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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  130 ปี ตราไปรษณียากรไทย 1 /  วบิูลย ์เสรีชยัพร, บก. อ 769.569593 ห159 2556 ล1  
2  130 ปี ตราไปรษณียากรไทย 2 /  วบิูลย ์เสรีชยัพร, บก. อ 769.569593 ห159 2556 ล2 
3  130 ปี ตราไปรษณียากรไทย 3 /  วบิูลย ์เสรีชยัพร, บก. อ 769.569593 ห159 2556 ล3 
4  130 ปี ตราไปรษณียากรไทย 4 /  วบิูลย ์เสรีชยัพร, บก. อ 769.569593 ห159 2556 ล4 
5  17 ผูท้รงอิทธิพลในอาเซียน /  จุลนภ ศานติพงศ ์ พ 920 จ662ส 2556  
6  19 สมเด็จพระสังฆราชกรุงรัตนโกสินทร์ /  โกวทิ ตั้งตรงจิตร  294.363 ก951ส 2555  
7  202 แบบฝึกหดัพิชิตขอ้สอบ IELTS  [วซีีดี] / อดมัส์, แกร่ี  VCD 1251 M 2553 ผ1-2 
8  41 : a portrait of my father /  Bush, George W. P 973.928 B978F 2014  
9  77 เร่ืองไม่คาดคิดในโลกคณิตศาสตร์ /  โอกาเบะ, สึเนฮารุ  พ 510 อ964จ 2556  

10  A textbook of estimating and costing (civil) : quantity 
surveying /  

Kohli, D.D. 692.5 K79T 2014  

11  A textbook of fluid mechanics and hydraulic machines 
in SI units /  

Rajput, R. K.  620.106 R161T 2014  

12  A textbook of machine design S.I. units /  Khurmi, R. S. 621.815 K45T 2014  
13  A textbook of mechatronics : for engineering students of 

B. Tech/B.E. Courses /  
Rajput, R. K. 621 R161T 2014  

14  A textbook of refrigeration and air conditioning /  Khurmi, R. S. 621.56 K45T 2014  
15  A textbook of transportation engineering /  Chandola, S. P. 629.04 C454T 2014  
16  An introduction to object-oriented programming with 

Java /  
Wu, C. Thomas  005.117 W959I 2010  

17  An introduction to statistical methods and data analysis /  Ott, R. Lyman 519.5 O89I 2010  
18  Ansel's pharmaceutical dosage forms and drug delivery 

systems /  
Allen, Loyd V. 615.1 A427A 2014  

19  AutoCAD 2002 ส าหรับงานเขียนแบบแปลน ภาค
สมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /  

ชชัวาล ศุภเกษม   CD 620.00420285  ช358อ 2546  

20  Balanced scorecard กบัการเนน้กลยทุธ์ /  แคปแลน, โรเบิร์ต เอส  พ 658.4012  ค934บ 2547  
21  Basic and clinical biostatistics [CD-ROM] /  Dawson, Beth CD 610.15195 D272B 2004  
22  Basic concepts of psychiatric-mental health nursing 

[DVD] /  
Shives, Louise Rebraca DVD 616.890231 S558B 2012  

23  Bedside cardiac procedures in practice [DVD] /  รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ ์ DVD 616.12 บ811 2557  
24  Cambridge IELTS 7 : official examination papers from 

the University of Cambridge ESOL examinations [VCD] /  
- VCD 1047 M 2009 v7d1-2 
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
25  Cambridge IELTS 7 : official examination papers from 

the University of Cambridge ESOL examinations 
[VCD]  

- VCD 1047 M 2009 v7d1-2 

26  Case study 5.0 /  ธนัยวชัร์ ไชยตระกลูชยั พ 658.4012  ธ469ค 2545  
27  Chest x-ray เล่ม 1 พื้นฐานและหลกัการวนิิจฉยัโรค /  ววิฒันา ถนอมเกียรติ  616.07572 ว742ช 2557  
28  Concepts in clinical pharmacokinetics /  Spruill, William J. 615.7 S771C 2014  
29  Concrete technology : theory and practice /  Shetty, M. S. 624.1834 S549C 2014  
30  Database cloud storage : the essential guide to oracle 

automatic storage management /  
Vengurlekar, Nitin 005.7585 V447D 2013  

31  Design engineering /  Cather, Harry  620.0042 C363D 2001  
32  Design engineer's handbook /  Richards, Keith L. 620.0042 R516D 2013  
33  Drug facts and comparisons 2014 [CD-ROM] /  Clinical Drug Information  CD/R 615.1 D794 2014  
34  Drug facts and comparisons 2015 [CD-ROM] /  Clinical Drug Information  CD/R 615.1 D794 2015  
35  Ebola : the natural and human history of a deadly virus /  Quammen, David  P 614.57 Q1E 2014  
36  Elements of chemical reaction engineering [CD-ROM] /  Fogler, H. Scott  CD 660.28 F656E 2014  
37  E-mail and telephone tips for work [VCD]  กญัญวรัตน์ จิราสวสัด์ิ, ผูแ้ปล  VCD 1252 M 2011 
38  Engineering materials and metallurgy /  Rajput, R. K. 620.11 R161E 2014  
39  Essentials of human anatomy and physiology /  Marieb, Elaine N. 612 M334E 2015  
40  Essentials of nursing leadership and management /  Weiss, Sally A.   362.173068 W432E 2015  
41  Flash CS6 essential [ซีดี-รอม] /  อิศเรศ ภาชนะกาญจน์  CD 006.7869 อ757ฟ 2557  
42  Foundations of maternal-newborn and women's health 

nursing /  
Murray, Sharon Smith  618.20231 M984F 2014  

43  Fundamentals of structural analysis: with computer 
analysis and applications /  

Roy, Kumar Sujit 624.171 R888F 2014  

44  Geotechnical engineering (soil mechanics) /  Ramamurthy, T. N. 624.15136 R165G 2014  
45  Goodman and Gilman's the pharmacological basis of 

therapeutics /  
Brunton, Laurence L.  615.7 G653 2011  

46  Gray's anatomy for students /  Drake, Richard L. 611 D762G 2015  
47  Healthcare logistics and supply chain management /  ดวงพรรณ กริชชาญชยั 362.11068 ด211ฮ 2556  
48  Heat and mass transfer /  Rajput, R. K  621.4022 R161H 2014  
49  Heat and mass transfer : fundamentals and applications /  Cengel, Yunus A 621.4022 C395H 2011  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
50  Hematology : clinical principles and applications  /  Rodak, Bernadette F. 616.15 R685H 2007  
51  Hemispheres 3 [CD-ROM] /  Cameron, Scott  CD 428.4 C182H 2008 v3  
52  Hemispheres 4 [CD-ROM] /  Renn, Diana CD 428.4 R414H 2008 v4  
53  Human physiology /  Fox, Stuart Ira  612 F794H 2013  
54  Hydraulic and pneumatic controls (understanding made 

easy) /  
Sundaram, K. Shanmuga  621.26 S957H 2014  

55  InDesign essential [ซีดี-รอม] /  เกียรติพงษ ์บุญจิตร CD 006.68 ก854อ 2557  
56  Informatics and nursing : opportunities and challenges /  Sewell, Jeanne P. 610.73 S516I 2013  
57  Installation servicing and maintenance /  Bhattacharya, S. K. 658.202 B575I 2012  
58  Introductory statistics using SPSS /  Knapp, Herschel  005.369 K67I 2014  
59  Kaplan and Sadock's pocket handbook of clinical 

psychiatry /  
Sadock, Benjamin J. 616.89 S126K 2010  

60  LabVIEW 2009 student edition [DVD] /  Bishop, Robert H.    DVD 006.68 B622L 2010  
61  Leadership and liberation :  a psychological approach /  Ruth, Sean  158.4 R974L 2006  
62  Love without limits : a remarkable story of true love 

