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แนวรบด ดานตะวันตก เหตตการณณไมม

เปลลลยนแปลง = All quiet on the 

western front /  เอรรค มาเรลย เรอ

มารณค ; ม.จ. ขจรจบกรตตรคตณกรตรยา

กร, ทรงแปล

1 น ร77น 2522PSUCL นน 213654 Weeding 84136

ปม าแสนสวย  พจนาถเกสจรนดา2 น พ23ป 2508PSUCL น 212626 Weeding 29313

ทวงแค ดนข ดามศตวรรษ  The 

Anastasia Syndrome  แมรลล ฮรกกรนสณ 

คลารณค; กฤษฎา วรเศษสงัขณ, แปล

3 น ค46 2533PSUCL น 216031 Weeding 29066

การเมมองของสตัวณ /  ยอรณช ออรณแวล4 อ55ก 2518PSUCL น 212985 Weeding 29631

รักรรษยา  ศตลลพรวรษณตรักษณ5 น ศ74ร มปป.PSUCL น 212802 Weeding 29523

หวัเราะรักนักศศกษา  ศตภกัษร, นาม

แฝง

6 น ศ74ห 2523PSUCL น 212799 Weeding 29525

15 นักรัก  โดย ศตภกัษร, นามแฝง...

[และคนอมลนๆ]

7 น ศ74ส 2521PSUCL น 212813 Weeding 29524

รักมันๆ ของบณัฑรต  ศตภกัษร, นาม

แฝง

8 น ศ74ร 2521PSUCL น 212936 Weeding 29522

หอเอลยงและเรมลองสั สนสรรแล ดว  แค

ทรลน แอนนณ พอรณเตอรณ แอนนณ; แปล

โดย อาภรณณ ชาตรบตรตษ

9 น พ57ห 2513 ฉ.2PSUCL น 213064 Weeding 29320

ชลวรตนรรันดรณ และเรมลองสรรแล ดว  My 

Felloe Immortal and other 

Stories  โดย ฟรลลรป ฟรอยดณ [...

และคนอมลนๆ]

10 น ฟ46ช 2513 ฉ.4PSUCL น 212595 Weeding 29336

หอเอลยงและเรมลองสั สนสรรแล ดว  แค

ทรลน แอนนณ พอรณเตอรณ แอนนณ; แปล

โดย อาภรณณ ชาตรบตรตษ

11 น พ57ห 2513 ฉ.1PSUCL น 213726 Weeding 29320

ซซสลไทเฮา ราชรนลขลลมังกร  โดย เจน 

จจารัสศรลปณ

12 น จ73ซ 2527 ฉ.1PSUCL น 226401 Weeding 29115

รวมเรมลองสั สน นักปกครองยรสม  อนันตณ 

แจ ดงกลลบ

13 น อ36ร 2529PSUCL น 212932 Weeding 29623

เทพบตตรสจาอาง  จอรณเจจต เฮเยอรณ; 

สตธาศรนล, แปล

14 น ฮ77ท 2530PSUCL น 216432 Weeding 31988

โลกลยชน  Tortilla flat  จอหณน สไต

นณเบจค; ประมซลอตณหธซป, แปล

15 น ส93ล 2518 ล.1PSUCL น 213146 Weeding 29602

อยซมเดลยวเปลลลยวจรต  Good Riddance 

/  บารณบารา อะเบอรณคอมบล ; แปล

โดย นรดา

16 อ67อ 2526PSUCL น 216216 Weeding 117186

ลมาตตลาแดง :  The hunt for red 

October /  ทอม แคลนซลล; อคัรเดช 

รณชยั, สตวรทยณขาวปลอด, แปล

17 น ค84ล 2536PSUCL น 221525 Weeding 58011

กระแสลมทลลพัดกลบั  วรมล ไทร

นรลมนวล

18 น ว64ก 2526 ฉ.2PSUCL น 212855 Weeding 29465

ศศกสายเลมอดภาค 2 /  น. นพรัตนณ19 น น34ศ 2524 ล.2PSUCL น 235018 Weeding 79355

ตมวย'ตซน20 น ต54ต 2521 ล.11PSUCL น 212773 Weeding 104484

นักปลซกปม าแหมงดาวองัคาร  โดย เรยณ 

แบรดเบอรลล... [และคนอมลนๆ]; แปล

โดย สมมาตร สตนทรรังษล... [และคน

อมลนๆ]

21 น บ85น 2523 ฉ.1PSUCL น 212543 Weeding 29278

หกัเหลลลยมสายลบั  Steip tease  

จอง บรซรซ; เศลยรเศวต, แปล

22 น บ47ห 2531PSUCL น 214502 Weeding 29257

ตะลตยเดลลยว  The life of Roger 

Williams  โดย จลนแนตตณ อลตนั; แปล

โดย วรภา จตลชาตร

23 น อ63ต 2514PSUCL น 212955 Weeding 29650

นางกลางโรม  La Romana  อลัแบรณ

โต โมราวลยา; เลรศ กจาแหงฤทธรรงคณ, 

แปล

24 น ม94น 2529PSUCL น 212791 Weeding 29381
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ตมลนเถอะลซกรัก  Blood Child  แอ

นดรซวณ นลเดอรณแมน; กฤษฎา วรเศษ

สงัขณ, ผซ ดแปล

25 น น67ต 2534PSUCL น 216985 Weeding 32658

ไขมมตกมหาภยั  สไตนณแบค; แปลโดย 

สารธาร

26 น ส94ข 2517PSUCL น 213015 Weeding 29605

ขลสข ดาตลนบาง  เฉลรมศกัดรด รงคผลรน27 น ฉ74ข 2519PSUCL น 212615 Weeding 29123

ไดเมนชัลน 1 /  ดนต เบญจพลชยั28 น ด57ด 2518PSUCL น 226452 Weeding 29175

ตมวย'ตซน29 น ต54ต 2525 ล.4PSUCL น 226506 Weeding 104484

วังพญาเหยลลยว  Palace of the 

hawk  มารณกาเรจต โรม; พันทรพา, 

นามแฝง, เรลยบเรลยง

30 น ร94ร 2531PSUCL น 214089 Weeding 29415

ตมวย'ตซน31 น ต54ต 2527 ล.2PSUCL น 226504 Weeding 104484

ตมวย'ตซน32 น ต54ต 2519 ล.12PSUCL น 226508 Weeding 104484

โลกยังไมมหยตดหมตน  It's not the 

end of the world  จซดลสบลซม; เนมลอง

น ดอย ศรัทธา ถอดความ

33 น บ47ล 2528PSUCL น 226465 Weeding 29259

นกเค ดาแมวร ดองสองครั สงทลลแคจทพล

ชเบจนตณ  The Owl Hoots Twice at 

Casfish Bend  เปจ น ลซเซลยน เบอรณ

แมน; โดย รัญ จวน อรนทรกจาแหง

34 น บ78น 2513 ฉ.2PSUCL น 212547 Weeding 29275

การเมมองของสตัวณ  Animal Farm /  

ยอรณช ออรณแวล; วรเชลยร อตรชาตการ, 

แปล

35 อ54ก 2525PSUCL น 212988 Weeding 29630

ข ดาคมอหตมนยนตณ 2 =  The rest of the 

robots /  ไอแซค อาซรมอฟ; กตลตร, 

นามแฝง, แปล; ณัฐ ศาสตรณสมอง

วรทยณ, บรรณาธรการ

36 น อ62ข 2527PSUCL น 221736 Weeding 29636

บลัลงักณพรศวาส :  The Imperial 

Highness /  อลเวลรน แอนโธนล ; 

