
รายงานรายชื่อทรพัยากรใหม ่

รวมทั้งหมด รายการ  622 
ส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโจรสลัด. แอนดรวู ์  แลงลีย.์ 1 

- 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร.์ สติฟ  พาร์คเกอร.์ 2 

RA777.6ต662 2553 100 วิธีสุขภาพดวีัยทอง =Health care for menopause /ตู้
หยวนป๋อ และคณะ เขียน ; ภัทรพร สหวัฒนพงศ ์แปล. 

ตู้, หยวนปอ๋. 3 

Pocketbook 12 แบบตกแต่งสวนด้วยงานเหล็กและไม/้ฐาปนิต  โชติกเสถียร. ฐาปนิต  โชติกเสถียร. 4 

Pocketbook 12 แบบแต่งหน้าบ้านให้น่ามอง/กรวรรณ  คันโธ. กรวรรณ  คันโธ. 5 

Pocketbook 12 แบบที่นั่งในสวน/อิศรา  แพงส.ี อิศรา  แพงส.ี 6 

Pocketbook 12 แบบรั้วและประตูหน้าบ้าน/ด ารง  ลี้ไวโรจน.์ ด ารง  ลี้ไวโรจน.์ 7 

- 122ปีกระทรวงศึกษาปฏิรูปการศึกษา:วาระแห่งชาติรวมพลัง
ยกระดับคุณภาพการศึกษา /กระทรวงศึกษาธิการ. 

กระทรวงศึกษาธิการ 8 

DVD1334 13 Sins[videorecording] = เกม 13 เล่น ไม ่รอด. - 9 

UCTM 1305 470 1305470 วิศวกรรมขนส่ง =Transportation Engineering/
สถาพร โภคา. 

สถาพร  โภคา. 10 

DS754.ว37 2555 150 ปี ประวตัิศาสตร์จีนยุค"ป่วยไข"้ จากสงครามฝิ่นสู่มหาอ านาจ
โลก /วีระชัย โชคมุกดา. 

วีระชัย โชคมุกดา. 11 

DS586ส261 2555 32 ปี ผลส าเร็จจากแนวพระราชด าร ิ/ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจาก 

- 12 

U162อ15 36 กลยุทธ ์"ซุนว"ู กุญแจไขความส าเร็จ /อนนัต ์จันทร์เจริญ. อนันต ์จันทร์เจริญ. 13 

- 5ทศวรรษรวมพลังสร้างสรรค์บริการเพื่อการเรียนรู้สูส่ังคม /
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 

- 5ร้อยพันความงดงาม /ยอดเยี่ยม เทพธรานนท.์ ยอดเยี่ยม เทพธรานนท.์ 15 

AC159ย177ห 2556 5ร้อยพันความงดงาม/ยอดเยี่ยม  เทพธรานนท.์ ยอดเยี่ยม  เทพธรานนท.์ 16 

- 60 เรื่องสั้น ประภัสสร เสวิกุล /ประภสัสร เสวิกุล. ประภัสสร เสวิกุล. 17 

- 7 กฎด้านจิตวิญญาณเพื่อความส าเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม /ดีพัค 
โชปรา, นันท ์วิทยด ารง. 

ดีพัค โชปรา. 18 

- 77  คนดังสร้างพลังใจสู่ความส าเร็จ. Pank,Sung Cheol. 19 

1 หน้า จาก 29 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

QP801.B69 A Handbook of Applied Biopolymer Technology 
:Synthesis, Degradation and Applications. 

Sharma, Sanjay K.edt. 20 

QA76.3.V334 Accessing the WAN :CCNA Exploration Companion 
Guide /Bob Vachon, Rick Graziani. 

Vachon, Bob. 21 

PE1119ส698 2536 Advanced :english grammar for high Learners /ส าราญ ค า
ยิ่ง. 

ส าราญ ค ายิ่ง. 22 

DVD2477 Aftershock [videorecoring] =คนคลั่ง 8.8 ริกเตอร ์/Alex 
Proyas. 

- 23 

Pocketbook Ambitious Boss บริหารรักกั๊กหวัใจยัยจอมยุ่ง/เจ้าปลาน้อย. เจ้าปลาน้อย. 24 

HG6024.A3C454 2010 An introduction to derivatives and risk management 
/Don M. Chance, Robert Brooks. 

Chance, Don M. 25 

TD427.A77A781 Arsenic :natural and anthropogenic /editors, Eleonora 
Deschamps, Jorg Matschullat. 

Matschullat, Jörg. 26 

HG4529.5.G53 2013 Asset allocation:balancing financial risk /Roger C. 
Gibson with Christopher J.Sidoni. 

Gibson, Roger C. 27 

QA76.7ส753 2556 Auto CAD 2013 Complete Guide 2D&3D/สุจิตรา  อยู่หนู
,อิศเรศ ภาชนะกาญจน์. 

สุจิตรา  อยู่หน.ู 28 

วารสาร Barefoot. - 29 

R857.T55B615 Biomaterials and tissue engineering in urology /edited by 
J. Denstedt and Anthony Atala. 

Denstedt, John. 30 

TJ263.5.R38 2013 Boilers:a practical reference Kumar Rayaprolu. Rayaprolu, Kumar. 31 

HG4651.F28 2013 Bond markets, analysis, and strategies /Frank J. 
Fabozzi. 

Fabozzi, Frank J. 32 

- Bookoke. - 33 

DVD1332 Captain america 2[videorecording] : The winter soldier = 
กัปตันอเมริกา มัจจุราชอหังการ. 

- 34 

TN693.C9C67 Copper alloys :preparation, properties and applications 
/Michael Naboka and JenniferGiordano,  

Naboka, Michael. 35 

HG4026.R826C 2015 Corporate finance /Stephen A. Ross, Randolph W. 
Westerfield, Jeffrey Jaffe. 

Ross, Stephen A. 36 

Pocketbook DIY by มดโหมด/. - 37 

DVD1333 Divergent[videorecording] = คนแยกโลก. - 38 

HB171.5.E3356 2013 Economics for Investment Decision Makers:Micro, 
Macro, and International Economics. 

Singh, Sandeep. 39 

HB171.5.E3356 2013 Economics for investment decision makers:micro, 
macro, and international economics /Christopher D.  

Economics for investment decision 
makers (Online :  

40 

2 หน้า จาก 29 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

TA455.R8E54 2012 Engineering with rubber :how to design rubber 
components/[edited by] Alan N. Gent. 

Gent, Alan N. 41 

- English Breakfast /Worathep Na banglampu. Worathep Na banglampu. 42 

PE1112.ม59 2556 English grammar in use :ฉบับค าอธิบายภาษาไทย พร้อมค า
เฉลย /Raymond Murphy เขียน ; ศรีภูมิ อัครมาส  

เมอร์ฟ,ี เรย์มอนด.์ 43 

HG4529.E63S892 2010 Equity Asset Valuation|John D Stowe. Stowe, John D. 44 

HG4529.E63 2010 Equity asset valuation/Jerald E.Pinto ... [et al.] ; with a 
contribution by Raymond D.Rath. 

Equity asset valuation (Online : 
Serials Solutions) 

45 

HG4028.V3L796 2013 Equity valuation and analysis with eVal /Russell 
Lundholm, Richard Sloan. 

Lundholm, Russell James. 46 

PE1112ม591 2556 Essential grammar in use :ฉบับค าอธิบายภาษาไทย พร้อมค า
เฉลย /Raymond Murphy และ ศรีภูมิ อัครมาส. 

เมอร์ฟ,ี เรย์มอนด.์ 47 

TS1890.C335 Essential rubber formulary :formulas for practitioners 
/V.C. Chandrasekaran. 

Chandrasekaran, V. C. 48 

RA409.S73 2012 Essentials of biostatistics in public health /Lisa M. 
Sullivan. 

Sullivan, Lisa M.,1961-. 49 

HG4027.R676 2014 Essentials of corporate finance  /Stephen A. Ross, 
Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan,  

Ross, Stephen A. 50 

- Essentials of financial management /Eugene F. 
Brigham,Joel F. Houston. 

Brigham, Eugene. 51 

RA445.T87 2012 Essentials of public health /Bernard J. Turnock. Turnock, Bernard J. 52 

QD457.G233 2009 Experiments in physical chemistry /Carl W. Garland, 
Joseph W. Nibler, David P. Shoemaker. 

Garland, Carl W. 53 

- Finance applications & theory /Cornett, Marcia Millon. - 54 

- Financial management theory and practice /Annie Koh. Koh,Annie. 55 

HF5681.B2P397 2013 Financial statement analysis and security valuation 
/Stephen H. Penman. 

Penman, Stephen H. 56 

TH1074.5.F575 2009 Fire retardancy of polymers /edited by T. Richard 
Hull,Baljinder K. Kandola. 

Hull, T. Richard. 57 

HG4650.F329 2007 Fixed income analysis workbook /Frank J. Fabozzi. Fabozzi, Frank J. 58 

QC925.T44 Floods in a changing climate.Extreme precipitation 
/Ramesh S.V. Teegavarapu. 

Teegavarapu, Ramesh S. V.,1970-. 59 

TC409.D44 Floods in a changing climate.Inundation modelling 
/Giuliano Di Baldassarre, UNESCO-IHE Institute for  

Di Baldassarre, 
Giuliano,1978-author. 

60 

DVD2512 Frist Love [videorecording] = เฟร์ส เลิฟ. - 61 

3 หน้า จาก 29 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

QD75.22.F865 2014 Fundamentals of analytical chemistry /Douglas A. 
Skoog, Donald M. West, F. James Holler, Stanley R.  

Skoog, Douglas A.,. 62 

HG4521.J821 2015 Fundamentals of investments :valuation and 
management /Bradford D. Jordan, Thomas W. Miller  

Jordan, Bradford D. 63 

TJ265.C42 2012 Fundamentals of thermal-fluid sciences /Yunus 
A.Çengel, John M. Cimbala, Robert H. Turner. 

Çengel, Yunus A. 64 

HG4538.S52 2014 Global investments /Bruno Solnik & Dennis McLeavey. Solnik, Bruno H.,1946-. 65 

DVD1329 I Frankenstein[videorecording] = สงครามล้างพันธุ์อมตะ. - 66 

HD7269.S452R329 Industrial safety and health for administrative services 
/Charles D. Reese. 

Reese, Charles D. 67 

HD7269.S452R329G Industrial safety and health for goods and materials 
services /Charles D. Reese. 

Reese, Charles D. 68 

HD7269.S452R329I Industrial safety and health for infrastructure services 
/Charles D. Reese. 

Reese, Charles D. 69 

QD151.2.H84 2006 Inorganic chemistry :principles of structure and reactivity 
/James E. Huheey, Ellen A. Keiter, Richard  

Huheey, James E. 70 

HF5681.B2I5788 2012 International financial statement analysis 
workbookThomas R. Robinson ... [et al.]. 

International financial statement 
analysis (Online : Serials  

71 

HF5681.B2I5788 2012 International financial statement analysisThomas R. 
Robinson ... [et al.]. 

International financial statement 
analysis (Online : Serials  

72 

Journal International journal of business development and 
reearch /Kasetsart University. 

- 73 

TA710.B37 Introduction to soft soil geotechnique :content, context 
and application /Frans B.J. Barends. 

Barends, Frans B. J. 74 

TK2182R149  2008 Introduction to the unified theory of electromagnetic 
machines /R. K. Rajput. 

 Rajput, R K. 75 

HG4529.I5745 2009 Investment performance measurement :evaluating and 
presenting results /Philip Lawton, Todd  

Lawton, Philip|q(John Philip). 76 

HG4521.B564 2014 Investments /Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus ,Ravi 
Xain. 

Bodie, Zvi. 77 

HG4529.5.I59 2011 Investments :principles of portfolio and equity analysis 
/Michael G. McMillan ...[et al.]. 

McMillan, Michael G. 78 

HG4529 .M365 2011 Investments workbook :principles of portfolio and equity 
analysis /Michael G. McMillan...[et. al.]. 

McMillan, Michael G. 79 

TK5103.8.L493 LAN switching and wireless :CCNA exploration 
companion guide /Wayne Lewis. 

