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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  100 เร่ืองพระราชินีของฉนั /  วทิย ์บณัฑิตยกุล  พ 923.1593 ห159 2553  
2  100 ปี ขนุวจิิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพนัธ์ุ) /  สง่า กาญจนาคพนัธ์ุ 928.95911 ห159 2540  
3  108 โรค 1,009 สมุนไพร /  ศกัด์ิสิทธ์ิ พนัธ์ุสัตย ์ 633.88 ห159 2557  
4  15 ปี การกระจายอ านาจของไทย /  วรีะศกัด์ิ เครือเทพ  352.1409593 ว849ส 2558  
5  5 ธนัวามหาราช /  กรรมการมูลนิธิ 5 ธนัวามหาราช  อ 923.1593 ห549 2528  
6  58 ค  าตอบ สู่ประชาคมอาเซียน 2558 /  อรรถยทุธ์ ศรีสมุทร  พ 341.2473 ห556 2556  
7  60 พรรษา รัตนราชสุดา วทิยาปริทรรศน์ /  โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตาม

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  

อ 923.1593 ห111 2558  

8  7 ประสบการณ์ ชุมชน ลด ละ เลิกเหลา้ ลดผลกระทบ
จากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์/  

มูลนิธิหญิงชายกา้วไกล  362.292 จ688 2557  

9  8 อาชีพเสรีสู่ประตูอาเซียน /  กานธนิกา ชุณหะวตั   331.70959 ก432ป 2557  
10  9 เร่ืองเพื่อความกา้วหนา้ /  ว.วชิรเมธี  พ 294.3444 ว111ก 2555  
11  Advanced mathematics for engineering and science /  Chan, Man Fong  510.2462 C454A 2003  
12  Anatomy : an essential textbook /  Gilroy, Anne M. 611.0076 G489A 2013  
13  Backpack journalist นกัข่าวสะพายเป้ /  เจนทีลย,์ บิล 070.43092 จ716บ 2558  
14  CLMV report  2013 รายงาน "เศรษฐกิจ การคา้ และการ

ลงทุนในคาบสมุทรอินโดจีน 2556" /  
ธนาคารแห่งประเทศไทย  382 ซ332 2557  

15  Designing Web pages with FrontPage 97  [CD-ROM] /  Milburn, Ken CD 005.72  M638D 1996  
16  Drug facts and comparisons 2015 /  Clinical Drug Information  R 615.1 D794 2015  
17  English for job applications /  Tipamas Chumworatayee  428.225 T459E 2011  
18  First aid cases for the USMLE step 1 /  Le, Tao 610.76 L433F 2009  
19  First aid Q and A for the USMLE step 1 /  Le, Tao 610.76 F527 2012  
20  Fundamental of photography : พื้นฐานการถ่ายภาพและ

เทคนิคควบคุมกลอ้ง /  
ศกัด์ิระพี นพรัตน์  771 ศ326ฟ 2556  

21  High-yield cell and molecular biology /  Dudek, Ronald W. 572.8 D845H 2011  
22  High-yield embryology /  Dudek, Ronald W. 612.64 D845H 2014  
23  Human papillomairus /  แจ่มใส เพียรทอง 616.91 จ846ฮ 2558  
24  Instant access databased [CD-ROM] /  Buczek, Greg  CD 005.74  B926I 2001  
25  Introduction to relational databases and SQL 

programming [CD-ROM] /  
Allen, Christopher  CD 005.756  A425I 2004  

26  Kaew the playful /  Waenkaew R 895.913 W127K 2014  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
27  Learning to read Thai /  Sriwilai Ponmanee  495.91824  S774L 2000  
28  Math league  :เทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ท่ีช่วย

กระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี /  
วสุิทธ์ิ คงกลัป์  510.712 ว794ม 2558  

29  MATLAB การประยกุตใ์ชง้านทางวศิวกรรมไฟฟ้า /  รัชลิดา ลิปิกรณ์  519.40285 ร331ม 2558  
30  Microsoft Access 2002 bible [CD-ROM ]/  Irwin, Michael R. CD 005.7565  I72A 2002  
31  National parks in Thailand /  National Park, Wildlife and 

Plant Conservation Department 
R 915.93 N277 2015  

32  OCP Oracle database 10g : new features for 
administrators exam guide  [CD-ROM] /  

Alapati, Sam R. CD 005.7565 A319O 2004  

33  Perfect English grammar /  วศินีทิพย ์เรนวาลี 425 ว357พ 2557  
34  Physiology /  Costanzo, Linda S. 612.0076 C838P 2015  
35  Practical PHP and My SQL : building eight dynamic 

web application [CD-ROM] /  
Bacon, Jono  CD 005.71262  B128P 

2007  
36  Reflexions /  เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี, สมเด็จพระ, พ.ศ.2498-  
841 ท622ร 2557  

37  Teken 3 : extended cut [DVD]  Besson, Luc DVD 00639 M 2015  
38  Trees for life creating a more prosperous future 

through agroforestry /  
- 634.9 T786 2014  

39  Using Linux [CD-ROM] /  Gunter, David CD 005.4469  T118U 
1997 d1-2  

40  Windows NT Win32 API superbible [CD-ROM] /  Simon, Richard J. CD 005.4469  S596W 
1997  

41  Windows NT Workstation 4.0 bible [CD-ROM] /  Wyatt, Allen L. CD 005.4469 W975W 1996  

42  XML bible [CD-ROM] /  Harold, Elliotte Rusty  CD 005.72  H292X 2001  
43  เกมฝึกทกัษะภาษาองักฤษดา้นกิริยา 3 ช่อง (CD 

โครงงาน) /  
พนัธวฒิุ ปรีชา CD/PR 00748 2555  

44  เกมส์ Mummy Math บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์
(CD โครงงาน) /  

ณฤทธ์ จนัทร์ศรี  CD/PR 00893 2555  

45  เขียน Java GUI และ JSP ดว้ย Netbeans /  วาสนา เหงา้เกษ  005.2752 ว491ข 2558  
46  เคมีวสัดุ เคมีพื้นผิว และปฏิกิริยาเร่ง /  วทิยา เรืองพรวสุิทธ์ิ  541.33 ว582ค 2558  
47  เคร่ืองแลกธนบตัรเป็นเหรียญอตัโนมติัควบคุมโดย ไม

โครคอนโทรล เลอร์  (CDโครงงาน) /  
กิมานนท ์ พลูก าลงั  CD/PR 00866 2555  
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48  เคร่ืองบนัทึกเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรมแบบพกพาท่ีใช้

งานร่วมกบั คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (CDโครงงาน) /  
ณฐัพล  ชยัณรงคศิ์ริพร  CD/PR 00735 2553  

49  เคร่ืองประจุแบตเตอร่ีควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (CD โครงงาน) /  

ธีระชยั เพญ็พิบูลรัตนา CD/PR 00918 2556  

50  เคร่ืองหยอดขนมครกอตัโนมติัควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (CD โครงงาน) /  

พีรพฒัน์ พลูสวสัด์ิ CD/PR 00886 2555  

51  เงินทองตอ้งใส่ใจ เล่ม 1 วางแผนการเงินส่วนบุคคล /  กิตติพฒัน์ แสนทวสุีข พ 332.6 ก677ง 2557 ล1  
52  เงินทองตอ้งดูแล /  สุวรรณ วลยัเสถียร  พ 332.024 ส869ง 2553  
53  เทคโนโลยนีาโนประกอบ /  ศรัญญา พรหมโคตร์  620.5 ศ159ท 2557  
54  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจดัการ

สารสนเทศ /  
ดิชิตชยั เมตตาริกานนท ์ 025.04 ด521ท 2558  

55  เทคนิคการใหบ้ริการพิเศษกบัลูกคา้ ว.ีไอ. พี (Red 
Carpet Treatment for V.I.P. Guests) แผนก 
Food&Beverage  และ Front office ณ โรงแรม โซฟิเทล 
กรุงเทพฯ สีลม (CD สหกิจศึกษา) /  

ลิขิต อภิรัตนวฒิุ  CD/PR 00809 2552  

56  เทคนิคการทดสอบเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้า ณ การไฟฟ้า
นครหลวงเขตวดัเลียบ (CDสหกิจศึกษา) /  

อภิชยั เรียนเจริญ  CD/PR 00713 2553  

57  เพลินภาษาเพื่อนอาเซียน ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน /  ราชบณัฑิตยสภา  495.9 พ925 2558  
58  เพศวถีิในค าพิพากษา /  สมชาย ปรีชาศิลปกุล  345.0253 ส239พ 2558  
59  เมฆปริศนา : ประวติัศาสตร์บอกเล่าเร่ืองเหมืองแร่ใน

เมืองไทย /  
บ าเพญ็ ไชยรักษ ์ 622 บ298ม 2556  

60  เมนูอาหารอิตาเล่ียนเพื่อสุขภาพ แผนกครัว ณ โรงแรม
ตวนันา บางกอก (CD สหกิจศึกษา) /  

ทรงกรด สิริสุขวฒันะ  CD/PR 00760 2552  

61  เม่ือไดใ้กลชิ้ดยคุลบาท /  เผยเ์ส่ียวรุ่ย  923.1593 ผ793ม 2557  
62  เร่ืองน่ารู้ในยโุรปสมยักลาง /  อนนัตช์ยั เลาหะพนัธุ  940.1 อ169ร 2558  
63  เวบ็แอพลิเคชัน่แบบคดักรองดา้นความบกพร่องส าหรับ

เด็กพิเศษ (CD โครงงาน) /  
ศศิประภา โยคี  CD/PR 00905 2555  

64  เวบ็ไซตแ์นะน าสถานท่ีท่องเท่ียวและการจองแพค็เกจ
ทวัร์ในจงัหวดัเลย (กรณีศึกษาของ บริษทัภูกระดึงทวัร์) 
(CD โครงงาน) /  

พรวภิา พรมสิงห์ CD/PR 00746 2555  

65  เวบ็จดัขอ้มูลวงจรเช่า (ลีดส์ไลน์อินเตอร์เน็ต) บริษทั ที
โอที จ  ากดั (มหาชน)  (CD สหกิจศึกษา) /  

อานนท ์เศรษฐปราโมทย ์ CD/PR 00784 2552  
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66  เวยีดนาม : ประวติัศาสตร์ฉบบัพิสดาร /  เหวยีนคกัเวยีน  959.7 ห753ว 2557  
67  เศรษฐศาสตร์การคา้ระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย  เยาวเรศ ทบัพนัธ์ุ  382 ย546ศ 2557  
68  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม /  ชนินทร์ มีโภคี  338.6 ช154ศ 2558  
69  เส้นชยัแห่งความสุข /  ว.วชิรเมธี  294.3444 ว111ส 2557  
70  แนวคิด หลกัฐาน และการปฏิบติั : ความปลอดภยัของ

