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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  1 ในพระราชดาํริ ตอน เศรษฐกิจพอเพียงในโลกธุรกิจ 

[วซีีดี]  
พาโนราม่า เวลิดไ์วด ์ VCD 00873 M 2552  

2  10 สุดยอดแผนธุรกิจ : "แผนธุรกิจ...รุก-รับตลาด AEC"  กระทรวงพาณิชย ์ GP 658.4012 ส728 2557  
3  100 เร่ืองในหลวงของฉนั /  วทิย ์บณัฑิตกุล พ 923.1593 ร193 2552  
4  100 วทิยาศาสตร์พฒันาโลก 1 : จากการคน้พบไฟ สู่

การคน้พบดาวหาง /  
ควาน, คิมแท  พ 500 ค179ร 2556 ล1  

5  100 วทิยาศาสตร์พฒันาโลก 2 : จากการประดิษฐ์
เคร่ืองจกัรไอนํ้าสู่การประดิษฐโ์ทรศพัท ์/  

ควาน, คิมแท  พ 500 ค179ร 2556 ล2  

6  100 วทิยาศาสตร์พฒันาโลก 3 : จากการแพทยส์มยัใหม่
สู่สมาร์ทโฟน /  

ควาน, คิมแท พ 500 ค179ร 2556 ล3  

7  122 ปี กระทรวงศึกษาธิการ : ปฏิรูปการศึกษา : วาระ
แห่งชาติ รวมพลงัยกระดบัคุณภาพการศึกษา : 1 
เมษายน 2557 วนัคลา้ยวนัสถาปนา
กระทรวงศึกษาธิการ 122 ปี /  

ปราณี ปราบริปู  GP 378.593 ห159 2557  

8  52 เคล็ดวชิาเปล่ียนคนธรรมดาใหเ้ป็นอจัฉริยะ /  คอยล,์ แดเนียล  พ 153.9 ค188ห 2555  
9  60 ปี พระเจา้อยูห่วัครองราชย ์100 ปี พระพุทธทาส

ครองธรรม /  
วรทศัน์ วชัรวสี 923.1593 ห111 2549  

10  60 ปี พระมหาบารมีเพื่อพฒันาการศึกษาไทย เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเน่ืองในโอกาสการ
จดังานฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี  

สาํนกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา  

GP 923.1593 ห111 2549  

11  7 เดือนบรรลุธรรม [ซีดี-รอม] /  ดงัตฤณ  CD พ 294.3444  ด319จ 2549  
12  8 ทศวรรษ ฉตัรแกว้ของแผน่ดิน /  สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  923.1593 ป818 2550  
13  8 ทศวรรษ รัชกาลท่ี 9 /  บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) อ 923.1593 ป818 2551  
14  84 พรรษา กษตัริยเ์กษตร /  พรรณนีย ์วชิชาชู  อ 923.1593 ป818 2555  
15  A Walk among the tombstones [DVD]  Frank, Scott, Director  DVD 00616 M 2014  
16  Advanced database programming ดว้ย VB6+VB.NET 

[ซีดี-รอม] /  
ศุภชยั สมพานิช CD 005.262  ศ684อ 2548  

17  American heist  [DVD]  Andreasyan, Sarik, Director  DVD 00614 M 2014  
18  An introduction to community health /  McKenzie, James F. 362.1 M156I 2015  
19  Ansel's pharmaceutical dosage forms and drug 

delivery systems /  
Allen, Loyd V. 615.1 A427A 2014  

20  Anthology of Thai short stories since the 1930s /  Weber, Karl E.  Fic A628 2014  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
21  Applied biopharmaceutics and pharmacokinetics /  Shargel, Leon  615.7 S531A 2012  
22  AutoCAD 2005 สาํหรับงานเขียนแบบแปลน ภาค

สมบูรณ์ [ซีดี-รอม]   
ชชัวาล ศุภเกษม  CD 620.00420285 ช358อ 

2548  
23  AutoCAD 2007 สาํหรับงานเขียนแบบแปลน ภาค

สมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /  
ชชัวาล ศุภเกษม  CD 620.00420285 ช358อ 

2549  
24  Basic biostatistics : statistics for public health practice /  Gerstman, B. Burt  362.10727 G383B 2015  
25  Beauty and the beast [DVD]  Gans, Christophe, Director  DVD 00609 M 2015  
26  Boyhood [DVD]  Linklater, Richard, Written  DVD 00611 M 2014  
27  Career choice and development /  Brown, Duane  331.702 B877C 2002  
28  Career information, career counseling, and career 

development /  
Isaacson, Lee E.  371.425 I73C 2000  

29  Cats & Dogs : The Revenge of Kitty Galore [Blu-ray 3D]  Friedman, Ron J. DVD 00500 M 2010  
30  Chabon /  Thirayut Daochanthuek  Fic T445C 2014  
31  Check and balance vol.7 /  สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา  GP 330.9 ช692 2551 ล7  
32  Chiang Mai University research abstracts 2013 /  Chiang Mai University  AB 089.95911 CMU434C 

2013  
33  Clinical epidemiology : principles, methods, and 

applications for clinical research /  
Grobbee, D. E. 614.4 G873C 2015  

34  Common cardiovascular diseases from pediatrics to 
adults /  

กฤตยว์กิรม ดุรงคพ์ิศิษฏก์ุล 618.921  ค186 2548  

35  Computational intelligence : synergies of fuzzy logic 
neural networks and evolutionary computing /  

Siddique, Nazmul 006.3 S568C 2013  

36  Core curriculum for maternal-newborn nursing /  Mattson, Susna  618.20231 C797 2011  
37  Dracula untold [DVD]  Shore, Gary, Director  DVD 00602 M 2015  
38  Drug facts and comparisons : pocket version, 2007    615.1 D794 2006  
39  Drug information handbook : a clinically relevant 

resource for all healthcare professionals /  
  American Pharmacists Association  615.1 DC794 2014  

40   Essentials of health information systems and technology Balgrosky, Jean A.  610.285 B185E 2015  
41  Essentials of maternity, newborn, and women's health 

nursing /  
Ricci, Susan Scott  618.20231 R491E 2009  

42  Ethics in nursing practice : a guide to ethical decision 
making /  

Fry, Sara T. 174.2 F946E 2008  
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43  Europe and the middle ages /  Peters, Edward  940.1 P481E 2004  
44  Gone girl [DVD]  Fincher, David, Director  DVD 00604 M 2014  
45  Goodman and Gilman's the pharmacological basis of 

therapeutics /  
Brunton, Laurence L  615.7 G653 2011  

46  Grey sky over plai na /  Wat Wanlayangkul  Fic W324G 2014  
47  Guardians of the Galaxy [Biu-ray 3D]  Gunn, James  DVD 00601 M 2014 B-R 3D  
48  Han yu jiao cheng - di yi ce xia [Chinese] /  Yang, Ji Zhou  495.1071 Y22H 2010 v1-2  
49  Handbook of drug monitoring methods : therapeutics 

and drugs of abuse /  
Dasgupta, Amitava  615.7 H236 2008  

50  Hematology: clinical principles and applications /  Rodak, Bernadette F. 616.15 R685H 2012  
51  His majesty king bhumibol adulysdej of thailand  ธงทอง จนัทรางศุ  อ 923.109593  ธ129 2539  
52  His majesty the king and the thai education : five 

decade of his majesty's accession to the throne  
สาํนกันายกรัฐมนตรี. สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  

อ 379.593 ส691น 2540  

53  Human molecular genetics /  Strachan, T. 611.01816 S894H 2011  
54  Human physiology /  Watson, Cheryl L. 612 W337H 2015  
55  Information technology for management : 

transforming organizations in the digital economy /  
Turban, Efraim  658.4038011  T931I 2010  

56  Introduction to pharmacokinetics and 
pharmacodynamics : the quantitative basis of drug 
therapy /  

Tozer, Thomas N. 615.7 T757I 2006  

57  iPhra (ไอ-พระ) ธรรมะ 3G /  พระมหาสมปอง ตาลปุตโต  พ 294.3444 พ358อ 2555  
58  Isan sim : northeast buddhis holy temples  วโิรฒ ศรีสุโร  อ 726.1 ว6 2536  
59  Japan profile of a nation /  Setsuko, Suzuki  915.204   J35 1995  
60  John Wick [DVD]  Kolstad, Derek, Written DVD 00606 M 2014  
61  Leading digital : turning technology into business 

transformation /  
Westerman, George  658.4038 W527L 2014  

62  Let's laugh together : activities for listening 
comprehension /  

Finger, Alexis Gerard 428.34 F497L 1988  

63  Lewin's cells /  Plopper, George  571.6 L672 2015  
64  Martin's physical pharmacy and pharmaceutical 

sciences : physical chemical and biopharmaceutical 
principles in the pharmaceutical sciences /  

