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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 

1  100 วธีิ ภูมิแพ ้แกง่้าย /  สวี่, ซ่ือต๋า  พ 616.97 ส439ห 2554  
2  100 วธีิหลบัยากแกง่้าย /  สวี่, ซ่ือเจ๋ีย  พ 616.8498 ส439ห 2553  
3  1001 ค  าศพัทพ์ชิิตขอ้สอบ IELTS และขอ้สอบวดัระดบั

ภาษาองักฤษอ่ืนๆ [ซีดี-รอม] /  
เบอร์เจส, คีธ  
  

   CD 428.0076 บ827ห 2555  

4  101 คมัภีร์ วถีิของผูจ้ดัการยคุใหม่ / - พ 650.1  ห159 2536  
5  108 ค  าคม...คารมชีวติ /  เสรี วงษม์ณฑา  พ 398.9 ส929ร 2541  
6  108 สมุนไพรไทย ใชเ้ป็น หายป่วย /  พิมลพรรณ อนนัตกิ์จไพศาล  615.321 พ725ห 2557  
7  19 สมเด็จพระสงัฆราชกรุงรัตนโกสินทร์ /  โกวทิ ตั้งตรงจิตร  อ 294.361  ก951ส 2549  
8  1949-2009 ครบรอบ 60 ปี วนัชาติจีน สานสมัพนัธ ์

กรุงเทพฯ-ปักก่ิง "บา้นพีเ่มืองนอ้ง" /  
ธนเดช ไพรวรรณ์  327.593051 ห159 2552  

9  2 ทศวรรษชมรมแพทยช์นบท /  ฑิณกร โนรี พ 610 ส473 2542  
10  222 เคล็ดลบัท าความสะอาดดว้ยวธีิธรรมชาติ /  สุนทรี โนจกัร  พ 648.5 ส473 2557  
11  3ds max 4 bible [CD-ROM] /  Murdock, Kelly L. CD 006.696 M974T 2001  
12  4 อภิมหาอาณาจกัรธุรกิจการคา้ไทย /  อภิวฒัน์ ทรัพยไ์พฑูรย ์ พ 650.1 อ148ส 2545  
13  A Good day to die hard [DVD]  - DVD 00540 M 2013  
14  Achieve TOEFL iBT speaking [VCD] / Sutin Poolsawad VCD 1243 M 2013  
15  Acute care pediatrics /  - 618.92 อ463 2554  
16  Advanced Excel ฉบบัเขียนโปรแกรมดว้ย Macro and VBA / ดุสิต กอปรรักชาติ  005.262 ด764อ 2556  
17  Advanced nursing research : from theory to practice /  Tappen, Ruth M. 610.73072 T175A 2011  
18  Advances in fruit processing technologies /  Rodrigues, Sueli 664.8 A244 2012  
19  AHP การตดัสินใจขั้นสูง เพือ่ความกา้วหนา้ขององคก์ร และ

ความอยูดี่มีสุขของมหาชน /  
วฑิูรย ์ตนัศิริคงคล 658.403 ว574อ 2557  

20  Amazing Asean พม่า /  พภิพ บุษราคมัวดี  915.91 พ713อ 2556  
21  Applied partial differential equations with fourier series 

and boundary value problems /  
Haberman, Richard  515.353 H114A 2013  

22  ASEAN Readiness Index /  อาณัติ ลีมคัเดช  332.642 อ618อ 2557  
23  Basic steps in planning nursing research : from question to 

proposal /  
Wood, Marilynn J. 610.73072 W877B 2011  

24  British national formulary : BNF 67 March-September 2014  - R 615.1 B862 2014  
25  Caring for older people in nursing /  Barker, Sue  618.970231  B255C 2013  
26  Community-based collaborative action research : a nursing 

approach /  
Pavlish, Carol Pillsbury 362.12072 P338C 2012  
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27  Computational fluid dynamics for engineers : from panel to 
navier-stokes methods with computer programs [CD-ROM]  

Cebeci, Tuncer    CD 620.1060151 C387C    
  2005  

28  Direct to TOEFL iBT [VCD] / Lougheed, Lin  VCD 1244 M 2011  
29  Drug facts and comparisons 2014 /  - R 615.1 D794 2014 
30  ECGs made easy /  Aehlert, Barbara     616.1207547 A247E 2013  
31  Edge of tomorrow /  ซากุระซากะ, ฮิโรชิ  น ซ212อ 2556  
32  English passion มัน่ใจเตม็ 100 /  ศุภสิทธ์ิ ล้ิมเจริญ  428.0076 ศ735อ 2556  
33  Environmental science in building /  McMullan, Randall  696 M168E 2012  
34  Escape plan [DVD] / - DVD 00545 M 2013  
35  Exploring the king's home /  Ratchata Mituwong  923.1593 E96 2012  
36  Fast-track TOEIC vocabulary [VCD] / - VCD 1245 M 2011 
37  Flash CS6 essential /  อิศเรศ ภาชนะกาญจน์  006.7869 อ757ฟ 2557  
38  Flash CS6 essential [ซีดี-รอม] /  อิศเรศ ภาชนะกาญจน์  CD 006.7869 อ757ฟ 2557  
39  Food safety management : a practical guide for the the 

food industry /  
Motarjemi, Yasmine 363.192 F686 2014  

40  Guide to foodborne pathogens /  - 615.954 G946 2014  
41  Guide to programming with Python [CD-ROM] /  Dawson, Michael  CD 005.133  D272G 2008  
42  Health promotion : throughout the life span /  Edelman, Carole Lium  613 E22H 2014  
43  ICBIR 2012 : international conference on business and 

industrial research Thai-Nichi Institute of Technology, 
Bangkok, Thailand Thursday - Frida, May 17-18, 2012 : 
conference proceedings /  

Pichit Sukcharoenpong 658  I61 2012  

44  iOS programming : the big nerd ranch guide /  Keur, Christian  005.117 K43I 2014  
45  LabVIEW 2009 student edition /  Bishop, Robert H. 006.68 B622L 2010  
46  LabVIEW 8 student edition /  Bishop, Robert H  006.68 B622L 2007  
47  Learning bayesian networks /  Neapolitan, Richard E  519.542 N353L 2004  
48  Learning Maya 6 : modeling  [DVD] /  Dwelly, William  CD 006.696  D989L 2004  
49  Lippincott’s textbook for long-term care nursing assistants : 

a humanistic approach to caregiving [CD-ROM] /  
Carter, Pamela J.  CD 610.730698  C324L 2010  

50  London calling : ลอนดอน /  ยนิริน  914.2104 ย284ล 2557  
51  Lone survivor [DVD] / - DVD 00538 M 2013  
52  Maleficent [Blu-ray] / - DVD 00534 M 2014 B-R  
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53  Marketing in Asia /  Kerin, Roger A. 658.80095 K39M 2013  
54  Martindale : the complete drug reference volume A /  - R 615.11 M384 2014 VA  
55  Martindale : the complete drug reference volume B /  - R 615.11 M384 2014 VB  
56  Medical devices : managing the mismatch : an outcome of 

the priority medical devices project /  
- 610.28 M489 2010  

57   Microsoft Project 2013 : บริหารคน บริหารโครงการใหอ้ยูห่มดั สุเทพ โลหณุต  005.369 ส781ม 2557  
58  Nursing theories and nursing practice /  Parker, Marilyn E. 610.7301 P242N 2010  
59  Nutritional foundations and clinical applications : a nursing 

approach /  
Grodner, Michele  615.854 G873N 2012  

60  Oculus [DVD] / - DVD 00536 M 2013  
61  Office 2010 ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ /  พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร  005.369 อ449 2556  
62  Oxford student's dictionary of English : for learners using 

