
รายงานรายชื่อทรพัยากรใหม ่

รวมทั้งหมด รายการ  747 
ส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

-  /. กรมศิลปากร 1 

- 100 Pearls of chinese wisdom/Yin binyong. - 2 

- 100 common chinese idioms and set phrases/Yin 
binyong. 

- 3 

NA2542.36.O63 2013 100 contemporary green buildings =100 Zeitgenossische 
grune bauten = 100 batiments verts  

Jodidio, Philip,editor. 4 

PL1121.T5จ293ร 100 ประโยครอบรู้เที่ยวทั่วจนี /จางหรูเหมย เรียบเรียง ; จุไรรัตน ์
ชะโรจน์บวร, พีระยุทธ พลตร ีแปล. 

จางหรูเหมย. 5 

PL1121.T5จ293 100 ประโยครอบรู้ธุรกิจจีน /จางหง เรียบเรียง ; สิวิณี เตรียมชาญชู
ชัย แปล. 

จางหง. 6 

PL1121.T5ซ421 100 ประโยครอบรู้ธุรกิจจีน /ซุนอี,้ ซนุเสวี่ยน, กู่เฟิง เรียบเรียง ; 
จุไรรัตน ์ชะโรจน์บวร แปล. 

ซุนอี.้ 7 

PL1121.T5ห359 100 ประโยครอบรู้ธุรกิจจีน /หวังเสี่ยวหนิง เรียบเรียง ; ดวงพร วัลย์
วิจิตรวงศ ์แปล. 

หวังเสี่ยวหนิง. 8 

PL1121.T5ฉ491 100 ประโยครอบรู้เรียนต่อจีน /เฉินจั้วหง, เถียนเยี่ยน เรียบเรียง ; 
ฐิติรัตน ์ชะโรจน์บวร แปล. 

เฉินจั้วหง. 9 

PL1121.T5ย525 100 ประโยครอบรู้อยูร่อดในจนี /เยว่เจี้ยนหลิง ...[และคนอืน่ ๆ] ; สิ
วิณี เตรียมชาญชชูัย แปล. 

เยว่, เจี้ยนหลิง. 10 

TT507.A779 1000 details in fashion design /Natalio Martin Arroyo. Arroyo, Natalio Martin. 11 

Z246.A155 1000+ more graphic elements :unique elements for 
distinctive designs.Volume II /by Grant  

Grant Design Collaborative. 12 

- 120ปีบารมีพระปกเกล้า /มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.ส านัก
บรรณสารสนเทศ 

13 

- 140ปีชาตกาลขุนโบสถ์บริหาร100ปีการขนานนามสกุล /ประพันธ ์
สมาน เปรื่องการ. 

สมาน เปรื่องการ. 14 

- 15 ปี กกต.บนเส้นทางประชาธิปไตยไทย /บรรณาธิการ ภุชงค์ นุต
ราวงศ์. 

ภุชงค์ นุตราวงศ.์ 15 

- 150ปีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพพระ
บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย /ส านักวรรณกรรมและ 

ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรม
ศิลปากร 

16 

- 1700 Groups of frequently used chinese 
synonyms./Yang ji zhou jia yongfen. 

- 17 

1 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- 3 คัมภีร ์100 ตระกลู 1000 บทกวี./Shulifang. - 18 

- 300 gems of classical chinese poetry./Xu Yuanchong. - 19 

- 300 บทกวีแห่งราชวงศ์ถัง./Shulifang. - 20 

- 3ปีปฏิรูปประเทศไทย /คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.). ส านักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ 
(สปพส.) 

21 

- 5ทศวรรษความเปลี่ยนแปลงในชนบทภาคเหนือศึกษาการจัดการ
สมบัติชุมชนของชุมชนและหยอ่มบ้าน อ.แม่แจ่ม จ. 

อานุภาพ นุ่นสง. 22 

- 84วิถชีีวติชุมชนและการปรับตัวด้านวิกฤตอิุทกภัยภยัแล้งในพืน้ที่
ภาคตะวนัอกกเฉียงเหนือ /กรมทรัพยากรน้ า  

กรมทรัพยากรน้ า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

23 

นวณ429กล 9 เล่ห์ รัก ร้าย /ณารา. ณารา. 24 

- A B C หนังสือภาพหัดอ่าน เอ บีซี สัตว์โลกน่ารัก. จิตพาชื่น มุสิกานนท.์ 25 

GF71.C42 A changing environment for human security 
:transformative approaches to research, policyand  

Sygna, Linda. 26 

BH221.J3H57 A history of modern Japanese aesthetics /translated and 
edited by Michael F. Marra. 

Marra, Michael F. 27 

- A learner's chinese dictionary./Liu chuanping. - 28 

SB608.R5A38 Advances in genetics, genomics and control of rice blast 
disease /Guo-Liang Wang, BarbaraValent,  

Wang, Guo-Liang. 29 

P118.2.A355 Agendas for language learning research /Lourdes 
Ortega, Alister Cumming, and Nick C. Ellis, Editors. 

Ortega, Lourdes,editor of 
compilation. 

30 

- Alcoholism Alcoholisten /โครงการประเมินเทคโนโลยีและ
นโยบายด้านสุขภาพ. 

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย
ด้านสุขภาพ 

31 

JK275.V36 American politics :a very short introduction /Richard M. 
Valelly. 

Valelly, Richard M. 32 

QA255.A33 An introduction to complex analysis /Ravi P. Agarwal, 
Kanishka Perera, Sandra Pinelas. 

Agarwal, Ravi P. 33 

RS403.P314 2013 An introduction to medicinal chemistry /Graham L. 
Patrick. 

Patrick, Graham L. 34 

CC75.7.A52 Analytical archaeometry :selected topics /edited by 
Howell Edwards,  Peter Vandenabeele. 

Edwards, Howell G. M.,1943-. 35 

HM742.G65 Analyzing the social web /Jennifer Golbeck. Golbeck, Jennifer. 36 

QL45.2.A598 2011 Animal /editor-in-chief, David Burnie. Burnie, David. 37 

QL751.A58 2013 Animal behavior :an evolutionary approach /John 
Alcock. 

Alcock, John,1942-. 38 

Journal Apheit international journal. - 39 

2 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- Applied probability /Kenneth Lange. Lange, Kenneth. 40 

NA2790.D923 Architectural modelmaking /Nick Dunn. Dunn, Nick,1974-. 41 

P221.G48 Articulatory phonetics /Bryan Gick, Ian Wilson, and 
Donald Derrick. 

Gick, Bryan. 42 

- Asean industrial. - 43 

HA29.H2494 Basic statistics for social research /Robert A. 
Hanneman, Augustine J. Kposowa, Mark Riddle. 

Hanneman, Robert. 44 

TX545.B56 2013 Biochemistry of foods[electronic resource] /edited by N. 
A. Michael Eskin and Fereidoon Shahidi. 

Eskin, N. A. M.(Neason Akivah 
Michael). 

45 

QL639.2.B56 Biological clock in fish /editors, Ewa Kulczykowska, 
Wodzimierz Popek, B.G. Kapoor. 

Kulczykowska, Ewa. 46 

DVD1284 Blackfish[videorecording] = แบล็คฟิช วาฬเพชฌฆาต. - 47 

HD9566.K58 Blood and oil :the dangers and consequences of 
America'sgrowing dependency on imported petroleum   

Klare, Michael T. 48 

DVD1280 Blue Jasmine[videorecording] = วิมานลวง. - 49 

TH146.C52 2008 Building construction illustrated /Francis D.K. Ching. Ching, Frank,1943-. 50 

TH6010.C432 2013 Building services engineering /David V. Chadderton. Chadderton, David V.(David 
Vincent),1944-. 

51 

TJ1189.K54 CNC handbook /Hans B. Kief, Helmut A. Roschiwal ; 
translated by Jefferson B. Hood. 

Kief, Hans B. 52 

- CONS : Contractors construction magazine. - 53 

- CSR ที่แท้ /โสภณ พรโชคชัย. โสภณ พรโชคชยั. 54 

HG5750.55.A3A315 Capital accumulation in Thailand, 1855-1985 /Suehiro 
Akira. 

Akira, Suehiro. 55 

DVD1279 Captain Phillips[videorecording] = กัปตันฟิลิปส ์ฝ่านาทีระทึก
โลก. 

- 56 

RA1211.C296 2013 Casarett and Doull's toxicology :the basic science of 
poisons /editor, Curtis D. Klaassen. 

Klaassen, Curtis D. 57 

TT920.R43 Ceramic studio :Wheel throwing /Emily Reason. Reason, Emily. 58 

TT920.H324 Ceramics for beginners :animals & figures /Susan Halls. Halls, Susan. 59 

QD75.22.C45 Challenges in green analytical chemistry /edited by 
Miguel de la Guardia and Salvador Garrigues. 

Guardia, Miguel de la. 60 

QD31.2.Z94 2012 Chemistry :an atoms first approach /Steven S. Zumdahl, 
Susan A. Zumdahl. 

Zumdahl, Steven S. 61 

3 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- Chinese clay sculptures./Li  youyou. - 62 

- Chinese gardens/Lou Qingxi. - 63 

HN700.55.A85 Chronicles from the field :the Townsend Thai project 
/Robert M. Townsend, Sombat Sakunthasathien, and  

Townsend, Robert M. 64 

DVD1289 Cloudy with a chance of meatballs 2[videorecording] = 
Looktung millionaire. 

- 65 

PE1115.S367 Collins English for business speaking /James Schofield 
& Anna Osborn. 

Schofield, James. 66 

HM711.H33 Community-based participatory research /Karen Hacker. Hacker, Karen. 67 

JF51.C619 Comparative politics :structures and choices /Lowell 
Barrington ... [et al.]. 

Barrington, Lowell W. 68 

TA664.C736 Composite construction in steel and concrete VI 
:proceedings of the 2008Composite Construction in  

Leon, Roberto T. 69 

RC667.C66 Comprehensive cardiovascular medicine in the primary 
care setting /edited by Peter P. Toth,  

Toth, Peter P. 70 

Q342.S568 Computational intelligence :synergies of fuzzy logic, 
neural networks and evolutionary computing  

Siddique, N. H. 71 

QA76.9.A25C627 2013 Computer and information security handbook /edited by 
John R. Vacca. 

Vacca, John R. 72 

- Comunicate En Chino 1 /Cctv. - 73 

- Comunicate En Chino 2/Cctv. - 74 

- Comunicate En Chino 3 /Cctv. - 75 

- Comunicate En Chino 4 /Cctv. - 76 

RM301.5.C66 2010 Concepts in clinical pharmacokinetics /Joseph T. DiPiro 
... [et al.]. 

DiPiro, Joseph T. 77 

GE170.C643 Conflicts in environmental regulation and the 
internationalisation of the state :contested terrains  

Brand, Ulrich,1967-. 78 

HV95.C752 Connecting social welfare policy to fields of practice 
/edited by Ira C. Colby,Catherine N. Dulmus, Karen  

Colby, Ira C,ed. 79 

SB605.G7C37 2012 Control of crop diseases /W.R. Carlile. Carlile, W. R. 80 

HF5718.F47 Corporate communications :a 21st century primer 
/Joseph Fernandez. 

Fernandez, Joseph. 81 

HF5823.P947 2008 Creative advertising :ideas and techniques from the 
world's best campaigns /Mario Pricken. 

Pricken, Mario. 82 

4 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

HV8073.8.S738 Crime labs /written by Rebecca Stefoff. Stefoff, Rebecca,1951-. 83 

HV8073.5.S755 Criminal profiling /written by Rebecca Stefoff. Stefoff, Rebecca,1951-. 84 

DS806.B815 Culture shock!. :a survival guide to customs and 
etiquette Japan /P. Sean Bramble. 

Bramble, P. Sean. 85 

DS555.42.C66 Culture shock!Laos :a survival guide to customs and 
etiquette /Robert Cooper. 

Cooper, Robert. 86 

DVD1278 Cuonselor[videorecording] = ยุติธรรม อ ามหิต. - 87 

- D.Tech = เทคโนโลยีป้องกนัประเทศ. - 88 

QA76.9.D37K75 Data warehousing in the age of big data /Krish 
Krishnan. 

Krishnan, Krish. 89 

QA76.9.D3S582 2011 Database system concepts /Abraham Silberschatz, 
Henry F.Korth, S. Sudarshan. 

Silberschatz, Abraham. 90 

HD30.2.T87 2011 Decision support systems and intelligent systems 
/EfraimTurban, Ramesh Sharda, Dursun Delen. 

Turban, Efraim. 91 

QD151.5.R63 2011 Descriptive inorganic, coordination, and solid state 
chemistry /Glen E. Rodgers. 

