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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  10 No-Bake desserts /  ปริสนา บุญสินสุข  641.86 ป617ท 2548  
2  80 ปีแลว้...ปทุมวนั : วารสารเน่ืองในโอกาสครบรอบ 80 ปี 

สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั /  
- GP 378.013 ป818 2555  

3  84 กษาปณ์แห่งองคร์าชนั /  ศรีรัตน์ วฒันล ้าเลิศ  อ 737 ป818 2556  
4  84 พรรษา ธรรมราชาประชาธิปไตย  อ 923.1593 ป818 2554 
5  Abnormal psychology: clinical perspectives on 

psychological disorders /  
Whitbourne, Susan Krauss 616.89 W579A 2013  

6  Absorption and drug development : solubility, 
permeability, and charge state /  

Avdeef, Alex 615.19 A947A 2013  

7  Allegro : a musical play / - 782.14 A422 1995 
8  Applied biopharmaceutics and pharmacokinetics Shargel, Leon 615.7 S531A 2012 
9  Babes in arms (1989 version) / Hart, Lorenz 782.14 B113 1960 
10  Basic and clinical pharmacology - 615.1 B311 2012 
11  Black beard [DVD]  - DVD 00480 M 2010  
12  BNF for children 2013-2014 /  - R 615.58083 B661 2013  
13  British pharmacopoeia (Veterinary) 2014 /  - R 615.1 B862 2014  
14  British pharmacopoeia 2014 volume I /  - R 615.1 B862 2014 v1  
15  British pharmacopoeia 2014 volume II /  - R 615.1 B862 2014 v2  
16  British pharmacopoeia 2014 volume III /  - R 615.1 B862 2014 v3  
17  British pharmacopoeia 2014 volume IV /  - R 615.1 B862 2014 v4  
18  British pharmacopoeia 2014 volume V /  - R 615.1 B862 2014 v5  
19  Clinical pharmacy and therapeutics - 615.1 C641 2012 
20  Community pharmacy : symptoms, diagnosis, and 

treatment /  
Rutter, Paul  362.1782 R982C 2013  

21  Comprehensive pharmacy review /  Shargel, Leon  615.1076 C737 2013  
22  Content analysis : an introduction to its methodology Krippendorff, Klaus 401.4 K92C 2013 
23  Dietary supplements /  Mason, Pamela  615.1 M411D 2013  
24  Drug facts and comparisons 2014 /  - R 615.1 D794 2014  
25  Drug therapy for the elderly /  Wehling, Martin  615.58 D794 2013  
26  Drugs in use : case studies for pharmacists and prescribers  Dodds, Linda J  615.1 I794 2013  
27  Encyclopedia of pharmaceutical science and technology 

volume I /  
- R 615.19003 E56 2013 v1  
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28  Encyclopedia of pharmaceutical science and technology 