conquering all /  
Vujicic, Nick  P 248.844 V989L 2014  

63  Maintenance engineering (principles, practices and 
management) /  

Srivastave, Sushil Kumar  658.202 S774M  2014  

64  Medical physiology : principles for clinical medicine /  Rhoades, Rodney A. 612 M489 2013  
65  Netter's essential histology /  Ovalle, William K. 611.018 O96N 2013  
66  New world TOEFL : computer-based test (CBT) : key 

to success [ซีดี-รอม]  
สุทิน พลูสวสัด์ิ  CD 428.0076  ส779น 2545  

67  Nonparametric statistics: an introduction /  Gibbons, Jean Dickinson  519.5 G441N 1993  
68  Office talk ภาษาองักฤษในท่ีท างาน [ดีวดีี] /  ไลฟ์เอบีซี DVD 428 ล982อ 2553  
69  Oracle big data handbook /  Plunkett, Tom  005.7585 P737O 2014  
70  Oracle enterprise manager cloud control l2c deep dive /  New, Michael  005.7585 N532O 2013  
71  Pathology : quick review and MCQs /  Mohan, Harsh  616.07 M697P 2015  
72  Peter F. Drucker : the practice of management /  วริิญบิดร วฒันา  พ 658.4  ป641 2545  
73  Pharmacological aspects of nursing care [CD-ROM] /  Broyles, Bonita E. CD 615.1 B885P 2007  
74  Pharmacology /  Brenner, George M. 615.1 B838P 2013  
75  Pharmacology in rehabilitation /  Ciccone, Charles D. 615.1 C568P 2007  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
76  Plane surveying /  De, Alak  526.9 D278P 2014  
77  Present perfect เพราะวนัน้ี...ดีท่ีสุดแลว้ /  ฌอห์ณ จินดาโชติ  พ 808.849353 ฌ111พ 2557  
78  Principles, practice and design of highway engineering : 

(Including airport pavements) /  
Sharma, S. K. 625.7 S531P 2014  

79  Recommendation systems in software engineering /  Robillard, Martin P. 005.1 R311 2014  
80  Reinforced concrete structures /  Syal, I. C. 624.18341 S981R 2014  
81  Steam tables : with mollier diagram /  Khurmi, R. S. 621.101 K45S 2015  
82  Textbook of pathology /  Mohan, Harsh  616.07 M697T 2015  
83  Textbook of pharmacoepidemiology /  Strom, Brian L.  615.7042 T355 2013  
84  The bethesda handbook of clinical hematology /  Rodgers, Griffin P. 616.15 B562 2013  
85  The digital economy : rethinking promise and peril in 

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

86  The official Cambridge guide to ielts for academic and 
general training : students' book with answers [DVD] /  

Cullen, Pauline  DVD 428.0076 C967O 2014  

87  Wal-Mart กลยทุธ์การแข่งขนัระดบัโลก /  เบิร์กดาลห์, ไมเคิล  พ 658.4012  บ869ว 2548  
88  Without you, there is no us : my time with the sons of 

North Korea's elite /  
Kim, Suki  P 951.9305 K49W 2014  

89  Wound management : principles and practice /  Myers, Betsy A. 617.1 M996W 2012  
90  กฎหมายไทย เล่ม 14 [ซีดี-รอม] /  ธนาวฒัน์ สังขท์อง   CD/อ 349.593 ก117 2554 ล14  
91  กฎหมายไทย เล่ม 27 [ซีดี-รอม] /  ธนาวฒัน์ สังขท์อง  CD/อ 349.593 ก117 2555 ล27  
92  กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพการพยาบาลและ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง /  
ชชัวาล วงคส์ารี 344.041 ก117 2557  

93  กลยทุธ์การแข่งขนัของธุรกิจ /  สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์  พ 658.4012  ส239ก 2542  
94  กลยทุธ์การสร้างภาพพจน์ /  รีส, อลั  พ 659.1  ร499ก 2546  
95  การขอโทษ 1 นาที : แนวทางเป่ียมพลงั เพื่อท าส่ิงท่ีดีกวา่  บลองชาร์ด, เคน  พ 158.4 บ231ก 2546  
96  การเขียนบทความส าหรับส่ือส่ิงพิมพ ์/  รุ่งฤดี แผลงศร  808.066 ร637ก 2557  
97  การเงินระหวา่งประเทศ /  ฐาปนา ฉ่ินไพศาล  332.042 ฐ312ก 2557  
98  การจดัการความรู้ ฉบบัมือใหม่หดัขบั /  ประพนธ์ ผาสุขยดื พ 658.4038 ป299ก 2547  
99  การจดัการความรู้แห่งโลกธุรกิจใหม่ /  โกศล ดีศีลธรรม พ 658.4038  ก961ก 2546  

100  การจดัการเชิงกลยทุธ์/  โรบินสัน, เพียซ   658.4012  ร935ก 2548  
101  การใช ้SPSS for Windows ในการวเิคราะห์ขอ้มูล /  กลัยา วานิชยบ์ญัชา 001.420285 ก399ก 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
102  การใชเ้หตุผลในทางกฎหมาย /  วชิา มหาคุณ  340.11 ว545ก 2557  
103  การตลาดไม่รู้จกัพอ /  กุลฉตัร ฉตัรกุล ณ อยธุยา  พ 658.8 ก725ก 2557  
104  การติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับสถานท่ีเฉพาะ ความปลอดภยั

ในสถานพยาบาล /  
ววิฒัน์ กุลวงศว์ทิย ์ 621.319 ว742ก 2556  

105  การท าแผนท่ีกลยทุธ์ส าหรับ Balanced scoredard /  นอร์ตนั, เดวิด พี.  พ 658.4012 น366ก 2548  
106  การท าเหมืองขอ้มูล /  สายชล สินสมบูรณ์ทอง  006.312 ส657ก 2558  
107  การบริหารโครงการ /  มยรีุ อนุมานราชธน  658.404  ม189ก 2546  
108  การบริหารเชิงกลยทุธ์ /  เดวดิ, เฟร็ด อาร์. 658.4012  ด897ก 2548  
109  การบริหารองคก์าร /  วนัชยั มีชาติ  658.4 ว426ก 2557  
110  การบญัชีการเงิน /  อรุณี อยา่งธารา  657.48 อ419ก 2557  
111  การประชุมสมชัชาเภสัชกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 /   พชัราภรณ์ ปัญญาวฒิุไกร, บก. 615  ก484 2549  
112  การประเมินผลตวัช้ีวดัตามแผนปฏิบติัราชการ พ.ศ. 2556 

กระทรวงยติุธรรม/ส านกังานปลดักระทรวงยติุธรรมและ
ค ารับรองการปฏิบติัราชการ ส านกังานปลดักระทรวง
ยติุธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 /  