Rodgers, Glen E.,1944-. 92 

QA76.76.D47K55 Design for software :a playbook for developers /Erik 
Klimczak. 

Klimczak, Erik. 93 

TP592.D57 Distillers grains :production, properties, and utilization 
/edited by Keshun Liu andKurt A. Rosentrater. 

Liu, KeShun,1958-. 94 

TD353.D45 Do-it-yourself sustainable water projects :collect, store, 
purify, and drill for water /Paul Dempsey ;  

Dempsey, Paul. 95 

TT507.J34 2012 Draping for fashion design /Hilde Jaffe, Nurie Relis ; 
illustrated by Rosemary Torre. 

Jaffe, Hilde. 96 

- EEC : Easy express chinese 1./Meiru Liu, Lina Lu & 
Xiaoling Tian. 

- 97 

- EEC : Easy express chinese 2./Meiru Liu, Lina Lu & 
Xiaoling Tian. 

- 98 

- Easy chinese textbook series /Da Shiping. - 99 

QK98.5.A1L56 2012 Edible medicinal and non-medicinal plants /T.K. Lim. Lim, Tong Kwee. 100 

TP248.65.F66A38 Edible structures :the basic science of what we eat 
/Jose Miguel Aguilera ; translated by Marian Blazes. 

Aguilera, Jose Miguel,. 101 

TK7881.15.E525 2013 Electric energy :an introduction /Mohamed A. 
El-Sharkawi. 

El-Sharkawi, Mohamed A.,author. 102 

R857.B54 Electrochemical DNA biosensors /edited by Mehmet 
Ozsoz. 

Ozsoz, Mehmet. 103 

5 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

TK7816.S355 2013 Electronics :principles & applications /Charles Schuler. Schuler, Charles A. 104 

GN316.A53 Elements of culture :an applied perspective /Susan 
Andreatta, Gary Ferraro. 

Andreatta, Susan. 105 

DVD1283 Empire State[videorecording] = แผนปล้นคนระห่ า. - 106 

TJ163.9.T68 Energy systems design and operation :a unified method 
/G.M. Tostevin. 

Tostevin, Mark. 107 

SF768.2.C3E68 Environmental physiology of livestock /edited by R.J. 
Collier, with J.L. Collier. 

Collier, R. J.(Robert J.). 108 

GE105.I48 Environmental systems studies :a macroscope for 
understanding and operating spaceship Earth  

Imura, Hidefumi,1947-. 109 

TA345.H314 2013 Essential MATLAB for engineers and scientists /Brian H. 
Hahn, Daniel T. Valentine. 

Hahn, Brian D. 110 

QH430.H3312014 Essential genetics :a genomics perspective /Daniel L. 
Hartl. 

Hartl, Daniel L. 111 

RB111.E856 2014 Essentials of Rubin's pathology /editors, Emanuel 
Rubin,MD,  Howard M. Reisner, PhD ; illustrations by  

Rubin, Emanuel,1928-. 112 

QP301.R253 Exercise physiology :an integrated approach /Peter B. 
Raven ... [et al.]. 

Raven, Peter Bernard. 113 

TT507.M35 2012 Fashion design :process, innovation & practice /Kathryn 
McKelvey, Janine Munslow. 

McKelvey, Kathryn. 114 

TT515.K45 Fashion design, referenced :a visual guide to the 
history, language & practice of fashion /Alicia  

Kennedy, Alicia,author. 115 

TT509.D38 Fashion designers' sketchbooks /Hywel Davies. Davies, Hywel,1974-. 116 

NC1878.F37F248 Fashion graphics :tag, invitation, look book, package, 
advertising /[chief editor, Wang Shaoqiang]. 

Wang, Shaoqiang. 117 

HG106.W544 Finance :a quantitative introduction /D. van der Wijst. Wijst, D. van der. 118 

QA329.9.C37 Fixed point theory in ordered sets and applications :from 
differential and integralequations to game theory  

Carl, Siegfried. 119 

TC530.F631 Flood risk :planning, design and management of flood 
defence infrastructure /edited by Paul B. Sayers. 

Sayers, Paul B. 120 

TP248.2.F725 Food and industrial bioproducts and bioprocessing 
/edited by Nurhan Turgut Dunford. 

Dunford, Nurhan Turgut,ed. 121 

TD899.F585F66 Food industry wastes :assessment and recuperation of 
commodities /edited by Maria R. Kosseva, Colin  

Kosseva, Maria R.,editor. 122 

GN69.8.S74 Forensic anthropology /written by Rebecca Stefoff. Stefoff, Rebecca,1951-. 123 

RA1053.S67 Forensics and medicine /written by Rebecca Stefoff. Stefoff, Rebecca,1951-. 124 

6 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

HV8073.8.S816 Forensics and modern disasters /by Rebecca Stefoff. Stefoff, Rebecca,1951-. 125 

QR41.2.T35 2012 Foundations in microbiology /Kathleen Park Talaro, 
BarryChess. 

Talaro, Kathleen P. 126 

RA971.H3833 Foundations of health care management :principles and 
methods /Bernard J. Healey, Marc C. Marchese. 

Healey, Bernard J. 127 

DVD1290 Free birds[videorecording] = เกรียนไก ่ซ่าส์ทะลุมติ.ิ - 128 

DVD1292 Frozen[videorecording] = ผจญภัยแดนค าสาปราชินีหิมะ. - 129 

QA431.F788 Functional equations in mathematical 
analysis[electronicresource] /Themistocles M. Rassias,  

Rassias, Themistocles M.,1951-. 130 

TA403.F86 Functional materials :preparation, processing and 
applications /[edited by] S. Banerjee, A.K. Tyagi. 

Banerjee, S.(Srikumar). 131 

QD388.F86 Functional polymers by post-polymerization modification 
:concepts, guidelines, and applications  

Theato, Patrick. 132 

TK7888.4.B76 2009 Fundamentals of digital logic with VHDL design 
/Stephen Brown and Zvonko Vranesic. 

Brown, Stephen. 133 

- Global dialogue on sustainable development 
[videorecording] /GNU GENERAL PUBLIC LICENSE. 

- 134 

HC130.I5K33 Globalization and the distribution of wealth :the Latin 
American experience, 1982-2008 /Arie M. Kacowicz. 

Kacowicz, Arie Marcelo. 135 

HT169.G7.R934 Governing for sustainable urban development /Yvonne 
Rydin. 

Rydin, Yvonne. 136 

SB931.V25 Handbook of agricultural entomology /H.F. van Emden. Van Emden, Helmut Fritz. 137 

AZ191.H36 Handbook of evaluation :policies, programs and 
practices/edited by Ian F. Shaw, Jennifer C. Greene,  

Shaw, Ian,eed. 138 

QP144.F85H359 Handbook of nutraceuticals /edited by Yashwant Pathak. Pathak, Yashwant. 139 

QC385.2.D47M35 2013 Handbook of optical design /Daniel Malacara-Hernแ
ndez, Zacarias Malacara. 

Malacara, Daniel,1937-. 140 

RM666.H33N49 2013 Herbal medicines /expert contributors, Nigel C. Veitch, 
Michael Smith ; editorial staff, Ian A. Baxter, ... [et al.]. 

Veitch, Nigel C. 141 

DVD1295 Home[videorecording] = ความรกั ความสุข ความทรงจ า. - 142 

- Horizon. - 143 

NA2335.H67 Houses of steel :Living Steel's International Architecture 
Competitions /[editor, Stephen Crafti]. 

Crafti, Stephen. 144 

DVD1281 Hunger games2[videorecording] :The catching fire = เกม
ล่าเกม 2 แคชชิ่งไฟเออร.์ 

- 145 

7 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

TC160.C47 2013 Hydraulics in civil and environmental engineering 
/Andrew Chadwick, John Morfett and Martin  

Chadwick, A. J.(Andrew John). 146 

QL496.4.S56 2011 Insect ecology :an ecosystem approach /Timothy D. 
Schowalter. 

Schowalter, Timothy Duane,1952-. 147 

RS403.A43 Integrated pharmaceutics :appliedpreformulation, 
product design, and regulatory science /Antoine  

Al-Achi, Antoine. 148 

HM1211.M374 2013 Intercultural communication in contexts /Judith Martin, 
Thomas Nakayama. 

Martin, Judith N. 149 

P53.45.L53 2013 Intercultural language teaching and learning /Anthony J. 
Liddicoat and Angela Scarino. 

Liddicoat, Anthony,1962-author. 150 

LB1528.I68 International handbook of research on children's 
literacy,learning, and culture /edited byKathy Hall ...  

Hall, Kathy,ed. 151 

G70.212.C456 2012 Introduction to geographic information systems 
/Kang-tsung Chang. 

Chang, Kang-Tsung. 152 

TX911 .P62 Introduction to the hospitality industry /Clayton W. 
Barrows, Tom Powers. 

Barrows, Clayton W. 153 

G155.A1M478 Introduction to tourism management an Asian 
perspective /Glenn McCartney. 

McCartney, Glenn. 154 

TS1765.C64 2012 J.J. Pizzuto's Fabric science /Allen C. Cohen, Ingrid 
Johnson. 

Cohen, Allen C. 155 

วารสาร Japenese Studies Journal. - 156 

NK4156.C3R665 Khmer ceramics :beauty and meaning /Dawn F. Rooney 
; with contributions by Krisda Pinsri &  

Rooney, Dawn. 157 

RC902.K53 Kidney disease management :a practical approach for 
the non-specialist healthcare practitioner /edited by  

Lewis, Rachel,1965-. 158 

- Kitchen god./Kim xiong. - 159 

PE1073.C53 Language and Identity in Englishes /Urszula Clark. Clark, Urszula. 160 

NK2115.5.L5I56 Lighting for interior design /Malcolm Innes. Innes, Malcolm. 161 

QA184.2.P48 Linear algebra /Peter Petersen. Petersen, Peter,1962-. 162 

GE196.L58 Living within a fair share ecological footprint /edited by 
Robert Vale and Brenda Vale. 

Vale, Brenda. 163 

วารสาร MFU Cconnexion journal of Humannities and Social 
Sciences. 

- 164 

DS570.M85A53 Mapping Thai Muslims :community dynamics and 
change on the Andaman Coast /Wanni W. Anderson. 

Anderson, Wanni W.(Wanni 
Wibulswasdi). 

165 

NA7125.M37 Masterpiece :iconic houses by great contemporary 
architects /edited by Beth Browne. 

Browne, Beth. 166 

8 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

TX311.B76 Materials and interior design /Rachael Brown and 
Lorraine Farrelly. 

Brown, Rachae. 167 

PE1128.A2M383 2013 Materials and methods in ELT :a teacher's guide /Jo 
McDonough, Christopher Shaw, and Hitomi  

McDonough, Jo. 168 

P96.M4H84 Media literacies :a critical introduction /Michael 
Hoechsmann and Stuart R. Poyntz. 

Hoechsmann, Michael. 169 

QR51.M53 Microbes and microbial technology :agricultural and 
environmental applications /Iqbal Ahmad, Farah  

Ahmad, Iqbal. 170 

Q325.5.Y83 Modern machine learning techniques and their 
applications in cartoon animation research /Jun Yu,  

Yu, Jun. 171 

QC21.3.T531 2013 Modern physics for scientists and engineers /Stephen T. 
Thornton, Andrew Rex. 

Thornton, Stephen T. 172 

QH434.S59 2013 Molecular genetics of bacteria /Larry Snyder ... [et al.]. Snyder, Larry. 173 

SB750.M665 Molecular plant immunity /editor,Guido Sessa. Sessa, Guido. 174 

- Monkey Series : Borrowing the plantain fan. - 175 

- Monkey Series : Bringing back the scripture. - 176 

- Monkey Series : Catching the red boy. - 177 

DVD1285 Mr.Go[videorecording] = มิสเตอร์ คิงคอง. - 178 

QC176.8.N35S47 2013 Nanochemistry /G.B. Sergeev, K.J. Klabunde. Sergeev, G. B.(Gleb Borisovich). 179 

TA418.9.P6N35 Nanoporous materials :advanced techniques for 
characterization, modeling, and processing /edited by  

Kanellopoulos, N. K.(Nick K.). 180 

TT778.C7S532 New crewel :the motif collection : more exquisite 
designs in modern embroidery /Katherine  

Shaughnessy, Katherine. 181 

TT212.W58 New directions in metal clay :intermediate techniques : 
stone setting, enameling, surface design & more  

Wire, CeCe. 182 

TK7882.P3C995 Object detection and recognition in digital images 
:theory and practice /Boguslaw Cyganek. 

Cyganek, Boguslaw. 183 

HQ23อ443 October 11 :Sex issue /[บรรณาธิการ ปกป้อง จันวิทย]์. ปกป้อง จันวิทย์,บรรณาธิการ. 184 

S605.5.O667 Organic farming :an international history /edited by 
William Lockeretz. 

