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QD37ก743  "โมเลกุล" เปลี่ยนประวัตศิาสตร ์กระดุม "นโปเลี่ยน"  เปลี่ยนโลก 
=Napoleon's buttons 17 molecules that  

 กูเตอร,์ เพนนี ่เลอ. 1 

-  /. - 2 

 B51.4.ด415  50 ค าตอบที่บอกว่าโลกคิดอะไร /เบน ดูเปร่ เขียน ; สุริยา นภาพร 
แปล. 

 ดูเปร่, เบน. 3 

HD38.2ด493  CEO ต้องรู ้/Damrong Pinkoon.  ด ารงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง. 4 

 Fic.D52 2010  Great expectations =แรงใจ ไฟฝัน ควันรัก /Dickens 
Charles ; เรียบเรียง Louise Benette และ David Hwang. 

 Dickens, Charles. 5 

 RC87.9ว528  การกู้ชีวิต CPR 2000 /โดย วิจิตรา กุสุมภ์.  วิจิตรา กุสุมภ์. 6 

 RC86.7น578  การปัจจุบันพยาบาลในนาทีวิกฤต /นิตยาวด ี  พรหมอยู.่  นิตยาวด ี  พรหมอยู.่ 7 

QV38ว528 2554  การเมแทบอลิซึมยาในมนุษย:์  จากพื้นฐานระดับยนีสู่การ
ประยุกต์ใช้ทางคลินิก  := Human  
 

 วิจิตรา ทัศนียกุล|ukku-m. 8 

 RC108ว573  ทฤษฎีโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง =Theory of chronic illnesses /
ผู้เขียน: วิฑรู เทวะศิลชัยกลุ. 

วิฑูร เทวะศิลชัยกุล. 9 

 RA780.5น293  นวดแผนโบราณ /มานพ  ประภาษานนท์ แปลและเรียบเรียง. มานพ ประภาษานนท,์ผู้แปล. 10 

RC137 น927  แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไขเ้ลือดออกเดงกี /บรรณาธิการ : 
ศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ, สุจิตรา นิมมานนิตย.์ 

ศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ,บรรณาธิการ. 11 

RC71.4น927ว 2543  แนวทางเวชปฏิบัติอิงหลักฐานการตรวจและการสร้างเสริมสุขภาพ
ในป ระเทศไทย  /บรรณาธิการ สุรจติ สุนทรธรรม. 

สุรจิต สุนทรธรรม,บรรณาธิการ. 12 

นวว617พ  พุ่มรัก พานสิงห์ :คดีเจ็ดแพะ /วินทร์ เลียววาริณ. วินทร ์เลียววาริณ. 13 

 รส.ว352ร  ร้อยคม /วินทร ์เลียววาริณ ; บรรณาธิการ ปริสนา บุญสินสุข.  วินทร ์เลียววาริณ,2499-. 14 

 BF1038.T5ศ371  ศาสตร์และศิลป์แห่งการบ าบัดด้วยพลังเหนือธรรมชาติ /ธรรมทิพย ์
ไขหาญฟ้า: บก.เรียบเรียง, [สิงห์ค า โต๊ะงาม: 

 ธรรมทิพย ์ไขหาญฟ้า,บรรณาธิการ. 15 

QK99.T5ส316ค 2548 ล.2  สมุนไพรน่ารู ้(2) :ปัญจขันธ์ = Gynostemma pentaphyllum 
(Thumb.) makino /[คณะผู้นพินธ ์จารีย์ บัน 

จารีย์ บันสิทธิ.์ 16 

Pocketbookพ786 10 โรค 10 ภัยพาล วัยท างานพึงระวัง/พิสุทธิพร  ฉ่ าใจ. พิสุทธิพร ฉ่ าใจ. 17 

- 100 คะแนนเต็มฉลาดล้ าน าเพื่อน เล่ม 3. อิมชองชา. 18 

1 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- 100 คะแนนเต็มฉลาดล้ าน าเพื่อน. - 19 

- 100 นิทานอสีป ชุด 1,2,3,4,5,6,9,10. อานนท ์  อาทิตย์อุทัย. 20 

- 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอียิปต์โบราณ. วอล์คเกอร ์  เจน. 21 

- 100 เรื่องน่ารู้จากธรรมชาต.ิ ป้าเวนดี้. 22 

QD31.2ซ953 118 ธาตุเคมีฉบับการ์ตูน /by Katsuhiro Saito ; แปลและเรียบ
เรียงโดย ศักดา ดาดวง. 

ไซโต, คะสึฮโิระ. 23 

- 123 ...Tasty Numbers 123... ตัวเลขร่อยจัง. สิริลักษณ์  รัตนสวุัจน.์ 24 

Pocketbookม853ส 2556 15 กฎทองแห่งการพัฒนาตนเอง/แม็กซ์เวลล,์ จอห์น ซ.ี แม็กซ์เวลล,์ จอห์น ซ.ี 25 

DVD1322 300[videorecording] : Rise of an Empire = 300 มหาศึก
ก าเนิดอาณาจักร. 

- 26 

- 3512. รองศาสตราจารย์กุลวรา  ชุพงศ์ไพโรจน.์ 27 

- 4,000 ล้านป ีของ วิวัฒนาการชีวติ เล่ม 5. คะวะอ ิมะชะโอะ. 28 

- 4,000 ล้านป ีของ วิวัฒนาการชีวติ. โอะซิมะ ยะซุโระ. 29 

Pocketbookน297ส 4-6/นวพล  ธ ารงรัตนฤทธิ.์ นวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์. 30 

Pocketbookป486 2555 45 Bangkok chic hotels/ปลิวลม. ปลิวลม. 31 

วารสาร 4dfile : an art4d selection. - 32 

BF637.S8ธ395ก 99 ทัศนคต ิชนะทุกข์และสร้างความส าเร็จ /ธวัชชัย พืชผล. ธวัชชัย พืชผล. 33 

Pocketbookส778ก 2550 999 ประโยคภาษาอังกฤษในชวีิตประจ าประวัน/สุทัศน ์สังคะพันธ.์ สุทัศน ์สังคะพันธ.์ 34 

- A Good Trip การท่องเที่ยวที่แสนประทับใจ. กุศยา  แสงเดช. 35 

- A Nice Family ครอบครวัอบอุน่. กุศยา  แสงเดช. 36 

- A Visit to the zoo ไปเที่ยวสวนสตัว์. กุศยา  แสงเดช. 37 

- A Wonderful Day วันแสนสนุก. คมพิชญ ์  พนาสุภน. 38 

KD1267.5.G76 2011 A dictionary of intellectual property law /Peter Groves. Groves, Peter. 39 

HV9785.7.M33 2011 Abhaya :Burma's fearlessness /text and photography, 
James Mackay. 

Mackay, James. 40 

GE300.A33 Adapting institutions :governance, complexity, and 
social-ecological resilience /edited by Emily Boyd,  

Boyd, Emily. 41 

2 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

HF5635.B41517 2012 Advanced accounting /Floyd A. Beams, Joseph H. 
Anthony, Brue. Bettinghaus, Kenneth A. Smith. 

Beams, Floyd A. 42 

HQ1064.U5M665 2012 Aging :concepts and controversies /Harry R. Moody, 
Jennifer R. Sasser. 

Moody, Harry R. 43 

TN871.2L94 2009 Air and gas drilling manual /William C. Lyons ... [et al.]. Lyons, William C. 44 

P291.A55 An annotated syntax reader :lasting insights and 
questions /Edited by Richard Kayne, Thomas Leu,  

Kayne, Richard S.editor of 
compilation. 

45 

QA322.2.M44 An introduction to Banach space theory /Robert E. 
Megginson. 

Megginson, Robert E. 46 

KJE6456.L67 2013 An introduction to EU competition law /Moritz Lorenz. Lorenz, Moritz. 47 

QC880.4.T5T76 2002 An introduction to atmospheric thermodynamics 
/Anastasios A. Tsonis. 

Tsonis, Anastasios A. 48 

QA911 B33 2000 An introduction to fluid dynamics /by G.K. Batchelor. Batchelor, G. K(George Keith). 49 

HA29.C288 An introduction to statistics :an active learning approach 
/Kieth A. Carlson, Jennifer R. Winquist. 

Carlson, Kieth A. 50 

QA901 A458 2007 Analysis and simulation of fluid dynamics /Caterina 
Calgaro, Jean-François Coulombel, Thierry Goudon,  

- 51 

QD101.2C555 2004 Analytical chemistry /Gary D. Christian. Christian, Gary D. 52 

- And the sun did not shine แล้วดวงอาทิตย์ก็ไม่สอ่งแสง. เอเวอลิน  ซาแพนทิส. 53 

QH585.2.A565 Animal cell culture :essential methods /editor, John M. 
Davis. 

Davis, John,1952. 54 

NX583.A1J613 2007 Arts in China /Jin Jong ; translation by Wang Pingxing 
&Zhao Xiufu. 

Jin, Yong. 55 

- Balance Your Life สมดุลกาย สมดุลใจห่วงใยโลก. - 56 

HG1641.B36 Bank lending /the Hong Kong Institute of Bankers. - 57 

GV886.L44 2012 Basketball for women /Nancy Lieberman. Lieberman, Nancy. 58 

QK522.B56 Biology and evolution of ferns and lycophytes /edited 
byTom A. Ranker, Christopher H. Haufler. 

Ranker, Tom A. 59 

Journal Buddhist summit news. - 60 

T385ธ582 CG painting :วาดการ์ตูนด้วย Photoshop /ธิดารัตน ์แซ่ตั้ง, 
ปัญรสี อรุณรตันานนท ์และคณะ. 

ธิดารัตน์ แซ่ตั้ง. 61 

วารสาร Cheeze. - 62 

QD33.2.Z86 2013 Chemical principles /Steven S. Zumdahl, University of 
Illinois, Donald J. DeCoste, University of Illinois. 

Zumdahl, Steven S. 63 
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QD31.2C456H 2007 Chemistry /Raymond Chang. Chang, Raymond. 64 

NK1068.H36 2006 Chinese arts & crafts /Hang Jian & Guo Qiuhui ; 
translated by Zhu Youruo & Song Peiming. 

Hang, Jian. 65 

GT4883.W45 2008 Chinese festivals :traditions, customs and rituals /Wei 
Liming ; translated by Yue Liwen & Tao Lang. 

Wei, Liming. 66 

RC48.C659 2548 Common Pitfalls in Medical Practice /บรรณาธิการ ประยงค ์
เวชวนชิสนอง. 

ประยงค ์เวชวนชิสนอง. 67 

DS549.S65 Communist Indochina /R.B. Smith ; edited by Beryl 
Williams. 

Smith, R. B. 68 

QA911.C476 2010 Computational fluid dynamics /T.J. Chung. Chung, T. J1929-. 69 

QA911 C622 2011 Computational fluid dynamics /[edited by] Frédéric 
Magoulès. 

Magoulès, F(Frédéric). 70 

HF5686.C8B559 2013 Cost management :a strategic emphasis /Edward J. 
Blocher, David E. Stout, Gary Cokins,Paul E. Juras. 

Blocher, Edward. 71 

HM811.I53 Deviance and social control :a sociological perspective 
/Michelle Inderbitzin, Kristin Bates, Randy  

Inderbitzin, Michelle Lee. 72 

BQ4195P576 Dhamma for senior citizens /by Phra Brahmagunabhorn 
; translator Preecha Kanetnog  

Phra Brahmagunabhorn. 73 

H62.S472 2013 Doing qualitative research /David Silverman. Silverman, David,1943-author. 74 

RM345.D794 2013 Drugs for the heart /Lionel H. Opie, co-editor Bernard J. 
Gersh ; with the collaboration of A. John Camm ...  

Opie, Lionel H. 75 

RA565.R39 Ecological public health :reshaping the conditions for 
good health /Geof Rayner and Tim Lang. 

Rayner, Geof. 76 

QA 276.12L373 2014 Elementary statistics :picturing the world /by Ron 
Larson, Betsy Farber. 

Larson, Ron,1941-author. 77 

QA911 B87 2012 Elements of fluid dynamics / Guido Buresti. Buresti, Guido. 78 

KF3319.W35 2013 Employment law for human resource practice /David J. 
Walsh. 

Walsh, David J. 79 

DVD1316 Endless Love[videorecording] = รักนิรนัดร.์ - 80 

PE1075.E63 2013 English as a contact language /edited by Daniel 
Schreierand Marianne Hundt. 

Schreier, Daniel,ed. 81 

PE2751.C79 2003 English as a global language /David Crystal. Crystal, David. 82 

LB2369.W35 English for writing research papers /by Adrian Wallwork. Wallwork, Adrian. 83 

HD62.7.K385 2014 Entrepreneurial small business /Jerome A. Katz, Richard 
P. Green. 

Katz, Jerome A. 84 
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GT2850.S24 2012 Environment and food /Colin Sage. Sage, Colin. 85 

HC79.E5C355 2013 Environmental economics & management :theory, 
policy, and applications /Scott J. Callan, Janet M.  

Callan, Scott. 86 

RA566.27.T44 Environmental health and hazard risk assessment 
:principles and calculations /Louis Theodore and  

Theodore, Louis. 87 

HA32.P37 2013 Essential first steps to data analysis :scenario-based 
examples using SPSS /Carol S. Parke, Duquesne  

Parke, Carol S. 88 

HV9950.R446 Exploring criminal justice :the essentials /by Robert M. 
Regoli and John D. Hewitt. 

Regoli, Robert M. 89 

- Farm Fresh. - 90 

HD9940.A2L43 Fashion marketing communications[electronic resource] 
/Gaynor Lea-Greenwood. 

Lea-Greenwood, Gaynor. 91 

TX747.J12 Fish cookbook /C.J. Jackson. Jackson, C. J. 92 

TN271.P4Z63 2014 Fluid Dynamics of Oil Production /  Bakytzhan 
Zhumagulov and Valentin Monakhov. 