English to study other subjects [CD-ROM] /  
- CD/R 423 O98 2012  

63  Physicians' desk reference 2014 /  - R 615.1 P578 2013  
64  Pocket reference for ECGs made easy /  Aehlert, Barbara     616.1207547  A247P 2013  
65  Position paper on "plausible climate change scenarios for 

Thailand during the peroid of 2045-2065" /  
- 551.69593  P855 2010  

66  Professional android programming /  ศุภชยั สมพานิช 006.78 ศ684พ 2557  
67  R.I.P.D. [DVD] / - DVD 00544 M 2013  
68  Recommender systems handbook /  Ricci, Francesco  006.33 R311 2011  
69  Secret plus กุญแจสู่มิติที่ 5 : ความลบัจากจกัรวาล /  สถิตธรรม เพญ็สุข  พ 154.2 ส183ซ 2557  
70  SolidWork 2014 ครบสูตรงานออกแบบวศิวกรรม 3 มิติ  ภานุมาศ สุวรรณ์     620.00420285 ภ447ซ 2557 
71  Statistics for nursing : a practical approach /  Heavey, Elizabeth  610.73072 H442S 2015  
72  Survivor เวยีดนาม /  นนันนั  พ 915.9704 น429ซ 2557  
73  Survivor กมัพชูา /  ศานติ ภกัดีค  า พ 915.96 ศ343ซ 2557  
74  Survivor พม่า /  - พ 915.91 ซ548 2557  
75  Survivor ลาว /  ศศิธร อ่อนเหลา พ 915.9404 ศ291ซ 2557  
76  Testbuilder for the TOEIC tests [VCD] / Beck, Jessica     VCD 1242 M 2011 d1-3  
77  The Croods [DVD]  - DVD 00537 M 2013  
78  The future we want /  - 338.927 F996 2013  
79  The study of sunnata in Theravada buddhism /  Phramaha Thongyod 294.342 P576S 2008  
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80  The Wolverine [DVD] / - DVD 00535 M 2013  
81  Transformers: Age of Extinction [DVD] / - DVD 00540 M 2014  
82  Warm Bodies [DVD] / - DVD 00542 M 2013  
83  Williams obstetrics /  Cunningham, F. Gary  618.2 C973W 2014  
84  World war Z [DVD] / - DVD 00543 M 2013  
85  X-men : days of future past [DVD] / - DVD 00539 M 2014  
86  กฎหมายการต่างดา้ว [ซีดี-รอม]/  สุจิตรา ศรีถวลิ  CD 344.0162  ก114 2553  
87  กฎหมายไทย เล่ม 14 /  - อ 349.593 ก117 2554 ล14  
88  กฎหมายไทย เล่ม 15 /  - อ 349.593 ก117 2554 ล15 
89  กฎหมายไทย เล่ม 16 /  - อ 349.593 ก117 2554 ล16 
90  กฎหมายไทย เล่ม 17 /  - อ 349.593 ก117 2554 ล17 
91  กฎหมายไทย เล่ม 18 /  - อ 349.593 ก117 2554 ล18 
92  กฎหมายไทย เล่ม 19 /  - อ 349.593 ก117 2554 ล19 
93  กฎหมายไทย เล่ม 20 /  - อ 349.593 ก117 2554 ล20 
94  กฎหมายไทย เล่ม 21 /  - อ 349.593 ก117 2554 ล21 
95  กฎหมายไทย เล่ม 22 /  - อ 349.593 ก117 2554 ล22 
96  กฎหมายไทย เล่ม 23 /  - อ 349.593 ก117 2554 ล23 
97  กฎหมายไทย เล่ม 24 /  - อ 349.593 ก117 2554 ล24 
98  กฎหมายไทย เล่ม 25 /  - อ 349.593 ก117 2554 ล25 
99  กฎหมายไทย เล่ม 26 /  - อ 349.593 ก117 2554 ล26 

100  กฎหมายไทย เล่ม 27 /  - อ 349.593 ก117 2554 ล27 
101  กฎหมายไทย เล่ม 28 /  - อ 349.593 ก117 2554 ล28 
102  กฎหมายไทย เล่ม 29 /  - อ 349.593 ก117 2554 ล29 
103  กฎหมายไทย เล่ม 30 /  - อ 349.593 ก117 2554 ล30 
104  กฎหมายไทย เล่ม 31 /  - อ 349.593 ก117 2554 ล31 
105  กฎหมายไทย เล่ม 32 /  - อ 349.593 ก117 2554 ล32 
106  กฎหมายไทย เล่ม 33 /  - อ 349.593 ก117 2554 ล33 
107  กฎหมายไทย เล่ม 34 /  - อ 349.593 ก117 2554 ล34 
108  กฎหมายไทย เล่ม 35 /  - อ 349.593 ก117 2554 ล35 
109  กฎหมายไทย เล่ม 36 /  - อ 349.593 ก117 2554 ล36 
110  กลยทุธก์ารควบรวมกิจการอยา่งมืออาชีพ /  กิติพงศ ์อุรพพีฒันพงศ ์ 338.83 ก677ร 2557  
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111  กลยทุธพ์ชิิตภยัร้ายในโครงการอสงัหาริมทรัพย ์/  บุญชนะ บุญเลิศ  พ 333.33 บ422ก 2556  
112  กางขา แกวง่แขน ลดพงุ ลา้งพษิ พชิิตโรค /  อารีย ์โอบออ้มรัก  พ 613.7148 อ662ก 2557  
113  กายภาพบ าบดัขั้นเทพ /  ธนัยา นาคประเสริฐ  615.82 ธ471ก 2556  
114  การเขียนโปรแกรมดว้ย Objective-C /  กรีวธุ อศัวคุปตานนท ์ 005.133 ก695ก 2556  
115  การควบรวมกิจการ : โอกาสของธุรกิจไทย /  กิติพงศ ์อุรพพีฒันพงศ ์ 658.044 ก677ก 2550  
116  การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ ์: แนวคิดและกลยทุธ์

เพือ่ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั /  
พชิิต เทพวรรณ์  658.3 พ647ก 2554  

117  การจดัฉากเบื้องตน้ /   กฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภูริชา  792.025 ก284ก 2557  
118  การใชไ้มโครเวฟในการสกดัสารเมือกจากเมล็ดแมงลกั (CD 

โครงงาน) /  
ภทัรธร งามวฒันกุล CD/PR 01101 2556  

119  การใชเ้สรีภาพกบัความรับผดิชอบของส่ือมวลชนไทย
ท่ามกลางวกิฤตประเทศ /  

บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 070.172 ก449 2550  

120  การน าเสนอประเดน็ข่าวสารเก่ียวกบัพ.ร.บ. ควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 ของส่ือหนงัสือพิมพใ์นประเทศไทย /  

วนัวสิาข ์จตุรวรรณ T/มส 070.172 ว436ก 2556  

121  การบริหารและการจดัการงานโรงแรม /  เกรย,์ วลิเล่ียม เอส.  647.94068 ก752ก 2547  
122  การปฏิวตัิเงียบ : การปฏิรูประบบสุขภาพ /  ประเวศ วะสี พ 613 ป384ก 2546  
123  การประชุมทางวชิาการ "ศาสตราจารยส์งัเวียน อินทรวชิยั 

ดา้นตลาดการเงินไทย" คร้ังที่ 21 ประจ าปี 2556 : 26 
พฤศจิกายน 2556 ณ หอ้ง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ /  

