รายชื่อหนังสือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน
รายชื่อหนังสือ

ที่

ชื่อผู้แต่ง

ระดับชั้น

1

10 อาชีพแห่งอนาคต

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ม. 1

2

A TALE OF TWO CITIES

CHARLES DICKENS

ม. 1

3

ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND

LEWIS CARROLL

ม. 1

4

ANIMAL FARM

GEORGE ORWELL

ม. 1

5

AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS

JULES VERNE

ม. 1

6

OLIVER TWIST

CHARLES DICKENS

ม. 1

7

แก้วจอมแก่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

ม. 1

8

แก้วจอมซน

แว่นแก้ว

ม. 1

9

จักรวาลในเปลือกนัท

Stephen Hawking

ม. 1

10

จากโคลนนิ่งสู่คนหัวใจหมู

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ม. 1

11

จากโลกสู่ดาวอังคาร

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ม. 1

12

จากอะตอมถึงจักรวาล

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ม. 1

13

ฉันคงข้ามคืนฝันร้ายไปได้

จูดี บลูม

ม. 1

14

ช้างพลายกับช้างพัง

อํานาจ เย็นสบาย

ม. 1

15

ชาร์ล็อตต์ แมงมุมเพื่อนรัก

อีบี ไวท์

ม. 1

16

ชาร์ลี โบน ตอน พายุหมุนแห่งกาลเวลา

เจนนี่ นิมโม

ม. 1

17

ตะเกียงแมว

เดล เดออามอนด์

ม. 1

18

โต๊ะโตะจังเด็กหญิงข้างหน้าต่าง

ผุสดี นาวาวิจิต ผู้แปล

ม. 1

19

ธรรมชาตินานาสัตว์ 1

นพ. บุญส่ง เลขะกุล

ม. 1

20

ธรรมชาตินานาสัตว์ 2

นพ. บุญส่ง เลขะกุล

ม. 1

21

ธรรมชาตินานาสัตว์ 3

นพ. บุญส่ง เลขะกุล

ม. 1

22
23

นางสาวโต๊ะโตะ
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีซูปเปอร์จิ๋ว

คุโรยานางิ เท็ตสิโกะ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม. 1
ม. 1

24

นายขนมต้ม

คมทวน คันธนู

ม. 1

25

นายอินทรผู้ปิดทองหลังพระ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ม. 1

26

ผลไม้ในสวน

อุไร จิรมงคลการ

ม. 1

รายชื่อหนังสือ

ที่

ชื่อผู้แต่ง

ระดับชั้น

27

ผิดด้วยหรือฉันคือแม่มด

CELIA REES / กิติมา อมรทัต , แปล

ม. 1

28

พระมหาชนก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ม. 1

29

พล นิกร กิมหงวน

ป.อินทรปาลิต

ม. 1

30

พลายมะลิวัลย์

ถนอม มหาเปารยะ

ม. 1

31

พ่อสอนลูก

ทวี บุณยเกตุ

ม. 1

32

พืชและบรรยากาศ

กระทรวงศึกษาธิการ

ม. 1

33

ฟองอากาศสีฟ้า

เลี่ยววี่ฮุ่ย แปลโดย วิภาดา กิตติ

ม. 1

34

มนุษย์กับจักรวาล

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ม. 1

35

ม่วนซื่นเมืองลาว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 1

36

มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร

แย้ม ประพัฒน์ทอง

ม. 1

37

มหาสมุทรของโกดี

ทาจิมะ ชินจิ แปลโดย ถนอมวงศ์ ล้ํายอด
มรรคผล

ม. 1

38

มองดูตนเอง

พระอาจารย์เปลี่ยน ปญญาปทีโป

ม. 1

39

เมอร์ลินผู้วิเศษ ตอน ความเป็นมาอันมืดมน

T.A. BARRON

ม. 1

40

เมืองน่าอยู่

จําลอง ฝั่งชลจิตร

ม. 1

41

เมืองเล็กในทุ่งกว้าง

ไวล์เดอร์, ลอร่า อิงกัลส์

ม. 1

42

โมโม่

มิฆาเอล เอ็นเด้

ม. 1

43

ยักษ์ใจดี

โรอัลด์ ดาห์ล

ม. 1

44

เรื่องของคนรักหมา

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ม. 1

45

เรื่องของดวงอาทิตย์

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ม. 1

46

เรื่องของดอกไม้

รศ. ม.ล.จารุพันธ์ ทองแถม

ม. 1

47

เรื่องต้องรู้เพื่อชีวิต เคมีในบ้าน

ศูนย์หนังสือจุฬา

ม. 1

48

เรื่องเล่าจากดาวดวงหนึ่ง

พิษณุ ศุภ

ม. 1

49

ฤดูหนาวอันอบอุ่น

ยูร กมลเสรีรัตน์

ม. 1

50

ลายปีกผีเสื้อ

เดือนแรม ประกายเรือง

ม. 1

51

ล่ารหัสมรณะ

แดน บราวน์ ผู้แปล แบล็คโอลีฟ

ม. 1

52

โลกสีรุ้งของแมนดี้

แจ๊กเกอลีน วิลสัน

ม. 1

รายชื่อหนังสือ

ที่

ชื่อผู้แต่ง

ระดับชั้น

53

วัยรุ่นวุ่นวาย สดใสหรือแสบซ่า

พญ.คุญหญิงพรทิพย์ โรจนนันท์

ม. 1

54

วัยรุ่นหมุนตัว

ลาวัณย์ โชตามระ

ม. 1

55

วาระสุดท้ายความตายของโลกและมนุษยชาติ

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ม. 1

56

วาริสดอกไม้ทะเลทราย

มนันยา

ม. 1

57

วิถีแห่งปัญญา

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ม. 1

58

วิทยาการแห่งอารยะ เล่ม 2

ศ. ดร.สุทัศน์ ยกส้าน

ม. 1

59

เศรษฐีสอนลูก

จี. คิงส์ลี่ วอร์ด

ม. 1

60

ส้มสีม่วง

ดาวกระจาย

ม. 1

61

สวนพฤกษศาสตร์สามทวีป

รศ. ม.ล.จารุพันธ์ ทองแถม

ม. 1

62

สวนหลังบ้าน

นิรันศักดิ์ บุญจันทร์

ม. 1

63

สองดวงจันทร์ (WALK TWO MOONS)

