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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  108 ปัญหา กฎหมายท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้าง /  ณฤทธ์ิ ช่วยเพญ็  346.043 ณ253ห 2557  
2  108 โรค 1,009 สมุนไพร /  ศกัด์ิสิทธ์ิ พนัธ์ุสัตย ์ 633.88 ห159 2557  
3  1421 ปีท่ีจีนคน้พบโลก เร่ืองจริงหรืออิงนิยาย : ปาฐกถา

เกียรติยศ /  
สืบแสง พรหมบุญ, 2484 -2555  910.951 ส235ห 2555  

4  2 ทศวรรษแห่งการพฒันาการเดินทางเพื่ออนาคต : 20 ปี 
ส านกัการจราจรและขนส่ง /  

กรุงเทพมหานคร. ส านกั
การจราจรและขนส่ง  

 GP 388.41322  ส473 2556  

5  3 ทศวรรษ 14 ตุลากบัประชาธิปไตยไทย /  ชาญวทิย ์เกษตรศิริ  320.9593 ส647 2547  
6  51 สูตร เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพและความงาม /  จริยา เดชกุญชร  641.875 จ167ห 2556  
7  60 พรรษา รัตนราชสุดา วทิยาปริทรรศน์ /  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  

923.1593 ห111 2558  

8  7 เดือนบรรลุธรรม /  ดงัตฤณ  พ 294.3444 ด319จ 2549  
9  72 ปี เกษตรศาสตร์ พิพฒัน์แผน่ดินไทย /  เออวดี เปรมษัเฐียร   GP 378.05 จ688 2558  

10  90 พรรษา แม่ฟ้าหลวง /  คณิตา  เลขะกุล  923.1593 ก832 2533  
11  A+ certification training kit [CD-ROM]  Microsoft Press  CD 004.16  A111 1999  
12  Alice's adventures in wonderland and through the 

looking-glass /  
Carroll, Lewis  Fic C319A 1998  

13  ASEAN smiles : the ways of life and ties that bind 
ASEAN /  

Widhayar Ramruay  R 341.2473 A816 2014  

14  ASEAN smiles : วถีิชีวติและความผกูพนัใน 10 ประเทศ
อาเซียน /  

วทิยา ร ่ ารวย  อ 341.2473 อ617 2557  

15  Asset allocation : balancing financial risk / Gibson, Roger C. 332.6 G449A 2013  
16  Be my guest : English for the hotel industry : student's 

book /  
O'Hara, Francis  428.24 O36B 2015  

17  Be my guest : English for the hotel industry : teacher's 
book /  

O'Hara, Francis  428.24 O36B 2013  

18  BrandAge essential : blue diamond การตลาดพลงัผลึก /  กองบรรณาธิการนิตยสาร 658.827 บ897 2557  
19  Breakthrough : a course in English communication… /  Richards, J. C. 428 R516B 1986  
20  Breakthrough plus : student book 1 /  Craven, Miles  428 C898B 2013  
21  Breakthrough plus : student book 2 /  Craven, Miles  428 C898B 2012  
22  Breakthrough plus : student book 3 /  Craven, Miles  428 C898B 2012  
23  Breakthrough plus : student book 4 /  Craven, Miles  428 C898B 2013  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
24  Business plus : preparting for the workplace : student's 

book 1 /  
Helliwell, Margaret  428.34 H477BP 2014 v1  

25  Business plus : preparting for the workplace : student's 
book 2 /  

Helliwell, Margaret  428.34 H477BP 2014 v2  

26  Business plus : preparting for the workplace : teacher's 
manual 1 /  

Helliwell, Margaret  428.34 H477B 2014 v1  

27  Business plus : preparting for the workplace : teacher's 
manual 2 /  

Helliwell, Margaret  428.34 H477B 2015 v2  

28  Business vocabulary in use : elementary to pre-
intermediate /  

Mascull, Bill 428.24 M395B 2010  

29  Business vocabulary in use : intermediate /  Mascull, Bill  428.24 M395B 2013  
30  Cambridge IGCSE travel and tourism /  Smith, John D. 338.4791 S652C 2013  
31  CCNP CIT exam certification guide [CD-ROM] / Cisco Press  CD 004.6076  R197C 

2004  
32  CCNP intro exam certification guide [CD-ROM] /  Odom, Wendell  CD 004.6076  O25C 2004  

33  Charles Chaplin my autobiography /  Chaplin, Charles  927 C464C 2003  
34  Cisco Networking Academy Program CCNA 3 and 4 

companion guide / Cisco Systems, Cisco Networking 
Academy Program [CD-ROM]  

- CD 004.6  CN579 2003  

35  Collaborative enterprise architecture : enriching EA 
with lean, agile, and enterprise 2.0 practices /  

Bente, Stefan  658.4038011 B475C 
2012  

36  Communicating across cultures /  Dignen, Bob  428.6 D575C 2014  
37  Critical thinking : an introduction /  Fisher, Alec  160 F533C 2011  
38  Cuide to TCP/IP [CD-ROM] /  Chappell, Laura A.   CD 004.62  C467G 2002  
39  Current medical diagnosis and treatment 2015 /  Papadakis, Maxine A. 616.07505 C976 2015  
40  Dateline earth : โลกในอุง้มือส่ือ /  ดิกชิต, กุนดา  พ 302.2322 ด517ด 2557  
41  Davidson's principles and practice of medicine /  Walker, Brian R. 616 D253 2014  
42  Davidson's principles and practice of medicine /  Colledge, Nicki R.  616 D253 2010  
43  Einstein questions, Buddha answers /  Supawan Green  294.3444 S959E 2005  
44  English collocations in use : advanced : how words 

work together for fluent and natural English : self-study 
and classroom use /  

O'Dell, Felicity 418 O23E 2011  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
45  English collocations in use : intermediate : how words 

work together for fluent and natural English : self-study 
and classroom use /  

McCarthy, Michael 418 M123E 2014  

46  English in 20 minutes a day : audio scripts : stages 1-6 
[ซีดี-รอม] /  

รีดเดอร์ส ไดเจสท ์(ประเทศไทย)  CD 428.3495911 อม715 
2547  

47  English in 20 minutes a day : resurce book : stages 1-6 /  รีดเดอร์ส ไดเจสท ์(ประเทศไทย)    428.3495911 ออ715 2547  
48  English in medicine : a course in communication skills /  Glendinning, Eric H. 428.24 G558E 2012  
49  English syntax : an introduction /  Radford, Andrew  425 R128E 2009  
50  English words and sentences : an introduction /  Eppler, Eva 425 E64E 2013  
51  Enterprise architecture good practices guide : how to 

manage the enterprise architecture practice /  
Schekkerman, Japp  658.4038011 S321E 

