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วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์ เล่ม ๒
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ชมัยภร บางคมบาง และคณะกรรมการคัดสรรหนังสือ ๑,๐๐๙ เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์
สุดใจ พรหมเกิด
นภาลัย โกมลวาสี
หทัยรัตน์ พันตาวงษ์ / นันทพร ณ พัทลุง / นิตยา หอมหวาน / สิราภรณ์ ชาวหน้าไม้ / ปนัดดา สังฆทิพย์ / ตัรมีซี อาหามะ /
นิศารัตน์ อำนาจอนันต์ / สุธาทิพย์ สรวยล้ำ / หยาดฝน ธัญโชติกานต์ / นภัทร พิลึกนา
ออกแบบและจัดหน้า วัฒนสินธุ์ สุวรัตนานนท์
ประสานงานการผลิต สิริวัลย์ เรืองสุรัตน์
พิมพ์ครั้งที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
พิมพ์ที่
บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๗ ๒๒๒๒
ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย โครงการและกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมสุขภาวะ ได้ที่ มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
๔๒๔ หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๖๗ แยก ๓ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๒๔๒๔ ๔๖๑๖ โทรสาร : ๐ ๒๘๘๑ ๑๘๗๗ Email : info@happyreading.in.th
Website : www.happyreading.in.th
https://www.facebook.com/Happyreadingnews (วัฒนธรรมการอ่าน Happyreading)
https://www.facebook.com/Happyreading.in.th (สร้างเสริม วัฒนธรรมการอ่าน)
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน บริหารงานโดย “มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน” ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานด้านประสานกลไก นโยบาย และปัจจัยขยายผลจากทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ให้เอื้อต่อ
การขับเคลื่อนการสร้างเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่านให้เข้าถึงเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ
และกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

คุยเปิดเล่ม
นับแต่เริ่มขับเคลื่อนงานเพื่อให้การอ่านเป็นวิถีวัฒนธรรมใหม่ของสังคม
ไทย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านและภาคีเครือข่ายพบเรื่องราว
มหัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายทุกภูมิภาค ความสุข ความหวังโปรยปรายในทุก
พื้นที่ดำเนินงาน ช่างสวนกระแสกับข่าวคราวของสังคมโลก สังคมไทย ที่เต็ม
ไปด้วยภาวะความรุนแรงทั้งการย่ำยีและการเข่นฆ่า
แล้วเราจะทำให้เรื่องดีงามในพื้นที่เล็กๆ ชุมชนเล็กๆ ของเราผลิดอก
ขยายผลไปลดทอนความรุนแรง ความเกลียดชังเหล่านั้นได้อย่างไร …เรา
กำลังแสวงหาคำตอบ และเชิญชวนทุกคนให้ช่วยกันขบคิดและร่วมลงมือทำ
เราพบว่ า พลั ง ของวรรณกรรม ทำให้ ส มองของมนุ ษ ย์ มี ค วามสุ ข
มีความหวัง และนำสู่พลังของชีวิต สอดคล้องกับงานวิจัยหลายสำนักที่ชี้ให้
เห็นว่า การบ่มเพาะ การสร้างต้นธารความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์
(Empathy) ความฉลาดทางอารมณ์ ฯลฯ เกิดขึน้ ได้เพราะหนังสือวรรณกรรม
นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.
ในวาระการอ่านแห่งชาติ จึงได้รว่ มกับผูท้ รงคุณวุฒคิ ดั สรร ๑๐๘ เล่มหนังสือดี
เพื่อเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็ก สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง
และทักษะชีวิต ตั้งแต่ช่วงวัย ๐-๖ ปี, ๖-๙ ปี, และสำหรับช่วงวัย ๙-๑๒ ปี
ได้ริเริ่มโครงการชวนอ่านการ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ : ๑๐๘ การ์ตูนโลก ๑๐๘
การ์ตูนไทย ที่เด็กไทยควรจะได้อ่านจนมาถึงโครงการสำคัญในครั้งนี้ คือ
“โครงการเชิญชวนเยาวชนไทย ๑๒-๑๘ ปี อ่านวรรณกรรมไทย วรรณกรรม
โลก ๑,๐๐๙ เล่ม”
จาก ๑๐๘ จนมาถึง ๑,๐๐๙ ส่องนัยยะว่า เรายังมีหนังสือดี ๆ อีก
มากมายคณานับที่เป็นคำตอบในการร่วมสร้างพลเมืองสร้างสรรค์เพื่อร่วม
สร้างสังคมที่เราปรารถนา
คุณชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ ประธานโครงการฯ และคณะฯ
ได้คัดสรรหนังสือชุดนี้ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่เนื่องด้วยขั้นตอนการ

ค้นหาภาพปก การออกแบบรวมเล่ม ฯลฯ ขาดเจ้าหน้าที่ดูแลความต่อเนื่อง
ทำให้ ร ายชื่ อ หนั ง สื อ อาจไม่ ทั น กาลสมั ย แต่ ค ณะผู้ จั ด ทำเชื่ อ มั่ น ว่ า พลั ง
วรรณกรรมอยู่เหนือกาลเวลา วรรณกรรมหลายเล่มยังคงได้รับการตอบรับมา
หลายยุ ค สมั ย หากสั ง คมได้ ช่ ว ยกั น หยิ บ ยก หนุ น เสริ ม สร้ า งโอกาสนำ
หนังสือดี ๆ ถึงมือเด็ก ๆ ให้เด็ก ๆ ลูกหลานของเราได้ซึมซับ สัมผัสตั้งแต่
เยาว์วัย และต่อเนื่องจนเติบโต เท่ากับเราร่วมสร้างคนคุณภาพ เพื่อร่วมสร้าง
ปรากฏการณ์สังคมเกื้อกูลดังที่เราปรารถนา
ขอกราบขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒทิ กี่ รุณาแนะนำรายชือ่ หนังสือทีเ่ หมาะสม :
คุ ณ หญิ ง วิ นิ ต า ดิ ถี ย นต์ คุ ณ ประภั ส สร เสวิ กุ ล คุ ณ สุ ช าติ สวั ส ดิ์ ศ รี
ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ อาจารย์อารยา สูตะบุตร รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ
รศ.ถิ ร นั น ท์ อนวั ช ศิ ริ ว งศ์ อาจารย์ อั จ ฉรา ประดิ ษ ฐ์ อาจารย์ ร พิ น ทร
ณ ถลาง คุ ณ ระพี พ รรณ พั ฒ นาเวช แพทย์ ห ญิ ง พรรณพิ ม ล วิ ปุ ล ากร
คุณวชิรา ทองตัน ผูอ้ ำนวยการ TK Park ผูแ้ ทนจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ผู้ แ ทนสำนั ก งานศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย
(สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมนักแปล
และล่ามแห่งประเทศไทย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สมาคมภาษา
และหนังสือแห่งประเทศไทย ประธานชมรมครูภาษาไทย สมาคมนักกลอน
แห่งประเทศไทย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
ชมรมบรรณารั ก ษ์ และนั ก เอกสารสนเทศนานาชาติ และกราบขอบคุ ณ
คุณชมัยภร บางคมบาง ที่กรุณารับเป็นประธานคณะทำงานโครงการฯ ทำให้
งานครั้งนี้ลุล่วง และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้ามาสานต่องานอย่าง
อุตสาหะ จนทำให้ได้เผยแพร่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
สุดใจ พรหมเกิด
ผู้จัดการ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

โครงการเชิญชวนเยาวชนไทยอ่านวรรณกรรมไทย วรรณกรรมโลก:
๑,๐๐๙ เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์
ความสำคัญ

เพื่อการเตรียมสร้างฐานการอ่านสำหรับเยาวชนให้แข็งแกร่งและหนักแน่นยิ่งขึ้น และเพื่อต้อนรับการประกาศให้เมืองหลวงของประเทศไทย
เป็นเมืองแห่งการอ่านในปี ๒๕๕๖ รวมทั้งเพื่อสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านและสร้างบรรยากาศการรักการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย แผนงาน
สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงเห็นสมควรจัดให้มี โครงการเชิญชวนเยาวชนไทย
อ่านวรรณกรรมไทย วรรณกรรมโลก : ๑,๐๐๙ เล่ม วรรณกรรมเกือ้ กูลโลก เกือ้ กูลมนุษย์ ซึง่ เป็นวรรณกรรมร่วมสมัย อันเขียนขึน้ เป็นภาษา
ไทย โดยคนไทย และหรื อ วรรณกรรมทุ ก ภาษาที่ ไ ด้ รั บ การแปล / ตี พิ ม พ์ เ ป็ น ภาษาไทย ไม่ ร วมวรรณคดี แ ละการ์ ตู น โดยหนั ง สื อ
เหล่านั้นต้องมีเนื้อหาที่เป็นไปเพื่อการเกื้อกูลมนุษย์ และหรือเกื้อกูลโลก และเหมาะสำหรับเด็กในช่วงอายุ ๑๒-๑๘ ปี โดยคัดสรรทั้งหมดจำนวน
๑,๐๐๙ เล่ม หรือเรียกว่า “๑,๐๐๙ เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์” โดยได้รับความกรุณาจากคุณชมัยภร บางคมบาง ศิลปิน
แห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ เป็นประธานดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อปลุกจิตสำนึกและทำให้มนุษย์ต่อมนุษย์เกื้อกูลกัน อันจักนำไปสู่การเกื้อกูลโลก
๒. เพื่อสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป
๓. เพื่อสร้างบรรยากาศการรักการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
๔. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความเข้าใจในคุณค่าของงานวรรณกรรมให้เกิดขึ้นในหมู่นักเขียน นักอ่าน และผู้สนใจ ตลอดจนองค์กร
การอ่านการเขียนที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงาน

