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หนังสอืต าราภาษาไทย 
 

Adolescent & Adult Immunization : How to Communicate.   ชิษณุ พันธุ์เจริญ, บรรณาธิการ. 
กรุงเทพฯ : แอคทีฟพริ้นท์, 2558 (QW805 อ122 2558) 

Pediatric practical : Individualized patient care in 2016.   กัญญา ศุภปีติพร, บรรณาธิการ, และคนอ่ืนๆ 
กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559  
(WS200 จ683p 2559) 

Pediatric practical : Simple & Applicable.   กัญญา ศุภปีติพร, บรรณาธิการ, และคนอ่ืนๆ 
กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560  
(WS200 จ683p 2560) 

Pediatric pulmonary & critical care ultrasound.   รุจิภัตต์ ส าราญส ารวจกิจ  
และเฉลิมไทย เอกศิลป์, บรรณาธิการ.   กรุงเทพฯ : สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบ าบัดวิกฤตในเด็ก, 2561  
(WS280 ส293P 2561) 

Pediatric Respiratory Diseases in Daily Practice.  สุนิตรา ศิริธางกุล, บรรณาธกิารและคนอ่ืนๆ 
กรุงเทพฯ : สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบ าบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย, 2561 (WS280 ช175 2561) 

Symptomatology & Laboratory Interpretation in Hematology.  ชินดล วานิชพงษพ์ันธุ์,  บรรณาธิการ 
และคนอ่ืนๆ   กรุงเทพฯ : สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย, 2561 (WH100 ส293 2561) 

 
 



การตรวจสุขภาพที่จ าเป็นและเหมาะสมส าหรับประชาชน.   จิตสุดา บัวขาว, บรรณาธกิารและคนอ่ืนๆ 
นนทบุรี : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2559  
(WA100 สธ0316 2559) 

การสื่อสารด้านโรคติดเชื้อและวัคซีน.  ชิษณุ พันธุ์เจริญ, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ : แอคทีฟพริ้นท์, 2559  
(QW805 ก525 2559) 

ขาเทียมเปลี่ยนชีวิต.   โสมชยา ธนังกุล.  กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ, 2559  
(WE172 ส989ข 2559) 

คู่มือพ่อแม่พัฒนาทักษะสมอง EF - Executive Functions ตั้งแต่ปฏิสนธิ - 3 ปี.   สุภาวดี หาญเมธี  
และผาณิต บุญมาก, บรรณาธกิาร.   กรุงเทพฯ : ส านักงานสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ, 2561  
(WS105.5.D2 ค695 2561) 

คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF - Executive Functions ส าหรับครูปฐมวัย.   สุภาวดี หาญเมธี, ธิดา พิทักษ์สินสุข  
และภาวนา อร่ามฤทธิ์, บรรณาธิการ.   กรุงเทพฯ : ส านักงานสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ, 2561  
(WS105.5.D2 ค695 2561) 

คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน กรมการแพทย์.   
กรมการแพทย์.   นนทบุรี : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2560 (W32.5.JT3 สธ03 2560) 

คู่มือหายปวด.  เมวิตา วงศ์วิเชียรชัย, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ : บริษัทรีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จ ากัด, 2556  
(WL704 ค695 2556) 

โครงการระดับชาติพัฒนาต้นแบบจังหวัดและอ าเภอเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่ก าเนิดในประเทศไทย  
(ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2558-2560).   สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่ก าเนิด (ประเทศไทย).   กรุงเทพฯ :  
สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่ก าเนิด (ประเทศไทย), 2560 (QS675 ส293ค 2560) 

แนวทางการตรวจสุขภาพที่จ าเป็นและเหมาะสมส าหรับประชาชน.   สยมพร ศิรินาวนิ, กรกฎ จุฑาสมิต  
และอรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ, บรรณาธิการ.   พิมพ์ครั้งที่ 4.  นนทบุรี :  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยี- 
ทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุช, 2560 (WA100 สธ03 2560) 

แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังส าหรับพยาบาลทั่วไป.   สถาบันประสาทวิทยา.  กรุงเทพฯ :  
สถาบันประสาทวิทยา, 2560 (WY157.6 สธ0310 2560) 

แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : Clinical practice guideline for stroke  
Rehabilitation.   สถาบันประสาทวิทยา.  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : สถาบันประสาทวิทยา, 2559  
(WL355 น927 2559) 