ประชตมพร แปล

37 อ83บ 2527PSUCL น 214166 Weeding 124624

ฆาตกรรมในอาหรับ /  อกาธา ครรสตลส38 น ค465ฆ 2533PSUCL น 238383 Weeding 93290

เชอรณลอคโฮลณมสณ /  อารณเธอรณ โค

แนน ดอยสณ ; แปลโดย อ.สาย

สตวรรณ,นามแฝง

39 ด58ช 2521 ล.1PSUCL น 214302 Weeding 29181

 aน อาครว40 น ห478 2524PSUCL BK 212986 Weeding 322594

ชซ ดรักบรรรนออฟเวลลณ  อนงคณ เมษ

ประสาท

41 น อ32ช 2507PSUCL น 213006 Weeding 29617

ทะเล ดนรักนักศศกษา  โดย ศตภกัษร, 

นามแฝง

42 น ศ64ท 2521PSUCL น 226543 Weeding 29514

บตกเกาะมหศัจรรยณ  Mystery Island  

จซลสณ เวรรณน; ลลรดา, นามแฝง, แปล

43 ว74บ 2530PSUCL น 212865 Weeding 29486

เอแธน โฟรม  Ethan Frome  เอดลธ 

วารณตนั; พวา วัฒนศพัทณ

44 น ว65อ 2514 ฉ.2PSUCL น 212754 Weeding 29481

ภวังคณมมด /  เจมสณ แฮดลลยณ เชส45 น ฮ83ภ ม.ป.ป.PSUCL น 216215 Weeding 101576

เทวดาฝรัลง /  อมัพร สายสตวรรณ46 น อ67ท 2512PSUCL น 213028 Weeding 91715

ผซ ดพรทักษณ  Lightning  โดย ดลน อารณ, 

คซนทณซณ; ปรัชญา วลกัญชณ, แปล

47 น ค73ผ 2533PSUCL น 216030 Weeding 29097

ศศกรวมชาตร  Free men must stand  

อรรค วอลเลนคอต บารณนสณ; โดย สต

วัจนณ บวัทอง

48 น บ67ศ 2514 ฉ.4PSUCL น 212556 Weeding 29264

ปลศาจร ดาย  เรมองยศ จันทรคลรล, 

บรรณาธรการ

49 น ร82ป 2523 ฉ.2PSUCL น 212742 Weeding 29410

อรนทรลยณผงาดฟดา /  โดย น.นพรัตนณ50 น น136อ 2521 ล.2PSUCL น 262535 Weeding 172214

ข ดานลลแหละ เจมสณบอนดณ /  แปลโดย 

แดง ระวล

51 น น63ข 2521PSUCL น 226476 Weeding 29041

ช ดางจจาได ด  Elephants can 

remember /  อากาธา ครรสตลส; ชาย

นวล, ผซ ดแปล

52 น ค46ช 2534PSUCL น 216991 Weeding 32653

เราไมมใชมดอกไม ด  กรณณ ไกรลาศ53 น ก43 2518PSUCL น 226394 Weeding 28999
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กวมาจะรักนักศศกษา /54 น ก56ก 2531PSUCL น 236485 Weeding 69626

นรกในบอรณเนลยว  กฤษณา กฤษฎา

กร

55 น ก46น 2508 ฉ.3PSUCL น 226398 Weeding 29001

บทเรลยน /  เฮอรณมานนณ เฮสเส ; สด

ใส, แปล

56 น ฮ757บ 2524PSUCL น 244836 Weeding 94640

โองการนรก ภาค 2 = Damien 

Omen II /  โจเซฟ โอเวรรณด ;นรดา, 

แปล

57 น ฮ95อ 2525PSUCL นน 214363 Weeding 84146

ไปออเรกอน  On the oregon /  ออ

นอเร วรลลณซลลมอรณโรมวณ; สตคนธรส, นาม

แฝง แปล

58 ว64ป 2510PSUCL น 212830 Weeding 29464

กรเลสคน  โดย วรมลสรรร59 น ว64ก 2520 ล.2PSUCL น 213058 Weeding 29466

บมอนพนัดเบจดเงรน /  น. นพรัตนณ60 น น33บ 2521 ล.1PSUCL น 234872 Weeding 79082

สลลสหายขายหวัเราะ  โดย นาย

สจาราญ, นามแฝง

61 น ว63ส มปป.PSUCL น 212902 Weeding 29463

ยานผลบตกโลก  สจาเรรง สตวรรณปาล62 น ส67ย 2524 ฉ.1PSUCL น 212816 Weeding 29554

พตนกยซง /  นันทนา วลระชน63 น น63พ 2521 ล.2PSUCL น 212613 Weeding 29231

กระบลลเหนมอกระบลล /  ซลเบ ดจลลอ รง ; น.

นพรัตนณ, แปล

64 น ซ67ก 2528 ล.3PSUCL น 264412 Weeding 172218

รวมเรมลองสั สนชตด คนเลมนการเมมอง  นร

นรตร เศรษฐบตตร

65 น น43ร 2525PSUCL น 214702 Weeding 29218

เชอรณลอคโฮลณมสณ /  อารณเธอรณ โค

แนน ดอยสณ ; แปลโดย อ.สาย

สตวรรณ,นามแฝง

66 ด58ช 2521 ล.4PSUCL น 213810 Weeding 29181

ทานตะวันดอกหนศลง  รวมเรมลองสั สนกศลง

ศตวรรษ  เสนลยณ เสาวพงศณ, นามแฝง; 

สตวรทยณ วมองวลระ บรรณาธรการ

67 น ศ62ท 2529PSUCL น 213677 Weeding 29513

สารคดลทมองเทลลยวประกอบความรซ ด 

เรมลอง ไปอเมรรกาได ดอยมางไร  นฤมล 

จันทรากซล

68 น น43ส 2524 ฉ.3PSUCL น 212589 Weeding 29220

มตมเกษมสนัตรด  กลยณ โมปาสณซงัตณ เดอ; 

