ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14

15
16

17
18
19
20
21
22

รายชื่อหนังสือใหม
ชื่อเรื่อง
เบเกอรี่ไมใชเตาอบ ฉ.7
มณีสวาทเลม 1 –เลม 2 ฉ.7ล.2
ตะวันฉายในมานเมฆ ฉ.7
มณีสวาทเลม1 – เลม 2 ฉ8.ล.1
ฟาจรดทราย ฉ.8
องคกรทําดีเพื่อสังคม พลังสรางสรรคธุรกิจยุคใหม ฉ.5
เลียบเลาะเกาะใตในนิวซีแลนด ฉ.5
เลียบเลาะเกาะใตในนิวซีแลนด ฉ.6
Simply the best pasta & noodleฉ.7
Simply the best pasta & noodle ฉ.8
Simply the best desserts ฉ.7
Simply the best desserts ฉ.8
Creative sandwich : Recipes for the best sandwiches ever ฉ.8
มะรุมตํารับอาหารตานสารพัดโรค ฉ.8
Main courses : อาหารนานาชาติ ฉ.8
พับดอกไมจากธนบัตร 2 ฉ.9ล.2
พับดอกไมจากธนบัตร 2 ฉ.10ล.2
เอฮา ตุกตาโครเชต ฉ.7
เอฮา ตุกตาโครเช ฉ.8
อาหารทะเลขึ้นเหลา ฉ.7
อาหารทะเลขึ้นเหลา ฉ.8
โหด มัน ฮา ประสาลูกเรือ(สําราญ) ฉ.9

23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

โหด มัน ฮา ประสาลูกเรือ(สําราญ) ฉ.10
International pizza ฉ.8
Simply the best smoothies ฉ.7
Simply the best smoothies ฉ.8
แมยายคงกระพัน ฉ.8
เลหรอยรัก ฉ.7
เลหรอยรัก ฉ.8
แรงปรารถนา ฉ.7
แรงปรารถนา ฉ.8
ลิขิตเสนหา ฉ.8
ลิขิตเสนหา ฉ.7
สวยดวยมือคุณผาพันคอ ฉ.12ล.2
สวยดวยมือคุณผาพันคอ ฉ.11ล.2
โครเชตของใชเล็กๆ : เพียงครึ่งวันก็ถักเสร็จ ฉ.10
โครเชตของใชเล็กๆ : เพียงครึ่งวันก็ถักเสร็จ ฉ.9
หมวกถักคุณหนูวัยซน 2 ฉ.10ล.2
การลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม : Plagiarism ฉ.45
การลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม : Plagiarism ฉ.44
การลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม : Plagiarism ฉ.43
การลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม : Plagiarism ฉ.42
การลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม : Plagiarism ฉ.41
แมวเหมียวและเพื่อน ฉ.7
แมวเหมียวและเพื่อน ฉ.8
Cakes & Desserts : ตํารับแมบานคลับรับประทานความอรอย ฉ.7

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

อาหารจากผัก ฉ.8
กฎบัตรอาเซียน ฉ.10
หญิงยุคใหมสวยใหครบกระบวนทา ฉ.9
AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉ.11
การวิจัยทางการศึกษา : หลักและวิธีการสําหรับนักวิจัย ฉ.12
การวิจัยทางการศึกษา : หลักและวิธีการสําหรับนักวิจัย ฉ.11
พื้นฐานการถักโครเชต ฉ.9
พื้นฐานการถักโครเชต ฉ.10
ครูนอกกรอบกับหองเรียนนนอกแบบ : สรรพวิธีและสารพัดลูกบาในหอง 56
ถอดรหัส Error Identification & Sentence Completion ฉ.10
ถอดรหัส Error Identification & Sentence Completion ฉ.11
ดอกไมการบูรจากผาใยบัว ฉ.8
ดอกไมการบูรจากผาใยบัว ฉ.7
โครเชตของใชคุณหนูวัยซน ฉ.7
โครเชตของใชคุณหนูวัยซน ฉ.8
พับจีบกลีบดอกบัว ฉ.8
พับจีบกลีบดอกบัว ฉ.7
บายศรี : ของสูงที่ทรงคุณคา ฉ.8
บายศรี : ของสูงที่ทรงคุณคา ฉ.7
การทอดอาหารสําหรับมืออาชีพ ฉ.10
การทอดอาหารสําหรับมืออาชีพ ฉ.11ส
อัจฉริยะสรางสุข ฉ.5
เราคืออาเซียน อินโดนีเซีย ฉ.11
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉ.5

