
ลาํดับที ชือเรือง ชือผู้แต่ง เลขหมู่
1 7 เดือนบรรลุธรรม : ฉบบัปรับปรุง / ดงัตฤณ พ 294.3444 ด319จ 2559

2 Access to Asia Schweitzer, Sharon 395.52095 S413A 2015

3 Aesthetics : a comprehensive anthology / Cahn, Steven M 111.85 A254 2014

4 Barron's essential words for the TOEFL / Matthiesen, Steven J 428.0076 M443B 2007

5 Cocktail investing : distilling everyday noise into clear
investment signals for better returns /

Versace, Christopher J 332.6 V561C 2016

6 Ecotourisme en Thailande / Werly, Richard 338.4791 W489E 2010

7 Emergency first aid / St. John Ambulance 616.0252 E53 2006

8 Experiential marketing : secrets, strategies, and success
stories from the world's greatest brands /

Smith, Kerry 658.8 S653E 2016

9 happening : ฉบบัที 107/ วภิว ์บูรพาเดชะ ,บรรณาธิการ อ 070.175 ฮ851 2559

10 Pharmaceutical water : system design, operation, and
validation /

Collentro, William V 615.19 C697P 2011

11 Thai : an essential grammar / Smyth, David 495.9182421 S667T 2014
12 Thai for intermediate learners / Benjawan Poomsan Becker 495.9182421 B468T 2000

13 The lean entrepreneur : how visionaries create products,
innovate with new ventures, and disrupt markets /

Cooper, Brant 658.421 C776L 2016

14 The story of milk animation create motion pictures in
two-dimensional

อคัรากรณ์ พุฒทองคาํ CD/PR 01282 2558

15 TOEFL practice drills : answer key and transcripts / Kaplan 428.0076 T641 2007

16 Travel different Thailand / Werly, Richard 915.93  W489T 2013

17 Visual content marketing : leveraging infographics,
video, and interactive media to attract and engage

Gamble, Stephen 658.872 G191V 2016
18 กฎหมายเบืองตน้สาํหรับประชาชน / สภาทนายความ 340 ก115 2540
19 การกาํหนดนโยบายสาธารณะระดบัภูมิภาคและทอ้งถิน / ชืนอารมณ์ จนัทิมาชยัอมร 320.6 ช599ก 2558
20 การบริหารสัญญาจา้งทีปรึกษาการก่อสร้าง / ชาํนาญ พิเชษฐพนัธ์ 692.8 ช533ก 2559
21 การประมาณราคาก่อสร้าง / วสูิตร จิระดาํเกิง 692.5 ว796ก 2557

22 การประมาณราคาก่อสร้าง / พิภพ สุนทรสมยั 692.5 พ713ก 2560
23 การประมาณราคาก่อสร้าง / วสูิตร จิระดาํเกิง 692.5 ว796ก 2558
24 การประมาณราคางานวศิวกรรมก่อสร้าง / กว ีหวงันิเวศน์กุล 692.5 ก325ก 2559
25 การเล่นของเดก็ไทย [ดีวดีี] กระทรวงวฒันธรรม DVD 00667 M 2559

รายชือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวทิยาลยัสยาม
ประจาํเดือนมีนาคม 2560
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รายชือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวทิยาลยัสยาม
ประจาํเดือนมีนาคม 2560

26 การวางนโยบาย โครงการและการบริหารโครงการ
หน่วยที 6-15 /

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 658.4 มส747ก 2533 ล2

27 การออกแบบแผนที 2 มิติ และ 3มิติ มหาวทิยาลยัสยาม
ผา่นเวบ็ไซต์

นิติวงศ ์ขจิตสุวรรณ CD/PR 01287 2559

28 กิจกรรมนนัทนาการสาํหรับเดก็พิการ / กรมพลศึกษา. สาํนกันนัทนาการ พ 790.196 ก636 2558