Zhumagulov, Bakytzhan. 93 

QC173.4.S94F54 1999 Fluid dynamics at interfaces /edited by Wei Shyy, Ranga  
 

Shyy, W. (Wei). 94 

HD9000.5.Y68 Food and development /E.M. Young. Young, E.M. 95 

Journal Functional food & Beverage. - 96 

TA403.C227 2013 Fundamentals of materials science and engineering :an 
integrated approach /William D. Callister, Jr.,  

Callister, William D.,1940-. 97 

วารสาร Fusion magazine. - 98 

BF692.2.B73 2008 Gender :psychological perspectives /Linda Brannon. Brannon, Linda. 99 

HF1416.K443 2013 Global marketing /Warren J. Keegan, Mark C. Green. Keegan, Warren J. 100 

HB615.W364 Globalizing China :the influence, strategies and 
successes of Chinese returnee entrepreneurs /by  

Wang, Huiyao. 101 

DVD1314 Her[videorecording] = รักดังฟังชดั. - 102 

QD79.C454ฮ975 2553 High- performance liquid chromatography :method 
development and application /บรรณาธิการ จุฑารัตน ์  
 

จุฑารัตน ์พิมพ์ทนต,์บรรณาธิการ. 103 

TX911.3.M27.B35 2011 Hotel front office management /James A. Bardi. Bardi, James A. 104 

HF5549.5.C35.R45 2012 Human relations :principles and practices /Barry L. 
Reece, Rhonda Brandt. 

Reece, Barry L. 105 

HF5549.W375 2012 Human resource management /Steve Warner, Randell 
S. Schuler, Susan E. Jackson. 

Werner, Steve. 106 
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ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- I did it by mistake,Monny ผมไมไ่ด้ตั้งใจครับแม่. เอเวอลิน  ซาแพนทิส. 107 

- IQ หนังสอือ่านเสริมระดับความฉลาดทาง เชาว์ปัญญา. อวี่เถียน. 108 

GN380.I357 2012 Indigenous peoples, poverty, and development /edited 
by Gillette H. Hall, Harry Anthony Patrinos. 

Hall, Gillette,ed. 109 

KZ3410.I61 2013 Interdisciplinary perspectives on international law and 
international relations :the state of the art /editedby  

Dunoff, Jeffrey L.,ed. 110 

HD62.4.C376 2014 International business the new realities /S.Tamer  
Cavusgil, Gary Knigh, John R. Riesenberger. 

Cavusgil, S.Tamer. 111 

HF1359.K78 2012 International economics :theory & policy /Paul R. 
Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz. 

Krugman, Paul R. 112 

RM170อ235 2554 Intravenous admixture incompatibility /บรรณาธิการ บุษบา  
จินดาวิจักษณ์ ... [และคนอืน่ ๆ]. 

บุษบา จินดาวิจักษณ์,บรรณาธิการ. 113 

T56.T38 2013 Introduction to management science /Bernard W. Taylor 
III. 

Taylor, Bernard W. 114 

QA9.G358 2012 Introduction to mathematical structures and proofs /Larry 
J. Gerstein. 

Gerstein, Larry J. 115 

วารสาร Japanese studies journal. - 116 

DS806อ353 2555 Japanization /อรรถจักร ์สัตยานุรักษ์. อรรถจักร ์สัตยานุรักษ.์ 117 

DVD1323 Journey to the christmas star [videorecording] = ศึกพิภพ
แม่มดมหัศจรรย์. 

- 118 

HD57.7.U457 Leadership sustainability :seven disciplines to achieve 
the changes great leaders know they must make  

Ulrich, David. 119 

HB172.5.D67 2014 Macroeconomics /Rudiger Dornbusch, Stanley 
Fischer,Richard Startz. 

Dornbusch, Rudiger. 120 

QV607M294 2006 Manual of overdoses and poisonings /editors, 
Christopher H. Linden, James M. Rippe, Richard S.  

 Linden, Christopher H.,ed. 121 

HF5415.13.P387 2013 Marketing management :knowledge and skills /J. Paul 
Peter, James H. Donnelly, Jr. 

Peter, J. Paul. 122 

D421.L69 2013 Mastering modern world history /Norman Lowe. Lowe, Norman. 123 

B1853.E5D445 2013 Meditations on first philosophy :with selections from the 
objections and replies : a Latin-English edition  

Descartes, Rene. 124 

HB172.P53 2013 Microeconomics /Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld. Pindyck, Robert S. 125 

HD69.P75ส781 Microsoft Project 2013 :บริหารคน บริหารโครงการ ให้อยู่หมัด /
สุเทพ โลหณุต เขียน ; กัญญาภัค พันอักษร  

สุเทพ โลหณุต. 126 

- Mind Maps ฉบับ คนใหม ่วันใส ๆ. โทน ี  บูซาน. 127 
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ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

NA7860.B874 Minimum dwelling /Eduard Broto. Broto, Eduard. 128 

TK5105.59ท533 Network security ฉบับก้าวสู่นักทดสอบและป้องกันการเจาะระบบ 
/[ผู้เขียน ทีมงาน EZ-GENIUS ; บรรณาธิการ  

ทีมงาน EZ-GENIUS. 129 

DVD1319 Non-Stop[videorecording] = เที่ยวบินระทึก ยึดเหนือฟ้า. - 130 

- Noodle-Nose จมูกก๋วยเตี๋ยว. เอเวอลิน  ซาแพนทิส. 131 

QA76.5พ553น Notebook Windows 8.1 ส าหรับผู้เริ่มต้น /พันจันทร ์ธนวัฒน
เสถียร, อัมรินทร ์เพ็ชรกุล. 

พันจันทร ์ธนวัฒนเสถียร. 132 

TS155.J273 2013 Operations and supply chain management, the core /F. 
Robert Jacobs, Richard B. Chase. 

Jacobs, F. Robert. 133 

TS155.K785 2013 Operations management :processes and supply chains 
/Lee J. Krajewski, Larry P. Ritzman, Manoj K.  

Krajewski, Lee J. 134 

HD31H473 2014 Operations management :sustainability and supply chain 
management /Jay Heizer, Jesse H. Jones  

Heizer, Jay H. 135 

TS155.S334 2013 Operations management in the supply chain :decisions 
and cases /Roger G. Schroeder, Susan  

Schroeder, Roger G. 136 

QC355.3.G411 2012 Optics /Ajoy Ghatak. Ghatak, Ajoy. 137 

TJ811.N69 Oxide semiconductors for solar energy conversion 
:titanium dioxide /Janusz Nowotny. 

Nowotny, Janusz,1936-. 138 

Journal PSAKU :International journal of interdisciplinary 
research. 

- 139 

P291.G66 Parallel Structure in syntax /Grant Goodall. Goodall, Grant. 140 

RS431.P75.P536 Pharmaceutical formulation development of peptides 
and proteins /[edited by] Sven Frokjaer and Lars  

Hovgaard, Lars. 141 

 QV38.5P536A 2013 Pharmacogenomics :an introduction and clinical 
perspective /edited by Joseph S. Bertino, Jr. ... [et  

 Bertino, Joseph S.,|cJr.,ed. 142 

RM 260ฟ276 Pharmacotherapy guidelines : review & update for 
pharmacy practice /บรรณาธิการ, บุษบา จิดาวิจักษณ์ ...  

 บุษบา จิดาวิจักษณ์,บรรณาธิการ. 143 

RM262 P536 2010 Pharmacotherapy principles & practice /editors : Marie 
A. Chisholm-Burns ... [et al.]. 

- 144 

HV7935.C66 2010 Police administration /Gary W. Cordner, Kathryn E. 
Scarborough. 

Cordner, Gary W. 145 

DVD1318 Pompeii[videorecording] = ไฟนรกถล่มปอมเปอ.ี - 146 

- Princess เพื่อนกนัตลอดไป. - 147 

HF5415.K636 2014 Principles of marketing /Philip Kotler, Gary Armstrong. Kotler, Philip. 148 

KZ3410 .K33 2010 Public international law /Alina Kaczorowska. Kaczorowska, Alina. 149 
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HD38.5.B44 2014 Purchasing and supplychain management /W.C. Benton, 
Jr. 

Benton, W. C.,1948-. 150 

H62.H37 Qualitative data analysis from start to finish /Jamie 
Harding. 

Harding, Jamie. 151 

H62.C923 2014 Research design :qualitative, quantitative, and mixed 
methods approaches /John W. Creswell. 

Creswell, John W. 152 

BF181.M22R 2010 Research methods /Donald H. McBurney, Theresa L. 
White. 

McBurney, Donald. 153 

HV11.W698 2012 Research methods for evidence-based practice /John S. 
Wodarski, Laura M. Hopson. 

Wodarski, John S. 154 

GV706.8.S64 Research methods in sport /Mark F. Smith. Smith, Mark F. 155 

RM 302ก2265ร 2554 Review and update on drug interactions :การประชุม
วิชาการ National conference on drug interactions  

การประชุมวชิาการ National 
Conference on Drug Interactions  

156 

DVD2494 Revolutionary Road[videorecording ] =ถนนแห่งรัก สองเรานิ
รันดร.์ 

- 157 

GB5014.R57 Risk and uncertainty assessment for natural hazards 
/Jonathan Rougier, Steve Sparks, Lisa J. Hill. 

Rougier, Jonathan. 158 

DVD1313 Robocop[videorecording] = โรโบคอป. - 159 

Pocketbookฮ121 2556 Samsung's way วิถีแห่งผูช้นะ/จอห์น ฮยองจิน: เขียน; ภัททิรา 
จิตต์เกษม: แปล. 

ฮยองจิน มุน, จอห์น. 160 

DVD1317 Saving Mr Banks[videorecording] = สุภาพบุรุษนักฝัน. - 161 

NC998.4.S478 Sensation :theme promo & campaign graphics /[edited 
and produced by Sandu Publishing Co., Ltd.]. 

- 162 

HN17.5.S617 2013 Social resilience in the neo-liberal era /edited by Peter 
A. Hall, Mich่่le Lamont. 

Hall, Peter A.,ed. 163 

T385ท229 2556 SolidWork 2013 Handbook/ทวีศักดิ์  ศรีช่วย,เกียรติศักดิ ์  แสง
ประดิษฐ์. 

ทวีศักดิ ์ศรีช่วย. 164 

QA276.12.C67 2013 Statistics :a gentle introduction /Frederick L. Coolidge. Coolidge, Frederick L.,1948-. 165 

- Stop! สัตว์คุยกันอย่างไรสัญญาณและวิธีการสื่อสารของสัตว์. Kim,San-ha. 166 

HD30.28.H528 2012 Strategic Mangement Essentials /Gareth R. Jones, 
Charles W. L. Hill. 

Jones, Gareth R. 167 

HD69.B7K45 2013 Strategic brand management :building, measuring, and 
managing brand equity /Kevin Lane Keller. 

Keller, Kevin Lane,1956-. 168 

BF76.5.B439 Successful research projects :a step-by-step guide 
/Bernard C. Beins, Ithaca College. 

Beins, Bernard. 169 

HD30.213.O92 Supply Chain Risk Management :Tools for analysis 
/Davia L. Olson. 

Olson, David L. 170 
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HD38.5.S89547 2013 Supply chain logistics management /Donald J. Bowersox 
... [et al.]. 

Bowersox, Donald J. 171 

HF5415.13.C533 2013 Supply chain management :strategy, planning, and 
operation /Sunil Chopra, Peter Meindl. 

Chopra, Sunil,1960-. 172 

HD38.5.F385 2014 Supply chain management :|bfrom vision to 
implementation /|cStanley E. Fawcett, Lisa M. Ellram,  

Fawcett, Stanley E. 173 

- THAI DAIRY FACT BOOK 2009-2013 [computer file] /
ชมรมนมสร้างชาต.ิ 

- 174 

- THINK สารานุกรมชวนคิด สังคมและประวัติศาสตร.์ อารมณ์ ชูศร.ี 175 

- Teddy and picture bear หมีเท็ดดี้กับหมีในรูปภาพ. เอเวอลิน  ซาเพนทิส. 176 

- Thai interference in english word choice /Nitirat 
Utthachat. 

Utthachat,Nitirat. 177 

 WB39F565M 2013 The 5-minute clinical consult 2013 /editor-in-chief, Frank 
J. Domino ; associate editors, Robert A. Baldor  

 Domino, Frank J.,ed. 178 

PN1993.92.K56 The Academy Awards :the complete history of Oscar 
/Gail Kinn and Jim Piazza. 

Kinn, Gail. 179 

N7311A832  2014 The Asian Conference on Arts and Cultures 2014 June 
12-13, 2014 at Srinakharinwiro University  

Asian Conference on Arts and 
Cultures (2014 :Bangkok) 

180 

- The Butterfly ผีเสื้อแสนสวย. คมพิชญ ์  พนาสุภน. 181 

PS371.C35 2013 The Cambridge companion to American novelists /edited 
by Timothy Parrish, Florida State University. 

Parrish, Timothy,Editor. 182 

PR6003.E282Z585 The Cambridge companion to Beckett /edited by John 
Pilling. 

Pilling, John. 183 

PR3407.C36 The Cambridge companion to Daniel Defoe /edited by 
John Richetti. 

- 184 

PR883.C36 2009 The Cambridge companion to the twentieth-century 
English novel /edited by Robert L. Caserio. 

Caserio, Robert L.,ed. 185 

- The Easter Bunny's Adventure การผจญภัยของคุณกระต่าย. เอเวอลิน  ซาแพนทิส. 186 

- The Fox and the rabbit สุนัขจิ้งจอกกับกระต่าย. กุศยา  แสงเดช. 187 

Pocketbook The Manual Vol.01 My Studio=คู่มืองานช่างของคนรักบ้าน/
ส านักพิมพ์บ้านและสวน. 

ส านักพิมพ์บ้านและสวน. 188 

Pocketbook The Manual Vol.01 My Studio=คู่มืองานช่างของคนรักบ้าน/
ส านักพิมพ์บ้านและสวน. 

ส านักพิมพ์บ้านและสวน. 189 

- The Present ของขวัญ. กุศยา  แสงเดช. 190 

TS227.M67 The TAB Guide to DIY welding :hands-on projects for 
hobbyists, handymen, and artists /Jackson Morley. 

Morley, Jackson. 191 
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DVD1315 The Wolf of wall street[videorecording] = คนจะรวย ช่วย
ไม่ได้. 

- 192 

TA347.F5C467 The finite element method :its fundamentals and 
applications in engineering /Zhangxin Chen. 

Chen, Zhangxin,1962-. 193 

NC773.B234 The fundamentals of drawing portraits :a practical 
course for artists /Barrington Barber. 

Barber, Barrington. 194 

JA86.K45 2013 The fundamentals of political science research /Paul M. 
Kellstedt, Guy D. Whitten. 

Kellstedt, Paul M. 195 

NK2115.5.L5M37 The lighting bible /Lucy Martin. Martin, Lucy. 196 

HB172.5 .H453 2012 The macroeconomics of finance-dominated capitalism 
and its crisis /Eckhard Hein. 

Hein, Eckhard. 197 

HD9000.5.C258 2011 The real cost of cheap food /Michael Carolan. Carolan, Michael S. 198 

DVD2532 The song of sparrows [videorecording]. - 199 

TD345.H557 The water footprint of modern consumer society /Arjen 
Y.Hoekstra. 