๑. แนวทางการทำงาน : เป็นการแนะนำรายชือ่ พร้อมบรรณนิทศั น์วรรณกรรมสำหรับเยาวชนอายุ ๑๒-๑๘ ปี
- พัฒนาแบบสอบถาม และสำรวจความคิดเห็นของบุคคลที่เป็นนักอ่าน
- การเก็บข้อมูลจากการแนะนำหนังสือขององค์กร / กลุ่มต่าง ๆ
- สำรวจ สืบค้น และรวบรวมงานวรรณกรรมทีไ่ ด้รบั การประกาศรางวัลต่าง ๆ โดยมอบหมายกลุม่ หรือองค์กรทีส่ นใจ
๒. วิธีการสำรวจและเก็บข้อมูล
- คัดสรรวรรณกรรมตามประเภทเพื่อสร้างความหลากหลาย เช่น สืบสวน ประวัติศาสตร์ ศาสนา ปรัชญา วรรณกรรมเยาวชน
เพศศึกษา และหมวดหมู่วรรณกรรมกลุ่มอาเซียน
- ออกแบบสำรวจหรือระดมสมองขอการแนะนำจากนักอ่านหลากหลายกลุม่ เช่น แพทย์ นักธุรกิจ นักกีฬา กลุม่ อ่านวัยรุน่ -เยาวชน ฯลฯ
- ประสานกับกลุ่มบุคคล หรือบุคคล เพื่อการเก็บข้อมูลในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในการแนะนำหนังสือ เช่น กลุ่มนักเขียน กลุ่ม
นักเขียนการ์ตูน สมาคมครูบรรณารักษ์ กลุ่มวรรณกรรมเยาวชน กลุ่มนักกีฬาที่เป็นนักอ่าน กลุ่มนักการเมือง สมัชชาศิลปิน นักธุรกิจ
นักเรียนนักศึกษา บุคคลที่เป็นแบบอย่างในดวงใจของเด็กวัยรุ่น และผู้อ่านทั่วไป
โดยวิธีการดังนี้
• บุคคลที่แนะนำหนังสือควรบอกด้วยว่าหนังสือที่แนะนำนั้นเหมาะกับเด็กวัยใดในช่วงอายุ ๑๒-๑๘ ปี
• เครือข่ายสมัชชาศิลปิน ผ่านผู้ประสานงาน
• เครือข่ายนักธุรกิจ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ / แบบสอบถามผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสมาคมหอการค้าต่าง ๆ
• สมาคมครูบรรณารักษ์ / กลุ่มวรรณกรรมเยาวชน / กลุ่มนักกีฬาที่เป็นนักอ่าน / กลุ่มนักการเมือง / นักธุรกิจ / นักเขียน
ทีมวิชาการเข้าร่วมซักถามเก็บข้อมูล
• กลุ่มนักวิชาการ / นักเขียนที่ชอบอ่านวรรณกรรม จัดประชุม Focus Group
• นักศึกษาสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นักศึกษาที่ศึกษาวิชาวรรณกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ใช้แบบสอบถาม / ตัวแทนร่วมประชุม Focus Group

• นั ก อ่ า นจากร้ า นหนั ง สื อ ทุ ก ภู มิ ภ าค ใช้ แ บบสอบถามผ่ า นเครื อ ข่ า ยร้ า นหนั ง สื อ / สมาคมผู้ จั ด พิ ม พ์ แ ละผู้ จ ำหน่ า ยหนั ง สื อ
แห่งประเทศไทย ฯลฯ
• อื่น ๆ เช่น เครือข่ายส่งเสริมการอ่าน / มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / บุคคลทั่วไป ฯลฯ ใช้แบบสอบถามทาง E-mail และสื่อ Social
Media เช่น Website, Facebook, Twitter
๓. ขั้นตอนการประมวล
- รวบรวมรายชื่อ
- จัดทำหมวดหมู่ นำเสนอประธานคณะทำงาน
๔. การคัดกรองวรรณกรรม
- ตั้งคณะทำงานคัดกรองรายชื่อหนังสือที่มีการแนะนำเพื่อกำกับคุณภาพ คัดกรองให้ได้รายชื่อ ๑,๐๐๙ เล่ม
๕. การจัดทำบรรณนิทัศน์ทั้ง ๑,๐๐๙ เล่ม

ผลงานการดำเนินการ

หลังจากได้ดำเนินการตามขัน้ ตอนการดำเนินการแล้ว จึงได้รายชือ่ หนังสือทีค่ ดั สรรและทำบรรณนิทศั น์ ๑,๐๐๙ เล่ม เป็น ๘ ประเภท ดังนี้
๑. กวีนพิ นธ์ไทย ๑๕๔ เล่ม ๒. กวีนพิ นธ์แปล ๘ เล่ม ๓. สารคดีไทย ๑๐๙ เล่ม ๔. สารคดีแปล ๒๐ เล่ม ๕. เรือ่ งสัน้ ไทย ๑๔๓ เล่ม ๖. เรือ่ งสัน้
แปล ๑๔ เล่ม ๗. นวนิยายไทย ๓๓๖ เล่ม ๘. นวนิยายแปล ๒๒๕ เล่ม
แต่ละประเภท มีรายละเอียดงานบรรณนิทศั น์จงึ ได้จดั พิมพ์รปู เล่ม เป็น ๒ เล่ม คือ “๑,๐๐๙ เล่ม วรรณกรรมเกือ้ กูลโลก เกือ้ กูลมนุษย์ เล่ม ๑”
มีประเภท กวีนพิ นธ์ไทย, กวีนพิ นธ์แปล, สารคดีไทย, สารคดีแปล, เรือ่ งสัน้ ไทย, เรือ่ งสัน้ แปล, รวม ๔๔๘ เล่ม และ “๑,๐๐๙ เล่ม วรรณกรรม
เกือ้ กูลโลก เกือ้ กูลมนุษย์ เล่ม ๒” มีประเภท นวนิยายไทย, นวนิยายแปล รวม ๕๖๑ เล่ม

สารบัญ
๑,๐๐๙ เล่ม วรรณกรรมเกือ้ กูลโลก เกือ้ กูลมนุษย์ เล่ม ๒

นวนิยายไทย
2589 เราเพียงผู้มาเยือน

๓๘

การกลับมาของดาวหางดวงที่เจ็ด

๔๓

กระต่ายกับเต่า ภาค ๒ เราไม่วิ่งแข่งกันแล้ว

๓๙

กาลมรณะ

๔๔

กระท่อมดิน ทุ่งดาว

๔๐

กาลเวลา

๔๔

กระท่อมแสงตะวัน

๔๐

กาษา นาคา

๔๕

กระเบนยักษ์คู่อาฆาต

๔๑

กุสาวดี แผ่นดินนี้ยังมีรัก

๔๕

ก็รู้ว่าไฟ

๔๑

กุหลาบเมืองหนาว

๔๖

กลางทะเลลึก

๔๒

กุหลาบสีแดง

๔๖

กลิ่นสีและกาวแป้ง / กลิ่นสีและทีแปรง

๔๒

เกวียนเล่มสุดท้าย

๔๗

กองทัพธรรม

๔๓

เกิดแล้วต้องสู้

๔๗

เชตวัน เตือประโคน
ฮ.นิกฮูกี้

พิบูลศักดิ์ ละครพล
ถวัลย์ มาศจรัส

เพชร บุตรทองพูน
เพชรน้ำค้าง
ประชาคม ลุนาชัย
พิษณุ ศุภนิมิตร

สุชีพ ปุญญานุภาพ

คุณแม่ลูกสอง
จัตวาลักษณ์
จุฑารัตน์

กนกวลี พจนปกรณ์
เรซิน

พรรณวดี

สิริมา อภิจาริน

อโศก ศรีสุวรรณ

บุญโชค เจียมวิริยะ

แก้วจอมแก่น

๔๘

ขุนเดช

๕๔

แก้วจอมซน

๔๘

เขาชื่อกานต์

๕๕

ขนมชุบลูก

๔๙

เขาชื่อเดช

๕๕

ขนำน้อยกลางทุ่งนา

๔๙

เขียนฝันด้วยชีวิต

๕๖

ขวัญสงฆ์

๕๐

เขี้ยวเสือไฟ

๕๗

ขบวนการหนังสติ๊ก

๕๑

ฃวดฅนอยู่หนใด

๕๗

ขอความรักบ้างได้ไหม

๕๑

คนกล้านอกตำนาน นายขนมต้ม

๕๘

ขอหมอนใบนั้น...ที่เธอฝันยามหนุน

๕๒

คนข้ามฝัน

๕๙

ข้างหลังภาพ

๕๒

คนแคระ

๖๐

ข้ามสีทันดร

๕๓

คนตัดไม้

๖๑

ข้าวนอกนา

๕๓

คนทรงเจ้า

๖๑

แว่นแก้ว
แว่นแก้ว

จันทรา รัศมีทอง
จำลอง ฝั่งชลจิตร

ชมัยภร แสงกระจ่าง
ชิด ชยากร

พิบูลศักดิ์ ละครพล
ประภัสสร เสวิกุล
ศรีบูรพา

กฤษณา อโศกสิน
สีฟ้า

สุจิตต์ วงษ์เทศ
สุวรรณี สุคนธา
กาญจนา นาคนันทน์
ประชาคม ลุนาชัย
มาลา คำจันทร์
ชัยกร หาญไฟฟ้า
คมทวน คันธนู

ประชาคม ลุนาชัย
วิภาส ศรีทอง
ปางบุญ

วิมล ไทรนิ่มนวล

คนเผาถ่าน

๖๒

คำอ้าย

๖๗

ครอบ(บ้าน)ครัว(เดียว)

