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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  10,000 Fonts /  อาทิตยา ภู่มณี  686.22544 อ622ท 2548  
2  10,000 Fonts [ซีดี-รอม] /  อาทิตยา ภู่มณี  CD 686.22544 อ622ท 

2548  
3  12 เส้นทางท่องเท่ียว ธรรมะรักษาใจ /  รณยทุธ์ จิตรดอน  294.3657 ร125ส 2556  
4  3ds Max workshop /  วรรณรัชต ์สุทธิศนัสนีย ์ 006.693 ว255ท 2548  
5  4 นกัพดูผูย้ิง่ใหญ่ /  รุจน์ มณัฑิรา  พ 928.95911 ร625ส 

2545  
6  50 ผูจ้ดัการ  [ซีดี-รอม] /  วรัิตน์ แสงทองค า  CD/ พ 658.4092 ว691ห 

2548  
7  60 ปี สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย /  - GP 341.23 ห111 2556  
8  824 /  งามพรรณ เวชชาชีวะ  น ง337ป 2557  
9  AHP การตดัสินใจขั้นสูง เพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 

และความอยูดี่มีสุขของมหาชน /  
วฑูิรย ์ตนัศิริคงคล 658.403 ว574อ 2557  

10  Atlas of the brain and spinal cord : color atlas of the 
human central  nervous system /  

Aporn Chuncharunee  611.81 A644A 2010  

11  AutoCAD 2005 ฉบบั 3D architect workshop [ซีดี-
รอม] /  

อภิรัตน์ บางศิริ  CD 720.2840285  อ262อ 
2548  

12  AutoCAD 2007 ส าหรับงานเขียนแบบแปลน ภาค
สมบูรณ์ /  

ชชัวาล ศุภเกษม  620.00420285 ช358ก 
2549  

13  AutoCAD project series /  สัญญา นามี  620.00420285 ส556อ 
2547  

14  Bates' guide to physical examination and history 
taking /  

Bickley, Lynn S. 616.0754 B583B 2013  

15  BrandAge Essential : Blue Diamond การตลาดพลงั
ผลึก /  

กอง บก.นิตยสาร BrandAge 
Essential  

658.827 บ897 2557  

16  Breakthrough plus : student book 1 /  Craven, Miles  428 C898B 2013  
17  Breakthrough plus : student book 2 /  Craven, Miles  428 C898B 2012  
18  Breakthrough plus : student book 3 /  Craven, Miles  428 C898B 2012  
19  Business plan cookbook : a recipe for new business /  Nathasorn Tony Boontanorm  658.401 N275B 2014  
20  Case studies in project, program, and organizational 

project management /  
Milosevic, Dragan Z. 658.404 M661C 2010  

21  Cellular and molecular immunology /  Abbas, Abul K.  616.079 A122C 2015  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
22  CSR จากแนวคิดทางธุรกิจสู่วถีิชีวติตนเอง /  ฌานสิทธ์ ยอดพฤติการณ์  พ 658.408 ฌ111ซ 2557  
23  Django unchained [DVD]  Tarantino, Quentin, Director  DVD 00635 M 2012  
24  Dorland's illustrated medical dictionary /  - R 610.3 D711 2012  
25  Drawing by SolidWorks /  ทวศีกัด์ิ ศรีช่วย  620.00420285 ท229ด 2548  
26  Enterprise architecture A to Z : frameworks, business 

process modeling, SOA, and infrastructure technology  
Minoli, Daniel  658.4038 M666E 2008  

27  Flash CS3 ฉบบัเรียนสมบูรณ์ /  พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร  006.7869 พ553ฟ 2551  
28  Flash MX : ปาฎิหาริยผ์า่นเน็ต /  มาโนช ลกัษณกิจ  006.7869 ม456ฟ 2546  
29  Flash MX ฉบบั workshop /  อภิชยั เรืองศิริปิยะกุล  006.7869 อ251ฟ 2546  
30  Hemispheres 3 : teacher's manual /  Cameron, Scott  428.4 C182HT 2008 v3  
31  Hemispheres 4 : teacher's manual /  Renn, Diana 428.4 R414HT 2008 v4  
32  I am Malala : the girl who stood up for education and 

was shot by the Taliban /  
Yousafzai, Malala P 923.65491 Y82I 2014  

33  Immunology : a short course /  Coico, Richard 616.079 C678I 2015  
34  InDesign essential /  เกียรติพงษ ์บุญจิตร 006.68 ก854อ 2557  
35  InDesign essential [ซีดี-รอม] /  เกียรติพงษ ์บุญจิตร  CD 006.68 ก854อ 2557  
36  Introduction to business architecture /  Reynolds, Chris  658.4038 R462I 2010  
37  Longman preparation series for the TOEIC test : 

introductory course : listening and reading /  
Lougheed, Lin  428.0076 L887L 2012  

38  Macromedia Dreamweaver 4 : training /  ศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

006.7869 ม861 2544  

39  Macromedia Dreamweaver 4 : training [ซีดี-รอม]  ศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

CD 006.7869  ม861 2544  

40  Macromedia Dreamweaver 4 ฉบบัเรียนลดัพิเศษ /  พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร  006.7869 พ553ม 2544  
41  Macromedia Flash MX actionscripting : advanced 

training from the source /  
แฟรงคลิน, ดีเรก  006.7869 ป855ม 2546  

42  Making hard decisions with DecisionTools /  Clemen, Robert T. 658.403 C625M 2014  
43  Mechanistic Toxicology : the molecular basis of how 

chemicals disrupt biological targets /  
Boelsterli, Urs A. 615.9 B671M 2007  

44  New products management /  Crawford, Merle 658.575 C899N 2015  
45  New world TOEFL : computer-based test (CBT) : key 

to success [ซีดี-รอม]  
สุทิน พลูสวสัด์ิ  CD 428.0076  ส779น 2545  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
46  Organizational behavior : emerging knowledge, global 

reality /  
McShane, Steven L. 658 M175O 2015  

47  Perception and imaging: photography--a way of seeing  Zakia, Richard D.  770 Z21P 2013  
48  PLC กบัการควบคุมแบบซิเควนซ์ /  พิศนุรัตน์ เขจร  629.895 พ745พ 2556  
49  Practical research: planning and design /  Leedy, Paul D. 001.42 L484P 2014  
50  Project management : a managerial approach /  Meredith, Jack R. 658.404 M559P 2012  
51  Reading for mass communication /  Bhikul Punyaratabandhu  428.4 B575R 2013  
52  Reading keys : skills and strategies for effective 

reading student book 1 /  
Craven, Miles  428.43 C898R 2009  

53  Retailing management /  Levy, Michael  658.87 L668R 2014  
54  SCG : 100 Years of innovations for sustainability /  Siam Cement Group (SCG)  NGP 620.135 S289 2013  
55  SolidWork handbook : คู่มือส าหรับผูใ้ช ้SolidWorks 

ฉบบัสมบูรณ์ /  
ทวศีกัด์ิ ศรีช่วย  620.00420285 ท229ซ 

2549  
56  SolidWorks : advanced part & assembly : การสร้าง

และประกอบช้ินงานขั้นสูง [ซีดี-รอม] /  
ศุภชยั ตระกลูทรัพยท์ว ี CD 620.00420285  ศ683ซว 

2549  

57  SolidWorks : งานโลหะแผน่และพบักล่องกระดาษ /  ศุภชยั ตระกลูทรัพยท์ว ี 620.00420285 ศ683ซ 
2548  

58  Speed learning ชุดคู่มือเรียนรู้ Macromedia Flash MX 
ฉบบัเรียนเร็ว /  

เอ้ืองฟ้า จินดานนท ์ 006.7869 อ931ส 2546  

59  Speed learning ชุดคู่มือเรียนรู้ Macromedia Flash MX 
ฉบบัเรียนเร็ว [ซีดี-รอม] /  

เอ้ืองฟ้า จินดานนท ์ CD 006.7869 อ931ส 
2546  

60  Stop motion animation : how to make and share 
creative videos /  

Ternan, Melvyn  777.7 T321S 2013  

61  ThaiSites.com : ThaiSearch2000.com /  สยาม สงวนรัมย ์ 004.678 ส319ท 2543  
62  ThaiSites.com : ThaiSearch2000.com [ซีดี-รอม] /  สยาม สงวนรัมย ์ CD 004.678  ส319ท 2543  
63  The 7 habits of highly effective people /  Covey, Stephen R. P 158 C873S 2004  
64  The 7 habits of highly effective people : powerful 

lessons in personal change /  
Covey, Stephen R. 158 C873S 2013  

65  The new rules of marketing and PR : how to use social 
media, online video, mobile applications, blogs, news 
releases, and viral marketing to reach buyers directly /  