Hoekstra, Arjen Y.,1967-. 200 

G155.A1T772 Transformational tourism :tourist perspectives /edited by 
Yvette Reisinger. 

Reisinger, Yvette,ed. 201 

DVD1968 Transsiberian [videorecording] . - 202 

Journal Travel Asia. - 203 

HA32.C86 2012 Using SPSS :an interactive hands-on approach /James 
B. Cunningham, James O. Aldrich. 

Cunningham, James B. 204 

QA76.76.O63พ553ว Windows 8.1 :+ 100 Apps ที่พลาดไม่ได้ ฉบับสมบูรณ์ /พัน
จันทร ์ธนวัฒนเสถียร, อัมรินทร ์เพ็ชรกุล. 

พันจันทร ์ธนวัฒนเสถียร. 205 

P96.A86F75 2010 Writing for visual media /Anthony Friedmann. Friedmann, Anthony. 206 

QL47.2.M651 2013 Zoology /Stephen A. Miller, John P. Harley. Miller, Stephen A. 207 

- \ผจญภัยร่างกายมหัศจรรย์. Richard Walker. 208 

DVD2535 the beatles a hard days night [videorecording]. - 209 

TN665อ846 กรณีศึกษาในงานวิเคราะห์ปัญหาด้านโลหะวิทยาจากอุตสาหกรรม 
เล่ม 2/อุมารินทร ์พงศ์โสภติานันท.์ 

อุมารินทร ์พงศ์โสภติานันท.์ 210 

- กรมือบอน. กมลทิพย ์  ภาสวร. 211 

CT1548.S8ส328 2556 กรรมกรข่าว 3/สรยุทธ สุทัศนะจินดา. สรยุทธ สุทัศนะจินดา. 212 

TS183ส628 2541 กรรมวิธีการผลติ = Production methods /สาคร คันธโชต.ิ สาคร คันธโชต.ิ 213 

- กระต่ายน้อยช่างฝันจัง. พี่กุดจี่. 214 
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- กระปุกกับปีศาจฟองฟ.ู ดลฤดี  ธรรมรัตนรังส.ี 215 

- กริยา  และ ท่าทาง. - 216 

- กรีกโบราณ. อัจจนา ผลานุวตัร. 217 

HD2746.55.T5ก677ก กลยุทธ.์..การควบรวมกิจการอย่างมืออาชพี/กิติพงศ ์อุรพพีัฒนพงศ ์
;[กองบรรณาธิการ ผาณิต เกิดโชคชยั, ปนัดดา 

กิติพงศ ์อุรพพีัฒนพงศ.์ 218 

Pocketbook กว่าจะเป็นวิศวกร/เรียบเรียง ภัทราพร  สังข์พวงทอง. ภัทราพร สังข์พวงทอง. 219 

- กอขอกอ่นิทาน. พี่กุดจี่. 220 

- การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี/ยอดหทัย เทพธรานนท,์ประมวล ตั้ง 

ยอดหทัย เทพธรานนท.์ 221 

PN145ภ414 การเขียนเพื่อการสือ่สาร =Writing for communication /ภาคภูม ิ
หรรนภา. 

ภาคภูม ิหรรนภา. 222 

DS570.L28จ795 การควบคุมของนายทุนและการต่อรองของเกษตรกรในระบบเกษตร
พันธะสัญญาการปลูกยาสูบ กรณีศึกษา บ้าน 

กัญญาวรรณ  อุทุมพร. 223 

DS570.L28จ795 การจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี =Solid 
Waste Management Of Ubon Ratchathani  

ประคองขวัญ  สาโยธา. 224 

DS570.L28จ795 การจัดการความเสี่ยงและการต่อรองของเกษตรกรในระบบเกษตร
พันธสัญญา กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่ ต าบล 

สิริพรรณ  เผากัณหา. 225 

TS156.6ป474 2556 การจัดการคุณภาพ/ปรียาวด ี  ผลเอนก. ปรียาวดี ผลเอนก. 226 

- การจัดการโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง:เรียนรู้จากรากหญ้า
สู่การเป็นผู้จัดการโครงการ /ทศพล สมพงษ์. 

ทศพล สมพงษ.์ 227 

TS155ร393 2555 การจัดการด าเนินงาน (Operation Management)/เขียนโดย 
Russell & Taylor; เรียบเรียงโดย ภูษิต วงศ์หล่อสาย 

Russell, Roberta S. 228 

- การจัดระเบียบรูปทรงและที่ว่าง /รจเรข แสงอาทิตย์. รจเรข แสงอาทิตย.์ 229 

HA32ก399ก 2555 การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะหข์้อมูล /กัลยา วานิชย์
บัญชา. 

กัลยา วานิชย์บัญชา. 230 

Pocketbookด493ก 2556 การตลาดสร้างสรรค/์ด ารงค์  พิณคณุ. ด ารงค์  พิณคุณ. 231 

TK3001ว742ก 2556 การติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับสถานที่เฉพาะ:ความปลอดภัยใน
สถานพยาบาล/วิวัฒน ์กุลวงศ์วิทย.์ 

วิวัฒน ์กุลวงศ์วิทย.์ 232 

QP 92ก454 2553 การทดสอบกระบวนการห้ามเลือด /อ าพร ไตรภัทร, วรวรรณ ชุม
เปีย บรรณาธิการ. 

อ าพร ไตรภัทร,บรรณาธิการ. 233 

- การทดสอบความไวต่อยาของเชื้อวัณโรค:การประยุกต์ทางคลีนิกและ
เพื่อการพัฒนายาใหม ่/ประสิทธิ ์ผลิตผลการ 

ประสิทธิ ์ผลิตผลการพิมพ.์ 234 

TT211ช658 2555 การทดสอบงานเชื่อมแบบท าลายสภาพ/ชูชาต ิ  ด้วงสงค์. ชูชาต ิ  ด้วงสงค์. 235 

- การทดสอบทางชีวภาพส าหรับวัสดุและผลติภัณฑ์ทางการแพทย์ /
กมลรัตน ์ธนัพประภัศร.์ 

กมลรัตน ์ธนัพประภัศร.์ 236 
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RM300ก459ก การบริบาลทางยาของเภสัชกรชุมชน /[บรรณาธิการ สิรินุช พละ
ภิญโญ]. 

สิรินชุ พละภิญโญ,บรรณาธิการ. 237 

RT89ก459 2545 การบริหารการพยาบาล /นิตยา ศรีญาณลักษณ์ บรรณาธิการ. นิตยา ศรีญาณลักษณ์,บรรณาธิการ. 238 

HD69  ส778  2556 การบริหารโครงการ : เครื่องมือ และเทคนิคในการบริหารโครงการ/
สุทัศน ์รัตนเกื้อกังวาน. 

สุทัศน ์รัตนเกื้อกังวาน. 239 

Pocketbookฮ437 2556 การบริหารอายุยืน สูตรคุณหมอ 100 ปี/นายแพทยช์ิเงะอะก ิฮิโนะ
ฮะระ: เขียน ; ฉวีวงศ์ อัศวเสนา: แปล. 

ฮิโนะฮะระ, ชิเงะอะก.ิ 240 

HF5655.T5อ128ก 2553 การบัญชีขั้นตน้ 2 =Accounting II /อดิศร เลาหวณิช. อดิศร เลาหวณิช. 241 

RA975.5.P5ก482 การประชุมวชิาการประจ าปี พ.ศ. 2548 สมาคมเภสัชกรรม
โรงพยาบาล (ประเทศไทย) วันที ่25-27 พฤษภาคม พ.ศ.  

สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล,บรรณาธิการ. 242 

QV3ก482ป 2548 การประชุมวชิาการสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (แห่งประเทศ
ไทย)  วันที ่20-22 ตุลาคม 2551 :Advances in  
 

สุรกิจ นาฑีสวุรรณ,บรรณาธิการ. 243 

TH435พ713 2554 การประมาณจ านวนวัสดุกอ่สร้างอาคาร (วิธีลัด)/พิภพ  สุนทรสมัย. พิภพ  สุนทรสมัย. 244 

DS570.L28จ795 การปรับตัวด้านวิธีการผลติของเกษตรผู้ปลูกมันส าปะหลัง บ้านคู
เมือง ต าบลคูเมือง อ าเภอคูเมือง จังหวัด 

นัฐกานต์  ลือนาม. 245 

DS570.L28จ795 การปรับตัวและการตอ่รองของเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา: 
กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกออ้ยในหมู่ 

จิตราพร  คาโส. 246 

- การปรับปรุงคุณภาพผ้าพิมพ์ไหมไทย /สุชาต ิอินทรโชต.ิ สุชาต ิอินทรโชต.ิ 247 

- การผลิตกระเบื้องเซรามิกส์มวลเบาส าหรับตกแต่งผนัง /นรพล ราม
ฤทธิ.์ 

นรพล รามฤทธิ์. 248 

- การพัฒนาโครงการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง /ทศพล 
สมพงษ.์ 

ทศพล สมพงษ.์ 249 

- การพัฒนาทักษะการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร์เรือ่งโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับอัตราสว่นตรีโกณมิตสิ าหรับนักเรียนชัน้ 

จริยาภรณ์ เจริญศรีเมือง. 250 

- การพัฒนาทักษะวิจัยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย
ของนักเรียนกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์โรงเรียน 

วาสนา แก้วสว่าง. 251 

HF5415.153ก494 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอตุสาหกรรมเกษตร /คณาจารย์ภาควิชา
พัฒนาผลิตภัณฑ ์ภาควิชาพัฒนาผลติภัณฑ์ คณะ 

รุ่งนภา พงศ์สวสัดิ์มานิต. 252 

- การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย /สมชาต ิโสภณรณ
ฤทธิ.์ 

สมชาต ิโสภณรณฤทธิ.์ 253 

- การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่4
เรื่องคลื่นกลโดยการเรยีนรู้แบบพสิูจน์เชิงปฏิ 

พนัส แก่นอาสา. 254 

- การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์เรือ่งของไหลสถติโดยใชว้ิธีการ
สอนแบบ Predict-Observe-Explain(POE) /ยศ 

ยศธร บรรเทิง. 255 

- การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์รายวชิาภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /ปิยะวัฒน ์  

ปิยะวัฒน ์อัฒจักร. 256 

12 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 
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QV752ถ146 2553 การพิสูจน์เอกลักษณ์ทางเภสัชเวท :การตรวจลักษณะเนือ้เยื่อพชื
ด้วยกล้องจุลทรรศ =  
 

ถนอมจิต สุภาวิตา. 257 

SB353ช432 2556 การเพาะเห็ดถุง /ชัยวัฒน ์วงษ์แสงไพร. ชัยวัฒน ์วงษ์แสงไพร. 258 

DS577น612 2555 การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี /นิธ ิเอียวศรวีงศ.์ นิธ ิเอียวศรวีงศ.์ 259 

TS176พ713 2556 การวางแผนและควบคุมการผลิต /พภิพ ลลิตาภรณ์. พิภพ ลลิตาภรณ์. 260 

TS176พ713ก การวางแผนและควบคุมการผลิต /พภิพ ลลิตาภรณ์. พิภพ ลลิตาภรณ์. 261 

HA29.5.T5ก399 2556 การวิเคราะห์สถิต ิ:สถิติส าหรับการบริหารและวิจัย /กัลยา วานิชย์
บัญชา. 

กัลยา วานิชย์บัญชา. 262 

TK7870ฉ232 การวิเคราะห์สายอากาศ /ฉัตรชยั ไวยาพัฒนกร. ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร. 263 

CD 4726 การวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ[์Sound recording] /
ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล. 

คณะนิเทศศาสตร ์สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ 

264 

T60ว427ก 2555 การศึกษาการท างานหลักการและกรณีศึกษา/วันชัย  ริจิรวนชิ. วันชยั ริจิรวนชิ. 265 

- การศึกษาคุณสมบัติของวสัดุต่างชนิดที่เชื่อมด้วยวิธีเสียดทาน /ธานี 
ทุมประเสน. 

ธานี ทุมประเสน. 266 

- การสร้างสรรค์หตัถกรรมเครื่องปั้นดนิเผาไฟต่ าบ้านวังถั่วดว้ยการ
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับอุป 

สุภาพร อรรถโกมล. 267 

 RT89น152 การสอนผูร้ับบริการในโรงพยาบาล /นที เกื้อกูลกิจการ.  นที เกื้อกูลกิจการ. 268 

- การส ารวจการย้ายถิ่นของประชากรพ.ศ. ... /ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อ 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

269 

 RA777.6ก528 2547 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ /บรรณาธิการ บรรล ุศิ
ริพานิช. 

 บรรล ุศิริพานิช,บรรณาธิการ. 270 

TA658.44ส182 2555 การออกแบบอาคาร =Building design /สถาพร โภคา. สถาพร โภคา. 271 

T11จ512 2556 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ/จิรวัฒน ์เพชรรตัน.์ จิรวัฒน ์เพชรรตัน.์ 272 

DVD1320 กาลครั้งหนึ่ง...จนวันนี[้videorecording] = Until now. - 273 

HX752.55ม679 ก าเนิดพรรคคอมมิวนิสต์สยาม (พ.ศ. 2473-2479) /เออิจิ มูราชิมา 
เขียน ; โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ ์แปล. 

มูราชิมา, เออิจ.ิ 274 

- กุ๋งกิ๋งไปตลาด. มนฤด ี  ทองกลอย. 275 

- กุดจี่ขี่ม้าก้านกล้วย. พี่กุดจี่. 276 

- เก่งคิด เก่งเลข. วาโย  เชาวนลิขติ. 277 

- เก่งภาษาอังกฤษด้วยนิทานอีสปแสนสนุก. - 278 

- เก่งศัพท์อังกฤษ จาก นิทานอีสป เสรมิทักษะด้านภาษา พัฒนาด้าน
สมอง A-Z. 

ครูมินนี.่ 279 
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- เกมกลวิทยาศาสตร ์ไม่ใช่เวทมนตร ์  แต่เป็นเกมกลวิทยาศาสตร.์ Hope  P. Buttita. 280 

- เกมกีฬาวิทยาศาสตร์. Bobby  Mercer. 281 

- เกมสนุก 20 ค าถาม พระมหากษตัรยิ์ไทย. บุณดา. 282 

- โกลดลิ็อคสห์นูนอ้ยผมทอง. Ariana Candell. 283 

- โก๊ะเลี้ยงแกะ. ตุ๊บปอง. 284 

- ไก่น้อยกับพลอยแดง. ตุ๊บปอง. 285 

- ขนมกล้วย กระทงนอ้ย. ตุ๊บปอง. 286 

- ขนมกล้วยกระทงนอ้ย. ตุ๊บปอง. 287 

- ขนมจีน /ลาวัณย ์ไกรเดช. ลาวัณย์ ไกรเดช. 288 

TX763ก641 ขนมไทย /กิจติยา แคดี. กิจติยา แคดี. 289 

- ขบวนรถไฟสายกาลเวลาตะลุยอาณาจักรโรม. แก๊บบ้ี  วอเตอรส์. 290 

- ของเล่นวิทยาศาสตร ์พร้อมภาพประกอบ เล่ม 2. เค็นโกะ ทสึดะ. 291 

- ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ /พรชยั บุญบวรรัต
นกุล. 