Lockeretz, William. 185 

SB453.5.H36 2011 Organic gardening /Geoff Hamilton. Hamilton, Geoff. 186 

QD272.S6D49 Organic spectroscopy (NMR, IR, Mass and UV) /S.K. 
Dewan. 

Dewan, S.K. 187 

QD272.S6S74 2013 Organic structures from spectra /L.D. Field, S. Sternhell, 
J.R. Kalman. 

Field, L. D. 188 

9 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

TJ223.P76S65 2013 PIC projects and applications using C :a project-based 
approach /by David W. Smith. 

Smith, David W. 189 

- PREsอาวุโสต าราฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานด้านไฟฟ้าฉบับ
ปรับปรุงพ.ศ.2555 /กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษ์
พลังงาน. 

190 

journal PSAKU International Journal of Interdisciplinary 
Research. 

- 191 

- Paper hourse/Kim Xiong. - 192 

QL757.P276 Parasites and pathogens :effects on host hormones and 
behavior /edited by Nancy E. Beckage. 

Beckage, N. E.(Nancy E.). 193 

TT520.G542 2011 Pattern-drafting for fashion :advanced /Teresa Gilewska. Gilewska, Teresa. 194 

TT520.G54 2011 Pattern-drafting for fashion :the basics /Teresa 
Gilewska. 

Gilewska, Teresa. 195 

TT520.G543 2011 Pattern-drafting for fashion:draping /Teresa Gilewska. Gilewska, Teresa. 196 

NC997.P37 Patterns in graphics /[editor, Ami Miyazaki, Shinpei 
Moriyama]. 

Miyazaki, Ami. 197 

RS57.Z37 2005 Pharmaceutical calculations /Joel L. Zatz, Maria 
GlauciaTeixeira. 

Zatz, Joel L. 198 

TA1815.P575 Photonic sensing :principles and applications for safety 
and security monitoring /edited by Gaozhi Xiao,  

Bock, Wojtek J. 199 

T385อ382 Photoshop CS6 Essential /ผู้แตง่ อิศเรศ ภาชนะกาญจน์ ; 
บรรณาธิการ ปิยะบุตร สุทธิดารา. 

อิศเรศ ภาชนะกาญจน.์ 200 

RS403.A886 2012 Physical pharmacy /David Attwood, Alexander T. 
Florence. 

Attwood, David. 201 

QC23.2.S46 2010 Physics for scientists and engineers with modern 
physics /John W. Jewett, Jr., Raymond A. Serway ;  

Serway, Raymond A. 202 

QC861.3.S257 2012 Physics of the atmosphere and climate /Murry L. Salby. Salby, Murry L. 203 

QL495.K57 2013 Physiological systems in insects /Marc J. Klowden. Klowden, Marc J.author. 204 

DVD1291 Planes[videorecording] = เหินซิ่งชิงเจ้าเวหา. - 205 

QD79.C52P73 2012 Preparative chromatography /edited by Henner 
Schmidt-Traub, Michael Schulte andAndreas  

Schmidt-Traub, H. 206 

SB319.5.D87 Principles of horticultural physiology /Edward Francis 
Durner. 

Durner, Edward F. 207 

TS183.G876 2011 Principles of modern manufacturing /Mikell P. Groover. Groover, Mikell P.,1939-. 208 

QC23.2.R33 Principles of physics :for scientists and engineers /Hafez 
A . Radi, John ORasmussen. 

Radi, Hafez A. 209 

10 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

JA71.O66 Principles of politics :a rational choice theory guide to 
politics and social justice /Joe Oppenheimer. 

Oppenheimer, Joe A. 210 

HD69.P75.B959 2013 Project management :planning & control techniques 
/Rory Burke. 

Burke, Rory. 211 

RA393.S476 Project management for healthcare /David Shirley. Shirley, David. 212 

H97.K73 2013 Public policy :politics, analysis, and alternatives /Michael 
E. Kraft and Scott R. Furlong. 

Kraft, Michael E. 213 

PN4129.15.C66 2012 Public speaking :the evolving art /Stephanie J. 
Coopman, James Lull. 

Coopman, Stephanie J. 214 

Journal RJSH = Rangsit journal of social sciences and 
humanities. 

- 215 

GN345.R429 Recasting anthropological knowledge :inspiration and 
social science /edited by Jeanette Edwards, Maja  

Edwards, Jeanette,1954-. 216 

BF76.5.B67 2011 Research design and methods :a process approach 
/Kenneth S. Bordens, Bruce B. Abbott. 

Bordens, Kenneth S. 217 

BF181.M22 2007 Research methods /Donald H. McBurney, Theresa L. 
White. 

McBurney, Donald,1938-. 218 

RC423.R455 Research methods in clinical linguistics and phonetics :a 
practical guide /edited by Nicole Muller and Martin  

Mu ller, Nicoleeditor. 219 

HD30.255.R48 Reshaping environments :an interdisciplinary approach 
tosustainability in a complex world /edited  

Bender, Helena,ed. 220 

QH541.5.S7R585 River ecosystem ecology :a global perspective : a 
derivative of Encyclopedia of inland waters  

Likens, Gene E.,1935-. 221 

JX1979.R62 1999 Road to ASEAN-10 :Japanese perspectives on 
economic integration /edited by Sekiguchi Sueo and  

Sueo, Sekiguchi,ed. 222 

SB434.R888 2011 Royal horticultural society encyclopedia of perennials 
/Graham Rice, editor-in-chief. 

Rice, Graham. 223 

RS431.A64.M87 Safety and health handbook for cytotoxic drugs /Samuel 
J. Murff. 

Murff, Samuel J. 224 

S494.5.T43S617 Seabuckthorn modern cultivation technologies /Virendra 
Singh...[et all]. 

Singh, Virendra. 225 

TK5105.59.F363 Security patterns in practice :designing secure 
architectures using software patterns /Eduardo B.  

Fernandez, Eduardo B. 226 

- Selected jokes from past chinese dynasties 1 /Liu 
jianting & Li huanwu. 

- 227 

- Selected jokes from past chinese dynasties 2 /Hua 
Ruidan. 

- 228 

- Selected jokes from past chinese dynasties 3 /Yu Cen. - 229 

11 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- Selected jokes from past chinese dynasties 4 /Han Hui. - 230 

- Selected tang dynasty stories /Shen Jiji. - 231 

TA418.9.C6S45 Semiconducting polymer composites :principles, 
morphologies, properties and applications /edited by  

Yang, Xiaoniu,1973-. 232 

QP144.M43S65 Should we eat meat? :evolution and consequences of 
modern carnivory /Vaclav Smil. 

Smil, Vaclav. 233 

- Siriraj medical journal. - 234 

SF992.P64P48 2013 Small animal toxicology /[edited by] Michael E. 
Peterson, Patricia A. Talcott. 

Peterson, Michael E. 235 

HM51.G445 2013 Sociology /Anthony Giddens and Phillip W. Sutton. Giddens, Anthony. 236 

HM403.S63 2012 Sociology /Richard T. Schefer. Schaefer, Richard T. 237 

RM666.H33S76 2013 Stockley's herbal medicines interactions :a guide to 
theinteractions of herbal medicines /editors  

Williamson, Elizabeth M. 238 

- Stories of chinese wisdom /Ding Wangdao. - 239 

- Stories of old china/Jiang Fang. - 240 

- Story of the year./Kim xiong. - 241 

R772.S83 Succeeding in your medical degree /editor Simon 
Watmough ; series editors  Judy McKimm,Kirsty  

Watmough, Simon. 242 

TP994.R67 2012 Surfactants and interfacial phenomena /Milton J. Rosen, 
Joy T. Kunjappu. 

Rosen, Milton J. 243 

LB1576.W99 2013 Teaching English, language and literacy /Dominic 
Wyse... [et al.]. 

Wyse, Dominic,1964-. 244 

LB1028.3.L49 2011 Teaching and learning with technology /Judy 
Lever-Duffy,Jean B. McDonald. 

Lever-Duffy, Judy. 245 

- Thailand computer emergence response team annual 
report /ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์246 

SB317.53.K96 The Breeding of horticultural crops :principles and 
practices /N. Kumar. 

Kumar, N. 247 

PS323.5.C27 The Cambridge companion to American poetry since 
1945 /edited by Jennifer Ashton. 

Ashton, Jennifer,1964-. 248 

N6923.T57C36 The Cambridge companion to Titian /edited by Patricia 
Meilman. 

Meilman, Patricia,ed. 249 

- The Dragon tribe./Kim xiong. - 250 

12 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

DVD1282 The Hobbit 2[videorecording] : The Desolation of Smaug 
= เดอะฮอบบิท ดินแดนเปลี่ยวร้างของสม็อค. 

- 251 

GN20.G139 The Routledge dictionary of anthropologists /Gerald 
Gaillard ; translated by Peter James Bowman. 

Gaillard, Gerald. 252 

PN2277.N5B43 The Routledge guide to Broadway /Ken Bloom. Bloom, Ken. 253 

HF5549.15.S24 The SAGE handbook of human resource management 
/edited by Adrian Wilkinson ... [et al.]. 

Wilkinson, Adrian. 254 

PR2892.L66 The Shakespeare book of lists :the ultimate guide to the 
Bard, his plays, and howthey've been interpreted  

LoMonico, Michael. 255 

N8217.F615T74 The art of folding :creative forms in design and 
architecture /Jean-Charles Trebbi ; translator, Tom  

Trebbi, Jean-Charles. 256 

Z246.5.B76B47 The best of brochure design 12 : 748 plates and details 
of140 brochures from 65 firms in 16 countries  

Public (Firm) 257 

SB942.E26 The ecology of fungal entomopathogens /Helen E. Roy 
... [et al.], editors. 

Roy, Helen E. 258 

QD381.R8 2013 The elements of polymer science and engineering 
/Alfred Rudin, Phillip Choi. 

Rudin, Alfred. 259 

TT507.B915 The fashion file :advice, tips and inspiration from the 
costume designer of Mad men / Janie Bryant with  

Bryant, Janie. 260 

PE1106.B56 2013 The functional analysis of English :a Hallidayan 
approach /Thomas Bloor and Meriel Bloor. 

Bloor, Thomas. 261 

TT507.S695 2012 The fundamentals of fashion design /Richard Sorger, 
Jenny Udale. 

Sorger, Richard. 262 

P130.5.H358 The handbook of language and globalisation /edited by 
Nikolas Coupland. 

Coupland, Nikolas,1950-. 263 

P130.5.H36 The handbook of language contact /edited by Raymond 
Hickey. 

Hickey, Raymond,ed. 264 

- The nutrition and feeding of the young Mekong giant 
catfish, Pangasianodon gigas (CHEVEY, 1930),  

Suthus Phaukgeen. 265 

QC715.4.L36 The photophysics behind photovoltaics and photonics 
/by Guglielmo Lanzani. 

Lanzani, Guglielmo. 266 

TL710.I45 2013 The pilot’s handbook of aeronautical knowledge /Paul E. 
Illman, Gene E. Gailey. 

Illman, Paul E. 267 

QA241.B576 The real numbers and real analysis /Ethan D. Bloch. Bloch, Ethan D.,1956-. 268 

TS1870.S35 2013 The science and technology of rubber /edited by Burak 
Erman, James E. Mark, C. Michael Roland. 

Erman, Burak. 269 

- The sports of china's ethnic minority groups /Znang tao. - 270 

13 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- The stories behind 100 chinse idioms/Zhou lingzhong 
and he zeren. 

- 271 

- The study on energy absorption of foam-filled tube 
subjected to impact /Nirut Onsalung. 

Nirut Onsalung. 272 

- The terracotta army of emperor qin shi huang./Cao Lei. - 273 

P306.T743 2012 The translation studies reader /edited by Lawrence 
Venuti. 

Venuti, Lawrenceeditor. 274 

- The way we communicate (volume1)./Xu Zhenya. - 275 

QC24.5.V314 2012 The wonders of physics /Andrey Varlamov, Lev 
Aslamazov; scientific editor, A.A. Abrikosov, Jr. ;  

Varlamov, Andrey. 276 

- Tibet natural resources and scenery/Li mingsen and 
yang yichou. 

- 277 

KD3168.T65 2007 Tolley's workplace accident handbook /editor, Mark 
Tyler; [with] Olivia Carlton ... [et al.]. 

Tyler, Mark. 278 

HD62.15.P949 Total quality management for project management /Kim 
H. Pries, Jon M. Quigley. 

Pries, Kim H.,1955-. 279 

QD142.M316 Trace metals in aquatic systems /Robert P. Mason. Mason, Robert P.,1956-. 280 

- Travel in chinese1 /Jie Muzu. - 281 

Q180.55.M4.A236 Understanding and applying research design /Martin Lee 
Abbott, Jennifer McKinney. 

