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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  100 นิทานมงักร สอนลูกหลานใหม้ัง่คัง่ /  ลานธรรม  พ 398.2 ล265ห 2556  
2  150 ECG problems /  Hampton, John R. 616.1207547 H232O 2013  
3  3,000 คาํจาํใหแ้ม่น /  ปอมเดอะแพนดา้ 428.1 ป519ส 2557  
4  365+1 ...คาํศพัทก์ารเงินและการลงทุน /  อจัฉรา โยมสินธ์ุ  332.03 อ499ส 2555  
5  Acute and chronic wounds : current management 

concepts /  
Bryant, Ruth A. 617.9195 B915A 2012  

6  Advance PIC microcontroller in C ประยกุตใ์ชง้าน 
PIC ขั้นสูงดว้ยภาษา C /  

ทีมงานสมาร์ทเลิร์นน่ิง  629.895416 อ941 2555  

7  Aging society สุขภาพดีดว้ยมิติใหม่ของการดูแล /  ปฎิญญารัตน์ วงวนั RH 610.73 ป135อ 2555  
8  Anthony's textbook of anatomy and physiology /  Patton, Kevin T. 612 P322A 2013  
9  ASEAN Readiness Index /  อาณติั ลีมคัเดช  332.642 อ618อ 2557  

10  Atlas of anatomy /  Gilroy, Anne M. R 611.00222 G474A 2008  
11  Atlas of clinical gross anatomy /  Moses, Kenneth P. R 611.00222 M911A 2013  
12  Atlas of human anatomy /  Netter, Frank H. 611 N474A 2014  
13  Barron's 1100 Words you need to know /  Bromberg, M. 428.1 B868B 2013  
14  Bates' guide to physical examination and history 

taking /  
Bickley, Lynn S. 616.0754 B583B 2013  

15  Brunner and Suddarth's textbook of medical-
surgical nursing  volume 1 /  

Smeltzer, Suzanne C.  610.73 S638B 2008  

16  Brunner and Suddarth's textbook of medical-
surgical nursing  volume 2 /  

Smeltzer, Suzanne C. 610.73 S638B 2008  

17  Brunner and Suddarth's textnbook of medical-
surgical nursing /  

Hinkle, Janice L. 617.0231 H663B 2014  

18  Character emotion in 2D and 3D animation /  Pardew, Les  006.696 P226CE 2008  
19  Clinically oriented anatomy /  Moore, Keith L.  612 M822C 2014  
20  Come rain come shine Seoul /  นอ้ยแก่น กาํป่ันทอง  พ 915.1904 น365ค 2557  
21  Communication for nurses : talking with patients /  Sheldon, Lisa Kennedy 610.730699 C734 2014  
22  Communication in nursing /  Balzer Riley, Julia  610.730699 B198C 2012  
23  Communication in palliative nursing /  Wittenberg-Lyles, Elaine  616.029 W829C 2013  
24  Community and public health nursing : promoting 

the public's health /  
 

Allender, Judith Ann  610.7343 A425C 2014  
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 ล าดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
25  Contemporary health promotion in nursing practice /  Raingruber, Bonnie  613 R157C 2014  
26  Core curriculum for holistic nursing /  Helming, Mary 610.73076 C797 2014  
27  Critical thinking tactics for nurses : achieving the 

IOM competencies /  
Rubenfeld, M. Gaie  610.73 R895C 2015  

28  Critical thinking, clinical reasoning, and clinical 
judgment : a practical approach /  

Alfaro-LeFevre, Rosalinda  610.73 A385C 2013  

29  Cultural competencies for nurses : impact on health 
and illness /  

Dayer-Berenson, Linda  362.173 D275C 2014  

30  Data analysis with Microsoft Excel : updated for 
Office 2007 /  

Berk, Kenneth N. 005.369 B512D 2010  

31  Davis's drug guide for nurses /  Vallerand, April Hazard  615.1024613 V184D 2013  
32  Dorland's pocket medical dictionary /  Dorland, W. A. Newman  R 610.3 D711D 2013  
33  Easy Japanese cooking /  ตรีคิด อินทรขนัตี  อ 641.5952 อ769 2550  
34  Ebersole and Hess' toward healthy aging : human 

needs and nursing response /  
Touhy, Theris A. 618.970231 T722E 2012  

35  ECGs for nurses /  Jevon, Philip  616.1207547 J58E 2009  
36  Emergencies in paediatrics and neonatology /  Crisp, Stuart 618.920025 E53 2013  
37  Emergency department treatment of the psychiatric. 

patient : policy issues and legal requirements /  
Stefan, Susan  362.22 S816E 2006  

38  Evidence-based nursing : the research-practice 
connection /  

Brown, Sarah Jo  610.73072 B879E 2014  

39  Financial management for nurse managers : 
merging the heart with the dollar /  

Dunham-Taylor, Janne 362.10681 F491 2015  

40  Financial management for nurse managers and 
executives /  

Finkler, Steven A.  362.173068 F499F 2013  

41  Flash anatomy the organs of the human anatomy : 
the digestive system /  

Braem, Thomas  R 611.3 B812F 2008  

42  France เท่ียวเมืองเล็ก จากหุบเขาสู่กลางทุ่ง /  นวพร เรืองสกุล  พ 914.404 น297ฟ 2555  
43  Fundamental concepts and skills for nursing /  DeWit, Susan C. 610.73 D521F 2014  
44  Grant's atlas of anatomy /  Agur, Anne M. R. R 611.00222 A284G 2009  
45  Handbook of signs and symptoms /  - 616.047 H236 2010  
46  Handbook จดทะเบียนและจดัการบริษทั /  จงรักษ ์พรมศิริเดช  346.066 จ127ฮ 2557  
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 ล าดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
47  Hands on introduction to LabVIEW for scientists 

and engineers /  
Essick, John  006.68 E78H 2013  

48  Health assessment in nursing /  Weber, Janet 610.73 W373H 2010  
49  Health promotion for nurses : a practical guide /  Clark, Carolyn Chambers 613 C592H 2014  
50  Hotellerie-restauration.com : Francais professionel /  Corbeau, Sophie 647.94 C789H 2013  
51  Hotellerie-restauration.com : guide pedagogique /  Dubois, Chantal 647.94 D815H 2013  
52  Initiating and sustaining the clinical nurse leader 

role : a practical guide /  
Harris, James L.  610.730692 I56 2014  

53   Introduction to computers for healthcare professionals  Joos, Irene  610.285 J81I 2014  
54  Introduction to concept mapping in nursing : critical 

thinking in action /  
Schmehl, Patricia  610.73 S347I 2014  

55  Introduction to fire protection /  Klinoff, Robert W. 363.377 K65I 2007  
56  Introduction to medical-surgical nursing /  Linton, Adrianne Dill  617.0231 L761I 2012 
57  Introduction to nursing research : incorporating 

evidence-based practice /  
Boswell, Carol 610.73072 I61 2014  

58  Introductory maternity and pediatric nursing /  Hatfield, Nancy T. 618.9200231 H362I 2014  
59  KPI เพื่อประเมินความสาํเร็จของหวัหนา้งานสาํหรับ

