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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  1 ศตวรรษ เกียรติ วธันเวคิน /  กฤษฏา ธรรมวริิยารักษ ์ 923.8593 ห159 2552  
2  100 เร่ืองพระราชินีของฉนั /  วทิย ์บณัฑิตยกุล  923.1593 ห159 2553  
3  100 ปี ความสัมพนัธ์ สยาม-รัสเซีย : ค าแปลเอกสาร

ประวติัศาสตร์ ถอดความจากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย / 
ฝ่ายกิจการพิเศษ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

327.593047 ห159 2540  

4  108 โรค 1,009 สมุนไพร /  ศกัด์ิสิทธ์ิ พนัธ์ุสัตย ์ 633.88 ห159 2557  
5  108 ปัญหาปฏิรูปการศึกษา /  ส านกังานปฏิรูปการศึกษา  

องคก์ารมหาชนเฉพาะกิจ  
GP 370.593 ห159 2544  

6  108 ปุจฉาเหมียว - หมาน่ารู้ 2 /  ปานเทพ รัตนากร  พ 636 ป547ห 2548  
7  1421 ปีท่ีจีนคน้พบโลก เร่ืองจริงหรืออิงนิยาย : ปาฐกถา

เกียรติยศ /  
สืบแสง พรหมบุญ  910.951 ส736ห 2555  

8  15 ปี การกระจายอ านาจของไทย /  วรีะศกัด์ิ เครือเทพ   352.1409593 ว849ส 2558  
9  51 สูตร เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพและความงาม /  จริยา เดชกุญชร  641.875 จ167ห 2556  

10  58 ค  าตอบ สู่ประชาคมอาเซียน 2558 /  อรรถยทุธ์ ศรีสมุทร  พ 341.2473 ห556 2556  
11  60 พรรษา รัตนราชสุดา วทิยาปริทรรศน์ /  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  

923.1593 ห111 2558  

12  82 ปี ส านกันายกรัฐมนตรี /  ส านกังานปลดัส านกั
นายกรัฐมนตรี  

352.23 ป818 2557  

13  84 Year ท าเนียบเกียรติยศนายช่างแห่งกรุงสยาม /  ชนายสุ ตินารักษ ์ อ 338.47624 ช149ป 2555  
14  90 ปี ธนาคารเพื่อประชาชน /  ธนาคารออมสิน  อ 332.21 ก832 2546  
15  ANSYS Workbench tutorial : structural and thermal 

analysis using the ANSYS Workbench release 14 
environment /  

Lawrence, Kent L. 620.00420285 L421A 2012 

16  ASEAN mini book /  กระทรวงการต่างประเทศ.  พ 341.2473  อ617 2556  
17  ASEAN smiles : the ways of life and ties that bind 

ASEAN /  
Anuraj Manibhandu  R 341.2473 A816 2014  

18  ASEAN smiles : วถีิชีวติและความผกูพนัใน 10 
ประเทศอาเซียน /  

รุ่งมณี เมฆโสภณ  อ 341.2473 อ617 2557  

19  Basic concepts of psychiatric-mental health nursing 
[CD-ROM] /  

Shives, Louise Rebraca  CD 616.890231 S558B 2008  

20  Be my guest : student's book [VCD]  O'Hara, Francis  VCD 1262 M 2004 d1-2 
21  Bedside cardiac procedures in practice /  รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ ์ 616.12 บ811 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
22  Big data at work : dispelling the myths, uncovering the 

opportunities /  
Davenport, Thomas H. 658.4038 D247B 2014  

23  C how to program [CD-ROM]/  Deitel, H. M. CD 005.133 D325C 2001  
24  Communicating across cultures [VCD]  Dignen, Bob  VCD 1264 M 2011 
25  Culture strikeไม่ไทยแลนด ์ท าแทนไม่ได ้/  ปฏิกาล ภาคกาย  พ 306 ป134ม 2558  
26  Davidson's principles and practice of medicine /  Walker, Brian R. 616 D253 2014  
27  Drug facts and comparisons 2014 [CD-ROM] /  Wolters Kluwer Health  CD/R 615.1 D794 2014  
28  Engineering analysis with SolidWorks simulation 2014  Kurowski, Paul M. 620.00420285 K96E 2014  
29  English for job applications /  Tipamas Chumworatayee  428.225 T459E 2011  
30  English for work /  Sucharat Rimkeeratikul  651.7 S942E 2015  
31  English for work : answer key /  Sucharat Rimkeeratikul  651.7 S942EW 2015  
32  English in medicine [VCD] / Glendinning, Eric H. VCD 1261 M 2004 
33  English words and sentences : an introduction /  Eppler, Eva 425 E64E 2013  
34  Enterprise javabeans by example [CD-ROM] /  Jubin Henri  CD 005.2762 J91E 2000  
35  Enterprise risk management : from incentives to 

controls /  
Lam, James  658.155 L213E 2014  

36  Euro ล่มสลาย : เปิดโปงเบ้ืองลึกของวกิฤติยโูรโซน 
เหตุการณ์ท่ีสั่นสะเทือนหลายลา้นชีวติทัว่โลก /  

Hewitt, Gavin  พ 940 ฮ671ย 2557  

37  Euro ล่มสลาย : เปิดโปงเบ้ืองลึกของวกิฤติยโูรโซน 
เหตุการณ์ท่ีสั่นสะเทือนหลายลา้นชีวติทัว่โลก /  

เฮวทิ, การ์วนิ  พ 332.494 ฮ671ย 2557  

38  Financial statement analysis /  Subramanyam, K. R. 657.3 S941F 2014  
39  Finite element simulations with ANSYS workbench 14 

: theory, applications, case studies /  
Lee, Huei-Huang   620.00151825 L478F 2014  

40  Fundamental of photography : พื้นฐานการถ่ายภาพและ
เทคนิคควบคุมกลอ้ง /  

ศกัด์ิระพี นพรัตน์ (Auxin)  771 ศ326ฟ 2556  

41  His majesty the king and the privy council /  Sak Khosangruang  R 923.2593 H673 2014  
42  His majesty the king and the privy council [Chinese] /  Sak Khosangruang  R 923.2593 HM673 2014  
43  Introduction to hospitality /  Walker, John R  647.94068 W181I 2013  
44  Jack Ma คนธรรมดาท่ีกลายเป็นมหาเศรษฐีโลกในพริบตา  ภทัระ ฉลาดแพทย ์ พ 923.851 ภ373จ 2557  
45  Kaew the playful /  Waenkaew Fic W127K 2014  
46  King by virtue : reflections on the Life-long endeavor 

of King Bhumibol of Thailand /  
Broderick, Richard 923.1593 B864K 2013 
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
47  Leadership 2030 : the six megatrends you need to 

understand to lead your company into the future /  
Vielmetter, Georg 658.4092 V661L 2014  

48  Linux bible [CD-ROM] /  Leiden, Candace CD 005.4469  L527L 2001 d1-2  

49  Management information systems : managing the 
digital firm /  

Laudon, Kenneth C. 658.4038011 L372M 2014  

50  Manual for the internal quality assurance for higher 
education institutions /  

Thailand. Office of the Higher 
Education Commission  

378.00218 M294 2014 

51  Math league : เทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ท่ีช่วย
กระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี /  

วสุิทธ์ิ คงกลัป์  510.712 ว794ม 2558  

52  Mathematics and statistics for financial risk 
management /  

Miller, Michael B. 332.015195 M649M 2014  

53  MATLAB การประยกุตใ์ชง้านทางวศิวกรรมไฟฟ้า /  รัชลิดา ลิปิกรณ์  519.40285 ร331ม 2558  
54  Mobile magic : the saatchi and saatchi guide to mobile 

marketing and design /  
Eslinger, Tom  658.872 E76M 2014  

55  Motion simulation and mechanism design with 
SolidWorks motion 2013 /  

Chang, Kuang-Hua  620.00420285 C456M 2014  

56  Organizational alchemy : strategic moves toward 
organizational change management /  

Thana Siriwallop  658.406 T367O 2009  

57  Perfect English grammar /  วศินีทิพย ์เรนวาลี 425 ว357พ 2557  
58  Photoshop CC professional guide คู่มือฉบบัสมบูรณ์ /  เกียรติพงษ ์บุญจิตร  006.6869 ก854ฟ 2557  
59  Practice-based learning /  พิทกัษ ์ศิริวงศ ์ 370.1523 พ673พ 2557  
60  Professional guide Illustrator CC คู่มือฉบบัสมบูรณ์ /  วสันต ์พึ่งพลูผล  006.6869 ว358ป 2558  
61  Promoting new telecom infrastructures : markets , 

policies and pricing /  
พิพฒัน์ พรหมมี  384.54 ป938 2557  

62  Rang and Dale's pharmacology /  Rang, H . P. 615.1 R196 2016  
63  Reflexions /  เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กมุารี, สมเดจ็พระ, พ.ศ.2498-  
อ 841 ท622ร 2557  