ชารอน ครีซ

ม. 1

64

สัตว์โลกใต้ทะเล

บริษัท สายน้ํา จํากัด

ม. 1

65

หมอหัวเราะ

เจมส์ เฮอร์เลียต

ม. 1

66

หมอฮา

เจมส์ เฮอร์เลียต

ม. 1

67

หอยพิษมรณะ

ปองพล อดิเรกสาร

ม. 1

68

อนาคตเริ่มตั้งแต่วันวาน

ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต

ม. 1

69

อมตะ

วิมล ไทรนิ่มนวล

ม. 1

70

อยู่กับก๋ง

หยก บูรพา

ม. 1

71

อยู่กับโลกยุคไฮเทค

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ม. 1

72

อยู่อย่างรักธรรมชาติ

มล. ตุ้ย ชุมสาย

ม. 1

73

Artimis Fowl : The Arctic incident

Eoin Colfer

ม. 2

74

Artimis Fowl : The eternity code

Eoin Colfer

ม. 2

75

Artimis Fowl Part I

Eoin Colfer

ม. 2

76

As The Future Catches You

Juan Enrioquez

ม. 2

77

Jonathan livingston seagull

ริชาร์ด บาค

ม. 2

78

Mekong

Paul Adirex

ม. 2

79

กัลลิเวอร์ผจญภัย

อาษา ขอจิตต์เมตต์

ม. 2

รายชื่อหนังสือ

ที่

ชื่อผู้แต่ง

ระดับชั้น

80

การ์ตูนความรู้ ชุด คนของโลก

ซาดาโอะ อีโนะ

ม. 2

81

โกบี เล่ม1-2

โสภาค สุวรรณ

ม. 2

82

ข้ามสีทันดร

กฤษณา อโศกสิน

ม. 2

83

ความน่าจะเป็น

ปราบดา หยุ่น

ม. 2

84

ฆาตกรรมกลางทะเล

วินทร์ เลียววาริณ

ม. 2

85

จดหมายจากเมืองไทย

โบตั๋น

ม. 2

86

จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, ผู้แปล

ม. 2

87

จากความคิดสู่ความอ่านผ่านภาษา

เจตนา นาควัชระ

ม. 2

88

โจรสลัดแห่งตะรุเตา

ปองพล อดิเรกสาร

ม. 2

89

ช้างไทย

สุทธิลักษณ์ อําพันวงษ์

ม. 2

90

เดอะไวท์โรด ภาค 1 เล่ม 1

ฐาวรา สิริพิพัฒน์

ม. 2

91

เดอะไวท์โรด ภาค 1 เล่ม 2

ฐาวรา สิริพิพัฒน์

ม. 2

92

เดอะไวท์โรด ภาค 1 เล่ม 3

ฐาวรา สิริพิพัฒน์

ม. 2

93

เดอะไวท์โรด ภาค ๒

ฐาวรา สิริพิพัฒน์

ม. 2

94

ตะวันตกดิน

กฤษณา อโศกสิน

ม. 2

95

ตะวันลับฟ้า

โสภาค สุวรรณ

ม. 2

96

ทานตะวันสีทอง

โสภาค สุวรรณ

ม. 2

97

ท้าวศรีสุดาจันทร์"แม่หยัวเมือง"ใครว่าหล่อนชั่ว

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ม. 2

98

เทลส์ ออฟ ดี โอโตริ เล่ม ๑ เหยียบถิ่นพยัคฆ์

ลิอัน เฮิร์น

ม. 2

99

เทลส์ ออฟ ดี โอโตริ เล่ม ๒ วิหคหลงรัง

ลิอัน เฮิร์น

ม. 2

100 นักคิดและนักวิทยาศาสตร์

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ม. 2

101 นายฮ้อยทมิฬ

คําพูน บุญทวี

ม. 2

102 น่ารู้เรื่องไวน์

นิธิยา รัตนาปนนท์

ม. 2

103 บุหงารําไป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 2

104 ประคําลูกโอ๊ค

มนันยา

ม. 2

105 ปริศนาของดาวอังคาร

ศ. ดร.สุทัศน์ ยกส้าน

ม. 2

106 ปลายเทียน

แก้วเก้า

ม. 2

ที่

รายชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ระดับชั้น

107 ปลูกฝันไว้ในแผ่นดิน

ลูเซีย บาเกลาโน

ม. 2

108 ผจญภัยไขความลับ

อินิด ไบลตัน

ม. 2

109 ผึ้งมรณะ

นันท์ นันทคุณ

ม. 2

110 ผู้เปลี่ยนแปลงโลก

สุริยฉัตร ชัยมงคล

ม. 2

111 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับ"คุณๆ"สี่ขา

วิลาศ มณีวัต

ม. 2

112 พระประวัติตรัสเล่า

กรมวชิรญาณวโรรส

ม. 2

113 พระราชอารมณ์ขันจากพระโอษฐ์

วิลาศ มณีวัต

ม. 2

114 พระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพฯ

วิลาศ มณีวัต

ม. 2

115 พลิกฝ่ามือรื้อเรื่องเรียนรู้

ไดรเด็น, กอร์ดอน และ ฟอส, จีนเน็ตต์

ม. 2

116 เพื่อนยาก

จอห์น สไตนเบ็ค

ม. 2

117 เฟินและไม้ใบประดับ
118 มหันตภัยจากวัตถุเคมี ความเสี่ยงและอันตราย

รศ. ม.ล.จารุพันธ์ ทองแถม
ภิญโญ พานิชพันธ์

ม. 2
ม. 2

119 มหัศจรรย์ทุกวัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 2

120 เมื่อสวรรค์ให้รางวัลผม

โมริ โอโตะ

ม. 2

121 ยังมีรักที่ฮัคการ์

โสภาค สุวรรณ

ม. 2

122 ยิ้มสิ่ขา

เจมส์ เฮอร์เลียต

ม. 2

123 ริมทะเลสาบสีเงิน

ไวล์เดอร์, ลอร่า อิงกัลส์

ม. 2

124 เรื่องของกําลังใจไม่ใช่จักรยาน

อาร์มสตรอง,แลนซ์

ม. 2

125 เรื่องจริงเตือนใจ

ทีมงานรายการเรื่องจริงผ่านจอ

ม. 2

126 ฤดูหนาวอันแสนนาน

ไวล์เดอร์, ลอร่า อิงกัลส์

ม. 2

127 ลัดฟ้า ล่าวิชาหาอาจารย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 2