volume II /  
- R 615.19003 E56 2013 v2  

29  Encyclopedia of pharmaceutical science and technology 
volume III /  

- R 615.19003 E56 2013 v3  

30  Encyclopedia of pharmaceutical science and technology 
volume IV /  

- R 615.19003 E56 2013 v4  

31  Encyclopedia of pharmaceutical science and technology 
volume V /  

- R 615.19003 E56 2013 v5  

32  Encyclopedia of pharmaceutical science and technology 
volume VI /  

- R 615.19003 E56 2013 v6  

33  English for communication /  Jitsajee Pibulnakarin  428.24 J61E 2012  
34  English for customer care /  Campbell, Simon  428.24 C191E 2009  
35  English for emails /  Chapman, Rebecca  428.24 C466E 2007  
36  English for football /  Redmond, Alan 428.24 R287E 2012  
37  English for human resources /  Pledger, Pat  428.24 P724E 2007  
38  English for legal professionals /  Frost, Andrew  428.24 F939E 2009  
39  English for logistics /  Grussendorf, Marion  428.24 G892E 2009  
40  English for presentations /  Grussendorf, Marion  428.24 G892E 2007  
41  English for sales and purchasing /  Gutjahr, Lothar 428.24 G984E 2009  
42  English for social workers /  Wipakor Chayopong Kawasaki   428.34 W797E 2012  
43  English for telecoms and information technology /  Ricca-McCarthy, Tom 428.24 R489E 2009  
44  English for telephoning /  Smith, David Gordon  428.24 S645E 2007  
45  English for the energy industry /  Campbell, Simon  428.24 C191EE 2009  
46  English for the pharmaceutical industry /  Bucheler, Michaela  428.24 B919E 2007  
47  Essential pain pharmacology : the prescriber's guide /  Smith, Howard S.  615.783 S649E 2012  
48  Essentials of pharmaceutical chemistry /  Cairns, Donald  615.19 EP78 2012  
49  Flower drum song - 782.14 FL644 1959 
50  From basics to Bedsides  /  - 616.028 ฟ168 2555  
51  Gabriel faure 50 songs : medium - 782.42 G118 1995 
52  His Majesty King Bhumibol Adulyadej and conservation 

on natural resources and environment /  
Nongpa-nga Sukavanich  
 

R 923.1593 H673 2013  

53  iPad@Work ท าเงิน ท างานดว้ย iPad อมัรินทร์ เพช็รกุล 004.1675 อ568อ 2555 
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
54  Journalism and society /  McQuail, Denis  302.23 M173J  2013  
55  Mame : a musical comedy - 782.14 N174 1967 
56  Me and juliet : a musical comedy Rodgers, Richard 782.14 M479 1953 
57  Media and communication research methods : an 

introduction to qualitative and quantitative approaches /  
Berger, Arthur Asa  302.23072 B496M 2014  

58  Media ethics at work : true stories from young 
professionals /  

Peck, Lee A. 174.907 M489 2013  

59  Mosby's pharmacy technician : principles and practice /  Hopper, Teresa  615.1 H798M 2012  
60  Musical theatre for classical singers : mezzo-

soprano/belter /  
- 782.14 MM987 2011  

61  Musical theatre for classical singers : soprano /  - 782.14 MS987 2011  
62  Musical theatre for classical singers : tenor /  - 782.14 MT987 2011  
63  No strings - 782.14 N739 1962 
64  Nontraditional media in marketing and advertising /  Blakeman, Robyn  658.87 B636N 2014  
65  Pavement design and materials /  Papagiannakis, A. T. 625.8 P213P 2008  
66  Pharmaceutical compounding and dispensing /  Langley, Christopher A. 615.19 L283P 2012  
67  Pharmacy technician certification exam review /  Zentz, Lorraine C. 615.1 Z56P 2012  
68  Piano exam pieces : ABRSM Grade 8 - 782.2 P581 2012 
69  Pipe Dream - 782.14 P664 1955 
70  Plant bioactives and drug discovery : principles, practice, 

and perspectives /  
Cechinel - Filho, Valdir  615.321 P713 2012  

71  Principles and practice of phytotherapy: modern herbal 
medicine /  

Bone, Kerry  615.321 B712P 2013  

72  Principles of clinical pharmacology /  Atkinson, Arthur J. 615.1 A875P 2012  
73  Stockley's herbal medicines interactions : a guide to the 

interactions of herbal medicines /  
Williamson, Elizabeth  615.321 S865 2013  

74  The black tulip /  Dumas, Alexandre  Fic D886B 1979  
75  The singer's musical theatre anthology : baritone/bass 

"16-bar" audition : collection of songs from the musical 
stage, categorized by voice type, in authentic settings and 
original keys, edited for "16-bar" auditions /  
 

- 782.14 SB617 2010  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
76  The singer's musical theatre anthology : baritone/bass 

teen's edition : a collection of songs from musicals, 
categorized by voice type, in authentic settings, 
specifically selected for teens /  

