
ที่ แหล่งที่มา ชือ่เรือ่ง
แฟรงเกนสไตน์กบัต ำนำนผีดิบคืนชพี
สุดยอดแฟ้มลับคดีพิศวง
Fruits Basket เล่ม 1
Fruits Basket เล่ม 2
Fruits Basket เล่ม 3
The Goose's Gold
The Chronicles of Narnla 
Fame schoolthe Absent Author
The Invisible Island
The Missing Mummy
The Bald Bandit
Lucky Stars
When Parents die
Rani in the Mermaid Lagoon
Shake Hands Forever
Jurassic Park
The Truth Machine
Fame schoolthe Rivals
Spy Society Disguised & Dangerous
Deadtime Stories Grandpa's Monster Movies
The Withered Arm
The Omega Files Short Stories
The Man in the Iron Mask
The Jewel that was ours 
Rabbit proof fence Doris Pilkington Garimara
King's Ransom
Reflex
The Card
Dr Jekyll and Mr Hyde
เจำ้หญิงน้อยผู้ทระนง A Little Princess
กู้วกิฤติมหันตภัยท ำลำยโลก Undre the Moon
พลิกปมสังหำรประธำนำธบิดี The President's Murdere
เจน แอร์...รักแท้ชั่วนิรันดร์ Jane Eyre

แดร็กคูลำ ผีดูดเลือกแห่งรัตติกำล Draculo
บุรุษปริศนำกบัเกำะแห่งควำมลับ Dead Man's Island
ปมปริศนำผงมรณะ White Death
รวมสุดยอดคดีปริศนำเชอร์ล็อก โฮล์มส์ยอดนักสืบ Sherlock Holmes
Spy Society Let Sleeping dogs spy
Romeo & Juliet โรเมโอ & จเูลียด ต ำนำนรักชั่วนิรันดร์
สุดยอดวรรณกรรมเยำวชนฝร่ังเศส The Stars The Last Lesson
Gladiators นักสู้เลือดโรมนั
Samurai ซำมไูร นักรบแห่งแดนอำทิตยอ์ทุัย

Ouida A Dog of Flanders หนุ่มน้อยเนลโลกบัหมำยเพื่อนยำก

อำรมณ์ เหตุผล ควำมรัก

สวนปริศนำกบัหนูน้อยแมรึ

ผจญภัย 80 วนั รอบโลก

เวนิสวำณิช

รักต้องห้ำมของอนันำ คำเรนีนำ

งานลงรับหนังสือบริจาค ประจ าเดือน สิงหาคม 2557
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แอนน์ สำวน้อยจอมแกน่แห่งกรีน เกเบิลล์

บริจดิจอมแกน่ตอนผจญภัยชงิตัวเจำ้หญิง

Tom Sawayer

Lily's Pesky Plant

Robinson Crusoe ครูโซผจญภัยบนเกำะร้ำง

ดับแผนปล้นระทึกเหนือน่ำนฟ้ำ Skyjack

ล่ำขมุทรัพยเ์กำะมหำสมบัติ

Wuthering Heights บ้ำนรักในรอยแค้น

ปริศนำหญิงชดุขำว

เดวดิ คอปเปอร์ฟิลด์ ผู้ไมย่อมแพ้โชคชะตำ

กลัลิเวอร์ผจญภัยสุดขอบโลก

ไขควำมลับสำรเคมมีหำภัย

สำมเกลอจอมป่วนล่องแมน่  ำเทมส์

เมำคลีลูกหมำป่ำ

กบฏรักกู้บัลลังก์

เชอร์ล็อก โฮล์มยอดนักสืบ ตอน หมำปีศำจแห่งตระกลูบำสเกอร์วลิล์
ลิขติรักคู่ทระนง
ภูตทรำยจอมซ่ำกบัห้ำพี่น้องสุดแสบ
เชอร์ล็อก โฮล์มยอดนักสืบ ตอน แผนลักพำทำยำทท่ำนตุ๊ก