พัฒนาการผิดปกติที่พบบ่อยในเด็กแรกเกิด - 5 ปี.   จิรนันท์ วีรกุล.   พิมพ์ครั้งที่ 2.  พษิณุโลก :  
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559 (WS104 จ554พ 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยานิพนธ ์
 

Multiple symptoms and their influences on health-related quality of life in adolescents with  
hematologic malignancies receiving treatment.   Piyarat Samantarath.  Bangkok :  
Faculty of Graduate Studies Mahidol university, 2016 (Th P694M 2016) 

 
 

หนังสอืทั่วไป 
 

Barron's Essential words for the IELTS.   Lougheed, Lin.  New York :  
Barron's Educational Series, 2011 (PE1128 L887B 2011) 

Thailand From the Air.   Tourism Authority of Thailand (TAT).  Bangkok :  
Tourism Authority of Thailand (TAT), 2015 (G70.2 T364 2015) 

All about beauty เคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับความสวย.   NUGIRL by Dek-D.   กรุงเทพฯ : สเต็ปส์, 2558  
(HQ1216 น821ค 2558) 

คู่มือเป๊ะเวอร์ 360 องศา.   ไคซินเก๋อเก๋อ.   กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-to, 2557 (BF637.S8 ซ319ค 2557) 
เคล็ดลับไม่เสียรู้ 1,499 กลวิธีเหนือช้ัน.   เมวิตา วงศ์วิเชียรชัย, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ : บริษัทรีดเดอร์ส ไดเจสท์  

(ประเทศไทย) จ ากัด, 2552 (TX335 ค762 2552) 
จงเป็นโสดเป็นโสดเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย.   Archira.   กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊คส์, 2558  

(HQ1216 อ498จ 2558) 
ชาดกในจิตรกรรม.   ครอบครัวเจียมอุดม.  พิมพ์ครั้งที่ 2.   กรุงเทพฯ : นพชัย การพิมพ์, 2560  

(ND2835.A1 ช512 2560) 
ปลูกข้าวกันเถอะ.   ประอรพิชญ์ คัจฉวัฒนา.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558  

(SB191.R5 ป427ป 2558) 
ปลูกเห็ดกันเถอะ.   ผานิตา.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558  (SB353 ผ362ป 2558) 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี.  คณะองคมนตรี.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง  

แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2556 (DS586 พร357 2556) 
พ่อ แบบอย่างแห่งความพอเพียง.   ธงชัย ประดับชนานุรตัน์.  กรุงเทพฯ : ประชุมทอง พริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2559   

(DS586 ธ117พ 2559) 
ภาพวิจิตรชุด ปฐมสมโพธิ.   เหม เวชกร.  กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2558 (BQ890 ห682ภ 2558) 
ภาพวิจิตรชุด พระมาลัย.   เหม เวชกร.   กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2558  (BQ890 ห682ภ 2558) 
ภาพวิจิตรชุด พระเวสสันดร.   เหม เวชกร.   กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2558  (BQ890 ห682ภ 2558) 
ภาพวิจิตรชุด พาหุง.  เหม เวชกร.   กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2558 (BQ890 ห682ภ 2558) 
รสถ้อยร้อยวัน ร าพันพิลาป.   อรุณ สัมพันธวิวัฒน์.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560   

(PL4209.S82 อ399ร 2560) 
รัก เลิก โสด ยังไงก็ขอแซบ.   สุพิชา สอนด าริห์ และฐิตารตัน์ สุวรรณสิทธิ์.   กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-to, 2556  

(HQ1216 ส831ร 2556) 
 



สดุดีคีตมหาราชา.   บริษัทรีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จ ากัด.   กรุงเทพฯ : บริษทัรีดเดอร์ส ไดเจสท์  
(ประเทศไทย) จ ากัด, 2555  (DS586 ส162 2555) 

สถิตในใจชน.  กองบรรณาธิการมติชน.  กรุงเทพฯ : มติชน, 2559  (DS586 ส183 2559) 
ส ารับกับข้าวชาววัง ต ารับ ม.ล.พวง ทินกร.   อมินตรา ทินกร ณ อยุธยา.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ :  

อมรินทร์ Cuisine, 2554  (TX724.5.T5 อ291ส 2554) 
แสงแห่งแผ่นดิน : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.   