- 782.14 SB617 2011  

77  The singer's musical theatre anthology : mezzo-
soprano/alto/belter teen's edition : a collection of songs 
from musicals, categorized by voice type, in authentic 
settings, specifically selected for teens /  

- 782.14 SM617 2011  

78  The singer's musical theatre anthology : mezzo-
soprano/belter "16-bar" audition : collection of songs 
from the musical stage, categorized by voice type, in 
authentic settings and original keys, edited for "16-bar" 
auditions /  

- 782.14 SM617 2010  

79  The singer's musical theatre anthology : soprano "16-bar" 
audition : collection of songs from the musical stage, 
categorized by voice type, in authentic settings and 
original keys, edited for "16-bar" auditions /  

- 782.14 SS617 2010  

80  The singer's musical theatre anthology : soprano teen's 
edition : a collection of songs from musicals, categorized 
by voice type, in authentic settings, specifically selected 
for teens /  

- 782.14 SS617 2011  

81  The singer's musical theatre anthology : tenor "16-bar" 
audition : collection of songs from the musical stage, 
categorized by voice type, in authentic settings and 
original keys, edited for "16-bar" auditions /  

- 782.14 ST617 2010  

82  The singer's musical theatre anthology : tenor teen's 
edition : a collection of songs from musicals, categorized 
by voice type, in authentic settings, specifically selected 
for teens /  

- 782.14 ST617 2011  

83  The unsinkable molly brown : a musical comedy - 782.14 U59 1962 
84  Theory and practice of group counseling /  Corey, Gerald  158.35 C797T 2012  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
85  Therapeutic drug monitoring : newer drugs and 

biomarkers /  
Dasgupta, Amitava  615.5 T398 2012  

86  Two by two - 782.14 T969 1970 
87  Understanding information retrieval systems : 

management, types, and standards /  
Bates, Marcia J. 025.524 U55 2012  

88  Understanding media economics /  Doyle, Gillian  338.4330223 D754U 2013  
89  Understanding psychology /  Feldman, Robert S  150 F312U 2009  
90  กฎหมายเบื้องตน้ทางธุรกิจ /  ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ  346.07 ท189ก 2556  
91  กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยา /  พาร์รามอน   611 พ619ก 2555  
92  กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาของระบบต่อมไร้ท่อ /  พรรณี หนูซ่ือตรง  612.4 พ273ก 2555  
93  การเขียน iPhone Apps ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ /  ขจรศกัด์ิ สงัขเ์จริญ  005.1 ข136ก 2555  
94  การจดัการช่องทางการตลาด /  ยพุนิ พทิยาวฒันชยั  658.87 ย421ก 2555  
95  การดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคอง /  บุษยามาส ชีวสกุลยง  616.029 ก449 2556  
96  การบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรม กระทรวงยตุิธรรม - GP 353.409593 ก459 2556 
97  การพยาบาลจิตเวช /  สุวนีย ์เก่ียวก่ิงแกว้  616.804231 ส868ก 2554  
98  การพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต /  เพยีรดี เป่ียมมงคล  616.804231 พ949ก 2556  
99  การพยาบาลจิตเวช สู่การปฏิบติั เล่ม1 /  ขวญัพนมพร ธรรมไทย  610.7368 ข269ก 2554  

100  การพฒันายทุธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพผูบ้ริหาร
สถานศึกษา จงัหวดัสุรินทร์ 