๖๒

คืนฟ้าหนาว

๖๘

ครูบ้านนอก

๖๓

คือรักและหวัง

๖๘

ครูไหวใจร้าย

๖๓

คุณชาย

๖๙

ความฝันของนักอุดมคติ ชีวิตและงานของ
ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน

๖๔

คุณปู่แว่นตาแตก

๖๙

คุณปู่แว่นตาโต

๗๐

คุณยายหวานซ่าส์ส์ส์

๗๐

คู่กรรม

๗๑

แคนเดลา

๗๑

ฆาตกรรมลวง

๗๒

จดหมายจากเมืองไทย

๗๒

นิมิตร ภูมิถาวร
ศรีฟ้า ลดาวัลย์

คำหมาน คนไค
ผกาวดี อุตตโมทย์

ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน

ความลับของเด็กเกเร
ภานุมาศ ภูมิถาวร

๖๔

ความสุขของกะทิ

๖๕

ความสมหวังของแก้ว

๖๖

งามพรรณ เวชชาชีวะ
โบตั๋น

คำพิพากษา
ชาติ กอบจิตติ

คำใส

วีระศักดิ์ สุยะลา

๖๖
๖๗

ยงค์ ยโสธร
อำนาจ เย็นสบาย
วัฒน์ วรรลยางกูร
ว.วินิจฉัยกุล
ชมัยภร แสงกระจ่าง
ชมัยภร แสงกระจ่าง
ชมัยภร แสงกระจ่าง
ทมยันตี

กาเดเรียล

ธันวา วงษ์อุบล
โบตั๋น

จนตรอก

๗๓

เจ้าหนูขลุ่ยผิว

๗๘

จ้อนกับแดง

๗๓

เจ๊าะเกอโด่ เด็กบ้านดอย

๗๙

จะเก็บรักไว้มิให้หลุดลอย

๗๔

แจ็ค ณ ขอบฟ้า

๗๙

จากวันจันทร์ของชีวิต...วันศุกร์ต้องมาถึง

๗๔

โจโฉ นายกฯ ตลอดกาล สามก๊ก ฉบับนายทุน

๘๐

จ้าวจตุรทิศ ภาคสุริยคราส

๗๕

ฉากและชีวิต

๘๐

จำหลักไว้ในแผ่นดิน

๗๕

ช่อมะลิลา

๘๑

เจ้าการะเกด

๗๖

ชะบน

๘๑

เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน

๗๖

ช่างสำราญ

๘๒

เจ้าชายไม่วิเศษ

๗๗

ชี้ค

๘๓

เจ้าพ่อ เจ้าเมือง

๗๗

ชาวกรง

๘๔

เจ้าสาวของอานนท์

๗๘

ชีวิตของฉัน ลูกกระทิง

๘๔

ชาติ กอบจิตติ
ก.ศยามานนท์

กนกวลี พจนปกรณ์
ภาณุมาศ ภูมิถาวร
รัณ ศยา

กฤษณา อโศกสิน

แดนอรัญ แสงทอง
มาลา คำจันทร์

ปรีดา อัครจันทโชติ
อาจินต์ ปัญจพรรค์
ว.ณ ประมวญมารค

สุริยัน สุดศรีวงศ์
อุดร วงษ์ทับทิม

เชษฐา สุวรรณสา

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
วัฒน์ วรรลยางกูร
แก้วเก้า

ธีรยุทธ ดาวจันทึก
เดือนวาด พิมวนา
ประภัสสร เสวิกุล
กฤษณา อโศกสิน
บุญส่ง เลขะกุล

ชีวิตบนความตาย

๘๕

เด็กชายชาวเล

๙๐

เชิงผาหิมพานต์

๘๕

เด็กชายมะลิวัลย์

๙๑

ซอย ๓ สยามสแควร์

๘๖

เด็กชายลิ้นชัก

๙๑

ดงคนดี

๘๖

เด็กบ้านสวน

๙๒

ด้วยปีก และถั่วพู

๘๗

เด็กหญิงนางฟ้า

๙๒

ดอกเตอร์ครก

๘๗

เด็กหญิงสวนกาแฟ

๙๓

ดอกไม้บนภูเขา

๘๘

เด็กหญิงแห่งกลางคืน

๙๓

ดั่งดวงหฤทัย

๘๘

เดียวดายใต้ฟ้าคลั่ง

๙๔

ดั่งดาวระยิบฟ้า

๘๙

แดนดาว

๙๔

เด็ก ผู้หญิง คนแก่ แมว และผม

๘๙

ต้นโย้งในสายลม

๙๕

เด็กชายจากดาวอื่น

๙๐

ตลิ่งสูงซุงหนัก

๙๕

เสนีย์ เสาวพงศ์

สุชีพ ปุญญานุภาพ
กนกวลี พจนปกรณ์
พนม นันทพฤกษ์
รมณา โรชา

ไมตรี ลิมปิชาติ
สองขา

ลักษณวดี

ชมัยภร แสงกระจ่าง
อัศศิริ ธรรมโชติ
วาวแพร

พนม นันทพฤกษ์
ประภัสสร เสวิกุล
วันทนีย์ วิบูลกีรติ
พ. เนตรรังสี
ดาราราย

เม น้อยนาเวศ

ชมัยภร แสงกระจ่าง
แดนอรัญ แสงทอง
แก้วเก้า

วันเสาร์ เชิงศรี
นิคม รายวา

ตะกวดกับคบผุ

๙๖

ใต้ถุนป่าคอนกรีท

๑๐๑

ตะเกียงแก้ว

๙๖

ถนนนอกเมือง

๑๐๒

ตะวันทอในทุ่งกว้าง

๙๗

ถ่านเก่าไฟใหม่

๑๐๒

ตะวันเบิกฟ้า

๙๗

โถงสีเทา

๑๐๓

ตัวเล็กหัวใจร็อก

๙๘

ทรายสีเพลิง

๑๐๓

ตามหาโจตัน

๙๘

ทวิภพ

๑๐๔

ตามหาสรวงสวรรค์

๙๙

ทศกัณฐ์ออนไลน์

๑๐๔

ตำบลช่อมะกอก

๙๙

ทองเนื้อเก้า

๑๐๕

นิคม รายยวา
กัญญ์ชลา

อโศก ศรีสุวรรณ

ปิยะพร ศักดิ์เกษม
ณัฐวัฒน์ อุทธังกร
คามิน คมนีย์

ศรินธร ภัสดาวงศ์

วัฒน์ วรรลยางกูร

’รงค์ วงษ์สวรรค์

นิเวศน์ กันไทยราษฎร์
กฤษณา อโศกสิน
เข็มพลอย

ปิยะพร ศักดิ์เกษม
ทมยันตี
ชัยกร หาญไฟฟ้า
โบตั๋น

ตุ๊กตา

๑๐๐

ทะเล จำปี ดนตรี ทราย

๑๐๕

ตุ๊กตามนุษย์

๑๐๐

ทะเลและกาลเวลา

๑๐๖

ใต้เงาตะวัน

๑๐๑

ทางโค้ง

๑๐๖

วาณิช จรุงกิจอนันต์
ศรีฟ้า ลดาวัลย์
ปิยะพร ศักดิ์เกษม

วัน ณ จันทร์ธาร
อัศศิริ ธรรมโชติ
สีฟ้า

ทางเสือ

๑๐๗

น้ำเล่นไฟ

๑๑๒

ทานตะวัน

๑๐๗

นิกกับพิม

๑๑๓

ทายาทขนมต้ม

๑๐๘

นิยายในสายหมอก

๑๑๓

ทุ่งหญ้าสีน้ำเงิน

๑๐๘

นิรมิต

๑๑๔

เท้งเต้ง

๑๐๙

นิ้วก้อย นิ้วโป้ง

๑๑๔

ธนูสายฟ้า

๑๐๙

เนื้อใน

๑๑๕

นวัต-กรรม 4.0

๑๑๐

ในฝัน

๑๑๕

นักล่าผู้น่ารัก

๑๑๐

ในรูปเงา

๑๑๖

นาครเขษม

๑๑๑

ในวารวัน

๑๑๗

นางเอก

๑๑๑

ในสวนเมฆ

๑๑๗

นายฮ้อยทมิฬ

๑๑๒

ในอ้อมกอดกาลี

๑๑๘

ศิลา โคมฉาย
ว.วินิจฉัยกุล
ชิด ชยากร

พิบูลศักดิ์ ละครพล
สีฟ้า

มาลา คำจันทร์
ชัยกร หาญไฟฟ้า

ชนประเสริฐ คินทรักษ์
คอยนุช
อัญชัน

คำพูน บุญทวี

กฤษณา อโศกสิน
ว.ณ ประมวญมารค
แขคำ ปัณณะศักดิ์
แก้วเก้า
ศรี เกศมณี

กฤษณา อโศกสิน
โรสลาเรน
เงาจันทร์

ปิยะพร ศักดิ์เกษม
ชมัยภร แสงกระจ่าง
มหรรณพ โฉมเฉลา

บทเพลงแห่งนกกางเขน

๑๑๘

บ้านสีขาว

๑๒๔

บองหลา

๑๑๙

บินสุดขอบฟ้า

๑๒๕

บันทึกจากลูก(ผู้)ชาย

๑๑๙

บึงหญ้าป่าใหญ่

๑๒๕

บันทึกสี่เท้า จากหัวใจผู้ไร้บ้าน

๑๒๐

บุพเพสันนิวาส

๑๒๖

บัลลังก์แสงเดือน

๑๒๑

บุษบกใบไม้

๑๒๖

บางระจัน

๑๒๑

บุษบาเร่ฝัน

๑๒๗

บ้านต่างสายเลือด

๑๒๒

บูรพา

๑๒๗

บ้านทรายทอง

๑๒๒

ใบไม้ในทุ่งหญ้า

๑๒๘

บ้านนี้มีรัก

๑๒๓

ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่

๑๒๘

บ้านไม้ชายคลอง

๑๒๓

ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน

๑๒๙

บ้านเรา

๑๒๔

ปราสาทกระต่ายจันทร์

๑๒๙

อุดม วิเศษสาธร

พนม นันทพฤกษ์
ชมัยภร แสงกระจ่าง

ชนประเสริฐ คินทรักษ์
ปิยะพร ศักดิ์เกษม
ไม้ เมืองเดิม
อรเกษม รอดสุทธิ
ก.สุรางคนางค์

ชมัยภร แสงกระจ่าง
จันทรา รัศมีทอง
สว่าง คงยก

พิษณุ ศุภ.