พรชยั บุญบวรรัตนกุล. 292 

- ข้อเสนอปฏิรูปนโยบายอาหารปลอดภัย /โครงการพัฒนากลไกการ
เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภค. 

มูลนิธิผู้บริโภค 293 

DVD2524 ขับดิบ ขับเดือด ขับด ุ  [videorecording] =Drive. - 294 

BF637.S8ส831 2555 ขายตัวเองให้ได้แลว้รายไดสู้งๆ จะตามมา /สุพัตรา มะโนนยั. สุพัตรา มะโนนัย. 295 

DS575ส834 เขตแดนสยามประเทศไทยกับลาวและกัมพูชา /[=Boundaries of 
Siam/Thailand with Laos and  

สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี. 296 

Pocketbook เข้าใจตัวเองใน 1 นาที/เดวิด เจ.ไลเบอร์แมน. เดวิด เจ.ไลเบอร์แมน. 297 

T385อ262 2556 เขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD 2013 
ฉบบัสมบูรณ์ ประยุกต์ใช้ได้กับเวอร์ชนั 2007-2013  

อภิรัตน ์บางศิริ. 298 

- เขียวสยาม /บรรณาธิการ สิงห์ อินทรชูโต. สิงห์ อินทรชูโต. 299 

- ไขปริศนาเร้นลับ กับ สุดยอดสถาปัตยกรรมโลก. Stephen Biesty. 300 

QA37.2พ717 2555 คณิตศาสตร์ทัว่ไป =General mathematics /พิมพ์พร ฟองหล่ า, 
บรรเทิง แก่นสาร, ธัญกร ขุนทอง,. 

พิมพ์พร ฟองหล่ า. 301 

DVD2560 คนมหากาฬระอุ[ุvideorecording] =How I Spent My Summer 
Vacation  / From the producers of  

- 302 
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DVD2562 คนเหล็ก 2029 ภาค 2  [videorecording] =T2. - 303 

DVD2444 คนอึด ต้องกลับมาอึด [videorecording] =Red 2. - 304 

- ครอบครวัตวัป่วนชวนเลี้ยง กบ. คิมยองกน. 305 

TX724.5.T5ค157 2550 ครัวล้านนา /[บรรณาธิการเล่ม ศิริลักษณ์ รอดยนัต]์. ศิริลักษณ์ รอดยันต,์บรรณาธิการ. 306 

- คลื่นความคิดอัจฉริยะ How Hearly everything was invented 
มหัศจรรย์โลกสิ่งประดิษฐ์. 

เดอะ  เบรนเวฟส.์ 307 

HM821ว713 ความ(ไม่)เท่าเทียม =The sipirit level : why equality is better 
for everyone /โดย Richard Wilkinson and  

วิลกินสนั, ริชาร์ด. 308 

BD431ว617 ความฝันโง ่ๆ /วินทร ์เลียววาริณ ; บรรณาธิการ : ปริสนา บุญสิน
สุข. 

วินทร ์เลียววาริณ,2499-. 309 

- ความรักของแม่นก. รองศาสตราจารย์กุลวรา  ชูพงศ์ไพโรจน.์ 310 

HF5686.H75ธ469ค ความรู้ทั่วไปทางการบัญชีเพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม=General accounting for tourism and hospitality  

ธันยกร จันทร์สาส์น. 311 

Pocketbook2556 ความรู้สึกด ีที่เรียกว่ารัก วนารอ้ยใจ/รัณณา. รัณณา. 312 

SB443.3ส155 ความลับของดอกไม ้=The flower confidential : the good, the 
bad, and the beautiful /โดย Amy Stewart ;  

สจวร์ต, เอม.ี 313 

- ความลับของสะดอื. เกนอิชิโร  ยางิว. 314 

- ความลับที่ผู้น าต้องรู ้/ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร.์ ทองพันชั่ง พงษ์วารนิทร.์ 315 

Pocketbookป769 2556 ความส าเร็จที่คุณสั่งได้/เปี่ยมศักดิ์  คุณากรประทีป,กานต์  เหม
สมิต.ิ 

เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป. 316 

- ความเอื้ออารีแห่งท้องทะเล. สุดใจ  พรหมเกิด. 317 

PN6084.C47ส612 ค าคม CEO :คู่คิดผู้มีประสิทธิภาพระดับสูง /สัมพันธ ์กิจสัมพันธ.์ สัมพันธ ์กิจสัมพันธ.์ 318 

P35.5.C6ว287 2555 ค าจีนสยาม :ภาพสะทอ้นปฏิสัมพนัธ์ไทย-จีน /วรศักดิ ์มหัทธโนบล. วรศักดิ ์มหัทธโนบล. 319 

- ค าสาปของผู้วิเศษ. ทิพย์วรรณ  แสวงศร.ี 320 

HD62.5ร187 ค าสารภาพของผู้เริ่มตน้ธุรกิจ =Confession of 
entrepreneur/Chris Robson ; Sasapin Warathit แปล. 

รอบสัน, คริส. 321 

Thai journal คึดฮอด =Kueddhod Magazine for Inspiration and travel. - 322 

- คุณตา. จอห์น  เบอร์นิงแฮม. 323 

- คุณเต่าพูดเต่า. น้าเมฆ. 324 
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- คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ท่ีเป็นธรรม /กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย.์ 

กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 325 

RC108ค695 คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน /บรรณาธิการ อัมพรพรรณ ธีรา
นุตร, เพลินตา ศิริปการ, อ าพน นวลโคกสูง. 

อ าพน นวลโคกสูง,บรรณาธิการ. 326 

- คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจตามหลักสิทธิมนุษยชน /
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่ง 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน
แห่งชาติ 

327 

RC86.8ส574 2547 คู่มือกู้ชีพ :ส าหรับแพทย ์พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข /สันต ์
หัตถีรตัน.์ 

สันต ์หัตถรีัตน.์ 328 

TK5105.8885.D74ธ469 คู่มือใช้งาน Dreamweaver CS6 /ธันยพัฒน ์วงศ์รัตน ์; 
บรรณาธิการ ธารี บางแก้ว. 

ธันยพัฒน ์วงศ์รัตน.์ 329 

QA76.76.O63ส773 คู่มือใช้งาน Mac OS X Mavericks & iLife/iWork ฉบับสมบูรณ์ 
/สุทธิพันธุ ์แสนละเอียด, ประสพชัย หิรัญปัณ 

สุทธิพันธุ ์แสนละเอียด. 330 

TK6570.M6ท151ค คู่มือใช้งาน Samsung Galaxy Note 3 ฉบับสมบูรณ์ /ทรงศักดิ์ 
ลิ้มสิริสันติกุล. 

ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสนัติกุล. 331 

QA76.8.I63ท151ค คู่มือใช้งาน iPad Air iOS7 ฉบับสมบูรณ์ /ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล. ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสนัติกุล. 332 

Pocketbookศ161ค 2555 คู่มือท าบุญ ฉบับจัดหนัก/ศรัณยู  นกแก้ว: เรื่อง; อโณทัย องกิตติ
กุล:ภาพประกอบ. 

ศรัณยู  นกแก้ว. 333 

Pocketbookศ161ค 2556 คู่มือเที่ยววัด ฉบับจัดเต็ม/ศรัณย ู  นกแก้ว: เรื่องและภาพถ่าย; ส้ม
ฉุน:ภาพถ่าย; อโณทัย องกิตติกลุ:ภาพประกอบ. 

ศรัณยู  นกแก้ว. 334 

Pocketbookศ161 2556 คู่มือปฏิบัติธรรม ฉบับจัดให้/ศรัณยู  นกแก้ว และญาธิป ลัคนา
ศิโรรตัน:์ เรื่อง; อโณทัย องกิตติกลุ:ภาพประกอบ. 

ศรัณยู  นกแก้ว. 335 

QV55ส289 คู่มือประกอบการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน (ฉบับ 
2553-2556) :ส าหรับนิสิต-   นักศกึษาเภสัชศาสตร ์/ 

สมเฮง นรเศรษฐีกุล. 336 

TH435ว796ค 2553 คู่มือประมาณราคา =Cost estimation handbook /วิสูตร จิระ
ด าเกิง. 

วิสูตร จิระด าเกิง. 337 

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

ประสาร เปรมะสกุล. 338 

RB45ป411 2552 คู่มือแปลผลตรวจเลือด.เล่มสอง /ประสาร เปรมะสกุล. ประสาร เปรมะสกุล. 339 

QA76.76.A65จ217 คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชั่น Android อย่างมืออาชีพ /จักรชัย โสอนิทร์
, พงษ์ศธร จันทร์ยอย, ณัฐณิชา วีระมงคลเลิศ ;  

จักรชัย โสอินทร.์ 340 

- คู่มือเยาวชนฉลาดรู้เรื่องเงินทอง. Thomas Keltie. 341 

 RA776.95ส357 คู่มือสุขภาพ :พึ่งตนก่อนพึ่งหมอ /สโรช รัตนากร, อุทุมพร ค าภีระ
ปัญญา. 

สโรช รัตนากร. 342 

- คู่หูจอมจุ้น ตะลุยโลกคณติศาสตร ์1. Ahn Soo-Yong. 343 

- เคมี พิศวง. Jun Hwa-Young. 344 

QD31อ251ค เคมีพื้นฐาน /อภิชัย ศิวประภากร. อภิชัย ศิวประภากร. 345 

16 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

Pocketbookภ177 2556 แค่ยิ้มก็ชนะแล้ว/ภรณ์พิไล กาจแกร่ง. ภรณ์พิไล กาจแกร่ง. 346 

QA303.2ธ677 2556 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร =Calculus 1  for engineers /โดย ธี
ระศักดิ ์อุรัจนานนท.์ 

ธีระศักดิ ์อุรัจนานนท.์ 347 

QA303 แคลคูลัส 1-1/ล าดวน ยอดยิ่ง. ล าดวน ยอดยิ่ง. 348 

QA303ส739 2555 แคลคูลัส 2 ฉบับเสริมประสบการณ์ /สุกัญญา สนิทวงศ ์ณ อยุธยา, 
อนัญญา อภิชาตบตุร. 

สุกัญญา สนิทวงศ ์ณ อยุธยา. 349 

QA303ม246มก 2554 แคลคูลัส I/ภาควิชาคณิตศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 

ภาควิชาคณิตศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 

350 

QP519.9.H53ศ721 โครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง /ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย. ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย. 351 

- งานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชวีประวัติในลาว /ผู้เขียน ดารา
รัตน ์เมตตาริกานนท.์ 

ดารารัตน ์เมตตาริกานนท.์ 352 

TT211\ส257ง 2549 งานเชื่อมโลหะ 3/สมบูรณ์  เต็งหงษ์เจริญ. สมบูรณ์ เต็งหงษ์เจริญ. 353 

- งานป่าตาหลุ่งตุงตุ๊ง. ตุ๊บปอง. 354 

HD2341อ225ง 2554 งานฝึกฝีมือ/อนุศักดิ ์  ฉ่ินไพศาล. อนุศักดิ ์  ฉ่ินไพศาล. 355 

TT211ง312 2554 งานโลหะ/เอ็มแอนดอ์.ี เอ็มแอนด์อ.ี 356 

วารสาร งานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราภฏัศรีสะเกษ /. - 357 

BL1900.C5T5จ187 จวงจื่อ /สุรัต ิปรีชาธรรม แปลและเรียบเรียง ; พจนา จันทรสันต ิ
บรรณาธิการ ; translated by Burton Watson. 

สุรัต ิปรีชาธรรม,ผู้แปล. 358 

- จะไปไหนจ๊ะ. รองศาสตราจารย์กุลวรา  ชูพงศ์ไพโรจน.์ 359 

- จันทร์เอ๋ย จันทร์เจ้า. พัชร ี  มีสุคนธ.์ 360 

- จามรี-ศรีสพุัณต านานล้านนาสูสุ่วรรณภูมิ /เอื้อน แก้วกังวาล. เอื้อน แก้วกังวาล. 361 

- จิตนาการ : สารสรรค์การต์ูนรูปสัตว.์ ครูอ๋า : สิทธิพร กุลวโรตตมะ. 362 

HF5548.8ป474 2553 จิตวิทยาอตุสาหกรรม /ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน.์ ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน.์ 363 

วารสาร จีนไทย[วารสาร]. บริษัทแมนดารินไทย คอมมิวนิเคชั่น 
เซอร์วสิ จ ากัด 

364 

- จุดก าเนิดน่ารู้ให้หนูหายสงสัย. พี่แพร. 365 

Pocketbookป471 2555 ฉลาดทันคนในทุกสถานการณ์/ปรีดา  อริยะมติร. ปรีดา  อริยะมิตร. 366 

- ฉลาดรู้สุดยอดเรื่องรอบตัว 2. Yang Dae Seung. 367 

TC145ส928 ชลศาสตร์การไหลในทางน้ าเปิดขั้นพื้นฐาน /เสรี จันทรโยธา, ชัย
พันธุ ์รักวิจัย. 

เสรี จันทรโยธา. 368 
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ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- ชาติที ่4 ความดีของพระเนมิราช. ปิติพร  วทาทิยาภรณ์. 369 

JA71ก768ช ชาวอารยะ :ชาวศวิิไลซ์ที่ใฝ่หา /เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. 370 

BF575.L8ผ181ผ 2556 ชีวิต 1440/ผมอยู่ข้างหลังคุณ. ผมอยู่ข้างหลังคุณ. 371 

Pocketbookก684 2556 ชีวิตไม่ติดกรอบ/คริส กิลเลอโบ : เขียน, ธีร์ ทิพกฤต: ผู้แปล จาก 
The Art of non-conformity. 

