
รายงานรายชื่อทรพัยากรใหม ่

รวมทั้งหมด รายการ  785 
ส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

TS1968ว267ง 2556 "งาน" และ "เงิน" ของแรงงานหญิงชายโรงงานแปรรูปไก่แห่งหนึ่ง 
ในจังหวัดอุบลราชธาน=ี"Work" And "Money"  

วรรณา  ปาณีวัฒน์. 1 

- 100 เรื่องเมืองไทย. แม่พลอยจันทร.์ 2 

ดยป486 100 เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู ้/เรื่อง : ปลิวลม ; บรรณาธิการ :สราญ
ลักษณ์ พวงกนก. 

ปลิวลม. 3 

DVD1298 12 Years a slave[videorecording] = ปลดแอก คนย่ าคน. - 4 

PN1995อ824 151 cinema filmvirus /อุทิศ เหมะมูล, ธเนศน์ นุ่นมัน. อุทิศ เหมะมูล. 5 

ดยด261ส 30 สิ่งมหัศจรรยข์องโลกทีน่่ารู ้/Dr.Know ; ภาพ พลอยใส_ปา-
ท่อง-โก๋. 

ด็อกเตอรโ์นว.์ 6 

TR721.B68 2008 365 ways to save the Earth /Philippe Bourseiller ; 
foreword by Elizabeth Kolbert ; text by Carissa  

Bourseiller, Philippe. 7 

DVD1296 47 Ronin[videorecording] = 47 โรนิน มหาศึกซามูไร . - 8 

วารสาร 4REN6-SCI /สถาบันนิตวิิทยาศาสตร ์กระทรวงยุติธรรม. - 9 

- 50 การทอลองแสนสนุก. ป้าเวนดี้. 10 

- 50 นิทานอีสป 2 ภาษา. ครูออมฝัน. 11 

BF637.S8บ395 63 หลักคิดและปรชัญาการท างาน /บุญเกียรติ โชควัฒนา. บุญเกียรติ โชควัฒนา. 12 

B125จ456 68 คัมภีร์จีน /จิตรา ตั้งจิตเจริญ เรียบเรียง. จิตรา ตั้งจิตเจริญ. 13 

- 7 วิธีลดโลกรอ้น. - 14 

- 75ปีดัชนีราคาสินค้าไทยโดยกระทรวงพาณิชย์(พ.ศ.2481-2556) /
ส านักงานนโยบายและ 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณิชย ์

15 

PL603ณ313 80 ค ากริยาวิเศษณ์ลงท้ายด้วย "ริ" /ณัฏฐิรา ทับทิม. ณัฏฐิรา ทับทิม. 16 

BQ4445บ882 9 ขั้นตอนสู่การเป็น--อัจฉริยะญาณทิพย ์/แบงค์ สเกทช์กรรม เรื่อง ;
ทิพย์วาร ีเรียบเรียง. 

แบงค์ สเกทช์กรรม. 17 

- 96 นิทานชาดกคตสิอนใจ. ครูแคท. 18 

- 99 ค าถามเด็ดพิชิตคะแนนประวตัิศาสตร์ล้านนา. อี.คิว.พลัส  ครีเอชั่น. 19 

- A B C baby can read. - 20 

1 หน้า จาก 36 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

RA440.85.E43 2012 A practical guide to cluster randomised trials in health 
services research /Sandra Eldridge, Sally Kerry. 

Eldridge, Sandra. 21 

PE1128.E83 2004 Academic listening encounters :|bhuman behavior : 
listening, note taking, discussion /Miriam Espereth. 

Espeseth, Miriam. 22 

TR899.S515 2011 Adobe Premiere Pro CS6 :digital classroom /Jerron 
Smith and the AGI Training Team. 

Smith, Jerron. 23 

RM302.5อ941 2550 Adverse drug reaction /บรรณาธิการ ธิดา นิงสาสนนท,์ จันทิมา 
โยธาพิทักษ.์ 

ธิดา นิงสาสนนท.์ 24 

DVD1296 American Hustle[videorecording] = โกงกระฉ่อนโลก. - 25 

PN2062.S786 An actor's work :a student's diary /Konstantin 
Stanislavski ; translated and edited by Jean  

Stanislavsky, Konstantin. 26 

PL1273.W959 An idiom a day :illustrated stories of Chinese sayings 
/Wu, Yuan ; illustrated by Wang Jiaxun. 

Wu, Yuan. 27 

P40.H66 2013 An introduction to sociolinguistics /Janet Holmes. Holmes, Janet. 28 

T27.C5D461 2008 Ancient Chinese inventions /Deng Yinke ; translated by 
Wang Pingxing. 

Deng, Yinke,1936-. 29 

QA76.774.A53B974 2012 Android application development for dummies/by 
Michael Burton and Donn Felker. 

Burton, Michael. 30 

QA297.C467 2012 Applied numerical methods with MATLAB for engineers 
and scientists /Steven C. Chapra. 

Chapra, Steven C. 31 

TX724.5.M3S271 2009 Asian high tea favourites /Betty Saw. Saw, Betty. 32 

Journal Asian primates journal /Mahidol university international. - 33 

QH541.5.F7B556 Biogeochemistry of inland waters :a derivative of 
Encyclopedia of inland waters /editor, Gene E. Likens. 

Likens, Gene E.,1935-. 34 

TG300.F82 Bridge design and evaluation :LRFD and LRFR 
/Gongkang Fu. 

Fu, Gongkang. 35 

BQ4012.Y68 Buddhism /by Serinity Young. Young, Serinity. 36 

HF5387.H515 Business ethics :a case study approach /Stephen K. 
Henn. 

Henn, Stephen K.,1963-. 37 

วารสาร Campus star. - 38 

QC611.8.C64C48 Characterization in compound semiconductor processing 
/editors, Yale Strausser and Gary E.  

Strausser, Yale. 39 

QC611.8.S5C48 Characterization in silicon processing /editor, Yale 
Strausser. 

Strausser, Yale. 40 

- Chicken Soup for the Soul 1. Kim Dong-Hwa. 41 

2 หน้า จาก 36 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

DS715.L468 2004 China's cultural relics /Li Li ; translated by Li Zhurun. Li, Li,1952-. 42 

ND1040.C475 2008 Chinese New Year paintings /compiled by Lin Fang. Lin, Fang. 43 

ND1460.C68C539 2008 Chinese farmer painting /compiled by Xi Jiping ; 
translated by Shao Da. 

Xi, Jiping. 44 

TL759.4.C6C485 2007 Chinese kite /compiled by Sun Bingshan & Yu 
Manhong. 

YU, Manhong. 45 

PL2264.Y367 2008 Chinese literature /Yao Dan ; translated by Li Ziliang, Li 
Guoqing & Zhao Feifei. 

Yao, Dan. 46 

TX724.5.C5L53 2002 Chinese regional cooking :authentic recipes from the 
Liang school /by Lucille Liang ; [color photography  

Liang, Lucille. 47 

- Comedy Family กุลสตร.ี.ตระกูลฮา. - 48 

TA357.C738 Computational fluid dynamics for engineers /Bengt 
Andersson ... [et al.]. 

Andersson, Bengt,1947 June 15-. 49 

TA357.5.D37T8 2012 Computational fluid dynamics:A practical approach 
/Jiyuan Tu, Guan-Heng Yeoh, Chaoqun Liu. 

Tu, Jiyuan. 50 

TX724.5.A1K16 2009 Cooking classics Asia :a step-by-step cookbook /Sylvia 
Kang. 

Kang, Sylvia. 51 

TX724.5.T5L583 2009 Cooking classics Thailnland :a step-by-step cookbook 
/Forest Leong. 

Leong, Forest. 52 

DS712.G851 2007 Countryside of China /Guo Huancheng, Ren Guozbu 
and Lü Mingwei ; translation by Tong Xiaohua. 

Guo, Huancheng. 53 

HD5109.2.U5O46 1994 Creating a flexible workplace[electronic resource] :how 
to select & manage alternative work options  

Olmsted, Barney. 54 

HD30.28.B788 2011 Creating your strategic plan :a workbook for public and 
nonprofit organizations /John M. Bryson, Farnum  

Bryson, John M.(John Moore). 55 

HD58.8.B647 2013 Cultural change and leadership in organizations :a 
practical guide to successful organizational change  

Boonstra, Jaap J. 56 

DS609.9.N73 Culture shock! :a survival guide to customs and 
etiquette : Cambodia/Peter North. 

North, Peter. 57 

DS721.E116 2011 Culture shock! :a survival guide to customs and 
etiquette : China  /Angie Eagan, Rebecca Weiner. 

Eagan, Angie. 58 

DS421.K65 2013 Culture shock! :a survival guide to customs and 
etiquette : India /Marion Bravo-Bhasin. 

Kolanad, Gitanjali. 59 

DS646.29.D5B25 2011 Culture shock! :a survival guide to customs and 
etiquette : Jakarta /Derek Bacon, Terry Collins. 

Bacon, Derek. 60 

DS821.B64 2012 Culture shock! :a survival guide to customs and 
etiquette : Japan /P. Sean Bramble. 

Bramble, P. Sean. 61 

3 หน้า จาก 36 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

DS904.V425 2012 Culture shock! :a survival guide to customs and 
etiquette : Korea /Sonja Vegdagl, Ben Seunghwa Hur. 

Vegdahl, Sonja. 62 

DS609.9.C73 2013 Culture shock! :a survival guide to customs and 
etiquette : Singapore /Marion Bravo-Bhasin. 

Bravo-Bhasin, Marion. 63 

DS568.C778 2012 Culture shock! :a survival guide to customs and 
etiquette : Thailand /Marion Bravo-Bhasin. 

Cooper, Robert. 64 

DS555.42.C66 2011 Culture shock!Laos :a survival guide to customs and 
etiquette /Robert Cooper. 

Cooper, Robert. 65 

DVD1301 Dallas buyers club[videorecording] = สอนโลกใหรู้้จักกล้า. - 66 

TA681.D397 Damage to concrete structures /Geert De Schutter. De Schutter, Geert. 67 

TS183.D4 2013 DeGarmo's materials and processes in manufacturing /J 
T.Black ; Ronald A. Kohser. 

Black, J. Temple. 68 

TS183.D4 2013 DeGarmo's materials and processes in manufacturing /J 
T.Black ; Ronald A. Kohser. 

Black, J. Temple. 69 

- Dinosaur ก าเนิดไดโนเสาร์. Larkson,Michacl. 70 

- Dreaming Einstein สนุกคิดกับไอน์สไตน.์ Eun-young,Song. 71 

TK7867.S167 2012 Electronic devices and circuits /Salivahanan S, N 
Suresh Kumar. 

Salivahanan, S. 72 

HC79.T4E447 Emerging environmental technologies.Volume II /edited 
by Vishal Shah. 

Shah, Vishal. 73 

TJ785.G836 Engine failure analysis :internal combustion engine 
failures and their causes /by Ernst Greuter and Stefan  

Greuter, Ernst,1922-1995. 74 

PE1116.N8ธ293 English for nurses :A guide to better communication with 
patients /by Thamolwan Lamai. 

ธมลวรรณ ลาไม.้ 75 

PE1460ม594 English idiom :รู้ทันส านวนตั้งแต่หวัจรดเท้า /Miss VeeVy. มิสวีวี.่ 76 

GF85.P38 Environmental hazards and disasters :contexts, 
perspectives and management /Bimal Kanti Paul. 

Paul, Bimal Kanti. 77 

QP36.M42 2010 Essentials of anatomy & physiology /Frederic H. Martini, 
Edwin F. Bartholomew ; with William C. Ober  

Martini, Frederic H. 78 

TJ853.4.M53C752 Essentials of micro- and nanofluidics :with applicationsto 
the biological and chemical sciences  

Conlisk, A. Terrence,1950-. 79 

B804.L37 2008 Fifty key contemporary thinkers :from structuralism to 
post-humanism /John Lechte. 

- 80 

HG4026.M497 2010 Financial management /William L Megginson, Scott B. 
Smart, John R. Graham. 

Megginson, William L. 81 

LB428.S3654 Focus on grammar.|n1 /Irene E. Schoenberg. Schoenberg, Irene,1946-. 82 

4 หน้า จาก 36 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

PL1495.F86 2009 Fun with Chinese characters :the straits times collection 
/cartoonist Tan Huay Peng. 

- 83 

QD505.S74 Fundamentals of organometallic catalysis /Dirk 
Steinborn; [translator, Alan Frenkel]. 

Steinborn, Dirk. 84 

วารสาร GIT : Gems & Jewelry /สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาต.ิ 

- 85 

SF383.G54 Goat meat production and quality /edited by O. 
Mahgoub, I.T. Kadim and E.C. Webb. 

Mahgoub, O.(Osman). 86 

PZ90.T5ว357 2556 Green heart effect /เรื่อง / ภาพ Wasin : วศิน รตนธงชัย. วศิน รตนธงชัย. 87 

TK5103.2.G75 Green radio communication networks /edited by Ekram 
Hossain, Vijay K. Bhargava, Gerhard P.  

Hossain, Ekram,1971-. 88 

- HR society magazine. - 89 

HB143.5.H357 Handbook of computational econometrics /edited by 
David A. Belsley, Erricos Kontoghiorghes. 

Belsley, David A,ed. 90 

TK5101.H283 Handbook of green information and communication 
systems /editors, Mohammad S. Obaidat, Alagan  

Obaidat, Mohammad S.,editor. 91 

BL1203Y68 Hinduism /by Serinity Young. Young, Serinity. 92 

TX911.3.F5D44 Hospitality financial management /Agnes L. DeFranco & 
Thomas W. Lattin. 

DeFranco, Agnes L. 93 

TT515.H733 How to use, adapt and design sewing patterns /by Lee 
Hollahan. 

Hollahan, Lee. 94 

Journal IJEAS =The international journal of east Asian studies 
/Thammasat University. 