Sinko, Patrick J.  615.19 M383 2011  
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65  My King : ในหลวงของเรา [DVD]  National Geographic  DVD 00516 M 2014 d1-2  
66  New world TOEFL : computer-based test (CBT) : key 

to success [ซีดี-รอม] /  
สุทิน พลูสวสัด์ิ CD 428.0076  ส779น 2547  

67  Nurse [DVD]  Aarniokoski, Doug, Director  DVD 00605 M 2013  
68  Oblivion [DVD]  Kosinski, Joseph, Director  DVD 00608 M 2013  
69  Pharmaceutical diagnosis : the new frontier in 

pharmaceutical care /  
เฉลิมศรี ภุมมางกรู  615.1 ฟ351 2553  

70  Pharmaceutical manufacturing handbook : production 
and processes /  

Gad, Shayne Cox  615.19 P536 2008  

71  Pharmacology recall /  Ramachandran, Anand, editor  615.1076 P536 2007  
72  Pharmacotherapy  : a pathophysiologic approach /  DiPiro, Joseph T. 615.5 P536 2014  
73   Pharmacotherapy casebook : a patient-focused approach Schwinghammer, Terry L. 615.5 P536 2014  
74  Physical chemistry /  Levine, Ira N  541.3 L665P 2003  
75  Principles of biochemistry /  Voet, Donald  572 V876P 2013  
76  Principles of evaluation and research for health care 

programs /  
Perrin, Karen M. 362.1072 P456P 2015  

77  Qualitative research methods for media studies /  Brennen, Bonnie S. 302.23072 B838Q 2013  
78  Rang and Dale's pharmacology /  Rang, H . P. 615.1 R196 2012  
79  Safety first เอาตวัรอดปลอดภยัไวก่้อน ตอน กูว้กิฤตใน

ญ่ีปุ่น เล่ม 7 /  
เอคูคอมิก พ 363.1 อ893ซ 2553  

80  Safety first เอาตวัรอดปลอดภยัไวก่้อน ตอน ตะลุยขั้ว
โลกเหนือ เล่ม 5 /  

เอคูคอมิก  พ 363.1 อ893ซ 2553  

81  Safety first เอาตวัรอดปลอดภยัไวก่้อน ตอน ปราบแผน
ร้ายในยโุรป  เล่ม 2 /  

เอคูคอมิก พ 363.1 อ893ซ 2552  

82  Safety first เอาตวัรอดปลอดภยัไวก่้อน ตอน ผจญแผน
ไล่ล่าในเม่ืองจีน เล่ม 6 /  

เอคูคอมิก พ 363.1 อ893ซ 2553  

83  Safety first เอาตวัรอดปลอดภยัไวก่้อน ตอน ผจญภยัใน
เมืองไทย เล่ม 3 /  

เอคูคอมิก พ 363.1 อ893ซ 2553  

84  Safety first เอาตวัรอดปลอดภยัไวก่้อน ตอน ฝ่าวกิฤต
ในอเมริกา เล่ม 1 /  

เอดูดอมิก พ 363.1 อ893ซ 2552  

85  Safety first เอาตวัรอดปลอดภยัไวก่้อน ตอน ฝ่า
อนัตรายในสวนสนุก เล่ม 10 /  

เอคูคอมิก พ 363.1 อ893ซ 2554  
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86  Safety first เอาตวัรอดปลอดภยัไวก่้อน ตอน พิทกัษ์

สมบติัลํ้าค่าในอียปิต ์เล่ม 9 /  
เอคูคอมิก พ 363.1 อ893ซ 2554  

87  Safety first เอาตวัรอดปลอดภยัไวก่้อน ตอน สกดัแผน
ลวงโลกในอเมริกาใต ้เล่ม 8 /  

เอคูคอมิก พ 363.1 อ893ซ 2553  

88  Safety first เอาตวัรอดปลอดภยัไวก่้อน ตอนหนีภยัใน
แอฟริกา เล่ม 4 /  

เอคูคอมิก พ 363.1 อ893ซ 2553  

89  Sin City  : A Dame to kill for [DVD]  Miller, Frank, Written DVD 00615 M 2014  
90  Standard English grammar /  สาํราญ คาํยิง่  425 ส698ส 2557  
91  Statistical methods for communication science /  Hayes, Andrew F. 302.2021 H417A 2005  
92  Strategy mores : วางหมากปรับกลยทุธ์ /  วสัคอนเชลลอสอีชา, จอร์จ เอ.  พ 658.8 ว454 ส 2550  
93  Super success รวยติดลมบน /  ทีมข่าวต่างประเทศ หนงัสือพิมพ ์

M2F  
พ 650.1 ซ429 2557  

94  Teenage Mutant Ninja Turtles [DVD]  Liebesman, Jonathan, Director  DVD 00617 M 2014  
95  Textbook of biochemistry : with clinical correlations /  Devlin, Thomas M  612.015 T355 2006  
96  The buddhist tradition of mental development /  Santina, Peter Della  P 294.3444 S235B 2008  
97  The digital economy : rethinking promise and peril in 

the age of networked intelligence /  
Tapscott, Don  004.6 T175D 2015  

98  The Drop [DVD]  Roskam, Michael R., Director DVD 00613 M 2014  
99  The Equalizer [DVD]  Fuqua, Antoine, Director  DVD 00610 M 2014  

100  The Grand Budapest Hotel [DVD]  Anderson, Wes, Director  DVD 00603 M 2014  
101  The Maze runner [DVD]  Ball, Wes, Director  DVD 00607 M 2014  
102  The moonlit shore /  Prachakom Lunachai  Fic P895M 2014  
103  The November man [DVD]  Donaldson, Roger, Director  DVD 00612 M 2014  
104  The Oxford handbook of the digital economy /  Peitz, Martin 658.4038011 O98 2012  
105  The western humanities /  Matthews, Roy T. 909.09821  M4441W 2001  
106  The world of europe since 1815  Pinkney, David H.  940.28 P655W 1980 v3  
107  TOEIC listening : review-tests [ซีดี-รอม] /  สุทิน พลูสวสัด์ิ CD 428.0076 ส779ท 2547  
108  White ocean strategy กลยทุธน่านนํ้าสีขาว /  ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย  พ 658.408 ด123ว 2553  
109  Wilson and Gisvold's textbook of organic medicinal 

and pharmaceutical chemistry /  
Wilson, Charles Owens  615.19 W746 2011  

110  Young gun รวยไฟแลบ /  ทีมข่าวต่างประเทศ หนงัสือพิมพ ์
M2F  

พ 650.1 ย223 2557  
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111  ก.ส.ล.กบับทบาทการกาํกบัดูแลการซ้ือขายสินคา้

เกษตรล่วงหนา้ /  
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
การซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้  

GP 338.17 ก334 2555  

112  กรอบความร่วมมือหุน้ส่วนระหวา่งไทยกบั
สหประชาชาติประเทศไทย พ.ศ. 2555-2559 /  

United Nations Country Team 
in Thailand Office of the UN 
Resident Coordinator  

341.23593 ก188 2554  

113  กระบวนการปรึกษา : ขั้นตอน สายสัมพนัธ์ ทกัษะ /  วชัรี ทรัพยมี์  371.4 ว112ก 2556  
114  กลองยาว : ศิลปะพื้นบา้นของไทยทุกภาค /  มนตรี ถิรวทิยว์รกุล  786.93 ม151ก 2549  
115  กาพยเ์ห่เรือ : จากสมยัอยธุยาถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช /  
ร่ืนฤทยั สัจจพนัธ์ุ  895.911 ก433 2556  

116  กายภาพบาํบดัในขอ้เทา้และเทา้ /  ธิดารัตน์ อร่ามวฒันชยั  617.585062 ธ582ก 2557  
117  การควบคุมคุณภาพเชิงวศิวกรรม /  พิชิต สุขเจริญพงษ ์ 620.0045 พ648ก 2535  
118  การจดัการความปลอดภยัพนกังานในอุตสาหกรรม

