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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  120 ปี ผา่นฟ้า ประชาธิปก /  - อ 923.1593 ห159 2556  
2  50 สุดยอดทฤษฎีของโลก จากมนัสมอง

นกัวทิยาศาสตร์อจัฉริยะ! /  
อลั-คาลีลี, จิม  501 อ571ห 2557  

3  60 ลา้นดวงใจถวายพอ่ /  - อ 923.1593 ห111 2550  
4   Advances in food science and technology volume 1 P.M., Visakh  664 A244 2013 v1  
5  Advances in food science and nutrition volume 2  P.M., Visakh  664 A244 2014 v2  
6  AHP การตดัสินใจขั้นสูง เพือ่ความกา้วหนา้ของ

องคก์ร และความอยูดี่มีสุขของมหาชน /  
วฑิูรย ์ตนัศิริคงคล 658.403 ว574อ 2557  

7  Animation ชุมชนต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (CD 
โครงงาน) /  

ยงุยทุธ สวสัด์ิพกุ  CD/PR 01077 2556  

8  Animation เร่ือง เกษตรทฤษฎีใหม่ (CD 
โครงงาน) /  

กนกพรรณ กฤตบุญญาลยั  CD/PR 01081 2556  

9  Applied calculus for the managerial, life, and 
social sciences /  

Tan, S. T  515  T161A 2005  

10  Applied calculus for the managerial, life, and 
social sciences /  

Tan, S. T  515  T161A 2011  

11  Basic iOS App development /  ศุภชยั สมพานิช  006.78 ศ684บ 2556  
12  Cambridge IELTS 9 : authentic examination 

papers from Cambridge ESOL [VCD]  
  VCD 1047 M 2013 v9d1-2  

13  Cases in marketing of services : an international 
collection / Arthur Meidan, Luiz Moutinho  

Meidan, Arthur 658.8  M499C 1993  

14  Character emotion in 2D and 3D animation [CD-
ROM] /  

Pardew, Les  CD 006.696 P226CE 2008  

15  Community radio in Thailand : from media 
reform to an enabling regulatory framework /  

Pirongrong Ramasoota 384.54 P672C 2013  

16   Demopaedia พจนานุกรมประชากรศาสตร์พหุภาษา  ปราโมทย ์ประสาทกุล  อ 304.603  ป452ด 2556  
17  Design and analysis of experiments /  Montgomery, Douglas C  001.434 M787D 2013  
18  Design mobile App /  อภิรักษ ์ปนาทกูล  006.78 อ259ด 2556  
19  E-Commerce Thailand Guide 2001/  สนัติ วริิยะรังสฤษฏ ์ 004.678  อ769 2544  
20  Electronic devices  Floyd, Thomas L. CD 621.3815  F645E 2005  
21  Essentials of marketing : a marketing strategy 

planning approach /  
Perreault, William D.  658.8 P455E 2008  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
22  Essentials of marketing : a marketing strategy 

planning approach /  
Perreault, William D.  658.8 P455E 2015  

23  Excel programming : your visual blueprint for 
creating interactive spreadsheets [CD-ROM] /  

Simon, Jinjer  CD 005.369 S595E 2002  

24  Flash CS6 essential /  อิศเรศ ภาชนะกาญจน์  006.7869 อ757ฟ 2557  
25  Flash CS6 essential [ซีดี-รอม] /  อิศเรศ ภาชนะกาญจน์  CD 006.7869 อ757ฟ 2557  
26  Food processing : principles and applications /  Clark, Stephanie  664 F686 2014  
27  Fundamentals of fluid mechanics 4e : an 

interactive e-text [CD-ROM] /  
Munson, Bruce R. CD 620.106  M969F 2002  

28  General chemistry /  Russell, John B. 540  R961G 1992  
29  Global marketing /  Keegan, Warren J. 658.848 K26G 2015  
30   Grammar and vocabulary for the TOEIC test [VCD] Gear, Jolene  VCD 1237 M 2010 d1-2c1  
31  Guide to programming with Python [CD-ROM] /  Dawson, Michael  CD 005.133  D272G 2008  
32  Handbook of analytical validation / Swartz, Michael E. 543  S971H  2012  
33  Hell ACE ญี่ปุ่ น : คู่มือสนทนาและสาํนวนในการ

ทาํงานกบัชาวญี่ปุ่ น /  
คาซูมิ ศรีจกัรวาฬ 495.6824 ค321ฮ 2556  

34  Hello AEC เกาหลี : คู่มือสนทนาและสาํนวนใน
การทาํงานกบัชาวเกาหลี /  

อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม  495.7 อ858ฮ 2556  

35  HVAC simplified [CD-ROM] /  Kavanaugh, Stephen P. CD 697 K21H 2006  
36  Inside Windows NT Server 4, administrators 

research edition [CD-ROM] /  
Heywood, Drew  CD 005.44769  H622I 1997  

37  International accounting /  Doupnik, Timothy S. 657.96 D738I 2015  
38  Introduction to logic design 2002 [CD-ROM] /  Marcovitz, Alan B. CD 621.395  M321I 2002  
39  King Bhumibol and the Thai Royal family in 

Lausanne /  
Seraidaris, Lysandre C. R 923.1593 K54 2012  

40  Lanna house and way of life /  Thapanee Kruaraya 728.09593 T367L 2014  
41  Malacca [DVD]    DVD 00523 M 2009  
42  Management : leading people and organizations 

in the 21st century [CD-ROM] /  
Dessler, Gary  CD 658  D475M 1998  

43  Management [CD-ROM} /  Robbins, Stephen P. CD 658  R636M 1999  
44  Managing innovation: integrating technological, 

market and organizational change /  
Tidd, Joe 658.514 T558M 2014  
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  ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
45  Marketing channels: a management view /  Rosenbloom, Bert  658.84 R813M 2013  
46  Marketing in Asia /  Kerin, Roger A  658.80095 K39M 2013  
47  Medicine [VCD]  McCarter, Sam  VCD 1236 M 2009 
48  Multinational management : a strategic approach 

[CD-ROM] /  
Cullen, John B. CD 658.049  C967M 2005  

49  Negotiating success: tips and tools for building 
rapport and dissolving conflict while still getting 
what you want /  

Hornickel, Jim  158.5 H813N 2014  

50  Open source .net development : programming 
with nant, nunit, nDoc, and more [CD-ROM] /  

Nantz, Brian  CD 005.3  N193O 2005  

51  Oxford English for careers : medicine 1 : 
teacher's resource book /  

McCarter, Sam  428.24 M123O 2015 v1  

52  Oxford student's dictionary of English : for 
learners using English to study other subjects 
[CD-ROM] /  

- CD/R 423 O98 2012  

53  Practical financial management /  Lasher, William R. 658.15 L343P 2003  
54  Presenting active X [ CD-ROM ] /  Ernst, Warren  CD 005.2762  E71P 1996  
55  Running Microsoft Office 97 [CD-ROM] /  Halvorson, Michael CD 005.369  H197R 1997  
56  Skills for the TOEFL iBT test : listening and 

speaking [VCD]  
- VCD 1238 M 2012 d1-3c1  

57  Skills for the TOEFL iBT test : reading and 
writing [VCD]  

- VCD 1239 M 2012 c1  

58  Testbuilder for TOEFL iBT [VCD]  Vittorio, Pamela  VCD 1241 M 2011 d1-2c1  
59  The art and technique of digital color correction 