การตั้งครรภ ์/  
ทิพวรรณ เลียบส่ือตระกลู  618.2 ท478น 2557  

71  แนวคิดทางยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศเชิงรุก...การ
ปรับเปล่ียนยทุธศาสตร์การพฒันาส่ีแยกอินโดจีน 
(GMS) ไปสู่ศูนยโ์ลจิสติกส์และโซ่อุปทานอาเซียน /  

ศิริ ทิวะพนัธ์ุ  338.9593 ศ445น 2557  

72  แนวทางการจดัโปรโมชัน่ดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม 
กรณีศึกษาหอ้งอาหาร โรงแรม แกรนด ์เดอ วลิล ์
กรุงเทพฯ แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม ณ โรงแรม แก
รนด ์เดอ วลิล ์กรุงเทพฯ (CD สหกิจศึกษา) /  

ศรัญญา อมรทศันสุข CD/PR 00766 2552  

73  แนวทางการปฏิบติังานและการแกไ้ขปัญหาในแผนก
ต่างๆของบริษทั กรณีศึกษาของบริษทัเอ่ียมทวัร์ & 
ทรานสปอร์ต จ ากดั (CD สหกิจศึกษา) /  

ชิษณุพงศ ์สระทองพิมพ ์ CD/PR 00762 2552  

74  แนวทางการปฏิรูปการช่วยเหลือชาวนา และพฒันาขา้ว
ไทยอยา่งย ัง่ยนื /  

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

630.92 น927 2557  

75  แนวทางการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่
เยาวชน : รายงานการศึกษา /  

ปรีดี โชติช่วง RH 323.6 ป472น 2554  

76  แบบจ าลองทางวศิวกรรมส าหรับระบบรถไฟฟ้า
ความเร็วสูง /  

จกัรกฤษณ์ จนัทร์เขียว T/มส 629.2293 จ216บ 
2557  

77  แรงจูงใจในการปฎิบติังานของพนกังานบริการ
ภาคพื้นดินฝ่ายการโดยสารประจ าสนามบินสุวรรณภูมิ
บริษทั ไทยแอร์เอเซีย จ ากดั แผนก การบริการ
ภาคพื้นดินฝ่ายการดดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จ  ากดั (CD สหกิจศึกษา) /  

สุภรดา เสือนอ้ย  CD/PR 00846 2552  

78  แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงท่ีมีโวลตมิ์เตอร์ 3  ตวัและ
แอมมิเตอร์ 3  ตวั ควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
(CDโครงงาน) /  

ธนพล จนัทร์เพง็ CD/PR 00868 2555  

79  แอพพลิเคชัน่แนะน าการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้บน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์(CD โครงงาน) /  

เจษฎา เจตชวลิต CD/PR 00894 2555  
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80  แอพพลิเคชัน่แนะน าร้านอาหารยา่นฝ่ังธนบนแอน

ดรอยด ์ (CD โครงงาน) /  
พรเทพ กิตตยางกูร CD/PR 00906 2555  

81  แอพพลิเคชัน่การเขียนอกัษรภาษาไทย ส าหรับเด็กในวยั
เร่ิมตน้ ชุด ก-ฮ (CD โครงงาน) /  

กิตติพงษ ์กนัศรี CD/PR 00899 2555  

82  แอพพลิเคชัน่สยามยเูนวิเกเตอร์บนแพลนฟอร์มแอน
ดรอยด ์(CD โครงงาน) /  

ปราชญ ์ศรีธนนนัท ์ CD/PR 00914 2555  

83  แอพพลิเคชัน่ส าหรับผูใ้ชบ้ริการรถแทก็ซ่ีบนระบบ
ปฎิบติัการแอนดรอยด ์(CD โครงงาน) /  

จิราวุฒิ เสาร์มัน่  CD/PR 00889 2555  

84  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Cushion แท่น D- 250 Tons 
( CD สหกิจศึกษา) /  

อรรถพงษ ์แน่นอุดร  CD/PR 00773 2552  

85  โครงการหุบกระพงและหนองพลบั /  - อ 923.1593 ค962 2538  
86  โครงงานท าป้ายโฆษณา (CD สหกิจศึกษา) /  สุนีย ์ชา้งศิลา  CD/PR 00759 2552  
87  โปรแกรม สมุดจดบนัทึกอิเล็กทรอนิกส์บนระบบปฎิบติั

การแอนดรอยด ์(CD โครงงาน) /  
ภควฒัน์ ทศันาแท ้ CD/PR 00757 2555  

88  โปรแกรมเรียนรู้ค าศพัทบ์นระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์
(CD โครงงาน) /  

จินตนา ใจดีเจริ CD/PR 00742 2554  

89  โปรแกรมค านวณคุณค่าสารอาหารและโภชนาการ (CD 
โครงงาน) /  

อานนท ์โพธิสาร  CD/PR 00908 2555  

90  โปรแกรมตกแต่งภาพและสร้างแกลอร่ีออนไลน์ (CD 
โครงงาน) /  

ชาตรี มงคลหิรัญวสุ CD/PR 00821 2552  

91  โปรแกรมตกแต่งรูปภาพออนไลน์ (CD โครงงาน) /  เอกพล โล่สัตยกุล  CD/PR 00895 2555  
92  โปรแกรมพฒันาระบบการเก็บขอ้มูลการยมื-คืนอุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์ ของแผนกไอที บริษทั เดอะนีลเส็น คอมปะนี 
(ประเทศไทย) จ ากดั (CD สหกิจศึกษา) /  

ธารทิพย ์ดาวสุข  CD/PR 01162 2552  

93  โปรแกรมระบบบริหารจดัการคลินิกทนัตกรรม (CD 
โครงงาน) /  

ศกัดา พงษฤ์ทธ์ิศกัดา CD/PR 00741 2554  

94  โปรแกรมสร้างแบบจ าลองแผนผงัระบบเครือข่าย 
กรณีศึกษาภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม  (CD โครงงาน) /  

ศรัณยก์ร ศรีฉลองรัตน์ CD/PR 00832 2552  

95  โลกตะวนัตกก่อน ค.ศ.1492 /  อนนัตช์ยั เลาหะพนัธุ  909.09821 อ169ล 2558  
96  โอกาสทองธุรกิจไทยในกมัพชูา /  เป่ียมศกัด์ิ คุณากรประทีป  341.2473 ป769อ 2557  
97  ในหลวงกบัแหล่งน ้า รพช.  กระทรวงมหาดไทย อ 333.91 น967 2542  
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98  ไทยกบัการเป็นศูนยก์ลางของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน /  
ประภสัสร์ เทพชาตรี 341.2473 ท931 2557  

99  ไวยากรณ์ไทย /  นววรรณ พนัธุเมธา  495.915 น352ว 2558  
100  ไวยากรณ์ภาษาไทยถ่ินเหนือ /  สรบุศย ์รุ่งโรจน์สุวรรณ 495.917 ส326ว 2555  
101  กฎหมายแรงงาน 2557 /  ธรรมนิติ  344.01 ก117 2557  
102  กฎหมายการคลงั /  อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป  343.03 อ334ก 2557  
103  กฎหมายทรัพยสิ์น : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลกั

ทัว่ไป และบทเบด็เสร็จทัว่ไป /  
อานนท ์มาเมา้  346.047 อ623ก 2557  

104  กฎหมายธุรกิจเพื่อการจดัการ /  บุญเพราะ แสงเทียน  346.07 บ522ก 2558  
105  กฎหมายมหาชน : ววิฒันาการของกฎหมายมหาชนใน

ต่างประเทศและในประเทศ /  
ชาญชยั แสวงศกัด์ิ  342 ช486ก 2558  

106  กฎหมายลม้ละลาย : ฉบบัสมบูรณ์ /  วชิา มหาคุณ  346.078 ว545ก 2557  
107  กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองและส่งเสริมภูมิปัญญา

การแพทยแ์ผนไทย : แนวคิด และบทวเิคราะห์ /  
ภาณุมาศ ขดัเงางาม  344.041 ภ434ก 2557  

108  กฎหมายอาญา : หลกัและปัญหา /  ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ  345  ท189ก 2543  
109  กรณีธรรมกาย : เอกสารเพื่อพระธรรมวินยั /  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต)  พ 294.3435  พ335ก 2542  
110  กรณีธรรมกาย : บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 

และสร้างสรรคส์ังคมไทย ฉบบัเพิ่มเติม-จดัอนัดบัใหม่ /  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)  พ 294.3435 พ349ก 2558  

111  กระบวนการการท างานของนกัศึกษาฝึกงาน 
หนงัสือพิมพไ์ทยโพสต ์บริษทั สารสู่อนาคต จ ากดั  
(CD สหกิจสึกษา) /  

จตุพร เมียนแกว้ CD/PR 00777 2552  

112  กระบวนการผลิตเหลก้เส้น RM. 2 (CD สหกิจศึกษา) /  อนุสรณ์  หะขนุทด CD/PR 00738 2552  
113  กลยทุธ์การจดัท าบญัชีภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ (ฉบบั

สมบูรณ์) /  
สมเดช โรจน์คุรีเสถียร  657.46  ส248ก 2544  

114  กลศาสตร์ 1 /  รัชนี รุจิวโรดม  531 ร333ก 2558 ล1  
115  กววีจัน์วรรณนา : วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อม

ประวติัและค าอธิบาย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน /  
ราชบณัฑิตยสถาน  895.9109 ก327 2557  

116  ก๊าซไฮโดรเจนส าหรับยานยนต ์(CD สหกิจศึกษา) /  ศกัด์ิธณา ยอดยิง่นาคชยักร CD/PR 00736 2551  
117  การเขียนข่าวให้เป็นข่าวในหนา้หนงัสือพิมพ ์

หนงัสือพิมพไ์ทยโพสต ์บริษทั สารสู่อนาคต จ ากดั 
มหาชน(CD สหกิจสึกษา) /  

ปีนอนงค ์ด าหวงั CD/PR 00778 2551  

118   การเขียนสร้างสรรคท์างส่ือส่ิงพิมพ ์: idea ดี ๆ ไม่มีวนัหมด  เกศินี จุฑาวจิิตร  808.066 ก583ก 2557  
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119  การเงินธุรกิจ /  พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล  658.15 พ273ก 2558  
120  การเดินทาง 70 กา้วเพื่อปลดทุกขท์างการเงินส าหรับ