Lewis, Wayne. 80 

Pocketbookส884 2556 MY LIFE AS A SUHARIT/สุหฤท  สยามวาลา. สุหฤท  สยามวาลา. 81 

4 หน้า จาก 29 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- Mac OS x Mountain Lion . iLife . iWork . iCloud ฉบับ
สมบรูณ์ /พันจันทร ์ธนวัฒนเสถียร และธีมบรรณาธิการ. 

พันจันทร ์ธนวัฒนเสถียร. 82 

Pocketbook Make me home: บ้านสวย(ไม)่ ส าเร็จรูป/ภัทรสิร ิอภิชิต. ภัทรสิร ิอภิชติ. 83 

HG4529.5.M36 2007 Managing investment portfolios :a dynamic process 
/John L. Maginn ... [et al.]. 

Maginn, John L.,1940-. 84 

HG4529.5.M36 2007 Managing investment portfolios :a dynamic process 
/John L. Maginn ... [et al.]. 

Maginn, John L.,1940-. 85 

TJ213C552 2005 Modern control systems engineering /D. Roy 
Choudhury. 

Choudhury, D. Roy. 86 

AC1589ท374 2555 Monday paper vol 3 /ทาเคชิ. ทาเคชิ. 87 

DVD1341 Mr.Peabody & Sherman[videorecording] = ผจญภัยท่อง
เวลากับนายพีบอดี้และเชอร์แมน. 

- 88 

HG4027.5.E36 2013 Multinational business finance /David K. Eiteman, 
ArthurI. Stonehill, Michael H. Moffett. 

Eiteman, David K. 89 

TP248.65.F66N36 Nanotechnology research methods for foods and 
bioproducts /edited by Graciela W. Padua,Qin Wang. 

Padua, Graciela W. 90 

DVD1328 Need for speed[videorecording] = ซิ่งเต็มสปีดแค้น. - 91 

QA76.3.D94 Network fundamentals :CCNA exploration companion 
guide /Mark A. Dye, Rick McDonald, Antoon W. Rufi. 

Dye, Mark A. 92 

DVD1331 Noah[videorecording] = โนอาห ์มหาวิบัติวันล้างโลก. - 93 

- Nursery Tales. วีรศักดิ ์  จิรกุลชัยวงศ.์ 94 

HG6024.A3H85 2012 Options, futures, and other derivatives /John C. Hull. Hull, John,1946-. 95 

QD253.2.S63 2011 Organic chemistry /Janice Gorzynski Smith. Smith, Janice G. 96 

QA76.73P224จ747 2554 PHP&MYSQL สร้าง Web Programming ด้วยภาษายอดนิยม
ที่สุดในยุคนี/้เจริญศักดิ์  รัตนวราห(อ.สาม).,ฐิสันต ์   

เจริญศักดิ์  รัตนวราห(อ.สาม). 97 

HG179.K17 2012 Personal finance /Jack R. Kapoor, Les R. Dlabay, 
Robert J. Hughes. 

Kapoor, Jack R.,1937-. 98 

TK1001.C435 2008 Power system analysis operation and control / Abhijit 
Chakrabarti, Suita Halder. 

Chakrabarti, Abhijit. 99 

HF5415.K636 2014 Principles of marketing /Philip Kotler, Gary Armstrong. Kotler, Philip. 100 

QC21.3.S47 2013 Principles of physics :a calculus-based text /Raymond A. 
Serway, John W. Jewett, Jr. 

Serway, Raymond A. 101 

QA273.D46 2012 Probability and statistics for engineering and the 
sciences /Jay Devore. 

Devore, Jay L. 102 

5 หน้า จาก 29 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

HD69.P75K47 2013 Project management :a systems approach to planning, 
scheduling, and controlling /Harold Kerzner. 

Kerzner, Harold. 103 

HD69.P75P5498 2013 Project management :achieving competitive advantage 
/Jeffrey K. Pinto. 

Pinto, Jeffrey K. 104 

HD69.P75G72 2014 Project management :the managerial process /Erik W. 
Larson, Clifford F. Gray. 

Larson, Erik W.,1952-. 105 

HG4529.Q35 2007 Quantitative investment analysis /Richard A. DeFusco 
...[et al.]. 

DeFusco, Richard Armand. 106 

HG4529.Q35 2007 Quantitative investment analysis /Richard A. DeFusco 
...[et al.]. 

DeFusco, Richard Armand. 107 

H62.C923 2009 Research design :qualitative, quantitative, and mixed 
methods approaches /John W. Creswell. 

Creswell, John W. 108 

WF102 W518r 2012 Respiratory physiology :the essentials /John B. West. West, John B.(John Burnard). 109 

HF5429.B45 2013 Retail management :a strategic approach /Barry 
Berman,Joel R. Evans. 

Berman, Barry. 110 

DVD1339 Rio2[videorecording] = ริโอ 2. - 111 

HD61.H83 2012 Risk management and financial institutions /John C. 
Hull. 

Hull, John,1946-. 112 

TA417.36.B35 Solid-state NMR in materials science :principles and 
applications /Vladimir I. Bakhmutov. 

Bakhmutov, Vladimir I. 113 

HF5415.135.K47 2013 Strategic marketing problems :cases and comments 
/Roger A. Kerin, Robert A. Peterson. 

Kerin, Roger A. 114 

TA658.D73 Structural elements design manual /Trevor Draycott. Draycott, Trevor. 115 

HG4529.K564 2011 Technical analysis :the complete resource for financial 
market technicians /Charles D. Kirkpatrick,  

Kirkpatrick, Charles D.,|cII. 116 

HG4529.P954 2014 Technical analysis explained :the successful investor's 
guide to spotting investment trends and turning points  

Pring, Martin J. 117 

HG6046.M87 1999 Technical analysis of the financial markets :|ba 
comprehensive guide to trading methods and  

Murphy, John J. 118 

DVD2447 The Cabin in the Woods[videorecording] = แย่งตาย ทะลุ
ตาย /Lionsgate presents. 

- 119 

HG4638 D812 The Definitive Guide to Point and Figure:A 
Comprehensive Guide to the Theory andPractical Use  

Du Plessis, Jeremy. 120 

Pocketbook The Ultimate Conference Room/เอวีแอล  ดีไซน ์จ ากัด. เอวีแอล  ดีไซน ์จ ากัด. 121 

HF5681.B2W581 2003 The analysis and use of financial statements /Gerald I. 
White, Ashwinpaul C. Sondhi, Dov Fried. 

White, Gerald I. 122 

HG173.M632 2013 The economics of money, banking and financial markets 
/Frederic S. Mishkin. 

Mishkin, Frederic S. 123 

6 หน้า จาก 29 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

HG4651.H265 2012 The handbook of fixed income securities /Frank J. 
Fabozzi, editor ; with the assistance of Steven V.  

Fabozzi, Frank J. 124 

DVD1340 The lego movie[videorecording] = เดอะ เลโก้ มูฟวี.่ - 125 

DVD1342 The nut job[videorecording] = ภารกิจหม่ าถั่วป่วนเมือง. - 126 

DVD1330 Transcendence[videorecording] = คอมพ์สมองคนพิฆาตโลก. - 127 

DVD1327 Vampire academy[videorecording] = มัธยม มหาเวทย์. - 128 

- What makes Me Me?. Robert Winston. 129 

QA76.76.O63พ553ว 2555 Windows 7 Office 2010 ฉบบัสมบูรณ์ /พันจันทร ์ธนวัฒนเสถียร 
และกองบรรณาธิการ. 

พันจันทร ์ธนวัฒนเสถียร. 130 

Pocketbookบ748 2549 XXXHOLiC/บูรพาไม่แพ.้ บูรพาไม่แพ.้ 131 

- YOGA Fitness : โยคะฟติเนส /ครูนก. ครูนก. 132 

- who did it. - 133 

KPT1264ก117 2557 กฎหมายแรงงาน 2557 /กองบรรณาธิการ ทิพสุคนธ ์วงษ์เมือง. ทิพสุคนธ ์วงษ์เมิอง,บรรณาธิการ. 134 

DVD1338 กรรไกร ไข ่ผ้าไหม[videorecording] = Kankai Kai Pamai. - 135 

- กระต่าย. Lisa  Magloff. 136 

- กระต่ายกับเต่า. - 137 

- กระต่ายน้อยนอนไม่หลับ. อธิษฐาน  ปกป้อง. 138 

- กระต่ายน้อยแสนซนบนดวงจันทร.์ รศ.กุลวรา  ชูพงศ์ไพโรจน.์ 139 

PL4226.ล111 2556 กระทู้ดอกทอง /ค า ผกา [นามแฝง]. ลักขณา ปันวิชัย,2515-. 140 

- กลศาสตร์ของวัสด ุ/อนิรตุต ์มัทธุจักร์. อนิรตุต ์มัทธุจักร์. 141 

TA351อ133 กลศาสตรว์ิศวกรรม =Engineering mechanics : statics & 
dynamics /อดุลย ์พัฒนภักด.ี 

อดุลย ์พัฒนภักดี. 142 

- กว่าไข่จะเป็นไก่กุ๊กๆ. Sam Godwin. 143 

- กอดหนูหน่อยนะ นะ นะ กอดหน่อย. Friedel Schmidt. 144 

- ก่อนนิทรา. วรัญญา ใจชน. 145 

- การกระจายอ านาจและประชาธิปไตยในประเทศไทย /วุฒิสาร ตัน
ไชย. 

วุฒิสาร ตันไชย. 146 

7 หน้า จาก 29 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 
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- การก่อรูปของเส้นลวดนาโนซิงค์ออกไซด์ เตรียมจากวิธีการทาง
ความร้อน =Formation of ZnO nanowires  

จักรี ชานนท.์ 147 

T11พ993ก 2556 การเขียนทางเทคนิค Technical Writing ในสาขาวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร/์ไพโรจน ์  สิงหถนัดกิจ. 

ไพโรจน ์  สิงหถนัดกิจ. 148 

QA76.73.B3ธ647 2556 การเขียนแอพพลิเคชนัด้วย Visual Basic 2010 ฉบับสมบูรณ์ /
ธีรวัฒน ์ประกอบผล เขียน ; ประชา พฤกษ ์

ธีรวัฒน ์ประกอบผล. 149 

HVพ188ก การควบคุมอาชญากรรมที่มีการจัดองค์การในด้านการค้ายาเสพติด
ในพื้นทีอ่ าเภอชายแดน จังหวัดนครพนม  

พนมพร อิทธิประเสริฐ. 150 

HG4026ก455ธ 2553 การเงินธุรกิจ :เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน =Corporate 
Finance :Cisa Level 1 /สถาบันพฒันาความ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.สถาบัน
พัฒนาความรู้ตลาดทุน 

151 

TS176ว426 2556 การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไม้/วันชัย แหลมหลัก
สกุล. 

วันชยั แหลมหลักสกุล. 152 

TS155ศ284ก 2551 การจัดการด าเนินงาน=Operations Management/ศลิษา ภมร
สถิตย.์ 

ศลิษา ภมรสถติย.์ 153 

- การจ าลองการสร้างภาพการสั่นพอ้งแม่เหล็กของโปรตอน (MRI) ใน 
2 มิติ ส าหรับวตัถุจ าลองในระบบคารท์ีเซียน  

รัตนา โอทาตะวงค์. 154 

- การติดตามและประเมินผลโครงการ:แนวคิดสู่การปฏิบัต ิ/สุวรรณา 
นาควิบูลย์วงศ.์ 

สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ.์ 155 

- การติดตามและประเมินผลวสิาหกิจชมุชนในเขตปฏิรูปที่ดินปีพ.ศ. ... 
/ดารณี ชนะชนม์. 