[DVD]/  
Hullfish, Steve  DVD 778.66 H913A 2008  

60  The directory of traditional Thai textile 
entrepreneurs /  

Wirod Jaiareerob  R 677.025 D598 2012  

61   The essential guide to image processing [CD-ROM] Bovik, Al  621.367 E78 2009  
62  The leadership contract : the fine print to 

becoming a great leader /  
Molinaro, Vince  658.4092 M722L 2013  

63  The Merck index : an encyclopedia of chemicals, 
drugs, and biologicals [CD-ROM] /  

- CD/R 615.103 M555 2006  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
64  The one-hour business plan: the simple and 

practical way to start anything new /  
McAdam, John  658.11 M113O 2013  

65  The warren buffett way /  Hagstrom, Robert G  332.6 H146W 2014  
66  Understanding business [CD-ROM] /  Mchugh, James M.  CD 650  N632U 2002  
67  Unleashing creativity and innovation: nine 

lessons from nature for enterprise growth and 
career success /  

Birla, Madan  658.4063 B619U 2014  

68  Using CATIA v5 [CD-ROM /  Karam, Fred  CD 620.00420285 K18U 2004  
69  Vocabulary and grammar for the TOEFL test [VCD]  - VCD 1240 M 2013 c1  
70  Wrox's ASP.Net 2.0 Visual Web developer 2005 

express edition starter kit [DVD ]/  
Sussman, David DVD 005.276 S964W 2006  

71  XHTML essentials [CD-ROM] /  Sauers, Michael CD 005.72  S255X 2001  
72  กฎหมายธุรกิจ /  มหาวทิยาลยัสยาม. คณะนิติศาสตร์  ต 346.07  ก117 2541  
73  กลยทุธก์ารอินทิเกรตและเมเปิล /  เสนอ คุณประเสริฐ  620.00285536 ส899ก 2549  
74  กลยทุธแ์ละวธีิเจรจาต่อรองทางการคา้ /  หล่ี, ผเูหลียง พ 658.4052 ห338ก 2555  
75  กลศาสตร์วศิวกรรม : ภาคพลศาสตร์ /  มนตรี พรุิณเกษตร  620.104  ม152ก 2550  
76  กวนิีพนธข์ององัคาร กลัยาณพงศ ์/  องัคาร กลัยาณพงศ ์ 895.911  อ493ก 2548  
77  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ /  วโิรจน์ ทวปีวรเดช  005.1 ว711ก 2555  
78  การคดัแยกแบคทีเรียชอบเคม็ที่ผลิตเอนไซมโ์ป

รติเอสจากปลาร้า (CD โครงงาน) /  
อายรีูน มานะ  CD/PR 01097 2556  

79  การคิดอยา่งเป็นระบบ : การประยกุตใ์ชใ้นการ
เรียนการสอน /  

มกราพนัธุ ์จูฑะรสก  153.42 ม111ก 2556  

80  การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย /  พบิูล ทีปะปาล  659.131  พ692อ 2537  
81  การเงินส่วนบุคคล /  สุดารัตน์ พมิลรัตนกานต ์ 332.024 ส769ก 2555  
82  การจดัการการเงิน /  บริกแฮม, ยจีูน เอฟ. 658.15  บ215ก 2544  
83  การจดัการความสมัพนัธก์บัลูกคา้ /  คาํนาย อภิปรัชญาสกุล  658.812 ค357ก 2553  
84  การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ /  ศกัด์ิดา ศิริภทัรโสภณ  658.18 ศ323ก 2555  
85  การจดัการนวตักรรมสาํหรับผูบ้ริหาร /  - 658.4038  ก446 2555  
86  การจดัการไอซีท-ีโทรคมนาคม /  ประสิทธ์ิ ทีฆพฒิุ  621.382 ป413ก 2556  
87  การจดัทาํฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์สาํหรับคุณสมบติัของชั้นดินเพือ่การ
ก่อสร้าง ขั้นที่ 3 /  

ประพฒัน์ อุทโยภาศ  RH 910.285  ป317ก 2553  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
88  การใชโ้ปรแกรม Maple /  ไพชยนต ์สิริเสถียรวฒันา  519.720285 พ974ก 2552  
89  การดูแลสุขภาพ พระภิกษุ สามเณร และ 

ประชาชน /  
- พ 616 ก451 2553  

90  การนาํเสนอประเด็นข่าวสารเก่ียวกบัพ.ร.บ. 
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 ของส่ือ
หนงัสือพมิพใ์นประเทศไทย /  

วนัวสิาข ์จตุรวรรณ T/มส 070.172 ว436ก 2556  

91  การบรรจุและเก็บรักษาเภสัชภณัฑ ์/  ภารุณี ถนอมเกียรติ 615.18  ภ468ก 2540  
92  การบริหารการปฏิบตัิการเพือ่ความไดเ้ปรียบใน

การแข่งขนั /  
วพิธุ อ่องสกุล  658.5 ว643ก 2557  

93  การบริหารการผลิตและการปฏิบตัิการ /  เกียรติศกัด์ิ จนัทร์แดง 658.5 ก855ก 2549  
94  การบริหารการส่ือสารขององคก์าร: การส่ือสาร

กบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย /  
ไพโรจน์ วไิลนุช  658.45 พ993ก 2557  

95  การบญัชีบริหาร /  เบญจมาศ อภิสิทธ์ิภิญโญ  657 บ784ก 2555  
96  การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน คร้ังที่ 41 

และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 12-16 สิงหาคม 
2552 ณ กรุงเทพฯ /  

- GP 341.2473 ก482 2552  

97  การประเมินผลการปฏิบติังานแนวใหม่ : ทฤษฎี
และปฏิบตัิ /  

สาํราญ มีแจง้ 658.3125 ส698ก 2556  

98  การผลิตส่ือโทรทศัน์และวดีิทศัน์ /  นิชิโมโต, โยอิชิ 371.335  น564ก 2538  
99  การผลิตส่ือโทรศพัทแ์ละส่ือคอมพวิเตอร์ : 

กระบวนการสร้างสรรคแ์ละเทคนิคการผลิต /  
วภิา อุตมฉนัท ์ 371.33  ว645ก 2544  

100  การพฒันากลุ่มบุคคลออทิสติกสเปกตรัมใน
ระดบัอุดมศึกษา : โครงการประชุมสมัมนา วนั
พฤหสับดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ หอ้งประชุมสุ
ธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน /  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  371.94 ค961 2555  

101  การพฒันาโปรแกรมแบบฝึกหดัคาํศพัทภ์าษามือ
ไทย บนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์(CD 
โครงงาน) /  

พบศิริ ลอยปลิว  CD/PR 01096 2556  

102  การพฒันาโมบายแอพพลิเคชัน่สาํหรับการสอน
คอมพวิเตอร์ฮารดแวร์ดว้ยเอชทีเอ็มแอล 5 (CD 
โครงงาน) /  

ธีระพงษ ์ชูศิลป์   CD/PR 01087 2556  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
103  การพฒันาระบบทะเบียนของนกัศกึษาบนไอโฟน  อนุรักษ ์แยม้หงษ ์ PA 004.16 อ199ก 2556  
104  การพฒันาระบบนาํทางของหุ่นยนตเ์พือ่ใช้

สาํหรับการแข่งขนัหุ่นยนตเ์พือ่นอจ้ฉริยะ 
ประจาํปี 2554 (CD โครงงาน) /  

ดุสิต ด่านจงรักษ ์ CD/PR 01089 2556  

105  การพฒันารูปแบบสมชัชาการศึกษาเพือ่ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน : รายงานการวจิยั /  

พฤทธ์ิ ศิริบรรณพทิกัษ ์ RH 379.11 พ435ก 2554  

106  การพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่สาํหรับการแจง้เคลม
การใชบ้ริการในโรงแรม (CD โครงงาน) /  

วรเชษฐ ์ศิริศิลป์  CD/PR 01095 2556  

107  การพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่สาํหรับการฝึกฝน
พฒันาการทางสมองเด็ก ดว้ย เอชทีเอ็มแอล 5 
(CD โครงงาน) /  

นพคุณ แสขนุทด  CD/PR 01084 2556  

108  การพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่สาํหรับการสร้างบตัร
อวยพรอิเล็กทรอนิกส์อนิเมชัน่ดว้ยเอชทีเอ็มแอล 
5 (CD โครงงาน) /  

ทศพล พลสวสัด์ิ CD/PR 01086 2556  

109  การพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่สาํหรับเก็บเพลงที่ช่ืน
ชอบจากยทููปแบบออฟไลน์ดว้ยเอชทีเอ็มแอล 5 
(CD โครงงาน) /  

เกียรติภูมิ มานะวฒันวงศ ์ CD/PR 01088 2556  

110  การพฒันาแอพพลิเคชัน่คน้หาสินคา้หน่ึงตาํบล
หน่ึงผลิตภณัฑบ์นไอโอเอ (CD โครงงาน) /  

