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หนังสอืต าราภาษาไทย 
Clinical practices 2015 : Case based pediatrics.   แสงแข ช ำนำญวนกิจ, บรรณำธิกำร  

และคนอื่นๆ   กรุงเทพฯ : ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฏเกล้ำ, 2558  
(WS100 วพม 2558) 

Emergency care : the pocket guide book.   ไชยพร ยุกเซ็น, ภำวินี ไตรณรงค์สกุล  
และยุวเรศมคฐ สิทธิชำญบัญชำ, บรรณำธิกำร.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : คณะแพทยศำสตร์ 
โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล, 2556 (WB105 ช865E 2556) 

From global perspective to everyday practices.   ดุสิต สถำวร, สหดล ปุญญถำวร  
และครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์, บรรณำธิกำร.  กรุงเทพฯ : สมำคมเวชบ ำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย,  
2556  (WB105 ส293F 2556) 

Intensive Review in Pediatrics 2019.   รำชวิทยำลัยกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย.  กรุงเทพฯ :  
รำชวิทยำลัยกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย, 2562 (WS1 ร427I 2562) 

Update on Pediatric Infectious Diseases 2019.   สมำคมโรคติดเชือ้ในเด็กแห่งประเทศไทย. 
 กรุงเทพฯ : สมำคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, 2562 (WC100 ส293U 2562) 
คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ปี ค.ศ. 2015 = ACLS provider manual.  

โสภณ กฤษณะรังสรรค์, จริยำ สันตติอนันต์ และรัชนี แซ่ลี้, บรรณำธิกำร.  กรุงเทพฯ :  
สมำคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2559 (WA292 ค695 2559) 

คู่มือกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน.   อลิสำ ลิ้มสุวรรณ, บรรณำธิกำร และคนอื่นๆ   พิมพ์ครั้งที่ 6. 
กรุงเทพฯ : ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2558 (WS205 ค695 2558) 

คู่มือวัคซีน 2016-2017 และปัญหาที่พบบ่อย.   วีระชัย วัฒนวีรเดช, อัจฉรำ ตั้งสถำพรพงษ์  
และกุลกัญญำ โชคไพบูลย์กิจ, บรรณำธิกำร.   กรุงเทพฯ :  รำชวิทยำลัยกุมำรแพทย์ 
แห่งประเทศไทย, 2559 (QW805.039 ค695 2559) 

รวมบทความวิชาการสัมมนา Brain and mind forum ครั้งที่ 5 : The neuroscience of  
Psychosis.  อรษำ ฉวำง, บรรณำธิกำร.  กรุงเทพฯ : สถำบันจิตเวชศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำ,  
2561 (WL100 สธ0809 2561) 

ลักษณะของภาษาป้อนเข้าในเร่ืองเล่าส าหรับเด็กไทย.   สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ.  เชียงรำย :  
ชอบพิมพ,์ 2562 ((Res) WS20 ส326ล 2562) 

 
 



วิทยานิพนธ์แพทย์ประจ าบ้าน 
การเจริญเติบโตและภาวะโลหิตจางในเด็กที่เข้าร่วมคลินิกดูแลสุขภาพเด็กดอีย่างต่อเนื่อง 

ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.   ชฎำรัตน์ วิชัยวงษ์.   กรุงเทพฯ :  
สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี, 2561 (WS20 ช115ก 2561) 

การใช้ดัชนีความพร่องออกซิเจนในการท านาย Pediatric obstructive sleep apnea.   
ธนวรรณ เหล่ำพิพัฒนำ.   กรุงเทพฯ : สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี, 2561  
(WS20 ธ155ก 2561) 

การตอบสนองของโรคกลากที่หนังศีรษะต่อการรักษาด้วยยา grideofulvin ในเด็กไทย  
ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พ.ศ. 2554-2559.   สมสุดำ จงสุขบุญ. 
กรุงเทพฯ : สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี, 2561 (WS20 ส286ก 2561) 

การทดสอบเพ่ือหาความสอดคล้องของแบบคัดกรองพัฒนาการ DAIM (Developmental  
assessment for intervention manual) เทียบกับแบบคัดกรองพัฒนาการ DENVER II  
ในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ป.ี   พชรวรรณ เจริญวัฒนวิญญู.   กรุงเทพฯ :  
สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี, 2561 (WS20 พ179ก 2561) 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายกบัระดับความรุนแรงของภาวะหายใจอุดกั้นขณะหลับใน 
ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการตรวจ Overnight pulse oximetry.   กนกลดำ สกุลศรี.  กรุงเทพฯ :  
สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี, 2561 (WS20 ก125ก 2561) 