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉ.6
ผาพันคอ นิตติ้ง ฉ.10
ผาพันคอ นิตติ้ง ฉ.9
วิธีวิทยาการประเมินศาสตรแหงคุณคา ฉ.6
มหัศจรรยการพับกระดาษ ฉ.8
มหัศจรรยการพับกระดาษ ฉ.7
ขนมเปยะ ฉ.8
ขนมเปยะ ฉ.7
ศิลปะการพับดอกบัว ฉ.7
กระเปาผาหลากสไตล ฉ.8
กระเปาผาหลากสไตล ฉ.7
Chocolate desserts ฉ.11
Chocolate desserts ฉ.10
ปนเด็กเกงคิดสรางสรรค : Get creative for a brighter kid ฉ.5
เมนูอาหารเจ ฉ.7
เมนูอาหารเจ ฉ.8
กระเปาสานเสนพลาสติก ฉ.7
กระเปาสานเสนพลาสติก ฉ.8
ตุกตาบาบี้ ชุดประจําชาติในประชาคมอาเซียน ฉ.11
Health Care สุขภาพดีดูแลไดฉ.8
Health Care สุขภาพดีดูแลไดฉ.7
การจัดดอกไมจากพื้นฐานสูมืออาชีพ : Basic flower arrangement ฉ.8
การจัดดอกไมจากพื้นฐานสูมืออาชีพ : Basic flower arrangement ฉ.7
แรงเงา ฉ.7

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

แรงเงา ฉ.8
โครเชตตุกตานารัก ฉ.8
โครเชตตุกตานารัก ฉ.7
ตุกตาโครเชต ฉ.8
ตุกตาโครเชต ฉ.7
ถักกระเปาใบเกดวยโครเชต ฉ.7
ถักกระเปาใบเกดวยโครเชต ฉ.8
Café cake ฉ.8
ศาสตรและศิลปเกี่ยวกับโตะอาหาร ฉ.9
ศาสตรและศิลปเกี่ยวกับโตะอาหาร ฉ.10
เทคนิคการเปนวิทยากรที่ประสบความสําเร็จ : เคล็ดลับการเปนสุดยอดวิทยากร! ฉ.7
ศิลปการพับผาเช็ดปาก ฉ.7
ศิลปการพับผาเช็ดปาก ฉ.8
หลากหลายไอเดียเปเปอรมาเช ฉ.7
หลากหลายไอเดียเปเปอรมาเช ฉ.8
ถักหมวกดวยโครเชต ฉ.8
ถักหมวกดวยโครเชต ฉ.7
ดอกไมดินญี่ปุนประจําชาติในประชาคมอาเซียน ฉ.11
มหัศจรรยการพับกระดาษสามมิติ ฉ.7
มหัศจรรยการพับกระดาษสามมิติ ฉ.8
ศิลปะการหอของขวัญ ฉ.8
ศิลปะการหอของขวัญ ฉ.7
ทุกอาหารเปนยา ถากินเปน ฉ.7
ถอดรหัสใจไขบุคลิกภาพ : The big book of personality tests ฉ.7