Abbott, martin lee. 282 

QD31.3.L188 University chemistry /Brian B. Laird. Laird, Brian B. 283 

TL260.M37 Vehicle powertrain systems /Behrooz Mashadi, David 
Crolla. 

Mashadi, Behrooz. 284 

TL410.M665 2013 Velo :bicycle culture and design /edited by Robert 
Klanten and Sven Ehmann. 

Klanten, Robert. 285 

- Very First Dictionary. Felicity Brooks & Caroline Young. 286 

GV546.3.H587 2010 Weight training for life /James L Hesson. Hesson, James L. 287 

- White papers of the chinese government 1/Hong Min. - 288 

- White papers of the chinese government 2/Hong Min. - 289 

- White papers of the chinese government 3/Hong Min. - 290 

- World heritage of china : Cultural sites  /Luo Zhewen. - 291 

- World heritage of china : Religious sites/Luo Zhewen. - 292 

14 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- ancient china military stories ./Xiao Hao . - 293 

- ancient chinese legends on scenic spots ./Xiao Hao . - 294 

- animal stories./Li Yuan. - 295 

- anthology of tales from records of the taiping era./Li 
Fang และคณะ. 

- 296 

- boya chinese ระดับกลาง ./Zhao Yanfeng. - 297 

- boya chinese ระดับสูง ./Chen Li. - 298 

- business chinese./Huang Weizhi. - 299 

- can i dance with you./shaoling zhao และคณะ. - 300 

- chese panorama : chinese for business./Huang weizhi 
และคณะ. 

- 301 

- childlike innocence./Li Yuan. - 302 

- chinese 101 in cartoons ( For CEOs )./Zhang Jing และ
คณะ. 

- 303 

- chinese 101 in cartoons ( For Travelers )./Zhang Jing 
และคณะ. 

- 304 

- chinese 101 in cartoons ( for eating out )./Hou Kun. - 305 

- chinese auspicious designs./Gong Ning & Yun Wen. - 306 

- chinese for leisure life./Liu Linhai. - 307 

- chinese humorous stories./liang yanmin. - 308 

- chinese language kearning for foreigners 1./Wang 
fuxiang. 

- 309 

- chinese language learning for foreigners./Zhao Yanfeng. - 310 

PL1121.T5น711 enjoy chinese =สนุกสนทนาภาษาจีน /นีน่า  กัว. นีน่า  กัว. 311 

- fanjianzi duipanzidian./Su Peicheng. - 312 

- fastivals of china's ethnic minorities./Xing Li. - 313 

- folk : embroidery./Li Youyou. - 314 

- folk : shadow play./Wei Liqun. - 315 

- great wall folktales./Zhang Heshan. - 316 

15 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- guoji biaozhun hanzi cidian./Li pengyi. - 317 

- i really to find her..../yuehua Liu และคณะ. - 318 

- internet chinese./He Jun and Xu Ying. - 319 

- landscape painting of ancient china ./Geng Mingsong. - 320 

- life./Zhang and Dong Xinying. - 321 

- love./Xu Lan. - 322 

- lu xun selected poems ./Lu Xun & W.J.F.Jenner. - 323 

- magical tour of china (workbook)./Li hsiang yu. - 324 

- marriage./Li Yuan. - 325 

- maxim./Lin Li และคณะ. - 326 

- men & women./Li Yuan. - 327 

- money talks ./Li Yuan. - 328 

- morality./Chen Aiming and Cher. - 329 

- mottoes on chiese traditional virtues./Li Shizhong และ
คณะ. 

- 330 

- new path getting over chinese grammar./Zhou 
Xiaogeng. 

- 331 

- office workers./Li Yuan. - 332 

- one needle one treatment./Jin ke yu. - 333 

- popular chinese expressions./Li Shujuan. - 334 

- practical chinese for english speakers ./De-an Wu 
Swihart & Cong Meng. 

- 335 

- quotations from mencius./Cha Xiqin . - 336 

- secrets of a computer company ./Jinhai Wen และคณะ. - 337 

- select elegies of the state of chu./Qu Yuan. - 338 

- selected stories of lu xun ./Lu Xun . - 339 

- selected tales of the han wei and six dynasties 
periods./Yang Xianyi and Gladys Yang. 

- 340 

16 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- selected tang dynasty stories./Jiji and cthers. - 341 

- selected tang dynasty stories./Jiji and others. - 342 

- selections from records of the historian ./Sima Qian. - 343 

- sentiment./Dong Xinyin. - 344 

- success./Qi Haiying. - 345 

- sun zi sun bin : the art of war./Wu Rusong & Wu 
Xianlin. 

- 346 

- the history of chinese literature./Yuan Xingpei. - 347 

- the ins and outs of chinese culture./Copyright 1993 by 
Sinolingua. 

- 348 

- the jews in Guang./Pan Guang. - 349 

- the life and wisdom of mencius./Cha Xiqin . - 350 

- the life and wishdom of confucius./Cha Xiqin . - 351 

- ways of life./Guo Yuanyuan. - 352 

- ways of life./Guo Yuanyuan. - 353 

- world cultural and natural heritage sites./Luo Zhewen. - 354 

- wrong wrong wrong./shaoling zhao และคณะ. - 355 

- xiandai hanyu guifan cidian. - 356 

- xiandai hanyu suolueyu cidian./yuan hui และคณะ. - 357 

- xinhua chengyu cidian./Wang yu และคณะ. - 358 

- xinhua cidian. - 359 

- xinhua fanyici cidian./Bai Diansheng และคณะ. - 360 

- xinhua guanyongyu cidian./wen duanzheng. - 361 

- xinhua tongyici cidian ./Bai Diansheng และคณะ. - 362 

- xinhua xiezi cidian./Fei Jinchang. - 363 

- xinhua zidian. - 364 

- ก ไก่ หัดอ่านเสียงใส. - 365 

17 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- กฎเกณฑ์เรื่องการเข้าสู่ตลาดการอุดหนุนภายในประเทศและการ
อุดหนุนการส่งออกในการค้าสินค้าเกษตรระหว่าง 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา 

366 

HF1382.6ต184 2556 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน =Civil and commercial code: Bills 
and note /ตรีเนตร สาระพงษ.์ 

ตรีเนตร สาระพงษ.์ 367 

- กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ:กรณีศึกษาบันทึกความเข้าใจ
ไทย-กัมพูชาเรื่องการเจรจาสิทธิในอ่าวไทย /สุ 

สุรเกียรติ ์เสถียรไทย. 368 

- กฎหมายสามัญประจ าบ้านฉบับอักษรเบรลล์ /ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม. 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 369 

DS570.C5.ส34 กบฏจีนจน "บนถนนพลับพลาไชย" /สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ.์ สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ.์ 370 

- กรมธุรกิจพลังงาน องค์กรแห่งการก ากับ พัฒนา ยกระดับพลังงาน
ไทยให้ยั่งยืน /กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง 

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 371 

PN6071.A9ป471 กราบชีวิต /ปรีดา ข้าวบ่อ. ปรีดา ข้าวบ่อ. 372 

QM23.2ก435 2556 กายวิภาคศาสตร์และนติิมานุษยวิทยาของกระดูกมนษุย์ 
=Anatomyand forensic anthropology of the human  

ผาสุก มหรรฆานุเคราะห,์บรรณาธิการ. 373 

- การก่อตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง:การศึกษาเปรียบเทียบกรณี
อินเดียและฟิลิปปินส์เพือ่เป็นแนวทางส าหรับ 

กระมล ทองธรรมชาต.ิ 374 

- การก ากับดูแลเนื้อหาอินเตอร์เน็ต /พิรงรอง รามสูต. พิรงรอง รามสูต. 375 

- การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันตก /สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา. 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา 

376 

- การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านเหนือ /สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา. 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา 

377 

- การจัดการความรู้ของกรมทรพัยากรน้ าปี2551โครงการพัฒนาสว่น
ราชการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ละการ 

สมชาต ิก้องนภาสันติกุล. 378 

- การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย สกว.2555 /ส านักงานกองทุน
สนับสนนุการวิจัย (สกว.). 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 379 

- การใช้วิธีการววิัฒนาการโดยใช้ผลต่างในการจัดสมดุลสายการ
ประกอบแบบเส้นตรงประเภทที ่1 กรณีที่พิจารณา 

กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ. 380 

- การด าเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัด
ตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

วิตถวัลย ์สุนทรขจิต. 381 

- การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ /บรรณาธิการ ทัศนีย ์ญาณะ. ทัศนีย ์ญาณะ. 382 

- การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์/ธนกฤต ภัทร์ธราธร. ธนกฤต ภัทร์ธราธร. 383 

- การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์/สุดแดน วิสุทธิลักษณ์. สุดแดน วิสุทธิลักษณ์. 384 

- การบูรณาการนโยบายเก็บเงินค่าใช้ถนนและรถประจ าทางด่วนพิเศษ
เพื่อการยอมรับและมีประสิทธิผล /เสริมศักดิ์  

เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา. 385 

- การประเมินผลโครงการอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม /ส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร ์ส านักงานปลัดกระทรวง  

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์ส านักงาน
ปลัดกระทรวง ยุติธรรม 

386 

18 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- การประเมินผลตวัชีว้ัดตามแผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี 
พ.ศ.2552-2555 กระทรวงยตุิธรรม/ส านักงานปลัด 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.ส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร.์ 

387 

- การประเมินผลศูนย์ฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบิน23และ
ศูนย์บ าบัดรักษาและฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยา 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

388 

- การป้องกันการปลอมแปลงสิทธิ์เข้าใช้งานระบบเครือข่ายด้วยค่า 
UUID และ MAC address /สง่าวุฒ ิโพธา. 

สง่าวุฒิ โพธา. 389 

- การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจตอ่การให้บริการ
งานซ่อมของลูกค้าของบริษัท สยามนิสสัน 

พนมกรณ ์สืบสาม. 390 

BF441.ป17 2556 การพัฒนาการคิด /ประพันธ์ศริ ิสุเสารัจ. ประพันธ์ศริ ิสุเสารัจ. 391 

- การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้สึกเชิงจ านวนและ
ความรู้สึกเชิงปริภูมิ ส าหรับนักเรียนระดับ 

จุฬารัตน ์ทองอร่าม. 392 

HC79.E5ซ499 การพัฒนาที่ยั่งยืน:ยาสารพัดนึก ?:กรณีศึกษาประเทศไทยจากแง่มุม
ทางวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเอเชีย 

เซกชไนเดอร,์ คาร์ล. 393 

- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สุริยะวิถ ีของนักเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์  

วานนท ์นนทวงค.์ 394 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชุมชนในทอ้งถิ่นภาคใต้โดยใช้
เตาเผาไฟสูง /สมใจ มะหมีน. 

สมใจ มะหมีน. 395 

- การพัฒนาพลาสติกชีวภาพผสมจากแป้งและโปรตีนรังไหมเพื่อ
ทดแทนเครื่องใช้พลาสติกสังเคราะหป์ระเภทใช้แล้วทิ้ง  

ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์. 396 

- การพัฒนารูปแบบเพื่อการบูรณาการระบบสารสนเทศที่ดนิในการ
บริหารจัดการระบบที่ดินอย่างยั่งยืน /ศักดิ์ชัย เอก 

ศักดิ์ชัย เอกอินทุมาศ. 397 

- การศึกษาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษากับการ
เรียนในสาขาวิศวกรรมศาสตร ์(กรณีศึกษา:  

สมญา ภูนะยา. 398 

- การศึกษาเชิงทฤษฎีของสมบัติทางเทอร์มออิเล็กทริกของวัสดุเทอร์
มออิเล็กทริก /ธนพล ชนะพจน.์ 

ธนพล ชนะพจน.์ 399 

KZ1301.ด6115 การศึกษาผลกระทบของมาตรา 190 แห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550ว่าด้วยการจัดท าหนังสือ 

เดือนเด่น นิคมบริรักษ.์ 400 

- การศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของท่อไฟเบอร์กลาสตอ่แรงกดใน
แนวแกน /วิศิษฐ์ จันทร์ชื่น. 

วิศิษฐ์ จันทร์ชื่น. 401 

- การศึกษาเพื่ออาเซียนหนึ่งวสิัยทัศนห์นึ่งอัตลักษณ์หนึ่งประชาคม /
บรรณาธิการ ขนิษฐา ห้านิรัติศัย ... [และคน 

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

402 

- การส่งเสริมกระบวนการสร้างตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ในทฤษฎีบทพีทาโกรัส /ประสาน มืด 

ประสาน มืดภา. 403 

- การส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห ์ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP กับวิชาเรขาคณิต / 

พรปวีณ ์ตาลจรุง. 404 

- การสัมมนาเรื่องการพัฒนาอัญมณีไทยสู่แบรนด์สากล /บรรณาธิการ 
สุนันทา สมพงษ์. 