การศึกษาผู้ป่วยเด็กภาวะ Henoch-Schonlein Nephritis ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  
ย้อนหลัง 5 ปี.  สุภำณี ชนินทร์วณิชย์.  กรุงเทพฯ : สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี, 2561  
(WS20 ส837ก 2561) 

การศึกษาระดับสติปัญญาของผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษแต่ก าเนิดในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ 
มหาราชินี.  สุธีรำ เทพวีระ.   กรุงเทพฯ : สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี, 2561  
(WS20 ส786ก 2561) 

การอัลตราซาวนด์กล่องเสียงเพ่ือท านายการเกิดเสียง Stridor ภายหลังการถอดท่อช่วยหายใจ 
ในผู้ป่วยเด็ก.  นวพรรณ เบ็ญจสุพัฒนนันท์.  กรุงเทพฯ : สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี,  
2561 ( WS20 น297ก 2561) 

ความผิดปกติของสมดลุน้ าและเกลือโซเดียมในผู้ปว่ยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดเนื้องอกในสมอง.  
กฤติยำนี ทูลแก้ว.  กรุงเทพฯ : สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี, 2561  
(WS20 ก277ค 2561) 

ความส าคัญของ Oxygen saturation index ตอ่การพยากรณ์โรคในผู้ป่วย Acute respiratory  
distress syndrome.   วริศรำ ศรีสมบูรณ์.   กรุงเทพฯ : สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี,  
2561 (WS20 ว329ค 2561) 
 



เช้ือที่เป็นสาเหตุของการมีไข้ที่สัมพันธก์ับภาวะเมด็เลือดแดงแตกในกลุม่ผู้ป่วยเด็กทีม่ีความผิดปกติ 
ของเม็ดเลือดแดง.   วันทนีย์ ทองนำค.  กรุงเทพฯ : สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี, 2561  
(WS20 ว432ช 2561) 

ต้นทุนการดูแลรักษาโรคล าไส้อักเสบเรื้อรังในเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.   
วริสรำ ไชยวรรณ.   กรุงเทพฯ : สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี, 2561  
(WS20 ว329ต 2561) 

ประสิทธิภาพของเครื่องมือสั่นสะเทือนและความเย็นในการลดความเจ็บปวดจากการเจาะเลือด 
จากเส้นเลือดด าในผู้ป่วยเด็กอายุ 7-14 ปีในคลินิกเฉพาะทางอายุรกรรม สถาบันสุขภาพเด็ก 
แห่งชาติมหาราชินี.   รัตติยำ เพ็งนิล.  กรุงเทพฯ : สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี, 2561  
(WS20 ร366ป 2561) 

ประสิทธิภาพของยาชาเฉพาะที่ชนิดทาในการลดความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดจากเส้นเลือดด า 
ในผู้ป่วยเด็กอายุ 7-14 ปีที่เข้ารับการรักษาแผนกผู้ป่วยในอายุรกรรมเฉพาะทาง  
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.   กรวีกำนต์ ศรีพงษ์วิวัฒน์.   กรุงเทพฯ :  
สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี, 2561 (WS20 ก182ป 2561) 

ปัจจัยเสี่ยงและผลการรักษาภาวะหัวใจหยุดเต้นในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. 
สรัลรัตน์ แตระกุล.  กรุงเทพฯ : สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี, 2561  
(WS20 ส347ป 2561) 

ผลการใช้ยาไทกีไซคลิน (Tygecycline) ในทารกแรกเกิดที่ติดเช้ือดื้อยาในหน่วยทารกแรกเกิด  
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.   อรอนงค์ นิลวลัยกุล.  กรุงเทพฯ :  
สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี, 2561 (WS20 อ383ผ 2561) 

ภาวะข้อสะโพกหลุด/เคลื่อนในผู้ป่วยเด็กสมองพิการที่เข้ารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วย  
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.   ฉัตรวรุณ มณีรำชกิจ.   กรุงเทพฯ : สถำบันสุขภำพเด็ก 
แห่งชำติมหำรำชิน,ี 2561 (WS20 ฉ235ภ 2561) 

โรคลมชักชนิดดื้อยากันชักในผู้ป่วยเด็ก : ปัจจัยเสี่ยงและผลการรักษา.   โสภิดำ บุญวัฒน์.  กรุงเทพฯ :  
สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี, 2561 (WS20 ส985ร 2561) 

