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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  10 สุดยอดแผนธุรกิจ :  "สร้าง Landmark ตลาดอาเซียน"  กระทรวงพาณิชย ์ GP 658.4012 ส728 2558  
2  10 สุดยอดแผนธุรกิจ : "แผนธุรกิจ รุก-รับ ตลาด AEC" /  กระทรวงพาณิชย ์ GP 658.4012 ส728 2557  
3  100 case studies in pathophysiology [CD-ROM] /  Bruyere, Harold J.  CD 616.07 B914O 2009  
4  25 ปี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี : มหาวทิยาลยัแห่ง

การสร้างสรรคน์วตักรรม /  
- อ 378.05 ย318 2558  

5  8 ปี วทิยาลยัราชพฤกษ ์9 ใหม่สู่มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ GP 378.04 ป818 2557  
6  83 ปี ส านกันายกรัฐมนตรี /  ส านกันายกรัฐมนตรี  GP 352.23 ป818 2558  
7  A study on the teaching model of Korean for foreigners  Boonma Pipiddhana  495.481 B724S 2012  
8  AACN certification and core review for high acuity 

and critical care [CD-ROM] /  
Alspach, JoAnn Grif  CD 616.028 A111 2008  

9  AutoCAD 2008 and AutoCAD LT 2008 bible [DVD]  /  Finkelstein, Ellen  DVD 620.00420285  
F499A 2007  

10  Basic pharmacology for nurses [CD-ROM] /  Clayton, Bruce D.  CD 615.1 C619B 2010  
11  Bates' guide to physical examination and history taking 

[CD-ROM] /  
Bickley, Lynn S. CD 616.0754 B583B 

2009  
12  Big game [DVD]  Helander, Jalmari, Director  DVD 00645 M 2015  
13  Clinical drug therapy : rationales for nursing practice 

[DVD] /  
Abrams, Anne Collins  DVD 615.58 A161C 2009  

14  Critical care nursing : a holistic approach  [CD-ROM] /  Morton, Patricia Gonce  CD 616.028  M891C 2009  
15  Design of machine elements [CD-ROM] /  Spotts, M. F.  CD 621.815 S765D 2004  
16  Drug facts and comparisons 2009 [CD-ROM] /  Wolters Kluwer Health  CD/R 615.1 DF794 2008  
17  Drug facts and comparisons 2010 [CD-ROM] /  Wolters Kluwer Health  CD/R 615.1 DF794 2009  
18  Duo teachers listening practice tape : uper mover 

exercise /  
- 428.34 D928 2015  

19  EMT Prehospital care [CD-ROM] /  Henry, Mark C.  CD 616.025 H523E 2010  
20  Energy nifo. Thailand 2013/  Ministry of Energy  GP333.79021 E56 2013  
21  English for job applications : answer key /  Tipamas Chumworatayee 428.24076 T459E 2012  
22  Essentials of fluid mechanics : fundamentals and 

applications [DVD] /  
Cimbala, John M. DVD 620.106  C573E 

2008  
23  Fast and furious 7 [DVD]  Morgan, Chris, Written DVD 00644 M 2015  
24  Festchrift 150 ปี ความสมัพนัธท์างการฑูตไทย-เยอรมนี 

อดีต - ปัจุบนั - มุ่งสู่อนาคต /  
พรสรรค ์วฒันางกูร 327.593043 ฟ635 2556  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
25  Fluid mechanics [DVD] /  White, Frank M. DVD 620.106 W584F 2008  
26  Gaining from migration : migration trends and policy 

lessons in the greater mekong sub-region /  
World Bank  NGP 331.62 G142 2012  

27  HCAT directory/  สมาคมคณะกงสุลกิตติมศกัด์ิ 
(ประเทศไทย) 

R 327.2025 H431 2013  

28  Health assessment in nursing [CD-ROM] /  Weber, Janet CD 616.075 W374H 2007  
29  Introduction to electronic circuit design /  Spencer, Richard R. 621.3815 S745I 2003  
30  Introductory circuit analysis [CD-ROM] /  Boylestad, Robert L. CD 621.3192 B792I 2007  
31  Kaew the playful /  Waenkaew Fic W127K 2014  
32  Mad max : fury road [Blu-ray 3D]  Miller, George, Director  DVD 00648 M 2014 B-R  
33  Managing supply chains : a logistics approach with 

student CD /  
Coyle, John J. 658.5 L283M 2013  

34  Mandalay : the capital city, the center of the universe  Dhida Saraya  R 959.1 D534M 1995  
35  Manual of drug safety and pharmacovigilance [CD-ROM]  Cobert, Barton L.  CD 615.7042 C655M 2007  
36  Mechanism design : analysis and synthesis volume 1 

[CD-ROM] /  
Erdman, Arthur G. CD 621.815 E66M 1997  

37  Mommy and me มหศัจรรยชี์วติในครรภ ์/  - พ 618.2 ม376 2555  
38  Nursing health assessment : a critical thinking, case 

studies approach /  
Dillon, Patricia M.  616.075 D579N 2007  

39  Nutrition : concepts and controveersies [CD-ROM] /  Sizer, Frances Sienkiewicz CD 613.2  S625N 2003  
40  Occupational therapy for physical dysfunction [DVD] /  Radomski, Mary Vining, editor DVD 615.8515 O15 2008  
41  Open mind : student's book : level 1 /  Rogers, Mickey  428.24 R728O 2014 v1  
42  Open mind : student's book : level 2 /  Rogers, Mickey  428.24 R728O 2014 v2  
43  Operations management /  Stevenson, William J. 658.5 S848O 2014  
44  Paris Romance [DVD]  Korber, Serge  DVD 00006 M 2004  
45  Pathophysiology : concepts of altered health states 

[CD-ROM] /  
Porth, Carol Mattson  CD 616.07 P851P 2009  

46  Principles of modern digital design [DVD] /  Lala, Parag K. DVD 621.395 L193P 2007  
47  Proceedings 2010 แม่ฟ้าหลวงวชิาการประจ าปี พ.ศ. 

2553 : 12 ปี ตามรอยสมเด็จยา่ 19 -20 พฤศจิกายน 2553 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย /  

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  GP 016.00143 พ967 2554  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
48  Program brochure of RSU research Conference 2013 : 

รวมบทคดัยอ่เอกสารประกอบการประชุมวชิาการ
มหาวทิยาลยัรังสิต ; 4 เมษายน 2556 ณ อาคารดิจิทลั 
มลัติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร 15) มหาวทิยาลยัรังสิต /  

มหาวทิยาลยัรังสิต  GP 371.33 ป931 2556  

49  Program brochure of RSU research Conference 2014 : 
รวมบทคดัยอ่เอกสารประกอบการประชุมวชิาการ
มหาวทิยาลยัรังสิต ;3 เมษายน 2557 /  

คณะกรรมการจดัท า proceedings 
of national research conference 
2014 มหาวทิยาลยัรังสิต  

GP 371.33 ป931 2557  

50  Pump characteristics and applications [CD-ROM] /  Volk, Michael W  CD 621.69 V916P 2005  
51  Rapid prototyping of digital systems [CD-ROM] /  Hamblen, James O.  CD 621.395 H199R 2006  
52  Real-Time digital signal processing from MATLAB to 

C with the TMS320C6xDSK /  
Welch, Thad B.  621.3822  W441R 2006  

53  RFID+ exam cram : exam RFO-001 [CD-ROM] /  Zeisel, Eva CD 621.38454076 Z47R 2006  

54  Springer handbook of nanotechnology [CD-ROM] /  Bhushan, Bharat CD/R 620.5  S769 2004  
55  Statistical methods in food and consumer research /  Gacula, Maximo C. 664.0072 G122S 2009  
56  Strategic management communication /  Walker, Robyn  658.453  W177S 2011  
57  Structural, civil and pipe drafting for CAD technicians 

[CD-ROM] /  
Goetsch, David L. CD 624 G599S 2004  

58  Study in Thailand 2013 /  Office of the Higher Education.. R 378.593 S933 2014  
59  Thailand 3G Auction Review Report National 

Broadcasting and Telecommunications Commission /  
ไพโรจน์ ไววานิชกิจ  RH 384.54 ท955 2555  

60  The designer's guide to VHDL [CD-ROM] /  Ashenden, Peter J  CD 621.392 A824D 2000  
61  The Divergent series : Insurgent [DVD]  Schwentke, Robert, Director  DVD 00646 M 2015  
62  The history of Singapore [DVD]  Discovery channel  DVD 00062 M 2008 d1-2  
63  The summary of Thailand's 3rd National Human 

Rights Plan (2014-2018) /  
Ministry of Justice. Rights and 
Liberties Protection Department  

GP 323 S955 2014  

64  Thermodynamics : an engineering approach [DVD] /  Cengel, Yunus A.  DVD 621.4021 C395T 2007  

65  Touchstone workbook 1 /  McCarthy, Michael  428.0076 M123T 2015  
66  การขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ GP 330.9593 ก441 2558  
67  การคน้หาเหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากการใชย้าโดยใช้

ตวัส่งสญัญาณที่พฒันาขึ้นในประเทศไทยในผูป่้วยที่เขา้
รับการรักษา ณ หอผูป่้วยอายรุกรรม โรงพยาบาลต ารวจ  

นาฏนภางค ์วริิยะกุล  PA 615 น456ก 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
68  การคดักรองสารช่วยส าหรับเตรียมน ้ากระสายยาแบบ.../ อรรถวทิย ์พพูมิาย  CD/PA 00206 2556  
69  การจดัการการท่องเที่ยวเฉพาะทาง /  ราณี อิสิชยักุล 338.4791 ร441ก 2557  
70  การจดัการขาย /  ค านาย อภิปรัชญาสกุล  658.81 ค357ก 2557  
71  การจดัการทรัพยากรหอ้งสมุด /  กระทรวงศึกษาธิการ 027.8 ก446 2558 ล1  
72  การจดัท า job description สมยัใหม่ (ภาคปฏิบติั) /  ณรงคว์ทิย ์แสนทอง  658.306 ณ242ก 2555  
73  การจดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย : 