ดารณี ชนะชนม.์ 156 

- การตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการจากต้นฉบับPublishing 
Journal Articles /ผู้แปล ชื่นชนก โควินท.์ 

ชื่นชนก โควินท.์ 157 

- การ์ตูนสนุกตะลุยประวตัิศาสตร์นานาประเทศเกาหลี. Won-Bok Rhie. 158 

- การเตรียมแมกนีเซียมซิลไิซด/์แมกนีเซียมออกไซด ์โดยการเผาลง
โลหะแมกนีเซียมกับซลิิกอนไดออกไซด์จากเถ้า 

วนิดา ใบชา. 159 

- การเตรียมและตรวจวิเคราะห์เซรามิกในระบบ เลดเซอร์โคเนตไทเท
เนต-เลดแมงกานีสไนโอเบต-เลดแมกนีเซียมไนโอ 

สกุลรัตน ์แสงเมือง. 160 

- การเตรียมวัสดุโครงสร้างนาโนจากเถา้แกลบ โดยการบ าบัดด้วย
ความร้อน =Preparation of nanostructures  

ธิวากร ประถมนาม. 161 

- การถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนาสู่สังคมโดยผู้ทรง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น /พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ,์ ธเนศ ศร ี

พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ.์ 162 

TS155 ค357   2557 การบริหารการผลิต/ค านาย  อภิปรัชญาสกุล. ค านาย  อภิปรัชญาสกุล. 163 

HF5655.T5พ717 2556 ล.2 การบัญชีขั้นกลาง 2 /พิมพ์พนา ปีตธวัชชยั, ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิ
พงศ์. 

พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย. 164 

Pocketbook การบัญชีบริหาร : ส าหรับวิศวกรและผู้บริหารที่ไม่ใชน่ักบัญชี/
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราช ู

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปภัมภ์. 

165 

- การประเมินผลการจัดการเครือข่ายยตุิธรรมชุมชนกระทรวงยุติธรรม 
/ส านักงานนโยบายและ 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

166 

8 หน้า จาก 29 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 
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- การประเมินพันธุกรรมและการพัฒนาสายพันธุ์พริกขี้หนผูลใหญ่ที่มี
ความคงตัวทางพันธุกรรมของลักษณะตัวผู้เป็น 

บุบผา ใจเที่ยง. 167 

- การพัฒนาชุดเก็บข้อมูลของระบบวัดสัมประสิทธิ์ซีเบค 
=Development of Seebeck coefficient measurement  

สุพจน ์ม่วงอร่าม. 168 

- การพัฒนาชุดเครื่องมือเพาเวอร์คอมเพนเซด ดิฟเฟอเรนเชียล สแกน
นิ่ง คาลารี่มิเตอร ์=The development of  

พิรุณรัตน ์ผิวบาง. 169 

- การพัฒนาชุดเครื่องมือวัดการเปลี่ยนแปลงน้ าหนัก =The 
development of thermobalance apparatus /นิรันดร ์แก้ว 

นิรันดร ์แก้วนนัทะ. 170 

- การพัฒนาชุดเครื่องมือวัดค่าสัมประสทิธิ์ซีเบคของ บิทมัส แอนติ
มอน ีเทลลูไรด์ ด้วยเทคนิคสแกนเร็ว =Seebeck  

วัชรพงษ ์โสดา. 171 

HD75.6พ 379 2556 การพัฒนาที่ยั่งยืน =Sustainable development  /พระธรรมปิฎก 
(ป.อ. ปยุตโต). 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). 172 

- การพัฒนาโปรแกรมวชิวลเบสิกส าหรบั ชุดเครื่องมือวัดสัมประสิทธิ์ซี
เบค =The development of visual basic 6.0  

ปรมา เยาวบุตร. 173 

HD9016.T5ก494 2555 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอตุสาหกรรมเกษตร /คณาจารย์ภาควิชา
พัฒนาผลิตภัณฑ ์ภาควิชาพัฒนาผลติภัณฑ์คณะ 

รุ่งนภา พงศ์สวสัดิ์มานิต,บรรณาธิการ. 174 

- การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ร่วมกับ
แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาระบบปฏิบัติการแอ 

กัญญาพัชร อามาตย์. 175 

QA76.73.C154ธ647 2556 การพัฒนาแอพพลิเคชนัด้วย Visual C# 2010 ฉบับสมบูรณ์ /
ธีรวัฒน ์ประกอบผล เขียน ; ประชา พฤกษ ์

ธีรวัฒน ์ประกอบผล. 176 

- การพัฒนาแอพพลิเคชนัด้วย YisualC#2010 ฉบับสมบูรณ์ /
ธีรวัฒน ์ประกอบผล เขียน,ประชา พฤกษ์ประเสริฐ... 

ธีรวัฒน ์ประกอบผล. 177 

- การพัทธสีมาพิธีอุโบสถและสมโภชวดันวมินทรราชูทิศเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัเนื่องในโอกา 

พระมหาสมบัต ิญาณวโร. 178 

HG4529ก499 2556 การลงทุนในตราสารทนุ :การประเมินมูลค่าสินทรัพย ์=Equity 
Investments :Cisa Level 1. /สถาบันพัฒนา 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสถาบัน
พัฒนาความรู้ตลาดทุน. 

179 

HG6024ก499 2554 การลงทุนในตราสารอนพุันธ ์:การประเมินมูลค่าสินทรพัย ์
=Derivative Investments :Cisa Level 1 /สถาบันพัฒนา 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สถาบัน
พัฒนาความรู้ตลาดทุน. 

180 

HG4521ก512 2552 การลงทุนในทางเลือกอื่น :การประเมินมูลค่าสินทรพัย ์
=Alternative Investments :Cisa Level 1 /สถาบันพัฒนา 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสถาบัน
พัฒนาความรู้ตลาดทุน. 

181 

- การวัดระดับการแข่งขนัในตลาดส่งออกข้าวไทย /สมพร อิศวิลานนท,์ 
ปิยะทัศน ์พาฬอนุรักษ.์ 

สมพร อิศวิลานนท.์ 182 

- การวัดสภาพการน าความรอ้นของวัสดุเทอโมอิเล็กตริก 
Bi0.5Sb1.5Te3 โดยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียล สแกนนิ่งคา 

ปรียาภรณ์ ศรีไสล. 183 

HD69.P75ร861 การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการพัฒนา เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ. เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ. 184 

TK454ม114ก 2551-2554 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า /มงคล ทองสงคราม. มงคล ทองสงคราม. 185 

Pocketbook การวิเคราะห์วชิาชีพช่างอุตสาหกรรม/มานะ  อาภรณ์ประเสริฐ. มานะ  อาภรณ์ประเสริฐ. 186 
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- การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรยีนส าหรับครูภาษาไทย /นพเก้า ณ 
พัทลุง. 

นพเก้า ณ พัทลุง. 187 

HF5415.15ช133ก 2550 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน/ชนงกรณ์  กุณฑลบุตร. ชนงกรณ์  กุณฑลบุตร. 188 

- การศึกษาโครงสร้างของวัสดุเทอรโ์มอิเล็กทริกบิทมัสซีลีเนียมเทลลู
ไรท์ที่เตรียมดว้ยวิธีบริดจ์แมน =Study of  

อริสรา บุญธรรม. 189 

- การศึกษาโครงสร้างวัสดุเทอร์โมอิเล็กตริกของ Bi0.5Sb1.5Te3 ที่
เตรียมด้วยวิธีบริดจ์แมน =Study of  

อนุรักษ ์สงัด. 190 

TS155ร332 การศึกษางานอุตสาหกรรม =Industrial work study /รัชต์วรรณ 
กาญจนปัญญาคม. 

รัชตว์รรณ กาญจนปัญญาคม. 191 

- การศึกษาเชิงทฤษฎีของอันตรกริิยาระหว่างโมเลกุลเอทานอลกับผนัง
ท่อนาโนคาร์บอนและผลการเจือฟอสฟอรสั  

พงษ์นเรศ บุญถึง. 192 

- การศึกษาสมบัติความยืดหยุน่และโครงสร้างของแก้วกระจกหน้าต่าง
รีไซเคิลที่ถูกเติมด้วย Cu2O NiO และ  

ยุทธชัย ใจเฉ่ือย. 193 

- การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีทางความ
ร้อน =The synthesis of titaninm dioxide  

ชุติมา บุตรจินดา. 194 

- การสังเคราะห์ท่อไททาเนียมไดออกไซด์โครงสร้างนาโนโดยวิธีแอโน
ไดเซซันเพือ่เซลล์แสงอาทติย์สียอ้มไวแสง  

ลดารัตน ์กัลยาวิสุทธิ์. 195 

- การสังเคราะห์และลักษณะบ่งชี้ของโครงสร้างนาโนคอปเปอร์
ออกไซด์โดยวิธีการกระตุน้ด้วยถ่านกะลามะพร้าว  

จารุวรรณ พงษ์สุวรรณ. 196 

- การสังเคราะห์และศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิการอบของท่อนาโน
ไททาเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมดว้ยวธิีแอโนไดเซ 

จุฑามณี ไชโย. 197 

- การสื่อสารทางการเมือง /เชษฐา ไชยสัตย.์ เชษฐา ไชยสตัย.์ 198 

Pocketbook การอบรมเรื่องการออกแบบระบบดับเพลิงส าหรับคลังสินค้าและระบบ
สารสะอาดดับเพลิง/คณะอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านอัคคีภัย วิศวกรรม 

199 

TA444ก768ก 2556 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก/เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน.์ เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน.์ 200 

- การออกแบบและสร้างระบบแม่เหล็กแบบลดสนามแม่เหล็กส าหรับ
อิเล็กตรอน =Design and construction of a  

ชัยธวัช วงค์ขุมเงิน. 201 

LB1050.45ว948 2553 การอ่านจับใจความ /แววมยรุา เหมือนนิล. แววมยุรา เหมือนนิล. 202 

JC491ธ151 ก าเนิดและความเป็นมาของการปฏิวัติ /ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. 203 

- กิจกรรมการเรียนการเด็กปฐมวัยคละอายุ. กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 204 

RA784ฟ181 กินให้ครบ 5 =Eat 5 /Helen Foster เขียน ; ภัทรวรรณ ธาดาดล
ทิพย ์แปล. 

ฟอสเทอร,์ เฮเลน. 205 

- กุ๊กกะฮูก. น้าเมฆ. 206 

- กุ้งดีดขันกับสวรรค์ชายเลน. ศรีปัญญา  พงศ์สุวรรณ. 207 
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ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- กู้วิกฤตปลาทูด้วยฐานความรู้ของสังคมไทย /จารุมาศ เมฆสัมพันธ.์ จารุมาศ เมฆสัมพันธ.์ 208 

HD53.ฮ114 เก่งคิดติดสปีด! /ผู้เขียน Ken Hudson, ผู้แปล สุนันทา โกศลศิริ
ลักษณ์. 

ฮัดสัน, เคน. 209 

BQ4570.L5พ418   2556 เกสรธรรม /พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม. พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม. 210 

- แกะน้อยโอชากับหมาป่าจอมหิว. Steve Smallman. 211 

- ขนเทากับเงาในน้ า. ตุ๊บปอง  ปั้นภาพ. 212 

- ขนมกล้วย กระทงนอ้ย. ตุ๊บปอง. 213 

- ขบถไม่มีวันตาย กวีนิพนธ์ประวตัิศาสตร์สามัญชน /มาโนช พรหม
สิงห์,วิชัย จันทร์สอน,โชนศาสร ์ก้อนทอง,ธีร์ อันมัย. 

มาโนช พรหมสิงห,์วิชัย จันทร์สอน
,โชนศาสร ์ก้อนทอง,ธีร์ อันมัย. 

214 

TDด962 ขบวนการสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยระหว่างพ.ศ.2525-2535 :ศึกษา
การเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการเขื่อนน้ าโจน เขื่อน 

โดม  ไกรปกรณ์. 215 

- ขมิ้นมั่นขยนัยิ่ง. ผศ.เอื้อพร  สัมมาทิพย์ และคณะ. 216 

- ของขวัญมหัศจรรย์จากภูต. พัณณิดา  ภูมิวัฒน.์ 217 

- ของขวัญวันเกิด. วรัญญา  ใจชน. 218 

- ขอทางหน่อยลูกเป็ดมาแล้ว. โรเบิร์ต  แม็คคลอสคีย.์ 219 

- ขอบคุณครับจากหมีน้อย. ชาญศิลป์  กิตติโชติพาณิชย.์ 220 

DS584.ณ113 ขอฝนัใฝ่ในฝันอนัเหลือเชือ่ :ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์
ปฏิวัติสยาม(พ.ศ. 2475-2500) /ณัฐพล ใจจริง. 