2 กรมกำรพัฒนำชมุชน
เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกรมกำรพัฒนำชมุชน กระทรวงมหำดไทย ประจ ำปีงปประมำณ พ.ศ.
2556

3 กรมควบคุมมลพิษ รำยงำนประจ ำปี 2556
4 สำรสนเทศทำงกำรเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
5 รำยงำนประจ ำปี 2556
6 กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง คู่มอืส ำรวจโครงสร้ำงป่ำและควำมหลำกหลำยของส่ิงมชีวีติในป่ำชำยเลน (ฉบับปรับปรุงใหม)่
7 กรมปศุสัตว์ รำยงำนประจ ำปี 2556
8 กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์ควำมรู้เกี่ยวกบักำรสหกรณ์
9 กรมสวสัดิกำรและคุ้มรองแรงงำน สถติิสวสัดิกำรและคุ้มครองแรรงงำน

10 กรมอทุยำนแห่งชำติ สัตวป์่ำและพันธุ์พืช รำยงำนประจ ำปี 2556
11 กระทรวงกำรต่ำงประเทศ รำยงำนประจ ำปี 2556
12 กระทรวงคมนำคม รำยงำนประจ ำปี 2556 กระทรวงคมนำคม
13 กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร รำยงำนประจ ำปี 2556 กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร

เอกสำรค ำสอน รำยวชิำ 1101 460 เทคโนโลยเีอน็ไซม ์(ดร.ปรำณี พัฒนพิพิธไพศำล)

เอกสำรค ำสอน รำยวชิำ 1108 703 เทคโนโลยกีำรจดักำรของเสียและของเสียอนัตรำย (ดร.ปรำณี 
พัฒนพิพิธไพศำล)

เอนไซมเ์ทคโนโลย ี(ดร.ปรำณี พัฒนพิพิธไพศำล)
เอกสำรประกอบกำรสอน รำยวชิำ 1502 230 เภสัชจลุชวีวทิยำ (ดร.ศิริมำ สุวรรณกฏู จนัต๊ะมำ)

เอกสำรประกอบกำรสอน รำยวชิำ 1502 312 หลักกำรแปรรูปอำหำร 2 (ดร.เอกสิทธิ์ ออ่นสะอำด)

เอกสำรประกอบกำรสอน รำยวชิำ 1205 723 กำรเปล่ียนแปลงทำงกำรเคมกีำยภำพในระหวำ่งกำร
แปรรูปอำหำร  (ดร.เอกสิทธิ์ ออ่นสะอำด)

15 กองวทิยกุระจำยเสียง หนังสือที่ระลึกในโอกำสครบรอบ 100 ปี ฯพณฯ ดร.ถนัด คอมนัตร์
16 คณะพยำบำลศำสตร์ ม.อบุลฯ คู่มอืดูแลผู้ป่วยเรื อรัง
17 คณะมนุษยศำสตร์ มหำวทิยำลัยนเรศวร รวมบทคัดยอ่สำรนิพนธป์ระจ ำปี 2556
18 ดร.ประเทือง มว่งออ่น นักกำรเมอืงถิ่นจงัหวดัศรีสะเกษ
19 ธนำคำรออมสิน หนังสือที่ระลึก "ธรรมรำชธรีรำชำ"

20 นำยเชษฐำ ไชยสัตย์ รัฐศำสตร์นิพนธ์

21 ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.ชนกนัต์ จติมนัส ต ำรำ วชิำ ชป 322 โรคสัตวน์  ำ FB322 (Aquatic Animal Diseases)

22 ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.ชำญชยั คงเพียรธรรม โพยมพยบัหมอก

23 ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.ศิรำณี จโุฑปะมำ ต ำรำเร่ืองระบบสำรสนเทศ

