
ลาํดบัที	 ชื	อเรื	อง ชื	อผู้แต่ง เลขหมู่
1 "They say/I say" : the moves that matter in academic 

writing : with readings / 
Graff, Gerald 808.042 G736T 2012 

2 "บิ&กตู่" นายกฯ โหด มนั ฮา / วาสนา นาน่วม พ 923.8593 ว491บ 2558

3 108 เช็ค คดีอาญา / สูตรไพศาล 346.096 ห159 2559

4 5 ร้อยพนัความงดงาม จากอีเมลของ ยอดเยีIยม / ยอดเยีIยม เทพธรานนท์ พ 089.95911 ย177ห 2556

5 6 ร้อยพนัความรู้คิด จากอีเมลของ ยอดเยีIยม / ยอดเยีIยม เทพธรานนท์ พ 089.95911 ย177ห 2557

6 70 เสน้ทางตามรอยพระบาท : ไม่มีทีIใดบนผนืแผน่ดิน

ไทยทีIพระองคเ์สดจ็ไปไม่ถึง /
การท่องเทีIยวแห่งประเทศไทย 915.93 จ689 2559

7 70 เสน้ทางตามรอยพระบาท : ไม่มีทีIใดบนผนืแผน่ดิน

ไทยทีIพระองคเ์สดจ็ไปไม่ถึง /
การท่องเทีIยวแห่งประเทศไทย อ 915.93 จ689 2559

8 Blue ocean strategy : how to create uncontested market 

space 
Kim, W. Chan 658.802  K49B 2015 

9 Clinical nursing pocket book / Gregson, Jill 610.73 G789C 1993 

10 Comparative politics in ASEAN / 
National Institute Development  

Administration  
320.3 C737 2015 

11 Essentials of comparative politics / O' Neil, Patrick H 320.3 O58E 2013 

12 Financial Information Farmer Groups in Thailand 2015

 (จุลสาร 1142)
Financial Analysis unit จุลสาร 1142

13 Financial Information of Cooperatives in Thailand 

2015 (จุลสาร 1143)
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ จุลสาร 1143

14 LabVIEW 2009 student edition / Bishop, Robert H 006,68 B622L 2010 

15 Professional web design CS6 : เรียนรู้กระบวนการ

สร้างและออกแบบ Website
วรเกษมสนัต ์สิริศุภรัชต์ 006.78 ว184ป 2556

16 Royal Coronation Ceremony [DVD] 
The Sub-Committee for 

Documentaries 
DVD 00665 M 2011 d1-2 c1 

17 SMEs ตีตลาดโลก  ภาค 2 / พลชยั เพชรปลอด พ 658.022 อ916 2559 ล2

18 Startup Thailand 4.0 (จุลสาร 1149)
สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. 

สาํนกัโฆษก
จุลสาร 1149

19 Summary the eleventh national economic and social 

development plan (2012-2016) / 
Office of the Prime Minister. R 338.9593 S955 2012 

20 Thailand : a concise history / Savitri Suwansathit R 959.3 T364 2016 

21 Thailand : a concise history / Savitri Suwansathit 959.3 T364 2016 

22 The big deal : an essential course in business English / Menne, Saxon 651.73076 M547B 1986 

23 Will in the world : how Shakespeare became Greenblatt, Stephen 822.33 G798w 2004 

รายชืIอทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวทิยาลยัสยาม
ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2559
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รายชืIอทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวทิยาลยัสยาม
ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2559

24 กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรียเ์บื{องตน้ / สาํเนียง อภิสนัติยาคม 547.2 ส693ก 2559

25 กลยทุธ์หุน้ห่านทองคาํ / เทพ รุ่งธนาภิรมย์ พ 332.642 ท595ก 2558

26 กษตัริยา : แกว้กษตัริยา / ทมยนัตี น ท121ก 2547

27 กายนคร ฉบบัผญา / จ.เขมจิตต์ พ 895.911 จ111ก 2559

28 การจดัการยคุโลกา-เทศาภิวฒัน์ : ในมุมมองนกัปฏิบติั / สุดจิต นิมิตกุล 658 ส766ก 2559