Scott, David Meerman  658.872 S425N 2011  

66  Vibration simulation using MATLAB and ANSYS /  Hatch, Michael R. 620.00151825 H361V 2001  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
67  Web server administration /  Silva, Steve  006.78 S586W 2007  
68  Writing essays : from paragraph to essay /  Zemach, Dorothy E. 808.4 Z49W 2011  
69  กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง /  จกัษ ์พนัธ์ชูเพชร  342 จ234ก 2557  
70  กระบ่ี : ขอบฟ้าอนัดามนั  [ซีดี-รอม] /  กล่ิน คงเหมือนเพชร CD / อ 915.9304 ก218 2553  

71  กอลฟ์ /  อภิชาติ อ่อนสร้อย 796.352 อ252ก 2555  
72  การควบคุมซีเควนซ์และ PLC /  กฤษดา วศิวธีรานนท ์ 629.895   ก284ก 2545  
73  การจดัการความรู้ของกรมทรัพยากรน ้า ปี 2551 /  กรมทรัพยากรน ้า GP 333.91 ก446 2551  
74  การจดัการงานบ ารุงรักษา ดว้ย Reliability /  วฒันา เชียงกลู  658.202 ว398ก 2553  
75  การจดัการส่ิงแวดลอ้มแบบผสมผสาน /  เกษม จนัทร์แกว้  363.7 ก783ก 2556  
76  การจดัระบบเอกสารเพื่องานเปล่ียนแปลงระหวา่งงาน

ก่อสร้างบา้นพกัอาศยั /  
ศิรินทร์  พรหมนิตย ์ T/มส 658.4038 ศ456ก 

2557  
77  การแต่งกายสมยัไทยมุง-สมยัธนบุรี /  ฐิติรัตน์ เกิดหาญ  391.009593 ฐ361ก 2554  
78  การแต่งกายสมยัรัตนโกสินทร์ /  ฐิติรัตน์ เกิดหาญ   391.009593 ฐ361กร 2554  
79  การบริหารคุณภาพ /  นิตยา เงินประเสริฐศรี  658.4013 น577ก 2557  
80  การบริหารงานบ ารุงรักษา /  อนุศกัด์ิ ฉ่ินไพศาล  658.202 อ225ก 2555  
81  การบญัชีการเงิน /  นิตยา งามแดน  657.48 น577ก 2557  
82  การประชุมทางวชิาการท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ

ไทย เร่ือง บทบาทของสภาวิชาชีพท่ีมีต่อการรับรอง
หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนของ
สถาบนัอุดมศึกษา และ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 40 ปี 
ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย วนัท่ี 12-13 
พฤศจิการยน 2555 ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา /  

ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย  

GP 378.1 ก475 2555  

83  การประชุมวชิาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ 
"Green Asia and Sustainability Forum" สถาบนัวจิยั
จุฬาภรณ์ วนัท่ี 8 มิถุนายน 2557 /  

- RH 016.0014 ก482 2557  

84  การผลิตรายการโทรทศัน์เบ้ืองตน้ [ซีดี-รอม] /  สมเจตน์ เมฆพายพั  CD 791.45 ส236ก 2547  
85  การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์: หลกัการและการประยกุต ์ สุธินี ฤกษข์  า  658.3 ส785ก 2557  
86  การพฒันาอีบุค๊บนคอมพิวเตอร์แบบพกพา e-Book บน 

Tablet PC /  
ภาสกร เรืองรอง  006.7 ภ493ก 2557  

87  การลดความสูญเปล่าในส่วนงานเยบ็รองเทา้ /  นิภารัตน์  ราชวงั T/มส 621.381 น626ก 2557  

88  การวดัและประเมินทกัษะการปฏิบติั /  กมลวรรณ ตงัธนกานนท ์ 371.26 ก137ก 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
89  การวางแผนเชิงกลยทุธ์ของภาครัฐ /  อรรถกฤต ปัจฉิมนนัท ์ 351 อ347ก 2557  
90  การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 1 /  สุขมุวทิย ์ภูมิวฒิุสาร  621.3192 ส744ก 2547 ล1  
91  การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 2 /  สุขมุวทิย ์ภูมิวฒิุสาร  621.3192 ส744ก 2547 ล2  
92  การวจิยัเชิงปฏิบติัการ /  เกศินี วฑูิรชาติ  003  ก774ก 2538  
93  การสร้างแบบจ าลองพื้นผวิดว้ยโปรแกรม Unigraphics 

NX /  
ณรงค ์พิทกัษท์รัพยสิ์น  620.00420285 ณ212ก 

2548  
94  การสร้างและตวัวดัมูลค่าการเงิน /  ธนเดช มหโภไคย  332.41 ธ141ก 2557  
95  การสร้างอาคารบรรยายพร้อมภาพ /  ซิง, ฟรานซิส ดี. เค. 690  ซ241ก 2545  
96  การสอนไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น สอนอยา่งไรใหน้กัเรียน

ไทยใชเ้ป็น /  
สมเกียรติ เชวงกิจวณิช 495.65 ส232ก 2557  

97  การส่ือสารชุมชน /  ดวงพร ค านูณวฒัน์  302.2 ด211ก 2555  
98  การออกแบบผลิตภณัฑด์ว้ยโปรแกรมเชิงวศิวกรรม /  ณรงค ์พิทกัษท์รัพยสิ์น  620.00420285 ณ212ก 2547  

99  การออกแบบและวเิคราะห์การทดลอง /  ประไพศรี สุทศัน์ ณ อยธุยา 620.0042 ป335ก 2551  
100  กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของวยัรุ่น /  
จิตติ  ธรรมชูเชาวรัตน์ T/มส 658.8342 จ419ก 

2557  
101  โกยา /  ซิมมอนส์, ซาร่าห์  759.46 ซ322ก 2557  
102  ของขวญัแด่พอ่ /  สุวสุิทธ์ิ  พ 923.1593 ข281 2557  
103  ขอบข่ายและวธีิการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ /  พรชยั บุญบวรรัตนกุล  350 พ231ข 2557  
104  ข่าวดีส าหรับผูป่้วยโรคเบาหวาน /  ชิสา สรวสูิตร  616.462 ช576ข 2556  
105  เขียนแบบทางวศิวกรรมและสถาปัตยกรรมดว้ย 

AutoCAD 2006 ฉบบัเรียนลดัเป็นเร็ว /  
อินทรชิต หอวจิิตร 620.00420285 อ741ข 

2549  
106  ความดีไม่มีขายอยากไดต้อ้งท าเอง ปี 2558 /  สิริมา พงศป์ล้ิมปิติชยั  พ 294.3444 ค181 2558  
107  ความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษาไทย

กบัสถาบนัต่างประเทศ พ.ศ. 2552 - 2553 /  
ศิริพร วิริยะอคัรเดชา GP 378.104 ค181 2556  

108  ความรู้เฉพาะวชิาชีพการพิมพ ์3 หน่วยท่ี 1-8 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
ศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยกีาร
พิมพแ์ห่งชาติ  

686  มส747คม 2539 ล1  

109  ความรู้เฉพาะวชิาชีพเตรียมการพิมพส์ าหรับช่าง
ปฏิบติัการเรียงพิมพ ์1 [แบบฝึกหดั] /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
ศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยกีาร
พิมพแ์ห่งชาติ  