24 ภำควชิำคณะศำสตร์ คณะวทิยำศำสตร์ 
มหำวทิยำลัยมหิดล

Book of Abstracts ในงำนประชมุวชิำกำร 10th East Asia Section of SIAM Comference
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25 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลสุวรรณภูมิ อฎัฐพรรษนุสรณ์รำชมงคลสุวรรณภูมิ

26 มหำวทิยำลัยบูรพำ หนังสือที่ระลึกงำนวนัคล้ำยวนัสถำปนำมหำวทิยำลัยบูรพำ ครบรอบ 59 ปี

27 มหำวทิยำลัยรำชภัฎจนัทรเกษม พิธพีระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปี 2557
28 มหำวทิยำลัยรำชภัฎนครปฐม รำยงำนประจ ำปี 2556
29 10 ทศวรรษ ศำสตรำจำรย ์ดร.บุญรอด บิณฑสันต์
30 หนังสือที่ระลึกเนื่องในงำนพระรำชทำนเพลิงศพของ ศำสตรำจำรย ์ดร.บุญรอด บัณฑสันต์
31 นิมติวกิำล 01 ห้ำอญัมณี
32 6 เร่ืองสั น นิทรำกำล

รำยงำนนโยบำยกำรเงิน มถินุำยน 2557 (ฉบับภำษำไทย)
รำยงำนนโยบำยกำรเงิน มถินุำยน 2557 (ฉบับภำษำองักฤษ)
รำยงำนประจ ำปี 2556 กรมคุมประพฤติกระทรวงยติุธรรม
พุทธอนุสำสนีธรรมะ สังฆเจติยะ เอตทัคคะ

รำยงำนประจ ำปี 2556 คณะบริหำรศำสตร์ ม.อบุลฯ

ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพของกลุ่มสัตวไ์มม่กีระดูกเส้นหลังในแนวปะกำรังไทย

กำรจดัท ำทะเบียนรำยกำรชนิดพันธุ์แมลงในประเทศไทย

รำยงำนกำรประชมุเร่ืองกำรทบทวนทะเบียนรำยกำรสำหร่ำยและแพลงตอนพืชในประเทศไทย

กำรด ำเนินงำนตำมกลยทุธท์ั่วโลกส ำหรับกำรอนุรักษ์พืช

รำยงำนประจ ำปี 2556

กำรถำ่ยทอดศิลปะและวฒันธรรมภูมปิัญญำล้ำนนำสู่สังคมโดยผู้ทรงภูมปิัญญท้องถิ่น

ชมุชนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเรียนรู้ทำงด้ำนศิลปกรรม

กำรใชใ้ยหินในอตุสำหกรรมไทย

ล่องเรือยนต์ตำมรอยสุนทรภู่ ดูชะวำกปำกอำ่วฯ-เขำยี่สำร
หนังสือชดุควำมส ำเร็จในกำรวจิยักำรตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรทำงวชิำกำรจำกต้นฉบับ Publishing 
Journal articlesอนุสรณ์งำนพระรำชทำนเพลิงศพศำสตรำจำรย ์ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ ปูชนียำจำรยแ์ห่งจฬุำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย122 ปี กระทรวงศึกษำธกิำร

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอทุยำนวทิยำศำสตร์ฯ ม.อบุลฯ ประจ ำปี 2555-2556

Annual Report 2013 Office of Computer and Networking

The Politics of Desire กำรเมอืงของควำมปรำรถนำ

วชิำกำรสัญจรอำเซียน

คู่มอืกำรเพำะช ำกล้ำไมแ้ละปลูกป่ำชำยเลน (ฉบับปรุง)

คู่มอืกำรส ำรวจโครงสร้ำงป่ำและควำมหลำกหลำยของส่ิงมชีวีติในป่ำเชำยเลน (ฉบับปรับปรุง)
แบบจ ำลองกำรพยำกรณ์กำรปรับตัวของภำคกำรเกษตรไทย:เมื่อออ้ยและมนัส ำปะหลังเป็นพืชพลังงำน
ทดแทนกำรวจิยัปฏิบัติกำรในชั นเรียนส ำหรับครูภำษำไทย