64  Samsung's way วถีิแห่งผูช้นะ /  ฮยองจิน มุน, จอห์น  พ 650.1 ฮ121ซ 2556  
65  Smart card handbook /  Rankl, Wolfgang 004.56 R211S 2003  
66  The management and control of quality /  Evans, James R. 658.4013 E92M 2011  
67  The review book of practical ECG /  องคก์าร เรืองรัตนอมัพร  616.1207547 ร499 2555  
68  Vibration analysis with SolidWorks simulation 2014 /  Kurowski, Paul M.  620.00420285 K96V 2014  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
69  Welcome! : English for the travel and tourism industry 

: student’s book [VCD]  
Jones, Leo  VCD 1263 M 2005 d1-2 

70  Workshop Flash CS6 Animation สร้างงานแอนิเมชนั
การ์ตูน /  

มนสัสินี ล ่าสันเทียะ 006.7869  ม173ว 2558  

71  Workshop Photoshop CS6 Web Design /  พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร  006.6869 ว916 2557  
72  Writing for impact [VCD]  / Banks, Tim  VCD 1265 M 2012 
73  กฎหมายเก่ียวกบัการท่องเท่ียว /  คณาธิป ทองรววีงศ ์ 343.07891 ค127ก 2558  
74  กฎหมายธุรกิจเพื่อการจดัการ /  บุญเพราะ แสงเทียน  346.07 บ522ก 2558  
75  กระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์กรณีศึกษารายการ

แจ๋ว สถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 (CDสหกิจศึกษา) /  
จกัริน ชุติคุณากร CD/PR 01031 2553  

76  กลไกการตา้นเซลลม์ะเร็งของพืชสมุนไพร การวจิยัทาง
การแพทย ์/  

ธนวรรณ กุมมาเสือ  615.321 ธ154ก 2555  

77  กลยทุธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการดา้นโลจิ
สติกส์ของบริษทั ขนส่งด่วน กรุงเทพ จ ากดั /  

วรวฒิุ ประวติัโยธิน  IS  ว285 2556  

78  กลศาสตร์ 1 /  รัชนี รุจิวโรดม  531 ร333ก 2558 ล1  
79  กะเทาะแก่นอาเซียน : เรียนรู้วฒันธรรมร่วมสมยั "POP 

culture" /  
อมัพร จิรัฐติกร  พ 341.2473 อ555ก 2555  

80  การแกไ้ขปัญหาระบบลมของรถเจาะ Drilltech D45KS 
(CD โครงงาน) /  

พชรเวทย ์วงศาโรจน์ CD/PR 01149 2552  

81  การเขียนสร้างสรรคท์างส่ือส่ิงพิมพ ์: idea ดี ๆ ไม่มีวนั
หมด /  

เกศินี จุฑาวจิิตร  808.066 ก583ก 2557  

82  การควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีตามมาตรฐานการ
สอบบญัชี รหสั 220 ของบริษทั อาร์เอสเอม็ ออดิท 
เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั /  

สมใจ เพชรนที  IS  ส237 2557  

83  การจดัการคลงัพสัดุและอะไหล่ (CD สหกิจศึกษา) /  วรีวฒัน์ นามมิตรมาก  CD/PR 01160 2553  
84  การจดัการโรคเบาหวาน : มิติของโรคและบทบาท

พยาบาล /  
อรพินท ์สีขาว  616.462 อ335ก 2558  

85  การจ าแนกเชิงพื้นท่ีของพื้นท่ีเผาไหม ้เพื่อการเฝ้าระวงั
และการป้องกนัการเผาในท่ีโล่ง: กรณีศึกษาจงัหวดั
เชียงใหม่ ล าพนู และแม่ฮ่องสอน /  

ศุทธินี ดนตรี 541.361 ก446 2557  

86  การใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตของธุรกิจส่งออกอญัมณีและ
เคร่ืองประดบัในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก /  

พชัรมยั กานตก์นก  IS  พ517 2555  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
87  การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิคส์ /  ก่อกู ้เชียงทอง 617.3  ก451 2536  
88  การติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ

ชุมสายโทรศพัท ์ณ. บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
ชุมสายลาดหญา้ (CD โครงงาน) /  

วรวฒิุ นาเวยีง  CD/PR 01147 2552  

89  การบริหารจดัการระบบเครือข่าย (CD สหกิจศึกษา) /  อุไรรัตน์ เยื้องสวสัด์ิ CD/PR 01143 2553  
90  การบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน /  รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ  371.2 ร621ก 2557  
91  การบริหารพื้นท่ีหนา้งาน /  Endo, Isao  658.5 อ894ก 2551  
92  การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง /  สมทรง รุ่งเรืองศิลป์ GP 330.9593 ก469 2551  
93  การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คร้ังท่ี 2  ส านกังานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ  

    GP 330.9593 ก469 2554 ล2 

94  การประชุมวชิาการเครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษา เขตภาค
กลาง เพื่อพฒันาบณัฑิตอุดมคติไทย ประจ าปี 2557 25 
กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุรี "วกิฤตบณัฑิตไทย--ความทา้ทาย 
โอกาสและแนวทางการพฒันา" : รวมบทความทาง
วชิาการ /  

- RH 378.1 ก482 2557  

95  การประเมินผลความพึงพอใจ ความคาดหวงัและความ
เช่ือมัน่ของผูเ้ก่ียวขอ้งต่อการปฏิบติังานของส านกังาน
ปลดักระทรวงยติุธรรมและกระทรวงยติุธรรม พ.ศ. 
2557 /  

อภิรัชศกัด์ิ รัชนีวงศ ์ GP 353.409593 กค491 2557  

96  การปรับปรุงการผลิตช้ินส่วน Brace Assy Ctr Plr hinge 
(Model : X11J) (CD สหกิจศึกษา) /  

นฐัพล เส้นทอง CD/PR 01150 2552  

97  การแปลผลภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ของตบั /  ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ ์ 616.3620754 ก491 2557  
98  การผลิตงานประชาสัมพนัธ์ หน่วยท่ี 1-8 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สาขาวชิานิเทศศาสตร์  
659.29  มส747ก 2543 ล1  

99  การผลิตงานประชาสัมพนัธ์ หน่าวยท่ี 9-15 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิานิเทศศาสตร์  

659.29 มส747ก 2543 ล2  

100  การพยาบาลศลัยศาสตร์ทางคลินิก /  วรนุช เกียรติพงษถ์าวร  610.73677  ก492 2545  
101  การพฒันาระบบเก็บค่าใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

(CD โครงงาน) /  
กิตติพงษ ์กระดานลาด CD/PR 01154 2557  

102  การพฒันาหลกัสูตร ทฤษฎีสู่การปฏิบติั /  ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์  375.001 ช432ก 2557  
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103  การเพิ่มประสิทธิภาพและแกไ้ขปัญหาการผลิตดว้ย

โปรแกรม PPPA2000 เพื่อส่งเสริมการท า TPM [ซีดี-รอม] 
สุวรรณ สุทธิขจรกิจการ CD 658.500285 ส869ก 2545  

104  การภาษีอากร /  สมคิด บางโม  336.2 ส234ก 2557  
105  การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย /  เสกสรรค ์ประเสริฐกุล  323.09593 ส888ก 2557  
106  การวงแผนและควบคุมการผลิตของหน่วยยางอดั 1 (CD 

สหกิจศึกษา) /  
ไพรัช พวงมาลยั CD/PR 01158 2553  

107  การวางแผนทางการเงินของผูมี้รายได ้/  สมยศ อริยมงคลสกุล  IS  ส274 2557  
108  การวางแผนและวเิคราะห์การทดลองทางชีววทิยา /  สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ  570.724 ส232ก 2558  
109  การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์ /  ศิริชยั พงษว์ชิยั  001.4220285 ศ452ก 2556  
110  การวเิคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย /  