ณัฐพล ใจจริง. 221 

- ขอหนูท าด้วยนะ. โจวอี้เฟิน. 222 

- ขอให้เป่ียมล้นก าลังใจ /เบญญาวัธน์. เบญญาวัธน์. 223 

- ข้าคือไดโนเสาร์ผูย้ิ่งใหญ่. พอล  ไบร์ท. 224 

- ข้าว ปลา อาหาร อีสานมั่นยนื /โครงการข้าว ปลา อาหาร อีสานมั่น
ยืน. 

โครงการข้าว ปลา อาหาร อีสานมั่นยนื. 225 

- เข้าใจวัยซ่ารู้ปัญหาวัยรุ่น. นฤภัค  ฤราทิพย.์ 226 

PL4158อ45 2548 ไขภาษาไทย /พระยาอุปกิตศิลปสาร (อ.น.ก.). อุปกิตศิลปสาร,พระยา. 227 

HF1017ป394 2555 คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ=Business Mathematics and 
Statistics/ประสพชัย พสุนนัท.์ 

ประสพชัย พสุนนัท.์ 228 

TA330ค749 2553 คณิตศาสตรว์ิศวกรรม=Advanced engineering mathematics/
เออร์วนิ เครย์สชิก. 

เครย์สชิก, เออร์วนิ. 229 

QA184ศ219ร  2554 คณิตศาสตรส์ าหรับวิศวกรรมและวิทยาศาสสตร ์แคลคูลัสและ
เรขาคณิตวิเคราะห์ของฟังก์ชนัหลายตัวแปร=Calculus  

ศรีบุตร แววเจริญ. 230 

11 หน้า จาก 29 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

HG 179ธ515 2555 คนธรรมดาก็รวยได้ด้วยเทคนิคบริหารเงินแบบง่ายๆ/ธานินทร์  
ตั้งใจรวย. 

ธานินทร์  ตั้งใจรวย. 231 

- ครัวไทยแสนอรอ่ย. แม่พลอยจันทร.์ 232 

วารสาร ครุพิบูล. - 233 

RC489.M43น25 คลิกชีวติดีๆ ด้วยสมาธ ิ/โดย นาน สถิตย.์ นาน สถติย.์ 234 

P212จ433 2556 ความเป็นมาของค าสยาม ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคม
ของชื่อชนชาต ิฉบับสมบูรณ์เพิ่มเติมข้อเท็จจริง  

จิตร ภูมิศักดิ์. 235 

- ความฝันของคุณควาย. ทินกร  บัวพูล. 236 

HG6024ค181 2551 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพนัธ์ :Introduction to 
derivatives /ผู้เขียน สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาด 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบัน
พัฒนาความรู้ตลาดทุน. 

237 

- ความลับของสะเก็ดแผล. เกนอิชิโร  ยางิว. 238 

- ความเสี่ยงบนความยั่งยืนของมังคุด /จริงแท้ ศิริพานิช. จริงแท้ ศิริพานิช. 239 

- ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนอ่าวพังงา /ส านักงาน
อนุรักษ์ทรพัยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทาง 

ส านักงานอนุรักษ์ทรพัยากรป่าชายเลน 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชาย 

240 

- คอร์ดูรอย. ดอน ฟรีแมน. 241 

- คัมภีร์วิเคราะห์หุน้ ภาค 1 /ดม ดอนชัย. ดม ดอนชัย. 242 

- ค าคมภาษาอังกฤษ พลิกชีวติสู่ความส าเร็จ /เฌอมาณย์ รัตนพงศ์
ตระกลู. 

เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกลู. 243 

KPT2720ช486 2556 ค าอธบิายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง /ชาญชัย 
แสวงศักดิ.์ 

ชาญชัย แสวงศักดิ์. 244 

HF5655.T5ค394 ค าอธิบายมาตรฐานบัญชี NPAEs :ค าอธิบายมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย 

นิพันธ ์เห็นโชคชยัชนะ. 245 

DVD1335 คิดถึงวิทยา[videorecording] = The teachers diary. - 246 

B2430.F724อ25 2555 คิดอย่างมิเชล ฟูโกต ์คิดอย่างวิพากษ์ :จากวาทกรรมของอตับุคคล
ถึงจุดเปลี่ยนของอัตตา /อานันท ์กาญจนพันธุ.์ 

อานันท ์กาญจนพันธุ์. 247 

- คุกคูหนูนอ้ยนาฬิกา. กรรณิการ์  กิตตริัตนชัย. 248 

HF5548.4.M525ว645ค 
2556 

คู่มอื Office 2013 ฉบับใช้งานจริง/ดวงพร  เกี๋ยงค า. ดวงพร  เกี๋ยงค า. 249 

- คู่มือ ป.4 (รวมทุกวิชา). The Mentor. 250 

- คู่มือ ป.6. The Mentor. 251 

- คู่มือ-เตรียมสอบ O-net ป.6. กนกวล ี  อุษรกรกุล. 252 

- คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชวีอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน /กรม 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

253 

12 หน้า จาก 29 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- คู่มือการเพาะช ากล้าไม้และปลูกป่าชายเลน(ฉบับปรับปรุง) /ชัยสิทธิ ์
ตระกลูศิรพิาณิชย ์...[และคนอื่นๆ]. 

ชัยสิทธิ ์ตระกูลศริิพาณิชย.์ 254 

- คู่มือการส ารวจโครงสร้างป่าและความหลากหลายของสิ่งมีชีวติในป่า
ชายเลน(ฉบับปรับปรุงใหม่) /ส านักอนุรักษ ์

ส านักอนรุักษ์ทรพัยากรป่าชายเลน กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

255 

Pocketbookม453ค คู่มือเช่าพื้นที่สร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง/มานิตย์ กริ่งรัมย.์ มานิตย์ กริ่งรัมย.์ 256 

HF5548.M523น425ค 2557 คู่มือใช้งาน Microsoft Excel 2013/นันรณา  จ าลอง. นันรณา  จ าลอง. 257 

- คู่มือดูแลผู้ป่วยเรือ้รัง:เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรม
อาสาสมัครดูแลผู้ป่วยเรือ้รัง /ผู้เขียน รัชฎา  

รัชฎา แก่นสาร.์ 258 

- คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแตม้ /กรมอุทยานแห่งชาตอ สัตว์
ป่าและพันธุ์พชื. 

กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่าและพนัธุ์พืช 259 

BF713ห724 2556 คู่มือพิชติใจด้วยปลายลิ้น/เหยียน, เคอ. เหยียน, เคอ. 260 

TS156.6ค695 2548 คู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้ม ISO 14001 /สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ. 

สถาบันเพิ่มผลผลติแห่งชาต.ิ 261 

PN181ย351 2552 คู่มือเรียนเขียนกลอน /ยุทธ  โตอดิเทพย,์ สุธีร ์  พุ่มกุมาร. ยุทธ  โตอดิเทพย.์ 262 

HF5548.4.M523ส838 คู่มือเรียนรู้และใช้งาน Excel 2010 ฉบับสมบูรณ์/สุพีชา ถิรจิตตกุล. สุพีชา ถิรจิตตกลุ. 263 

QA303ด493 2556 แคลคูลัส 1 =Calculus I /ด ารงค์ ทิพย์โยธา, ยุวรีย ์พันธ์กล้า, 
ณัฏฐนาถ ไตรภพ. 

ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 264 

QA303ล333 2546 แคลคูลัส 1-1/ล าดวน  ยอดยิ่ง. ล าดวน  ยอดยิ่ง. 265 

- โคไทย:ความเสี่ยงบนโอกาสทางการตลาด /จุฑารัตน ์เศรษฐกุล. จุฑารัตน ์เศรษฐกุล. 266 

- โครมาโตกราฟีแบบของเหลวแรงดันสงู:หลักการและการประยุกต์ใช ้
/พัฒนา เหล่าไพบูลย์. 

พัฒนา เหล่าไพบูลย.์ 267 

- โคลงกลอนของครูเทพรวมเล่ม1-3 /เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตร.ี เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตร.ี 268 

- ใครๆ ก็เล่นซ่อนหา. ทาโร  โกมิ. 269 

- งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้านแบบเก๋ไกจ๋ากไม้ด้วยสมองและสองมือ. ชลธิชา ราศร.ี 270 

- งานป่าตาหลุ่งตุงตุ๊ง. ตุ๊บปอง. 271 

HF5387จ482 2555 จริยธรรมทางธุรกิจ =Business ethics /จินตนา บุญบงการ. จินตนา บุญบงการ. 272 

HF5387ส234 จริยธรรมทางธุรกิจ =Business ethics /สมคิด บางโม. สมคิด บางโม. 273 

HF5387ส234 2549 จริยธรรมทางธุรกิจ =Business ethics /สมคิด บางโม. สมคิด บางโม. 274 

- จ๊ะจ๋าน่าฟัง. พลทิพย ์  ศิลาสานต.์ 275 

13 หน้า จาก 29 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

QA76.73.S67ช486 2556 จัดการฐานข้อมูลด้วย My SQL ครอบคลุมถึงเวอร์ชัน่ 6.0 ฉบับ
สมบูรณ์ /ชาญชัย ศุภอรรถกร เขียน,ชิษณุพงศ ์ธัญ 

ชาญชัย ศุภอรรถกร. 276 

- จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า. พัชร ี  มีสุคนธ.์ 277 

- จัมโบ้จอมเขมือบหนังสือ. Oliver Jeffers. 278 

- จากบางระก าผ่านบางบาลถึงนครปฐม:ประชาชนอยู่ไหน /มูลนิธิ
ฟื้นฟชูีวติและธรรมชาต.ิ 

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพฒันา
เอกสาร (กป.อพช.) 

279 

- จิ้งหรีดใจดี นักร้องเสียงใส น าใจดี๊...ดี. มนฤด ี  ทองกลอย. 280 

- เจนนี่ชอบลอ้เพื่อน. Christian Lamblin. 281 

- เจนนี่ไม่อยากไปโรงเรียน. Christian Lamblin. 282 

Pocketbookศ336 เจ้าชายขาวคนน่ารัก เจ้าชายด าคนขี้เต๊ะ/ศันสนีย.์ ศันสนีย.์ 283 

- เจ้าสาวกลางป่า. - 284 

- เจ้าหญิงทัมเบลิน่า. นที  ศรีดอกไม.้ 285 

- เจ้าหมูหูหาย. ตุ๊บปอง. 286 

- โจโจ้ขี้โมโห. Christian Lamblin. 287 

- โจโจ้ติดโทรทัศน.์ Christian Lamblin. 288 

- โจน /วิจักขณ ์พานิช และ อัญชล ีคุรุรัช แปล. วิจักขณ์ พานิช และ อัญชล ีคุรุรัช แปล. 289 

- ฉลามตัวโตโผล่มาในสวน. Phil Roxbee Cox. 290 

- ฉันคือปูลม. คุณหญิงจ านงศรี  รัตนิน. 291 

- ฉันชอบปลูกตน้ไม.้ น้านกฮูก. 292 

- ฉันไม่กลัวเธอแล้ว. Guy  Didelez. 293 

- ฉันไม่กลัวเธอแล้ว. Guy  Didelez. 294 

- ฉันรักษาสิงแวดลอ้มในโรงเรียน. Jean-Rene Gombert. 295 

Pocketbookจ731 2556 ฉุกคิด/เจริญชัย  ไชยไพบูลยว์งศ.์ เจริญชัย  ไชยไพบูลย์วงศ.์ 296 

- ชวนหนูดูแลตัวเอง. Cha Bo Byeum. 297 

- ช้าง. Lisa  Magloff. 298 

- ชาวนาผู้เจริญมรณสต.ิ เจตน์ มหาเกตุ. 299 

- ชุดภาพสัตว์ค าศัพท.์ - 300 

14 หน้า จาก 29 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- ชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรม /จิรวัฒน ์พิระ
สันต.์ 

จิรวัฒน ์พิระสันต.์ 301 

- เชอรี่เป็นเหา. Christian Lamblin. 302 

TJ1189ส232ซ 2556 ซีเอ็นซีแมชีนนิ่งเซ็นเตอร์/สมเกียรต ิ  ตั้งจิตสิตเจริญ. สมเกียรต ิ  ตั้งจิตสติเจริญ. 303 

- ซูโม่ลองขโมย. Christian Lamblin. 304 

TJ1313ว752 2554 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในงานอตุสาหกรรม /วิศรุต ศรีรตันะ. วิศรตุ ศรีรัตนะ. 305 

- ญาณวรมหาเถรานุสรณ์:ที่ระลึกงานท าบุญครบรอบ100วันวันพุธท่ี
10กุมภาพันธ2์553 /พระมงคลญาณเถร ว.ิ(หลวงปู ่

พระมงคลญาณเถร วิ.(หลวงปู่มา 
ญาณวโร). 

