อยูอยางจงรัก ตายอยางภักดี (เลขเรียก 895.918 อ858อ 2556)
หนังสือเลมนี้มีเนื้อหาแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนเสภาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสุริโยทัย จํานวน
14 ตอน สวนที่ 2 เปนบัน ทึกความทรงจําของ พ.ต.ต. กฤตติกุ ล บุญ ลือ (ตี้ ) วีรบุรุษหนุมนอยแหงบัน นังสตา
จ.ยะลา ผูเสียสละเพื่อชาติดวยอายุเพียง 24 ปเทานั้น
พระราชดํารัส 7 องค (เลขเรียก 895.915 พ368 2555)
หนังสือเลมนี้เปนประมวลพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานแกคณะบุคคล
ตางๆ ที่เขาเผาฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาใน
วันที่ 4 ธันวาคม ตั้งแต พ.ศ. 2534 – 2539 และ พ.ศ. 2541 จํานวน 7 องค

บันทึกความทรงจําของบาทหลวง เดอะ แบสเกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของก็องสตังซ ฟอลคอน
(เลขเรียก 959.3023 บ897บ 2550)
หนังสือเลมนี้มีเนื้อหาแบงเปนภาค ดังนี้ ภาค 1 บันทึกความทรงจําของหลวงพอ เดอะ แบส เกี่ยวกับ
ชีวติ และมรณกรรมอันนาเศราสลด ของ ก็องสตังซ ฟอลคอน--ภาค 2 จดหมายและเอกสารจากหอทะเบียน
ของก็อง สตังซ ฟอลคอน.
ฟาเรนไฮต 451 (เลขเรียก นว บ895ฟ)
ฟาเรนไฮต 451 เปนเรื่องราวในโลกสมมุติที่หามอานหนังสือ จึงเปนหนาที่ของนักดับเพลิงที่ตองมา
เผาหนังสือทิ้งที่อุณหภูมิ 451 องศาฟาเรนไฮต แบรดเบอรีให มอนตาจ ตัวเอกของเรื่อง เปนพนักงาน
ดับเพลิงที่มีหนาที่เผาหนังสือ เพราะหนังสือคุกคามความสุขของสังคม และหนังสือสอนคนใหมองปญหารอบ
ดาน

อรอยทั่วไทยไปกับทางหลวงชนบท (เลขเรียก 915.9304 ท974อ 2556)
หนั ง สือ เล มนี เ้ ป นคู ม ื อคู อ ร อยที เ่ ปด สั ม ผัส การเดิ นทางลิม้ รสชาติ ทีห่ ลากหลายสไตล ข องอาหารจาก
ทั่ว ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ไมวาจะเปน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
และภาคใต

ชีวิตใหม 2 (เลขเรียก 910.4 ว495ช )
หนังสือเลมนี้เปนเรื่องเลาจากประสบการณของการเดินทางไปในดินแดนตางๆ เปนเรื่องกึ่งบันทึก
ของคุณวิกรมในระหวางการเดินทางแบบคาราวาน ซึ่งเจาตัวเริ่มการเดินทางแบบนี้ตั้งแต เมื่อปพ.ศ. 2554
(2011) จนถึ ง ครั ง้ ล าสุ ดเมื อ่ ป พ .ศ. 2556 (2013) โดยการเดิ น ทางแบบคาราวานนี้ คุ ณวิ ก รมจะใช รถบ า น
รถกระบะ และมอเตอรไซค และจะเริ่มการเดินทางในวันที่ 17 มีนาคมของทุกป และเสนทางในแตละปก็ไม
เหมือนกัน อาจจะมีซ้ํากันบางในบางเมือง

อานยุทธวิธีกลศึกขงเบง (เลขเรียก 895.13 ส684อ )
หนังสือเลมนี้ประกอบดวยเนื้อหาของกําเนิดของมังกรหลับ "ฮกหลง"--ศึกทุงพกบอง งานเรียกศรัทธา
ของขงเบง--โจโฉแตกทัพกับลิ้นสามนิ้วของ "ขงเบง"--เมืองเกงจิ๋วกับความตายของจิวยี่--"ขงเบง" ยึดเสฉวน--"
ขงเบ ง" ยึ ดฮัน ตง --พระเจ าเหีย้ นเตสิ ้น วาสนา--กบฏในจ กก ก ตน เหตุ ศึก ติดพัน กั บ "เบง เฮ็ ก "--ความปราชั ย
(อยางเด็ดขาด) ของเบงเฮ็ก--มหาสงครามระหวางจก กกและวุยกก (1)--มหาสงครามระหวางจกกกและวุย ก ก
(2).

แจ็ค ณ ขอบฟา (เลขเรียก นว ช723จ 2548 )
หนังสือเลมนี้เปนนวนิยายจินตนาการทีเ่ ดินเรือ่ งโดยการเลาของตัวเอก คือ แจ็คผานสายตาของ
บุคคลที่สาม สิ่งที่แจ็คพบเห็นตั้งแตตนจนจบ มีทั้งความสุข ความทุกข ความเศรา และความสมหวังของผูคน
ในชุมชนรอบตัว หลายเรื่องที่แจ็คอยากจะแกไข แตยังคิดหาทางออกไมได

ประวัตศิ าสตรธรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักรสยาม (เลขเรียก 959.3023 ช795ป 2550 )
หนังสือเลมนี้ ภาคที่หนึ่ง วาดวยที่ตั้งและสภาพของประเทศ พฤกษชาติ รุกขชาติ ผลไม บอแร สัตว ฯลฯ
ภาคทีส่ อง วาดวยขนบธรรมเนียมของราษฎร กฎหมาย ประเพณี และสวนที่เกี่ยวกับรัฐบาล ภาคที่สาม วาดวย
ศาสนาของชาวสยาม ภาคที่ 4 วาดวยพระเจาแผนดินที่ทรงราชยอยูในปจจุบัน, พระบรมวงศานุวงศ และสิง่ ที่
เกีย่ วกับราชสํานักแหงราชอาณาจักรนี้

ใตอุงท็อปบูต (Soldiers Never Die (เลขเรียก 320.9593 ว491ต 2556 )
เนื้อหาของหนังสือกลาวถึงสัจธรรมของทหารไทยที่ไมเคยตายไปจากเสนหาของอํานาจ การรุกคืบ
ของนายทหารหนาใหมที่มีบทบาทเกี่ยวของกับแวดวงการเมือง ขบวนการคนเสื้อแดงที่ยังแผลงฤทธิ์ทิ่มแทง
เหล า นายทหารที เ่ คยสลายการชุ ม นุ ม เมื อ่ ป 2553 รวมถึ ง นายทหารระดั บ สู ง ที ย่ ั ง คุ ม เชิ ง และเกาะติ ด
สถานการณทไ่ี มนา ไววางใจหลายประการ