29 เก่งภาษาจีนตงัแต่พดูไดด้ว้ย 1,000 คาํศพัทแ์ละประโยค
(พจนานุกรมภาพจีน-ไทย) /

ชิดพงษ ์กววีรวฒิุ 495.183495911 ก526 2553

30 เกียรติภูมิ...กระทรวงกลาโหม ภาคดอกสร้อย รอยตาํนาน
 /

ชยัวทิย ์ชยาภินนัท์ 959.303 ช434ก 2556

31 โกษาปาน ราชทูตผูกู้แ้ผน่ดิน / ภูธร ภูมะธน 959.303 ภ654ก 2559

32 โกษาปาน ราชทูตผูกู้แ้ผน่ดิน / ภูธร ภูมะธน อ 959.303 ภ654ก 2559

33 ขอ้เสนอการปฏิรูปดา้นการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม /

บณัฑูร เศรษฐศิโรตม์ 354.3 ขอ281 2558

34 ขอ้เสนอการปฏิรูปดา้นการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มการบริหารจดัการ
คุณภาพ

บณัฑูร เศรษฐศิโรตม์ 354.3 ข281 2558

35 ขา้วโพดลียงสัตว ์ถัวเหลอ้ง ถัวเขียว และถัวลิสง ทิศทาง
พืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน /

เกรียงศกัดิ สุวรรณธราดล RH 630.2 ข461 2559

36 เขายายเทียง : การลดทอนความขดัแยง้ดว้ยกระบวนการ
ประชาธิปไตย /

ปรีชา อุยตระกลู 303.69 ป469ข 2557

37 ความขดัแยง้และการสร้างความปรองดองในสังคมไทย / สาํนกังานสภาพฒันาการเมือง RH 303.69 ค181 2559
38 คมัภีร์การลงทุนแบบเนน้คุณค่า / เกรแฮม, เบนจามิน 332.678 ก762ค 2553
39 คือ...เธอ 1 / พิมลพนัธ์ น  พ724ค 2553 ล1

40 คือ...เธอ 2 / พิมลพนัธ์ น พ724ค 2553 ล2

41 คุณธรรมและจริยธรรม ไม่มีขาย สังคมไทยจะมีไดต้อ้ง
ช่วยกนั /

มานิจ สุขสมจิตร 303.372 ค622 2556

42 คู่มือการขอผอ่นผนัการเขา้รับราชการทหารกอง
ประจาํการเพือลาศึกษาต่อ /

สาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา.

343.012 ค695 2555

43 คู่มือท่องเทียวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / วสา สุทธิพิบูลย์ 915.93 ค695 2560
44 คู่มือแนวทางการจดัการขยะมลูฝอยและสิงแวดลอ้มโดย

ชุมชน
มลูนิธิสถาบนัสิงแวดลอ้มไทย 363.728 ค695 2556

45 คู่มือประชาชนเพือช่วยเหลือลูกหนีทีไม่ไดรั้บความเป็น
ธรรม /

สุรพล พิทยาสกุล, พ 346.077 ค695 2558
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รายชือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวทิยาลยัสยาม
ประจาํเดือนมีนาคม 2560

46 คู่มือโอกาสและทิศทางการคา้การลงทุนในประเทศ
มาเลเซีย /

กระทรวงพาณิชย.์ กรมส่งเสริม
การคา้ระหวา่งประเทศ

382.095930595 ค695 2558

47 คู่มือโอกาสและทิศทางการคา้การลงทุนในประเทศ
อินโดนีเซีย /

กระทรวงพาณิชย.์ กรมส่งเสริม
การคา้ระหวา่งประเทศ

382.095930598 ค695 2559

48 คู่มือโอกาสและทิศทางการคา้การลงทุนใน
ราชอาณาจกัรกมัพชูา /

กระทรวงพาณิชย.์ กรมส่งเสริม
การคา้ระหวา่งประเทศ

382.095930596 ค695 2559

49 คู่มือโอกาสและทิศทางการคา้การลงทุนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว /

กระทรวงพาณิชย.์ กรมส่งเสริม
การคา้ระหวา่งประเทศ

382.095930594 ค695 2558

50 คู่มือโอกาสและทิศทางการคา้การลงทุนในสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ /

กระทรวงพาณิชย.์ กรมส่งเสริม
การคา้ระหวา่งประเทศ

382.095930599 ค695 2558

51 คู่มือโอกาสและทิศทางการคา้การลงทุนในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวยีดนาม /

กระทรวงพาณิชย.์ กรมส่งเสริม
การคา้ระหวา่งประเทศ

382.095930597 ค695 2558

52 คู่มือโอกาสและทิศทางการคา้การลงทุนในสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ /

กระทรวงพาณิชย.์ กรมส่งเสริม
การคา้ระหวา่งประเทศ

382.0959305957 ค695 2558

53 คู่มือโอกาสและทิศทางการคา้การลงทุนในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา /

กระทรวงพาณิชย.์ กรมส่งเสริม
การคา้ระหวา่งประเทศ

382.095930591 ค695 2559

54 เครืองโขน /
พิพิธภณัฑผ์า้ ในสมเดจ็พระนางเจา้
สิริกิติ พระบรมราชินีนาถ

อ 792.5 ค753 2559

55 โครงสร้างพืนฐานและการบริหารจัดการระบบการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของประเทศไทย

ยงยทุธ แฉลม้วงษ์ CD /RH 388.09593 ย126ค 2558

56 งานวชิาการเพือสังคม : หลกัการและวธีิการ / ปิยะวติั บุญ-หลง 378.103 ป622ง 2559
57 งามสมบรมราชินีนาถ / ปิยนนัท ์เพชระบูรณิน อ 923.1593 ง361 2559

58 จดหมายเหตุงานฉลอง 150 ปี วนัพระราชสมภพ สมเดจ็
พระศรีพชัรินทรา บรมราชินีนาถ /

นยันา แยม้สาขา อ 923.1593 จ131 2559

59 จุดประกายใหคิ้ดชีวติคมชดั / ประดิษฐ ์เถกิงรังสฤษดิ พ 153.42 ป266จ 2559
60 ฉนัรักประเทศไทย / ธนวดี บุญลือ พ 808.849358 ฉ269 2550
61 ชาวพุทธกบัวกิฤติศรัทธา / วศิน อินทสระ 294.308 ว357ช 2558

62 ดา้นมืดสือสังคมออนไลน์ (CD โครงงาน) / ณัฐวร์ี ไวทยการ CD/PR 01283 2559

63 ดิฉนั : ฉบบัที 938 / ภคินี อโนมะศิริ ,บรรณาธิการ อ 070.175 ด521 2559
64 ตน้แบบการบริหารจดัการเพือพฒันาประสิทธิภาพใน

การป้องกนัปราบปรามยาเสพติด /
ตะวนั  ตระการฤกษ์ T/มส 362.293 ต258ต 2559

65 ตวัแบบการบริหารจดัการการเขา้ถึงบริการสุขภาพของ
แรงงานต่างดา้วเมียนมาร์

พรณรัน์  อาภรณ์พิศาล T/มส 362.1 พ266ต 2559

66 ตามรอยพระยคุคลบาท / ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย อ 923.19593 ต341 2559
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รายชือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวทิยาลยัสยาม
ประจาํเดือนมีนาคม 2560

67 ตาํราการป้องกนัและรักษาโรคเทา้ในผูป่้วยเบาหวาน
[ซีดี-รอม] /

ณัฐพงศ ์โฆษชุณหนนัท์ CD 616.462 ต367 2556

68 ถอดรหสัอินเดีย 2015 : รู้จกั รู้ใจ กุญแจความสาํเร็จของ
ธุรกิจไทยในแดนภารตะ /

ประพนัธ์ สามพายวรกิจ 382.09593054 ถ295 2558

69 ทางจกัรา / ศิวกานท ์ปทุมสูติ พ 895.911 ศ541ป 2559

70 ท่าเตียน : วดั วงั บา้น ร้าน ตลาด และผูค้น / ดาํรงพล อินทร์จนัทร์ อ 307.764 ด493ห 2558

71 เทคนิคการจดัการการเงินดว้ย Excel / ฐิติมา สิทธิพงษพ์านิช 658.15 ฐ351ท 2557

72 เทิด 9 ปกเกศ : 70 คุณธรรมนาํประชา / ศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน) 895.915 ท711 2559