เคร่ืองทาํความเยน็ไทย /  
เฉิดศกัด์ิ สืบทรัพย ์ 363.11 ฉ489ก 2555  

119  การจดัระบบเอกสารเพื่องานเปล่ียนแปลงระหวา่งงาน
ก่อสร้างบา้นพกัอาศยั /  

ศิรินทร์ พรหมนิตย ์ CD/T 00203 2557  

120  การทุจริตในองคก์รและอาชญากรรมธุรกิจ /  เกียรติศกัด์ิ จีรเธียรนาถ  364.168  ก855ก 2539  
121  การบริหารจดัการผกัตบชวาในระบบลุ่มนํ้า /  บุญชยั งามวทิยโ์รจน์ RH 584.324 ก459 2553  
122  การประกวดประติมากรรม 2557 ในวาระครบรอบ 25 

ปี บริษทัศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) /  
Suchart Mukdamanee  NGP 730.9593 ก469 2557  

123  การประมาณราคาระบบไฟฟ้า-ส่ือสารสาํหรับอาคาร /  ชายชาญ โพธิสาร  621.3 ช523ก 2556  
124  การประเมินหลกัสูตรเพื่อการเรียนรู้และพฒันา /  มารุต พฒัผล  375.001 ม484ก 2556  
125  การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร /  
รณภพ โอสถาพนัธ์ุ CD/T 00200 2557  

126  การประยกุตเ์ทคโนโลยภีูมิสารสนเทศเพื่อการเตือนภยั
ทางการจราจรแบบเรียลไทมบ์นอุปกรณ์สมาร์ทโฟน /  

สาวติรี กุลรัตน์ CD/PA 00227 2557  

127  การปรับปรุงมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุน้การลงทุน
วจิยัและพฒันาเทคโนโลยใีนภาคเอกชน /  

สุณีพร สุวรรณมณีพงศ ์ 336.2 ส764ก 2556  

128  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ Mobile 
Learning สาํหรับคอมพิวเตอร์มือถือวชิาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการ Mobile Learning /  

อภิชาติ แต่งเล่ียน CD/PA 00225 2557  

129  การพฒันาระบบประเมินผลสมรรถนะความสามารถ
แบบออนไลน์ /  

หยาดรุ้ง สิทธิจนัทร์ CD/PA 00223 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
130  การพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่สาํหรับการบริหาร

ร้านอาหาร /  
นราธิป ศุภเอม CD/PA 00224 2557  

131  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งนายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล : กรณีศึกษาประชาชนในตาํบลปาก
แรต อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี /  

ทิวาพร   จนัทรานนท ์ CD/PA 00235 2557  

132  การลดของเสียในกระบวนการผลิตรองเทา้ EVA /  นริศ จารุศิลากุล CD/T 00198 2557  
133  การลดความสูญเปล่าในกระบวนการฉีดรองเทา้ดว้ยเมด็ 

EVA /  
นก อรรคดี CD/T 00199 2557  

134  การลดความสูญเปล่าในส่วนงานเยบ็รองเทา้ /  นิภารัตน์ ราชวงั CD/T 00196 2557  
135  การเลิกจา้งและการลาออก /  เกษมสันต ์วลิาวรรณ  344.01 ก813ก 2557  
136  การวเิคราะห์ความคิดเห็นลูกคา้ จากขอ้ความในเฟสบุค๊

ของผูจ้าํหน่ายรถยนต ์/  
อภิรักษ ์ทรัพยเ์จริญกุล CD/PA 00222 2557  

137  การวเิคราะห์ความเส่ียงจากากรลงทุนในหลกัทรัพย ์
[ซีดี-รอม] /  

อญัญา ขนัธวทิย ์ CD 332.6  อ531ก 2547  

138  การศึกษาแนวทางการบริหารและการจดัการศึกษาของ
องคก์รปกครองทอ้งถ่ินในประเทศเกาหลี  

สาํนกันายกรัฐมนตรี. สาํนกังาน
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ  

GP 379.1230019 ศ324ก 
2543  

139  การสร้างสัมพนัธภาพกบัลูกคา้...แบบยัง่ยนื /  วรานนท ์ตั้งจกัรวรานนท ์ พ 658.812 ก525 2546 ล3  
140  การอธิบายคุณสมบติัและประโยชน์ของสินคา้ /  ปฏิพล ตั้งจกัรวรานนท ์ พ 658.812 ก528 2547 ล5  
141  การออกแบบและจาํลองระบบพลงังาน /  ศิวะ อจัฉริยวิริยะ  621.042 ศ545ก 2557  
142  กาํแพงธรรมชาติท่ีมีชีวิต /  สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษ

ประสานงานโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
(สาํนกังาน กปร.)  

อ 923.1593 ก592 2555  

143  กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของวยัรุ่น /  

จิตติ ธรรมชูเชาวรัตน์ CD/T 00195 2557  

144  เกาะสมุย-สงขลา-ระโนด-กระทุ่มแบน /  เอนก นาวกิมูล 959.3 อ893ก 2556  
145  แกะรอยเบญจรงค ์/  นงนุช บุวรรณ์  อ 738.2709593 139ก 2557  
146  ขอ้มูลท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงานการทาํธุรกรรมควรรู้ /  สาํนกังานป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน  
343.032 ข291 2556  

147  ขายไดใ้น 3 ว!ิ /  จอยเนอร์, มาร์ค  พ 658.81 จ199ข 2549  
148  ความจริงท่ีโลกตอ้งรู้ /  ครอส, จอห์น อาร์.  220 ค157ค 2556  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
149  ความผกูพนัต่อองคก์ร : ขา้ราชการเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง 

กองปฏิบติัการดบัเพลิง 1 สาํนกัป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั กรุงเทพมหานคร /  

อฐัวุฒิ บวัพรหม CD/PA 00236 2557  

150  ความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการในสังกดั
สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดักาญจนบุรี /  

วภิาว ีวษิณุวงศ ์ CD/PA 00243 2557  

151  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัตราสารอนุพนัธ์ /  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  332.6457  ค181  2551 
152  ความรู้เบ้ืองตน้ทางวทิยแุละโทรทศัน์ /  สมสุข หินวมิาน  384.54 ส286ค 2557  
153  คุยเฟ่ืองเร่ืองทอง [ซีดี-รอม] /  วรีะ ธีรภทัร  CD พ 332.63222021 ว841ค 

2548  
154  คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบบัสมบูรณ์ /  ธีรวฒัน์ ประกอบผล  005.133 ธ647ค 2557  
155  คู่มือการจาํหน่ายสินคา้เกษตรในสตอ็กของรัฐบาล โดย

อิงราคาล่วงหนา้ใน AFET การประมูลสินคา้เกษตร
แบบเสนอส่วนต่างราคา (Basis) /  

นภาพร จิระพนัธ์ุทอง GP 338.17 ค695 2553  

156  คู่มือการใชโ้ปรแกรม Rhinoceros V3.0 : สาํหรับการ
ออกแบบและเขียนแบบ 3 มิติ (Computer aided 
industrial design)[ซีดี-รอม] /  

ชชัวนิท ์อมัรี   CD 620.00420285 ช359ค    
 2547 

157  คู่มือการบริหารและการส่งเสริม BCM (ภาคปฎิบติั) /  คอน, มาซาคาซู  658.4056 ค183ค 2557  
158  คู่มือการเพาะชาํกลา้ไมป่้าชายเลน /  ชยัสิทธ์ิ ตระกลูศิริพาณิชย ์ 583.763 ค695 2552  
159  คู่มือการเพาะชาํกลา้ไมแ้ละปลูกป่าชายเลน /  ชยัสิทธ์ิ ตระกลูศิริพาณิชย ์ 583.763 ค695 2556  
160  คู่มือคอมพิวเตอร์ ฉบบั windows 7 /  ชาตพล นภาวารี  005.4469 ช513ค 2553  
161  คู่มือคาํศพัทภ์าษาเกาหลีเพื่อการท่องเท่ียว : ประโยคท่ี

ใชใ้นการประกอบวชิาชีพมคัคุเทศก ์ศพัทแ์สลง เพลง 
[ซีดี-รอม] /  

สาํนกังานพฒันาการท่องเท่ียว
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

