโรคต้อ
กระจกที่ท ำผ่ำตัด (Lens 
aspiration with intraocular 
lens)  

สุจิตรำ สันติสุขถำวร  
 

WY158  
ส753ก  
2560  

12 กำรพยำบำลผู้ป่วยเด็กโรคปอด
อักเสบ  

ชไมพร โคสำสุ  
 

WY163  
ช185ก  
2561  

13 กำรพยำบำลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง
จอประสำทตำ  
ชนิด Retinoblastoma  

ทัศนีย์ วงศ์เกษมศักดิ์  
 

WY158  
ท364ก  
2561  

14 กำรพยำบำลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง
ต่อมน้ ำเหลอืง NHL (Non-
Hodgkin's Lymphoma) ที่ได้รับ
ยำเคมีบ ำบัดและมีภำวะแทรกซ้อน  

ขวัญฤทัย ชีวธนำคุปต์  
 

WY156  
ข275ก  
2561  

15 กำรพยำบำลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง
เม็ดเลอืดขำวชนิดเฉียบพลัน 
(Acute Lymphoblastic 
Leukemia) ที่เกิดภำวะ Severe 
Mucositis หลังได้ยำเคมบี ำบัด
โดยใช้โปรแกรมกำรดูแลช่องปำก  

พรทิพย์ แพกระจ่ำง  
 

WY156  
พ239ก  
2561  

16 กำรพยำบำลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง
เม็ดเลอืดขำวชนิดเฉียบพลันกลับ
เป็นซ้ ำที่มีภำวะแทรกซ้อนหลัง
ได้รับยำเคมีบ ำบัด  

มำรศรี กิระวิทยำ  
 

WY156  
ม468ก  
2562  

17 กำรพยำบำลผู้ป่วยทำรกคลอด
ก่อนก ำหนดที่มีภำวะล ำไส้เน่ำ
เปื่อย  

บุษบำ กำญจนพัฒน์  
 

WY156.5  
บ675ก  
2561  



18 กำรพยำบำลผู้ป่วยทำรกแรกเกิดกุ
ล่มอำกำรหำยใจล ำบำก  

ศุภศิริ ออ้ยทอง  
 

WY163  
ศ733ก  
2561  

19 กำรพยำบำลผู้ป่วยทำรกแรกเกิด
คลอดก่อนก ำหนดที่มีภำวะควำม
ดันเลอืดแดงในปอดสูง 
ที่ได้รับกำรรักษำด้วย High 
Frequency Ventilation  

วรลักษณ์ วงศ์อิศเรศ  
 

WY159  
ว275ก  
2561  

20 กำรพยำบำลผู้ป่วยทำรกแรกเกิด
โรคหัวใจพิกำรแต่ก ำเนิดชนิดเขียว 
Transposition of the great 
arteries (TGA)  
ที่รับส่งต่อจำกสถำนพยำบำลต่ำงๆ  

วีณำ เทศวงศ์  
 

WY152.5  
ว815ก  
2562  

21 กำรพยำบำลผู้ป่วยที่มีภำวะผนัง
หน้ำทอ้งบกพร่องชนิด 
ไม่มีถุงหุ้ม  

เพ็ญพักตร์ คงกุลทอง  
 

WY156.5  
พ889ก  
2561  

22 กำรพยำบำลผู้ป่วยที่มีภำวะล ำไส้
ใหญ่โป่งพองแต่ก ำเนิด 
(Hirschsprung's disease)  
ที่ได้รับกำรผ่ำตัดเปิดทวำรเทียม  

จินตนำ สะตะ  
 

WY156.5  
จ483ก  
2559  

23 กำรพยำบำลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ  ศศิธร พุทชำ  
 

WY163  
ศ291ก  
2561  

24 กำรพยำบำลผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ด
เลือดขำวชนิดเฉียบพลันที่มี
ภำวะแทรกซ้อนหลังได้รับยำเคมี
บ ำบัดและติดเชื้อโรคงูสวัด  

จงกล ปัญญำไว  
 

WY156  
จ114ก  
2561  

25 กำรพยำบำลผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ด
เลือดขำวชนิดเฉียบพลันหลังพ้น
ภำวะวิกฤต  