686.225078 มส747ค 2539  

110  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวฒันธรรมประเทศจีน  วทิยาลยัภาษาจีนปักก่ิง 
มหาวทิยาลยัครูหนานจิง  

390.0951 ค181 2550  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
111  คิดถึงสวนโมกข ์/  ส. ธโนฆาภรณ์  พ 294.3444 ส112ค 2556  
112  คิวบิสม ์/  คอ็กซ์, นีล  709.04032 ค183ค 2557  
113  คุณภาพไฟฟ้า /  ตฤณ แสงสุวรรณ  621.3 ต198ก 2556  
114  คู่มือ Google earth ฉบบัสมบรูณ์ [ซีดี-รอม]   ชยัศิลป์ พนาววิรรธน์  CD 912.0285  ช442ค 2548  
115  คู่มือการใชง้านและเทคนิคการตดัต่อภาพยนตด์ว้ย 

Adobe Premiere Pro ฉบบัสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /  
จุฑามาศ จิวะสังข ์ CD 006.7869 จ628ค 

2547  
116  คู่มือการใชง้านและเทคนิคตดัต่อภาพยนตด์ว้ย Adobe 

Premiere 6.5 ฉบบัสมบูรณ์ /  
ยทุธชยั รุจิรวมิล  006.7869 ย353ค 2547  

117  คู่มือการใชโ้ปรแกรม AutoCAD 2007 : 3D Modeling /  ภาณุพงษ ์ปัตติสิงห์  620.00420285 ภ432ค 2549  
118  คู่มือการใชโ้ปรแกรม AutoCAD release 14 : 3D 

modeling [ภาณุพงษ ์ปัตติสิงห์] 2546 [ซีดี-รอม] /  
ภาณุพงษ ์ปัตติสิงห์  CD 005.369  ภ432คอ 

2546  
119  คู่มือการใชโ้ปรแกรม Rhinoceros V3.0 : ส าหรับการ

ออกแบบและเขียนแบบ 3 มิติ /  
ชชัวนิท ์อมัรี  620.00420285 ช359ค 

2546  
120  คู่มือการประเมินนกัศึกษาเพื่อรับรางวลัพระราชทาน

ระดบัอุดมศึกษา /  
พนัธ์ุทิพา ยวุทองไท  GP 371.223 ค695 2556  

121  คู่มือการเรียนรู้และเทคนิคการใชง้าน Macromedia 
Flash MX ฉบบัสมบูรณ์ /  

ยทุธชยั รุจิรวมิล  006.7869 ย353ค 2546  

122  คู่มือการลดตน้ทุนผลิตดา้นพลงังาน [ซีดี-รอม] /  ศุภชยั ปัญญาวีร์  CD 658.26  ศ683ค 2549  
123  คู่มือคนใชร้ถ ฉบบัสมบูรณ์ /  อรรคพล สุทธะพินทุ  พ 629.283 อ357ค 2557  
124  คู่มือตรวจวิเคราะห์ดา้นจุลชีววทิยาทางอาหาร /  วรีานุช หลาง  664.001579 ว853ค 2555  
125  คู่มือติวเขม้เอนทรานซ์ภาษาฝร่ังเศสระบบใหม่ 2  

[ซีดี-รอม]/  
อนงค ์ตนัวฒันานนัท ์ CD 440.076 อ153ค 2547  

126  คู่มือปฏิบติัการ การเขียนแบบ : โครงการพฒันา
อุตสาหกรรมแม่พิมพ ์ยทุธศาสตร์ท่ี 2 กิจกรรมการสร้าง
แนวทางปฏิบติั / ศูนยพ์ฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิต  

ศูนยพ์ฒันาและถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารผลิต  
ส านกังานบริหารโครงการ
พฒันาอุตสาหกรรมแม่พิมพ ์ 

621.9 ค962 2550  

127  คู่มือพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่ดว้ย PHP and 
AJAX+jQuery ฉบบั Workshop /  

ธนัยพฒัน์ วงศรั์ตน์  005.713 ธ469ค 2556  

128  คู่มือลงทุน+ลดภาษีกบั LTF และ RMF /  นายอาปาเช่  พ 332.0415 น472ค 2557  
129  คู่มือสร้าง eBook ดว้ย iBooks author /  ทศัยาภรณ์ เก้ือนุ่น  006.7 ท369ค 2556  
130  คู่มือสร้างเวบ็ไซตแ์บบมือโปรดว้ยโปรแกรม 

Dreamweaver 8 ฉบบัสมบูรณ์ [ ซีดี-รอม]/  
มาโนช ลกัษณกิจ  CD 005.713  ม456ค 2549  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
131  โครงการภาพถ่ายน ้า+ใจ 2554 /  สถาบนัพฒันาการมีส่วนร่วม

และบุคลากรทางวฒันธรรม  
GP 363.3493 ค961 2554  

132  จงหางานท่ีมีแต่คุณเท่านั้นท่ีท าได ้/  คิมรันโด  พ 158.6 ค451จ 2557  
133  จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัในโอกาสท่ีวนัพระราชสมภพ 
[ซีดี-รอม] /  

สุรีรัตน์ วงศเ์สง่ียม  CD/ อ 923.1593 จ131 
2547  

134  จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา้เจา้อยูห่วัในโอกาสท่ีวนัพระบรมราชสมภพ
ครบ 200 ปี [ซีดี-รอม] /  

สุรียรั์ตน์ วงศเ์สง่ียม  CD /อ 923.1593 จ131 
2548  

135  จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้า
กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เล่ม 1 
[ซีดี-รอม] /  

สุรียรั์ตน์ วงศเ์สง่ียม CD/ อ 923.1593 จ131 
2553 ล1  

136  จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้า
กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เล่ม 2 
[ซีดี-รอม] /  

สุรียรั์ตน์ วงศเ์สง่ียม CD /อ 923.1593 จ131 
2553 ล2  

137  จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เล่ม 1 [ซีดี-รอม] /  

กระทรวงวฒันธรรม. กรม
ศิลปากร  

CD/อ 923.1593  จ131 
2550 ล1  

138  จบัภาพหนา้จอดว้ยโปรแกรม Jing /  วรเศรษฐ สุวรรณิก  006.6869 ว288จ 2552  
139  จิตวทิยาคลินิกเบ้ืองตน้ /  วจิิตพาณี เจริญขวญั  616.89  ว521จ 2543  
140  เจา้ชายในดวงใจ [ซีดี-รอม] /  สิรินภา เจริญแกว้, บรรณาธิการ  CD/อ 923.15498 จ756 2549  

141  เจา้ฟ้านกัส่ิงแวดลอ้ม [ซีดี-รอม] /  บุษยา สนิทวงศ ์ณ อยธุยา  CD 923.1593 จ758 2549  
142  ชีวติติดปัญญา /  สุรพล ไกรสราวฒิุ พ 294.3444 ส852ช 2557  
143  เซซาน /  ลูอิส, แมร่ี ทอมป์ก้ิน   759.4 ล741ซ 2557  
144  ดนตรีสนุก ปลูกอีคิว /  นนัทนา อุดมเพทาย  พ 780 น418ด 2553  
145  ดว้ยพลงัแห่งรัก [ซีดี-รอม]  วารยา พึ่งตนเพียร  CD/ อ 923.1593 ด251 2549  

146  ดาดา & เซอร์เรียลิสม ์/  เกล, แมทธิว   709.04062 ก768ด 2557  
147  ดาลี /  แรดฟอร์ด, โรเบิร์ต  759.46 ร915ด 2557  
148  ดูแลคนอยา่ง SMEs /  ไพศาล เตมีย ์ พ 658.022 พ996ด 2554  
149  แด่งานของฉนั แด่วนัพรุ่งน้ี /  คิมรันโด พ 158.6 ค451ด 2557  
150  ตน้แบบคมัภีร์สร้างงาน Flash ดว้ยตนเอง /  ศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
006.7869  ต125 2544  