128 ลางเนื้อชอบลางยา

สมบัติ พลายน้อย

ม. 2

129 โลกนี้น่ารัก

ไพลิน รุ้งรัตน์

ม. 2

130 โลกใบนี้โคจรรอบหม้อเหล็ก กระทะ (และต้นไม้ด้วย) คณา คชา

ม. 2

131 วรรณกรรมโลก โนเบล

รวมเรื่องสั้นเพชรน้ําเอกของวรรณกรรมโลก

ม. 2

132 วสันต์ลีลา

แก้วเก้า

ม. 2

133 วังเจ้านาย

ส.พลายน้อย

ม. 2

ที่

รายชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ระดับชั้น

134 สมุดพกคุณครู

มิยาคาวะ ฮิโร แปลโดย ผุสดี นาวาวิจิต

ม. 2

135 สามก๊กฉบับนายทุน

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ม. 2

136 หมอปลัดเลกับกรุงสยาม

นายหนหวย

ม. 2

137 หมอแมว

เจมส์ เฮอร์เลียต

ม. 2

138 หยกใสร่ายคํา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 2

139 ห้วงมหรรณพ

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ม. 2

140 หิมะสีแดง

โสภาค สุวรรณ

ม. 2

141 อย่าบอกใคร (Tell No One)

ฮาร์ลาน โคเบน

ม. 2

142 แฮรี่ พอตเตอร์กับถ้วยอัคนี

J.K. ROWLING

ม. 2

143 แฮรี่ พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน

J.K. ROWLING

ม. 2

144 แฮรี่ พอตเตอร์กับภาคีนกฟินิกซ์

J.K. ROWLING

ม. 2

145 แฮรี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์

J.K. ROWLING

ม. 2

146 แฮรี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ

J.K. ROWLING

ม. 2

147 5 เทคโนโลยีกับ 76 อาชีพ

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ม. 3

148 7 habits for highly effective teen

John Covey

ม. 3

149 CHANGING PLACES

DAVID LODGE

ม. 3

150 JOURNEY TO THE CENTRE OF THE EARTH

JULES VERNE

ม. 3

151 KIDNAPPED

ROBERT LOUIS STEVENSON

ม. 3

KING ARTHER AND HIS KNIGHTS OF THE AROUND
152 TABLE

ROGER LANCELYN GREEN

ม. 3

know how & know why 1 รู้ทันข่าวก้าวทัน
153 เทคโนโลยี

บัญชา ธนบุญสมบัติ

ม. 3

know how & know why 2 รู้ทันข่าวก้าวทัน
154 เทคโนโลยี

บัญชา ธนบุญสมบัติ

ม. 3

155 TALES OF ANCIENT EGYPT

ROGER LANCELYN GREEN

ม. 3

156 The Hobbit

J. R. R. Tolkien

ม. 3

ที่

รายชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ระดับชั้น

The Lord of the Ring : The fellowship of the
157 ring
J. R. R. Tolkien

ม. 3

158 The Lord of the Ring : The return of the king J. R. R. Tolkien

ม. 3

159 The Lord of the Ring : The two towers

J. R. R. Tolkien

ม. 3

160 TREASURE ISLAND

ROBERT LOUIS STEVENSON

ม. 3

161 กฎแห่งกรรม
การทดลองเกี่ยวกับความดันอากาศของโรเบิร์ต
162 บอยส์

ท.เลียงพิบูลย์

ม. 3

กระทรวงศึกษาธิการ

ม. 3

163 การทํางานเพื่องาน

พระเทพวิสุทธิเมธี(ปัญญานันทภิกขุ)

ม. 3

164 ก้าวรักในรอยจํา

Nicholas Sparks / จิรนันท์ พิตรปรีชา แปล

ม. 3

165 กาเหว่าที่บางเพลง

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ม. 3

166 ขนําน้อยกลางทุ่งนา

จําลอง ฝั่งชลจิตร

ม. 3

167 ขบวนการจับไก่

โรดัลด์ ดาห์ล

ม. 3

168 ขบวนการนกกางเขน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

ม. 3

169 ข้าวนอกนา

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ม. 3

170 คนรักหมา

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ม. 3

171 ความลับของจักรวาล
172 คําพ่อสอน

ศ. ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ม. 3
ม. 3

173 คําสารภาพของมารีอังตัวเนต

นิดา, ผู้แปล

ม. 3

174 คิดผ่านเลนส์

สมคิด ชัยจิตวนิช

ม. 3

175 คืนถิ่นจีนใหญ่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 3

176 คืนฟ้าใสกาลเวลาที่เลยไป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 3

177 คุณทองแดง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ม. 3

178 ใครฆ่าโรเจอร์ แอคครอยด์
179 จินตนาการไม่รู้จบ (The Neverending Story)