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

ถอดรหัสใจไขบุคลิกภาพ : The big book of personality tests ฉ.8
คิดมุมกลับปรับชีวิตใหเปนบวก : Flip it ฉ.8
คิดมุมกลับปรับชีวิตใหเปนบวก : Flip it ฉ.7
วิธีวัดคา IQ ฟตสมองแบบอัจฉริยะ : The complete book of intelligence tests ฉ.7
วิธีวัดคา IQ ฟตสมองแบบอัจฉริยะ : The complete book of intelligence tests ฉ.8
ผาคลุมไหล 3 ฉ.9ล.3
ผาคลุมไหล 3 ฉ.10ล.3
เกงญี่ปุนเลมเดียวเอาอยู! ฉ.7
เกงญี่ปุนเลมเดียวเอาอยู! ฉ.8
ยกพลขึ้นเกาะชมทะเลกับชมไทย ฉ.4
23 วิธีสรางสรรคเครื่องประดับดวยตัวเอง ฉ.8
23 วิธีสรางสรรคเครื่องประดับดวยตัวเอง ฉ.7
มังสวิรัต 2 อาหารเพื่อสุขภาพ ฉ.8 ล.2
วิธีจัดแผนธุกิจ ฉ.7
วิธีจัดแผนธุกิจ ฉ.8
กลยุทธมัดใจลูกคาขั้นเทพ! : Delighting your customs ฉ.7
กลยุทธมัดใจลูกคาขั้นเทพ! : Delighting your customs ฉ.8
ยกพลขึ้นชมทะเลกับไทย ฉ.5
พุทธธรรมนํามาประยุกตเพื่อแกปญหาสังคมไทย : จุดเปลี่ยนแหงชีวิต ฉ.5
คูมือเรียนอังกฤษพิชิตเกรดเอ ฉ.5
อานเถิดชาวไทย : 100 คนดังกับหนังสือดีที่อยากใหคนไทยอาน ฉ.5
Muffins ฉ.8
เบเกอรี่แบบงายๆ ฉ.7
เบเกอรี่แบบงายๆ ฉ.8

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

ดอกไมเทียนญี่ปุน ฉ.8
ดอกไมเทียนญี่ปุน ฉ.7
งานประดิษฐจากกระดาษทิชชู ฉ.8
งานประดิษฐจากกระดาษทิชชู ฉ.7
เทคนิคเกงพูดขั้นเทพ : How you can talk to anyone in every situation ฉ.7
เทคนิคเกงพูดขั้นเทพ : How you can talk to anyone in every situation ฉ.8
ศิลปะการปนดินน้ํามันหรรษา ฉ.18
ศิลปะการปนดินน้ํามันหรรษา ฉ.17
ศิลปะการจัดทรายสีในแกวใส ฉ.7
ศิลปะการจัดทรายสีในแกวใส ฉ.8
เมคราเมสไตลญี่ปุน ฉ.10
เมคราเมสไตลญี่ปุน ฉ.9
ศิลปะสรางเหรียญโปรยทาน ฉ.8
ศิลปะสรางเหรียญโปรยทาน ฉ.7
ของใชจากโครเชต ฉ.10
ของใชจากโครเชต ฉ.9
เชื่อหรือไม...ไอนสไตนก็ยังไมรู ฉ.7
เชื่อหรือไม...ไอนสไตนก็ยังไมรู ฉ.8
108 ไอเดียงานเนารูด ฉ.8
108 ไอเดียงานเนารูด ฉ.7
สรางสรรคตุกตาจากถุงเทา ฉ.7
สรางสรรคตุกตาจากถุงเทา ฉ.8
ถักผาคลุมไหลสุดเกดวยโครเชต ฉ.8
ถักผาคลุมไหลสุดเกดวยโครเชต ฉ.7

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

สุดยอด Cupcake ฉ.8
สุดยอด Cupcake ฉ.7
ตุกตาโครเชตชุดประจําชาติในประชาคมอาเชียน ฉ.11
เทคนิคการพับธนบัตรรูปดอกไม ฉ.7
เทคนิคการพับธนบัตรรูปดอกไม ฉ.8
Cake decorating ฉ.10
Cake decorating ฉ.11
ตุกตาสัตวจากกระดาษลูกฟูกหลากสีฉ.7
ตุกตาสัตวจากกระดาษลูกฟูกหลากสีฉ.8
คูมือเตรียมสอบ TOEFL ฉ.8
คูมือเตรียมสอบ TOEFL ฉ.7
สตีฟ จอปส : Steve Jobs ฉ.14
สตีฟ จอปส : Steve Jobs ฉ.15
สตีฟ จอปส : Steve Jobs ฉ.16
สตีฟ จอปส : Steve Jobs ฉ.17
กระเปานิตติ้ง 2 : ถักงายๆดีไซนเกๆ ฉ.7ล.2
กระเปานิตติ้ง 2 : ถักงายๆดีไซนเกๆ ฉ.8ล.2
ผาคลุมไหล 4 ฉ.7
ผาคลุมไหล 4 ฉ.8
ศิลปะการพับผาเช็ดปากเลม 2 ฉ.10ล.2
ศิลปะการพับผาเช็ดปากเลม 2 ฉ.9ล.2
ศิลปะการจับจีบผา ฉ.8
ศิลปะการจับจีบผา ฉ.7
Asean ICT Masterp;an 2015 : แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ป 2558 ฉ.9