151  ตรวจสุขภาพ SMEs ดว้ยงบการเงิน [ซีดี-รอม] /  สุพตัรา บวัแสงจนัทร์  CD 658.1592 ส831ต 2548  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
152  ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ ฉบบัชาวบา้น "แม่น กวา่ 

หวย (อาจจะ) รวย กวา่ หุน้" /  
สุดใจ สูนาสวน พ 332.644 ส766ต 2554  

153  ตะกร้อ /  อภิชาติ อ่อนสร้อย 796.337 อ252ต 2555  
154  ตดัต่อภาพวดีิโอและเสียงอยา่งครบวงจร Sony Vegas 

[ซีดี-รอม] /  
พุฒิพงศ ์วงศส์วา่ง  CD 006.696  พ824ต 

2548  
155  ตดัต่อภาพวดีีโอ และเสียงอยา่งครบวงจร Sony Vegas /  พุฒิพงศ ์วงศส์วา่ง 006.696 พ824ค 2548  
156  ตดัต่อวดีิโอดว้ย Final Cut Pro /  บณัฑิต จามรภูติ  006.696 บ259ต 2555  
157  ต่างดวงตาคุณค่าก็แตกต่าง : บทเรียนจากกระบวนการ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีโครงการเหมืองแร่
โพแทช จงัหวดัอุดรธานี /  

สมพร เพง็ค า  GP 363.102 ส265ต 2554  

158  ต านานวงัหนา้ /  ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจา้
บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา  

929.7 ด217ต 2553  

159  ต ารวจกบัแนวทางการคน้หาคนหายในประเทศไทย /  ชชันนัท ์ลีระเติมพงษ ์ 363.2336 ช354ต 2558  
160  คู่มือการใชง้านและเทคนิคการตดัต่อภาพยนตด์ว้ย 

Adobe Premiere Pro ฉบบัสมบูรณ์ /  
จุฑามาศ จิวะสังข ์ 006.7869 จ628ค 2547  

161  ถ่ายภาพดว้ยกลอ้งดิจิตอล พอร์ ดมัม่ีส์ [ซีดี-รอม] /  คิง, จูล่ี อแดร์  CD 775  ค421ถ 2548  
162  ทอดน่องท่องเท่ียว อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี /  สุจิตต ์วงษเ์ทศ  พ 959.3 ส752ท 2557  
163  ท านองเสนาะ ทางสู่สุนทรีภาพ /  ณฎัฐกฤษฎ์ิ อกนิษฐธ์าดา  895.911 ณ311ท 2556  
164  ท าเนียบผลงานวจิยัและเอกสารทางวชิาการ 

ปีงบประมาณ 2556 /  
กระทรวงแรงงาน  RH 001.44025 ท424 

2556  
165  ทุเรียนน ้า เคมีธรรมชาติ ฆ่ามะเร็ง /  ถนอม อ่อนเกตุพล  634.668 ถ131ท 2557  
166  เทคนิคซ่อม DVD...แบบมืออาชีพ /  ปรีชา จนัทวงศ ์ 621.388337 ป467ท 2549  
167  เทคโนโลยกีารสร้างแม่พิมพข์ั้นสูง Unigraphics NC 

manufacturing [ซีดี-รอม] /  
วทิยา สงวนวรรณ  CD 670.285 ว582ท 2545  

168  เทนนิส /  อภิชาติ อ่อนสร้อย 796.342 อ252ท 2555  
169  เทเบิลเทนนิส /  อภิชาติ อ่อนสร้อย  796.346 อ252ท 2555  
170  เท่ียวเมืองทวาย /  สุภางค ์จนัทวานิช  พ 915.91 ส837ท 2557  
171  เท่ียวเมืองไทย [ซีดี-รอม]  - CD/อ 915.9304  ท772 2548  

172  ธุรกิจเพท็ช็อป พารวย /  เกรียงศกัด์ิ มัน่เจาะ  พ 338.476367 ก768ธ 2557  
173  นครรัตติกาล : เมืองกระดูก เล่ม 1 /  แคลร์, คาสซานดรา น ค943น 2556 ล1  
174  นครรัตติกาล : เมืองเถา้ เล่ม 2 /  แคลร์, คาสซานดรา  น ค943น 2556 ล2  
175  นครรัตติกาล : เมืองเทวดาตกสวรรค ์เล่ม 4 /  แคลร์, คาสซานดรา น ค943น 2555 ล4  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
176  นครศรีธรรมราช  ปาริชาต เรืองวเิศษ  915.9304 น126 2537  
177  นโยบายรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอก

ณรงค ์พิพฒันาศยั /  
กระทรวงศึกษาธิการ. ส านกังาน
ปลดักระทรวง  

GP 379.593 น199 2557  

178  นกัธุรกิจหุน้คุณก็เป็นได ้/  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ 332.6322 น374 2557  
179  นกัปกครองใตเ้บ้ืองพระยคุลบาท /  - 923.1593 น375 2557  
180  นาทีประวติัศาสตร์ :100 เร่ืองลบัพลิกอาเซียน /  ศานติ ภกัดีค า  959 ศ343น 2557  
181  นารีรัตนา [วซีีดี]  กลุ่มศิลปินและจิตอาสากลุ่ม 

บวัลอยในโครงการปทุมมามหา
สิกขาลยั วดัปทุมวนารามราช
วรวหิาร  

VCD 1256 M 2558 ฉ1  

182  นิทานเวตาล /  พิทยาลงกรณ์, พระราชวรวงศ์
เธอ กรมหม่ืน  

รส พ672น 2557  

183  บทความ/ผลงานวชิาการ "โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ผลงานทางวชิาการ/ผลงานวิจยัดา้นการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน ้า คร้ังท่ี 3" /  

กรมทรัพยากรน ้า. ส านกัวิจยั 
พฒันาและอุทกวทิยา  

RH 333.9116 บ125 2556  

184  บาสเกตบอล /  อภิชาติ อ่อนสร้อย 796.323 อ252บ 2555  
185  บิลเบียด-สนุกเกอร์ /  อภิชาติ อ่อนสร้อย 794.72 อ252บ 2555  
186  บุคคลส าคญัท่ีคนไทยไม่ควรลืม : ฉบบั นกัคิด นกัเขียน 

ศิลปิน คีตกว ี/  
ยอดมนู เบา้สุวรรณ  928.95911 ย175บ 2554  

187  บุรุษท่ีรวยท่ีสุดในประเทศไทย : เจริญ สิริวฒันภกัดี /  บุญชยั ใจเยน็  พ 923.3593 บ426บ 2548  
188  แบดมินตนั /  อภิชาติ อ่อนสร้อย 796.345 อ252บ 2555  
189   แบบจ าลองทางวิศวกรรมส าหรับระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง จกัรกฤษณ์ จนัทร์เขียว T/มส 629.2293 จ216บ 2557  

190  โบวล่ิ์ง /  อภิชาติ อ่อนสร้อย 794.6 อ252บ 2555  
191  ปฏิทิน เทศกาล งานประเพณีปี 2558 /  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย   GP 390.09593 ป135 2558  
192  ประชาธิปไตยในระยะเปล่ียนผา่น /  วฒิุชยั วชิรเมธี, พระมหา  พ 320.9593 ป236 2552  
193  ประชุมพระนิพนธ์สรรพความรู้ /  ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจา้

บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา  
พ 089.95911 ด495ป 
2555  

194  ประมาณราคาเก่ง...รวยก่อน [ซีดี-รอม] /  แฮนด์ดีแมน  CD 692.5 ฮ849ป 2548  
195  ประวติัครู 16 มกราคม 2558 /  ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา  อ 923.7593 ป372 2558  
196  ประวติัและวธีิใช ้: พระคาถาชินบญัชร /  พ. สุวรรณ  294.3443 พ111ป 2550  
197  ประสบการณ์ลูกคา้ท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณค่าการชอ้ปป้ิง

การคา้ปลีกสมยัใหม่เฉพาะหา้งสรรพสินคา้ /  
วราวธุ ตีระนนัท์ T/มส 658.87 ว326ป 

2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
198  เปิดต านานซ่อมทีวสีีโซน่ีเวกกา้ 2 แท่น ดว้ยตนเอง /  ปรีชา จนัทวงศ ์ 621.3888  ป467ป 2549  
199  โปรแกรมดี ฟรีแวร์ ฉบบั Nokia series 60 เล่ม 2  