สุนันทา สมพงษ์. 405 

- การส ารวจการเข้า-ออกงานและความต้องการแรงงาน ไตรมาสที่ 3 
ปี ....  /กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน. 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน. 406 

19 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 
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- การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาส
ที่ 2 : เมษายน-มิถุนายน .../ส านักงานสถติิแห่ง 

- 407 

NC703ท421 2535 การออกแบบ /โดย ท านอง จันทิมา. ท านอง จันทิมา. 408 

- ก าลังแรงดึงและแรงเฉือนของสมอยึดส าหรับระบบก าแพงคอนกรีต
มวลเบา /พชรกฤช ช่อประดับ. 

พชรกฤช ช่อประดับ. 409 

- กิเลส /ว.วชิรเมธี. ว.วชริเมธี. 410 

- เกษตรกรรักษถ์ิ่นอยู่กินอย่างยั่งยืน /ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม. 

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 411 

- แก้วหน้าม้า (ฉบับการ์ตูน). ชลลดา  ชะบางบอน./น้านกฮูก. 412 

- โกลดิลอกส์กับหมีสามตวั. พัชร ี  มีสุคนธ.์ 413 

- ข้อคิดเห็นสือ่มวลชนเรือ่งคณะทูตสยามณประเทศอังกฤษ /เรียบเรียง 
เสาวลักษณ์ กีชานนท.์ 

เสาวลักษณ์ กีชานนท.์ 414 

- ของเล่นเด็กไทย. พัชร ี  มีสุคนธ.์ 415 

- ข้อโต้แย้งจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือฎีกา100ปีตามกฎหมาย
อาญาเล่ม1 /ประภาศน ์อวยชยั. 

ประภาศน ์อวยชัย. 416 

- ข้อมูลพืน้ฐานเศรษฐกิจการเกษตรป ี2556:ยุทธศาสตร์ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร /บรรณาธิการ นงนุช ดีแท้. 

นงนุช ดีแท.้ 417 

วารสาร ข้าวไทย. - 418 

GN41.8.ค15 2555 คนใน :ประสบการณ์ภาคสนามของนกัมานุษยวิทยาไทย /ปริตตา 
เฉลิมเผ่า กออนันตกูล บรรณาธิการ. 

ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล. 419 

- ครบรอบ50ปีพ.ศ.2506-2556ภาควชิาจุลชีววิทยาคณะ
แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล / 

มหาวิทยาลัยมหิดล 420 

TX725.A1ม365 ครัวฝรั่งอย่างง่าย /มันส์ฝรั่ง. มันส์ฝรั่ง. 421 

- ความปะความลมภาษาไทยพวนภาคเหนือตอนบน /เรียบเรียง ยุพิน 
เข็มมุกต์. 

ยุพิน เข็มมุกต์. 422 

- ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบัน
ต่างประเทศพ.ศ.2552-2553 /บรรณาธิการ สุนีย ์จุ 

ส านักยุทธศาสตรอ์ุดมศึกษาต่างประเทศ 423 

- ความรักอบอุน่. เกริก  ยุ้นพันธ.์ 424 

BF637.C5ล784 2555 ความเรียบง่ายไร้กาลเวลา :การมีชีวติอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
บริโภค =Creative living in a consumer society / 

เลน, จอห์น. 425 

HF386ส861 2556 ความส าเร็จไม่มีข้อยกเว้น :ชีวิตจากปอเนาะเลาะไปอาเซียนของ ดร.
สุรินทร ์พิศสวุรรณ /สุรินทร ์พิศสุวรรณ   

สุรินทร ์พิศสวุรรณ. 426 

DVD2516 คอนเจอริ่ง [videorecoding] :คนเรยีกผี จากแฟ้มคดีจริงของนักล่า
ผีตระกูลวอร์เรน. 

- 427 

- คอนเสรติ6์0ปีชีวิตละคร /นพพล โกมารชุม. นพพล โกมารชุม. 428 

20 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 
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- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น /ผู้เขียน วรวิทย ์
นิเทศศิลป์. 

- 429 

- คัมภีร์ใบลานวัดสมุหนิมติ /ผู้เรียบเรียง ศานติ ภักดีค า, นวรตัน ์ภักดี
ค า, ธีรพันธุ ์จันทร์เจริญ. 

ศานต ิภักดีค า. 430 

K2231ป455 2555 ค าอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1-2/ ปิติกุล จีระ
มงคลพาณิชย์. 

ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย.์ 431 

BF204.6.ช26 คิดบวกปลุกพลังไอเดีย =Positive intelligence /Shirzad 
Chamine ; ปรียารัตน ์โล่ห์วิสุทธิ ์แปล. 

ชามีน, ชีร์ซอด. 432 

- คุณธรรมและจริยธรรมไม่มีขายสังคมไทยจะมีได้ตอ้งช่วยกัน /
บรรณาธิการ มานิจ สุขสมจิตร, สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม. 

มานิจ สุขสมจิตร. 433 

Kธ478ค 2555 คู่มือเตรียมสอบตรงคณะนิติศาสตร์ :เดอะ โรด ทู ลอร.์เล่ม2 =The 
road to law /ธันวคม จุลรุจน พุทธมิลิ 

ธันวคม จุลรุจน พุทธมิลินประทีป. 434 

- คู่มือแนวทางส่งเสริมบทบาทชุมชนและเครือข่ายในการจัดการปัญหา
อุทกภัย /กรมทรัพยากรน้ า. 

กรมทรัพยากรน้ า 435 

PL4158.8ย116ค คู่มือฝึกพูดจีนไทย : รวมสรรบทพูดที่ใช้จริงในปัจจุบัน /ยงชวน  
มิตรอาร.ี 

ยงชวน  มิตรอาร.ี 436 

QA76.73.C154ศ684 คู่มือเรียนและใช้งานภาษา Visual C# ครอบคลุมเวอรช์ัน 
2010/2012 /ศุภชัย สมพานิช. 

ศุภชัย สมพานิช. 437 

- คู่มือลงทุนด้านการเกษตรในสปป.ลาว /สถาบันระหว่างประเทศเพื่อ
การค้าและการพัฒนา. 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา 

438 

- โครงการเผยแพรอ่งค์ความรู้สูส่าธารณะบางพระชล ล าดับที ่7 
ประจ าป ี2556 : รางวัลพระปกเกล้าทองค า เทศบาล 

เชิดชัย คงวัฒนกุล. 439 

- จดหมายเหตุการเดินทางของราล์ฟ ฟติช /เรียบเรียง นันทา วรเนติ
วงศ์. 

นันทา วรเนติวงศ.์ 440 

- จดหมายเหตุของวิละภาเคทะระเรือ่งคณะทูตลังกาเข้ามาประเทศ
สยามและสยามูปทสัมปทา จดหมายเหตุเรื่อง 

นันทา วรเนติวงศ.์ 441 

- จดหมายเหตุพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวด ี/ส านักหอจดหมายเหตุแห่ง 

ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิกรม
ศิลปากร. 

442 

- จรรยาวิชาชพีวิจัยและแนวทางปฏิบัติ /ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ. 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 443 

BT121ท322 จริยศาสตร์เบื้องตน้ :มนุษย์กับอุดมคติและมาตรการทางศีลธรรม /
ทองหล่อ วงษ์ธรรมา. 

ทองหล่อ วงษ์ธรรมา. 444 

- จันทกุมารชาดก. สุภฤกษ ์  บุญกอง. 445 

PE1112ศ866จ 2550 จับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด.ภาค 1 =How to communicate 
in English /[เศรษฐวิทย]์. 

เศรษฐวิทย.์ 446 

- จุ ๊จุ ๊ฉันมีความลับจะบอก. Jennifer Moore-Mallinos. 447 

- เจ้าหญิงเงือกน้อย. - 448 

21 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 
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PE1130.T5ร175 2555 เจาะหัวใจภาษาอังกฤษ พิชิตการสอบแข่งขัน /รสรนิทร ์บัญชาทัพ. รสรินทร ์บัญชาทัพ. 449 

- แจ๊คผู้ฆ่ายักษ์. พัชร ี  มีสุคนธ.์ 450 

- ช่วยดว้ย! หนูหลงทาง. Jennifer Moore-Mallinos. 451 

- ช่วยดว้ย! หนูหลงทาง. Jennifer Moore - Mallinos. 452 

- ช้างน้อยแสนซน. เกริก  ยุ้นพันธ.์ 453 

- ชุดความรู้ด้านการอนุรักษค์ุ้มครองแหล่งมรดกโลกเล่มที่1:ความรู้
เกี่ยวกับอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก /ส านักงาน 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

454 

- ชุดความรู้ด้านการอนุรักษค์ุ้มครองแหล่งมรดกโลกเล่มที่2:แหล่ง
มรดกโลกของไทย /ส านักงานนโยบายและแผน 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

455 

- ชุดความรู้ด้านการอนุรักษค์ุ้มครองแหล่งมรดกโลกเล่มที่3:การ
เตรียมการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก /ส านักงาน 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

456 

- ชุดความรู้ด้านการอนุรักษค์ุ้มครองแหล่งมรดกโลกเล่มที่4:แนวคิด
และตวัอย่างการจัดการแหล่งมรดกโลกในต่าง 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

457 

- ชุดบันไดไต.่ - 458 

- ซูเปอร์คร.ู - 459 

- เซเบอร์ทูธ ไทเกอร.์ Gerry Bailey. 460 

- ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์. - 461 

- ดุจหยาดฝนจากฟ้า /มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 462 

- เด็กขี้อาย. Nuria Roca. 463 

- เด็กหญิงไม้ขีดไฟ. - 464 

- ต้มมัด สั้มจี๊ด. กาลิเลอูส. 465 

- ตรรกะการพัฒนาโปรแกรม /ชาญชัย ศุภอรรถกร. ชาญชัย ศุภอรรถกร. 466 

- ตัวชีว้ัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2555 /ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

467 

- เตมียชาดก. สุภฤกษ ์  บุญกอง. 468 

PE1375ย442 แต่งประโยค แปลประโยคจาก 10,000 ค าศัพท ์ชนะแน ่/โดย ครู
กวาง ยุวนาฏ คุ้มขาว. 

ยุวนาฏ คุ้มขาว. 469 

- ใต้ร่มพระปรชีาชาญพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย /กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน. 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 470 

- ถอดบทเรียนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในท้องถิ่น /บรรณาธิการ 
ชาติชัย อุดมกิจมงคล ...[และคนอืน่ๆ]. 

ชาติชัย อุดมกิจมงคล. 471 

22 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- ถอดบทเรียนพื้นทีต่้นแบบธรรมาภิบาล /บรรณาธิการ ชาตชิัย อุดม
กิจมงคล ...[และคนอื่นๆ]. 

ชาติชัย อุดมกิจมงคล. 472 

- ถ่ายทอดบมเรียนงานบริการชุมชนและงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
/มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 473 

- ทดลองสุดท้าทาย. Beynie, Marc. 474 

PE1112พ175 2556 ทบทวน ฝึกฝน พัฒนา ฟื้นฟูภาษาองักฤษระดับมัธยม-ปริญญาตร ี/
พจนารถ พจนาพิทักษ.์ 

พจนารถ พจนาพิทักษ.์ 475 

- ทหารดีบุกผู้ทรหด. - 476 

นวณ429ท 2553 ทะเลไฟ /ณารา. ณารา. 477 

RG951ด429 ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ /ดาริน โต๊ะกา
นิ, ศิริพนัธุ์ ศิริพนัธุ.์ 

ดาริน โต๊ะกาน.ิ 478 

- ทางอีสาน : E-shann ways. - 479 

- ท าเนียบนามแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในเขตพื้นที่5จังหวัด
ชายแดนภาคใต(้โบราณสภานจังหวัดสงขลาปัตตาน ี

พรทิพย ์พันธุโกวิท. 480 

- ท าไมสัตว์ท าอย่างนั้นนะ. Emmanuelle Paroissien. 481 

- ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายประชุม รัตนเพียร ม.ป.ช.,ม.ว.
ม. วันที ่25 กุมภาพันธ ์2469-30 มีนาคม  

- 482 

D754.T5ด554 2549 ไทยกับสงครามโลกครั้งที ่2 /โดย ดิเรก ชัยนาม. ดิเรก ชัยนาม. 483 

GT3283จ458 2541 ธรรมเนียมนี้คือค าพร เฮง-เฮง-ฮง-ซก /จิตรา ก่อนันทเกียรต.ิ จิตรา ก่อนนัทเกียรต.ิ 484 

- ธรรมะเก็บตก1 /พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต. พระอาจารย์สงบ มนสฺสนโฺต. 485 

- ธรรมะเก็บตก2 /พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต. พระอาจารย์สงบ มนสฺสนโฺต. 486 

- ธรรมะเก็บตก3 /พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต. พระอาจารย์สงบ มนสฺสนโฺต. 487 

นวณ429ธด ธาดากุสุมา /ณารา. ณารา. 488 

- ธุดงควัตร /หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน. หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน. 489 

- นววถิีเมืองฐานน้ า /กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์. นพนนัท ์ตาปนานนท์. 490 

- นวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกิจกรรมนิสตินักศึกษากรณีจิต
อาสา /มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 491 

- นักดนตรีสี่สหาย. พัชร ี  มีสุคนธ.์ 492 

- นางสิบสอง (ฉบับการ์ตูน). ชลลดา  ชะบางบอน. 493 

DD256.5.ส113 นาซีเยอรมน ีค.ศ.1933-1945 /สัญชัย สุวังบุตร. สัญชัย สุวังบุตร. 494 

23 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 
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- นานาสาระประวัตศิาสตร์จากเอกสารต่างประเทศ เล่ม 2 /ผู้เรียบ
เรียง ศุกลรัตน ์ธาราศักดิ์ ...[และคนอื่นๆ ]. 

