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126 DS528.8.A9--M93 Mya Than. Myanmar in ASEAN :/ regional cooperation experience // Mya Than
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136 P118.2--.P52 2008 Phonology and second language acquisition // edited by Jette G. Hansen Edwards, Mary L. Zampini
137 QA76.76.H94--ก674 กิตติภูมิ วรฉัตร. PHP เปลี่ยนวิถีสูการสรางโฮมเพจอยางมือโปร // กิตติภูมิ วรฉัตร ; วิทยา  ตอศรีเจริญ บรรณาธิการ.
138 QA76.76.H94--น241 นราวุธ พลับประสิทธิ์. PHP เปลี่ยนวิถีสูการสรางโฮมเพจอยางมือโปร ขั้นที่ 2 // นราวุธ พลับประสิทธิ์  ; วิทยา  ตอศรีเจริญ บรรณาธิการ.
139 TJ219--T367 2004 Thananchai Leephakpreeda. Pneumatics and hydraulics :/ systems and control // Thananchai Leephakpreeda
140 PR9082--.P38 2006 Patke, Rajeev S. Postcolonial poetry in English // Rajeev S. Patke.
141 PE1135--.C57 2008 Collins, Beverley. Practical phonetics and phonology :/ a resource book for students // Beverley Collins and Inger M. Mees
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ที่ เลขหมู ผูแตง ชื่อเรื่อง
142 LB1715--.P733 2005 Preparing teachers for a changing world :/ what teachers should learn and be able to do // edited by Linda Darling-Hammond and John Bransford in collaboration with Pamela LePage, Karen
143 QH491--.P74 2007 Principles of development // Lewis Wolpert ... [et al.].
144 BL51--.G737 2001 Griffiths, Paul J. Problems of religious diversity // Paul J. Griffiths.
145 LB1072--.B636 Blake, Simon. Promoting emotional and social development in schools :/ a practical guide // Simon Blake with Julia Bird and Lynne Gerlach
146 TK6560--.R35 2003 Räisänen, Antti V. Radio engineering for wireless communication and sensor applications// Antti V. Räisänen, Arto Lehto.
147 H97--.F572 2003 Fischer, Frank,--1942- Reframing public policy :/ discursive politics and deliberative practices // Frank Fischer
148 DS341--S69 2007 Sridharan, Kripa,--1949- Regional cooperation in South Asia and Southeast Asia // Kripa Sridharan with T.C.A. Srinivasa-Raghavan
149 PE1375--P187 Panatip Pinijsakkul. Sentence sturcture for reading comprehension // Panatip Pinijsakkul
150 HQ231.85.A5--B878 Brown, Louise. Sex slaves :/ the trafficking of women in Asia // Louise Brown
151 NK2110--ซ321 Simply home : แตงตามใจ ไอเดียดี.
152 HM881--.S627 2005 Social movements :/ an anthropological reader // edited by June Nash
153 HM585--.N48 2008 Newman, David M. Sociology :/ exploring the architecture of everyday life // David M. Newman
154 HM586--.S64 2008 Sociology :/ exploring the architecture of everyday life > readings // [edited by] David M. Newman, Jodi O'Brien
155 BD450--.T266 1989 Taylor, Charles,--1931- Sources of the self :/ the making of the modern identity // Charles Taylor
156 DS525.32--.S64 2003 Southeast Asia over three generations :/ essays presented to Benedict R. O’G. Anderson // James T. Siegel & Audrey R. Kahin, editors
157 QA280--.K59 1997 Klein, Judy L.,--1951- Statistical visions in time :/ a history of time series analysis, 1662-1938 // Judy L. Klein.
158 HD38.5--อ391 2549 อราคิ, ทสึโตมุ. Supply chain & logistics :/ ทฤษฎีและตัวอยางจริง = Supply chain logistics : theory and practice // โดย Tsutomu Araki ; แปลโดย กฤษดา วิศวธีรานนท และ กุลพงศ ยูนิพันธ.
