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หนังสือส�านักพิมพ์สารคดี

ราคาปก/สมาชิก
(บาท)

จ�านวน
(เล่ม)

ซอกแซกโตเกียว	เที่ยวฟูจิ 320/255

บาวาเรีย	ออสเตรีย 340/270

หอมกลิ่นดอกจ�าปา	เสน่หาลาวใต้ 199/160

“นายรอบรู้”	ASEAN	GUIDE	:	มนตราบาหลี 250/200

เพชรบุรี	(เพื่อความเข้าใจในแผ่นดิน) 450/360

มีกรอบไม่มีเส้น 140/110

ถึงเว้นไม่เห็นวรรค 140/110

ราวกับมีค�าตอบ 140/110

ยียวนก๊วนสี่ขา 95/75

แจแปน	แจแปน 190/150

ชีวิตไพรห้วยขาแข้ง 140/110

ลมหายใจในภูเขียว 240/190

คู่มือแมลง	(ปรับปรุงใหม่) 299/240

คู่มือกล้วยไม้	(ปรับปรุงใหม่) 299/240

คู่มือผีเสื้อ	(ปรับปรุงใหม่) 279/225

สนุกกับนก 140/110

Thailand	BIRD	GUIDE	(ปรับปรุงใหม่) 550/440

Thailand	BUTTERFLY	GUIDE 450/360

Thailand	INSECT	GUIDE 550/440

ฝึกลูกด้วยโยคะ 95/75

Born	to	run 189/150

กินไม่รู้ตัว 240/190

สูตรสุขภาพดี	ชีวีสมดุล 190/150

อร่อยท้ายครัว 160/130

อร่อยริมรั้ว	๑๐๐	สูตร	ต้ม	ย�า	ท�า	แกง 299/240

ครัวย่าหยา	พิมพ์ครั้งที่	2	(ปรับปรุงใหม่) 495/395

จานอร่อยจากปู่ย่า	สูตรโบราณ	๑๐๐	ปี 599/480

50	เมนู	อาหารลดน�้าหนัก 259/210

โภชนาการกับผลไม้	(ปรับปรุงใหม่)	 250/200

โภชนาการกับผัก 200/160

โภชนาการกับเด็ก	(พิชิตอ้วน) 235/190

โภชนาการกับเบาหวาน 290/230

โภชนาการกับความดันโลหิตสูง 269/215

สูตรสมองใส	ความจ�าแจ๋ว 250/200

โอริงามิ	เล่ม	2 199/160

โอริงามิ	พับกระดาษฉลาดล�้า 299/240

ถอดรหัสจีโนมมนุษย์ 290/230

ถอดรหัสสัญลักษณ์ปริศนา		 289/230

10	ต�านานสะท้านโลก	 289/230

กรรม	บัง	กฎ	แปลกจริงวิทยาศาสตร์ 170/135

สเต็มเซลล์ 170/135

สิ่งประดิษฐ์	MIMIC	ธรรมชาติ 190/150

วิวัฒนาการของสิ่งประดิษฐ์ 150/120

         
หนังสือส�านักพิมพ์สารคดีภาพ

ราคาปก/สมาชิก
(บาท)

จ�านวน
(เล่ม)

หิมะ	พระจันทร์	ดอกไม้	:	สวนญี่ปุ่น 550/440

86	กลเม็ดเคล็ดลับ	กับ	“ดินหิน” 400/320

        
หนังสือส�านักพิมพ์สารคดี

ราคาปก/สมาชิก
(บาท)

จ�านวน
(เล่ม)

ตามรอยเจ้าอนุวงศ์	คลี่ปมประวัติศาสตร์ไทย-ลาว 230/185

จากวังจันทน์สู่เวียงแหง	ตามรอยนเรศวรมหาราช	
นอกกรอบประวัติศาสตร์ชาตินิยม	(ปรับปรุงใหม่)

255/205

๒๓๑๐	อวสานกรุงศรีฯ 250/200

๒๓๑๐	กรุงธนบุรีผงาด 250/200

หวอ	ชีวิตไทยในไฟสงครามโลกครั้งที่	2	(พิมพ์ครั้งที่	2) 229/185

สงครามมืด	วันญี่ปุ่นบุกไทย	(พิมพ์ครั้งที่	2)
(หนังสืออ่านนอกเวลา	โดย	สพฐ.)