- 95 

BF637.S8ก112 Impossible I' m possible =เริ่มต้นที่ความเชื่อมั่นทุกๆ สิ่งที่เรา
ต้องการเป็นไปได ้/โดยกชกร พรหมสาขา ณ  

กชกร พรหมสาขา ณ สกลนคร. 96 

วารสาร Industry focus /สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. - 97 

QC23.2.O88 2013 Inquiry into physics /Ostdiek, Bord. Ostdiek, Vern J. 98 

JZ1305.D999 International politics :power and purpose in global affairs 
/Paul D'Anieri. 

D'Anieri, Paul. 99 

QD33.2.H45 2011 Intrduction to chemistry. /Morris Hein, Susan Arena. Hein, Morris. 100 

TK5102.9.S365 2012 Introduction to digital signal processing using MATLAB 
/Robert J. Schilling and Sandra L. Harris. 

Schilling, Robert J.(Robert 
Joseph),1947-. 

101 

BF121.W626 Introduction to psychology /Wayne Weiten. Weiten, Weiten. 102 

BP161.3.A425 Islam /Claire Alkouatli. Alkouatli,Claire. 103 

5 หน้า จาก 36 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

DVD1300 Jack Ryan[videorecording] : Shadow Recruit = แจ็ค ไรอัน 
สายลับไร้เงา. 

- 104 

BM155.3.W66 Judaism /Daniel Wool. Wool, Daniel. 105 

Journal KMUTNB : IJAST. - 106 

- Language teachhing methodology series /David Nunan. Nunan, David. 107 

TS155.M847 Lean supply chain and logistics management /Paul 
Myerson. 

Myerson, Paul. 108 

- Lips love /บริษัทเอมมารุต พับลิชชิง่ จ ากัด. - 109 

NC1002.L63L879 Los logos 6 /[edited by Robert Klanten, Anna Sinofzik, 
Adeline Mollard ; text by Anna Sinofzik]. 

Klanten, Robert. 110 

วารสาร MM Electronics. - 111 

BQ4690.M3M34 1988 Maitreya, the future Buddha /edited by Alan Sponberg 
andHelen Hardacre. 

Sponberg, Alan. 112 

HD38.5.M267 2013 Managing supply chains :a logistics approach  /John J. 
Coyle ... [et al.]. 

Coyle, John J. 113 

QA76.585.B89 2013 Mastering cloud computing/Rajkumar Buyya, Christian 
Vecchiola, S. Thamarai Selvi. 

Buyya, Rajkumar,1970-. 114 

QC20.7.D5K57 Mathematical physics with partial differential equations 
/James R. Kirkwood. 

Kirkwood, James R. 115 

RA639.5.S47 2012 Medical entomology for students /Mike Service. Service, M. W. 116 

TK7867.N412 2010 Microelectronics :circuit analysis and design /Donald A. 
Neamen. 

Neamen, Donald A. 117 

TP884.A3B37 Mineral admixtures in cement and concrete /Jayant D. 
Bapat. 

Bapat, Jayant D. 118 

HF5415.2.F37 2008 Modern marketing research :concepts, methods, and 
cases /Fred M. Feinberg, Thomas C. Kinnear, James  

Feinberg, Fred M. 119 

TD367.A38 Monitoring water quality :pollution assessment, 
analysis,and remediation /Satinder Ahuja. 

Ahuja, Satinder. 120 

- Mots : กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา /กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา. 

- 121 

DVD2453 Mud [videorecording] =มัด :คนคลั่งบาป. - 122 

QA276.4.C37 2013 Multiple imputation and its application /James R. 
Carpenter and Michael G. Kenward. 

Carpenter, James R. 123 

- My First English. ป้าเวนดี้. 124 

6 หน้า จาก 36 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

DS712.L559 2007 Natural wonders in China /Liu Ying ; translation by 
ZhouXiaozheng. 

Liu, Ying. 125 

QA76.5.K96 Neural networks :a classroom approach /Satish Kumar. Kumar, Satish. 126 

QA188.S18 2011 Numerical methods for large eigenvalue problems 
/Yousef Saad. 

Saad, Y. 127 

QA374.T655 Numerical solution of elliptic and parabolic partial 
differential equations /John A. Trangenstein. 

Trangenstein, John A.,1949-. 128 

TS155.M559 2013 Operations management for MBAs /Jack R. Meredith, 
Scott M. Shafer. 

Meredith, Jack R. 129 

TS155.S381 Operations management in supply chain :decisions and 
cases /Roger G. Schroeder, Susan Meyer  

Schroeder, Roger G. 130 

QC355.3.D87 Optics for dummies /by Galen Duree, Jr. Duree, Galen. 131 

E178.1.O935 2012 Out of many :a history of the American people /John 
Mack Faragher ... [et al.]. 

Faragher, John Mack,1945-. 132 

TS195.4.U34 Packaging design /Chris van Uffelen. Uffelen, Chris van. 133 

QD506.B88 2013 Physics and chemistry of interfaces /Hans-Jurgen Butt, 
Karlheinz Graf and Michael Kappl. 

Butt, Hans-Jurgen. 134 

TP1120.T65 Plastics and sustainability :towards a peaceful 
coexistence between bio-based andfossil fuel-based  

Tolinski, Michael. 135 

PN59.P74.P73 Prentice Hall literature :the American experience 
/[contributing authors, Grant Wiggins ... [et al.]]. 

Wiggins, Grant P.,1950-. 136 

QD33.2.G57 2010 Principles of environmental chemistry /James E. Girard. Girard, James. 137 

QC320.P957 2013 Principles of heat and mass transfer /Frank P. Incropera 
... [et al.]. 

Incropera, Frank P. 138 

TA645.W92 2013 Principles of structure /Ken Wyatt, Richard Hough. Wyatt, Ken.,1935-. 139 

HG179.H811 Private wealth :wealth management in practice /Stephen 
M. Horan. 

Horan, Stephen Michael. 140 

BX4811.3.E67 Protestantism /by Trevor Eppehimer. Eppehimer, Trevor. 141 

HM1221.H46 2013 Public relations cases /Darrell C. Hayes, Jerry A. 
Hendrix, Pallavi D. Kumar. 

Hayes, Darrell C. 142 

PN4129.15.J35 2007 Public speaking :concepts and skills for a diverse 
society /Clella Jaffe. 

Jaffe, Clella Iles,1944-. 143 

QC174.12.F39 2012 Quantum mechanics /by Fayyazuddin, Riazuddin. Fayyazuddin,1930-. 144 

วารสาร Re-form research information :รีฟอร์มข่าวสารวิจัย มช. /ศูนย์
บริหารงานวิจีย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

- 145 
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ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

Z1035.8.C5Y751 2007 Reading in China /written by Yu Hui ; translated by Ai 
Xianghua. 

Yu, Hui. 146 

TP492.R45 2013 Refrigeration & air conditioning technology /Bill C. 
Whitman ... [et al.]. 

Whitman, William C.,1930-. 147 

HD77.L425 Research for development :a practical guide /Sophie 
Laws...[et  al]. 

Laws, Sophie. 148 

BX891.3.O84 Roman Catholicism /by Steven Otfinoski. Otfinoski, Steven. 149 

PR457.D38 1998 Romanticism /Aidan Day. Day, Aidan. 150 

HF5438.4.C947 2010 Sales management :concepts and cases /William L. 
Cron, Thomas E. DeCarlo. 

Cron, William L. 151 

- Salon.com /chief editor : Emily Luo. Luo, Emily, editor. 152 

DVD1312 Sky Force[videorecording] = สกายฟอรซ์ ยอดฮีโร่เจ้าเวหา. - 153 

DVD1299 Snowpiercer[videorecording] = ยึดด่วน วันสิ้นโลก. - 154 

DS524.4.S68 Southeast Asian historiography unravelling the myths 
:essays in honour of Barend Jan Terwiel /edited by  

Grabowsky, Volker,ed. 155 

Journal Spectroscopy asia. - 156 

HD62.15.B367 Statistical and managerial techniques for six sigma 
methodology :theory andapplication /Stefano Barone  

Barone, Stefano. 157 

HD30.28.C696 2010 Strategic management in action /Mary Coulter. Coulter, Mary K. 158 

U162.S898 2013 Strategy in the contemporary world :an introduction to 
strategic studies /edited by John Baylis, James J.  

Baylis, John,ed. 159 

TA645.H47 2012 Structural analysis /R.C. Hibbeler. Hibbeler, R. C. 160 

TH845.D33 Structure for architects :a primer /Ramsey Dabby, 
Ashwani Bedi. 

Dabby, Ramsey. 161 

TA439.P896 Super-high-strength high performance concrete /Pu 
Xincheng ; translated by Ding Jixin, NeilMilestone. 

Pu, Xincheng,1931-. 162 

TH880.K53 2013 Sustainable construction :green building design and 
delivery /Charles J. Kibert. 

Kibert, Charles J. 163 

NA2542.36.T49 Sustainable materials, processes and production /Rob 
Thompson ; photography by Martin Thompson. 

Thompson, Rob. 164 

HE151.T86 Sustainable transportation planning :tools for creating 
vibrant, healthy, and resilient communities  

Tumlin, Jeffrey. 165 

วารสาร TEMCA magazine /\สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครือ่งกลไทย. - 166 

8 หน้า จาก 36 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

TK5103.592.F73C436 Terrestrial wireless optical communication /Devi Chadha. Chadha, Devi,author. 167 

- Thai auto 2 million celebration /สถาบันยานยนต.์ สถาบันยานยนต ์168 

Journal Thai-Norwegian business review. - 169 

TX814.5.T63S271 2009 The Asian tofu cook book /Betty Saw. Saw, Betty. 170 

PN671.C36 The Cambridge companion to medieval romance /edited 
by Roberta L. Krueger. 

Krueger, Roberta L. 171 

DVD2564 The Conjuring [videorecoding] / base on the true case 
files of the Warrens. 

- 172 

DVD1304 The King of the streets[videorecording] = ซัดไม่เลือกหน้า 
ฆ่าไม่เลือกพวก. 

- 173 

P29.R67 2010 The Routledge linguistics encyclopedia /edited by 
Kirsten Malmkjaer. 

Malmkjaer, Kirsten,ed. 174 

DVD1303 The Secret Life Of Walter Mitty[videorecording] = ชีวิต
พิศวงของวอลเตอร ์มิตตี้. 

- 175 

- The Usborne Very First Dictionary. อักษรา ฟอร ์คิดส.์ 176 

BF575.A3F77 The anatomy of human destructiveness /Erich Fromm. Fromm, Erich,1900-1980. 177 

DF77.B626 2012 The complete archaeology of Greece :from 
hunter-gatherers to the 20th century AD /John Bintliff. 

Bintliff, John. 178 

TT705.M471 2012 The dressmaker's handbook of couture sewing 
techniques /Lynda Maynard. 

Maynard, Lynda. 179 

TS171.4.F83 2009 The eco-design handbook :a complete sourcebook for 
the home and office /Alastair Fuad-Luke. 

Fuad-Luke, Alastair. 180 

SB409.5.T73C45 The essential guide to growing orchids in the tropics 
/Chia Tet Fatt, text ; David Astley, photography. 

Chia, Tet Fatt. 181 

F1234.R9114 1982 The great rebellion :Mexico, 1905-1924 /Ramón 
Eduardo Ruiz. 

Ruiz, Ramón Eduardo. 182 

SB379.J33J12 The jackfruit /editors, Sudha George Valavi, K.V. Peter, 
George Thottappilly. 

Valavi, Sudha George. 183 

DVD1305 The monkey king [videorecording] = ไซอิว๋ ตอนก าเนิดราชา
วานร. 

- 184 

ML336.6L53 2006 The music of China's ethnic minorities /by Li Yongxiang. Li, Yongxiang. 185 

DVD1302 The necessary death of charlie 
countryman[videorecording] = ชาร์ล ีคันทรีแมน รักนี ้

- 186 

TS195.4.P33 The packaging and design templates sourcebook 2 
/[compiled by Luke Herriott]. 

Herriott, Luke.com. 187 
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E174.R43 1991 The reader's companion to American history /Eric Foner 
and John A. Garraty, editors ; sponsored by  

Garraty, John Arthur,1920-. 188 

R601.L676 2011 Traditional Chinese medicine /Liao YuqunYuqun ; 
translated byLi Zhaoguo etc. 

Liao, Yuqun,1953-. 189 

- Trainer /สถาบันการบินพลเรอืน. - 190 

วารสาร Trainer /สถาบันการบินพลเรอืน. - 191 

QC23.2.B38 2014 University physics with modern physics /Wolfgang 
Bauer, Gary D. Westfall. 

Bauer, Wolfgang,1959-. 192 

Thai journal Upubon. - 193 

SF968.D86 Veterinary treatment of sheep and goats /Graham R. 
Duncanson. 

Duncanson, Graham R. 194 

DVD1311 Walking with dinosaurs the movie [videorecording] = วอล์
คกิ้ง วิธ ไดโนซอร ์เดอะ มูฟวี่. 

- 195 

PR21.M787 Ways of reading :advanced reading skills for students 
ofEnglish literature /Martin Montgomery ... [et al.]. 

Montgomery, Martin. 196 

วารสาร WindowsITPro. - 197 

JZ1242.K43 2013 World politics trend and transformation /Charles W. 
Kegley and Shannon Lindsey Blanton. 

Kegley, Charles W. 198 

- กฎหมาย /คณะนิตศิาสตร ์มหาวิทยาลยอุบลราชธาน.ี กฎหมาย. 199 

JQ1743.5.M87ก128 กบฏแผ่นดิน แย่งชิงอ านาจ :11 กบฏ 1 ปฏิวัติ 12 รัฐประหาร ในวัง
วนเก้าอี้ผู้น าชาต ิ/ชาดา นนทวัฒน ์  

ชาดา นนทวัฒน,์บรรณาธิการ. 200 

DS571ส661 กบฏไพร่หรอืผีบุญ :ประวตัิศาสตร์การต่อสู้ของราษฎรกับอ านาจรัฐ
เหนือแผ่นดนิสยาม /สายสกุล เดชาบุตร. 