กิตติคุณ รวยีศวฒัน์  CD/PR 01090 2556  

111  การพสูิจน์เบื้องตน้ในคณิตศาสตร์นามธรรม /  ธวชั ช่างผสั 510.711 ธ391ก 2555  
112  การฟัง-พดูองักฤษใหเ้ก่ง /  ศิริพร ลิมตระการ  428.2495911 ศ463ก 2556  
113  การรับรู้ระยะไกลหยาดนํ้ าฟ้าทัว่โลกดว้ย

ดาวเทียมคล่ืนมิลลิมิเตอร์เวฟแบบแพสชิฟและ
การพยากรณ์อากาศเชิงเลขความละเอียดสูง
สาํหรับประเทศไทย เล่มที่ 1 /  

ชินวชัร์ สุรัสวดี 551.577 ช569ก 2557 ล1  

114  การรับรู้ระยะไกลหยาดนํ้ าฟ้าทัว่โลกดว้ย
ดาวเทียมคล่ืนมิลลิมิเตอร์เวฟแบบแพสชิฟและ
การพยากรณ์อากาศเชิงเลขความละเอียดสูง
สาํหรับประเทศไทย เล่มที่ 2 /  

ชินวชัร์ สุรัสวดี 551.577 ช569ก 2557 ล2  

115  การวเิคราะห์สถิติ /  นิมิตร ช่ืนชม  519.5 น633ก 2556  
116  การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และ

กระบวนการทางสาํนึก /  
วรรณดี สุทธินรากร  003 ว247ก 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
117  การศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงสนบัสนุน

ทางสงัคมและความวติกกงัวล ของผูติ้ดเช้ือเอชไอ
ว ีที่เขา้รับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล
สมุทรสาคร /  

สุสารี ประคินกิจ  RH 362.1969792 ส883ก 
2552  

118  การศึกษาบรรทดัฐานการประเมินคุณค่าของ
สงัคมต่อการลงทุนทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
: รายงานการวจิยั /  

มนทรัตม ์ถาวรเจริญทรัพย ์ RH 362.1  ม154ก 2552  

119  การส่งเสริมการขาย /  องอาจ ปทะวานิช  658.82 อ117ก 2557  
120  การสร้างโจทยใ์นการวจิยั : การเขียน

โครงการวจิยัใหไ้ดทุ้น /  
วรรณดี สุทธินรากร  001.43 ว247ก 2557  

121  การสร้างโปรแกรมคน้คืนคาํศพัทภ์าษาพม่าบน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์(CD โครงงาน) /  

ธีรพนัธ ์ธมัอุทยัพร CD/PR 01091 2556  

122  การสอบบญัชีและการใหค้วามเช่ือมัน่ /  นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ 657.45 น619ก 2557  
123  การเสริมสร้างศกัยภาพการผลิตพืชผกัสมุนไพร 

เพือ่เป็นอาหารปลอดภยัและการสร้างความมัน่คง
ทางอาหารของชุมชน /  

พรรณเพญ็ เครือไทย  RH 615.321 พ265ก 2556  

124  กินเป็นเราอยู ่เรียนรู้อาหารและโยคะตา้นโรค /  พสุิทธิพร ฉํ่าใจ  พ 613.2 ก677 2557  
125  กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน /  กมลวชิ เลาประสพวฒันา  618.9200231 ก721 2556  
126  เกร็ดกฎหมายอาญามาตรา 1-208 /  สมศกัด์ิ เอ่ียมพลบัใหญ่  345 ส284ก 2557  
127  เกร็ดกฎหมายอาญามาตรา 209-398 /  สมศกัด์ิ เอ่ียมพลบัใหญ่  345 ส284กร 2557  
128  ขวา้งกอ้นอิฐมา พฒันาเป็นแกว้มณี : จะวจิารณ์

อยา่งไร ก็ขอใหใ้ชข้อ้มูลที่เป็นความจริง /  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)  พ 294.3013 พ349ข 2554  

129  ขอ้คิดเห็นส่ือมวลชน เร่ือง คณะทูตสยาม ณ 
ประเทศองักฤษ (พ.ศ.2400-พ.ศ.2401) /  

- 327.593042  ข281 2556  

130  ขอ้เทจ็จริงคาํวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญในประเด็น 
"หน่วยงานทางปกครองและเจา้หนา้ที่ของรัฐที่อยู่
ในอาํนาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองตอ้ง
อยูใ่นบงัคบับญัชาหรือกาํกบัดูแลของรัฐบาล
หรือไม่" : กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง /  

- 342.0269 ข286 2547  

131  เขียนโปรแกรม Java เบื้องตน้ /  วรเศรษฐ สุวรรณิก 005.262  ว288ข 2556  
132  เขียนโปรแกรมเชิงวตัถุภาษา Java OOP ฉบบั

สมบูรณ์ /  
ธีรวฒัน์ ประกอบผล 005.133 ธ647ขป 2556  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
133  ความรวยนั้นฟรี เล่ม 1 /  ฮิลล,์ นโปเลียน  พ 158.1 ฮ459ค 2557 ล1  
134  ความรวยนั้นฟรี เล่ม 2 /  ฮิลล,์ นโปเลียน  พ 158.1 ฮ459ค 2557 ล2  
135  ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัผวิหนงัและเสน้ผม /  ปิติ จนัทร์วรโชติ  612.79 ป615ค 2555  
136  คมัภีร์สุขภาพ /  โชปรา, ซานจิฟ   พ 610 ช838ค 2557  
137  คาํของอาจารยส์ญัญา ธรรมศกัด์ิ /  - พ 923.2593 ค353 2555  
138  คาํพพิากษาศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ เม่ือวนัที่ 

11 พฤศจิกายน พ.ศ.2013 ฉบบัภาษาองักฤษ 
พร้อมคาํแปลภาษาไทย  

- อ 341.42 ค369 2557  

139  คาํอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 3 วา่ดว้ยการ
กระทาํทางปกครองและการควบคุมการกระทาํ
ทางปกครอง ตอนที่ 1 /  

มานิตย ์จุมปา  342.06 ม453ค 2554 ล3  

140  คู่มือ Excel 2010 : อพัเดท service pack 1 [ซีดี-
รอม] /  

อรพนิ ประวตัิบริสุทธ์ิ  CD 005.369 อ334ค 2557  

141  คู่มือ Illustrator CS6 professional guide ฉบบั
สมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /  

วสนัต ์พึ่งพลูผล  CD 006.6869 ว358ค 2556  

142  คู่มือการเขียนจดหมายธุรกิจ และอีเมลใ์น
สถานการณ์ต่าง ๆ /  

เศรษฐวทิย ์ 651.75 ศ866ค 2557  

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

ภาณุพงษ ์ปัตติสิงห์  CD 620.00420285 ภ432ค 
2555  

144  คู่มือการประเมินเทคโนโลยดีา้นสุขภาพสาํหรับ
ประเทศไทย ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2556 /  

อุษา ฉายเกล็ดแกว้  613 ค695 2557  

145  คู่มือการแปลภาษาองักฤษ /  ประเพศ ไกรจนัทร์  418.02 ป332ค 2556  
146  คู่มือการเรียน TOEIC /  ประเพศ ไกรจนัทร์ 428.0076 ป332ค 2557  
147  คู่มือกมุารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน /  กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ  618.9200231 ค695 2554  
148  คู่มืองานเหล็ก /  ประสิทธ์ิ เวยีงแกว้ 624.1821 ป416ค 2555  
149  คู่มือใชง้าน Excel 2013 ฉบบัสมบูรณ์ /  ดวงพร เก๋ียงคาํ  005.369 ด211ค 2557  
150  คู่มือตรวจโรคดว้ยตนเองเบื้องตน้ : รู้ทนัท่วงที

ก่อนจะสายเกินแก ้/  
โกมุท ภทัรเมธี  พ 616 ค695 2556  

151  คู่มือทอ่งเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์/  

ธนศาสตร์ เวยีงสารวนิ 915.9304 ค695 2557  

152  คู่มือทอ่งเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยผา้ห่มปก /  วสา สุทธิพบิูลย ์ 915.93 ค695 2555  
153  คู่มือเรียนและเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา C /  ศุภชยั สมพานิช  005.262 ศ684ค 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
154  คู่มือเรียนและเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา C  