กิลเลอโบ, คริส. 372 

- ชุด อัจฉริยะปั้นได ้เขาวงกต ตอน ผจญภัยในร่างกาย. Lee Woo-il. 373 

- ชุดการเรียนการสอนเรือ่งก าหนดการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม 
GeoGebra ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

ปิยะวุฒ ิศรีชนะ. 374 

- เชียงแสนแดนศรัทธา /พลวัฒ ประพฒัน์ทอง. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง. 375 

AC159ป46ช8 2549 เชือกกล้วยมัดต้นกลว้ย /ประภาส ชลศรานนท.์ ประภาส ชลศรานนท.์ 376 

DVD2515 ซามูไรคนสุดท้าย [videorecording] =Mishima. - 377 

- เซต  รหัสลับหาวรีบุรุษ. คิม  อิน คยอง. 378 

- เซลล์ หน่วยเล็กสร้างชีวติใหญ.่ ลิม  ฮยุก. 379 

- ฎีกาเรียกร้องสิทธิของอิสรชนพุทธศักราช2408 /เอื้อน แก้วกังวาล. เอื้อน แก้วกังวาล. 380 

DVD2519 ดวล ปล้น สนั่นเมือง [videorecording] =2 Guns. - 381 

- ดอกทองกวาวบานริมทุ่ง. โชต ิ  ศรีสุวรรณ. 382 

- ดาวดวงนั้นของฉันคนเดียว. เพนกวินตัวแรก. 383 

QU58.5ส842 2553 ดีเอ็นเอเทคโนโลย ี:การประยุกต ์: ศึกษาแบคทีเรียก่อโรคเมลิออยโด
สีส = DNA technology : an application to  

สุมาลี ตั้งประดับกุล . 384 

- เดือนไม่มีเพื่อน -ฉ.1/เบิกบานจอมอันธพาล - ฉ.2/คอปเตอร์เอาแต่
ใจ - ฉ.3-5/น้องกบคุยเก่ง - ฉ.4. 

กมลทิพย ์  ภาสวร. 385 

- เดือนไม่มีเพื่อน. กมลทิพย ์  ภาสวร. 386 

- ต้นฉบับ มีเหตุผลจังไม่เอาแต่ใจ. พี่กุดจี่. 387 

- ต้นฉบับขอโทษจ้า. พี่กุดจี่. 388 

RC655ต238 ต่อมธัยรอยด์และพาราธัยรอยด ์/สุรพงษ์ สุภาภรณ์, สุมิต วงศ์เกียรติ
ขจร, วิชัย วาสนสริ ิบรรณาธิการ. 

 วิชัย วาสนสริ,ิบรรณาธิการ. 389 

- ตัวแปรแก้โจทย์จ านวนขนม. คิม โซ ฮวี. 390 

ธรรมะอ296 2556 ตามใจมาเติมสุข/พระอาจารย์อมโร. พระอาจารย์อมโร. 391 

- ตามพ่อไปปลูกข้าว. ปรีดา  ปัญญาจันทร์. 392 

18 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 
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Pocketbookท196 2554 ตามรอยไฟฟ้าจากธรรมชาติสู่เทคโนโลยี/ทวีธรรม  ลิมปานุภาพ. ทวีธรรม  ลิมปานุภาพ. 393 

- ตามรอยสิบปี"รหัสเทอร์โบ"...รหัสอลวน /เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน.์ เกียรติศักดิ ์ศรีพิมานวัฒน.์ 394 

DVD1321 ตายโหงตายเฮี้ยน [videorecording] = Tai-Hong-Tai-Hien. - 395 

- ต านาน นิทานสตัวพ์ิศวง. ป้าเวนดี้. 396 

- ต านานท้าวบาเจียง-นางมะโลง : ภาพสะทอ้นความสัมพันธ์ระหว่าง
ลาวลุ่มกับลาวเทิง แขวงจ าปาสัก ประเทศ 

นพวรรณ เชื้อโชต.ิ 397 

DVD2454 ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [videorecoring] =ภาค 3 
ยุทธนาวี /M.C. Chatree Chalerm Yukol (หม่อมเจ้า 

- 398 

QT26ก892ต ต าราจีนเพื่อสุขภาพด ีมีอายุยืน /แก้วจันทร์ทิพย ์  ไชยสรุิยะ, บก.
แปลเรียบเรียง. 

แก้วจันทร์ทพิย ์ไชยสุรยิะ. 399 

 RT120.R4ต367 ต าราเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู/คณะผู้เรียบเรียง กมลทิพย ์  หาญผดุงกิจ ... 
[ และคนอืน่ ๆ] ; บรรณาธิการ, เสก อักษรา 

กมลทิพย ์หาญผดุงกิจ. 400 

- ตุ๊กตาแฟนซ.ี อ.สุปราณี  ปรีชญาธรรม. 401 

- ถ้วยฟูกลังจังเลย. ผศ.รพินทร ณ ถลาง. 402 

- ถ้วยฟูมีความสุข. ผศ.รพิทร  ณ ถลาง. 403 

- ถ้วยฟูอยากให้คนรัก. Trace Moroney. 404 

RA780.5พ887 2540 ทฤษฎีการนวดไทย ความหมายของเส้น จุด และโรค /[ผู้รวบรวม
และเรียบเรียง เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ;  

 เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ. 405 

QA273.A5\ว867 2552 ทฤษฎีความน่าจะเป็นส าหรับวิศวกร/วุฒิพงษ ์  ค าวิลัยศักดิ์. วุฒิพงษ ์ค าวิลัยศักดิ.์ 406 

DVD2500 ทอยสเตอรี ่3  [videorecording] =Toy story 3. - 407 

RC76จ483 2537 ทักษะทางคลินิก =Clinical skills /จินตนา ศิรินาวิน, สาธิต วรรณ
แสง. 

จินตนา ศิรินาวิน. 408 

- ท าเนียบสมาชิกตัวแทนของรับอนุญาตไทย2557 /สมาคมตัวแทน
ออกของรับอนุญาตไทย. 

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 409 

TP156.P3ท282 เทคโนโลยีของอนุภาค /ทองปาน  เทียมราช. ทองปาน  เทียมราช. 410 

TS230\ส778 2554 เทคโนโลยีแม่พิมพต์ัดความเที่ยงตรง/สุทัศน ์  ทิพย์ปรักมาศ. สุทัศน ์  ทิพย์ปรักมาศ. 411 

- แทรกเตอร์เจอปัญหา. ธิติมา สัมปัชชลิต. 412 

DVD1324 เธอ เขา เรา ผี[videorecording]. - 413 

- นกน้อยนักดนตร.ี เกวิน  กายทอง. 414 
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รป.ค77 นครรตัติกาล /คาสซานดรา แคลร ์เขียน ; ฤทัยรตัน ์สุขถาวร แปล.  แคลร,์ คาสซานดรา. 415 

Pocketbookค77น 2556 นครรตัติกาลเล่ม 2 เมืองเถ้า/คาสชานดรา  แคลร:์ เขียน; ฤทัยรตัน ์
สุขกาวร: แปล. 

แคลร,์ คาสซานดรา. 416 

- นักสืบพิทักษส์ิ่งแวดลอ้ม ท าง่าย เรื่องใกล้ตัว แต่ช่วยลดอุณหภูมิโลก
ได้ตั้งเยอะ. 

Andreas Schlumberger. 417 

- นับดี ๆ มี 100. มาซายูกิ  เซเบะ. 418 

- นางฟ้าน้อย ผู้ถ่อมตน. Aleix Cabrera. 419 

- นางฟ้าน้อย ผู้นับถือตัวเอง. Aleix Cabrera. 420 

- นางฟ้าน้อย ผู้รู้รักสามัคค.ี Aleix Cabrera. 421 

- นางฟ้าน้อยผู้กล้าหาญ. Aleix Cabrera. 422 

- นางฟ้าน้อยผู้เห็นใจผูอ้ื่น. Aleix Cabrera. 423 

BF724ซ349 น่าจะรู้อย่างนีต้ั้งแค่ตอนอายุ 20 ปี =When I wish I knewI was 
20 /Tina Seelig ;ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์, ธัญลักษณ์  

ซีลิง,ทีนา. 424 

- นายคณิตมาแล้ว. ทาโร โกมิ. 425 

- น้ าพุแห่งความสุข /ศรีเรือน แก้วกังวาล. ศรีเรือน แก้วกังวาล. 426 

- น้ าสั่งฟ้าและนานาความคิด /เอื้อน แก้วกังวาล. เอื้อน แก้วกังวาล. 427 

- น้ าใสไม่มีวินัย. สอาด  จอมงาม. 428 

- นิทาน Dictionary  ชุด ครอบครวัพระอาทิตย์. - 429 

- นิทานชาดก. แม่พลอยจันทร.์ 430 

Pocketbookว539น 2556 นิทานตบกบาล/วิชัย. วิชัย. 431 

- นิทานตะวันออก. ป้าเวนดี้. 432 

- นิทานพื้นบ้านไทย. แม่พลอยจันทร.์ 433 

รส พ672 2556 นิทานเวตาล /พระนพินธ ์กรมหมื่นพทิยาลงกรณ. พิทยาลงกรณ,กรมหมื่น. 434 

- นิทานอีสป Aesop's Fables. พัชร ี  มีสุคนธ.์ 435 

- นิทานอีสป Aesop's Fables. พัชร ี  มีสุคนธ.์ 436 

- นิทานอีสป Aesop's Fables. พัชร ี  มีสุคนธ.์ 437 

- นิทานอีสป Aesop's Fables. พัชร ี  มีสุคนธ.์ 438 

20 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 
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- นิทานอีสป Aesop's Fables. พัชร ี  มีสคนธ.์ 439 

- นิทานอีสป. พัชร ี  มีสุคนธ.์ 440 

- นิทานอีสปสองภาษา เล่ม 1,2,3,4,5,6,7,10. รุ่งอรุณ  สัมปัชชลติ. 441 

- นิทานอีสปหมาป่า เป่าปี่. - 442 

 DS493.53น672 2554 เนปาลประมาณสะดือ /นิ้วกลม.  นิ้วกลม. 443 

- แนวขอ้สอบ O-net ป.6. - 444 

- แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาว่าด้วยขบวนการทางสังคม /ผู้เขียน 
มณีมัย ทองอยู.่ 

มณีมัย ทองอยู.่ 445 

- แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการทดลองทาง
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพภาคสนาม  

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

446 

- บทความประสบการณ์ชีวติและมุมมองที่ได้จากการรับราชการอยู่ใน
มหาวิทยาลัยรามค าแหงปีพุทธศักราช  

นพพร พานิชสุข. 447 

- บทบาทของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงสายพันธุH์5N1 /
พรทิพภา เล็กเจริญสุข. 

พรทิพภา เล็กเจริญสุข. 448 

- บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ในสังคมไทยยนีนาโน
เทคไอทีและสังคมไทย /ยงยุทธ ยุทธวงศ์,ประมวล  

ยงยุทธ ยุทธวงศ์. 449 

Pocketbookม458 2557 บริลเลียนซ ์แผนล้างพันธุ์คนเหนือโลก/มาร์คัส  ชาคีย:์ผู้เขียน;  วี
ระวัฒน ์เตชะกิจจาทร และ เจนจิรา เสรีโยธิน:ผู้ 

มาร์คัส  ชาคีย์. 450 

DVD1326 บันทึกการแสดงสดคอนเสริ์ต คาราบาว กินลม ชมบาว 
[videorecording ]. 

คาราบาว 451 

DVD1325 บันทึกการแสดงสดคอนเสริ์ตFatLive : V3 ขบวนการ Silly 
Fools[videorecording ]. 

Silly Fools 452 

- บันทึกความทรงจ าวิกฤตการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้และประสบการณ์
ชีวิตในน้ าท่วมใหญ่ของกรุงเทพมหานครปี 

นพพร พานิชสุข. 453 

AC159ค622 บ้า แต่ไม่โง่ /โดย คุณพร้อม. คุณพร้อม. 454 

Pocketbookภ373บ 2556 บ้าน บ้าน ฉบับที่ 4/ภัทรสิร ิ  อภิชติ. ภัทรสิร ิอภิชติ. 455 

- บ้านฟักทอง ชีวติพอเพียงอนัแสนสุข. สุกัญญา  จันทร์เพ็ญ. 456 

- บ้านและการต่อเติม /ศักดา ประสานไทย. ศักดา ประสานไทย. 457 

- บิดลูกโป่งมหัศจรรย์ พิมพ์ครั้งที่ 2. รุ่งโรจน ์  สุวรรณธาดา. 458 

- เบิกบานจอมอันธพาล. กมลทิพย ์  ภาสวร. 459 

QR46บ879 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์อิสยา จันทร์วิทยานชุิต. อิสยา จันทร์วิทยานุชติ. 460 

TP444.M8พ524 แบบอย่าง--การถนอมอาหารเห็ดแปรรูป & ผลิตภัณฑ ์ต่อยอด--เงิน
ล้าน /บรรณาธิการ อภิชาต ิศรีสอาด ; เรียบ 

พัชร ีส าโรงเย็น. 461 

21 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- ปฐมราชอิสราเอล /เอื้อน แก้วกังวาล. เอื้อน แก้วกังวาล. 462 

- ประชากรไทยอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต /บุญเลิศ เลียงประไพ. บุญเลิศ เลียงประไพ. 463 

- ประชากรและสังคม2557:การเกิดกับความม่ันคงในประชากรและ
สังคม /บรรณาธิการ ยุพิน วรสริิอมร, จงจิตร์  

 ยุพิน วรสริิอมร. 464 

Kป353ร 2545 ประมวลรษัฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2547 /ธรรมนิต.ิ ธรรมนิต.ิ 465 

Kป353ก 2556 ประมวลรษัฎากรฉบับสมบูรณ์ปี 2556 /|c[คณะผู้จัดท า ทิพสุคนธ ์
วงษ์เมือง ... และคนอื่น ๆ]. 

ทิพสุคนธ ์วงษ์เมือง. 466 

Kป353ก 2557 ประมวลรษัฎากรฉบับสมบูรณ์ปี 2557 /|c[คณะผู้จัดท า กิตตยิา 
อาภากุลอน ุ... และคนอืน่ ๆ]. 

ทิพสุคนธ ์วงษ์เมือง. 467 

HD87ฮ371 2555 ประวตัิศาสตร์ฉบับย่อของลัทธิเสรนีิยมใหม่ =A brief history of 
neoliberalism /เดวิด ฮาร์ว ี(David Harvey) ; 

ฮาร์ว,ี เดวิด. 468 

- ประวตัิศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่จากปลายสมัยโกกุงาวะถึงการสิน้สุด
จักรวรรดนิิยมญี่ปุ่น /ศิริพร ดาบเพชร. 