ศุกลรัตน ์ธาราศักดิ์. 495 

- นิทราชาคริต (ฉบับการ์ตูน). ชลลดา  ชะบางบอน. 496 

- นิทานชาดก. พัชร ี  มีสุคนธ.์ 497 

- นิทานชาดก. พัชร ี  มีสุคนธ.์ 498 

- นิทานชาดก. พัชร ี  มีสุคนธ.์ 499 

- นิทานชาดก. พัชร ี  มีสุคนธ.์ - ฉ.1/แม่พลอยจันทร์. 500 

- นิทานชาดก. พัชร ี  มีสุคนธ.์ 501 

- นิทานชาดก. พัชร ี  มีสุคนธ.์ 502 

- นิทานวชริญาณ เล่ม 3-4 /ส านักวรรณกรรมและประวตัิศาสตร์ กรม
ศิลปากร. 

ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร ์กรม
ศิลปากร 

503 

- นิทานสุภาษิตจนี./Shulifang. - 504 

- เนมิราชชาดก. สุภฤกษ ์  บุญกอง. 505 

HM19ค949ม แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน แมกซ ์เวเบอร์ /โดย ลิวอิส 
เอ โคเชอร ์; แปลโดย อังกาบ กอศรพีร. 

โคเซอร,์ ลิวอิส เอ. 506 

HD7222.55.ว37 แนวทางการขยายโครงการประกนัสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบตาม
มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกนัสังคม  

วิโรจน ์  ณ ระนอง. 507 

HV1484ศ56 แนวทางการจัดบริการสวัสดิการส าหรบัผู้สูงอายุ /โดย ศศิพัฒน ์ยอด
เพชร. 

ศศิพัฒน ์ยอดเพชร. 508 

JC389ป619 ในพระปรมาภิไธย ประชาธิปไตย และตุลาการ /ปิยบุตร แสงกนกกุล 
; บรรณาธิการ บุญชัย แซ่เง้ียว. 

ปิยบุตร แสงกนกกุล. 509 

- บทความประสบการณ์ชีวติและมุมมองที่ได้จากการรับราชการอยู่ใน
มหาวิทยาลัยรามค าแหงปีพุทธศักราช  

นพพร พานิชสุข. 510 

- บทความผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยด้านการบริหาร 

กรมทรัพยากรน้ า.ส านักวิจัย พัฒนาและ
อุทกวิทยา 

511 

- บทบาทของคณะกรรมาธิการควบคุมการเลือกตั้งของรัฐและองค์กร
อาสาสมัครเอกชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งใน 

สีดา สอนศร.ี 512 

- บทบาทขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน กรณีศึกษาองค์การ 

นพวรรณ เชื้อโชต.ิ 513 

- บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่:
กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ /เรียบเรียง เจิมขวัญ ศรี 

เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ.์ 514 

- บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่:
กรณีศึกษาผู้ตอ้งขัง /เรียบเรียง เจมิขวัญ ศรีสวัสดิ.์ 

เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ.์ 515 

- บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่:
กรณีศึกษาผู้พพิากษา /เรียบเรียง เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ.์ 

เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ.์ 516 

24 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 
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นวล445บ บ่วงนฤมิต /ลินิน. ลินิน. 517 

- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์. - 518 

- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์. - 519 

DVD1293 บันทึกการแสดงสดคอนเสริ์ต ขนนกกบัดอกไม้ ตอน Secret 
Garden[videorecording ]. 

ธงไชย แมคอินไตย.์ 520 

PN6404บ268 บันทึกและวาทะ /รวบรวม-ถอดความโดย วิมล กุณราชา. วิมล กุณราชา. 521 

- บ้านเรือนเมืองสามน้ า /กุณฑลทิพย พานิชภักดิ.์ กุณฑลทิพย พานิชภักดิ.์ 522 

- ปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูมิทัตตะ /
พระมหาบัว ญาณสัมปันโน. 

พระมหาบัว ญาณสัมปนัโน. 523 

HD30.15ส867 ประมวลศพัท์ทางการบริหาร /สุรีย ์สุเมธีนฤมิต. สุรีย ์สุเมธีนฤมิต. 524 

- ประวตัิการภาวนา /หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน. หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน. 525 

- ประวตัิท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ /พระมหาบัว ญาณสัมปัน
โน. 

พระมหาบัว ญาณสัมปันโน. 526 

QB981ฮ176 2556 ประวตัิย่อของกาลเวลา =A brief history of time ; the updated 
and expanded tenth anniversary edition / 

ฮอว์กิ้ง, สตีเฟ่น. 527 

- ประวตัิวรรณคดีจีน./Yuan Xingpei. - 528 

- ประวตัิศาสตร์ง่ายๆ ฉบับคุณหนู เรื่อง พ่อขุนรามค าแหงมหาราช. จานหนึ่ง. 529 

- ประวตัิศาสตร์ไทด า : รากเหง้าวัฒนธรรม-สังคมไทยและเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต้ /ยุกต ิมุกดาวิจิตร. 

ยุกต ิมุกดาวิจิตร. 530 

QM451ผ381 2556 ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน =Basic neuroanatomy /ผาสุก 
มหรรฆานุเคราะห.์ 

ผาสุก มหรรฆานุเคราะห.์ 531 

- ประสิทธิภาพของกระบวนการผลติน้ าป้อนส าหรับหม้อต้มไอน้ า /
พงษ์ธร รักษ์คิด. 

พงษ์ธร รักษ์คิด. 532 

B165.ฟ315 2555 ปวงปรัชญากรีก /ฟื้น ดอกบัว. ฟื้น ดอกบัว. 533 

B125.ฟ315 2555 ปวงปรัชญาจีน /ฟื้น ดอกบัว. ฟื้น ดอกบัว. 534 

- ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต /ณัฐธิดา ศรีวะอไุร. 

ณัฐธิดา ศรวีะอุไร. 535 

- ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการรับรู้สือ่โฆษณาของลูกค้าร้านจ าหน่าย
หนังสือทอ้งถิ่น : กรณีศึกษาเขตพื้นทีอ่ าเภอเมือง 

วรเกียรต ิเตชะศิริธนะกุล. 536 

- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชือ่ธุรกิจกับ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหานคร): กรณีศึกษา ผู ้

กรองกาญจน์ ยอดสิงห.์ 537 

- ป่าแม่จางฝั่งซ้าย:ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณค่าควรแก่การ
อนุรักษ ์/กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพ 

ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 538 

25 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- ปิโตรเคมีของดีใกล้ตวัตลอด24ชม. /บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน). บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 539 

- ปี๊น ปี๊น. เกริก  ยุ้นพันธ.์ 540 

- เป็นเบิ้มเบิ้มยอมเยี่ยมที่สุด. พี่นกกระจิบ. 541 

- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจ าปีงบประมาณ2557 
/กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 542 

- แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปีพ.ศ.2555-2559 /สถาบันยาน
ยนต ์กระทรวงอตุสาหกรรม. 

สถาบันยานยนต ์กระทรวงอุตสาหกรรม 543 

- แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. ...  /ส านักงานศาลยุติธรรม. ส านักงานศาลยุติธรรม 544 

- แผนยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปากประเทศไทยพ.ศ.2555-2559 /
ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย. 

ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 545 

PE1498ภ373 ฝึกแปลภาษาอังกฤษวันละ 1 ประโยค =Basic step in 
translation /ภัทรวัฒน ์  สุวรรณเทศ. 

ภัทรวัฒน ์  สุวรรณเทศ. 546 

PL1121.T35.ล322 ฝึกพูดภาษาจีนอย่างง่าย ๆ :บทสนทนาในยามฉุกเฉิน /ผู้เรียบเรียง
หลัก  Li Shu Juan ; แปลและตรวจทานค าแปล 

ลี, ชู จวน. 547 

PL681.T5ซ149 พจนานุกรมญ่ีปุ่น-ไทย (ฉบับอักษรโรมัน) /เรียบเรียงโดย ซันตาโร.่ ซันตาโร.่ 548 

PE1460บ352 พจนานุกรมส านวน & วลีเพื่อการแตง่ประโยคระดับมืออาชพี 
=Idioms & phrases English - Thai /Sean  

บีท, เซียน เคเมรอน. 549 

- พระบวรราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศมหิศเรศ
รังสรรคพ์ระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2557 /ผู้ 

สุจิตรา สันธนาภรณ์. 550 

- พระราชกรณียกิจประจ าปีพุทธศักราช2556สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อ านวยการ 

สภากาชาดไทย 551 

- พระราชพิธ ีสิบสองเดือน (ฉบับการ์ตูน). กวิตา  ถนอมงาม. 552 

- พระราชวังจันทน:์สถานภาพองค์ความรู้รูปลักษณ์สัณฐาน /
บรรณาธิการ วศิน ปัญญาวุธตระกูล, จรินทร เสโตมล. 

วศิน ปัญญาวุธตระกูล. 553 

- พระราชหตัถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระ
ราชวิจารณ์เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาฝ่าย 

กรมศิลปากร 554 

- พระสารีบุตร. สุภฤกษ ์  บุญกอง. 555 

- พระเสด็จสูฟ่้าสุราลัยพระการุญยังอยู่ในใจนิรันดร์:สมเด็จพระเจ้าเจ้า
ภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณ 

มาลินี สุขเวชชวรกิจ. 556 

- พระอภัยมณี. สุภฤกษ ์  บุญกอง. - ฉ.1 แพงขวัญ - ฉ.2. 557 

- พระอัญญาโกณฑัญญะ. สุภฤกษ ์  บุญกอง. 558 

- พระอานนท.์ สุภฤกษ ์  บุญกอง. 559 

26 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- พหลาคาวีค าฉันท์ /บรรณาธิการ อรสรา สายบัว, ทิพพวรรณ บุญส่ง
เจริญ. 

อรสรา สายบัว. 560 

- พะซาชอ์ง:ฟื้นวิถชีาติพนัธุ์...ผ่านห้องเรียน /บรรณาธิการ เกศสุดา 
สิทธิสันติกุล. 

เกศสุดา สิทธิสันติกุล. 561 

- พัดรองงานพระราชพิธีในรชักาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช /บรรณาธิการและผู้เรียบเรียง  

ไพโรจน ์รัตนพล. 562 

- พาราซอโรโลฟสั. Gerry Bailey. 563 

PL1129.T5น169 พิชิตข้อสอบภาษาจีน 2 :ฉบับค าศัพท์ /นพดล นันทสุขเกษม. นพดล นันทสุขเกษม. 564 

PE1131ป467 พูดอังกฤษได้คลอ่งทุกสถานการณ์ =English conversation /โดย 
ปรีชา  เถาว์งาม. 

ปรีชา  เถาว์งาม. 565 

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนดว้ย CORE /กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม. 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 566 

DVD1294 ฟัดจังโตะ[videorecording] = Fud-Jung-To. - 567 

- ฟื้นวถิีไทจิตวิญญาณชุมชนลุ่มน้ าบางปะกง /วันชัย มงคลประดิษฐ์. วันชยั มงคลประดิษฐ์. 568 

PL1121.T4ป372 2541 ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน I /ประพิณ มโนมัยวิบูลย.์ ประพิณ มโนมัยวิบูลย.์ 569 

PL1121.T4ป327 ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน II /ประพิณ มโนมัยวิบูลย.์ ประพิณ มโนมัยวิบูลย.์ 570 

PL3933ม838 ภาษาพม่าน่าเรียน =Myanmar course for all /Than Than 
Mylnt. 