แปลโดย อาษา ขอจรตตณเมมตณ ผซ ดแปล

69 น ม93ป 2511PSUCL น 212702 Weeding 29380

รวมเรมลองสั สน ลมหายใจแหมงทศวรรษ  

วรสรรชนลยณ นาคร

70 น ว65ร 2526PSUCL น 212851 Weeding 29479

ปรรศนา  ว.ณ ประมวลมารค, นาม

แฝง

71 น ว64ป 2530 ล.1PSUCL น 212848 Weeding 29469

ศศกสองนางพญา /  น.นพรัตนณ72 น น33ศ 2524 ล.2PSUCL น 234761 Weeding 79189

ภซช รชยณ-นรรศรา (รักประกาศรต-ภาคจบ

บรับซรณณ  โดย ก. สตรางคนางคณ นาม

แฝง

73 น ก65ภ 2520 ล.3PSUCL น 226487 Weeding 29030

รตมงอรตณ  โดย ก. สตรางคนางคณ นาม

แฝง

74 น ก63ร 2521PSUCL น 226399 Weeding 29016

คฤหาสนณภซตร  House of the devil  

ลล จอรณแดน; พงษณสตรรยา นามแฝง, 

แปล

75 น จ54ค 2530PSUCL น 213148 Weeding 29106

มฤตยซดจา  โดย น. นพรัตนณ76 น น33ม 2521 ล.4PSUCL น 213367 Weeding 29132

วรมานมมานเมฆ  Never Kiss a 

stranger  แมรลล กาเบรลยล;รักษรณา, 

ผซ ดแปล

77 น ก67ว 2529PSUCL น 217484 Weeding 32680

เชอรณลอคโฮลณมสณ  เรมลองสั สนชตดพรเศษ  

อาเดลยน โคแนน ดอยลณ, จอหณน ดรก

สนั คารณ; อ.สายสตวรรณ, แปลและ

เรลยบเรลยง

78 น ด547ร 2526PSUCL น 221688 Weeding 34389

รรษยา-อาฆาต /  ชซวงศณ ฉายะจรนดา79 น ช75ร 2522 ล.2PSUCL น 234772 Weeding 78065

สมลอสยตมพร /  ชซวงศณ ฉายะจรนดา80 น ช75ส 2526 ล.1PSUCL น 234780 Weeding 76415

ละอองดาว  โดย ป. บซรณปกรณณ, 

นามแฝง...[และคนอมลนๆ]

81 น ป24ล 2510PSUCL น 216921 Weeding 29281

ปลายทางทลลความรัก  บรลลลล กรลน; รรน

ธาร, แปลและเรลยบเรลยง

82 น ก46ป 2521PSUCL น 216417 Weeding 31993
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วันทลลรต ดงทอสาย  พรบซลศกัดรด ละครพล83 น พ63ว 2528PSUCL น 212635 Weeding 29322

ความรักแสนกล /  กฤษณา อโศก

สรน

84 น ก45ค 2518 ล.2PSUCL น 236342 Weeding 76521

ความรักแสนกล /  กฤษณา อโศก

สรน

85 น ก45ค 2518 ล.1PSUCL น 234910 Weeding 76521

ความรัก  ชมอลดัานามแฝง86 น ก62ค 2523PSUCL น 214050 Weeding 29010

จอมทรนง  เธอะ คารณพรทแบจกเกอรณส  

โดย ประมซล อตณหธซป

87 น ร53จ 2520 ล.2PSUCL น 212938 Weeding 29396

ชลวรตนรรันดรณ และเรมลองสรรแล ดว  My 

Felloe Immortal and other 

Stories  โดย ฟรลลรป ฟรอยดณ [...

และคนอมลนๆ]

88 น ฟ46ช 2513 ฉ.1PSUCL น -54782 Weeding 29336

ภรกษตมหาโจร /  พระภรกษต ชยานัน

โท, นามแฝง

89 อ36ภ 2520PSUCL น 212965 Weeding 29620

ตมวย'ตซน90 น ต54ต 2527 ล.7PSUCL น 226502 Weeding 104484

เส ดนทางนรก  สยตมภซ ทศพล91 ส47ส 2518PSUCL น 212809 Weeding 29547

สะท ดานขวัญบซรล รสม /  น. นพรัตนณ92 น น13ส 2531 ล.4PSUCL น 235008 Weeding 79358

รลเบคกา /  ดฟั ดซ มัวรรเออรณ93 น ม65ร 2511PSUCL นนน 212673 Weeding 77088

รักซ ดอน คอนแชรโต  Wild 

Concerto  โดย แอนนล มาเทอรณ; นร

ดา, แปลและเรลยบเรลยง

94 น ม67ร 2534PSUCL น 214269 Weeding 29370

ดอนมา ฟลอรณ หญรงสองผัว  Dona 

Folr and her two husbands /  

จอรณจอามาโด; ม.จ. ประสบสตขสตข

สวัสดรด , แปล

95 อ66ด 2523PSUCL น 212921 Weeding 29664

เสมสอครตยสลดจา  เฉลรมศกัดรด ศรลาพร96 น ฉ75ส 2517PSUCL น 226498 Weeding 29126

สลลอาชญากร =  The big Four /  

อกาธา ครรสตลส ; ปรลชา-ดวงตา, แปล

97 น ค46ส 2536PSUCL น 237384 Weeding 59744

ยรสมสะบั สน  อนันตณ แจ ดงกลลบ98 น อ36ย 2519 ฉ.2PSUCL น 212989 Weeding 29622

เดอะกรอดฟาเธอรณ เจ ดาพมอมาเฟลย  

The God Father  มารรโอ ปตโซ; ตจา

รา ณ เมมองใต ด, แปล

99 น ป79ด 2524 ฉ.1PSUCL น 212786 Weeding 29310

หอเอลยงและเรมลองสั สนสรรแล ดว  แค

ทรลน แอนนณ พอรณเตอรณ แอนนณ; แปล

โดย อาภรณณ ชาตรบตรตษ

100 น พ57ห 2513 ฉ.4PSUCL น 212559 Weeding 29320

เหตตเกรดเมลลอคมนวันทลล16 มกราคม101 น ร83ห 2527PSUCL น 212715 Weeding 348808

ดอกจซดาสณแหมงความทรยศและเรมลอง

สั สนอมลนๆ  The Flowering Judas 

and other stories  เคเธอรลน 

พอรณเตอรณ แอนนณ; โดยวันเพจญ จันทร

วรโรจนณ

102 น พ57ด 2514 ฉ.2PSUCL น 212624 Weeding 29319

คนเหมมอง  Mine Boy /  ปลเตอรณ อบั

ราฮมัส; โดย สตชาตร สวัสดรดศรล

103 อ63ค{A0}ม.ป.ป.PSUCL น 213683 Weeding 29647

วัยเยาวณ วรรณกรรมเชรงอตัชลวประวัต ร  

ลลโอ ตอลสตอย; แปลโดยคนัธา ศร

วรมล/ คจาวรล

104 น ต53ว 2526 ฉ.2PSUCL น 226585 Weeding 29192

เชอรณลอค โฮลณมสณ /  เซอรณอารณเธอรณ 

โคแนน ดอยลณ ; สายสตวรรณ, แปล

และเรลยบเรลยง

105 น ด58 2520PSUCL น 358000 Weeding 217941

มายา  Illusions  รรชารณด บาค; โดย 

เรมองยศ จันทรคลรล

106 น บ62ม 2522PSUCL น 213014 Weeding 29261

ดอกจซดาสณแหมงความทรยศและเรมลอง

สั สนอมลนๆ  The Flowering Judas 

and other stories  เคเธอรลน 

พอรณเตอรณ แอนนณ; โดยวันเพจญ จันทร

วรโรจนณ

107 น พ57ด 2514 ฉ.4PSUCL น 212622 Weeding 29319

การลลสภยั /  โดย เจน เลน; แปลโดย 

สตคนธรส, นามแฝง

108 น ล77ก 2514PSUCL น 212748 Weeding 29426

หวัใจในมมานหมอก /  วลยั นวาระ109 น ว464ห 2526 ล.2 ฉ.2PSUCL น 212800 Weeding 78211
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เหมมองมหาภยั  Comstock lode  