ส านกังานปลดักระทรวง
ยติุธรรม. ส านกันโยบายและ
ยทุธศาสตร์  

GP 353.409593 กป491 2557  

113  การปรับปรุงการผลิตแบบไคเซ็น (Kaizen) เพื่อลดความ
สูญเปล่า 7 ประการ /  

สุรัส ตั้งไพฑูรย ์ 658.51 ส857ก 2557  

114  การพฒันาวสิัยทศัน์ผูน้ า /  วรีวธุ มาฆะศิรานนท ์ พ 658.403  ว836ก 2541  
115  การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่กบัการปรับปรุงพนัธ์ุพืช [ซีดี-รอม]  สมพร ประเสริฐส่งสกุล  CD 581.0724 ส265ก 2549  
116  การวดัผลงานอยา่งมีประสิทธิผล /  ชีมานน์, วลิเลียม เอ. พ 658.4013 ซ323ก 2544  
117  การวางต าแหน่งใหม่ /  เทราท,์ แจค็  พ 659.1 ท638ก 2553  
118  การวเิคราะห์ก๊าซในเลือด /  พงศธ์ารา วจิิตเวชไพศาล  616.07561 พ125ก 2557  
119  การวเิคราะห์ความเสียหายทางโลหการ /  เสกศกัด์ิ อสัวะวสิิทธ์ิชยั  620.11 ส887ก 2557  
120  การวเิคราะห์ตน้ทุนอุตสาหกรรมและการจดัท างบประมาณ  จิรพฒัน์ เงาประเสริฐวงศ ์ 658.1552 จ496ก 2557  
121  การวเิคราะห์ปัญหาทางวศิวกรรมดว้ย Autodesk inventor 

professional [ซีดี-รอม] /  
จตุรงค ์ลงักาพินธ์ุ  CD 620.00420285 จ138ก 2556  

122  การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั /  นิตย ์เพช็รรักษ ์ 621.31 น574ก 2557  
123  การสร้างบทเรียนออนไลน์หลกัสูตรธรรมศึกษาดว้ย

โปรแกรม Moodle /  
เจริญชยั ศรีโสดา PA 371.334 จ731ก 2555  

124  การสร้างและหาประสิทธิภาพการสอน เร่ือง การร่างและ
เขียนแบบภาพประกอบอุปกรณ์เคร่ืองกล ส าหรับนกัศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล ในระดบัปริญญาตรี /  

พิทกัษพ์งษ ์บุญประสม  RH 371.33 พ673ก 2551  
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125  กา้วไกลไปกบัภาษาญ่ีปุ่น (เล่ม 1) /  กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ 

คะตะกิริ  
495.6 ก125ก 2557 ล1  

126  กา้วหนา้ดว้ย 5ส : แนวทางการพฒันาความส าเร็จดว้ย
หลกัการง่าย ๆ /  

ตฤตณยั นพคุณ  พ 658.4013  ก536 2542  

127  กิจกรรมขอ้เสนอแนะ : เพื่อปรับปรุงจุดบกพร่อง และ
ยกระดบัคุณภาพของงาน /  

โตโยซาวา, โตโย  พ 658.4013  ต864ก 2542  

128  เกมการจดัการธุรกิจ /  สมิท, เจอรัลด ์อาร์  658.4 ส312ก 2548  
129  เกมเศรษฐี ลงทุนให้รวยดว้ยอสังหาริมทรัพย ์/  จกัรพงษ ์เมษพนัธ์ุ พ 332.6324 จ223ก 2557  
130  ขอ้มูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช ปี 2556  กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์า

และพนัธ์ุพืช  
GP 333.783 ข291 2556  

131  ขายอยา่งมืออาชีพ /  เฮลเลอร์, โรเบิร์ต   พ 658.81  ฮ662ข 2546  
132  เขียนแบบเคร่ืองกล /  ศิริชยั ต่อสกุล  604.2 ศ452ข 2557  
133  ความคิด มีค่ากวา่เงิน /  ฟัลติน, กุนเทอร์  พ 153.42 ฟ241ค 2557  
134  ความคิดเห็นและการเขา้ถึงส่ือประชาสัมพนัธ์ใน

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน ้าเงิน /  
กวภีพ ปุษปาคม T/มส 659.2938842 ก326ค 

2556  
135  ความคิดเห็นและการเขา้ถึงส่ือประชาสัมพนัธ์ใน

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน ้าเงิน /  
กวภีพ ปุษปาคม CD/T 00187 2556  

136  ความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการในสังกดัส านกังาน
พฒันาชุมชนจงัหวดักาญจนบุรี /  

วภิาว ีวษิณุวงศ์ PA 302.35 ว657ค 2557  

137  คมัภีร์วเิคราะห์งบการเงิน /  กฤษฏา เสกตระกลู  พ 657.3 ก279ค 2557  
138  ค าน้ีดี /  ภูมิชาย บุญสินสุข  พ 428.1 ภ667ค 2557  
139  ค าเรียกช่ือพืชแบบพื้นบา้นไทย : กรณีศึกษาเชิง

ภาษาศาสตร์พฤกษศาสตร์ชาติพนัธ์ุ /  
อญัชลี สิงห์นอ้ย วงศว์ฒันา  581.63 อ525ค 2557  

140  ค าศพัท-์ ค  ายอ่ ทางการแพทย ์/  ปราณี ทูไ้พเราะ  610.3 ป445ค 2556  
141  ค าอธิบายกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค /  สุษม ศุภนิตย ์ 343.071 ส883ค 2557  
142  ค าอธิบายกฎหมายอาญาความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์: ลกั วิง่ 

ชิง ปลน้ กรรโชก ฉอ้โกง ยกัยอก รับของโจร รีดเอา
ทรัพย ์ท าใหเ้สียทรัพย ์บุกรุก พร้อมดว้ยยอ่หลกัฎีกาท่ี
ส าคญัและประเด็นขอ้สอบเก่า เนติ ผูช่้วยผูพ้ิพากษา 
อยัการผูช่้วย /  

วเิศษ อ่อนตา  345.026 ว765ค 2557  

143  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์: วชิา
เอกเทศสัญญา 2 ยมื และฝากทรัพย ์/  

สุธีร์ ศุภนิตย ์ 346.073  ส786ค 2540  
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144  คิดนอกกรอบ : สอนและสร้างไดอ้ยา่งไร /  ไพฑูรย ์สินลารัตน์  153.35 พ975ค 2557  
145  คิดแบบผูน้ า : มองอนาคตธุรกิจผา่นสายตานกัธุรกิจและ

นกัวชิาการระดบัโลก /  
เคิร์ตซ์แมน, โจเอล  พ 658.4013  ค439 2542  

146  คุณธรรมและจริยธรรม ไม่มีขาย สังคมไทยจะมีไดต้อ้ง
ช่วยกนั /  

มานิจ สุขสมจิตร  303.372 ค622 2556  

147  คุณภาพคือการบูรณาการ /  วฑูิรย ์สิมะโชคดี  พ 658.4013 ว574คค 2545  
148  คุณภาพคือความย ัง่ยนื /  วฑูิรย ์สิมะโชคดี  พ 658.4013 ว574ค 2545  
149  คู่มือ Illustrator CS6 professional guide ฉบบัสมบูรณ์ 

[ซีดี-รอม] /  
วสันต ์พึ่งพลูผล  CD 006.6869 ว358ค 2556  

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

ภาณุพงษ ์ปัตติสิงห์   CD 620.00420285 ภ432ค 2555  

151  คู่มือการใชโ้ปรแกรม Pro/Engineer wildfire V.2.0 ใน
การออกแบบและงาน CAD 3 มิติ [ซีดี-รอม] /  

ชชัวนิท ์อมัรี  CD 620.00420285 ช359ค 2548  

152  คู่มือการใชโ้ปรแกรม Rhinoceros V3.0 ส าหรับการ
ออกแบบและเขียนแบบ 3 มิติ (Computer aided 
industrial design) [ซีดี-รอม] / 

ชชัวนิท ์อมัรี   CD 620.00420285 ช359ค 2546  

153  คู่มือการใชย้า /  นภตัสร กุมาร์  615.1 น191ค 2557  
154  คู่มือการทดสอบคุณสมบติัของปูนซีเมนต ์มวลรวม และ