สายสกุล เดชาบุตร. 201 

- กรรมสนองกรรม. เจตน์  มหาเกตุ. 202 

- กระดูกกลไกเกาะยึดร่างกาย. คิม  จิ ฮยุน. 203 

- กระต๊ากกระต๊าก. ตุ๊บปอง. 204 

PZ90.T5ม443 กระต่ายเจ้าปัญญาและนานานิทานแสนสนุก /มานพ แก้วสนิท. มานพ แก้วสนิท. 205 

- กระต่ายน้อยซุกซนจัง. พี่กุดจี่. 206 

- กระต่ายน้อยแสนซนบนดวงจันทร.์ รศ.กุลวรา  ชูพงศ์ไพโรจน.์ 207 

RT41ศ444ก 2554 กระบวนการพยาบาล :เครื่องมือนักจดัการสุขภาพองค์กรรวมเพือ่
วิวัฒน์และพัฒนาสุขภาพปฐมภูมิ /ศิราณี อินทร 

ศิราณี อินทรหนองไผ.่ 208 

- กระรอกนอ้ยเจ้าป่า. Jung Hee-young. 209 
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DE86ช112 2556 กรีก-โรมัน ประวัตศิาสตร์และอารยธรรม ต้นธารภูมิปัญญาและ
วิทยาการแห่งโลกตะวันตก /ชญา ปิยะชาต.ิ 

ชญา ปิยะชาต.ิ 210 

HD30.28พ489 กลยุทธ ์=On strategy /[โดย Michael E. Porter & James C. 
Collins ; ผู้แปล : ณัฐยา สินตระการผล ; ผู้เรียบเรียง  

พอร์เตอร,์ ไมเคิล อ.ี 211 

- กล้วยหอมยอดกตัญญ.ู Li Li Jie. 212 

B162บ284 กว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู ้/บัวอุษา เรียบเรียง. บัวอุษา. 213 

DS22ร123 กองทัพอ ามหิต เจงกิสข่าน /รณชัย ชาติทินกร. รณชัย ชาติทินกร. 214 

TPบ582ก การก าจัดสีรีแอคทีฟแบล็ค 5 จากสารละลายโดยใช้ถ่านกัมมันต์จาก
ชานอ้อย /บุญส่ง จุทารัตน.์ 

บุญส่ง จุทารัตน์. 215 

- การจดัการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในอาเซียน
เพื่อตอบรับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน / 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

216 

DS570.L28จ795 การจัดการวิสาหกิจชุมชนเพือ่การพึ่งตนเอง: กรณีศึกษากลุ่มจักสาน
ครุน้อย บ้านสะอาง อ าเภอขุขันธ ์จังหวัด 

ผ่องศร ี  จันทร์สุข. 217 

- การจัดการศึกษาเพื่อทวยราษฎร์ /เขียน สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง. สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง. 218 

- การเจรจาสู่อนาคตปาตานี /โดย ดอน ปาทาน, เอกรินทร ์ต่วนศิร.ิ ดอน ปาทาน. 219 

- การใช้ห้องสมุดกับคุณหน.ู ฉวีลักษณ์  บุณยะกาญจน. 220 

W85.5ล231ก 2548 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย /บรรณาธิการ, ลักษม ีชาญเวชช.์ - 221 

- การท่องเที่ยวไทยจากนโยบายสู่รากหญ้า /มิ่งสรรพ ์ขาวสอาด. มิ่งสรรพ ์ขาวสอาด. 222 

- การบริหารผลิตภาพ /พงศ์พัฒน ์เพ็ชรรุ่งเรือง. พงศ์พัฒน ์เพ็ชรรุ่งเรอืง. 223 

- การประชุมทางวิชาการ"ศาสตราจารย์สังเวียนอนิทรวิชัยด้านตลาด
การเงินไทย"ครั้งที่21ประจ าปี2556 /คณะพาณิช 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

224 

- การประชุมวชิาการการน าเสนอผลงานด้านการจัดการอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีระดับปริญญาตร ีครั้งที่ 1 ปี  

การประชุมวชิาการการน าเสนอผลงานด้าน
การจัดการอุตสาหกรรมและ 

225 

- การประชุมวชิาการโลกมุสลิมประจ าปี2556:ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
เชิงแข่งขันและมรดกทางวัฒนธรรมของมุสลิม 

อิศรา ศานติศาสน.์ 226 

- การปรับปรุงคุณภาพน้ าและการบ าบัดน้ าเสียทางกายภาพ-เคมี /ชัย
ศร ีสุขสาโรจน.์ 

ชัยศร ีสุขสาโรจน.์ 227 

- การปรับปรุงมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุน้การลงทุนวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีในภาคเอกชน /ส านักงานพัฒนา 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

228 

- การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวติ /คณะกรรมการการอุดมศึกษา. คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 229 

- การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ /คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ. 

230 
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ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

R729.5.G4ก499 2556 การรักษาพยาบาลโรคเบื้องตน้ /วราภรณ์ บุญเชียง, วิลาวัณย ์เตือน
ราฎร์ บรรณาธิการ. 

วราภรณ์ บุญเชียง,บรรณาธิการ. 231 

PLน314ก การวิเคราะห์ความหมายของค าประสมภาษาจีนที่มีค าว่า "  "  /
นวลแข  สาระมูล. 

นวลแข  สาระมูล. 232 

- การวิเคราะห์โวหารรสและโวหารภาพพจน์ในบทละครพระราชนพินธ์
แปลกวีนิพนธ์จีนชุด "หยกใสร่ายค า"./นางสาว 

ทมนี  ศรีชนะ. 233 

- การศึกษากลวิธีการตั้งชือ่เพลงของหลินจวิ้นเจี๋ย./นางสาวฐาณิญา  
พื้นผา. 

ฐาณิญา  พื้นผา. 234 

PLส831ก การศึกษาความขัดแย้งและกลวิธีการสร้างความขัดแย้งที่ปรากฏ
ในนวนิยาย เรื่อง "อาญารัก" ของจ าลักษณ์ /สุพัตรา   

สุพัตรา  โพธิ์สิงห.์ 235 

PLบ676ก การศึกษาเปรียบเทียบตัวละครคู่ตรงข้าม ในนวนิยายเรือ่งขนมจีนป้า
ทองดี ของกีรต ิชนา /บุษยมาศ  พันธ์งาน. 

บุษยมาศ  พันธ์งาน. 236 

PLอ764 2556 การศึกษาเปรียบเทียบส านวนจีน(4 ตัวอักษร)และส านวนไทยที่มี
ความหมายใกล้เคียงกัน/อิสริยา  คณะเมือง.. 

อิสริยา  คณะเมือง. 237 

Pว533ก การศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฏในภาพยนตรโ์ฆษณาสถาบันเสริมความ
งาม :กรณีศึกษาจากเว็บไซต์ยูทูบ /วชิชุดา   

วิชชุดา  จันทร์โท. 238 

Pอ419ก การศึกษาวัจนลีลาในงานเขียนของพระไพศาล  วิสาโล  ในนิตยสาร
อิมเมจ ระหว่างป ีพ.ศ. 2551-2555 /อรุโณทัย  สม 

อรุโณทัย  สมศรี. 239 

PLอ455ก การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชือ่ชาในภาษาจีน /อ้อยใจ  ไชยวงศ์
.. 

อ้อยใจ  ไชยวงศ.์ 240 

- การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อนวนิยายภาษาจีนเป็นภาษาไทย 
: กรณีศึกษา ชุด มากกว่ารัก ส านักพมิพ์แจ่ม 

เจนจิรา  วิเศษชาต.ิ 241 

PLภ431ก การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อยุทธจักรนิยายจีน :กรณึศีกษา
ยุทธจักรนิยายจีนของโกว้เล้งและกิมย้ง /ภาณ 

ภาณุกานต์  ทศลา. 242 

- การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อละครโทรทัศนไ์ทยเป็น
ภาษาจีน./นางสาวสุจิตรา  มาลีลัย. 

สุจิตรา  มาลีลัย. 243 

- การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อสินค้าแบนด์เนมต่างประเทศ
ประเภทกระเป๋าเป็นภาษาจีน./นางสาวปนัดดา   

ปนัดดา  อาทิเวช. 244 

- การศึกษาวิเคราะห์การตั้งชื่อของชาวจีน. วริรธร  แสงเดือน. 245 

- การศึกษาวิเคราะห์การตั้งชื่อของชาวจีน./นางสาวจุฑามาศ  พิมวัน. วรินธร  แสงเดือน. 246 

- การศึกษาวิเคราะห์การตั้งชื่อของชาวจีน./นางสาววรนิธร  แสง
เดือน. 

วรินธร  แสงเดือน. 247 

- การศึกษาวิเคราะห์การแปลชื่อภาพยนตรไ์ทยเป็นภาษาจีน./นางสาว
สุธิดา  พิมพ์หน.ู 

สุธิดา  พิมพ์หน.ู 248 

- การศึกษาวิเคราะห์ค าประสมภาษาจีน ที่มีค าว่า "  " เป็นค า
ประสม./นางสาวจุฑามาศ  สิงหา. 

จุฑามาศ  สิงหา. 249 

- การศึกษาวิเคราะห์ค ายืมภาษาจีนในภาษาไทย: กรณีศึกษาหนังสือ
เรื่อง "จีนใช้ไทยยืม"./นางสาวกนกวรรณ   

กนกวรรณ  พริ้งเพราะ. 250 
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- การศึกษาวิเคราะห์ค าศพัท์ภาษาจีนทีม่ีค าว่า "  ",  "  " , "  ", "  
" เป็นค าประสม./นางสาวสุชาดา  ค าใสขาว. 

สุชาดา  ค าใสขาว. 251 

- การศึกษาวิเคราะห์ค าอวยพรภาษาจีน./นางสาวสาลินี  แหวนวงษ.์ สาลินี  แหวนวงษ.์ 252 

- การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของค ากลอนคู่จีน./นาย
วราพงษ ์  แซ่ตั้ง. 

วราพงษ ์  แซ่ตั้ง. 253 

PLส838ก การศึกษาวิเคราะหต์ัวละครตามทฤษฎีจิตวิทยาในนวนิยายเรื่อง "คน
แคระ" ของ วิภาส  ศรีทอง /สุภาพร  วิจิตรโกศล. 

สุภาพร  วิจิตรโกศล. 254 

PLอ286ก การศึกษาวิเคราะหต์ัวละโทรทศัน์กับนวนิยาย เรื่อง "กาเหว่าที่บาง
เพลง" ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ ์  ปราโมช / 

อมรรตัร ์  ท าเนาว์. 255 

PLส867ก การศึกษาวิเคราะหต์ัวอักษรจีนที่ใชต่วั "  " เป็นส่วนประกอบ./
นางสาวสุรีรตัน ์  ทองดี. 

สุรีรตัน ์  ทองด.ี 256 

PLร623ก การศึกษาวิเคราะห์บทบาทและลักษณะนิสัยของตวัละครในนวนยิาย
เรื่อง "บ้าน" ของปาจิน /รุ่งนภา  ค าถาวร. 

รุ่งนภา  ค าถาวร. 257 

PNว648 2556 การศึกษาวิเคราะห์สภุาษิตแต้จิ๋ว/วิภาดา  ทองธรรมสิร.ิ วิภาดา  ทองธรรมสริ.ิ 258 

- การศึกษาวิเคราะหอ์ักษรจีนที่ประกอบด้วยอักษรตวัเดียวกัน./
นางสาวนาฎสิน ี  โพธิสาร. 

นาฎสินี  โพธิสาร. 259 

- การศึกษาวิธีการแปลชื่อตัวการต์ูนต่างประเทศเป็นภาษาจีน./
นางสาวพัชรนิทร ์  เจียมวงศ์. 

พัชรนิทร ์  เจียมวงศ์. 260 

- การศึกษาส านวนจนีค าว่า "  "./นางสาวจุฑามาศ  พิมวัน. จุฑามาศ  พิมวัน. 261 

- การสังเคราะห์วัสดุนาโนโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล /ธิติพันธุ ์
ทองเต็ม. 

ธิติพันธุ ์ทองเต็ม. 262 

- การสังเคราะห์วัสดุนาโนโดยวิธีไมโครเวฟ /ธิติพันธุ ์ทองเต็ม. ธิติพันธุ ์ทองเต็ม. 263 

- การสัมมนาวิชาการเรื่องกฎหมายส าคัญที่ใช้ในการบริการ
กลุ่มเป้าหมายด้านสวัสดิการสังคมเพือ่รองรับประชาคมอา 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์

264 

- การส ารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินของประเทศไทย พ.ศ. ... /
ส านักงานสถิติแห่งชาต.ิ 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ265 

- การส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. ... /
ส านักงานสถิติแห่งชาต.ิ 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ266 

- การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาส
ที่ 4 : ตุลาคม-ธันวาคม .../ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

- 267 

- การส ารวจและการศึกษาวิเคราะหช์ื่อร้านค้าภาษาจีนของชาวไทยเชื้อ
สายจีนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร ์จังหวัด 

เกษราภรณ์  ใจมั่น. 268 

P96.M43น152 การสื่อสารการตลาด = Marketing communications/นธกฤต 
วันตะ๊เมล์. 

นธกฤต วันตะ๊เมล.์ 269 

HN700.592.M3ก528 2549 การสื่อสารแบบมีส่วนรว่มและการพัฒนาชุมชน :จากแนวคิดสู่
ปฏิบัติการวิจัยในสังคมไทย /โดย ปาริชาต  สถาปิตา 

ปาริชาต สถาปิตานนท.์ 270 

13 หน้า จาก 36 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- ก าไรเงินเพิ่มลิงขายหมวก. คิม โซ ฮึย. 271 

- กินมรุมลืมมะเร็ง. สุวิมล  โตน่วุธ. 272 

- กุ๋งกิ๋ง รักเพื่อน. มนฤด ี  ทองกลอย. 273 

- เกมสนุก 1. - 274 

- เกมสนุก 2. - 275 

- เกมสนุก 3. - 276 

- เกมสนุก 4. - 277 

- เกมสนุก 5. - 278 

- เกมสนุก6. - 279 

SB211.C3ด434ก 2556 เกษตรพนัธะสัญญามันส าปะหลัง เพื่อป้อนเข้าสู่โรงงาน: กรณีศึกษา
เกษตรกรปลูกมันส าประหลัง บ้านน้ าซับ ต.บุ 

ดาวประกาย  สุนทราวงศ.์ 280 

- แก๊งป่วนก๊วนคณิต. - 281 

DVD1309 แก้วนี้หวัใจสั่น [videorecording] = Coffee please. - 282 

QA76.2.A2ว694 แกะรอยหยักสมอง 2 มหาเศรษฐีโลกไอท ีบิลล์ เกตส์ สตฟี จอบส์ /วิ
ริยาภรณ์ จุนหะวิทยะ. 