อกาทา คริสตี้
มิฆาเอล เอ็นเด้

ม. 3
ม. 3

180 จิ๋วลูกทุ่ง

แมรี่ นอร์ตั้น

ม. 3

ที่

รายชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ระดับชั้น

181 จุ๊กจิ๊กจอจีน

เหยิน จิ่งเหวิน

ม. 3

182 ช่างสําราญ

เดือนวาด พิมวนา

ม. 3

183 เชิงผาหิมพานต์

สุชีพ ปุญญานุภาพ

ม. 3

184 ด้วยรักและช็อกโกแลต

ลาซ เมดาร์ด

ม. 3

185 เด็กชายชาวนา

ลอร่า อิงกัลส์ ไวล์เดอร์,

ม. 3

186 เด็กหญิงนางฟ้า

ม. 3

187 เด็กหญิงสวนกาแฟ

ฐปนี น้อยนาเวศ

ม. 3

188 ต้นส้มแสนรัก 1-2

โจเซ่ วาสคอนเชลอส

ม. 3

189 ตราไว้ในดวงจิต

โบตั๋น

ม. 3

190 ตํานานแห่งดาวเคราะห์อัศจรรย์

ถนอมวงศ์ ล้ํายอดมรรคผล

ม. 3

191 ท่องแดนวิทยาศาสตร์

ศาตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ม. 3

192 ท่องโลกวิทยาศาสตร์

ภูริปกรณ์ ภักดีรัตน์

ม. 3

193 เทียนวรรณ

สงบ สุริยินทร์

ม. 3

194 นครวัด นครธม

ธีรภาพ โลหิตกุล

ม. 3

195 นรชาติ

สมภพ จันทรประภา

ม. 3

196 นําสารเคมีมาใช้และรีไซเคิล

ดุจลดา

ม. 3

197 นิกกับพิม

ว. ณ ประมวลมารค

ม. 3

198 นิทานโบราณคดี

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ

ม. 3

199 นิทานเวตาล

น.ม.ส.

ม. 3

200 บางระจัน

ไม้เมืองเดิม

ม. 3

201 บ้านปริศนา

อกาทา คริสตี้

ม. 3

202 บารมีพระแม่ป้อง ปกพื้นธรณินทร์

แก้วเก้า

ม. 3

203 ประชุมโคลงโลกนิติ

สมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร

ม. 3

204 ประวัตินักวิทยาศาสตร์โลก

ชุลีพร สุสุวรรณ

ม. 3

205 ปริศนาดวงดาว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 3

206 ป่วยเป็นศพ

พญ. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

ม. 3

207 ปะการัง

รําไพพรรณ แก้วสุริยะ

ม. 3

ที่

รายชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ระดับชั้น

208 ปัญญาวิวัฒน์

พันเอกสมัตร บูราวาศ

ม. 3

209 ปั้นมากับมือ

เตือนใจ บัวคลี่

ม. 3

210 ผู้จัดการหนึ่งนาที

เคนแนท แบลน ชาร์ด

ม. 3

211 ผู้ชายที่หลงรักตัวเลข

ม. 3

212 ผู้พิทักษ์

พอล ฮอฟฟ์แมน
Agatha Christie / ต่อศักด์ กาญจนสุภัคร์
แปล

213 ผู้มาเยือน

กิตติ ธนิกกุล

ม. 3

214 พระจันทร์สีน้ําเงิน

สุวรรณี สุคนธา

ม. 3

215 พัฒนาสมองให้เป็นอัจฉริยะแบบ"โมสาร์ท"

RICHARD RESTAK

ม. 3

216 พิภพมนตรา

จุฑารัตน์

ม. 3

217 เพชรพระอุมา

พนมเทียน

ม. 3

218 มอลลี่ มูน ตอนมหัศจรรย์วันหยุด

จอร์เจีย บิง

ม. 3

219 มอลลี่ มูน ตอนมหัศจรรย์หยุดโลก

จอร์เจีย บิง

ม. 3

220 มอลลี่มูน มหัศจรรย์มนต์สะกด

จอร์เจีย บิง

ม. 3

221 มังกรหยก

กิมย้ง /จําลอง พิศนาคะ แปล

ม. 3

222 รถไฟไทย

ส.พลายน้อย

ม. 3

223 รวมเรื่องสั้นของฮิวเมอร์ริสต์

ฮิวเมอร์ริสต์

ม. 3

224 รหัสลับดาวินชี

แดน บราวน์ แปลโดย อรดี สุวรรณโกมล

ม. 3

225 รอยยิ้มหมีขาว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 3

226 รอยไอยรา

พีรศักดิ์ วรสุนทรโรสถ

ม. 3

227 รัตนโกสินทร์

ว วินิจฉัยกุล

ม. 3

228 เรื่องสั้นคึกฤทธิ์

มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ม. 3

229 เรื่องสั้นชนบท

นิมิตร ภูมิถาวร

ม. 3

230 โรงงานเทวดา

เทอร์เรนซ์ แบล็คเคอร์

ม. 3

231 โรงเรียนริมทุ่งกว้าง

โชติ ศรีสุวรรณ

ม. 3

232 โรมันสัญจร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 3

233 ลอดลายมังกร

ประภัสสร เสวิกุล

ม. 3

ม. 3

ที่

รายชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ระดับชั้น

234 ลุยป่าฝ่าฝน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 3

235 ลูกแม่น้ําโขง

เขมชาติ

ม. 3

236 ลูกอีสาน

คําพูน บุญทวี

ม. 3

237 วันอังคารแห่งความทรงจํากับครูมอร์รี

Mitch Albom

ม. 3

238 วัยรุ่น

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ม. 3

239 สงครามทรอยและตํานานวีรบุรุษ

ดาว ปิ่นเฉลียว

ม. 3

240 สายโลหิต

โสภาค สุวรรณ

ม. 3

241 สารพันปัญหาวิทยาศาสตร์

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ม. 3

242 สิงคโปร์สัญจร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 3

243 หลายชีวิต

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ม. 3

244 หวงเหออู่ อารยธรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 3

245 หัวขโมยแห่งบารามอสกับคทาแห่งพลัง

แรบบิท

ม. 3

246 หัวขโมยแห่งบารามอสกับมงกุฎแห่งใจ

แรบบิท

ม. 3

247 หากป่ายังอยู่ยั้ง ยืนยง

นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล

ม. 3

248 หาย (Gone For Good)