สาวท่ีตอ้งการยนืบนขาตวัเอง /  
นิธิณฐั เกวลิน  พ 332.024 น613ก 2557  

121  การเปล่ียนชุดขบัเคล่ือนชุดมีดสับออ้ยจากตวัตน้ก าลงั
กงัหนัไอน ้าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ณ. บริษทั โรงงาน 
น ้าตาลสิงห์บุรี จ  ากดั (CDสหกิจศึกษา) /  

ภานุวฒัน์ กาญจนะ  CD/PR 00720 2553  

122  การเฝ้าระวงัทราฟฟิกบนระบบเครือข่ายดว้ยเครือข่าย
เวบ็เบส บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) จงัหวดั
สมุทรสาคร (CD โครงงาน) /  

พิศลัย ์คีมทอง  CD/PR 00729 2553  

123  การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย /  เสกสรรค ์ประเสริฐกุล  323.09593 ส888ก 2557  
124  การเล้ียงไหม /  วสันต ์นุย้ภิรมย ์ พ 638.2 ว358ก 2554  
125  การเลือกใชม้อเตอร์เพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน ณ โรงแรม 

มิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพมหานคร (CDสหกิจศึกษา)  
โชคชยั ติขิณานนท ์ CD/PR 00723 2553  

126  การแปรรูปเปลือกฟักทองเป็นขนมตะโก ้ณ โรงแรมโร
สกาเดน้ ริเวอร์ไซด ์(สวนสามพราน) (CD สหกิจศึกษา)  

จิรพรรณ สุขศรีบางเตย  
  

CD/PR 00734 2551  

127  การแปรรูปผลไมใ้นน ้าเช่ือมใหเ้ป็นไอศกรีมผลไม ้
แผนกครัว ณ. โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ)  
(CD สหกิจศึกษา) /  

เบญจวรรณ วีระเสถียร  CD/PR 00768 2551  

128  การแปลผลภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ของตบั /  ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ ์ 616.3620754 ก491 2557  
129   การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมบนเส้นทางการคา้ทางทะเล  อมรา ศรีสุชาติ 959 ก513 2557  
130  การใชแ้ป้งเมล็ดขนุนดดัแปรในการผลิตแผน่แป้งฮะเก๋า 

( CD โครงงาน) /  
เสาวลกัษณ์  สุนทรศรีนุวตัร CD/PR 00825 2555  

131  การใชผ้งเมือกจากเมล็ดแมงลกัเป็นพรีไบโอติกในการ
ผลิตไอศกรีมโยเกิร์ต ( CD โครงงาน) /  

อารีรัตน์ อิฎฐกรพนัธ์  CD/PR 00829 2555  

132  การใชผ้งเยือ่ฟักขา้วแหง้เป็นสารกนัหืนในผลิตภณัฑม์า
ยองเนส ( CD โครงงาน) /  

ณฐัพร ตะเภาทอง  CD/PR 00827 2555  

133  การคน้หาขอ้มูลดว้ยภาพถ่ายจากโทรศพัทมื์อถือ  
(CD โครงงาน) /  

โชติชนิต กาญจนะทว ี CD/PR 00739 2554  

134  การควบคุมงานก่อสร้าง บริษทั เอน็.ซี. เฮาส์ซ่ิง จ  ากดั 
(มหาชน) (CD สหกิจศึกษา) /  

รณรงค ์อารยะทรัพย ์ CD/PR 00818 2551  

135  การควบรวมเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ โดยใช ้วเีอม็แวร์ อีเอส
เอก็ซไอ บิส ฟรอนเทียร์ จ  ากดั (CD สหกิจศึกษา) /  

ธนากร ประจวบกมล CD/PR 01165 2552  
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136  การจดัการดา้น Active Directiory Management of 

Active Directory โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
Centara Hotel and Resort (CD สหกิจศึกษา) /  

สมชาย ฉ ่าบุญรอด CD/PR 00858 2552  

137  การจดัการน ้าของกรมชลประทาน ช่ือสถาน
ประกอบการ กรมชลประทาน (สุรินทร์) ( CD สหกิจ
ศึกษา) /  

ธีรพร โกฏหอม CD/PR 00837 2552  

138  การจดัการศึกษาเพื่อทวยราษฎร์ /  สุนยั เศรษฐบุ์ญสร้าง 370.1523 ส787ก 2556  
139  การจดักิจกรรม : กรณีศึกษาแผนกกิจกรรมพิเศษ บริษทั

สรรพสินคา้ตั้งฮัว๋เส็ง จ  ากดั (CD สหกิจศึกษา) /  
ลลชา จงปัญญาพิชิต CD/PR 00816 2551  

140  การจดัท าเวบ็ไซด ์โดยใชโ้ปรแกรม Mambo ณ โรง
พยาบาทกระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร (CD โครงงาน) /  

ขนิษฐา เล็กมณี  CD/PR 00841 2552  

141  การจดัระบบเอกสารเพื่องานเปล่ียนแปลงระหวา่งงาน
ก่อสร้างบา้นพกัอาศยั /  

ศิรินทร์  พรหมนิตย ์ T/มส 658.4038 ศ456ก 
2557  

142  การจูงใจท่ีเป็นเลิศ /  สปิทเซอร์, ดีน อาร์.  153.8 ส223ก 2551  
143  การติดตั้งและบริหารงานเซิร์ฟเวอร์ โดย 

WindowsServer 2003 Diethelm Travel (Thailand) 
Ltd.(CD สหกิจศึกษา) /  

เกรียงศกัด์ิ ปันแสน  CD/PR 00791 2552  

144  การติดตั้งระบบเตรียมทรายหล่อและการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองตดั (CD สหกิจศึกษา) /  

คมสัน มุทธากาญจน์ CD/PR 00802 2552  

145  การติดตั้งระบบไฟฟ้าของโครงการสุโขทยัเรสซิเด็นซ์ 
(CDสหกิจศึกษา) /  

ศุภวตัร เปล่ียนโชติ  CD/PR 00724 2553  

146  การทดสอบกระบอกไฮดรอลิก (CD สหกิจศึกษา) /  เกรียงศกัด์ิ ยอดรัตน์  CD/PR 00800 2552  
147  การท างานและมาตรฐานท่ีมีคุณภาพเก่ียวกบัการ

ใหบ้ริการตรวจรับบตัรโดยสารสายการบินบริติช แอร์
เวย ์แผนก ฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ (Passenger Service 
Deparment) ณ สายการบินแควนตสั และบริติชแอร์เวย ์
(CD สหกิจศึกษา) /  

นฎัฐพร นิดใหม่  CD/PR 00763 2552  

148  การท างานและมาตรฐานท่ีมีคุณภาพเก่ียวกบัการ
ใหบ้ริการตรวจรับบตัรโดยสารสายการบินบริติช แอร์
เวย ์แผนก ฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ (Passenger Service 
Deparment) ณ สายการบินแควนตสั และบริติชแอร์เวย ์
(CD สหกิจศึกษา) /  

ดลยา ลภันพวงศ ์ CD/PR 00804 2552  
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149  การท ารายงานขอ้มูลการใหบ้ริการการใชโ้ทรศพัทข์อง

บริษทั เลนโซ่ ไดเร็ค จ ากดั (CD สหกิจศึกษา) /  
พีรพนัธ์ จนัทร์เพญ็ CD/PR 00725 2552  

150  การท าอาหารตน้ทุนต ่า  (ปลาจีนตม้ขิง) แผนกครัว ณ 
โรงแรมไอบิส สาทร กรุงเทพฯ (CD สหกิจศึกษา) /  

วงศช์นก อินราพินิจ CD/PR 00812 2552  

151  การน าเสนอประเด็นข่าวสารเก่ียวกบัพ.ร.บ. ควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 ของส่ือหนงัสือพิมพใ์น
ประเทศไทย /  

วนัวสิาข ์จตุรวรรณ T/มส 070.172 ว436ก 
2556  

152  การบริการ อตัราค่าธรรมเนียม และมาตรฐานก่อนการ
ติดตั้งเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ าเภอบางเลน (CDสหกิจศึกษา) /  

นิจชยั รอดเช้ือ  CD/PR 00716 2553  

153  การบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน /  รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ  371.2 ร621ก 2557  
154  การบริหารพื้นท่ีหนา้งาน /  เอน็โดะ, อิชาโอะ  658.5 อ894ก 2551  
155  การบญัชีชั้นกลาง 2 /  นุชจรี พิเชฐกุล  657.044 น722ก 2557  
156  การบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศขนาดใหญ่แบบเคร่ือง

ท าน ้าเยน็ ณ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
(CDสหกิจศึกษา) /  

กิตติพงษ ์พนัธ์บุญ  CD/PR 00712 2553  

157  การบ ารุงรักษาสายส่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าในสายส่งของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (CDสหกิจศึกษา) /  

ดุสิต วบิูลยโ์สภิต  CD/PR 00714 2553  

158  การประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั (CD 
สหกิจศึกษา) /  

ศิริพร จากผา  CD/PR 00711 2552  

159  การประเมินผลแผนยทุธศาสตร์ส านกังาน
ปลดักระทรวงยติุธรรมและกระทรวงยติุธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 /  

ส านกังานปลดักระทรวง
ยติุธรรม. ส านกันโยบายและ
ยทุธศาสตร์  

GP 353.409593 ก491 
2557  

160  การประยกุตใ์ช ้พีแอลซี กบัเคร่ืองสร้างโครงยางรถยนต ์
ณ บริษทั ดีสโตน จ ากดั (CDสหกิจศึกษา) /  

รุ่งนิมิตร แกว้โกมุท  CD/PR 00715 2553  

161  การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการลดน ้าหนกัต่อการออกแบบ 
bell crank ส าหรับ student formula 2010 (CD 
โครงงาน) /  

โชคอนนัต ์พิมส าโรง CD/PR 00703 2553  

162  การปรับปรุง Inspection check sheet The improvement 
of inspection check sheet (CD สหกิจศึกษา) /  

ชนะชยั พงษจิ์ตปรีอาทร CD/PR 00779 2552  

163  การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมการข้ึนรูป
โลหะของช้ินส่วนรถยนต ์(CD สหกิจศึกษา) /  

ทศัเนตร เอมเอ่ียม CD/PR 00781 2552  
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164  การปลูกหม่อน /  วสันต ์นุย้ภิรมย ์ พ 638.2 ว358ก 2554  
165  การผลิตโยเกิร์ตขา้วกลอ้งพนัธ์ุหอมนิล ( CD โครงงาน)  วญิญู  ช่วยแกว้  CD/PR 00824 2555  
166  การพฒันาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ติมอร์-เลสเต ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี /  