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน).   กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560   
(DS586 ส966 2560) 

หรอยจังฮู้ เมนูปักษ์ใต้.   ปอ ชุมจันทร์.   พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์ Cuisine, 2555   
(TX725.T5 ป499ห 2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นวนิยาย 
 

กลรักซ่อนใจ.  แก้วจอมขวัญ.   กรุงเทพฯ : อินเลิฟ, 2558  (นว ก892ก 2558) 
กุหลาบรัตติกาล.   พงศกร.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : กรู๊ฟ พับลชิชิ่ง, 2555  (นว พ113ก 2555) 
ค่าของหัวใจ.   กิ่งฉัตร.  พิมพ์ครั้งที่ 8.  กรุงเทพฯ : อรุณ, 2560  (นว ก633ค 2560) 
คุณหนูดอกฟ้ากะแมวข้างบ้าน.   กันยามาส.  กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559  (นว ก392ค 2559) 
จอมเวทแสนร้ายจอมใจแสนรัก.  สุ่ยเชียนเช่อ.  กรุงเทพฯ : อรุณ, 2560  (นว ส844จ 2560) 
เจ้าชายข่ีม้าขาวเจ้าสาวกลัวฝน.  ร่มแก้ว.   กรุงเทพฯ : พิมพ์ค า, 2559 (นว ร147จ 2559) 
เจ้าสาวตกขบวน.   ปองวุฒิ.   กรุงเทพฯ : พิมพ์ค า, 2559  (นว ป513จ 2559) 
ดวงใจสัมผัสรัก.   ชญาน์พิมพ์.   พิมพ์ครั้งที่ 2.   กรุงเทพฯ : พิมพ์ค า, 2559  (นว ช112ด 2559) 
ตามรักคืนใจ.   กิ่งฉัตร.   พิมพ์ครั้งที่ 21.   กรุงเทพฯ : อรุณ, 2560  (นว ก633ต 2560) 
ต าราพิชิตสาวงาม.   จี้ชิว.  กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2560  (นว จ549ต 2560) 
เธอคือเงาในดวงตา.  อุมาริการ์.  พิมพ์ครั้งที่ 2.   กรุงเทพฯ : พิมพ์ค า, 2557  (นว อ846ธ 2557) 
ในเรือนใจ.   กิ่งฉัตร.   พิมพค์รั้งที่ 8.   กรุงเทพฯ : อรุณ, 2558  (นว ก633น 2558) 
บ่วงพิศวาสจอมมาร.   มณีจันท์.   กรุงเทพฯ : มณีจันท์, 2561  (นว ม129บ 2561) 
บุพเพสันนิวาส.   รอมแพง.  พิมพ์ครั้งที่ 83.   กรุงเทพฯ : แฮปปี้บานานา, 2561  (นว ร189บ 2561) 
พันธสัญญาหัวใจ.   เตชิตา.   กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2557  (นว ต679พ 2557) 
ร้านโชว์เฮี้ยน Ghost shop.   ปราปต์.   กรุงเทพฯ : ก้าวกระโดด, 2560  (นว ป448ร 2560) 
ระบ าดาว.   ปิยะพร ศักดิ์เกษม.   พิมพ์ครั้งที่ 6.   กรุงเทพฯ : อรุณ, 2554  (นว ป622ร 2554) 
รุ่นน้อง.   วิศิษฎ์ ศาสนเที่ยง.  กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2559  (นว ว762ร 2559) 
แรกรักร้าย.   ดวงจินดา.   กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2559  (นว ด163ร 2559) 
ล าน าดอกท้อ.   หมีเป่า.   พมิพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : อรุณ, 2561  (นว ห191ล 2561) 
เล่ห์เกมรัก.   สิรินดา.   พิมพค์รั้งที่ 2.   กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2554  (นว ส731ล 2554) 
เล่ห์พิศวาสจอมมาร.   มณีจันท์.   กรุงเทพฯ : มณีจันท์, 2561  (นว ม129ล 2561) 
เล่ห์ร้อยใจ.   ลานีน.   กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2559  (นว ล266ล 2559) 
เล่ห์รักลิขิตลวง.  รอยพระจันทร์.  กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2558  (นว ร192ล 2558) 
วัยแสบสาแหรกขาด.   ณัฐิยา ศิรกรวิไล.  กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2559  (นว ณ349ว 2559) 
สงครามพิศวาสจอมมาร.   มณีจันท์.   กรุงเทพฯ : มณีจันท์, 2561  (นว ม129ส 2561) 
สะพานอธิษฐาน.   กิ่งฉัตร.  พิมพ์ครั้งที่ 8.  กรุงเทพฯ : อรุณ, 2558  (นว ก633ส 2558) 
สิเน่หาส่าหรี.   พงศกร.   พิมพ์ครั้งที่ 5.   กรุงเทพฯ : กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง, 2556  (นว พ113ส 2556) 
เสราดารัล.   กิ่งฉัตร.   พิมพค์รั้งที่ 21.   กรุงเทพฯ : อรุณ, 2560  (นว ก633ส 2560) 
หิมะกลางทะเลทราย.   กิ่งฉัตร.   พิมพ์ครั้งที่ 10.   กรุงเทพฯ : อรุณ, 2559  (นว ก633ห 2559) 
 