วเิศษ ชิณวงศ ์ RH 371.201 ว765ก 2554 

101  การพฒันาวชิาชีพการพยาบาล /  อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 610.730692  อ792ก 2550  
102  กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1/  สมบูรณ์ จนัทร์สกุลพร  618.92 ก721 2555 ล1  
103  กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2 /  สมบูรณ์ จนัทร์สกุลพร  618.92 ก721 2555 ล2  
104  เกรเกอร์กบัค  าพยากรณ์แห่งเบน /  คอลลินส์, ซูซาน  น ค192ก 2554 ล2  
105  เกรเกอร์กบัค  าสาปของสตัวเ์ลือดอุ่น /  คอลลินส์, ซูซาน   น ค192ก 2554 ล3  
106  เกรเกอร์กบัเคร่ืองหมายแห่งความลบั /  คอลลินส์, ซูซาน   น ค192ก 2554 ล4  
107  เกรเกอร์กบัดินแดนใตพ้ภิพ /  คอลลินส์, ซูซาน  น ค192กร 2554 ล1  
108  เกรเกอร์กบัรหสัแห่งกรงเล็บ /  คอลลินส์, ซูซาน  น ค192ก 2554 ล5  
109  คอนกรีตสมรรถนะสูง /  เอกสิทธ์ิ ล้ิมสุวรรณ  620.136 อ885ค 2555  
110  ค าศพัท-์ ค  ายอ่ ทางการแพทย ์/  ปราณี ทูไ้พเราะ  อ 610.3 ป445ค 2556  
111  ค าศพัทเ์อดส์และเพศศึกษา /  เพชรนอ้ย สิงห์ช่างชยั  อ 616.979203 พ874ค 2554  
112  คู่มือ Access 2010 ฉบบัสมบูรณ์ /  นนัทนี แขวงโสภา  005.7565 น418ค 2556  
113  คู่มือการติดต่อราชการส านกังานเขตภาษีเจริญ /  - 351.09593 ค695 2556  
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114  คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจ าปี 2557 /  - GP 915.9304 ค695 2556  
115  คู่มือกิจกรรมเทศกาล งานประเพณี ประจ าปี 2557 /  - CD GP 915.9304  ค696 2556  
116  คู่มือประยกุตส์ร้างเวบ็ไซตด์ว้ย Joomla V.1.6-1.7 ฉบบัใช้

งานจริง /  
สจัจะ กิจรุ่งโรจน์ไพศาล  005.713 ส548ค 2554  

117  โครงการศึกษาวเิคราะห์บทบาทภาครัฐในการขบัเคล่ือน
ธุรกิจชั้นน าในแต่ละประเทศตน้แบบที่ประสบความส าเร็จ 
(Champion companies) : รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

- RH 658 ค962 2554 

118  จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เล่ม 1 /  

- อ 923.1593 จ131 2556 ล1  

119  จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เล่ม 2 /  

- อ 923.1593 จ131 2556 ล2  

120  จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินกร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เล่ม 1 [ซีดี-รอม] /  

- CD อ 923.1593  จ131 
2556 ล1  

121  จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินกร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เล่ม 1 [ซีดี-รอม] /  

- CD อ 923.1593  จ131 
2556 ล2  

122  จดัจบัใจ /  ออ้มขวญั สาณะเสน  745.92 อ451จ 2547  
123  ช่องวา่งระหวา่งมนุษย ์: รายงานสถานการณ์ความไม่เป็น

ธรรมทางสุขภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2555 
- GP 613 ช314 2556 

124  ตามรอย...พระเจา้อยูห่ัว /  เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ  923.1593 ต341 2555  

125  ทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกบับุคคลิกภาพผดิปกติในทางจิตเวช /  ธิติพนัธ ์ธานีรัตน์  616.8581 ธ587ท 2555  
126  ทิปเด็ด เคล็ดลบั PowerPoint 2010 /  นนัรณา จ าลอง  005.369 น431ท 2556  
127  เทคโนโลยผีกัและผลไม ้/  ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน  664.8 ป171ท 2556  
128  เทวสถาน : มรดกวฒันธรรมบนแผน่ดินไทย /  เลิศลกัษณา ยอดอาวธุ อ 294.3435 ท642 2556  
129  เทอร์โมไดนามิกส์ของวสัดุ /  รจนา พรประเสริฐสุข 621.4021 ร117ท 2556  
130  นวตักรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน เอกสารประกอบการ