คอนกรีต /  
วรีชาติ ตั้งจิรภทัร 624.183 ว826ค 2556  

155  คู่มือจ าแนกชนิดสัตวป่์าท่ีพบวา่มีการคา้ระหวา่งประเทศ
ผา่นประเทศไทย /  

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 
และพนัธ์ุพืช  

อ 591 ค695 2556  

156  คู่มือแนวทางเก่ียวกบัองคค์วามรู้ในการบริหารโครงการ    สมาคมสถาบนับริหาร 658.404 ค695 2557  
157  คู่มือผูจ้ดัการ ฉบบังานบริหารและงานประมูล /  นิคสัน, เดวิด  พ 658.4013 น545ค 2547  
158  คู่มือพฒันาเวบ็แอพพลิเคชนัดว้ย PHP and 

AJAX+jQuery ฉบบั Workshop [ซีดี-รอม] /  
ธนัยพฒัน์ วงศรั์ตน์  CD 005.713 ธ469ค 2556  

159  คู่มือเรียนและเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา C [ซีดี-รอม] /  ศุภชยั สมพานิช  CD 005.262 ศ684ค 2557  
160  เคมีวเิคราะห์ /  สราวฒิุ สมนาม  543 ส354ค 2557  
161  โครงการจดัท าแผนท่ีน าทางการพฒันาเทคโนโลย ี

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

กระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 

CD/GP 600 ค961 2548  

162  โคลงสุภาษิตประจ าภาพในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตน
ศาสดาราม /  

ส านกัราชเลขาธิการ  อ 398.995911 ค969 2556  
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163  เงินตราประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน /    กองบรรณาธิการ เพื่อนเรียน  อ 332.4959 ง833 2556  
164  จบัจงัหวะหุน้ดว้ยปัจจยัเทคนิค /  อภิสิทธ์ิ ลิมศุภนาค พ 332.6322 อ269จ 2557  
165  จาก "น ้ายาง" สู่ "ผลิตภณัฑย์าง"/  นิรันดร์ สุมาลี RH 678.3 จ291 2557  
166  เฉลยแบบฝึกหดั วชิาการบญัชีบริหาร /  สุมาลี ศรีบุญเรือง   657.076  ส842ฉ 2544  
167  ช าแหละ Six sigma /  วรภทัร์ ภู่เจริญ  พ 658.4012 ว233ช 2546  
168  ชีวเคมีทางการแพทย ์/  ชยัสิทธ์ิ สิทธิเวช  612.015 ช445ช 2557  
169  ชีววทิยา 2 /  ปรีชา สุวรรณพินิจ  570 ป469ช 2557 ล2  
170  ชีวสถิติส าหรับงานวจิยัดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ /  อรุณ จิรวฒัน์กุล  570.15195 อ399ช 2551  
171  ชีวสารสนเทศศาสตร์ [ซีดี-รอม] /  - CD 570.285 ช579 2544  
172  ชีวติในทางตนั อิง ภาสกรนที /  อิง ภาสกรนที พ 650.1 อ713ช 2557  
173  โชกุน 700 ปี ประวติัศาสตร์ซามูไร และรัฐบาลทหาร

ญ่ีปุ่น /  
ปัญญา วิวฒันานนัท ์ พ 952 ป524ซ 2557  

174  ซีอีโอไดเดีย : บริหารธุรกิจดว้ยความคิดเรียบง่ายและ
แตกต่าง /  

เทราท,์ แจค็  พ 658.4 ท637ซ 2548  

175  ญ่ีปุ่น ฟังไปพดูไป ง่ายนิดเดียว [วซีีดี]  /  ไซโต, ฮิโตชิ  VCD 1254 M 2549 
176  ดชันีช้ีวดัการเติบโตท่ีแทจ้ริง /  ริชเฮลด์, เฟรดเดอริค เอฟ  พ 658.4012 ร477ด 2548  
177  ดิกชนันารีไทย-องักฤษเพื่อการใชอ้ยา่งผูมี้การศึกษา 

[ซีดี-รอม] /  
ลอย ชุนพงษท์อง  CD/อ 423.95911 ล157ด 2545  

178  ดูตวัอยา่งสร้างตวัเรา /  เจย,์ แอนโทน่ี พ 658.401  จ721ด 2535  
179  ตราไวใ้นแผน่ดินสยาม อลงัการตราไปรษณียย์ากรไทย /  ไปรษณียไ์ทย  อ 769.569593 ต169 2556  
180  ตดัสินใจสไตลผ์ูน้ า /  โลแวลโล, แดน  พ 658.403  ล966ต 2548  
181  ตดัสินใจอยา่งไดผ้ล /  เฮลเลอร์, โรเบิร์ต   พ 658.403  ฮ662ต 2546  
182  ต าราระบาดวทิยาและมาตรการควบคุมของเช้ือจุลชีพด้ือ

ยาในโรงพยาบาล /  
อนุชา อภิสารธนรักษ ์ 614.4 อ187ต 2554  

183  ตีโจทยแ์ตก : ขอ้สอบ Grammar /  เสรี อู่ธาราสวสัด์ิ  425 ส931ต 2557  
184   เติบโตเตม็ตามศกัยภาพ สู่ศตวรรษท่ี 21 ของการศึกษาไทย ไพฑูรย ์สินลารัตน์  พ 370.9593 พ975ต 2557  
185  ถอดบทเรียนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในทอ้งถ่ิน /  ชาติชยั อุดมกิจมงคล  GP 352.1409593 ถ296 2556  
186  ถอดบทเรียนพื้นท่ีตน้แบบธรรมาภิบาล /  พงษท์อง ตั้งชูพงศ ์ GP 352.14 ถ296 2556  
187  ทฤษฎีครอบครัวเบ้ืองตน้ /  พนูสุข เวชวฐิาน  306.8 พ863ท 2557  
188  ทกัษะการอ่านโทเฟิล : ส าหรับเตรียมตวัสอบ Toefl CBT 

[ซีดี-รอม] /  
อญัฑิการ์ โรงสะอาด  CD 428.0076 อ533ท 2546  
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189  ท าไม Team ไม่เวร์ิค/  ปริญญา ตนัสกุล  พ 65804022  บ45ท 2547  
190  เทคนิคการแกปั้ญหาและตดัสินใจ /  ยดุา รักไทย  พ 658.403 ย345ท 2548  
191  เทคนิคการจดัการเอกสาร เวลา ความคิด เพื่องานและ

ชีวติท่ีประสบความส าเร็จ /  
ศิริลกัษณ์ ศิริมาจนัทร์ พ 658.4093 ท591 2557  

192  เทคนิคการเพิ่มประสิทธิผล /  พุตติ, โจเซฟ เอม็. พ 658.4 พ827ท 2536  
193  เทคโนโลยกีารก าจดัจุลินทรียใ์นอากาศในโรงพยาบาล /  ภารดี ช่วงบ ารุง  363.7392 ภ464ท 2557  
194  ธรรมะสบายใจ /  ว. วชิรเมธี พ 294.3444 ว111ธส 2556  
195  นครไอยรา /  พงศกร  น พ112น 2557  
196  เนการาบรูไนดารุสซาลาม /    กองบรรณาธิการ เพื่อนเรียน  อ 341.2473 น781 2556  
197  แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนกีฬาพื้นเมืองไทยใน

การพฒันาพื้นฐานนกักีฬาไทย : รายงานการวิจยั /  
อารยา ถาวรสวสัด์ิ RH 796.09593 อ653น 2555  

198  บริหารทีมงาน /  เฮลเลอร์, โรเบิร์ต  พ 658.4022  ฮ662บ 2546  
199  บุคคลส าคญั "อาเซียน" ผา่นเร่ืองเล่า "อุษาคเนย"์ ยคุ