ชนิดา เชียงแสน  IS ช152(1) 2553  

111  การวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตดัสินใจทางธุรกิจ /  เกรียงศกัด์ิ อวยพรเจริญชยั  658.4033 ก768ก 2548  
112  การวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตดัสินใจทางธุรกิจ 

[ซีดี-รอม] /  
เกรียงศกัด์ิ อวยพรเจริญชยั  CD 658.4033 ก768ก 2548  

113  การวจิยัชุดทดสอบและการพฒันาเทคโนโลย ี
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์2554 /  

กระทรวงสาธารณสุข. 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 

610.7 ก514 2555  

114  การวจิยับริการทางสุขภาพ /  กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ  362.1072 ก728ก 2557  
115  การวจิยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น /  สุวมิล วอ่งวาณิช  001.4 ส882ก 2558  
116  การศึกษาความคิดเห็นและทศันคติของนกัศึกษาใน

ระดบัปริญญาโทและเอกของมหาวทิยาลยัสยามเก่ียวกบั
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน /  

นาเดีย อารีอีส  IS  น454 2557  

117  การศึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวชิาการดา้นคน
พิการและการจดัสัมมนาวชิาการระดบัชาติดา้นคน
พิการ คร้ังท่ี 6 ประจ าปี 2557 : รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
(Final report) "เท่าเทียมสร้างสรรคสู่์สังคมเป็นสุข
ร่วมกนั" (Creative equality towards inclusive society) /  

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
 

GP 362.4 ก522 2557  

118  การศึกษาเร่ือง ระดบัขวญัและก าลงัใจของพนกังานใน
ส านกังานผูต้รวจสอบบญัชีในเขตภาษีเจริญ /  

สมพร กลา้หาญ  IS ส265 2555  

119  การศึกษาหลอดเลือดจอตาดว้ยการฉีดสีฟลูออเรสซีน /  แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์  617.7 ก522 2557  
120  การสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัของธุรกิจ 

โรงกลึงในเขตพื้นท่ีบางบอน กรุงเทพมหานคร /  
สุภาภรณ์ โพธ์ิอาศยั  IS  ส839 2556  
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121  การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไมเ้บ้ืองตน้ /  กว ีหวงันิเวศน์กุล  624.1821 ก325ก 2558  
122  การออกแบบตวัควบคุมพีไอดีเอโหมดแรงดนัท่ีใช ้ 

ออปแอมป์และวงจรสายพานกระแส (CD โครงงาน) /  
ชยัยศ สุทธาวาส CD/PR 01156 2558  

123  การออกแบบและสร้างเคร่ืองป้ิงแจงลอนควบคุมโดย 
พีแอลซี (CD โครงงาน) /  

ววิฒัน์ มีมุข CD/PR 01157 2558  

124  การออกแบบและสร้างเคร่ืองเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผา่น
ระบบอินเทอร์เนต (CDโครงงาน) /  

สุริยา จนัทจิตร CD/PR 01023 2556  

125  การออกแบบและสร้างโตะ๊ส าหรับเปล่ียนจ๊ิกส าหรับ
งานเช่ือม (CD สหกิจศึกษา) /  

ณรงตศ์กัด์ิ ล้ีเลิศปัญญากุล CD/PR 01151 2552  

126  การออมก่อนวยัเกษียณของพนกังานในเขต
อุตสาหกรรมบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี /  

พรนภา อุทยัวงศศ์กัด์ิ  IS  พ245 2556  

127  ก าเนิดมหาอาณาจกัรโบราณ /  อนนัตชยั จินดาวฒัน์  909 อ169ก 2552  
128  กินออ้ผะหญา /  สนัน่ ธรรมธิ 390.09593  ส198ก 2556  
129  เก่งภาษาจีนดว้ยตวัเอง /  นรินทชยั ฮะภูริวฒัน์      495.182495911 น242ก 2557  

130  เก่งภาษาจีนดว้ยตวัเอง [วซีีดี]  นรินทชยั ฮะภูริวฒัน์  VCD 1266 M 2557  
131  ของเพื่อนให ้/  เทพ เทวกุล, ม.ร.ว., ผูจ้ดัท า อ 327.470593 ข281 2550  
132  ขอพระม่ิงขวญั ทรงพระเจริญ เน่ืองในมหามงคลเฉลิม

พระชนมาย ุ60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี /  

ศิริธร บวัคง  923.1593 ข286 2558  

133  ขายไดใ้น 3 ว!ิ /  จอยเนอร์, มาร์ก  พ 658.81 คจ199ข 2549  
134  ขา้วไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน /  อทัธ์ พิศาลวานิช  338.17318 อ539ข 2558  
135  เขตแดนสยามประเทศไทยกบัลาวและกมัพชูา /  สุภลกัษณ์ กาญจนขนุดี  341.42 ส834ข 2556  
136  เขมรสมยัหลงัพระนคร /  ศานติ ภกัดีค า  959.6 ศ343ข  2556  
137  เขียน Java GUI และ JSP ดว้ย Netbeans /  วาสนา เหงา้เกษ  005.133 ว491ข 2558  
138  ความคิดเห็นและการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีใชเ้ฟชบุก๊เป็น

ช่องทางในการส่ือสาร /  
ภทัรวรรธน์  โพธ์ินอ้ย T/มส 658.800285467 ภ373ค 

2557  
139  ความในใจของขา้พเจา้ /  - 923.1593 จ679ค 2554  
140  ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อตลาดน ้า

ตล่ิงชนั /  
พชัรดา มงคลนวคุณ  IS พ516 2555  

141  ความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ บริษทั อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตร้ีส์ 
จ  ากดั(มหาชน) จงัหวดันครปฐม /  

ไพระว ีปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา  IS  พ986 2557  
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142  ความพึงพอใจในสวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยัใน

สถานประกอบการและดา้นสุขภาพของพนกังานฝ่าย
ผลิตท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร : กรณีศึกษา บริษทั 
มิลลค์อนสตีลอินดสัทรีส์ จ  ากดั(มหาชน) /  

ศิวพร หนูบวั  IS  ศ542 2556  

143  ความมัน่คงอาเซียน /  พรเทพ จนัทรนิก  341.2473 พ242ค 2557  
144  ความร่วมมือดา้นความมัน่คงของประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตภ้ายใตอ้าเซียน : การวิเคราะห์
พฒันาการและความพร้อมท่ีจะเขา้สู่ประชาคมความ
มัน่คง /  

ดนยัวฒันา รุ่งอุทยั  341.2473 ด123ค 2558  

145  ความรู้ทางการส่ือสาร /  กิติมา สุรสนธิ 302.2 ก677ค 2557  
146  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัราคา

ตลาดของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหมวดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย /  

อ านาจ เห็นวงศป์ระเสริฐ  IS  อ686 2555  

147  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบญัญติั
แห่งชาติ วนัศุกร์ท่ี 12 กนัยายน 2557 /  

ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  อ 351.593  
ค356 2557  

148  ค าพอ่สอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราช
ด ารัสเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง /  

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั, พ.ศ.2470-  

อ 895.915 ภ671ค 2554  

149  คิดแบบ ลี กวน ย ู/  วริศรา ภานุวฒัน์  พ 923.25957 ว329ค 2558  
150  คุณโกหก /  วนิ เอ่ียมอ่อง  พ 177.3 ว617ค 2554  
151  คุยเฟ่ืองเร่ืองทอง /  วรีะ ธีรภทัร    พ 332.63222021 ว841ค 2548  

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

ภาณุพงษ ์ปัตติสิงห์  620.00420285 ภ432ค 2557  

153  คู่มือแกปั้ญหาธุรกิจ 360 องศา /  บอร์เกนิชต,์ เดวดิ  พ 650 บ243ค 2558  
154  คู่มือตารางสายไฟฟ้า ตามมาตรฐาน วสท. พ.ศ. 2556 /  ประสิทธ์ิ พิทยพฒัน์  621.31933 ป414ค 2558  
155  คู่มือทดสอบความถนดั /  บาร์เร็ต, จิม  153.94 บ294ค 2553  
156  คู่มือวศิวกรไฟฟ้า : ฉบบัปรับปรุง /  ลือชยั ทองนิล  621.3 ล517ค 2558  
157  เคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ /  วลิาศ พุม่พิมล  572 ว721ค 2556  
158  เคมีวสัดุ เคมีพื้นผิว และปฏิกิริยาเร่ง /  วทิยา เรืองพรวสุิทธ์ิ  541.33 ว582ค 2558  
159  เคร่ืองหอมภูมิปัญญาไทย /  บงัอร โพธ์ิน่ิมแดง  668.5 บ249ค 2557  
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160  แคลคูลสั 1 /  สุกญัญา สนิทวงศ ์ณ อยธุยา  515 ส739ค 2558  
161  แคลคูลสั 3 /  ด ารงค ์ทิพยโ์ยธา  515 ด493ค 2558 ล3  
162  โครงการศึกษาพฒันานโยบายการยติุธรรมเพื่อ