ฮาร์บาล โคเบน

ม. 3

249 อนุภาค:ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค

ธนกาญจน์ ภัทรกาญจน์

ม. 3

250 อยู่อย่างสง่า

วิทยา นาควัชระ

ม. 3

251 ออกซิเจน

จอห์น บี โอลสัน

ม. 3

252 อะพอลโลกับทฤษฏีลวงโลก

สํานักพิมพ์สารคดี

ม. 3

253 อัจฉริยะอารมณ์ดี

RICHARD FEYMAN

ม. 3

254 อาเพศกําสรวล

วินทร์ เลียววาริณ

ม. 3

255 ไอรักคืออะไร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 3

256 ฮวนนั้ง

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ม. 3

257 4 ปี นรกในเขมร

ยาสึโกะ นะอิโต

ม. 4

258 A CHILD'S GARDEN OF VERSES

ROBERT LOUIS STEVENSON

ม. 4

259 Execution

Larry Bossidy

ม. 4

260 GULLIVER'S TRAVELS

JONATHAN SWITT

ม. 4

ที่

รายชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ระดับชั้น

261 HEIDI

JOHANNA SPYRI

ม. 4

262 How to win friends and influence people

Dale Carnegie

ม. 4

263 ROALD DAHL GOING SOLO

ROALD DAHL

ม. 4

264 ROBINSON CRUSOE

DANIEL DEFOE

ม. 4

265 The Heart of Change

John P. Kotter

ม. 4

THE MYSTERIOUS ADVENTURES OF SHERLOCK
266 HOLMES

SIR ARTHUR CONAN DOYLE

ม. 4

267 THE ODYSSEY

HOMER

ม. 4

268 The Pirates of Tarutao

Paul Adirex

ม. 4

THE STRANGE CASE OF DR JEKYLL AND MR
269 HYDE

ROBERT LOUIS STEVENSON

ม. 4

270 Timeline

Michael Crichton

ม. 4

271 กรรมกรข่าว เล่ม 1

สรยุทธ สุทัศนะจินดา

ม. 4

272 กรรมกรข่าว เล่ม 2

สรยุทธ สุทัศนะจินดา

ม. 4

273 กษัตริยา

ทมยันตี

ม. 4

274 เก็บมาเล่า เอามาฝาก

สรจักร ศิริบริรักษ์

ม. 4

275 เกมไอยคุปต์

ซิลฟา คีตลีย์ ซไนเดอร์

ม. 4

276 แกะรอยดีเอ็นเอ

พญ.คุญหญิงพรทิพย์ โรจนนันท์

ม. 4

277 ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน
278 ความทรงจํา

ประภัสสร เสวิกุล
sir arther conan doyle / พิรุณรัตน์ แปล

ม. 4
ม. 4

279 ความทรงจําที่ไม่มีวันลืม

อาษา ขอจิตต์เมตต์

ม. 4

280 ความรักของต้นโอ๊ก

โจอัน ไอเค็น (วัชรินทร์ อําพัน แปล)