2008  
52  Equity valuation and analysis with eVal /  Lundholm, Russell 332.63 L962E 2013  
53  Family medicine : ambulatory care and prevention /  Smith, Mindy A.  610 F198 2014  
54  Financial statement analysis and security valuation /   Penman, Stephen H.  332.632042 P413F 2013  
55  Grammar for English language teachers /  Parrott, Martin  425 P263G 2013  
56  Guide to network support and troubleshooting [CD-ROM] Tomsho, Greg  CD 004.6  T622G 2002  
57  Harry potter and the goblet of fire /  Rowling, J. K. Fic  R884H 2000  
58  Harry potter and the prisoner of Azkaban /  Rowling, J. K. Fic  R884H 1999  
59  Hemispheres 3 / Scott Cameron...[et al.] [DVD]  Cameron, Scott  DVD 00637 M 2008 
60  Investments /  Bodie, Zvi  332.6 B667I 2014  
61  Methodology in language teaching : an anthology of 

current practice /  
Richards, Jack C. 418.007 M592 2013  

62  Mo Farah twin ambitions my autobiography  Farah, Mo  927 F219M 2014  
63  NetActivism : how citizens use the internet [CD-ROM] / Schwartz, Edward    CD 004.678  S399N 1996  
64  New world TOEFL : computer-based test (CBT) : key 

to success /  
สุทิน พลูสวสัด์ิ  428.0076 ส779น 2547  

65  Personal finance /  Kapoor, Jack R.  332.024 K17P 2012  
66  Pharmacological aspects of nursing care /  Broyles, Bonita E.  615.1 B885P 2007  
67  Practice teaching : a reflective approach /  Richards, Jack C. 418.007 R516P 2011  
68  Principles of corporate finance /  Brealey, Richard A.  658.15 B828P 2014  
69  Programming distributed applications with com and 

Microsoft visual basic 6.0 [CD-ROM] /  
Pattison, Ted  CD 004.36  P321P 1998  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
70  Services marketing /  Bateson, John E. G. 658.8 B329S 2011  
71  Sherlock Holmes and the mystery of boscombe pooln 

[CD-ROM] /  
Doyle, Arthur Conan,Sir  CD/Fic D754S 1999  

72  Systems analysis and design [CD-ROM] /  Cashman, Thomas J.  CD 004.21  S545S 2003  
73  Systems analysis and design [CD-ROM] /  Shelly, Gary B.  CD 004.21 S545S 2006  
74  Task-based language teaching /  Nunan, David  418.007 N972T 2013  
75  The analysis financial and use of financial statement /  White, Gerald I.  657.3  W584A 2003  
76  The definitive guide to point and figure :  Du Plessis, Jeremy  332.63222  D812D 2012  
77  The handbook of fixed income securities /  Fabozzi, Frank J. 332.632044  H236 2012  
78  The wolf of wall street /  Belfort, Jordan  332.6 B428W 2008  
79  Thinking skills /  Butterworth, John 160 B988T 2014  
80  TPM ส าหรับโรงงานแบบลีน : แนวคิด วธีิการ และ

แบบฟอร์มท่ีจะช่วยสร้างนวตักรรมใน TPM เพื่อการ
บริหารเคร่ืองจกัร /  

เซคิเนะ, เคนอิจิ  658.202 ซ499ท 2553  

81  Welcome! : English for the travel and tourism industry : 
student’s book /  

Jones, Leo  428.24 J77W 2013  

82  Welcome! : English for the travel and tourism industry : 
teacher's book /  

Jones, Leo  428.24 J77W 2012  

83  Writing for impact /  Banks, Tim  428.4 B218W 2012  
84  ก.ส.ล.กบับทบาทการก ากบัดูแลการซ้ือขายสินคา้เกษตร

ล่วงหนา้ /  
ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
การซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้  

GP 338.17 ก334 2555  

85  กฎหมายอาญาภาคทัว่ไป [ซีดี-รอม] /  คณิต ณ นคร  CD 345 ค129ก 2547  
86  กรณีศึกษาเวชจริยศาสตร์ทางดา้นพยาธิวทิยาคลินิก /  วโิรจน์ ไววานิชกิจ  616.075 ว711ก 2552  
87  กลยทุธ์ ยทุธวธีิ ผูน้ าแบบซุนว ู/  ศุภนิมิตร วรีสุ  พ 355.42 ก287 2558  
88  กลยทุธ์การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์/  อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ  658.3 อ631ก 2553  
89  กองทุนรวม ฉบบัพื้นฐาน /  ชยนนท ์รักกาญจนนัท์ 332.6327 ช187ก 2557  
90  กะเทาะแก่นอาเซียน : เรียนรู้วฒันธรรมร่วมสมยั "POP 

culture" /  
อมัพร จิรัฐติกร  พ 341.2473 อ555ก 2555  

91  การจดัการความเส่ียงและตราสารอนุพนัธ์เบ้ืองตน้ /  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ  332.132  ก674ก 2554  
92  การจดัการงานบ ารุงรักษา ดว้ย Reliability /  วฒันา เชียงกลู  658.202 ว398ก 2553  
93  การจดัการน าเขา้และส่งออก /  ชยัชนะ ตีรสุกิตติมา  382 ช377ก 2558  
94  การใชง้าน PLC ระดบั 1  บริษทัออมรอน อีเลคทรอนิคส์  629.895 ก449 2552  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
95  การใชโ้ปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปเพื่อการจดัท าบญัชี  ออโตไ้ฟลท์  657.0285 ก499 2544  
96  การดูแลรักษาสตรีท่ีมีภาวะเส่ือมของอวยัวะเพศและ

ทางเดินปัสสาวะ /  
จิตติมา มโนนยั  618.10426 ก449 2557  

97  การตลาดระหวา่งประเทศ /  อดุลย ์จาตุรงคกุล 382 อ133ก 2546  
98  การตลาดสร้างสรรค ์/  ด ารงค ์พิณคุณ  พ 658.8 ด493ก 2557  
99  การตีพิมพบ์ทความในวารสารวชิาการ /  เบรกเกอร์, ลูซินดา   808.066 บ821ก 2557  

100  การบริหารงานบ ารุงรักษา /  อนุศกัด์ิ ฉ่ินไพศาล  658.202 อ225ก 2555  
101  การประเมินผลนโยบายรัฐมนตรีวา่การกระทรวง

ยติุธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และนโยบาย
ปลดักระทรวงยติุธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557 /  

ส านกังานปลดักระทรวง
ยติุธรรม  

GP 353.409593 ก491 
2557  

102  การพยากรณ์การขาย /  นิภา นิรุตติกุล  658.818 น622ก 2558  
103  การเพาะเล้ียงน้ือเยื่อกบัการปรับปรุงพนัธ์ุพืช /  สมพร ประเสริฐส่งสกุล  581.0724 ส265ก 2549  
104  การรักษาทางกายภาพบ าบดัดว้ยอลัตร้าซาวดบ์  าบดั /  ยิง่ลกัษณ์ วรุิณรัตนกิจ  615.84 ย265ก 2557  
105  การลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว 

กฎหมายและปัญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้ง /  
ค าพร แพงแกว้มะนี  IS  ค367(1) 2556  

106  การลงทุนแบบตน้ทุนเฉล่ีย (Dollar Cost Average) กรณี
ตวัอยา่งการลงทุนในหุน้บริษทั น ้าประปาไทย จ ากดั 
(มหาชน) /  

เสาวนีย ์เอกรัตนชยัสกุล  IS  ส942 2556  

107  การลงทุนแบบเนน้คุณค่าหลกัสูตรมหาวทิยาลยัโคลมัเบีย 
(ปรับปรุงใหม่) /  

กรีนวอลด์, บรู๊ซ    332.632042  ก499ก 2554  

108  การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ระหวา่งปี 2553-2555 /  

ปิยวฒัน์ แซ่เล่า  IS  ป621 2556  

109  การวเิคราะห์ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์/  อญัญา ขนัธวทิย ์ 332.6 อ531ก 2547  
110  การวจิยัและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS เวอร์ชนั 