รายงานฉบบัสมบูรณ์ /  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุรี 

RH 363.73874 ก446 2553  

74  การจดัท ารายงานแห่งชาติฉบบัที่ 2 เพือ่เสนอต่อ 
UNFCCC : รายงานแห่งชาติฉบบัที่ 2 /  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   RH 551.69593 กร446 2553  

75  การจดับริการและกิจกรรมหอ้งสมุด /  กระทรวงศึกษาธิการ 027.8 ก446 2558 ล3  
76  การจดัระบบทางการศึกษา : แนวการศึกษา หน่วยที่ 1-6  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  
371 มส747ก 2553 ล1  

77  การจดัระบบทางการศึกษา : แนวการศึกษา หน่วยที่ 7-
15 / 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  

371 มส747ก 2553 ล2 

78  การจดัระบบทางการศึกษา : ประมวลสาระ หน่วยที่ 1-2  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  

371 มส747ก 2547 ล1  

79  การจดัระบบทางการศึกษา : ประมวลสาระ หน่วยที่ 3-6 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  

371 มส747ก 2547 ล1  

80  การจดัระบบทางการศึกษา : ประมวลสาระ หน่วยที่ 7-10 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  

371 มส747ก 2547 ล1  

81  การจดัระบบทางการศึกษา : ประมวลสาระ หน่วยที่ 11-
15 /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  

371 มส747ก 2547 ล4  

82  การใชเ้พคตินจากเปลือกมะกรูดเป็นสารใหค้วามคงตวั
ในการผลิตไอศกรีมจากน ้ามะกรูด (CD โครงงาน) /  

ทิพยธิ์ดา หนูทรัพย ์ CD/PR 01189 2557  

83  การใชภ้าษาไทย /  จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ  495.918 ก449 2552  
84  การใชภ้าษาไทยเพือ่ประสิทธิผล /  โชษิตา มณีใส  495.918 ช839ก 2555  
85  การตรวจสอบสมบตัิการตา้นจุลชีพและการตา้นอนุมูล

อิสระในอาหารหมกัไทยบางชนิด (CD โครงงาน) /  
พทุธิพร จนัทร์แฉ่ง  CD/PR 01188 2557  

86  การติดตามระดบัยากดภูมิคุม้กนัในเลือดกบัผลทาง
คลินิกของผูป่้วยปลูกถ่ายไต /  

ฉตัรลดัดา เจียงพทุรา  PA 615 ฉ235ก 2557  

87  การ์ตูนแอนิเมชัน่ เร่ือง รามเกียรต์ิ ตอน "ก าเนิด 
หนุมาน" (CD โครงงาน) /  

จกัรชยั หิรัญพฤกษ์ CD/PR 01191 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
88  การเตรียมทรัพยากรหอ้งสมุดเพือ่ใหบ้ริการ /  กระทรวงศึกษาธิการ  027.8 ก446 2558 ล2  
89  การน ากระบวนการยตุิธรรมทางเลือกมาใชใ้นชั้น

พนกังานอยัการ : ศึกษาเปรียบเทียบนานาประเทศ : 
รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการศึกษาวจิยั /  

ณรงค ์ใจหาญ RH 347 น211ก 2555  

90  การบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลกรณีศึกษา : วทิยา
เทคโนโลยตีะวนัออก (อี.เทค) /  

พมิพพ์ฑัรา สินธุรัตน์ T/มส 658.3 พ718 ก 2556  

91  การบริหารงานภาพยนตร์ หน่วยที่ 1-5 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิานิเทศศาสตร์  

791.43 มส747ก 2558 ล1  

92  การบริหารงานภาพยนตร์ หน่วยที่ 6-15 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิานิเทศศาสตร์  

791.43 มส747ก 2558 ล2  

93  การบริหารจดัการชุมชน หน่วยที่ 1-7 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิานิติศาสตร์  

307.1 มส747ก 2551 ล1  

94  การบริหารจดัการชุมชน หน่วยที่ 8-15 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิานิติศาสตร์  

307.1 มส747ก 2551 ล2  

95  การบญัชี 2 /  สุพาดา สิริกุตตา  657 ส831ก 2550  
96  การปฏิบตัิงานนโยบายและยทุธศาสตร์ /  ส านกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม  GP 353.409593 ก469 2557  
97  การประชุมทางวชิาการนเรศวรวจิยั คร้ังที่ 6 : "วิถีชีวติ

ย ัง่ยนืบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง" วนัที่ 29-31 
กรกฎาคม 2553 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 
พรรษา มหาวทิยาลยันเรศวร เล่มที่ 1 /  

มหาวทิยาลยันเรศวร  RH 016.0014 ก475 2553 
ล1  

98  การประชุมทางวชิาการนเรศวรวจิยั คร้ังที่ 6 : "วิถีชีวติ
ย ัง่ยนืบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง" วนัที่ 29-31 
กรกฎาคม 2553 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 
พรรษา มหาวทิยาลยันเรศวร เล่มที่ 2 /  

มหาวทิยาลยันเรศวร  RH 016.0014 ก475 2553 
ล2  

99  การประมวลผลภาพดิจิตอล /  ศนัสนีย ์เอ้ือพนัธว์ริิยะกุล  621.367 ศ336ก 2555  
100  การประยกุตใ์ชร้ะบบบริหารคุณภาพและความปลอดภยั

ทางอาคาร : กรณีศึกษาโรงงานบรรจุภณัฑอ์าหาร /  
ธราเทพ อศัวปรีชานนท ์ T/มส 658.562 ธ382ก 

2556  
101  การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร /  
รณภพ โอสถาพนัธุ ์ T/มส 330.9593  ร123ก 

2557  
102  การเปิดรับ การใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจในการ

รับฟังรายการวทิยชุุมชนคล่ืนประชาธิปไตย FM 92.25 
MHz ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร/  

บดินทร์ คงใหญ่ T/มส 384.5453 บ116ก 
2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
103  การผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลเพือ่น าไปสู่ชุมชน /  บงกช ประสิทธ์ิ  RH 621.3121 บ113ป 2551  
104  การพฒันาเมืองชายแดน : เพือ่รองรับผลกระทบจากการ

ท่องเที่ยวและการคา้ในลุ่มน ้ าโขง /  
กรวรรณ สงัขกร  RH 307.14 ก181ก 2553  

105  การพฒันาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และ
การประยกุต ์หน่วยที่ 1-7 : แนวการศึกษา  /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

658.4038 มส747ก 2554 
ล1  

106  การพฒันาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และ
การประยกุต ์หน่วยที่ 8-15 : แนวการศึกษา /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

658.4038 มส747ก 2554 
ล2  

107  การพฒันาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และ
การประยกุต ์หน่วยที่ 1-4 : ประมวลสาระ  /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

658.4038 มส747ก 2554 
ล1  

108  การพฒันาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และ
การประยกุต ์หน่วยที่ 5-10 : ประมวลสาระ  /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

658.4038 มส747ก 2554 
ล2  

109  การพฒันาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และ
การประยกุต ์หน่วยที่ 11-15 : ประมวลสาระ  /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

658.4038 มส747ก 2554 
ล3  

110  การพฒันาส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ภาวะโลหิต
จางจากการขาดธาตุเหล็ก /  

ภาณุวชิย ์เฉลิมพนัธ ์  PA 371.334 ภ435ก 2557  

111  การพฒันาสูตรต ารับยาทาภายนอกที่มีสารสกดัขอ่ยด า /  ธีร์ดนยั รัตนพทิย ์ CD/PA 00215 2556  
112  การพฒันาสูตรต ารับยาระบายในรูปแบบยาเม็ดจากสาร

สกดัใบชุมเห็ดเทศ /  
จิราภา พรเงิน  PA 615.43 จ536ป 2557  

113  การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพฒันาส่ือการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั หน่วยที่ 1-7 : 
แนวการศึกษา  /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
บณัฑิตศึกษา. สาขาวชิา
ศึกษาศาสตร์  

374 มส747ก 2555 ล1  

114  การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพฒันาส่ือการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั หน่วยที่ 8-15 : 
แนวการศึกษา  /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
บณัฑิตศึกษา. สาขาวชิา
ศึกษาศาสตร์  

374 มส747ก 2555 ล2  

115  การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพฒันาส่ือการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั หน่วยที่ 1-7 : 
ประมวลสาระ  /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
บณัฑิตศึกษา. สาขาวชิา
ศึกษาศาสตร์  

374 มส747กป 2555 ล1  

116  การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพฒันาส่ือการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั หน่วยที่ 8-15 : 
ประมวลสาระ /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
บณัฑิตศึกษา. สาขาวชิา
ศึกษาศาสตร์  

374 มส747กป 2555 ล2  

117  การลดความสูญเปล่าในกระบวนการฉีดรองเทา้ดว้ยเม็ด 
EVA /  

นก อรรคดี T/มส 658.5 น111ก 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
118  การลดความสูญเปล่าในส่วนงานเยบ็รองเทา้ /  นิภารัตน์  ราชวงั T/มส 658.31 น626ก 2557  
119  การวเิคราะห์คุณภาพก าไรของธุรกิจบริการ หมวด

การแพทยท์ี่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย /  

จินดามณี เขียวค ารพ  IS  จ467 2557  

120  การวเิคราะห์ตน้ทุนของกลุ่มอาการออทิซึมสเปกตรัม 
ดิสออเดอร์ (เอเอสดี) : การศึกษาน าร่อง ณ โรงพยาบาล
ยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์/  

นฤมล จุนสมุทร  PA 615 น276ก 2557  

121  การวเิคราะห์ตวัยาในชีวสาร /  เพญ็ศรี ทองนพเน้ือ  615.19 พ911ก 2553  
122  การวจิยัการโฆษณา /  รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท ์ 659.1072 ร378ก 2557  
123  การศึกษาการปรับปรุงซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบ

คลองส่งน ้ าเพือ่การเกษตรในการดูแลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัอุตรดิตถ ์/  

ณัฐชยั ข  าคง T/มส  628.16593 ณ328ก 
2557  

124  การศึกษาความคงตวัของน ้ ากระสายยาของยาเตรียม
เฉพาะคราวแบบพร้อมใชโ้ดยใชอิ้นโดเมทาซินเป็นยา
ตน้แบบ /  