อิสรีย์ จิระพันธุ์วำนิช  
 

WY156  
อ764ก  
2561  

26 กำรพยำบำลผู้ป่วยหลังผ่ำตัดหัวใจ
แบบเปิดชนิด Ventricular 
Septal Defect  

วัชรำภรณ์ บุดดำรวม  
 

WY152.5  
ว385ก  
2561  



27 กำรพยำบำลและกำรช่วยผ่ำตัด
แก้ไขภำวะข้อสะโพกเคลื่อน 
ในผู้ป่วยเด็กพิกำรทำงสมอง 
(Cerebral Palsy ; CP)  
CP with Hip Subluxation  
กำรผ่ำตัด PVDO Proximal 
Femur Varus Derotation 
Osteomtomy  

สุนันท์ แสนยะมูล  
 

WY157.6  
ส815ก  
2563  

28 กำรพยำบำลและกำรส่งเครื่องมือ
ช่วยผ่ำตัด Total repair of total 
anomalous pulmonary 
venous teturn  

ศศิวิมล ขันกำ  
 

WY161  
ศ311ก  
2560  

 
 
 

วิทยานิพนธ์แพทยป์ระจ าบ้าน 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลขหมู่หนังสือ 
1 กำรค ำนวณต ำแหน่งของสำยวัด

อุณหภูมิแกนกลำงบริเวณหลอด
อำหำรทีเ่หมำะสมส ำหรับทำรก 
ในหอผู้ป่วยทำรกแรกเกิด 
ในสถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติ 
มหำรำชินี  

กัญจะณำ พิมพ์สุโพธิ์  WS20  
ก381ก  
2563  

2 กำรตรวจหำกำรอักเสบของ
ทำงเดินหำยใจโดยระดับ 
แก๊สไนตริกออกไซด์ในลมหำยใจ
ออกของผู้ป่วยกลุ่มโรคเนื้อเยือ่
เก่ียวพันในสถำบันสุขภำพเด็ก
แห่งชำติมหำรำชินี  

พลภูมิ พัฒนไทยำนนท์  
 

WS20  
พ441ก  
2563  



3 กำรเปรียบเทียบผลกำรรักษำภำวะ
น้ ำในช่องเยื่อหุ้มปอดจำกปอด
อักเสบชนิดซับซ้อนด้วยกำรใช้ 
alteplase ขนำด 0.1 มิลลิกรัม 
ต่อกิโลกรัม และขนำด 4 มิลลิกรัม  

วิภำวี เที่ยงจรรยำ  
 

WS20  
ว657ก  
2563  

4 กำรรักษำผู้ป่วยเด็กที่มีกำรติดเชือ้
ในช่องโพรงสมองด้วยกำรให้ยำ
ปฏิชีวนะเข้ำน้ ำไขสันหลัง  

วณิชชำ กุลทิพรรธน์  
 

WS20  
ว157ก  
2563  

5 กำรศึกษำกำรเจริญเติบโตของ
ผู้ป่วยเด็กโรค distal renal 
tubular acidosis ชนิดปฐมภูม ิ
ในสถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติ 
มหำรำชินี  

บุลกิต โอปณะโสภิต  
 

WS20  
บ652ก  
2563  

6 กำรศึกษำควำมครบถ้วนของกำร
ประเมินผู้ปว่ยเด็กระยะสุดท้ำย
แบบองค์รวมในสถำบันสุขภำพเด็ก
แห่งชำติมหำรำชินี  

อิสรำพร อมตะพงศ์พันธ์ุ  
 

WS20  
อ764ก  
2563  

7 กำรศึกษำควำมชุกผู้ป่วยผนังเซลล์
เม็ดเลอืดแดงผิดปกติ 
ในสถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติ 
มหำรำชินี  

นลินี จินดำหลวง  
 

WS20  
น287ก  
2563  

8 กำรศึกษำควำมสอดคลอ้ง 
ในกำรรับรู้ของผู้ปกครองเทียบกับ
ผลกำรประเมินจำกแพทย์ 
ในด้ำนกำรเจริญเติบโต 
ของเด็กไทยอำยุนอ้ยกว่ำ 2 ปี  
ที่คลินิกเด็กสุขภำพดี สถำบัน
สุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี  

ปภัศณัญณ์ ปำนนิล  
 

WS20  
ป162ก  
2563  

9 กำรศึกษำโรคสะเก็ดเงินในเด็ก
ย้อนหลัง 10 ปีที่คลินิกโรคผิวหนัง
สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติ 
มหำรำชิน ี

ศิริพร ธรรมม่วงไทย  
 

WS20  
ศ463ก  
2563  



10 กำรศึกษำอำกำร และอำกำรแสดง
ของกำรติดเชือ้ Clostridium 
difficile ในผู้ป่วยเด็ก  