ผูบ้ริหาร /  
อภิชยั ศรีเมือง  พ 658.4012 อ251ค 2556  

60  Learn LabView 2012 fast : a primer for automatic 
data acquisition /  

Stamps, Douglas  006.68 S783L 2012  

61  Learning teaching : the essential guide to English 
language teaching /  

Scrivener, Jim  420.7 S434L 2011  

62  Line เล่นก็พลิน หาเงินก็ได ้ฉบบัสมบูรณ์ /  ไลน์ เลิฟ์เวอร์  004.693 ล981ล 2557  
63  Listen carefully /  Richards, Jack C. 428.3  R516L 1991  
64  Little Kyoto คู่มือเท่ียวชมเกียวโตเล็กและยา่นเมือง

เก่าช่ือดงัทัว่ญ่ีปุ่น /  
อาภา เทียมสิงห์  915.204 ล431 2556  

65  Living on the edges : cross-border mobility and 
sexual exploitation in the greater Southeast Asia 
sub-region /  

Blair, Thomas E. 306.7420959  L785 2006  

66  Manual of obstetrics /  Evans, Arthur T. 618.2 E92M 2007  
67  Maternal and child health nursing : care of the 

childbearing and childrearing family /  
Pillitteri, Adele  610.73678 P641M 2014  
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 ล าดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
68  Maternity and newborn nursing : clinical companion   Perry, Shannon E. 618.20231 P465M 2012  
69  Maternity and women's health care /  Lowdermilk, Deitra 618.20231 L912M 2012  
70  MBA 50 หลกับริหาร /  รัสเซล วอลล่ิง, เอดเวิร์ด พ 658 ร391อ 2553  
71  Medical terminology : a short course /  Chabner, Davi-Ellen  610.14 C427M 2012  
72  Medical-surgical nursing : patient-centered 

collaborative care volume 1 /  
Ignatavicius, Donna D. 617.0231  I24M 2010 v1  

73  Medical-surgical nursing : patient-centered 
collaborative care volume 2 /  

Ignatavicius, Donna D. 617.0231  I24M 2010 v2  

74  Medtec medical dictionary : with coloured 
illustrations /  

Brown, Eric  R 610.3 M492 2012  

75  Mentoring today's nurses : a global perspective for 
success /  

Baxley, Susan M.  610.73 B355M 2014  

76  Model course ยอดนิยม 2014 /  อาภา เทียมสิงห์  915.204 ม919 2557  
77  Modern methods in partial differential equations /  Schechter, Martin  515.353 S314M 2014  
78  Mosby's dictionary of medicine, nursing and health 

professions /  
Toole, Marie T.O. R 610.3 M894 2013  

79  Nelson textbook of pediatrics /  Kliegman, Robert M.  618.92 K65N 2011  
80  Netter's orthopaedic clinical examination : an 

evidence-based approach /  
Cleland, Joshua A. 616.7075 C624N 2011  

81  Nursing : decision-making skills for practice /  Holland, Karen 610.73 N974 2013  
82  Nursing diagnosis handbook : an evidence-based 

guide to planning care /  
Ackley, Betty J. 616.075 A182N 2014  

83  Nursing health assessment : a critical thinking, case 
studies approach /  

Dillon, Patricia M.  616.075 D579N 2007  

84  Nursing health assessment : clinical pocket guide /  Dillon, Patricia M. 616.075 D579NH 2007  
85  Nursing informatics and the foundation of knowledge  McGonigle, Dee 610.730285 N974 2012  
86   Nursing research : reading, using, and creating evidence Houser, Janet  610.73072 H842N 2015  
87  Nursing today : transition and trends /  Zerwekh, JoAnn 610.73 Z58N 2012  
88  Obstetrics and gynecology : PreTest self-assessment 

and review /  
Schneider, Karen M. 618.076 S359O 2006  

89  Omiyage คู่มือซ้ือของฝากข้ึนช่ือจากทอ้งถ่ินของ
ญ่ีปุ่น /  

อาภา เทียมสิงห์  915.204 อ452 2556  
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 ล าดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
90  Ophthalmic drug facts /  Bartlett, Jimmy D. 617.7061 O61 2011  
91  Paris musees เท่ียวปารีสและชายขอบ : วถีิฝร่ังเศส /  สุภาพิมพ ์ธนะพรพนัธ์ุ  พ 914.404 ส838ป 2553  
92  Partial differential equations : methods and 

applications /  
McOwen, Robert C. 515.353 M171P 2003  

93  Pathophysiology : an incredibly visual! pocket 
guide /  

Labus, Diane 616.07 P297 2010  

94  Pathophysiology a practical approach /  Story, Lachel  616.07 S887P 2015  
95  Pediatric and neonatal dosage handbook : with 

international trade names index : a comprehensive 
resource for all clinicians treating pediatric and 
neonatal patients /  

Taketomo, Carol K.  615.14 T136P 2012  

96  Pocket book of pediatrics /  ศรีศุภลกัษณ์ สิงคาลวณิช  618.92 พ482 2554  
97  Preposition จาํง่าย ใชไ้ด ้450 สถานกรณ์ /  แชกยอง, ชิม  425 ช786พ 2556  
98  Principles and practice of psychiatric nursing /  Stuart, Gail Wiscarz  610.7368 S929P 2013  
99  Principles of internal medicine /  อาํนาจ ชยัประเสริฐ  616 พ424 2556  

100  Professional guide to signs and symptoms /  - 616.047 P964 2011  
101  Pronunciation in action /  Budsaba Kanoksilapatham  414 B927P 2012  
102  Psychiatric-mental health nursing /  Videbeck, Sheila L. 616.890231  V652P 2014  
103  Public health nursing : population - centered health 

care in the community /  
Stanhope, Marcia 610.7343 S786P 2012  

104  Public health nursing: a textbook for health visitors, 
school nurses and occupational health nurses /  

Thornbory, Greta  610.734 P976 2009  

105  Public relations writing : the essentials of style and 
format /  

Bivins, Thomas H. 659.2 B624P 2014  

106  Qualitative methods for health research /  Green, Judith 362.1072 G796Q 2014  
107  Quantitative investment analysis /  Defusco, Richard A.   332.6015195 D316Q 2006  
108  Quantitative methods for investment analysis /   DeFusco, Richard A. 332.6015195 Q35 2001  
109  Scrubb book /  ต่อพงศ ์จนัทบุบผา พ 780.92 ต237ส 2555  
110  Six frames : for thinking about information /  De Bono, Edward  P 153.42 D287S 2008  
111  Statistics for evidence - based practice in nursing /  Kim, Myoungjin 610.73072 K49S 2014  
112  Strategies, techniques, and approaches to critical 