เพิม่โชค ตน้ไพโรจน์  PA 615.19 พ935ก 2557  

125  การศึกษาความคงตวัของยาหยอดตาเฉพาะคราวเดกซา
เมธาโซนโซเดียมฟอสเฟตที่มีความเขม้ขน้ 0.01 
เปอร์เซ็นตโ์ดยน ้ าหนกัต่อปริมาตรในสภาวะการเก็บ
รักษาที่แตกต่าง /  

เดียนา เสดี  PA 615.18 ด922ก 2557  

126  การศึกษาชนิดและปริมาณของสารไบโอพอลิเมอร์ใน
การเตรียมเอนแคปซูเลซนัต่อค่าสมัประสิทธ์ิการแพร่
ของสารสกดัเปลือกมงัคุดและการประยกุตใ์ชใ้น
ผลิตภณัฑ ์( CD โครงงาน) /  

ณัฐพล ขจรบุญ CD/PR 01171 2557  

127  การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผูบ้ริโภค
ในเขตปทุมวนั /  

เสกสรร ศิริพร  IS  ส888 2557  

128  การสร้างแรงจูงใจในการพฒันาคุณภาพงานวชิาการของ
อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนกลุ่มความร่วมมือ
ในเขตกรุงเทพฯ ตะวนัตกและปริมณฑล (กลุ่มพนัธมิตร
ทางการศึกษา) 2550-2551 /  

ประสงค ์อุทยั RH 378.04 ป389ก 2551  

129  การสร้างเสริมสุขภาพส าหรับพนกังานโรงงานและ
คนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพือ่สงัคม : 
รายงานวจิยั /  

จอมขวญั โยธาสมุทร RH 363.11969 ก525 2553  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
130  การสืบคน้สารนิเทศ /  พนิดา สมประจบ  025.524 พ199ก 2557  
131  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก : วธีิก าลงั

และหน่วยแรงใชง้าน /  
ส าเริง รักซอ้น  624.18341  ส712ก 2552  

132  การออกแบบและสร้างชุดทดลองพแีอลซีเพือ่ใชเ้ป็นส่ือ
การสอน (CD โครงงาน) /  

ชาญวทิย ์เสียงล ้าเลิศ CD/PR 01202 2558  

133  การออกแบบและสร้างตูย้าส าหรับผูพ้กิารทางสายตา
ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ (CD โครงงาน) /  

กนัยวชัร์ อ.โพธ์ิ CD/PR 01203 2558  

134  เกมกรรม : เกมที่แทบไม่มีใครรู้วธีิเล่น แต่ก็ตอ้งพยายาม
เล่นใหช้นะ! /  

ดงัตฤณ  พ 294.3122 ด319ก 2557  

135  เกมมา้กา้นกลว้ย (CD สหกิจศึกษา) /  อนนัต ์กมลคติธรรม  CD/PR 01174 2557  
136  เกียรติคุณ หม่อมหลวงพวงร้อย อภยัวงศ/์  ทรงวทิย ์แกว้ศรี  927.8 ท146ก 2529  
137  ข่วงผญา : กา้วสู่ศตวรรษของมหาวทิยาลยัราชภฏั

เชียงใหม่ สถาบนัอุดมศึกษาเพือ่พฒันาทอ้งถ่ิน /  
ปนดัดา โตค านุช พ 306.09593 ข249 2557  

138  ขอ้มูลสถิติ อุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื ปี 2557  กรมอุทยานแห่งชาติ.. GP 333.783 ข291 2557  
139  ขอ้มูลสถิติกรมป่าไมปี้ 2557 /  กรมป่าไม ้ GP 634.9 ข291 2557  
140  ขนุยวม รอเราอยู ่/  พลชยั เพชรปลอด พ 915.93 ข569 2558  
141  เขม็ทิศชีวติ 1 ตอน อิสรภาพทางการเงินและจิตใจ /  ฐิตินาถ ณ พทัลุง พ 158 ฐ336ข 2556 ล1  
142  เขม็ทิศชีวติ 2 ตอน กฎแห่งเขม็ทิศ /  ฐิตินาถ ณ พทัลุง พ 158 ฐ336ข 2555 ล2  
143  เขม็ทิศชีวติ 3 ตอน กฎแห่งความสุข /  ฐิตินาถ ณ พทัลุง  พ 158 ฐ336ข 2552 ล3  
144  เขม็ทิศชีวติ 4 ตอน เขม็ทิศจิตใตส้ านึก /  ฐิตินาถ ณ พทัลุง  พ 158 ฐ336ข 2554 ล4  
145  เขม็ทิศชีวติ 5 ตอน เขม็ทิศชีวติมัง่คัง่ /  ฐิตินาถ ณ พทัลุง  พ 158 ฐ336ข 2555 ล5  
146  เขม็ทิศชีวติ 6 ตอน เขม็ทิศความสุข /  ฐิตินาถ ณ พทัลุง  พ 158 ฐ336ข 2556 ล6  
147  เขม็ทิศชีวติ 7 ตอน ปลดล็อกสู่ความส าเร็จ /  ฐิตินาถ ณ พทัลุง  พ 158 ฐ336ข 2556 ล7  
148  คลงัขอ้มูล เหมืองขอ้มูลและธุรกิจอจัฉริยะ หน่วยที่ 1-7 

: แนวการศึกษา  /  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
บณัฑิตศึกษา. สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

658.472 มส747ค 2555 ล1  

149  คลงัขอ้มูล เหมืองขอ้มูลและธุรกิจอจัฉริยะ หน่วยที่ 8-15 
: แนวการศึกษา  /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
บณัฑิตศึกษา. สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

658.472 มส747ค 2555 ล2  

150  คลงัขอ้มูล เหมืองขอ้มูลและธุรกิจอจัฉริยะ หน่วยที่ 1-7 
: ประมวลสาระ  /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
บณัฑิตศึกษา. สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

658.472 มส747ค 2555 ล1  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
151  คลงัขอ้มูล เหมืองขอ้มูลและธุรกิจอจัฉริยะ หน่วยที่ 8-15 

: ประมวลสาระ  /  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
บณัฑิตศึกษา. สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

658.472 มส747ค 2555 ล2  

152  ความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวต่อธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร: กรณีศึกษา สวนสุภทัราแลนด ์/  

ปัทเมศย ์ประดิษฐ์แสงทอง  IS  ป534 2557  

153  ความพงึพอใจของนิสิตในการใหบ้ริการของมหาจุฬา
บรรณาคาร ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา /  

พนูศกัด์ิ ไชยสุข  IS  พ855 2556  

154  ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบอินเทอร์เน็ตของ
มหาวทิยาลยัสยาม /  

ธนาภรณ์ รอดชีวติ  IS  ธ246 2556  

155  ความพงึพอใจของผูบ้ริโภคต่อการบริโภคยาน ้ า
สมุนไพรจีนโหยง่เหิงในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดั
นนทบุรี /  

นิภาพร วะชุม  IS  น624 2556  

156  ความพงึพอใจต่อการเลือกใชปุ้๋ ยมูลคา้งคาวของตรา
ซากุระ อ.เมือง จ.ราชบุรี /  

ปัทมาวรรณ วรกาญจนา  IS  ป533 2557  

157  ความพงึพอใจในการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละการ
จา้งงานของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จงัหวดัปทุมธานี /  

ประภสัรา คงสาธิตพร  IS  ป338 2556  

158  ความพงึพอใจในการท างานของพนกังาน บริษทั หอ้ง
เยน็เอเช่ียนซีฟู้ด จ  ากดั(มหาชน) /  

น าโชค รุ่งโรจน์กิตติกุล  IS  น516 2557  

159  ความพงึพอใจในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง
พนกังาน บริษทั ขนส่ง จ  ากดั /  

จิราพร ชยัคา้  IS  จ533 2556  

160  ความรู้ เจตคติ และการเตรียมพร้อมของนกัศึกษา
วทิยาลยัเทคโนโลยตีั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน /  

สุพฒันา นาคประดิษฐ ์ IS  ส831 2557  

161  ความรู้ความเขา้ใจในสิทธิและการใชสิ้ทธิกองทุน
ประกนัสงัคมของลูกจา้งเอกชนในเขตฝ่ังธนบุรี /  

แสงดาว เอมะรักษ ์ IS  ส959 2557  

162  ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ /  นรเศรษฐ เจียมจิโรจน์  327 น215ค 2553  
163  ค าศพัทเ์ก่ียวกบัการเลือกตั้ง (ภาษาไทย-องักฤษ) /  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง  
อ 324.03 ค383 2557  

164  คู่มือการใชโ้ปรแกรม AtutCad 2014 and 2015 : 2D 
drafting workshop (รวมแบบฝึกหดังานเขียนแบบ 2 มิติ)  

ภาณุพงษ ์ปัตติสิงห์  620.00420285 ภ432คก 
2557  
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165  คู่มือการใชโ้ปรแกรม AutoCAD 2015 3D and Lumion 

3D v.4 : ส าหรับการขึ้นรูปโมเดลและงานสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ /  

ภาณุพงษ ์ปัตติสิงห์  620.00420285 ภ432ค 
2557  

166  คู่มือการติดตามและประเมินผลการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด /  

ส านกังานปลดักระทรวง
ยตุิธรรม 

GP 362.2937 ค695 2554  

167  คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2557 /  

ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

GP 378.00218 ค695 
2558  

168  คู่มือการเรียนรู้ Microsoft Excel+PowerPoint 2013 : 
เพือ่ใชง้านและการสอบใบประกาศนียบตัร Microsoft 
Office Certification /  

- ต 005.369 คก695 2558  

169  คู่มือการเสนอขอขึ้นทะเบียน มรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรมของชาติ /  