ฉัตริยำภรณ์ ศิริโยพันธ์ุ  
 

WS20  
ฉ238ก  
2563  

11 กำรศึกษำอุบัติกำรณ์กำรเกิด
ภำวะแทรกซ้อนจำกกำรเข้ำถึง
หลอดเลือดบริเวณขำหนีบ 
เพื่อกำรสวนหัวใจในเด็กระหว่ำง
ผู้ป่วยที่ระบุต ำแหน่งหลอดเลอืด
โดยใช้อัลตรำซำวด์กับกำรใช้จุด
สังเกตทำงกำยวิภำค  

ณัฐฐำพร พนมอุปถัมภ์  
 

WS20  
ณ328ก  
2563  

12 ควำมชุกและปัจจัยที่มีผลต่อภำวะ
ไขมันไตรกลีเซอไรด์ 
ในเลือดสูงในทำรกแรกเกิดก่อน
ก ำหนดที่น้ ำหนักน้อยกว่ำ 2,500 
กรัมที่ได้รับสำรละลำยไขมัน 
ทำงหลอดเลือดด ำ  

ณัฐพร พิชิตพร  
 

WS20  
ณ341ค  
2563  

13 ควำมแม่นย ำของกำรใช้คลื่นเสียง
ควำมถี่สูงปอดในกำรวินิจฉัยโรค 
ที่เป็นสำเหตุของภำวะหำยใจ
ล ำบำกในทำรกแรกเกิด  

วริศรำ ศรีสมบูรณ์  
 

WS20  
ว329ค  
2563  

14 ควำมสัมพันธ์ของ perfusion 
index และ pleth variability 
index กับภำวะทำงเดินหำยใจ 
อุดก้ันขณะหลับในเด็ก  

ดิฐกร ค ำพิบูลย์  
 

WS20  
ด522ค  
2563  

15 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรใช้สื่อ
ผ่ำนจอกับพฤติกรรมกำรกิน 
กำรนอนและกำรเจริญเตบิโต 
ของเด็กในช่วงอำยุ 2 ปีแรก  

นิภำพรรณ สัตยำพันธุ์  
 

WS20  
น625ค  
2563  

16 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมดุลน้ ำ 
ในร่ำงกำยกับผลกำรถอดท่อ 
ช่วยหำยใจในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤต 
สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติ 
มหำรำชินี  

ภทรมน แววสวัสดิ์  
 

WS20  
ภ371ค  
2563  



17 คุณภำพชีวิตของแพทย์ประจ ำบ้ำน
สำขำกุมำรเวชศำสตร์สถำบัน
สุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี  

ปฐมำ ประภำสโนบล  
 

WS20  
ป145ค  
2563  

18 ประสิทธิภำพของกำรตรวจ
ปัสสำวะเพื่อตรวจหำกำรตดิเชือ้
ทำงเดินปัสสำวะในทำรกแรกเกิด 
ก่อนก ำหนด  

สำมินี อำจนำเสียว  
 

WS20  
ส654ป  
2563  

19 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับภำวะน้ ำเกิน
ในผู้ป่วยไข้เลือดออกในปี 2561  

แพรวพรรณ แซ่ลี้  
 

WS20  
พ964ป  
2563  

20 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรรักษำเด็กสมำธิ
สั้นที่ศูนย์ควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง
พัฒนำกำร และพฤติกรรมเด็ก  
สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติ 
มหำรำชินี  

หทัยรัตน์ พงษ์สุวรรณ  
 

WS20  
ห136ป  
2563  

21 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลกำรรักษำ
ด้วยกำรให้ออกซิเจนอัตรำไหลสูง
ในผู้ป่วยเด็กที่มีภำวะหำยใจ
ล ำบำกของสถำบันสุขภำพเด็ก
แห่งชำติมหำรำชินี  

สุธำสินี เพชรอุดม  
 

WS20  
ส784ป  
2563  

22 ผลกำรรักษำโรคท้องผูกเรื้อรัง 
ในเด็ก  

วรินยุพำ ภักดีโต  
 

WS20  
ว329ผ  
2563  

23 ผลของกำรพัฒนำกรอบแนวคิด
ผู้ปกครองตอ่ผลกำรรักษำ 
เด็กสมำธิสั้น  

ปรียำพร คงจรรักษ์  
 

WS20  
ป474ผ  
2563  

24 รูปแบบกำรเลี้ยงดู ควำมเชื่อ 
ของผู้ปกครองที่มีผลต่อกำรใช้ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเด็กอำยุ 6 
เดอืนถึง 2 ปี ในแผนกผู้ป่วยใน 
สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติ 
มหำรำชินี  