คลาสสิก /  
จิตรสิงห์ ปิยะชาติ  920 จ454บ 2557  

200  เบน็ช์มาร์ค : ระบบส าหรับการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง /  โรแบร์, พอล เจมส์ พ 658.4013  ร936ห 2543  
201  ปฏิรูปบ านาญภาครัฐ /  วรเวศม ์สุวรรณระดา  352.67 ว286ก 2557  
202  ปฏิวติัคน ปฏิวติัองคก์ร : แบบคิดใหม่ ท าใหม่ /  ชูศกัด์ิ เดชเกรียงไกรกุล  พ 658.402  ช686ป 2545  
203  ปฐพีกลศาสตร์ : หลกัการพื้นฐาน /  สุเชษฐ ์ลิขิตเลอสรวง  624.15136 ส763ป 2557  
204  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  /  กองบรรณาธิการ เพื่อนเรียน  อ 341.2473 ป231 2556  
205  ประเทศไทย /  กองบรรณาธิการ เพื่อนเรียน  อ 341.2473 ปท283 2556  
206  ประมวลกฎหมายอาญา ฉบบัหวัเร่ืองเรียงมาตรา /  สุรศกัด์ิ ลิขสิทธ์ิวฒันกุล  345 ส854ป 2557  
207  ประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัจารึกพอ่ขนุรามค าแหง [ซีดี-รอม]  - CD อ 495.911 ป352 2547  
208  ประมวลพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

พุทธศกัราช 2489-2510 เล่ม 1 / คณะกรรมการฝ่าย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการ
อ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550  

ส านกัราชเลขาธิการ อ 923.1593 ป352 2552 ล1  

209  ประมวลพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
พุทธศกัราช 2489-2510 เล่ม 2 / คณะกรรมการฝ่าย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการ
อ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550  

ส านกัราชเลขาธิการ อ 923.1593 ป352 2552 ล2 
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210  ประมวลพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

พุทธศกัราช 2489-2510 เล่ม 3 / คณะกรรมการฝ่าย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการ
อ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550  

ส านกัราชเลขาธิการ อ 923.1593 ป352 2552 ล3 

211  ประมวลพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
พุทธศกัราช 2489-2510 เล่ม 4 / คณะกรรมการฝ่าย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการ
อ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550  

ส านกัราชเลขาธิการ อ 923.1593 ป352 2552 ล4 

212  ประมวลพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
พุทธศกัราช 2489-2510 เล่ม 5 / คณะกรรมการฝ่าย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการ
อ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550  

ส านกัราชเลขาธิการ อ 923.1593 ป352 2552 ล5 

213  ประมวลพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
พุทธศกัราช 2489-2510 เล่ม 6 /  

ส านกัราชเลขาธิการ อ 923.1593 ป352 2552 ล6 

214  ประมวลพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทท่ี
พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศกัราช 2552 /  

 ส านกัราชเลขาธิการ อ 895.915 ปพ352 2553  

215  ประมวลพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทท่ี
พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศกัราช 2553 /  

 ส านกัราชเลขาธิการ อ 895.915 ป352 2554  

216  ประมวลพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทท่ี
พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศกัราช 2554 /  

 ส านกัราชเลขาธิการ อ 895.915 ป352 2555  

217  ประวติัการศึกษาไทย : มองผา่นยคุสมยัของโรงเรียน ; 
การศึกษากบัสังคมไทย : มองผา่นยคุสมยัของการพฒันา /  

ไพฑูรย ์สินลารัตน์  370.9593 พ975ป 2557  

218  ประวติัศาสตร์ไทยฉบบัสังเขป /  วยัอาจ, เดวดิ เค. 959.3 ว441ป 2557  
219  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาตนเองในการ

ปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/  

ชุติมณฑน์ วงคก์ ่า PA 371.2 ช616ป 2557  

220  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพฒันาหมู่บา้น กรณีศึกษาหมู่บา้นอ่างทอง ต าบล
วงัไทร อ าเภอคลองขลุง จงัหวดัก าแพงเพชร /  

พระมหานิคม ศรีเงินดี PA 307.72 พ358ป 2557  
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221  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับคนพิการเขา้ท างานของสถาน

ประกอบการในกรุงเทพมหานคร /  
สุกญัญา ทองเกษ PA 305.90816 ส739ป 2557  

222  ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูค้า้แผงลอยท่ีคา้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทาง
สาธารณะ : กรณีศึกษาผูค้า้หาบเร่แผงลอยพื้นท่ีเขตป้อม
ปราบศตัรูพา่ยกรุงเทพมหานคร /  

ก่ิงออ้ สวนสันต ์ PA 336.12 ก635ป 2557  

223  ปูนซีเมนต ์ปอซโซลาน และคอนกรีต /  ปริญญา จินดาประเสริฐ  666.94 ป458ป 2556  
224  เป็นเจา้นายตอ้งอยา่งน้ี /  เทรซ่ี, ไดเอน พ 658.4  ท637ป 2534  
225  เป็นหวัหนา้ดีไม่ใช่อยูท่ี่ดวง /  ไรมอลด์, เชอริล   พ 658.4  ร953ป 2532  
226  เปิดโฉม TOEFL CBT  [ซีดี-รอม] cทีมวชิาการ Professor 

Group  
- CD 428.0076 ป759 2544  

227  เปิดต านานเทศกาลจีน /  โจว, เซ่ียวเทียน พ 390.0951  จ899ป 2555  
228  เปิดต านานผา่นอกัษรจีน /  โจว, เซ่ียวเทียน พ 495.1 จ899ป 2557  
229  โปรตีนชีวสารสนเทศ /  เกียรติทว ีชูวงศโ์กมล  572.6 ก853ป 2557  
230  ผูจ้ดัการ 1 นาที /  แบลนชาร์ด, เคนเนธ   พ 658.409  บ896ผ 2545  
231  ผูจ้ดัการ 90 นาที /  โบลโชเวอร์, เดวดิ  พ 658.4 บ924ผ 2546  
232  ผูน้ าระดบัโลก /  มอยเชอร์, เฮลมุช  พ 658.4  ม263ผ 2538  
233  ผูบ้ริหารธุรกิจคล่ืนลูกใหม่ /  ดนยั เทียนพุฒ  พ 658.4 ด123ผ 2545  
234  แผนเพื่อแผน่ดิน /  วทิยา เวชชาชีวะ  พ 920.71 ว582ผ 2557  
235  ฝึกฟังทดสอบความเขา้ใจ Listening comprehension 

book 1 [ซีดี-รอม] /  
สุทิน พลูสวสัด์ิ  CD 428.34076 ส779ฝ 2544  

236  พจนานุกรมเคมี /  สมพงศ ์จนัทร์โพธ์ิศรี  อ 540.3 ส262พ 2557  
237  พจนานุกรมภาพ 1,000 ค าศพัท1์08 ประโยค /  กองบรรณาธิการ เพื่อนเรียน  อ 413.17 พ174 2556  
238  พยาธิวทิยาภูมิคุม้กนัของโรคปริทนัต ์/  สุทธิชยั กฤษณะประกรกิจ  617.632 ส773พ 2557  
239  พระธรรมเทศนาในการทรงบ าเพญ็พระราชกุศลเฉลิม

พระชนมพรรษาและในการพระราชพิธีทรงบ าเพญ็พระ
ราชกุศลเฉลิมพระชนมาย ุ/  

สมเด็จพระวนัรัต (จุนท ์ 
พฺรหฺมคุตฺโต), ผูเ้รียบเรียง 

อ 294.3444 พธ334 2556  

240  พระธรรมเทศนาในการทรงบ าเพญ็พระราชกุศลต่างๆ 
และในการพระราชพิธีทรงบ าเพญ็พระราชกุศล /  

สมเด็จพระวนัรัต (จุนท ์ 
พฺรหฺมคุตฺโต), ผูเ้รียบเรียง 

อ 294.3444 พ334 2556  

241  พระพุทธสิริมารวชิยั : พระพุทธเจา้ผูช้นะมารดว้ยสิริ / ตรีอาวธุ เงินชูกล่ิน อ 294.34218 พ354 2556  
242  พระมงคลวเิสสกถา /  สมเด็จพระวนัรัต (จุนท ์ 