159 BD436--ต682 เต อิง, คลาวเดีย. The 69 love notes ความลับของหัวใจและสายใยความผูกพัน  =/ The 69 love notes : secrets to A loving and  lasting relationship // Kloudiia Tay  llng : เขียน ; วันดี อภิรักษธนากร แปล.
160 QH361--.D39 Dawkins, Richard. The ancestor's tale :/ a pilgrimage to the dawn of evolution // Richard Dawkins
161 PN6071.F15--A66 The annotated classic fairy tales // edited with an introduction and notes by Maria Tatar ; translations by Maria Tatar
162 Q1--B561 2001 The best American science and nature writing2001 // edited and with an introduction by Edward O. Wilson ; Burkhard Bilger, series editor.
163 Q1--B561 2002 The best American science and nature writing2002 // edited and with an introduction by Natalie Angier ; Tim  Folger, series editor.
164 Q1--.B561 2003 The best American science and nature writing2003 // edited and with an introduction by Richard Dawkins ; Tim Folger, series editor.
165 Q1--.B561 2004 The best American science and nature writing2004 // edited and with an introduction by Steven Pinker ; Tim Folger, series editor.
166 Q1--B561 2005 The best American science and nature writing2005 // edited and with an introduction by Jonathan Weiner ; Tim Folger, series editor.
167 Q1--.B561 2006 The best American science and nature writing2006 // edited and with an introduction by Brian Greene ; Tim Folger, series editor.
168 T11--B458 2004 The best American science writing 2004 // editor, Dava Sobel ; series editor, Jesse Cohen.
169 Q16--.B47 2005 The best American science writing 2005 // editor, Alan Lightman ; series editor, Jesse Cohen.
170 Q16--B47 2007 The best American science writing 2007 // editor, Gina Kolata ; series editor, Jesse Cohen.
171 Pamuk, Orhan. The black book // Orhan Pamuk ; translated by Maureen Freely
172 QH366.2--.D37 1996 Dawkins, Richard. The blind watchmaker :/ why the evidence of evolution reveals a universe without design // Richard Dawkins
173 Hemingway, Ernest,--1899-1961. The complete short stories of Ernest Hemingway.
174 HM1211--.G562 The global intercultural communication reader // Molefi Kete Asante, Yoshitaka Miike, & Jing Yin, editors
175 HC440.8--.G562 The globalization of environmental crisis // edited by Jan Oosthoek and Barry K.Gills
176 P118.2--.H363 2003 The handbook of second language acquisition // edited by Catherine J. Doughty and Michael H. Long
177 HQ1735.6--.R63 Rodriguez, Deborah. The Kabul beauty school :/ The art of friendship and freedom // Deborah Rodriguez
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ที่ เลขหมู ผูแตง ชื่อเรื่อง
178 PE1422--.B368 Beard, Adrian. The language of politics // Adrian Beard.
179 GN635.S58--K55 King, Victor T. The modern anthropology of South-East Asia :/ an introduction  // Victor T. King and William D. Wilder
180 P165--.O83 2007 The Oxford handbook of cognitive linguistics // edited by Dirk Geeraerts and Hubert Cuyckens
181 JF1351--.O94 2005 The Oxford handbook of public management // edited by Ewan Ferlie, Laurence E. Lynn, and Christopher Pollitt