[ซีดี-รอม] /  
ศุภชยั สมพานิช  CD 005.262 ศ684ค 2557  

155  คู่มือเรียนและใชง้าน Visual C# คลอบคลุมเวอร์
ชัน่ 2010/2012 [ซีดี-รอม] /  

ศุภชยั สมพานิช  CD 005.262 ศ684คร 2556  

156  คู่มือสนทนาภาษาแพทย ์สนทนาภาษาพยาบาล 
(By Rena D. Westra) สนทนา 3 ภาษา (โดยปราศ 
จากความกลวั) สนทนาแนวทางการท่องเที่ยว  
สาํหรับบุคลากรสายแพทยข์องกองทบับก /  

วาทิต จัน่แยม้  428.24 ว462ค 2556  

157  คู่มือสร้าง eBook ดว้ย iBooks author /  ทศัยาภรณ์ เก้ือนุ่น 006.7 ท369ค 2556  
158  คู่มือสร้างเวบ็ไซตด์ว้ย Joomla 2.5 ฉบบั Basic 

and Workshops [ซีดี-รอม] /  
วภิารัตน์ พศิภูมิวถีิ  CD 005.713 ว654ค 2556  

159  เคร่ืองสาํอางสาํหรับผวิหนงั /  พมิพร ลีลาพรพสิิฐ  668.55 พ718ค 2551  
160  โครงการ ยทุธศาสตร์ขา้วไทย การวจิยัพฒันา 

ขา้วไทยและการมองไปขา้งหนา้ /  
นิพนธ ์พวัพงศกร RH 338.17318 น616ค 2556  

161  แง่คิด-มุมมองการอุทธรณ์คดียาเสพติด /  สมศกัด์ิ เอ่ียมพลบัใหญ่  344.04463 ส284ง 2555  
162  จดหมายเหตุการเดินทางของราลฟ์ ฟิตช /  นนัทา วรเนติวงศ ์ 959.3 จ131 2556  
163  จดหมายเหตุของวลิะภาเคทะระ เร่ืองคณะทูต

ลงักาเขา้มาประเทสสยามและประดิษฐาน
พระสงฆส์ยามวงศใ์นลงักาทวปี /  

- 294.309 จ131 2556  

164  จกัรพรรดิที่โลกลืม /  ลีบูนยอล  น ล513จ 2555  
165  จงัหวดัเชียงใหม่มาจากไหน ? /  สุจิตต ์วงษเ์ทศ พ 959.362 ส349จ 2554  
166  จนัทร์เจา้ของดาวพฤหสั /  มนัโร, อริซ รส  อ425จ 2557  
167  จนัทสุริยคติทีปนี /  นิยะดา เหล่าสุนทร  อ 294.382325 น643จ 2557  
168  จามรี-ศรีสุพณั : ตาํนานลา้นนาสู่สุวรรณภูมิ /  เอ้ือน แกว้กงัวาล  959.3023 อ932จ 2556  
169  จิตวทิยาธุรกิจ /  ช่อลดา ติยะบุตร  158.7 ช322จ 2556  
170  จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร /  กานดา จนัทร์แยม้  158.7 ก432จ 2556  
171  เจา้ชีวติ : พงศาวดาร 9 รัชกาลแห่งราชวงศจ์กัรี /  จุลจกัรพงษ,์ พระเจา้วรวงศเ์ธอ

พระองคเ์จา้, พ.ศ.2451-2506  
959.3 จ658จ 2555  

172  ฉะ-เหลิม คนรักตอ้งอ่าน คนไม่รักยิง่ตอ้งอ่าน /  อนุสรณ์ ศิริชาติ  พ 923.2593 อ231ฉ 2555  
173  ชนะชยัในพดู /  เพชรยพุา บูรณ์สิริจรุงรัฐ  พ 808.51 พ876ช 2557  
174  ชีวเคมีของเลือดเชิงบูรณาการ /  ตรีทิพย ์รัตนวรชยั  612.12 ต183ช 2555  
175  ตรรกศาสตร์เบื้องตน้ /  ประยงค ์แสนบุราณ  160  ป362ต 2552  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
176  ตลาดสามชุก : เร่ืองเล่า กบัภาพเก่าและใหม่ /  เอนก นาวกิมูล  915.93 ต199 2554  
177  ตามรอยบาทพระพทุธองค ์(3) ปกิณณกธรรมใน

ประไตรปิฎกและอรรถกถา /  
สนัติ เตชอคัรกุล  294.3435  ส581ต 2556 ล3  

178  ตามรอยบาทพระพทุธองค ์พร้อมภาพถ่ายพทุธ
สถานที่สาํคญั /  

สนัติ เตชอคัรกุล  294.3435  ส581ต 2549  

179  ตามรอยเบื้องพระยคุลบาท พระบาทสมเด็จฯ 
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั /  

ส. พลายนอ้ย  923.1593 ส113ต 2550  

180  ตารางเหล็ก สาํหรับผูรั้บเหมาก่อสร้างและวศิวกร  - 693.71 ต344 2554  
181  ตาํนานมูลศาสนา /  รว ีสิริอิสสระนนัท ์ 294.309 ต359 2557  
182  ตาํรากุมารเวชวกิฤติ /  ดุสิต สถาวร 618.9200231 ต367 2545  
183  ตุลา-ตุลา : สงัคม-รัฐไทย กบัความรุนแรงทาง

การเมือง /  
- 320.9593 ต654 2556  

184  ใตร่้มบารมีจกัรีวงศ ์/  - อ 923.1593 ต882 2554  
185  ทฤษฎีการบญัชี เล่ม 1 /  ศศิวมิล มีอาํพล  657 ศ311ท 2556 ล1  
186  ทฤษฎีงานโลหะ /  ดอเบลอร์, ฮนัส์-ดีเตอร์  671 ด279ท 2555  
187  ทา้ทายทางเลือก : ความรุนแรงและการไม่ใช้

ความรุนแรง /  
ชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์ 303.6 ช432ท 2557  

188  ทาํเนียบนามแหล่งมรดกทางศิลปวฒันธรรมใน
เขตพื้นที่ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(โบราณสถาน
ในจงัหวดัสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล) /  

พรทิพย ์พนัธุโกวทิ  อ 720.9593 พ239ท 2556  

189  ทาํวตัร-สวดมนต ์แปล : ฉบบั อาจริยบูชา /  วดัพยคัฆาราม  294.338  ท432 2549  
190  เทคนิคการเขียน /  โอภส์ แกว้จาํปา  808.06 อ976ท 2556  
191  เทคนิคการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง /  มยรีุ ศรีชยั  001.433  ม189ท 2539  
192  เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการเรียนรู้ /  ฤทธิชยั เตชะมหทัธนนัท ์ 658.4038 ฤ172ท 2549  
193  แทนคุณศาสนา /  ปิยโสภณ  พ 200 ป622ท 2547  
194  ไทย-เมียนมาร์ ภาราดรภาพ /  จิระนนัท ์พติรปรีชา  อ 327.5930591 ท951 2557  
195  ธรรมชาติของการใชอ้าํนาจรัฐโดยกษตัริย ์/  พฒิุพงศ ์พงศเ์อนกกุล  342.593 พ824ธ 2556  
196  นํ้ าผึ้งสาบเสือ : สมบติัทางเคมีกายภาพและทาง

ประสาทสมัผสั (CD โครงงาน) /  
แววมณี มะลิลา  CD/PR 01099 2556  

197  นํ้ าพแุห่งความสุข /  ศรีเรือน แกว้กงัวาล  895.911 ศ243น 2557  
198  นํ้ าสัง่ฟ้าและนานาความคิด /  เอ้ือน แกว้กงัวาล  895.911 อ932น 2556  
199  นิทานกอ้มฉบบัผญา เล่ม 4 ตอนนิทานคติธรรม /  จ.เขมจิตต ์  พ 398.209593 จ111น 2556 ล4  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
200  นิทานเวตาล /  พทิยาลงกรณ์, พระราชวรวงศเ์ธอ 

กรมหม่ืน  
รส พ672น 2556  

201  แนวคิดและวธีิการจดัการขอ้มูลเชิงพื้นที่ /  สรรคใ์จ กล่ินดาว  910.285 ส331น 2555  
202  แนวพระราชดาํริดา้นการศึกษา 9 รัชกาล /  ชชัพล ไชยพร  อ 923.1593 น928 2554  
203  ในการนอ้มนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาปรับ

ใชใ้นเรือนจาํ /  
- GP 330.9593 น951 2555  

204   บทคดัยอ่กฎหมายไทยจากพระราชบญัญติั 626 ฉบบั ชาติ ชยัเดชสุริยะ  349.593 ช516บ 2552  
205  บริการสาธารณสุขกบัการแสวงหากาํไรเชิงธุรกิจ  ปิติพร จนัทรทตั ณ อยธุยา  พ 362.12 บ215 2546  
206  เบื้องลึก เบื้องหลงั การสูค้ดีตีความปราสาท 

พระวหิาร /  
กระทรวงการต่างประเทศ  อ 341.42 บ874 2556  

207  แบบการดาํรงชีวติของผูสู้งอายใุนเขต
กรุงเทพมหานครศึกษาเฉพาะกรณีผูสู้งอายทุี่มี
งานทาํ(CD วจิยั) /  

จิรวฒิุ หลอมประโคน  CD/RH 00027 2551  

208  ประชากรและสงัคม 2556 : ประชากรและสงัคม
ในอาเซียน : ความทา้ทายและโอกาส /  

- 305.56 ป233 2556  

209  ประชาคมเอเชียตะวนัออก /  ประภสัสร์ เทพชาตรี  341.2473 ป338ป 2553  
210  ประชาธิปไตยจริงแท ้คือแค่ไหน /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)  พ 294.30132 พ349ป 2554  
211  ประเด็นสาํคญัการจดัการการเงินธุรกิจ /  รอสส์, สตีเฟน เอ.  658.15 ร195ป 2557  
212  ประมวลคาํใหส้มัภาษณ์ของ ฯพณฯ พ.อ. ถนดั คอ

มนัตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ /  
- อ 895.915 ปค352 2557  

213  ประมวลถอ้ยแถลงของ ฯพณฯ ดร.ถนดั คอมนัตร์ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ /  

- อ 895.915 ป352 2557  

214  ประโยคญี่ปุ่ น สนทนาดงัใจ ใชง่้าย ไดจ้ริง /  โทเคียว  495.6824 ท821ป 2555  
215  ประวตัิและลทัธิของปวงปรัชญาเมธี /  โทมสั, เฮนร่ี   180 ท849ป 2557  
216  ปรัชญาชีวติศาสตร์แห่งความสาํเร็จ /  ฮิลล,์ นโปเลียน   พ 158 ฮ459ป 2557  
217  ปล่อยคนพวกนั้นกินเคก้ซะ หรือไม่ก็กินกนัเอง /  คลาร์ก, สตีเฟน  พ 944 ค173ป 2557  
218  ปอมเปอี อารยธรรมที่ล่มสลาย /  คิมชิกย ู พ 945 ค451ป 2557  
219  ปัจจยัที่มีผลต่อความพงึพอใจในการทาํงานของ

ขา้ราชการสงักดัสาํนกังาน เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร /  

มานะชยั กฤตอาํไพ  
มหาวทิยาลยัสยาม. บณัฑิตวทิยาลยั  

PA 658.314 ม445ป 2555  

220  ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดิน /  

รัศมี ภทัรภกัดีกุล PA 336.2 ร388ป 2556  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
221  ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี

โรงเรือนและที่ดิน /  
รัศมี ภทัรภกัดีกุล PA 336.2 ร388ป 2556  

222  ปัจจยัที่มีผลต่อองคก์รดา้นคนพกิารที่ผา่น
มาตรฐานการตรวจประเมิน /  

วภิาวดี วิเศษชาติ PA 305.90816 ว655ป 2556  

223  ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการติดเกม
ออนไลน์ของกลุ่มวยัรุ่นและกระบวนการขดัเกลา
ทางสงัคม /  

วศิรุต ตนัติพงศอ์นนัต ์ T/มร 363.147 ว752ป 2556  

224  แปรถ่ิน เปล่ียนฐาน : สร้างการปกครองทอ้งถ่ิน
ใหเ้ป็นรากฐานของประชาธิปไตย /  

เอนก เหล่าธรรมทศัน์  352.1409593 อ893ป 2552  

225  ผจญภยัชาดก 500 ชาติ ภาค 2 : ปากพาร่วง /  กฤษดา พงึปิติพรชยั   พ 294.382325 ก284ผ 2557 ภ2  
226   ผญาข่อหล่อทอ่ปัญญา (รวมผญาบนัทึกในเฟสบุค๊) จ.เขมจิตต ์ พ 895.91 จ111ผ 2557  
227  ผญาสอนศีลธรรมเร่ืองส่วงเมา เซาประมาท /  จ.เขมจิตต ์ พ 895.91 จ111ผ 2553  
228  ผา่เกมจิตวทิยาการลงทุนและเทคนิคการป้ัน

บริษทัเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์/  
สุรศกัด์ิ ไชยธนกิจ  332.6 ส854ผ 2557  

229  ผา่นฟ้าถึงราชประสงค ์บนัทึกคนข่าว...ทีวไีทย /  - พ 320.9593 ผ359 2553  
230  ผูน้าํไร้ตาํแหน่ง /  ชาร์มา, โรบิน พ 658.4092 ช525ผ 2557  
231  แผนพฒันาการเมืองไปการปกครองระบบ 

"ประชาธิปไตย" ตามแนวพระราชดาํริของพระบาท 
สมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั (พ.ศ.2469-2475) /  

สถาบนัพระปกเกลา้  320.9593 ผ932 2545  

232  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-
2556 /  

- GP 338.926 ผบ932 2554  

233  พงศาวดารญวนและเขมรในพงศาวดาร
รัตนโกสินทร์ /  

รว ีสิริอิสสระนนัท ์ 959.3 พ146 2557  

234  พจนานุกรม 8000 ศพัทไ์ทย-ญี่ปุ่ น พร้อมตวัอยา่ง
และโจทยค์าํแปลภาษาญี่ปุ่ น /  

วไิล โตมรกุล  อ 495.6395911 ว724พ 2554  

235  พจนานุกรม ญี่ปุ่ น-ไทย /  - อ 495.6395911 จ681พ 2557  
236  พจนานุกรม บาลี-ไทย ฉบบันกัศึกษา /  - อ 495.9139137 พ174 2538  
237  พจนานุกรมการท่องเที่ยว ไทย-ญี่ปุ่ น /  ปราณี จงสุจริตธรรม  อ 910.3 ป445พ 2555  
238  พจนานุกรมคนัจิ /  ปราณี จงสุจริตธรรม  อ 495.6395911 พ174 2556  
239  พจนานุกรมรูปประโยคภาษาญี่ปุ่ น /  - อ 495.6395911 พร174 2556  
240  พจนานุกรมศพัทธุ์รกิจ ญี่ปุ่ น-ไทย /  กมลทิพย ์พลบุตร อ 495.6395911 จ756พ 2553  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
241  พจนานุกรมศพัทย์านยนตแ์ละเคร่ืองยนต ์ฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน /  
- อ 629.203 พ 174 2550  

242  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ รัชกาลที่ 9 และ
เจา้นายไทยในโลซานน์ /  

เซไรดารีส, ลีซองดร์ เซ  อ 923.1593 พ343 2556  

243  พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วักบัระบบ
ขา้ราชการพลเรือน   

- อ 351.001 พ46 2536  

244  พระพรหมช่วยอาํนวยให้ช่ืนฉํ่า : เศรษฐกิจ
การเมืองวา่ดว้ยทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
หลงั 2475 /  

ชยัธวชั ตุลาธน  352.5 พ349 2557  

245  พระพทุธศาสนาในเวียดนาม /  พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ  294.309597 พ358พ 2557  
246  พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ

คนพกิาร พ.ศ. 2550 ฉบบัอา้งอิง /  
- อ 346.0138 พ371 2552  

247    พระราชหตัถเลขาพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้   
  เจา้อยูห่วัทรงพระราชวจิารณ์เทียบลทัธิพระพทุธศาสนา   
  ฝ่ายหินยานกบัมหายานและเร่ืองสร้างพระบฏหลวง /  