ม. 4

281 คําตอบของชีวิต ปฏิจสมุปบาท

ม. 4

282 แค้นพยาบาท : คดีเปิดตัวเชอร์ล็อก โฮส์ม

sir arther conan doyle / พิรุณรัตน์ แปล

ม. 4

283 โครงกระดูกในตู้

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ม. 4

284 เจงกีสข่านทหารม้าปีศาจแห่งมองโกล

บรรยง บุญฤทธิ์

ม. 4

285 เจ้าชาย

โสภาค สุวรรณ

ม. 4

ที่

รายชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ระดับชั้น

286 เจ้าชายน้อย

อังตวน เตอ แซงเต็กซูเปรี

ม. 4

287 เจ้าชายไม่วิเศษ

ปรีดา อัครจันทโชติ

ม. 4

288 เจ้าชีวิต

พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์

ม. 4

289 ฉากหนึ่งในชีวิต

บุญเหลือ

ม. 4

290 ชั่วนิจนิรันดร

เรอเน่ บาร์ฌาแวล

ม. 4

291 ซอยเดียวกัน

วานิช จรุงกิจอนันต์

ม. 4

292 ญาติกา

โสภาค สุวรรณ

ม. 4

293 ด้วยรักและคิดถึง

ม. 4

294 ตามเสด็จมุ่งไปในรอยทราย

โสภาค สุวรรณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

295 ทุ่งมหาราช

มาลัย ชูพินิจ

ม. 4

296 เทวากับซาตาน

แดน บราวน์ / อรดี สุวรรณโกมล และ อนุวัฒน์
นครินทร์ แปล

ม. 4

297 เที่ยวไปในสยาม

รําไพพรรณ แก้วสุริยะ

ม. 4

298 ไทยกับสงครามโลกครั้งที2่

ดิเรก ชัยนาม

ม. 4

299 น้ําใสใจจริง

ว.วินิจฉัยกุล

ม. 4

300 บ้านขนนก

ว วินิจฉัยกุล

ม. 4

301 บ้านเล็กริมห้วย

สุคนธรส แปล

ม. 4

302 บุษบกใบไม้

กฤษณา อโศกสิน

ม. 4

303 ปณิธานกวี

อังคาร กัลยาณพงศ์

ม. 4

304 ปรัชญาชีวิต

คาลิล ยิบราน

ม. 4

305 ปรัชญาชีวิต ศาสตร์แห่งความสําเร็จ

ฮิลล์ นโปเลียน

ม. 4

306 ปรัชญาวิทยาศาสตร์

ปรีชา วงศ์ชูศิริ

ม. 4

307 ป่าสูงน้ําใส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 4

308 ปีกแดง

วินทร์ เลียววารินทร์

ม. 4

309 ปีทองอันแสนสุข

ไวล์เดอร์, ลอร่า อิงกัลส์

ม. 4

310 ปีศาจ

เสนีย์ เสาวพงศ์

ม. 4

ม. 4

ที่

รายชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ระดับชั้น

311 ผีเสื้อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, ผู้แปล

ม. 4

312 ฝนดํา

มาสึยิ อิบุเสะ

ม. 4

313 ฝรั่งที่คนไทยต้องรู้จัก

สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล

ม. 4

314 ฝรั่งศักดินา

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ม. 4

315 พลังมหัศจรรย์ในอาหาร

สรจักร ศิริบริรักษ์

ม. 4

316 ฟื้นความหลัง

พระยาอนุมานราชธน

ม. 4

317 ภารกิจเลือด (Blood Work)
318 ภารตะวิทยา : ความรู้เรื่องอินเดียทางวัฒนธรรม

ไมเคิล คอนเนลลี่
กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย

ม. 4
ม. 4

319 มนต์รักทะเลใต้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 4

320 ม้าก้านกล้วย

ไพวรินทร์ ขาวงาม

ม. 4

321 มือนั้นสีขาว

ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ

ม. 4

322 เมฆเหินน้ําไหล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 4

323 เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 4

324 แม่โขง

ปองพล อดิเรกสาร

ม. 4

325 แม่ชีเทเรซา

ทากิตะ โยชิฮิโระ

ม. 4

326 แม่เล่าให้ฟัง

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา

ม. 4

327 ไม้ดัด

โบตั๋น

ม. 4

328 ยิ้มก่อนเห่า

เจมส์ เฮอร์เลียต

ม. 4

รวมธรรมะ ฉลอง 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
329 ราชชนี

ม. 4

330 ราตรีประดับดาว

ว.วินิจฉัยกุล

ม. 4

331 เรือยาว:มรดกทางวัฒนธรรมทางสายน้ํา

วินัย รอดจ่าย

ม. 4

332 ลอร์ดน้อยฟอลเติลรอย

ฟรานเซส ฮอดจ์สัน เบอร์เนตต์

ม. 4

333 ละครแห่งชีวิต

ม.จ.อากาศดําเกิง

ม. 4

334 ลีลาไทย

สันติ เล็กสุขุม

ม. 4

335 เลาะวัง

จุลลดา ภักดีภูมินทร์

ม. 4

336 ศาสตร์พิศวง

ศ. ดร.สุทัศน์ ยกส้าน

ม. 4

ที่

รายชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ระดับชั้น

337 ศาสนธรรมปลุกคนให้ตื่น

พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

ม. 4

338 ศิลปะการต้มตุ๋น

แฟรงค์ อบาเนล/ โรจนา นาเจริญ แปล

ม. 4

339 สตรีสยามในอดีต

น.พ.วิบูล วิจิตวาทก

ม. 4

340 สองฝั่งคลอง

ว.วินิจฉัยกุล

ม. 4

341 สายลมเสียงซอ

นิมิตร ภูมิถาวร

ม. 4

342 อัญมณีแห่งชีวิต

อัญชัน

ม. 4

343 อ่างมังกร

อํานาจ เย็นสบาย

ม. 4

344 ไอน์สไตน์ผู้พลิกจักรวาล

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ม. 4

345 Our Posthuman Future

Francis Fukuyama

ม. 5

346 Prey

Michael Crichton

ม. 5

347 Primal Leadership

Daniel Goleman

ม. 5

348 THE ADVENTURES OF TOM SAWYER

MARK TWAIN

ม. 5

349 THE DAY OF THE TRIFFIDS

JOHN WYNDHAM

ม. 5

350 Until The Karma Ends

Paul Adirex

ม. 5

351 กรุงเทพศตวรรษ21

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ม. 5

352 กฤษฎาภินิหารอันบดบังมิได้

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ม. 5

353 เกร็ดสนุกชาวสยาม

เอนก นาวิกมูล

ม. 5

354 เกิดวังปารุสก์: สมัยประชาธิปไตย

พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์

ม. 5

355 เกิดวังปารุสก์:สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์

พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์

ม. 5

356 แกะรอยโสม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 5

357 ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 5

358 ข้ามฝั่งแห่งฝัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 5

359 เขาชื่อกานต์

สุวรรณี สุคนธา

ม. 5

360 เขียนเรื่องดอกไม้ไว้อ่านเล่น 1

ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์

ม. 5

361 เขียนเรื่องดอกไม้ไว้อ่านเล่น 2

ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์

ม. 5

362 เขียนเรื่องดอกไม้ไว้อ่านเล่น 3

ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์

ม. 5

363 เขียนเรื่องดอกไม้ไว้อ่านเล่น 4

ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์

ม. 5

ที่

รายชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ระดับชั้น

364 คดีชาวบ้าน ฮาลั่นศาล

รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์

ม. 5

365 ครุฑน้อย

คอยนุช

ม. 5

366 ความงามของศิลปไทย

น. ณ ปากน้ํา

ม. 5

367 ความลับบนแหลมไซไน

โสภาค สุวรรณ

ม. 5

368 ความสุขแห่งชีวิต

วิลเลี่ยม ชาโรยัน

ม. 5

369 คิดทางขวาง

พญ.คุญหญิงพรทิพย์ โรจนนันท์

ม. 5

370 โคลงกลอนของครูเทพ

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

ม. 5

371 ชายเฒ่าที่สะพาน

อาษา ขอจิตต์เมตต์

ม. 5

372 ชีวิตที่รุ่งเรืองขึ้นมาจากทาส

บุคเกอร์ ทาเลียเฟอร์โร วอชิงตัน

ม. 5

373 ชีวิตนอกวัง

ม.ล.เนื่อง นิลรัตน์

ม. 5

374 ชีวิตพืชบนดาวเคราะห์โลก

รศ. ม.ล.จารุพันธ์ ทองแถม

ม. 5

375 ชีวิตอมตะ

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ม. 5

376 เดือนช่วงดวงเด่นฟ้า ดาดาว

วินทร์ เลียววาริณ

ม. 5

377 ตราบจนสิ้นกรรม

ปองพล อดิเรกสาร

ม. 5

378 ตํานานกรีก-โรมัน
379 นีแ่ หละตัวผม เดวิด เบคแฮม

มาลัย
เดวิด เบคแฮม แปลโดย ธราวุธ นพจินดา

ม. 5
ม. 5

380 ในสวนศรี

ฟรานเซส ฮอดจ์สัน เบอร์เนตต์

ม. 5

381 บ้านเล็กในป่าใหญ่

สุคนธรส แปล

ม. 5

382 เบอร์ลิน สิ้นกําแพง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 5

383 เบี้องหลังการปฏิวัติ 2475

กุหลาบ สายประดิษฐ์

ม. 5

384 ใบไม้ที่หายไป

จิรนันท์ พิตรปรีชา

ม. 5

385 ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน

วินทร์ เลียววารินทร์

ม. 5

386 ประวัติย่อของกาลเวลา

Stephen Hawking

ม. 5

387 ประวัติศาสตร์อนาคต

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ม. 5

388 ปีกฝันเปลี่ยนฟ้า

เฉกชนม์

ม. 5

389 ปีกหัก

คาลิล ยิบราน

ม. 5

390 ผิวเหลืองผิวขาว

ม.จ.อากาศดําเกิง ระพีพัฒน์

ม. 5

ที่

รายชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ระดับชั้น

391 ไผ่แดง

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ม. 5

392 ฝันให้พรุ่งนี้...ไม่มีศพ

พรทิพย์ โรจนสุนันท์

ม. 5

393 พบกันที่จุดสูงสุด

ซิกล่าร์,ซิก

ม. 5

394 ฟ้าจรดทราย

โสภาค สุวรรณ

ม. 5

395 มณีพลอยร้อยแสง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 5

396 มัทนะพาธา

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่

ม. 5

397 มิตรผู้ไม่รู้จัก : เรื่องสั้นระดับรางวัลโนเบลจากสิบประเทศ
398 เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ

ม. 5
Juan Enrioquez

ม. 5

399 แม่น้ํารําลึก

เรวัตร์

ม. 5

400 แมรี่ ป๊อบปิ้นส์

พี.แอล.แทรเวอร์ส

ม. 5

401 ไม้วัดจักรวาล

เพชรา สังขะวร

ม. 5

402 ยามลมหนาว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 5

403 เย็นสบายชายน้ํา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 5

404 แรกมีในสยาม

อเนก นาวิกมูล

ม. 5

405 ลิลิตภควตี

วันเพ็ญ เซ็นตระกูล

ม. 5

406 ลุ่มน้ํานัมมทา

สุชีพ ปุญญานุภาพ

ม. 5

407 วิทยาศาสตร์กับมนุษย์

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ม. 5

408 วิทยาศาสตร์และสิ่งเหนือธรรมชาติ

เพชรา สังขะวร

ม. 5

409 เวลาในขวดแก้ว
410 เวลาเป็นของมีคา่

ประภัสสร เสวิกุล
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

ม. 5
ม. 5

411 เวียงวังฝั่งธนฯชุมชนชาวสยาม

ส.พลายน้อย

ม. 5

412 ศพข้างบ้าน

สรจักร ศิริบริรักษ์

ม. 5

พันธุ์พิพัฒน์

413 สมเด็จมหิตลาธิเบศอลุยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

ม. 5

414 สมเด็จแม่กับการศึกษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ม. 5

415 สมุดปกดํากับใบไม้สีแดง

วินทร์ เลียววาริณ

ม. 5

416 สร้อยทอง

นิมิตร ภูมิถาวร

ม. 5

417 สายใยแห่งความรัก

อุดม วิเศษสาธร

ม. 5

ที่

รายชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ระดับชั้น

418 สายใยแห่งความรัก

อุดม วิเศษสาธร

ม. 5

419 สี่ปีแรกและตามทางสู่เหย้า

ไวล์เดอร์, ลอร่า อิงกัลส์

ม. 5

420 สีสรรพ์วรรณศิลป์

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

ม. 5

421 เส้นไหมสีเงิน

ว.วินิจฉัยกุล

ม. 5

422 หนังสือคือจักรวาล

ส.พุ่มสุวรรณ

ม. 5

423 หนึ่งวันเดียวกัน

วินทร์ เลียววารินทร์

ม. 5

424 อานันท์ ปันยารชุน

ประสาร มฤคพิทักษ์ และคณะ

ม. 5

425 อาร์แซน ลูแป็งเผชิญเชอร์ล็อค โฮมส์

โมริซ เลอบลัง

ม. 5

426 อารยธรรมลี้ลับ : ชุดวิทยาการแห่งอารยะ

ศ. ดร.สุทัศน์ ยกส้าน

ม. 5

427 เอกภพ:เพื่อความเข้าใจจักรวาล

วิภู รุโจปการ

ม. 5

428 Building Public Trust

Samuel A. DipiazzaJr

ม. 6

Count down : Six kids vie for glory at the world's toughest
429 math competition

Steve Olson

ม. 6

430 DNA

วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์

ม. 6

431 Multiple Choice

Claire Cook

ม. 6

432 THE LOST WORLD

SIR ARTHUR CONAN DOYLE

ม. 6

433 THE MAYOR OF THE CASTER BRIDGE

THOMAS HARDY

ม. 6

434 THE PRINCESS DIARY: 1 - 5

MEG CABOT

ม. 6

435 UFO จานบินเสียงเพรียกจากมนุษย์ต่างดาว

วิชัย เชิดชีวศาสตร์

ม. 6

What does it really take to get into Ivy league and other
436 selective colleges

Chuck Huge

ม. 6

437 www คุณย่า.COM

ดวงใจ

ม. 6

438 ก่อกองทราย

ไพฑูรย์ ธัญญา

ม. 6

439 กองทัพธรรม

สุชีพ ปุญญานุภาพ

ม. 6

440 การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ทางวิทยาศาสตร์

สตีฟ พาร์กเกอร์

ม. 6

441 การพัฒนา แนวคิดเกี่ยวกับอุณหภูมิและความร้อนในระยะต้น กระทรวงศึกษาธิการ
442 การพัฒนา แนวคิดหลักเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า
กระทรวงศึกษาธิการ

ม. 6
ม. 6

รายชื่อหนังสือ

ที่

443 การล้มเลิกทฤษฏีฟลอจิสตัน การปฏิวัติเคมี

ชื่อผู้แต่ง

ระดับชั้น

กระทรวงศึกษาธิการ

ม. 6

444 การศึกษาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของปาสเตอร์ กระทรวงศึกษาธิการ
445 การศึกษาเกี่ยวกับการหมักของปาสเตอร์
กระทรวงศึกษาธิการ

ม. 6

446 เกล็ดหิมะในสายหมอก

ม. 6

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 6

เกษตรเคมีที่โง่เขลา-การแพทย์ที่สับสน : ธรรมชาติบําบัดวิธีสุขภาพแนว
447 ใหม่
บรรจบ ชุนหสวัสดิกุล

ม. 6

448 เกาะในฝัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 6

449 เกาะโลมาสีน้ําเงิน

สก๊อตต์ โอ เดลล์

ม. 6

450 เกาะแห่งเวลาที่หายไป

ซิลวานา กันดอลฟี

ม. 6

451 ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า (Alchemist)