วิริยาภรณ์ จุนหะวิทยะ. 283 

- ขนมแสนอรอ่ย. - 284 

- ขยันก่อนสอบ คณิตศาสตร ์ป.2. ทรงวิทย ์  สุวรรณธาดา. 285 

- ขย า ขย าท าภาพสวย...สวย. กุลวรา  ชูพงศไ์พโรจน.์ 286 

- ของขวัญให้ครูที่หนรูัก. Kim Yae-shil. 287 

- ข้อเสนอตอ่การปฏิรูประบบการเงินการคลังเพื่อการวิจัยของประเทศ 
/ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. 

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน.์ 288 

BF636อ871 ขอให้มีแรงสูช้นะทุกอุปสรรคที่ขวางกั้น /เอ - พริล. เอ-พริล. 289 

RA645.B32ช576 ข่าวดีส าหรับผู้ทรมานจากอาการปวดหลัง /เขียน ชิสา สรวิสตูร ; 
บรรณาธิการ วรวัฒน ์เอียวสนิพานชิ. 

ชิสา สรวิสูตร. 290 

- ข้าวไทย /นิตยสารข้าวไทย. นิตยสารข้าวไทย. 291 

- เขาว่าผมเป็นจอมเฟอะฟะ. พัชร ี  มีสุคนธ.์ 292 

- คณิตศาสตร ์ป.1. ทรงวิทย ์  สุวรรณธาดา. 293 

- คณิตศาสตร ์ป.2. ทรงวิทย ์  สุวรรณธาดา. 294 

14 หน้า จาก 36 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- คณิตศาสตร ์ป.3. ทรงวิทย ์  สุวรรณธาดา. 295 

- คณิตศาสตร ์ป.4. ทรงวิทย ์  สุวรรณธาดา. 296 

- คณิตศาสตร ์ป.6. ทรงวิทย ์  สุวรรณธาดา. 297 

รส ช158 คน (ไม่) เหมือนกัน/ชาติณรงค ์วิสุตกุล. ชาติณรงค์ วิสตุกุล. 298 

- คมค าธรรมออนไลน.์ ว.วชริเมธี. 299 

- ครอบครวัตวัป่วนชวนเลี้ยงปลา. Kim Young-Gon. 300 

DS570.L28จ795 ครัวเรือนชาวบ้านในบริบทการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเกษตร
ชนบท: กรณีศึกษา บ้านลือ ต าบลลือ อ าเภอปทุม 

พิมพ์ชนก  สมน้อย. 301 

DS562ย126ค ครึ่งศตวรรษแห่งการค้นหาและเส้นทางสู่อนาคตประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นไทยว่าด้วยความเป็นมา สถานภาพ แนวคิด 

ยงยุทธ ชูแว่น. 302 

- ความดีสีเหลืองส้ม. รัตนา  คชนาท. 303 

RB127ศ287 ความปวดและการระงับปวด =Pain & pain management  /ศศิ
กานต์ นิมมานรัชต,์ วงจันทร์ เพชรพเิชฐเชียร, ชัชชยั  

ศศิกานต ์นิมมานรัชต.์ 304 

RC111ว432 ความรู้เรื่องโรค :โรคติดเชือ้ /วันทนีย ์บุญบงการ. วันทนีย ์บุญบงการ. 305 

RC200.A3ว432 ความรู้เรื่องโรค :โรคติดตอ่ทางเพศสมัพันธ์ /วันทนยี ์บุญบงการ. วันทนีย ์บุญบงการ. 306 

RL71ว432 ความรู้เรื่องโรค :โรคทางผิวหนัง /วันทนีย ์บุญบงการ. วันทนีย ์บุญบงการ. 307 

RE45ว432 ความรู้เรื่องโรค :โรคทางระบบห ูตา คอ จมูก และกลุ่มอุบตัิเหต ุ/
วันทนีย ์บุญบงการ. 

วันทนีย ์บุญบงการ. 308 

HF5386ท449 2556 ความลับเงินล้าน /โดย ทินมณี สุขไสว. ทินมณี สุขไสว. 309 

BD436อ649 2552 ความลับในความรัก =Condition of love : the philosophy of 
intimacy  /John Armstrong ; [แปล] จีระนันท ์พิตร 

อาร์มสตรอง, จอห์น. 310 

- ความสามารถทั่วไปกพ.&ความถนัดเชิงวิชาการ /ประเสริฐ บุญปลูก, 
สุทิศ เชื่อมาก, ด าเนิน เสวีพงศ.์ 

ประเสริฐ บุญปลูก. 311 

- ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
ตอนล่าง /ล่าง / ส านักอนุรักษ์ทรพัยากรป่าชาย 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.ส านัก
อนุรักษ์ทรพัยากรป่าชายเลน. 

312 

- ความหลากหลายและมูลค่าของสตัวน์้ าเศรษฐกิจบริเวณป่าชายเลน
ในพื้นทีช่ายฝั่งอ่าวไทยตอนบน6จังหวัด /ส านัก 

ส านักอนรุักษ์ทรพัยากรป่าชายเลน กรม
ทรัพยากรทางและชายฝั่ง 

313 

- คันฉ่องส่องปรัชญา /นิพนธ ์แจ่มดวง. นิพนธ ์แจ่มดวง. 314 

- คามีเลี่ยนกิ้งก่าเปลี่ยนส.ี ชีวัน  วิสาสะ. 315 

PN6095.T5ป429 ค าคม พลังชีวิต เอาชนะอุปสรรคให้ได้ /ปรัชญ์ เติมเต็มใจ. ปรัชญ์ เติมเต็มใจ. 316 

PL539ค356 ค าญี่ปุ่น 205 สถานการณ์ /โดย Kyoto Nihongo Kyoiku 
Center ; ผู้แปล สุภา ปัทมานันท์. 

สุภา ปัทมานันท์,ผู้แปล. 317 

15 หน้า จาก 36 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- คุณกบกับคุณคางคกเพื่อนรัก. อาร์โนล์ด โลเบล. 318 

- คุณกบกับคุณคางคกเพื่อนรักทุกฤดู. อาร์โนล์ด  โลเบล. 319 

BF637.S8บ564 คุณเปลี่ยนชีวิตสู่ความส าเร็จได ้=Change your life success /
บุญเลิศ สายสนิท. 

บุญเลิศ สายสนิท. 320 

- คุณยายหมาป่า. เอ็ด ยัง. 321 

- คู่มือ ป.1 (รวมทุกวิชา). The Mentor. 322 

- คู่มือ ป.2 (รวมทุกวิชา). The Mentor. 323 

- คู่มือ ป.3 (รวมทุกวิชา). The Mentor. 324 

- คู่มือ ป.5 (รวมทุกวิชา). The Mentor. 325 

- คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรมผลติบรรจุภัณฑ์
พลาสติก /กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 326 

- คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดลอ้ม(Environmental Audit)
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ:ประเภทท่าเทียบเรือ / 

cส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

327 

- คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดลอ้ม(Environmental Audit)
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ:ประเภทนิคมอุตสาหกรรม 

cส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

328 

- คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดลอ้ม(Environmental Audit)
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ:ประเภทอุตสาหกรรมและ 

cส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

329 

- คู่มือการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในรายงาน  

cส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

330 

- คู่มือการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในรายงาน  

cส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

331 

- คู่มือการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในรายงาน  

cส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

332 

- คู่มือความรู้ความสามารถทั่วไปก.พ.ทุกระดับ1,2,3และ4 /วิรัช แสน
จันทร ์... [และคนอื่นๆ]. 

วิรัช แสนจันทร.์ 333 

PE1271ค695ก คู่มือฉบับนักเรียน กริยา 3 ช่อง. - 334 

RJ370ค695 2540 คู่มือปฐมพยาบาลส าหรับเด็ก /อภิชัย ชัยดรุณ, ประไพ ชัยอรุณ, 
แปล. 

- 335 

RB45ป411 2554 ล.1 คู่มือแปลผลตรวจเลือด.เล่มแรก ฉบับปรับปรุงใหม่ /ประสาร เปรมะ
สกุล. 

ประสาร เปรมะสกุล. 336 

RB45ป411 2554 คู่มือแปลผลตรวจเลือด.เล่มสอง /ประสาร เปรมะสกุล. ประสาร เปรมะสกุล. 337 

- คู่มือศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติส าหรับเด็กนักส ารวจตัวจิว๋ /
ส านักอุทยานแห่งชาต ิกรมอุทยานแห่งชาติ  

ส านักอุทยานแห่งชาต ิกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พชื 

338 

PL539ค695 2554 คู่มือสนทนาฉบับพกพาภาษาญ่ีปุ่น /บรรณาธิการ: สถาพร ฉันท์
ประสูตร. 

สถาพร ฉันท์ประสตูร,บรรณาธิการ. 339 

16 หน้า จาก 36 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- คู่มือหลักสตูรการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหงปีการศึกษา2557 /บัณฑิตวิทยาลัย  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 340 

DS570.L28จ795 เครือข่ายการค้าผ้าห่มมือสองในตลาดชายแดนชอ่งจอม อ ากาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร/์กนวรรณ  ฤทธิเดช. 

กนวรรณ  ฤทธิเดช. 341 

PE1449ค167 เคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษให ้"เก่ง" =Learning 
vocabulary for English learner /ครูแอร ์อรศริ.ิ 

ครูแอร ์อรศริ.ิ 342 

- โคเปอร์นิคัสผู้ปฏิวัติดาราศาสตร ์/นรา สุภัคโรจน,์แปล. นรา สุภัคโรจน.์ 343 

- โครงการจัดท าฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนภุาคกลุ่ม
จังหวัดอุบลราชธานีอ านาจเจริญยโสธรและ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 

344 

- โครงการจัดท าฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนภุาคกลุ่ม
จังหวัดอุบลราชธานีอ านาจเจริญยโสธรและ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 

345 

- โครงงานวิทย์ไม่ยากอย่างที่คิด. Joyce Henderson. 346 

PN6519.T45ว663 2550 โคลงเด่นในวรรณคดี /วิมล กุณราชา. วิมล กุณราชา. 347 

- ใครไม่ป่วย ยกมือขึ้น. หมอแดง. 348 

- งบแสดงฐานการเงินและงบรายได้และค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ
พงศ.2549 /กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 349 

- งานสัมฤทธิ ์  ชีวิตรื่นรมย.์ ว.วชริเมธี. 350 

- เงาะป่า. แพงขวัญ. 351 

DVD1310 จดหมาย ความทรงจ า[videorecording] = Timeline. - 352 

- จ๊อกไปเที่ยวทะเล. อั้ม. 353 

- จ๊อกไปเที่ยวสวนสนุก. อั้ม. 354 

- จะเลือกการปฏิวัติทางการศึกษาหรอืจะเลือกความพินาศ? /วิทยากร 
เชียงกูล. 

วิทยากร เชียงกูล. 355 

- จัตุรัส ราชาสี่เหลี่ยม. ชิน อึน มี. 356 

BF637.C5บ294 จากศูนย์สู่พันล้าน มหาเศรษฐีคิดและท าอย่างไร  /บารมี ฉัตรฉลอง
รัตน.์ 

บารมี ฉัตรฉลองรัตน.์ 357 

BF637.S8บ294 จากศูนย์สู่พันล้าน มหาเศรษฐีคิดและท าอย่างไร /บารม ีฉัตรฉลอง
รัช. 

บารมี ฉัตรฉลองรัช. 358 

PL551จ383 จ าศัพท์คันจิ. - 359 

BJ1533.D49อ965 จิตที่ไม่หวั่นไหว :คุณจะก้าวข้ามปัญหาชีวิตไปได้อย่างไร /ริวโฮ โอ
คาวา ; [นันทวิทย ์พรพิบูลย ์แปล]. 

โอคาวา, ริวโฮ. 360 

- จิ๋วแจ๋วท่องโลกกว้าง. ป้าเหน่ง. 361 

- จี๊ดจ๊าด ขี้อิจฉา. มณิศา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา. 362 

17 หน้า จาก 36 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- จี๊ดจ๊าด ขี้อิจฉา. มณิศา  ปาลกะวงศ์  ณ  อยุธยา. 363 

PL4168น299 2554 จีนใช้ไทยยืม /นวรัตน ์ภักดีค า เขียน. นวรตัน ์ภักดีค า. 364 

- จุ.๊..จุ๊...ฉันมีความลับจะบอก. Jennifer Moore-Mallinos. 365 

- จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย :การวิเคราะห์ชอ่งว่างนโยบาย /มิ่งสรรพ ์
ขาวสอาด. 

มิ่งสรรพ ์ขาวสอาด. 366 

- เจ้าป่าปวดหัว. ตุ๊บปอง. 367 

BQ4210ม111 เจาะลึกอภินิหาร กายสิทธิ ์อิทธิฤทธิ์ หลวงปู่สรวง :พระอริยสงฆ์ผู้อยู่
เหนือโลก /ม.สุปุตฺติโก. 

ม.สุปุตฺตโิก. 368 

- ฉลาดที่สุดกับชุดฟองน้ าความรู ้Sponge 2. KBS Sponge Team. 369 

- ช่วยดว้ยครับ! มีสัตว์ประหลาดในห้องนอนผม!!. สตีฟ  สมอลแมน. 370 

- ชาติที ่7 การให้อภัยของพระจนัทกุมาร. ปิติพร  วทาทิยาภรณ์. 371 

BF637.C5ฐ335 ช้าๆ หน่อย :สู่ชีวติเรียบง่าย เพื่อเรา เพื่อโลก =Slow life /ฐิตินันท ์
ศรีสถติ, เขียน ; กุลธวัช เจริญผล, ภาพประกอบ. 