29 การบริหารความขดัแยง้ของเจา้อาวาสตามหลกัอธิกรณ

สมถะ 7 /
พระสุพฒัน์ ถาวโร (ชยัวรรณ์) T/มจร 303.69 พ414ก 2556

30 การประเมินทางกายภาพและความคงตวัของยาคาวไิด

ลอนในเภสชัภณัฑรู์ปแบบต่าง ๆ /
สบรรณ บุญธนวรกุล PA 615.19 ส219ก 2558

31 การพยาบาลสตรีทีIมีโรคร่วมกบัการตั{งครรภ ์/ กนกวรรณ ฉนัธนะมงคล 618.2 ก125ก 2559

32 การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซอ้นระหวา่ง สุภาวดี เครือโชติกุล 618.20231 ส838ก 2554

33 การพฒันาคุณภาพชีวตินกัศึกษา รูปแบบการจดักิจกรรม

ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
สมชาย เบญ็จวรรณ์ T/มมส 378.302 ส239ก 2555

34 การฟื{ นฟคุูณภาพชีวติของผูป่้วยไตวายเรื{อรังระยะ

สุดทา้ยดว้ยธรรมปฏิบติั /
จุฑามาศ วารีแสงทิพย์ 294.35 จ628 2553

35 การเมืองเปรียบเทียบอาเซียน / สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 320.3 ก498 2559

36 กุสุมาวรรณนา 6 : ววิธิวารประพนัธ์ / กุสุมา รักษมณี 808 ก732ก 2559

37 ไขศรี ศรีอรุณ จากคุณครู...สู่คุณหญิง / พลชยั เพชรปลอด อ 923.7 ข962 2559

38 คนเริII มตน้ / จนัทราภา จินดาทอง 361.614 จ281ค 2559

39 ความรู้เบื{องตน้เกีIยวกบัภาพนิIงและภาพยนตร์ หน่วยทีI 

1-7 /
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 778 มส747ค 2547 ล1

40 คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดสิทธิการตายอยา่ง

ธรรมชาติ

สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ
342.0664 ค369 2558

41 คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มลู

ข่าวสาร /

สาํนกังานคณะกรรมการขอ้มลู

ข่าวสารของราชการ
342.0662 ค382 2544

42 คียบ์อร์ด เพลงพระราชนิพนธ์ [ดีวดีี] พระสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอ DVD 00661 M 2552 ผ1-3ฉ1

43 คียบ์อร์ดเพลงพระราชนิพนธ์ / ชิดพงษ ์กววีรวฒิุ อ 782.42 ค479 2552

44 คียบ์อร์ดเพลงพระราชนิพนธ์ / ชิดพงษ ์กววีรวฒิุ 782.42 ค479 2552

45 คู่มือการดาํเนินงานเครือข่ายเพืIอการพฒันาอุดมศึกษา / สาํนกังานคณะกรรมการการ 378 ค695 2552

46 คู่มือเลี{ยงปลาตูส้วยงาม / สาหร่ายทะเล 639.34 ส688ค 2536

47 เครืIองมือประเมินคุณภาพชีวติของผูป่้วยโรคหวัใจ : 

การทบทวนงานวจิยัในประเทศไทย /
นินูรีดา อุมาร์ PA 615 น615ค 2558

48 แคน [วซีีดี] ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย VCD 1272 M 2559 

49 จริยธรรมทางธุรกิจ / จินตนา บุญบงการ 174.4  จ482จ 2558
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ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2559

50 จะเข ้[วซีีดี] ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย VCD 1273 M 2559 