ยอน้ยลชนชำติพันธุ์ภำพถำ่ยกึ่งศตวรรษวถิชีวีติบนพื นที่สูงในภำคเหนือ

วนัปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภำคม 2557

5 ทศวรรณ รวมพลังสร้ำงสรรค์บริกำรเพื่อกำรเรียนรู้สู่สังคม

โครมำโตกรำฟีแบบของเหลวแรงดันสูง:หลักกำรและกำรประยกุต์ใช้

ค ำอธบิำยกฎหมำยอำญำภำคควำมผิดและลหุโทษ
ฟิสิกส์เบื องต้น
เอกสำรค ำสอนรำยวชิำ 1103 304 ฟิสิกส์ของแขง็ (รศ.ดร.อนุชำ แยงไธสง)
ต ำรำเร่ืองฟิสิกส์ของแขง็ (รศ.ดร.อนุชำ แยงไธสง)
เอกสำรค ำสอนรำยวชิำ 1301 223 กลศำสตร์ของวสัดุ (อนิรุตต์ มทัธจุกัร์)
ต ำรำเร่ืองกำรถำ่ยโอนควำมร้อน (อนิรุตต์ มทัธจุกัร์)

เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวชิำ 1302 473 เร่ืองเฉพำะทำงกำรจดักำรอตุสำหกรรม (ผศ.ดร.สัณห์ 
โอฬำพิริยกลุ)
เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวชิำ 1304 443 พลศำสตร์กระบวนกำรและกำรควบคุม (ผศ.ดร.
จกัรกฤษณ์ อมัพุช)เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวชิำ 1302 323 เทคโนโลยซิีเอน็ซี 1 (ผศ.ตะวนัฉำย โพธิ์หอม)
เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวชิำ 1306 432 กำรส่ือสำรเชงิดิจติอล (ผศ.ดร.วรกำร วงศ์สำยเชื อ)

เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวชิำ 1102 430 หัวขอ้พิเศษในทำงเคมวีเิครำะห์ (ผศ.ดร.มะลิวรรณ อม
ตธงไชย)

เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวชิำ 1102 120 เคมฟีิสิกลั (ผศ.ดร.กติติย วงษ์ขนัธ)์

โมรีมำตย ์ระเด่นอำหมดั ส ำนักพิมพ์บุ๊คไวรัส

ไมม่ทีี่มำ33

มลูนิธสิิตเกำ่จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย



เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวชิำ 1102 120 เคมฟีิสิกลั 1 (ผศ.ดร.กติติย วงษ์ขนัธ)์
เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวชิำ 1103 124 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (ผศ.ดร.สุระ วฒิุพรหม)
เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวชิำ 1414 101 ภำษำเขมร 1 (ผศ.ดร.ชำญชยั คงเพียรธรรม)
เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวชิำ 1504 321 รูปแบบยำเตรียม 2 (ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศำล)
รำยงำนประจ ำปี 2556 กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รำยงำนกจิกำรประจ ำปี 2556-2557  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
แคลคูลัสและเรขำคณิตวเิครำะห์ ตอน 4
แคลคูลัส ชั นปีที่ 1 เล่มที่ 1
แคลคูลัส ชั นปีที่ 1 เล่มที่ 3
อำหำรฉำยรังสี
มองตน
แคลคูลัส ชั นปีที่ 1 เล่มที่ 2
เชื่อมและเทคโนโลยโีลหะ
เชื่อมและเทคโนโลยโีลหะ
วำรสำรกำรเชื่อมไทย
ขำ่วสำรเพื่อกำรปรับตัวกำ้วทันเทคโนโลยอีตุสำหกรรม
ประเทศไทยกบัโลกมสุลิม
วศิวกรรมสำร
วำรสำรวศิวกรรมเคร่ืองกล
Dialog Deutsch 2
วทิยำศำสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ
คอมพิวเตอร์กบักำรตลำด
กำรบริกำรและเผยแพร่สำรสนเทศ
พฤติกรรมมนุษย์
แหล่งสำรสนเทศทำงสังคมศำสตร์มนุษยศำสตร์และวทิยำศำสตร์
สำรสนเทศเบื องต้น
กำรวจิยัเบื องต้นทำงสำรสนเทศศำสตร์
เทคโนโลยสีำรสนเทศกบังำนธรุกจิด้ำนพณิชยกรรม
กำรส่ือสำร
ประวติัศำสตร์ไทย
เทคโนโลยสีำรสนเทศเบื องต้น
กำรอำ่นภำษำไทย