306 

- ดวงอาทิตย.์ พอลเล็ต  บูชัว. 307 

- ดอกทานตะวันมาจากไหนนะ เรียนรูก้ารเจริญเติบโตของพชื. Sam  Godwin. 308 

- ดอกไม้บานบนดวงจันทร.์ ธนิกาญจน์  จินาพันธ.์ 309 

- ดอนกิโฆเต้แห่งลามันช่าขุนนางต่ าศักดิ์นักฝัน /มิเกล์ เด เชร์บันเตส 
ชาเบดร้า. 

มิเกล์ เด เชร์บันเตส ชาเบดร้า. 310 

- ดินแดนแสนประหลาด ตอน นครเลียนแบบ. วรางคณา  กฤตสัมพันธ.์ 311 

- ดูฉันโตวันโตคนืเป็ด. Lisa  Magloff. 312 

- ดูดีดีนี่อะไร. พิม. 313 

Pocketbook เดอะเมจิก/รอนดา  เบิร์น. รอนดา  เบิร์น. 314 

TR267.5.A3ป621ต ตกแต่ง Photoshop CS6 ฉบับสมบูรณ์ :พร้อมตวัอย่างการใช้งาน
จริง /ปิยะ นากสงค์, มณีนุชสมานหมู่...เขียน ; พัน 

ปิยะ นากสงค์. 315 

- ต้นข้าวร่าเริง. - 316 

- ตลาดเช้าว้าว! อร่อย. ตุ๊บปอง. 317 

- ตะโก ้  ขี้โม.้ กมลทิพย ์  ภาสวร. 318 

- ตั๊กแตนหนวดสั้น. ฮิโระชิเกะ ทาคาอิเอะ. 319 

TR899ร636ว ตัดต่อวิดีโออย่างมือโปรด้วย VEGAS PRO 11 ฉบับสมบูรณ์ /
รุ่งโรจน ์เพ็ชรกุล และทีมงานบรรณาธการ. 

รุ่งโรจน ์เพ็ชรกุล. 320 

- ตัดต่อวิดีโออย่างมือโปรด้วย VEGAS PRO 11 ฉบับสมบูรณ์ /
รุ่งโรจน ์เพ็ชรกุล. 

รุ่งโรจน ์เพ็ชรกุล. 321 

TR899ร636ย ตัดต่อโฮมวิดีโอง่ายๆ ด้วย ULEAD x5 Corel VideoStudio Pro 
X5 ฉบับสมบูรณ์ /รุ่งโรจน ์เพ็ชรกุล, มณี 

รุ่งโรจน ์เพ็ชรกุล. 322 

BQ4435จ698 2556 ตัดเวรหยุดกรรม /เจน ญาณทิพย์ เล่า ; ภัทรภ ีพุทธวัณณ รวบรวม 
; แก้วอัมพร เรียบเรียง. 

เจน เรียบร้อยเจริญ. 323 
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- ตัวตน คนปกาเกอะญอ /พรสขุ เกิดสว่าง คณะท างานเสียงชาวบ้าน. พรสุข เกิดสว่าง. 324 

Pocketbookส843ต 2556 ตามรอยพระยุคลบาทครูแห่งแผ่นดนิ/2556. สุเมธ ตันติเวชกลุ. 325 

- ตามหาปุ่มคันโยกมหัศจรรย.์ - 326 

- ต าราวิชาชป322โรคสตัวน์้ า /ชนกันต ์จิตมนัส. ชนกันต ์จิตมนัส. 327 

- ติ๊ดตี ่ขี้แย. มณิศา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา. 328 

- ติว-เฉลยข้อสอบ ภาษาไทย ป.3. เสาวนีย ์  มานิตยกุล. 329 

- ติว-เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร ์ป.4 - ฉ.1/ติว-เฉลยข้อสอบ 
ภาษาไทย ป.4 ฉ.2/ติว-เฉลยข้อสอบสังคมศึกษาศาสนา  

The Mentor. 330 

- ติว-เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร ์เหมาะส าหรับน้องๆ ระดับ ป.5. The Mentor. 331 

- ติวเข้มเตรียมสอบชัน้ ป.3. วิลาวัณย ์  วิษณุเวคนิ. 332 

- เตรียมสอบ ป.3. คณาจารย์แม็ค. 333 

- เตรียมสอบ ป.5. คณาจารย์แม็ค. 334 

- เตรียมสอบคณิตศาสตร ์ป.3 O-net. เชษฐ์  ชั้นสกุลด.ี 335 

- แต่งตัวเองง่ายจัง. Pauline Oud. 336 

- แตงโมมอมแมม. ปาเวนดี้. 337 

Pocketbook ใต้ร่มใบภักดิ์/ชมจันท์. ชมจันท์. 338 

- ถ้วยฟูโกรธแลว้นะ. Trace Moroney. 339 

RZ440 จ931ถ 2555 ถอดรหสัสุขภาพ ร้อน-เย็นไม่สมดุล :การดูแลสุขภาพโดยวิถี
ธรรมชาติเชิงประสบการณ์ /โดย ใจเพชร มีทรัพย.์ 

ใจเพชร มีทรัพย.์ 340 

- ถ้าฉันเป็นกษัตริย์โซโลมอน. Woon-yong,Ja. 341 

Pocketbookส111ท 2556 ท่องแดนพุทธธรรมกับ ครูบาอริยชาต ิอริยจิตโต/ส. สุทธิพันธ.์ ส. สุทธิพันธ.์ 342 

- ทะลุมิติวิทยาศาสตร์มหัศจรรย ์2. Go Yoon-Gon. 343 

- ท าไงดี! อยากมีตังค์เก็บเยอะๆ. ทินภาส  พาหะนชิย.์ 344 

- ท าไมนะ. รุ่งอรุณ  สัมปัชชลติ. 345 

- ทุเรียนไทย:ความเสี่ยงบนคุณภาพที่บิดเบือน /จริงแท ้ศิริพานิช. จริงแท้ ศิริพานิช. 346 

- เทคนิคการจัดการการเงินด้วย Excel =Financial mangement 
techniques in Excel /ฐิติมา สิทธิพงษ์พานชิ. 

ฐิติมา สิทธิพงษพ์านิช. 347 
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HF5549.5.T7พ 872 2553 เทคนิคการจัดฝึกอบรมและการประชมุ/เพ็ชร ี  รูปะวิเซตร.์ เพ็ชร ี  รูปะวิเซตร.์ 348 

TS176อ257ท 2556 เทคโนโลยีการวางแผนและควบคุมการผลิตส าหรับอตุสาหกรรมไม้/
อภินันทนา อุดมศักดิกุล. 

อภินันทนา อุดมศักดิกุล. 349 

S591ส777ธ ธรณีภัย/สุทธิศักดิ ์  ศรลัมพ.์ สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ.์ 350 

- ธรรมราชธีรราชาพระบรมราโชวาทและพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ 

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใน 

351 

HD62.7ก279 ธุรกิจขนาดเล็กที่ครๆท าแล้วก็รวยไดง่้ายๆ /กฤษฎา กฤษณะเศรณี. กฤษฎา กฤษณะเศรณี. 352 

DVD1336 นมัสเตอินเดีย ส่งเกรียนไปเรียนพุทธ[videorecording] = Three 
marks of existence. 

- 353 

- น้องกบ คุยเก่ง. กมลทิพย ์ภาสวร. 354 

- น้องวาไรร้ะเบียบ. กมลทิพย ์  ภาสวร. 355 

- นักส ารวจโลก. ป้าเวนดี้. 356 

HC59.15ฮ359 2555 นักสืบเศรษฐศาสตร ์=The undercover economist /Tim 
Harford เขียน ; อรนุช อนุศักดิ์เสถยีร แปล. 

ฮาร์ฟอร์ด, ทิม. 357 

- นับ 1 ให้ถึง 100. มาซายูกิ  เซเบะ. 358 

- นับ 1-10 เห็นศูนย์บ้างไหม Do you see "Zero"?. - 359 

- นับหนึ่งให้ถึงสิบ. แพรวา  พานิชกิจ. 360 

วารสาร นานาชาต ิมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร.์ 

- 361 

- น้ าแสนสนุกสุขหรรษา. เดิร์ก  นิลันท.์ 362 

- นิ่ง. ครูชีวนั. 363 

- นิทรากาล /ผู้แปล แดนอรัญ แสงทอง, บรรณาธิการ โมรีมาตย ์
ระเด่นอาหมัด. 

แดนอรัญ แสงทอง. 364 

- นิทานจากฟากฟ้า. พัชร ี  มีสุคนธ.์ 365 

- นิทานชาดก. พัชร ี  มีสุคนธ.์ 366 

- นิทานน้ าผึ้งหยดเดียว. สุดใจ พรหมเกิด. 367 

- นิทานพ่อหมีรักลูกหม.ี Debi Gliori. 368 

- นิทานเล่าก่อนนอน เสริมสร้างจินตนาการ 1. Philip Hawthorn. 369 

- นิทานเวทมนตร.์ ฟิลิป  ฮอว์ธอร์น. 370 

- นิทานอมตะฮันส ์คริสเตียน  แอนเดร์เซน. ปิ่นนุช  ปินจินดา. 371 
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- นิทานอีสป ชุดที ่5. พัชร ี  มีสุคนธ.์ 372 

- นิทานอีสปสองภาษา เล่ม 1,6,8,9. Scudder Smith. 373 

- นิมิตวิกาล01ห้าอัญมณี /แดนอรัญ แสงทอง ... [และคนอืน่ๆ]. แดนอรัญ แสงทอง. 374 

- แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา:จากความม่ันคั่งทางวัตถุสู่ความอยู่ดีมี
สุขประชาชาต ิ/บัวพันธ ์พรหมพักพิง. 

บัวพันธ ์พรหมพักพิง. 375 

HG5750.55.A32น927 
2557 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ท าหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน /[ผู้รวบรวม 
สถาบันพัฒนาความรูต้ลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.สถาบัน
พัฒนาความรู้ตลาดทุน 

376 

นว ร147 2554 ในม่านเมฆ/ร่มแก้ว. ร่มแก้ว. 377 

วารสาร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม. - 378 

Pocketbookอ571บ 2556 บุรุษผู้นับเวลา/มิตช์ อัมบอม: เขียน; นันทิกา พฤทธิกานนท:์แปล 
จาก The Time keeper. 

อัลบอม, มิตช.์ 379 

- เบนโนไม่ทิ้งเพื่อน. Thierry Rebberecht. 380 

- เบนโนไม่เหมือนใคร. Thierry  Robberecht. 381 

- แบ่ง "ฉัน" บ้างซิ. ศักดิ์ชัย  ศรวีัฒนาปิติกุล. 382 

- แบ่ง ฉัน บ้างซิ. ศักดิ์ชัย  ศรวีัฒนาปิติกุล. 383 

- แบบจ าลองการพยากรณ์การปรับตัวของภาคเกษตรไทย:เมื่ออ้อย
และมันส าปะหลังเป็นพชืพลังงานทดแทน /เออวด ี  

เออวด ีเปรมัษเฐียร. 384 

- ปฎิทินท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาต3ิฤด ู/บรรณาธิการ วสา สุทธิ
พิบูลย.์ 

วสา สุทธิพิบูลย.์ 385 

- ประมวลค าให้สัมภาษณ์ของฯพณฯดร.ถนัดคอมันตร์รัฐมนตรวี่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ /บรรณาธิการ เส 

เสช วรรณเมธี. 386 

- ประวตัิวัดสุปัฏนารามวรวิหารและโบราณวัตถุชิน้ส าคัญ /รุ่งโรจน ์
ภิรมย์อนุกลู, เชาวน ีวิลยาลัย, ยุทธนาวรากร  

รุ่งโรจน ์ภิรมย์อนุกูล. 387 

B72ว19 ประวตัิศาสตร์ปรัชญา ฉบับกะทัดรัด /ไนเจล วอร์เบอร์ตัน เขียน ; 
ปราบดาหยุ่น และ รตพิร ชัยปิยะพร แปล. 