กรมส่งเสริมวฒันธรรม  GP 353.77 ค695 2558  

170  คู่มือนกัศึกษาและหลกัสูตรมหาวทิยาลยัสยาม ปี
การศึกษา 2558-2559 /  

มหาวทิยาลยัสยาม  CU Tha109 2558  

171  เคมีโคออร์ดิเนชนัของคอปเปอร์ /  สุจิตรา ยงัมี  541.2242 ส753ค 2553  
172  เคมีทัว่ไป : ส าหรับสาขาวศิวกรรมศาสตร์ เล่ม 2 /  รานี สุวรรณพฤกษ ์ 540 ร443ค 2555 ล2  
173  เคมีวเิคราะห์ (การวเิคราะห์เชิงปริมาณ) /  ศิริพร จนัทรคีรี  543 ศ462ค 2557  
174  เคล็ด(ไม่)ลบั ฉบบั Team group /  ประเสริฐ ภทัรมยั  พ 658.1 ป421ค 2558  
175  โครงการ ศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศใน
อนาคตและการปรับตวัของภาคส่วนที่ส าคญั : รายงาน
ฉบบัสมบูรณ์ /  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั RH 551.69593 ค962 
2554  

176  โครงการผลกระทบของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน (PAHs) จากการประกอบอาหาร : 
รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ /  

ปาจรีย ์ทองสนิท  RH 547.61 ป542ค 2552  

177  โครงการวจิยัเร่ือง การสร้างคุณค่าตราแหล่งท่องเที่ยว
และความคุม้ค่าของแหล่งท่องเที่ยวเพือ่การท่องเที่ยว
อยา่งย ัง่ยนืในมรดกโลกของประเทศไทย : กรณีศึกษา
อุทยานประวตัิศาสตร์ พระนครศรีอยธุยา /  

เรณุมาศ กุละศิริมา  RH 915.9304 ร764ค  

178  โครงการศึกษากลยทุธก์ารจดัท าและพฒันาสินคา้
ส่ิงแวดลอ้มภายใตก้รอบการคา้ระหวา่งประเทศ (ระยะที่ 
3) : รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์  /  

อาชนนั เกาะไพบลูย ์ RH 382.9593 อ612ค 2555  
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179  จิตวทิยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา หน่วยที่ 1-7 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  
158.24 มส747จ 2553 ล1  

180  ช็อตเด็ดกระชากยอด ธุรเกร็ด ร้านอาหารและบริการ /  ธวชัชยั พืชผล  พ 658.8 ธ395ช 2557  
181  ชีวติเหนือลิขิตฟ้า /  สุรินทร์ โตทบัเที่ยง  พ 923.8593 ส861ช 2558  
182  ชีวติใหม่ /  วกิรม กรมดิษฐ ์ พ 920.7109593 ว495ช 

2555  
183  ฐานขอ้มูลอุตสาหกรรมภาพยนตแ์ละวดิีทศัน์ พ.ศ.2555/ สมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ RH 791.43 ฐ199 2555  
184  ดินป่าชายเลนในประเทศไทย /  ชยัสิทธ์ิ ตระกูลศิริพาณิชย ์ 631.4 ด542 2554  
185  ตะวนัออกกลางในโลกสมยัใหม่ /  ไพลิน กิตติเสรีชยั  320.956 พ994ต 2556  
186  ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 6 อวสานหงสา ชาตรีเฉลิม ยคุล, ม.จ  DVD 00647 M 2558  
187  ต ารา หลกัการตลาด /  วทิวสั รุ่งเรืองผล  658.8 ว593ต 2556  
188  ทศันคติของผูบ้ริโภคที่มีต่อบริษทัประกนัชีวติของ

ผูบ้ริโภคในเขตคนันายาว /  
วรากร ไชยชมภู  IS  ว296 2557  

189  ทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
ของผูใ้ชบ้ริการในเขตฝ่ังธนบุรี /  

สิริทิพย ์สถวริวงศ ์ IS  ส731 2557  

190  ทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑ์
เห็ดถัง่เช่า /  

ชนาพร ภูธนปรีดาวฒัน์  PA 615.32 ช133ท 2557  

191  ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงสุธรรมา 
อวยชยั /  

ครอบครัวคุณหญิงสุธรรมา อวยชยั  920.72 ท539 2555  

192  เทคนิคส าหรับการเช่ือมขั้วต่อทางภาพและเสียง /  จิรศกัด์ิ ปรีชาวรีกุล  621.3897 จ571ท 2557  
193  เทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

2540 และพทุธศกัราช 2550 กบัร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปฏิรูป (ปี 58) /  

นาถะ ดวงวชิยั อ 342.593 ทร741 2557  

194  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดที่ 3 : 
แสดงธรรม ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วนั
พธุที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช   DVD 00638 M 2556 ช3ผ7  

195  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดที่ 3 : 
แสดงธรรม ณ ชมรมกลัยาณธรรม วนัอาทิตยท์ี่ 28 
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช  DVD 00638 M 2556 ช3 
ผ10 

196  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดที่ 3 : 
แสดงธรรม ณ บา้นจิตสบาย วนัอาทิตยท์ี่ 5 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2556 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช   DVD 00638 M 2556 ช3ผ6 
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197  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดที่ 3 : 

แสดงธรรม ณ มหาวทิยาลยัเอเซียอาคเนย ์วนัพฤหสับดี
ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช  DVD 00638 M 2556 ช3ผ1  

198  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดที่ 3 : 
แสดงธรรม ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วนัองัคารที่ 
12 มีนาคม พ.ศ. 2556 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช  DVD 00638 M 2556 ช3ผ3  

199  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดที่ 3 : 
แสดงธรรม ณ ราชกรีฑาสโมสร วนัอาทิตยท์ี่ 24 
กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2556 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช  DVD 00638 M 2556 ช3ผ2   

200  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดที่ 3 : 
แสดงธรรม ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีวนัศุกร์ที่ 3 
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช   DVD 00638 M 2556 ช3ผ5  

201  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดที่ 3 : 
แสดงธรรม ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีวนัศุกร์ที่ 3 
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช   DVD 00638 M 2556 ช3ผ5  

202  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดที่ 3 : 
แสดงธรรม ณ วดับูรพาราม จ.สุรินทร์ วนัอาทิตยท์ี่ 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2556 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช  DVD 00638 M 2556 ช3ผ8  

203  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดที่ 3 : 
แสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) วนั
อาทิตยท์ี่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช   DVD 00638 M 2556 ช3ผ9  

204  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดที่ 3 : 
แสดงธรรม ณ อยธุยาพาร์ค วนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน 
พ.ศ. 2556 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช  DVD 00638 M 2556 ช3ผ4 

205  นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค(์จินตนาการ) /  ฉนัทนา เอ่ียมสกุล  793.319593 ฉ254น 2553  
206  นาฬิกาชีวติ พชิิตภูมิแพ ้/  บญัชา แตงเนียม  พ 616.97 บ253น 2557  
207  แนวทางการปฏิบตัิราชการจากค าวนิิจฉยัของศาล

ปกครองสูงสุด ประจ าปี พ.ศ. 2557 /  
ส านกังานศาลปกครอง  GP 342.0664 น927 2558  

208  แนวทางการพฒันาตลาดของสินคา้ประเภทผา้ไหมและ
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากผา้ไหม ในจงัหวดัสุรินทร์ /  

ศรัญญา นาเหนือ  RH 658.57 ศ159น 2553  

209  แนวโนม้การตดัสินใจเคล่ือนยา้ยแรงงานพม่า ประเภท
อุตสาหกรรมอาหารในเขตจงัหวดัสมุทรสาคร… /  

มญัชุสา คุม้ครอง  IS  ม321 2557  
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210  บทบาทเจา้อาวาสในการบริหารจดัการวดัไทยใน

สแกนดิเนเวยี /  
พระมหากฤตภาส สุขงั CD/PA 00251 2556  

211  บริบททางการศึกษา : แนวการศึกษา หน่วยที่ 1-7 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  

370 มส747บ 2552 ล1  

212  บริบททางการศึกษา : แนวการศึกษา  หน่วยที่ 8-15 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
บณัฑิตศึกษา. สาขาวชิา
ศึกษาศาสตร์  

370 มส747บ 2552 ล2  

213  บริบททางการศึกษา : ประมวลสาระ หน่วยที่ 1-4 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  

370 มส747บ 2550 ล1  

214  บริบททางการศึกษา : ประมวลสาระ หน่วยที่ 5-9 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  

370 มส 747บ 2550 ล2  

215  บริบททางการศึกษา : ประมวลสาระ หน่วยที่ 10-15 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  

370 มส747บ 2552 ล3  

216  ปกิณกะวฒันธรรม จงัหวดัชลบุรี /  พมิพพ์รรณ ไพบูลยห์วงัเจริญ 915.9304 ป119 2556  
217  ปกิณกะวฒันธรรม จงัหวดัเชียงราย /  ฉวงีาม มาเจริญ 390.09593 ป119 2552  
218  ปกิณกะศิลปวฒันธรรม เล่ม 17 จงัหวดัอุตรดิตถ ์/  อลิสา รามโกมุท  915.9304 ป119 2554 ล17  
219  ปฏิบตัิการชีวเคมี /  สมจิต ด าริห์อนนัต ์ 572.078 ป135 2557  
220  ประกาศชยัเรือใบ...กีฬาตามรอยพระยคุลบาท /  วพินัธุ ์ชมะโชติ  อ 797.124 ป192 2554  
221  ประชากรและสงัคม 2553 : คุณค่าผูสู้งอายใุนสายตา

สงัคมไทย /  
สุชาดา ทวสิีทธ์ิ  GP 305.26 ป233 2553  

222  ประชากรและสงัคม 2556 : ประชากรและสงัคมใน
อาเซียน : ความทา้ทายและโอกาส /  

สุชาดา ทวสิีทธ์ิ  305.56 ป233 2556  

223  ประชากรและสงัคม 2557 : การเกิดกบัความมัน่คงใน
ประชากรและสงัคม /  

ยพุนิ วรสิริอมร 305.56 ป233 2557  

224  ประพาสตน้บนดอย /  - อ 307.1 ป324 2539  
225  ประสิทธิผลของการใชย้าแกอ้าเจียนในผูป่้วยที่ไดรั้บ ยา

เคมีบ าบดั ณ โรงพยาบาลต ารวจ /  
ศิริรัตน์ ทรรศนะวารี  PA 615 ศ481ป 2557  

226  ปรับแนวคิดพชิิตตลาดหุน้ /  ชยัภทัร เน่ืองค ามา  332.6322 ช116ป 2557  
227  ปริมาณสารส าคญัและฤทธ์ิทางชีวภาพของเห็ดบางชนิด  บุญพชิย ์บุญลอย   PA 615.4 บ521ป 2557  
228  ปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นเวบ็ไซตเ์ฟสบุ๊คของ
ประชากรเขตบางแค กรุงเทพมหานคร /  