73 โทษประหารชีวติ และหลกัสิทธิมนุษยธรรม / องัคณา สังขท์อง 364.66 ท881 2559

74 ธรรมาภิธาน : พจนานุกรมคาํสอนพระพุทธศาสนา [ซีดี-
รอม] /

สมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

CD 00652 2553

75 นครคนนอก / พลงั เพียงพิรุฬห์ พ 895.911 พ453น 2560

76 นโยบายควบคุมเครืองดืมแอลกอฮอลข์องประเทศไทย
ในกรอบ 5 P /

นพพล วทิยว์รพงศ์ 363.41น176น 2559

77 แนวทางการวนิิจฉยัและรักษาโรคออร์โธปิดิกส์ / สิทธิศกัดิ หรรษาเวก 616.7 ส723น 2553

78 บางคนอาจเดินสวนทางเราไป / บญัชา อ่อนดี พ 895.911 บ253บ 2559

79 ประมวลพระราชดาํรัสและพระบรมราโชวาทที
พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. 2557 /

อ 895.915 ป352 2558

80 ประวติัครู 16 มกราคม 2560 / สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา อ 923.7593 ป372 2560

81 เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย / งามพรรณ เวชชาชีวะ พ 364.1323 ง337ป 2558

82 โปรแกรมระบบจดัการซ่อมบาํรุง (CD โครงงาน) / ธีระวฒัน์ เจริญผล CD/PR 01289 2559

83 ไปเองได ้จ่ายนอ้ยกวา่ เทียวมากกวา่ สไตลพ์ีวฒิุ & พเีคท
 : ญีปุ่น /

พวีฒิุ พ 915.204 พ791ป 2551

84 ผญาวฒันธรรมและวถีิบา้นนาเพียง / อิศเรศ ดลเพญ็ พ 895.91 อ759ผ 2559

85 เผชิญหนา้กบัความเปลียนแปลง 40 ปี หลงั 16 ตุลาฯ / พระไพศาล วสิาโล พ 320.9593 พ355ผ 2556

86 แผนพฒันาการเมือง ฉบบัที 2 (พ.ศ.2560-2564) / สภาพฒันาการเมือง อ 320.9593 ผ932 2559

87 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัทีสิบเอด็
(พ.ศ.2555-2559) /

สาํนกันายกรัฐมนตรี. อ 338.9593 ผ932 2554

88 แผนยทุธศาสตร์อาเซียนดา้นการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ 370.9593 ผ932 2558
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รายชือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวทิยาลยัสยาม
ประจาํเดือนมีนาคม 2560

89 พกศพัทเ์ขา้สอบ TOEFL CBT / Professor group 428.0076 พ111 2545

90 พระพุทธองคท์รงเป็นนกัวทิยาศาสตร์เอกของโลกและ
สาระสาํคญัในพระพุทธศาสนา /

พุทฺธสาวโกภิกฺขุ 294.3015 พ836พ 2554

91 พระราชวงัจนัทน์ : สถานภาพ องคค์วามรู้ รูปลกัษณ์
สัณฐาน /

วศิน ปัญญาวธุตระกลู อ 959.333 พ381 2556

92 พลวตัการจดัการไฟป่า / อานุภาพ นุ่นสง 634.9618 อ625พ 2556

93 พลดัหลงไปในหว้งเวลาของนกัมายากล / วสุิทธิ ขาวเนียน พ 895.911 ว794พ 2559

94 พ(ิศ)พิธภณัฑ์ / ฆสัรา ขมะวรรณ มุกดาวจิิตร 069.09593 พ711 2558

95 พืชอนุรักษใ์นบญัชีไซเตส (CITES) : กลว้ยไมป่้า ในผนื
ป่าตะวนัออก ตอนที 2 /

อาภรณ์ อุดมศิลป์ 584.4 พ814 2558 ต2
96 แพรว : ฉบบัที 893 / ศิริเพญ็ ผลญัชยั, บรรณาธิการ อ 070.175 พ963 2559

97 ฟุตบอลไทย ประวติัศาสตร์ อาํนาจ การเมือง และความ
เป็นชาย /

วสันต ์ปัญญาแกว้ 796.334 ฟ539 2557
98 ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก : ผูห้ญิง อาํนาจ วฒันธรรมแฟน