วอร์เบอร์ตนั, ไนเจล,ค.ศ. 1962-. 388 

- ประวตัิศาสตร์เมืองสุรินทร:์แหล่งเรียนรู้ท้องถิน่ห้องภาพเมืองสรุินทร์ 
/บรรณาธิการ พัทธนันท ์โอษฐ์เจษฎา. 

พัทธนันท ์โอษฐ์เจษฎา. 389 

- ปลานิล:ความเสี่ยงที่จะยอมรับหรอืเตรียมรับ /ประพนัธ์ศักดิ์ ศีรษะ
ภูม.ิ 

ประพันธ์ศักดิ ์ศีรษะภูม.ิ 390 

- ปลาใหญ่กับปลาเล็ก. - 391 

- ป๋องแป๋งจอมโป้ง. ครูต๋อม. 392 

HDว169 2556 ปัจจัยในการเข้าสู่แรงงานรับจ้างตัดอ้อยของผูห้ญิงในหมู่บ้านดอน
สระค า อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี / 

วนิดา  เพ็ญชาลี. 393 
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- ป่าเปลี่ยนสี. ปรีดา  ปัญญาจันทร์. 394 

- ปาล์มน้ ามันในอาเซียน:รู้เขารู้เรา /ธีระ เอกสมทราเมษฐ์. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์. 395 

- ปิ๊ดปี๋มีน้ าใจ. ผศ.เอื้อพร  สัมมาทิพย์. 396 

- ปุ๊บปั๊บขี้งอน. มณิศา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา. 397 

- เป็ดไล่ทุ่ง:เส้นทางสกัดไข้หวัดนกดว้ยเครือข่ายใยแมงมุม /ทวีศักดิ ์
ส่งเสริม. 

ทวีศักดิ ์ส่งเสริม. 398 

- เป๋อเหลอขี้กลัว. มณิศา ปาลกะวงศ ์ณ อยุธยา. 399 

- เปาะแซเดาะกับซามะ. นพดล  ทัศวา. 400 

T20จ567 เปิดความลับรถยนต/์ร็อบ ลอยด ์โจนส์, สเตฟาโน  ตอญเญตต.ี โจนส,์ ร็อบ ลอยด.์ 401 

Pocketbook เปิดความลับสนามบิน/ร็อบ ลอยด ์โจนส,์สเตฟาโน  ตอญเญตต.ี ร็อบ ลอยด์ โจนส.์ 402 

- แป้งร่ าท านาเกลือ. พรอนงค ์  นิยมค้า. 403 

- แปลงกล่องทิชชูเป็นของเล่น!. Kimura yuichi. 404 

- ผมเป็นหมาป่าได้ไหมครับ. Stefan  Boonen. 405 

- ผมรักแม่ทีสุดเลยครับ. Ulrike Kaup. 406 

- ผลกระทบของอุณหภูมิในการเผาที่มีต่อสมบัติเชิงโครงสร้างและ
สมบัติเชิงไฟฟ้าของสารประกอบแมกนีเซียมซิลิ 

มะลิวรรณ ดีพรอ้ม. 407 

- ผลการด าเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีประจ าปี2555-2556 / 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี408 

- ผลของเวลาที่มีตอ่โครงสร้างนาโนทินไดออกไซด์โดยวิธีทางความ
ร้อน =The effect of time SnO2  

อธิพงศ ์ศรีภูธร. 409 

- ผลของอุณหภูมิที่มตี่อโครงสร้างนาโนของทินไดออกไซด์เตรียมโดย
กระบวนการทางความร้อน =Temperature  

สุเชาวดี ชั่งสกุล. 410 

- ผลจากการปรับการจ ากัดเชิงควอนตมัของผลึกนาโนของสารกึ่งตวัน า
หมู่ III-V และหมู ่II-VI ด้วยแบบจ าลองไทจ์ 

เอกราช สุขเสริม. 411 

- ผิวนอกต่างใน. พิม. 412 

- แผนที่เดินเรือ ของโคลัมบัส. เกอร์ร ี  เบลีย์. 413 

- ฝึกพูดอังกฤษ สัก ประโยค ในหนึ่งวนั. Moon Dan-Yeol & E2k. 414 

- พญาแถนขี้ลืม. ค าพูน บุญหวี. 415 

- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน /ส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

416 

19 หน้า จาก 29 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- พริก:ปลูกอย่างไรในภาวะโลกก าลังรอ้น /วีระ ภาคอุทัย, เยาวรัตน ์
ศรีวรานนัท.์ 

วีระ ภาคอุทัย. 417 

- พรุ่งนี้ผมจะจัดหอ้งครับ. Greta Carolat. 418 

- พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุม1304443 /จักรกฤษณ์ 
อัมพุช. 

จักรกฤษณ์ อัมพุช. 419 

HM1281.อ71 พลังแห่งสันตวิิธ ี:การยุติปัญหาความขัดแย้งในรอบศตวรรษ /เขียน 
ปีเตอร ์แอ็คเคอร์แมน และ แจ็ค ดูวาลล์ ;  

แอ็คเคอร์แมน, ปีเตอร,์ค.ศ. 1946-. 420 

- พ่อคนดีทีห่นึ่งเลย. Alison Ritchie. 421 

- พ่อมดนอ้ยไรผ้้าอ้อม. จารุพัสตรา  ไมฮอฟเฟอร.์ 422 

- พัฒนาการการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินน้ าและป่าไม้ในประเทศ
ไทย /อาทิตยา พองพรหม, วีระชัย นาควิบูลย์วงศ.์ 

อาทิตยา พองพรหม. 423 

- พิชิต  ทศกัณฐ์. ทศสิร ิ  พูลนวล. 424 

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีพุทธศักราช ... /มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 425 

- พี่ไข่สู ้ๆ. ทาดาชิ  อาคิยามะ. 426 

- พี่ปอกับน้องป่าน ตอน เล่นสนุกอย่างปลอดภัย. สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ. 427 

- พืชกับดวงอาทิตย.์ แพรวา. 428 

- พุทธอนุสาสนีธรรมะสังฆเจติยะเอตทคัคะ /พรชัย เจริญด ารงเกียรติ. พรชยั เจริญด ารงเกียรติ. 429 

- เพลินอ่านนิทานชาดก. สร้อยมาลา จิลิน. 430 

HQ734ธ285 2556 เพศ :จากธรรมชาติ สู่จริยธรรมจนถึงสุนทรียะ /ธเนศ วงศ์ยานนาวา. ธเนศ วงศ์ยานนาวา. 431 

- เพื่อนคนแรก. ศักดา  วิมลจันทร.์ 432 

- เพื่อนใหม่ของหนูพนี่า. แอนนา พิลลอตโต. 433 

HB72.น17 โพสตโ์มเดิร์นกับเศรษฐศาสตร ์:บทวพิากษ์สมมติฐานความมีเหตุผล
ทางเศรษฐศาสตร ์/นรชติ จิรสัทธรรมเขียน. 

นรชติ จิรสัทธรรม,2525-. 434 

- ฟิสิกส ์ง่ายนิดเดียว. Richard Hammond. 435 

TA347.F5ป451 2555 ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม /ปราโมทย์ เดชะอ าไพ. ปราโมทย์ เดชะอ าไพ. 436 

- ภาคอีสานนิทานพืน้บ้าน. - 437 

DS583ว17 ภาพล้อฝพีระหัตถ์ในรชักาลที่ 6 /โดย วรชาต ิมีชูบท. วรชาต ิมีชูบท. 438 

- ภาพสัตว์ปริศนา. - 439 

20 หน้า จาก 29 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

PL539.3ป339ภ 2556 ภาษาญ่ีปุ่นเรียนสบายสไตลโ์คะฮะร ุเล่ม 2/ประภา  แสงทองสุข. ประภา  แสงทองสุข. 440 

Pocketbook ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเมียนมา/ตูซาร ์  นวย. ตูซาร ์  นวย. 441 

- มดน้อยแสนขยัน. ฮิโระชิเกะ ทาคาอิเอะ. 442 

- มรรยาทงาม /ผกาวดี อุตคโมทย.์ ผกาวดี อุตคโมทย.์ 443 

- มหัศจรรย์วนัของหน.ู น้านกฮูก. 444 

วารสาร มหาจุฬาวิชาการ. - 445 

DS481.G3อ25 มหาตมะ คานธ ีมหาบุรุษแห่งสัตยาเคราะห ์/อานนท ์จิตรประภาส. อานนท ์จิตรประภาส. 446 

นว ก759 2556 มหาสมุทรที่สุดปลายถนน/นีล  เกเมน. เกเมน, นีล. 447 

DVD1337 มอ6/5ปากหมาท้าแม่นาค[videorecording] = Morhoktubha 2. - 448 

- มองสถานการณ์ข้าวไทยผ่านตลาดการค้าข้าวโลก /สมพร อิศวิลา
นนท.์ 

สมพร อิศวิลานนท.์ 449 

- มอมแมม. รัตนา  คชนาท. 450 

- มะพร้าวน้ าหอมไทย...ทางเลือกใหม่ที่น่าจับตา /กฤษณา กฤษณ
พุกต.์ 

กฤษณา กฤษณพุกต.์ 451 

- มะละกอ...พืชความหวังใหม่ของเกษตรกร /สิริกุล วะส.ี สิริกุล วะส.ี 452 

- มันสมองมหาเศรษฐี /กรกฏ พิชียชาญ. กรกฏ พิชียชาญ. 453 

- มันสมองมหาเศรษฐี /วิทยา แสงอรุณ. วิทยา แสงอรุณ. 454 

TE133ม435 มาตรฐานงานก่อสร้าง :งานทาง มยธ.201-มยธ.233 /กรมโยธาธิ
การ กระทรวงมหาดไทย. 

กรมโยธาธิการ. 455 

- มิสตี ้ยูนิคอรน์มหัศจรรย.์ - 456 

DVD2469 มือปราบกระสุนบาป [videorecoding] =King Of Sorrow. - 457 

- มูลนิธิชาวอุบลราชธานี:ส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและ
สาธารณประโยชน ์/มูลนิธิชาวอุบลราชธานี. 

มูลนิธิชาวอุบลราชธานี 458 

QA184ศ219ร  2554 เมตริกซ ์พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์คณิตศาสตร์ส าหรับ
วิศวกรรมและวิทยาศาสตร ์=Metrix linear algebra  

ศรีบุตร แววเจริญ. 459 

- เมล็ดพืชเจ้าคือใคร. พิม. 460 

- แม่คนเก่งที่หนึ่ง่เลย. Alison Ritchie. 461 

DS522.6ม75 2553 แม่น้ าโขง :จากต้าจู-ล้านช้าง-ตนเลธมถึงกิ๋วล่อง /บรรณาธิการ ชาญ
วิทย ์เกษตรศิร,ิ อัครพงษ ์ค่ าคูณ. 

ชาญวิทย ์เกษตรศิร,ิบรรณาธิการ. 462 

21 หน้า จาก 29 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- แม่มดด าปี๋. พัชร ี  มีสุคนธ.์ 463 

- แม่มีหูแต่หนูมีปีก. ทิพย์วรรณ  แสวงศร.ี 464 

TS1892ว321 ยางธรรมชาติ :การผลิตและการใช้งาน =Natural rubber : 
production and applications /วราภรณ์ ขจรไชยกูล. 