พำรณี ตรีสัตย์  
 

WS20  
พ619ร  
2563  



25 รูปแบบพฤติกรรมรังแก และวิธี
แก้ปัญหำเมือ่ถูกรังแกในผู้ป่วย
วัยรุ่นสมำธิสั้นอำยุ 10-18 ปี 
ที่สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติ 
มหำรำชินี  

พิชญ์สินี จินดำวัฒนวงศ์  
 

WS20  
พ639ร  
2563  

26 ลักษณะและรูปแบบกำรนอน 
ของเด็ก 2-6 ปี ที่มำรับกำรตรวจ 
ที่คลินิกพัฒนำกำรและพฤติกรรม 
สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติ 
มหำรำชินี  

กฤษณี พันธุ์เสือ  
 

WS20  
ก283ล  
2563  

27 องค์ประกอบของร่ำงกำย ดัชนี
มวลกำย และภำวะไขมันสะสม
กลับข้ึนมำใหม่ในเด็กสุขภำพดี 
อำยุ 2-5 ปี  

ประภำวดี แววศรี  
 

WS20  
ป342อ  
2563  

28 อุบัติกำรณ์ และคุณภำพชวีิต 
ของผู้ป่วยเด็กต่อมทอนซิล 
และหรืออะดีนอยด์โตที่มหีรือไม่มี
ไซนัสอักเสบ  

พงศกร นิยมรัตน์  
 

WS20  
พ113อ  
2563  

 
 

วรรณกรรมเยาวชน 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลขหมู่หนังสือ 
1 101 อมตะนิทำนอีสป  รัตนำ คชนำท  

  
นท  

ร375ห  
2559  

2 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก Seven 
Wonders of the World  