แกปั้ญหาหน้ีนอกระบบ : รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ /  
วนัชยั มีชาติ RH 332.49593 ว426ค 2556  

163  งานวชิาการดา้นความมัน่คงขอ้มูลข่าวสาร (Cyber 
security) และทฤษฎีการท าสงครามขอ้มูลข่าวสาร 
(Information warfare) /  

กลุ่มงานขบัเคล่ือนภารกิจพิเศษ 
(ภารกิจโทรคมนาคม) 

005.8 ง319 2556  

164  เงาตะวนัออก : มองอุษาทวปีผา่นสายตา API Fellows /  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 959 ง829 2553  
165  เงาะภาคใตข้องไทยเป็นเผา่เซมงัไม่ใช่ซาไก /  บุญเสริม ฤทธาภิรมย ์ 305.89591 บ593ง 2557  
166  เงินตราในอาเซียน /  วรีวรรณ ภิญญรัตน์  332.495 ว835ง 2555  
167  จดหมายจากครูยโูซะ : เล่าเร่ืองภาษามาลายใูนภาษาไทย/ ประพนธ์ เรืองณรงค ์ พ 499.28 ป299จ 2556  
168  จริยธรรมทางธุรกิจ /  จินตนา บุญบงการ  174.4 จ482จ 2555  
169  จะเลือกการปฏิวติัทางการศึกษาหรือจะเลือกความ

พินาศ /  
วทิยากร เชียงกลู 370.9593  ว583จ 2553  

170  จารึก เร่ืองอศัจรรยค์นยคุปัจจุบนั(ไม่)เคยรู้ (ฉบบัเสริม
ขอ้มูลใหม่) /  

ภควตั ฟูสกุลธรรม  พ 089.95911 จ319 2558  

171  จิตเวช ศิริราช /  นนัทวชั สิทธิรักษ ์ 616.89 จ392 2558  
172  จุดเทียนส่องทาง /  อมัพร พงษก์งัสนานนัท ์ พ 370.593 จ632 2553  
173  เจา้ฟ้านกัส่ิงแวดลอ้ม [ซีดี-รอม] /  จ านรรจา ชุ่มช่ืน  CD 923.1593  จ758 2549  
174  ชีวประวติั แจค็ หม่า มีชีวิตอยูเ่พื่อสะทา้นโลก /  หลิวซ่ืออิง 923.851 ห337ช 2558  
175  ชีวติท่ีไร้ตวัตน : เร่ืองราวชีวิตของแรงงานชา้มชาติใน

ประเทศไทย /  
นิค ดนัลอป  331.6209593 น552ช 2554  

176  ชีสเคก้สร้างอาชีพ /  ครัวรสเด็ด  641.8653 ช589 2557  
177  ชุมชนจินตกรรม : บทสะทอ้นวา่ดว้ยก าเนิดและการ

แพร่ขยายของชาตินิยม /  
แอนเดอร์สัน, เบน  320.54 อ945ช 2557  

178  เช่ือกรรม รู้กรรม แกก้รรม /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)  พ 294.3422 พ349ช 2555  
179  เช้ือเพลิงชีวภาพดว้ยตวัเร่งชีวภาพ /  วรวฒิุ จุฬาลกัษณานุกลู  662.88 ว275ช 2558  
180  ใชเ้งินแบงคท์  าธุรกิจดีกวา่ /  นุกลู เรืองอุทยั พ 332.1753 พ722ช 2553  
181  ญาณวทิยา (ทฤษฎีความรู้) /  ชยัวฒัน์ อตัพฒัน์  121 ช432ญ 2555   
182  ดว้ยพลงัแห่งรัก /  วารยา พึ่งตนเพียร  อ 923.1593 ด251 2549  
183  ดว้ยพลงัแห่งรัก [ซีดี-รอม] /  วารยา พึ่งตนเพียร  CD/ อ 923.1593 ด251 2549  
184  ด ารงประเทศ /  เวทางค ์ น ว912ด 2556  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
185  ดิกชนันารีไทย-องักฤษเพื่อการใชอ้ยา่งผูมี้การศึกษา /  ลอย ชุนพงษท์อง  อ 423.95911 ล157ค 2545  
186  ตวัอยา่งความส าเร็จการประยุกตใ์ชป้รัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง /  
- GP 330.9593 ต289 2553  

187  ตามล่าหากะโหลก มนุษยปั์กก่ิง /  สัตยา ชูชยั  น ต341 2538  
188  ต ารา การออกแบบโรงงานอาหาร /  วรีเชษฐ ์จิตตาณิชย ์ 624.18 ว826ต 2558  
189  ต าราโรคหืด /  สมบูรณ์ จนัทร์สกุลพร  616.238 ต367 2556  
190  ต าราวสิัญญีวทิยา : การใหย้าระงบัความรู้สึกเพื่อ

คุณภาพและความปลอดภยั /  
สมรัตน์ จารุลกัษณานนัท ์ 617.96 ส275ต 2548  

191  ต าราหมอดูลา้นนา /  สนัน่ ธรรมธิ 133.5 ส198ร 2557  
192  ติมอร์ตะวนัออก : เส้นทางสู่เอกราช /  เทเลอร์, จอห์น จี.  959.86 ท638ต 2555  
193  ตูล้ายทอง ภาค 2 ตอนท่ี 3 (สมยัรัตนโกสินทร์ กท. 191-

กท. 285) /  
ก่องแกว้ วรีะประจกัษ ์ อ 709.593 ก345ต 2530  

194   เตม็สิบ 10 ปี ทีเคพาร์ค : 1 ทศวรรษการอ่านของสังคมไทย  วฒันชยั วนิิจจะกลู พ 028 ต699 2558  
195  เตรียมความพร้อมก่อนคลอด [วซีีดี]  - VCD 1233 M 2547  
196  ถอดรหสัลบัขมุทรัพยล์าว ตอน 4 เคล็ดลบัลงทุนในลาว/  กอ้งภพ วงัสุนทร  พ 959.4 ก344ถ 2558  
197  ทบทวนภูมิทศัน์การเมืองไทย /  อภิชาต สถิตนิรามยั  320.9593 อ252ท 2556  
198  ทฤษฎีองคก์ารสมยัใหม่ /  ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 658.402 ท478ท 2547  
199  ทกัษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์/  ดาริน โตะ๊กานิ 618.20231 ด429ท 2557  
200  ทุกส่วนของปาลม์น ้ามนัลว้นน าไปใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งส้ิน / นิรันดร์ สุมาลี 633.851 ท541 2556  
201  เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภณัฑ ์/  รัฐไท พรเจริญ  741.2 ร353ท 2558  
202  เทคโนโลยเีทอร์โมอิเล็กทริก /  ทศวรรษ สีตะวนั  537.65 ท239ท 2558  
203  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจดัการ

สารสนเทศ /  
ดิชิตชยั เมตตาริกานนท ์ 025.04 ด521ท 2558  

204  เทียบความต่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2540 กบั พุทธศกัราช 2550 ท่ีมีการแกไ้ข
พร้อมเหตุผลโดยสังเขป /  

นาถะ ดวงวชิยั อ 342.593 ท741 2557  

205  เท่ียวเมืองไทย [ซีดี-รอม] /  ศรัณย ์บุญปาน CD/อ 915.9304 ท772 2548  
206  ธรรมาภิบาล :เพื่อการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน /  รัชยา ภกัดีจิตต ์ 351 ร345ธ 2557  
207  นวตักรรมน าการตลาด /  ชยตุ ภวภานนัทก์ุล  พ 658.8 ช196น 2558  
208  นกัศึกษาต่างชาติท่ีศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ในสังกดั

และในส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี
การศึกษา 2555 /  

ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

378 น378 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
209  น่าจะรู้อยา่งน้ีตั้งแต่ตอนอาย ุ20 /  ซีลิง, ทีน่า พ 158 ซ349น 2556  
210  น ้าด่ืมในอุดมคติ /  สมศกัด์ิ วรคามิน  363.61 ส283น 2558  
211  แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง เล่มท่ี 4 /  ส านกังานศาลปกครอง  อ 342.0664 น927 2556 ล4  
212  แนวคิด หลกัฐาน และการปฏิบติั : ความปลอดภยัของ