ชลทิพา วญิญุนาวรรณ 923.1593 ก494 2558  

167  การพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่ศิษยเ์ก่า ส าหรับบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัสยาม (CD โครงงาน) /  

ธีรพงษ ์เนตรแตง CD/PR 00856 2552  

168  การพฒันาเวบ็ไซดผ์ูช่้วยผูว้า่การโรงไฟฟ้า 4 โครงการ
ธุรกิจเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาประจ าโรงไฟฟ้า บริษทั 
ผลิต ไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั(CD สหกิจศึกษา) /  

จกัรกฤษณ์ มัน่พรรษา CD/PR 00790 2552  

169  การพฒันาโปรแกรมคน้หาขอ้มูลลูกคา้ กสท.(CAT) 
(CD สหกิจศึกษา) /  

จิรวชัร สุวรรณโชติ CD/PR 00783 2552  

170  การพฒันาคุณภาพบา้นดินโดยการผสมแป้งมนั (CD 
โครงงาน) /  

วรวฒิุ แกไ้ข  CD/PR 00797 2552  

171  การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์: หลกัการและการประยกุต ์/  สุธินี ฤกษข์  า  658.3 ส785ก 2557  
172  การพฒันาระบบเวบ็ปแพพลิเคชัน่ส าหรับสหกิจศึกษา

(CD โครงงาน) /  
นงลกัษณ์ อวยพร  CD/PR 00916 2554  

173  การพฒันาระบบการจดัการสวสัดิการบน iPhone 
กรณีศึกษา น ามาใชใ้นองคก์ารสงคเ์คราะห์ทหารผา่นศึก  

เยาวลกัษณ์ หาญณรงค ์ PA 004.16 ย547ก 2556  

174  การพฒันาระบบบริหารงานขายสินคา้ โดยใชร้ะบบการ
จดัการฐานขอ้มูล Microsoft SQL Server 2008 R2 
กรณีศึกษา "ระบบบริหารงานร้านขายปืนและอุปกรณ์บี
บีกนั" (CD โครงงาน) /  

ณฐัพล ถาวรวงศ ์ CD/PR 00862 2555  

175  การพฒันาวอฟตแ์วร์ส าหรับบริหารงานร้านขายยา
เวชภณัฑ ์โดยใชห้ลกัการบริหารสินคา้คงคลงัแบบ First 
In First Out (CD โครงงาน) /  

ณฐัพร ทางถูก CD/PR 00880 2555  

176  การพฒันาวสัดุเคลือบผวิคลองผสมน ้ายางพาราส าหรับ
ใชบ้  ารุงรักษาคลองชลประทาน (CD โครงงาน) /  

พลกฤต พรเจริญ  CD/PR 01164 2557  

177  การพฒันาหลกัสูตร : ทฤษฎีสู่การปฏิบติั /  ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์  375.001 ช432ก 2557  
178  การพทัธสีมาพิธีอุโบสถและสมโภช วดันวมินทร 

ราชูทิศ /  
คณะกรรมการโครงการสร้าง 
วดันวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระ
เกียรติ ฝ่ายประเทศไทย  

อ 294.3435 ว416 2557  
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179  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนชุมชน 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตากแดด อ าเภอเมือง
ชุมพร จงัหวดัชุมพร /  

บณัฑิต สกุลบงการ PA 352.0073 บ259ก 
2558  

180  การยอมรับของผูบ้ริโภคชาวต่างชาติท่ีมีต่อขา้วไทย 
(CD โครงงาน) /  

กนกกานต ์ภิราญค า  CD/PR 00873 2555  

181  การลดความสูญเปล่าในส่วนงานเยบ็รองเทา้ /  นิภารัตน์  ราชวงั T/มส 621.381 น626ก 2557  

182  การวดัประสิทธิภาพการสืบคน้ของฐานขอ้มูลบนระบบ
วนิโดวส์คลสัเตอร์ (CD โครงงาน) /  

จิรานุวฒัน์ จนัทรุกขา  CD/PR 00843 2552  

183  การวดัผลการปฏิบติังานองคก์ร /  นภดล ร่มโพธ์ิ  658.3125 น191ก 2557  
184  การวางแผนและวเิคราะห์การทดลองทางชีววทิยา /  สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ  570.724 ส232ก 2558  
185  การวางแผนการผลิตเพลา โดย อา้งอิง กบั ระบบ จสั อิน 

ทาม ( CD สหกิจศึกษา) /  
อาณตั จุตะโน CD/PR 00775 2552  

186  การวเิคราะห์เครือข่ายโดยใชโ้ปรแกรม Cacti และ 
SmokePing (CD สหกิจศึกษา) /  

นุกลู เตียวตระกลู CD/PR 00789 2552  

187  การวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบติังานของ
พนกังานในแผนกปฎิบติัการ ณ บริษทั ครัวการบิน
กรุงเทพ จ ากดั (CD สหกิจศึกษา) /  

ฐานาพฒัน์ เล้ียงอ านวย CD/PR 00808 2552  

188  การวจิยัชุดทดสอบและการพฒันาเทคโนโลย ี
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์2554 /  

กระทรวงสาธารณสุข. 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 

610.7 ก514 2555  

189  การวจิยับริการทางสุขภาพ /  กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ  362.1072 ก728ก 2557  
190  การศึกษาเร่ือง ความเขา้ใจพนกังานโรงแรม Le 

Meridien ต่อหลกัแนวคิด "Chic Cultured Discovery 
Core Values" ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ (CD 
สหกิจศึกษา) /  

เพญ็นภา ซอนิมิตร  CD/PR 00806 2552  

191  การศึกษาเร่ือง ความรุนแรงในชีวติของแรงงานหญิง
ขา้มชาติเมียนมาร์ในประเทศไทย (จงัหวดัสมุทรสาคร 
ระนอง และตาก) /  

นาถฤดี เด่นดวง  305.4842 น464ค 2555  

192  การศึกษาการบริหารงานวชิาการและการบริการของฝ่าย
การศึกษาหลงัปริญญาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหิดล /  

ทิพยภรณ์ บุญประคอง T/มส 378.14 ท463ก 2556  

193  การศึกษาการบริหารจดัการคุณภาพบริการสุขภาพของ
บุคลากรทางการแพทยใ์นสังกดั ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  

บุบผชาติ อุไรรักษ ์ T/มส 361.11068 บ638ก 
2557  
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194  การศึกษาการปรับปรุงซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบ

คลองส่งน ้าเพื่อการเกษตรในการดูแลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัอุตรดิตถ ์/  

ณฐัชยั ข าคง CD/T 00210 2557  

195  การศึกษาขั้นตอนการท างานก่อสร้าง โครงการพฤษาวลิล ์
17 บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (CD..)  

ฐิติวฒัน์ สุกรรณ CD/PR 00817 2551  

196  การศึกษาความเคน้ของช้ินงานพลาสติก ชนิด ABS (CD..)  เธียรวชิญ ์เถาวหิ์รัญ CD/PR 00782 2552  
197  การศึกษาทศันคติและพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชนชาติ

อินเดีย กรณีศึกษา บริษทั เวลคมัทวัร์ จ  ากดั จ.นนทบุรี 
(CD สหกิจศึกษา) /  

รพิรัตน์ ชุ่มช่ืน  CD/PR 00813 2552  

198  การศึกษาปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบกบัธุรกิจก่อสร้าง
ทั้ง ขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศไทย  
(CD สหกิจศึกษา) /  

ปิยวฒัน์ สุค าภา CD/PR 00730 2552  

199  การศึกษาระบบควบคุมการสั่งจ่ายไฟฟ้าระยะไกลดว้ย
ระบบ คอมพิวเตอร์ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดั
นครปฐม (CDสหกิจศึกษา) /  

ทิพยต์วณั กล่ินฉุย   CD/PR 00721 2553  

200  การศึกษาระบบประปาภายในอาคาร (CD สหกิจศึกษา)  นิติวฒัน์ บุญฤทธ์ิ CD/PR 00801 2552  
201  การศึกษาสมบติัของสารใหค้วามคงตวัและสารอิมลัซิ

ไฟเออร์ใน การพฒันาครีมเทียมผสมส าเร็จรูปจากขา้ว  
( CD โครงงาน) /  

ศิริพร ข าเลิศ  CD/PR 00726 2553  

202  การศึกษาหลอดเลือดจอตาดว้ยการฉีดสีฟลูออเรสซีน /  แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์  617.7 ก522 2557  
203  การสร้างเคร่ืงวดัมุมเล้ียวส าหรับรถ Student Formul 

2010 (CD โครงงาน) /  
อคัร สุคนธา CD/PR 00702 2553  

204  การสร้างบทเรียนออนไลน์หลกัสูตรธรรมศึกษาดว้ย
โปรแกรม Moodle /  

เจริญชยั ศรีโสดา PA 371.334 จ731ก 2555  

205  การสอนเทคอนกรีตฐานรากขนาดใหญ่ บริษทั นารายณ์
พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (CD โครงงาน) /  

รุ้งทิวา บุดดา CD/PR 00855 2552  

206  การสาวไหม ฟอกยอ้ม และทอผา้ไหม /  วสันต ์นุย้ภิรมย ์ พ 677.39 ว358ก 2554  
207  การส ารวจการเขา้พกัของชาติต่างๆในแถบ

สแกนดิเนเวยี กรณีศึกษาโรงแรมพีชฮิลล ์รีสอรท์, 
โรงแรมพีช บออลซัน่ รีสอร์ท และโรงแรมแอท พีช 
จงัหวดัภูเก็ต แผนกตอ้นรับส่วนหนา้และเคร่ืองด่ืม ณ 
โรงแรม พีชฮิลล ์แอนด ์รีสอร์ท (CD สหกิจศึกษา) /  

ไตรรงค ์มีแกว้  CD/PR 00764 2552  
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208  การส ารวจความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อบริษทั 

: กรณีศึกษาบริษทัวรรณาฮอลิเดยท์วัร์จ  ากดั (CD  
สหกิจศึกษา) /  

ปัทมา แกว้หะ CD/PR 00847 2551  

209  การส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ กรณีศึกษา 
บริษทั ท่าเรือเร็ว ลมพระยา (CD สหกิจศึกษา) /  

จิราวรรณ หนูฤทธ์ิ CD/PR 00737 2553  

210  การส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อแผนกแม่บา้น 
โรงแรมหลบัดี (CD สหกิจศึกษา) /  

หทยัทิพย ์แซ่เตียว CD/PR 00844 2551  

211  การอนุรักษพ์ลงังานของระบบอดัอากาศ ณ บริษทั  สาม
มิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั (CDสหกิจศึกษา) /  