259/210

ช	ช้าง	กับ	ฅ	คน	(หนังสืออ่านนอกเวลา	โดย	สพฐ.) 220/175

ขนมแม่เอ๊ย	(หนังสืออ่านนอกเวลา	โดย	สพฐ.) 150/120

แว้งที่รัก	(หนังสืออ่านนอกเวลา	โดย	สพฐ.) 240/190

ถ�้า	มหัศจรรย์ในความมืด 120/95

หมาเพื่อนรัก 120/95

โลกและครอบครัว 120/95

ถาม	ตอบ	ประวัติศาสตร์สุโขทัย 240/190

ถาม	ตอบ	ประวัติศาสตร์อยุธยา 380/305

ถาม	ตอบ	ประวัติศาสตร์ธนบุรี 240/190

108	ซองค�าถาม	เล่ม	12 170/135

สอ	เสถบุตร	ดิกชันนารีแห่งชีวิต 170/135

Word	Makers	:	คนสร้างค�า 240/190

สนุกกับกฎหมาย	ภาค	2 160/130

ภาพพูด	บันทึึกภาพถ่าย	25	ปี	นิตยสารสารคดี 499/400

ตามรอยพ่อ	ก-ฮ		พิมพ์ครั้งที่	2	 259/205

แบกเป้...ไปเก็บดาว 190/150

เที่ยว	กิน	ช็อป	เมืองเชียงใหม่ 190/150

รักจัง	ปางอุ๋ง 170/135

ชิม	ช็อป	แชะ	แชร์	@	หัวหิน 245/195

อีสานบ้านเฮา	(รางวัลดีเด่น	หนังสือส�าหรับวัยรุ่น
อายุ	12-18	ปี	โดย	สพฐ.)

240/190

คู่มือน�าเที่ยวคินาบาลู	บอร์เนียวเหนือ 240/190

คู่มือน�าเที่ยวมะละกา 240/190

มุดใต้ดินเที่ยวปารีส	(ปรับปรุงใหม่) 320/255

Silk	Road	เส้นทางสายแพรไหมในซินเจียง 320/255

Italia...Ti	amo	อิตาลี	ฉันรักเธอ 350/280

สุนทรียะแห่งยุโรปกลาง 349/280

เที่ยวสนุก...เนเธอร์แลนด์ 340/270

4	Bloggers	in	TAIWAN 295/235

เที่ยวตามจังหวะเชก	(ปรับปรุงใหม่) 320/255

ตะลอนลอนดอน 320/255

แตะยอดเขา	ล่องทะเลสาบ	สวติเซอร์แลนด์	(ปรบัปรงุใหม่) 340/270

ลัด	เลาะ	ล่อง	ท่องกรีซ	(ปรับปรุงใหม่) 320/255

ใหม่

ใหม่

ใหม่

ใหม่

ใหม่

รายการหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ
ชื่อผู้สั่งซื้อ	................................................................................................

ใหม่

ใหม่



       
หนังสือส�านักพิมพ์สารคดี

ราคาปก/สมาชิก
(บาท)

จ�านวน
(เล่ม)