20 /  
ประกายรัตน์ สุวรรณ 005.369 ป191ก 2555  

111  การศึกษาการส่ือสารเชิงกลยทุธ์เพื่อการพฒันาท่ีมีชุมชน
เป็นตวัขบัเคล่ือน: กรณีโครงการปิดทองหลงัพระสืบ
สานพระราชด าริ จงัหวดัน่าน /  

จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวติ  302.22 จ625ก 2556  

112  การศึกษาทศันะของผูล้งทุนรายยอ่ยในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยต่อความน่าเช่ือถือของแหล่งข่าวสารท่ี
น าเสนอผา่นส่ือออนไลน์ /  

ไพโรจน์ เรืองตระกลู  IS  พ992 2556  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
113  การส่ือสารชุมชน /  ดวงพร ค านูณวฒัน์  302.2 ด211ก 2555  
114  ก าเนิดมหาอาณาจกัรโบราณ /  อนนัตชยั จินดาวฒัน์  909 อ169ก 2552  
115  เก่ง Grammar ดว้ย Mind Mapping /  หล่ี, จงเยวีย่    428.3495911  ห338ก 2558  

116  เก่งภาษาจีนดว้ยตวัเอง /  นรินทชยั ฮะภูริวฒัน์    495.182495911 น242ก 2557  

117  แก่นการลงทุนแบบเนน้คุณค่า /  มาร์ค, โฮเวิร์ด  332.6 ม457ก 2556  
118  ขนุชา้ง ขนุแผน /  เปรมเสรี  895.91 ข521 2557  
119  คนน่ารัก /  วทิยา นาควชัระ  พ 158.1 ว582ค 2553  
120  คนอารมณ์ดี /  วทิยา นาควชัระ  พ 158 ว582ค 2554  
121  คมความคิดเจา้สัว /  ตน้สกุล สุ่ย  พ 923.8 ต125ค 2546  
122  ครุฑยดุนาค /  ส. พลายนอ้ย     พ 398.2454 ส113ค 2554  
123  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ SME BANK สาขาส านกั

พหลโยธิน เขตกรุงเทพมหานคร /  
วาสนา เหมือนพิทกัษ ์ IS  ว491 2555  

124  ความรักของพ่อ /  วนัเพญ็ ทบัพลี 923.1593 ว435ค 2552  
125  ความสุข 3 อยา่ง...สร้างได ้/  วทิยา นาควชัระ  พ 158 ว582ค 2552  
126  คมัภีร์กลอ้งดิจิตอล : มหศัจรรยก์ารถ่ายภาพแห่งอนาคต 

[ซีดี-รอม] /  
วรีนิจ ทรรทรานนท ์ CD 771.3  ว827ค 2546  

127  คมัภีร์หา้ห่วง /  มูซาชิ, มิยาโมโต  พ 355.42 ม661ค 2558  
128  คมัภีร์ฮาร์ดแวร์ PC ฉบบัมืออาชีพ /  บิกเจลโล, สตีเฟน เจ. 004 บ319ค 2546  
129  ค าและแนวคิดในประชาธิปไตยสมยัใหม่ /  สิริพรรณ นกสวน สวสัดี  321.8 ส731ค 2557  
130  ค าอธิบายกฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารทรัพยากร

มนุษย ์/  
พงษรั์ตน์ เครือกล่ิน  344.01 พ161ค 2557  

131  ค าอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์/  

พงษรั์ตน์ เครือกล่ิน  344.01 พ161ค 2553  

132  คิดแบบ เนลสัน แมนเดลา /  วริศรา ภานุวฒัน์    พ 968.064092 ว329ค 2557  

133  คิดแบบ ลี กวน ย ู/  วริศรา ภานุวฒัน์    พ 923.25957 ว329ค 2558  

134  คุณภาพไฟฟ้า /  ตฤณ แสงสุวรรณ  621.3 ต198ก 2556  
135  คู่มือ Windows XP ฉบบัสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /  วศิน เพิ่มทรัพย ์ CD 005.4469 ว357ค 2549  

136  คู่มือ เร่ิมตน้เล่นหุน้ /  เซียนหุน้ 332.6322 ซ712ค 2555  
137  คู่มือการเรียนการสอนเวชจริยศาสตร์ /  แพทยสภา  616.075 ค695 2558  
138  คู่มือการวิเคราะห์ขอ้สอบการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ชชัวาล วงคส์ารี    618.20231076 ช358ค 2558  

139  คู่มือจดทะเบียนนิติกรรมท่ีดินและอสังหาริมทรัพย ์ตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน /  

ณฤทธ์ิ ช่วยเพญ็  346.043 ค695 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
140  คู่มือเซียนเลือกซ้ือใชแ้กปั้ญหา Memory card and flash 

drive [ซีดี-รอม]/  
อานนัทยทุธ ทองเล่ียม  CD 004.56 อ624ค 2553  

141  คู่มือตรวจวิเคราะห์ดา้นจุลชีววทิยาทางอาหาร /  วรีานุช หลาง  664.001579 ว853ค 2555  
142  คู่มือติวเขม้เอนทรานซ์ภาษาฝร่ังเศลระบบใหม่ 1   อนงค ์ตนัวฒันานนัท ์ 440.076 อ153ค 2546 ล1  
143  คู่มือติวเขม้เอนทรานซ์ภาษาฝร่ังเศสระบบใหม่ 2 /  อนงค ์ตนัวฒันานนัท ์ 440.076 อ153ค 2547 ล2  
144  คู่มือเร่ิมตน้ลงทุนหุน้ /  ครูปฐม  332.6327 ค167ค 2556  
145  คู่มือเร่ิมตน้เล่นหุน้ Online /  อคัรพงศ ์ขวงธนะชยั  332.6322  อ475ค 2556  
146  คู่มือวศิวกรไฟฟ้า /  ลือชยั ทองนิล  621.3 ล517ค 2546  
147  คู่มือวศิวกรไฟฟ้า : ฉบบัปรับปรุง /  ลือชยั ทองนิล  621.3 ล517ค 2558  
148  คู่มือสร้างความสุข /  วทิยา นาควชัระ  พ 158 ว582ค 2550  
149  เคมีอาหาร /  นิธิยา รัตนาปนนท ์ 641.3 น614ค 2557  
150  เคร่ืองหอมภูมิปัญญาไทย /  บงัอร โพธ์ิน่ิมแดง  668.5 บ249ค 2557  
151  ใครเป็นซา้ย /  สุรพงษ ์ชยันาม  พ 320.531 ส852ค 2557  
152  เงินตราในอาเซียน /  วรีวรรณ ภิญญรัตน์  332.495 ว835ง 2555  
153  เงินทองตอ้งใส่ใจ /  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  พ 332.024 ง834 2547 
154  เงินหม่ืนสร้างเศรษฐี /  วฐิุภุช แป้นโต  พ 658.022 ง833 2555  
155  จดหมายจากครูยโูซะ : เล่าเร่ืองภาษามาลายใูนภาษาไทย /  ประพนธ์ เรืองณรงค ์ พ 499.28 ป299จ 2556  
156  จดหมายเหตุเล่าเร่ืองสะพานเมืองบางกอก เล่ม 1 /  กรุงเทพมหานคร. ส านกัการโยธา  อ 959.3 จ132 2558 ล1  
157  จดหมายเหตุเล่าเร่ืองสะพานเมืองบางกอก เล่ม 2 /  กรุงเทพมหานคร. ส านกัการโยธา  อ 959.3 จ132 2558 ล2  
158  จากอดีตถึงปัจจุบนัความสัมพนัธ์ไทย-ตรุกี 50 ปี /  ไกรฤกษ ์นานา    327.5930495 ก976จ 2553  
159  ชีสเคก้สร้างอาชีพ /  ครัวรสเด็ด  641.8653 ช589 2557  
160  ชุมชนจินตกรรม : บทสะทอ้นวา่ดว้ยก าเนิดและการแพร่