เมียนต์, ทาน ทาน. 571 

- ภาษาและวัฒนธรรมหลักประกนัของสังคมสุขภาวะ /ดวงพร 
ค านูณวัฒน์. 

ดวงพร ค านูณวัฒน์. 572 

PE1115ด919 ภาษาอังกฤษฉบับออฟฟิศ =English at office /The Firm. The Firm. 573 

PE1375ส867 ภาษาอังกฤษดราม่า /สุรีรัตน ์ทองอินทร์. สุรีรตัน ์ทองอินทร.์ 574 

PE1116.R47บ243 ภาษาอังกฤษเพือ่งานโรงแรมและทอ่งเที่ยว /by Lord Bell boys. บอยส,์ ลอร์ด เบลล์. 575 

- ภูริทัตตชาดก. สุภฤกษ ์  บุญกอง. 576 

- มนุษย ์/พระครวูิสิฐพัฒนาภรณ์. พระครูวสิิฐพัฒนาภรณ์. 577 

- มโนทัศน์ใหม่นิยามผู้สูงอายุและอายุการท างานที่เหมาะสม /
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ 

578 

- มหาชนกชาดก. สุภฤกษ ์  บุญกอง. 579 

- มหาบารมี /ปฐวรรณ ยุทธเกษมสันต.์ ปฐวรรณ ยุทธเกษมสันต.์ 580 

- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร ์สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร.์ 

- 581 

27 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- มโหสถชาดก. สุภฤกษ ์บุญกอง. 582 

DVD1287 มอ6/5 ปากหมา ท้าผี[videorecording]. - 583 

- มาตรฐานข้อมูลกระทรวงแรงงานปี ...  /ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงแรงงาน. 

ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน 584 

- มิวเซียมสยาม:บ้านเกลอเฮือนเสี่ยวพาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ /สถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาต.ิ 

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรยีนรู้แห่งชาติ 585 

- เมื่อเจ้าตูบจากไป. Jennifer Moore-Mallinos. 586 

วารสาร แม่พิมพ.์ - 587 

PL4209.C55.ช84 ยาขอบ :รวมวรรณกรรมฉบับย่อและผลงานหาอ่านยาก ส านวน 
"สามก๊กฉบับวณิพก" /ยาขอบ : เขียน. 

โชต ิแพรพ่ันธุ,์2450-2499. 588 

- ยายเช้ากับไม้เท้าวิเศษ. เกริก  ยุ้นพันธ.์ 589 

- ยายเช้าชอบเต้นระบ า ชิก กา ชิก ว้าก ว้าก. เกริก  ยุ้นพันธ.์ 590 

JQ1745.A1พ618  2554 ยุคทมิฬ /พายัพ โรจนวิภาต. พายัพ โรจนวิภาต. 591 

- ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 
ทศวรรษหน้า /ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ 

ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

592 

- ยุพรตัน.์ - 593 

- รวมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน 

594 

- รวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ 3 เมษายน 2557 /
มหาวิทยาลัยรังสิต. 

มหาวิทยาลัยรังสิต 595 

- รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรตพิระบาท 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 596 

DVD1288 รวมพลคนลูกทุ่งเงินล้าน[videorecording] = Looktung 
millionaire. 

- 597 

QA41ร155 รวมสูตร กฎ ทฤษฏ ีคณิตศาสตร ์/รวบรวมโดย ปกรณ์ พลาหาญ. ปกรณ์ พลาหาญ,ผู้รวบรวม. 598 

HF5548.32ป615 2555 รวยชัวร!์!!ด้วยร้านค้าออนไลน ์/นักเขียน ปิติพงษ์ วารีรตัน ์; 
บรรณาธิการ สินีนุช จันทศร.ี 

ปิติพงษ ์วารีรัตน.์ 599 

นวณ429ร 2556 รอยฝนัตะวนัเดือด /ณารา. ณารา. 600 

- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ข้อก าหนด = 
Occupational health and safety  

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 601 

- ระบบบริหารจัดการการใช้งานอนิเตอร์เน็ต: กรณีศึกษา ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐ 

ต๋องค า พรเทวา. 602 

- ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการคลินกิตา : กรณีศึกษา พัชร ีจักษุ
คลินิก /พงศกร เสาร์ทอง. 

พงศกร เสาร์ทอง. 603 

28 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

RA412.5.T5ร228 ระบบหลักประกนัสุขภาพไทย /[บรรณาธิการหลัก สุรจิต สุนทร
ธรรม]. 

สุรจิต สุนทรธรรม. 604 

JF1358พ671 2556 รัฐประศาสนศาสตร ์:ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ.1887-
ค.ศ.1970) /พิทยา บวรวัฒนา. 

พิทยา บวรวัฒนา. 605 

JF1358พ671ร 2556 รัฐประศาสนศาสตร ์:ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ.1970-
ค.ศ.1980) /พิทยา บวรวัฒนา. 

พิทยา บวรวัฒนา. 606 

วารสาร รัฐศาสตร์และนติิศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์. - 607 

- ร่างคู่มือวิธีการดูแลผู้ตอ้งขังหญิง /เรียบเรียง เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ.์ เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ.์ 608 

วารสาร ราชมงคลล้านนา = RMUTL journal. - 609 

- รายงานการด าเนิงานโครงการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนาสถานอัน
เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษตัริยแ์ละการส่ง 

ส านักงานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษตัรย์ 610 

- รายงานการประชุมการประชุมวชิาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที ่
4 /โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐ 

การประชุมวชิาการบัณฑิตศึกษาระดบัชาติ
(ครั้งที่ 4 :2557 :นนทบุร)ี 

611 

- รายงานการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีแนวทางการช่วยเหลอืชาวไร่
อ้อยแม่สอดยั่งยืน /คณะกรรมาธิการการ 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 612 

- รายงานการพิจารณาเรื่องร้องเรียนปญัหาขั้นตอนการขออนุญาต
จัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้า /คณะกรรมาธิการการ 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 613 

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การจัดเส้นทางของการเก็บขยะในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธาน ี/สมบัติ สินธุเชาวน์. 

สมบัติ สินธุเชาวน.์ 614 

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การจ าแนกพันธุ์กระเทียมไทยด้วย
ระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส ์/สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ. 

สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ. 615 

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การตรวจวัดระดับน้ าแสดงผลแบบเวลา
จริงผ่านระบบสื่อสารไรส้าย =Wireless real-time  

กฤษณ์ ศรีวรมาศ. 616 

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การบ าบัดน้ าใต้ดินที่ปนเป้ือนอารซ์ินิ
คด้วยกระบวนการทางชวีภาพโดยใชแ้บคทีรีย  

ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 617 

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตซิลิกอนคาร์ไบด์และโครงสร้าง
นาโนจากเถ้าแกลบ /ศุภกร ภู่เกิด. 

ศุภกร ภู่เกิด. 618 

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตซิลิกอนบริสุทธิ์ส าหรับเซลล์
แสงอาทิตย์จากเถ้าแกลบ =Production of  

ศุภกร ภู่เกิด. 619 

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาคุณสมบัติทางโครงสร้างและ
แสงของควอนตัมดอทโดยใชว้ิธีเคดอทพี  

วรศักดิ ์สุขบท. 620 

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของ 
Subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช ้

ชุตินนัท ์  ประสิทธิ์ภรูิปรีชา. 621 

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนของซิงค์
และซิงค์ออกไซด์โดยการกระตุน้ด้วยถ่านกะลา 

ศุภกร ภู่เกิด. 622 

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์และลักษณะบ่งชีข้องตวั
ตรวจจับแกสคอปเปอร์ออกไซด์และทนิไดออกไซด์ 

ศุภกร ภู่เกิด. 623 

29 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมนุไพร
พื้นบ้านส าหรับกระตุน้การสร้างเม็ดสีเพื่อใช้ 

ชุตินนัท ์ประสิทธิ์ภูริปรีชา. 624 

- รายงานการวิจัยทิศทางการให้บริการของธุรกิจบริการส าหรับ
ผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับความตอ้งการของผู้ที่จะก้าว 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 
1-12 กรมพัฒนาสังคมและ 

625 

- รายงานการวิจัยนวตักรรมเครื่องบันทกึลายนิ้วมือแบบพกพาส าหรับ
ใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือเพือ่พสิูจน์ทราบ 

คเณศ วงษ์ระว.ี 626 

- รายงานการวิจัยเรื่องการก่อเกิดพัฒนาและทิศทางในอนาคตของ
วิทยาลัยชุมชน /ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุม 

ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชุน ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดม 

627 

- รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลการด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  

628 

- รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรค
หลอดเลือดสมองโดยใช้ปรชัญาของเศรษฐกิจ 

จุฑารัตน ์สถิรปัญญา. 629 

- รายงานการวิจัยเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอต่อมูลนิธิอาเซีย 
/พรศักดิ ์ผ่องแผ้ว, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. 

พรศักดิ ์ผ่องแผ้ว. 630 

- รายงานการวิจัยเรื่องธุรกิจนวตักรรมเครื่องประดับเงินคุณภาพสูงจาก
นาโนซิลเวอร์เคลย ์/สนอง เอกสิทธิ์ ... [และ 

สนอง เอกสิทธิ์. 631 

- รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทคณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศ
ไทย /สีดา สอนศร.ี 

สีดา สอนศร.ี 632 

- รายงานการวิจัยสมบูรณ์เทคนิคการประเมินความล้าและการฟื้นฟู
สภาพของโครงสร้างสะพานเหล็กชนดิ Girder  

กิตติศักดิ ์ขันติยวิชยั. 633 

- รายงานความยั่งยืน ปี ... /บริษัท อินโครามา เวนเจอร์ส จ ากัด. บริษัท อินโครามา เวนเจอร์ส จ ากัด 634 

- รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางในการ
ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชน 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  

635 

- รายงานประจ าปี ...  /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ - 636 

- รายงานประจ าปี ... /กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน. กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 637 

- รายงานประจ าปี ... /คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานและ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน. 

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานและ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับ 

638 

- รายงานประจ าปี ... /มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 639 

- รายงานประจ าปี ... /สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา. 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา 

640 

- รายงานประจ าปี ... /ส านักงานทรัพยส์ินส่วนพระมหากษตัริย์. ส านักงานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษตัริย์ 641 

- รายงานประจ าปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีบัญชี ... (1ตุลาคม
2554-30กันยายน 2555) /. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 642 

- รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามรอยพระบาทรว่มใจส่งเสริม
พลังงานทดแทนสู่ชุมชนโดยคณะกรรมาธิการการ 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามรอย
พระบาทรว่มใจส่งเสริม 

643 

30 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- รายงานผลการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการเยือน 

ยุวด ีจิตต์โกศล. 644 

- รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการจัดการซากบรรจุ
ภัณฑ์เคมีเกษตรที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย / 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง 

645 

- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการมาตรการทางกฎหมายในการ
บังคับให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางราชการที่สอง 

สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ. 646 

PE1460ม38 รู้ทันส านวนตั้งแต่หัวจรดเท้า =English idiom. Miss veevy. 647 

- เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกนัทางธุรกิจ /ก าชัย จงจักรพันธ.์ ก าชัย จงจักรพันธ.์ 648 

- เรื่องปลา. BUFF TOON. 649 

- เรื่องแมว (ฉบับการ์ตูน). Buff Toon. 650 

- เรื่องสุนัข (ฉบับการ์ตูน). BUFF TOON. 651 

- เรืออากาศวิชาการ ปี ...  /โรงเรียนนายเรืออากาศ. โรงเรียนนายเรอือากาศ 652 

- แรงจูงใจในการท างานที่มีผลต่อพฤตกิรรมการท างานของบุคลากร 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ /นฤมล  

นฤมล นัยเนตร. 653 

- ลักษณะเด่นของเมืองในประเทศจีน./Cai Qing. - 654 

PL685ค343 ลับสมองกับคาตากานะวันละ 10 นาที /คิริโกะ คาวาโนะ เขียน. คาวาโนะ, คิริโกะ. 655 

- ลับสมองลอง IQ ไอควิ. - 656 

- ลูกเป็ดขี้เหร่. พัชร ี  มีสุคนธ.์ 657 

- ลูกหมีเรียนรู.้ วันชนะ  พิชิตภัยพาล. 658 

- ลูกหมูสามตัว. พัชร ี  มีสุคนธ.์ 659 

BJ1533.G8จ456 2542 ลูกหลานกตัญญูโชคด ี:เกี้ยซุงฮวดไช ้/จิตรา ก่อนันทเกียรต.ิ จิตรา ก่อนนัทเกียรต.ิ 660 

- โลกสวยดว้ยสายรุ้ง. Jennifer Moore-Mallinos. 661 

JZ1318ส173 โลกาภิวัตน ์:ความรู้ฉบับพกพา =Globalization : a very short 
introduction  /Manfred Steger ; วรพจน ์วงศ์กิจ 

สเตเกอร,์ แมนเฟร็ด. 662 

- วรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย ครั้งที ่12 /
บรรณาธิการ ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง. 

ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง. 663 

- วรรณคดีก่อนนอน เรื่อง  แก้วหน้าม้า. พี่เชียรร์ี่แลนด.์ 664 

- วรรณคดีก่อนนอน เรื่อง พระพุทธเจ้า. จานหนึ่ง. 665 

- วรรณคดีก่อนนอน เรื่อง พระอภยัมณี. พี่เชียรร์ี่แลนด.์ 666 

31 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- วรรณคดีก่อนนอน เรื่อง พิกุลทอง. จันทร์เจ้า. 667 

- วรรณคดีก่อนนอน เรื่อง เมขลา-รามสูร. จันทร์เจ้า. 668 

HC445.Z7N65ว394 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนอสีาน /อัจฉรา ภานุรัตน,์ สุริยะ ชนะ
ชัย, ยุภา ประยงค์ทรพัย ์บรรณาธิการ. 

อัจฉรา ภานุรัตน,์บรรณาธิการ. 669 

- วันแสนสุขที่บ้านคุณตาคุณยาย. Jennifer Moore-Mallinos. 670 

- วาทศิลป์เชิงปฏิบัติการ:การจะก้าวสู่การเป็นนักพูดมืออาชพีไม่ยาก
อีกต่อไปขอแค่มัน่ใจมีทักษะรูห้ลักวาทศิลป์ 

ภิชญาพร อยู่คล้ า. 671 

- วารสาร. - 672 

วารสาร วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน.ี 

- 673 

- วิจัยราชภัฏพระนคร : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. - 674 

วารสาร วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. - 675 

- วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี = Journal of 
Kanchanaburi rajabhat university. 

- 676 

- วิชาการสถาบัณฑิตพัฒนศิลป ์กระทรวงวัฒนธรรม. - 677 

- วิถีชวีิตชาวมอญเกาะเกร็ดเตาเผาโบราณ:เปรียบเทียบระหว่างเตา
หลังเต่าที่เกาะเกร็ดกับเตาทุเรียงที่เมืองศรีสชั 

อลิสา รามโกมุท. 678 

- วิทยุชุมชนในประเทศไทย:จากการปฏิรูปสื่อสู่การก ากับดูแลที่ยั่งยืน /
พิรงรอง รามสูต. 

พิรงรอง รามสูต. 679 

- วิธุรชาดก. สุภฤกษ ์  บุญกอง. 680 

นวศ277ว 2557 วินธัย /ศรีสรุางค์. ศรีสุรางค.์ 681 

- วิปัสสนาธุระ /พระอาจารย์สงบ มนสสฺนฺโต. พระอาจารย์สงบ มนสฺสนโฺต. 682 

- วิพากษ์ผังเมือง /โสภณ พรโชคชัย. โสภณ พรโชคชยั. 683 

- เวสสันดรชาดก. สุภฤกษ ์  บุญกอง. 684 

- ไวยากรณ์ภาษาจีน./Zhu Dexi. - 685 

PE1112ย442 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฉบับเข้าใจง่าย /ครูกวาง ยุวนาฏ  คุ้มขาว. ยุวนาฏ  คุ้มขาว. 686 

PE1112ย442 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษฉบับเข้าใจง่ายที่สุดในโลก /ยุวนาฏ คุ้มขาว. ยุวนาฏ คุ้มขาว. 687 

PL4187.C6ธ781ศ ศัพทานุกรมไทย-จีน ฉบับอธิบาย 2 ภาษา /เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ. เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ. 688 

TX349ศ635 2547 ศัพทานุกรมอาหารริมทางย่านเยาวราช /ธีระพนัธ์ ล.ทองค า, ก่อศักดิ์ 
ธรรมเจริญกิจ และนิสติบัณฑิตศึกษา  

ธีระพันธ ์ล.ทองค า. 689 

32 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- เศรษฐกิจเขียวตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน /กรมส่งเสริม 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง 

690 

- สเตโกซอรัส. Gerry  Bailey. 691 

- สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี ... /ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 692 

PL1121.T5น655 2546 สนทนาภาษาจีนกลางในชีวติประจ าวัน /นิรามิส เกียรติบุญศรี. นิรามิส เกียรติบุญศร.ี 693 

PE1131ม594 สนทนาภาษาอังกฤษ 3 ระดับ /Mr. English. Mr. English. 694 

- สไปโนซอรัส. Gerry  Bailey. 695 

- สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีกับการเสริมสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา /ส านักงาน 

- 696 

D767.99.O45ย249 2556 สมรภูมิเดือดโอกินาวา =The battle for Okinawa /ของ 
Hiromichi Yahara ; แฟรงก์ บี. กิ๊บนีย์ บทวิจารณ์ ; ฉัตร 

ยาฮาร่า, ฮิโรมิฉิ. 697 

วารสาร สมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย. - 698 

- สมุดพก ส.ว. '54-'55 /บรรณาธิการ อรรถสิทธิ ์พานแก้ว, ธีรพัฒน ์
นาคนคร, กัมปนาท นกชัยภูม.ิ 

เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย 699 

- สมุดพก ส.ส.'54-'55 (1สิงหาคม 2554ถึงมิถุนายน2555) /
บรรณาธิการ อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, ธีรพัฒน ์นาคนคร,  

เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย 700 

TK5105.888ธ469 สร้างเว็บสวยด้วย Joomla! /ธันยพฒัน์ วงศ์รัตน.์ ธันยพัฒน ์วงศ์รัตน.์ 701 

- สรุปผลการวิจัยเรือ่งค่าใช้จ่ายเอกชนทางการศึกษาของนักเรียนไทย 
/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 702 

- สรุปผลที่ส าคัญการส ารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ... /
ส านักงานสถิติแห่งชาต.ิ 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ703 

- สรุปรายงานการป่วยพ.ศ.2555 /ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.ส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร ์

704 

- สรุปรายงานวิจัยการศึกษาอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออก
กลางเพื่อการปรับตัวทางด้านอุปทาน /ผู้ 

อิศรา ศานติศาสตร.์ 705 

- สรุปสาระส าคัญเวทีสขุภาพชุมชน 2556 : การเรียนรู้สู่การพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชนทีย่ั่งยืน /บรรณาธิการ ทัศนีย์  

ทัศนีย ์ญาณะ. 706 

รส.ส53 2556 สองทศวรรษในดงขมิ้น /โดย ไต ้ตามทาง [เสฐียรพงษ ์วรรณปก]. เสฐียรพงษ ์วรรณปก. 707 

- สังข์ทอง (ฉบับการ์ตูน). ชลลดา  ชะบางบอน. 708 

JA76ว761 2556 สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง =Political sociology /วิศาล ศรี
มหาวโร. 

วิศาล ศรีมหาวโร. 709 

นวป513ส สาปลังกา /ปองวุฒ.ิ ปองวุฒิ. 710 

33 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- สามก๊ก (ฉบับการ์ตูน). สุภฤกษ ์  บุญกอง. 711 

BL1812ล831 2556 สามเซียน ฮก ลก ซิ่ว /เล่า ชวน หัว. เล่า ชวน หัว. 712 

- สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน:สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด 
(ฉบับน าสัญจร) ประจ าปี 2554 /. 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 713 

วารสาร สาส์นสาระเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา. - 714 

- ส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ...  : กรุงเทพมหานคร /
ส านักงานสถิติแห่งชาต.ิ 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ715 

- ส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ...  : อุตสาหกรรมการผลติ 
ทั่วราชอาณาจักร /ส านักงานสถิติแหง่ชาติ. 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ716 

- ส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.... : ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจ
ทางการบริการ กรุงเทพมหานคร /ส านักงานสถิต ิ

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ717 

- ส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.... : ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจ
ทางการบริการ ทั่วราชอาณาจักร /ส านักงานสถิต ิ

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ718 

PE1130.T5ม428 สุดยอดหนังสอืการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มตน้ พูด อ่านเขียน 
/[มาณิยา วิเศษศริ]ิ. 

มาณิยา วิเศษศิร.ิ 719 

PN6519.C5ส839 สุภาษิต 3 ภาษา ไทย แต้จิ๋ว จีนกลาง  /แก้วชาย ธรรมาชัย แปล/
เรียบเรียง ; [บรรณาธิการ: สมทรง ยศด ารงโรจน]์. 

แก้วชาย ธรรมาชัย,ผู้แปล. 720 

- สุริยพนัธุ์ค ากลอน /ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรม
ศิลปากร. 

ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรม
ศิลปากร 

721 

- สุวรรณสามชาดก. สุภฤกษ ์  บุญกอง. 722 

- สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 /มหาวิทยาลัยแม่โจ้. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 723 

- เสียงธรรมหลวงตา /พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต. พระอาจารย์สงบ มนสฺสนโฺต. 724 

- หงส์ป่า. - 725 

- หนังสือภาพถ่ายผู้สูงอายุหวัขอ้"ผู้สูงวยัใส่ใจอนาคต" /กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์. 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 726 

BV3315.ห15 หนึ่งศตวรรษในสยาม ค.ศ. 1828 - ค.ศ. 1928 /บรรณาธิการ จอร์จ 
บรัดเลย์ แมคฟาร์แลนด ์; จิตราภรณ์  

แมคฟาร์แลนด,์ จอร์จ บรัดเลย์. 727 

- หมาป่ากับลูกแพะทั้งเจ็ด. พัชร ี  มีสุคนธ.์ 728 

- หมาป่าในหนังแกะ. - 729 

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเอเซีย
ตะวนัออกเฉียงให้ศึกษา /ภาควิชาประวัตศิาสตร ์  

ภาควิชาประวตัิศาสตร ์คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

730 

DS721จ456ห 2542 เหล่า-อา-กง :ความรู้เรื่องจีนจากผู้เฒ่า /จิตรา ก่อนันทเกียรต.ิ จิตรา ก่อนนัทเกียรต.ิ 731 

34 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



 ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- อนุสรณ์60ปีแห่งความภาคภูมิใจโรงพยาบาลสกลนคร /โรงพยาบาล
สกลนคร. 

โรงพยาบาลสกลนคร 732 

- อะแพตโตซอรัส. Bailey ,Gerry. 733 

- อัตลักษณ์ชุมชนริมน้ าแม่กลองและบางปะกง /ศิริวรรณ ศิลาพัชร
นันท.์ 

ศิริวรรณ ศิลาพัชรนนัท.์ 734 

- อัมพวาศึกษา /ศิริวรรณ ศิลาพัชรนนัท์. ศิริวรรณ ศิลาพัชรนนัท.์ 735 

- อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล /ธีระ กลลดาเรือง
ไกร. 

ธีระ กลลดาเรืองไกร. 736 

- อารยะวัฒนธรรมไทย /กรมส่งเสริมวฒันธรรม. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 737 

TX724.5.J3ก783 อาริงาโตะ คุกกิ้ง =arigatou cooking /กษมะสักก ์จุลรัตน,์ ปริษา 
ฉัตราวานิช. 

กษมะสักก ์จุลรัตน.์ 738 

- อุทกภัยกับวิถชีีวติและการปรับตวัของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
/ผู้แต่ง สุกาญดา เชื้อสวุรรณ ... [และคนอื่นๆ]. 

สุกาญดา เชื้อสวุรรณ. 739 

- เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม :การพัฒนาก าลังคนและการวิจัยด้าน
สุขภาพในยุค AEC 13-14 มีนาคม 2557 ณ  

การประชุมวชิาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข (ครั้งที่ 3  

740 

- เอสซีจ1ี00ปีแห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน /บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย 741 

- เอ๊ะ! หางของใคร. เกริก  ยุ้นพันธ.์ 742 

- แองคิโลซอรัส. Gerry Bailey. 743 

DVD1286 โอ ้มายโกสต์ คุณผีช่วย[videorecording] = omg!. - 744 

- โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากเส้นทางน่าน-หลวงพระบาง /
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา 

745 

- โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปและการ
ท่องเที่ยวในมณฑลยนูนานประเทศจีน /สถาบัน 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา 

746 

- โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจฮาลาลในอินโดนีเซีย /
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา 

747 

35 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 