ศิริพร ดาบเพชร. 469 

D1051อ169 ประวตัิศาสตร์ยุโรป /อนันตชัย จินดาวัฒน.์ อนันตชัย จินดาวัฒน.์ 470 

- ประสาทสัมผัสทั้งห้า. เอมิลี  โบมองต์. 471 

PF3121อ892 ปรับพื้น ฟื้นฟ ูปูพื้นใหม ่good German เก่งเยอรมันเรื่องหมูๆ /N. 
Jeerungsawatt. 

เอ็น. จีรังสวัสดิ.์ 472 

DVD2485 ปล้นนรกรถด่วนขบวน 123 [videorecording] =The Taking of  
Pelham123. 

- 473 

DVD2501 ปลาเล็กหัวใจเทอร์นาโด [videorecording] =The Reef. - 474 

SB126.5ว483 2557 ปลูกพืชไร้ดิน =Amazing Hydroponics /เขียนโดย วาริน ี
ธรรมชาติไพศาล ; บรรณาธิการ งามกมล จรรยา. 

วาริน ีธรรมชาติไพศาล. 475 

Q335บ416 2555 ปัญญาประดิษฐ์ : ปัญญาเชิงกลุ่ม = Artifical Intelligence : 
Swarm Intelligence/บุญเจริญ ศิริเนาวกุล. 

บุญเจริญ ศิริเนาวกุล. 476 

- ปัดเศษ ประมาณค่าของขวัญคริสต์มาส. โน จี ยอง. 477 

DVD2476 ปาดังเบซาร์ [videorecording] =I carried you home. - 478 

RC71ป652 ปุจฉา-วิสชันา 108 ปัญหาทางอายุรกรรม /สุภมัย สุนทรพนัธ์ 
บรรณาธิการ. 

 สุภมัย สุนทรพันธ,์บรรณาธิการ. 479 

DVD2496 เปลี่ยนคนใหม่ให้ใจสุดเหวี่ยง [videorecording] =Arthur 
Newman. 

- 480 

- เปิดโลกใบเล็กของ...มด. Alejandro Algarra. 481 

- เปิดโลกอารยธรรมเมโสโปเตเมีย. Song Byeong-wan. 482 

- เปิดโลกอารยธรรมอียิปตโ์บราณ. Song Byeong-wan. 483 

22 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- ไปด้วยรถไฟกนัเถอะ. Naokata Mase. 484 

- ผจญพ่อมดคณิตศาสตร ์Z. Kim Rin. 485 

- ผลกระทบของความเป็นเมืองต่อพืน้ทีช่านเมืองและการตอบสนอง
ของท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง:กรณีศึกษา 

มณีมัย ทองอยู.่ 486 

- ผลงานวิจัยดีเด่นพ.ศ. ... /กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์. 

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

487 

- ผลงานวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยที่เสนอเข้าร่วมพิจารณาเป็น
ผลงานวิจัยดีเด่นประจ าปี2554 /กระทรวงเกษตรและ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 488 

- ผู้กล้าแห่งป่าสีสัน. รัตนา   คชนาท. 489 

AC159น672 2555 ฝนกล้วยให้เป็นเข็ม /นิ้วกลม เขียน. นิ้วกลม. 490 

- ฝันเฟื่องเที่ยวเมืองอึกทึก. ปกาศิต  สุดใจ. 491 

DVD2311 ฝ่ายุทธการสุริยะทมิฬ  [videorecording] =Tears Of The Sun. - 492 

Pocketbookพ397ฝ 2557 ฝึกใจ/สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณา
ยก (เจริญ  สุวุฑุฒโน). 

- 493 

DS571ด495 2555 พงศาวดารเรื่องไทยรบพม่า /พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. 

ด ารงราชานุภาพ,สมเด็จกรมพระยา. 494 

PL685ป445 2555 พจนานุกรมการท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น /ปราณี จงสุจริตธรรม. ปราณี จงสุจริตธรรม. 495 

Pocketbookร421 254 พจนานุกรมศพัท์การเชื่อม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ราชบัณฑิตยสถาน. 496 

Pocketbook พจนานุกรมศพัท์เธอร์โมไดนามิกสอ์ังกฤษ-ไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสถาน. 

ราชบัณฑิตยสถาน. 497 

- พจนานุกรมศพัท์วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี /บรรณาธิการ บัญชา ธน
บุญสมบัติ. 

บัญชา ธนบุญสมบัติ. 498 

DS575.5พ213 2555 พม่าอ่านไทย :ว่าด้วยประวตัิศาตร์และศิลปะไทยในทรรศนะพม่า /สุ
เนตร ชุตินธรานนท ์บรรณาธิการ. 

สุเนตร ชุตนิธรานนท,์บรรณาธิการ. 499 

- พระในบ้าน. วีระยุทธ  เลิศสุดวิชัย. 500 

ธรรมะพ353 2556 พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ /กองบรรณาธิการนิตยสาร Secret. กองบรรณาธิการนิตยสาร Secret. 501 

- พระมหาธรรมราชาลิไท. สละ  นาคบ ารุง. 502 

- พระเวสสันดร. ว.วชริเมธี. 503 

- พระสังกัจจายน์. โอม  รัชเวทย.์ 504 

Pocketbookอ979พ 2556 พระสุริโยทยั/โอม  รัชเวทย.์ โอม รัชเวทย.์ 505 

23 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- พฤติกรรมการใชอ้ินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมของพระสงฆ์ /พินิจ ลาภธ
นานนท.์ 

พินิจ ลาภธนานนท์. 506 

Pocketbookบ527พ 2556 พลังค าสอนของพอ่หลวงเพื่อความสุขและความงดงามแห่งชีวิต/บุญม ี
พวงเพชร. 

บุญมี พวงเพชร. 507 

BF632พ453 พลังเหนือธรรมชาติเพือ่การบ าบัดโรค /ธรรมทิพย ์ไขหาญฟ้า :  
บรรณาธิการเรียบเรียง, [สิงห์ค า โต๊ะงาม : 

ธรรมทิพย ์ไขหาญฟ้า,บรรณาธิการ. 508 

- พ่อขนุรามค าแหง ๒. สละ  นาคบ ารุง. 509 

- พ่อรักลูกอย่างไร. ดร.ภาพร  เอกอรรถพร. 510 

- พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับนัยทางจริยธรรม
กฎหมายและสังคม /ส านักงานพัฒนาวิทยา 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

511 

- พัฒนาการรัฐประศาสนศาสตร์และบรหิารรัฐกิจ:จากอดีตสู่ปัจจุบัน
และอนาคต /ไชยา ยิ้มวิไล. 

ไชยา ยิ้มวิไล. 512 

- พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย /อภิเดช แสงดี. อภิเดช แสงดี. 513 

Pocketbookอ451พ 2553 พิชิตงานเบิกบานใจ/อ้อม  ประนอม. อ้อม ประนอม. 514 

QA185พ176 2557 พีชคณิตเชิงเส้น/พรพศิ ยิ้มประยูร. พรพศิ ยิ้มประยูร. 515 

QA162ว691พ 2556 พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น/วิรตัน ์สุวรรณาภิชาต.ิ วิรัตน ์สุวรรณาภิชาต.ิ 516 

- พืชอนุรักษ์ในบัญชีไซเตส:กล้วยไม้ป่าในผืนป่าตะวันออกตอนที่1 /
กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่าและพนัธุ์พืช. 

กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่าและพนัธุ์พืช 517 

- พื้นที่ค านวณสร้างสวนสัตว.์ ควอน อ ีกึน. 518 

RM300ส846 2544 ล.1 พูดจาภาษายา /สุรเกียรต ิอาชานานภุาพ. - 519 

PC4121ฑ711 พูดสเปน /เรื่อง : เฑียร ธรรมดา. เฑียร ธรรมดา. 520 

PE1131อ764พ พูดอังกฤษ 120 ชั่วโมง =English for beginners /ผู้เขียนอิสรีย ์
แจ่มข า. 

อิสรีย ์แจ่มข า. 521 

- เพื่อนสตัว์แสนสนุกบนฟากฟ้า. หลิวซิ่งซอื. 522 

- เพื่อนหายไปไหน. รองศาสตราจารย์กุลวรา  ชูพงศ์ไพโรจน.์ 523 

- เพื่อนใหม่ของสีหมึก. สุวิมล  เมธาวัชรินทร.์ 524 

HM741ฮ979 แพลตฟอร์ม :ฐานสู่ความส าเร็จซึ่งประเมินค่ามิได้ในโลกที่จอแจ /ไม
เคิล ไฮแอตต ์เขียน ; ศุกิกา กุญชร ณ อยุธยา  

ไฮแอตต,์ ไมเคิล. 525 

QA303.2ธ262 2556 ฟังก์ชันเชิงซอ้นและการประยุกต์ส าหรับนักคณิตศาสตร์ 
นักวิทยาศาสตร ์และวิศวกร/ธนิต มาลากร. 

ธนิต มาลากร. 526 

TA347.F5ป451 2555 ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม /ปราโมทย์ เดชะอ าไพ. ปราโมทย์ เดชะอ าไพ. 527 

24 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

PL539.5.T5ภ483 2555 ภาษาญ่ีปุ่น กิน ช็อป เที่ยว. สมาคมส่งเสริทเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่น) 528 

Pocketbookภ483 2555 ภาษาญ่ีปุ่นรอบตัว/สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย(ีไทย-ญี่ปุ่น). สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย(ีไทย-ญี่ปุ่น). 529 

- ภาษาไทยนี้ด ี/เอื้อน แก้วกังวาล. เอื้อน แก้วกังวาล. 530 

Pocketbookอ599 ภาษาอังกฤษ เก่ง เก๋า เอาอยู/่อาจารย์เอก. อาจารย์เอก. 531 

วารสาร ภูมิคุ้มกัน. - 532 

HM851อ129 ภูมิทัศน์สื่อใหม ่:Digital Media ทีวีพันชอ่ง /อดิศักดิ ์ลิมปรุ่งพัฒน
กิจ. 

อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ. 533 

WX179ภ778 2554 เภสัชกรโรงพยาบาลในยุควิกฤติทางเศรษฐกิจ /บรรณาธิการ บุษบา 
จินดาวิจักษณ์, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล,  

บุษบา จินดาวิจักษณ์,บรรณาธิการ. 534 

RM301.3.G45ว831 เภสัชพันธุศาสตร ์:จากพื้นฐานสู่เวชปฏิบัติ = Pharmacogenetics 
: from basic to clinical practice /วีร 

วีรพล คู่คงวิริยพันธุ.์ 535 

- โภชนปฏิบัติเพื่อสุขภาพพระสงฆ์ /พินิจ ลาภธนานนท.์ พินิจ ลาภธนานนท์. 536 

- มหัศจรรย์รามเกียรติส์ าหรับเด็ก. ปิติพร  วทาทิยาภรณ์. 537 

DVD2503 มอ 6/5 ปากหมาท้าผี  [videorecording] . - 538 

DVD2487 มังกร โค่นสมรภูมิรบ [videorecording] =There Be Dargons. - 539 

DVD2510 มังกรโค่นสมรภูมิรบ  [videorecording] =There Be Dragons. - 540 

DVD2487 มังกรโค่นสมรภูมิรบ [videorecording] =There Be Dragons. - 541 

DVD2575 มากกว่าค าว่ารัก [videorecording] =City of glass. - 542 

DVD2492 มาดากัสการ์ 3 ข้ามปา่ไปซ่าส์ยุโรป [videorecording] 
=Madagascar 3 . 

- 543 

- มาตรฐานสินค้าเกษตร:การชันสตูรโรคไข้หวัดใหญ่สุกร /ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและ 

544 

- มาตรฐานสินค้าเกษตร:การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับใบชาสด 
/ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและ 

545 

- มาตรฐานสินค้าเกษตร:การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพชื
อาหารสัตว ์/ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและ 

546 

- มาตรฐานสินค้าเกษตร:การปฏิบัติที่ดีในการดูแลรักษาหลังการจับ
สัตวน์้ า /ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและ 

547 

- มาตรฐานสินค้าเกษตร:เกษตรอนิทรยี์เล่ม6:ผึ้งอินทรีย ์/ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและ 

548 

25 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- มาตรฐานสินค้าเกษตร:ข้าวหอมมะลไิทย /ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาต ิกระทรวง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและ 

549 

- มาตรฐานสินค้าเกษตร:ขิง /ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาต ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและ 

550 

- มาตรฐานสินค้าเกษตร:ถั่วเหลืองเมลด็แห้ง /ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิกระทรวง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและ 

551 

- มาตรฐานสินค้าเกษตร:ปลานิล /ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาต ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและ 

552 

- มาตรฐานสินค้าเกษตร:หลักการจัดท าคอมพาร์ตเมนต์ปลอดโรค
ไข้หวัดนกส าหรับฟาร์มสตัว์ปีก /ส านักงาน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและ 

553 

DVD2531 มาร์โค ลิงจ๋อยยอดนักสืบ [videorecording] =Marco Macaco. - 554 

- มาลาเรียภัยมืดที่โลกลืม /ยงยุทธ ยุทธวงศ์,ศิรศักดิ์ เทพาค า,ศศิธร 
เทศน์อรรถภาคย.์ 

ยงยุทธ ยุทธวงศ์. 555 

DVD2582 มือจับไมค์ใจหารัก [videorecording] =Duets. - 556 

- มุมวัดสารพัดองศาพาสนุก. ฮง ซู คยอง. 557 

- เมตร หน่วยวัดจากเส้นรอบโลก. วอน ยอง จู. 558 

- เมืองปลายักษ์. ปรีดา  ปัญญาจันทร์. 559 

- แม่ไก่ กะ ลูกไก่. รองศาสตราจารย์กุลวรา  ชูพงศ์ไพโรจน.์ 560 

- แม่ลืมบอกว่าแม่รักลูกจ๊ะ. มีเรียม  มอสส.์ 561 

- โมเมจอมสกปรก. กมลทิพย ์  ภาสวร. 562 

RM666.S462\พ436 ไม่เจ็บ ไม่แก่ ไม่ป่วย สวยด้วยน้ ามันงาด า ราชันย์แห่งธรรมชาติ
บ าบัด /พล ภูผาวัฒนากิจ. 

พล ภูผาวัฒนากิจ. 563 

Pocketbookค349 2556 ไม่ต้องฉลาดก็มองเห็นโอกาสได้มากกว่าคนอื่น/โคมิยะ คาสุโยช:ิ 
เขียน; ทินภาส พาหะนิชย:์ แปล. 