34 รองศำสตรำจำรย ์ดร.สุชำติ ล่ิมกตัญญู
Matrix and Finite Element Analysis of Frame Struchres with an Introduction to the Micro 
and Nano-Sized Frame Element Formulation

35 รองศำสตรำจำรยส์มนึก ปัญญำสิงห์
รำยงำนกำรวจิยัเร่ืองตัวแบบกำรจดักำรพัฒนำเพื่อควำมอยู่ดีมสุีขของครอบตัวเกษตรกรที่ใชป้รัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพียงในภำคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

36 ร้ำน หนังสือนิพนธ ์จ ำกดั อนุสรณ์ชวีติ นำงสุเนตรำ คงสิริ
37 วนัยำนนำวำ ที่ระลึกในงำนกำรพันธสีมำพิธอีโุบสถและสมโภชวดันวมนิทรรำชทูิศ
38 ศำลำกลำงจงัหวดัสุรินทร์ หนังสือประวติัศำสตร์เมอืงสุรินทร์แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ห้องภำพเมอืงสุรินทร์
39 ศำลำกลำงจงัหวดัอบุลรำชธำนี คู่มอืซ่อมแซมอำคำรที่เสียหำยจำกแผ่นดินไหว 2557
40 ศำสตรำจำรย ์ดร.ส ำเริง บุญเรืองรัตน์ ส ำเริง

41 ศูนยว์จิยัพหุลักษณ์สังคมลุ่มน  ำโขง
ผลกระทบของควำมเป็นเมอืงต่อพื นที่ชำนเมอืงและกำรตอบสนองของท้องถิ่นในภูมภิำคลุ่มน  ำโขง : 
กรณีศึกษำเทศบำลนครขอนแกน่ประเทศไทยและเมอืงวงัเวยีง สปป.ลำว

42 ศูนยว์จิยัระบบทรัพยำกรเกษตร รำยงำนกำรวจิยัฉบับสมบูรณ์โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรับมอืกบัควำมไมม่ั่นคงทำงอำหำรในระดับ
ท้องถิ่น:กระบวนกำรและเคร่ืองมอืจดัท ำแผนยทุธศำสตร์43 สถำบันพระปกเกล้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:รับและรุกอยำ่งไรกบัประชำคมอำเซียน

44 สถำบันพระปกเกล้ำ กำรกระจำยอ ำนำนและประชำธปิไตยในประเทศไทย
45 รำยงำนประจ ำปี 2556
46 กำรประชมุวชิำกำรนำนำชำติ Mekong Forum 2013
47 สถำบันวจิยัยำง กรมวชิำกำรเกษตร รำยงำนผลกำรวจิยัเร่ืองเต็ม ประจ ำปี 2556
48 สถำบันวจิยัและพัฒนำระบบสุขภำพชมุชน เวทีเรียนรู้เครือขำ่ยอ ำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอำยแุบบบูรณำกำร
49 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวจิยั เอกสำรชดุควำมรู้สถำนกำณณ์และควำมเส่ียงของสินค้ำกำรเกษตรไทย
50 ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เอกสำรวจิยัเร่ืองพัฒนำกำรกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรที่ดิน น  ำและป่ำไม ้ในประเทศไทย