พฺรหฺมคุตฺโต), ผูเ้รียบเรียง 
อ 294.3444 พ357 2556  
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243  พระมหาสมปอง ฉบบัรักนะ...คนดี /  พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  พ 294.3444 พ358พ 2556  
244  พระราชกรณียกิจ ระหวา่งเดือน มกราคม - ธนัวาคม 

2550 /  
ส านกัราชเลขาธิการ  อ 923.1593 พ365 2550  

245  พระราชกรณียกิจ ระหวา่งเดือน มกราคม - ธนัวาคม 
2551 /  

ส านกัราชเลขาธิการ  อ 923.1593 พ365 2551  

246  พระราชกรณียกิจ ระหวา่งเดือน มกราคม - ธนัวาคม 
2552 /  

ส านกัราชเลขาธิการ  อ 923.1593 พ365 2552  

247  พระราชกรณียกิจ ระหวา่งเดือน มกราคม - ธนัวาคม 
2553 /  

ส านกัราชเลขาธิการ  อ 923.1593 พ365 2553  

248  พระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแกไ้ขการปกครอง
แผน่ดิน /  

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, 
พระบาทสมเด็จพระ, พ.ศ.
2396-2453  

959.3035 จ657พ 2557  

249  พระราชบญัญติัเคร่ืองมือแพทย ์พ.ศ. 2551 และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง /  

กระทรวงสาธารณสุข  344.041028 พ371 2556 

250  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1-4 ฉบบั
เจา้พระยาทิพากรวงศ ์(ข า บุนนาค) เล่ม 1 /  

ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี 
(ข า บุนนาค), เจา้พระยา 

อ 959.303 ท486พ 2555 ล1  

251  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1-4 ฉบบั
เจา้พระยาทิพากรวงศ ์(ข า บุนนาค) เล่ม 2 /  

ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี 
(ข า บุนนาค), เจา้พระยา 

อ 959.303 ท486พ 2555 ล2  

252  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 2 ฉบบั
เจา้พระยาทิพากรวงศ ์(ข า บุนนาค) จากตน้ฉบบัตวัเขียน
ของสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาเทวะวงศว์โร
ปการ พร้อมค าอธิบายเพิ่มเติม /  

ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี 
(ข า บุนนาค), เจา้พระยา   

อ 959.3032 ท486พ 2553  

253  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 4 ของ
เจา้พระยาทิพากรวงศม์หาโกษาธิบดี /  

ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี 
(ข า บุนนาค), เจา้พระยา  

อ 959.3034 ท486พ 2548  

254  พนัธุศาสตร์ในเวชปฎิบติั /  กญัญา ศุภปิติพร  616.042  ก383พ 2556  
255  พื้นฐานความรู้ส่ิงแวดลอ้ม หน่วยท่ี 1-8 /   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 304.2 มส747พ 2556 ล1  
256  พื้นฐานความรู้ส่ิงแวดลอ้ม หน่วยท่ี 9-15 /   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 304.2 มส747พ 2556 ล2  
257  เพื่อคุณภาพบริการ TQM /  ไพบูลย ์สุริยะวงศไ์พศาล  พ 658.4013  พ952 2539  
258  แพทยศ์าสตร์สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทยแ์ละ

มรดกทางวรรณกรรมของชาติ [ซีดี-รอม]  / 
- CD อ 610.959303 พ958 2542  

259  ฟิสิกส์ ระดบัอุดมศึกษา เล่ม 2 : อุณหพลศาสตร์ คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า [ซีดีรอม] /  

ยงั, ฮิวจ ์ดี. CD 530  ย224ฟ 2548 ล2  
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260  ฟ้ืน IBM กลยทุธ์การฟ้ืนฟู IBM ของ ลู เกริสเนอร์ /  สเลเตอร์, โรเบิร์ต  พ 658.4012 ส373ฟ 2543  
261  แฟลช : คือค าตอบของการถ่ายภาพ /  วงิ, แมน  771 ว512ฟ 2557  
262  ไฟไนตเ์อลิเมนตอ์ยา่งง่าย พร้อมซอฟตแ์วร์ [ซีดี-รอม] /  ปราโมทย ์เดชะอ าไพ CD 620.00151535 ป451ฟ 2548  
263  ไฟลข์องอาร์ทิมิส ฟาวล ์/  โคลเฟอร์, อีออยน์   น  ค969อ 2547  
264  ภาพพระผูเ้จริญ : พระประวติั พระศาสนกิจ และพระ

เกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก /  

ส านกัราชเลขาธิการ  อ 294.363 ภ456 2556  

265  ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ [วซีีดี]  - VCD 1255 M 2557 ฉ1  
266  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและสืบคน้ [ซีดี-รอม] /  นนัทา วทิวุฒิศกัด์ิ  CD 495.918  น426ภ 2547  
267  ภาษาองักฤษธุรกิจ [ซีดี-รอม] /  วรพงษ ์คุณเดชอมร  CD 428.24 ว224ภ 2547  
268  ภูมิแพใ้นเด็กรักษาเองได ้[ซีดี-รอม] /  ลลิตา ธีระสิริ  CD พ 616.97  ล145ภ 2549  
269  ภูมิศาสตร์กายภาพ /  - 910.02 ภ679 2557  
270  ภูมิศาสตร์เทคนิค /  - 910 ภ679 2557  
271  ภูมิศาสตร์มนุษย ์/  - 304.2 ภ679 2557  
272  เภสัชวทิยาของยารักษาโรคเบาหวาน /  ศุภโชค มัง่มูล  615.7 ภ781 2557  
273  มวยไทย : กระบวนยทุธ์แห่งสยาม /  ปราณี สัตยประกอบ  796.83 ม221 2555  
274  มวยไทยชยัสวสัด์ิ /  ชยัสวสัด์ิ เทียนวบิูลย ์ 796.83 ช443ม 2557  
275  มหกายวภิาคศาสตร์พื้นฐาน /  เกล็ดแกว้ ด่านวิวฒัน์  611 ก769ม 2557  
276  มองตน ปรับตวั เพิ่มพลงัผูจ้ดัการไฟแรง /  ดิชเชอร์, เอิร์นเนสต ์ พ 658.4  ด521ม 2532  
277  มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 

2556 /  
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

621.319 ม435 2557  

278  มาตรฐานการป้องกนัฟ้าผา่ ภาคท่ี 1 ขอ้ก าหนดทัว่ไป /  วศิวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

693.8980218 ม435 2556 ภ1  

279  มาตรฐานการป้องกนัฟ้าผา่ ภาคท่ี 2 การบริหารความ
เส่ียง /  

วศิวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

693.8980218 ม435 2553 ภ2  

280  มาตรฐานการป้องกนัฟ้าผา่ ภาคท่ี 3 ความเสียหายทาง
กายภาพต่อส่ิงปลูกสร้างและอนัตรายต่อชีวติ /  

วศิวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

693.8980218 ม435 2556 ภ3  

281  มาตรฐานการป้องกนัฟ้าผา่ ภาคท่ี 4 ระบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ภายในส่ิงปลูกสร้าง /  

วศิวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

693.8980218 ม435 2556 ภ4  

282  เมดอินไทยแลนด ์2 /  นวพล ธ ารงรัตนฤทธ์ิ  พ 808.882 น296ม 2557  
283  เมธีวจิยัอาวุโส สกว. 2555 /  ส านกังานกองทุนสนบัสนุน

การวจิยั   
อ 920.90014 ม739 2555  
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284  เมธีวจิยัอาวุโส สกว. 2556 /  ส านกังานกองทุนสนบัสนุน