- RH 332.4 ก475 2556  

124  การเปิดรับ การใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจรายการสอน
ภาษาองักฤษทางโทรทศัน์ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร  

กิตติชาติ ไพรแสนสุข CD/T 00193 2556  

125  การเปิดรับ ความคิดเห็น และการใชป้ระโยชน์จากรายการ
ข่าวภาคดึกของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร /  

นลพรรรณ อาบทิพย ์ CD/T 00191 2556  

126  การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ ์หน่วยที่ 1-6 /   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.   
 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

 618.20231 มส747ก 2554 ล1  

127  การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ ์หน่วยที่ 7-10 /   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  
 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

 618.20231  มส747ก 2554 ล2  

128  การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ ์หน่วยที่ 11-15 /   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.   
 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

 618.20231 มส747ก 2554 ล3  

129  การพยาบาลผูป่้วยเด็กที่มีความผดิปกติในระบบทางเดิน
ปัสสาวะ /  

ชลิดา ธนฐัธีรกุล  618.9200231 ช251ก 2552  
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130  การพยาบาลและหตัถการทางตา /  เอ้ืองพร พทิกัษส์งัข ์ 617.70231 ก492 2554  
131  การพฒันาเคร่ืองส่องไฟส าหรับบ าบดัเด็กทารกตวัเหลือง 

(CD โครงงาน) /  
อภิรักษ ์อินทราษา  CD/PR 01106 2555  

132  การพฒันาระบบการบริหารงานบุคคลของส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา /  

ก๊ก ดอนส าราญ CD/T 00194 2556  

133  การพฒันาระบบทะเบียนของนกัศกึษาบนไอโฟน /  อนุรักษ ์แยม้หงษ ์ PA 004.16 อ199ก 2556  
134  การพฒันาระบบเวบ็แอพพลิเคชัน่เพือ่การส ารวจความพงึ

พอใจของผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนที่ระบบ 3G /  
เทียนชยั แตงพวง PA 005.2762 ท734ก 2555  

135  การพฒันาเวบ็ไซตเ์พือ่อ านวยความสะดวกส าหรับร้านคา้
และผูบ้ริโภค (CD โครงงาน) /  

ศุภกฤต จ าปาศรี  CD/PR 01108 2556  

136  การพฒันาส่ือการสอนโดยใชโ้ปรแกรม SCILAB /  ปิยะ โควนิทท์ววีฒัน์ 371.3344678  ป621ก 2556  
137  การยอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑลิ์ปบาลม์ท่ีมีส่วนผสม

ของน ้ าผ้ึง และน ้ ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิ (CD โครงงาน) /  
ทิพยอ์าภา ค  านวนศิลป์  CD/PR 01113 2556  

138  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกัทางพยาบาลศาสตร์ /  อารีวรรณ กลัน่กล่ิน  610.7307 อ664ก  2555  
139  การวางแผนและบนัทึกทางการพยาบาล เล่ม 2 /  คาร์เปนนิโต-โมเยท, ลินดา 610.73 ค336ก 2552 ล2  
140  การวเิคราะห์โครงสร้างดว้ย NX CAE The finite element 

(FEA) analysis /  
วทิยา สงวนวรรณ    620.00420285 ว582ก 2549  

141   การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการตดัสินใจทางธุรกิจ [ซีดี-รอม] เกรียงศกัด์ิ อวยพรเจริญชยั  CD 658.4033  ก768ก  2548  
142  การวเิคราะห์แรงลมและแรงแผน่ดินไหวดว้ยวซ่ิวลเบสิค

ส าหรับแอปพลิเคชัน่ (CD โครงงาน) /  
ฑฐัฎณัย เลิศมีนยั CD/PR 01114 2556  

143   การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และกระบวนการทางส านึก  วรรณดี สุทธินรากร  003 ว247ก 2557  
144  การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนทางธุรกิจ /  ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร  332.6 ช133ก 2557  
145  การศึกษาคุณสมบติัทางดา้นก าลงัของดินซีเมน้ตผ์สมน ้ า

ยางพารา(CD โครงงาน) /  
ธิติพงศ ์หล่อพศิาลชยั  CD/PR 01104 2556  

146  การศึกษาระบบสารสนเทศภายในองคก์ร (CD สหกิจศึกษา)  กฤษฏี ประพณิ  CD/PR 00544 2552  
147  การศึกษาเห็ดและราในป่าชายเลน /  ทนุวงศ ์แสงเทียน 579.5 ท118ก 2552  
148  การสร้างโจทยใ์นการวจิยั : การเขียนโครงการวิจยัใหไ้ดทุ้น  วรรณดี สุทธินรากร  001.43 ว247ก 2557  
149  การสร้างสรรคง์านทอมดัหม่ีร่วมสมยั /  ประภากร สุคนธมณี RH 677.028 ป341ก 2556  
150   การใหบ้ริการอนามยัการเจริญพนัธุ์ : คู่มือส าหรับเจา้หนา้ที่...  สมศกัด์ิ สุทศัน์วรวฒิุ 613.94 ก528 2556  
151  การออกแบบและวเิคราะห์อลักอริทึม /  สมชาย ประสิทธ์ิจูตระกูล  005.1 ส239ก 2553  
152  การออกแบบและสร้างหลงัคาไฟเบอร์กลาสรถพลงังาน

แสงอาทิตย ์(CD โครงงาน) /  
สรศกัด์ิ อกัษรพสุิทธิกุล CD/PR 01107 2555  
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153  กาลานุกรมพระพทุธศาสนาในอารยธรรมโลก /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยตฺุโต)  

อ 294.309 พ335ก 2552  

154  กิจกรรมทางกายเพือ่สุขภาวะ /  สนธยา สีละมาด  613.7 ส191ก 2557  
155  กุมารเวชศาสตร์ทนัยคุ /  ศุภระวรรณ อินทรขาว  618.92  ก721 2554  
156  กุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ /  บุญชู ศิริจงกลทอง  618.9212 ก721 2555  
157  แกว้จอมซน /  แวน่แกว้  รส ว942กซ 2557  
158    เขียนโปรแกรมเชิงวตัถุภาษา Java OOP ฉบบัสมบูรณ์ [ซีดี-รอม]  ธีรวฒัน์ ประกอบผล CD 005.133 ธ647ขป 2556  
159  ไขปมปริศนา การเมืองไทย เรียกร้องประชาธิปไตย เพือ่

อะไรกนัแน่? /  
พเิชษฐ์ วงศเ์กียรต์ิขจร  320.9593 พ654ข 2557  

160  ค. คิด ข.เขียน พทุธศาสนาในประเทศไทย /  ฉตัรสุมาลย ์ 294.309593 ฉ236ค 2555  
161  ความคิดเห็นและความคาดหวงัต่อรายการสุขภาพทาง

โทรทศัน์ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร  
วรัญญา แผอ่ารยะ CD/T 00192 2556  

162  ความจริงที่หายไปจากหนงัสือเก่ียวกบักรณีสวรรคต ร.8 
ออกใหม่ 3 เล่ม /  

สุพจน์ ด่านตระกูล  พ 923.1593 ส826ค 2551  

163  ความเช่ือกบัวทิยาศาสตร์ /  จุมพล เหมะคีรินทร์ พ 303.483 จ638ค 2556  
164  ความตระหนกัรู้เร่ืองเพศ : ความรู้เร่ืองเพศและแนวทาง

ป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ /  
ทิพยสิ์ริ กาญจนวาสี  613.9071 ท471ค 2557  