182 HD9980.5--ส278 2550 สมวงศ พงศสถาพร. The secret of service marketing // สมวงศ พงศสถาพร.
183 P306--.T772 2004 The translation studies reader // edited by Lawrence Venuti
184 LB2367.4--อ571 The ultimate guide of GRE exam for thai students2007 edition // ธวิน เอี่ยมปรีดี ... [และคนอื่น ๆ].
185 HF5415.5--.O34 2008 Gibson-Odgers, Pattie. The world of customer service // Pattie Gibson-Odgers
186 HM511--.H48 2007 Hughes, J. A.,--1941- Theory and methods in sociology :/ an introduction to sociological thinking and practice // John A Hughes and W.W. Sharrock
187 G155.A1--G595 2006 Goeldner, Charles R. Tourism :/ principles, practices, philosophies // Charles R. Goeldner, J.R. Brent Ritchie
188 HN700.5.Z9--C647 2002 Luibrand, Annette,--1964- Transition in Vietnam :/ impact of the rural reform process on an ethnic minority // Annette Luibrand
189 PE1114--ส779 สุทิน พูลสวัสดิ์. TU-Get Grammar :/ ภาษาอังกฤษเขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  // สุทิน พูลสวัสดิ์.
190 Z49--ท921 Typing express โปรแกรมสอนพิมพดีดภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ // [โดย ฝายวิชาการบริษัท ดีไอดีอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด].
191 PL1241--.X7815 2006 Xu, Dan. Typological change in Chinese syntax // Xu, Dan.
192 QA76.76.O63--ณ342 ณัฐภูมิ โอภาภิบาล. Ubuntu ระบบปฏิบัติการฟรี เพื่อมวลมนุษยชาติ // ผูแตง ณัฐภูมิ โอภาภิบาล ; บรรณาธิการ พลธนดล วนประภาเวช.
193 QA402--ก672 2547 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. UML วิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ // กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, กิตติพงษ กลมกลอม.
194 DS558--.V478 2004 Vietnam chronicles :/ the Abrams tapes, 1968-1972 // transcribed, selected, edited, annotated and with an introductory essay by Lewis Sorley.
195 T385--ช576 ชิษณุพงศ ธัญญลักษณ. Visio 2003 ฉบับสมบูรณ // ชิษณุพงศ ธัญญลักษณ.
196 TS176--.V57 2006 Visual tools :/ collected practices and cases.
197 HN65--.R56 2007 Ritter, Scott. Waging peace :/ the art of war for the antiwar movement // Scott Ritter
198 GC222.I45--K73 2005 Krauss, Erich,--1971- Wave of destruction :/ the stories of four families and history’s deadliest tsunami // Erich Krauss
199 QA76.73.P224--ฐ351 ฐิติมา มโนหมั่นศรัทธา. Web programming โคตรเซียน PHP / ฐิติมา มโนหมั่นศรัทธา, สมชาย พงษเกษม, จิตเกษม พัฒนาศิริ ; บรรณาธิการ รัตน พัฒนาศิริ.
200 TK5105.8885.A52--ว545 2551 วิชา ศิริธรรมจักร. Web programming ดวย AJAX และ PHP // วิชา ศิริธรรมจักร ; บรรณาธิการ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.
201 TK5105.8885.D74--จ252 จันทรขจร แซอุน. Web Programming ดวย Dreamweaver CS3, PHP และ AJAX // จันทรขจร แซอุน, ณัฐพงษ วารีประเสริฐ ; บรรณาธิการ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.
202 TK5105.8884--อ187 อนุชา ลีวรกุล. WordPress สรางบล็อกอัจฉริยะกาวกอนใครในโลกออนไลน // อนุชา ลีวรกุล ; อุเทน พรมแดง บรรณาธิการ.
203 PE1408--.R715 Rosenwasser, David. Writing Analytically with Readings // David Rosenwasser, Jill Stephen
204 ปราณธร. Zombie prince...รักลวงใจ // ปราณธร.
205 K--จ419 2549 จิตติ ติงศภัทิย. กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย // จิตติ ติงศภัทิย.
206 HC445--อ399 อรุณ จิรชวาลา. กบในบอน้ํา // อรุณ จิรชวาลา.
207 HD62.4--ร452 Rarick, Charles A. กรณีศึกษาการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ =/ Cases and exercises in international business // Charles A. Rarick ผูแตง ; เทียน เลรามัญ, บุญสุข เผาศรีเจริญ, ดํารัสศิริ ศิลปวัฒนานันท ผูแปลและเรียบเรียง ; อวยพร 
208 รส--ป448ก 2551 ปราบดา หยุน. กระทบไหลเขา // ปราบดา หยุน.