thinking : a clinical reasoning workbook for nurses /  
Martinez de Castillo 610.73 M385S 2014  
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 ล าดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
113  Study guide to accompany Brunner and Suddarth's 

textbook of medical-surgical nursing /  
Boyer, Mary Jo  610.73 B791S 2008  

114  The doctor of nursing practice scholarly project : a 
framework for success /  

Moran, Katherine  610.730711 D637 2014  

115  The ECG in practice /  Hampton, John R. 616.1207547 H232E 2013  
116  The essentials of nursing and healthcare research /  Taylor, Ruth  610.73072 E78 2014  
117  The nurse educator's guide to assessing learning 

outcomes /  
McDonald, Mary E.  610.73 M113N 2014  

118  The Usborne living world encyclopedia /  Colvin, Leslie R 570 C727U 2001  
119  Transcultural concepts in nursing care /  Andrews, Margaret M. 362.173  A568T 2012  
120  Transcultural nursing : assessment and intervention  Giger, Joyce Newman  610.73 G459T 2013  
121  Using participatory action research to put the Bangkok 

rules into practice : the Thai prison case study /  
Napaporn Havanon 361.1072 N193U 2012  

122  Venture Capital...ธุรกิจเงินร่วมลงทุน /  เรวตั ตนัตยานนท ์ 332.6  ร769ว 2554  
123  Vocabulary 1 : 200 essential words you need to know ประไพ วโีรทยั  428.24076 ป335ว 2557 ล1  
124  Vocabulary 2 : 200 essential words in use /  ประไพ วโีรทยั  428.24076 ป335ว 2557 ล2  
125  Williams gynecology /  Hoffman, Barbara L. 618.1 H699W 2012  
126  Wound care : a collaborative practice manual for 

health professionals /  
Sussman, Carrie 617.1 W938 2012  

127  กระชากยอดธุรเกร็ดร้านอาหารและบริการ /  ธวชัชยั พืชผล  พ 338.4764795 ธ395ช 2557  
128  กรีฑา /  อานตั หตัถา  796 อ623ก 2557  
129  กลยทุธ์การควบรวมกิจการอยา่งมืออาชีพ /  กิติพงศ ์อุรพีพฒันพงศ ์ 338.83 ก677ร 2557 ล2  
130  กลยทุธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน...SET50 Index 

Futures /  
ภาคภูมิ ภาคยว์ศิาล  332.6452 ภ414ก 2556  

131  กลยทุธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน...SET50 Index 
Options /  

ภาคภูมิ ภาคยว์ศิาล  332.6 ภ414ก 2554  

132  กลยทุธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน...SET50 Index 
Options เล่มท่ี 2 /  

ภาคภูมิ ภาคยว์ศิาล  332.6 ภ414ก 2556 ล2  

133  กลยทุธ์มหาเศรษฐี : 30 กลยทุธ์ เคล็ดลบั ปรัชญา 
เพื่อนกับริหารรุ่นใหม่ /  

อภิศกัด์ิ สุริยาปกรณ์  พ 658.4092 อ268ก 2548  

134  ก่อร่างสร้างกิจการ /  เรวตั ตนัตยานนท ์ 658.4 ร769ก 2550  
135  กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาของมนุษย ์/  รําแพน พรเทพเกษมสันต ์ 612 ร465ก 2556  
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 ล าดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
136  การเขียนเพื่อการส่ือสาร /  วรวรรธน์ ศรียาภยั  808.066 ว276ก 2557  
137  การเขียนเรียงความ /  นเรศ สุรสิทธ์ิ  808.4 น266ก 2550  
138  การควบคุมการบริหารการเปล่ียนแปลงและติดตั้ง

ซอฟตแ์วร์ท่ีใชแ้กไ้ข: ปัจจยัสาํคญัสู่ความสาํเร็จของ
องคก์ร /  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

658.403 ก492 2555 

139  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ : หลกัการพฒันาการคิด
อยา่งมีตรรกะ เหตุผล และดุลยพินิจ /  

บรรจง อมรชีวนิ  153.42 บ147ก 2556  

140  การจดัการเชิงกลยทุธ์ /  สุดใจ วนัอุดมเดชา  658.4012 ส766ก 2556  
141  การจดัการแห่งอนาคต /  ฮาเมล, แกร่ี  658 ฮ352ก 2552  
142  การเจรจาต่อรองเพื่อใหไ้ดธุ้รกิจและพิชิตความสาํเร็จ

สูงสุด /  
วชิยั ปีติเจริญธรรม  พ 658.4052 ว542ก 2557  

143  การใชบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจาก
หน่วยงานภายนอก /  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

303.4833 ก492 2556 

144  การใชว้จิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อนาํ
ขอ้กาํหนดกรุงเทพฯ ไปสู่การปฏิบติั : กรณีศึกษาใน
ประเทศไทย /  

นภาภรณ์ หะวานนท ์ 361.1072 น198ค 2555  

145  การเดินทาง 70 กา้วเพื่อปลดทุกขท์างการเงินสาํหรับ
สาวท่ีตอ้งการยนืบนขาตวัเอง /  

นิธิณฐั เกวลิน  พ 332.024 น613ก 2557  

146  การตรวจสอบการกาํกบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศ /  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

303.4833 ก492 2556 

147  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน /  จนัทนา สาขากร  657.458 จ246ก 2554  
148  การตลาดระหวา่งประเทศ /  ภูษณิศา เตชเถกิง  382 ภ696ก 2556  
149  การทดลองอาหาร /  อจัฉรา ดลวทิยาคุณ  664.07 อ498ก 2556  
150  การนาํเสนอเน้ือหาในหนงัสือพิมพเ์ก่ียวกบัไขห้วดั

ใหญ่ชนิด เอ สายพนัธ์เอช1เอน็1 และการเปิดรับ
ข่าวสาร ความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการป้องกนั
ตนเองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร /  

อโนชา อ่ิมแกว้ CD/T 00186 2556  

151  การนาํเสนอประเด็นข่าวสารเก่ียวกบัพ.ร.บ. ควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 ของส่ือหนงัสือพิมพ์
ในประเทศไทย /  

วนัวสิาข ์จตุรวรรณ CD/T 00183 2556  

152  การบริหารรัฐกิจยคุหลงัสมยัใหม่ : แนวคิด ทฤษฎี
และการนาํไปปฏิบติั /  

ประโยชน์ ส่งกล่ิน 351 ป369ก 2556  
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 ล าดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
153  การบริหารเส้นทางการขนส่งสินคา้ /  คาํนาย อภิปรัชญาสกุล  658.788 ค357ก 2556  
154  การบญัชีเพื่อการจดัการ /  สมชาย สุภทัรกุล 658.1511 ส241ก 2556  
155  การประยกุตใ์ชร้ะบบควบคุมระยะไกลเพื่อการผลิต