[ซีดี-รอม]/  
สุรศกัด์ิ จินตหิ์รัณยก์ุล  CD 005.43  ส854ป 2549  

200  ผลการศึกษาการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ กรณี
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล เช้ือเพลิง แกลบ ท่ีบา้นค า
สร้างไชย ต.ท่าชา้ง อ.สวา่งวระวงศ ์จ.อุบลราชธานี /  

สดใส สร่างโศก  GP 621.3121 ส161ผ 
2557  

201  ผูจ้ดัการฝึกอบรมมืออาชีพ /  พิชยั ลีพิพฒัน์ไพบูลย ์ 658.3124  พ643ผ 2543  
202  ผูจ้ดัการมรดก /  ไพโรจน์ กมัพสิูริ  346.052 พ992ผ 2557  
203  ผูช้ายเลวกวา่หมา และไม่ไดม้าจากดาวองัคาร /  พชัรศรี เบญจมาศ  พ 305.31 พ516ผ 2557  
204  เผยเคล็ดลบั ผมสร้าง 30 ลา้น US$ ใน 30 ปีไดอ้ยา่งไร 

เล่ม 2 [ซีดี-รอม] /  
กฤษณะ กฤตมโนรถ  CD/พ 658.85  ก281ผ 

2544 ล2  
205  พงศาวดารโยนก /  ประชากิจกรจกัร, พระยา 959.302 ป234พ 2557  
206  พระเจดียช์เวดากอง : พระมหาเจดียท์องค าองค์

ศกัด์ิสิทธ์ิของโลก /  
พ. สุวรรณ  294.3435  พ111พ 2542  

207  พระบรมสารีริกธาตุ พระเข้ียวแกว้ : จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สู่ราชอาณาจกัรไทย  

บริษทั ฮนั มีเดีย คลัเจอร์ อ 294.335 พ342 2546  

208  พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปิยมหาราชท่ีทรงมีต่อ
กองทพัเรือ [ซีดี-รอม]  

- CD/อ 923.1593 พ357 
2547  

209  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ 8 ฉบบั  /  นิตินยั นาครทรรพ 342.593  พ371 2548  
210  พระราชพงศาวดาร รัชกาลท่ี 5 /  ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจา้

บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา  
923.1593 ด495พ 2545  

211  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1-4 
ฉบบัเจา้พระยาทิพากรวงศ ์(ข า บุนนาค) เล่ม 1 /  

ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ข า 
บุนนาค), เจา้พระยา 

959.303 ท486พ 2555 ล1  

212  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1-4 
ฉบบัเจา้พระยาทิพากรวงศ ์(ข า บุนนาค) เล่ม 2 /  

ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ข า 
บุนนาค), เจา้พระยา 

959.303 ท486พ 2555 ล2  

213  พระสุจริตสุดา /  สิริทศันา  920 ส731พ 2557  
214  พลวตัเศรษฐกิจศตวรรษ 21 สู่ยคุเปล่ียนผา่น /  อนุสรณ์ ธรรมใจ  พ 320.9593 อ231พต 2556  
215  พลงัแห่งกรุณาคือการเยยีวยาสูงสุด /  ลามะโซปะ ริมโปเช 294.3144 ล268พ 2557  
216  พอ่คา้ไทยยคุ 2480 เล่ม 1 /  เอนก นาวกิมูล  923.8593 อ893พ 2557 ล1  
217  พอ่คา้ไทยยคุ 2480 เล่ม 2 /  เอนก นาวกิมูล  923.8593 อ893พ 2557 ล2  
218  พิธีมอบรางวลัธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2557 /  สถาบนัป๋วย อ๊ึงภากรณ์  NGP 658 พ679 2557  
219  พุทธธรรมกบัการบริหาร /  พระครูโสภณปริยติัสุธี พ 294.3444 พ322พ 2558  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
220  พดูญ่ีปุ่นอยา่งน้ีสิ...เก่ง!  [ซีดี-รอม] /  วไิล โตมรกุล  CD 495.683495911 ว724พ 

2547  
221  ฟิฟต้ีเชดส์ดาร์กเกอร์ /  เจมส์, อี แอล. น จ721ฟ 2556 ล2  
222  ฟิฟต้ีเชดส์ฟรีด /  เจมส์, อี แอล. น จ721ฟ 2556 ล3  
223  ฟิฟต้ีเชดส์ออฟเกรย ์/  เจมส์, อี แอล. น จ721ฟ 2556 ล1 
224  ฟุตบอล /  อภิชาติ อ่อนสร้อย 796.334 อ252ฟ 2555  
225  ภาพถ่ายฝีพระหตัถ ์"สุมาตรา - ชวา - บาหลี" /  ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรม

พระยา  
อ 779 ด495ภ 2557  

226  ภาษาญ่ีปุ่นวนัละสามเวลา [ซีดี-รอม] /  ทานาฮาชิ, อาเคมิ  CD 495.683495911 ท379ภ 
2548  

227  ภาษาลาว...เล่าเร่ือง /  รัตนา จนัทร์เทาว ์ พ 495.9191 ร375ภ 2557  
228  ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว หน่วยท่ี 1-8 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สาขาวชิาศิลปศาสตร์  
428 มส747ภ 2556 ล1  

229  ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว หน่วยท่ี 9-15 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาศิลปศาสตร์  

428 มส747ภ 2556 ล2  

230  ภาษาองักฤษส าหรับเจา้หนา้ท่ีส านกังาน หน่วยท่ี 1-7 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาศิลปศาสตร์  

428  มส747ภษ 2544 ล1  

231  ภาษาองักฤษส าหรับเจา้หนา้ท่ีส านกังาน หน่วยท่ี 8-15 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาศิลปศาสตร์  

428 มส747ภษ 2557 ล2  

232  ภาษาองักฤษส าหรับนกัธุรกิจ หน่วยท่ี 11-15 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาศิลปศาสตร์  

428 มส747ภน 2556 ล3  

233  ภาษาองักฤษส าหรับนกัธุรกิจ หน่วยท่ี 1-5 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาศิลปศาสตร์  

428 มส747ภน 2556 ล1  

234  ภาษาองักฤษส าหรับนกัธุรกิจ หน่วยท่ี 6-10 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาศิลปศาสตร์  

428 มส747ภน 2556 ล2  

235  ภาษาองักฤษส าหรับพนกังานโรงแรม หน่วยท่ี 1-7 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาศิลปศาสตร์  

428 มส747ภ 2555 ล1  

236  ภาษาองักฤษส าหรับพนกังานโรงแรม หน่วยท่ี 8-15 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาศิลปศาสตร์  

428 มส747ภ 2555 ล2  

237  ภูมินามอ าเภอปากเกร็ด [ซีดี-รอม]/  พิศาล บุญผกู CD 915.9304 พ757ภ 
2553  

238  มวยไทย /  อภิชาติ อ่อนสร้อย 796.83 อ252ม 2555  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
239  มินนะโนะ นิฮงโกะ 1 [ซีดี-รอม]  - CD 495.683495911 ม579 

2550 ล1  
240  มินนะโนะ นิฮงโกะ 2 [ซีดี-รอม]  - CD 495.683495911 ม579 

2549 ล2  
241  มีเกลนัเจโล /  ฮิวจส์, แอนโทน่ี  700.92 ฮ461ม 2557  
242  มือใหม่เร่ิมเขียนโปรแกรมดว้ย Visual Basic /  ธนพล ฉนัจรัสวชิยั 005.262  ธ152ม 2544  
243  มูลบทบรรพกิจ วาหนิต์ินิกร อกัษรประโยค สังโยค

พิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต ์/  
ศรีสุนทรโวหาร, พระยา  495.91 ศ276ม 2552  