หลตยสณ ลามซรณ; นพดล เวชสวัสดรด,

แปล, จรนตนา ศรรรอาชาวัฒนา, 

บรรณาธรการ

110 น ล64ห 2529PSUCL น 212747 Weeding 29423

นกเค ดาแมวร ดองสองครั สงทลลแคจทพล

ชเบจนตณ  The Owl Hoots Twice at 

Casfish Bend  เปจ น ลซเซลยน เบอรณ

แมน; โดย รัญ จวน อรนทรกจาแหง

111 น บ78น 2513 ฉ.1PSUCL น 212548 Weeding 29275

ความเงลยบ  สตชาตร สวัสดรดศรล112 ส72ค 2515PSUCL น 212871 Weeding 29560

สซงสตดสอย  มนันยา, นามแฝง113 น ม36ส 2524PSUCL น 212664 Weeding 29356

ชลวรตนรรันดรณ และเรมลองสรรแล ดว  My 

Felloe Immortal and other 

Stories  โดย ฟรลลรป ฟรอยดณ [...

และคนอมลนๆ]

114 น ฟ46ช 2513 ฉ.5PSUCL น 212646 Weeding 29336

รัสปซตรน นักบวชเรรงโลกลยณ :  Ras 

putin, The Mad Monk of Russia /  

ไฮนซณ ไลฟณ แมน

115 น ล93ร ม.ป.ป.PSUCL น 282250 Weeding 29433

บทหนศลงของชลวรตสมรส  ลลโอ ตอลสต

อย; แปลโดย สรทธรชยั แสงกระจมาง

116 น ต54บ 2522 ฉ.2PSUCL น 226507 Weeding 29194

ปลศาจ  เสนลยณ เสาวพงศณ117 น ส73ป 2524 ฉ.2PSUCL น 212817 Weeding 29574

ปลศาจ /  เสนลยณ เสาวพงศณ118 ส73ป 2521PSUCL น 213676 Weeding 29570

ดวงเศรษฐล  รมณลยา นามแฝง119 น ร43ด 2521PSUCL น 212724 Weeding 29387

ปัวโรท กบัคดล เลจกๆ น ดอยๆ  Dead 

man's mirror  สตขเกษม นามแฝง

120 น ค46ป 2523PSUCL น 216211 Weeding 29058

ตมวย'ตซน121 น ต54ต 2527 ล.12PSUCL น 226518 Weeding 104484

โลกนมาหวัเราะ  ปัญญา ฤกษณอตไร122 น ป62ล 2529PSUCL น 212602 Weeding 29307

แรงพยาบาท /  อาเธอรณ, โคแนน 

ดอยลณ

123 ด56ร 2517PSUCL น 226417 Weeding 141311

วัยเยาวณ วรรณกรรมเชรงอตัชลวประวัต ร  

ลลโอ ตอลสตอย; แปลโดยคนัธา ศร

วรมล/ คจาวรล

124 น ต53ว 2526 ฉ.1PSUCL น 212890 Weeding 29192

คฤหาสนณหลอน  Night stalks the 

mansion  คอนแสตน เวสทณบลส ฮา

โรลดณ คาเมรอน; แปลและเรลยบเรลยง

โดย เพชรมณล อรนทรกตล

125 น ว75ค 2526PSUCL น 212820 Weeding 29487

ผลซาดรสมณ  More haunted houses  

รรชารณด ไวเนอรณ, แนนซลล ออสบอรณน 

อรสชเมล; ลองแมน, นามแฝง, แปล

126 น ว97ผ 2528PSUCL น 212710 Weeding 29497

หยมาเพราะมลชซ ด /  โดย อตดม ศตภสรนธตณ127 น อ73ห 2525 ฉ.3PSUCL น 212979 Weeding 119392

ดาวทลลขลดเส ดนฟดา  พนม นันทพฤกษณ128 พ34ด 2527PSUCL น 212894 Weeding 29314

ดอกไม ดสจาหรับอลัเจอนอน :  รวม '

นรยายวรทยาศาสตรณ' /  แดเนลยล 

คลยสณ...[และคนอมลนๆ] ; ยงยตทธ ยตทธ

วงศณ...[และคนอมลนๆ], แปล

129 ด52ด 2522PSUCL น 260939 Weeding 172185

เชอรณลอคโฮลณมสณ /  อารณเธอรณ โค

แนน ดอยสณ ; แปลโดย อ.สาย

สตวรรณ,นามแฝง

130 ด58ช 2521 ล.5PSUCL น 213656 Weeding 29181

เพลรงรักอปัยศ  The wild rose  รซธ 

อลานมา สมรธ; นลชยั, ผซ ดแปล

131 น ส46พ 2530PSUCL น 216965 Weeding 32668

ชลวรตนักศศกษาภซธร  นงนรจ, นามแฝง132 น น23ช 2521PSUCL น 212665 Weeding 29209

ไดเมนชัลน 1 /  ดนต เบญจพลชยั133 น ด57ด 2518 ฉ.3PSUCL น 226450 Weeding 29175

ด ดวยมมอทลลหยาบกร ดาน  ชตมนตมภาษา

ไทย สวนกตหลาบ วรทยาลยั

134 น ด54ด 2518PSUCL น 213132 Weeding 29177

ระบจากามเทพ  Northern magic /  

โดย เจเนท เดลลยณ; "บตญญรัตนณ", 

แปล

135 น ด74ร 2526PSUCL น 214357 Weeding 29185

ลมาโลกลยณ  Death of a nurse  เอรด 

แมคเบน; ศรลาแลง นามแฝงแปล

และเรลยบเรลยง

136 น ม82ล 2529PSUCL น 212657 Weeding 29378
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นักฆมาท ดาพสตธา /  น. นพรัตนณ137 น33น 2533 ล.3PSUCL น 235019 Weeding 79352

นักฆมาท ดาพสตธา /  น. นพรัตนณ138 น33น 2533 ล.2PSUCL น 235021 Weeding 79352

เลหณสงัหาร =  The seven dials 

mystery /  อากาธา ครรสตลส; เฉลรมศรล 

จันทรณอมอน

139 น ค46ล 2523PSUCL น 212608 Weeding 29049

สารคดล ชลวรตเรมลอง ชลวรตเฝมลอน  โดย 

ดอกไม ดปม า

140 น น43ส 2524 ฉ.2PSUCL น 212857 Weeding 29222

เพลงภตมรรน:  The sand castle/  

อเลจกซานเดอรณ เครรณค; "บตญญรัตนณ" 

นามแฝง,แปล

141 น ค74 2528PSUCL น 215795 Weeding 29099

เจนนลลทลลรัก  Jennie  พอล แกลลรโคม; 