การตั้งครรภ ์/  
ทิพวรรณ เลียบส่ือตระกลู  618.2 ท478น 2557  

213  แนวทางการบริหารจดัการเส้นทางคมนาคมในภาวะภยั
พิบติั /  

กรุงเทพมหานคร. ส านกั
การจราจรและขนส่ง  

363.34 น927 2557  

214  แนวทางการปฏิรูปการช่วยเหลือชาวนา และพฒันาขา้ว
ไทยอยา่งย ัง่ยนื /  

ส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

630.92 น927 2557  

215  แนวทางการพฒันาการศึกษาไทยกบัการเตรียมความ
พร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 : รายงานการวจิยั /  

รัชนี พึ่งพาณิชยก์ุล  RH 370.9593 น927 2557  

216  แนวทางการพฒันาวธีิพิจารณาคดีปกครองเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม /  

ศาลปกครอง  342.0664 น927 2557 

217  บทคดัยอ่งานวิจยั : ทุนสนบัสนุนของมหาวทิยาลยัราช
ภฏัสวนดุสิตระหวา่งปี 2550-2553 /  

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต. 
สถาบนัวจิยัและพฒันา  

AB 016.5 บค125 2554  

218  บทละครร้อง 9 เร่ือง ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้
เจา้อยูห่วั /  

มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาท 
สมเด็จพระ, พ.ศ.2423-2468  

อ 895.912 ม113บ 2555  

219  บทวเิคราะห์ขอ้มูล สถานการณ์ และเช่ือมโยงเพื่อวาง
ทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.
2557-2561) /  

ศรีสมบติั โชคประจกัษช์ดั GP 323 บ129 2558 ล1  

220  บทสรุปส าหรับผูบ้ริหารเก่ียวกบัแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2557-2561) /  

ศรีสมบติั โชคประจกัษช์ดั GP 323 บ131 2558 ล2  

221  บรรณานุกรมและสาระสังเขปพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั [ซีดี-รอม] /  

ล าดวน เทียรฆนิธิกุล CD / อ 016.895911 บ165 
2546  

222  บีอีซี-เทโร เรดิโอ เวบ็ แพลน (CD สหกิจศึกษา) /  ศิริรัตน์ จารุนนทว์วิฒัน์  CD/PR 01144 2557  
223  เบตา้กลูแคน : ดีท่ีสุดในโลกท่ีมนุษยเ์คยคน้พบ /  สมศกัด์ิ วรคามิน  613.2 ส283บ 2557  
224  เบ้ืองหลงัการเยอืนกรุงสยามของมกุฎราชกุมารรัสเซีย : 

มิติการเมืองใหม่สมยัรัชกาลท่ี 5 /  
ไกรฤกษ ์นานา  959.3035 ก976บ 2552  

225  ป.อาญา ประมวลกฎหมายอาญา ฉบบัจบัประเด็น 
พร้อมฎีกา /  

ฐาน ธนชยัววิฒัน์ 345 ป111 2558 

226  ปฐมราชอิสราเอล /  เอ้ือน แกว้กงัวาล  956.94 อ932ป 2550  
227  ประชากรสามกลุ่มวยัไดอ้ะไรจากการสวดมนต ์/  มหาวทิยาลยัมหิดล 294.3443 ป231 2558  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
228  ประชุมประกาศตราประจ าต าแหน่งในรัชสมยั

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั [ซีดี-รอม] /  
รัชนี ทรัพยว์จิิตร  CD อ929.81593   

229  ประชุมหมายรับสั่ง ภาค 5 ตอนท่ี 1 สมยักรุง
รัตนโกสินทร์ : รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั จ.ศ.1213 /  

ก่องแกว้ วรีะประจกัษ ์ อ 959.3034 ป248 2548  

230  ประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง /  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั GP 307.14 ป352 2556  
231  ประวติัปรัชญาการเมือง เล่มท่ี 1 /  สเตร๊าส์, ลีโอ  320.01 ป372 2558 ล1  
232  ประวติัปรัชญาการเมือง เล่มท่ี 2 /  สเตร๊าส์, ลีโอ   320.01 ป372 2558 ล2  
233  ประวติัปรัชญาการเมือง เล่มท่ี 3 /  สเตร๊าส์, ลีโอ  320.01 ป372 2558 ล3  
234  ประวติัศาสตร์กมัพชูา /  แชนดเ์ลอร์, เดวดิ  959.6 ช791ป 2557  
235  ประวติัศาสตร์ไทย 2 ราชวงศจ์กัรี /  พลาดิศยั สิทธิธญักิจ  อ 959.303 พ456ป 2551 ล2  
236  ประวติัศาสตร์บรูไน /  ดลมนรรจน์ บากา  959.55 ด147ป 2557  
237  ประวติัศาสตร์มาเลเซีย /  อนัดายา, บาร์บารา วตัสัน  959.5 อ543ป 2557  
238  ประวติัศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต/้ เชษฐ ์ติงสัญชลี  709.5 ช721ป 2558  
239  ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ /  คอร์ปุส, โอ.ดี.  338.9599 ค189ป 2556  
240  ประวติัศาสตร์อินโดนีเซีย /  ไชนุดิน, เอลชา  959.8 ช952ป 2557  
241  ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้: สุวรรณภูมิ-

อุษาคเนยภ์าคพิสดาร เล่ม 1 /  
ฮอลล,์ ดี.จี.อี.  959 ฮ174ป 2557 ล1  

242  ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้: สุวรรณภูมิ-
อุษาคเนยภ์าคพิสดาร เล่ม 2 /  

ฮอลล,์ ดี.จี.อี.  959 ฮ174ป 2557 ล2  

243  ประสิทธิภาพการวางแผนทางการเงินกบัความส าเร็จใน
การด าเนินงานของธุรกิจยานยนต ์/  

อชิรญา ค าเหลือ  IS  อ119 2556  

244  ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยศ์ลัยกรรมความ
งามของผูบ้ริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร /  

ภทัรธิดา สุรเดชาวงศ ์ IS  ภ364 2556  

245  ปัจจยัการส่งเสริมการขายท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือชาเขียวยีห่้ออิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร /  

พิกุล อินทะวงศ ์ IS  พ631 2556  

246  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านเวดด้ิงสตูดิโอใน
เขตกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร /  

กมลา จนัทร์พึ่ง  IS  ก138 2556  

247  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองกรองน ้าของผูบ้ริโภค
ในเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร /  

ศิวกร ศิริสุวจิกัษณ์  IS ศ541 2555  

248  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูป่้วยท่ีมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี /  

สาธิต จีรบุณย ์ PA 362.11 ส642ป 2557  
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249  ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารโลจิสติกส์ของ

ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุกเส้นทางการ
ขนส่งภาคกลางและภาคเหนือ /  

วมิลวรรณ ประวติัโยธิน  IS  ว672 2556  

250  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้จาก
อินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร /  

ณฐัดนยั แกว้หานาม  IS  ณ329 2556  

251  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวติของ
พนกังานองคก์รเอกชนในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร /  

ศิริลกัษณ์ แซ่โคว้  IS  ศ484 2556  

252  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของพนกังานบริษทั ICC 
International Public Company Limited ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร /  

อรรจน์ ฉนัทะอมรวงศ ์ IS  อ344 2553  

253  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
ของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้ร่วมโครงการ
แลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรมเอวายซี ประเทศไทย /  

ศิริพร สาคเรศ  IS  ศ463 2556  

254  เป็นไปไดท่ี้สเปน /  ณิชกมล จนัทร์อุดม  พ 914.6 ณ431ป 2549  
255  เปิดประตูดูญ่ีปุ่น /  อาเบะ, นาโอบุมิ พ 390.0952 อ629ป 2558  
256  ผมจะเป็นคนดี ก่อร่างสร้างธุรกิจ ฉบบัสมบูรณ์ /  วกิรม กรมดิษฐ ์ 

ประภสัสร เสวกิุล  
พ 920.7109593  
ว495ผ 2552  

257  ผลงานวชิาการดา้นกิจการโทรคมนาคม : เทคโนโลยี
กา้วไกลไปกบัโครงข่ายยคุหนา้ (NGN) /  

ส านกังานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ 

GP 384 ผ191 2554  

258  ผลิตภณัฑภ์าคและจงัหวดั แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบบั 
พ.ศ.2556 /  

ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

GP 339.31593 ผ194 2558  

259  ผูร้้ายสมยัคุณปู่  /  ชาลี เอ่ียมกระสินธ์ุ  พ 089.9591  ช527ผ 2557  
260  แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2557-2561) / ศรีสมบติั โชคประจกัษช์ดั GP 323 ผ932 2558 ล3  
261  พนนัพื้นบา้น : การรุกคืบของธุรกิจการพนนัสู่วถีิชุมชน / กิตติพงศ ์สนธิสัมพนัธ์ พ 394.3 ก674พ 2557  
262  พยาธิสรีรวทิยาส าหรับพยาบาล /  ลิวรรณ อุนนาภิรักษ ์ 611.01815 ล461พ 2558  
263  พระกรรมฐานกบัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาใน

ต่างประเทศ /  
พระรักษพล กุลวฑฺฒโน  294.3 พ364พ 2557  

264  พระทรงเป็นดวงแกว้ส่องไทย [ซีดี-รอม] /  ศรีนิตย ์บุญทอง  CD/อ 932.1593  พ326 2548  
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265  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วักบัคณะองคมนตรี /  สัก กอแสงเรือง  อ 923.2593 พ343 2556  
266  พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปิยมหาราชท่ีทรงมีต่อ

กองทพัเรือ [ซีดี-รอม]  
คณะกรรมการอ านวยการจดังาน
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  

CD/อ 923.1593 พ357 2547  

267  พระราชประวติัและเหรีญในรัชกาลท่ี 5 /  สมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย  อ 737.49593 พ374 2537  
268  พระสุจริตสุดา /  สิริทศันา  920.72 ส731พ 2557  
269  พฤติกรรมการซ้ือและส่วนผสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟนในเขต
บางแค /  

นวพล งามเลิศวงศ ์ IS  น297 2556  

270  พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็ของ
ผูบ้ริโภคในเขตยางแค กรุงเทพมหานคร /  

ยพุาวรรณ เพชร์กระจาย  IS  ย419 2556  

271  พฤติกรรมการเลือกซ้ือแวน่ตาของผูบ้ริโภคในเขตบาง
รัก กรุงเทพมหานคร /  

พณัธิตรา แกว้มา  IS  พ533 2556  

272  พฤติกรรมการออมเงินแบบประกนัชีวติของผูบ้ริโภคใน
เขตอ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี /  

ภทัรวรี สามคัคีนนท ์ IS  ภ372 2556  

273  พฤติกรรมความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์
หลอดไฟฟ้าแอลอีดีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสาคร /  

คมกฤช อภิธารานนท ์ IS  ค145 2556  

274  พฤติกรรมลูกคา้ท่ีใชบ้ริการและความพึงพอใจท่ีมีต่อ
การบริการธนาคารอตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั
(มหาชน) สาขาบางบอน กรุงเทพมหานคร /  

ฉตัรทิพย ์วงศค์  าสอน  IS  ฉ233 2556  

275  พฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือรถยนตข์นาดเคร่ืองไม่
เกิน 1,200 ซีซี ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร /  

รัญชน์นิกษา สิทธิวรีะกุล  IS  ร349 2556  

276  พฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อ
การตดัสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร /  

อรอุมา บุญสุริยกิจจา  IS  อ386 2555  

277  พลวตัขบวนการประชาสังคมในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย /  

ซูซูกิ,โนริยกิู 303.484 พ177 2555  

278  พลงัอญัมณีและหินสีน าโชค เสริมดวงชะตา /  จุฑามาศ ณ สงขลา  พ 553.8 จ628พ 2558  
279  พฒันาเวบ็ไซตส์มยัใหม่ดว้ย HTML5 CSS3 + jQuery 

ฉบบัสมบูรณ์ /  
จีราวธุ วารินทร์  005.72 จ575พ 2557  

280  พืชพรรณไมม้งคล /  ส. พลายนอ้ย  พ 635.9 ส113พ 2554  
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281  เพญ็ศรี พุม่ชูศรี คีตศิลปิน /  ขจิต ศิกษมตั 927.8 พ899 2550  
282  เพลงอาเซียน /  ฝ่ายวชิาการสถาพรบุค๊ส์  341.2473 พ919 2557  
283  แพทยศ์าสตร์สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทยแ์ละ

มรดกทางวรรณกรรมของชาติ /  
บุษบา ประภาสพงศ ์ อ 610.959303  พ958 2542  

284  ฟิสิกส์ 1 /  เซอร์เวย,์ เรยม์อนด ์เอ.  530 ซ548ฟ 2558 ล1  
285  แฟนพนัธ์ุแทไ้อน์สไตน์ /  บญัชา ธนบุญสมบติั  530.11 บ253ฟ 2548  
286  แฟ้มลบั FBI ล่าไอน์สไตน์ /  เจอโรม, เฟรด  พ 925 จ756ฟ 2548  
287  ภาษาองักฤษในโรงแรม /  อาจารยเ์อก  428.24  อ599ภ 2558  
288  ภูมิปัญญาเชิงช่างเชียงใหม่ /  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  745.5 ภ669 2554  
289  ภูมิแพใ้นเด็กรักษาเองได ้/  ลลิตา ธีระสิริ  พ 616.97 ล145ภ 2549  
290  มรดกไอน์สไตน์ /  สม สุจีรา พ 153.42 ส231ม 2558  
291  มหศัจรรยท์บัทิม /  สมศกัด์ิ วรคามิน  634.64 ส283ม 2554  
292  มหามงคลชาวสยาม : 84 พระบรมราโชวาท หลกัการ 

ครองตน ครองคน ครองงาน /  
ธีทตั รัตนาภรณ์ อ 895.915 ม243 2554  

293  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั /  พระมหาหรรษา ธมมหาโส GP 378.0743 ม246 2553  
294  มะเร็งนรีเวชวทิยา /  จตุพล ศรีสมบูรณ์  616.99465 ม269 2554  
295  มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร /  นพ มหิษานนท ์ 621.3 น164ม 2558  
296  เมนูอร่อย อาหารเวยีดนาม /  ครัวรสเด็ด  641.59597 ม748 2558  
297  เม่ือไดใ้กลชิ้ดยคุลบาท /  เผยเ์ส่ียวรุ่ย  923.1593 ผ793ม 2557  
298  ไมป่้าภาคใต ้เล่มท่ี 1 /  การ์ดเนอร์, ไซมอน  อ 582.16 ก456ม 2558 ล1  
299  ยลญวน : เวยีดนามในสายตานกัการทูต /  พิษณุ จนัทร์วทินั  พ 959.7 พ764ย 2556  
300  ยอดเจดียท์อง สองฟากอิรวดี /  กฤษณา อโศกสิน  พ 915.91 ก282ย 2558  
301  ยาจีนปรับสมดุลเลือด /  ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร  615.321 ศ693ย 2554  
302  ยาจีนปรับสมดุลหยนิหยาง /  ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร  615.321 ศ693ย 2556  
303  รถไฟไทย ผจญภยัสุดขอบโลก 2 /  ด าเกิง ฐิตะปิยะศกัด์ิ พ 385.09593 ด473ร 2557 ล2  
304  รถไฟไทย ผจญภยัสุดขอบโลก 3 /  ด าเกิง ฐิตะปิยะศกัด์ิ พ 385.09593 ด473ร 2557 ล3  
305  รถไฟไทย ผจญภยัสุดขอบโลก 4 /  ด าเกิง ฐิตะปิยะศกัด์ิ พ 385.09593 ด473ร 2557 ล4  
306  ร่มโพธ์ิร่มไทย เล่ม 1 : การเมืองการปกครอง พ.ศ. 