ประชุมวชิาการนเรศวรวิจยั คร้ังที่ 8 เล่ม 1/3 ... 
- RH 089.95911 น294 2555 

ล1 
131  นวตักรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน เอกสารประกอบการ

ประชุมวชิาการนเรศวรวิจยั คร้ังที่ 8 เล่ม 3/3... 
- RH 089.95911 น294 2555 

ล3 
132  นายรงภกัดี คนสานต านานยกัษ ์ครูผูถ่้ายทอดท่าร าองค์

พระพริาพ แผน่ที่ 9 [วซีีดี]  
- VCD 1160 M 2553 ผ9ฉ1  

133  น ้ าผกั-ผลไม ้100 สูตรเพือ่สุขภาพ ชะลอวยัห่างไกลโรค /  พมิลพรรณ อนนัตกิ์จไพศาล  641.875 พ725น 2555  
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134  แนวคิดและแบบอยา่งการเพิม่ผลผลิต ออ้ยเงินลา้น...รับ

ตลาด AEC /  
อภิชาติ ศรีสอาด 633.61 อ252น 2556  

135  ในหลวงของเรา /  ภทัราวรรณ พลูทวีเกียรต์ิ  อ 923.1593 น967 2555  
136  บทความเก่ียวกบัการพฒันาการเมืองและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 
อนุรักษ ์นิยมเวช GP 323.042 อ199บ 2554 

137  ประกิต [จิตร] บวับุศย ์เพชรแกร่งแห่งวงการศิลปะ แผน่ที่ 
4 [วซีีดี]  

- VCD 1160 M 2553 ผ4ฉ1  

138  ประชากรและสงัคม 2555 : ประชากรชายขอบและความ
เป็นธรรมในสังคมไทย 

- 305.56 ป233 2555 

139  ประดิษฐ ์ยวุะพกุกะ ผูรั้งสรรค ์สืบสาน ศิลปะ
สถาปัตยกรรมไทย แผน่ที่ 6 [วซีีดี]  

- VCD 1160 M 2553 ผ6ฉ1  

140  ประยกุตส์ร้างเวบ็ไซตด์ว้ย Joomla 2.5 + template… ปิยะ นากสงค ์ 005.713 ป621ส 2555  
141  ประยรู ยมเยีย่ม แม่ครูเพลงพื้นบา้นคนส าคญัของแผน่ดิน 

ศิลปินของประชาชน แผน่ที่ 10 [วซีีดี]  
- VCD 1160 M 2553 ผ10ฉ1  

142  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ 1 : ระดบั 
พื้นฐาน 

- 428.2495911 ป367 2556 ล1 

143  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ 2 : ระดบั
พฒันา / 

- 428.2495911 ป367 2556 ล2 

144  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ 3 : ระดบั
กา้วหนา้ / 

- 428.2495911 ป367 2556 ล3 

145  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-เขมร 1 : 
ระดบัพื้นฐาน /  

- 495.9328 ป367 2556 ล1  

146  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-เขมร 2 : ระดบั
พฒันา /  

- 495.9328 ป367 2556 ล2  

147  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-เขมร 3 : ระดบั
กา้วหนา้ /  

- 495.9328 ป367 2556 ล3  

148  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-จีน 1 : 
ระดบัพื้นฐาน /  

- 495.18 ป367 2556 ล1  

149  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-จีน 2 : ระดบั
พฒันา /  

- 495.18 ป367 2556 ล2  

150  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-จีน 3 : ระดบั
กา้วหนา้ /  

- 495.18 ป367 2556 ล3  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
151  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-ตากาล็อก 1 : 

ระดบัพื้นฐาน /  
- 499.2118 ป367 2556 ล1  

152  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-ตากาล็อก 2 : 
ระดบัพฒันา /  