โรคลมชักที่ตอบสนองต่อยากันชักในผู้ป่วยเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.   
ธัญญำพร นนทภำ.  กรุงเทพฯ : สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี, 2561  
(WS20 ธ464ร 2561) 

ลักษณะทางคลินิกและผลการรักษากลุ่มอาการโรคติดเช้ือโมโนนิวคลิโอซิสในเด็กไทย.  วิริยำ แสงซ่ือ. 
กรุงเทพฯ : สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี, 2561 (WS20 ว694ล 2561) 

อาการ, อาการแสดงและผลการรักษาระยะสั้นของโรคซิฟิลิสแต่ก าเนิด.  ชวัลวิชญ์ ยุทธภิญโญ. 
กรุงเทพฯ : สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี, 2561 (WS20 ช292อ 2561) 

 



หนังสอืทั่วไป 
เราคืออาเซียนกัมพูชา. อำกิ อคิรำภ์.  พิมพ์ครั้งที่ 3.   กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2555  

(DS555.382 อ587ร 2555) 
เราคืออาเซียนไทย.   ปัทมำพร ค ำโท.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2555  

(DS566 ป533ร 2555) 
เราคืออาเซียนประชาคมอาเซียน.   พัชรำ โพธิ์กลำง.   พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์,  

2555 (DS521 พ517ร 2555) 
เราคืออาเซียนฟิลิปปินส์.   ปัทมำพร ค ำโท.   พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2555  

(DS660 ป533ร 2555) 
เราคืออาเซียนมาเลเซีย.   ปัณณภัทร.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2555  

(DS592 ป525ร 2555) 
เราคืออาเซียนลาว.   ปัทมำพร ค ำโท.   พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2555  

(DS650.382 ป533ร 2555) 
เราคืออาเซียนเวียดนาม.   พลอยแพรวำ.   พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2555  

(DS556.39 พ451ร 2555) 
เราคืออาเซียนสิงคโปร์.   ปัณณภทัร.   พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2555  

(DS609.7 ป525ร 2555) 
เราคืออาเซียนอินโดนีเซีย.   ปัทมำพร ค ำโท.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2555  

(DS620.2 ป533ร 2555) 
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 1.   โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ.  พิมพ์ครั้งที่ 10. 
กรุงเทพฯ : โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์  
ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว, 2552 (AE90.T5 ส678 2552) 

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 2.   โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ.   พิมพ์ครั้งที่ 8. 
กรุงเทพฯ : โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ 
ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว, 2552 (AE90.T5 ส678 2552) 

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 3.   โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ.   พิมพ์ครั้งที่ 8. 
กรุงเทพฯ : โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ 
ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว, 2552 (AE90.T5 ส678 2552) 

 
 



สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 4.   โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ.   พิมพ์ครั้งที่ 5. 
กรุงเทพฯ : โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ 
ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว, 2552 (AE90.T5 ส678 2552) 

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 5.   โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ.   พิมพ์ครั้งที่ 6. 
กรุงเทพฯ : โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ 
ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว, 2553 (AE90.T5 ส678 2553) 

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 6.   โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ.   พิมพ์ครั้งที่ 4. 
กรุงเทพฯ : โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ 
ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว, 2552 (AE90.T5 ส678 2552) 

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 7.   โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ.   พิมพ์ครั้งที่ 4.   
กรุงเทพฯ : โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ 
ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว, 2552 (AE90.T5 ส678 2552) 

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 8.  โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ.   พิมพ์ครั้งที่ 2. 
กรุงเทพฯ : โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ 
ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว, 2552 (AE90.T5 ส678 2552) 

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 9.  โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ.   กรุงเทพฯ :  
โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว,  
2550 (AE90.T5 ส678 2550) 

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 10.   โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ.   กรุงเทพฯ :  
โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว,  
2551 (AE90.T5 ส678 2551) 

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 11.   โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ.   กรุงเทพฯ :  
โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว,  
2551 (AE90.T5 ส678 2551) 

 
 



สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 12.   โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ.   กรุงเทพฯ :  
โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว,  
2551 (AE90.T5 ส678 2551) 

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 13.   โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ.   กรุงเทพฯ :  
โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว,  
2552 (AE90.T5 ส678 2552) 

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 14.   โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ.   กรุงเทพฯ :  
โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว,   
2553 (AE90.T5 ส678 2553) 

 

วรรณกรรมเยาวชน 
ก๊อก ก๊อก ขอค้างคืนหนึ่งนะ (ฉบับสองภาษา).  ทัน โคอิเดะ.  กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2556  