นํ้าประปา /  
เพญ็ศิริ วงษเ์มธีกิตต์ิ CD/T 00181 2556  

156  การเปิดรับ การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจใน
การรับฟังรายการวทิยชุุมชนคล่ืนประชาธิปไตย FM 
92.25 MHz ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร/  

บดินทร์ คงใหญ่ CD/T 00190 2557  

157  การเปิดรับส่ือรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีและความ
คิดเห็นของนกัศึกษาต่อกลยทุธ์สารท่ีใชใ้นส่ือ
รณรงคส์าํหรับเยาวชนของมูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่
สูบบุหร่ี /  

หน่ึง สนสัมฤทธ์ิ CD/T 00179 2556  

158  การพฒันารูปแบบการบริหารการศึกษาสถานศึกษา 
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยใช้
แนวคิด Balanced Scorecard /  

สุนนัทา สังขทศัน์  CD/T 00178 2556  

159  การพฒันารูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐานของโรงเรียนเอกชน /  

ชญานี ภทัรวารินทร์ CD/T 00180 2556  

160  การพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนผูต้รวจสอบ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย /  

วารุณี กุลบ่าง CD/T 00188 2556  

161  การพฒันารูปแบบการบริหารวชิาการในการจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี /  

บุญเชิด ชาํนิศาสตร์  CD/T 00182 2556  

162  การพฒันารูปแบบการบริหารสาํหรับโรงเรียน
อนุบาลตน้แบบ สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ /  

ณฐัพล เน่ืองชมภู T/มส 372.218 ณ342ก 2556  

163  การระงบัความรู้สึกเด็ก /  ร่ืนเริง ลีลานุกรม  617.96798 ก499 2557  
164  การเรียนการสอนหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้นเรือนจาํ

จงัหวดัพิจิตร /  
ศุภชยั ดีสมุทร PA 365.9593  ศ683ก 2544  

165  การลงทุนในทางเลือกอ่ืน /  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

332.6 ก499 2552  

166  การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วย /  รุจา ภู่ไพบูลย ์ 618.9200231 ก513 2556  
167  การวางระบบการบริหารคุณภาพสาํหรับคลงัพสัดุ

ของผลิตภณัฑพ์ลาสติก /  
บรรณสิทธ์ิ ขดัคาํกอง CD/T 00185 2556  
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 ล าดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
168  การวเิคราะห์งบการเงิน /  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  
657.3  ก514  2554  

169  การวเิคราะห์และพฒันาสินคา้และบริการท่องเท่ียว
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มและ
วสิาหกิจชุมชนในลา้นนา /  

คมสัน สุริยะ RH 658.8342 ค152ก 2550  

170  การศึกษา : เคร่ืองมือพฒันาท่ียงัตอ้งพฒันา /  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต)  พ 294.307  พ335ก 2541  
171  การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร /  วริทธ์ิ อ๊ึงภากรณ์ 696.1 ว328ก 2556  
172  กา้วแรกสู่การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์/  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  
332.6322  ก535 2554  

173  เกมทรยศ /  ฟาร์นสเวิร์ธ, คริสโตเฟอร์  น ฟ343ก 2555  
174  เกร็ดความรู้เก่ียวกบัการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก /  
อรุณ ชยัเสรี  693.54 อ399ก 2556  

175  ขนมไทยในงานพิธี /  รุ่งทิวา วงศไ์พศาลฤทธ์ิ  641.8609593 ร622ข 2553  
176  ขนัธะวมุิติสะมงัคีธรรมะ /  พระอาจารยม์ัน่ ภูมิทตัโต  พ 294.32  พ418ข 2539  
177  ขายของออนไลน์ เร่ิมตน้วนัน้ียงัรวยทนั : แต่ถา้รอ

เร่ิมพรุ่งน้ี--อาจสายไป /  
เจ.จอย  พ 658.800285467 จ686ข 2556  

178  ข่ีตามฝันป่ันขา้มสามทวปี /  ปรีชา พิมพพ์นัธ์ุ  พ 910.41 ป467ข 2557  
179  เขียนแบบวศิวกรรม มาตรฐานญ่ีปุ่น (JIS) /  มานพ ตนัตระบณัฑิตย ์ 604.2 ม443ข 2557  
180  ไขรหสัใจ ทาํไมเราถึงไม่เขา้ใจกนั /  รวติา ระยา้นิล  พ 158 ร164ข 2556  
181  คนตน้แบบ ดร.บุญยง วอ่งวานิช /  พิมพพ์นัธ์ุ หาญสกุล  พ 294.306 ณ718ค 2557  
182  คนเฝ้าส่ือ : วพิากษเ์พรียกเรียกส่ือไทยใหป้ฎิรูป /  เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ  พ 302.23  ก768ค 2543  
183  คน้พบตวัตน คน้พบความรวย /  อญัชลี บุญนุกลู  พ 158 อ525ค 2556  
184  ความคิดเห็นและการเขา้ถึงส่ือประชาสัมพนัธ์ใน

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีนํ้าเงิน  
กวภีพ ปุษปาคม CD/T 00187 2556  

185  ความทรงจาํจากพระพุทธเจา้หลวง /  ชาลี เอ่ียมกระสินธ์ุ 923.1593  ช527ค 2547  
186  ความมัง่คัง่ท่ีย ัง่ยนืดว้ยกองทุนรวมอสังหริมทรัพย ์/  รุจพงศ ์ประภาสะโนบล 332.63247 ร653ค 2548  
187  ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นมลพิษทางเสียง /  ศิวพนัธ์ุ ชูอินทร์  363.74 ศ542ค 2556  
188  ความสัมพนัธ์ของมุสลิมทางประวติัศาสตร์และ

วรรณคดีไทย /  
ดิเรก กุลสิริสวสัด์ิ  พ 297.092  ด554ค 2545  

189  ความสุข ณ ปัจจุบนั /  ยอดภกัดี  พ 158 ย175ค 2556  
190  ความเส่ียงและการควบคุมดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ /  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

657.45 ค181 2555 
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 ล าดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
191  คมัภีร์การเงินสาํหรับผูจ้ดัการ /  ฮาเยส, ซามู แอล. พ 658.15 ฮ399ค 2549  
192  คมัภีร์เศรษฐี Mai /  ณฐัพงศ ์พนัธเกียรติไพศาล  พ 332.642 ณ339ค 2548  
193  คาํแนะนาํแบบน้ีโคตรดีเลย /  กนัทิมา วอ่งเวยีงจนัทร์  พ 158 ก389ค 2557  
194  คิดและทาํแบบสตีฟ จอบส์ /  แชนเดอร์, ปีเตอร์ พ 650.13 ซ812ค 2556  
195  คู่มือ Excel 2010 : อพัเดท service pack 1 /  อรพิน ประวติับริสุทธ์ิ  005.369 อ334ค 2557  
196  คู่มือการเลือกใชง้านวาลว์ /  สาปป์, อาร์. ดบับลิว. 621.84  ส644ค 2539  
197  คู่มือใชง้าน Mac OS X Mountain Lion all-in-one 