165  ความทรงจ าบางอยา่งช่างรางเลือน : รวมเร่ืองสั้น /  รัชศกัด์ิ จิรวฒัน์  รส ร348ค 2556  
166  ความพอดีของชีวติ /  อนุชิต ดวงพรม  พ 294.3444 ค181 2556  
167  ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัการพฒันาที่ย ัง่ยนื /  - 338.927 ค181 2556  
168  ความรู้เร่ืองยาบา้ /  อมัพร เบญจพลพทิกัษ ์ พ 613.84 อ555ค 2554  
169  ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนฝ่ังอ่าวไทยและ

อนัดามนัตอนล่าง /  
- อ 578.7698 ค181 2556  

170  ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนอ่าวพงังา /  - อ 577.698 ค181 2556  
171  ความหลากหลายและมูลคา่ของสตัวน์ ้ าเศรษฐกิจบริเวณป่า

ชายเลนในพื้นที่ชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบน 6 จงัหวดั /  
- อ 578.7 ค181 2556  

172  ควกิพม่าส าเร็จรูป [วซีีดี]  อมัพกิา รัตนพทิกัษ,์ ผูแ้ปล  VCD 1250 M 2555 
173  คมัภีร์ Redesigned TOEIC ฉบบัสมบูรณ์  [ดีวดีี]  นเรศ สุรสิทธ์ิ  DVD 00532 M 2557 
174  คมัภีร์การลงทุนแบบเนน้คุณค่า /  เกรแฮม, เบนจามิน  332.678 ก762ค 2553  
175  คมัภีร์สุดยอดการคา้แบบจีน /  หลิวเส่ียวเยีย่น  พ 382.0951 ห337ค 2550  
176  ค าพพิากษาคดีลอบปลงพระชนม ์ร. ๘ ฉบบัสมบูรณ์ : พระ

ราชประวติัและพระราชกรณียกิจ ร. 8 /  
ส านกัพมิพศ์รีปัญญา  347.593077 ค369 2557  
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177  ค าศพัทโ์หราศาสตร์ /  ภณัธิภร วงษจ์นัทร์เพญ็  อ 133.503 ภ335ค 2555  
178  ค าอธิบายกฎหมายลกัษณะหน้ี /  อรพรรณ พนสัพฒันา  346.077 อ332ค 2557  
179  ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผดิและลหุโทษ /  ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ  345.023 ท189ค 2556  
180  คิดแบบ เนลสนั แมนเดลา /  วริศรา ภานุวฒัน์     พ 968.064092 ว329ค 2557  
181  คุณภาพชีวติของขา้ราชการกรมการปกครองของจงัหวดั

สุพรรณบุรี /  
จนัทรัตน์ บุญหนกั PA 306.361 จ275ค 2554  

182  คุณภาพชีวติของขา้ราชการกรมการปกครองของจงัหวดั
สุพรรณบุรี /  

จนัทรัตน์ บุญหนกั CD/PA 00111 2554  

183  คู่มือ Excel 2010 : อพัเดท service pack 1 [ซีดี-รอม] /  อรพนิ ประวตัิบริสุทธ์ิ  CD 005.369 อ334ค 2557  
184  คู่มือ Illustrator CS6 professional guide ฉบบัสมบูรณ์ /  วสนัต ์พึ่งพลูผล  006.6869 ว358ค 2556  
185  คู่มือกฎหมายวทิยชุุมชน : สิทธิและเสรีภาพการส่ือสารของ

ประชาชนภายใตน้โยบายรัฐ /  
สุเทพ วไิลเลิศ 343.09945 ค695 2552  

186  คู่มือการเขียนจดหมายธุรกิจ และอีเมลใ์นสถานการณ์ต่าง ๆ  เศรษฐวทิย ์ 651.75 ศ866ค 2557  
187  คู่มือการเขียนโปรแกรมและใชง้าน Visual C++ 6.0 ฉบบั

โปรแกรมเมอร์ [ซีดี-รอม] /  
ยทุธนา ลีลาศวฒันกุล  CD 005.262  ย355ค 2544  

188  คู่มือการใชโ้ปรแกรม AutoCAD 2000 : 2D drafting [ซีดี-รอม]  ภาณุพงษ ์ปัตติสิงห์  CD 005.369  ภ432ค 2546  
189  คู่มือการใชโ้ปรแกรม AutoCAD 2000 : 3D modeling [ซีดี-รอม]  ภาณุพงษ ์ปัตติสิงห์   CD 005.369   ภ432ค 2546 ผ1-2  

190  คู่มือการใชโ้ปรแกรม Autodesk Inventor 2012 
(Professional) [ซีดี-รอม] /  

ภาณุพงษ ์ปัตติสิงห์  CD 620.00420285 ภ432ค 
2555  

191  คู่มือการบริการการเทียบวฒิุการศึกษาในระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน /  

- GP 370.1 ค695 2553  

192  คู่มือการแปลภาษาองักฤษ /  ประเพศ ไกรจนัทร์ 418.02 ป332ค 2556  
193  คู่มือการเรียน TOEIC /  ประเพศ ไกรจนัทร์ 428.0076 ป332ค 2557  
194  คู่มือการศึกษาภาษีตามประมวลรัษฎากร : ไดป้รับปรุงภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาของสามี ภริยา ตามพระราชก าหนด
แกไ้ขเพิม่เติม ประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 18) พ.ศ. 2555 /  

ทศันีย ์เหลืองเรืองรอง  343.04 ท365ค 2557  

195  คู่มือการออกแบบหอ้งสะอาด /  วริทธ์ิ อ๊ึงภากรณ์  711.555 ว327ค 2555  
196  คู่มือช่างคอมพวิเตอร์ฉบบัสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /  อนิรุทธ ์รัชตะวราห์  CD 004  อ177ค 2546  
197  คู่มือตรวจโรคดว้ยตนเองเบื้องตน้ : รู้ทนัท่วงทีก่อนจะสาย

เกินแก ้/  
โกมุท ภทัรเมธี  พ 616 ค695 2556  

198  คู่มือติดตั้งและเทคนิคการใชง้าน Windows server 2012 R2  นพดล สุขศรี บึทเตอร์  005.4469 น169ค 2557  
199  คู่มือเตรียมสอบ GAT ความถนดัทัว่ไป (ภาษาไทย) /  สอางค ์ด าเนินสวสัด์ิ  153.9449591 ส473ค 2557  
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200  คู่มือเตรียมสอบ Tax auditor วชิาการสอบบญัชี /  - 657.45 ค695 2557  
201  คู่มือเที่ยวตามใจชอบ สิงคโปร์ (2011-2012) /  Supermod  915.957 ค695 2554  
202  คู่มือเรียน Visual basic 2010 [ซีดี-รอม] /  พร้อมเลิศ หล่อวจิิตร  CD 005.262 พ316ค 2554  
203  คู่มือเรียนโครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม [ซีดี-รอม] /  วษิณุ ชา้งเนียม  CD 005.741 ว768ค 2556  
204  คู่มือเรียนและเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา C /  ศุภชยั สมพานิช  005.262 ศ684ค 2557  
205  คู่มือเรียนและใชง้าน Visual C# คลอบคลุมเวอร์ชัน่ 

2010/2012 [ซีดี-รอม] /  
ศุภชยั สมพานิช  CD 005.262 ศ684คร 2556  

206  คู่มือสร้างโมเดลธุรกิจ : ส าหรับผูม้องการณ์ไกล ผูค้ิดจะท า
การใหญ่ และผูห้วงัจะลม้ยกัษ ์/  