ส. พุ่มสุวรรณ

เทพศิริ สุขโสภา
รอมแพง

กฤษณา อโศกสิน
ร่มแก้ว

ว.วินิจฉัยกุล
วันทนีย์ วิบูลกีรติ
วัธนา บุญยัง

วินทร์ เลียววาริณ
จันทร์เจ้า

ปริศนา

๑๓๐

ผลิบานในวันร้อน

๑๓๖

ปลายฝน

๑๓๐

ผ้าทอง

๑๓๖

ป้าจ๋า โก้ ติ๊ดตี่ น่ะจ้ะ

๑๓๑

ผีน้อยโลกมายา

๑๓๗

ป่าเปลี่ยนสี

๑๓๑

ผีเสื้อกับหิ่งห้อย

๑๓๗

ปีกความฝัน

๑๓๒

ผีเสื้อและดอกไม้

๑๓๘

ปีกแดง

๑๓๓

ผู้ชนะสิบทิศ

๑๓๙

ปีศาจ

๑๓๓

ผู้มาเยือน

๑๓๙

ปุลากง

๑๓๔

ผู้ใหญ่ลีกับนางมา

๑๔๐

ปูนปิดทอง

๑๓๔

ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด

๑๔๑

โปรเจกต์เอกซ์

๑๓๕

แผ่นดินของเรา

๑๔๑

ผมมีความลับครับแม่

๑๓๕

แผลเก่า

๑๔๒

ว.ณ ประมวญมารค
อรเกษม รอดสุทธิ
ชมัยภร แสงกระจ่าง
วัธนา บุญยัง
นิพพานฯ

วินทร์ เลียววาริณ
เสนีย์ เสาวพงศ์
โสภาค สุวรรณ
กฤษณา อโศกสิน
ชัยคุปต์
พิชิตะ

ชมัยภร แสงกระจ่าง
แก้วเก้า

วันทนีย์ วิบูลกีรติ

ประภัสสร เสวิกุล
นิพพานฯ
ยาขอบ
กิ๊ตตี้

กาญจนา นาคนันทน์
โบตั๋น

แม่อนงค์

ไม้ เมืองเดิม

ไผ่แดง

๑๔๒

พวกเราไม่ใช่เด็กนะ-ฮับ

๑๔๘

ฝั่งแสงจันทร์

๑๔๓

พ่อนายก สายไหม บ้านหนองฮี

๑๔๘

พญาไร้ใบ

๑๔๓

พันธุ์หมาบ้า

๑๔๙

พยานปากเอก

๑๔๔

พิราบแดง

๑๔๙

พระจันทร์ทะเลทราย

๑๔๔

พิราบเมิน

๑๕๐

พระจันทร์สีเขียว

๑๔๕

เพลงดวงดาว

๑๕๐

พระจันทร์สีน้ำเงิน

๑๔๕

เพชรพระอุมา

๑๕๑

พระพุทธเจ้าของฉัน

๑๔๖

เพลงบินใบงิ้ว

๑๕๒

พระมหาชนก

๑๔๖

เพื่อนกันตลอดกาล

๑๕๒

พระอาทิตย์คืนแรม

๑๔๗

เพื่อนรักริมโขง

๑๕๓

พราวแสงรุ้ง

๑๔๗

โพรงมะเดื่อ

๑๕๓

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ประชาคม ลุนาชัย
กฤษณา อโศกสิน
ภานุมาศ ภูมิถาวร
ประภัสสร เสวิกุล
อุดม วิเศษสาธร
สุวรรณี สุคนธา

สันติสุข โสภณสิริ

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชมัยภร แสงกระจ่าง
วาวแพร

วันทนีย์ วิบูลกีรติ
สมคิด สิงสง

ชาติ กอบจิตติ

สุวัฒน์ วรดิลก
สุวัฒน์ วรดิลก
วาวแพร

พนมเทียน

กฤษณา อโศกสิน
เฉกชนม์
เขมชาติ

ประมวล ดาระดาษ

ฟ้าใกล้ ทะเลกว้าง

๑๕๔

มีดหม้อสีทอง

๑๖๐

ฟ้าจรดทราย

๑๕๕

มือใหม่หัดโอมเพี้ยง

๑๖๐

ฟ้าสางที่กลางใจ

๑๕๕

เมฆสีเงิน

๑๖๑

ฟ้าใหม่

๑๕๖

เมดูซ่า ของขวัญจากสายน้ำ

๑๖๑

ภูแสนดาว

๑๕๖

เมืองลับแล

๑๖๒

มณีร้าว

๑๕๗

แม่...ไต้ฝุ่นมาแล้ว

๑๖๒

มหกรรมในท้องทุ่ง

๑๕๗

แม่เบี้ย

๑๖๓

มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว

๑๕๘

ไม้ดัด

๑๖๓

มาริษาราตรี

๑๕๘

ยายมาลี ส้มซ่า ฮ่า ฮ่า

๑๖๔

มาลัยสามชาย

๑๕๙

ยิ่งฟ้ามหานที

๑๖๔

มิตรภาพสองฝั่งโขง

๑๕๙

ยูโซะพลัดถิ่นแห่งท่ายามู

๑๖๕

นราวดี

โสภาค สุวรรณ
นราวดี

ศุภร บุนนาค
ดวงตะวัน

ว.วินิจฉัยกุล
อัศศิริ ธรรมโชติ

ศิเรมอร อุณหธูป
เอส.พี. สมเถา
ว.วินิจฉัยกุล
เขมชาติ

ธารา ศรีอนุรักษ์
กิ๊ตตี้

กนกวลี พจนปกรณ์
ภาณุมาศ ภูมิถาวร
มาลา คำจันทร์
กาญจนา นาคนันทน์
วาณิช จรุงกิจอนันต์
โบตั๋น

ศรี เกศมณี

กนกวลี พจนปกรณ์
วิน วนาดร

รองเท้าที่หายไป

๑๖๕

เรื่องของน้ำพุ

๑๗๑

รอยเงา

๑๖๖

เรื่องของม่าเหมี่ยว

๑๗๑

รอยประทับ

๑๖๖

เรื่องเล่าจากดาวดวงหนึ่ง

๑๗๒

รอยวสันต์

๑๖๗

เรือนสีรุ้ง

๑๗๒

รอยไหม

๑๖๗

โรงครู

๑๗๓

รังเลือด

๑๖๘

โรงเรียนริมทะเล

๑๗๓

รัตนโกสินทร์

๑๖๘

โรงเรียนหาย

๑๗๔

รัตนาวดี

๑๖๙

ฤดูดาว

๑๗๔

รากนครา

๑๖๙

ลมแล้งเริงระบำ

๑๗๕

ราตรีประดับดาว

๑๗๐

ลว.สุดท้าย

๑๗๖

รุ้งสายฝน

๑๗๐

ล่องไพร

๑๗๖

ธิติมา ช้างพุ่ม
ปลายแปรง

นฤมล เทพไชย
ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง
พงศกร

สาคร พูนสุข
ว.วินิจฉัยกุล

ว.ณ ประมวญมารค
ปิยะพร ศักดิ์เกษม
ว.วินิจฉัยกุล

ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์

สุวรรณี สุคนธา
สุมาลี

พิษณุ ศุภ.

ภาวิตา ใจกล้า
มาโนช นิสรา
สาคร พูลสุข
ศิระ นาฏ
พงศกร

จตุพร แพงทองดี

โก้ บางกอก (วสิษฐ เดชกุชร)
น้อย อินทนนท์

ลอดลายมังกร

๑๗๖

แลไปข้างหน้า (รวมภาคปฐมวัยและภาคมัชฌิมวัย)

๑๘๓

ละครแห่งชีวิต

๑๗๗

โลกกว้าง

๑๘๓

ลับแล, แก่งคอย

๑๗๘

โลกของจอม

๑๘๔

ลับแลลายเมฆ

๑๗๙

โลกของหนูแหวน

๑๘๔

ลำเนาป่า

๑๗๙

โลกใบนี้โคจรรอบกระทะกับหม้อเหล็ก (และต้นไม้ด้วย)