เป็นให้ได้ดังใจฝัน 150/120

แสงใต้ในมรสุม 190/150

บทบรรณาธิการนิตยสารสารคดี 220/175

บันทึกไฟใต้ 140/110

อยู่อย่างไรให้ใจสบาย 120/95

อยู่อย่างไรเมื่อกายใจต้องเจ็บปวด 130/105

แผ่เมตตาให้ใจสบาย 120/95

๑๐๘	ธรรมะสะกิดใจ 120/95

ในเคราะห์มีโชค 150/120

ตายให้เป็น 99/80

เพื่อนร่วมโลก 170/135

หลวงพ่อทวดเหยียบน�้าทะเลจืด 99/80

พระอาจารย์มั่น	ภูริทัตโต		อริยสงฆ์แห่งยุคสมัย 259/210

Kiss	Me	and	Be	the	Change 199/160

จดหมายจากสันคะยอม 190/150

นักเรียนนายร้อยไทยในเยอรมันยุคไกเซอร์ 190/150

หอเจี๊ยะเยาวราช 120/95

ของเก่าเรา	(ไม่)	ลืม 220/175

วันที่รู้สึกดี	ๆ 230/185

ต้นไม้ที่ไม่ยอมคุยกับแม่ 230/185

ชุด	“รักใครสักคน”	(4	เล่ม) 245/195

หนังสือชุด	A	Manga	Biography	
Mother	Teresa		คุณแม่เทเรซา	

190/150

หนังสือชุด	A	Manga	Biography	
Che	Guevara		เช	เกวารา

190/150

หนังสือชุด	A	Manga	Biography	
Mahatma	Gandhi		มหาตมะคานธี

190/150

หนังสือชุด	A	Manga	Biography	
The	14th	Dalai	Lama		ทะไลลามะองค์ที่	14

190/150

       
หนังสือส�านักพิมพ์สารคดี

ราคาปก/สมาชิก
(บาท)

จ�านวน
(เล่ม)

อารยธรรมสุดยอด 240/190

คลื่นความโน้มถ่วง 99/80

ฟิสิกส์จุดประกาย 190/150

สุดยอดนักฟิสิกส์โลก 220/175

สุดยอดนักเคมีโลก 240/190

สุดยอดนักผจญภัย 250/200

สุดยอดนักชีววิทยา 220/175

โลก	(ไม่)	ลืม		คน	(ไม่)	ส�าคัญ 230/185

คอสมอส 449/360

Stephen	Hawking 190/150

ไอน์สไตน์	1	ศตวรรษแห่งปีมหัศจรรย์ 199/160

ไอแซก	อาซิมอฟ	ถาม-ตอบเรื่องโลกและจักรวาล 250/200

ช�าแหละวิทยาศาสตร์จอมปลอม 190/150

เจาะ	CERN	-	เซิร์น 199/160

คณิตกล	คณิตกวน 140/110

คณิตศาสตร์มหัศจรรย์ 220/175

คณิตป่วน 160/130

สนุกคิดคณิตศาสตร์ 200/160

สุดยอดนักคณิตศาสตร์ 240/190

คณิตซูเปอร์โมเดล 170/135

Know	How	&	Know	Why	มิติคู่ขนาน 190/150

SKY	ALWAYS 150/120

Asap	SCIENCE	วิทย์แซ่บ 250/200

รู้ทัน	ฝนฟ้า	อากาศ 220/175

มหัศจรรย์	ฟ้าฝน 220/175

รื่นรมย์ชมเมฆ 250/200

CLOUD	GUIDE 550/440

จิตพิกล	คนพิลึก 150/120

ดาวเคราะห์น้อย+ดาวหางถล่มโลก 120/95

ท่องยานเวลา	บุกฝ่าอารยธรรม	 150/120

ท่องยานเวลา	บุกฝ่าอารยธรรม	(2) 150/120

ศาสตร์ปริศนา 140/110

เปิดสมองวัยว้าวุ่น 290/230

ดอกไม้ราตรี 190/150

ความดีที่คุณท�าได้ 120/95

ที่แห่งนี้รักษาด้วยความสุข 190/150

ดอกไม้ใต้ภูเขาน�้าแข็ง 220/175

คือรักและมิตรภาพ	(รางวัลชมเชย	หนังสือส�าหรับ
เด็กวัยรุ่นอายุ	12-18	ปี	โดย	สพฐ.)

250/200

บางสิ่งที่ชีวิตต้องการ 200/160

เฟซคุก...เรื่องเล่าจากบางขวาง 160/130

เฟซคุก...เรื่องเล่าจากแดนหญิง 190/150

คุก-ตะราง-ทาง-เถื่อน 170/135

    
หนังสือส�านักพิมพ์เมืองโบราณ

ราคาปก/สมาชิก
(บาท)

จ�านวน
(เล่ม)

กว่าจะเป็นคนไทย 220/175

การศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม	:	
วัดพระพายหลวง	วัดเชตุพน	สุโขทัย