รุ่งฤดี ฝ้ันปันวงค ์ IS  ร637 2557  
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229  ปัจจยัทางจิตวทิยาของความส าเร็จในการประกอบการ

ของผูป้ระกอบวสิาหกิจขนาดกลางและยอ่มธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและที่พกั : ความรู้ : รายงานโครงการวิจยั /  

อุบลวรรณา ภวกานนัท ์ RH 658.022 อ835ป 2555  

230  ปัจจยัที่ก่อให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องใช ้
ออร์แกนิคส าหรับเด็กอ่อนแบรนด ์เนเจอร์เพยีวเรส  
ในหา้งสรรพสินคา้ สยาม พารากอน /  

ฐสรัสท ์เฮงพสิิษฐ์  IS  ฐ139 2556  

231  ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการเลือกเป็นสมาชิก
กองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทัเอกชน /  

นิภาพร จรดล  IS  น624 2557  

232  ปัจจยัที่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
เคร่ืองด่ืมชูก าลงัในเขตบางบอน /  

วรัญญา โรจน์สังวรณ์  IS  ว293 2557  

233  ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน
สอบสวนหญิงในพื้นที่นครบาล /  

พชิศาล พนัธุว์ฒันา T/มศป 363.25 พ639ป 
2557  

234  ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเช่าที่อยูเ่พือ่อาศยัของ
ผูบ้ริโภคในเขตฝ่ังธนบุรี /  

สุมิตรา ชั้นไพบูลย ์ IS ส843 2557  

235  ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นที่ขายสินคา้ของ
ลูกคา้ในหา้งสรรพสินคา้ซีคอนสแควร์ บางแค 
กรุงเทพมหานคร /  

ณัจฉรียา สังฆธาตุ  IS  ณ261 2556  

236  ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค
ในเขตการคา้ชายแดนไทย-พม่า อ าเภอแม่สะเรียง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน /  

ปาริชาติ เอ่ียมภกัดี  IS  ป554 2556  

237  ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือกองทุนรวม
ต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) /  

นุชจิรา ขนุปราบ  IS  น724 2557  

238  ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสมคัรงานของ
นกัศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวทิยาลยัสยาม /  

กุลธิดา นิราช  IS  ก726 2557  

239  ปัจจยัวฒันธรรมองคก์รท่ีส่งผลต่อความร่วมมือในการ
ท างานของพนกังาน บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั(มหาชน)  

หทยัทิพย ์เผยศิริ  IS  ห135 2557  

240  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มและส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการด าเนินการคา้ปลีกชายแดนไทย-ลาว จงัหวดั
นครพนม /  

พระแพวพรรณ กุลณวงศ ์ IS  พ964 2557  

241  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภค เขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร /  

ศิริกาญจน์ ลืมดี  IS  ศ447 2557  
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242  ปัญหาพฒันาการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 1-7 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  320.9593 มส747ป 2557 ล1  

243  ปัญหาพฒันาการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 8-15 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  320.9593 มส747ป 2558 ล2  

244  ผนงัที่มีค่าการน าความร้อนต ่าโดยใชเ้ทคนิคท่อความ
ร้อน : รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ /  

สมชาย มณีวรรณ์ RH 693.5 ส239ผ 2550  

245  ผลกระทบของกลยทุธก์ารจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละ
ประสิทธิภาพการใหบ้ริการที่มีผลต่อการด าเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรม : กรณีศึกษา โรงแรมในเครือแมริออท 
กรุงเทพมหานคร /  

จิราพร สุใจมุข  IS  จ533 2557  

246  ผลของเซอลโ์คเนียมที่มีต่อการเปล่ียนเฟสและสมบตัิ
ทางกายภาพ ของเซรามิกเลดไททาเนต : รายงานวจิยั /  

ธีระชยั บงการณ์ RH 546.51 ธ663ผ 2551  

247  ผลของปริมาณเซอินต่อสมบติัการปลดปล่อยยาจากยา
เม็ดระบบเมทริกว ์/  

ณัฐธิดา นิรัติกรกุล  PA 615 ท815ผ 2557  

248  ผลสมัฤทธ์ิทางคลินิกของการบริบาลทางเภสชักรรมใน
คลินิกโรคหืด ณ โรงพยาบาลบางปลามา้ จงัหวดั
สุพรรณบุรี /  

ประวณีา แสงงาม  PA 615.1 ป381ผ 2557  

249  ผลสมัฤทธ์ิทางเศรษฐศาสตร์ของการบริบาลทางเภสชั
กรรมในคลินิกโรคหืด ณ โรงพยาบาลบางปลามา้ 
จงัหวดัสุพรรณบุรี /  

สุทธิดา เตง็ประวตัิ  PA 615.1 ส773ผ 2557  

250  แผนที่และขอ้มูลประเทศไทย 77 จงัหวดั 928 อ าเภอ 
7,425 ต าบล /  

ภูษิต ศรีดุลยกุลย ์ อ 912.593 ผ932 2556  

251  แผนที่และคู่มือเที่ยวไทย' 52 /  ภูษิต ศรีดุลยกุลย ์ อ 912.593 ผท932 2552  
252  พระบรมธาตุเจดีย ์นครศรีธรรมราช มหาสถูปแห่ง

คาบสมุทรภาคใต ้/  
ประภสัสร์ ชูวเิชียร  294.3435 ป338พ 2553  

253  พระบิดาแห่งการประดิษฐไ์ทย 2 กุมภาพนัธ ์วนันกั
ประดิษฐ ์2555 /  

ส านกังานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาติ  

อ 608.7593 พ343 2555  

254  พระอจัฉริยะ ศิลปะการถ่ายภาพ : ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
คุณ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี /  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลรัตนโกสินทร์  

อ 779 พ417 2557  

255  พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งใน
ร้านซีพเีฟรชมาร์ทของผูบ้ริโภคในเขดฝ่ังธนบุรี /  

กมลรัตน์ สดวกการ  IS  ก137 2557  

256  พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวไทยในอ าเภอ
เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี /  

พศิาล สืบพลาย  IS  พ757 2556  
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257  พฤติกรรมการท าบญัชีรายรับรายจ่ายเพือ่การวางแผน

การเงินส่วนบุคคลของประชาชนในเขตฝ่ังธนบุรี /  
ชลธิชา วริิยะจงเจริญ  IS  ช224 2557  

258  พฤติกรรมการออมเงินเพือ่ใชห้ลงัเกษียณของประชาชน
ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร /  

ภทัราพร ยอดจนัทร์  IS  ภ362 2557  

259  พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ
หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 2 กรุงเทพมหานคร /  

ปฎิพล วฒิุธรรมคุณ  IS  ป136 2557  

260  พฤติกรรมนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการบริโภคอาหาร
ทอ้งถ่ินภาคใตข้องประเทศไทย /  

อภิณัทธ ์ บุญนาค  
 

T/มส 915.93 อ253พ 
2558  

261  พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศกัด์ิ : พระประวตัิและพระปรีชา จากการคน้ควา้
และคน้พบใหม่ ทั้งในประเทศไทยและสหราช
อาณาจกัร /  

นิธิ วติวฒิุพงศ ์ อ 923.1593 พ436 2558  

262  พลวตัและนวตักรรมของสภากาชาดไทย/  ส านกังานบริหาร สภากาชาดไทย  361.76 พ444 2558  
263  (พลงังาน) เร่ืองระหวา่งบรรทดั /  อานิก อมัระนนัทน์  พ 333.79 อ623พ 2557  
264  พลงัสงัคม รับมือทอ้งวยัรุ่น : การประชุมระดบัชาติ วนัท่ี 

8-10 กนัยายน 2557 ณ ศูนยป์ระชุมอิมแพค เมืองทองธานี  
รัชดา ธราภาค GP 613.9 พ453 2558  

265  พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินกรุงเทพมหานคร /  บุญช่วย โกษะ อ 069.09593 พ711 2554  
266  เพลินภาษาในอาเซียน ชุดที่ 1 [ดีวดีี]  ส านกังานราชบณัฑิตยสถาน  DVD 00649 M 2015  
267  เพลินภาษาในอาเซียน ชุดที่ 1 [ดีวดีี]  ส านกังานราชบณัฑิตยสถาน  DVD 00649 M 2015  
268  เพลินภาษาเพือ่นอาเซียน ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน /  ราชบณัฑิตยสถาน  495.9 พ925 2558  
269  ฟิฟต้ีเชดส์ดาร์กเกอร์ /  เจมส์, อี แอล. น จ721ฟ 2558 ล2  
270  ฟิฟต้ีเชดส์ฟรีด /  เจมส์, อี แอล.  น จ721ฟ 2558 ล3  
271  ฟิฟต้ีเชดส์ออฟเกรย ์/  เจมส์, อี แอล. น จ721ฟ 2558 ล1  
272  ภารกิจองคมนตรี พทุธศกัราช 2556 /  ส านกัราชเลขาธิการ GP 352.24 ภ459 2557  
273  ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร /  จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ   495.918 ภ483 2558  
274  ภาษาองักฤษส าหรับช่าง หน่วยที่ 1-5 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สาขาวชิาศิลปศาสตร์  
428 มส747ภ 2554 ล1  

275  ภาษาองักฤษส าหรับช่าง หน่วยที่ 6-10 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาศิลปศาสตร์  

428 มส747ภ 2550 ล2  

276  ภาษาองักฤษส าหรับช่าง หน่วยที่ 11-15 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาศิลปศาสตร์  

428 มส747ภ 2556 ล3  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
277  ภาษาองักฤษส าหรับนกักฎหมาย หน่วยที่ 1-8 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สาขาวชิานิติศาสตร์  
428.24 มส747ภ 2557 ล1  

278  ภาษาองักฤษส าหรับนกักฎหมาย หน่วยที่ 9-15 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิานิติศาสตร์  

428.24 มส747ภ 2557 ล2  

279  ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ช่วยพฒันาทอ้งถ่ินพฒันา
ประชาธิปไตย พฒันาชาติ /  