๑๘๕

ลูกป่า

๑๘๐

โลกใบเล็กของหนูติ๊ด

๑๘๕

ลูกผู้ชาย

๑๘๐

โลกประหลาดในประวัติศาสตร์ความเศร้า

๑๘๖

ลูกแม่น้ำโขง

๑๘๑

โลกสีน้ำเงิน

๑๘๖

ลูกสาวฤษี

๑๘๑

วันที่โลกไร้แมว

๑๘๗

ลูกอีสาน

๑๘๒

วันวานในโลกกว้าง

๑๘๗

เล่นเงา

๑๘๒

วาดวิมาน

๑๘๘

ประภัสสร เสวิกุล
ม.จ.อากาศดำเกิง ระพีพัฒน์
อุทิศ เหมะมูล

ปิยะพร ศักดิ์เกษม
ศิเรมอร อุณหธูป
มาลา คำจันทร์
ศรีบูรพา
เขมชาติ

ปริทรรศ หุตางกูร
คำพูน บุญทวี
จิรภัทร อังศุมาลี

ศรีบูรพา

กาญจนา นาคนันทน์
ทินกร หุตางกูร
ศราวก

คณา คชา
เก็นกวี

ศิริวร แก้วกาญจน์
อัศศิริ ธรรมโชติ
สุริยัน สุดศรีวงศ์
ว.ณ. พนมยงค์

กนกวลี พจนปกรณ์

วัยฝันวันเยาว์

๑๘๘

สามเกลอ พล นิกร กิมหงวน

๑๙๕

เวลา

๑๘๙

สายฝนบนถนนคอนกรีต

๑๙๖

เวลาในขวดแก้ว

๑๘๙

สายใยแห่งความรัก

๑๙๖

เวียงแว่นฟ้า

๑๙๐

สายลมกับทุ่งหญ้า

๑๙๗

แว้งที่รัก

๑๙๑

สายโลหิต

๑๙๗

แวววัน

๑๙๒

สำเภาทอง

๑๙๘

สมการวัย

๑๙๒

สิงห์สาโท

๑๙๘

ส้มสีม่วง

๑๙๓

สี่แผ่นดิน

๑๙๙

สวัสดี...ข้างถนน

๑๙๓

สุดขอบจักรวาล

๑๙๙

สองฝั่งคลอง

๑๙๔

สุดแต่ใจจะไขว่คว้า

๒๐๐

สะพานแสงคำ

๑๙๔

เส้นไหมสีเงิน

๒๐๐

พิบูลศักดิ์ ละครพล
ชาติ กอบจิตติ
ประภัสสร เสวิกุล
กฤษณา อโศกสิน
ชบาบาน
โบตั๋น

ศรีฟ้า ลดาวัลย์
ดาวกระจาย
ชมัยภร แสงกระจ่าง
ว.วินิจฉัยกุล

ปิยะพร ศักดิ์เกษม

ป.อินทรปาลิต

วันทนีย์ วิบูลกีรติ
อุดม วิเศษสาธร
วิเชียร ไชยบัง

โสภาค สุวรรณ
ประภัสสร เสวิกุล
วัฒน์ วรรลยางกูร
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
จุฑารัตน์
โบตั๋น

ว.วินิจฉัยกุล

เสเพลบอยชาวไร่

๒๐๑

หมู่บ้านท่าเข็น

๒๐๖

เสียงเพรียกจากท้องน้ำ

๒๐๑

หมู่บ้านอาบจันทร์

๒๐๗

เสือตีตรวน

๒๐๒

ห้องสีน้ำเงิน

๒๐๗

เสือเพลินกรง

๒๐๒

หัวใจดวงน้อย

๒๐๘

แสงทองเหนือขอบฟ้า

๒๐๓

หัวใจทองในใจเธอ

๒๐๘

หน้าต่างบานแรก

๒๐๓

หัวใจพระเจ้า

๒๐๙

หนึ่งฟ้าดินเดียว

๒๐๔

หิมาลายัน

๒๐๙

หนุ่มนักโบกกับสาวขี้บ่น

๒๐๔

หุบเขากินคน

๒๑๐

หมอน้อยกายสิทธิ์

๒๐๕

เหยี่ยวขาด้วน

๒๑๐

หมา (อยู่) วัด

๒๐๕

องคุลิมาล

๒๑๑

หมีพิทักษ์ฝัน

๒๐๖

อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว

๒๑๑

’รงค์ วงษ์สวรรค์
ประทีป ชุมพล
บัญชา อ่อนดี
ผาด พาสิกรณ์

ภาณุมาศ ภูมิถาวร
กฤษณา อโศกสิน
กฤษณา อโศกสิน

สมจุ้ย เจตนาน่าสนุก / ตุ้มพุทรา / วายร้ายสีแดง
ชัญวลี ศรีสุโข

โสมประภัสร์ ขันธ์สุวรรณ
ธิติมา ช้างพุ่ม

อุดม วิเศษสาธร
มาลา คำจันทร์
เสาวรี
สีฟ้า

เก็ตตะหวา

มาลา คำจันทร์

ประภัสสร เสวิกุล
มาลา คำจันทร์
ส.พุ่มสุวรรณ

สมัคร บุราวาศ
วิเชียร ไชยบัง

อมตะ

๒๑๒

อยู่กับก๋ง

๒๑๒

อสรพิษ

๒๑๓

วิมล ไทรนิ่มนวล
หยก บูรพา
แดนอรัญ แสงทอง

อะไรจะดีไปกว่านี้?

๒๑๓

อาณาจักรปลาทอง

๒๑๔

อาณาจักรแห่งหัวใจ

๒๑๔

อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะที่รัก

๒๑๕

อำนาจ

๒๑๕

อุดมการณ์บนเส้นขนาน

๒๑๖

ดำรงค์ อารีกุล

ถนัดกิจ ปิณินทรีย์
อัชฌาฐิณี

ไพลิน รุ้งรัตน์

ประภัสสร เสวิกุล
อรุณมนัย

นวนิยายแปล
๘๐ วันรอบโลก

๒๑๘

กระท่อมน้อยของลุงทอม

๒๑๘

กรีบูย

๒๑๙

กองทัพมด

๒๑๙

กามนิต

๒๒๐

การเดินทางของเจค็อบ

๒๒๐

การเดินทางของพาย พาเทล

๒๒๑

จูลส์ แวร์น
ผู้แปล สุคนธ์ แคแสด
แฮเรียต บีเชอร์ สโตว์
ผู้แปล อ.สนิทวงศ์

จอร์ช ซองด์
ผู้แปล พูลสุข ตันพรหม
แบร์นาร์ แวร์แบร์
ผู้แปล กัญญา
คาร์ล อดอล์ฟ เจลเลอร์รุป
ผู้แปล เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
โนอาร์ เบน ชี
ผู้แปล ฐิติมา สุทธิวรรณ
ยานน์ มาร์เทล
ผู้แปล ตะวัน พงศ์บุรุษ

การผจญภัยของทอม ซอว์เยอร์

๒๒๑

ขัปปะ

๒๒๕

การผจญภัยของลุงป๋วย

๒๒๒

ข้ามเวลาผ่ามิติอันตราย

๒๒๖

กุ๊ชโฉ่

๒๒๒

ขุมทรัพย์ที่ปลายฝัน

๒๒๖

เก้าอี้กับเด็กหญิงอีดะ/เด็กหญิงอีดะ

๒๒๓

คดีแรกของปัวโรต์

๒๒๗

เกาะมหาสมบัติ

๒๒๓

คนกับนาย

๒๒๗

เกาะโลมาสีน้ำเงิน

๒๒๔

คนขี่เสือ

๒๒๘

แก๊งจระเข้

๒๒๔

คนแคระแห่งท้องทุ่งกว้าง

๒๒๘

ขบวนการนกกางเขน

๒๒๕

คนโซ

๒๒๙

มาร์ค ทเวน
ผู้แปล เนื่องน้อย ศรัทธา
ดับลิว.ฮีท โรบินสัน
ผู้แปล ศรีดาวเรือง

โฆเซ่ หลุยส์ โอไลยโซล่า
ผู้แปล รัศมี กฤษณมิษ
มัตสุทานิ มิโยโกะ
ผู้แปล ผุสดี นาวาวิจิต

โรเบิร์ต หลุยส์ สตีเวนสัน
ผู้แปล เนื่องน้อย ศรัทธา
สก็อต โอเดลล์
ผู้แปล วิลาวัณย์ ฤดีศานต์
มักซ์ ฟอน แดร์ กรืน
ผู้แปล ชลิต ดุรงค์พันธุ์
มาดแลนด์ เทรอแอร์
ผู้แปล แว่นแก้ว

ริวโนะซุเกะ อะคุตะงาวะ
ผู้แปล กัลยาณี สีตสุวรรณ
ไมเคิล ไครซ์ตัน
ผู้แปล ขจรจันทร์

เปาโล โคเอโย
ผู้แปล ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
อกาทา คริสตี
ผู้แปล ต่อศักดิ์ กาญจนสุภัคร์
ลีโอ ตอลสตอย
ผู้แปล ดลสิทธิ์ บางคมบาง
ภวาณี ภัฏฏาจารย์
ผู้แปล จิตร ภูมิศักดิ์
พอล บีเจล
ผู้แปล วัชรินทร์ อำพัน

คนุท แฮมซุน
ผู้แปล แดนอรัญ แสงทอง

คนตัวจิ๋ว

๒๒๙

ความตายของอีวานอีลิช

๒๓๓

คนตายยาก

๒๓๐

ความฝันในหอแดง

๒๓๔

คนนอก

๒๓๐

ความใฝ่ฝันของมิเกล

๒๓๔

คนปลูกต้นไม้

๒๓๑

ความรักของเจน แอร์

๒๓๕

คนไม่รู้หนังสือ

๒๓๑

ความรักของต้นโอ๊ก

๒๓๕

คนวัดโลก

๒๓๒

ความรื่นรมย์แห่งชีวิต

๒๓๖

คริสต์มาสปริศนา

๒๓๒

ความสุขแห่งชีวิต

๒๓๖

ครูครับ เราจะสู้เพื่อฝัน

๒๓๓

คาราวานนางฟ้า

๒๓๗

แมรี่ นอร์ตั้น
ผู้แปล สุทธิ โสภา
หยูหัว
ผู้แปล รำพรรณ รักศรีอักษร
อัลแบร์ การ์มู
ผู้แปล อำพรรณ โอตระกูล
ฌ็อง ฌิโอโน
ผู้แปล กรรณิการ์ พรมเสาร์
อีวาร์ลู ยูอันส์ชอน
ผู้แปล บุญส่ง ชเลธร
ดานีเอล เคห์ลมันน์
ผู้แปล เจนจิรา เสรีโยธิน
โยสไตน์ กอร์เดอร์
ผู้แปล พรศิริ