51 จิตวทิยาและสงัคมวทิยาพื{นฐานเพืIอการแนะแนว 

หน่วยทีI 9-15 /

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

371.4  มส747จ 2533 ล2

52 เซียนหุน้ห่านทองคาํ / เทพ รุ่งธนาภิรมย์ พ 332.6322 ท595ซ 2558

53 ตน้แบบการบริหารจดัการของ บริษทั การบินไทย ฉตัรชยั กองกุล T/มส 658.023 ฉ232ต 2558

54 ตน้แบบประสิทธิภาพการบริหารจดัการของอุตสาหกรรม สมบรูณ์ คงทองวฒันา T/มส 658.5 ส257ต 2558

55 ตน้ไมข้องพ่อ [วซีีดี] จีเอม็เอม็ แกรมมีI VCD 1270 M 2558 ฉ1

56 ใตร่้มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ / พิพฒัน์ เนี{ ยวคงศกัดิ� 779 ต882 2559

57 ไทเผยี / เสถียร ยอดดี น ส894ท 2545

58 ไทรโยค [วซีีดี] ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย VCD 1274 M 2559 

59 นกัลงทุนหุน้ห่านทองคาํ / เทพ รุ่งธนาภิรมย์ พ 332.6322  ท595น 2558

60 แนวทางการปฎิบติัราชการจากคาํวนิิจฉยัของศาล

ปกครองสูงสุด ประจาํปี พ.ศ.2558 /
สาํนกังานศาลปกครอง 342.0664 น927 2559

61 บนัทึกประวติัศาสตร์ "ปัIนเพืIอพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ 88

พรรษา ทวยราษฎร์จงรักลํ{าปิตุรงค ์/
กระทรวงศึกษาธิการ อ 923.1593 บ268 2559

62 บนัทึกเสียงเพลงสาํคญัของชาวสยาม [วซีีดี]  VCD 1271 M 2559 

63 บนัทึกเหตุการณ์ 14 ตุลาคม ผา่น 13 กบฎ / สมิทธ์ ถนอมศาสนะ พ 320.9593 บ268 2559

64 ปกิณกศิลปวฒันธรรม เล่ม 22 จงัหวดันครศรีธรรมราช / ธีระ แกว้ประจนัทร์ 915.9304 ป119 2559 ล22

65 ผญาข่อหล่อท่อปัญญา (รวมผญาบนัทึกในเฟสบุค๊) เล่ม2

 /
จ.เขมจิตต์ พ 895.91 จ111ผ 2559 ล2

66 ผลการตดัสินภาพถ่ายโครงการประกวดภาพถ่าย Bike 

for Dad ปัIนเพืIอพ่อ /

กระทรวงการท่องเทีIยวและกีฬา. 

กรมการท่องเทีIยว
อ 779 ผ191 2559

67 ผลการตดัสินภาพถ่ายโครงการประกวดภาพถ่าย Bike 

for Dad ปัIนเพืIอพ่อ /

กระทรวงการท่องเทีIยวและกีฬา. 

กรมการท่องเทีIยว
779 ผ191 2559

68 พระธรรมคาํสอนของหลวงปู่  /
พระราชนิโรธรังสี คมัภีรปัญญา

วศิิษฎ ์(หลวงปู่ เทสก ์เทสรังสี)
พ 294.3444 พ369พ 2559

69 พระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้) / กระทรวงวฒันธรรม. กรมศิลปากร อ 728.8209593 พ381 2558

70 พระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้) / กระทรวงวฒันธรรม. กรมศิลปากร 728.8209593 พ381 2558

71 พลิกวกิฤติพารวย / คณิต นิมมาลยัรัตน์ พ 332.6 ค129พ 2556

72 พื{นฐานศลัยศาสตร์ มอ. เล่ม 1 / ศกัดิ� ชาย เรืองสิน CD 617 พ816 2554 ล1

73 ภาพเก่ากรุงเทพฯ : ประมวลภาพเก่ากรุงเทพฯ แบบดูง่าย

 /
เอนก นาวกิมลู อ 959.3 อ893ภ 2558
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รายชืIอทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวทิยาลยัสยาม
ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2559