 
 
 
 
 



วรรณกรรมเยาวชน 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลขหมู่หนังสอื 
1 คาถาแปลงรา่ง  ธิติมา ชา้งพุ่ม  ยว 

ธ588ค 
2558 

2 เจาะกึ๋นคนดังพลิกโฉมโลก ฉบับการ์ตูนอารมณ์ดี  หลิว, ชิงหยวน  
จวง, เจี้ยนอ่ีว์  
จัง, เหวิน  
ภัทรพร สหวัฒนพงศ์, แปล  

ยว 
ห337จ 
2559 

3 เจาะกึ๋นคนฟื้นฟูวฒันธรรม ฉบับการ์ตูนอารมณ์ดี  หลิว, ชิงหยวน  
จัง, เหวิน  
จวง, เจี้ยนอ่ีว์  
ภัทรพร สหวัฒนพงศ์, แปล  

ยว 
ห337จ 
2560 

4 เจาะกึ๋นคนสรา้งประวัติศาสตร์โลก ฉบับการ์ตูน
อารมณ์ดี  

หลิว, ชิงหยวน  
จวง, เจี้ยนอ่ีว์  
จัง, เหวิน  
ภัทรพร สหวัฒนพงศ์, แปล  

ยว 
ห337จ 
2559 

5 ประวัติศาสตรโ์ลกมหาสนุก : สงครามโลกครั้งที่ 2  จางอู่ซุน  ยว 
จ293ป 
2560 

6 พระพิฆเนศวร  ศานติ ภักดีค า  ยว 
ศ243พ 
2558 

7 พระลักษมี  วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์  ยว 
ว275พ 
2558 

8 พฤศจิกายนในหุบเขามูมิน  ยานซอน, ตูเว  ยว 
ย245พ 
2560 

9 ล้วงลับญี่ปุ่น  กองบรรณาธิการนานมีบุ๊คส์  ยว 
ก344ล 
2557 

10 แล้วเราก็ได้พบกัน  ศรินธร ภัศดาวงศ์  ยว 
ศ174ล 
2558 



11 โลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ ล าดับที่ 1 : โลกก่อน
ก าเนิดไดโนเสาร์  

เวสต์, เดวิด  
ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,  
ผู้แปล  

ยว 
ว917ล 
2558 

12 โลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ ล าดับที่ 2 : ไดโนเสาร์
แห่งยุคไทรแอสซิก  

เวสต์, เดวิด  
ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,  
ผู้แปล  

ยว 
ว917ล 
2558 

13 โลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ ล าดับที่ 3 : ไดโนเสาร์
แห่งยุคจูแรสซิก  

เวสต์, เดวิด  
ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,  
ผู้แปล  

ยว 
ว917ล 
2558 

14 โลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ ล าดับที่ 5 : โลกยุคหลัง
ไดโนเสาร์  

เวสต์, เดวิด  
ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 
ผู้แปล  

ยว 
ว917ล 
2558 

15 โลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ ล าดับที่ 6 : ก าเนิด
มนุษย์  

เวสต์, เดวิด  
ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,  
ผู้แปล  

ยว 
ว917ล 
2558 

16 ส้มสีม่วง  ขวัญใจ เอมใจ (ดาวกระจาย)  ยว 
ข259ส 
2558 

17 สยองขวัญทั่วโลก  กองบรรณาธิการนานมีบุ๊คส์  ยว 
ก344ส 
2557 

 