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

The Bread Book : easy ways to professional bread making ฉ.11

ตุกตาพวงกุญแจดินญี่ปุน ฉ.7
ตุกตาพวงกุญแจดินญี่ปุน ฉ.8
อาหารคุณแมตั้งครรภ ฉ.7
อาหารคุณแมตั้งครรภ ฉ.8
เซียนคณิตพิชิตสมองเสื่อม! : Number puzzles ฉ.8
เซียนคณิตพิชิตสมองเสื่อม! : Number puzzles ฉ.7
Born To Be กัปตัน แอรฯ สจวจ ATC ฉ.4
Born To Be กัปตัน แอรฯ สจวจ ATC ฉ.3
English for O-net & GAT : Two-Word Verbs (Phranal Verbs ) ฉ.4
ช็อกโกแลต ฉ.8
Quit ผาสไตล Hawaiian ฉ.9
Quit ผาสไตล Hawaiian ฉ.10
โครเชตของใชนารักเพียงครึ่งวันก็ถักเสร็จ ฉ.10
โครเชตของใชนารักเพียงครึ่งวันก็ถักเสร็จ ฉ.9
กระเปา นิตติ้ง : ถักงายๆ ดีไซนทันสมัย ฉ.8
กระเปา นิตติ้ง : ถักงายๆ ดีไซนทันสมัย ฉ.7
เครื่องประดับจากเข็มถักโครเชต ฉ.10
เครื่องประดับจากเข็มถักโครเชต ฉ.9
กระเปาผาแฮนดเมด ฉ.10
กระเปาผาแฮนดเมด ฉ.9
บาน 2 ภาษา เกงอังกฤษทั้งครอบครัวงายๆ เริ่มไดที่บาน ฉ.5
ฉลาดพูดกด Like ฉ.7
ฉลาดพูดกด Like ฉ.8
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218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

ทุนดีดีเรียนฟรีทั่วโลก ฉ.4
Candyman ฉ.4
All for education : เมื่อมหาวิทยาลัยกาวไปพรอมกับโรงเรียน ฉ.6
เสื้อถักโครเชต : New Collection 4 ฉ.10
เสื้อถักโครเชต : New Collection 4 ฉ.9
เสื้อถัก สําหรับผูชายในชีวิตคุณ ฉ.10
เสื้อถัก สําหรับผูชายในชีวิตคุณ ฉ.9
ถักหมวกใบเกดวยโครเชต ฉ.8
ถักหมวกใบเกดวยโครเชต ฉ.7
งานสวยดวยลายโครเชต ฉ.9
งานสวยดวยลายโครเชต ฉ.10
เสนทางพิชิตฝน กวาจะเปนแอรโฮสเตส ฉ.3
เสนทางพิชิตฝน กวาจะเปนแอรโฮสเตส ฉ.4
ทิศทางใหมประเทศไทย ทิศทางใหมของการศึกษาชุมชนทองถิ่น ฉ.5
กลับหัวคิดสรางธุรกิจพันลาน ฉ.6
กลับหัวคิดสรางธุรกิจพันลาน ฉ.7
อาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม ฉ.4
อาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม ฉ.3
ความรูพื้นฐานและการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ฉ.17
ความรูพื้นฐานและการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ฉ.18
คูมือทองเที่ยวทะเล ฉ.5
ใครๆก็ไปเที่ยวสิงคโปร(Return) ฉ.5
การทองเที่ยวกับการพัฒนา : พินิจหลวงพระบางผานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ฉ.4
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