74 ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็พระนางเจา้

สิริกิติ�  พระบรมราชินีนาถ [ดีวดีี]
สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี. DVD 00656 M 2558 ผ1-2

75 ภารกิจองคมนตรี พุทธศกัราช 2557 / สาํนกัราชเลขาธิการ GP 352.24 ภ459 2559

76 มาตรการการเยยีวยาผูไ้ดรั้บความเสียหายจากควนับุหรีI

ในรูปแบบของกองทุน
วชัรพงศ ์พิฑิธพรรณพงศ์ T/มส 362.828 ว378ม 2558

77 เมืIอหวัใจเป็นมิตรกบัผนืป่า  / มลูนิธิสืบนาคะเสถียร 333.75 ม851 2558

78 แมลงศตัรูขา้วเปลือกและการป้องกนักาํจดั / กุสุมา นวลวฒัน์ เกษตร. 632.7 ก732 2548

79 ยทุธศาสตร์หุน้ห่านทองคาํ / เทพ รุ่งธนาภิรมย์ พ 332.6322  ท595ย 2558

80 เยาวชนกบัการมีส่วนร่วมพฒันาประชาธิปไตย (จุลสาร 

1144)

สาํนกังานเลขาธิการสภา

ผูแ้ทนราษฎร
จุลสาร 1144

81 ระบบนาํส่งยาสู่เป้าหมาย / ปราณีต โอปณะโสภิต 615.19 ป447ร 2558

82 ระเบียบวธีิวจิยั : หลกัการ แนวคิด เทคนิคการเขียน ณรงค ์โพธิ� พฤกษานนัท์ 001.42 ณ212ร 2557

83 รางวลันกัเทคโนโลยดีีเด่น ประจาํปี พ.ศ. 2558 / มลูนิธิส่งเสริมวทิยาศาสตร์แ อ 926.593 ร399 2558

84 รางวลันกัเทคโนโลยดีีเด่น ประจาํปี พ.ศ. 2558 / มลูนิธิส่งเสริมวทิยาศาสตร์แ อ 926.593 ร399 2558

85 รายงานการวจิยั เรืIอง ปัจจยัทีIมีผลต่อการรักษาโรคไม่ รุ่งโรจน์ สงสระบุญ RH 613 ร636ร 2559

86 รายงานการวจิยั เรืIอง ปัจจยัทีIมีผลต่อการรักษาโรคไม่ รุ่งโรจน์ สงสระบุญ RH 613 ร636ร 2559

87 รายงานการอภิปรายประชุมวชิาการ งานวจิยัเพืIอการ

ปฏิรูปเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งย ัIงยนื /

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ.
RH 330.072 ร451 2557

88 รายงานการอภิปรายประชุมวชิาการ งานวจิยัเพืIอการ

ปฏิรูปเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งย ัIงยนื /

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ.
RH 330.072 ร451 2558

89 รายงานการอภิปรายประชุมวชิาการ งานวจิยัเพืIอการ

ปฏิรูปเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งย ัIงยนื /

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ.
RH 330.072 ร451 2557

90 รายงานการอภิปรายประชุมวชิาการ งานวจิยัเพืIอการ

ปฏิรูปเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งย ัIงยนื /

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ.
RH 330.072 ร451 2558

91 รายงานคุณภาพชีวติของคนไทย จากขอ้มลูความจาํเป็น

พื{นฐาน ปี 2559 /
กระทรวงมหาดไทย. อ 307.72 ร451 2559

92 รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการศึกษาวจิยัฐานขอ้มลู

กลางดา้นตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน /
มลูนิธิสถาบนัวจิยั RH 331.12 ร451 2558

93 รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการศึกษาวจิยัฐานขอ้มลู

กลางดา้นตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน /
มลูนิธิสถาบนัวจิยั RH 331.12 ร451 2558