เอ็น.เอ็ซ.ไคลน์.โบม
ผู้แปล เซเซ่

ลีโอ ตอลสตอย
ผู้แปล สิทธิชัย แสงกระจ่าง
เฉาเสี่ยฉิ้น และ เกาอู่
ผู้แปล วรทัศน์ เดชจิตกร
โจเซฟ ครัมโกลด์
ผู้แปล พี่สอง

ชาร์ลอต บรองเต
ผู้แปล สดใส

โจอัน ไอเค็น
ผู้แปล วัชรินทร์ อำพัน
โนดาร์ ดุมบัดเซ่
ผู้แปล ทราย ชยา

วิลเลียม ซาโรยัน
ผู้แปล มัทนี เกษกมล
บีทริกซ์ พ็อตเตอร์
ผู้แปล สุทธิ โสภา

คืนวันอันแสนงาม (ย่า, อิลิโก้, อิลลาเรียนและผม)

๒๓๗

จอห์นนีไปรบ

๒๔๑

คุณตา

๒๓๘

จะเป็นผู้คอยรับไว้ไม่ให้ใครร่วงหล่น

๒๔๒

คุณพ่อขายาว

๒๓๘

จินตนาการไม่รู้จบ

๒๔๒

โคทาน

๒๓๙

เจ้าชายน้อย

๒๔๓

ฆาตกรรมรถไฟ VIP

๒๓๙

เจ้าหญิงน้อย

๒๔๓

จดหมายจากเด็กชายช่างฝัน

๒๔๐

โจนาทาน ลิฟวิงสตัน นางนวล

๒๔๔

จดหมายจากปักกิ่ง

๒๔๐

เดอะ เลิฟฟี่ โบนส์ ฉันเห็นฆาตกรจากสวรรค์

๒๔๔

จอมจักรวาล (นิยายชุด)

๒๔๑

ชะตาลิขิต

๒๔๕

โนดาร์ ดุมบัดเซ่
ผู้แปล ทราย ชยา

จอห์น เบอร์นิงแฮม
ผู้แปล งามพรรณ เวชชาชีวะ
จีน เว็บส์เต้อร์
ผู้แปล สังวรณ์ ไกรฤกษ์
เปรมจันทร์
ผู้แปล จิตร ภูมิศักดิ์ และ ภิรมย์ ภูมิศักดิ์
อกาทา คริสตี
ผู้แปล ลักษณรงค์

บีเวอร์ลี เคลียรี
ผู้แปล นวพร พายพักตร์

บวร รัตนสิน และหวังเหมย
ผู้แปล บวร รัตนสิน
อาเธอร์ ซี คล้าก
ผู้แปล ระเริงชัย, ภัทรกูล, พันธุ์ธรรณพ, ลักษณรงค์

ดอลตัน ทรัมโบ
ผู้แปล มโนภาษ เนาวรังสี
เจ.ดี. ซาลินเจอร์
ผู้แปล ปราบดา หยุ่น

มิซาเอ็ล เอ็นเด้
ผู้แปล รัตนา รัตนดิลกชัย
อองตวน เดอ แซงเตก-ซูเปรี
ผู้แปล อำพรรณ โอตระกูล
ฟราสเซส ฮอดจ์สัน เบอร์เน็ตต์
ผู้แปล เนื่องน้อย ศรัทธา
ริชาร์ด บาก
ผู้แปล ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

อลิซ ซีโบลด์
ผู้แปล กานต์สิริ และ ประภาคาร โรจนสุวรรณ
เคอร์ติส อิมเร
ผู้แปล ทองแท้

ชั่วนิรันดร์

๒๔๕

ดาวหางในเมืองมูมิน

๒๔๙

ช่างทาสี

๒๔๖

เด็กกระป๋อง

๒๕๐

ชุดประดาน้ำและผีเสื้อ

๒๔๖

เด็กเก็บว่าว

๒๕๐

เชอร์ล็อก โฮล์มส์

๒๔๗

เด็กชายโรอัลด์ ดาห์ล

๒๕๑

ซาลัมโบ

๒๔๗

เด็กชายหอยนางรม

๒๕๑

ดอกไม้แด่อัลเกอร์นอน

๒๔๘

เด็กที่ถูกเรียกว่ามัน

๒๕๒

ดอกไม้สำหรับมิสซิสแฮรีส

๒๔๘

เด็กวันอาทิตย์

๒๕๒

ดอนกิโฆเต้แห่งลามันช่า ขุนนางต่ำศักดิ์นักฝัน

๒๔๙

เด็ก ๆ บ่ายวันเสาร์

๒๕๓

นาตาลี แบ๊บบิตต์
ผู้แปล สุริยฉัตร ชัยมงคล
อันตัน เชคอฟ
ผู้แปล มโนภาษ เนาวรังสี
ฌ็อง โดมินิก โบบี้
ผู้แปล วัลยา วิวัฒน์ศร

เซอร์ อาเธอร์ โคนัน ดอยล์
ผู้แปล อ.สายสุวรรณ
กุสตาฟ โฟลแบรต์
ผู้แปล ทัศนีย์ นาควัชระ
แดเนี่ยล คีย์
ผู้แปล กานต์สิริ โรจนสุวรรณ
พอล กาลลิโค
ผู้แปล บัญชา

มิเกล์ เด เซร์บันเดส ซาเบดร้า
ผู้แปล สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์

ตูเว ยานซอน
ผู้แปล ธารพายุ

คริสทีเนอ เนอสลิงเงอร์
ผู้แปล อำภา โอตระกูล
ฮาเหล็ด โฮสเซนี่
ผู้แปล วิษณุฉัตร วิเศษสุวรรณภูมิ
โรอัลด์ ดาห์ล
ผู้แปล สาลินี คำฉันท์
ทิม เบอร์ตัน
ผู้แปล ปราย พันแสง

เดฟ เพลเซอร์
ผู้แปล อรดี สุวรรณโกมล
กูดรุน เม็บส
ผู้แปล ชลิต ดุรงคพันธ์
เอลิซาเบธ เอนไรต์
ผู้แปล ฝนบ่าย

เดลเปอโร รักยิ่งใหญ่จากใจดวงเล็ก

๒๕๓

ติสตู นักปลูกต้นไม้

๒๕๗

เดอะ ฮอบบิท

๒๕๔

ตึกดิน (นวนิยายชุด)

๒๕๘

เดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ (นวนิยายชุด)

๒๕๔

โตเกียวทาวเวอร์ แม่กับผมและพ่อในบางครั้งคราว

๒๕๘

แด่คุณครูที่รัก

๒๕๕

โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง

๒๕๙

ต้นส้มแสนรัก

๒๕๕

ถึงแม่เพี้ยนหนูก็รัก

๒๕๙

ตะเกียงแมวน้ำ

๒๕๖

ทอม ทรูฮาร์ต (นวนิยายชุด)

๒๖๐

ตำนานแห่งนาร์เนีย (นวนิยายชุด)

๒๕๖

ทิ้งหนูทำไม หนูไม่ใช่ขยะ

๒๖๐

ตำนานสไปเดอร์วิก (นวนิยายชุด)

๒๕๗

ทิล ออยเลนชะปีเกล หรือศรีธนญชัย เยอรมัน

๒๖๑

เคท ดิคามิลโล
ผู้แปล งามพรรณ เวชชาชีวะ
เจ.อาร์.อาร์.โทลคีน
ผู้แปล สุดจิต ภิญโญยิ่ง
เจ.อาร์.อาร์.โทลคีน
ผู้แปล วัลลี ชื่นยง

อี.อาร์. เบรธเวท
ผู้แปล กิติมา อมรทัต
โจเซ่ วาสคอนเซลอส
ผู้แปล มัทนี เกษกมล
เดล เดออามอนด์
ผู้แปล พุทธมนต์ สิทธิเคหภาค
ซี.เอส.ลูอิส
ผู้แปล สุมนา บุณยะรัตเวช

โทนี ดิเตอร์ลิซซิและฮอลลี แบล็ค
ผู้แปล ประภาศรี จุลภูมิพินิจ

โมรีส ดรูอง
ผู้แปล อำพรรณ โอตระกูล
เพิร์ล เอส. บั๊ค
ผู้แปล สันตสิริ

ลิลี่ แฟรงกี้
ผู้แปล ทิพย์วรรณ ยามาโมโตะ
คุโรยานางิ เท็ตสึโกะ
ผู้แปล ผุสดี นาวาวิจิต

แจ๊กเกอลีน วิลสัน
ผู้แปล วลีพร หวังซื่อกุล
เอียน เบ็ค
ผู้แปล สาธิตา ทรงวิทยา
แจ๊กเกอลีน วิลสัน
ผู้แปล ปิยะภา

เรียบเรียง อำภา โอตระกูล

เทราบิเทีย สะพานมหัศจรรย์

๒๖๑

น้องเล็กยังร้ายอยู่ (นวนิยายชุด)

๒๖๕

ที่เห็นและเป็นอยู่

๒๖๒

นักสืบเทพนิยาย (นวนิยายชุด)

๒๖๖

เทพเจ้าแห่งสิ่งเล็ก ๆ

๒๖๒

นางนวลกับมวลแมว ผู้สอนให้นกบิน

๒๖๖

เทสส์ ผู้บริสุทธิ์

๒๖๓

แนวรบด้านตะวันตก เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง

๒๖๗

เที่ยวไปกับชาลี

๒๖๓

ในสวนศรี

๒๖๗

ธุลีปริศนา (นวนิยายชุด)