และชนชนัใหม่ /
วสันต ์ปัญญาแกว้ 796.334 ฟ539 2559

99 ภาพถ่ายฝีพระหตัถพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั / ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) อ 779 ถ456 2559
100 ภาวะผูน้าํและการจดัการการเปลียนแปลง / ชืนอารมณ์ จนัทิมาชยัอมร 658.4092 ช599ภ 2559

101 มองอินเดียใหม่ / ประพนัธ์ สามพายวรกิจ 382.09593054 ม258 2559

102 มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์กระทรวง
สาธารณสุข

จุรีภรณ์ บุณยวงศว์โิรจน์ 616.075 ม435 2557

103 มิติใหม่ความสัมพนัธ์ทางการทูตไทย-จีน 40 ปี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 327.593051 ม575 2559

104 มินามาตะ / กานต ์ทศันภกัดิ 363.731 ม579 2559

105 มุข วงษช์วลิตกุล / มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล พ 923.7593 ม624ม 2558

106 โมชันอินโฟกราฟิกส์ เรือง สเตก็ สตอรี (CD โครงงาน) / ศิริรักษ ์จารุนนทววิฒัน์ CD/PR 01285 2559

107 โยเดียกบัราชวงศพ์ม่า เรืองจริงทีไม่มีใครรู้ / ฮาร์ท, มิคกี อ 959.1 ฮ359ย 2559

108 รอบรู้ ดูแล วธีิการใชเ้ครืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น อยา่ง
ถูกตอ้ง และปลอดภยั /

มนัตา สมรรถนนัท์ 683.83 ร187 2554

109 ระบบการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละทีดิน / อิทธิพล ศรีเสาวลกัษณ์ 354.3 อ727ข 2558

110 ระบบการประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มและสุขภาพ / ปาริชาต ศิวะรักษ์ 354.3 ป554ข 2558

111 ระบบบริหารงานร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (CD
โครงงาน) /

ธีรวชิ งามดอกไม้ CD/PR 01284 2559

112 ระบบบริหารงานหอพกั (CD โครงงาน) / ชุติมา คีรีโชติ CD/PR 01281 2559



ลาํดับที ชือเรือง ชือผู้แต่ง เลขหมู่

รายชือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวทิยาลยัสยาม
ประจาํเดือนมีนาคม 2560

113 ระบบบริหารจดัการอพาร์ทเมน้ท์ (CD โครงงาน) / ณัฐชนม วนัทอง CD/PR 01292 2559

114 รายงานการวจิยั เพือจดัทาํขอ้เสนอนโยบายการส่งเสริม
การจดัการศึกษาดา้นสะเตม็ศึกษา /

บณัฑิต ทิพากร 372.3507 ร451 2559

115 รายงานการวจิยั เพือพฒันาระบบการจดัการเรียนการ
สอน: กรณีศึกษามหาวทิยาลยัปักกิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

วภิาวรรณ สุนทรจามร RH 495.1071 รก451 2559

116 รายงานการวจิยั เพือพฒันาระบบการจดัการเรียนการ
สอนภาษาจีนในประเทศไทยการศึกษานอกระบบ /

วภิาวรรณ สุนทรจามร RH 495.1071 รน451 2559

117 รายงานการวจิยั เพือพฒันาระบบการจดัการเรียนการ
สอนภาษาจีนในประเทศไทยระดบัประถมศึกษา /

วภิาวรรณ สุนทรจามร RH 495.1071 รป451 2559

118 รายงานการวจิยั เพือพฒันาระบบการจดัการเรียนการ
สอนภาษาจีนในประเทศไทยระดบัมธัยมศึกษา /

วภิาวรรณ สุนทรจามร RH 495.1071 รม451 2559
119 รายงานการวจิยั เพือพฒันาระบบการจดัการเรียนการ

สอนภาษาจีนในประเทศไทยระดบัอาชีวศึกษา /
วภิาวรรณ สุนทรจามร RH 495.1071 รช451 2559

120 รายงานการวจิยั เพือพฒันาระบบการจดัการเรียนการ
สอนภาษาจีนในประเทศไทยระดบัอุดมศึกษา /

วภิาวรรณ สุนทรจามร RH 495.1071 รอ451 2559

121 รายงานการวจิยั เพือพฒันาระบบการจดัการเรียนการ
สอนภาษาจีนในประเทศไทยสังเคราะห์ภาพรวม /