260/210

เกอราจาอัน 320/255

ข่าเจือง	กบฏไพร่ในลาว 320/255

ความสัมพันธ์	จีน-ไทย 160/130

คุยกับงานช่างไทยโบราณ 550/440

เครื่องถ้วยในเมืองไทย	“สังคโลก” 170/135

จิตรกรรมไทย	สมัย	ร.	3 650/520

จิตรกรรมฝาผนัง	วัดคงคาราม 400/320

จิตรกรรมฝาผนัง	วัดดุสิดาราม 380/305

จิตรกรรมฝาผนัง	วัดทองธรรมชาติ 380/305

จิตรกรรมฝาผนัง	พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ 400/320

จิตรกรรมฝาผนัง	วัดราชสิทธาราม 400/320

เจดีย์ในศิลปะพม่า-มอญ	:	พัฒนาการทางด้านรูปแบบ	
ตั้งแต่ศิลปะศรีเกษตรถึงศิลปะมัณฑเล 420/335

๑๐๑	วัด	วังและสถานที่ส�าคัญในพม่า 675/540

มัณฑะเล 250/200

ชาติพันธุ์สัมพันธ์ 280/225

ใหม่

รายการหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ
ชื่อผู้สั่งซื้อ	................................................................................................

ใหม่



        
หนังสือส�านักพิมพ์บัวสรวง

ราคาปก/สมาชิก
(บาท)

จ�านวน
(เล่ม)

ตามรอย	“รัชกาลที่	5	เสด็จประพาสเกาะชวาสามครา” 250/200

  
หนังสือส�านักพิมพ์เมืองโบราณ

ราคาปก/สมาชิก
(บาท)

จ�านวน
(เล่ม)

ชุมทางตลิ่งชัน	ย่านเก่า	(ก่อน)	กรุงเทพฯ 270/215

ทิพยนิยายจากปราสาทหิน 250/200

นามานุกรมเครื่องจักสาน 380/305

แนะน�าประเทศติมอร์เลสเต 150/120

น�าเที่ยว	3	เมืองมรดกโลก 190/150

น�าเที่ยว	3	เมืองล้านนา 240/190

Guide	to	Muang	Boran	(NEW) 300/240

น�าเที่ยวเมืองโบราณ	(ปรับปรุงใหม่)-ไทย 220/175

น�าเที่ยวเมืองโบราณ	ฉบับนักเรียน	ไทย 70/55

โบราณคดีประชาชน 320/255

ประมวลภาพพระปิยมหาราช 450/360

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ	-	เจ้าแผ่นดินสยาม 500/400

ประวัติ	แนวความคิด	และวิธีค้นคว้า	
วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย 190/150

ประวตัศิาสตร์มหาสมทุรอนิเดยี
(รางวลัดเีด่น	กลุม่หนงัสอืสารคด	ีปี	2555	โดย	สพฐ.) 490/390

ปราสาท	(เขา)	พระวิหาร 300/240

ประวตัศิาสตร์ศลิปะไทย	(ฉบบัย่อ)	พมิพ์ครัง้ที	่7 300/240

ถามตอบศิลปะไทย 250/200

๓๐	ปราสาทขอมในเมืองพระนคร	(ปรับปรุงใหม่) 600/480

พจนานุกรมผ้าและเครื่องถักทอ 390/310

พจนานุกรมหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน 480/385

พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรมไทย 580/465

อัญมณีกับ	12	ราศี	(พิมพ์ครั้งที่	7) 250/200

พระบรมธาตุเจดีย์	นครศรีธรรมราช 160/130

พระพุทธรูปส�าคัญ	และพุทธศิลป์ในดินแดนไทย
(รางวัลชมเชย	กลุ่มหนังสือสารคดี	ปี	2555	โดย	สพฐ.)

400/320

พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ 480/385

เจดีย์ในประเทศไทย	รูปแบบพัฒนาการและพลังศรัทธา 850/680

ศิลปะทวารวดี	วัฒนธรรมทางศาสนายุคแรกเริ่ม
ในดินแดนไทย	(ปรับปรุงใหม่)	

550/440

พัฒนาการของลายไทย	
กระหนกกับเอกลักษณ์ไทย

450/360

พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย 250/200

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ	กับศรัทธาของผู้สร้าง 250/200