วราภรณ์ ขจรไชยกูล. 465 

- ยานพาหนะของหน.ู คริสตอฟ  อูบเลต.์ 466 

TH245T5\ว844 2540 รวมกฎหมายก่อสร้าง:ฉบับปรับปรุงใหม่ /วีระเดช พะเยาศิริพงศ.์ วีระเดช พะเยาศิรพิงศ.์ 467 

- รวมมิตรคิดเรือ่งการเรียนรู:้ประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากคนยุค
อนาล็อกถึงชนรุ่นดิจิทัล /บรรณาธิการ วัฒนชัย วินิจจะ 

วัฒนชัย วินิจจะกลู. 468 

HF5548.4.M523จ219 
2554 

รวมสูตรและฟังก์ชนั Excel 2010 ฉบับรู้ลึก ใช้จริง/จักรทิพย ์
ชีวพัฒน.์ 

จักรทิพย ์ชีวพัฒน.์ 469 

- รอยเท้าปริศนา. - 470 

- รอยแผลของสาย /สาคร พูนสขุ. สาคร พูนสุข. 471 

- ระบบสารสนเทศ /ศิราณี จุโฑปะมา. ศิราณี จุโฑปะมา. 472 

TA330ว291 2557 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข/วรสิทธิ ์  กาญจนกิจเกษม. วรสิทธิ ์  กาญจนกิจเกษม. 473 

- ราชสีห์กับหน.ู - 474 

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์และ
ศึกษาเคมีค านวณเชิงควอนตัมของอนุพันธ์ 

ทินกร แก้วอินทร.์ 475 

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการเตรียมไฮโดรเจลจากยาง
ธรรมชาติและแป้งมันส าปะหลังส าหรบัปลูกพืช  

ชัยวุฒ ิวัดจัง. 476 

- รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการเพิ่มศักยภาพการรับมือกับความ
ไม่มั่นคงทางอาหารในระดับท้องถิน่:กระบวนการ 

พนมศักดิ ์พรหมบุรมย.์ 477 

- รายงานประจ าปี ... /คณะบริหารศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน.ี คณะบริหารศาสตร ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

478 

- รายงานประจ าปี ... /ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย.ี 

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

479 

Pocketbook รายงานประจ าปี 2554 ใต้ร่มพระบารมี 9 ปี ที่พัฒนาประชารว่มใจ/
กรมทางหลวงชนบท. 

กรมทางหลวงชนบท. 480 

- รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์ร้านค้าประจ าปี
... /กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. 

- 481 

- รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประ
จ าปี... /กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 482 

- รายงานผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินกลุ่มเกษตรกร
ประจ าป.ี.. /กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. 483 

22 หน้า จาก 29 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- รายงานผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินชุมนุมสหกรณ์
ประจ าป.ี.. /กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 484 

- รายงานผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินสหกรณ์การเกษตร
ประจ าป.ี.. /กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. 485 

- ราอูล  ตาแฟ็ง ยอดพรานล่าแมมมอท. Gerard  Moncomble. 486 

- ริมฝั่ง ชานชรา /ปกาศิต แมนไทยสงค์. ปกาศิต แมนไทยสงค.์ 487 

- รู้ไหม...บ้านนี้มีอะไร. Alastair Smith. 488 

- รู้ไหม..อาหารที่เรากินไปไหน. Alastair Smith. 489 

- รู้ไหมท าไมแมวน้ าตาโต!?. โชโช  ยะมะโมะโตะ. 490 

Pocketbookป533ฟ 2555 เราคืออาเซียน ฟิลิปปินส ์/ปัทมาพร ค าโท, La pluie:วาด
ภาพประกอบ. 

ปัทมาพร ค าโท. 491 

- เรียกเหมียวเดี๋ยวก็มา. ผศ.เอื้อพร  สัมมาทิพย์. 492 

PE1130 ร831 2556 เรียนลัด เก่งอังกฤษ 98ชั่วโมง /ผู้เขียน กองบรรณาธิการ
ภาษาอังกฤษ ณ ดา ส านักพิมพ.์ 

กองบรรณาธิการภาษาอังกฤษ ณ ดา 
ส านักพิมพ ์

493 

- เรื่องท่านเล่า /ศรีวรา อิสสระ. ศรีวรา อิสสระ. 494 

- เรื่องลึกลับของหนอนผีเสื้อ. - 495 

- เรือนรักแรทใจ/จิระนันท ์พิตรปรีชา แปล. จิระนันท ์พิตรปรีชา แปล. 496 

- โรงเรียนสอนเล่นหุน้ ฉบับรวมเล่ม 1+2 /ชาย กิตติคุณาภรณ์. ชาย กิตติคุณาภรณ์. 497 

- ลงทุนในลาวยุค AEC /เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป. เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป. 498 

- ลงมือท าจริง lllustrator CS6 Graphic design สร้างสรรค์ชิน้
กราฟฟิก /มนัสสิน ีล่ าสันเทียะ เขียน ; พันจันทร ์ธน 

มนัสสิน ีล่ าสันเทียะ. 499 

- ลงมือท าจริงFASH Presentation สร้างงานพรีเซนเตชัน /มนัสสิน ี
ล่ าสันเทียะ เขียน ; พันจันทร ์ธนวัฒนเสถียร  

มนัสสิน ีล่ าสันเทียะ. 500 

- ลองดึงดูสิจ๊ะ. Yuki  Tsurumi. 501 

- ลองผลักดูสิจ๊ะ. Yuki  Tsurumi. 502 

- ละครสตัวพ์ิศวง. มิทซึมาสะ  อันโนะ. 503 

- ล้างเครื่องลง windows ใหม ่และโปรแกรมใช้งานที่ควรมี ฉบับ
สมบูรณ์ /อัมรินทร ์เพ็ชรกุล. 

อัมรินทร ์เพ็ชรกลุ. 504 

- ลายแทงแห่งความรู้ ตอน ตะลุยโลกสรรพสัตว.์ - 505 

- ล าไยไทย:ผลิตอย่างไรให้ได้แชมป์ /พาวิน มะโนชยั, ธีรนุช เจริญกิจ, 
จิรนัทน ์เสนานาญ. 

พาวิน มะโนชยั. 506 

23 หน้า จาก 29 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- ลิขิตรัก บัลลังก์เลือด. - 507 

- ลุงควายกับสหายเอี้ยง. ผศ.เอื้อพร  สัมมนาทิพย.์ 508 

- ลูกเกะสามตัว. อาแญส  กาตาลา. 509 

- ลูกปลาหายไปไหน. ส.พุ่มสุวรรณ. 510 

- ลูกโป่งโอ้เอ.้ พรพิมล  สวัสดิ์แดง. 511 

Pocketbook ลูกหนี้ที่รัก/ชาครียา. ชาครียา. 512 

- ลูกหมาป่าสามตัวกับเจ้าหมูจอมเกเร. Engene Trivizas. 513 

- ลูกหมีอยากบิน The Flying Bear Cub. สุชาดา  วัฒนะ. 514 

- ลูกหมูจอมป่วน 3 ตัว กับหมาป่าแสนดี. ลิซ  พิชอน. 515 

- ลูกหมูสามตัว. ชาคาร  รุจิระชาคร. 516 

BF 449ว459ล 2554 เลิกขมวดคิ้วซะ เพราะคุณคือ อัจฉริยะนักแก้ปัญหา/เคน  วาตะนา
เบะ. 

วาตะนาเบะ, เคน  . 517 

- โลกยิ้ม. ดอกรัก. 518 

TN675.3ณ249 โลหวิทยา=Metallurgy /ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชต.ิ ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชต.ิ 519 

- วงงยาวยาวของช้างอัลเฟรด. ฟรานเชสกา วิกเนกา. 520 

- วันเกิดของหมีนอ้ยโคอาล่า. นาร์เดีย  แบร์คาน. 521 

Pocketbook วันคร ู2557/ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. 522 

- วันคล้ายวนัสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพาครบรอบ59 ปีวันอังคารที8่
กรกฎาคมพุทธศักราช2557 /มหาวิทยาลัยบูรพา. 

มหาวิทยาลัยบูรพา 523 

- วันปรีด ีพนมยงค ์11 พฤษภาคม ... /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์524 

- วาจาไพเราะ. สัณห์  ภาวิต. 525 

Pocketbook วาดนอกกรอบ คิดนอกกล่อง/คณิตศาสตร  เสมานพรตัน.์ คณิตศาสตร  เสมานพรัตน.์ 526 

- วาดภาพกราฟิก lllustrator CS6 แบับสมบูรณ์ /ปิยะ นากสงค์ , 
มนัสสิน ีล่ าสันเทียะ: เขียน ; พันจันทร์ ธนวัฒน 

ปิยะ นากสงค์. 527 

วารสาร วารสารศิลปวัฒนธรรมศึกษา =Journal of art and cultural 
studies. 

- 528 

วารสาร วิจัยสถาบัน มข. - 529 

TX553.V5ม576 2555 วิตามินไบเบิล /เอิร์ล มินเดลล์ เขียน ; ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล แปล. มินเดลล์, เอิร์ล. 530 

24 หน้า จาก 29 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

Pocketbookว614 วิธีพาตัวเองออกจากกล่องใบเล็ก/The Arbinger Institute. The Arbinger Institute. 531 

TS227.A4ม114 2556 วิศวกรรมการเชื่อม =Welding engineering /มงคล เพิ่มฉลาด. มงคล เพิ่มฉลาด. 532 

TK7881.6น658ว 2551 วิศวกรรมไฟฟ้าสถติ/นิรนัดร ์ค าประเสริฐ. นิรันดร ์ค าประเสริฐ. 533 

TA545ส284 2556 วิศวกรรมส ารวจ/สมศักดิ์  เอื้ออัชฌาสัย. สมศักดิ์  เอื้ออัชฌาสัย. 534 

SF97 ก427 วีดีทัศน์การสอนวิชา โภชนศาสตร์สตัว์ประยุกต์ รหัสวชิา 
1203351,1203321 การค านวณสตูรอาหาร 

กาญจนา บันสิทธิ.์ 535 

- เวทมนตร์เปรี้ยวจี๊ด. Joyce Dunbar. 536 

- เวทีเรียนรู้เครอืข่ายอ าเภอเพือ่ดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ /
บรรณาธิการ สุพัตรา ศรีวณิชชากร. 

สุพัตรา ศรีวณิชชากร. 537 

Pocketbookก525ศ 2555 ศัพท์เทคนิควศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง/สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งปรเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ.์ 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งปรเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ.์ 

538 

- ศึกอัศจรรย์สิงหไกรภพ. อนุวัฒน ์  โคตรพัฒน.์ 539 

- เศรษฐกิจรุ่งเรืองและรว่งได้อย่างไร?:เรียนรู้จากเรื่องเล่า =How an 
economy grows and why it crashes /ดี ปี 

ชิฟฟ,์ ดี ปีเตอร.์ 540 

HB181.T5ศ869ศ 2557 เศรษฐศาสตร ์=Economics /[ผู้เขียน : สถาบันพัฒนาความรูต้ลาด
ทุน ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย]. 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.สถาบัน
พัฒนาความรู้ตลาดทุน 

541 

- เศรษฐศาสตรน์ักกิน =An economicst gets lunch /โดย Tylr 
Cowen ; แปลโดย อรนชุ อนุศักดิ์เสถียร. 

โคเว่น, ไทเลอร.์ 542 

วารสาร เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ. - 543 

TA177.4บ675ศ 2555 เศรษฐศาสตรว์ิศวกรรม/บุษบา พฤกษาพันธุ์รตัน.์ บุษบา พฤกษาพนัธุ์รัตน.์ 544 

HB74.P8ฮ359 2556 เศรษฐศาสตร์แห่งชีวติ =The logic of life /Tim Harford ;สฤณี 
อาชวานันทกลุ แปล. 