ออสเทอร์วลิเดอร์, อเล็ก
ซานเดอร์  

658.4012 อ463ค 2557  

207  คู่มือสร้างเวบ็ไซตด์ว้ย Joomla 2.5 ฉบบั Basic and 
Workshops [ซีดี-รอม] /  

วภิารัตน์ พศิภูมิวถีิ  CD 005.713 ว654ค 2556  

208  คู่มืออ่านคนไดภ้ายใน 5 วนิาที : ดว้ยหลกัการวเิคราะห์คน
จากภาษาท่าทาง /  

ปริญดา ปาลีรัฐ  พ 302.222 ป458ค 2556  

209  เคล็ดลบัสอบ IELTS (International English language 
testing system) [วซีีดี]  

ธนพล (ล าดวน) จาดใจดี    VCD 1247 M 2557 

210  เคล็ดลบัหวัใจเศรษฐี /  ว. วชิรเมธี  พ 294.3444 ว111ค 2557  
211  ใคร ๆ ก็ไปเที่ยวองักฤษ /  อดิศกัด์ิ จนัทร์ดวง  พ 914.2104 อ129ค 2557  
212  ใครอยากไปเรียนเมืองนอก จะบอกให ้/   เนตรปรียา (มุสิกไชย) ชุมไชโย พ 378.4  น785ค 2545  
213  จดหมายเหตุรายวนั การเดินทางไปสู่ประเทศสยาม ในปี 

ค.ศ. 1685 และ 1686 ฉบบัสมบูรณ์ /  
เดอ ชวัซีย ์ 959.3 ด914จ 2550  

214  จริยศาสตร์ : ปรัชญาจริยะส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพทางการ
ศึกษา /  

จ าเริญรัตน์ จิตตจิ์รจรรย ์ 370.114 จ374จ 2557  

215  จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงษาภิมุข เจา้ฟ้าภาณุ
รังสีสวา่งวงษ ์กรมพระยาภาณุพนัธุวงษว์รเดช /  

- อ 923.1593 จ198 2553  

216  จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงษาภิมุข เจา้ฟ้าภาณุ
รังสีสวา่งวงษ ์กรมพระยาภาณุพนัธุวงษว์รเดช /  

ประภาพนัธุ ์(ภาณุพนัธุ)์ กร  อ 923.1593 จ198 2553  

217  จนัทร์เจา้ของดาวพฤหสั /  มนัโร, อริซ รส  อ425จ 2557  
218  จบักระแส Rio+20 สู่สงัคมไทย /  - 338.9 จ287 2555  
219  จาก 100 ปี ร.ศ.130 ถึง 80 ปี ประชาธิปไตย /  สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ  320.9593 จ291 2556  
220  จากตน้สาย สู่ปลายน ้ า /  - GP 333.72 จ291 2556  
221  จ๋ิวแต่แจ๋ว : นาโนอิเล็กทรอนิกส์และนาโนโฟโตนิกส์ /  สมศกัด์ิ ปัญญาแกว้  620.5 ส282จ 2557  
222  จีน : อารยธรรมยิง่ใหญ่แต่โบราณแห่งตะวนัออก /  ดวงธิดา ราเมศวร์  951 ด193จ 2557  
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223  ชุมนุมชีวประวตัิ /  คาร์เนกี, เดล  พ 920 ค336ช 2554  
224  ใชเ้งินแบงคท์  าธุรกิจดีกวา่ [ซีดี-รอม] /  นุกูล เรืองอุทยั CD/พ 332.1753 น722ช 2553  
225  ดนตรีลา้นนา สล่าเคร่ืองตี ภูมิปัญญาช่างท าเคร่ืองดนตรี

ทอ้งถ่ินภาคเหนือประเภทเคร่ืองตี /  
- 786.9 ด121 2557  

226  ดว้ยรักและขนมปัง /  เต้ิล ชยักุล  641.815 ต785ด 2557  
227  ดีวดีีพระไตรปิฎกและธรรมนิพนธ ์[ซีดี-รอม]  - CD 00657 M 2557 
228  เดินเพือ่สุขภาพ /  นาถยา กลัโยธิน  พ 613.7176  ด921 2542  
229  ตะลุยโจทย ์basic grammar /  ศุภวฒัน์ พกุเจริญ  425.076 ศ723ต 2557  
230  ตะลุยโจทย ์Grammar 1500 ขอ้ /  ศุภวฒัน์ พกุเจริญ  425.076 ศ723ต 2556  
231  ตะลุยโจทยภ์าษาฝร่ังเศส PAT 7.1 /  จกัรกฤษณ์ เจริญสิทธ์ิ  440 จ216ต 2557  
232  ต่างตอ้งการความหมายของพื้นที่ /  ศิวกานท ์ปทุมสูติ  895.9114 ศ541ต 2555  
233  ต านานความฝัน : การคน้พบส่ิงประดิษฐข์องบุคคลดงัและ

เหตุการณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์โลก /  
ชูชาติ ทรัพยสุ์ทธิพร  พ 609 ช648ต 2551  

234  ต านานเทพเจา้ยโุรปเหนือและปฐมบทการสร้างโลก /  สมฤทธี บวัระมวล  พ 291.13 ต351 2556  
235  ต านานมูลศาสนา /  รว ีสิริอิสสระนนัท ์ 294.309 ต359 2557  
236  ต าราการพยาบาลนรีเวช (ฉบบัองคร์วม) /  - 618.1 ต367 2553  
237  ต าราการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม และการพยาบาล /  ประเสริฐ ธนกิจจารุ 617.461059 ต367 2554  
238  ติวฟิต พชิิต pat 3 ความถนดัทางวศิวกรรมศาสตร์ /  สมเด็จ วงคม์าต  620.0076 ส243ต 2556  
239  ถัว่และธญัพชืเมล็ดพนัธุแ์ห่งสุขภาพ (ทุกอาหารเป็นยา ถา้

กินเป็น 3) /  
ททัยา อนุสสร  641.33 ท343ถ 2555  

240  ทศชาดกพระพทุธเจา้ และหลกัธรรมค าสัง่สอน /  วรรธก ภูมิวรเมธ  294.382325 ท236 2553  
241  ท่องแดนหตัถศิลป์ถ่ินลา้นนา หรรษาความอร่อย /  ทองพบั 915.9304 ท286ท 2554  
242  ทกัษะพื้นฐานทางการพยาบาล /  - 610.73 ท337 2550  
243  ทิศทางการเขา้สู่ประชาคมโลกของกรุงเทพมหานคร /  เจษฎา ศาลาทอง 341.2 จ755ท 2557  
244  เทคนิคสอบ TOEIC speaking and writing tests [วซีีดี]  ธนพล (ล าดวน) จาดใจดี  VCD 1248 M 2555 
245  เทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภณัฑข์ั้นสูง NX /  ฤทธิธา สงวนวรรณ 620.00420285 ฤ173ท 2554  
246  เทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกลงานไม ้/  ประณต กุลประสูตร  621.9 ป254ท 2557  
247  เที่ยว กิน ช็อป เมืองเชียงใหม่ /  นกกนก  พ 915.93 น111ท 2553  
248  ไทย - ฟิลิปปินส์ : สายสมัพนัธนิ์รันดร /  กระทรวงการต่างประเทศ  อ 327.5930599 ท931 2552  
249  เน้ืองอกและมะเร็งในกุมารศลัยศาสตร์ /  สุรศกัด์ิ สงัขทตั ณ อยธุยา  618.92994 น881 2552  
250  แนวทางการควบคุมภายในที่ดี [ซีดี-รอม] /  ณฐพร พนัธุอุ์ดม CD 332.6453  ณ341น 2549  
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251  แนวปฏิบติัการติดต่อคา้ขายกบัประเทศจีน /  วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน  พ 382.0951  ว436น 2540  
252  แนวปฏิบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ /  - 657.458  น928ต 2542  
253  แนะวธีิคิด พชิิตขอ้สอบภาษาไทย มัน่ใจเตม็ 100 /  สิริรัตน์ รักซอ้น  495.91076 ส732น 2556  
254  บทเรียนจากการประชุมเพือ่พฒันามนุษยด์ว้ยรูปแบบใหม่ : 