ฐิตินันท ์ศรีสถติ. 372 

QD415ด451ช 2553 ชีวเคมี /ดาวัลย ์ฉิมภู่. ดาวัลย์ ฉิมภู.่ 373 

HVธ525 2556 ชีวิตของคนขอทานในตลาดเจริญศร ีอ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธาน=ีLife Of Beggars In Charoensri  

ธารารัตร ์  วรรณทอง. 374 

- ชุดทรัพยากรสัตว์น้ า หอยแมลงภู่. ส.พุ่มสุวรรณ. 375 

- ชุดปลาเลี้ยงง่าย ฝึกเลี้ยงปลาดุก. ส.พุ่มสุวรรณ. 376 

- ชุดปลาเลี้ยงง่ายสองพี่น้องเลี้ยงปลานิล. ส.พุ่มสุวรรณ. 377 

- ชุดปลาสวยงาม ตะพัด ปลาโบราณ. ส.พุ่มสุวรรณ. 378 

- ชุดอักษรแสนสนุก ชีวติของตาโห. ดารณี  ศักดิ์ศิริผล. 379 

- ชุดอักษรแสนสนุก ชีวติของลุงฉาบ. ดารณี  ศักดิ์ศิริผล. 380 

- ชุดอักษรแสนสนุก เด็กชายเปาเป่าปี่. ดารณี  ศักดิ์ศิริผล. 381 

- ชุดอักษรแสนสนุก เด็กชายรังรัก. ดารณี  ศักดิ์ศิริผล. 382 

- ชุดอักษรแสนสนุก ตาต้อยนักมวยตู.้ ดารณี  ศักดิ์ศิริผล. 383 

- ชุดอักษรแสนสนุก น้องของหนูนา. ดารณี  ศักดิ์ศิริผล. 384 

- ชุดอักษรแสนสนุก บ้านของบังอร. ดารณี  ศักดิ์ศิริผล. 385 

- ชุดอักษรแสนสนุก เพลงจ้ิงจก. ดารณี  ศักดิ์ศิริผล. 386 

18 หน้า จาก 36 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- ชุดอักษรแสนสนุก รูปวาดของครูคชา. ดารณี  ศักดิ์ศิริผล. 387 

- ชุดอักษรแสนสนุก ลุงอ้วน. ดารณี  ศักดิ์ศิริผล. 388 

- ชุดอักษรแสนสนุกเกาะแก้ว. ดารณี  ศักดิ์ศิริผล. 389 

- ชุดอักษรแสนสนุกครอบครวัของเงาะ. ดารณี  ศักดิ์ศิริผล. 390 

- ชุดอักษรแสนสนุกชีวติของเฟีอ่งฟ้า. ดารณี  ศักดิ์ศิริผล. 391 

- ชุดอักษรแสนสนุกนายทา. ดารณี  ศักดิ์ศิริผล. 392 

- ชุดอักษรแสนสนุกบ้านของบังอร. ดารณี  ศักดิ์ศิริผล. 393 

- ชุดอักษรแสนสนุกเรือ่งของพิมพา. ดารณี  ศักดิ์ศิริผล. 394 

- ชุดอักษรแสนสนุกเรือ่งของมาลี. ดารณี  ศักดิ์ศิริผล. 395 

- ชุดอักษรแสนสนุกลูกลิงและลูกลา. ดารณี  ศักดิ์ศิริผล. 396 

- ชุดอัจฉริยะปั้นได้เขาวงกต ตอน ผจญภัยในทะเล. Lee Woo-il. 397 

BF575.S39ฌ999ช เชื่อมั่นในตนเอง :ก้าวข้ามอุปสรรคและเอาชนะความล้มเหลว /เฌอ
มาณย์ รัตนพงศ์ตระกลู. 

เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกลู. 398 

- ซานตาคลอส. มัวร ี  คุนนาส. 399 

- ซูเปอร์พระธรรมะ 3G. พระมหาสมปอง ตาลปุตโต. 400 

- ดนตรีล้านนาสล่าเครื่องตีภูมิปัญญาชา่งท าเครื่องดนตรีทอ้งถิ่น
ภาคเหนือประเภทเครื่องต ี/เขียน ธิติพล กันตีวงศ ์... [ 

ธิติพล กันตีวงศ.์ 401 

- ดวงจันทร.์ พอลเล็ต  บูชัว. 402 

- ดาวน้อยสนี้ าเงิน. เดซี่. 403 

- ดูนั่นส!ิ ตัวอะไร. พัชน ี  เล้าแสงชัยวัฒน.์ 404 

- ต๊กแกกั๊บแจกลาย. คุณหญิงจ านงศรี  หาญเจนลักษณ์. 405 

- ต้นฉบับขอบคุณ. พี่กุดจี่. 406 

- ต่อยอดไอเดียท าธุรกิจกับ5ธุรกิจสร้างสรรค์สาขาแฟชั่น /เขียนและ
เรียบเรียง การดี เลียวไพโรจน ์และคณะ. 

การดี เลียวไพโรจน.์ 407 

- ต่อยอดไอเดียท าธุรกิจกับ5ธุรกิจสร้างสรรค์สาขาอาหาร /เขียนและ
เรียบเรียง การดี เลียวไพโรจน ์และคณะ. 

การดี เลียวไพโรจน.์ 408 

- ตะวนัออกกลางในโลกสมัยใหม ่/เรียงเรียง ไพลิน กิตติเสร.ี ไพลิน กิตติเสร.ี 409 

นว ร87ต62 ตากสินมหาราช /บทประพันธ์และบทละครโทรทัศน์ แรเงา ; เรียบ
เรียงจากบทละครโทรทัศน ์บงกชเพชร. 

แรเงา. 410 

19 หน้า จาก 36 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- ตามรอยสักขุมทรัพย์แห่งป่า. Polygon  Wizard. 411 

PN466ส962 ต านาน ผลงาน :นักเขียนรางวัลซีไรต ์(คนแรก - ปัจจุบัน 2554) /
แสงศรัทธา ณ ปลายฟ้า เรียบเรียง. 

แสงศรัทธา ณ ปลายฟ้า. 412 

- ต ารวจของประชาชนเป็นไปได้หรอื /สมเกียรต ิอัศวิษณุ. สมเกียรต ิอัศวิษณุ. 413 

BF1714.T5ส432 2554 ต ารามรดกอีสาน /สวิง บุญเจิม. สวิง บุญเจิม. 414 

- ติว-เฉลยข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5. The Mentor. 415 

- ติว-เฉลยข้อสอบภาษาไทย ป.5. เสาวนีย ์  มานิตยกุล. 416 

- ติว-เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร ์ป.6. The Mentor. 417 

DVD1308 ตีสาม คืนสาม[videorecording] = 3 AM Part 2. - 418 

- ตุ๊กตาแสนน่ารักจากผ้าสักหลาด. ชิงะค ิคาซุเอะ. 419 

- ไตรเซอราทอปส.์ Bailey,Gerry . 420 

- ถ้วยฟูขี้อิจฉา. Trace Moroney. 421 

- ถ้วยฟูไม่อยากเศร้า. Trace Moroney. 422 

- ถอดรหสัจีโนมมนษุย ์/ผู้เขียน Matt Ridley, ผู้แปล ปณต ไกรโรจ
นานันท.์ 

Matt Ridley. 423 

- ถ้าโลกนี้ไม่มีส้วมจะเป็นยังไง?. Lee Kyeong Seon. 424 

RT98พ718 2557 ทฤษฎ ีปรัชญา ความรู้สู่การปฏิบัติ ในงานพยาบาลอนามัยชุมชน /
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ. 

พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ. 425 

HQ772อ659 ทฤษฎีการเรียนรู้ของสมองส าหรับพอ่แม่ ครู และผู้บรหิาร /อาร ี
สัณหฉวี ;สมนึก พานิชกิจ บรรณาธิการ. 

อารี สัณหฉว.ี 426 

ดยท597 ทศชาติชาดก /บรรณาธิการ ฝ้าย เจริญสุข. ฝ้าย เจริญสุข. 427 

- ทายซิ ทายซิ ฉันคือใคร. เกริก ยุ้นพันธ.์ 428 

- ท าดีได้ท าชั่วได้ชั่ว. - 429 

วารสาร ที่นี่ส านักจุฬาราชมนตร.ี - 430 

- ที่ว่างที่กว้าง. ด.ช.ไม้ดาบ. 431 

HB501ฟ541 ทุนนิยม :ความรู้ฉบับพกพา =Capitalism : a very short 
introduction /James Fulcher ; ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย  

ฟุลเชอร,์ เจมส์. 432 

PE1449บ816 เทคนิคเก่งค าศัพท์ขั้นเทพ /BENZA. BENZA. 433 

TP156.F4ท591 เทคนิควิเคราะห์ทางเทคโนโลยีการหมัก /สาโรจน ์ศิริศันสนียกุล 
บรรณาธิการ. 

สาโรจน ์ศิริศันสนียกุล,บรรณาธิการ. 434 

20 หน้า จาก 36 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

RS164ภ431ท เทคนิควิธีน าพืชสมุนไพรมาปรุงยา /ภาณุทรรศน.์ ภาณุทรรศน.์ 435 

QK725ว321ท เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พชืสมุนไพร :จากพื้นฐานสู่การ
ประยุกต์ใช้ทางเภสัชศาสตร ์/วราภรณ์ ภูตะลุน. 

วราภรณ์ ภูตะลุน. 436 

- เท้งเต้ง. ตุ๊บปอง. 437 

- เทอราโนดอน. Bailey,Gerry. 438 

DS712ท772 เที่ยวรอบโลกชุดดินแดนในฝัน :สาธารณรัฐประชาชนจีน 
/[บรรณาธิการ ชมพูนุท กองชนะ]. 

ชมพูนุท กองชนะ,บรรณาธิการ. 439 

- เที่ยววันสงกรานต.์ แม่พลอยจันทร.์ 440 

- ไทรันโนซอรัสเร็กซ.์ Bailey,Gerry. 441 

- ไทโลซอรัส. Bailey,Gerry. 442 

วารสาร ธรรมศาสตร ์/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ - 443 

- เธอคือ ผีเสื้อใชไ่หม?. จูด ีอัลเลน. 444 

- น้องจะ น้องจ๋า มาเล่นกันไหมจ๊ะ. Heidi Howarth. 445 

- นางฟ้าต้นทานตะวนั. เลสลี  อีลาย. 446 

- นางฟ้าน้อย ผู้รู้หน้าที.่ Aleix Cabrera. 447 

- นางฟ้าน้อย ผู้เห็นคุณค่าผู้อื่น. Aleix Cabrera. 448 

วารสาร น่านฟ้า /บริษัทเวิรด ์ออฟ ดิสทริบิวชัน่ จ ากัด. - 449 

วารสาร นาวิกาธปิัตย์สาร /กรมยุทธศึกษาทหารเรือ. - 450 

- นิทานข้างหมอนสอนหนูๆ. พี่แพร. 451 

- นิทานจากมือหนังสือท าเอง. รองศาสตราจารย์กุลวรา  ชูพงศ์ไพโรจน.์ 452 

- นิทานจากโลกตะวันตก. รัตนา  คชนาท. 453 

- นิทานจากโลกตะวันออก. - 454 

- นิทานพื้นบ้านชายแดนภาคใต.้ รศ.ประพนธ์  เรืองณรงค์. 455 

- นิทานพื้นบ้านภาคใต.้ กฤชกร  เพชรนอก. 456 

- นิทานอีสป 50 เรื่องเด่น. ครูมินนี.่ 457 

- นิทานอีสปสุดหรรษา. ลัดดา  ศิริธัญญารัตน.์ 458 
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PLธ582น แนวคิดพุทธปรชัญาและกลวิธีการประพันธ์ท่ีปรากฏในนวนืยายเรือ่ง 
เรื่องเล่าในโลกลวงตา./ธิดารัตร ์  อาจหาญ. 

ธิดารัตร์  อาจหาญ. 459 

PLข275น แนวคิดและกลวิธีการประพันธ์ในนวนยิายเรื่อง นักสู้หมู่บ้านตกเขียว
ของ นาย ค าพูน บุญทวี :ความสัมพนัธ ์

ขวัญฤด ี  สุขสร้อย. 460 

- แนวทางการปฏิรูปการช่วยเหลือชาวนาและพัฒนาข้าวไทยอย่าง
ยั่งยืน /มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

โครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้าน
เกษตรปลอดภยัด้วยกระบวน 

461 

- แนวปฏิบัติในการจัดท าข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์:ผลิตภัณฑ์ซอส
มะเขือเทศ /กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 462 

- แนวปฏิบัติในการจัดท าข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์:ผลิตภัณฑ์
น้ าตาลทรายขาว /กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 463 

- แนวปฏิบัติในการจัดท าข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์:ผลิตภัณฑ์
น้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์/กรมโรงงาน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 464 

- แนวปฏิบตัิในการจัดท าข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์:ผลิตภัณฑ์
น้ าตาลทรายดิบ /กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 465 

- แนวปฏิบัติในการจัดท าข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์:ผลิตภัณฑ์น้ ามัน
ถั่วเหลือง /กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 466 

- แนวปฏิบัติในการจัดท าข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ:์ผลิตภัณฑ์พริก
แกงมัสมั่น /กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 467 

- แนวปฏิบัติในการจัดท าข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์:อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ /กรมโรงงานอตุสาหกรรม. 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 468 

- แนวปฏิบัติในการจัดท าข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ:์อุตสาหกรรม
เครื่องประกอบอาหาร /กรมโรงงาน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 469 

- แนวปฏิบัติในการจัดท าข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์:อุตสาหกรรม
แป้ง /กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 470 

- แนวปฏิบัติในการจัดท าข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์:อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา /กรมโรงงาน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 471 

- แนวปฏิบัติในการจัดท าข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์:อุตสาหกรรมผัก
และผลไม้แช่แข็ง /กรมโรงงาน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 472 

- แนวปฏิบัติในการจัดท าข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์:อุตสาหกรรม
อุปกรณ์ท่อเหล็ก /กรมโรงงานอตุสาหกรรม. 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 473 

- โน้ตดนตรีในถุงผ้า. เหย่จุน. 474 

PL4206บ125 บทน าชีวิต :รวมมุมมองและอารมณ์ความรู้สึกจากนักคิดนักเขียน 60 
ชีวิต /น าเสนอโดย ส านักพิมพ์แม่ค าผาง. 