ภาพถ่าย	3	เมืองประวัติศาสตร์ 195/155

ภาพถ่ายทางอากาศ	7	ปราสาทหิน 195/155

ภาพสลักศิลา	เล่าเรื่องวรรณกรรมจีน	
ใน	“สวนขวา”	เมืองโบราณ

190/150

เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย 300/240

ร้อยเรียงเคียงปัญญา	เรียนรู้ภาษาจากวัฒนธรรมจีน 220/175

เรือนกาแล 300/240

โลกศิลปะศตวรรษที่	20	(ปรับปรุง) 550/440

ศรีศิขเรศวร	ปราสาทพระวิหาร 195/155

ศิลปะภาคเหนือ	:	หริภุญชัย	ล้านนา 230/185

ประวัติศาสตร์และศิลปะล้านนา 380/305

ศิลปะสุโขทัย 210/170

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 190/150

พระสุพรรณกัลยา	จากต�านานสู่หน้าประวัติศาสตร์ 210/170

ศึกบางกุ้งถึงศึกอะแซหวุ่นกี้	
เผยโฉมยุทธศาสตร์พม่ารบไทยยุคธนบุรี 190/150

       
หนังสือส�านักพิมพ์วิริยะ

ราคาปก/สมาชิก
(บาท)

จ�านวน
(เล่ม)

ใคร	ๆ 	ก็อยากมีร้านเบเกอรี่ 120/95

ใคร	ๆ 	ก็อยากมีร้านดอกไม้ 120/95

ใคร	ๆ 	ก็อยากส่งลูกโก	(โรงเรียน)	อินเตอร์ 120/95

ครัวฟอร์คิดส์	English	for	you 140/110

นี่แหละคือฉัน 150/120

อ่านฝันอ่านใจ 150/120

ถามข้ามฟ้า 120/95

เป็นโสดอีกหน 190/150

ลับเฉพาะวัยสาว-วัยใส 220/175

เด็กแนว	(หนังสืออ่านนอกเวลา	โดย	สพฐ.) 190/150

เนปาลในม่านเมฆ 170/135

หัวใจรักเกรดรีไฟน์ 150/120

กิ๊ก	มากกว่าเพื่อน	แต่ไม่ใช่แฟน 110/90

        
หนังสือส�านักพิมพ์ดีวาบุ๊กส์

ราคาปก/สมาชิก
(บาท)

จ�านวน
(เล่ม)

เที่ยวสบาย	ๆ 	สไตล์	“ติ๊ก”-แคชเมียร์-ลาดัก 250/200

โสดสนุกสูตรอร่อย 230/185

อยากโสดขอโทษนะ 190/150

รายการหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ
ชื่อผู้สั่งซื้อ	................................................................................................

  
หนังสือส�านักพิมพ์เมืองโบราณ

ราคาปก/สมาชิก
(บาท)

จ�านวน
(เล่ม)

ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา	(พิมพ์ครั้งที่	4) 550/440

สัตตมหาสถาน	:	พุทธประวัติตอนเสวยวิมุตติสุข
กับศิลปกรรมอินเดียและเอเชียอาคเนย์

380/305

เหลียวหลังแลหน้ามองยุโรป 170/135

อาเซียน-ในมิติประวัติศาสตร์		
ชื่นชมสถาปัตย์	:	วัดในหลวงพระบาง 210/170

อาเซียน-ประวัติศาสตร์กัมพูชา	(พิมพ์ครั้งที่	2) 210/170

อาเซียน-ประวัติศาสตร์พม่า 210/170

อาเซียน-ประวัติศาสตร์ลาวหลายมิติ	(พิมพ์ครั้งที่	2) 210/170

อาเซียน-ประวัติศาสตร์เวียดนาม	(พิมพ์ครั้งที่	2) 210/170

อาเซียน-ในมิติประวัติศาสตร์		
ฟิลิปปินส์	ประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้

160/130

อาเซียน-ประวัติศาสตร์สิงคโปร์ 210/170

อาเซียน-ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย 240/190

อินเดียเริ่มที่นี่	ทมิฬนาฑู 380/305

อินโดนีเซีย	รายา 190/150

       
หนังสือส�านักพิมพ์ปลาตะเพียน

ราคาปก/สมาชิก
(บาท)

จ�านวน
(เล่ม)

อาเซียน-กล้วยไทย 150/120

อาเซียน-บัวไทย 140/110

อาเซียน-ข้าวไทย 150/120

อาเซียน-แมวไทย 150/120

อาเซียน-ไก่ไทย 150/120

อาเซียน-ช้างไทย 150/120

อาเซียน-หมาไทย 150/120

ใหม่

ใหม่

ใหม่

ใหม่