ขยายของชาตินิยม /  
แอนเดอร์สัน, เบน  320.54 อ945ช 2557  

161  ด ารงประเทศ /  เวทางค ์ น ว912ด 2556  
162  ติมอร์ตะวนัออก : เส้นทางสู่เอกราช /  เทเลอร์, จอห์น จี.  959.86 ท638ต 2555  
163  ตีแตกหุ้นรายอุตสาหกรรม /  มิสเตอร์บูล  332.6322  ม594ต 2557  
164  เตรียมตวัใหพ้ร้อมก่อนจะเป็นเจา้ของธุรกิจ /  คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที.  พ 658  ค451ต 2549  
165  เตรียมสอบ How to prepare for the TOEFL book 1 /  TGRE  428.0076  ต717 2539 ล1  
166  เตรียมสอบ How to prepare for the TOEFL book 2 /  TGRE  428.0076  ต717 2539 ล2  
167  เตรียมสอบ IELTS with audio CD /  สุทิน พลูสวสัด์ิ  428.0076 ส779ต 2546  
168  เตรียมสอบ TOEIC /  TGRE  428.0076  ต717 2546  
169  เตรียมสอบ TOEIC with audio CD /  สุทิน พลูสวสัด์ิ  428.0076 ส779ตส 2546  
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170  เตา้ เต๋อ จิง : คมัภีร์เต๋า /  เหลาจ่ือ พ 181.114 ห734ต 2558  
171  ถัว่โอชะ : ต ารับหลากหลายทัง่ถัว่ฝัก ถัว่เมล็ดสด และถัว่

เมล็ดแหง้ /  
วณัณิตา บ ารุงรัมย ์ 641.33 ถ316 2558  

172  ทกัษะการฟังโทเฟิล : ส าหรับเตียมตวัสอบ TOEFL CBT  สุทิน พลูสวสัด์ิ  428.0076 ส779ท 2547  
173  ทกัษะการฟังโทเฟิล : ส าหรับเตียมตวัสอบ TOEFL CBT 

[ซีดี-รอม] /  
สุทิน พลูสวสัด์ิ CD 428.0076 ส779ท 

2547  
174  ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแผน่ป้ายโฆษณาทาง

อินเตอร์เน็ตในเขตพระราม 2 กรุงเทพมหานคร /  
สุนทรี แซ่ล้ิม  IS  ส814 2556  

175  ทา้วศรีสุดาจนัทร์ /  รพีพร  น ร146ท 2544  
176  ทุเรียนน ้า เคมีธรรมชาติ ฆ่ามะเร็ง /  ถนอม อ่อนเกตุพล    พ 634.973765 ถ131ท 2557  

177  เทคนิคการจดัการการเงินดว้ย Excel /  ฐิติมา สิทธิพงษพ์านิช  658.15 ฐ351ท 2557  
178  เทคนิคแกไ้ขปัญหาเมนบอร์ด ซีพีย ูแรมและการ์ด  

[ซีดี-รอม] /  
ประเสริฐ รุ่งทรัพยพ์าณิชย ์ CD 004  ป421ท 2546  

179  เทพรัตนอกัษรา เจา้ฟ้าปริญญาเอก /  โกวทิ วงศสุ์รวฒัน์  923.1593 ก951ท 2558  
180  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช :  

"พุทธศาสนากบัจิตเวชไทย"  วนัพุธท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 
2552 [ดีวดีี] / 

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช    DVD 00638 M 2558 ช1ผ5 

181  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช : แสดงธรรม 
ณ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วนัองัคารท่ี 7 
เมษายน พ.ศ. 2552 [ดีวดีี] / 

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช    DVD 00638 M 2558 ช1ผ2 

182  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช : แสดงธรรม 
ณ  ศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (ศาลาลุงชิน) วนัอาทิตยท่ี์ 
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 [ดีวีดี] / 

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช    DVD 00638 M 2558 ช1ผ7  

183  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช : แสดงธรรม 
ณ  สถาบนัวมุิตตยาลยั วนัอาทิตยท่ี์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
[ดีวดีี] / 

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช    DVD 00638 M 2558 ช1ผ1  

184  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช : แสดงธรรม 
ณ  อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ วนัศุกร์ท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 
2552 [ดีวดีี] / 

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช    DVD 00638 M 2558 ช1ผ4  

185  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช : แสดงธรรม 
ณ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วนัอาทิตยท่ี์ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 
2554 [ดีวดีี] / 

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช    DVD 00638 M 2558 ช1ผ8  
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186  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช : แสดงธรรม 

ณ มหาวทิยาลยัเอเซียอาคเนย ์วนัพุธท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2554 
[ดีวดีี] / 

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช    DVD 00638 M 2558 ช1ผ6  

187  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช : แสดงธรรม 
ณ องคก์ารพุทธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลก วนัอาทิตยท่ี์ 4 
กนัยายน พ.ศ. 2554 [ดีวดีี] / 

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช    DVD 00638 M 2558 ช1ผ10  

188  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช : แสดงธรรม 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วนัพุธท่ี 29 เมษายน 
พ.ศ. 2552 [ดีวดีี] / 

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช    DVD 00638 M 2558 ช1ผ3  

189  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช : แสดงธรรม 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วนัพุธท่ี 10 สิงหาคม 
พ.ศ. 2554 [ดีวดีี] / 

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช    DVD 00638 M 2558 ช1ผ9  

190  นิติปรัชญา /  ดิเรก ควรสมาคม  340.1 ด554น 2557  
191  เนปาล : สถานเทวาลยั /  โกวทิ ตั้งตรงจิตร  พ 915.496 ก951น 2556  
192  บนัทึกลบัเม่าตวัสุดทา้ย /  ณฐัวฒิุ รัตนกาญจน์  332.6322 ณ361บ 2557  
193  บา้นน้ีมีลูก /  องอาจ คลา้มไพบูลย ์ พ 649.1 อ117บ 2558  
194  แบบฝึกเรียนภาษาจีนกลาง 1 /  วรีะชาติ วงศส์ัจจา  495.182495911  ว844บ 

2546 ล1  
195  แบบฝึกเรียนภาษาจีนกลาง 2 /  วรีะชาติ วงศส์ัจจา  495.182495911  ว844บ 

2546 ล2  
196  แบบฝึกเรียนภาษาจีนกลาง 3 /  วรีะชาติ วงศส์ัจจา  495.182495911  ว844บ 

2546 ล3  
197  แบรนดน้ี์มีเร่ืองราว /  ชาเลร์โน, ฮมัเบอร์โต  พ 658.827 ซ229บ 2557  
198  ป.อาญา ประมวลกฎหมายอาญา ฉบบัจบัประเด็น พร้อม