- 475 

- บทสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้
ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู ้

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

476 

- บรรณศาสตร ์มศว. /มหาวิทยาลัยศรนีคริทรวิโรฒน์. บรรณศาสตร ์มศว. 477 

นวอ524บ 2552 บ่วงรักเหนือค าสาป /อัญชรีย.์ อัญชรีย.์ 478 
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วารสาร บัณฑิตศึกษา /วิทยาลัยการจัดการเพือ่การพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ. 

- 479 

PN4129.T4ส65 2545 บันไดวิทยากร /สิทธิพงศ์ สิทธิขจร. สิทธิพงศ์ สิทธิขจร. 480 

- บ้านชายทุ่ง. จรรยา  ชูสุวรรณ. 481 

- บีกัสสารพัดร่างจากต่างดาว. เพนกวินตัวแรก. 482 

DS570.L28จ795 บุญบั้งไฟกับการพนัน กรณีศึกษา บ้านเป๊าะ ต าบลบึงบูรพ์ อ าเภอบึง
บูรพ ์จังหวัดศรีสะเกษ=Bun Bangfai And  

วันวศิา  ศรไชย. 483 

BQ4210ท461 บุญฤทธิ ์อิทธิฤทธิ์ ของหลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร /ทิพยจักร. ทิพยจักร. 484 

PN171.P75ส962 บูชาครูนักเขียนรางวัลศรีบูรพา /แสงศรัทธา ณ ปลายฟ้า: เรียบเรียง. แสงศรัทธา ณ ปลายฟ้า. 485 

- เบอร์ตี ้อี๊! ตด. David  Roberts. 486 

- เบอร์ตี ้อี๊! สกปรก. David Roberts. 487 

- แบ่ง "ฉัน" บางซิ. ศักดิ์ชัย  ศรวีัฒนาปิติกุล. 488 

- แบบหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 1. - 489 

- แบบหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 4. - 490 

- ประชากร /สมาคมนักประชากรไทย. สมาคมนักประชากรไทย. 491 

- ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษที่แปด /กิตติศักดิ ์เจิมสิทธิประเสริฐ. กิตติศักดิ ์เจิมสิทธิประเสริฐ. 492 

- ประดิดประดอยแท๊ตติ้ง. แสงอรุณ  เชื้อวงษ์บุญ. 493 

- ประเพณีพิธีกรรมการท านาโบราณล้านนา /สนั่น ธรรมธิ. สนั่น ธรรมธิ. 494 

- ประเพณีส าคัญล้านนา /สนั่น ธรรมธิ. สนั่น ธรรมธิ. 495 

DS907.18ว844 ประวตัิศาสตร์เกาหลี :แผ่นดินแห่งความแตกแยกจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน /วีระชัยโชคมุกดา. 

วีระชัย โชคมุกดา. 496 

- ปริศนาค้นหาค าศัพท.์ รุจิรา  สาธิตภัทร. 497 

- ปลา ก็คือ ปลา. ลีโอ ลิออนน.ี 498 

- ปะการัง สีสันแห่งท้องทะเล. สุชาดา. 499 

PL4209.T83ต832 2555 ปั้นมากับมือ /เตือนใจ บัวคลี่ : ประพนัธ์. เตือนใจ บัวคลี่. 500 

RC266ช576 ปาฏิหาริย์ชนะมะเร็งมีจริง /ชิสา สรวสิูตร. ชิสา สรวิสูตร. 501 

PE1112ภ373 ปูพื้นฐานไวยากรณ์สอนใหม่หมดตั้งแต่เริ่มต้น /ภัทรวัฒน ์สุวรรณ
เทศ. 

ภัทรวัฒน ์สุวรรณเทศ. 502 
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- เปเปอร์มาเช่. Renee Schwarz. 503 

PL3275.T35ป971 2555 เปิดใจ "เล่าป่ี" :ใจที่ซื้อคนได้ทั้งแผ่นดิน /ไป่ลี่หมิง เรียบเรียง. ไป่ลี่หมิง. 504 

- เปิดโลก อารยธรรมอินเดีย. Song Byeong-wan. 505 

- เปิดโลกใบเล็กของผึ้ง. Alejandro Algarra. 506 

- เปิดโลกใบเล็กของแมงมุม. Alejandro Algarra. 507 

- เปิดโลกอารธรรมกรีก. Song Na-Koong. 508 

- เปิดโลกอารยธรรมจีน. Song Byeong-wan. 509 

PL4209.ล831ล831ป 2552 เปิดหน้ากากขงเบ้ง ภาคหนึ่ง /เล่าชวนหัว. เล่าชวนหัว. 510 

- แป้งร่ าท านาเกลือ. พรอนงค ์  นิยมค้า. 511 

JQ1745ธ285 แปดทศวรรษสยามปฏิวัต ิ:บทวิเคราะห์การเมืองและประชาธิปไตย
สยามไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน /ธเนศ อาภรณ์ 

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. 512 

- ผจญ พ่อมดคณิตศาสตร ์Z. Kim Rin. 513 

- ผจญภัยตามรอยพระพุทธเจ้า 16. สุรศักดิ ์  ตรนีนท.์ 514 

- ผจญภัยบนบอลลูน. Hong Jae-Cheol. 515 

PN911ส686 ผญา (ฉบับมีค าแปลเป็นภาษาภาคกลาง) ปรัชญาการด าเนินชีวิตอัน
ล้ าค่าของชาวอีสาน /ส าลี รักสุทธี. 

ส าลี รักสุทธี. 516 

- ผมเป็นสิงโตหรอืเปล่าฮะ. ฐิติยา  โรจน์สวัสดิส์ุข. 517 

TX369ศ486 2543 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพือ่สุขภาพ เล่มที่ 1 /ศิริวรรณ สุทธจิตต.์ ศิริวรรณ สุทธจิตต์. 518 

- ผ้าพระบฏพระราชทาน:ปัจจัยและสื่อส่งเสริมสืบสานประเพณีแห่ผ้า
ขึ้นธาตุเมืองนครศรีธรรมราช /วิมล ด าศรี. 

วิมล ด าศร.ี 519 

- ผ้าห่มกลายร่าง. พวงทิพย ์ศิลาสานต.์ 520 

GR885ธ626ห ผีและการหลอกหลอนชนชั้นกลางในภาพยนตร์เรื่อง "ลัดดาแลนด์"./
นางสาวจิรายุ  อุทธา. 

จิรายุ  อุทธา. 521 

DS215อ169 2556 แผ่นดินอาหรับ :ประวตัิศาสตร์และความเปลี่ยนแปลง /อนันตชัย 
จินดาวัฒน์. 

อนันตชัย จินดาวัฒน.์ 522 

- ฝรั่งหายคลั่ง(หรือยัง?)/ไมเคิล ไรท. ไมเคิล ไรท. 523 

- ฝ่าแดนปริศนาตามล่ารหัสลับกับนโปเลียน จูเนียร์. Park  Sung-Sik. 524 

- ฝึกพูดศัพทอ์ังกฤษสักค าในหนึ่งวัน. Moon Dan-Yeolse2k. 525 
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PL682จ681 2555 พจนานุกรมญ่ีปุ่น - ไทย :รวมศพัท์มากที่สุดกว่า 40,000 ค า /ผู้
เรียบเรียง จุฬารัตน์ เตชะโชควิวัฒน.์..[และคนอื่นๆ] ;  

จุฬารัตน ์เตชะโชควิวัฒน.์ 526 

- พจนานุกรมภาษาโคราช /มหาวิทยาลัยวงษช์วลติ. - 527 

HF1002พ174 พจนานุกรมศพัท์ธุรกิจ ญี่ปุ่น-ไทย /ผู้เขียน JAL Academy ; ผู้
แปล กมลทิพย ์พลบุตร. 

กมลทิพย ์พลบุตร,ผู้แปล. 528 

- พระเจ้าอโศกมหาราช. โอม  รัชเวทย.์ 529 

- พระมหากัสสปะ. - 530 

- พระอานนท.์ โอม  รัชเวทย.์ 531 

- พริกหวานอยากเผ็ด. Li Li Jie. 532 

- พฤติกรรมศาสตร์เพือ่การพัฒนา /สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครีนวิโรฒ. 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครนีวโิรฒ. 

533 

BF321ธ231 พลังแห่งสมาธ ิ=The power of concentration /ธนากร วัฒนา
สุขะโร. 

ธนากร วัฒนาสุขะโร. 534 

PL536พ458 2556 พลิกแพลง ศัพท์แสลงญ่ีปุ่น /บรรณาธิการต้นฉบับ อรณิชา บุญ
เสนันท.์ 

อรณิชา บุญเสนันท์,,บรรณาธิการ. 535 

- พ่อของฉันเป็นยักษ์ใหญ.่ นอแร็ก,คาร์ล. 536 

ดยด144พ พ่อค้าเร ่กับสิงโต /เรื่อง ดลนภา โง่นใจรักษ ์; ภาพ ธเนศร ์กังกริช. ดลนภา โง่นใจรักษ.์ 537 

- พันธุ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทย /[คณะผู้จัดท า ชัยสิทธิ ์ตระกูลศริิ
พาณิชย์ ... และคนอื่น ๆ]. 

ชัยสิทธิ ์ตระกูลศริิพาณิชย.์ 538 

- พับกระดาษ เล่ม 3. - 539 

- พับกระดาษ เล่ม 5. - 540 

- พับกระดาษหรรษา. - 541 

- พาไปส ารวจโลก. Day,Trevor. 542 

- เพลงประกอบการละเล่นเด็กไทย. ปิยะวด ี  โชคดีผาสขุ. 543 

- เพลงพื้นบ้าน. โชต ิ  ศรีสุวรรณ. 544 

- เพื่อนสตัว์แสนสนุกในป่าใหญ่. หลิวซิ่งซอื. 545 

- ฟายน์แมนอัจฉริยะโลกฟิสิกส ์/นรา สภุัคโรจน.์ นรา สุภัคโรจน.์ 546 

- ฟุตบอลไทยประวตัิศาสตร์อ านาจการเมืองและความเป็นชาย /
บรรณาธิการ วสันต ์ปัญญาแก้ว,พงศกร สงวนศักดิ,์  

วสันต ์ปัญญาแก้ว. 547 

DSน624ภ ภาพสะท้อนวถิีชวีิตชาวชนบทอีสานในวรรณกรรมเยาวชน ชุดโสกไผ่
ใบข้าวของ  จตุพร  แพงทองดี /นิภาดา  พวงผะ 

นิภาดา  พวงผะกา. 548 

25 หน้า จาก 36 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

PL539.3ป339 2555 ภาษาญ่ีปุ่นเรียนสบายสไตล ์โคะฮะร ุ/ประภา แสงทองสุข...[และคน
อื่นๆ]. 

ประภา แสงทองสุข. 549 

- ภาษาไทย ป.4. วรวรรณ  ศรีสงคราม. 550 

- ภาษาไทย ป.6. ศิริวรรณ  กาญจนสาลักษณ์. 551 

- ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย /มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ภาควิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร.์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ภาควิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร.์ 

552 

- ภาษาอังกฤษ  ป.6. กุศยา  แสงเดช. 553 

- ภาษาอังกฤษ ป.1. กุศยา  แสงเดช. 554 

- ภาษาอังกฤษ ป.2. กุศยา  แสงเดช. 555 

- ภาษาอังกฤษ ป.3. กุศยา  แสงเดช. 556 

- ภาษาอังกฤษ ป.4. กุศยา  แสงเดช. 557 

DS596ศ676 ภูมิปุตรา :ประวัตศิาสตร์ความขัดแย้งและกระบวนการพัฒนาประเทศ
ของมาเลเซีย /ศุภการ สิริไพศาล, อดิศร  

ศุภการ สิริไพศาล. 558 

- โภชนาการเด็กน่ารู2้014 /เรืองวิทย ์ตันติแพทยางกูร, นฤมล เด่น
ทรัพย์สนุทร, ศิรินุช ชมโท. 

เรืองวิทย ์ตันติแพทยางกูร. 559 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์/มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย. 

- 560 

- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวทยาลัยพะเยา /มหาวิทยาลัย
พะเยา. 

มหาวิทยาลัยพะเยา. 561 

- มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร ์/มหาวิทยาลัยทักษิณ. มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร.์ 562 

- มหันตภัยที่ดีมอนสโคพ. คาเรน  โดลบี้. 563 

- มหัศจรรย์ศึกสตูรคูณ. An Young Joo. 564 

MLอ526ม มองสังคมและวัฒนธรรมผ่านเพลงลูกทุ่งอีสาน :ศึกษาในผลงานที่ขับ
ร้องโดยดอกอ้อ  ทุ่งทอง /อาทิติยา  สมเทพ. 

อาทิติยา  สมเทพ. 565 

- มาตรการและคู่มือการปฏิบัติในการสง่เสริมการปฏิบัติและบังคับใช้
ประมวลจริยธรรม:โครงการส่งเสริมการปฏิบัติและ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

566 

- มารีนบลูส์. ชองชอลยอน. 567 

- มีหมวกมาขายจ้า. แอสไฟร ์  สโลบ็อดกินา. 568 

PE1498.2.T5ร951 มือใหม่หัดแปล :ฝึกแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (เรื่องยากๆ ที่
ท าให้เข้าใจง่ายจนกลายเป็นมืออาชีพ) /Jessica  

ไรท,์ เจสสิกา. 569 

PLท157ม มุมมองเชิงพุทธปรัชญาในนวนิยายเรือ่ง วิญญาณที่ถูกเนรเทศ ของ 
วิมล ไทรนิ่มนวล /ทรรณพร  บุญศรี. 