244  โมเนต ์/  ราชแมน, คาร์ลา  759.4 ร425ม 2557  
245  ยอ้นถ่ินก าเนิดหลวงเฒ่าปู่ ยิม้ จนฺทโชติ วดัหนองประชุม 

กาญจนบุรี /  
สยามมาตุภูมิ 3  อ 294.30922 ส319ย 2556  

246  ยทุธศาสตร์การวจิยัและพฒันาทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2555-
2559 /  

บุญชยั งามวทิยโ์รจน์ RH 333.9166 ย365 2555  

247  รวมความเห็นและขอ้เสนอแนะ คณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมายประจ าปี พ.ศ. 2555 /  

ส านกังานคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย. ส านกัเลขาธิการ  

GP 348.593 ร155 2556  

248  รวมค าบรรยาย : ภาคสอง สมยัท่ี 67 ปีการศึกษา 2557 
เล่ม 10 /  

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ,์ บก.   340.09593 ร155 2557 ภ2 
ล10  

249  รวมค าบรรยาย : ภาคสอง สมยัท่ี 67 ปีการศึกษา 2557 
เล่ม 11 /  

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ,์ บก.  340.09593 ร155 2557 ภ2 
ล11  

250  รวมค าบรรยาย : ภาคสอง สมยัท่ี 67 ปีการศึกษา 2557 
เล่ม 12 /  

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ,์ บก. 340.09593 ร155 2557 ภ2
ล12  

251  รวมค าบรรยาย : ภาคสอง สมยัท่ี 67 ปีการศึกษา 2557 
เล่ม 13 /  

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ,์ บก. 340.09593 ร155 2557 ภ2
ล13  

252  รวมค าบรรยาย : ภาคสอง สมยัท่ี 67 ปีการศึกษา 2557 
เล่ม 14 /  

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ,์ บก. 340.09593 ร155 2557 ภ2
ล14  

253  รวมค าบรรยาย : ภาคสอง สมยัท่ี 67 ปีการศึกษา 2557 
เล่ม 15 /  

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ,์ บก. 340.09593 ร155 2557 ภ2
ล15  

254  รวมค าบรรยาย : ภาคสอง สมยัท่ี 67 ปีการศึกษา 2557 
เล่ม 16 /  

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ,์ บก. 340.09593 ร155 2557 ภ2
ล16  

255  รวมค าบรรยาย : ภาคสอง สมยัท่ี 67 ปีการศึกษา 2557 
เล่ม 7 /  

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ,์ บก. 340.09593 ร155 2557 ภ2
ล7  

256  รวมแบบบา้นตน้ทุนต ่ากวา่ 1 ลา้นบาท/  สัญญา นามี  อ 728  ร156  2549  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
257  รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั เร่ือง ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4 [ซีดี-รอม]  
จอมเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาท 
สมเด็จพระ, พ.ศ.2347-2411  

CD/อ 959.3034 จ196ร 
2548  

258  รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั เร่ือง พระราชหตัถเลขาในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั [ซีดี-รอม] 

จอมเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาท 
สมเด็จพระ, พ.ศ.2347-2411  

CD/อ 959.3034  
จ196รพ 2548  

259  รวมมิตรคิดเร่ืองการเรียนรู้ : ประสบการณ์ภาคปฏิบติั
จากคนยคุอนาล็อกถึงชนรุ่นดิจิทลั /  

วฒันชยั วนิิจจะกลู พ 370.1523 ร157 2557  

260  รหสัดนตรีพลิกวถีิโลก /  วรีะ สมบูรณ์  พ 780 ว842ร 2550  
261  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แนวหลงัสมยัใหม่

นิยม /  
อมัพร ธ ารงลกัษณ์  351 อ555ร 2557  

262  ราชสกุลสยาม /  กลัยา เก้ือตระกลู  929.7 ก398ร 2555  
263  รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน

ประเทศไทยและรายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี 2556  
- GP 323.4 ร451 2557  

264  รายงานการศึกษา เร่ือง ผลกระทบของโครงการรับจ าน า
ขา้วต่อคุณภาพชีวติชาวนาไทย /  

ส านกังานผูต้รวจการแผน่ดิน  GP 382.41318 ร451 2557  

265  รายงานคุณภาพชีวิตคนไทย จากขอ้มูลความจ าเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) และขอ้มูลพื้นฐาน ปี 2557 /  

กระทรวงมหาดไทย. กรมการ
พฒันาชุมชน 

GP 307.72 ร451 2557  

266  รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการพลงัแผน่ดิน
เอาชนะยาเสพติด หน่วยงานสังกดักระทรวงยติุธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 /  

- GP 362.29 ร451 2556  

267  รายงานบทวเิคราะห์ผลการกูย้มืเงิน กยศ.ท่ีมีต่อโอกาส
การเขา้ถึงและคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษาจงัหวดั
ขอนแก่น /  

กระทรวงศึกษาธิการ. ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา  

GP 373.18 ร451 2557  

268  รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงวชิาการ เร่ือง ทิศทาง 
ปัญหา : การพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ วนัท่ี 
10 กรกฎาคม 2556 ณ หอ้งคริสตลั โรงแรมเซ็นจูร่ี 
พาร์ค กรุงเทพฯ /  

จุฑาพร เทพพตัรา  GP 808.066 ร451 2556  

269  รายงานสืบเน่ือง (Full-text Proceedings) การสัมนา
วชิาการระดบัชาติดา้นคนพิการคร้ังท่ี 5 ประจ าปี 2556 
"เปล่ียนภาระเป็นพลงั : โอกาสและพื้นท่ีทางสังคมของ
คนพิการ" วนัพฤหสับดีท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ 
โรงแรมริชมอนด ์จงัหวดันนทบุรี /  

กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์
 

GP 362.4 ร451 2556  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
270  รู้จกั...ระบบการผลิตแบบลีน /  นิพนธ์ บวัแกว้  658.5  น616ร 2549  
271  รูเบนส์ /  เบลคิน, คริสติน โลห์ส  759.9493 บ824ร 2557  
272  เรียนภาษาจีนกลางง่ายนิดเดียว เล่ม 1 [ซีดี-รอม] /  พรรณจรี สิริมงคลกุล  CD 495.182495911  

พ258ร 2546 ล1  
273  เรียนภาษาจีนกลางง่ายนิดเดียว เล่ม 2 [ซีดี-รอม] /  พรรณจรี สิริมงคลสกุล  

ชิดพงษ ์กววีรวุฒิ  
CD 495.182495911  
พ258ร 2546 ล2  

274  เรียนภาษาจีนกลางง่ายนิดเดียว เล่ม 3 [ซีดี-รอม] /  พรรณี สิริมงคลสกุล  
ชิดพงษ ์กววีรวุฒิ  

CD 495.182495911  
พ258ร 2547 ล3  

275  เรียนภาษาจีนกลางง่ายนิดเดียว เล่ม 4 [ซีดี-รอม] /  พรรณี สิริมงคลสกุล  
ชิดพงษ ์กววีรวุฒิ  

CD 495.182495911  
พ258ร 2547 ล4  

276  เรียนภาษาจีนกลางง่ายนิดเดียว เล่ม 5 [ซีดี-รอม] /  พรรณี สิริมงคลสกุล  
ชิดพงษ ์กววีรวุฒิ  

CD 495.182495911  
พ258ร 2547 ล5  

277  เรียนภาษาญ่ีปุ่นใน 7 วนั เล่ม 1 [ซีดี-รอม] /  วราลี สิทธิจินดาวงศ ์ CD 495.682495911 ว323ร 
2546  

278  เรียนภาษาญ่ีปุ่นใน 7 วนั เล่ม 2 [ซีดี-รอม] /  วราลี สิทธิจินดาวงศ ์ CD 495.682495911 ว323ร 
2546  

279  เรียนภาษาญ่ีปุ่นใน 7 วนั เล่ม 3 [ซีดี-รอม] /  ไพศาล ลิขิตรัตนพิศาล  CD 495.682495911 พ996ร 
2547  

280  เรียนภาษาญ่ีปุ่นใน 7 วนั เล่ม 4 [ซีดี-รอม] /  ไพศาล ลิขิตรัตนพิศาล  CD 495.682495911 พ996ร 
2547  