คาสุโยช,ิ โคมิยะ. 564 

- ไม่นะหนูจะท าเอง. โจวอี้เฟิน. 565 

- ยอดคณิตศาสตร ์เรื่อง การคูณและการหาร. - 566 

- ยอดนิทานอสีป ชุด สัตว์สอนใจ 2 ภาษา Thai-English. - 567 

AC159ป346 2548 ยอดมนุษยล์ าลอง /ประภาส ชลศรานนท์. ประภาส ชลศรานนท.์ 568 

- ย้อนเวลาเพือ่รู้ว่า ตอน คอมพวิเตอร ์มาจากไหน. - 569 

RM335ย231 ยาฉีดและสารที่ท าให้ทางหลอดเลือดด า /บรรณาธิการ เฉลิมศรี ภุม
มางกูร ... [และคนอื่น ๆ]. 

เฉลิมศรี ภุมมางกูร. 570 

26 หน้า จาก 35 29 สงิหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- ยี่ราฟกับเพื่อน. เสือเก่าและแมวกินปลา. 571 

DVD2462 ยุทธการเดือดล่าข้ามแผ่น [videorecording] =The Kingdom. - 572 

นวว617ย เย็นฉ่ าน้ าค้างย้อย เยือกฟ้าพาหนาว /วินทร ์เลียววาริณ. วินทร ์เลียววาริณ. 573 

NA7435ร161 [255-] รวม 120 บ้านชั้นครึ่ง /[บรรณาธิการ : วิชัย ชอบสุธน]. วิชัย ชอบสุธน,บรรณาธิการ. 574 

Kรส17 2557 รวมกฎหมายยาเสพติดให้โทษ:ออกตามความในรพะราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษพ.ศ.2522และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม( 

กองควบคุมวัตถุเสพติด. 575 

TA177.4ป467 รวมโจทย์และเฉลยปัญหาในทางเศรษฐศาสตรว์ิศวกรรม /ปรีชา 
เกรียงกรกฎ. 

ปรีชา เกรียงกรกฎ. 576 

TS157พ713 2542 ระบบการควบคุมการผลติระดับโรงงาน /โดย พิภพ สลิตาภรณ์. พิภพ ลลิตาภรณ์. 577 

TS155ร228 2551 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า =Toyota production system 
/edited Toyota Seian Houshiki wo Kangaeru Kai ( 

มังกร โรจน์ประภากร,ผู้แปล. 578 

RS199.5ป447 ระบบน าส่งยา =Drug delivery systems /ปราณีต โอปณะโสภิต, 
สุวรรณี พนมสขุ. 

 ปราณีต โอปณะโสภิต. 579 

 RS199.5จ197 ระบบน าส่งยาแบบมาทริกซ์ =Matrix drug delivery systems /
จอมใจ พีรพัฒนา. 

 จอมใจ พีรพัฒนา. 580 

- ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านเว็บของวทิยาลัยเทคนิคปากป่าสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /สุดใจ ไชย 

สุดใจ ไชยอุดม. 581 

- ระบบสารสนเทศแนะแนวการศึกษาตอ่ : กรณีศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี /สุชาดา โล้กูลประ 

สุชาดา โล้กูลประกิจ. 582 

- ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการการใช้ยานพาหนะราชการ:
กรณีศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / 

กาญจน์ประภา ธรรมวงศา. 583 

- ระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี /ชนษ์
ปกรณ์ หาญชูวงศ์. 

ชนษ์ปกรณ์ หาญชูวงศ.์ 584 

วารสาร รัฐศาสตร์ปริทรรศน ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ - 585 

DVD2480 รับค าท้าจากพระเจ้า [videorecording] =Only God Forgives. - 586 

- รายงานกรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของ
ประเทศไทย /ส านักงานนโยบายและแผน 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

587 

- รายงานการเข้าร่วมประชุมประจ าปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก
ครั้งที่22ระหว่างวันที9่-19มกราคม2557 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 588 

- รายงานการประชุมการด าเนินงานตามกลยุทธ์ทั่วโลกส าหรับการ
อนุรักษ์พชื /บรรณาธิการ สิริกุล บรรพพงศ,์ สิ 

สิริกุล บรรพพงศ.์ 589 

- รายงานการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มสตัวไ์ม่มี
กระดูกสันหลังในแนวปะการังไทย /บรรณาธิการ  

สิริกุล บรรพพงศ.์ 590 

- รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ5ปีอนุวตัการพิธีสารคารต์าเฮนาว่า
ด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ /เรียบเรียง  

ดาลัด เส้นทอง. 591 

27 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 
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- รายงานการประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างรายการชนิดพนัธุ์สัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลังกลุ่มหอย(mollusca) / 

สิริกุล บรรพพงศ.์ 592 

- รายงานการประชุมเรื่องการจัดท าทะเบียนรายการชนิดพันธุ์แมลงใน
ประเทศไทย /บรรณาธิการ สิริกุล บรรพพงศ,์  

สิริกุล บรรพพงศ.์ 593 

- รายงานการประชุมเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร:
ผู้ผสมเกสรและสิ่งมีชีวติในดนิ /บรรณาธิการ  

สิริกุล บรรพพงศ.์ 594 

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องรูปแบบการจ าเข้าแรงงานต่างด้าว
เพื่อท างานในประเทศไทยจากมุมมองนายจ้าง 

ทรงพันธ ์ตันตระกูล. 595 

- รายงานกิจการประจ าปี ... /เทศบาลเมืองศรีสะเกษ. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 596 

- รายงานข้อมูลทรพัยากรสาธารณสุขประจ าปี ...  /ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร4์. 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์597 

- รายงานฉบับสมบูรณ์การส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศ
ไทยพ.ศ.2555 /ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ598 

- รายงานประจ าปี ... /คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

599 

- รายงานประจ าปี ... /คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

600 

- รายงานประจ าปี ... /คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน.ี 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

601 

- รายงานประจ าปี ... /คณะศิลปประยกุต์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน.ี 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

602 

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

ส านักคอมพวิเตอร์และเครอืข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

603 

- รายงานประจ าปี ... /ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

604 

- รายงานประจ าปีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...  

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

605 

- รายงานประชุมเรื่องการทบทวนทะเบยีนรายการสาหร่ายและแพลงก์
ตอนพืชในประเทศไทย /บรรณาธิการ สิริกุล  

สิริกุล บรรพพงศ.์ 606 

- รายงานผลการส ารวจค่าจ้างเงินเดือนและสวสัดิการปี2553และ
แนวโน้มปี2554 /บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร ์

บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด 

607 

- รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกฝผ. /การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย. 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 608 

- รายงานสถิติคดีศาลยตุิธรรมทัว่ราชอาณาจักร ประจ าป ีพ.ศ. ... /
ส านักงานศาลยุติธรรม. 

ส านักงานศาลยุติธรรม 609 

- รายงานสรุปผลการด าเนินงานงานมหกรรม8ปีสายใยรักแห่ง
ครอบครวัฯประจ าปี2556 /ส านักงานปลัดกระทรวงแรง 

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 610 

- รายงานสัมมนาจากเวทีสาธารณะนโยบายน้ าสกว.ครั้งที่5เรื่องการ
จัดการทรัพยากรที่มีผลกระทบกับทรพัยากรน้ า 

สุจริต คุณธนกุลวงศ์. 611 

28 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

Pocketbookธ285 2557 รู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้ง้ีตอนหลัง/ธเนศ  ลีลาภรณ์. ธเนศ  ลีลาภรณ์. 612 

- รูปทรง ร่องรอยหาขโมย. ซอ โบ ฮยอน. 613 

- รูปเศษส่วน แบ่งชิ้นเค้กโจรสลัด. ชเว อ๊ก อิม. 614 

HD2746.55.T5ก443 2557 รู้เฟื่อง...การควบรวมกิจการ :โอกาสของธุรกิจไทย /ผู้เขียน กิติพงศ ์
อุรพพีัฒนพงศ์ และคณะ. 

กิติพงศ ์อุรพพีัฒนพงศ.์ 615 

- รู้รอบ-รอบรู้เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ ์/ผู้เขียน บุญรักษ ์กาญ
จนวรวณิชย.์ 

บุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย.์ 616 

HX44.5ว888 รู้รากมาร์กซิสม ์; เปิดคัมภีร์แห่งการปฏิวัติเพื่อแจ่มชัดตอ่โครงสร้าง
สังคม =Introducing Marxism /รูเฟิร์ด วู้ดฟิน  

วู้ดฟิน, รูเฟิร์ด. 617 

- รู้โรครูร้ักษา:เจ็บคอเสียงแหมไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ไข้เลอืดออกปวดหัว
ข้างเดียว(ไมเกรน)หลอดลมอักเสบหวัดภูมิ 

สุรเกียรต ิอาชานานุภาพ. 618 

- รู้วิทยาศาสตร ์ฉลาดก่อนเพื่อน ตอน ไดโนเสาร.์ สี่มิต.ิ 619 

- รู้วิทยาศาสตร ์ฉลาดก่อนเพื่อน ตอน น้ า. สี่มิต.ิ 620 

- รู้วิทยาศาสตร ์ฉลาดก่อนเพื่อน ตอน แยะและการรีไซเคิล. สี่มิต.ิ 621 

- รู้วิทยาศาสตร์ฉลาดก่อนเพื่อน ตอน ไฟ. สี่มิต.ิ 622 

- รู้วิทยาศาสตร์ฉลาดก่อนเพื่อน ตอน สภาพอากาศ. สี่มิต.ิ 623 

- รู้ไหม ท าไมช้างงวงยาว!?. รศ.นสพ.ปานเทพ  รัตนากร. 624 

- รู้ไหมท าไมแมวน้ าตาโต!. รศ.นสพ.ปานเทพ รัตนากร. 625 

- รู้ไหมหนชูอบท าอะไรกับพ่อ. ตุ๊บปอง. 626 

- เราทั้งผองพี่น้องกัน. อังคณา บูรณเบญจเสถียร. 627 

- เรื่อง (ไม่) ลับของสตัว์โลก. พี่แพร. 628 

- เรื่องเล่าก่อนเข้านอน. ฟิลิป  ฮอว์ธอร์น. 629 

- ลดความอ้วนโปรแกรมเร่งรัด 15 วัน. นาตาชา  ฉัตรธ ารง. 630 

- ลมหายใจ พลังขับเคลื่อนชวีิต. คิม จิม ฮยุน. 631 

- ล่าขุมทรัพย ์สุดขอบฟ้า ใน แคนาดา. Gomdori co. 632 

Pocketbookม768 2556 ลาออกซะถ้าอยากรวย/เมษ  พิชญพล. เมษ  พิชญพล. 633 

Pocketbookก282ล 2556 ลูกไม้ลายดอกรัก/กฤษณา อโศกสนิ. กฤษณา อโศกสนิ. 634 

- ลูกหนูเด็กน้อยอารมณ์ดี ตอน ลูกหนูชองฟังนิทาน. นงนภา  ตีระสงกรานต.์ 635 

29 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- ลูกหนูเด็กน้อยอารมณ์ดี ตอน ลูกหนูชอบไปโรงเรียน. นภา  ตีระสงกรานต.์ 636 

- ลูกหมูจอมป่วน 3 ตัว กับหมาป่าแสนดี. ลิซ  พิชอน. 637 

- แลไปข้างหน้าอีก2ทศวรรษของเทคโนโลยีชวีภาพ /ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต.ิ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

638 

PN6409.S65ต247 2542 โลกและชีวติในสายตาของนักปรชัญาเมธีชื่อก้อง ลีโอ ตอลสตอย /ลี
โอ ตอลสตอย ; ไพโรจน ์อยู่มณเฑียร รวบรวม. 

ตอลสตอย, ลีโอ. 639 

- โลกสีรุ้ง. ดร.สุพาพร  เทพยสุวรรณ. 640 

TN675.3ณ249ล 2556 โลหะวิทยา=Metallurgy/ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชต.ิ ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชต.ิ 641 

TN675.3ท613ล 2556 โลหะวิทยาที่ใช้ในงานด้านโลหะ/เทพนารินทร ์  ประพันธพ์ัฒน.์ เทพนารินทร ์ประพนัธ์พัฒน.์ 642 

- วงกลมเปลงกาย. สุเทพ กิตตสิุนทร. 643 

TK454 ส744 2556 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น/อัครพันธ ์  วงศ์กังแห. อัครพนัธ ์  วงศ์กังแห. 644 

- วรรณคดีก่อนนอนพระพุทธเจ้า. - 645 

PE1301ย442 วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Tense 12 ระดับ /โดย ครูกวาง ยุ
วนาฏ คุ้มขาว. 

ยุวนาฏ คุ้มขาว. 646 

TJ1313อ693 2553 วัดละเเอียด/อ าพัน เมธนาวิน. อ าพัน เมธนาวิน. 647 

- วันเกิดแสนสนุก. รัตนา  คชนาท. 648 

- วันโชคด ีของ ยิ้มแย้ม. เกวิน  กายทอง. 649 

- วันนักประดิษฐ์ ประจ าป ี... /ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.). 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

650 

- วันเวลาอนัแสนสนุกของคุณกบกับคุณคางคก. อาร์โนล์ด  โลเบล. 651 

- วันแสนสุข. รูธ  เคราส์. 652 

Pocketbookก351 2556 วัยรุ่นเงินล้านฉันท าได/้กองบรรณาธิการจุดประกายความคิดฯ. - 653 

TA418.9บ471ว วัสดุช่างอุตสาหกรรม/บุญธรรม  ภัทราจารุกุล. บุญธรรม  ภัทราจารุกุล. 654 

- วานีจระเข้า จอมโก๊ะ. Kanako Usui. 655 

- ว่าวจุฬาตัวแรกของชาญ. โชต ิ  ศรีสุวรรณ. 656 

- วิกผมของโมสารต์. เกร์รี  เบลีย์. 657 

LB1028ร374 2556 วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา/รัตนะ บัวสนธ.์ รัตนะ บัวสนธ.์ 658 

Pocketbookว111ว 2557 วิชาแรกวชิาชวีิต/ว.วชิรเมธี. ว.วชริเมธี. 659 

30 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- วิทยาศาสตร ์ป.5. ปิยะนาถ  บุญมีพิพิธ. 660 

- วิทยาศาสตร์ในของเล่นพื้นบ้านไทย. - 661 

H62ส837 2556 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ /สุภางค์ จันทวานิช. สุภางค์ จันทวานิช. 662 

- วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างส าหรับแก้ปัญหาการจัดสมดุลสาย
การประกอบแบบเส้นตรงประเภทที ่1 /ภาณุ 

ภาณุภัณฑ์ ภาระเวช. 663 

BF1714.C5ส439 2555 วิธีอ่านคนแบบจีน /สวี่ เจ๋อเหยียน เขียน ; ธีรลักษณ์ ธาวนพงษ ์
เรียบเรียง ; ทองแถม นาถจ านง บรรณาธิการ. 