ทรรณพร  บุญศรี. 570 

26 หน้า จาก 36 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- เมืองพิเศษ:แนวคิดและความเป็นไปได้ /ผู้เขียน วุฒิสาร ตันไชย. วุฒิสาร ตันไชย. 571 

DS578.32.F86ภ434 แม-่-ธรรมแท้ของชวีิต /ภาณุมาศ ภูมิถาวร. ภาณุมาศ ภูมิถาวร. 572 

- แม็ค ป.3. - 573 

- แม็ค ป.3. - 574 

HE492.55ส113 แม่น้ าล าคลอง /ส. พลายน้อย. ส. พลายน้อย. 575 

- แมมมอธ. Bailey,Gerry. 576 

- แม่รักลูกอย่างไร. ดร.ภาพร  เอกอรรถพร. 577 

- แม่ห่านอยากมีหู. มาร์นี  แมคจี. 578 

- ไม่ยากถ้าอยากฉลาด. Kim Hyun Suk. 579 

- ยานพาหนะ. - 580 

- ยายเช้าหัวเราะเสียงดัง หา ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า. เกริก  ยุ้นพันธ.์ 581 

- รวมบทความสารนพินธ์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทปีการศึกษา
2555และ2556 /มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น. 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 582 

- รวมพระวรธรรมคต(ิปี2537-2556)สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. /กรมประชา 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก 

583 

- รวมศัพท์ภาษาอังกฤษ 1,000 ค า. Thea Feldman. 584 

รสอ579ร 2556 รหัสลับคอร์รัปชนั :ยี่สิบสองเรื่องสั้นจากโครงการเล่าเรื่องโกงเพื่อเท่า
ทันการโกงโดยนักเขียนไทยรว่มสมัย /อัศศิร ิ  

อัศศิร ิธรรมโชต.ิ 585 

- ร้อยสาระสรรพล้านนาคด ีเล่ม 3 /เขียน สนั่น ธรรมธิ. สนั่น ธรรมธิ. 586 

- ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วมกรณศีึกษาจากบราซิลอินเดีย
นิวซีแลนด์อเมริกาฝรั่งเศส /สมาพันธ์เกษตรอนิทรีย์ 

สมาพันธ์เกษตรอนิทรีย์นานาชาติ 587 

PL4171ส815 2556 ระบบค าภาษาไทย /สุนันท ์อัญชลนีุกลู. สุนันท ์อัญชลีนุกลู. 588 

QM451ส253 ระบบประสาทและการท างาน =Functional neuroanatomy /
สมนึก นิลบุหงา. 

สมนึก นิลบุหงา. 589 

- ระบบร่างกายมนุษย.์ อรกัญญ์  ภูมิโคกรักษ.์ 590 

GBส784 ระบบสารสนเทศข้อมูลผู้ประสบภัยธรรมชาติในการผลิตพืช /สุธาสินี 
สุริยะ. 

สุธาสินี สุริยะ. 591 

RM666.H33ย442ร รักษาโรคดว้ยสมุนไพร /ยุวด ีจอมพิทักษ์. ยุวด ีจอมพิทักษ.์ 592 

- รักให้เป็นไม่เห็นยาก /บรรณาธิการ รชัเขต วีสเพ็ญ. รัชเขต วีสเพ็ญ. 593 

- รังสีอาทิตย ์/เสริม จันทร์ฉาย. เสริม จันทร์ฉาย. 594 

27 หน้า จาก 36 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 
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DVD1307 ร่าง[videorecording] = The parallel. - 595 

- ร่างกาย. มีนา  โอวรารินทร.์ 596 

นวม689ร 2554 ราตรีมหัศจรรย ์=After dark /Haruki Murakami เขียน ; นพดล  
เวชสวสัดิ ์แปล. 

มูราคามิ, ฮารูกิ. 597 

- รามานุจันอัจฉริยะไม่รู้จบ /นรา สุภัคโรจน.์ นรา สุภัคโรจน.์ 598 

- รายงานการด าเนินกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม /
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์599 

- รายงานการประชุมการประชุมวชิาการนานาชาติไทยศึกษาในสายลม
ตะวนัออก /มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับThe  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 600 

- รายงานการประชุมวนัสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยน 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

601 

- รายงานการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพสมัยที1่1วันที8่-19ตุลาคม2555 / 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

602 

- รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชนในประเทศไทยและ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี2555 /ส านัก 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน
แห่งชาติ 

603 

- รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วม 

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

604 

- รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนากลไกการก ากับดูแลติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตามมาตรการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์605 

- รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการค่าใช้จ่ายในการส ารวจแรงงานใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว /ส านักงานปลัดกระทรวงการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา 

606 

- รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการค่าใช้จ่ายในการส ารวจแรงงานใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว:บทสรุปส าหรับผู้บริหาร / 

ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา 

607 

- รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการค่าใช้จ่ายในการส ารวจแรงงานใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว:ภาคผนวก /ส านักงานปลัด 

ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา 

608 

- รายงานประจ าปี ...  /ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน. ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนนั 609 

- รายงานประจ าปี ... /กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย.์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย ์610 

- รายงานประจ าปี ... /สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 611 

- รายงานประจ าปี ... /ส านักคอมพวิเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน.ี 

ส านักคอมพวิเตอร์และเครอืข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

612 

- รายงานประจ าป ีพ.ศ. ... /มหาวิทยาลัยราชภัฎศรสีะเกษ. มหาวิทยาลัยราชภัฎศรสีะเกษ 613 

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ... /ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน ์และ 

614 

- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การจ าแนกเชิงพื้นที่ของพื้นที่เผาไหม้เพือ่
การเฝ้าระวังและการปอ้งกันการเผาในที่โล่ง:กรณี 

สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

615 

28 หน้า จาก 36 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 
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- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แผนที่เสี่ยงภัยส าหรับการเผาในที่โล่งจาก
ข้อมูลเชิงพื้นทีห่ลายแหล่งของจังหวัดเชียงราย / 

เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 616 

- รายงานสรุปส าหรับผู้บริหารโครงการจัดท าฐานข้อมูลและวิเคราะห์
เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 

617 

- รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติประจ าปี2557สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลติกุล. 618 

RC865 ป458 2544 ริดสีดวงทวารหนัก /ปริญญา ทวีชัยการ ; [บรรณาธิการ ใจรัตน์
สมบัติพิบูลย]์. 

ปริญญา ทวีชัยการ. 619 

RM666.A555อ911 2556 รู้จักอนุมูลอิสระ :Anti oxidant /เอมอร ตรีภิญโญยศ ; 
[บรรณาธิการ ยุวนาฏ คุ้มขาว ... และคนอืน่ๆ]. 

เอมอร ตรีภิญโญยศ. 620 

- รู้วิทยาศาสตร์ฉลาดก่อนเพื่อน ตอน ร่างกายของเรา. สี่มิต.ิ 621 

- รู้วิทยาศาสตร์ฉลาดก่อนเพื่อน ตอน โลก. สี่มิต.ิ 622 

- รู้วิทยาศาสตร์ฉลาดก่อนเพื่อน ตอน แสงและเงา. สี่มิต.ิ 623 

- รู้วิทยาศาสตร์ฉลาดก่อนเพื่อนสตัว์เลีย้งของเรา. สี่มิต.ิ 624 

- รู้ไหมแพนด้า ไม่ได้มี 5 นิ้ว. Shozo Yamamoto. 625 

- รู้ไหมหนชูอบท าอะไรกับแม่. ตุ๊บปอง. 626 

HF5548.32ก124 เริ่มต้นรวยด้วยธุรกิจออนไลน ์/กนกพร โพธิ์เทียนทอง, ปองพล สุคน
ธนิตยกุล. 

กนกพร โพธิ์เทียนทอง. 627 

- เรียนลัดญี่ป่นอย่างง่ายสไตลช์ีวติประจ าวัน. - 628 

ดยฟ899ร เรื่องของปิง /มาร์โจรีย์ แฟล็ค เรื่อง ; เคิร์ท ไวส ์ภาพ ; คุณหญิง
จ านงศรี หาญเจนลักษณ์ แปล. 

แฟล็ค, มาร์โจรีย.์ 629 

- เรื่องของเวลา /ปิยบุตร บุรีค า,แปล. ปิยบุตร บุรีค า. 630 

- เรื่องน่ารู้ของมนษุย.์ ป้าเวนดี้. 631 

- เรื่องเล่าของเหล่านักส ารวจ. Penny Clarke. 632 

- เรื่องเล่าจากพ่อ. โชต ิ  ศรีสุวรรณ. 633 

BF503พ179 แรงจูงใจเชิงบวก :ที่ท าให้ทุกคนยอมรับและท าตามอย่างเต็มใจ /พชร 
ผลิตโชค. 

พชร ผลิตโชค. 634 

SB738พ239 โรคพชืที่เกิดจากไฟโตพลาสมา =Plant diseases caused by 
phytoplasma /พรทิพย ์วงศ์แก้ว. 

พรทิพย ์วงศ์แก้ว. 635 

- โรงนาหมู่1 /วิวัฒน ์เตมียพันธ,์ ฉัตรชัย อินทรโชต.ิ วิวัฒน ์เตมียพันธ.์ 636 

- ลม ฟ้า เมฆ ฝน คนพยากรณ.์ กบนอกกะลา. 637 

- ล่องส าเภาเข้าสยามสืบสานสายสกุลแห่งพระประเสริฐวานชิ(โป)้ /นา
ภัส เศรษฐบุตร. 

นาภัส เศรษฐบุตร. 638 

29 หน้า จาก 36 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- ลองหาดูซิ. ทาโร  โกมิ. 639 

- ลับสมองลอง IQ ไอควิ. - 640 

- ลูกหนูเด็กน้อยอารมณ์ด ีตอน ปวดท้องจัง. นงนภา  ตีระสงกรานต.์ 641 

- ลูกหนูเด็กน้อยอารมณ์ดี ตอน ลูกหนูมารยาทงาม. นงนภา  ตรีระสงกรานต.์ 642 

- ลูกหมีเรียนรู.้ วันชนะ  พิชิตภัยพาล. 643 

- เล่านิทานด้วยศัพท ์1000 ค า ตอน ดินแดนมหัศจรรย.์ Yahung Fang. 644 

- เล่านิทานด้วยศัพท ์1000 ค า ตอน ลูกแพรว์ิเศษ. Yahung Fang. 645 

HFน276 2556 โลกของพนักงานหญิงในห้างสรรพสินค้า: กรณีศึกษา พนักงานขาย
หญิงในห้างสรรพสนิค้าโรบินสันยิ่งยง  

นฤมล  พรหมชุณห.์ 646 

- วงกลมกลิ้งชนะรูปเหลี่ยม. ควอน แช วอน. 647 

- วรรณกรรมไทยรว่มสมัย ปรากฏ /กระทรวงวัฒนธรรม. - 648 

วารสาร วัฒนธรรม /สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม.่ 

- 649 

- วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ22พฤษภาคม2557ความ
หลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้ขุม 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

650 

- วารสารมหาวิทยาลัยราภัฏธนบุร ี/มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร.ี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร.ี 651 

- วารสารราชบัณฑติยสถาน./ราชบัณฑิตยสถาน. ราชบัณฑิตยสถาน. 652 

วารสาร วารสารวชิาการศิลปศาสตร์ประยุกต์. คณะศิลปศาสตร์ประยุกต ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ 

653 

วารสาร วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา =SSRU 
Journal of mangent science/คณะวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสนุันทาคณะ
วิทยาการจัดการ. 

654 

CSพ944 2556 วิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อต้นไม้ในภาษาจีน/เพียงใจ  อินทรมงคล. เพียงใจ  อินทรมงคล. 655 

DVD1306 วิ่ง สู้ ฟัด 2013[videorecording] = Police Story 2013. - 656 

วารสาร วิจัย มสด /สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ. - 657 

- วิจัยบัณฑิตศึกษา /บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. วิจัยบัณฑิตศึกษา. 658 

- วิจัยอุตสาหกรรมศาสตร ์/มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. - 659 

วารสาร วิชาการ /ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย. 

- 660 

30 หน้า จาก 36 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- วิชาการ /สถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สพฐ. 

วิชาการ. 661 

- วิชาการ มทร. สุวรรณภูม ิ/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ. 

- 662 

- วิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ /มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. - 663 

วารสาร วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ /มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะ
เกษ. 

- 664 

- วิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร ์/มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. 665 

วารสาร วิชาการแพรวากาฬสินธุ์ /มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์. - 666 

- วิชาการหอสมุดแห่งชาต.ิ - 667 

PL4209.3.ส4225ว65 วิชาตกเขา /สมเกียรต ิรุ่งเรืองวิริยะ. สมเกียรต ิรุ่งเรืองวิริยะ. 668 

- วิทยาศาสตร ์ป.1. ปิยะนาถ  บุญมีพิพิธ. 669 

- วิทยาศาสตร ์ป.2. ปิยะนาถ  บุญมีพิพิธ. 670 

- วิทยาศาสตร ์ป.3. ปิยะนาถ  บุญมีพิพิธ. 671 

- วิทยาศาสตร ์ป.4. ปิยะนาถ  บุญมีพิพิธ. 672 

- วิทยาศาสตร ์ป.6. ปิยะนาถ  บุญมีพิพิธ. 673 

- วิทยาศาสตร์ฉลาดรู ้เรื่อง การประดิษฐ์คิดค้น. โดกีซอง. 674 

RC815.7ม966 วิธีหยุดกรดไหลย้อน =How to stop heartburn /อานิล ไมโนชา, 
คริสตนิ อะดาเม็ค เขียน ; น้ าทิพย์ สง่สวัสดิ ์แปล 

ไมโนชา, อานิล. 675 

- เวโลซีแรปเตอร.์ Bailey,Gerry. 676 

- ไวตามิน เสริมความรู ้2 ตะลุยดาวคนแคระ. KBS Vitamin Team. 677 

- ไวตามินเสริมความรู ้3. KBS Vitamin Team. 678 

- ศัพท์เล่มแรกของหน ู  อังกฤษ/ไทย.เล่ม 2. - 679 

SF910.5น251 2556 ศัลยกรรมกระดูกและข้อต่อในสุนขัและแมว =Orthopedic surgery 
in dogs and cats /นริศ เต็งชัยศร.ี 

นริศ เต็งชัยศร.ี 680 

- ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้
รัฐธรรมนูญ /สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส านักงาน 

สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ 

681 

PN4129.T5ส238 2555 ศิลปะการพูดส าหรับผู้น า /สมชาต ิกิจยรรยง. สมชาต ิกิจยรรยง. 682 

NA6022.N6ศ324 ศิลปะล้านนา /ศักดิ์ชัย สายสิงห์. ศักดิ์ชัย สายสิงห์. 683 

31 หน้า จาก 36 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- ศึกษาวิเคราะหช์ื่อลายในศิลปะการตดักระดาษจีน./นายอภวิัฒน ์  
พลเสนา. 