กรณีเจา้หนา้ที่ราชทณัฑ ์/  
- 364.63 บ128 2556  

255  บางแง่มุมเก่ียวกบัพระพทุธองค ์/  เสฐียรพงษ ์วรรณปก  294.361 ส893บ 2556  
256  แบบแปลนบา้นดิน /  สมพงษ ์บวัแยม้  728 ส263บ 2557  
257  ปฏิทินท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 3 ฤดู /  นิภาพร ไพศาล  915.9304 น624ป 2557  
258  ปฐพกีลศาสตร์ : พลาสติซิตีและทฤษฎีสถานะวกิฤต /  สุเชษฐ ์ลิขิตเลอสรวง  624.15136 ส759ป 2553  
259  ประวตัิและลทัธิของปวงปรัชญาเมธี /  โทมสั, เฮนร่ี  180 ท849ป 2557  
260   ประวติัศาสตร์ของผูย้ิง่ใหญ่ ต  านานมหาบุรุษ สตรี ผูเ้ปล่ียนโลก  ด็อกเตอร์โนว 920.02 ด261ป 2557  
261  ประวตัิศาสตร์ไทยฉบบัสังเขป /  วยัอาจ, เดวดิ เค.  959.3 ว441ป 2556  
262  ประวตัิศาสตร์สิงคโปร์ /  ชิว, เออเนสท ์ซี.ที.  959.57 ป372 2557  
263  ปอมเปอี อารยธรรมที่ล่มสลาย /  คิมชิกย ู พ 945 ค451ป 2557  
264  ปัจจยัที่มีผลต่อความพงึพอใจในการท างานของขา้ราชการ

สงักดัส านกังาน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร /  
มานะชยั กฤตอ าไพ PA 658.314 ม445ป 2555  

265   ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและ.. รัศมี ภทัรภกัดีกุล PA 336.2 ร388ป 2556  
266  ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานสมาคมกีฬา : 

กรณีศึกษาชมรมเปตองในสงักดัสมาคมแห่งประเทศไทย /  
กรรณิกา หลิมวานิช PA 796.06 ก172ป 2556  

267  ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ
ในมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั /  

พระกุศล ฮุน PA 428.3407  ก321ป 2555  

268  ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นการ
รักษาความปลอดภยัและใหบ้ริการแก่นกัท่องเที่ยวของ
ต ารวจภูธรจงัหวดักระบี่ /  

วรรธนพล วรดิลก PA 363.28 ว272ป 2556  

269  ปันนาลา้นนา /  ดุษฎีพนัธุ ์พจี  915.9304 ป534 2555  
270  เปิดขมุทรัพยอ์ดีตกาล /  ฮอห์ตนั, ไบรอนั  930.1 ฮ199ป 2557  
271  เปิดขมุทรัพยอิ์นเดีย /  ธนิษฐา แดนศิลป์  370.954 ธ265ป 2549  
272  เปิดต านาน เปิบพสิดาร /  สนัติ เศวตวมิล     พ 647.95593 ส583ป 2557  
273  ผญาสอนศีลธรรม เล่มที่ 2 ยกคุณพอ่ ยอคุณแม่ /  จ.เขมจิตต ์ พ 895.91 จ111ผ 2555 ล2  
274  ผลของพาสเจอไรเซชัน่ที่มีต่อคุณภาพของน ้ าปลาเกลือต ่าซ่ึง

ผลิตจากกระบวนการแยกสารผา่นเยือ่ดว้ยไฟฟ้า (CD 
โครงงาน) /  

อลิษา โพธ์ิใบ  CD/PR 01102 2556  
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275  ผลของโอโซนต่อคุณภาพของมะม่วงพนัธุเ์ขียวเสวย (CD 
โครงงาน) /  

ศุกลวฒัน์ สีสนั CD/PR 01103 2556  

276  แผนพฒันาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 /  - อ 338.4791 ผ932 2555  
277  แผลเก่า /  ไม ้เมืองเดิม น ม962ผ 2557  
278  ฝร่ังถามคุณตอบได ้/  ยวุนาฎ คุม้ขาว  พ 428.3495911 ย442ฝ 2556  
279  ฝากหวัใจในแผน่ดิน : รวมบทกว ีนภาลยั (ฤกษช์นะ) 

สุวรรณธาดา /  
นภาลยั (ฤกษช์นะ) สุวรรณ
ธาดา 

พ 895.911 น198ฝ 2556  

280  ฝึกใหค้ิดเป็น คิดใหส้ร้างสรรค ์/  อารี พนัธม์ณี  153.42 อ658ฝ 2557  
281  พงศาวดารญวนและเขมรในพงศาวดารรัตนโกสินทร์ /  รว ีสิริอิสสระนนัท ์ 959.3 พ146 2557  
282  พจนานุกรมค าศพัทน่์าฉงน สบัสน /  พยทุธ เตียวรัตนกุล  อ 423.1 พ223พ 2556  
283  พจนานุกรมภาษาโคราช /  - อ 495.91703 พ174 2557  
284  พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

[ดีวดีี]  
- DVD 00530 M 2556  

285  พฒันาเวบ็ไซตส์มยัใหม่ดว้ย HTML5 CSS3 + JavaScript 
ฉบบัสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /  

จีราวธุ วารินทร์  CD 005.72 จ575พ 2555  

286  พฒันาแอปพลิเคชนัดว้ย VBA บน Excel ฉบบั
โปรแกรมเมอร์ /  

อ านาจ นุตะมาน  005.74 อ686พ 2556  

287  พนัธุไ์มป่้าชายเลนในประเทศไทย /  - อ 583.763 พ572 2555  
288  พชิิต CU-TEP grammar /  - 428.0076 พช647 2555  
289  พชิิต TOEIC ดว้ยเทคนิคง่าย ๆ (ฉบบัเรียนดว้ยตนเอง) /  นเรศ สุรสิทธ์ิ  428.0076 น266พ 2556  
290  พชิิตขอ้สอบ CU-TEP (สอบเขา้จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) /  นเรศ สุรสิทธ์ิ  428.0076 น266พข 2556  
291  พื้นฐานกระบวนการถ่ายเทมวลสารและการแยกทาง

กายภาพในงานวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม /  
พสุิทธ์ิ เพียรมนกุล  660.28423 พ786พ 2557  

292  พื้นฐานกุมารเวชศาสตร์ /  อจัฉรา ตั้งสถาพรพงษ ์ 618.92 พ816 2555  
293  พดูองักฤษกบัชาวต่างชาติ : 120 สถานการณ์พบบ่อยใน

ชีวติประจ าวนั  [วซีีดี]  
ชิดพงษ ์กวีวรวฒิุ  VCD 1246 M 2555  

294  โพธิสตัวจรรยา : มรรคาเพือ่มหาชน /  ประพจน์ อศัววรุิฬหการ 294.392 ป297พ 2557  
295  ภาวะวกิฤตในกุมารเวชศาสตร์ 1 /  - 618.92028 ภ476 2557  
296  ภาษาจีนส าหรับโรงแรมและการบริการ /  ตงจิง  495.1824 ต112ภ 2557  
297  ภาษาญี่ปุ่ นส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ /  พรียา อิสรพฒันสกุล 495.6824 พ794ภ 2557  
298  ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่ นเบื้องตน้ /  ณัฏฐิรา ทบัทิม  495.68 ณ328ภ 2557  
299  ภาษาองักฤษเจรจาธุรกิจ ซ้ือ-ขาย ใหบ้ริการ /  แบงค,์ พ.ี บ.ี 428.24 บ882ภ 2557  
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300  ภาษาองักฤษผดิบ่อย /  เศรษฐวทิย ์ 428 ศ866ภ 2557  
301  ภาษาองักฤษส าหรับแพทยพ์ยาบาล ฉบบัเตรียมพร้อมสู่