อภิศกัด์ิ วฒันจีราพงศา  CD/PR 00718 2553  

212  การออกแบบและติดตั้งเคร่ืองจกัร ( CD สหกิจศึกษา) /  ธีระพล พนัธ์มา CD/PR 00774 2551  
213  การออกแบบและสร้างเคร่ืองดกัจบัฝุ่ นละอองแบบเวนทู

รีสครับเบอร์ (CD โครงงาน) /  
ธวชัชยั อมรสิริกุลชยั  CD/PR 00878 2555  

214  การออกแบบและสร้างเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงชนิดลูกสูบ
เคล่ือนท่ีอิสระ ( CD โครงงาน) /  

ณฐัทวชิ วชิยัดิษฐ  CD/PR 00796 2552  

215  การออกแบบและสร้างโครงตวัถงัและระบบรองรับรถ 
Student Formula (CD โครงงาน) /  

อนุสรณ์ อว้นสิมมา CD/PR 00879 2553  

216  การออกแบบและสร้างโตะ๊เขียนผา้บาติกท่ีควบคุม
อุณหภูมิโดย วงจรรีเลย ์ (CDโครงงาน) /  

มารุต บุญทรัพย ์ CD/PR 00865 2555  

217  การออกแบบและสร้างตวัถงัรถไฟฟ้าขนาดเล็ก  
( CD โครงงาน) /  

จีระพนัธ์ เขียวบ ารุง CD/PR 00733 2549  

218  การออกแบบส่ือประชาสัมพนัธ์ใหก้บัองคก์ร บริษทั  
รีฟริจเจอเรชัน่ อินดสัเตรียล จ ากดั แผนก คอมพิวเตอร์
อาร์ต (CDสหกิจศึกษา) /  

เจนนิภา ศรีวไิลฤทธ์ิ  CD/PR 00732 2553  

219  กา้วสู่ส่ือมวลชน บริษทั แมนฮตัตนั อินเตอร์เนชัน่แนล 
คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (CDสหกิจศึกษา) /  

พุทธิดา สิสวสัด์ิ CD/PR 00815 2552  

220  กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของวยัรุ่น /  

จิตติ  ธรรมชูเชาวรัตน์ T/มส 658.8342 จ419ก 
2557  

221  ขอ้เทจ็และความจริง เหมืองทองค า จงัหวดัเลย /  มูลนิธิบูรณะนิเวศ 622.3422 ข286 2558  
222  ขอพระม่ิงขวญั ทรงพระเจริญ เน่ืองในมหามงคลเฉลิม

พระชนมาย ุ60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี /  

ศิริธร บวัคง  923.1593 ข286 2558  
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223  ขั้นตอนและรูปแบบการจดัดอกไมแ้นวความคิดใหม่ใน

งานเล้ียงฉลองพิธีมงคลสมรส ณ โรงแรมเจา้พระยา
ปาร์ค (CD สหกิจศึกษา) /  

ฐิตาภรณ์ ปทีปวณิช CD/PR 00845 2551  

224  ความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีส่งผลกระทบต่อ
นกัท่องเท่ียวไทยในกรุงเทพมหานคร แผนกผูช่้วย
ประสานงาน ณ บริษทั เวลิด ์สปิริต ออนทวัร์ จ  ากดั  
(CD สหกิจศึกษา) /  

จิราวรรณ มุ่งสันติ  CD/PR 00761 2552  

225  ความคิดเห็นและการเขา้ถึงส่ือประชาสัมพนัธ์ใน
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน ้าเงิน /  

กวภีพ ปุษปาคม  T/มส 659.2938842 ก326ค 
2556  

226  ความคิดเห็นและการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีใชเ้ฟชบุก๊เป็น
ช่องทางในการส่ือสาร /  

ภทัรวรรธน์  โพธ์ินอ้ย T/มส 658.800285467  
ภ373ค 2557  

227  ความผกูพนัต่อองคก์ร : ขา้ราชการเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง 
กองปฏิบติัการดบัเพลิง 1 ส านกัป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั กรุงเทพมหานคร /  

อฐัวุฒิ บวัพรหม PA 302.35 อ534ค 2557  

228  ความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการในสังกดั
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดักาญจนบุรี /  

วภิาว ีวษิณุวงศ์ PA 302.35 ว657ค 2557  

229  ความพึงพอใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมีต่อ บริษทั 
เอม็ดีทวัร์ จ  ากดั แผนก วซ่ีา ณ บริษทั เอม็ ดี ทวัร์ จ  ากดั 
(CD สหกิจศึกษา) /  

อาทิตย ์พรปาวีณ์  CD/PR 00765 2552  

230  ความพึงพอใจในการบริการการจดัน าเท่ียว กรณีศึกษา 
บริษทั วนัเวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร (CD สหกิจศึกษา) /  

อคัรพนัธ์ พรรณเจริญ  CD/PR 00848 2552  

231  ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการบริการ Internet 
Check-In สายการบินเคแอลเอม็ รอยลั ดชัทแ์ละสายการ
บินแอร์ ฟรานซ์ แผนก บริการผูด้ดยสารภาคพื้นดิน 
Ground Passenger Service ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/
สายการบินเคแอลเอม็ รอยลั ดชัทแ์ละสายการบินแอร์ฟ
รานซ์ (CD สหกิจศึกษา) /  

วลิาสินี มณีกุล  CD/PR 00807 2552  

232  ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อดปรโมชัน่ On Time 
Guarantee Customer Satisfaction Towards Promotion 
"On Time Guarantee" of Thai Air Asia แผนกควบคุม
คุณภาพ(Quality Assurance) …(CD สหกิจศึกษา) /  

ปุณนรินทร์ เลิศทรัพยส์ าราญ CD/PR 00769 2552  
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233  ความรู้ทางการส่ือสาร /  กิติมา สุรสนธิ 302.2 ก677ค 2557  
234  ความสุขทุกมิติตามหลกัพระพุทธศาสนา /  สุรพล ไกรสราวฒิุ  พ 294.3444 ส852ค 2556  
235  ค าศพัทส์ าหรับหอ้งครัว Mezzaluna Pictionary for 

Italian Cuisine Of Mezzaluna Kitchen แผนกครัว  
ณ Lebua at State Tower(CD สหกิจศึกษา) /  

กิตติมา เลิศเด่นมงคล CD/PR 00805 2551  

236  คู่มือ Excel 2010 : อพัเดท service pack 1 /  อรพิน ประวติับริสุทธ์ิ  005.369 อ334ค 2557  
237  คู่มือแกปั้ญหาธุรกิจ 360 องศา /  บอร์เกนิชต,์ เดวดิ  พ 650 บ243ค 2558  
238  คู่มือแนะน าแผนกจดัเล้ียงส าหรับนกัศึกษาฝึกงาน 

แผนก จดัเล้ียง โรงแรมสยามซิตี (CD สหกิจศึกษา) /  
ธญัญดา ชุมวระ  CD/PR 00811 2552  

239  คู่มือการเขา้ชมนิทรรศการมหกรรมงานวจิยัแห่งชาติ 
2556 ระหวา่งวนัท่ี 23-27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็น
ทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพฯ /  

ส านกังานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาติ (วช.)  

อ 016.0014 ค695 2556  

240  คู่มือการเขา้ชมนิทรรศการมหกรรมงานวจิยัแห่งชาติ 
2557 ระหวา่งวนัท่ี 7-11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ้
นทราราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพฯ  /  

ส านกังานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาติ (วช.)  

อ 016.0014 ค695 2557  

241  คู่มือการใชโ้ปรแกรม AutoCAD 2015 3D and Lumion 
3D v.4 : ส าหรับการข้ึนรูปโมเดลและงานสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ /  

ภาณุพงษ ์ปัตติสิงห์  620.00420285 ภ432ค 
2557  

242  คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์ NGV ระบบดูด (CD สหกิจศึกษา) ไกสร มีสมบูรณ์ CD/PR 00780 2552  
243  คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์ NGV ระบบหวัฉีด (CD สหกิจ..)  ประเสริฐ พฒันาพงษส์ถิตย ์ CD/PR 00819 2552  
244  คู่มือการมาเป็นพยานศาล /  ฐิดารัตน์ นรินทรางกรู ณ อยุธยา   347.06 ค695 2557  
245  คู่มือการส ารองห้องพกัโดยโปรแกรมมาช่า แผนก 

Reservation ณ โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด ์สปา 
กรุงเทพฯ (CD สหกิจศึกษา) /  

อติพร โรจน์สุรสวสัด์ิ CD/PR 00810 2552  

246  คู่มือกินเผาไขมนั ผลาญแคลอร่ีส่วนเกิน /  สุวชิา กิจการุณ  พ 641.5635 ส879ค 2557  
247  คู่มือตารางสายไฟฟ้า ตามมาตรฐาน วสท. พ.ศ.2556 /  ประสิทธ์ิ พิทยพฒัน์  621.31933 ป414ค 2558  
248  คู่มือทดสอบความถนดั /  บาร์เร็ต, จิม  153.94 บ294ค 2553  
249  คู่มือนกัศึกษาและหลกัสูตรมหาวทิยาลยัสยาม ปี

การศึกษา 2558-255 /  
มหาวทิยาลยัสยาม  CU Tha109 2558  
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250  งานออกแบบติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายไฟฟ้าใน

ตูค้วบคุมแรงสูง ณ บริษทั ยตูา้อุตสาหกรรม จ ากดั 
(CDสหกิจศึกษา) /  

สุพจน์ จนัทร์เปล่งแสง  CD/PR 00717 2553  

251  จดหมายถึงแม่ /  สุภาภรณ์ อษัฎมงคล  พ 306.8743 จ129 2558  
252  จะเลือกการปฏิวติัทางการศึกษาหรือจะเลือกความพินาศ วทิยากร เชียงกลู 370.9593 ว583จ 2553  
253  จานอร่อยจากปู่ ยา่ สูตรโบราณ 100 ปี /  สุมล วอ่งวงศศ์รี  641.5 ส842จ 2557  
254  จิตเวช ศิริราช DSM-5 /  นนัทวชั สิทธิรักษ ์ 616.89 จ392 2558  
255  ชีวติใหม่ /  วกิรม กรมดิษฐ์ พ 920.7109593 ว495ช 2555  

256  ชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงท่ีใช้
การควบคุม ความกวา้งของพลัส์โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (CD โครงงาน) /  

ภาณุมาศ ใจสุข  CD/PR 00728 2552  

257  ชุดสาธิตการขนส่งระบบรางดว้ยมอเตอร์เหน่ียวน าเชิง
เส้นแบบหน่ึงขา้ง (CD โครงงาน) /  