209 DS568--ส113 2548 ส. พลายนอย. กระยานิยาย :/ เรื่องนารูสารพัดรสจากรอบ ๆ สํารับ // ส. พลายนอย.
210 HG179--ส743 2551 สุขใจ น้ําผุด. กลยุทธการบริหารการเงินบุคคล =/ Strategic personal finance management // สุขใจ น้ําผุด, อนุชนาฏ เจริญจิตรกรรม.
211 HD38.25.T5--ถ192 ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์. กลยุทธการลงทุนอาณาจักรแสนลาน // ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์ เรียบเรียง.
212 HD38.2--ถ192 ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์. กลยุทุทธ CEO :/ 9 สุดยอดนักบริหารมือโปร // ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.
213 BL515--ท637 เทรเวซ, สเตลลา เอ็ม. กลับชาติมาเกิด =/ I'm 44 years old, but my son is 53 // สเตลลา เอ็ม. เทรเวซ เขียน ; นพดล เวชสวัสดิ์ แปล ; ดนัย จันทรเจาฉาย บรรณาธิการ.
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ที่ เลขหมู ผูแตง ชื่อเรื่อง
214 BF575.F14--ล452ก 2551 ลิม, บิลลี่ พี. เอส. กลาลมเหลว // โดย บิลลี่ พี. เอส. ลิม ; แปลและเรียบเรียงโดย วันชัย วัฒนศัพท, วันดี พงศปรีดิ์เปรม.
215 TX945--ก593 2551 กาแฟพารวย  series 2 // บรรณาธิการ ณัฐวุฒิ บัวใหญ.
216 DS838.7--พ566 พันทิวา. กามิกาเซ...หนวยบินอาสาตาย // พันทิวา.
217 QH460--อ419 อรุณี วงศปยะสถิตย. การกลายพันธุ :/ เพื่อการปรับปรุงพันธุพืช // อรุณี วงศปยะสถิตย.
218 QH61--อ823 2550 อุทัยวรรณ โกวิทวที. การเก็บรักษาตัวอยางพืชและสัตว // อุทัยวรรณ โกวิทวที, สาธิต โกวิทวที.
219 HF5549.5.Q3--ฮ929 2551 โฮโซตานิ, คะทซึยะ. การแกปญหาแบบคิวซี :/ วิธีการแกปญหาในงานตามแบบฉบับญี่ปุน = The QC problem solving approach : solving workplace problems the Japanese way// ของ คะทซึยะ โฮโซตานิ ; [แปล] โดย วีรพงษ เฉลิมจิระ
220 Q180.A1--ก442 การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี // บรรณาธิการ ยอดหทัย เทพธรานนท, ประมวล ตั้งบริบูรณรัตน.
221 T11--น198 นภาลัย สุวรรณธาดา. การเขียนผลงานวิชาการและบทความ // นภาลัย สุวรรณธาดา ...[และคนอื่นๆ].
222 P90--ส732 2546 ล.2 สิริวรรณ นันทจันทูล. การเขียนเพื่อการสื่อสาร 2 // สิริวรรณ นันทจันทูล.
223 PN147.5--ช233 2551 ชลอ รอดลอย. การเขียนสารคดี // ชลอ รอดลอย.
224 TJ213--ส355 สราวุฒิ สุจิตจร. การควบคุมอัตโนมัติ // สราวุฒิ สุจิตจร.
225 HF5415.13--ค183 2550 ค็อตเลอร, ฟลลิป. การจัดการการตลาด ฉบับเอเชีย =/ Marketing management an Asian perspective // ผูแตง Philip Kotler ; ผูแปลและเรียบเรียง อุทิส ศิริวรรณ ; บรรณาธิการ ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ.