สวี ่เจ๋อเหยียน. 664 

- วิวัฒนาการของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย /ส านัก
ประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา ส านักงานคณะ 

ส านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา 
ส านักงานคณะกรรมการ 

665 

TE147ณ211ว 2556 วิศวกรรมการทาง/ณรงค์ กุหลาบ. ณรงค์ กุหลาบ. 666 

TK531ส761 2556 วิศวกรรมการป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูง (เล่ม 2)/สุชาต ิ  ปรีชาธร. สุชาต ิปรีชาธร. 667 

TS168น729 2557 วิศวกรรมคุณค่า =Value engineering /นุชสรา เกรียงกรกฎ. นุชสรา เกรียงกรกฎ. 668 

TE147ส182ว  2556 วิศวกรรมทาง= Highway engineering /สถาพร โภคา. สถาพร  โภคา. 669 

TA545ว396 2557 วิศวกรรมส ารวจ/วัฒนวงศ ์  รัตนวราห,ธนัช  สุขวิมลเสร.ี วัฒนวงศ ์รัตนวราห. 670 

- เวลาเหมือนน้ าไหลผ่านไปไม่คืนกลับ - ฉ.1-2/งาช้างหรือหนูนาจะ
งอกจากปาก - ฉ.3/จอดเรือให้ดูท่านัง่ลงให้ดูพื้น -  

เอเธนส์พับลิชชิ่ง. 671 

- ไวตามินเสริมความรู ้4 ภูมิแพ้ต่างดาว. KBS Bitamin Team. 672 

- ไวน์ผลไม้และสาโทผลติด้วยความม่ันใจได้อย่างไร /ไพบูลย ์ด่านวิ
รุทัย,พัฒนา เหล่าไพบูลย์. 

ไพบูลย ์ด่านวิรุทัย. 673 

BL48ก887 2554 ศาสนาทั้งหลายนับถืออะไร =What the great religions believe 
/โจเซฟ แกร ์เขียน ; ฟื้น ดอกบัว แปล. 

แกร์, โจเซฟ. 674 

วารสาร ศิลปกรรมศาสตร ์วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. - 675 

- ศิลปะงานพับกระดาษ เล่ม 1. อ.รัตนาภรณ์  เทพสนิท. 676 

Pocketbookม565  2557 สงครามคู่หมั้นก ามะลอ/ชิเนน มิชึก:ิเขียน; Living InSyn:แปล. ชิเนน มิชึกิ. 677 

DVD2448 สงครามอสูรเหล็ก [videorecording] =Pacific rim. - 678 

TA340ศ449 2553 สถิติส าหรับงานวิศวกรรม =Engineering statistics /ศิริจันทร ์
ทองประเสริฐ, จันทนา จันทโร. 

ศิริจันทร ์ทองประเสริฐ. 679 

TA340ก677 2545 สถิติส าหรับงานวิศวกรรม เล่ม1 (ประมวลผลดว้ย MINITAB) /โดย 
กิติศักดิ ์พลอยพานชิเจริญ. 

กิติศักดิ ์พลอยพานชิเจริญ. 680 

TA340 ก677 2554 สถิติส าหรับงานวิศวกรรม เล่ม2 (ประมวลผลดว้ย MINITAB) /โดย 
กิติศักดิ ์พลอยพานชิเจริญ. 

กิติศักดิ ์พลอยพานชิเจริญ. 681 

31 หน้า จาก 35 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- สถิตอิุทกวิทยา พ.ศ. .... เล่ม .... /กรมทรัพยากรน้ า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม. 

กรมทรัพยากรน้ า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

682 

- สนุกกับสนุกแน ่แม่กับลูก. รองศาสตราจารย์กุลวรา  ชูพงศ์ไพโรจน.์ 683 

- สนุกด ีสีธรรมชาต.ิ เฉลิม อัคคะพ.ู 684 

- สนุกนับสนุกแน่แม่กับลูก. รองศาสตราจารย์กุลวรา  ชูพงศ์ไพโรจน.์ 685 

- สมการจัดสมดุลของอรอ่ย. ลี จี ยอน. 686 

QA76.76.H94ท623 สร้างเกมด้วย HTML 5 /เทพฤทธิ ์สินธ ารงรักษ.์ เทพฤทธิ์ สินธ ารงรักษ.์ 687 

HF5415.1265ธ469 สร้างร้านค้าออนไลน์ง่ายๆ บน facebook /ธันยพัฒน ์วงศ์รตัน.์ ธันยพัฒน ์วงศ์รัตน.์ 688 

QP39ส356 สรีรวิทยา /รัชฎา แก่นสาร ์และคณะ. รัชฎา แก่นสาร.์ 689 

- สรุปผลที่ส าคัญการส ารวจการอ่านหนงัสือของประชากรพ.ศ. ... /
ส านักงานสถิติแห่งชาต.ิ 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ690 

- สวนยางไม้ยางน้ ายางและยางแผ่น /บรรณาธิการ นิรันดร ์สุมาลี. นิรันดร ์สุมาลี. 691 

วารสาร สหวิทยาการวิจัย :ฉบับบัณฑิตศึกษา. - 692 

- สอนดว้ยหัวใจ:กระบวนการเรยีนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา  

พรพนัธุ์ เขมคุณาศัย. 693 

- สังข์ทอง  ตอน จับพระสังข์ถว่งน้ า. โชต ิ  ศรีสุวรรณ. 694 

- สังฆาธิปไตย:ระบอบการปกครองสงฆ์(ฉบับปรับปรุง) /พระครูโสภณ
ปริยัติสุธ ี(ศรีบรรดร ถิรธมฺโม) ผศ.ดร. 

พระครูโสภณปริยตัิสุธ ี(ศรีบรรดร ถิรธมฺ
โม) ผศ.ดร. 

695 

- สัมผัสเมืองเชียงของด้วยใจ /พลวัฒ ประพัฒน์ทอง. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง. 696 

- สารานุกรมภาพส าหรับเด็ก ประวัติศาสตร์โลก. Anne - Marie Lelorrain. 697 

วารสาร ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว.์ - 698 

Pocketbookส239 2553 สิกส์กับปริพันธ/์สมชาย  เกียรติกมลชัย. สมชาย  เกียรติกมลชัย. 699 

- สิ่งประดิษฐ์อันยิ่งใหญ่. เนสตอร ์  นาบาเรเต. 700 

- สี่เกลอพิสดาร. ชีวัน  วิสาสะ. 701 

- สี่จิ๋วตะลุยอเมริการ ฝึกภาษาอังกฤษ. Cho Duek Pil. 702 

- สีสนุก พิมพ์ครั้งที ่2. น้าเมฆ. 703 

BF575 พ352   2556 สุขกับชีวติเป็นมิตรกับความตาย/พระไพศาล  วิสาโล. พระไพศาล วิสาโล. 704 
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RA781ส743ก สุขภาพแบบบูรณาการ ประสานศาสตร ์พุทธ เต๋า โยคะ. สถาบันวิถีทรรศน ์705 

PE1130.T5ม428 สุดยอดหนังสอืการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มตน้ พูด อ่านเขียน /
มาณิยา วิเศษศิร.ิ 

มาณิยา วิเศษศิร.ิ 706 

Pocketbookว367 2556 สู่พิภพนิรนัดร/์แคเรน ธอมป์สัน วอล์เกอร:์ เขียน; ปัทมา อินทร
รักษา: แปล จาก The age of miracles. 

วอล์เกอร,์ แคเรน ธอมป์สัน. 707 

DVD2489 สู้เพื่อดวงใจอนัยิ่งใหญ่ [videorecording] =Polisse. - 708 

Pocketbookว796 2557 หนังยางล้างใน/วิสูตร  แสงอรุณเลิศ. วิสูตร  แสงอรุณเลิศ. 709 

- หนังสือที่ระลึกเนือ่งในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระราชวังสราญรมย์ 

อรวรรณ ทรัพย์พลอย. 710 

- หนุงหนิงขี้อาย. มณิศา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา. 711 

- หนูกับปลาวาฬ. โชต ิ  ศรีสุวรรณ. 712 

- หมอชีวก  โกมารกิจจ์. โอม รัชเวทย.์ 713 

- หรรษาป่านิทาน 2 ภาษา Thai-English. - 714 

- หลวิชยัคาว.ี - 715 

Pocketbookว111ห 2557 หล่อสุดในชีวติ เริ่มต้นชวีิต มนุษย์ออฟฟิศ=BOY office 
Syndrome/ว.แหวน. 

ว.แหวน. 716 

- หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 6 /
ส านักงานศาลปกครอง. 

ส านักงานศาลปกครอง 717 

TK5103.59พ565 หลักการสื่อสารดว้ยเส้นใยแสง (ระบบสื่อสารด้วยเสน้ใยน าแสง) /
พันธ์ศักดิ ์พุฒิมานิตพงศ.์ 

พันธ์ศักดิ ์พุฒิมานิตพงศ.์ 718 

HA29.5.T5ก399ห 2551 หลักสถติ ิ/กัลยา วานิชย์บัญชา. กัลยา วานิชย์บัญชา. 719 

B127.C65ห345 2555 หลุนอีว่ ์:ขงจื่อสนทนา = The analects of confucius /สุวรรณา 
สถาอานันท ์แปลและเขียนบทน า. 

สุวรรณา สถาอานันท,์ผู้แปล. 720 

- หลุยส์ปาสเตอร.์ - 721 

MT580ก277 หัดเล่นกีตาร์เป็นไวใน 9 ชั่วโมง /กฤติกร ศรแก้ว ; เรียบเรียง ปิติ
พงษ ์วารีรัตน.์ 

กฤติกร ศรแก้ว. 722 

HG4028.S7ฐ352 หุ้นใหม่ :ความภูมิใจของจังหวัด IPOP /[ผู้เขียน ฐิติเมธโภคชัย และ
นภาพร ไชยขนัแก้ว]. 

ฐิติเมธ โภคชัย. 723 

BF698.35พ955 2555 แหกคุกความคิด/อเล็กซ ์แพตทาคอส:เขียน; นันทิกา พฤทธิกานนท:์
แปล จาก Prisoners of our thoughts. 

แพตคาคอส, อเล็กซ.์ 724 

DVD1922 แหยมยโสธร 2  [videorecording]. - 725 

- อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระสิริพัฒนาภรณ์(สมหมายโชติ
ปุณฺโญบุญเอื้อ)อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง  

- 726 
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- อภิธานศัพท์ธรณีวิทยาโครงสร้าง /เพียงตา สาตรักษ.์ เพียงตา สาตรักษ.์ 727 

Pocketbookธ111อ 2556 อย่ารอใหถ้ึงลมหายใจสุดทายแล้วค่อยท า เพราะสายเสียแล้ว (อยู่
อย่างสว่าง ภาค 3)/ธ.ธรรมรัตน.์ 

ธ.ธรรมรตัน.์ 728 

- อเล็กซ ์เฟอร์กูสัน อัตชีวประวตั ิ/อเล็กซ์ เฟอร์กสูัน และ พอล เฮย์
เวิร์ด เขียน ; ณงลักษณ์ จารุวัฒน ์บรรณาธิการ ;  

เฟอร์กูสนั, อเล็กซ,์ค.ศ.1941-. 729 

Pocketbookซ116 2556 อะไรท าให้คุณไม่ใช่พุทธ/ซองซาร ์  จัมยัง เคียนเซ. ซองซาร,์ จัมยัง เคียนเซ. 730 

HF5415.13อ871 อัจฉริยะการตลาด /เอกก์ ภทรธนกุล. เอกก์ ภทรธนกุล. 731 

Pocketbookม912 2556 อัจฉริยะรอ้งออ๋/เคนอิจิโร โมะงิ: ผู้เขียน; พิมพ์รัก สุขสวัสดิ:์ ผู้แปล; 
แพทย์หญิงดวงรัตน ์วังเกล็ดแก้ว: บรรณาธิการที่ 

โมะงิ, เคนอิจิโร. 732 

วารสาร อ่าน. - 733 

- อ่านเก่ง เขียนคล่อง พูดได้ ใช้เป็น เจ้าก้นโห่ เล่ม4. โชต ิ  ศรีสุวรรณ. 734 

- อ่านเก่ง เขียนคล่อง พูดได้ ใช้เป็น แม ่ไก่ด า. โชต ิศรีสวุรรณ. 735 

Pocketbook อ่านและเข้าใจคนขัน้เทพ/วรธณัท  ธัญญหาญ. วรธณัท  ธัญญหาญ. 736 

RC46อ641 ล.2 อายุรศาสตร ์:Current concepts and update treatment (2) /
บรรณาธิการ สูงชัย อังธารารักษ,์  ก าธร ลีลามะลิ, ยุ 

สูงชัย อังธารารักษ์,บรรณาธิการ. 737 

RC86.7อ641อ 2551 อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน =Emergency medicine /บรรณาธิการ ทศ
พล ลิ้มพิจารณ์กิจ. 

ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ. 738 

DVD2574 อาร์น ศึกจอมอัศวนิกู้แผ่นดนิ [videorecording] =Arn the knight 
templar. 

- 739 

- อาหารน าเข้าปลอดภัยแล้วหรือยัง /บรรณาธิการ นวลศร ีรักอริยะ
ธรรม. 

นวลศร ีรักอริยะธรรม. 740 

- อิจฉริยะ  Sudoku. - 741 

- อีเล้งโค้งโค้ง. ชีวัน  วิสาสะ. 742 

- เอ๊ ใครนะมักง่าย. สอาด  จอมงาม. 743 

- เอ้ก อีเอ้ก...ฮูก. Mick Manning. 744 

UCTM 1309 100 เอกสารประกอบการสอนวิชา 1309 100 แนะน าวิชาชพีวศิวกรรม
(แบบทดสอบก่อนเรียน) =Introduction to  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

745 

- เอลเมอร์ช้างลายตารางหลากสี. David McKee. 746 

- แองจี ้แม่มดน้อยเจ้าปัญหาและผองเพื่อน ตอน ตะลุยอวกาศ. ณัฎฐวีร์  ทวีวิเสสานนท.์ 747 

BQ4570.S3ส231 2550/20 ไอน์สไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็น /สม สจุีรา. สม สุจีรา. 748 

DVD2467 ฮักอ่ าหล่ า [videorecording]. - 749 
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DVD2584 เฮโรอีน  [videorecording]. - 750 
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