CD 495.781 ค695 2549  

162  คู่มือใชง้าน Windows 7 /  ดวงพร เก๋ียงคาํ  005.4469 ด211ค 2553  
163  คู่มือโปรแกรมมลัติมีเดียเรียนรู้ดว้ยตนเอง ภาษาญ่ีปุ่น

ขั้นพื้นฐาน 1 (อกัษรโรมนั) [ซีดี-รอม] /  
ปราณี จงสุจริตธรรม  CD 495.683495911   

ป445ค 2549 ผ1-2  
164  เคมีของยา : ยาตา้นมะเร็ง ยาตา้นไวรัส และยาอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง /  
เกษร นนัทจิต 615.7 ก814ค 2557  

165  เคมีของยา : ยาท่ีออกฤทธ์ิต่อระบบหวัใจ หลอดเลือด
และระบบต่อมไร้ท่อ /  

เกษร นนัทจิต  616.12 ก814ค 2556  

166  เคมีวเิคราะห์ /  สราวฒิุ สมนาม  543 ส354ค 2557  
167  เคมีอนินทรีย ์I /  ลดัดา มีศุข  546 ล239ค 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
168  โครงการจดัทาํแผนท่ีนาํทางการพฒันาเทคโนโลย ี

(Technology roadmap) ของกระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี: รายงานฉบบัสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /  

กระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 

CD/GP 600 ค961 2548  

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

กระทรวงวฒันธรรม. กรม
ศิลปากร  

CD  อ 923.1593   

170  จากเทศบาลสู่กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร    อ 352.1409593 จ291 2542  
171  จากเทศบาลสู่กรุงเทพมหานคร [ซีดี-รอม]  กรุงเทพมหานคร  CD / อ 352.1409593 จ291 

2542  
172  จากนํ้าเสียสู่นํ้าใส /  สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษ

ประสานงานโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
(สาํนกังาน กปร.)  

อ 923.1593 จ291 2555  

173  จิตงามเหมือนช่ือ คือ หม่อมงามจิต บุรฉตัร ชีวประวติั
และผลงาน 2458-2526 /  

ครอบครัวท่านผูห้ญิงอรอวล อิศ
รางกรู ณ อยธุยา  

923.6593 จ394 2555  

174  จิตตปัญญาศึกษา : การเรียนรู้สู่จิตสาํนึกใหม่ /  จิรัฐกาล พงศภ์คเธียร  370.1 จ527จ 2553  
175  จิตตปัญญาศึกษาเพื่อพฒันาศิลปะการใชภ้าษา /  สมร เจนจิจะ  370.1 ส275จ 2554  
176  จิตวทิยาการอ่าน /  ฉวลีกัษณ์ บุณยะกาญจน  028.9 ฉ178จ 2557  
177  จิตวทิยาเพื่อการดาํรงชีวิต /  อริยา คูหา  150 อ398จ 2556  
178  จิตวทิยาสังคม /  จาํรอง เงินดี  302 จ376จ 2552  
179  จินดามณี : ฉบบัพระโหราธิบดีแต่งคร้ังแผน่ดินสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราชและฉบบัพระเจา้อยูห่วับรมโกศ
แห่งกรุงศรีอยธุยา /  

เพชรกะรัต 895.91 จ474 2554  

180  เจดียช์า้งลอ้มกบัประวติัศาสตร์บา้นเมืองและ
พระพุทธศาสนาลงักาวงศใ์นประเทศไทย /  

สุรพล ดาํริห์กุล  726.143 ส852จ 2554  

181  เจรจาต่อรอง /  ฮินเดิล, ทิม  พ 658.4052  ฮ439จ  2546  
182  เจา้ของกิจการ /  ฮลัโลแรน, เจมส์ ดบัเบิลย ู พ 658.421 ฮ272จ 2542  
183  เฉลิมฉตัร ฉลองราชย ์60 ปี /  กองบรรณาธิการเพื่อนเรียน  อ 923.1593 ฉ416 2556  
184  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 72 

พรรษา มหาราชา  
คณะกรรมการจดังานวนัส่ือสาร
แห่งชาติ  

อ 923.1593 ฉพ421 2542  

185  ตน้ไมข้องพ่อ /  กองบรรณาธิการ  อ 923.1593 ต124 2556  
186  ตามรอย สายนํ้าพระราชหฤทยั  คณะกรรมการเอกลกัษณ์ของ

ชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี  
DVD 00419 M 2554 ผ1-2  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
187  ตามรอยพอ่ เฉลิมพระชนมาย ุ80 พรรษา [ดีวดีี] /  สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชดาํริ  

DVD ต341 2550  

188  ตาํนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 5 ยทุธหตัถี  
[ดีวดีี]  

ชาตรีเฉลิม ยคุล, ม.จ. DVD 00546 M 2557  

189  ตาํราโรคลูปัส /  สมชาย เอ่ียมอ่อง 616.772 ต367 2557  
190  ตาํราวิจยัทางระบาดวทิยาสาํหรับนิสิตแพทย ์/  กิตติพงษ ์คงสมบูรณ์  614.4072 ก674ต 2557  
191  เตรียมไปญ่ีปุ่น [ซีดี-รอม]/  พรรณจรี สิริมงคลกุล CD 495.683495911 ต717 

2545 ผ1-2  
192  เตรียมสอบ CU-TEP : Chulalongkorn university test of 

English proficiency [ซีดี-รอม] /  
สุทิน พลูสวสัด์ิ CD 428.0076 ตส717 2547  

193  เตรียมสอบ TOEIC : review-tests[ซีดีรอม] /  สุทิน พลูสวสัด์ิ  CD 428.0076  ส779ตศ  
2549 ผ1-2  

194  เตรียมสอบ TOEIC with audio CD [ซีดี-รอม] /  สุทิน พลูสวสัด์ิ  CD 428.0076 ส779ตส 2546  
195  ถอดรหสัสาํนวนไทย : ท่ีมา ความหมายและการใช้

สาํนวนไทย /  
ยพุร แสงทกัษิณ  พ 495.918 ย395ถ 2557  

196  ทรัพยากรดิน [วซีีดี]  - VCD 00902 M 2553  
197  ทรัพยากรนํ้า [วซีีดี]  - VCD 00904 M 2553  
198  ทฤษฎีครอบครัวเบ้ืองตน้ /  พนูสุข เวชวฐิาน  306.8 พ863ท 2557  
199  ทฤษฎีใหม่ /  สาํนกังาน กปร. อ 923.1593 ท166 2555  
200  ทฤษฎีใหม่ในหลวง ชีวติท่ีพอเพียง /  กระทรวงศึกษาธิการ  630  ท166 2542  
201  ทฤษฎีใหม่ในหลวง ชีวติท่ีพอเพียง [อา้งอิง]  กระทรวงศึกษาธิการ  อ 630 ท166 2542  
202  ทอ้งถ่ินบางบวัทอง [ซีดี-รอม] /  พิศาล บุญผกู  CD 915.9304 พ757ท 2554  
203  ทกัษะการฟังโทเฟิล [ซีดี-รอม] /  สุทิน พลูสวสัด์ิ CD 428.0076 ส779ท 2547  
204  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ : มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีเก่ียวขอ้ง /  
วรศกัด์ิ ทุมมานนท ์ 657.8335 ว287ท 2556  

205  โทรทศัน์ดิจิตอล คืออะไรเวย้...เฮย้ !!! /  สุชาติ สุภาพ  621.38807 ส761ท 2557  
206  ธรรมดีท่ีพ่อทาํ /  ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย  923.1593 ด123ธ 2555  
207  ธรรมราชินี /  กองราชเลขานุการในพระองค์

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  
อ 294.3444 ธ353 2556  

208  ธรรมะกษตัริย ์ รัชกาลท่ี 9 /  ธญัญาภรณ์ ภู่ทอง  923.1593  ธ363 2549  
209  ธาลสัซีเมียกบัความผดิปกติของเซลลบุ์ผวิในหลอดเลือด  พรรณี บุตรเทพ  616.152 ธ529 2557  
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210  ธุรกิจไมซ์ (ธุรกิจการจดัประชุมขององคก์ร ธุรกิจการ

ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ธุรกิจการจดัประชุมนานาชาติ 
ธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้) /  