2493-2554 /  
- อ 923.1593 ร151 2557 ล1  

307  ร่มโพธ์ิร่มไทย เล่ม 2 : การเมืองการปกครอง พ.ศ. 
2493-2554 /  

- อ 923.1593 ร151 2557 ล2  
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308  รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั เร่ือง ชุมนุมพระบรมราชาธิบายและพระราช
นิพนธ์ในรัชกาลท่ี 4  [ซีดี-รอม] /  

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

CD /อ 959.3034 จ196ร 2548  

309  รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั เร่ือง พระราชหตัถเลขาในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั [ซีดี-รอม]  

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

CD/อ 959.3034 จ196รพ 2548  

310  รวมสูตรและฟังกช์นั Excel ฉบบัสมบูรณ์ /  จกัรทิพย ์ชีวพฒัน์  005.369 จ219ร 2558 
311  รอยยิม้และน ้าตาของหวัใจ /  ปิงซิน  อ 895.13 ป611ร 2558  
312  ร้อยเรียงเร่ืองประทบัใจในสมเด็จพระเทพฯ /  แฟนเพจ "ชมรมคนรักในหลวง"  พ 923.1593 ร193 2558  
313  ร้อยสาระ สรรพลา้นนาคดี เล่ม 4 /  สนัน่ ธรรมธิ 306.09593 ส198ร 2557 ล4  
314  ระบบการจองพื้นท่ีส านกังานผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

บริษทั ไทยคาร์ดอทคอม จ ากดั (CD โครงงาน) /  
วชัรพล เจริญวงศจ์งดี  CD/PR 01046 2552  

315  ระบบการปฏิบติังานแผนกเร่งรัดและปรับปรุงคุณภาพ
หน้ี สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจ การ
ไฟฟ้านครหลวง จ ากดั(CD สหกิจศึกษา) /  

ศศิมา แตงบุญอยู ่ CD/PR 01161 2553  

316  ระบบคดัสรรผูแ้ทนของสังคมไทย : รายงานวจิยั /  ธีรภทัร์ เสรีรังสรรค ์ RH 324.6 ธ636ร 2557  
317  ระบบงานการเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ องคก์าร

สงเคราะห์ทหารผา่นศึก /  
นลินี กลางโฉม PA 005.7565 น287ร 2557  

318  ระบบช่ือโดเมนแบบไดนามิก (CD โครงงาน) /  จกัรวฒิุ บุพศิริ  CD/PR 01152 2557  
319  ระบบต่อมไร้ท่อ /  อรวรรณ เรืองสมบูรณ์ 612.4  อ372ร 2537  
320  ระบบบริหารงานร้านขายหนงัสือ (CD โครงงาน) /  ธิดาพร มงคลสวสัด์ิชยั  CD/PR 01155 2558  
321  ระบบสารสนเทศช่วยในหารบริหารจดัการธุรกิจร้าน

ลา้งรถ (CD โครงงาน) /  
กุลธิดา มีบริสุทธ์ิ  CD/PR 01145 2558  

322  รัฐ สังคม และการเปล่ียนแปลง : การพิจารณาในเชิง
อ านาจ นโยบาย และเครือข่ายความสัมพนัธ์ /  

อนุสรณ์ ล่ิมมณี  320.1 อ231ร 2558  

323  ราชบุรี : เสน่ห์วฒันธรรม งามล ้าขนุเขาตะนาวศรี วถีิลุ่ม
น ้าแม่กลอง /  

กระทรวงศึกษาธิการ 959.3 ร422 2556  

324  ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี : ในโอกาสท่ีสภา
ประจ าสถาบนัราชภฏั 36 แห่ง ทัว่ประเทศ ทูลเกลา้
ทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ สายวทิยาศาสตร์...  

วนิดา พิเศษพงษา  อ 923.1593 ร428 2542 ฉ1  
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325  รายงานการวิจยั เร่ือง ภูมิปัญญาการแพทยพ์ื้นบา้นกบั

การพึ่งตนเองดา้นสุขภาพของชุมชน : กรณีศึกษา
จงัหวดัสมุทรสาคร /  

ชนิดา มทัวางกรู  RH 615.88 ช152ร 2553  

326  รายงานดชันีช้ีวดัในกิจการโทรคมนาคมของประเทศ
ไทย ประจ าปี 2556-2557 /  

ส านกังาน กสกช. GP 384 ร451 2557  

327  รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 5 /  ชูชยั งามวสุลกัษณ์  พ 340 ช647ร 2558 ล5  
328  รู้เน้ือหาก่อนสอนเก่ง การเปล่ียนวฒันธรรมคุณภาพใน

ศตวรรษท่ี 21 /  
พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์ 371.3 พ721ร 2558  

329  เรดดพ์ลสั : ประเด็นร้อนในเวทีเจรจาโลก แนวคิดและ
รูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับสังคมไทย /  

บณัฑูร เศรษฐศิโรตม ์ 634.9 บ114ร 2554  

330  เร่ืองจริงของการพนนัท่ีฉนัรู้ /  อธิคม คุณาวฒิุ พ 306.482 ร852 2550  
331  เร่ืองน่ารู้ในยโุรปสมยักลาง /  อนนัตช์ยั เลาหะพนัธุ  940.1 อ169ร 2558  
332  เร่ืองเหลา้ กา้ว 10 : งานวจิยัเด่นรอบทศวรรษแห่งการ

เรียนรู้ และการขบัเคล่ือนนโยบายเพื่อลดปัญหา
แอลกอฮอลใ์นสังคมไทย /  

กรรณจริยา สุขรุ่ง  GP 362.292 ร863 2557  

333  เรือนพื้นถ่ินลา้นนา /  ฐาปนีย ์เครือระยา  728.09593 ฐ319ร 2558  
334  โรคหวัใจ...รู้ทนั ป้องกนัได ้/  นิธิ มหานนท ์ พ 616.12 น612ร 2557  
335  เล่าเร่ืองเมืองฝร่ัง /  เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี, สมเด็จพระ, พ.ศ.2498-  
พ 914.04 ท622ล 2545 ฉ1  

336  โลกตะวนัตกก่อน ค.ศ. 1492 /  อนนัตช์ยั เลาหะพนัธุ  909.09821 อ169ล 2558  
337  โลกในศตวรรษท่ี 21 : กรอบการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหวา่งประเทศ /  
จุลชีพ ชินวรรโณ  327 จ658ล 2557  

338  วธีิการวจิยัทางการศึกษา /  พรรณี ลีกิจวฒันะ 370.72 พ273ว 2558  
339  วธีิด าเนินการมาตรฐานงานวิจยักรุงเทพมหานคร /  - 001.42 ว614 2557  
340  วธีิตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพื้นฐานปรสิตวทิยาทาง

การแพทย ์/  
ฐิติมนรัตน์ ดวงจนัทร์ดา  616.96 ฐ349ว 2558  

341  วธีิท าธุรกิจส่วนตวั : ในส่ิงท่ีตนเองชอบและถนดัให้
ประสบความส าเร็จ และมีชีวติอิสระ ตามใจตอ้งการ /  

ไซน์, แกรี  พ 658 ซ951ว 2557  

342  วธีิวจิยัทางรัฐศาสตร์ การประยกุตใ์ชแ้ละตวัอยา่ง /  พิษณุ เสง่ียมพงษ ์ 320.072 พ764ว 2558  
343  วธีิอยูร่่วมกบั KPI อยา่งสันติ /  วรภทัร์ ภู่เจริญ 658.4012 ว233ว 2558  
344  เวบ็แอป๊พลิเคชัน่รายการรับเงินค่าปรับจราจรประจ าวนั 

(CD โครงงาน) /  
อานนท ์สุทธินนัท ์ CD/PR 01153 2557  
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345  เวยีดนาม : ประวติัศาสตร์ฉบบัพิสดาร /  เหวยีนคกัเวยีน  959.7 ห753ว 2557  
346  ไวยากรณ์ไทย /  นววรรณ พนัธุเมธา  495.915 น352ว 2558  
347  ศพัทต่์างประเทศท่ีใชค้  าไทยแทนได ้/  ราชบณัฑิตยสถาน  อ 495.9124  ศ337 2549  
348  ศลัยศาสตร์ปริทศัน์ /  ก าพล เลาหเพญ็แสง  617  ศ338 2538  
349  ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ

วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี เจา้ฟ้านกัวทิยาศาสตร์ /  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล ธญับุรี  

อ 923.1593 ศ374 2551  

350  ศิริราชร้อยปี : ประวติัและววิฒันาการ /  สรรใจ แสงวิเชียร อ 362.11 ส177ศ 2531  
351  ศิลปะการแต่งหนา้เคก้ /  จริยา เดชกุญชร  641.8653 จ167ศ 2557  
352  ศิลปะการพบัผา้รูปดอกไม ้/  ปิยาภา เกิดนาวี 745.5943 ป622ศ 2556  
353  ศิลปะเปอร์เซีย /  กิติมา อมรทตั  709.55 ศ527 2558  
354  ศิลปินแห่งชาติ พุทธศกัราช 2557 /  กระทรวงวฒันธรรม. กรม

ส่งเสริมวฒันธรรม  
อ 927.593 ศ531 2557  

355  ศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้า บีทีเอส 
สถานีบางหวา้ /  