ฎีกา /  
ฐาน ธนชยัววิฒัน์ 345 ป111 2558  

199  ประชาธิปไตยในระยะเปล่ียนผา่น /  พระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี  พ 320.9593 ป236 2552  
200  ประทีปรักแห่งใจ /  นภาสรร  น น199ป 2557  
201  ประมวลกฎหมายอาญา : ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมจนถึง

ปัจจุบนั และยอ่หลกักฎหมายจากค าพิพากษาศาลฎีกา
อาญาศตวรรษ /  

พงศธ์ร บุญอารีย ์ 345 พ125ป 2546  

202  ประมวลกฎหมายอาญา แกไ้ขล่าสุดตาม พ.ร.บ. แกไ้ข
เพิ่มเติมฯ (ฉบบัท่ี 22) และ (ฉบบัท่ี 23) พ.ศ.2558 : …  

สมชาย พงษพ์ฒันาศิลป์  345 ป352 2558  
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203  ประมวลพระราโชวาทและพระราชด ารัสสมเด็จพระนาง

เจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ /  
ส านกังานปลดัส านกั
นายกรัฐมนตรี 

อ 895.915 ป352 2558  

204  ประวติัศาสตร์กมัพชูา /  แชนดเ์ลอร์, เดวดิ  959.6 ช791ป 2557  
205  ประวติัศาสตร์บรูไน /  ดลมนรรจน์ บากา  959.55 ด147ป 2557  
206  ประวติัศาสตร์มาเลเซีย /  อนัดายา, บาร์บารา วตัสัน  959.5 อ543ป 2557  
207  ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ /  คอร์ปุส, โอ.ดี.  338.9599 ค189ป 2556  
208  ประวติัศาสตร์อารยธรรมไทย [ซีดี-รอม] /  ธิดา สาระยา CD 959.3  ธ851บ 2548  
209  ประวติัศาสตร์อินโดนีเซีย /  ไชนุดิน, เอลชา  959.8 ช952ป 2557  
210  ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้: สุวรรณภูมิ-

อุษาคเนยภ์าคพิสดาร เล่ม 1 /  
ฮอลล,์ ดี.จี.อี.  959  ฮ174ป 2549 ล1  

211  ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้: สุวรรณภูมิ-
อุษาคเนยภ์าคพิสดาร เล่ม 2 /  

ฮอลล,์ ดี.จี.อี.  959 ฮ174ป 2557 ล2  

212  ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรีสอร์ทขนาดเล็กใน
เขตอ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม /  

พนิดา ค ายศ  IS  พ199 2556  

213  ปัจจยัทางการตลาดแบบบูรณาการส าหรับการส่งออก
กลว้ยไมไ้ทยไปประเทศญ่ีปุ่น : กรณีศึกษาบริษทั 
H.C.Orchid จ ากดั /  

พรฑิตา นวภูวนาท  IS  พ241(1) 2556  

214  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของเจา้ของสุนขัในการใช้
บริการคลินิกรักษาสัตว ์ในเขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร /  

ศศรส งามวมิลรัตน์  IS  ศ287 2556  

215  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคฤหาสน์หรูโครงการ
เดอะพาลาสโซ่ในเขตกรุงเทพมหานคร /  

ภทัรพงศ ์ข าทบั  IS  ภ367 2556  

216  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งออกเส้ือผา้ส าเร็จรูปของผูส่้งออก
ในประเทศไทย /  

สุชาดา ยิง่เจริญ  IS  ส759 2556  

217  ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของพนกังานออมสิน 
สังกดัส านกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร /  

วภิาพร จิระนภากุลวฒัน์  IS  ว649 2556  

218  ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีใต้
ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย /  

อนัธิกา พุฒแตง  IS อ543 2556  

219  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนงานของพนกังานองคเ์อกชน
ในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร /  

ธมนวรรณ วงศดี์  IS ธ291 2557  

220  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนงานของพนกังานองคเ์อกชน
ในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร /  

ธมนวรรณ วงศดี์  IS ธ291 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
221  ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จาก

ต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร  
ณฐันาถ เกียรติเดชาวทิย ์ IS ณ335 2556  

222  ปัญหาการปฏิบติังานการเงินและบญัชีของตวัแทน
จ าหน่ายแก๊สหุงตม้ ในเขตอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั
สมุทรสาคร /  

ภฐัรวรรณ เพิ่มเติม  IS ภ333 2556  

223  เป็นเถา้แก่นอ้ย ดว้ยการเทคโอเวอร์และการจอ๊ยทเ์วนเจอร์  บุญชนะ บุญเลิศ  พ 333.33 บ422ป 2558  
224  เปิดโฉม TOEFL : CBT /  ทีมวชิาการ Professor Group 428.0076 ป759 2544  
225  แผนธุรกิจส าหรับมือใหม่หดัเขียน [ซีดี-รอม] /  สุธี พนาวร  CD 658.4012 ส786ผ 2551 
226  ฝึกพงัทดสอบความเขา้ใจ Listening comprehension 

book 1 /  
สุทิน พลูสวสัด์ิ  428.34076 ส779ฝ 2544  

227  พจนานุกรมภาษาไทยพวน /  ยพุิน เขม็มุกด์ อ 495.91703 พ174 2558  
228  พระมหาชนก /  ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั, พ.ศ.2470-  
294.308 ภ671พ 2541  

229  พระมหาชนก ฉบบัการ์ตูนภาพสี /  ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั, พ.ศ.2470-  

พ 294.308  ภ671พ 2543  

230  พระสุจริตสุดา /  สิริทศันา  920.72 ส731พ 2557  
231  พระอภยัมณี /  เปรมเสรี  895.91 พ415 2553  
232  พระอรหนัตอ์ยูไ่หน /  ว. วชิรเมธี    พ 294.34218 ว111พ 2558  
233  พฤติกรรมการใชบ้ริการของนกัศึกษาต่อร้านซีเอ็ดบุค๊

เซ็นเตอร์ภายในมหาวทิยาลยัสยาม /  
ฉฎัฐณี เอ่ียมสุภคักุล  IS ฉ221 2556  

234  พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือและรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ี
มีผลต่อส่วนประสมการตลาดของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์
อาหารทะเลแช่แขง็ยีห่อ้พรานทะเลในเขตบางแค /  

การันต ์พุกชยัวานิชย ์ IS ก532 2556  

235  พฤติกรรมการส่ือสาร หน่วยท่ี 1-8 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิานิเทศศาสตร์  

302.2  มส747พ 2547 ล1  

236  พฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
รถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตบางบอน /  

ภทัรวดี โชติมิตร  IS ภ373 2556  

237  พลวตัของความยากจน : กรณีศึกษาครัวเรือนชาวนาใน
พื้นท่ีเขตชนบท ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
ของไทย /  

อานนัทช์นก สกนธวฒัน์  339.46 อ624พ 2555  

238  พลงัอญัมณีและหินสีน าโชค เสริมดวงชะตา /  จุฑามาศ ณ สงขลา  พ 553.8 จ628พ 2558  
239  พืชถ่ินเดียวและพืชหายากของประเทศไทย /  ธวชัชยั สันติสุข   อ 581.689593 ธ395พ 2543  
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240  พืชพรรณไมม้งคล /  ส. พลายนอ้ย  พ 635.9 ส113พ 2554  
241  พุดพิชญา /  มณีจนัท ์ น ม126พ 2558  
242  พุทธศาสนากบัวทิยาศาสตร์ /  สมภาร พรมทา  294.3375  ส271พ 2540  
243  พุทธศาสนานิกายเซน : การศึกษาเชิงวเิคราะห์ /  สมภาร พรมทา  294.3927  ส271พ 2541  
244  พุทธศาสนามหายาน : นิกายหลกั /  สมภาร พรมทา  294.392  ส271พ 2540  
245  พดูญ่ีปุ่นในชีวิตประจ าวนั ชุด 2 /  วราลี  สิทธิจินดาวงศ ์ 495.683495911 ว323พ 