- อ 959.3035  พ385 2556  

248  พระสมัมาสมัพทุธเจา้ /  สุรีย ์มีผลกิจ  294.363 ส867พ 2556  
249  พหลาคาวคีาํฉนัท ์/  ธรรมาภิมณฑ ์(ถึก จิตรกถึก), หลวง 895.911 ธ367พ 2556  
250  พอ่ ของแผน่ดิน /  จิตกร บษุบา  895.915 พ482 2556  
251  พฒันาการมนุษยแ์ละการสร้างสริมสุขภาพ : 

สาํหรับนกัศึกษาพยาบาล /  
สุสารี ประคินกิจ 613 ส883พ 2557  

252  พฒันาเวบ็ไซตด์ว้ย HTML 5 ฉบบัมืออาชีพ /  วฤษาย ์ร่มสายหยดุ  005.72 ว154พ 2556  
253  พฒันาเวบ็ไซตส์มยัใหม่ดว้ย HTML5 CSS3 + 

JavaScript ฉบบัสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /  
จีราวธุ วารินทร์  CD 005.72 จ575พ 2555  

254  พดัรองงานพระราชพธีิในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลยเดช /  

ไพโรจน์ รัตนพล อ 294.3637 พ541 2556  

255  พชิยัยทุธ ์พิชิตศึก : บทเรียนสาํหรับนกับริหาร /  อาเบะ, ซาวาฟู 355.42 อ629พ 2551  
256  พีส่อนนอ้งเล่นหุน้ /  ครูเฒ่าเกาะชา้ง  พ 332.6322 ค695พ 2555  
257  พชืภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอนัทรงคุณค่าในลาํพะยา /  - อ 581.9593 พ815 2557  
258  พทุธอนุสาสนีธรรมะ สงัฆเจติยะ เอตทคัคะ /  พรชยั เจริญดาํรงเกียรติ  อ 294.3435 พ836 2557  
259  เพิม่พลงัสมองช่วยใหจ้าํขอ้มูลดีกวา่คอมพวิเตอร์ โปเตโต ้ พ 612.82 ป929พ 2557  
260  ฟุตบอลไทย ประวตัิศาสตร์ อาํนาจ การเมือง และ

ความเป็นชาย /  
วสนัต ์ปัญญาแกว้  796.334 ฟ539 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
261  ภาษาจีนสาํหรับโรงแรมและการบริการ /  ตงจิง  495.1824 ต112ภ 2557  
262  ภาษาไทยน้ีดี /  เอ้ือน แกว้กงัวาล  495.918  อ932ภ 2557  
263  ภาษาองักฤษ แค่คริสก็มนัส์แลว้ 1.5 /  ไรท,์ คริสโตเฟอร์  พ 428.2 ร951ภ 2557  
264  ภาษาองักฤษสาํหรับอาชีพการงาน /  กรองแกว้ ฉายสภาวะธรรม  428 ภ483 2556  
265  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า 

: กรณีศึกษาพ้ืนท่ีลุม่นํ้ าชี : รายงานการศึกษาวิจยั /  
- RH 333.91 ภ669 2552  

266  มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม /  สุนนัทา มิตรงาม 390.09593 ม192 2552  
267  มหนัตภยัหวดัมรณะ SARS /  ฝ่ายวชิาการ บริษทัสกายบุก๊ส์  616.2  ม224 2546  
268  มิเชล ฟูโกต ์/  ธีรยทุธ บุญมี  พ 194 ธ641ม 2557  
269  เม่ือกรุงเทพมหานครเขา้สู่ประชาคมอาเซียน /  - 341.2473 ม843 2556  
270  ยกเคร่ืองเร่ืองส่ือไทย /  วภิา อุตมฉนัท ์ 302.23 ย112 2544  
271  ยาฉีด /  ปราโมทย ์ทิพยด์วงตา  615.42 ป452ย 2540  
272  ยาฉีด /  ภารุณี ถนอมเกียรติ  615.42 ภ468ย 2549  
273  รวบรวมองคค์วามรู้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย /  - 616.029 ร154 2549  
274  รวมคาํบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัที่ 67 ปีการศึกษา 

2557 เล่ม 1 / 
- 340.09593 ร155 2557 ภ1ล1  

275  รวมคาํบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัที่ 67 ปีการศึกษา 
2557 เล่ม 2 / 

- 340.09593 ร155 2557 ภ1ล2  

276  รวมคาํบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัที่ 67 ปีการศึกษา 
2557 เล่ม 3 / 

- 340.09593 ร155 2556 ภ1ล3  

277  รวมคาํบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัที่ 67 ปีการศึกษา 
2557 เล่ม 4 / 

- 340.09593 ร155 2557 ภ1ล4  

278  รวมคาํบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัที่ 67 ปีการศึกษา 
2557 เล่ม 5 / 

- 340.09593 ร155 2557 ภ1ล5  

279  รวมคาํบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัที่ 67 ปีการศึกษา 
2557 เล่ม 7 /  

- 340.09593 ร155 2557 ภ1ล7  

280  รวมคาํบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัที่ 67 ปีการศึกษา 
2557 เล่ม 8 /  

- 340.09593 ร155 2557 ภ1ล8  

281  รวมคาํบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัที่ 67 ปีการศึกษา 
2557 เล่ม 9 /  

- 340.09593 ร155 2557 ภ1ล9  

282  รวมโคด้ Android App : the Android developer's 
cookbook building applications with the Android SDK 

สตีล, เจมส์  005.276 ส172ร 2555  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
283  รวมบทความวจิยัโครงการประชุมเวทีวชิาการ

ระดบัชาติ SMARTS คร้ังที่ 1 ณ คณะ
สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
วนัที่ 28 พฤษภาคม 2554 /  

- RH 016.00143 ร156 2554  

284  รอบรู้เร่ืองพลาสติก /  - 668.4 ร187 2556  
285  รอบรู้เร่ืองยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพ เล่ม 5 /  อรลกัษณา แพรัตนกุล 615.1 ร186 2556 ล5  
286  ระบบการจดัการขอ้มูลการขายและสตอ็กสินคา้ 

กรณีศึกษาร้านซีเอส วอเตอร์ เซอรวิส /  
ลลิตา ฮุงหวน CD/PR 01072 2556  

287  ระบบการลดสญัญาณรบกกวนสาํหรับการรู้จาํ
ตวัอกัษร /  

พพิฒัน์พล ศุภรัตนาวงศ ์ PA 006.4 พ698ร 2552  

288  ระบบจองหอ้งประชุมหรือสมัมนาออนไลน์แบบ
รวมศูนย ์(CD โครงงาน) /  

ดิศรณ์ พรหมสมบตัิ CD/PR 01094 2556  

289  ระบบบริหารงาน ร้านอะไหล่รถจกัรยานยนต์
ออนไลน์ บีซี อะไหล่ยนต ์(CD โครงงาน) /  

ภานุพงศ ์ใหม่ตะ๊  CD/PR 01079 2556  

290  ระบบบริหารงานร้านขายเบเกอร่ี  (CD โครงงาน)  ประไพพมิพ ์ยอดเกษม  CD/PR 01073 2556  
291  ระบบบริหารงานร้านชายเส้ือผา้กีฬา (CD 

โครงงาน) /  
พรพรรณ กล่ินสุบรรณ์  CD/PR 01074 2556  

292  ระบบบริหารงานร้านสปา  (CD โครงาน) /  ชาตรี ทวีรัฐธนโชค CD/PR 01075 2557  
293  ระบบบริหารงานวจิยัแห่งชาติ /  - 001.4 ร228 2549  
294  ระบบบริหารจดัการ ร้ายขายนาฬิกาขอ้มือแบรด ์

CASIO (CD โครงงาน) /  
ธญัญน์ภสั เรืองสิทธิทวกีุล  CD/PR 01078 2556  

295  ระบบบริหารจดัการซ้ือขายของบริษทั 2พ ีเวอร์
วสิ (CD โครงงาน) /  

จกัริน สระทอง  CD/PR 01080 2556  

296  ระบบบริหารจดัการแผนงานสาํหรับคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ (CD โครงงาน) /  