เปาโล โคเอลโล แปลโดย รศ.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

ม. 6

452 คดีแรกของมาร์เปิ้ล

Agatha Christie / ต่อศักด์ กาญจนสุภัคร์
แปล

ม. 6

453 คนหลายโศลก

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ม. 6

454 คริสต์มาสแบบดั้งเดิม

จูดิธ และมาร์ติน มิลเลอร์

ม. 6

455 คําหยาด

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ม. 6

456 เจ้าทะเลทราย

โสภาค สุวรรณ

ม. 6

457 เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์

สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

ม. 6

458 เจ้าหญิงน้อย

ฟรานเซส ฮอดจ์สัน เบอร์เน็ตต์

ม. 6

459 เจียงหนานแสนงาม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 6

460 แจ๊ค เดอะ ริปเป้อร์

กอบกุล

ม. 6

461

ลาวัณย์ โชตามระ

ม. 6

462 ชีวิตในวัง

ม.ล.เนื่อง นิลรัตน์

ม. 6

463 ชีวิตและผลงานบุคคลแห่งศตวรรษที่ 20

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ม. 6

464 ชีวิตเหมือนฝัน

คุณหญิงมณี สิริวรสาร

ม. 6

465 โชคดีดังเบื้องหลังศพ

พรทิพย์ โรจนสุนันท์

ม. 6

466 ซามาร์คันต์เหรียญอาถรรพ์

สเตราด์ โจนาธาน

ม. 6

467 ซูสีไทเฮา

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ม. 6

ชีวิตชาวกรุงเมื่อค่อนศตวรรษมาแล้ว และชีวิตชาวกรุงสมัยสงคราม

ที่

รายชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ระดับชั้น

468 ดอกไม้สําหรับมิสซิสแฮริส

พอล กาลลิโค

ม. 6

469 ดั่งดวงแก้ว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ม. 6

470 ดิโอเมน

ขณิษฐา อยู่เจริญ

ม. 6

471 ติโต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ม. 6

472 ตึ่งหนั่งเกี้ย

จิตรา ก่อนันทเกียรติ

ม. 6

473 โตขึ้นผมอยากเป็นหมา

โยโกะ คิตายามะ/ มยุขะ โฮริคาวา แปล

ม. 6

474 ใต้เบื้องพระยุคลบาท

สุเมธ ตันติเวชกุล

ม. 6

475 ใต้ผืนน้ํา

อํานาจ เย็นสบาย และคณะ

ม. 6

476 ใต้เมฆที่ใต้เมฆ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ม. 6

477 ถกเขมร

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ม. 6

478 ทรายกับฟองคลื่น

คาลิล ยิบราน

ม. 6

479 ทฤษฏีอะตอม-โมเลกุล

กระทรวงศึกษาธิการ

ม. 6

480 เทลล์ ออฟ ดิ โอติริ 3

ลิอันเฮิร์น

ม. 6

481 ในกําแพงแก้ว

ธงทอง จันทรางศุ

ม. 6

482 ในเวลา

แรคํา ประโดยคํา

ม. 6

483 บรัดเลย์ เด็กเกเรหลังห้องเรียน

ซาชาร์ หลุยส์ (ฤทัยรัช จันทร์เพ็ญ)

ม. 6

484 บันไดกระดาษ

สายพร ปัทมเรขา

ม. 6

485 บันทึกลับของแอนน์ แฟรงค์

แอนน์ แฟรงค์

ม. 6

486 บัวแก้ว

โสภาค สุวรรณ

ม. 6

487 ประติมากรรมไทย

ศิลป พีระศรี

ม. 6

488 ประพาสภาษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 6

489 ประวัติพระพุทธรูปปางต่าง ๆ

ธนากิต

ม. 6

490 เปิดโลก2000

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ม. 6

491 แผนสังหารบนรถด่วน

Agatha Christie / ลักษณา และ ณรงค์ กาญจนสุภัคร์ แปล

ม. 6

492 พม่าเสียเมือง

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ม. 6

493 พยานปากเอก

ภาณุมาศ ภูมิถาวร

ม. 6

494 พระจันทร์เสี้ยว

ระพินทร์นาถ ฐากูร

ม. 6

ที่

รายชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ระดับชั้น

495 เพียงความเคลื่อนไหว

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ม. 6

496 ฟ้าบ่กั้น

ลาวคําหอม

ม. 6

497 แฟรงก์อบาเนลยอดนักตุ๋น

แฟรงค์ อบาเนล/ โรจนา นาเจริญ แปล

ม. 6

498 โภชนา-โรคา น่าฉงน

ศ. ดร.สุทัศน์ ยกส้าน

ม. 6

499 มุ่งไกลในรอยทราย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 6

500 ย่ําแดนมังกร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 6

501 เยือนถิ่นอินเดียนแดง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 6

502 เรือมนุษย์

กฤษณา อโศกสิน

ม. 6

503 แลไปข้างหน้า

ศรีบูรพา

ม. 6

504 เวชกรรมตามใจฉัน

จําเนียร เหมะวัต

ม. 6

505 เวลา

ชาติ กอบจิตติ

ม. 6

506 สอนด้วยศพ

พรทิพย์ โรจนสุนันท์

ม. 6

507 สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น

ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล

ม. 6

508 สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน

วินทร์ เลียววารินทร์

ม. 6

509 สี่แผ่นดิน

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ม. 6

510 สืบจากศพ

พรทิพย์ โรจนสุนันท์

ม. 6

511 สุดยอดปัญญาจีน

โมริยะ โย

ม. 6

512 สู่ชีวิตอมตะ

ม. 6

513 สู้เพื่อศพ

พรทิพย์ โรจนสุนันท์

ม. 6

514 เสน่ห์ตะวันออก

อ็องเดร์ มาลโรซ์

ม. 6

515 เสริมสมองมองอนาคต

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ม. 6

516 เสียงเรียกจากดวงดาว

ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ม. 6

517 หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ (SIX THINKING HATS)

EDWARD DE BONO

ม. 6

518 อํา
519 อีเลียด

วินทร์ เลียววารินทร์
มหากวีโฮเมอร์(นายตํารา ณ เมืองใต้ แปล)

ม. 6
ม. 6

520 แอนตาร์กติกา หนาวหน้าร้อน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม. 6