ฮาร์ฟอร์ด, ทิม. 545 

TA340ส657ส 2553 สถิตวิิศวกรรม =Engineering statistics /สายชล สินสมบูรณ์ทอง. สายชล สินสมบูรณ์ทอง. 546 

- สโนวไ์วท ์กับ คนแคระทั้ง 7. - 547 

- สบายๆ ที่อีสาน /นายไมตร ีลิมปิชาต.ิ นายไมตร ีลิมปิชาติ. 548 

- สมบัติการเรืองแสงด้วยความร้อนของกระจกหน้าต่างที่ถูกรไีซเคิล
ด้วยการเติม Fe2O3 V2O5 TiO2 และ Co2O3 เพื่อ 

กาญจนา บุตรจอมชยั. 549 

- สมบัติการเรืองแสงด้วยความร้อนของกระจกหน้าต่างที่ถูกรไีซเคิล
ด้วยการเติม Se MgO และ ZnO เพื่อน ามาใช้เป็น 

ธนาภรณ์ ท าสะอาด. 550 

- สมบัติการเรืองแสงด้วยความร้อนของกระจกหน้าต่างที่ถูกรไีซเคิล
ด้วยการเติมซีเรียมไดออกไซด ์ดีสโพรเซียม 

อัจฉราภรณ์ มีพันธ.์ 551 

- สมบัติความยืดหยุ่น และโครงสร้างของแก้วกระจกหน้าต่างที่ถูกรี
ไซเคิลด้วยการเติมไอรอนออกไซด ์วาเนเดียม 

ชัยชาร ีสีเทา. 552 

25 หน้า จาก 29 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- สมบัติความยืดหยุ่นและโครงสร้างของแก้วกระจกหน้าต่างที่ถูกรี
ไซเคิลด้วยการเติม Nd2O3 CeO2 และ Dy2O2 ภาย 

วุฒิชัย ปูคะธรรม. 553 

- สมบัติความยืดหยุ่นและโครงสร้างของแก้วกระจกหน้าต่างรีไซเคิลที่
ถูกเติมด้วยซีลีเนยีม ซิงค์ออกไซด ์และโครเมียม 

ศศิวิมล สนิทบุญ. 554 

- สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุผสมไทเทเนยีมไดออกไซด์-ทองแดง 
=Electrical properties of Cu-TiO2 composites  

ณรงค์เดช บุตระวงค์. 555 

วารสาร สมาคมนักการศึกษามหาสารคาม. - 556 

RC662ภ447 สมุนไพรรักษาเบาหวานสูตรโบราณขนานเอก /ภาณุทรรศน.์ ภาณุทรรศน.์ 557 

- สร้างตารางงานและบริหารข้อมูลดว้ย Excel 2007 ฉบับสมบูรณ์ /
พันจันทร ์ธนวัฒนเสถียร,อัมรินทร ์เพ็ชรกลุ. 

พันจันทร ์ธนวัฒนเสถียร. 558 

- สร้างเว็บแอพพลิเคชั่น PHP+MySQL AJAX jQuery /ชายชัย 
ศุภอรรถกร ; ชิษณุพงศ ์ธัยยลักษณ์: บรรณาธิการ. 

ชายชัย ศุภอรรถกร. 559 

- สร้างเว็บแอพพลิเคชั่น PHP+MySQL Dreamweaver CS6 
ฉบับสมบูรณ์ /จีราวุธ วารินทร ์; ประชา พฤกษ์ประเสริฐ. 

จีราวุธ วารินทร.์ 560 

Pocketbook สร้างเอกสารและตารางค านวณด้วย Word+Excel 2007/อนรรฆ
นงค์ คุณมณี. 

อนรรฆนงค์ คุณมณี. 561 

Pocketbook สวนในบ้าน เล่ม 34/ทิพาพรรณ  ศิรเิวชฎารักษ.์ ทิพาพรรณ  ศิริเวชฎารักษ.์ 562 

- สวนโมกข ์/วรตุม์ ทองเชื้อ. วรุตม ์ทองเชื้อ. 563 

- สวัสดีอาเซียน /ผู้เขียน เดช พุ่มคชา. เดช พุ่มคชา. 564 

- สังคมเปลี่ยนผ่าน/เปลี่ยนผ่านสังคม:รวมบทความวิชาการในวาระ
ครบรอบ 50 ปี /คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัย 

คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 565 

- สัตว์ทะเลในบ้าน. Minoru Asai. 566 

- สัตว์ในฟาร์ม. Lisa  Magloff. 567 

- สัตว์โลกน่ารัก. Huh,Eun-Sil,Huh,Eun-Mi. 568 

- สัมผัสดูรู้สึกไหม. พิม. 569 

- สายน้ าไม่หลับไหล /วัธนา บุญยัง. วัธนา บุญยัง. 570 

- สารานุกรมภาพส าหรับเด็กความรู้รอบตัว. Francoise Vibert-Guigue. 571 

วารสาร ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ - 572 

DS571ก88 สิ่งแรกในสยาม /โกสินทร ์รตนประเสริฐ. โกสินทร ์รตนประเสริฐ. 573 

Pocketbook สึบาสะ สงครามเทพข้ามมิติ/บูรพาไม่แพ้. บูรพาไม่แพ.้ 574 

- สุขนอกสูตร /สุปรียา ห้องแสง. สุปรียา ห้องแสง. 575 

26 หน้า จาก 29 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์/นิยม จันทร์นวล. นิยม จันทร์นวล. 576 

- สุนัขจิ้งจอกกับอีกา. กัญญา สมทอง. 577 

- เสวนาการใช้ใยหินไครโซไทล์ในอตุสาหกรรมไทยและผลกระทบตอ่
สุขภาพ /ส านักวิทยาศาสตร ์ราชบัณฑิตยสถาน. 

ส านักวิทยาศาสตร ์ราชบัณฑิตยสถาน 578 

นว ร479 2554 แสงดาวกลางใจ/รินท์ลภัส. รินท์ลภัส. 579 

- หนูน้อยหัดวาด 2. Kimika WARABE. 580 

- หนูนักระบายส.ี เอลเล็น สตอล วอลซ์. 581 

- หนูบ้านกับหนูนา. ป้าเวนดี้. 582 

- หมดท่าช้างป่าจอมโว. ผศ.เอื้อพร  สัมมาทิพย์. 583 

- หมวกอยู่ไหน. วรัญญา  ใจชน. 584 

- หมาป่านกกระเรียน. - 585 

- หมีน้อยกับสายลอ่ฟ้า. ศุภวัลย ์  ตันวรรณรักษ.์ 586 

Pocketbookพ479 2557 หลวงปู่ม่ันจอมทัพธรรม/พศิน อนิทรวงค์. พศิน อนิทรวงค.์ 587 

HF5415ศ543 หลักการตลาด =Principles of marketing /โดย ศิวฤทธิ ์พงศกร
รังศิลป.์ 

ศิวฤทธิ ์พงศกรรังศิลป.์ 588 

TK145จ191 หลักการและงานประยุกตว์ิศวกรรมไฟฟ้า=Principles and 
applications of electrical engineering/จอจิโอ ริซโซน,ี 

ริซโซน,ีจอจิโอ. 589 

QA37.3พ176 2556 หลักคณิตศาสตร/์พรพิศ  ยิ้มประยูร. พรพศิ  ยิ้มประยูร. 590 

Pocketbookย472 2555 ห้องแต่งเองของหนุ่มสาวชาวเบอร์ลิน=Berlin-wohnen nach 
Geschmack/คุโบตะ ยูกิน:เขียน; ฮนัส ์กรูแนร์ท:ถ่าย 

ยูกิ, คุโบตะ. 591 

- หอยทากน้อย. ฮิโระชิเกะ  ทาคาอิเอะ. 592 

- หอยนางรมสุราษฎร์ธานี:ความเสี่ยงที่ต้องเตรียมรับ /พงษ์เทพ วิไล
พันธ.์ 

พงษ์เทพ วิไลพนัธ์. 593 

Pocketbook หัวใจใกล้รุ่ง/อิสย่าห.์ อิสย่าห.์ 594 

- หีบวิเศษ. ศาสตราจารย ์คุณหญิงแม้นมาส ชวลติ. 595 

- เหมี่ยวเมี้ยวไม่อยากเหมียว. ตุ๊บปอง. 596 

- เหรียญที่ระลึก คลีโอพัตรา. เกร์รี  เบลีย์. 597 

- องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น:รับและรกุอย่างไรกับประชาคมอาเซียน /
วุฒิสาร ตันไชย. 

วุฒิสาร ตันไชย. 598 

- องค์ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ /ประดิษฐ์ มัชณิมา. ประดิษฐ์ มัชณิมา. 599 

27 หน้า จาก 29 29 สิงหาคม 2557 วันที่พิมพ ์: 



ล าดับ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 

- อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ดร.บุญรอดบัณฑสันต์
ปูชนียาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

- 600 

- อนุสรณ์ชีวตินางสุเนตรคงสิรวิันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมพ.ศ.2558 /
อารียา สินธุจริวตัร บุนนาค. 

อารียา สินธุจริวตัร บุนนาค. 601 

- อย่าตะกละอย่างนี้ส ิปีเตอร์. ฟิล ร็อกซ์บ ีค็อกซ.์ 602 

- ออกแบบงาน 3 มิต ิด้านวิศวกรรมและงานช่าง SolidWorks2012 
ฉบับสมบูรณ์ /จุฑามาศ จิวะสังข ์เขียน ;  

จุฑามาศ จิวะสังข.์ 603 

TK5105.888ป621อ ออกแบบและสร้าง Website ฉบับสมบูรณ์ /ปิยะ นากสงค์, มณีนุช
สมานหมู่. 

ปิยะ นากสงค์. 604 

- อังเดร มารี แอมแปร์. รณเดช  ส่องศิร.ิ 605 

- อัฏฐพรรษนุสรณ์ราชมงคลสุวรรณภูมิ /มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูม.ิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณ
ภูม ิ

606 

Pocketbookพ357อ 2555 อานาปานสต ิลึกแต่ไม่ลับ/พระมหาสภุา  ชิโนรส. พระมหาสุภา  ชิโนรส. 607 

- อีสานก ู/ธวัช มณีผ่อง,เสนาะ เจริญพร,วิเชีนร อันประเสริฐ,พล
วิเชียร ภูกองไชย. 

ธวัช มณีผ่อง,เสนาะ เจริญพร,วิเชีนร อัน
ประเสริฐ,พลวิเชยีร ภูกองไชย. 

608 

- เอกสารค าสอนวิชา1103304ฟิสิกส์ของแข็ง /อนุชา แยงไธสง. อนุชา แยงไธสง. 609 

- เอกสารประกอบการสอนฟิสิกส์ทั่วไป2 /สุระ วุฒิพรหม. สุระ วุฒิพรหม. 610 

- เอกสารประกอบการสอนรหัสวิชา1302323เทคโนโลยีซี่เอ็นซ1ี /
ตะวนัฉาย โพธิ์หอม. 

ตะวนัฉาย โพธิ์หอม. 611 

- เอกสารประกอบการสอนรายวชิา1102120เคมีฟิสิกัล /กิตติยา วงษ์
ขันธ.์ 

กิตติยา วงษ์ขันธ.์ 612 

- เอกสารประกอบการสอนรายวชิา1102220เคมีฟิสิกัล1 /กิตติยา 
วงษ์ขันธ.์ 

กิตติยา วงษ์ขันธ.์ 613 

- เอกสารประกอบการสอนรายวชิา1414101ภาษาเขมร1 /ชาญชัย 
คงเพียรธรรม. 

ชาญชัย คงเพียรธรรม. 614 

- เอกสารประกอบการสอนและแผนการสอน /วรการ วงศ์สายเชื้อ. วรการ วงศ์สายเชื้อ. 615 

- เอกสารประกอบการสอนและแผนการสอน /อรนชุ ธนเขตไพศาล. อรนชุ ธนเขตไพศาล. 616 

UCTM 1309100อ884 
2556 

เอกสารประกอบการสอนวิชา 1309100 แนะน าวิชาชพีวิศวกรรม 
(Introduction to engineering) /คณะวิศวกรรม 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน.ี คณะ
วิศวกรรมศาสตร.์ 

617 

- เอกสารประกอบการสอนวิชาหวัขอ้พเิศษในทางเคมีวิเคราะห์
(1102430Selected Topics in Analytical  

มะลิวรรณ อมตธงไชย. 618 

- เอกสารประกอบค าสอนรหัสวิชา1302473เรื่องเฉพาะทางการ
จัดการอุตสาหกรรม /สัณห์ โอฬาพิรยิกุล. 

สัณห์ โอฬาพิริยกลุ. 619 

- เอาชีวิตรอดจากไวรัส. Gomdori co. 620 
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PL539.3ป339 2554 ฮิระงะนะเรยีนสบายสไตล์โคะฮะรุ/ประภา  แสงทองสุข. ประภา  แสงทองสุข. 621 

- ฮูกน้อยหลงทาง. ซิลเวีย  บอสเชตต.ิ 622 
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