(นท ค979ก 2556) 
แมลงวันน้อยผจญภัย เลม่ 1-2.   คิมจัง.   กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551 (ยว ค451ม 2551) 
หมีตัวใหญท่ี่สุด.   ลินด์ วอร์ด.   กรุงเทพฯ : มูลนิธิเอสซีจี, 2555  (นท ว365ห 2555) 
สามก๊ก (ฉบับการ์ตูน).   สุภฤกษ์ บุญกอง.   ปทุมธำนี : สกำยบุ๊กส์, 2548 (ยว ส834ส 2548) 
สุดยอดนิทานกริมม์ 100 เร่ืองอ่านสนุกทุกคืนก่อนนอน.   พี่แมลงปอ.  กรุงเทพฯ :  

ซิซินี อินเตอร์เนชันแนล, 2552 (นท พ791ส 2552) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นวนิยาย 
Sweet all กรุ่นรัก.   ผักบุ้ง.   กรุงเทพฯ : พิมพ์ฝัน, 2560 (นว ผ259ก 2560) 
กลรัตติกาล.   คีตำ.   กรุงเทพฯ : อรุณ, 2559 (นว ค471ก 2559) 
กล่อมรัก.   ผักบุ้ง.   กรุงเทพฯ : พิมพ์ค ำ, 2561 (นว ผ259ก 2561) 
ความสุขของกะทิ.   งำมพรรณ เวชชำชีวะ.   พิมพ์ครั้งที่ 86.   กรุงเทพฯ : แพรว, 2556  

(นว ง337ค 2556) 
ความสุขของกะทิ ตอน ตามหาพระจันทร์.  งำมพรรณ เวชชำชีวะ.  พิมพ์ครั้งที่ 36. 

กรุงเทพฯ : แพรว, 2554 (นว ง337ค 2554) 
ความสุขของกะทิ ตอน ในโลกใบเล็ก.   งำมพรรณ เวชชำชีวะ.   พิมพ์ครั้งที่ 15.  กรุงเทพฯ : แพรว,  

2556 (นว ง337ค 2556) 
จ าหลักไว้ในสายลม.   กุลธิดำ.   กรุงเทพฯ : ค ำต่อค ำ, 2560 (นว ก726จ 2560) 
ชายาจ้าวดวงใจ.   ลวี่กวง.   กรุงเทพฯ : เหลียนฮวำ, 2558 (นว ล146ช 2558) 
พรหมลิขิตถวิลรัก.   จ้ีชิว.   กรุงเทพฯ : เหลียนฮวำ, 2558 (นว จ549พ 2558) 
พักตร์อ าพราง.   ปองวุฒิ.   กรุงเทพฯ : กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง, 2560 (นว ป513พ 2560) 
เพร(ร)าะรัก.    ผักบุ้ง.   กรุงเทพฯ : พิมพ์ค ำ, 2560 (นว ผ259พ 2560) 
ภรรยาก ามะลอที่รัก.   กันต์ระพี.  นนทบุรี : ทัช, 2557 (นว ก389ภ 2557) 
เมื่อหอยทากมีรัก เลม่ 1-2.  ติงโม.่   พิมพ์ครั้งที่ 2.   กรุงเทพฯ : อรุณ, 2560 (นว ต389ม 2560) 
แมวบ้านข้าเป็นท่านอ๋อง.   ถงซิน.   กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2562 (นว ถ129ม 2562) 
ยอดนักสืบอาเคจิ โคโกะโร ตอน ฆาตกรรมบนเนิน D.  เอโดะงำวะ รัมโป.  กรุงเทพฯ : เจลิท, 2560  

(นว ร386ย 2560) 
ยอดนักสืบอาเคจิ โคโกะโร ตอน ดวงดาวแห่งเงามดื.  เอโดะงำวะ รัมโป.  กรุงเทพฯ : เจลิท, 2560  

(นว ร386ย 2560) 
รุ้งทอรัก.   นภำสรร.   กรุงเทพฯ : อรุณ, 2560 (นว น199ร 2560) 
เล่ห์หวานรัก.   กรรัมภำ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : พิมพ์ค ำ, 2561 (นว ก181ล 2561) 
สุดแสนรัก.   ผักบุ้ง.   กรุงเทพฯ : พิมพ์ฝัน, 2561 (นว ผ259ส 2561) 
เสมือนฝัน.   อิม ดำดำ.   กรุงเทพฯ : อรุณ, 2561 (นว อ747ส 2561) 
อาจารย์หญิง เล่ม 1-3.   เทียนหรูอวี้.   กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2561 (นว ท738อ 2561) 
  
 
 