226 TS155--ฮ972 2549 ไฮเซอร, เจย. การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ =/ Operations management // ผูแตง Jay Heizer & Barry Render ; แปลและเรียบเรียง จินตนัย ไพรสณฑ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ จินตนัย ไพรสณฑ และ จักรินทร ศุขหม
227 HD30.2--บ447 บุญดี บุญญากิจ. การจัดการความรู... จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ // บุญดี บุญญากิจ... [และคนอื่นๆ].
228 HF5429--ฐ312 ฐาปนา บุญหลา. การจัดการซัพพลายเชนสําหรับธุรกิจคาปลีก // โดย ฐาปนา บุญหลา.
229 G155.A1--ร441 2550 ราณี อิสิชัยกุล. การจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว // ราณี อิสิชัยกุล.
230 HD1381.5.T5--อ727 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ. การจัดการที่ดินระดับทองถิ่น // โดย อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ และคณะ.
231 HD62.4--ว711 วิโรจน เดชนําบัญชาชัย. การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ // วิโรจน เดชนําบัญชาชัย.
232 SD657.T5--ส284 สมศักดิ์ สุขวงศ. การจัดการปาชุมชน :/ เพื่อคนและเพื่อปา // โดย สมศักดิ์ สุขวงศ.
233 GE300--ก783 2547 เกษม จันทรแกว. การจัดการสิ่งแวดลอมแบบผสมผสาน // เกษม จันทรแกว.
234 TX945--ฉ155 2550 ฉลองศรี พิมลสมพงศ. การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม // ฉลองศรี พิมลสมพงศ.
235 PL4157--ก392 2550 การใชภาษาไทย 2 // คณาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
236 TT872--จ493 จิรนาฏ วีรชัยพิเชษฐกุล. การด :/ ทุกโอกาสแหงความสุข // จิรนาฏ วีรชัยพิเชษฐกุล.
237 HD9980.5--ย419 2551 ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย. การตลาดบริการ // ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย.
238 HF1416--อ481 2551 อัควรรณ แสงวิภาค. การตลาดระหวางประเทศ // อัควรรณ แสงวิภาค.
239 PL4202--บ613 บุญเหลือ ใจมโน. การแตงคําประพันธ // บุญเหลือ ใจมโน.
240 TA455.P5--จ484 จินตมัย สุวรรณประทีป. การทดสอบสมบัติทางกลของพลาสติก // โดย จินตมัย สุวรรณประทีป.
241 S494.5.S95--พ147 พงษการเกษตร. การทําไรนาสวนผสม (เศรษฐกิจพอเพียง)  // โดย พงษการเกษตร.
242 TS156.8--น442 นากางามิ, โยชิโอะ. การบริหารกระบวนการผลิต =/ Kotei Kanri // โดย Youhio Nakagami ; แปลโดย ดังเจตน เชี่ยววัฒนา.
243 HD30.28--ส723 2548 สิทธิศักดิ์ พฤกษปติกุล. การบริหารกลยุทธและผลสัมฤทธิ์ขององคกรดวยวิธี Balanced scoredcard // สิทธิศักดิ์ พฤกษปติกุล.
244 TS160--พ713 2549 พิภพ ลลิตาภรณ. การบริหารของคงคลังระบบ MRP และ ROP =/ (Material requirements planning & reorder point) // โดย พิภพ ลลิตาภรณ.
245 HD9710.T5--ฮ456 ฮิโรชิ, อิมาอิ. การบริหารจัดการของ TOYOTA ในประเทศไทย // โดย Imai Hiroshi ; แปลโดย กุลพงศ ยูนิพันธุ ; ตรวจเรียบเรียงโดย กฤษดา วิศวธีรานนท.
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264 QA279.2--ท151 ทรงศิริ แตสมบัติ. การพยากรณเชิงปริมาณ // ทรงศิริ แตสมบัติ.
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นันทจันทูล.
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