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา  658.456 บ563ธ 2557  

211  ธุรกิจรูปแบบใหม่ในยคุนวตักรรม /  เชส์โบร, เฮนรี 658.4063 ช724ธ 2551  
212  นวตักรรมและเทคโนโลยเีทคนิคศึกษา /  กฤษมนัต ์วฒันาณรงค์ 371.33 ก284น 2556  
213  นิทานโบราณคดี /  ดาํรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรม

พระยา  
398.3 ด495น 2556  

214  นิทานพญาแถน แก่นตาํนานอาเซียน /  สุเทพ ไชยขนัธ์ุ  398.2 ส781น 2557  
215  แนวทางการปฏิบติัธรรมในพระพุทธศาสนา /  พระปราโมทย ์ปาโมชฺโช  พ 294.3444 พ346น 2556  
216  แนวทางการปฏิรูปดา้นสังคมของประเทศไทย /  สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  
พ 303.4 น927 2554  

217  แนวทางการใหค้าํแนะนาํ เร่ืองวณัโรค : สาํหรับผู ้
ใหบ้ริการปรึกษาดา้นสุขภาพ /  

ภาสกร อคัรเสวี 616.995  น927 2538  

218  ในหลวงในรอยธรรม /  ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย  923.1593 ด123น 2555  
219  บทสวดมนตไ์หวพ้ระ เคล็ดวิธีกินอยา่งไร-ไร้โรคภยั : 

จากหนงัสือ "กินเป็น ลืมป่วย" และ "นาฬิกาชีวติ" /  
- พ 613 บ131 2557  

220  บนเกา้อ้ีร้อน...เร่ืองของผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย /  

มารวย ผดุงสิทธ์ิ  332.642 ม466บ 2556  

221  บุคคลสาํคญัท่ีคนไทยไม่ควรลืม : ฉบบั นกัคิด นกัเขียน 
ศิลปิน คีตกว ี/  

ยอดมนู เบา้สุวรรณ  928.95911 ย175บ 2554  

222  แบบจาํลองทางวศิวกรรมสาํหรับระบบรถไฟฟ้า
ความเร็วสูง /  

จกัรกฤษณ์ จนัทร์เขียว CD/T 00197 2557  

223  แบบฝึกเรียนภาษาจีนกลาง 1 [ซีดี-รอม] /  วรีะชาติ วงศส์ัจจา  CD 495.182495911 ว844บ 2546  

224  แบบมาตรฐานสัญญาจา้งเหมาก่อสร้าง /  ชาํนาญ พิเชษฐพนัธ์  692.8 ช533บ 2556  
225  ประเพณีสิบสองเดือน /  โชติ ศรีสุวรรณ  พ 390.09593 ช822ป 2554  
226  ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดาํรัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช เก่ียวกบั
กฎหมายและกระบวนการยติุธรรม (ปีพุทธศกัราช 
2495-2556) /  

อญัญรัตน์ กมัปนานนท ์ อ 895.915 ป352 2556  

227  ประมวลภาพพระราชกรณียกิจทางช่าง /  มงคล เดชนครินทร์ อ 923.1593 ป352 2539  
228  ประมวลองคค์วามรู้สู่ความสาํเร็จในธุรกิจการตลาด

แบบเครือข่ายแอมเวย ์/  
เกียรติพงษ ์มีเพียร  พ 658.84  ก854ป 2545  
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229  ประวติัศาสตร์โลกฉบบัประชาชน : จากยคุหินถึง

สหสัวรรษใหม่ /  
ฮาร์มนั, คริส  909 ฮ359ป 2557  

230  ประวติัศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบบัยอ่) : การเร่ิมตน้และ
การสืบเน่ืองงานช่างในศาสนา /  

สันติ เล็กสุขมุ  709.593 ส582ป 2557  

231  ประวติัศาสตร์อารยธรรมตะวนัตกยคุโบราณ /  มทันา เกษกมล  939  ม346ป 2538  
232  ประสบการณ์ลูกคา้ท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณค่าการชอ้ปป้ิง

การคา้ปลีกสมยัใหม่เฉพาะหา้งสรรพสินคา้ /  
วราวธุ ตีระนนัท ์ CD/T 00201 2557  

233  ปรัชญาการอุดมศึกษาไทย /  กรองทอง กฤษณชาญดี 378.593 ก188ป 2552  
234  ปรัชญาวิจยั /  รัตนะ บวัสนธ์  001.4 ร374ป 2556  
235  ปลาเล็กกินปลาใหญ่ : กลยทุธ์พลิกเกมการตลาดเพื่อ

ต่อกรกบัแบรนดผ์ูน้าํ  /  
มอร์แกน, อดมั  พ 658.8 ม265ป 2546  

236  ปลุกพลงัชีวติพิชิตความสาํเร็จ! (ชีวิตเป่ียมพลงั ภาคท่ี 2)  อานนัท ์ชินบุตร  พ 158 อ624ป 2550 ภ2  
237  ปลูกความสุขกลางใจ : คู่มือการจดักระบวนการเรียนรู้

เพื่อสุขภาวะทางปัญญา /  
สุวรรณนภา คาํไร  
โครงการสุขแทด้ว้ยปัญญา  

พ 158.1 ส873ป 2554  

238  ป้องกนัปัญหาราคาแพง : วธีิป้องกนัวกิฤติก่อนปัญหา
เกิด คู่มือท่ีเจา้ของธุรกิจและนกับริหารทุกคนตอ้งมี /  

ทราเวอร์โซ, เดบรา คุนทซ์ พ 658.5 ท166ป 2546  

239  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบการพฒันาตนเองในการ
ปฏิบติังานขา้ราชการ สาํนกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /  

ชุติมณฑน์ วงคก์าํ CD/PA 00240 2557  

240  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการเขา้ร่วมโครงการเก่ียวกบัการเสริมสร้างความ
สามคัคีในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสระแกว้ อาํเภอ
เมือง จงัหวดัสระแกว้ /  

พระมหาเชาวลิต ผนัประเสริฐ CD/PA 00232 2557  

241  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าตามโครงการลดการใชพ้ลงังาน
ในภาคราชการของบุคลากรท่ีสังกดักระทรวงมหาดไทย
ในศุนยร์าชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา /  

สันทศัน์ ทนันิธิ CD/PA 00231 2557  

242  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพฒันาหมู่บา้น กรณีศึกษาหมู่บา้นอ่างทอง ตาํบล
วงัไทร อาํเภอคลองขลุง จงัหวดักาํแพงเพชร /  

พระมหานิคม ศรีเงินดี CD/PA 00242 2557  

243  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับคนพิการเขา้ทาํงานของสถาน
ประกอบการในกรุงเทพมหานคร /  

สุกญัญา ทองเกษ CD/PA 00241 2557  
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244  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสอบผา่นธรรมศึกษาชั้นตรีของ

นกัเรียนกรณีศึกษา : สาํนกัศาสนศึกษาวดันาคปรก 
แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /  

พระสมจิตร ประทุมทอง CD/PA 00237 2557  

245  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช้
บริการ ณ สาํนกังานประกนัสังคม กรุงเทพมหานคร 
พื้นท่ี 7 /  

ศุภิสรา กิตติสทา้นไตรภพ CD/PA 00234 2557  

246  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูป่้วยท่ีมารับบริการ
ท่ีโรงพยาบาลหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี /  

สาธิต จีรบุณย ์ CD/PA 00233 2557  

247  ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติขา้ราชการ สาํนกัจดัการ
ท่ีดินของรัฐ กรมท่ีดิน /  

เลขา พสัสระ CD/PA 00238 2557  

248  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
แกไ้ขปัญหาท่อระบายนํ้า / ท่อนํ้าอุดตนัของเจา้ท่ี
เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา /  

สาํเริง จนัทร์ประสาท CD/PA 00244 2557  

249  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัมธัยมศึกษา สังกดั 
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 /  

วรวทิย ์กุลจิรกาญจน์ CD/T 00202 2557  

250  ปัญหาในการก่อสร้าง /  ชาํนาญ พิเชษฐพนัธ์ 690 ช533ป 2557  
251  ปุจฉาวสิัชนาในต่างประเทศ เล่มท่ี 2 /  พระราชนิโรธรังสีคมัภีรปัญญา