2547  
246  พดูญ่ีปุ่นอยา่งน้ีสิ...เก่ง! /  วไิล โตมรกุล    495.683495911 ว724พ 2547  

247  เพญ็ศรี พุม่ชูศรี คีตศิลปิน /  - 780.92 พ899 2550  
248  เพลงอาเซียน /  ฝ่ายวชิาการสถาพรบุค๊ส์  341.2473 พ919 2557  
249  เพาะหุน้เป็น เห็นผลย ัง่ยนื /  กว ีชูกิจเกษม  332.6322 ก324พ 2556  
250  แพลนน่ิง...การเรียนรู้จากประสบการณ์ /  ธรรมรักษ ์การพิศิษฎ ์   GP 370.1523 ธ352พ 2556  

251  ฟัง-ร้อง-จ าภาษาญ่ีปุ่นดว้ยเพลง /  โยชิดะ, ชิซูโกะ 495.682495911 ย799ฟ 
2551  

252  ฟิสิกส์ ระดบัอุดมศึกษา เล่ม 1 /  ยงั, ฮิวจ ์ดี.  530 ย224ฟ 2547  
253  ฟิสิกส์ ระดบัอุดมศึกษา เล่ม 2 : อุณหพลศาสตร์ คล่ืน 

แม่เหล็กไฟฟ้า /  
ยงั, ฮิวจ ์ดี.  530 ย224ฟ 2548  

254  ภารกิจพิชิตหุน้ Turnaround /  นพดล ดาวแสงสวา่ง  332.63 น169ภ 2557  
255  ภาวะผูน้ าของผูจ้ดัการแผนกท่ีส่งผลต่อความผกูพนัของ

พนกังานท่ีมีต่อองคก์ารเอกชนในเขตสาทร /  
นิติยา ประถมพนากุล  IS  น588 2557  

256  ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ปี 2557 /  - GP 334 ภ476 2558  
257  ภาษาจีนระดบัตน้ 1 /  เหยนิ จ่ิงเหวนิ  495.182495911 ห723ภ 

2544 ล1  
258  ภาษาจีนระดบัตน้ 2 /  เหยนิ จ่ิงเหวนิ  495.182495911 ห723ภ 

2545 ล2  
259  ภาษาลาว...เล่าเร่ือง /  รัตนา จนัทร์เทาว ์ พ 495.9191 ร375ภ 2557  
260  ภาษาองักฤษธุรกิจ /  วรพงษ ์คุณเดชอมร  428.24 ว224ภ 2547  
261  เภสัชวทิยาของยารักษาโรคเบาหวาน /  ศุภโชค มัง่มูล  615.7 ภ781 2557  
262  มรดก : ภาคทฤษฎี ปฏิบติั /  สมศกัด์ิ เอ่ียมพลบัใหญ่  346.052 ส284ม 2557  
263  มะหมาเพื่อนซ้ี /  โชติ ศรีสุวรรณ  น ช822ม 2558  
264  มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 : แบบเรียนภาษาญ่ีปุ่นระดบัตน้ /  สมใจ แซ่อ้ึง  495.683495911 ม579 

2550 ล1  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
265  มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 : แบบเรียนภาษาญ่ีปุ่นระดบัตน้ /  สมใจ แซ่อ้ึง  495.683495911 ม579 

2549 ล2  
266  มินนะ โนะ นิฮงโกะ 3 : แบบเรียนภาษาญ่ีปุ่นระดบัตน้ /  โยเนะ, ทานากะ  

สมใจ แซ่อ้ึง  
495.683495911 ย849ม 
2546 ล3  

267  มินนะ โนะ นิฮงโกะ 4 : แบบเรียนภาษาญ่ีปุ่นระดบัตน้ /  โยเนะ, ทานากะ  
สมใจ แซ่อ้ึง  

495.683495911 ย849ม 
2546 ล4  

268  มือใหม่เล่นหุ้นแนวเทคนิค ฉบบัเร่ิมตน้จนเล่นจริง /  เม่าปีกบาง  พ 332.6322 ม827ม 2555  

269  เมฆเหินน ้าไหล /  ฟัง ฟัง พ 895.1  ฟ221ม 2546  
270  เมนูอร่อย อาหารเวยีดนาม /  ครัวรสเด็ด  641.59597 ม748 2558  
271  ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยกุตใ์ชง้าน 1 /  ดอนสัน ปงผาบ  629.895416 ด271ม 

2556 ล1  
272  ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยกุตใ์ชง้าน 2 /  ดอนสัน ปงผาบ  629.895416 ด271ม 

2549 ล2  
273  ไมด้อกและไมป้ระดบัเฉลิมพระเกียรติ /  คณิตา เลขะกุล อ 635.967 ม962 2536  
274  ยลญวน : เวยีดนามในสายตานกัการทูต /  พิษณุ จนัทร์วทินั  พ 959.7 พ764ย 2556  
275  ยาจีนปรับสมดุลเลือด /  ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร  615.321 ศ693ย 2554  
276  ยาจีนปรับสมดุลหยนิหยาง /  ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร  615.321 ศ693ย 2556  
277  ยาตา้นมะเร็งต าหรับจีน ทางเลือกใหม่เพื่อพิชิตโรคมะเร็ง  หวาง เจ้ิน กัว๋  พ 616.994 ห363ท 2542  
278  รวมค าวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญ ประจ าปี 2554 เล่ม 1 /  ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ  342.59302643 ร155 

2554 ล1  
279  รวมค าวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญ ประจ าปี 2555 เล่ม 2 /  ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ  342.59302643 ร155 

2555 ล2  
280  รวมหลกัไวยกรณ์โทเฟิล : ส าหรับเตรียมสอบ TOEFL 

CBT /  
ช านาญ ศุภนิตย ์ 428.0076 ช533ร 2546  

281  รวมหลกัไวยกรณ์องักฤษ ฉบบัสมบูรณ์ /  ช านาญ ศุภนิตย ์ 425 ช533ร 2547  
282  รวมหลกัไวยากรณ์โทเฟิล : ส าหรับเตรียมสอบ TOEFL 

CBT [ซีดี-รอม] /  
ช านาญ ศุภนิตย ์ CD 428.0076 ช533ร 

2546  
283  รอบรู้เร่ืองหุน้อาเซียน รู้ก่อนรวยก่อน /  วลยั ชูธรรมธชั  332.6322  ว343ร 2556  
284  ร้อยป่าไวด้ว้ยรัก /  ฐิญาดา  น ฐ321ร 2557  
285  รอยยิม้และน ้าตาของหวัใจ /  ปิงซิน  พ 895.13 ป611ร 2558  
286  ระบบนิวแมติกกบัการควบคุมอตัโนมติัในอุตสาหกรรม /  อนุชา หิรัญวฒัน์  629.8045 ร229 2548  
287  รังสีอาทิตย ์/  เสริม จนัทร์ฉาย  523.72 ส923ร 2557  
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288  รัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน /  คณิน บุญสุวรรณ  342.593 ค132ร 2540  
289  ราชมลัลงทณัฑ ์บลัลงักป์ฏิรูป /  ปิยบุตร แสงกนกกุล  320.9593 ป619ร 2557  
290  รามเกียรต์ิ /  เปรมเสรี  895.91 ร445 2556  
291  รายงานการด าเนินงานโครงการอนุรักษแ์ละท านุบ ารุงศา