ฉบบัสมบูรณ์ /  
สุทธิพนัธ์ุ แสนละเอียด  005.4 ส773ค 2556  

198  คู่มือถงัรับแรงดนั /  เมก็กีส, ยจีูน เอฟ. 681.76041  ม713ค 2540  
199  คู่มือเท่ียวชม Mie-Wakayama /  อาภา เทียมสิงห์  915.204 ค695 2556  
200  คู่มือเท่ียวชม Nara /  อาภา เทียมสิงห์  915.204 ค695 2557  
201  คู่มือพฒันาเวบ็แอพพลิเคชนัดว้ย PHP and 

AJAX+jQuery ฉบบั Workshop /  
ธนัยพฒัน์ วงศรั์ตน์  005.713 ธ469ค 2556  

202  คู่มือลดภาษี ฉบบั ลดไดจ้ริง ไดเ้งินคืนมาก 2557 /  กฤษฎา กฤษณะเศรณี  336.2 ก279ค 2556  
203  คู่มือสร้างนวตักรรมใน 4 สัปดาห์ /  แอนโทน่ี, สก็อต ตี.  พ 658.4063 อ948ค 2557  
204  เคมีทัว่ไป เล่ม 2 : ฉบบัรวบรัด /  ลดัดา มีศุข  540 ล239ค 2548  
205  งานวจิยัการดูแลผูป่้วยโรคเบาหวาน /  องัศุมาลิน มัง่คัง่  616.462  อ493ง 2555  
206  เงินทองตอ้งใส่ใจ เล่ม 1 วางแผนการเงินส่วนบุคคล /  กิตติพฒัน์ แสนทวสุีข 332.6 ก677ง 2552 ล1  
207  จดัทพัลงทุน ตอน รวยแบบอตัโนมติั /  สมจินต ์ศรไพศาล  พ 332.6  ส236จ 2554  
208  จบัศพัทม์ายาํ สนทนาพาแซบ : ฉบบัสูตรเด็ดเก่ง

องักฤษไดด้ว้ยตวัเอง /  
ยวุนาฏ คุม้ขาว  428.1 ย442จ 2557  

209  จากหอคอยสู่ดวงดาว /  พระอาจารยช์าญชยั อธิปญฺโญ  พ 294.3444 พ418จ 2549  
210  จานอร่อยจากปู่ ยา่ สูตรโบราณ 100 ปี /  สุมล วอ่งวงศศ์รี  641.5 ส842จ 2557  
211  จิตวทิยาทัว่ไป /  ณฐัภร อินทุยศ  150 ณ342จ 2556  
212  เจรจาอยา่งมีชั้น ต่อรองอยา่งมีเชิง  /  สชาตซกี, มิเชล  พ 302.3  ส155จ 2536  
213  เจอาร์พาสใบเดียวเท่ียวทัว่ญ่ีปุ่น /  อดิศกัด์ิ จนัทร์ดวง  พ 915.204 อ129จ 2557  
214  ฉบบั ภาษาอาเซียน /  ทวศีกัด์ิ ป่ินทอง  495.9 ฉ141 2556  
215  ฉลาดขั้นเทพ /  พระครูใบฎีกาอาํนาจ โอภาโส  พ 294.3444 พ322ฉ 2557  
216  ฉลาดรู้ทางการเงิน : สุดยอดคมัภีร์การเงินสาํหรับ

ผูจ้ดัการทุกคน /  
เบอร์แมน, คาเรน 
 

658.1511 บ829ฉ 2552  

217  ช็อปป้ิงออนไลน์ยงัไงไม่ใหโ้ดนโกง /  อนุชา ลีวรกุล พ 381.142 อ187ช 2556  
218  ชีวเคมีของเลือดเชิงบูรณาการ /  ตรีทิพย ์รัตนวรชยั  612.12 ต183ช 2555  
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 ล าดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
219  ชีวติสัจจะปรัชญา /  สมพงษ ์วรรณภิญโญ  พ 100 ส263ช 2556  
220  เซียนโซล /  จูน ศศิวมิล  พ 915.1904 จ685ซ 2557  
221  เซียนโตเกียว /  หวง, ชิงสง  พ 915.204 ห353ซ 2556  
222  เซียนลอนดอน /  จูน ศศิวมิล  พ 914.2104 จ685ซ 2556  
223  ดนตรีชาติพนัธ์ุวทิยา /  ศรัณย ์นกัรบ  780 ศ161ด 2557  
224  ดิจิทลัเปล่ียนโลก /  ชมิดท,์ เอริค  303.4833 ช183ด 2557  
225  ตน้กลา้ กลางเปลวแดด /  พลชยั เพชรปลอด  พ 307.1412 ต124 2556  
226  ตลาดการเงินและการลงทุนในหลกัทรัพย ์: หลกัสูตร

ใบอนุญาตสาํหรับผูข้ายหลกัทรัพย ์(Single License)/  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

332.642 ตล199 2557  

227  ตะลอนไปในปารีส : วถีิฝร่ังเศส /  สุภาพิมพ ์ธนะพรพนัธ์ุ  พ 914.404 ส838ต 2555  
228  ตามรอยวถีิเซียนลงทุน /  กฤษฎา เสกตระกลู 332.6 ก279ต 2556  
229  ตาํนานการสร้างกรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมรของชาวสยาม  กิตติ โล่ห์เพชรัตน์  959.303 ก672ต 2556  
230  ตาํราพนัธุศาสตร์ทางการแพทย ์/  - 616.042 ต367 2551  
231  ตาํราอินซูลิน /  วรีะศกัด์ิ ศรินนภากร  615.365 ต367 2555  
232  ถนนน่าเดิน : 13 เมือง 4 ทวปี /  นวพร เรืองสกุล  พ 910.4 น297ถ 2555  
233  ถ่ายวดีิโออยา่งมือโปรดว้ยกลอ้ง DSLR /  แฮริงตนั, ริชาร์ด  778.59 ฮ865ถ 2556  
234  ทรัมพ ์เส้นทางสู่ความสาํเร็จ / ทรัมพ,์ โดนลัด ์เจ. พ 650.1 ท164ท 2548  
235  ทฤษฎีการบญัชี เล่ม 2 /  ศศิวมิล มีอาํพล  657 ศ311ท 2557 ล2  
236  ทวปียโุรป /  วลิเลียมส์, โรเจอร์  914.04 ท199 2553  
237  ทหารเรือ หมอยา คาถา ศิลปิน พลเรือเอก พระเจา้

บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ /  
อจัฉรา ทองรอด 923.1593 ท241 2557  