การวจิยั  
อ 920.90014 ม739 2556  

285  เม่ือเปิด...โลกจึงเปล่ียน กาลาปากอส /  ธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัด์ิ  พ 918.665 ธ312ม 2557  
286  ไม่มีวนัดบัสูญ /  ฮิลเล็นแบรนด์, ลอรา น ฮ669ม 2557  
287  ไม่มีหญิงสาวในบทกว ี/  ซะการียย์า อมตยา  พ 895.911 ซ119ม 2553  
288  ยอดหวัหนา้งาน /  วฑูิรย ์สิมะโชคดี  พ 658.4  ว574ย 2541  
289  โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได /  พระมหาสมปอง ตาลปุตโต  พ 294.3444 พ358ย 2557  
290  รวมส่ิงท่ีไม่พึงปฏิบติัในการควบคุมคุณภาพ /  อิเคะซาวา, ทะซิโอะ  พ 658.4013  อ712ร 2537  
291  รวมหลกัไวยากรณ์โทเฟิล [ซีดี-รอม] /  ช านาญ ศุภนิตย ์ CD 428.0076 ช533ร 2546  
292  รวมหลกัไวยากรณ์องักฤษ ฉบบัสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /  ช านาญ ศุภนิตย ์ CD 425 ช533ร 2547  
293  รอยไอยรา /  พีรศกัด์ิ วรสุนทโรสถ  พ 658.4013  พ795ร 2542  
294  ระบบการเคล่ือนไหว /  ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์  612.7 ผ381ร 2557  
295  ระบบควบคุม /  สุวลยั กลัน่ความดี  629.8 ส875ร 2539  
296  ระเบียบวธีิการวจิยัทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การ

ปฏิบติั /  
สุวมิล ติรกานนัท ์ 001.42 ส882ร 2557  

297  รังสีอาทิตย ์[ซีดี-รอม] /  เสริม จนัทร์ฉาย  CD 523.72 ส923ร 2557  
298  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

(แกไ้ขเพิ่มเติม พุทธศกัราช 2554) /  
ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ  อ 342.593 ร355 2555  

299  รางวลันกัเทคโนโลยดีีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2557 /  มูลนิธิส่งเสริมวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยใีนพระบรม
ราชูปถมัภ ์ 

อ 926.593 ร399 2557  

300  ราชอาณาจกัรกมัพชูา /  กองบรรณาธิการ เพื่อนเรียน  อ 341.2473 รก429 2556  
301  รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาตาม

นโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาล ปี 2556 /  
กระทรวงศึกษาธิการ GP 379.593 ร451 2557  

302  รายงานโครงการทดน ้าไขน ้า ส าหรับเขตท่ีราบแห่งลาด
แม่น ้าเจา้พระยาตอนใต ้/  

ไฮเด, โฮมาน วาน เดอร์ อ 627.52 ร451 2556  

303  รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการค่าจา้งชุดท่ี 18 
(ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2555 - 26 สิงหาคม 2556 /  

กระทรวงแรงงานและ
สวสัดิการสังคม  

GP 331.21 ร451 2557  

304  รายงานผลการส ารวจค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นของแรงงานเพื่อ
การพฒันาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 (ระหวา่ง
วนัท่ี 1 เมษายน - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556) /  

ส านกังานปลดักระทรวง
แรงงาน  

GP 331.11422 ร451 2557  

305  รีเอน็จิเนียร่ิง /  ศิริพงษ ์วทิยวโิรจน์  พ 658.4  ศ462ร 2537  
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306  เร่ืองเล่น...ในวยัเยาว ์/  สรวงธร นาวาผล พ 306.481 ส341ร 2549  
307  เลือกซ้ือและใชง้านเคร่ืองเล่น MP3 ฉบบัสมบูรณ์ [ซีดี-รอม]  อุดมทรัพย ์กรรดิพณิชกลู  CD 006.5 อ788ล 2549  
308  เลือกหุน้คุณค่าดว้ยปัจจยัพื้นฐาน /  เทิดศกัด์ิ ทวธีีระธรรม พ 332.6322 ท713ล 2557  
309  โลกหมุนรอบตวังู 2 /  เกตุเสพยส์วสัด์ิ ปาลกะวงศฯ์ รส ก754ล 2557  
310  วรรณกรรมร้อยกรองของไทย /  โชษิตา มณีใส  895.911 ช839ว 2557  
311  วางแผนภาษีท่ีดิน ภาษีมรดก /  พิชยั ยอดพฤติการ  พ 336.276 พ642ว 2557  
312  ศิลปะไทยร่วมสมยั เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ /  หสัภพ ตั้งมหาเมฆ อ 759.9593 ห481ศ 2556  
313  สถาบนักษตัริยใ์นกฎมณเทียรบาล /  วรพร ภู่พงศพ์นัธ์ุ 349.593 ว226ส 2555  
314  สถิติทางวทิยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจยั /  อรุณ จิรวฒัน์กุล  507.2 อ399ส 2556  
315  สนทนาภาษาองักฤษส าหรับงานบริการ [ซีดี-รอม] /   ดีไอดี อินเตอร์เนชัน่แนล CD 428.3495911  ส187 2545  
316  สร้างตารางงาน และบริหารขอ้มูลดว้ย Excel 2007 ฉบบั

สมบูรณ์ /  
พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร 005.369 พ553ส 2557  

317  สร้างสรรคเ์อฟเฟ็กตแ์ละตกแต่งงานวดีิโอดว้ย After 
Effects CS6 ฉบบัสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /  

จุฑามาศ จิวะสังข ์ CD 006.7869 จ628สฉ 2557  

318  สหพนัธรัฐมาเลเซีย /  กองบรรณาธิการ เพื่อนเรียน  อ 341.2473 ส456 2556  
319  สัตตลกัษณ์ของครูผูน้ า /  ไพฑูรย ์สินลารัตน์  371.1 พ975ส 2557  
320  สัตวหิ์มพานต/์  ส. พลายนอ้ย  398.469  ส113ส 2539  
321  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /  กองบรรณาธิการ เพื่อนเรียน  อ 341.2473 สล638 2556  
322  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ /  กองบรรณาธิการ เพื่อนเรียน  อ 341.2473 สฟ638 2556  
323  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม /  กองบรรณาธิการ เพื่อนเรียน  อ 341.2473 สว638 2556  
324  สาธารณรัฐสิงคโปร์ /  กองบรรณาธิการ เพื่อนเรียน  อ 341.2473 สส638 2556  
325  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ /  กองบรรณาธิการ เพื่อนเรียน  อ 341.2473 ส638 2556  
326  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย /  กองบรรณาธิการ เพื่อนเรียน  อ 341.2473 สอ638 2556  
327  สารคดี กระจกหกดา้น ชุด ความงามแห่งสัตวโ์ลก [ดีวดีี]  สชาดี มณีวงศ,์ ผูบ้รรยาย  DVD 00597 M 2557 ผ1-2  
328  สารคดี กระจกหกดา้น ชุด ต ารับไทย ต ารับเทศ 1 [ดีวดีี]  สชาดี มณีวงศ,์ ผูบ้รรยาย  DVD 00598 M 2557 ผ1-2ล1  
329  สารคดี กระจกหกดา้น ชุด ต ารับไทย ต ารับเทศ 2 [ดีวดีี]  สชาดี มณีวงศ,์ ผูบ้รรยาย DVD 00598 M 2557 ผ1-2ล2  
330  สารคดี กระจกหกดา้น ชุด ต ารับไทย ต ารับเทศ 3 [ดีวดีี]  สชาดี มณีวงศ,์ ผูบ้รรยาย DVD 00598 M 2557 ผ1-2ล3  
331  สารคดี กระจกหกดา้น ชุด ไทยหตัถศิลป์ [ดีวดีี]  สชาดี มณีวงศ,์ ผูบ้รรยาย DVD 00599 M 2557 ผ1-2  
332  สารคดี กระจกหกดา้น ชุด นานาพรรณ [ดีวีดี]  สชาดี มณีวงศ,์ ผูบ้รรยาย  DVD 00596 M 2557 ผ1-2  
333  สารคดี กระจกหกดา้น ชุด ศากยกรรมแห่งสยามประเทศ  สชาดี มณีวงศ,์ ผูบ้รรยาย  DVD 00594 M 2557 ผ1-2  
334  สารคดี กระจกหกดา้น ชุด สยามสถาปัตย ์[ดีวดีี]  สชาดี มณีวงศ,์ ผูบ้รรยาย DVD 00593 M 2557 ผ1-2  
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335  สารคดี กระจกหกดา้น ชุด สืบศิลป์ ศิลปินไทย [ดีวดีี]  สชาดี มณีวงศ,์ ผูบ้รรยาย DVD 00600 M 2557 ผ1-2  
336  สารคดี กระจกหกดา้น ชุด อาหารอาเซียน [ดีวีดี]  สชาดี มณีวงศ,์ ผูบ้รรยาย  DVD 00595 M 2557 ผ1-2  
337  สารตา้นอนุมูลอิสระในอาหาร /  ศิริธร ศิริอมรพรรณ  613.286 ศ455ส 2557  
338  สีสันภาษาญ่ีปุ่น [วซีีดี]  - VCD 1253 M 2555 ฉ1  
339  ส่ือสารชดัเจน /  เฮลเลอร์, โรเบิร์ต  พ 658.45  ฮ662ส  2546  
340  สุขภาพคนไทย 2557 : ชุมชนทอ้งถ่ินจดัการตนเอง--สู่