โสภณ พรโชคชยั GP 336.22 ภ491 2558  

280  ภูมินิทศัน์ไทย/  ส านกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์
ของชาติ  

อ304.2 ภ669 2542  

281  เภสชับ าบดั : ในโรคเร้ือรังที่พบบ่อยและกรณีศึกษา เล่ม 1  โพยม วงศภ์ูวรักษ ์ 615.58 ภ779 2556 ล1  
282  มนุษยก์บัวฒันธรรม /  ยศ สนัตสมบตัิ  306 ย152ม 2556  
283  มนุษยก์บัสงัคม /  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ 

ราชวทิยาลยั  
301 ม173 2553  

284  มนุษยก์บัสงัคม /  ยบุลวรรณ ตัน่เธียรรัตน์  301 ย383ม 2557  
285  มหกรรมงานวจิยัแห่งชาติ 2557 /  ส านกังานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ (วช.)  
RH 001.4  ม223 2557  

286  มองผา่นเลนส์เพศภาวะและความหลากหลาย : ขอ้เสนอ
การพฒันายทุธศาสตร์เพือ่สุขภาวะผูห้ญิง /  

กฤตยา อาชวนิจกุล พ 613.0424 ก276ม 2558  

287  มะละกอพอเพยีง /  พลชยั เพชรปลอด พ 330.9593 ม269 2558  
288  เมนูคอร์รัปชนั และการแสวงหาผลประโยชน์ /  สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์ 364.1323 ส232ม 2557  
289  ยทุธศาสตร์ไทยต่อประชาคมอาเซียน /  ประภสัสร์ เทพชาตรี 341.2473 ป338ย 2558  
290  รถไฟไทย ผจญภยัสุดขอบโลก 1 /  ด าเกิง ฐิตะปิยะศกัด์ิ พ 385.09593 ด473ร 

2557 ล1  
291  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัที่ 68 ปีการศึกษา 2558 

เล่ม 1 /  
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ,์ บก. 340.09593 ร155 2558 ภ1

ล1  
292  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัที่ 68 ปีการศึกษา 2558 

เล่ม 2 /  
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ,์ บก. 340.09593 ร155 2558 ภ1

ล2  
293  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัที่ 68 ปีการศึกษา 2558 

เล่ม 3 /  
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ,์ บก. 340.09593 ร155 2558 ภ1

ล3  
294  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัที่ 68 ปีการศึกษา 2558 

เล่ม 5 /  
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ ์ 340.09593 ร155 2558 ภ1

ล5  
295  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัที่ 68 ปีการศึกษา 2558 

เล่ม 6 /  
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ ์ 340.09593 ร155 2558 ภ1

ล6  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
296  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัที่ 68 ปีการศึกษา 2558 

เล่ม 8 /  
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ ์ 340.09593 ร155 2558 ภ1

ล8  
297  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัที่ 68 ปีการศึกษา 2558 

เล่ม 9 /  
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ ์ 340.09593 ร155 2558 ภ1

ล9  
298  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัที่ 68 ปีการศึกษา 2558 

เล่ม 10 /  
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ ์ 340.09593 ร155 2558 ภ1

ล10  
299  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัที่ 68 ปีการศึกษา 2558 

เล่ม 11 /  
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ ์ 340.09593 ร155 2558 ภ1

ล11  
300  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัที่ 68 ปีการศึกษา 2558 

เล่ม 13 /  
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ ์ 340.09593 ร155 2558 ภ1

ล13  
301  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัที่ 68 ปีการศึกษา 2558 

เล่ม 14 /  
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ ์ 340.09593 ร155 2558 ภ1

ล14  
302  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัที่ 68 ปีการศึกษา 2558 

เล่ม 15 /  
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ ์ 340.09593 ร155 2558 ภ1

ล15  
303  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัที่ 68 ปีการศึกษา 2558 

เล่ม 16 /  
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ ์ 340.09593 ร155 2558 ภ1

ล16  
304  รวมค าวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญ ประจ าปี 2556 เล่ม 1 /  ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ   342.59302643 ร155 2556 ล1  

305  ระบบการจองพื้นที่ส านกังานผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
บริษทั ไทยคาร์ดอทคอม จ ากดั (CD โครงงาน) /  

วชัรพล เจริญวงศจ์งดี  CD/PR 01146 2552  

306  ระบบข่าวสารโปรโมชัน่ร้านคา้ กรณีศึกษาวลิล่ามาร์เก็ต
ราชพฤกษ ์(CD สหกิจศึกษา) /  

นนทรัตน์ กิจยะกานนท ์ CD/PR 01179 2557  

307  ระบบจดัการป้ัมน ้ ามนั กรณีศึกษา ร้านกนกกาญจน์ 
ปิโตรเลียม (CD สหกิจศึกษา) /  

ศิตติตา พรศกัด์ิหาร CD/PR 01178 2557  

308  ระบบจดัการแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ : ทฤษฎีสู่การ
ปฏิบตัิ /  

ประกอบ กรณีกิจ 005.741 ป186ร 2557  

309  ระบบจดัการร้านคา้กระเป๋าแฟชัน่ Baglisym  
(CD โครงงาน) /  

ทนุ มงคลสิริจนัทร์ CD/PR 01193 2557  

310  ระบบจดัการสารสนเทศของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด ์(CD สหกิจศึกษา) /  

รุ่งทิวา อปายคุปต ์ CD/PR 01175 2557  

311  ระบบเช่าหอ้งประชุมสมัมนา บริษทั เดอะ คอนเน็ตชัน่ 
เอดูคูช่ืน จ  ากดั (CD โครงงาน) /  

ปิยะภทัร รอดแกว้  CD/PR 01195 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
312  ระบบซ้ือขายอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ (CD โครงงาน) /  ชวลิต พทิกับุตร  CD/PR 00912 2556  
313  ระบบบริษทัจ าหน่ายเคร่ืองถ่ายเอกสาร (CD โครงงาน) /  พรธาดา ศิริวงศ ์ CD/PR 01205 2557  
314  ระบบบริหารการขายบนอุปกรณ์พกพาดว้ยเทคโนโลยี

เสมือนจริง (กรณีศึกษา บริษทัเฟอร์นิเจอร์เหล็กไทย 
จ ากดั) (CD โครงงาน) /  

ณัฐชยา ถาวรวฒันเจริ  CD/PR 01190 2557  

315  ระบบบริหารการขายและตน้ทุนสินคา้แบบเฉล่ียของ
บริษทัประมงไทย จ ากดั (FIXIT) (CD โครงงาน) /  

อภิรักษ ์บุญทอง CD/PR 00902 2555  

316  ระบบบริหารงานเช่าอพาร์ทเมน้ท ์(CD โครงงาน) /  กริชรัตน์ ค  าเฟย  CD/PR 01201 2557  
317  ระบบบริหารงานร้านขายคุก้ก้ี (CD โครงงาน) /  นฤมล เพช็รวงษ ์ CD/PR 00913 2556  
318  ระบบบริหารงานร้านขายยา (CD โครงงาน) /  ชุติมา สาวนัดี  CD/PR 01204 2557  
319  ระบบบริหารงานร้านขายหนงัสือ (CD โครงงาน) /  ธิดาพร มงคลสวสัด์ิชยั  CD/PR 01155 2558  
320  ระบบบริหารจดัการกุญแจ เสาสญัญาณสถานีฐาน  

(CD สหกิจศึกษา) /  
ชินภทัร โชติช่ืน CD/PR 01180 2557  

321  ระบบบริหารจดัการขอ้มูล บริษทั บุญฤทธ์ิ เทรนน่ิง เซ็น
เตอร์ จ  ากดั (CD สหกิจศึกษา) /  

ยวุดล แตสุ้จิ CD/PR 01185 2557  

322  ระบบบริหารจดัการคงคลงั กรณีศึกษาร้านสี เอ็นพซีี 
ฮาร์ดแวร์ (CD โครงงาน) /  

ชญาน์ทตั ทรงประไพ  CD/PR 00909 2555  

323  ระบบบริหารจดัการร้านขายช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์ 
กรณีศึกษาร้านมงคลสยามเฟอร์นิเจอร์ (CD สหกิจศึกษา)  

ณัฐชยั ฉนัทเตยานนท ์ CD/PR 01173 2557  

324  ระบบบริหารจดัการร้านจิวเวลร่ี กรณีศึกษาร้าน เซเวน่
จิวเวลร่ี (CD โครงงาน) /  

สุทธิชยั สิทธ์ิพรสุวรรณ  CD/PR 00891 2555  

325  ระบบบริหารจดัการสินคา้อะไหล่ยนตแ์ละบริการ 
กรณีศึกษาร้านฟิซ์อิท (FIXIT) (CD โครงงาน) /  

พงษศ์ิลป์ ชินวงษ ์ CD/PR 00901 2555  

326  ระบบบริหารจดัการอู่ซ่อมรถ กรณีศึกษาธีรเดชการช่าง 
(CD สหกิจศึกษา) /  

จนัจิรา ขาวผอ่ง CD/PR 01181 2557  

327  ระบบประชาสมัพนัธภ์ายในองคก์ร กรณีศึกษา บริษทั 
ไทยยเูนียน ฟิดมิลล ์จ  ากดั (CD โครงงาน) /  

ศิริวรรณ มานพ CD/PR 01197 2557  

328  ระบบพสัดุภณัฑศ์ูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการจดัการสาร
และของเสียอนัตราย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
(CD สหกิจศึกษา) /  

สุทธิชยั เพญ็วฒิุกุล  CD/PR 01177 2557  

329  ระบบร้านกระเป๋าออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน เอ็น แบค้ 
ดีไซน์ (CD โครงงาน) /  

ชยัพชัร คลา้ยแจง้ CD/PR 00910 2555  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
330  ระบบร้านขายเส้ือสรีนออนไลน์ (CD สหกิจศึกษา) /  ศุภมาศ ไกรทอง  CD/PR 01183 2557  
331  ระบบสตรีทววิมหาวทิยาลยั (CD สหกิจศึกษา) /  ธนกร อุดมวศินกุล  CD/PR 01182 2557  
332  ระบบสนบัสนุนการขายดว้ยเทคโนโลย ีLocation based 

service (CD สหกิจศึกษา) /  
ณภสัชา กนัพุม่  CD/PR 01186 2557  

333  ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ภาควชิาวทิยาการ
คอมพวิเตอร์มหาวทิยาลยัสยาม (CD โครงงาน) /  