238  ทางสายเอก : อธิฐานบารมี /  สนอง วรอุไร  พ 294.3444  ส195ท 2547  
239  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพฒันา

ชนบทอยา่งย ัง่ยนื /  
บดินทร์ รัศมีเทศ  004 บ116ท 2555  

240  เท่ียวปราสาทหิน ยลถ่ินกมัพชูา /  ลอ้ม เพง็แกว้  915.96 ล156ท 2555  
241  ธุรกิจส่วนตวั สร้างได ้ง่ายนิดเดียว /  ณฐัพล ประดิษฐผลเลิศ  พ 658.041 ณ342ธ 2557  
242  นกน่ารักน่ารู้ /  นิดดา หงษว์วิฒัน์  598 น111 2556  
243  นาํชมวดัเจดียห์ลวงวรวหิาร /  พระพุทธพจนวราภรณ์ 

(จนัทร์ กุลโต) 
พ 294.3435 พ354น 2549  

244  นิทานมาเลเซีย /  ส. พลายนอ้ย  398.209595 ส113น 2555  
245  แนวทางเจริญวปัิสสนา 1-10 /  สุจินต ์บริหารวนเขตต์ พ 294.35 ส755น 2540  
246  แนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารอนุพนัธ์ /  - 332.632 น927 2549  
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 ล าดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
247  แนวทางปฏิบติัสาํหรับผูท้าํหนา้ท่ีติดต่อกบัผูล้งทุน /  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  
332.642 น927 2557  

248  แนวทางและแบบอยา่งการเพาะเล้ียงจ้ิงหรีดให้รวย
เงินลา้น /  

ทองพลู วรรณโพธ์ิ 638.5726 ท288น 2557  

249  ในทีวไีม่มีเทวดา (นะครับ) /  จกัรภพ เพญ็แข  พ 302.2345  จ226น 2546  
250  บทบาทของศาลเยาวชนในการใชม้าตรการพิเศษ

แทนการดาํเนินคดีอาญาตามพระราชบญัญติัศาล
เยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 86 /  

กิตติ เกษร CD/T 00184 2556  

251  บทบาทเจา้อาวาสในการบริหารจดัการวดัไทยใน
สแกนดิเนเวยี /  

พระมหากฤตภาส สุขงั CD/PA 00202 2556  

252  บทสวดพระคมัภีร์อุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง) /  พระมหามงัคละสีลวงัสะ  พ 294.3443  พ358บ 2548  
253  บนเกา้อ้ีร้อน...เร่ืองของผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย /  
มารวย ผดุงสิทธ์ิ  332.642 ม466บ 2556  

254  บนัทึกมวลมหาประชาชน /  บรรยง อินทนา  320.9593 บ268 2557  
255  เบน เกรแฮม สอนกลเมด็ วอร์เรน บฟัเฟตต ์สอน

ลงทุน /  
คนันิงแฮม, ลอวเ์รนซ์ เอ.  พ 332.6 ค259บ 2553  

256  แบกเป้ ตะลุยเด่ียว ลดัเล้ียวเท่ียว "ญ่ีปุ่น 2" (จากฮอก
ไกโดถึงโตเกียว) /  

สิรภพ มหรรฆสุวรรณ  พ 915.2 ส728บ 2557 ล2  

257  แบคทีเรียทางการแพทย ์/  อิสยา จนัทร์วทิยานุชิต 616.9201 อ762บ 2556  
258  ประมุขศิลป์ /  การ์ดเนอร์, จอห์น ดบัเบิลย.ู พ 303.34 ก499ป 2541  
259  ประวติัศาสตร์ไทยฉบบัสังเขป /  วยัอาจ, เดวดิ เค.  959.3 ว441ป 2556  
260  ประวติัศาสตร์ไทยร่วมสมยั /  เบเคอร์, คริส 959.3 บ779ป 2557  
261  ประวติัศาสตร์และความเป็นมาของประเทศไทย 

76+1 จงัหวดั /  
ดาณุภา ไชยพรธรรม  959.3 ด382ป 2556  

262  ประวติัศาสตร์โลกฉบบัประชาชน : จากยคุหินถึง
สหสัวรรษใหม่ /  

ฮาร์มนั, คริส 909 ฮ359ป 2557  

263  ประวติัศาสตร์อินโดนีเซีย : เอกภาพแห่งความ
แตกต่าง /  

อาณติั อนนัตภาค  959.8 อ618ป 2557  

264  ประวติัหลวงพ่อประสิทธ์ิ ถาวโร  วดัถํ้ายายปริก  พ 294.363  ป373 2545  
265  ประสาทกายวภิาคศาสตร์พื้นฐาน /  ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์  611.8 ผ381ป 2556  
266  ปรุงรัก ปารีส /  บาร์ด, อลิซาเบธ  น บ293ป 2556  
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 ล าดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
267  ปลูกผกัวนัหยดุ /  ลลนา แสงอาทิตย ์ พ 635 ล144ป 2557  
268  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมทางเพศจากการ

ใชส่ื้อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
มหาวทิยาลยัสยาม /  

ศนิกานต ์ศรีมณี  RH 610.73 ศ126ป 2554  

269  เป็นนายนั้นยากแต่อยากเป็น /  ที. คมกฤส  พ 658 ท521ป 2548  
270  เป็นยอดนกัต่อรองใน 1 สัปดาห์ /  เฟลมิง, ปีเตอร์ พ 302.3 ฟ641ป 2537  
271  เปล่ียนตวัเองวนัละ 1 ขอ้ ชีวิตดีทนัใจ /  โรเบิร์ตส์, อลิชา  พ 158 ร936ป 2556  
272  เปลือยป๊อบคลัเจอร์ /  นนัทขวา้ง สิรสุนทร  พ 302.372 น461ป 2545 
273  เปิดร้าน...ไม่ยากอยา่งท่ีคิด /  ปนดัดา แสงธรรมชยั  พ 650.1 ป699 2549  
274  ไปอเมริกาสู่ฮาร์วาร์ด /  คมกริช วฒันเสถียร  พ 320.973 ค144ป 2556  
275  ผา่เกมจิตวทิยาการลงทุนและเทคนิคการป้ันบริษทั

เขา้ตลาดหลกัทรัพย/์57  
สุรศกัด์ิ ไชยธนกิจ  332.6 ส854ผ 2557  

276  ผา่อนาคตพลงังานไทยในมิติ AEC /  กานต ์เหมสมิติ พ 333.79 ก432ผ 2556  
277  ผูน้าํแห่งความสาํเร็จ /  คอฟลิน, แดน  พ 658.4092 ค186ผ 2549  
278  ผูห้ญิงฉลาด แกลง้โง่ขั้นเทพ /  นางสาว พอใจ  พ 155.633 น454ผ 2557  
279  พจนานุกรมภาษาในอาเซียน /  ประพนธ์ เรืองณรงค ์ อ 413 พจ174 2557  
280  พยาธิวทิยาสาํหรับพยาบาล เล่ม 2 /  วสิิทธ์ิ อวรุิทธ์นนัท ์ 616.07  ว786พ 2539  
281  พระประวติัและประชุมบทละคอนดึกดาํบรรพ ์/  ศิริรัตน์ ทวทีรัพย ์ 895.912 พ345 2549  
282  พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.2546 /  
กระทรวงศึกษาธิการ 344.07 พ371 2556  