การปฏิรูปประเทศจากฐานราก /  
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

GP 613.09593 ส743 2557  

341  โสตประสาทวทิยา /  เสาวรส ภทรศกัด์ิ  617.8 ส944ส 2557  
342  หนงัสือหน่ึงในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศมาเลเซีย /  สุวทิย ์ตราสุวรรณ์  341.2473 หม149 2555  
343  หนงัหลอกเด็ก /  ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ ์ พ 791.43 ป418ห 2557  
344  หนา้กากเงิน /  นวพร เรืองสกุล  น น297ห 2557  
345  หลกักฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั /  พิเศษ เสตเสถียร  346.066 พ763ห 2557  
346  หลกักฎหมายระหวา่งประเทศทัว่ไป หลกักฎหมาย

ระหวา่งประเทศทัว่ไปเก่ียวกบัสนธิสัญญาดา้นสิทธิ
มนุษยชน และอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิของคนพิการ /  

ส านกังานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

341.485 ห321 2554  

347  หลกักฎหมายระหวา่งประเทศทัว่ไปเก่ียวกบัสนธิสัญญา
ดา้นสิทธิมนุษยชน, อนุสัญญาต่อตา้นการทรมานและการ
ประติบติัหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรม 
หรือท่ีย  ่ายศีกัด์ิศรี, พิธีเลือกรับของอนุสัญญาต่อตา้นการ
ทรมานและการประติบติัหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้ายไร้
มนุษยธรรม หรือท่ีย  ่ายศีกัด์ิศรี /  

ส านกังานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

341.483 ห321 2554  

348  หลกักฎหมายระหวา่งประเทศทัว่ไปเก่ียวกบัสนธิสัญญา
ดา้นสิทธิมนุษยชน, อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก, พิธีสาร
เลือกรับของอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก เร่ือง การคา้เด็ก 
การคา้ประเวณี และส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็ก, พิธีสารเลือก
รับของอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก เร่ือง ความเก่ียวพนัของ
เด็กในความขดัแยง้กนัดว้ยอาวธุ /  

ส านกังานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

341.48572 ห321 2554  

349  หลกักฎหมายระหวา่งประเทศทัว่ไปเก่ียวกบัสนธิสัญญา
ดา้นสิทธิมนุษยชน, อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือก
ประติบติัต่อสตรีทุกรูปแบบ, พิธีสารเลือกรับของ
อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกประติบติัต่อสตรีใน 
ทุกรูปแบบ /  

ส านกังานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

341.4858 ห321 2554  
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350  หลกักฎหมายระหวา่งประเทศทัว่ไปเก่ียวกบัสนธิสัญญา

ดา้นสิทธิมนุษยชน, กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง, พิธีสารเลือกรับแห่งกติกา
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง, พิธีสารเลือกรับฉบบัท่ีสองแห่งกติการะหวา่ง
ประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง /  

ส านกังานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

342.087 ห321 2553  

351  หลกัการตลาด...สมยัใหม่ /  สุดาพร กุณฑลบุตร 658.8 ส769ห 2557  
352  หลกัการท าธุรกิจ /  เกศกุล ภาสกร  พ 658.4 ห321 2546  
353  หลกัการบญัชี 1 (เฉลยแบบฝึกหดั) /  สุชาติ เหล่าปรีดา  657.076 ส761ห 2543 ล1  
354  หลกัการบญัชี 1 /  สุชาติ เหล่าปรีดา 657  ส761ห 2543 ล1  
355  หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค [ซีดี-รอม] /  วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน  CD 339 ว436ห 2555  
356  หุน้ใหม่ : ความภูมิใจของจงัหวดั /  ฐิติเมธ โภคชยั  พ 332.6322 ฐ352ห 2557  
357  เหนือการแข่งขนั /  เดอ เบอโน, เอด็เวิร์ด  พ 658.4012  ด819ห 2538  
358  ใหเ้งินท างาน 2 วิเคราะห์ภาษีกบันกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั /  
พิเชฐ เจียรมณีทวสิีน  พ 336.2 พ653ห 2557  

359  องคก์รกระจายอ านาจ /  บลองชาร์ด, เคน  พ 658.402 บ231อ 2544  
360  องคก์รฉลาดคิด : วธีิพิฆาตหรือขบัเคล่ือนความคิด

สร้างสรรคใ์นองคก์ร /  
อมาไบล,์ เทรซา เอม็. พ 658.402 อ298อ 2548  

361  องคก์รฉลาดคิดและสร้างสรรค ์/  วรียธุ มาฆะศิรานนท ์ พ 658.402 ว836อ 2542  
362  อสรพิษและเร่ืองอ่ืนๆ /  แดนอรัญ แสงทอง  รส ด956อ 2557  
363  ออกแบบและสร้างแบบวศิวกรรมดว้ย Autodesk 

inventor professional (ฉบบัมืออาชีพ) [ซีดี-รอม] /  
จตุรงค ์ลงักาพินธ์ุ CD 620.00420285 จ138อ 2555  

364  อนัเน่ืองดว้ยความตาย : สูจิบตัรเน่ืองในงานสัปดาห์
สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ คร้ังท่ี 5 ระหวา่ง
วนัท่ี 21-27 มิถุนายน 2551 /  

ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ อ 390.22 อ543 2551  

365  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : หนา้ท่ีและบทบาท [ซีดี-
รอม] /  

ชนิตา รักษพ์ลเมือง  CD 378.124 ช153อ 2549  

366  อาชญากรรมและอาชญาวทิยา /  อณัณพ ชูบ ารุง  364 อ534อ 2555  
367  อ่านเขา อ่านเรา /  วฒันชยั วนิิจจะกลู  028 อ622 2556  
368  อายรุเวท : ภูมิปัญญาโบราณในยคุโลกาภิวตัน์ /  Lochan, Amarjiva, ed. พ 615.85 อ641 2557  
369  เอส ค าสาปกลายพนัธ์ุ /  โคจิ, ซุสุกิ น ค949อ 2557  

  