วศิิษฏ ์(เทสก ์เทสรํสี)  
พ 294.3444 พ369ป 2557 ล2  

252  เปล่ียนเป็นสุข : ประสบการณ์ 30 ชีวติบนเส้นทางสุข
แทด้ว้ยปัญญา /  

ภสัน์วจี ศรีสุวรรณ์  พ 158 ภ381ป 2554  

253  ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบใน
ประเทศไทย กลุ่มผูสู้บบุหร่ี รอบท่ี 5 (พ.ศ.2554) : 
รายงานการสาํรวจระดบัประเทศ /  

บุปผา ศิริรัศมี RH 362.296 บ639ผก 2556  

254  ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบใน
ประเทศไทย กลุ่มวยัรุ่น รอบท่ี 6 (พ.ศ. 2555) : รายงาน
การสาํรวจระดบัประเทศ /  

บุปผา ศิริรัศมี RH 362.296 บ639ผ 2557  

255  แผน่ดินพ่อพอเพียง /  กองบรรณาธิการเพื่อนเรียน  อ 923.1593 ผ931 2556  
256  พจนานุกรมเคมี /  สมพงศ ์จนัทร์โพธ์ิศรี  540.3 ส262พ 2557  
257  พจนานุกรมทาํนองลาํนาํและทาํนองบทขบัร้องท่ีมี

ช่ือเสียงของจีนในสมยัโบราณ /  
อภิวฒัน์ คุม้ภยั  อ 895.11 อ266พ 2558  

258  พรรคการเมืองในประเทศฟิลิปปินส์ /  สีดา สอนศรี 324.2599 ส733พ 2557  
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259  พรรคการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา /  ไพศาล สุริยะมงคล 324.273 พ997พ 2557  
260  พรรคการเมืองในสหราชอาณาจกัร /  ปรีชา หงษไ์กรเลิศ  324.241 ป469พ 2557  
261  พรรคการเมืองในสาธารณรัฐอินเดีย /  ประณต นนัทิยะกุล 324.2541 ป245พ 2557  
262  พระคือพลงัแผน่ดิน /  กองบรรณาธิการ  อ 923.1593 พ323 2556  
263  พระเจา้แผน่ดิน  สุวมิล ผึ่งประเสริฐ อ 923.1593 ส882พ 2543  
264  พระทรงนอ้มนาํ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง /  ธญัญาภรณ์ พุม่ทอง  อ 923.1593 ธ465พ 2555  
265  พระธรรมราชาธิราช พระผูค้รองแผน่ดินโดยธรรม /  พลาดิศยั สิทธิธญักิจ  อ 923.1593 พ456พ 2555  
266  พระนฤบดินทร์นุเคราะห์ ทัว่หลา้ประชาเป็นสุข /  พลาดิศยั สิทธิธญักิจ  อ 923.1593 พ456พบ 2555  
267  พระบรมโพธิสมภาร  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระ

เกียรติ 
NGP 305.89510593 ค181 
2543 

268  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วักบัการพฒันาการเกษตรไทย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อ 923.1593 พ343 2539  
269  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามมินทรา 
ธิราชบรมนาถบพิตร /  

บุษยา สนิทวงศ ์ณ อยธุยา  อ 923.1593  พ343 2545 ล9  

270  พระปรีชาพฒันา นวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์/  พลาดิศยั สิทธิธญักิจ  อ 923.1593 พ456พป 2555  
271  พระผูท้รงเป็นปราชญแ์ห่งพระพุทธศาสนา /   มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั  อ 923.1593 พ348 2545  
272  พระพุทธรูปและเทวรูป : ศิลปะลา้นนา สุโขทยั อยธุยา

และรัตนโกสินทร์ /  
นิดดา หงษว์วิฒัน์  อ 294.34218 พ354 2555  

273  พระมหากษตัริยน์กักีฬา [ซีดี-รอม] /  คณิต ณ นคร  CD / อ 923.1593  พ357 2549  

274  พระมหากษตัริยน์กัวทิยาศาสตร์  สภาสมาคมวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย  

อ 923.1593  พ357 2543  

275  พระราชดาํรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแกไ้ขการ
ปกครองแผน่ดิน /  

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาท 
สมเด็จพระ, พ.ศ.2396-2453  

อ 959.3035 จ657พ 2557  

276  พระราชดาํริ ประทานเพื่อแผน่ดิน /  พลาดิศยั สิทธิธญักิจ  อ 923.1593 พ456พด 2555  
277  พระราชศรัทธา องคเ์อกอคัราชูปถมัภก /  ธญัญาภรณ์ พุม่ทอง  อ 923.1593 ธ465พช 2555  
278  พระราชหตัถเ์ลขาส่วนพระองค ์สมเด็จพระรามาธิบดี 

ศรีสินทรามหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
ทรงมีพระราชทานแด่ สมเด็จพระศรีพชัรินทราบรม
ราชินีนาถพระบรมราชชนนีในเวลาท่ีทรงสาํเร็จราชการ
แผน่ดินต่างพระองคเ์ม่ือเสด็จพระราชดาํเนินประพาส
ยโุรป พ.ศ. 2440 /  

สาํนกังานปลดัสาํนกั
นายกรัฐมนตรี  

อ 895.916 พ385 2557  
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279  พระราชอจัฉริยภาพ องคเ์อกอคัรศิลปิน /  พลาดิศยั สิทธิธญักิจ  อ 923.1593 พ456พร 2555  
280  พระราชอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
สาํนกังานเลขานุการ
คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งชาติ  

อ 923.109593 พ385 2538 

281  พระราชอจัฉริยภาพในหลวง /  พลาดิศยั สิทธิธญักิจ  
วนิยั สิทธินุกลูชยั  

อ 923.1593  พ456พ 2549  

282  พระราชอารมณ์ขนั /  วลิาศ มณีวตั  พ 923.1593 ว721พ 2539  
283  พระราชานกัพฒันา ปวงประชาร่มเยน็ /  พลาดิศยั สิทธิธญักิจ  อ 923.1593 พ456พน 2555  
284  พระราชานุภาพ แผไ่พศาลทัว่หลา้ /  พลาดิศยั สิทธิธญักิจ  อ 923.1593 พ456พภ 2555  
285  พระอจัฉริยภาพในหลวง /  พลาดิศยั สิทธิธญักิจ  923.1593  พ385 2549  
286  พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว /  บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา  910.92 บ563พ 2557  
287  พลงักาย พลงัใจ พลงัความคิด /  อนุวฒัน์ มลายอริศูนย ์ พ 089.95911 พ453 2553  
288  พอ่คา้ไทยยคุ 2480 เล่ม 1 /  เอนก นาวกิมูล 923.8593 อ893พ 2557 ล1  
289  พอ่คา้ไทยยคุ 2480 เล่ม 2 /  เอนก นาวกิมูล 923.8593 893พ 2557 ล2  
290  พอ่คา้ไทยยคุ 2480 เล่ม 2 /  เอนก นาวกิมูล 923.8593 อ893พ 2557 ล2  
291  พื้นฐานเทคโนโลยซีีเอน็ซี /  สมบติั ชิวหา  629.895 ส255พ 2555  
292  พื้นฐานระบาดวทิยา /  วลยัพร เจียระไนรุ่งโรจน์ 614.4 พ816 2557  
293  พื้นฐานและหลกัการศึกษา /  ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานนัต ์ 379.593 ป461พ 2557  
294  พุทธจริยธรรม /  พระเทวนิทร์ เทวินฺโท  294.35 พ333พ 2557  
295  พดูญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนั ชุด 2 [ซีดี-รอม] /  วราลี สิทธิจินดาวงศ ์ CD 495.683495911 ว323พ 

2547 ช2ผ1-2  
296  พดูญ่ีปุ่นอยา่งน้ีสิ...เก่ง! [สาํรอง] [ซีดี-รอม] /  วไิล โตมรกุล    CD 495.683495911 ว724พ 2547  

297  แพทยศ์าสตร์สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทยแ์ละ
มรดกทางวรรณกรรมของชาติ [ซีดี-รอม]  