อาเซียน /  
วรณัฐ ปกรณ์รัตน์  428.2495911 ว194ภ 2557  

302  ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2557 /  - 343.04 ภ491 2557  
303  ภูฐาน..นะจะ๊ /  ฉตัรสุมาลย ์ พ 915.498 ฉ236ภ 2557  
304  มนตร์เสน่ห์แห่งการถ่ายภาพกลางคืน /  ไบเดอร์แมน, กาเบรียล  778.719 บ969ม 2557  
305  มหาธาตุ /  ธนธร กิตติกานต ์ 294.3435 ธ144ม 2557  
306  มอร์ตาร์ผสมโฬม (CD โครงงาน) /  เรืองศกัด์ิ สุญราช  CD/PR 01105 2556  
307  มะละกาไม่มีทะเล /  จเด็จ ก าจรเดช  รส จ133ม 2557  
308  เม่ือขา้พเจา้เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักรณีสวรรคต /  สุด แสงวิเชียร  364.9593 ส765ม 2551  
309  แมงเม่าส าราญ /  ณัฐวฒัน์ อน้รัตน์  พ 332.6322 ณ359ม 2555  
310  แมงเม่าส าราญ Season 2 /  ณัฐวฒัน์ อน้รัตน์  พ 332.6322 ณ359ม 2557  
311  โมเดลธุรกิจของคุณ /  คลาร์ก, ทิม  650.1 ค173ม 2557  
312  เยอืนถ่ินแผน่ดินพทุธ บงักลาเทศ /  นิพทัธพ์ร เพง็แกว้  พ 915.492 น619ย 2557  
313  รวมกฎหมายกรมการคา้ภายใน /  - อ 346.07 ร155 2552  
314  รวมบทกวก่ีอนกาลจกักลายกลืน /  ชมพร เพชรอนนัตก์ุล  พ 895.911 ช171ร 2556  
315  รวมบทกวโีคลงบา้นโคลงเมือง /  นายทิวา  พ 895.911 น473ร 2556  
316  รวมบทความที่ไดรั้บรางวลัวนิดา ตนัติวทิยาพทิกัษ ์ส าหรับ

วทิยานิพนธเ์พือ่คนจน ปีที่ 3 /  
- 305.569 ร156 2555  

317  รวมพระวรธรรมคติ (ปี 2537-2556) /  ญาณสงัวร, สมเด็จ
พระสงัฆราช  สกลมหา
สงัฆปริณายก, สมเด็จพระ 

294.3444 ญ241ร 2556  

318  รวมเร่ืองสั้น เร่ือง-ผม-เล่า /  จ าลอง ฝ่ังชลจิตร  รส จ377ร 2557  
319  รวยและยิง่ใหญ่สไตลผ์ูน้ าทางธุรกิจ /  ฮชัชิสนั, เจมส์ โอลาน   พ 650.1 ฮ222ร 2547  
320  รหสัปฏิวตัิชีวติ /  โรบินสนั, เคน  พ 153.3 ร934ร 2557  
321  ระบบบริหารงานคลินิก (CD โครงงาน) /  มนสัว ีโกมลนิรมิต  CD/PR 01110 2556  
322  ระบบบริหารงานหอพกั (CD โครงงาน) /  พงศธร จนัทร์ชิดฟ้า  CD/PR 01112 2556  
323  ระบบบนัทึกและตรวจติดตามการปฏิบตัิงานของนกัศึกษา 

โครงการสหกิจศึกษา ( CD โครงงาน) /  
ตะวนั มัน่อภิสิทธ์ิ CD/PR 01115 2553  

324  ระเบียบวิธีการวจิยัทางพยาบาลศาสตร์ /  บุญใจ ศรีสถิตยน์รากูร  001.42 บ418ร 2553  
325  รักใหเ้ป็น ไม่เห็นยาก /  รัชเขต วสีเพญ็  พ 152.4 ร321ร 2557  
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326  รัฐฉาน : ประวตัิศาสตร์และการปฏิวตัิ /  อคันี มูลเมฆ  959.1 อ469ร 2557  
327  รัฐประศาสนศาสตร์พลเมือง /  เอนก เหล่าธรรมทศัน์ 350 อ893ร 2557  
328  รัสเซียสมยัซาร์และสงัคมนิยม /  อนนัตช์ยั เลาหะพนัธุ 947 อ169ร 2557  
329  รากบุญ : รอยรักแรงมาร /  ช่อมณี  น ช321ร 2557  
330  ร่างคู่มือวธีิการดูแลผูต้อ้งขงัหญิง /  - 365.6 ร399 2556  
331  ราชาสถาน /  วนัฉตัร ชินสุวาเทย ์ พ 915.404 ว424ร 2556  
332  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาคุณภาพชีวิตคน

พิการแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2550-2554 (ระยะส้ินสุดแผนฯ)  
ทิพาภรณ์ โพธ์ิถวลิ  
 

   RH 305.90816 ท488ร 2555  

333  รายงานการประชุมวนัสากลแห่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วนัที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 โรงแรมรามาการ
เดน้ส์ กรุงเทพฯ /  

- GP 333.95 ร451 2549  

334  รายงานการวจิยั เร่ือง การวิจยัและพฒันารูปแบบการน า
กรอบวฒิุแห่งชาติสู่การปฏิบติั /  

ศิริพรรณ ชุมนุม  RH 371.2912 ศ464ร 2555  

335  รายงานการวจิยั การพฒันานวตักรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ผูป่้วยเบาหวานในชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง /  

พมิพสุ์ภาว ์จนัทนะโสตถ์ิ  RH 616.462 พ718ร 2554 

336  รายงานการวจิยั เร่ือง การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนยคุใหม่
เพือ่รองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ดว้ย
การบูรณาการไอซีที ในการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ /  

บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์ RH 371.39 บ641ร 2555  

337  รายงานการศึกษากลุ่ม ส าหรับนกับริหารการจดัการดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เล่ม 2 /  

- GP 333.72 ร451 2556 ล2  

338  รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ โครงการวิจยั การจดัท า
ยทุธศาสตร์การผลิตและพฒันาก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม /  

- RH 658.301 ร451 2555  

339  รายงานการศึกษาทางวชิาการส่วนบุคคล ส าหรับนกับริหาร
การจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เล่ม 1/  

- GP 333.72 ร451 2556 ล1  

340  รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการส ารวจและศึกษาการรับรู้ และ
ความคิดเห็นประชาชนในเร่ืองการจดัเกบ็ค่าบ าบดัน ้ าเสีย /  

สุรพล กาญจนะจินดา  RH 338.436283 ส852ร 2555  

341  รายงานสรุปการสงัเคราะห์โครงการวจิยัชุด การส่ือสารกบั
จิตส านึกสาธารณะ /  

อศัวนิ เนตรโพธ์ิแกว้  302.2 อ579ร 2552  

342  รายงานสรุปผลงานวจิยั โครงการคุณภาพชีวติคนไทย 2550-
2553 /  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์. ส านกัวจิยั  