กองบรรณำธิกำรเอ็มไอเอส  
  

ยว  
ก351จ  
2552  

3 My First Words พัฒนำทกัษะ
ภำษำอังกฤษ ก้ำวแรกสู่
อัจฉริยะตัวน้อย  

กองบรรณำณิกำรส ำนักพิมพ์
ห้องเรียน  

ยว  
ก351ม  
2561  



4 Pirate Academy คู่มือล่ำ
สมบัติฉบับโจรสลัดนำม
กระฉ่อน  

ณัฐชนัน โฆษิตำภรณ์  
  

นท  
ณ322พ  
2561  

5 ไก่แดงแสนขยัน THE LITTLE 
RED HEN  

กองบรรณำธิกำรส ำนักพิมพ์
ห้องเรียน  
  

นท  
ก351ก  
2544  

6 ขอพลังจงอยู่กับลูก  รัตนำ คชนำท  นท  
ร375ข  
2553  

7 คู่หูตะลุยโลก  ณัฐชนัน โฆษิตำภรณ์  
  

ยว  
ณ322ค  
2561  

8 คู่หูทะลุมิติ  ณัฐชนัน โฆษิตำภรณ์  
  

ยว  
ณ322ค  
2562  

9 โฉมงำมกับเจ้ำชำยอสูร 
BEAUTY AND THE BEAST  

กองบรรณำธิกำรส ำนักพิมพ์
ห้องเรียน  
  

นท  
ก351ฉ  
2554  

10 ซินเดอเรลลำ CINDERELLA  กองบรรณำธิกำรส ำนักพิมพ์
ห้องเรียน  
  

นท  
ก351ซ  
2555  

11 ต่อง ตวย มำแล้ว  รัตนำ คชนำท  
  

นท  
ร375ต  
2550  

12 ตะลุยโลกไดโนเสำร์    ยว  
ณ431ต  
2558  

13 ต ำนำนภำษิตไทย  พัชรี มีสุคนธ์  ยว  
พ524ต  
2548  

14 เถรคนดีที่ทำ่พระจันทร์  หนุ่ย-ปิยนำรถ ธรรมวัฒนะ  
  

ยว  
ป619ถ  
2548  



15 โถมหัศจรรย์  Anno, Masaichiro  
จินตนำ เวชสวัสดิ,์ ผู้แปล  
  

นท  
อ543ถ  
2551  

16 ธัมเบลินำ THUMBELINA  กองบรรณำธิกำรส ำนักพิมพ์
ห้องเรียน  

นท  
ก351ธ  
2552  

17 นิทำนเจ้ำหญิง Princess Fairy 
Tales  

กองบรรณำธิกำรส ำนักพิมพ์
ห้องเรียน  
  

นท  
ก351น  
2561  

18 นิทำนภูผำ  กองบรรณำนิกำรส ำนักพิมพ์
ห้องเรียน  
  

นท  
ก351น  
2549  

19 นิทำนล ำน้ ำ นิทำนพื้นบ้ำน 
ต ำนำนแผ่นดิน  

กองบรรณำธิกำรส ำนักพิมพ์
ห้องเรียน  
  

นท  
ก351น  
2548  

20 ผีไทยไม่มีวันตำย  ณิชำ พีชวณิชย์  
 

ยว  
ณ431ผ  
2560  

21 พจนำนุกรมภำพ ค ำศัพท์
ส ำหรับเด็ก ค ำกริยำ  

พัชรี มีสุคนธ์  
  

ยว  
พ524พ  
2552  

22 พระสุธน-มโนห์รำ  กองบรรณำธิกำรส ำนักพิมพ์
ห้องเรียน  
 

นท  
ก351พ  
2549  

23 พัฒนำสมองด้วยสองมอื เล่ม 1  แอปเปิลบี  
จิรำวรรณ มำลองฟองท์, ผู้แปล  

ยว  
อ954พ  
2560  

24 พัฒนำสมองด้วยสองมอื เล่ม 2  แอปเปิลบี  ยว  
อ954พ  
2560  

25 ภูตจิ๋วกับช่ำงท ำรองเทำ้ The 
Elves and The Shoemaker  

กองบรรณำธิกำรส ำนักพิมพ์
ห้องเรียน  
 

นท  
ก351ภ  
2553  



26 เมำคลี ลูกหมำป่ำ THE 
JUNGLE BOOK  

กองบรรณำธิกำรส ำนักพิมพ์
ห้องเรียน  
 

นท  
ก351ม  
2554  

27 เรียวฝันของแคนดี้  อำยำลอน, โอฟรำ  
ดุษฏี บริพัตร ณ อยุธยำ, หม่อม, 
ผูแ้ปล  
 

นท  
อ639ร  
2553  

28 ลูกหมูสำมตัว THE THREE 
LITTLE PIGS  

กองบรรณำธิกำรส ำนักพิมพ์
ห้องเรียน  
 

นท  
ก351ล  
2543  

29 หนูน้อยหมวกแดง LITTE RED 
RIDING HOOD  

กองบรรณำธิกำรส ำนักพิมพ์
ห้องเรียน  
 

นท  
ก351ห  
2543  

30 หมำป่ำกับลูกแพะทั้งเจ็ด THE 
WOLF AND THE SEVEN 
LITTLE GOATS  

กองบรรณำธิกำรส ำนักพิมพ์
ห้องเรียน  
 

นท  
ก351ห  
2542  

 
 
 

หนังสอืนวนิยาย 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลขหมู่หนังสือ 
1 คุณแม่มำเฟีย  สลิลำ  นว  

ส373ค  
2562  

2 จำกศัตรูสู่หัวใจ  ศตรัศมิ์  นว  
ศ119จ  
2562  

3 ดวงใจศิขรินทร์  ลำนีน  นว  
ล266ด  
2562  



4 ดวงดลกลรัก  ปิ่นปินัทธ์  นว  
ป618ด  
2564  

5 เด็ดปีกหงส์  พิมพิสุธญ์  นว  
พ723ด  
2560  

6 บ่วงรักฉบับอนุบำล  พรำวพุธ  นว  
พ424บ  
2563  

7 ผ่ำนรัก  ณพรรษธ์สรฌ์  นว  
ณ161ผ  
2562  

8 เลขำลำพักร้อน A Love's 
Vacation  

วำณี  นว  
ว458ล  
2562  

9 สัญญำมัดใจ  ทะเลสีขำว  นว  
ท335ส  
2561  

10 สำนรักกฤตกร  เมญำณี  นว  
ม721ส  
2561  

11 สำยใยอธิษฐำน  อมริตำ (กัญฉัตร)  นว  
อ293ส  
2561  

12 สิเน่หำ ตำเบบูญ่ำ  ทิพย์ทิวำ  นว  
ท461ส  
2558  

13 แสงตะวันของหัวใจ  เพลงใบไม้  นว  
พ919ส  
2561  

14 หยูเหวินหยำ อนุตอ้งสำป  ปีกหงส์  นว  
ป631ห  
2563  



15 หัวใจรสรัก  วฬำ นว  
ว363ห  
2561  

 