สนสถาน อนัเก่ียวเน่ืองกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์และ
การส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนา (มกราคม-มีนาคม 2557)  

ส านกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์ 

GP 294.3435 ร451 2557 
ล1  

292  รายงานผลการปฏิบติังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 /  

ส านกังานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  

GP 324 ร451 2557  

293  รายงานผลการส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัการส่งเสริมและ
พฒันาระบบบริการเพื่อรองรับนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา
พิการในสถาบนัอุดมศึกษา สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 /  

ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

GP 378.198 ร451 2558  

294  เรียนภาษาจีนกลางง่ายนิดเดียว เล่ม 1 /  พรรณี สิริมงคลสกุล 495.182495911 พ258ร 
2547 ล1  

295  เรียนภาษาจีนกลางง่ายนิดเดียว เล่ม 2 /  พรรณี สิริมงคลสกุล 495.182495911 พ258ร 
2546 ล2  

296  เรียนภาษาจีนกลางง่ายนิดเดียว เล่ม 3 /  พรรณี สิริมงคลสกุล 495.182495911 พ258ร 
2547 ล3  

297  เรียนภาษาจีนกลางง่ายนิดเดียว เล่ม 4 /  พรรณี สิริมงคลสกุล 495.182495911 พ258ร 
2547 ล4  

298  เรียนภาษาจีนกลางง่ายนิดเดียว เล่ม 5 /  พรรณี สิริมงคลสกุล 495.182495911 พ258ร 
2547 ล5  

299  เรียนภาษาญ่ีปุ่นใน 7 วนั เล่ม 1 /  วราลี สิทธิจินดาวงศ ์ 495.682495911 ว323ร 
2546 ล1  

300  เรียนภาษาญ่ีปุ่นใน 7 วนั เล่ม 2 /  วราลี สิทธิจินดาวงศ ์ 495.682495911 ว323ร 
2546 ล2  

301  เรียนภาษาญ่ีปุ่นใน 7 วนั เล่ม 3 /  ไพศาล ลิขิตรัตนพิศาล 495.682495911 พ996ร 
2546 ล3  

302  เรียนภาษาญ่ีปุ่นใน 7 วนั เล่ม 4 /  ไพศาล ลิขิตรัตนพิศาล 495.682495911 พ996ร 
2546 ล4  

303  เรียนภาษาญ่ีปุ่นใน 7 วนั เล่ม 5 /  ไพศาล ลิขิตรัตนพิศาล 495.682495911 พ996ร 
2546 ล5  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
304  เรียนภาษาญ่ีปุ่นใน 7 วนั เล่ม 5 [ซีดี-รอม] /  ไพศาล ลิขิตรัตนพิศาล  CD 495.682495911   

พ996ร 2547 ล5  
305  เรียนเยอรมนัเบ้ืองตน้ /  นิรุบล ศิริมงคล   438.3495911 น658บ 2548  

306  เรียนเยอรมนัเบ้ืองตน้ [ซีดี-รอม] /  นิรุบล ศิริมงคล CD 438.3495911  น658ร 
2548  

307  เรียนรู้ PLC ขั้นตน้ดว้ยตนเอง /  ธีรศิลป์ ทุมวภิาต  621.3 ร832 2545  
308  เรียนลดั...การเงิน /  วอร์เนอร์ สจว๊ต  332 ว366ร 2557  
309  เรียนลดัการส่ือสารทางธุรกิจ /  บอยส์, แคโรลิน  พ 658.452 บ243ร 2558  
310  เรียนองักฤษไวยากรณ์ /  อนุชนา แสงรุ่ง 425 อ186ว 2548  
311  เร่ืองฟัน เร่ืองเยอะ /  วทิวสั สังขะวชิยั  พ 617.6 ว593ร 2557  
312  เร่ืองลึกลบัธรรมดา /  อาจวรงค ์จนัทมาศ  พ 530 อ596ร  2556  
313  โรคสตรีเน้ืองอกมดลูก ซีสต ์ตกขาว ปวดประจ าเดือน

รักษาไดง่้ายนิดเดียว /  
นิพนัธ์พงศ ์พานิช  พ 618.14 น619ร 2557  

314  โรคหวัใจ...รู้ทนั ป้องกนัได ้/  นิธิ มหานนท ์ พ 616.12 น612ร 2557  
315  ลงทุนอยา่ง...ปีเตอร์ ลินช์ /  ลินซ์, ปีเตอร์  332.6  ล436ล 2555  
316  ลงทุนอสังหาริมทรัพยไ์ม่ยาก ฉบบั ลงทุนบา้นพารวย /  วรวฒิุ กาญจนการุณ  332.6324 ว275ล 2556  
317  ลดอ านาจรัฐเพิ่มอ านาจประชาชน : อ่านและสอนท่ี

จอห์นส์ ฮอปกินส์ /  
เอนก เหล่าธรรมทศัน์  พ 323.042 อ893ล 2558  

318  ลมซ่อนรัก /  นราเกตต ์ น น231ล 2558  
319  ลีนุกซ์ไทยพนัธ์แท ้: ส าหรับเดสกท์อป Ziif Linux v.99 

with Staroffice 5.1 [ซีดี-รอม]  
- CD 005.432   ล513 2543  

320  เล่นหุน้ออนไลน์ Step by Step /  กฤษฎา กฤษณะเศรณี  332.6322 ก279ล 2557  
321  เล่าใหค้ลิก พลิกแบรนด ์ใหด้งั /  ณฐัพชัญ ์วงษเ์หรียญทอง  พ 658.8 ณ339ล 2557  
322  เลาะเมดิเตอร์เรเนียน /  กาญจนา หงษท์อง  พ 914.5 ก427ล 2553  
323  วสัดุและการก่อสร้าง...หลอดไฟฟ้า /  พรรณชลทั สุริโยธิน  621.32 พ258ว 2548  
324  วทิยชุุมชนในประเทศไทย : จากการปฏิรูปส่ือสู่การ

ก ากบัดูแลท่ีย ัง่ยนื /  
พิรงรอง รามสูต 384.54 พ729ว 2556  

325  วธีิท าธุรกิจส่วนตวั : ในส่ิงท่ีตนเองชอบและถนดัให้
ประสบความส าเร็จ และมีชีวติอิสระ ตามใจตอ้งการ /  

ไซน์, แกรี พ 658 ซ951ว 2557  

326  วธีิอยูร่่วมกบั KPI อยา่งสันติ /  วรภทัร์ ภู่เจริญ 658.401 ว233ว 2558  
327  วบิากกรรมเศรษฐกิจ 2540 : บทเรียนจาก ศปร. 1  ศปร. พ 330.9593 ว354 2545  
328  เวยีดนาม : ประวติัศาสตร์ฉบบัพิสดาร /  เหวยีนคกัเวยีน  959.7 ห753ว 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
329  ไวยากรณ์องักฤษเป็นเร็ว 1 /  อนุชนา แสงรุ่ง 425 อ186ว 2548 ล1  
330  ศพัท ์1000 ค า ญ่ีปุ่น-ไทย /  มิยโูกะ, มทัสุระ   495.6395911 ม581ศ 2548  