นคเรศ จีระธวชัชยั CD/PR 01085 2556  

297  ระบบบริหารตดัการติดตั้งหอ้งทาํความเยน็
สาํเร็จรูป (CD โครงงาน) /  

ปัทมาภรณ์ สุทธยากรณ์  CD/PR 01083 2556  

298  ระบบศูนยข์อ้มูลการยนืยนัตวัตนเขา้ใชง้าน
อินเตอร์เน็ต (CD สหกิจศึกษา) /  

ชาติชาย ไกรบาํรุง  CD/PR 01002 2556  

299  ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการธุรกิจอพาร์ท
เมน้ท ์(CD โครงาน) /  

วชัรชยั พงษไ์กรกิติ  CD/PR 01076 2556  

300  รัสเซียสมยัซาร์และสงัคมนิยม /  อนนัตช์ยั เลาหะพนัธุ 947 อ169ร 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
301  รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน /  เยาวรักษ ์สุขวบิูลย ์ 657.3 ย545ร 2556  
302  รายงานการทบทวนและสงัเคราะห์นโยบาย : 

เก่ียวกบัการเขา้ถึงบริการสุขภาพและการประกนั
สุขภาพ ภายใตโ้ครงการส่งเสริมการป้องกนัเอดส์
ในแรงงานขา้ชาติ ประเทศไทย /  

ภสัสร ลิมานนท ์ GP 362.12 ภ389ร 2553  

303  รายงานการวจิย้ เร่ือง การวิจยัและพฒันารูปแบบ
การนาํกรอบวฒิุแห่งชาติสู่การปฏิบติั /  

ศิริพรรณ ชุมนุม  RH 371.2912 ศ464ร 2555  

304  รายงานการวจิยั เร่ือง ปัจจยัที่มีต่อความพงึพอใจ
และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นร้านคา้ปลีก
สมยัใหม่ของผูบ้ริโภค : กรณีศึกษาพื้นที่ 
นครราชสีมา ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ /  

จิรวรรณ ดีประเสริฐ RH 658.87 จ511ร 2552  

305  รายงานการวจิยั เร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสินคา้
แฟชัน่ของผูช้ายวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
(CD วจิยั)/  

วราภรณ์ ล้ิมเปรมวฒันา  CD/RH 00007 2552  

306  รายงานการวจิยัเร่ือง ปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในร้านคา้สมยัใหม่ของ
ผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร /  

จิรวฒิุ หลอมประโคน  RH 658.8342 จ512ร 2553  

307  รายงานประเมินผลการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา
ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ฉบบัสรุป /  

เสถียร ศรีบุญเรือง GP 378.593 ส895ร 2552  

308  รายงานสถานการณ์มลพษิของประเทศไทย ปี 
2555 /  

- GP 363.73 ร451 2555  

309  รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบ
บญัชี 2556 /  

- GP 657.45 ร451 2556  

310  รูปแบบการจดัการทางสงัคมเพือ่แกไ้ขปัญหา
ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน : รายงาน
โครงการวจิยัและพฒันา /  

เพญ็จนัทร์ เชอร์เรอร์  RH 363.32 พ885ร 2554  

311  รูปแบบการดาํเนินชีวติของผูช้ายวยัทาํงานในเขต
กรุงเทพมหานคร(CD วจิยั) /  

จิรวฒิุ หลอมประโคน  CD/RH 00028 2550  

312  รู้ไว ้ก่อนใชชี้วติที่ญี่ปุ่ น /  อิโต, มิกิ พ 390.0952 ร241 2557  
313  เร่ืองเล่า...คดีปกครอง เปิดปมคิด พชิิตปมปัญหา 

เล่ม 3 /  
ลุงเป็นธรรม พ 342.066 ล619ร 2557 ล3  

314  ฤาตอ้งส้ินแผน่ดินส้ินชาติ เล่ม 2 : ลางหายนะ /  ทีมยทุธศาสตร์เสน้ทาง  พ 330.9593 ท533ฤ 2545 ล2  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
315  ฤาตอ้งส้ินแผน่ดินส้ินชาติ เล่ม 3 : แนวทางแกไ้ข  ทีมยทุธศาสตร์เสน้ทาง  พ 330.9593 ท533ฤ 2545 ล3  
316  ฤาเป็นคล่ืนกระทบฝ่ัง : บนัทึกประสบการณ์คน

พกิารกลางมหาอุทกภยั พ.ศ.2554 /  
อภิญญา ตนัทววีงศ ์ พ 363.34936  ฤ999 2555  

317  ลม้แลว้ลุก ปลุกเอเชีย : จากเศรษฐกิจฟองสบู่สู่
เศรษฐกิจแบบยัง่ยนื /  

คอตเลอร์, ฟิลิป  พ 330.95 ค183ล 2543  

318  ลิขิตธรรม เล่ม 1 /  พระพรหมบณัฑิต (ประยรู ธมฺมจิตฺโต)  พ 294.3422 พ349ล 2555 ล1  
319  ลิขิตธรรม เล่ม 2 /  พระพรหมบณัฑิต (ประยรู ธมฺมจิตฺโต)  พ 294.3422 พ349ล 2556 ล2  
320  เล่นหุน้สไตลม์นุษยเ์งินเดือน /  ปิยพนัธ ์วงศย์ะรา  พ 332.6322 ป621ล 2556  
321  เล่าเร่ืองนิทานเวตาล /  วเิชียร เกษประทุม  รส ล831 2556  
322  โลจิสติกส์ : ทฤษฎีและปฏิบตัิ /  ชินสคัค สุวรรณอจัฉริย  658.5 ช572ล 2556  
323  วดัแกว้ไพฑูรย ์ริมคลองบางประทุน : สายธาร

แห่งศรัทธาฟ้ืนฟูศาลาการเปรียญ /  
- 294.3435 ว416 2556  

324  วนัการเมือง เล่ม 2 /  นรนิติ เศรษฐบุตร พ 320.9593 น217ว 2556 ล2  
325  วจิยัธุรกิจยคุใหม่ /  วชัราภรณ์ สุริยาภิวฒัน์  650.072 ว385ว 2556  
326  วถีิชาวมอญเกาะเกร็ด : เตาเผาโบราณ : 

เปรียบเทียบระหวา่งเตาหลงัเต่าที่เกาะเกร็ดกบัเตา
ทุเรียงที่เมืองศรีสชันาลยั /  

อลิศา รามโกมุท 390.09593 ว577 2556  

327  วทิยชุุมชนในประเทศไทย : จากการปฏิรูปส่ือสู่
การกาํกบัดูแลที่ย ัง่ยนื /  

พริงรอง รามสูต 384.54 พ729ว 2556  

328  วนิาทีฉุกเฉิน! คุณช่วยได ้/  สตัยา คุณาประทีป  616.025 ว617 2556  
329  วปัิสสนาชุนี หลกัการปฏิบตัิวปัิสสนา : ฉบบั

สมบูรณ์ /  
พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ)  294.3444 พ414ว 2553  

330  วพิากษไ์ทยรักไทย : บนฐานคิดเศรษฐศาสตร์
การเมืองแบบองคร์วม /  

วทิยากร เชียงกูล  พ 320.9593 ว583ว 2545  

331  วพิากษผ์งัเมือง /  โสภณ พรโชคชยั  711.409593 ส979ว 2557  
332  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน /  สุทธชาติ พีชผล  616.025  ว896 2551  
333  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน /  สมเกียรติ วฒันศิริชยักุล  616.025 ว896 2553  
334  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1/  ไชยพร ยกุเซ็น 616.025 ว896 2557  
335  เวบ็ไซตจ์ดัหางานอิสระ (CD โครงงาน) /  อุศนนัท ์หาดร่ืน  CD/PR 01093 2556  
336  เวบ็แอ๊ปพลิเคชัน่เพือ่ผูบ้ริหารสาํหรับคณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม (CD 
โครงงาน) /  

กญัญวรรณ ตุงคณาคร CD/PR 01092 2556  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
337  ศึกษาสมบตัิการตา้นจุลชีพของอาหารหมกัไทย 