- 499.2118 ป367 2556 ล2  

153  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-ตากาล็อก 3 : 
ระดบักา้วหนา้ /  

- 499.2118 ป367 2556 ล3  

154  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-บาฮาซา มลาย ู
1 : ระดบัพื้นฐาน /  

- 499.288 ป367 2556 ล1  

155  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-บาฮาซา มลาย ู
2 : ระดบัพฒันา /  

- 499.288 ป367 2556 ล2  

156  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-บาฮาซา มลาย ู
3 : ระดบักา้วหนา้ /  

- 499.288 ป367 2556 ล3  

157  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-เมียนมาร์ 1 : 
ระดบัพื้นฐาน /  

- 495.88 ป367 2556 ล1  

158  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-เมียนมาร์ 2 : 
ระดบัพฒันา /  

- 495.88 ป367 2556 ล2  

159  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-เมียนมาร์ 3 : 
ระดบักา้วหนา้ /  

- 495.88 ป367 2556 ล3  

160  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-ลาว 1 : 
ระดบัพื้นฐาน /  

- 495.91918 ป367 2556 ล1  

161  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-ลาว 2 : ระดบั
พฒันา /  

- 495.91918 ป367 2556 ล2  

162  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-ลาว 3 : ระดบั
กา้วหนา้ /  

- 495.91918 ป367 2556 ล3  

163  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-เวยีดนาม 1 : 
ระดบัพื้นฐาน /  

- 495.9228 ป367 2556 ล1  

164  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-เวยีดนาม 2 : 
ระดบัพฒันา /  
 

- 495.9228 ป367 2556 ล2  

165  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-เวยีดนาม 3 : 
ระดบักา้วหนา้ / 
 

- 495.9228 ป367 2556 ล3  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
166  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-อาหรับ 1 : 

ระดบัพื้นฐาน /  
- 492.78 ป367 2556 ล1  

167  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-อาหรับ 2 : 
ระดบัพฒันา /  

- 492.78 ป367 2556 ล2  

168  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-อาหรับ 3 : 
ระดบักา้วหนา้ /  

- 492.78 ป367 2556 ล3  

169  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-อินโดนีเซีย 1 : 
ระดบัพื้นฐาน / 

- 499.2218 ป367 2556 ล1 

170  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-อินโดนีเซีย 2 : 
ระดบัพฒันา / 

- 499.2218 ป367 2556 ล2 

171  ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-องักฤษ-อินโดนีเซีย 3 : 
ระดบักา้วหนา้ /  

- 499.2218 ป367 2556 ล3 

172  ผลงานกระทรวงพลงังาน ปี 2551-2553 /  - GP 354.43 ผ191 2554  
173  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพือ่

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 
- GP 338.926 ผ932 2554 

174  พจนานุกรมภาษาอาเซียน 11 ภาษา เล่ม 1 - อ 413 พ174 2556 ล1 
175  พจนานุกรมภาษาอาเซียน 11 ภาษา เล่ม 2 - อ 413 พ174 2556 ล2 
176  พจนานุกรมภาษาอาเซียน 11 ภาษา เล่ม 3 - อ 413 พ174 2556 ล3 
177  พจนานุกรมภาษาอาเซียน 11 ภาษา เล่ม 4 - อ 413 พ174 2556 ล4 
178  พจนานุกรมศพัทค์อมพวิเตอร์ /  ธงชยั สิทธิกรณ์  อ 004.03 ธ117พ 2553  
179  พจนานุกรมศพัทแ์พทย ์/  สุทธิพร จิตตมิ์ตรภาพ อ 610.3 ส773พ 2555  
180  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-4 ฉบบั

เจา้พระยาทิพากรวงศ ์(ข  า บุนนาค) เล่ม 1 
ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ข  า 
บุนนาค), เจา้พระยา 

959.303 ท486พ 2555 ล1 

181  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-4 ฉบบั
เจา้พระยาทิพากรวงศ ์(ข  า บุนนาค) เล่ม 2 

ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ข  า 
บุนนาค), เจา้พระยา 

959.303 ท486พ 2555 ล2 

182  พลอากาศตรี อาวธุ เงินชูกล่ิน สถาปนิกเอกสถาปัตยกรรม
ไทย แผน่ที่ 5 [วซีีดี]  

- VCD 1160 M 2553 ผ5ฉ1  

183  เพลงและการละเล่นพื้นบา้น /  อมรา กล ่าเจริญ  790.09593 อ293พ 2553  
184  ภาษาญี่ปุ่ น ชั้นตน้ เล่ม 1 /  วฒันา วฒิุจ านงค ์ 495.6 ว399ภ 2546  
185  มาตรฐานการป้องกนัฟ้าผา่ส าหรับส่ิงปลูกสร้าง : ภาคที่ 1 

ขอ้บงัคบัส าหรับส่ิงปลูกสร้างทัว่ไป /  
- 621.317 ม435 2546  

186  ระเบียบวิธีเชิงตวัเลข /  ธนาวฒิุ ประกอบผล  519.4 ธ252ร 2555  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
187  ระเบียบวิธีวจิยัทางธุรกิจ /  กิตติพนัธ ์คงสวสัด์ิเกียรติ  001.42 ก674ร 2555  
188  รางวลันกัเทคโนโลยดีีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2556 /  - อ 926.593 ร399 2556  
189  รายงานการด าเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2555 กระทรวงยตุิธรรม /  
- GP 347.593 ร451 2555  

190  รายงานการประเมินผลสมัฤทธ์ิการด าเนินงานตามแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบบัที่ 2 (ช่วงคร่ึงแผน) ประจ าปี 
พ.ศ. 2552-2554 

- GP 323 ศ264ร 2555 

191  รายงานการสงัเคราะห์องคค์วามรู้จากงานวจิยัของ
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ฉบบัสรุป 

เพญ็ณี แนรอท RH 370.7 พ886ร 2552 

192  รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการพลงัแผน่ดินเอาชนะ
ยาเสพติด หน่วยงานสงักดักระทรวงยติุธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

- GP 362.29 ร451 2555 

193  รายงานประจ าปี 2553 องคก์รแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพ
ระดบัโลก 

- GP 352.5 ร451 2553 

194    รายงานประจ าปี 2555 ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนั 
  ครอบครัว กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

- GP 305.4 ร451 2555 

195  รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวทิยาลยัศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 
2555-31 พฤษภาคม 2556) /  

- GP 378.00218 ร451 2556  

196  รายงานสถิติพลงังานของประเทศไทย 2556 /  - GP 333.79 ร451 2556  
197  รูปแบบการจดัการทางสงัคมเพือ่แกไ้ขปัญหาความรุนแรง

ในเด็กและเยาวชน : รายงานโครงการวิจยัและพฒันา 
เพญ็จนัทร์ เชอร์เรอร์ RH 363.32 พ885ร 2554 

198  เรียงความและบทความวชิาการ ฉบบัที่ไดรั้บรางวลัเงินทุน
ภูมิพล ตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2552 

- GP 080 ร823 2553 

199  เรียนภาษาจีนกลางง่ายนิดเดียว เล่ม 1 /  พรรณี สิริมงคลสกุล 495.182495911 พ258ร 2546  
200  แร่ หิน ดิน ทราย /  มยรีุ ปาลวงศ ์ 333.85 ม189ร 2556  
201  วถีิไทย วถีิอาเซียน วถีิแห่งความร่วมมือ : การประชุม

วชิาการระดบัชาติ มหาวทิยาลยัทกัษิณ [วนัที่] 23-26 
พฤษภาคม 2555 ณ ศูนยป์ระชุมนานาชาติฉลองสิริราช
สมบตัิครบ 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