331  ศพัท ์1000 ค า ญ่ีปุ่น-ไทย [ซีดี-รอม] /  มิยโูกะ, มทัสุระ CD 495.6395911 ม581ศ 
2548  

332  ศิลปะการแต่งหนา้เคก้ /  จริยา เดชกุญชร  641.8653 จ167ศ 2557  
333  ศิลปะการพบัผา้รูปดอกไม ้/  ปิยาภา เกิดนาวี 745.5943 ป622ศ 2556  
334  เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาใหม่ในยคุโลกาภิวตัน์ /  ชนิดา ศรีรอดบาง  330.9593 ศ854 2550  
335  เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาใหม่ในยคุโลกาภิวตัน์ /  ชนิดา ศรีรอดบาง  อ 330.9593 ศ854 2550  
336  สนทนาภาษาเยอรมนั /  ตรีพล เพง็รักหมู่    438.2495911 ต185ส 2549  

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

338  สนทนาภาษาองักฤษ 1,000 ประโยค sentences /  แสงระว ีทองดี   428.2495911 ส962ส 2548  

339  สนทนาเยอรมนัลดัทนัใจ /  ตรีพล เพง็รักหมู่    438.2495911 ต185ส 2550  

340  สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานของพนกังานบริษทั ยนิูคอร์ด จ ากดั (มหาชน)  

ราตรี พนูสุวรรณ  IS  ร442 2557  

341  สร้างแบบจ าลองเพื่อการตดัสินใจ Optimization 
modeling ดว้ย Excel (Solver) /  

ศกัด์ิสิทธ์ิ ศุขสุเมฆ    658.4030285 ศ332ส 2557 

342  สร้างโมเดล 3 มิติดว้ย SketchUp 2015 ฉบบัสมบูรณ์ /  พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร  006.686 ส355 2558  
343  ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ทองค ารูปพรรณของประชากรในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย 
จงัหวดักาญจนบุรี /  

ชมพนุูท อารัญภาณุ  IS  ช172 2556  

344  สังขท์อง /  เปรมเสรี  895.91 ส529 2552  
345  สัตวถ่ิ์นเดียวของประเทศไทย /  วณีินารถ พนัธ์ุวุฒิ  อ 591.9593 ส572 2542  
346  สายธารอารยธรรมจีน : 7 ธานีแห่งอาณาจกัรกลาง /  กลัยาณิวฒันา, สมเด็จพระเจา้พี่

นางเธอ เจา้ฟ้า, พ.ศ.2466-  
อ 915.104  ก411ส 2542  

347  สาระน่ารู้จาก ก.ส.ล.ตอนประกนัความเส่ียงดว้ยสัญญา
ซ้ือขายยางล่วงหนา้ /  

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
การซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 

GP 338.17 ส676 2555  

348  สารานุกรมประวติัศาสตร์ไทย /  ส. พลายนอ้ย  อ 959.3003 ส113ส 2553  
349  สารานุกรมวฒันธรรมไทย /  ส. พลายนอ้ย    อ 390.09593 ส113ส 2553  

350  ส านวนเยอรมนัส าหรับนกัศึกษาไทย   อ าภา โอตระกลู  อ 435 อ6 2530  
351  สุดยอด ลีน ของคุณโอโน /  โอโน, ไทอิจิ  พ 658.5 อ974ส 2558  
352  สุริโยทยั [ซีดี-รอม] /  คึกเดช กนัตามระ CD/น ค519ส 2549  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
353  เสนาธิปไตย : รัฐประหารกบัการเมืองไทย /  สุรชาติ บ ารุงสุข  320.9593 ส848ส 2558  
354  เสียดาย...คนตายไม่ไดอ่้าน /  ดงัตฤณ     พ 294.3422 ด319ส 2546  
355  แสงเทียน /  แพรณฐั  น พ961ส 2557  
356  หลกัสถิติ /  กลัยา วานิชยบ์ญัชา  519.5 ก399ห 2557  
357  หลากมุมมอง : ชายแดนใต ้/  นิสากร กลา้ณรงค ์ 320.9593 ห232 2548  
358  หวัใจ...ไม่มีขอ้อา้ง /  เมยน์าร์ด, ไคล ์   พ 927.96812 ม756ห 2554  
359  หาเร่ืองใส่ตวั /  ปีกสัโซ่  พ 502 ป631ห 2556  
360  เหงาได.้.. ก็หายได ้/  วทิยา นาควชัระ  พ 158.1 ว582ห 2548  
361  เหรียญและเงินตราไทยในรอบ 50 ปี /  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจดัท า

หนงัสือเหรียญและเงินตราไทย  
อ 737.4953 ห728 2539  

362  อยูแ่ต่ใน "กล่อง" คุณจะไปเห็นอะไร /  ตวงทอง สรประเสริฐ  พ 303.6 อ869 2557  
363  ออกแบบ 3 มิติ ดา้นวศิวกรรมและงานช่าง SolidWorks 

2012 ฉบบัสมบูรณ์ /  
จุฑามาศ จิวะสังข ์ 620.00420285 จ628อ 

2557  
364  องักฤษเรียนเร็วแบบแบร์ลิทซ์ (แบบเรียนเล่ม 1)  

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

2547 ล1  
365  องักฤษเรียนเร็วแบบแบร์ลิทซ์ (แบบเรียนเล่ม 2)  

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

2547 ล2  
366  องักฤษเรียนเร็วแบบแบร์ลิทซ์ : คู่มือผูเ้รียน /  อาร์คารีโอ, พอล  428.3495911 อ644อร 

2547  
367  องักฤษเรียนเร็วแบบแบร์ลิทซ์ แบบเรียนเล่ม 1 /  อาร์คารีโอ, พอล  428.3495911 อ644อ 

2547 ล1  
368  องักฤษเรียนเร็วแบบแบร์ลิทซ์ แบบเรียนเล่ม 2 /  อาร์คารีโอ, พอล  428.3495911 อ644อ 

2547 ล2  
369  องักฤษเรียนเร็วแบบแบร์ลิทซ์ แบบเรียนเล่ม 3 /  อาร์คารีโอ, พอล  428.3495911 อ644อ 

2547 ล3  
370  อ่านเกมหุ้นก่อนลงทุนแบบ วอร์เรน บฟัเฟตต ์/  ชวลัวชัณ์ วชันะประพนัธ์     พ 332.6322 ช292อ 2558 
371  อ่านองักฤษใหเ้ขา้ใจ 1 (วนัท่ี 1-6) /  สุธิดา วมุิตติโกศล 428.4 ส785อ 2548 ล1  
372  อ่านองักฤษใหเ้ขา้ใจ 2 (วนัท่ี 7-14) /  สุธิดา วมุิตติโกศล 428.4 ส785อ 2548 ล2  
373  อาหารและวฒันธรรมการกินคนอาเซียน /  ฝ่ายวชิาการ สถาพรบุค๊ส์  641.5959 อ677 2558  
374  อิเหนา /  เปรมเสรี  895.91 อ769 2554  
375  เอาตวัรอดปลอดภยัไวก่้อน 1 /  เอดูคอมิก  พ 363.1 อ889อ 2552 ล1  

 