ฐานิยา นิธิสุภา  CD/PR 00896 2555  

334  ระบบสงัคมออนไลน์เพือ่การเรียนการสอนส าหรับ
ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ (CD โครงงาน) /  

อรรถพล เจริญฐิติวงศ ์ CD/PR 00904 2555  

335  ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ ศูนยกี์ฬา มหาวิทยาลยั
สยาม (CD โครงงาน) /  

ชยัยศ สุขสวสัด์ิ  CD/PR 01199 2557  

336  ระบบสารสนเทศเพือ่บริหารจดัการขอ้มูลหอ้งเช่าเทพ
ผดุง คอนโดทาวน์ (CD สหกิจศึกษา) /  

รุจิรดา รินนายรักษ ์ CD/PR 01184 2557  

337  รางวลัราชมงคลสรรเสริญผูมี้ผลงานดีเด่นทาง
วฒันธรรม พทุธศกัราช 2554 /  

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  อ 306.09593 ร399 2554  

338  รายงานการด าเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 … /  

ส านกังานปลดักระทรวง
ยตุิธรรม 

GP 347.593 ร451 2558  

339  รายงานการติดตามการพจิารณาคดี กรณีกมัพชูายืน่ค  า
ร้องขอใหศ้าลยติุธรรมระหวา่งประเทศ ตีความค า
พพิากษาคดีปราสาทพระวหิาร 2505/  

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ 
วฒิุสภา  

GP 341.55 ร451 2556  

340  รายงานการพจิารณาศึกษา เร่ือง แนวทางการส่งเสริม
ธุรกิจไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ /  

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การ
พาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม วฒิุสภา  

GP 382.3 ร451 2556  

341  รายงานการวิจยั การพฒันาวินยัในตนเองของนกัศึกษา 
สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตชยัภูมิ ตามแนวทางไตรสิกขา  

ตรัยรักษ ์วรัทยหิ์นเกิด RH 371.393 ต157ร 2551  

342  รายงานการวจิยั เร่ือง การพฒันาขีดความสามารถ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ตามยทุธศาสตร์จงัหวดัชยันาท  

ปัญญา ธีระวทิยเลิศ  RH 338.4791 ป524ร 2554  

343  รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ เร่ืองการพฒันาศกัยภาพ
และความสามารถในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนืดว้ยการ
รวมกลุ่มเครือข่าย(Cluster)ของธุรกิจขนาดยอ่มดา้นการ
ท่องเที่ยว เขตเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี /  

วฒิุชาติ สุนทรสมยั  RH 338.4791 ว866ร 2554  

344  รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ วาทกรรมค าลิเกของครูทว ี
เที่ยงแท ้: ศิลปินดีเด่นสาขาศิลปะการแสดงดา้น
นาฏศิลป์พื้นบา้นของจงัหวดัพษิณุโลก /  

มณทิรา ตาเมือง  RH 791.1092 ม123ร 2554  
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345  รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (final report) โครงการ

ศึกษาวจิยัเร่ือง การจดัสรรคล่ืนความถ่ี โดยวธีิการ
ประมูลอยา่งเสรีและเป็นธรรมภายใตก้รอบรัฐธรรมนูญ  

โชติกา วทิยาวรากุล  RH 354.75 ช823ร 2555  

346  รายงานการศึกษาวจิยั เร่ือง การจดัท าตวัช้ีวดัสิทธิ
มนุษยชนเบื้องตน้ตามปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิ
มนุษยชน /  

วชิยั ศรีรัตน์ RH 323 ว542ร 2556  

347  รายงานการส ารวจพฤติกรรมการใชบ้ริการโทรคมนาคม
ของประชากรไทย พ.ศ.2557 /  

ส านกังานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (ส านกังาน กสทช.)  

GP 384.5 ร451 2558  

348  รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการพฒันามาตรฐานการ
ก่อสร้างและเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัใหก้บั
ผูป้ระกอบการธุรกิจบริการก่อสร้างเพือ่รองรับการเปิด
ตลาดการคา้เสรีของไทยกบัต่างประเทศ (กองทุน FTA 
กระทรวงพาณิชย)์ /  

สถาบนัการก่อสร้างแห่งประเทศ
ไทย  

NGP 338.47624 ร451 
2558  

349  รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบการ
ขยายอายกุารท างานของภาคเอกชน /  

กระทรวงแรงงาน  GP 331.25 ร451 2551  

350  รายงานประจ าปี 2556 annual report 2013 /  กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า 
และพนัธุพ์ชื  

GP 354.3  ร451 2557  

351   รายงานประจ าปี 2556 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง/  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  GP 333.9164 ร451 2557  
352  รายงานประจ าปี 2556 กระทรวงพลงังาน /  ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน  GP 354.43 ร451 2557  
353  รายงานประจ าปี 2556 การบริหารงานสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงาน /  
กระทรวงแรงงาน GP 331 ร151 2557  

354  รายงานประจ าปี 2557 กรมสรรพากร /  กรมสรรพากร  GP 336.2 ร451 2558  
355  รายงานประจ าปี 2557 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  GP 332.642 ร451 2558  
356  รายงานประจ าปี 2557 ธนาคารเพือ่การส่งออกและการ

น าเขา้แห่งประเทศไทย /  
ธนาคารเพือ่การส่งออกและ
น าเขา้แห่งประเทศไทย  

GP 332.1 ร451 2558  

357  รายงานประจ าปี 2557 ผูต้รวจการแผน่ดิน /  ส านกัผูต้รวจการแผน่ดิน  GP 328.593 ร451 2558  
358  รายงานประจ าปี 2557 ส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ /  
กระทรวงศึกษาธิการ  GP 353.8 ร451 2558  

359  รายงานประจ าปี 2557 ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์/  

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

GP 332.64 ร451 2558  
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360  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินกลุ่ม

เกษตรกร ประจ าปี 2555 /  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  

GP 334.683 รง451 2556  

361  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
การเกษตร ประจ าปี 2555 /  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  

GP 334.683 ร451 2556  

362  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน ประจ าปี 2556 /  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  

GP 334.22 ร451 2557  

363  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ทุก
ประเภท ประจ าปี 2556 /  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  

GP 334 รง451 2557  

364  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
บริการ ประจ าปี 2556 /  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  

GP 334.681 ร451 2557  

365  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
ประมง ประจ าปี 2556 /  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  

GP 334.68392 ร451 2557  

366  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
ร้านคา้ ประจ าปี 2556 /  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  

GP 334.5 ร451 2557  

367  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออม
ทรัพย ์ประจ าปี 2556 /  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  

GP 332.32 ร451 2557  

368  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินกลุ่ม
เกษตรกร ประจ าปี 2556 /  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  

GP 334.683 รง451 2557  

369  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินชุมนุม
สหกรณ์ ประจ าปี 2556 /  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  

GP 334 ร451 2557  

370  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินสหกรณ์
การเกษตร ประจ าปี 2556 /  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  

GP 334.683 ร451 2557  

371  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินสหกรณ์
นิคม ประจ าปี 2556 /  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  

GP 334.1021 ร451 2557  

372  รายงานผลการปฏิบตัิงาน กสทช. ประจ าปี 2557/  ส านกังานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

GP 384.54 ร451 2555  

373  รายงานผลการส ารวจค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นของแรงงานเพือ่
การพฒันาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2557 (ระหวา่ง
วนัที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557) /  

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  
 

GP 331.11422 ร451 2558  

374  รายงานสถิติคดีศาลทัว่ราชอาณาจกัร ประจ าปี พ.ศ. 
2553 /  

ส านกังานศาลยตุิธรรม GP 347.01 ร451 2553  
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375  รายงานสถิติคดีศาลทัว่ราชอาณาจกัร ประจ าปี พ.ศ. 

2554 /  
ส านกังานศาลยตุิธรรม GP 347.01 ร451 2554  

376  รายงานสถิติคดีศาลยติุธรรมทัว่ราชอาณาจกัร ประจ าปี 
พ.ศ.2556 /  

ส านกังานศาลยตุิธรรม  GP 347.01 ร451 2557  

377  รายงานสถิติอุบตัิเหตุทางถนนของประเทศไทยปี พ.ศ.
2555 /  

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

GP 363.1251 ร451 2558  

378  รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบญัชี 
2557/  

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

GP 657.45 ร451 2558  

379  รายงานสืบเน่ือง การประชุมวชิาการระดบัชาติ ประจ าปี 
2557 สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  

สมาคมสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  

RH 016.0014 ร451 2557  

380  รายงานสืบเน่ืองการประชุมวชิาการะดบัชาติ พ.ศ. 2555 
"การประกนัคุณภาพการศึกษาไทยใตร่้มพระบารมี" 
วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนยแ์สดงนิทรรศการ 
และการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร /  

สมาคมสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  

GP 371.2 ร451 2556  

381  รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก คร้ังที่ 6 วนัที่ 15-17 
ธนัวาคม 2556 ณ โรงแรมชลจนัทร์ พทัยา รีสอร์ท 
จงัหวดัชลบุรี /  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวนัออก  

RH 016.0014 ร451 2556  

382  รูปแบบการประกนัสงัคม : กรณีชราภาพในนานา
ประเทศ /  

ส านกังานประกนัสงัคม  GP 368.43 ร719 2554  

383  รูปแบบการส่ือสารของผูน้ าแรงงานชาวพม่าจงัหวดั
สมุทรสาคร /  

ณภทัร์จีรา โสภณันา T/มส 331.62591 ณ161ร 
2556  

384  เร่ืองเล่า...คดีปกครอง เปิดปมคิด พชิิตปมปัญหา เล่ม 4 /  ลุงเป็นธรรม  พ 342.066 ล619ร 2558 ล4  
385  แรงกระตุน้น าสู่การกระท าผดิของเด็กและเยาวชน /  โสภา ชูพกิุลชยั ชปีลมนัน์ RH 364.36 ร913 2553  
386  เล่นหุน้เป็นระบบคุณก็รวยได ้/  ชยัภทัร เน่ืองค ามา  332.6322 ช116ล 2555  
387  วาทการ : ศาสตร์และศิลป์แห่งการพดู เพือ่พฒันาทกัษะ