๒๖๔

บรัดเลย์ เด็กเกเรหลังห้องเรียน

๒๖๘

เธออยากมีพ่ออย่างฉันไหม

๒๖๔

บันทึกของคนบ้า

๒๖๘

น้องแป้ง

๒๖๕

บันทึกของผม

๒๖๙

แคทเทอรีน ปีเตอร์สัน
ผู้แปล หัทยา

เจอร์ซี่ โคซินสกี
ผู้แปล มโนภาษ เนาวรังสี
อรุณธตี รอย
ผู้แปล สดใส

โทมัส ฮาร์ดี้
ผู้แปล จูเลียต

จอห์น สไตน์เบ็ค
ผู้แปล อุดร จารุรัตน์
ฟิลลิป พูลแมน
ผู้แปล วันเพ็ญ บงกชสถิต และ เอื้อนทิพย์ พีระเสถียร
โรอัลด์ ดาห์ล
ผู้แปล สุธัชริน

แอนน์ ไฟน์
ผู้แปล สุมนา บุณยะรัตเวช

จูดี้ บลูม
ผู้แปล แมกไม้

ไมเคิล บั๊กลีย์
ผู้แปล ธิติมา สัมปัชชลิต

หลุยส์ เซปุลเบดา
ผู้แปล สถาพร ทิพยศักดิ์

เอริค มาเรีย เรอมาร์ค
ผู้แปล ม.จ.ขจรจบกิตติคุณ กิติยากร
ฟรานเซส ฮอดจ์สัน เบอร์เน็ตต์
ผู้แปล เนื่องน้อย ศรัทธา
หลุยส์ ซัคเกอร์
ผู้แปล ฤทัยรัช จันทร์เพ็ญ

นิโคไล โกโกล
ผู้แปล ดลสิทธิ์ บางคมบาง
โออิชิ มาโคโตะ
ผู้แปล ผุสดี นาวาวิจิต

บันทึกน้ำตาหนึ่งลิตร

๒๖๙

ปราสาทกบ

๒๗๓

บันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์

๒๗๐

ปลาก็คือปลา

๒๗๔

บัลซัคกับสาวน้อย ช่างเย็บผ้าชาวจีน

๒๗๐

ปลาย่าง

๒๗๔

บ้านนี้ยังมีรัก

๒๗๑

ปลูกฝันไว้ในแผ่นดิน

๒๗๕

บ้านเล็กในป่าใหญ่ (นวนิยายชุด)

๒๗๑

ปารีส พำนัก คน/รักหนังสือ

๒๗๕

บ้านสมานใจ

๒๗๒

ปีกหัก

๒๗๖

เบ๊บ หมูเลี้ยงแกะ

๒๗๒

เป็นประกาย

๒๗๖

ประคำลูกโอ๊ค

๒๗๓

ผีน้อย

๒๗๗

อายะ คิโตะ
ผู้แปล เมธินี นุชนาคา

แอนน์ แฟร้งค์
ผู้แปล สังวรณ์ ไกรฤกษ์
ไต้ซือเจี๋ย
ผู้แปล โตมร ศุขปรีชา
แจ๊กเกอลีน วิลสัน
ผู้แปล ปิยะภา

ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์
ผู้แปล สุคนธรส
เคนซาบุโร โอเอะ
ผู้แปล นุชจรีย์ ชลคุป
ดิ๊ก คิง-สมิธ
ผู้แปล สาธิตา

รอน โจนส์
ผู้แปล มนันยา

โยไสตน์ กอร์เดอร์
ผู้แปล วิลาวัณย์ ฤดีศานต์
ลีโอ ลิออนนี
ผู้แปล อริยา ไพฑูรย์
โอกุมา ฮิเดโอะ
ผู้แปล มนตรี อุมะวิชนี
ลูเซีย บาเกดาโน่
ผู้แปล รัศมี กฤษณมิษ
เจอรามี เมอร์เซอร์
ผู้แปล ศรรวริศา
คาลิล ยิบราน
ผู้แปล ระวี ภาวิไล
เอคุนิ คาโอริ
ผู้แปล น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ
ออตฟรีต พร้อยสเลอร์
ผู้แปล อำภา โอตระกูล

ผู้บริสุทธิ์

๒๗๗

เพื่อนยาก

๒๘๑

แผ่นดินนี้เราจอง

๒๗๘

แพน เทพแห่งไพร

๒๘๒

พยัคฆ์ขาวรำพัน

๒๗๘

ฟ้ากว้างทางไกล

๒๘๒

พฤติการณ์หาญกล้าของอาร์แซน ลูแป็ง

๒๗๙

ฟ้าสางดาวสูญ

๒๘๓

พ่อมดมหัศจรรย์แห่งออซ

๒๗๙

ไฟดับไม่สิ้นแสง

๒๘๓

พ่อมดแห่งเอิร์ธซี (นวนิยายชุด)

๒๘๐

ไฟศิลป์

๒๘๔

พายุพิโรธ

๒๘๐

ภาพผ่านกระจกหม่นมัว

๒๘๕

เพอร์ซีย์ แจ็กสัน (นวนิยายชุด)

๒๘๑

ภารตนิยาย

๒๘๕

ฮาร์เปอร์ ลี
ผู้แปล ศาสนิก
ริชาร์ด พาวเวลล์
ผู้แปล เทศภักดิ์ นิยมเหตุ
อราวินด์ อดิก
ผู้แปล สุชาดา อึ้งอัมพร
โมริช เลอบลัง
ผู้แปล ดำเกิงเดช

แอล แฟรงค์ โบห์ม
ผู้แปล ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

เออซูร่า โครเบอร์ เลอ กวิน
ผู้แปล สมลักษณ์ สว่างโรจน์
วิลเลียม เชกสเปียร์
ผู้แปล นพมาศ แววหงส์

ริก ไรออร์ดัน
ผู้แปล ดาวิษ ชาญชัยวานิช , ลมตะวัน

จอห์น สไตน์เบ็ค
ผู้แปล ประชา อัตตธร
คนุท แฮมซุน
ผู้แปล รัชยา เรืองศรี

วิลเลียม ซาโรยัน
ผู้แปล รัตนา รัตนดิลกชัย
นากิบ มาห์ฟูซ
ผู้แปล แคน สังคีต
ส.สีนนทอง
ผู้แปล จินตรัย

เอิร์ฟวิ่ง สโตน
ผู้แปล กิตติมา อมรทัต
โยสไตน์ กอร์เดอร์
ผู้แปล วนุศ

ผู้แปลและเรียบเรียง ศ.ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา

มนตร์คาถากับช้างวิเศษ

๒๘๕

ม้าแสนรู้

๒๘๙

มนุษย์สองหน้า

๒๘๖

มูรี แมวป่วนโลก

๒๙๐

มหาวิทยาลัยของฉัน

๒๘๖

เมฆ เหิน น้ำ ไหล

๒๙๐

มหาวิหารนอเทรอ-ดามแห่งปารีส

๒๘๗

เมฆาสัญจร

๒๙๑

มหาสมุทรของโกดี

๒๘๗

เมตามอร์โฟซิส

๒๙๑

มาจากสองฝั่งฟ้า

๒๘๘

เมาคลีลูกหมาป่า (ฉบับสมบูรณ์)

๒๙๒

มายเนมอิสเรด

๒๘๘

เมืองแก้ว

๒๙๒

มาร์โควัลโด

๒๘๙

เมืองทดสอบบาป

๒๙๓

เคท ดิคามิลโล
ผู้แปล งามพรรณ เวชชาชีวะ
อัลแบร์ กามู
ผู้แปล ตุลจันทร์

แม็กซิม กอร์กี้
ผู้แปล ชาลีมาน คำเพลิง
วิคเตอร์ ฮูโก
ผู้แปล ดารณี เมืองมา

ทาจิมะ ชินจิ
ผู้แปล ถนอมวงศ์ สุกโชติรัตน์ ล้ำยอดมรรคผล
เอมี่ ตัน
ผู้แปล จิตราภรณ์ วนัสพงศ์
ออร์ฮาน ปามุก
ผู้แปล นันทวัน เติมแสงสิริศักดิ์
อิตาโล คาลวิโน
ผู้แปล แทน เผ่าไท

แอนนา ซีเวล
ผู้แปล อ.สนิทวงศ์
อิลิยา โบยาซอฟ
ผู้แปล จิตติอำไพ เมืองสนธิ์
ฟัง ฟัง
พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เดวิด มิทเชล
ผู้แปล จุฑามาศ แอนเนียน
ฟรันซ์ คาฟคา
ผู้แปล ถนอมนวล โอเจริญ
รัดยาร์ด คิปลิง
ผู้แปล สว่าง วิจักขณะ

เอส.พี สมเถา
ผู้แปล ถ่ายเถา สุจริตกุล
เปาโล โคเอลโย
ผู้แปล กอบชลีและกันเกรา

เมื่อสวรรค์ให้รางวัลผม

๒๙๓

รหัสลับดาวินชี

๒๙๗

แม่

๒๙๔

รองเท้าไฟกับรองเท้าลม

๒๙๘

แมคเบธ

๒๙๔

รอวันนั้น

๒๙๘

แมงมุมเพื่อนรัก

๒๙๕

รักของผู้ยากไร้

๒๙๙

แมรี่ ป๊อบปิ้นส์

๒๙๕

รัฐสัตว์

๒๙๙

แมวน้อยอยากนิพพาน

๒๙๖

ราตรีนิมิตกลางคิมหันต์หรือฝันในคืนกลางฤดูร้อน

๓๐๐

โมนผจญโลก

๒๙๖

ราโมนาจอมยุ่ง (นวนิยายชุด)