ไมม่ทีี่มำ

สถำบันระหวำ่งประเทศเพื่อกำรค้ำและกำร
พัฒนำ

33



51 ส ำนักงำนกจิกำรยติุธรรม รำยงำนประจ ำปี พ.ศ.2555
เอกสำรมลูนิธชิำวอบุลรำชธำนี

เอกสำรวนัโฮม 2557 สมำคมชำวอบุลรำชธำนี

ร้อยพันควำมงดงำมจำกอเีมลของยอดเยี่ยม

53
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบักำรซื อขำยสินค้ำ

เกษตรล่วงหน้ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2556

54 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน รำยงำนประจ ำปี 2556 (1 ตุลำคม 2555-30 กนัยำยน 2556) และแผ่นซีดี

55 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำติ CD บันทึก (8)เปิดโลกงำนวจิยั:มหกรรมงำนวจิยัแห่งชำติ 2556

รำยงำนกำรประชมุกำรประเมนิควำมกำ้วหน้ำและควำมต้องกำรทำงอนุกรมวธิำนในประเทศไทย

รำยงำนกำรประชมุกำรด ำเนินงำนตำมกลยทุธท์ั่วโลกส ำหรับกำรอนุรักษ์พืช
รำยงำนกำรประชมุเร่ืองกำรจดัท ำทะเบียนรำยกำรำชนิดเห็ดในประเทศไทย
Checklist of Mushrooms (Basidiomycetes) in Thailand
รำยชื่อแนบในกำรส่งรูปเล่มวทิยำนิพนธ์/กำรค้นควำ้อสิระ
นำงสำวกญัชพร เครือค ำ คณะวทิยำศำสตร์
นำงดำริกำ รูปงำน คณะวทิยำศำสตร์
นำงทัศวรรณ ภูผำดแร่ คณะวทิยำศำสตร์
นำงำสวธญัญำภรณ์ สมบัติ คณะวทิยำศำสตร์
นำงสำวมำรีน่ำ ตำเดอนิ คณะวทิยำศำสตร์
นำยวรีะศักด์ิ ดำรำสุข คณะวทิยำศำสตร์
นำงสำวสุนิสำ ยะโกะ คณะวทิยำศำสตร์
นำยสุริยำ ต่ิงทอง คณะวทิยำศำสตร์
Mr> Kittikhun Seawsakul คณะวทิยำศำสตร์
POL.L.T.Nittaya Nantasen คณะวทิยำศำสตร์
Mr.Pongsathorn Tongkasee คณะวทิยำศำสตร์
Miss Wongduan Sroysee คณะวทิยำศำสตร์
นำงสำวกนกวรรณ สำรสมคัร คณะเกษตรศำสตร์
นำงสำวณภำภัช กองอุ่น คณะเกษตรศำสตร์
นำยมงคลชยั ทำเงิน คณะเกษตรศำสตร์
นำงสำวสุอำรีย ์นครพันธุ์ คณะเกษตรศำสตร์
นำงสำวอมรรัตน์ รังสิววิฒัน์ คณะเกษตรศำสตร์
นำยอทิธพิล ขมึภูเขยีว คณะเกษตรศำสตร์
นำยกติติพงษ์ ศรีพนำกลุ คณะเกษตรศำสตร์
นำงสำวจรุงศรี มั่นทองพิทักษ์ คณะเกษตรศำสตร์
นำยชยัรัตน์ พงค์พีระ คณะเกษตรศำสตร์
นำงสำวปรำชญ์นภัค สุวรรณกฎู คณะเกษตรศำสตร์
นำยภำณุวฒัน์ วงค์แสงน้อย คณะเกษตรศำสตร์
นำยสำววไิลวรรณ แกน่สำร คณะเกษตรศำสตร์
นำงสำวศรีภัทรำ โสภำสิน คณะเกษตรศำสตร์
นำยสิทธพิงศ์ มำนะกจิ คณะเกษตรศำสตร์
นำยธนณะชยั หนันแกว้ คณะบริหำรศำสตร์