- CD อ 610.959303 พ958 
2542 

298  ฟาสตฟ์ู้ ดธุรกิจ /  หนุ่มเมืองจนัท ์ พ 658.8 ห161ฟ 2541  
299  ฟิสิกส์ของของแขง็ เล่ม 1/  สุรพล รักวจิยั  530.41  ส852ฟ 2532 ล1  
300  ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ /  โยชิซะบุโร, วาคายามะ 621.381  ย799ฟ 2539  
301  ภาวะผูน้าํแบบโลกาภิวตัน์ : แนวคิดและการวิจยั /  สัมฤทธ์ิ กางเพง็ 658.4092 ส616ภ 2557  
302  ภาษาญ่ีปุ่นขั้นพื้นฐาน 1 ชุดเรียนผา่นโปรแกรม

มลัติมีเดีย (อกัษรโรมนั) [ซีดี-รอม] /  
ปราณี จงสุจริตธรรม  CD 495.683495911  ป445ภ 

2550 ผ1-2  
303  ภาษาญ่ีปุ่นขั้นพื้นฐาน 2 ชุดเรียนผา่นโปรแกรม

มลัติมีเดีย (อกัษรโรมนั) [ซีดี-รอม] /  
ปราณี จงสุจริตธรรม  CD 495.683495911  ป445ภ 

2550  
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304  ภาษาญ่ีปุ่นวนัละสามเวลา [สํารอง] [ซีดี-รอม] /  ทานาฮาชิ, อาเคมิ  CD 495.683495911 ท379ภ 

2548  
305  ภูมิแผน่ดินมรดกไทย : พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

กบัการเสด็จพระราชดาํเนินแหล่งมรดกไทย [ซีดี-รอม]  
อรสรา สายบวั  
กรมศิลปากร  

CD / อ 923.1593 ภ669 2554  

306  ภูมิพล ภูวนาถ ธรรมิกราชบูชา กาญจนาภิเษก  คณะกรรมการจดัทาํหนงัสือ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั  

อ 923.1593 ภ669 2539  

307  มวยไทยรัตนโกสินทร์ : ศาสตร์และศิลปะแห่งการต่อสู้ 
(ฉบบัสมบูรณ์) /  

ชนาเทพ วะสวานนท ์ 796.83 ช149ม 2555  

308  มหาราชกลางใจ ไทยทั้งชาติ /  กองบรรณาธิการเพื่อนเรียน  อ 923.1593 ม244 2556  
309  มหิดลสิทธาคาร /  รุจิราตรัน์ บรรจง อ 725.83 ม251 2557  
310  มดัยอ้ม /  เสาวนิตย ์กาญจนรัตน์  746.664 ส942ม 2557  
311  มาตรฐานการป้องกนัฟ้าผา่ ภาคท่ี 4 ระบบไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ภายในส่ิงปลูกสร้าง /  
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

693.8980218 ม435 2553 ภ4  

312  มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับ NPAEs : 
ความเป็นมา การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัจากขอ้กาํหนด
เดิมและแนวทางปฏิบติัทางบญัชี /  

วรศกัด์ิ ทุมมานนท ์ 657.3 ว287ม 2557  

313  มินนะโนะ นิฮงโกะ 1 [ซีดี-รอม] /  - CD 495.683495911 ม579 
2549  

314  มินนะโนะ นิฮงโกะ 2 [ซีดี-รอม] /  - CD 495.683495911 ม579 
2549  

315  มือใหม่ลงทุนใหร้วย ดว้ย ฟิวเจอร์ส /  สาธิต ชยัววิฒัน์ตระกลู  พ 332.041 ส642ม 2555  
316  รวมบทความท่ีไดรั้บรางวลัวนิดา ตนัติวทิยาพิทกัษ ์

สาํหรับวทิยานิพนธ์เพื่อคนจน และความเป็นธรรมใน
สังคม ปีท่ี 4 /  

ประภาส ป่ินตบแต่ง  พ 305.569 ร156 2557  

317  รวมเพลงพระราชนิพนธ์ เน่ืองในวโรกาสวนัมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  

- อ 782.42 ร157 2542  

318  ระดบัประสิทธิภาพของกองทุนโครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจน กรณีศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี /  

อาํพร รวยร่ืน CD/PA 00239 2556  

319  ระบบการจดัการร้านงานศิลปะงานประติมากรรมออนไลน์  ริสา เลิศเจริญลาภ CD/PA 00229 2557  
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320  ระบบงานการเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ องคก์าร

สงเคราะห์ทหารผา่นศึก /  
นลินี กลางโฉม CD/PA 00228 2557  

321  ระบบบริหารงานทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์ /  กมลทิพย ์ไชยกาํเนิด  CD/PA 00230 2557  
322  ระบบสาธารณสุขและการวางแผนงานสาธารณสุข /  พลูศกัด์ิ พุม่วเิศษ  362.1 พ868ร 2557  
323  ระบาดวทิยา /  ไพบูลย ์โล่ห์สุนทร  614.4 พ979ร 2556  
324  ระบาดวทิยาและการป้องกนัการติดเช้ือท่ีตาํแหน่งผา่ตดั  นงเยาว ์เกษตร์ภิบาล  614.4 น146ร 2557  
325  รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน /  นุชจรี พิเชฐกุล  657.3 น724ร 2557  
326  เรียนภาษาจีนกลางง่ายนิดเดียว เล่ม 1 [ซีดี-รอม] /  พรรณี สิริมงคลสกุล CD 495.182495911 พ258ร 

2547  
327  เรียนภาษาจีนกลางง่ายนิดเดียว เล่ม 2 [ซีดี-รอม] /  พรรณจรี สิริมงคลสกุล CD 495.182495911 พ258ร 

2546  
328  เรียนภาษาจีนกลางง่ายนิดเดียว เล่ม 3 [ซีดี-รอม] /  พรรณี สิริมงคลสกุล CD 495.182495911 พ258ร 

2547  
329  เรียนภาษาจีนกลางง่ายนิดเดียว เล่ม 4 [ซีดี-รอม] /  พรรณี สิริมงคลสกุล CD 495.182495911 พ258ร 

2547  
330  เรียนภาษาจีนกลางง่ายนิดเดียว เล่ม 5 [ซีดี-รอม] /  พรรณี สิริมงคลสกุล CD 495.182495911 พ258ร 

2547  
331  เรียนองักฤษไวยากรณ์ [ซีดี-รอม] /  อนุชนา แสงรุ่ง  CD 425 อ186ร 2548  
332  เรือนลา้นนากบัวถีิชีวิต /  ฐาปนีย ์เครือระยา  728.09593 ฐ312ร 2554  
333  ฤาษีดดัตน นวดแผนไทย ตาํรับวดัโพธ์ /  พราหมณ์ บูรพา  615.82 พ424ฤ 2556  
334  ลงมือทาํจริง flash animation สร้างงานแอนิเมชนั

การ์ตูน [ซีดี-รอม] /  
มนสัสินี ลํ่าสันเทียะ  CD 006.696 ม173ล  

335  เล่าเร่ืองแบงกช์าติดว้ยภาพ /  ธญัญา สุรัสวดี อ 332.11 ล831 2552  
336  วงจรเรียงกระแสในอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั 1 /  รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยธุยา  621.317 ร361ว 2557  
337  วฒันธรรมและอารยธรรมสัมพนัธ์ของอนุทวปีอินเดีย

กบันานาประเทศ /  
ดนยั ไชยโยธา  954 ด123ว 2557  

338  วเิคราะห์การดาํเนินการปรับปรุงการทาํงานตาม
มาตรฐาน ISO27001 : 2005 Information security 
management system กรณีศึกษาการออกแบบและติดตั้ง 
Kirz Datacenter /  

ธเนศ แจง้สวา่ง CD/PA 00226 2557  

339  วจิยัตลาดใหไ้ดผ้ลใน 1 สัปดาห์ /  ฮุสเดน, แมทธิว   พ 658.83 ฮ539ว 2537  
340  วทิยาการระบาดและการควบคุมโรค หน่วยท่ี 1-8 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 614.4 มส747ว 2552 ล1  
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341  วธีิชนะใจลูกคา้ /  โกลดแ์มน, เฮนซ์ เอม็. พ 658.812  ก945ว   
342  ไวยากรณ์องักฤษเป็นเร็ว 1 [ซีดี-รอม] /  อนุชนา แสงรุ่ง  CD 425 อ186ว 2548  
343  ศพัท ์1000 คาํ ญ่ีปุ่น - ไทย [ซีดี-รอม] /  มิโยโกะ มทัสุระ CD 495.6395911 ม581ศ 2548  