ณฐัพล โสภา  CD/PR 00701 2555  

258  ชุดสาธิตการท างานมอเตอร์เหน่ียวน าเชิงเส้นในรูปแบบ 
โรเตอร์เป็นแท่งทรงกระบอกยาว (CDโครงงาน) /  

ธนิต จงพลาผลกุล CD/PR 00867 2555  

259  ชุมชนจินตกรรม : บทสะทอ้นวา่ดว้ยก าเนิดและการ
แพร่ขยายของชาตินิยม /  

แอนเดอร์สัน, เบน  320.54 อ945ช 2557  

260  ซอสราดสเตก็สูตรตน้ทุนต ่า ครัวร้อน ณ โรงแรมบนั
ยนัทรี (CD สหกิจศึกษา) /  

นรินทร์ ดวงดี CD/PR 00767 2552  

261  ตวัแทน-นายหนา้ /  ไผทชิต เอกจริยกร  346.029 ผ951ต 2558  
262  ต าราโรคหืด /  สมบูรณ์ จนัทร์สกุลพร  616.238 ต367 2556  
263  ต าราหมอดูลา้นนา /  สนัน่ ธรรมธิ 133.5 ส198ต 2557  
264  ติมอร์ตะวนัออก : เส้นทางสู่เอกราช /  เทเลอร์, จอห์น จี. 959.86 ท638ต 2555  
265  ทบทวนภูมิทศัน์การเมืองไทย /  อภิชาต สถิตนิรามยั  320.9593 อ252ท 2556  
266  ทอ้งไม่พร้อม : แนวทางการปรึกษาทางเลือก /  รัชดา ธราภาค   พ 362.1982 ท296 2558  
267  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชดท่ี 1 : 

แสดงธรรม ณ  อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ วนัศุกร์ท่ี 24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช   DVD 00638 M 2552 ช1ผ4 

268  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดท่ี 1 : 
"พุทธศาสนากบัจิตเวชไทย"  วนัพุธท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 
2552 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช   DVD 00638 M 2552 ช1ผ5 
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269  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดท่ี 1 : 

แสดงธรรม ณ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วนั
องัคารท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2552 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช   DVD 00638 M 2552 ช1ผ2  

270  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดท่ี 1 : 
แสดงธรรม ณ  ศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (ศาลาลุง
ชิน) วนัอาทิตยท่ี์ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช   DVD 00638 M 2554 ช1ผ7 

271  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดท่ี 1 : 
แสดงธรรม ณ  สถาบนัวมุิตตยาลยั วนัอาทิตยท่ี์ 5 
ตุลาคม พ.ศ. 2551 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช   DVD 00638 M 2551 ช1ผ1  

272  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดท่ี 1 : 
แสดงธรรม ณ มหาวทิยาลยัเอเซียอาคเนย ์วนัพุธท่ี 2 
กุมภาพนัธ์ 2554 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช   DVD 00638 M 2554 ช1ผ6 

273  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดท่ี 1 : 
แสดงธรรม ณ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วนัอาทิตยท่ี์ 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช   DVD 00638 M 2554 ช1ผ8  

274  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดท่ี 1 : 
แสดงธรรม ณ องคก์ารพุทธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลก 
วนัอาทิตยท่ี์ 4 กนัยายน พ.ศ. 2554 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช  DVD 00638 M 2554 ช1ผ10 

275  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดท่ี 1 : 
แสดงธรรม มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วนัพุธท่ี 
29 เมษายน พ.ศ. 2552 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช   DVD 00638 M 2552 ช1ผ3 

276  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดท่ี 1 : 
แสดงธรรม มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วนัพุธท่ี 
10 สิงหาคม พ.ศ. 2554 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช   DVD 00638 M 2554 ช1ผ9  

277  ธรรมาภิบาล : เพื่อการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน /  รัชยา ภกัดีจิตต ์ 351 ร345ธ 2557  
278  นิติปรัชญา /  ปรีดี เกษมทรัพย ์ 340.1 ป472น 2557  
279  บทคดัยอ่รายงานการวจิยัและวทิยานิพนธ์ดา้นสหกิจ

ศึกษา /  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  AB 378.37 บ125 2556  

280  บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศดา้นสหกิจศึกษา /  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  อ 016.37837 บ165 2556  
281  บนัทึกขอ้มูล ขอ้ถกเถียง กรณีน ้ามนัดิบร่ัวไหลสู่อ่าว

ไทย พ.ศ. 2556 /  
กานต ์ทศันภกัด์ิ   553.282 ก432ข 2558  

282  บุกแดนลุงแซม /  สกุลรัตน์ กมุทมาศ  พ 923.7 ส128บ 2556  
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283  ประมวลกฎหมายอาญา : พระราชบญัญติัค่าตอบแทน

ผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. 2544 : ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
: พระราชบญัญติัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 
พ.ศ. 2539 : พระราชบญัญติัวา่ดว้ยขอ้สัญญาท่ีไม่เป็น
ธรรม พ.ศ. 2540 /  

สมชาย พงษพ์ฒันาศิลป์ 345 ป352 2557  

284  ประมวลรัษฎากร ฉบบัสมบูรณ์ปี 2558 /  - 336.02 ป353 2558  
285  ประวติัศาสตร์อินโดนีเซีย : เอกภาพแห่งความแตกต่าง /  อาณติั อนนัตภาค  959.8 อ618ป 2557  
286  ประสบการณ์ลูกคา้ท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณค่าการชอ้ปป้ิง

การคา้ปลีกสมยัใหม่เฉพาะหา้งสรรพสินคา้ /  
วราวธุ ตีระนนัท์ T/มส 658.87 ว326ป 2557  

287  ปรับปรุงสายรัดหา้มเลือดชนิดก่ึงอตัโนมติั  
( CD โครงงาน) /  

เจตริน รัตนโตมร CD/PR 00885 2555  

288  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบการพฒันาตนเองในการ
ปฏิบติังานขา้ราชการ ส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /  

ชุติมณฑน์ วงคก์ ่า CD/PA 00240 2557  

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

พระมหานิคม ศรีเงินดี PA 307.72 พ358ป 2557  

290  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยืน่แบบภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายผา่น
ทางอินเทอร์เน็ต ของส านกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 2  

อวยพร ตั้งกาญจนาชูกิจ CD/PA 00247 2557  

291  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับคนพิการเขา้ท างานของสถาน
ประกอบการในกรุงเทพมหานคร /  

สุกญัญา ทองเกษ PA 305.90816 ส739ป 2557  

292  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูป่้วยท่ีมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี /  

สาธิต จีรบุณย ์ PA 362.11 ส642ป 2557  

293  ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน /  

รัศมี ภทัรภกัดีกุล PA 336.2 ร388ป 2556  

294  ปัจจยัท่ีมีผลต่อองคก์รดา้นคนพิการท่ีผา่นมาตรฐานการ
ตรวจประเมิน /  

วภิาวดี วิเศษชาติ PA 305.90816 ว655ป 
2556  

295  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจน า
เท่ียวของชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร (CD สหกิจ..)  

อนุชา ธญัญานนัท ์ CD/PR 00770 2552  

296  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร
ส านกังานเขตบางคอแหลม /  

เกศิณี ชั้นไพบูลย ์ CD/PA 00248 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
297  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัมธัยมศึกษาสังกดั 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 /  

วรวทิย ์กุลจิรกาญจน์ T/มส 373.12 ว281ป 2557  

298  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นการ
รักษาความปลอดภยัและใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวของ
ต ารวจภูธรจงัหวดักระบ่ี /  

วรรธนพล วรดิลก PA 363.28 ว272ป 2556  

299  ปัจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาตนเองในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/  

ชุติมณฑน์ วงคก์ ่า PA 371.2 ช616ป 2557  

300  ปัญหาการยา้ยอุปกรณ์เครือข่าย (CD โครงงาน) /  คมกฤษ จุลเขต CD/PR 00840 2552  
301    ป่าชายเลน และการกกัเก็บมลพิษริมฝ่ังทะเลอ่าวไทยตอนบน ชยัสิทธ์ิ ตระกลูศิริพาณิชย ์ 577.698  ป542 2553  
302  ผลของการใชส้าร 1- Methylcyclopropene ท่ีมีผลต่อ

คุณภาพของฝร่ังพนัธ์ุแป้นสีทอง และฝร่ังพนัธ์ุกิมจู
ภายหลงัการเก็บเก่ียว ( CD โครงงาน) /  

ณฐักิตต์ิ ทาสิทธ์ิ  CD/PR 00871 2555  

303  ผลของอุณหภูมิ  ค่าความเป็นกรด-ด่าง และเกลือ ท่ีมีต่อ
ความคงตวัของสารสี และการผลิตสารสีบนถัว่เขียว ถัว่
แดง และถัว่ด า โดย Monascus sp. SU1 and SU3 ( CD 
โครงงาน) /  

วรียา  แกว้กลม  CD/PR 00826 2555  

304  ผลิตภณัฑแ์ครกเกอร์ปลอดกลูแตนจากแป้งถัว่ผสม  
( CD โครงงาน) /  

ณฐัถาพร การสัมฤทธ์ิ  CD/PR 00870 2555  

305  ผา่ดวง วกิรม กรมดิษฐ ์/  มิสเตอร์ M  พ 923.8593 ม594ผ 2556  
306  ผูห้ญิงฉลาด แกลง้โง่ขั้นเทพ /  นางสาว พอใจ  พ 155.633 น454ผ 2557  
307  พจนานุกรมค าใหม่ เล่ม 1 ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน /  ราชบณัฑิตยสถาน  อ 495.913 พ174 2550 ล1  
308  พจนานุกรมค าใหม่ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน เล่ม 1-2 /  ราชบณัฑิตสถาน   อ 495.913 พ174 2557 ล1-2  
309  พจนานุกรมศพัทภ์าษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ประยกุต)์ 

ฉบบัราชบณัฑิตสถาน /  
ราชบณัฑิตยสถาน  อ 410.3 พ174 2557  

310  พนนัพื้นบา้น : การรุกคืบของธุรกิจการพนนัสู่วถีิชุมชน  กิตติพงศ ์สนธิสัมพนัธ์  พ 394.3 ก674พ 2557  
311  พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 : พระราชบญัญติัเงินเดือน เงิน
วทิยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 : พระราชบญัญติั
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2547 /  

กระทรวงศึกษาธิการ. ส านกังาน 
ก.ค.ศ  

344.078 พ371 2548  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
312  พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้

ประโยชน์ จากหนงัสือพิมพอ์อนไลน์ ของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฎั ในกลุ่มสหวทิยาลยัรัตนโกสินทร์ /  