อภิวัฒน ์  พลเสนา. 684 

- ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น. /กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น. 685 

HG226ส728 เศรษฐศาสตรต์ลาดการเงิน /สิปปภาส พรสขุสว่าง. สิปปภาส พรสุขสว่าง. 686 

- เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน ์/คณะพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนาบริหารศาสตร.์ 

คณะพัฒนาเศรษฐกิจ. 687 

- เศษส่วนแบ่งชิน้เรียกพิซซา. ลี คยอง มี. 688 

DS765ป621 สงครามจีน-ญี่ปุ่น มหาสงครามของสองยักษ์ใหญ่แห่งเอเชีย /ปิยะ
โชค ถาวรมาศ. 

ปิยะโชค ถาวรมาศ. 689 

วารสาร สตท. :สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย. - 690 

- สตรอว์เบอรร์ี.่ ยูมุนโจ. 691 

DVD2572 สตีฟ จ็อบส ์[videorecording] : อัจฉริยะเปลี่ยนโลก. จ็อบส์, สตีฟ 1955-2011. 692 

PL1121.T5ก534 สนทนาภาษาจีน =Chinese conversation /การุณย์ หลี่. การุณย์ หลี่. 693 

PL1121.T5ส187 สนทนาภาษาจีนกลางห้าร้อยค า /The Overseas chinese 
library. 

The Overseas chinese library. 694 

PL1121.T5ส187 2542 สนทนาภาษาจีนฉบับสามภาษา ชุดที ่2 /รวบรวมโดย เกาเฟย, อร 
ตระกลูสูง. 

เกาเฟย - อร ตระกลูสูง,ผู้รวบรวม. 695 

- สมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย /มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม. 

- 696 

RM666.H33ภ447ส สมุนไพรส าคัญ วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว /ภาณุทรรศน.์ ภาณุทรรศน.์ 697 

- สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและ
การมีส่วนรว่มของประชาชนวุฒิสภาระหว่างวัน 

ส านักกรรมาธิการ 2 ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

698 

- สรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การสื่อสารและโทรคมนาคมวุฒิสภารอบ3ปี(22 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.ส านัก
กรรมาธิการ 1 

699 

- สรุปผลที่ส าคัญส ามะโนธรุกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ... : 
อุตสาหกรรมการผลติ (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด)  

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ700 

- สวมหมวกเล่านิทาน. กุลวรา  ชูพงศไ์พโรจน.์ 701 

วารสาร สหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา. - 702 

- สหวิทยาการวิจัย ฉบับบัณฑิตศึกษา /สมาคมรัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 

สหวิทยาการวิจัย ฉบับบัณฑิตศึกษา. 703 

- สอนลูกให้กตัญญ.ู เด็กดี. 704 

- สอนลูกให้เลอืกคบเพื่อน. เด็กดี. 705 

32 หน้า จาก 36 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- สะพานมติรภาพ4(เชียงของ-ห้วยทราย) /กรมทางหลวง. กรมทางหลวง 706 

- สักทอง วารสารมนษุยศาสคร์และสังคมศาสตร์ /มหาวิทยาลัยราภัฏ
ก าแพงเพชร. 

มหาวิทยาลัยราภัฏก าแพงเพชร. 707 

- สังคมศึกษา ป.1. บุหงา  จันทนากร. 708 

- สังคมศึกษา ป.2. บุหงา  จันทนากร. 709 

- สังคมศึกษา ป.4. นงนุช  สวัสดิผล. 710 

- สังคมศึกษา ป.6. ลักษมี  เสือวงษ.์ 711 

DS570.6 P74ช182 สันติปรีด ี/ชมัยภร แสงกระจ่าง. ชมัยภร แสงกระจ่าง. 712 

วารสาร สานสายใยวัฒนธรรมหัวใจเดียวกัน /กระทรวงวัฒนธรรม. - 713 

วารสาร สานสุข /บริษัทปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน). - 714 

- สามแมม่ดน้อยปาร์ตี้. อดัมส์  จอร์จี.้ 715 

วารสาร สายตรงศาสนา /กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. - 716 

- สารรักษว์ัฒนธรรม /มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร. - 717 

- สารรักษว์ัฒนธรรม /มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีามงคลพระนคร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีามงคลพระนคร. 718 

- สารสีมา. - 719 

- สารัตถะจากศิลาจารึกในประเทศไทยเล่ม1 /ชะเอม แก้วคล้าย. ชะเอม แก้วคล้าย. 720 

- สารานุกรมภาพส าหรับเด็ก เป็นอย่างไรนั้นได้อย่างไร. กัมบูร์นัก,ลอร.์ 721 

- สารานุกรมภาพส าหรับเด็กโลกวิทยาศาสตร์. โซเวิล,ปาสกาล. 722 

- สาวงามเจ้าเล่ห์ ตอน ปราบ. ว.วิชรเมธี. 723 

- สาส์นมานุษยวิทยา40ปี:มานุษย์วิทยาวังท่าพระ /คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 724 

- ส านักงานควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว.์ - 725 

- สิงโตขนฟูกับเขตหวงห้าม. เกวลิน  กายทอง. 726 

DS588.N6ส686ส สืบสานต านานงานบุญประเพณีอีสาน /รวบรวมโดย ส าลี รักสุทธ.ี ส าลี รักสุทธี. 727 

- สุขใจ ด้วยการ์ตนู. นายตูดหมึก. 728 

- สุขสันต์วนัเกิดนะฮิปโปเฮอร์บี.้ มัลลิกา  แวสซุจิ. 729 
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PE1119พ799 สุดยอดคนเก่งภาษาอังกฤษระดับประถม /พี่อลชิ. พี่อลชิ. 730 

- สู่เป้าหมาย2010ระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง:การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพิจารณาจัดล าดับความส าคัญแผน 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

731 

BF575.H27อ64 เสียงหัวเราะเรียกความโชคดี =Kind smile : that saves me 
and the world /อีโยเซฟ และ เชซงฮวา, เขียน ; วิทิยา  

อี, โยเซฟ. 732 

BF575.S39น467 เสียอะไรก็ได ้แต่--อย่าเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง 101 วิธีท าชีวิตให้
มีก าไร /นาน สถิตย.์ 

นาน สถติย.์ 733 

- แสงสว่างกลางอุโมงค์ /เรียบเรียง สมชาย ปรีชาศิลปกุล, อรรถจักร ์
สัตยานุรักษ.์ 

สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 734 

- หงส์น้อยหัดบิน. นรินทร ์  เซียวพิบุลย์กิจ. 735 

DS779.4บ574 หนทางสร้างชาติของจีนใหม ่/บุญศักดิ์ แสงระว.ี บุญศักดิ์ แสงระว.ี 736 

- หน่วยเวลาแบ่งหาวันคืน. อิม ฮยอน จอง. 737 

- หนังสือที่ระลึกงานสวดพระปรติรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวเนื่องใน 

อรชา เผือกสุวรรณ. 738 

- หนังสือรวบรวมนิทานพืน้บ้านอีสานและบทความวิชาการ /เสาวดี กง
เพชร. 

เสาวดี กงเพชร. 739 

- หน้าร้อนนี ้ไปเที่ยวสวนสัตว์ด้วยกนัเถอะ!. Eun-gyu Choi. 740 

- หนูหัดนับ 123. - 741 

- หมอชีวกโกมารกัจจ์. โอม  รัชเวทย.์ 742 

- หมาจิ้งจอกกับกา. น้าจินนี.่ 743 

- หมึกยักษ์นักเตน้ระบ า. Lee Minjin. 744 

- หมื่นตา ธรรมะ. กะว่าก๋า. 745 

BF637.C5พ464 2556 หยุดก็จะเห็น /พระเฮมิน, เรื่อง ; ภัททิรา จิตต์เกษม, แปล. พระเฮมนิ. 746 

PL4163ร175 หลักการอ่านการเขียนค าไทย /รสรนิ ดิษฐบรรจง ; สมนึก พานิชกิจ 
บรรณาธิการ. 

รสริน ดิษฐบรรจง. 747 

PL4165อ881 หลักการอ่านภาษาไทย /เอกรัตน ์อุดมพร. เอกรัตน ์อุดมพร. 748 

QH308.2ม724 2556 ล.1 หลักชีววิทยา 1 =Essentials of biology /เขียน Sylvia 
S.Mader ; แปลและเรียบเรียง อิศนนัท์ วิวัฒนรัตนบุตร ...[ 

เมเดอร์, ไซล์เวยี เอส. 749 

- หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ1:ฉบับประชาชน /กิตติคุณ สุ
กัญญา สุดบรรทัด. 

กิตติคุณ สุกัญญา สุดบรรทัด. 750 

- หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ1:ฉบับรวมงานวิจัยโดยยอ่ /
กิจชัย เอื้อเกษม. 

กิจชัย เอื้อเกษม. 751 
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- หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ1:ฉบับวิชาการ /ชนิดา 
จันทราศรีไศล. 

ชนิดา จันทราศรีไศล. 752 

- หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลติที่สะอาด(การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและการป้องกันมลพษิ):อุตสาหกรรม 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 753 

- หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลติที่สะอาด(การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและการป้องกันมลพษิ):อุตสาหกรรม 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 754 

- หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลติที่สะอาด(การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและการป้องกันมลพษิ):อุตสาหกรรม 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 755 

DS486.B4จ225 หอมกลิ่นอารยันใต้เงาแดด /จักรพันธุ ์กังวาฬ. จักรพันธุ ์กังวาฬ. 756 

- หอมหัวใหญ.่ อิทธิวัฐก์  สุริยมาตย.์ 757 

HG4661ว846 หุ้นเปลี่ยนชวีิต บนเส้นทาง VI  /วีระพงษ ์ธัม. วีระพงษ ์ธัม. 758 

- เหราขี้เหงา. นรินทร ์  เซียวพิบูลย์กิจ. 759 

HF5547พ532 องค์กรแห่งทศวรรษใหม่ :เพราะสนุกจึงส าเร็จ /พัฒนา บุราศิริ. พัฒนา บุราศิร.ิ 760 

- อนาคตเกษตรกรรมไทย /อภิชาต สถตินิรามัย, ยุกติ มุกดาวิจิตร, 
นิต ิภวัครพนัธุ.์ 

อภิชาต สถิตนิรามัย. 761 

- อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง /สมชัย 
จิตสุชน, นณรัฏ พิศลยบตุร, นันทพร  

สมชัย จิตสุชน. 762 

- อมตะนิทานอีสป (สองภาษา). บอณ. 763 

- อย่านะแบบนัน้มันอนัตราย. Choi Yoon-Jeong. 764 

GV942.7.ฟ75ก3 2557 อเล็กซ ์เฟอร์กูสัน อัตชีวประวตั ิ  =Alex Ferguson : my 
autobiography /อเล็กซ ์เฟอร์กูสัน และ พอล เฮย์เวิร์ด ;  

เฟอร์กูสนั, อเล็กซ,์ค.ศ.1941-. 765 

BF412อ824 อัจฉริยะนอกหอ้งเรียน /อุทิศ เกรียงไกรสร. อุทิศ เกรียงไกรสร. 766 

- อัศวนิภาษาอังกฤษพชิิตปีศาจหมู 2. Lee Kyung - Tark. 767 

- อาเซียนศึกษา ป.4-6. ไพฑรูย ์  มีกุศล. 768 

- อ่านคล่องอ่านเรว็ภาษาไทย. ส าลี  รักสุทธี. 769 

- อ่านคล่องอ่านเรว็ภาษาไทย. ส าลี  รักสุทธิ. 770 

B128.C75ป971 2554 อ่านความคิดขงเบ้ง /ไป่ลี่หมิง เรียบเรียง. ไป่, ลี่หมิง. 771 

- อาพาตามานา. - 772 

B127อ772 2538 อี้จิง :เซียมซีวิทยาศาสตร ์= Chinese fortune telling /ละเอียด 
ศิลาน้อย แปล. 

ละเอียด ศิลาน้อย. 773 

- อีสานนิยม:ท้องถิ่นนิยมในสยามประเทศไทย /ชาร์ลส ์เอฟ ดายส์, 
รัตนา โตสกล,ุแปล. 

- 774 
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PN1994ส747อ  2556 เอกสารการสอนชุดวชิาการบริหารงานภาพยนตร์ =Film business 
administration /มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา
นิเทศศาสตร ์

775 

วารสาร เอกสารข่าวรัฐสภา /ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. - 776 

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

การประชุมวชิาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข (ครั้งที่ 3  

777 

วารสาร เอเชียปริทัศน ์: ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน /สถาบันเอเชียศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

- 778 

- เอลเมอร ์กับ วิลเบอร.์ David McKee. 779 

- เอลเมอร ์ตามล่าตุ๊กตาหมี. - ฉ.1/เอลเมอร์ ผจญพาย.ุ- ฉ.2. David  McKee. 780 

- เอลเมอร์ยอดนักคิด. David Mckee. 781 

- เอ๊ะ! แมลงวันหายไปไหน. Neul-ttang Ha. 782 

- ฮาสามัญประจ าบ้าน. - 783 

- ฮูกน้อยขี้แย. พอล  ฟรีสเตอร.์ 784 

- เฮฮา ภาษาสนุก ๑. ฅ.ทอไหม. 785 
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