58 ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เอกสำรวชิำกำรฉบับที่ 121 เร่ืองกำรติดตำมและประเมนิผลโครงกำร:แนวคิดสู่กำรปฏิบัติ
59 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยติุธรรม กำรประเมนิผลกำรจดักำรเครือขำ่ยยติุธรรมชมุชนกระทรวงยติุธรรม

60
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวทิยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี
รำยงำนประจ ำปี 2556

61 ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี แผ่นดีวดีีภำพยนตร์สำรคดีเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนำงเจำ้สิริกต์ิิ พระบรมรำชนิีนำถ
62 ส ำนักงำนยติุธรรม ศำลยติุธรรมดีเด่น ประจ ำปี 2556

รำยงำนกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกรทั่วรำชอำณำจกัร ไตรมำสที่ 2 : เมษำยน-มถินุำยน 
2557

เอกสำร:รำยงำนกำรประมวลขอ้มลูพื นที่กำรกอ่สร้ำง พ.ศ. 2556
รำยงำนกำรส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำขดีควำมสำมำรถของประชำกร พ.ศ.2557

ส ำนักงำนบริหำรบัณฑิตศึกษำ ม.อบุลฯ

ส ำนักงำนสถติิแห่งชำติ

ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ
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63



สรุปผลที่ส ำคัญกำรส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำขดีควำมสำมำรถของประชำกร พ.ศ.2557
สรุปผลที่ส ำคัญกำรส ำรวจกำรยำ้ยถิ่นของประชำกร พ.ศ.2556

64 ส ำนักงำนอทุยำนกำรเรียนรู้ รวมมติรคิดเร่ืองกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์ภำคปฏิบัติจำกคนยคุอนำล็อกถงึชนรุ่นดิจทิัล
65 ส ำนักวฒันธรรม กฬีำและกำรท่องเที่ยว ส ำนักวฒันธรรม กฬีำและกำรท่องเที่ยว ปี 2556
66 องค์กรเภสัชศำสตร์ รำยงำนประจ ำปี 2556

7 กฎด้ำนจติวญิญำณเพื่อควำมส ำเร็จทั งทำงโลกและทำงธรรม
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกจิกำรพลังงำน พ.ศ.2550
จำกบำงระก ำผ่ำนบำงบำลถงึนครปฐมประชำชนอยู่ไหน
พระพุทธศำสนำแนววทิยำศษสตร์ (3)

68 อำจำรยจ์นัทรำ ธนะวฒันำวงศ์ สังคมเปล่ียนผ่ำน/เปล่ียนผ่ำนสังคม:รวมบทควำมวชิำกำรในวำระครบรอบ 50 ปี
69 อำจำรยน์ิยม จนัทร์นวล สุขศึกษำและพฤติกรรมศำสตร์
70 อำจำรยพ์ฤกษ์ เถวถวลิ (คณะศิลปศำสตร์) แนวคิดและทฤษฎีกำรพัฒนำ:จำกควำมมั่นคงทำงวตัถสูุ่ควำมอยู่ดีมสุีขประชำชำติ

Chaiya:สวนโมกข์
เร่ืองท่ำนเล่ำ
กวนอมิ พระโพธสัิตวอ์วโลกเิตศวร

คู่มอืกำรฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชวีอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน

รวม 71  รายชือ่ผู้บริจาค 256  ชือ่เรือ่ง

 

ส ำนักงำนสถติิแห่งชำติ

อำจำรยจ์นัทรำ ธนะวฒันำวงศ์

อำจำรยอ์ดุลยเ์ดช ไศลบำท
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