ว. รัชตนันทณ, นามแฝง, แปล

142 น ก84จ 2526PSUCL น 226395 Weeding 29037

ไมมมลวันพรตมงนลสอลกแล ดว /  สตญญตตตา, ผซ ด

แปล

143 ม94ม{A0}ม.ป.ป.PSUCL น 221837 Weeding 33769

เบจทซลล  The Betsy  ฮาโรลดณ รอบ

บรนสณ; นารลน เมยณ, แปล

144 น ร53บ 2528PSUCL น 213924 Weeding 29397

จจาเลยไมมแพ ด  เพจญแข วงศณสงมา145 น พ72จ 2518 ฉ.4PSUCL น 239845 Weeding 33422

จจาเลยไมมแพ ด  เพจญแข วงศณสงมา146 น พ72จ 2518 ฉ.1PSUCL น 220840 Weeding 33422

ศศกรวมชาตร  Free men must stand  

อรรค วอลเลนคอต บารณนสณ; โดย สต

วัจนณ บวัทอง

147 น บ67ศ 2514 ฉ.2PSUCL น -54662 Weeding 29264

รวมเรมลองสั สนจากหกทวลป แดมความจน

และความโงมเขลา  แปลโดย พร

ภรรมณณ เอลลยมธรรม, วรทยากร เชลยงกซล

148 น พ44ร 2521 ฉ.2PSUCL น 215737 Weeding 29316

หลงัมมานเหลจก  OSS.117 a l'ecole  

จลน บรตซ; แปลโดยพ.พรทยา, นาม

แฝง

149 น บ47ห 2508PSUCL น 212601 Weeding 29258

คนเดรนทาง  ประยซร อคัรบวร150 น ป46ค 2522PSUCL น 212570 Weeding 29284

นรกในบอรณเนลยว  กฤษณา กฤษฎา

กร

151 น ก46น 2508 ฉ.1PSUCL น 226392 Weeding 29001

นจสาผศสงปาฏรหารรยณ=  Destiny's 

Duchess  แคโรไลนณ คอรณทนลยณ ; 

พงษณพรมล,แปล ; สตดใจ สรทธรดจารง, 

บรรณาธรการ

152 น ค89น 2530PSUCL น 253798 Weeding 154069

มมานทราย /  อารรตา153 น อ64ม 2520PSUCL น 262502 Weeding 172293

กศลงหล ดาบาดาล /  จรนตวลรณ วรวัธนณ154 น จ63ก 2521 ล.1PSUCL น 234853 Weeding 76873

อเลจกซานเดอรณ บอททณส นักการค ดาผซ ด

สามารถมาแตมกจาเนรด  The best of 

Botts  วรลเลลยม แฮซเลจก อพัสนั; 

เทศภกัดรด นรยมเหตต

155 น อ65อ 2522 ฉ.2PSUCL น 213004 Weeding 29663

รวมเรมลองสั สนชตดทลล 3 /  เออรณเนจสตณ 

เฮจมมรงเวยณ; แปลโดย อาษา ขอจรตตณ

เมตตณ

156 น ฮ72ร 2525 ล.2PSUCL น 213037 Weeding 103691

ศศกรวมชาตร  Free men must stand  

อรรค วอลเลนคอต บารณนสณ; โดย สต

วัจนณ บวัทอง

157 น บ67ศ 2514 ฉ.7PSUCL น 212555 Weeding 29264

มนตษยณนจสา  The liquid man  ซล.บล 

กรลฟอรณด; นรดา นามแฝง, แปล

158 น ก64ม 2527PSUCL น 226483 Weeding 29024

โรงไฟฟดานรก  The China 

Sydrome  เบอรณตนั โวหณล; "

นวมรตร", นามแฝง

159 ว94ร 2522 ฉ.1PSUCL น 212856 Weeding 29489

อรนทรลยณผงาดฟดา /  โดย น.นพรัตนณ160 น น136อ 2521 ล.1PSUCL น 262540 Weeding 172214

สถาบนัสถาปนาและปฐมภพ  

Foundation's edge  ไอแซค อาซร

มมอฟ; ทศพล นามแฝง, แปล

161 น อ62ส 2527PSUCL น 215727 Weeding 29644

เงาะถอดรซป  นตชาวดล, นามแฝง162 น น75ง 2520PSUCL น 212775 Weeding 29249

พรราบสมลอรัก  มนสรการ, นามแฝง163 น ม35พ 2527PSUCL น 217780 Weeding 29349
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ศตัรซจากอวกาศ:  The moon 

reiders /  ชรดนลยณ เจ. บาวดณส; "ชยั

คตปตณ" นามแฝง, แปล

164 น บ65ศ 2529PSUCL น 212573 Weeding 29263

ฆาตกร  นรเวศนณ กนัไทยราษฎรณ165 น น67ฆ 2525 ฉ.4PSUCL น 226596 Weeding 29245

การสร ดางศลัยแพทยณ  The making 

of surgeon  วรลเลลยม เอ. โนเลน; 

ศตภชยั อรนทวารล, แปล

166 น น97ก 2524PSUCL น 213047 Weeding 29255

โบรทจัง  Botchan  โซเซกร นัทซศ

เมะ; โดย ไฮยชรนธณ นามแฝง

167 น น63บ มปป. ฉ.1PSUCL น 212667 Weeding 29228

หากเขารักฉัน  นวลนง สตบรรณเสนล168 น น54ห 2519PSUCL น 212889 Weeding 29223

ชวันรรันดรณ  โดยนรดา, นามแฝง169 น ป46ช 2518PSUCL น 212618 Weeding 29292

รวมนรยายรัก  โดยอรงอร, นามแฝง170 น ศ65ร 2513 ฉ.2PSUCL น 212807 Weeding 29519

เมมองยรสม  ประเทมอง ศรลสตข... [และคน

อมลนๆ]

171 น ป46ม 2521PSUCL น 212529 Weeding 29296

ชลวรตรักของโจโฉ  หนานกงเผอ; 