วภิาวรรณ สุนทรจามร RH 495.1071 ร451 2559

122 รายงานผลการดาํเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยทุธ์
จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครบรอบ 1 ปี

สาํนกันายกรัฐมนตรี อ 351.593 ร451 2558

123 รายงานผลการดาํเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยทุธ์
จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที 2 /

สาํนกันายกรัฐมนตรี อ 351.593 ร451 2559

124 รุไบยาต : วารสารวชิาการดา้นเอเชียศึกษา : ฉบบัที 3 / ทวศีกัดิ เผอืกสม RH 070.175 ร663 2554

125 รูปแบบการจดัการศึกษาเชิงพืนที : บทเรียน ทางเลือก
และเงือนไขความสาํเร็จ /

แบง้ค ์งามอรุณโชติ 371.2 บ882ร 2559

126 เรียนลดั...การเงิน / วอร์เนอร์ สจ๊วต 332 ว366ร 2557

127 ไลเคนในหุบเขาลาํพญา / ฉนัทนา รุ่งพิทกัษไ์ชย อ 579.7 ล979 2559

128 วรรณกรรมรางวลัพานแวน่ฟ้า ประจาํปี 2559 / นิคม ชาวเรือ พ 895.91 ว242 2559
129 วนัแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 / สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย GP 923.1593ว435 2559

130 วาสนาสร้างเองได ้และสังคมจะเฟืองฟ ูตอ้งเชิดชูบณัฑิต / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต) พ 294.3444 พ349ว 2548



ลาํดับที ชือเรือง ชือผู้แต่ง เลขหมู่

รายชือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวทิยาลยัสยาม
ประจาํเดือนมีนาคม 2560

131 ศิลปะร่วมสมยัไทย / ธวชัชยั สมคง อ 709.593 ศ523 2558

132 ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา : มหาวทิยาลยัศิลปากร /

พุฒ วรีะประเสริฐ อ 708 ศ816 2544

133 สารานุกรมความรู้ เรือง สหกรณ์ / สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 334 ส678 2559
134 สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา : พนืฐานการศึกษาทาง

สังคมและกฎหมาย /
ชนิตา รักษพ์ลเมือง 379 ช153ส 2557

135 สือการเรียนการสอน เรือง ศีล 5 (CD โครงงาน) / นิรุตติ สังขาว CD/PR 01291 2558

136 สือการเรียนรู้ 2 มิติ แนะนาํสถานทีท่องเทียวทาง
ภาคเหนือ (CD โครงงาน) /

วรวจัน์ ดอกยสุ่ีน CD/PR 01288 2559

137 สือสารอยา่งมีประสิทธิภาพเรือง "ไขเ้ลือดออก" / ชิษณุ พนัธุ์เจริญ 616.157 ส736 2549

138 สุโขทยัศึกษา : รวมบทความทางวชิาการ พ.ศ.2550 / มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 959.3022 ส747 2550
139 แสงเงินแสงทองของชีวติ / พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) พ 294.32 พ335ส 2552
140 ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต / วรีพร นิติประภา น ว829ส 2558
141 หมอนหนา้จก ของแม่แจ๋ม / จุฬาเกษม ชินะผา 646.21 จ678ห 2547
142 หลกัการประเมินผลนโยบายสาธารณะ / อติพร เกิดเรือง 320.6 อ142ห 2559

143 โหล 12 ปี ทีเคพาร์ค / วฒันชยั วนิิจจะกลู 025 ห911 2560

144 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายสุรินทร์ เทพ
กาญจนา /

342.593 อ231 2544

145 อริยธรรม เล่ม 45 / พรพรรณ สุจริตวณิช พ 294.3444

146 แอนิเมชัน : การออมเงินง่ายๆ ใครก็ทาํได้ (CD โครงงาน)
 /

วสุิดา ลาอ่อน CD/PR 01290 2559

147 แอนิเมชันเรือง สวยประหยดัสมุนไพรจดัให้ (CD
โครงงาน) /

พิกุล รักษธ์รรม CD/PR 01286 2559