ภทัฑิรา อ้ึงพินิจ  IS  ภ355 2557  

356  เศรษฐกิจไทยในสมยัรัชกาลท่ี 7 : รักษาเสถียรภาพ ปู
พื้นฐานการพฒันา /  

พอพนัธ์ อุยยานนท ์ 959.3042 พ488ศ 2558  

357  เศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่งประเทศ : ทฤษฎีและ
นโยบาย /  

เยาวเรศ ทบัพนัธ์ุ  382 ย546ศ 2557  

358  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม /  ชนินทร์ มีโภคี  338.6 ช154ศ 2558  
359  สดุดีจอมทพัไทย /  ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม  อ 923.1593 ส162 2549  
360  สถานการณ์และผลกระทบจากการเคล่ือนยา้ยแรงงาน

เสรีในภูมิภาคอาเซียน /  
ดนุพล อริยสัจจากร 331.127 ด123ส 2558  

361  สมเด็จเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์กบัส่ิงแวดลอ้มโลก /  ขนิษฐา วงศพ์านิช  อ 923.1593 ส243 2557  
362  สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ 

150 ปี วนัประสูติ และครบ 50 ปี บุคลส าคญัของโลก /  
ส านกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ  

923.1593  ส243 2555  

363  สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัร
ราชกุมารี ประชุมสัมมนาทางวชิาการ มหาวทิยาลยั
สยาม [วดิีทศัน์]  

- VC 00811 M 2543  

364  สรรเสริญพระบารมี /  ชชัพล ไชยพร  อ 751.7309593 ส339 2557  
365  สร้างพอร์ตหุน้ให้รวยมัง่คัง่แบบ วอร์เรน บฟัเฟตต ์/  รามาซวาม่ี, เยวา  พ 332.6322 ร444ส 2556  
366  สร้างโมเดล 3 มิติดว้ย SketchUp 2015 ฉบบัสมบูรณ์ /  พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร  006.686 ส355 2558  
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367  ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

ของลูกคา้ บริษทัฮอนดา้คาร์ส จ ากดั เขตพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม /  

พิมลรัตน์ เดชดี  IS  พ727 2557  

368  ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ทองค ารูปพรรณของประชากรในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย 
จงัหวดักาญจนบุรี /  

ชมพนุูท อารัญภาณุ  IS  ช172 2556  

369  ส่วนผสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ แบรนด ์
F&F ของลูกคา้ในหา้งสรรพสินคา้เทสโก ้โลตสั สาขา
พระราม 2 /  

เยาวลกัษณ์ ล้ิมด าเนิน  IS  ย547 2556  

370  สองมือแห่งศรัทธา : ชีวิตแพทยผ์ูส้ร้างแรงบนัดาลใจ 
นายแพทยเ์บนจามิน คาร์สัน /  

คาร์สัน, เบนจามิน 926.1748 ค341ส 2558  

371  สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ - หว้ยทราย) /  กระทรวงคมนาคม  อ 388.132 ส513 2556  
372  สังคมไทยกบัจิตใจอาสา /  เรวดี ประเสริฐเจริญสุข  GP 302.14 ส532 2550  
373  สัตวถ่ิ์นเดียวของประเทศไทย /  วณีินารถ พนัธ์ุวุฒิ อ 591.9593 ส572 2542  
374  สัมฤทธิผลในโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนวดันาค

ปรก /  
คิมมิญ ฬึม  IS  ค451 2556  

375  สานฝัน 80 ความดีถวายในหลวง /  กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ 
กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์ 

พ 179.9 ส644 2550  

376  สายธารอารยธรรมจีน : 7 ธานีแห่งอาณาจกัรกลาง /  กลัยาณิวฒันา, สมเด็จพระเจา้พี่
นางเธอ เจา้ฟ้า, พ.ศ.2466-  

915.104  ก411ส 2542  

377  สารานุกรมประวติัศาสตร์ไทย /  ส. พลายนอ้ย  อ 959.3003 ส113ส 2553  
378  สารานุกรมวฒันธรรมไทย /  ส. พลายนอ้ย  อ 390.09593 ส113ส 2553  
379  ส่ือสารการเมือง : ทฤษฎีและการประยกุตใ์ช ้/  นนัทนา นนัทวโรภาส  320.014 น418ส 2557  
380  หน่วยกระบวนการส าหรับวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม /  พิสุทธ์ิ เพียรมนกุล  628 พ786ห 2557  
381  หน้ีชาวนา เดิมพนัการสูญเสียท่ีดิน /  พงษทิ์พย ์ส าราญจิตต ์ 338.13 ห159 2557  
382  หมุดหลกัฐานทางด่ิงในบริเวณกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 

2557) /  
กรุงเทพมหานคร. ส านกัการ
โยธา  

625.732 ห196 2557  

383  หลกัทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการเงินกบัการก ากบั
ดูแลกิจการโทรคมนาคม /  

ส านกังานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ 

384 ห323 2557  



 
รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 

ประจ าเดือน มิถุนายน 2558 

20/20 
 

 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
384  หลกัรัฐประศาสนศาสตร์ /  ไพรวลัย ์เคนพรม  350 พ985ห 2558  
385  หลกัสถิติ /  กลัยา วานิชยบ์ญัชา  519.5 ก399ห 2557  
386  หวย : ความรู้และความหมายในมุมมองของผูห้ญิง /  หยาดฝน ธญัโชติกานต ์ พ 364.172 ห233ห 2557  
387  หอ้งกรองมลพิษ (CD โครงาน) /  นฐัศกัด์ิ พิมศกัด์ิ CD/PR 01148 2552  
388  หางดง ถ่ินหตัถกรรม /  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  745.5 ห515 2554  
389  เหรียญและเงินตราไทยในรอบ 50 ปี /  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ

จดัท าหนงัสือเหรียญและ
เงินตราไทยในรอบ 50 ปี  

อ 737.4953 ห728 2539  

390  องคป์ระกอบการส่ือสารการด าเนินธุรกิจอยา่ง
รับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจพลงังานและ
สาธารณูปโภค /  

จนัทร์เอ้ือ เชาวฤ์ทธ์ิ CD/T 00208 2558  

391  อนาคตเกษตรกรรมไทย /  เบญจวรรณ ฤกษเ์กษม 630.9593 บ788อ 2557  
392   อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใตก้บัดกัประเทศรายไดป้านกลาง สมชยั จิตสุชน  330.9593 ส238อ 2557  
393  อร่อยชยัพฒัน์ /  มูลนิธิชยัพฒันา  641.5 อ383 2558  
394  อวยัวะในช่องทอ้งและอุง้เชิงกราน : พื้นฐานทาง

การแพทย ์/  
 ขจร ลกัษณ์ชยปกรณ์, บก. 611.96 อ441 2557  

395  อสรพิษและเร่ืองอ่ืนๆ /  แดนอรัญ แสงทอง  รส ด956อ 2557  
396  ออร์โธปิดิคส์ /  สมชยั ปรีชาสุข  617.3  ส238อ 2358  
397  อฏัฐพรรษนุสรณ์ราชมงคลสุวรรณภูมิ /  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลสุวรรณภูมิ  
GP 378.593 อ533 2557  

398  อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในโรงพยาบาล /  ธีระ กลลดาเรืองไกร 613.6 อ616 2557  
399  อาหารและวฒันธรรมการกินคนอาเซียน /  ฝ่ายวชิาการ สถาพรบุค๊ส์  641.5959 อ677 2558  
400  อ านาจ พื้นท่ี และอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ : การเมือง

วฒันธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย เล่ม 1 /  
ยศ สันตสมบติั  305.8 ย152อ 2551 ล1  

401  อ านาจ พื้นท่ี และอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ : การเมือง
วฒันธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย เล่ม 2 /  

ยศ สันตสมบติั  305.8 ย152อ 2551 ล2  

402  อุดมศึกษาไทยในรอบศตวรรษ : จากโอกาสและ
ความหวงัในอดีตสู่วกิฤตคุณค่าปริญญาในยคุอุดมศึกษา
ประชานิยม /  

อมรวชิช์ นาครทรรพ GP 378.593 อ287อ 2556  

403  เอาชีวิตรอดจากทอร์นาโด /  Han Hyun-Dong พ 551.553 อ869 2558  
404  ไอคิวและแบบทดสอบความถนดั /  คาร์เตอร์, ฟิลิป  153.94 ค335อ 2558  

 