94 รายงานแนวทางมาตรฐานการสืIอสารดว้ยแสงทีIมองเห็น / ปิยะ โควนิทท์ววีฒัน์ 621.3827 ป621ร 2559



ลาํดบัที	 ชื	อเรื	อง ชื	อผู้แต่ง เลขหมู่

รายชืIอทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวทิยาลยัสยาม
ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2559

95 เรียนเพืIอสอน : คู่มืออบรมครูใหม่และครูประจาํการ 

เนน้ปฏิบติัการในโรงเรียน /
สเติร์น, จูเลียน 371.3 ส174ร 2545

96 แรงจูงใจทีIมีผลต่อพฤติกรรมการซื{อสลากออมสิน / สิโรธร องคศิ์ริพร IS ส733 2558

97 แรงจูงใจทีIมีผลต่อพฤติกรรมการซื{อสลากออมสิน / สิโรธร องคศิ์ริพร IS ส733 2558

98 วธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ / สุภางค ์จนัทวานิช 001.433 ส837ว 2559

99 วธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ / สุภางค ์จนัทวานิช 001.433 ส837ว 2559

100 ศาลเจา้ศรัทธาสถานแห่งบางกอก / กรุงเทพมหานคร. สาํนกัผงัเมือง อ 726.1951 ศ364 2559

101 ศาลเจา้ศรัทธาสถานแห่งบางกอก / กรุงเทพมหานคร. สาํนกัผงัเมือง 726.1951 ศ364 2559

102 ศิลปกรรมลํ{าค่า สมยัรัตนโกสินทร์ / ราชบณัฑิตยสถาน. สาํนกัศิลปกรรม 709.593 ศ523 2549

103 ศิลปกรรมลํ{าค่า สมยัรัตนโกสินทร์ / ราชบณัฑิตยสถาน. สาํนกัศิลปกรรม 709.593 ศ523 2549

104 ศิลปะในการไกล่เกลีIย / คมวชัร เอี{ยงอ่อง 303.69 ค151ศ 2558

105 ศิลปะในการไกล่เกลีIย / คมวชัร เอี{ยงอ่อง 303.69 ค151ศ 2558

106 ศึกษาการซื{อขายหลกัทรัพยที์Iบริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) /
พรศิริ  ศรีประยรู IS พ281 2558

107 เศรษฐศาสตร์การจดัการ / นราทิพย ์ชุติวงศ์ 338.5  น232ศ 2558

108 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ / ณฏัฐพงศ ์ทองภกัดี 361.6  ณ311ศ 2558

109 เศรษฐศาสตร์องคก์รอุตสาหกรรม / นนัทวฒิุ พิพฒัน์เสรีธรรม 338.6  น424ศ 2558

110 สถานภาพการเพาะเลี{ยงสตัวน์ํ{ าไทย ในบริบทของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน /
เรืองไร โตกฤษณะ RH 639.8 ร861ส 2558

111 สวรรคเ์บีIยง เล่ม 1 / กฤษณา อโศกสิน น  ก282ส 2541 ล1

112 สอนเล่นกีตาร์ เพลงพระราชนิพนธ์ [ดีวดีี]
พระสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอ

ดุลยเดช
DVD 00662 M 2552 ผ1-2ฉ1

113 สอนเล่นกีตาร์เพลงพระราชนิพนธ์ / ชิดพงษ ์กววีรวฒิุ อ 787.87 ส478 2554

114 สอนเล่นกีตาร์เพลงพระราชนิพนธ์ / ชิดพงษ ์กววีรวฒิุ 787.87 ส478 2554

115 สมัมนาการวจิยัและทฤษฎีทางเทคโนโลยแีละสืIอสาร

การศึกษา : ประมวลสาระ หน่วยทีI 5-7 /

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

บณัฑิตศึกษา. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

371.33072  มส747ส 2537 ล2

116 สมัมนาการวจิยัและทฤษฎีทางเทคโนโลยแีละสืIอสาร

การศึกษา : ประมวลสาระ หน่วยทีI 8-11 /

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

บณัฑิตศึกษา. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

371.33072  มส747ส 2537 ล3

117 สมัมนาการวจิยัและทฤษฎีทางเทคโนโลยแีละสืIอสาร

การศึกษา : ประมวลสาระ หน่วยทีI 8-11 /

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

บณัฑิตศึกษา. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

371.33072  มส747ส 2537 ล4



ลาํดบัที	 ชื	อเรื	อง ชื	อผู้แต่ง เลขหมู่

รายชืIอทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวทิยาลยัสยาม
ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2559