283  พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้
ประโยชน์ จากหนงัสือพิมพอ์อนไลน์ ของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฎั ในกลุ่มสหวทิยาลยั
รัตนโกสินทร์ /  

นิตติยา ศรีคง CD/T 00189 2556  

284  พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้
ประโยชน์ จากหนงัสือพิมพอ์อนไลน์ ของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฎั ในกลุ่มสหวิทยาลยัรัตนโกสินทร์  

นิตติยา ศรีคง CD/T 00189 2556  

285  พฤติกรรมผูบ้ริโภค /  นภวรรณ คณานุรักษ ์ 658.8342 น195พ 2556  
286  พฤติกรรมองคก์าร /  วเิชียร วทิยอุดม  302.35 ว562พ 2556  
287  พฤติกรรมองคก์ารสมยัใหม่ : แนวคิดและทฤษฎี /  สุพานี สฤษฎว์านิช  302.35 ส831พ 2549  
288  พิชิตธุรกิจอยา่งมืออาชีพ /  กฤษฎา เสกตระกลู พ 658.022 ก279พ 2548  
289  พีชคณิตเชิงเส้น /  พรพิศ ยิม้ประยรู  512.5 พ251พ 2557  
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290  พื้นฐานวศิวกรรมชีวการแพทย ์/  ชูชาติ ปิณฑวรุิจน์  610.28 ช648พ 2555  
291  พุทธทาส : ประทีปแห่งสวนโมกข ์/  ประกาศ วชัราภรณ์  พ 294.361  ป192พ 2537  
292  พุทธวธีิในการสอน /  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต)  พ 294.307  พ335พ 2541  
293  พุทธอศัจรรย ์/  อารยะ หวงัทววีทิย ์ พ 294.35  อ651พ 2532  
294  พุทธานุวตัร /  โบวเ์ด็น, เออร์เน็สต ์เอม็. พ 294.35  พ836 2536  
295  พดูอยา่งไรใหไ้ด ้100 ลา้น /  วชิยั ปิติเจริญธรรม  พ 153.852 ว542พ 2557  
296  เพิ่มยอดขายดว้ย Line, Facebook pages, Instagram /  ณฐัวฒิุ ปิยบุปผชาติ  658.800285467 ณ361พ 2556  
297  ฟิสิกส์การ์ตูน ฉบบัสมบูรณ์ /  สุวทิย ์ชวเดช  พ 530 ส881ฟ 2557  
298  ภาวะผูน้าํ /  คอลลินส์, จิม  พ 658.4092 ค192ภ 2556  
299  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร /  สัมมา รธนิธย ์ 658.4092 ส615ภ 2553  
300  ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ /  จตุพร สังขวรรณ  658.4092 จ136ภ 2557  
301  ภาษีอากรธุรกิจ /  สมคิด บางโม  336.2 ส234ภ 2556  
302  มนุษยศาสตร์ศึกษา : ความหลากหลายเชิงวฒันธรรม

หลงัทนัสมยั /  
ณกมล ชาวปลายนา  
ปุญชเขตตทิ์กุล  

พ 300 ม171 2546  

303  มะเร็งวทิยา /  พรศรี คิดชอบ  616.994  ม269 2536  
304  มาเก๊า 3 มิติ /  ณฐัภณ วุฒิกานากร  พ 915.12604 ณ342ม 2556  
305  เมตตา /  สุจินต ์บริหารวนเขตต์ พ 294.35  ส755ม 2539  
306  เมนูถอนพิษบาํบดัไข ้/  ศุภิสรา ชญานนท ์ พ 615.321 ศ739ม 2557  
307  ไมส้ักทอง : การลงทุนปลูกไมส้ักเพื่อการคา้ /  สุทศัน์ เดชวสิิทธ์ิ  634.97396  ส778ม 2536  
308  ยิม้สู้ชีวติ /  ระว ีภาวไิล  พ 294.3444 ร268ย 2546  
309  ยทุธศาสตร์ธุรกิจ SMEs /  โฆสิต ป้ันเป่ียมรัษฎ ์ 658.022 ย366 2548  
310  เยอืนถ่ินแผน่ดินพุทธ บงักลาเทศ /  นิพทัธ์พร เพง็แกว้  พ 915.492 น619ย 2557  
311  รวมกฎหมายปกครอง /  สมชาย บาํรุงทรัพย ์ 342.06 ร155 2547  
312  รวมสูตร & ฟังกช์ัน่ และ Macro &VBA Excel 2010  ดวงพร เก๋ียงคาํ  005.369 ด211ร 2556  
313  รวยดว้ยประกนั 2014 /  พรพิมล คูอนุพงศ ์ 368 ร162 2557  
314  รวยดว้ยรัก /  มนตรี ศรไพศาล  920.71 ม152ร 2554  
315  รหสัลดัอจัฉริยะ /  คอยล,์ แดเนียล  พ 153.9 ค188ร 2552  
316  ร่อนทอง /  พระอาจารยช์ยสาโร ภิกข ุ พ 294.344 พ323ร 2548  
317  รัตนาวลี /  พระนาคารชุน  พ 294.392  พ341ร 2534  
318  รูปแบบบา้นเรือนของกลุ่มชาติพนัธ์ุในอุษาคเนย ์/  ระววิรรณ โอฬารรัตน์มณี  728.3 ร267ร 2556  
319  รู้เฟ่ืองเร่ืองการควบรวมกิจการ : โอกาสของธุรกิจไทย  กิติพงศ ์อุรพีพฒันพงศ ์ 338.83 ก677ร 2557 ล1  
320  เรียนรู้สู่อาเซียน /  ธีระ นุชเป่ียม  341.2473 ร832 2557  
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 ล าดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
321  เรียนลดัการตลาด MBA Harvard /  ซิลก,์ อลัวนิ เจ.  658.8 ซ331ร 2556  
322  เร่ืองเล่า "ฉลาดออม ฉลาดใช ้ฉลาดลงทุน" ระดบั

ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ระดบัมธัยาศึกษาปีท่ี 1-6 และ
อาชีวศึกษา /  