281  เรียนภาษาญ่ีปุ่นใน 7 วนั เล่ม 5 [ซีดี-รอม] /  ไพศาล ลิขิตรัตนพิศาล  CD 495.382495911 ว323พ 
2547  

282  เรียนรู้การสร้างมลัติมีเดียและแอนนิเมชัน่จากตวัอยา่ง
งานจริง Flash 8 Workshop /  

ชลมารค พนัธ์ุสมบติั 006.7869 ช225ร 2549  

283  เรียนรู้งานจริงจากมืออาชีพ Video WorkShop /  จุฑามาศ จิวะสังข ์ 006.696 จ628รย 2548  
284  เรียนลดั Flash MX /  วงศป์ระชา จนัทร์สมวงศ์ 006.7869 ว126ร 2546  
285  เรือ : วถีิชีวิตริมน ้าภาคกลาง /  จินตนา กระบวนแสง  390.09593 จ482ร 2540  
286  เร่ืองฟัน เร่ืองเยอะ /  วทิวสั สังขะวชิยั  พ 617.6 ว593ร 2557  
287  เร่ืองราวต่าง ๆ เก่ียวกบัประเทศไทย /  ธนพล จาดใจดี  พ 915.93 ธ152ร 2548  
288  เร่ืองลึกลบัธรรมดา /  อาจวรงค ์จนัทมาศ  พ 530 อ596ร  2556  
289  เรือไทย : กรณีศึกษาเรืไทยพื้นบา้นในพิพิธภณัฑเ์รือ

พื้นบา้นวดัยาง ณ รังสี จงัหวดัลพบุรี /  
อรวรรณ สมใจนึก T/มศว 386.2209593   

อ373ร 2547  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
290  เรือใบ /  อภิชาติ อ่อนสร้อย  797.124 อ252ร 2555  
291  โรคสตรีเน้ืองอกมดลูก ซีสต ์ตกขาว ปวดประจ าเดือน

รักษาไดง่้ายนิดเดียว /  
นิพนัธ์พงศ ์พานิช  พ 618.14 น619ร 2557  

292  โรแมนติก /  บราวน์, เดวดิ เบลนี  709.0342 บ214ร 2557  
293  ลงมือท าจริง Flash animation สร้างงานแอนิเมชนัการ์ตูน / มนสัสินี ล ่าสันเทียะ 006.696 ม173ล 2556  
294  เล่าเร่ืองเมืองกรุง (เทพฯ) /  ทศันา ทศันมิตร  พ 959.35 ท363ล 2558  
295  เล่าเร่ืองสามก๊ก ฉบบัคนรุ่นใหม่ /  เป่ียมศกัด์ิ คุณากรประทีป  พ 895.13 ป769ล 2557  
296  วอร์เรน บฟัเฟ็ตต ์และการตีความงบการเงิน /  บฟัเฟ็ตต,์ แมร่ี 657.3 บ272ว 2552  
297  วอลเลยบ์อล /  อภิชาติ อ่อนสร้อย 796.325 อ252ว 2555  
298  วา่ยน ้า /  อภิชาติ อ่อนสร้อย  797.21 อ252ว 2555  
299  วเิคราะห์โครงสร้าง 1 [ซีดี-รอม] /  ฮิบเบลเลอร์, อาร์. ซี.  CD 624.171 ฮ449ว 2545  
300  วเิคราะห์โครงสร้าง 2 [ซีดี-รอม] /  ฮิบเบลเลอร์, อาร์. ซี.  CD 624.171 ฮ449ว 2545  
301  วดีิทศัน์ใหค้วามรู้เก่ียวกบั อาการพาร์กินสันในตอน

กลางคืนในตอนกลางคืน [ดีวีดี]  
- DVD 00635 M 2556 ฉ1  

302  วศิวกรรมก่อสร้างและการจดัการ /  สันติ ชินานุวติัวงศ ์ 690 ส581ว 2557  
303  วศิวกรรมส ารวจ /  วฒันวงศ ์รัตนวราห 526.9 ว396ว 2557  
304  วสิัยทศัน์และยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ...สู่ความ

ย ัง่ยนื /  
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ GP 338.9593 อ591ว 

2557  
305  วูด้บอล /  อภิชาติ อ่อนสร้อย 796.35 อ252ว 2555  
306  เวทีเรียนรู้เครือข่ายอ าเภอเพื่อดูแลผูสู้งอายแุบบบูรณา

การ ระหวา่งวนัท่ี 20-21 มีนาคม 2557 ณ หอ้งแกรนด์
บอลรูม โรงแรมเซ็นจูร่ีพาร์ค กรุงเทพมหานคร /  

สุพตัรา ศรีวณิชชากร GP 613.0438 ว913 2557  

307  เศรษฐกิจการเมืองจีน /  วรศกัด์ิ มหทัธโนบล   330.951 ว287ศ 2547  
308  เศรษฐกิจมหภาคและนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย เล่มท่ี 2 /  
ประสพโชค มัง่สวสัด์ิ  338.9593 ป394ศ 2557 ล2  

309  เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม /  วนัชยั ริจิรวนิช  330.02462  ว426ศ 2543  
310  สแควก : บทเรียนความเป็นผูน้ าท่ียิง่ใหญ่ ฉบบัผูจ้ดัการ

นกนางนวล /  
แบรดเบอรร่ี, เทรวสิ  พ 658.4092 บ895ส 2552  

311  สถานการณ์ผูสู้งอายไุทย พ.ศ. 2556 /  มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันา
ผูสู้งอายไุทย (มส.ผส)  

GP 305.26 ส179 2557  

312  สถิติวศิวกรรม /  มอนโกเมอรี, ดกัลาส ซี.  519.5 ม263ส 2549  
313  สนุกกบัสุดยอด 500 game hits บน PC [ซีดี-รอม] /  สุธีร์ นวกุล  CD 794.8 ส786ส 2549  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
314  สมเด็จพระปิยมหาราชพระผูพ้ระราชทางก าเนิด

พิพิธภณัฑสถานเพื่อประชา /  
- CD/อ 708.9593 ส243 

2547  
315  สมุดพก ส.ว. 2555-2556 /  อรรถสิทธ์ิ พานแกว้   GP 328.31 ส314 2556  
316  สมุดพก ส.ส. 2555-2556 /  อรรถสิทธ์ิ พานแกว้  GP 324.9593 ส314 2556  
317  สมุดภาพโคลงฤาษีดดัตน[ซีดี-รอม] /  จตุพร ศิริสัมพนัธ์, ผูจ้ดัท า  CD 615.82  ส314 2550  
318  สมุนไพรประจ าบา้น : เพิ่มความฟิต พิชิตโรคา /  สันติสุข โสภณสิริ  633.88 ส587ส 2557  
319  สร้าง E-Learning แบบ Interactive สไตลคุ์ณดว้ย 

Captivate /  
อุดมทรัพย ์กรรดิพณิชกลู  006.78 อ788ส 2543  

320  สร้างแบบจ าลองธุรกิจดว้ยโปรแกรม Excel [ซีดี-รอม] /  ปรัชญา ไทยกลา้  CD 658.055369  ป431ส 
2542  

321  สร้างแบบจ าลองเพื่อการตดัสินใจ Optimization 
modeling ดว้ย Excel (Solver) /  

ศกัด์ิสิทธ์ิ ศุขสุเมฆ  658.4030285 ศ332ส 
2557  

322  สร้างสรรคง์าน Animation ง่ายๆ สไตล ์Flash MX /  ปราณี สุทธิโรจน์อ าไพ  006.7869 ป446ส 2546  
323  สร้างสรรคง์านวดีิโอดว้ยโปรแกรมฟรีแวร์ต่างๆ /  มาโนช ลกัษณกิจ  006.7 ม456ส 2546  
324  สร้างสรรคง์านวดีีโอดว้ยโปรแกรมพรีแวร์ต่างๆ  