(CD โครงงาน) /  
ปาริชาติ สิมมา CD/PR 01098 2556  

338  เศรษฐกิจพอเพยีง เกษตรประณีต 1 ไร่ พึ่งตนเอง /  ณัฐภูมิ สุดแกว้  630 ณ342ศ 2557  
339  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 /  วณีา ลีลาประเสริฐศิลป์  338.5 ว815ศ 2556 ล1  
340  เศรษฐศาสตร์มหภาค /  บุญคง หนัจางสิทธ์ิ  339 บ411ศ 2556  
341  สนทนากบัองคส์มัมาสมัพทุธเจา้ เล่ม 1 /  พงศศ์กัด์ิ ตั้งคณา  พ 294.3422 พ164ส 2557 ล1  
342  สมการเชิงอนุพนัธ ์/  เสนอ คุณประเสริฐ  515.35 ส899ส 2550  
343  สมเด็จเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์กบัส่ิงแวดลอ้มโลก /  ขนิษฐา วงศพ์านิช  923.1593 ส243 2557  
344  สร้างงานพรีเซนเตชนัดว้ย PowerPoint 2010 

ฉบบัสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /  
พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร  
ปิยะ นากสงค ์ 

CD 005.369 พ553ส 2554  

345  สร้างเวบ็ไซตด์ว้ย HTML 5 ร่วมกบั CSS 3 และ 
jQuery /  

บญัชา ปะสีละเตสงั  005.72 253ส 2556  

346  สร้างสรรคเ์อฟเฟ็กตแ์ละตกแต่งงานวดีิโอ After 
Effects CS6 สาํหรับผูเ้ร่ิมตน้ /  

จุฑามาศ จิวะสงัข ์ 006.7869 จ628ส 2557  

347  สงัคโลก : มรดกแห่งภูมิปัญญาไทย /  ศกัด์ิชยั เกียรตินาคินทร์  738.2 ศ324ส 2548  
348  สงัฆาธิปไตย : ระบอบการปกครองสงฆ ์/  พระครูโสภณปริยติัสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม)  294.30132 พ322ส 2556  
349  สามกษตัริย ์/  อภิวนัท ์ประณตนอ้ม 923.1593 อ267ส 2551  
350  สารัตถะจากศิลาจารึกในประเทศไทย (เล่ม 1) /  ชะเอม แกว้คลา้ย อ 495.9117  678 ส 2556  
351  สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคกลาง (ฉบบั

เพิม่เติม) เล่ม 1  
- อ 390.09593 สก678 2554 ล1  

352  สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคกลาง (ฉบบั
เพิม่เติม) เล่ม 2 

- อ 390.09593 สก678 2554 ล2  

353  สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคกลาง (ฉบบั
เพิม่เติม) เล่ม 3  

- อ 390.09593 สก678 2554 ล3  

354  สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคใต ้(ฉบบัเพิม่เติม) 
เล่ม 2 /  

- อ 390.09593 สต678 2554 ล2  

355  สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคใต ้(ฉบบัเพิม่เติม) 
เล่ม 3 /  

- อ 390.09593 สต678 2554 ล3  

356  สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคเหนือ (ฉบบั
เพิม่เติม) เล่ม 1  

- อ 390.09593 สห678 2554 ล1  

357  สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคเหนือ (ฉบบั
เพิม่เติม) เล่ม 2  

- อ 390.09593 สห678 2554 ล2  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
358  สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคเหนือ (ฉบบั

เพิม่เติม) เล่ม 3  
- อ 390.09593 สห678 2554 ล3  

359  สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน (ฉบบั
เพิม่เติม) เล่ม 1  

- อ 390.09593 สอ678 2554 ล1  

360  สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน (ฉบบั
เพิม่เติม) เล่ม 2  

- อ 390.09593 สอ678 2554 ล2  

361  สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน (ฉบบั
เพิม่เติม) เล่ม 3  

- อ 390.09593 สอ678 2554 ล3  

362  ส่ิงมงคลญี่ปุ่ น /  ฮิโรตะ, ซิเอโกะ 390.0952 ฮ456ส 2553  
363  สุริยพนัธุค์าํกลอน  กรมศิลปากร  895.911 ส864 2556  
364  สุวรรณภูมิ : แผน่ดินธรรม แผน่ดินทอง แผน่ดิน

ไทย /  
  พ 959.3 ส869 2549  

365  หนทางเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ /  ปิยะ ยทุธสมภพ  382 ป621ห 2557  
366  หนงัสือสวดมนตว์ดัราชโอรสาราม /  พระมาหาจวน จรณธมฺโม 294.3443 ห149 2553  
367  หลกักฎหมายหุน้ส่วนและบริษทั /  พนิิจ ทิพยม์ณี  346.066 พ685ห 2555  
368  หลกัการลงทุน /  เฉลิมขวญั ครุธบุญยงค ์ 332.6 ฉ413ห 2557  
369  หลกัการส่ือสาร /  ขนิษฐา จิตชินะกุล  302.2 ข226ห 2557  
370  หลกัและแนวคิดวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ /   สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จนัทราวฒันากุล 070.4  ห323 2557  
371  หลกัวชิาพชืสวน /  สมัฤทธ์ิ เฟ่ืองจนัทร์  อ 635 ส616ห 2556  
372  อดีตกรุงสยามฯ สามรัชฯ กษตัริยไ์ทย  ววิะรา สอนชยัภูมิ  959.304 อ131 2537  
373  เอนไซมแ์ละการประยกุตใ์ช ้[ซีดี-รอม] /  รัชดาภรณ์ ศรีปรางค ์โคบายาชิ  CD 572.7 ร331อ 2556  
374  อนามยัเจริญพนัธุแ์ละทางเลือกสาํหรับผูติ้ดเช้ือ

เอชไอว ี: คู่มือฝึกอบรมการใหก้ารปรึกษา /  
- 362.1969792 อ176 2553  

375  อมฤตพจนา (พทุธศาสนสุภาษิต) /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)  294.3422 พ349อ 2556  
376  ออกแบบ สร้าง โปรโมต Website ฉบบัสมบูรณ์ 

[ซีดี-รอม] /  
ปิยะ นากสงค ์ CD 006.7 อ443 2557  

377  ออกแบบงาน 3 มิติ ดา้นวศิวกรรมและงานช่าง 
SolidWorks 2012 ฉบบัสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /  

จุฑามาศ จิวะสงัข ์ CD 620.00420285 จ628อ 
2555  

378  ออกแบบและสร้างเวบ็ไซตด์ว้ย Dreamweaver CS6  สุธีร์ นวกุล  005.713 ส786อ 2555  
379  องัคาร กลัยาณพงศ ์กวสีามภพชาติ /  สมัพนัธ ์กอ้งสมุทร  895.911 อ113 2556  
380  อฎัฐสาลินี : คมัภีร์อรรถกถาของธรรมสงัคณี

ปกรณ์ /  
พระพทุธโฆสาจารย ์ 294.382325 พ352อ 2554  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
381  อาหารญี่ปุ่ น รวยง่าย /  ศุภวชิญ ์โฉมโม ้ 641.5952 ศ726อ 2557  
382  อาหารเพือ่มนุษยชาติ /  นฤดม บุญ-หลง 641.3  อ677 2556  
383  อาหารอายยุนื : เพือ่ทุกคน ทุกวยั ในครอบครัว /  โกมุท ภทัรเมธี  พ 641.563 อ678 2557  
384  อินคา อาณาจกัรสุริยเทพ : การ์ตูนความรู้ /  โค, มิน ซู พ 985.019 ค949อ 2557  
385  อุดมการและกลไกทางอุดมการของรัฐ /  อลัธูแชร์, หลุยส์  320.5 อ571อ 2557  
386  อุบตัิเหตุรถโดยสารสาธารณะ : ผลกระทบ การ

ประกนัภยั และการชดเชยเยยีวยา /  
สุเมธ องกิตติกุล RH 363.125 ส843อ 2556  

387  เอนไซม ์กุญแจของชีวติ /  สมศกัด์ิ วรคามิน  572.7  ส283อ 2556  
388  แอนิเมชัน่ : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (CD 

โครงงาน) /  
ศิริลกัษณ์ คนิสาร  CD/PR 01082 2557  

389  ไอแซก อาซิมอฟ ถาม-ตอบเร่ืองโลกและจกัรวาล  อาซิมอฟ, ไอแซก พ 507.6 อ617อ 2557  
 