การส่ือสาร /  
พมิพาภรณ์ บุญประเสริฐ  808.5 พ722ว 2558  

388  วภิชัชวาที โชคดีที่ไดด่้าพระพทุธเจา้ /  แทตเชอร์, วลิเล่ียม  พ 294.3 ท814ว 2556  
389  วศิวกรรมการควบคุมอตัโนมตัิ /  สุวฒัน์ กุลธนปรีดา  629.8 ส876ว 2556  
390  เวบ็ช่วยสอนภาษาองักฤษพื้นฐานส าหรับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 (CD โครงงาน) /  
นฤเบศ พทิกัษ ์ CD/PR 01200 2557  

391   ศาลรัฐธรรมนูญกบัการปฏิรูปการเมืองภายใตห้ลกันิติธรรม  เถกิงเกียรติ จนัทร์พลู 342.59302643 ถ511ศ 2558  
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392  ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเร่ือง /  อิรวดี ไตลงัคะ  808.923 อ749ศ 2546  
393  ศิลปวทิยาศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา /  ซีร่ี, จอห์น อีวาน  GP 379.73 ศ525 2554  
394  ศิลปะการพดู /  วรีะเกียรติ รุจิรกุล  808.5 ว843ศ 2556  
395  ศึกษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหาร เอ็มเค  

สุก้ี ที่หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค /  
ภทัรวดี จินดา  IS  ภ365 2557  

396  เศรษฐกิจมหภาคและนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย เล่มที่ 1 /  

ภาวนิ ศิริประภานุกูล 338.9593 ภ479ศ 2557 ล1  

397  เศรษฐกิจมหภาคและนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย เล่มที่ 2 /  

ประสพโชค มัง่สวสัด์ิ  338.9593 ป394ศ 2557 ล2  

398  เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ทฤษฎีและการประยกุต ์/  ชยนัต ์ตนัติวสัดาการ  338.5 ช193ศ 2556  
399  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขส าหรับผูบ้ริหารสาธารณสุข 

หน่วยที่ 1-15 /  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
บณัฑิตศึกษา. สาขาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ  

362.11 มส747ศ 2546  

400  เศรษฐีหุน้ ฉบบัมนุษยเ์งินเดือนเล่นหุน้ก็รวยได ้/  ชยัภทัร เน่ืองค ามา  332.6322 ช116ศ 2555  
401  สถานการณ์ความปลอดภยัดา้นอาหารและผลิตภณัฑ์

สุขภาพ ณ สถานที่จ  าหน่าย (ส่วนภูมิภาค) (ผลการตรวจ
วเิคราะห์เบื้องตน้ดา้นเคมีและจุลินทรีย)์ ปี… 2553 /  

กลางกมล จนัทราสุทธ์ิ GP 363.192 สด179 2557  

402  สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2551 /  กระทรวงศึกษาธิการ. ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา  

GP 371.02 ส183 2552  

403  สถิติจดัหางาน 2554 /  กระทรวงแรงงานและสวสัดิการ
สงัคม. กรมการจดัหางาน  

GP 331.11021 ส183 2554  

404  สถิติจดัหางาน 2557 : 2014 /  กระทรวงแรงงาน. กรมการ
จดัหางาน  

GP 331.11021 ส183 2558  

405  สถิติและการวจิยัดา้นพฒันาการมนุษยแ์ละครอบครัว 
หน่วยที่ 1-5 /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์  

306.8 มส747ส 2557 ล1  

406  สถิติและการวจิยัดา้นพฒันาการมนุษยแ์ละครอบครัว 
หน่วยที่ 6-10 /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์  

306.8 มส747ส 2557 ล2  

407  สถิติและการวจิยัดา้นพฒันาการมนุษยแ์ละครอบครัว 
หน่วยที่ 11-15 /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์  

306.8 มส747ส 2557 ล3  

408  สมาคมนกัเรียนทุนรัฐบาลไทย 2557 /  สมาคมนกัเรียนทุนรัฐบาลไทย  NGP 080 ส293 2557  
409  สมุดรูป 2436 /  ชวลี อมาตยกุล   อ 779 ส314 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
410  สรุปผลการด าเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ

เร่ืองสามเสาหลกัของอาเซียน : ความรู้ความเขา้ใจการ
ปรับตวัและการพฒันาหน่วยงานใหส้อดรับกบัการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน  

มณทิรา ตาเมือง  RH 341.2473 ม122ส 
2555  

411  สองพยคัฆ ์นกัสูผู้พ้ชิิต /  สิทธวร์ี เกียรติชวนนัต ์ พ 923.8593 ส718ส 2558  
412  สญัลกัษณ์โบราณในวฒันธรรมปัจจุบนั: จากภารตะสู่

อาเซียน : ภารตะศึกษาฟอร่ัม 6  /  
นวรัตน์ เลขะกุล GP 954 น299ส 2557  

413  สาธารณรัฐประชาชนจีน /  จุลชีพ ชินวรรโณ 320.959 จ658ส 2557  
414  สารสนเทศร่วมสมยัทางสงัคมศาสตร์ หน่วยที่ 1-5 : 

ประมวลสาระ /  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  

306.42 มส747ส 2556 ล1  

415  สารสนเทศร่วมสมยัทางสงัคมศาสตร์ หน่วยที่ 6-10  : 
ประมวลสาระ  /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  

306.42 มส747ส 2556 ล2  

416  สารสนเทศร่วมสมยัทางสงัคมศาสตร์ หน่วยที่ 11-15 : 
ประมวลสาระ /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
บณัฑิตศึกษา. สาขาวชิา
ศึกษาศาสตร์  

306.42 มส747ส 2556 ล3  

417  สืบสรรคข์นบวรรณศิลป์ : การสร้างสุนทรียภาพในกวี
นิพนธไ์ทย /  

นิตยา แกว้คลัณา  895.911 น577ส 2556  

418  หนงัสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้า
เพชรราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี ในโอกาสฉลอง
พระชนมาย ุ6 รอบ/  

ส านกันายกรัฐมนตรี  อ 923.1593 ห155 2541  

419  หน่ึงหลกัสูตรหน่ึงศิลปวฒันธรรม : การบูรณาการดา้น
ศิลปะวฒันธรรมสู่กิจกรรม การเรียน การสอน และการ
วจิยั /  

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
  

GP 700.711 ห159 2556  

420  หลกักฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ 
เล่ม 7 /  

ส านกังานศาลปกครอง 342.06 ห311 2558 ล7  

421  หลกัการจดัการ /  มุกมณี มีโชคชูสกุล  658 ม623ห 2555  
422  หลกัเทอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวศิวกรรมเคมี /  สมิธ, เจ.เอ็ม  660.2969 ส313ห 2552  
423  หลากหลายแนวคิด อุกฤษ มงคลนาวนิ เล่ม 2 : บทบาท

ของนกันิติศาสตร์ในการพฒันาประเทศ /  
มณฑินี มงคลนาวนิ  340.092 ห332 2558 ล2  

424  หวัร่อต่ออาย ุเล่ม1 ตอนเร่ืองข าๆกบัสาระธรรมของหมอ  พงศศ์กัด์ิ ตั้งคณา   พ 089.95911 พ164ห 2558 ล1  

425  อนุมูลอิสระ : แหล่งก าเนิดและการเกิดโรค /  อธิป ลิขิตลิลิต  541.224 อ146อ 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
426  อยากเป็นหมอฟัน /  รุทาปกร อินทร์เสวก  พ 617.6092 ร663อ 2557  
427  อารยะ วฒันธรรมไทย /  กรมส่งเสริมวฒันธรรม  GP 390.09593 อ651 2556  
428  อิทธิพลขององคป์ระกอบของแขง็ที่มีผลต่อสมบติัทาง

เคมีกายภาพในผลิตภณัฑม์ะขามแกว้ ( CD โครงงาน) /  
สุพรรณี คมัภีร์บูรณา  CD/PR 01172 2557  

429  เอกสารประกอบการประชุมวชิาการมหาวทิยาลยัรังสิต 
วนัองัคารที่ 5 เมษายน 2554 อาคารอาทิตย ์อุไรรัตน์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต /  

มหาวทิยาลยัรังสิต  RH 016.0014 อ884 2554  

430  เอายงัไงดีกบัชีวติ /  ว. วชิรเมธี  พ 089.95911 ว111อ 2557  
431  แอพพลิเคชัน่จดัการขอ้มูลสารสนเทศ ภาควชิาวิทยาการ

คอมพวิเตอร์ บนแพลตฟอร์ม ไอโอเอส (CD โครงงาน)  
นพปฏล ภทัรเรืองสกุล CD/PR 01198 2557  

432  แอพพลิเคชนัเซ็นเวอร์ถอยหลงับนระบบปฏิบตัิการแอน
ดรอยด ์(CD โครงงาน) /  

เอกพล ไพบูลยน์ภาพงศ ์ CD/PR 01194 2557  

433  แอพพลิเคชัน่บริหารจดัการร้านคา้ และระบบน าทางใน
สนามหลวง 2 บนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์ 
(CD โครงงาน) /  

พศิน จิตกมลฉตัร  CD/PR 01187 2557  

434  แอพพลิเคชัน่บริหารจดัการร้านคา้ และระบบน าทางใน
สนามหลวง 2 บนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์ 
(CD โครงงาน) /  

พศิน จิตกมลฉตัร  CD/PR 01187 2557  

435  แอพพลิเคชัน่เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่ นในชีวติประจ าวนั (CD) /  คุณานนท ์มารยาท CD/PR 01192 2556  
436  แอพพลิเคชนัสงัคมนกัปัน บนแพลทฟอร์มแอนดรอยด ์

(CD สหกิจศึกษา) /  
ณัฎฐก์ฤษณ์ วเิศษวรรธนะ  CD/PR 01176 2557  

437  แอพพลิเคชัน่ส่ือการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยเทคโนโลยี
เสมือนจริง ABC for Augmented reality (CD โครงงาน)  

ชนาภา กระจง  CD/PR 01196 2557  

 