แปลโดย สตทธรผล นรตรวัฒนา

172 น ห36ช 2508PSUCL น 213007 Weeding 29613

แสงโสม  The star of India  ยลน 

บรอทเวลลณ; โดย ลมตล รัตตากร

173 น บ53ส 2522PSUCL น 212580 Weeding 29260

วัทเตอรรง ไฮทสณ  Wuthering 

heights  เอมรลล บรองเต; โดย 

พรมพา จันทพรมพะ

174 น บ45ว 2517PSUCL น 212541 Weeding 29256

เพมลอนของนจสาพต /  ปอน ประพันธณผล175 น ป53พ 2518PSUCL น 212578 Weeding 29304

ตามลมามนตษยณหตมนยนตณ  Blade 

runner  ฟรลรป เค.ดรด; ฤดลดวง นาม

แฝง, แปล ณัฐ ศาสตรณสมองวรทยณ, 

บรรณาธรการ

176 น ด62ต 2525PSUCL น 226453 Weeding 29182

พรษรักแรงสวาท  The Graduate  

ชารณลสณ เวจบบณ; ศรรรวรรณ บณัฑรต, 

แปล ภมรศกัดรด นรลรัตนคตณ, 

บรรณาธรการ

177 น ว73พ 2525PSUCL น 214268 Weeding 29484

มรถรลา-เวสาลล  รักร ดอย จรรัฐตรกาล178 น ร64ม 2514PSUCL น 212716 Weeding 29403

นกเค ดาแมวร ดองสองครั สงทลลแคจทพล

ชเบจนตณ  The Owl Hoots Twice at 

Casfish Bend  เปจ น ลซเซลยน เบอรณ

แมน; โดย รัญ จวน อรนทรกจาแหง

179 น บ78น 2513 ฉ.4PSUCL น 212550 Weeding 29275

ใต ดเงาอดลต  บตญโชค เจลยมวรรรยะ180 น บ73ต 2519PSUCL น 212537 Weeding 29193

อยซมกบัลามะ  Living with Lama /  

ลบัซงั ลมัปา; เกษม พันธซมัย, แปล, 

ธรรมนซญ โรจนแพทยณ, บรรณาธรการ

181 ล64อ 2527PSUCL น 213688 Weeding 29420

อ ดอมอกดรน  รจเรจ, นามแฝง182 น ร27อ 2526PSUCL น 212896 Weeding 29386

เพลงจจาพราก  รมยณรัชนล183 น ร44 2531PSUCL น 215514 Weeding 29389

รวมเรมลองสั สน  มนัส จรรยงคณ184 น ม36ร 2516PSUCL น 212655 Weeding 29353

ผซ ดชนะสรบทรศ  โดย ยาขอบ นามแฝง185 ช95ผ 2514 ล.2PSUCL น 226577 Weeding 29159

รอยแค ดน :  If Tomorrow Comes /  

ของ ซรดนลยณ เชลดอน; ผลงานแปล

ของ ชลธรชา จรนดากตล

186 น ช74ร 2531PSUCL น 216249 Weeding 29148

ฆาตรกรย ดอนรอย  Way didn't the 

ask Evans หรมอ The Boomerang 

clue /  อากาธา ครรสตลส; กรตรลตยา 

นามแฝง

187 ค45ฆ 2523PSUCL น 226538 Weeding 29055

นรกกวักมมอเรลยก  ตรลรัตนณ รมณลยณ188 น ต46น 2518PSUCL น 226519 Weeding 29191

เนจด เคลลลล เขาถซกบงัคบัให ดเปจ นขตน

โจร  โดย ศรลบซรพา นามแฝง

189 น ก65น 2524 ฉ.2PSUCL น 226367 Weeding 29027

ดอกจซดาสณแหมงความทรยศและเรมลอง

สั สนอมลนๆ  The Flowering Judas 

and other stories  เคเธอรลน 

พอรณเตอรณ แอนนณ; โดยวันเพจญ จันทร

วรโรจนณ

190 น พ57ด 2514 ฉ.6PSUCL น 212771 Weeding 29319
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เพลงขบถ  เรมองยศจันทรคลรล, 

บรรณาธรการ

191 น ร82พ 2524 ฉ.1PSUCL น -54895 Weeding 29411

ดอกจซดาสณแหมงความทรยศและเรมลอง

สั สนอมลนๆ  The Flowering Judas 

and other stories  เคเธอรลน 

พอรณเตอรณ แอนนณ; โดยวันเพจญ จันทร

วรโรจนณ

192 น พ57ด 2514 ฉ.3PSUCL น 212619 Weeding 29319

ยซนรคอมมหาอจานาจคอมพรวเตอรณ  ไอ

ลา เลวลน; นรโลบล

193 น ล75ย 2527PSUCL น 220877 Weeding 33297

ถนนไปสซมก ดอนเมฆ  ธัญญา ผลอนันตณ194 น ธ62ถ 2524 ฉ.2PSUCL น 212640 Weeding 29207

ถนนไปสซมก ดอนเมฆ  ธัญญา ผลอนันตณ195 น ธ62ถ 2524PSUCL น 226582 Weeding 29207

32 ปล  แหมงชลว รตนักปกครอง ตอน 2 "

สรงหณกจาศรวล"

196 น จ63ส 2524PSUCL น 226548 Weeding 29110

เอแธน โฟรม  Ethan Frome  เอดลธ 

วารณตนั; พวา วัฒนศพัทณ

197 น ว65อ 2514 ฉ.1PSUCL น 212832 Weeding 29481

กรเลสคน  โดย วรมลสรรร198 น ว64ก 2520 ล.3PSUCL น 213057 Weeding 29466

ลซกหม ดอมหาดไทย  บตญโชค เจลยม

วรรรยะ, นามแฝง

199 น บ77ล 2518PSUCL น 212558 Weeding 29274

ฤกษณเพชฌฆาต :  The deadly 

messiah /  เดวรด แคมพณเบล และอลั

เบรรมต เฟยณ ฮรลลณ; สตวรทยณ ขาวปลอด 

แปล

200 น ค84ฤ 2526PSUCL น 226472 Weeding 29101

ศศกรวมชาตร  Free men must stand  

อรรค วอลเลนคอต บารณนสณ; โดย สต

วัจนณ บวัทอง

201 น บ67ศ 2514 ฉ.8PSUCL น 212552 Weeding 29264

ศศกรวมชาตร  Free men must stand  

อรรค วอลเลนคอต บารณนสณ; โดย สต

วัจนณ บวัทอง

202 น บ67ศ 2514 ฉ.5PSUCL น 212554 Weeding 29264

ศศกรวมชาตร  Free men must stand  

อรรค วอลเลนคอต บารณนสณ; โดย สต

วัจนณ บวัทอง

203 น บ67ศ 2514 ฉ.1PSUCL น 212553 Weeding 29264

ศศกรวมชาตร  Free men must stand  

อรรค วอลเลนคอต บารณนสณ; โดย สต

วัจนณ บวัทอง

204 น บ67ศ 2514 ฉ.3PSUCL น 212549 Weeding 29264

โรงไฟฟดานรก  The China 

Sydrome  เบอรณตนั โวหณล; "

นวมรตร", นามแฝง

205 ว94ร 2522 ฉ.2PSUCL น 213124 Weeding 29489

หวัใจไมมมลราคา /  โดย สตภาวณ เทวกตล206 น ส74ห 2518 ฉ.1PSUCL น 212542 Weeding 29588

บนัทศกของไพฉวรน  มมานเทลยนเสลลย; 

แจมม จรัสแสง, แปล

207 น ม63ป 2523PSUCL น 212668 Weeding 29362

รวมเรมลองสั สนจากหกทวลป แดมความจน

และความโงมเขลา  แปลโดย พร

ภรรมณณ เอลลยมธรรม, วรทยากร เชลยงกซล

208 น พ44ร 2521 ฉ.1PSUCL น 213016 Weeding 29316

ปารรชาตสวรรคณ /  อร209 น อ40ป 2528PSUCL น 235408 Weeding 77089

มนตณเสนมหา =  The enchanting 

evil /  บารณบารา คารณทแลนดณ; "