ผดุง พรมมูล 332.024  รล861 2554  

323  เร่ืองเล่า "ฉลาดออม ฉลาดใช ้ฉลาดลงทุน" 
ระดบัอุดมศึกษา และประชาชนทัว่ไป /  

สกุล บุญยทตั  332.024  รล861 2554  

324  เร่ืองเล่าคนล่าห่าน /  โอฬาร ภทัรกอบกิตต์ิ พ 332.67 อ991ร 2549  
325  ลายแทงแห่งความสุข /  ว. วชิรเมธี  พ 294.3444 ว111ล 2557  
326  ลาํนาํไพร /  พิสมยั จนัทวมิล พ 895.911 พ773ล 2555  
327  เลห์ ลาดกัห์ little tibet /  เส้นนาํสายตา  พ 915.15 ส555ล 2556  
328  เล่าเร่ืองเมืองเวยีด /  นิพทัธ์พร เพง็แกว้  พ 915.9704 น618ล 2556  
329  เลียบถ่ินแผน่ดินเวยีด /  นิพทัธ์พร เพง็แกว้  พ 915.9704 น618ล 2556  
330  เลือกเกิดไม่ได ้แต่เราเลือกท่ีจะทาํชีวติใหดี้และ

ยิง่ใหญ่ได ้/  
ทศ คณนาพร  พ 294.3444 ท234ล 2557  

331  โลกวชิาการ /  ณกมล ชาวปลายนา  
ปุณชเชตตทิ์กุล  

พ 300  ล964 2547  

332  โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน : การออกแบบและจดัการ
เบิ้องตน้ /  

ประจวบ กล่อมจิตร  658.5 ป214ล 2556  

333  วรรณคดีจีน : ประวติัและผลงานสะทา้นโลก /  ส. สุวรรณ  895.109 ส114ว 2557  
334  วฒันธรรมบนัเทิงภาคใต ้/  ภทัรวดี ภูชฎาภิรมย ์ 306.484 ภ373ว 2554  
335  วสัดุและการก่อสร้างอาคาร /  สุภาวดี บุญยฉตัร  691 ส839ว 2557  
336  วจิยัทางการแพทย ์/  ธีระพร วฒุยวนิช  610.7 ว516 2553  
337  วสิัญญีวทิยาพื้นฐาน /  วรัิตน์ วศินวงศ ์ 617.96 ว774 2552  
338  ศาสตร์แห่งนพลกัษณ์ ไขปริศนาบุคลิก /  จทันทร์พน้เมฆ  พ 155.26 จ271ศ 2557  
339  เศรษฐศาสตร์ /  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  
330  ศ869  2557  

340  สนทนาพารวย ฉบบัคุยธุรกิจแบบมืออาชีพ /  ยวุนาฏ คุม้ขาว  428.2495911 ย442ส 2557  
341  สยบหมี ข่ีกระทิง เล่นหุน้อยา่งเซียน /  ชาลินี กุลแพทย ์ พ 332.6322 ช526ส 2557  
342  สร้างจุดเด่น เนน้จุดแกร่ง : คน้หาจุดแขง็ พฒันาให้

โดดเด่น เพื่อชยัชนะและความสาํเร็จ /  
บคักิงแฮม, มาร์คสั  พ 158.1 บ247ส 2557  

343  สร้างโลกไร้จน /  ยนุูส, มูฮมัหมดั  พ 332.1092 ย482ส 2555  
344  สรีรวทิยาระบบหวัใจและหลอดเลือด /  พชัรินทร์ เทพอารีนนัท ์ 616.12 พ523ส 2555  
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 ล าดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
345  สวนนํ้าในบา้น /  ยคุคล จิตสาํรวย  635.9674 ย333ส 2557  
346  สอนใหแ้ม่น เรขาคณิต เล่ม 1 /  โฮชิตะ, ทาดาฮิโกะ  พ 516 ฮ929ส 2557 ล1  
347  สารพิษในชีวติประจาํวนั ฉบบัการ์ตูน /  ไซโต, คะสึฮิโระ  พ 363.1791 ซ953ส 2556  
348  สาํเร็จไดเ้พราะไม่ทาํ /  เมอร์นิกนั, เจ. คีท พ 658.4092 ม812ส 2557  
349  ส่ิงท่ีขา้พเจา้พบเห็น /  พนูพิศมยั ดิศกุล, ม.จ.  959.3042 พ851ส 2557  
350  สู่นรกภูมิ /  บราวน์, แดน  น บ214ส 2557  
351  หมอ้ไอนํ้า ฉบบัใชง้านในโรงงาน /  จรัล จิรวบิูลย ์ 621.183 จ157ห 2556  
352  หลกัการลงทุนและป้องกนัความเส่ียงดว้ยตราสาร

อนุพนัธ์ทางการเงิน /  
อาณติั ลีมคัเดช  332.632 อ618ห 2556  

353  หลกัการวเิคราะห์อาหาร /  นิธิยา รัตนาปนนท ์ 664.07 น614ห 2554  
354  หลกัและพื้นฐานการอุดมศึกษา : รวมบทความ

เก่ียวกบัหลกัคิดและกิจกรรมทางการอุดมศึกษา /  
ไพฑูรย ์สินลารัตน์  378 พ976ห 2557  

355  หอมกล่ินอารยนัใตเ้งาแดด /  จกัรพนัธ์ุ กงัวาฬ  พ 915.404 จ225ห 2556  
356  องคก์ารมหาชน : มิติใหม่ของหน่วยงานภาครัฐ /  - 352  อ114 2542  
357  อยากเป็นหมอฟัน /  รุทาปกร อินทร์เสวก  พ 617.6092 ร663อ 2557  
358  ออกแบบงาน 3 มิติ ดา้นวศิวกรรมและงานช่าง 

SolidWorks 2012 ฉบบัสมบรูณ์ /  
จุฑามาศ จิวะสังข ์ 620.00420285 จ628อ 2555  

359  ออมก่อนรวยกวา่ /  นวพร เรืองสกุล  332.0415 น297อ 2552  
360  ออมไวใ้นหุน้ /  นวพร เรืองสกุล  332.6322 น297อ 2553  
361  ออมไวใ้นอสังหาริมทรัพย ์/  ววิรรณ ธาราหิรัญโชติ  332.6 ว739อ 2555  
362  อาเซียนศึกษา /  ชาญวทิย ์เกษตรศิริ  341.2473 อ617 2556  
363  อาํนาจใหม่ /  ทอฟฟเลอร์, อลัวนิ พ 303.4  ท331อ 2535  
364  อาํนาจอนัยิง่ใหญ่แห่งกรรม /   ญาณสังวร, สมเด็จ   

 พระสังฆราช สกลมหาสังฆ 
 ปริณายก, สมเด็จพระ  

พ 294.3444 ญ241ธ 2556  

365  อีสานนิยม : ทอ้งถ่ินนิยมในสยามประเทศไทย /  คายส์, ชาร์ลส์ เอฟ.  320.9593 ค334อ 2556  
366  เอายงัไงดีกบัชีวติ /  ว. วชิรเมธี   พ 089.95911 ว111อ 2557  

 