นิตติยา ศรีคง T/มส 070.172 น588พ 
2556  

313  พฤติกรรมการบริโภคส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อการเส่ียงโชคของ
ประชากรใน เขต บางขนุเทียน /  

อุมาพร ปรีชาชีววฒัน์ CD/PA 00249 2557  

314  พฒันาเวบ็ไซตส์อนการใชโ้ปรแกรมมูเด้ิล (CD 
โครงงาน) /  

อภิญญา มานะชยัมงคล  CD/PR 00884 2554  

315  พฒันาการรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารรัฐกิจ : จาก
อดีตสู่ปัจจุบนัและอนาคต /  

ไชยา ยิม้วไิล  351 ช942พ 2557  

316  พีชคณิตเชิงเส้น /  พรพิศ ยิม้ประยรู  512.5 พ251พ 2557  
317  ฟิสิกส์ 1 /  เซอร์เวย,์ เรยม์อนด ์เอ  530 ซ548ฟ 2558 ล1  
318  ภาพรวมของธนาคารออมสิน (CDสหกิจศึกษา) /  เพญ็พร แซ่อ้ึง  CD/PR 00822 2552  
319  ภาษีมูลค่าเพิ่มและการบญัชีภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added 

Tax and Value Added Tax Accounting บริษทั เจริญ
กิจการบญัชี (2004) จ  ากดั(CD สหกิจศึกษา) /  

นีรนุช ณัฐวุฒิ CD/PR 00853 2551  

320  มนตเ์สน่ห์ไทย : มรดก + พลงัสร้างสรรค ์/  เขมชาติ เทพไชย อ 709.593  ม161 2557  
321  มะเร็งนรีเวชวทิยา /  จตุพล ศรีสมบูรณ์  616.99465 ม269 2554  
322  มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร /  นพ มหิษานนท ์ 621.3 น164ม 2558  
323  มุมมองของพนกังานท่ีปรึกษาและ ส่ิงท่ีนกัศึกษาฝึกงาน

ไดรั้บจากการฝึกงานท่ีท าเนียบรัฐบาล หนงัสือพิมพไ์ทย
โพสต ์บริษทั สารสู่อนาคต จ ากดั(CDสหกิจศึกษา) /  

วชัระ เหลืองสันติมิตร CD/PR 00876 2552  

324  รถไฟไทย ผจญภยัสุดขอบโลก 2 /  ด าเกิง ฐิตะปิยะศกัด์ิ   พ 385.09593 ด473ร 2557 ล2  

325  รถไฟไทย ผจญภยัสุดขอบโลก 4 /  ด าเกิง ฐิตะปิยะศกัด์ิ  พ 385.09593 ด473ร 2557 ล4  

326  รวมสูตรและฟังกช์นั Excel ฉบบัสมบูรณ์ /  จกัรทิพย ์ชีวพฒัน์  005.369 จ219ร 2558  
327  รอยเหมือง : สารคดีภาพเล่าเร่ืองเหมืองแร่ในเมืองไทย /  เริงฤทธ์ิ คงเมือง  622 ร796ร 2556  
328  ระบบเปิดบตัรซ่อมและใบเคลมสินคา้ เอสวโีอเอ จ ากดั 

มหาชน (CD สหกิจศึกษา) /  
นนัทพร บวัไชโย  CD/PR 00857 2551  

329  ระบบการเรียนรู้ผา่นอินเทอรืเน็ตเร่ือง การเขียน
โปรแกรมภาษา PHP (CD โครงงาน) /  

จิราภรณ์ อริยวงศ ์ CD/PR 00835 2552  

330  ระบบการขายตัว๋รถโดยสารผา่นระบบอนอไลน์ (CD 
สหกิจศึกษา) /  

ชรินทร์ สมอบา้น CD/PR 00795 2551  

331  ระบบการจองหอ้งประชุมออนไลน์ (CD โครงงาน) /  พิมพล์กัษณ์ ละเอียดอ่อน CD/PR 00747 2555  
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332  ระบบการจดัการงานวิจยัอิเล็กทรอนิกส์กรณีศึกษา

ส านกัส่งเสริมและพฒันางานวจิยัมหาวทิยาลยัสยาม 
(CD โครงงาน) /  

นรภทัร ฉตัรทิน  CD/PR 00833 2552  

333  ระบบการจดัการบุคคล (CD โครงงาน) /  สันติ เล่าทุย  CD/PR 00758 2555  
334  ระบบการจดัการสินคา้และวตัถุดิบ กรณีศึกษา บริษทั  

เอ เค เฮาส์ การ์เมนท ์(CD โครงงาน) /  
ปัทมาภรณ์ บุญมาเอง  CD/PR 00750 2555  

335  ระบบการลดสัญญาณรบกกวนส าหรับการรู้จ าตวัอกัษร  พิพฒัน์พล ศุภรัตนาวงศ ์ PA 006.4 พ698ร 2552  
336  ระบบขอ้มูลคอมพิวเตอร์เพื่อการตดัสินใจ  

(CD โครงงาน) /  
ฉตัรชยั เดียวเจริญ CD/PR 00888 2555  

337  ระบบคลงัทรัพยสิ์น กรณีศึกษาแผนก TY-U ฝ่ายช่าง 
บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) (CD โครงงาน) /  

จิรดา แซ่เตียว  CD/PR 00851 2551  

338  ระบบควบคุมไฟฟ้าในบา้นดว้ยระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เคล่ือนท่ีมือถือ (CD โครงงาน) /  

ธีรชยั พานทอง  CD/PR 00754 2555  

339  ระบบงานการเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ องคก์าร
สงเคราะห์ทหารผา่นศึก /  

นลินี กลางโฉม PA 005.7565 น287ร 2557  

340  ระบบจดัการการเบิกอุปกรณ์การเรียน-การสอน 
กรณีศึกษาศูนยผ์ลิตส่ือการสอน และเบิกจ่ายวสัดุการ
สอนของมหาวทิยาลยัสยาม (CD สหกิจศึกษา) /  

ฉตัรทิยา สีนิล  CD/PR 00793 2552  

341  ระบบจดัการขอ้มูลลูกคา้ฝ่าย ASU ของ ซิต้ีแบงค ์(CD 
โครงงาน) /  

ก าธร ลอว ์ CD/PR 00744 2555  

342  ระบบจ าลองการติดตั้งชุดแต่งรถยนต ์(CD โครงงาน) /  สถาพร พลเยีย่ม CD/PR 00897 2555  
343  ระบบซ้ือ-ขายอะไหล่แอร์รถยนต ์(CD สหกิจศึกษา) /  ศรัญย ูวพิณิชกรกุล  CD/PR 00792 2552  
344  ระบบดนัเจ๋ียน 100 ชั้น Parallel World บริษทั ดีบสัซ์ 

จ  ากดั (CD สหกิจศึกษา) /  
อดิเรก แซ่จัน่ CD/PR 00794 2552  

345  ระบบดบัเพลิงแบบเปรียก ( CD สหกิจศึกษา) /  ภควฒัน์ สงสม CD/PR 00772 2552  
346  ระบบดูแลน ้าหนกั บนระบบปฎิบติัการแอนดรอยด ์(CD 

โครงงาน) /  
ประจกัษ ์ผดุงวทิย ์ CD/PR 00756 2555  

347  ระบบตรวจจบัโลโกร้ถยนตแ์บบอตัโนมติั (CD 
โครงงาน) /  

ยรุนนัต ์เห่งหอม  CD/PR 00740 2554  

348  ระบบบริการการจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
โครงการสหกิจศึกษา กรณีศึกษา มหาวทิยาลยัสยาม 
(CD โครงงาน) /  

สุรางค ์อินฉกรรณ์ CD/PR 00831 2552  
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349  ระบบบริหาร ศูนยบ์ริการรถยนต ์(CD โครงงาน) /  สุภาพร คงเคน CD/PR 00709 2553  
350  ระบบบริหารการจดัการอุตสาหกรรมหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

เอส.พี.เอ จ  ากดั (CD โครงงาน) /  
วทิวสั นากสุก  CD/PR 00834 2552  

351  ระบบบริหารงานขายวสัดุก่อสร้างร้าน A&K ฮาร์ดแวร์ 
โดยใชว้ธีิคิดแบบตน้ทุนถวัเฉล่ีย (CD โครงงาน) /  

นิรุต ส าราญร่ืน  CD/PR 00863 2555  

352  ระบบบริหารงานทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์ /  กมลทิพย ์ไชยก าเนิด PA 005.7565 ก136ร 2557  
353  ระบบบริหารงานร้านเบเกอร์ร่ี (CD โครงงาน) /  กิตติยา ทองเสน  CD/PR 00706 2553  
354  ระบบบริหารงานร้านขายเคร่ืองฟอกอากาศ (CD 

โครงงาน) /  
จกัรพนัธ์ ทองดี  CD/PR 00710 2553  

355  ระบบบริหารงานร้านขายเคร่ืองส าอาง (CD โครงงาน) /  ปรียาภรณ์ โตพาณิชสกุล  CD/PR 00864 2555  
356  ระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ (CD โครงงาน) /  อรทยั เล่ียงบุญ  CD/PR 00705 2553  
357  ระบบบริหารงานร้านขายกระเป๋า (CD โครงงาน) /  ธวชั ทองตาม  CD/PR 00708 2553  
358  ระบบบริหารงานร้านขายตุก๊ตาถกัโครเชต ์(CD 

โครงงาน) /  
บุษกร จนัทร์สมบุญ  CD/PR 00860 2555  

359  ระบบบริหารงานร้านขายผา้คลุมรถยนต ์(CD โครงงาน)  ขวญัฤดี ดวงเดือน  CD/PR 00861 2555  
360  ระบบบริหารงานร้านขายหนงัสือบนอินเทอร์เน็ต  

(CD โครงงาน) /  
อดิศร สินก่อเกียรติ  CD/PR 00704 2553  

361  ระบบบริหารงานร้านขายอุปกรณ์มวย โดยใชเ้ทคนิค
การออกแบบดว้ย Developer Express (CD โครงงาน)   

ณฐัวตัร สุริโย  CD/PR 00859 2555  

362  ระบบบริหารงานร้านผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์(CD โครงงาน) /  ประภากร ณัฐวฒิุ  CD/PR 00707 2552  
363  ระบบบริหารงานห้องเช่า (กรณีศึกษาหอ้งเช่าคุณเพชร) 