อมราวดล", แปล

210 น ค64ม 2525PSUCL น 212610 Weeding 29083

ยาคตมอนัตราย  The minotaur 

factor  สจรวท สเทรรณน; ประดรษฐณ เท

วาวงศณ, แปล

211 น ส73ย 2525PSUCL น 212976 Weeding 29576

นกเค ดาแมวร ดองสองครั สงทลลแคจทพล

ชเบจนตณ  The Owl Hoots Twice at 

Casfish Bend  เปจ น ลซเซลยน เบอรณ

แมน; โดย รัญ จวน อรนทรกจาแหง

212 น บ78น 2513 ฉ.5PSUCL น 212546 Weeding 29275

เศษฝันของวันวาน  นลลญัชนา, นาม

แฝง

213 น น64ศ 2527PSUCL น 212779 Weeding 29241

วรมานลอย  Gone with the wind /  

มารณกาเรจท มรทเชล; โดย รอย โรจนา

นนทณ

214 ม63ว 2525 ล.2PSUCL น 221307 Weeding 29360
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ศศกสองนางพญา /  น.นพรัตนณ215 น น33ศ 2524 ล.3PSUCL น 234762 Weeding 79189

คดลฆาตกรรมโรเจอรณ แอคครอยณ  The 

murder of Roger Ackroye  กรตรมา 

อมรทัต

216 น ค46ค 2523PSUCL น 212609 Weeding 29048

มนตษยณนจสา  The liquid man  ซล.บล 

กรลฟอรณด; นรดา นามแฝง, แปล

217 น ก64ม 2527 ฉ.2PSUCL น 226481 Weeding 29024

รักเร ดน  สายัณหณลวพงศณ นามแฝง218 น ฉ64ร 2513PSUCL น 226404 Weeding 29120

รรษยา-อาฆาต /  ชซวงศณ ฉายะจรนดา219 น ช75ร 2522 ล.1PSUCL น 234778 Weeding 78065

แฝดสยาม  The two /  โดย ไอรณว รง 

วอลเลซ และ เอมลล วอลเลซ; แปล

โดย วรศวาท, นามแฝง

220 ว54ฝ มปป. ฉ.4PSUCL น 212709 Weeding 29440

แฝดสยาม  The two /  โดย ไอรณว รง 

วอลเลซ และ เอมลล วอลเลซ; แปล

โดย วรศวาท, นามแฝง

221 ว54ฝ มปป. ฉ.3PSUCL น 212833 Weeding 29440

อาถรรพณณบ ดานน ดอย /  ว. วรนรจฉัยกตล222 น ว55อ 2528PSUCL น 234852 Weeding 79040

ทมองทะเลเลมอด  Fantastic voyage  

ไอแซค อาซรมอฟ; โดย จารตวัฒนณ, 

นามแฝง

223 น อ62ท มปป. ฉ.2PSUCL น 212968 Weeding 29640

รักระหวมางรบ  The moon is down  

จอหณน สไตนณเบจค;พรชยั รัตนประทลบ, 

แปล

224 น ส93ร 2508PSUCL น 212872 Weeding 29601

มรดกมหาภยั :  The Poellenberg 

inheritage /  อลเวลรน แอนโธนล ; 

แปลโดย ชชัวาลยณ ณ นคร

225 อ83ม 2529PSUCL น 216217 Weeding 117578

กระเปป าปรรศนา /  อกาธา ครรสตลส226 น ค465ก 2534PSUCL น 238378 Weeding 93295

ราตรลพรลาป  When night falls  เค.

เอ. อบับาส; โดย ชนะ ศรลกฤษาณ

227 น อ63ร 2525 ฉ.2PSUCL น 212952 Weeding 29652

กตมลล  มตลกณราช อนันตณ; แปลโดย กรตร

มาอมรทัต

228 น ม74ก 2525PSUCL น 212696 Weeding 29372

พรษสวาทฆาตกรรม :  Caprice /  

แปลโดย ประชตมพร เสรลวัตตนะ

229 น ฮ64พ 2523PSUCL น 213687 Weeding 112070

มมายหวัใจทอง /  จารมล พรรณชมพซ230 น จ64ม 2530PSUCL น 269863 Weeding 206207

รักร ดางหอ /  วลยั นวาระ231 น ศ46ร 2526 ล.1PSUCL น 212801 Weeding 104251

ตะวันดบั  โดย ปาจรน; แปลโดย 

เจตนณ ธรรมรังสรรคณ และ วลรชยั

232 น ป62ต 2523PSUCL น 212565 Weeding 29306

กระซรบสงัหาร  ดลน อารณ คซนทณซ; 

ปรัชญา วลญัชณ, ผซ ดแปล

233 น ค73ก 2534PSUCL น 216723 Weeding 32008

เงมลอนตาย  All Around The Town  

แมรล ฮรกกรนสณ คลารณค; กฤษฎา วรเศษ

สงัขณ, ผซ ดแปล

234 น ค46ง 2535PSUCL น 220850 Weeding 33419

กมอนอรตณจะรตมง  While my pretty 

one sleeps  โดย แมรลล ฮรกกรนสณ คลา

รณค

235 น ค46ก 2532PSUCL น 215983 Weeding 29065

ใครฆมาพันเอก= :  The murder at 

the vicarage /  อากาธา ครรสตลส; บต

ศยม นามแฝง

236 ค46ค มปป.PSUCL น 226430 Weeding 29052

มาเฟลยขบวนสอง /  โดย บตญโชค 

เจลยมวรรรยะ นามแฝง

237 ค45ม 2519PSUCL น 226540 Weeding 29046

ธาตตแค ดน /  โดย สนัตณ เทวรักษณ, 

นามแฝง

238 ส66ธ 2507 ล.1PSUCL น 212941 Weeding 29553

แผนชรงฟดา :  Cardinal of the 

Kremlin /  ทอม แคลนซลล; สตวรทยณ 

ขาวปลอด, แปล

239 น ค84ผ 2533 ล.2PSUCL น 215985 Weeding 29102

ปัวโร ตอน ฆาตกรรมในอาหรับ =  

Murder in Mesopotamia /  อากา

ธา ครรสตลส; ดวงตา, แปล

240 น ค46ม 2523PSUCL น 215903 Weeding 29060

โนเบรล  Noble house  เจมสณ คลา

เวลสณ; แปลโดย จักกพันธณ อศัวกตล

241 น ค46น 2531 ล.3PSUCL น 226429 Weeding 29063
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โนเบรล  Noble house  เจมสณ คลา

เวลสณ; แปลโดย จักกพันธณ อศัวกตล

242 น ค46น 2531 ล.1PSUCL น 215847 Weeding 29063

สนามกอลณฟมรณะ =  Murder on 

the links /  อกาธา ครรสตลส; ปรลชา-

ดวงตา, แปล

243 น ค46ส 2523PSUCL น 210796 Weeding 29061

เรมลองพรศดารเหลมอเชมลอของผม = My 

friend Mr. Leakey /  เจ. บล. เอส. 