[ซีดี-รอม] /  
มาโนช ลกัษณกิจ CD 006.7 ม456ส 2546  

325  สร้างสรรคเ์อฟเฟ็กตแ์ละตกแต่งงานวดีิโอ After Effects 
CS6 ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ /  

จุฑามาศ จิวะสังข ์ 006.7869 จ628ส 2557  

326  สองทศวรรษสถาบนัพระบรมราชชนกตามรอยพระ
บิดา ผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพ /  

อภิชาติ รอดสม อ 923.1593 ส473 2556  

327  สอนนอ้ง...ให้เป็นเถา้แก่ เล่ม 2 (ตอน เคล็ดลบั
ความส าเร็จ) [ซีดี-รอม] /  

Woo, William CD พ 658 ว711ส 2547  

328  สังคมไทยในวงัวนแห่งวกิฤตเปล่ียนผา่น /  ศกัซาร์, มาร์ค พ 303.4 ศ319ส 2557  
329  สามก๊ก ฉบบัล่ิวลอ้ /  เล่าเซียงชุน  พ 895.13 ส645 2557  
330  สารานุกรมเฉลิมพระเกียรติ ร.9 พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉบบั ประชาชนบนัทึก /  
ธญัธรณ์ บวังาม  อ 923.1593 ส678 2557  

331  สารานุกรมพลงังานทดแทน /  กระทรวงพลงังาน  อ 333.79 ส678 2557  
332  สุโขทยั ต านานการสร้างเมือง /  เกริกฤทธ์ิ เช้ือมงคล  959.32 ก764ส 2558  
333  สุดยอด ลีน ของคุณโอโน่ /  Ohno, Taiichi   พ 658.5 อ974ส 2558  
334  สุดยอดคมัภีร์แพลทตินมัแห่งการท าเงิน /  กิโตเมอร์, เจฟฟรีย ์  พ 658 ก677ส 2552  
335  เส้นทางลดัสู่ e-commerce ดว้ยโปรแกรม e-commerce 

engine 1.0 [ซีดี-รอม] /  
หงษล์ดัดา พงศสุ์วรรณ  CD 658.800285467  

ห11ส 2544  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
336  เสียงแห่งขนุเขา /  คาวาบาตะ, ยาสึนาริ น ค344ส 2557  
337  เห็นในส่ิงท่ีคนอ่ืนไม่เห็น /  แกลดเวลล,์ มลัคอลม์  พ 306.4 ก889ห 2557  
338  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : "รับ" และ "รุก" อยา่งไร

กบัประชาคมอาเซียน /  
วฒิุสาร ตนัไชย  341.2473 ว874อ 2556  

339  องคก์รมีดีไซด ์/  อาณติั ลีมคัเดช  พ 658.4 อ618อ 2552  
340  อนาคตระยอง เส้นทางสุขภาพสู่สังคม /  เดชรัต สุขก าเนิด GP 338.9593 ด837อ 2557  
341  อลาสกา /  นิมิตร วฒันาวารินทร์  พ 917.9804 น633อ 2546  
342  ออกแบบ 3 มิติ ดา้นวศิวกรรมและงานช่าง Solidworks 

2012 ฉบบัสมบูรณ์ /  
จุฑามาศ จิวะสังข ์ 620.00420285 จ628อ 

2557  
343  ออกแบบงาน 3 มิติ ดา้นวศิวกรรมและงานช่าง 

SolidWorks 2012 ฉบบัสมบรูณ์ /  
จุฑามาศ จิวะสังข ์ 620.00420285 จ628อ 

2555  
344  องักฤษเรียนเร็วแบบแบร์ลิทซ์ (แบบเรียนเล่ม 1)  

[ซีดี-รอม] /  
อาร์คารีโอ, พอล  CD 428.3495911 อ644อ 

2547 ล1  
345  องักฤษเรียนเร็วแบบแบร์ลิทซ์ (แบบเรียนเล่ม 2)  

[ซีดี-รอม] /  
อาร์คารีโอ, พอล  CD 428.3495911 อ644อ 

2547 ล2  
346  องักฤษเรียนเร็วแบบแบร์ลิทซ์ (แบบเรียนเล่ม 3)  

[ซีดี-รอม] /  
อาร์คารีโอ, พอล  CD 428.3495911 อ644อ 

2547 ล3  
347  อาหาร-ถ่านหิน : จุดตดัการพฒันาบนพื้นท่ีเกษตรกรรม 

พนมสารคาม-สนามชยัเขต (รายงานการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพชุมชนจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน กรณี
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน 600 เมกะวตัต ์
จงัหวดัฉะเชิงเทรา) /  

ขนิษฐา แซ่เอ้ียว GP 338.18 ข226อ 2555  

348  อุดรูร่ัว โรงไฟฟ้าชีวมวล /  ศุภกิจ นนัทะวรการ   GP 621.3121 ศ677อ 2557  
349  อุปนิสัยท่ี 8 : จากประสิทธิผลสู่ความยิง่ใหญ่! /  โควี่, สตีเฟน อาร์  พ 158 ค976อ 2548  
350  เอกสารการประชุมทางวชิาการเพื่อน าเสนอผลงานวจิยั 

คร้ังท่ี 9 ถกัทองานวิจยั สานสายใยสู่อาเซียน วนัท่ี 30 
สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ หอ้งประชุม ดร.เศาวนิต เศาณา
นนท ์อาคาร 9 ชั้น 3 /  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา  RH 016.0014 อ884 2556  

351  เอกสารประกอบการประชุมวชิาการวจิยัร าไพพรรณี 
คร้ังท่ี 7 "การเตรียมความพร้อมของทอ้งถ่ินเพื่อกา้วสู้
อาเซียน" วนัท่ี 19-20 ธนัวาคม 2556 ณ มหาวทิยาลยั
ราชภฎัร าไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี /  

 มหาวทิยาลยัราชภฎัร าไพพรรณี RH 016.0014 อป884 
2556  



 
รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 

ประจ าเดือน เมษายน  2558 
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
352  เอกสารประกอบการประชุมวชิาการวจิยัร าไพพรรณี 

คร้ังท่ี 8 เร่ือง "สหวทิยาการงานวจิยัจากทอ้งถ่ินสู่
อาเซียน" วนัท่ี 19-20 ธนัวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ มหาวทิยาลยัราชภฎัร าไพพรรณี จงัหวดั
จนัทบุรี /  

 มหาวทิยาลยัราชภฎัร าไพพรรณี RH 016.0014 อป884 
2557  

353  เอสซีจี : 100 ปี แห่งนวตักรรมเพื่อความย ัง่ยนื /  บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย  NGP 620.135 อ916 2556  
354  เอาตวัรอดปลอดภยัไวก่้อน 10 /  เอคูคอมิก พ 363.1 อ893อ 2554 ล10  
355  เอาตวัรอดปลอดภยัไวก่้อน 2 /  เอคูคอมิก พ 363.1 อ893อ 2552 ล2  
356  เอาตวัรอดปลอดภยัไวก่้อน 3 /  เอคูคอมิก พ 363.1 อ893อ 2553 ล3  
357  เอาตวัรอดปลอดภยัไวก่้อน 4 /  เอคูคอมิก พ 363.1 อ893อ 2553 ล4  
358  เอาตวัรอดปลอดภยัไวก่้อน 5 /  เอคูคอมิก   พ 363.1 อ893อ 2553 ล5  
359  เอาตวัรอดปลอดภยัไวก่้อน 6 /  เอคูคอมิก  พ 363.1 อ893อ 2553 ล6  
360  เอาตวัรอดปลอดภยัไวก่้อน 7 /  เอคูคอมิก พ 363.1 อ893อ 2553 ล7  
361  เอาตวัรอดปลอดภยัไวก่้อน 8 /  เอคูคอมิก  พ 363.1 อ893อ 2553 ล8  
362  เอาตวัรอดปลอดภยัไวก่้อน 9 /  เอคูคอมิก  พ 363.1 อ893อ 2554 ล9  
363  ฮีลา เซลลอ์มตะ /  สคลูต, รีเบคคา  น ส128ฮ 2557  

 