(CD สหกิจศึกษา) /  
องัคณา พุดศรี CD/PR 00823 2552  

364  ระบบบริหารจดัการการเรียน กรณีศึกษาวชิาโครงสร้าง
ขอ้มูล (CD โครงงาน) /  

ประสิทธ์ิ  จิรวรากร CD/PR 00803 2553  

365  ระบบบริหารจดัการค าสั่งซ้ืออาหารแบบส่งถึงบา้นบน
ระบบปฎิบติัการแอนดรอยด ์กรณีศึกษา BK restaurant 
(CD โครงงาน) /  

วรายทุธ บุญชยั  CD/PR 00751 2555  

366  ระบบบริหารจดัการอาคารจอดรถโรงพยาบาลศิริราช
ดว้ยเทคโนโลย ีRFID (CD โครงงาน) /  

จกัรพนัธ์ุ รักธรรมนูญ  CD/PR 00850 2552  

367  ระบบบญัชีการเงินการคลงั การส่งรายงาน 11รง.5 ของ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร (สรุปกิจกรรมทางดา้นการเงิน 
การคลงั) (CD สหกิจศึกษา) /  

สมโภชน์ ประพนัธเทวา CD/PR 00852 2551  
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368  ระบบบนัทึกการช าระเงินงานขายตัว๋เคร่ืองบิน 

(กรณีศึกษา บริษทั รีเฟรช จ ากดั) (CD โครงงาน) /  
อนุสรณ์ อุณยเกียรติ CD/PR 00749 2555  

369  ระบบวเิคราะห์โรคและแนะน าการรักษาโรคดว้ยยา
สมุนไพร (CD โครงงาน) /  

นลินรัตน์ ทองโสภา CD/PR 00755 2555  

370  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการเอกสารการประชุม 
กรณีศึกษาภาควชิา วทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยั
สยาม (CD โครงงาน) /  

ธนาธิป ล่ิมวริิยะกุล  CD/PR 00745 2555  

371  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการอุปกรณ์สารสนเทศ 
(กรณีศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสียาม (CD สหกิจ..) 

ธาดา เหลืองรุ่งโรจน์  CD/PR 00849 2552  

372  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการลงทะเบียน
ออนไลน์ กรณีศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ ภาควทิยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสยาม (CD โครงงาน) /  

ทิพวรรณ สุขสาคร  CD/PR 00753 2555  

373  ระบบสารสนเทศจดัการเรียนการสอน กรณีศึกษา : 
สถาบนักวดวชิาเสริมพฒัน์ (CD โครงงาน) /  

ศุภลกัษณ์ บุญมา CD/PR 00752 2555  

374  รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ : 
ยคุทองของดาราศาสตร์ไทย /  

บุญรักษา สุนทรธรรม 923.1593 บ544ร 2555  

375  รัฐ สังคม และการเปล่ียนแปลง : การพิจารณาในเชิง
อ านาจ นโยบาย และเครือข่ายความสัมพนัธ์ /  

อนุสรณ์ ล่ิมมณี  320.1 อ231ร 2558  

376  รางวลันราธิป 2552 /  สมาคมนกัเขียนแห่งประเทศไทย  928.95911 ร399 2552  
377  รางวลัราชมงคลสรรเสริญผูมี้ผลงานดีเด่นทาง

วฒันธรรม พุทธศกัราช 2557 /  
สถาบนัวฒันธรรมราชมงคล
เฉลิมพระเกียรติ 

อ 306.09593 ร399 2557  

378  ราชาศพัท ์ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน /  ราชบณัฑิตยสถาน  อ 495.913 ร435 2550  
379  รายงานการเงิน /  เกษรี ณรงคเ์ดช  657.48  ก815ร 2541  
380  รายงานการปฎิบติังานสหกิจศึกษา การผลิตป้ายโฆษณา

โครงการบา้นวราพร Procedure of Varaporn Billboard 
Production บริษทั Siam advertising (CD สหกิจศึกษา) /  

สิโรตม ์ริบรวมทรัพย ์ CD/PR 00814 2552  

381  รูปแบบการส่ือสารของผูน้ าแรงงานชาวพม่าจงัหวดั
สมุทรสาคร /  

ณภทัร์จีรา โสภณันา CD/T 00209 2556  

382  วรรณคดีจีน : ประวติัและผลงานสะทา้นโลก /  ส. สุวรรณ  895.109 ส114ว 2557  
383  วฒันธรรมเด็กเร่ร่อนในทอ้งถนน /  สมพงษ ์จิตระดบั  305.569  ส263ว 2540  
384  วเิคราะห์และศึกษาผลกระทบนโยบายประชานิยม ค่าแรง 

และเงินเดือน...ของนโยบายรัฐบาลชุดใหม่ท าได.้.  
สถาบนัการเงิน วฒิุสภา  324.2 ว512 2557  
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385  วจิยัใหพ้ฒันางานประจ า : R2R tips /  เพญ็แข ลาภยิง่  001.42 พ884ว 2555  
386  วธีิการวจิยัทางการศึกษา /  พรรณี ลีกิจวฒันะ 370.72 พ273ว 2558  
387  วธีิตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพื้นฐานปรสิตวทิยาทาง

การแพทย ์/  
ฐิติมนรัตน์ ดวงจนัทร์ดา  616.96 ฐ349ว 2558  

388  ศพัทต่์างประเทศท่ีใชค้  าไทยแทนได ้ฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน เล่ม 1 /  

ราชบณัฑิตยสถาน   อ 495.9124 ศ337 2557 ล1  

389  ศิลปะเปอร์เซีย /  กิติมา อมรทตั  709.55 ศ527 2558  
390  ศึกษาการคดัแยกเช้ือรา Monascus  spp. เพื่อผลิตสารสี  

(CD โครงงาน) /  
ภูสิษฐ ์โภคมงคลทิวตัถ ์ CD/PR 00727 2553  

391  ศึกษารูปแบบการท างานของเคร่ืองฉีดพลาสติก  MITSU 
BISHI MSIIIและลดเวลาในการผลิต (CD สหกิจศึกษา) /  

ธนาคาร โพธ์ิพิชยั CD/PR 00799 2551  

392  สมุดรูป 2436 /  ชวลี อมาตยกุล  อ 770 ช275ส 2557  
393  สร้างจุดเด่น เนน้จุดแกร่ง : คน้หาจุดแขง็ พฒันาให้โดด

เด่น เพื่อชยัชนะและความส าเร็จ /  
บคักิงแฮม, มาร์คสั  พ 158.1 บ247ส 2557  

394  สรีรวทิยาระบบไหลเวยีนโลหิต /  สุวรรณ ธีระวรพนัธ์  612.1  ส869ส 2539  
395  สวนน ้าในบา้น /  ยคุคล จิตส ารวย  635.9674 ย333ส 2557  
396  สารคดี ...เพื่อคุณภาพชีวิต (วรรณกรรมคดัสรร บูรณา

การร่วมสมยั) นวตักรรมเชิงวชิาการของปูชนียาจารย ์/  
สุชาติ โสมประยรู  พ 613 ส761ส 2557  

397  ส่ือส่งเสริมการขาย (CD โครงงาน) /  เจษฎา ตา้นคือ CD/PR 00842 2552  
398  ส่ือสารการเมือง : ทฤษฎีและการประยกุตใ์ช ้/  นนัทนา นนัทวโรภาส  320.014 น418ส 2557  
399  สุขภาพคนไทย 2558 : อุบายขายสุขภาพ เม่ือสุขภาพ

กลายเป็นสินคา้ ยาคือเคร่ืองมือแสวงหาก าไร /  
สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม 
มหาวทิยาลยัมหิดล (วปส.)  

613.09593 ส743 2558  

400  สู่กระบวนทศัน์ใหม่ของผูบ้ริหารการพยาบาล /  สมใจ พุทธาพิทกัษผ์ล 610.73092 ส886 2558  
401  หน่วยกระบวนการส าหรับวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม /  พิสุทธ์ิ เพียรมนกุล  628 พ786ห 2557  
402  หมายเหตุตน้กรุงรัตนโกสินทร์ ประมวลเหตุการณ์เม่ือ

แรกสถาปนากรุงเทพฯ /  
เกริกฤทธ์ิ เช้ือมงคล  959.3 ก764ห 2557  

403  หลกัการและการติดตั้งระบบโทรทศัน์วงจรปิดรักษา
ความปลอดภยั (CDสหกิจศึกษา) /  

อภิชาติ  เณรจาที CD/PR 00731 2552  

404  หลกัการและการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารของ
บริษทั เอก็ซ์ไฟร์ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั (CDสหกิจศึกษา) /  

ออ๊ด พนัคง  CD/PR 00722 2553  

405  หลกัการท างานและการใชง้านของแอร์เซอร์กิตเบรก
เกอร์ (CDสหกิจศึกษา) /  

สุเมธ พิมพพ์งษ ์ CD/PR 00719 2553  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
406  หลกับูรณาการทางการศึกษาตามนยัแห่งพุทธธรรม /  สุมน อมรวิวฒัน์ 294.307  ส841ห 2544  
407  อนาคตเกษตรกรรมไทย /  เบญจวรรณ ฤกษเ์กษม  630.9593 บ788อ 2557  
408   อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใตก้บัดกัประเทศรายไดป้านกลาง  สมชยั จิตสุชน  330.9593 ส238อ 2557  
409  อร่อยชยัพฒัน์ /  มูลนิธิชยัพฒันา  อ 641.5 อ383 2558  
410  อวยัวะในช่องทอ้งและอุง้เชิงกราน : พื้นฐานทาง

การแพทย ์/  
  611.96 อ441 2557  

411  ออกแบบและสร้างระบบรองรับน ้าหนกัรถพลงังาน
เซลลแ์สงอาทิตย ์(CD โครงงาน) /  

อาทิตย ์แซ่จึง  CD/PR 00798 2552  

412  อลัวะสะฎียะฮ ์ดุลยภาพแห่งอิสลาม /  สถาบนัวะสะฎียะฮเ์พื่อสันติภาพ
และการพฒันา  

297 อ573 2557  

413  อาเซียนศึกษา /  ชาญวทิย ์เกษตรศิริ  341.2473 อ617 2556  
414  อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในโรงพยาบาล /  ธีระ กลลดาเรืองไกร 613.62 อ616 2557  
415  อิทธิพลของเกลือร่วมกบัชนิดของควนัต่อปริมาณฮิสตา

มีนและปริมาณสาร 5-ไฮดรอกซีเมทธิล-2-เฟอร์ฟูราลดี
ไฮดใ์นผลิตภณัฑป์ลาซาบะ ( CD โครงงาน) /  

สุทิศา จุลมานะ  CD/PR 00828 2555  

416  อีเลิร์นนิง : จากทฤษฎีสู่การปฏิบติั /  ฐาปนีย ์ธรรมเมธา  371.3344678 ฐ319อ 2557  
 