RH 306 ร451 2554  

343  รู้เท่าทนั AEC /  สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์ 341.2473 ส232ร 2557  
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344  รู้เฟ่ือง...การควบรวมกิจการโอกาสของธุรกิจไทย /  กิติพงศ ์อุรพพีฒันพงศ ์ 338.83 ก677ก 2557  
345  เรียนการพยาบาลบาดแผลไหมด้ว้ยกรณีศึกษา /  กลัยา เตชาเสถียร  617.1 ก398ร 2557  
346  เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ดว้ยภาษา C พร้อม

โครงงาน [ซีดี-รอม] /  
- CD 629.895416  ร831 2552  

347  แรงจูงใจในการสมคัรเขา้เป็นนกักรีฑาทรีชาติ : กรณีศึกษา 
นกักรีฑาทีมชาติไทย /  

บุญถึง ศรีสงัข ์ PA 796.42 บ457ร 2556  

348  โรคเก๊าทแ์ละโรคขอ้กระดูกอกัเสบ /  ศกัด์ิ บวร  616.3999 ศ322ร 2557  
349  เลาะร้ัวชมวงั /  โกสินทร์ รตนประเสริฐ  728.8209593 ก966ล 2557  
350  วงัสวนดุสิต /  บณัฑิต จุลาสยั  728.82 บ259ว 2557  
351  วทิยานิพนธเ์ร่ือง ภาวะผูน้ าของคณบดีที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน /  

จนัทรัศม ์ภูติอริยวฒัน์ T/มก 378.111 จ278ว 2551  

352  วศิวกรรมการเช่ือม /  มงคล เพิม่ฉลาด  671.52 ม114ว 2556  
353  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1/  ไชยพร ยกุเซ็น 616.025 ว896 2557  
354  เวบ็เซอร์วสิส าหรับอ านวยความสะดวกเพือ่อพัเดตและ

ประสานขอ้มูลสู่ฐานขอ้มูลเซิร์ฟเวอร์ (CD โครงงาน) /  
ฐานพฒัน์ พรีะรัตนดิลก CD/PR 01109 2556  

355  สงครามโลกคร้ังที่ 2 ท  าไม? ไทยจึงไม่แพ ้/  อศัวนิ จินตกานนท ์   พ 940.53593 อ579ส 2554  
356  สตรีในคมัภีร์ตะวนัออก /  ปรีชา ชา้งขวญัยนื  305.4 ป467ส 2557  
357  สตีฟ จอ็บส์ /  ไอแซคสนั, วอลเตอร์  926.2139 อ993ส 2554  
358  สถิติขั้นสูงส าหรับการวจิยัทฤษฎีและปฏิบติั /  ส าราญ มีแจง้  519.5 ส698ส 2557  
359  สมบตัิทางเคมีกายภาพของเน้ือมะพร้าวขดูอบแหง้และ

น ้ ากะทิทีไ่ด ้(CD โครงงาน) /  
กาญจนาลกัษณ์ ศรีภาเลิศ  CD/PR 01100 2556  

360  สมุนไพร รู้ไวไ้กลโรค /  รัตติยา นิลกลม  พ 615.321 ร366ส 2557  
361  สร้างพอร์ตหุน้ใหร้วยมัง่คัง่แบบ วอร์เรน บฟัเฟตต ์/  รามาซวาม่ี, เยวา  พ 332.6322 ร444ส 2556  
362  สร้างสรรคเ์อฟเฟ็กตแ์ละตกแต่งงานวดีิโอ After Effects 

CS6 ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ /  
จุฑามาศ จิวะสงัข ์ 006.7869 จ628ส 2557  

363  สามานย ์สามญั /  อุทิศ เหมะมูล  รส อ824ส 2557  
364  สารพนัปัญหาพฒันาการเด็ก /  พสิินี คุณานนท ์ พ 612.65 พ782ส 2557  
365  สุดยอดค าคน...โชคดี! /  พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  พ 808.882 พ358ส 2556  
366  สู่สงครามลา้งพภิพ /  กอร์ดอน, ร็อดเดริก  น ก364ส 2556  
367  เสน้ทางพชิิตฝันกวา่จะเป็นแอร์โฮสเตส /  ชนิกา ค  าเจริญ  พ 387.742092 ช149ส 2556  
368  แสงหน่ึง /  อมรินทร์พร้ินต้ิง  อ 923.1593 ส966 2550 ล1  
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369  หญิงเสาและเร่ืองราวอ่ืน /  กลา้ สมุทวณิช  รส ก312ห 2556  
370  หนงัยางลา้งใจ /  วสูิตร แสงอรุณเลิศ  พ 158.1 ว796ห 2557  
371  หนงัสือสวดมนตว์ดัวดัญาณเวศกวนั /  วดัญาณเวศกวนั  294.3443 ห149 2555  
372  หลกักฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั /  พเิศษ เสดเสถียร  346.066 พ763ห 2557  
373  หลกัการเขียนอุทธรณ์-ฎีกาคดีอาญาและรวมฎีกา-การขยาย

ระยะเวลา ตั้งแต่ พ.ศ.2526-2554 /  
สนอง แก่นแกว้  347.08 ห321 2557  

374  หลกัการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ /  สมชนก (คุม้พนัธุ์) ภาสกรจรัส  382 ส237ห 2556  
375  หลกัการใชภ้าษาไทย /  นพดล จนัทร์เพญ็  495.918 น169ห 2557  
376  หลกัการลงทุน /  เฉลิมขวญั ครุธบุญยงค ์ 332.6 ฉ413ห 2557  
377  หุ่นดี สุขภาพดี ไม่ใช่เร่ืองยาก (CD โครงงาน) /  นุจรินทร์ มีโภคกิจ  CD/PR 01111 2556  
378  หุน้ใหม่ : ความภูมิใจของจงัหวดั /  ฐิติเมธ โภคชยั  332.6322 ฐ351ห 2557  
379  เหตุผลของการมีชีวติอยู ่3 /  วนัชยั ตนัติวทิยาพทิกัษ ์ พ 303.4 ว426ห 2557 ล3  
380  เหน่ือยชัว่คราว สบายชัว่โคตร /  ภทัรพล ศิลปาจารย ์ พ 332.024 ภ368ห 2557  
381  อนาคตที่เราตอ้งการ /  - 338.927 อ175 2556  
382  อสรพษิและเร่ืองอ่ืนๆ /  แดนอรัญ แสงทอง  รส ด956อ 2557  
383  ออกแบบ สร้าง โปรโมต Website ฉบบัสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /  ปิยะ นากสงค ์ CD 006.7 อ443 2557  
384  ออกแบบงาน 3 มิติ ดา้นวศิวกรรมและงานช่าง SolidWorks 

2012 ฉบบัสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /  
จุฑามาศ จิวะสงัข ์ CD 620.00420285 จ628อ 

2555  
385  ออกแบบอยา่งอีสาน : ทางออกจากขอ้จ ากดั /  ตะวนั พงษบ์ุรุษ  745.449593 ต258อ 2551  
386  อาหารปลอดภยั รู้ไวไ้ม่เสียรู้ (ผูค้า้) /  เวณิกา เศรษฐวรกร  พ 641.31 อ678 2556  
387  อุดมการและกลไกทางอุดมการของรัฐ /  อลัธูแชร์, หลุยส ์ 320.5 อ571อ 2557  
388  เอนไซมแ์ละการประยกุตใ์ช ้[ซีดี-รอม] /  รัชดาภรณ์ ศรีปรางค ์โคบายาชิ  CD 572.7 ร331อ 2556  

 