344  ศิลปหตัถกรรมพื้นบา้นไทย /  นฤทธ์ิ วฒันภู  745.5 น272ศ 2555  
345  เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ /  วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน  330 ว436ศบ 2551  
346  เศรษฐศาสตร์มหภาค /  สุจิตรา กุลประสิทธ์ิ  339 ส753ศ 2557  
347  สถานการณ์ความปลอดภยัดา้นอาหารและผลิตภณัฑ์

สุขภาพ ณ สถานท่ีจาํหน่าย ผลการตรวจวเิคราะห์
เบ้ืองตน้ดา้นเคมีและจุลินทรีย ์ปีงบประมาณ 2556 
(ส่วนภูมิภาค) /  

อมรพนัธ์ ลูกอินทร์ GP 363.192 สค179 2557  

348  สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้
กรอบทิศทางการแกไ้ขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2550 : รายงานการศึกษาวจิยั /  

นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์ RH 342.5930269 น425ส 
2557  

349  สถิติ : การวเิคราะห์และการวางแผนงานวิจยั /  จรัญ จนัทลกัขณา  519.5072  จ154ส 2549  
350  สถิติทางวทิยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจยั /  อรุณ จิรวฒัน์กุล  507.2 อ399ส 2556  
351  สถิติเบ้ืองตน้ /  สรชยั พิศาลบุตร  519.5 ส325ส 2557  
352  สถิติเบ้ืองตน้สาํหรับการวจิยั : ฉบบัเสริมการวเิคราะห์

ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Excel /  
นพพร ธนะชยัขนัธ์  519.50285 น176ส 2555  

353  สนทนาภาษาองักฤษ 1,000 ประโยค [ซีดี-รอม] /  แสงระดี ทองดี CD 428.2495911 ส962ส 
2548  

354  สนทนาภาษาองักฤษสาํหรับงานบริการ [ซีดี-รอม]    CD 428.3495911  ส187 
2545  

355  สมโภชพระอารามหลวงวดัยานนาวา ครบ 240 ปี /  พระมหาเกรียงไกร กิตฺติเมธี  
วดัยานนาวา  

294.3435 ส275 2552  

356  สมุดภาพโคลงฤาษีดดัตน /  จตุพร ศิริสัมพนัธ์, ผูจ้ดัทาํ  615.82 ส314 2550  
357  สมุดภาพท่ีระลึก : เน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปี การ

เสด็จพระราชดาํเนินเยือนสหราชอาณาจกัรฯ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ [ซีดี-รอม] /  

สถานเอกอคัรราชทูต  
ณ กรุงลอนดอน  

CD / อ 923.1593 ส314 2553  

358  สร้างแบบจาํลอง 3 มิติดว้ย SketchUp Pro 7 +Plugins 
[ซีดี-รอม] /  

นพดล วศินสิทธิสุข  CD 006.686 น169ส 2552  

359  สร้างแบรนด ์/  พิชยั ศิริจนัทนนัท ์ พ 658.827 ส349 2546  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
360  สร้างรายงานอยา่งมืออาชีพดว้ย Crystal reports 2013 

ฉบบัสมบูรณ์ /  
พงษพ์นัธ์ ศิวลิยั  005.7565 พ161ส 2557  

361  สาธารณรัฐเกาหลี การบริหารจดัการความรู้เพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา /  

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  379.519 ส691 2551  

362  สามชุก-นครปฐม-ลาํปาง-เชียงใหม่-น่าน-ญ่ีปุ่น /  เอนก นาวกิมูล 959.3 อ893ส 2557  
363  สารคดี กระจกหกดา้น ชุด ตาํรับไทย ตาํรับเทศ 2 [ดีวดีี]  - DVD 00598 M 2557 ผ1-2ล2  
364  หกสิบปีแลว้พระแกว้ฟ้า /  ธงทอง จนัทรางศุ 923.1593 ธ129ห 2553  
365  หนงัสือท่ีระลึกโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 

เน่ืองในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา /  
ศิริพร วูช้ยัภูมิ  อ 294.363 ศ463ห 2552  

366  หน่ึงในโลก จอมกษตัริยม์หาราชผูย้ิง่ใหญ่ /  อคัรวฒัน์ โอสถานุเคราะห์  พ 923.1593  อ477ห 2549  
367  หลกัการเตรียมยาทัว่ไป (สาํหรับเจา้พนกังานเภสัช

กรรม) /  
รววีรรณ ช่วยบาํรุง  615.1 ร275ห 2557  

368  หลกัการนาํเขา้และส่งออก /  คาํนาย อภิปรัชญาสกุล  382 ค357ห 2557  
369  หลกัการบนัทึกเวชระเบียนอยา่งมีคุณภาพ สาํหรับ

แพทยใ์นยคุปฏิรูปสารสนเทศ /  
วรรษา เปาอินทร์  616.0751 ว273ห 2556  

370  หลกัการมคัคุเทศก ์/  ฉนัทชั วรรณถนอม  910.092 ฉ253ห 2557  
371  หลกัวศิวกรรมเคร่ืองมือเบ้ืองตน้ : การออกแบบจิก, 

ฟิกซ์เจอร์ และเกจตรวจสอบ /  
ยงยทุธ เสริมสุธีอนุวฒัน์  621.9 ย127ห 2556  

372  หตัถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสาํนกั) /  มูลนิธิฟ้ืนฟูส่งเสริมการแพทย์
ไทยเดิม  

615.822 ห463 2555  

373  ไหวพ้ระ 9 วดั สืบสิริสวสัด์ิ 9 รัชกาล /  กระทรวงวฒันธรรม. กรมการ
ศาสนา  

294.3435 ห959 2557  

374  องคพ์ระภูมินทร์ สถิตในหทยัราษฎร์ /  กองบรรณาธิการ  อ 923.1593 อ114 2556  
375  อยูอ่ยา่ง...ดอกเตอร์ /  ศิโรจน์ ผลพนัธิน  พ 378.25092 ศ517อ 2553  
376  ออกแบบสร้างสรรคร่์วมสมยั /  กระทรวงวฒันธรรม. สาํนกังาน

ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั  
745.2 อ443 2557  

377  องักฤษเรียนเร็วแบบแบร์ลิทซ์ (แบบเรียนเล่ม 1) 
[ซีดี-รอม] /  

อาร์คารีโอ, พอล CD 428.3495911 อ644อ 
2547  

378  องักฤษเรียนเร็วแบบแบร์ลิทซ์ (แบบเรียนเล่ม 2) 
[ซีดี-รอม] /  

อาร์คารีโอ, พอล  CD 428.3495911 อ644อ 
2547  

379  องักฤษเรียนเร็วแบบแบร์ลิทซ์ (แบบเรียนเล่ม 3) 
[ซีดี-รอม] /  

อาร์คารีโอ, พอล CD 428.3495911 อ644อ 
2547  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
380  อาเซียนกบัความสัมพนัธ์ทางกฎหมายในกลุ่มประเทศ

สมาชิก และความสัมพนัธ์ภายนอกอาเซียน /  
ลาวณัย ์ถนดัศิลปกุล 341.2473  ล284อ 2539  

381  อ่านองักฤษใหเ้ขา้ใจ 1 (วนัท่ี1-6) [ซีดี-รอม] /  สุธิดา วมุิตติโกศล CD 428..4 ส785อ 2548  
382  อ่านองักฤษใหเ้ขา้ใจ 2 (วนัท่ี7-14) [ซีดี-รอม] /  สุธิดา วมุิตติโกศล CD 428..4 ส785อ 2548  
383  อิงลิช อิน 20 มินิตส์ อะเดย ์: ออดิโอ สคริปส์ : สเตลส์ 

1-6 [ซีดี-รอม] /  
รีดเดอร์ส ไดเจสท ์(ประเทศ
ไทย)  

CD 428.3495911 อม715 
2547  

384  อินทรีลม้เจา้ /  สันติสุข สถาพร  พ 320.9 ส587อ 2555  
385  อิเล็กทรอนิกส์กาํลงั /  นรินทร์ วฒันกุล  621.317 น243อ 2557  
386  อุปสมธรรม /  สมเด็จพระพุทธชินวงศ ์(สมศกัด์ิ 

อุปสมมหาเถร)  
พ 294.3444 ส244อ 2556  

 