แฮลเดน ; แปลและเรลยบเรลยงโดยสต

ธัชรรน นามแฝง

244 น ฮ84ร 2525PSUCL น 213036 Weeding 77914

เรมลองจากคตณปซม  /  อตดร บวรสตวรรณ245 น อ74ร 2521PSUCL น 212950 Weeding 109954

คซโจ=Cujo  ของ สตลเฟน ครง; แปล

โดย ปรลชา-ดวงตา

246 น ค62ค 2524PSUCL น 212782 Weeding 29078

ขยจสาโลก :  The crash of'79 /  พอ

ล เอรรณดแมน ; พงษณ พรนรจ แปล

247 อ74ข 2521PSUCL น 212954 Weeding 113815

อยซมกบัโก  โดย หยอย บางขตนพรหม 

และพรจารณณ ตงัคไพศาล

248 น ห45อ 2522PSUCL น 212980 Weeding 29615

ตามรอยเพชฌฆาต :  The 

Adversary /  เอ.เอจม. คาเบล; 

ปรัชญา วลญัชณ, ผซ ดแปล

249 น ค67ต 2532PSUCL น 216970 Weeding 32665

เงามัจจตราช  พรรรยะ พนาสตวรรณ250 น พ64ง 2527PSUCL น 212769 Weeding 29323

สลลคดลฆาตกรรม =  The adventure 

of the christmas pudding /  อกา

ธา ครรสตลส ; ปรลชา, แปล

251 น ค46ส 2534 ฉ.2PSUCL น 238385 Weeding 59324

ประสาชาวบ ดาน /  จ.ดวงธรสาร นาม

แฝง

252 น จ64ป 2518PSUCL น 226544 Weeding 29111

หมานปม า /  โมรร โอไง253 อ99ห 2528PSUCL น 212987 Weeding 128389

ท ดาสซ ดผลนรก :  Salem's lot /  สตลเฟน 

ครง; สตวรทยณ ขาวปลอด, ผซ ดแปล

254 น ค62ท 2529PSUCL น 216977 Weeding 32676

สเปคตรัม255 น ค57ส 2517 ฉ.8PSUCL น 212605 Weeding 29077

นรเวศรัฐ  นวนรยายทลลเสนอสงัคมใหมม

ทลลเปจ นไปได ดในปล  1999 Ecotopia  

เออเนสตณ คอลเลนบาค; สญัญา 

เจรรญวลรกตล, ผซ ดแปล

256 น ค54น 2530PSUCL น 217492 Weeding 32691

นาทลสยองขวัญ 2  สตลเฟม น ครง; 

กฤษฎา วรเศษสงัขณ, ผซ ดแปล

257 น ค62น 2534PSUCL น 221303 Weeding 32269

เดจดหวัวลรบตรตษ /  ทอม แคลนซลล; สต

วรทยณ ขาวปลอด, ผซ ดแปล

258 น ค84ด 2533PSUCL น 216722 Weeding 32305

อาทรตยณเปลมอย  The naked sun /  

ไอแซค อาซรมอฟ; ประหยัด โภคฐรตร

ยตกตณ, แปล

259 อ62อ 2526PSUCL น 215772 Weeding 29633

เสมอกรนคนแหมงกซมาออน  จรม 

คอรณเบททณ; แปลโดย ไพโรจนณ พันธต

มจรนดา

260 น ค56ส มปป. ฉ.2PSUCL น 226425 Weeding 29072

รักแรก/  อารรตา261 น อ64ร 2526PSUCL น 235517 Weeding 77442

ไดเมนชัลน 1 /  ดนต เบญจพลชยั262 น ด57ด 2518 ฉ.2PSUCL น 226510 Weeding 29175

เพจชรมรณะ =  The man in the 

brown suit /  อากาธา ครรนตลส; กรตรล

ตยา นามแฝง

263 น ค46พ 2523PSUCL น 226537 Weeding 29059

ชัลวชลว รต /  โดย อ. อตดากร264 น อ13ช 2520 ฉ.2PSUCL น 212918 Weeding 77093

โอ ด! อลรซ  Go ask alice  อลรซ; โจ

นา นาเจรรญ, แปล

265 น อ46อ 2525PSUCL น 212995 Weeding 29628

ไท-ปัน  Thae Pan  เจมสณ คลา

เวลสณ; วรปัญจา นามแฝง

266 น ค46ท 2525PSUCL น 226536 Weeding 29067

สลลคดลฆาตกรรม =  The adventure 

of the christmas pudding /  อกา

ธา ครรสตลส ; ปรลชา, แปล

267 น ค46ส 2534PSUCL น 237368 Weeding 59324

กงเกวลยน  :  Ziska /  แมรล คอเรลลร; 

อมราวดล นามแฝง, แปล

268 น ค57ก 2527PSUCL น 226419 Weeding 29075
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เลดลสบอส  Lady boss  แจจคกลส คอ

ลลรนสณ; วรฑซรยณ'ปฐม, ผซ ดแปล

269 น ค54ล 2534PSUCL น 216979 Weeding 32674

เจตนาโหด :  Harmful intent  โร

บรน คตรก; วรทซรยณ ปฐม

270 น ค72จ 2533PSUCL น 214228 Weeding 29094

เฮอรณครวลรสพรช รตงาน  The labours 

of Hercules  อากาธา ครรสตลส; บตศยา 

นามแฝง

271 น ค46ฮ มปป.PSUCL น 226410 Weeding 29062

ฆมาเพราะรัก /  Nemrsis  อากาธา 

ครรสตลส; กรตรลตยานล นามแฝง

272 น ค46ฆ 2523PSUCL น 226414 Weeding 29054

กรรมบนัดาล :  Never love a 

stranger /  ฮาโรลดณ รอบบรนสณ; โดย 

ยศ วัชรเสถลยร

273 น ร47ก มปป.PSUCL น 213061 Weeding 29394

"พระจันทรณดบั"  สหสั อรนทศรรร, 

วาณรช จรตงกรจอนันตณ

274 น ส56พ 2515PSUCL น 213067 Weeding 29550

ปม าดงดรบ  สงัคลตจันทนะโพธร275 น ส63ป ม.ป.ป. ฉ.2PSUCL น 212828 Weeding 29551

โพล ดเพ ดล เพลา /  รตมงอรตณ ณ สนธยา276 น ร72พ 2525PSUCL น 212794 Weeding 29409

ยาพรษในนจสาผศสง  ป. อรนทรปาลรต277 น ป56ย 2519PSUCL น 212598 Weeding 29305

ลซกเลลสยง  นราวดล, นามแฝง278 น พ72ล 2511 ล.1PSUCL น 212893 Weeding 29327

สายสมัพันธณ  โดยโบตัตน, นามแฝง279 น ส74ส 2513 ล.1PSUCL น 212877 Weeding 29587

แมมปลาหลด /  โดย รพลพร, นามแฝง280 ส76ม 2515 ล.1PSUCL น 212929 Weeding 29597

รอยมลทรน  โดย ทมยันตล, นามแฝง281 ว65ร 2515 ล.1PSUCL น 212839 Weeding 29477

กตหลาบไร ดกลรลน /  เกตตวดล282 น ก73ก 2529 ล.1 ฉ.2PSUCL น 262489 Available 77862
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