๓๐๐

โมโม่

๒๙๗

ริบซี หมาเพื่อนซี้

๓๐๑

โมริ เอโตะ
ผู้แปล วิยะดา คาวางุจิ
แมกซิม กอกี้
ผู้แปล จิตร ภูมิศักดิ์

วิลเลียม เชกสเปียร์
ผู้แปล นพมาศ แววหงส์
อี.บี.ไวท์
ผู้แปล คณา คชา

พี.แอล. แทรเวอร์ส
ผู้แปล สาลินี คำฉันท์
อลิซาเบธ โคสต์เวิร์ทธ
ผู้แปล วิลาวรรณ ฤดีศานต์
อาแล็ง ฟูรนีเย่
ผู้แปล วรรณี จันทราทิพย์
มิมาเอ็ล เอ็นเด้
ผู้แปล ชินนรงต์ เนียวกุล

แดน บราวน์
ผู้แปล อรดี สุวรรณโกมล
อัลซ์ซูล่า เวิลเฟล
ผู้แปล ศริญญา
จูดี บลูม
ผู้แปล กันยรัตน์
ฟิโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี
ผู้แปล สิทธิชัย แสงกระจ่าง
จอร์จ ออร์เวล
ผู้แปล เกียรติขจร ชัยเธียร
วิลเลียม เชกสเปียร์
ผู้แปล นพมาศ แววหงส์
บีเวอร์ลี เคลียรี
ผู้แปล นก
บีเวอร์ลี เคลียรี
ผู้แปล อมยิ้ม

เรื่องเล่าของเกาะที่ไม่มีใครรู้จัก

๓๐๑

เล่ห์เสน่หา

๓๐๕

แรงใจและไฟฝัน

๓๐๒

โลกของโซฟี

๓๐๖

โรบิน ฮู้ด

๓๐๒

โลกใบเล็กของเด็กเก้าขวบ

๓๐๖

โรบินสัน ครูโซ

๓๐๓

โลกใบเล็กของหลวงพ่อดอน คามิลโล

๓๐๗

ไร้ญาติ (หนูน้อยจอมทรนง)

๓๐๓

โลกียชน

๓๐๗

ลมต่างทิศ

๓๐๔

ไล่ตงจิ้น ลูกขอทาน

๓๐๘

ลอร์ดน้อยฟอนเติลรอย

๓๐๔

วอลเดน คืนชีวิตสู่ห้วงสงบภายใน

๓๐๘

ลิตเติ้ลทรี

๓๐๕

วันอังคารแห่งความทรงจำกับครูมอร์รี

๓๐๙

โจเซ่ ซารามาโก้
ผู้แปล วรรณพร เรียนแจ้ง
ชาร์ลส์ ดิกเกนส์
ผู้แปล รังสิมา ดีสวัสดิ์

เฮาเวิร์ด พิล
ผู้แปล อาษา ขอจิตต์เมตต์
แดเนียล ดีโฟ
ผู้แปล อาษา ขอจิตต์เมตต์
เอกตอร์ มาโล
ผู้แปล หม่อมหลวงสาย สนิทวงศ์
เพิร์ล เอส บัค
ผู้แปล สังวรณ์ ไกรฤกษ์
ฟรานเซส ฮอดจ์สัน เบอร์เน็ตต์
ผู้แปลเนื่องน้อย ศรัทธา
ฟอร์เรสต์ คาร์เตอร์
ผู้แปล กรรณิการ์ พรมเสาร์

รพินทรนาถ ฐากูร
ผู้แปล พงษ์เทพ
โยสไตน์ กอร์เดอร์
ผู้แปล สายพิณ ศุพุทธมงคล
วิกีชอล
ผู้แปล กาญจนา ประสพเนตร
โจวานนี กวาเรสกิ
ผู้แปล นพดล เวชสวัสดิ์
จอห์น สไตน์เบ็ค
ผู้แปล ประมูล อุณหธูป
ไล่ตงจิ้น
ผู้แปล วิลาวัลย์ สกุลบริรักษ์
เฮนรี เดวิด ธอโร
ผู้แปล สุริยฉัตร ชัยมงคล
มิตซ์ อัลบอม
ผู้แปล อมรรัตน์ โรเก้

วัยเยาว์อันสิ้นสูญ

๓๐๙

สองดวงจันทร์

๓๑๓

วินนี่ เดอะ พูห์ ฉบับสมบูรณ์

๓๑๐

สิทธารถะ

๓๑๔

วิมานมายา

๓๑๐

สี่ดรุณี

๓๑๔

เวรอนิก้าขอตาย

๓๑๑

สี่ปีนรกในเขมร

๓๑๕

สงครามและสันติภาพ

๓๑๑

เสียงคลื่น

๓๑๕

สมัญญาแห่งดอกกุหลาบ

๓๑๒

เสียงเพรียกจากพงพี

๓๑๖

สมุดพกของแม่

๓๑๒

เสื้อโค้ท

๓๑๖

สมุดพกคุณครู

๓๑๓

หงส์ป่า

๓๑๗

วิลเลียม โกลดิ้ง
ผู้แปล ต้องตา สุธรรมรังสี
เอ เอ มิลน์
ผู้แปล ธารพายุ

ยาสึนาริ คาวาบาตะ
ผู้แปล วันเพ็ญ บงกชสถิต
เปาโล โคเอลโย
ผู้แปล ธนพรรณ สิทธิสุนทร
ลีโอ ตอลสตอย
ผู้แปล พลตรี หลวงยอดอาวุธ (ฟ้อน ฤทธาคนี)
อุมแบร์โต เอโก
ผู้แปล ภัควดี

มิยาคาวะ ฮิโร
ผู้แปล ผุสดี นาวาวิจิต
มิยาคาวะ ฮิโร
ผู้แปล ผุสดี นาวาวิจิต

ชารอน ครีช
ผู้แปล รัตนา รัตนดิลกชัย
เฮอร์มานน์ เฮสเส
ผู้แปล สดใส
ลุยซา เมย์ อัลคอตต์
ผู้แปล อ.สนิทวงศ์
ยาสึโกะ นะอิโตะ
ผู้แปล ผุสดี นาวาวิจิต
ยูกิโอะ มิชิมา
ผู้แปล จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล
แจ็ค ลอนดอน
ผู้แปล อดิสร เทพปรีชา

นิโคไล โกโกล
ผู้แปล ดลสิทธิ์ บางคมบาง
ยุงจาง
ผู้แปล จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล

หนิ่งงุ้นโน่

๓๑๗

หรรษาราตรี

๓๒๑

หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ (1984)

๓๑๘

หัวใจน้ำหมึก (นวนิยายชุด)

๓๒๒

หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว

๓๑๘

ห้าสหายผจญภัย (นวนิยายชุด)

๓๒๒

หนู (หนอน) หนังสือ

๓๑๙

เหมาโหลถูกกว่า

๓๒๓

หนูเก็บเงินได้ ๑๐ ล้านวอนแล้ว

๓๑๙

เหยื่ออธรรม (ฉบับสมบูรณ์)

๓๒๓

หมอแมว

๓๒๐

อยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้าย (นวนิยายชุด)

๓๒๔

หมาป่า

๓๒๐

อานหัก

๓๒๔

หมายเหตุฆาตกรรม

๓๒๑

เอมิล ยอดนักสืบ

๓๒๕

ปิลาร์ มาเตโอส
ผู้แปล สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์
จอร์จ ออร์เวลล์
ผู้แปล รัศมี เผ่าเหลืองทอง และ อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงษ์
กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ
ผู้แปล ปณิธาน-ร.จันเสน
ดิ๊ก คิงสมิธ
ผู้แปล สาธิตา

คิม ซอน ฮี
ผู้แปล Whanmeister

เจมส์ เฮอร์เรียต
ผู้แปล ปาริฉัตร เสมอแข
เจียงหรง
ผู้แปล สุภาณี ปิยพสุนทรา
การเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ
ผู้แปล พัชรินทร์

วิลเลียม เชกสเปียร์
ผู้แปล นพมาศ แววหงส์
คอร์เนเลีย ฟุงเค่อ
ผู้แปล วัชรวิชญ์

อีนิต ไบร์ตัน
ผู้แปล ฉันทนา ไชยชิต

แฟรงก์ บี. กิลเบร็ธ และ เออร์เนสติน กิลเบร็ธ แคเรย์
ผู้แปล เนื่องน้อย ศรัทธา
วิกเตอร์ อูโก
ผู้แปล วิภาดา กิตติโกวิท

เลโมนี สนิกเก็ต
ผู้แปล อาริตา พงศ์ธรานนท์
เจมส์ อัลดริดจ์
ผู้แปล สุทธิ โสภา
เอริค เคสท์เนอร์
ผู้แปล ชลิต ดุรงค์พันธุ์

โอลิเวอร์ ทวิสต์

๓๒๕

โอ้ อลิซ

๓๒๖

ไอ้เขี้ยวขาว

๓๒๖

ฮัคเคิลเบอรี่ ฟินน์ ผจญภัย

๓๒๗

แฮร์รี่ พอตเตอร์

๓๒๗

ไฮดี้

๓๒๘

ชาร์ลส์ ดิคเก้นส์
ผู้แปล สุคนธ์ แคแสด
Anomumous
ผู้แปล โรจนา นาเจริญ
แจ็ค ลอนดอน
ผู้แปล อดิศร เทพปรีชา
มาร์ค ทเวน
ผู้แปล สุคนธ์ แคแสด

เจ.เค.โรว์ลิง
ผู้แปล สุมาลี บำรุงสุข วลีพร หวังซื่อสกุล งามพรรณ เวชชาชีวะ
โยฮันนา สไปรี
ผู้แปล วันเพ็ญ บงกชสถิต งามพรรณ เวชชาชีวะ

บรรณนิทัศน์นวนิยายไทย