- RH 016.00143 ว577 2555 

202  วฒิุสภากบัการพจิารณาร่างพระราชบญัญติังบประมาณ 
(กรณีศึกษางบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2555) /  

- GP 328.593 ว872 2555  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
203  เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ ์/  เยือ้น ตนันิรันดร  618.24 ว896 2555  
204  ศรีศตวรรษมหาสงัฆราชา : ร้อยกรองสรรเสริญพระเกียรติ

คุณสมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหา
สงัฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺนมหาเถร) [ซีดี-รอม] /  

- CD อ 294.363  ศ254 2556  

205  ศรีศตวรรษมหาสงัฆราชา : ร้อยกรองสรรเสริญพระเกียรติ
คุณสมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหา
สงัฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺนมหาเถร) /  

อรสรา สายบวั อ 294.363 ศ254 2556  

206  ศพัทท์างจิตเวช /  สงกรานต ์ก่อธรรมนิเวศน์  อ 616.8903 ส132ศ 2552  
207  ศาสตราจารย ์พิเศษ พลตรี หม่อมราชวงศคึ์กฤทธ์ิ ปราโมช 

ปราชญแ์ห่งสยาม และบุคคลส าคญัของโลก แผ่นท่ี 7 [วีซีดี]  
- VCD 1160 M 2553 ผ7ฉ1  

208  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ชลูด น่ิมเสมอ เสาหลกัการศึกษา 
และการสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมสมยัของไทย แผน่ที่ 3 [วซีีดี]  

- VCD 1160 M 2553 ผ3ฉ1  

209  สมเด็จพระมหาธีรราชเจา้ "พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั" แผน่ที่ 1 [วซีีดี]  

- VCD 1160 M 2553 ผ1ฉ1  

210  สม้ต า /  เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต อ 641.5 ส248 2556  
211  สร้างเวบ็ไซตง่์าย ๆ สไตลมื์ออาชีพดว้ย Joomla ! ฉบบั

สมบูรณ์ /  
จีระสิทธ์ิ อ้ึงรัตนวงศ ์ 005.713 จ571ส 2555  

212  สอนคิด : การจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาการคิด /  ฆนทั ธาตุทอง  153.42 ฆ219ส 2554  
213  สุภาพบุรุษเสือแท ้"แท ้ประกาศวฒิุสาร" แผน่ที่ 12 [วซีีดี]  - VCD 1160 M 2553 ผ12ฉ1  
214    สุรพล โทณะวณิก ผูพ้ลิกชีวิตดว้ยบทเพลง แผ่นท่ี 11 [วีซีดี] - VCD 1160 M 2553 ผ11ฉ1  
215  เสนีย ์เสาวพงค ์นกัเดินทาง ผูฝ้ากรอยหมึกไวบ้นผนื

แผน่ดิน แผน่ที่ 8 [วซีีดี]  
- VCD 1160 M 2553 ผ8ฉ1  

216  หกสิบปี แบดมินตนัไทย /  - 796.345 ห111 2554  
217  อริยธรรม เล่ม 40 /  พรพรรณ สุจริตวณิช พ 294.3444 อ398 2556 ล40  
218  อศัจรรยพ์รรณไมง้ามโครงการหลวง /  พรนนัทน์ เทพหสัดิน ณ อยธุยา อ 635.9 อ574 2556  
219  อาหารแนวอายรุเวท /  ปันนา อนุสสร  641.302 ป534อ 2548  
220  อุทยานแห่งชาติ ใตร่้มพระบารมีจกัรีภูมิพล /  ไพบูลย ์เปล่ียนบางชา้ง อ 333.783 อ817 2556  
221  เอ้ือ สุนทรสนาน ขนุพลเพลงกรุงรัตนโกสินทร์  คีตศิลปิน

ส่ีแผน่ดิน [วซีีดี]  
- VCD 1160 M 2553 ผ2ฉ1  

 