118 สานสายใยแผน่ดิน [DVD] สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของ DVD 00664 M 2555 ผ1-2 ฉ1

119 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิติ�  

พระบรมราชินีนาถ "แม่ของแผน่ดิน" [ดีวดีี]

โทรทศัน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง

ประเทศไทย
DVD 00663 M 2559 

120 สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน  10 อนัดบัสหกรณ์ และกลุ่ม

เกษตรกร 2558 (จุลสาร 1140)
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ จุลสาร 1140

121 สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน  ชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท 

ประจาํปี 2558 (จุลสาร 1138)
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ จุลสาร 1138

122 สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

รายจงัหวดั 2558 (จุลสาร 1141)
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ จุลสาร 1141

123 สารสินสวามิภกัดิ�  / วมิลพรรณ ปีตธวชัชยั อ 923.2593 ว666ส 2556

124 สารานุกรมการศึกษาร่วมสมยัเฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็ สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา อ 370.3 ส678 2559

125 สาํนวนองักฤษสาํหรับการโตต้อบธุรกิจทางแฟกซ์และ

อีเมล /

ลาํดวน จาดใจดี 428  ล333ส 2546

126 สิทธิทีIจะไดรั้บความช่วยเหลือในทางคดีอาญาจาก

ทนายความ
กรองทิพย ์คาํยะรัตน์ PA 345 ก188ส 2558

127 สูบความสุข?...ดึIมความสุข? : สุขภาพจิตของผูสู้บบุรี

และดืIมแอลกอฮอล ์/
ภูเบศร์ สมุทรจกัร พ 362.29 ภ658ส 2558

128 หมู่บา้นในเงาฝน / พลชยั เพชรปลอด พ 307.14 ห199 2559

129 หลกัการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม หน่วยทีI 1-8 / มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 374  มส747ห 2543 ล1

130 หลกัการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม หน่วยทีI 9-15 / มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 374  มส747ห 2543 ล2

131 หลกัธรรม หลกัทาํ ตามรอยพระยคุลบาท / สุเมธ ตนัติเวชกุล 895.915 ส843ห 2549

132 หลกัธรรม หลกัทาํ ตามรอยพระยคุลบาท / สุเมธ ตนัติเวชกุล อ 895.915 ส843ห 2549

133 หลกัรัฐศาสตร์และการบริหาร หน่วยทีI 9-15 / มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 351.593 มส747ห 2544 ล2

134 หลกัรับผดิชอบเพืIอปกป้องและผลต่อการก่อร่างองค์

ความรู้การเมืองระหวา่งประเทศร่วมสมยั /
จนัจิรา สมบติัพนูศิริ 327.17 จ238ห 2558

135 องคป์ระกอบคุณภาพตราสินคา้เวบ็ไซตข์องตลาดกลาง

อิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทย /
สุเทพ มีอาษา T/มส 658.872 ส781อ 2558

136 องคป์ระกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร์ / แน่งนอ้ย ศกัดิ� ศรี อ 911.593 อ114 2534

137 อคัลกัษณ์วดัไทยในพระพุทธศาสนาทีIมีผลต่อการ

ท่องเทีIยวซํ{ าของนกัท่องเทีIยวต่างชาติ /
พระมหาชาญ โชติญาณพล T/มส 726.1 พ358อ 2558


