
ที่ จาก ชื่อเรื่อง

1 กรมควบคุมโรค อนุสรณ์ 40 ป ีควรรอบวนัสถาปนากรมควบคุมโรค

สถิติโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าเดือน มิถุนายน 2557

สถิติโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557

3 กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน รายงานความเคล่ือนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงานไตรมาส 2:เมษายน-มิถุนายน 2557

คู่มือทอ่งเที่ยวอุทยานแหง่ชาติเขาสามร้อยยอด

ข้อมูลสถิติอุทยานแหง่ชาติ สัตวป์า่ และพนัธุพ์ชื ประจ าป ีพ.ศ.2556

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศไปประเทศไทย

ค าพพิากษาศาลยุติธรรมระหวา่งประเทศ ดคีตีความปราสาทพระวหิาร เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ.
2013 พร้อมค าแปลภาษาไทย

เบื้องลึกเบื้องหลังการสู้คดีตีความประสาทพระวหิาร

6 คณะนิติศาสตร์ สถาบนัการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว

7 คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ
รายงานการวจิัยฉบบัสมบรูณ์โครงการย่อยที่ 3 รูปแบบการพฒันาศักยภาพทางการตลาดของการทอ่งเที่ยว
เชิงสุขภาพ กรณีศึกษาธรุกิจสปาในจังหวดันครราชสีมา

8 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ 20 ป ีคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

เอกสารสรุปผลที่ส าคัญการส ารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สถาบนัการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม

สถาบนัการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถาบนัการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม ประเทศญี่ปุ่น

สถาบนัการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม สาธารณรัฐเกาหลี

สถาบนัการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว

สถาบนัการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม สหพนัธรัฐมาเลเซีย

สถาบนัการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์

สถาบนัการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม สาธารณรัฐฟลิิปปนิส์

สถาบนัการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม บรูไนดารุสซาลาน

สถาบนัการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม ราชอาณาจักรกัมพชูา

สถาบนัการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สถาบนัการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม สาธารณรัฐสิงคโปร์

สถาบนัการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม ราชอาณาจักรไทย

รายงานการวจิัยเร่ืองศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนถิ่นในการจัดการส่ิงแวดล้อม:กรณีศึกษาเขตควบคุม
มลพษิในเขตปริมณฑลโดย รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบติั

TU-ASEAN Political Outlook (ฉบบัภาษาอังกฤษ)

รายงานการวจิัยชุดทะเลสาบสงขลา ดังนี้

ทะเลสาบสงขลา 1 : การควบคุมมลพษิและผลผลิตประมงอย่างยั่งยืนในทะเลสาบสงขลา

ทะเลสาบสงขลา 2 : ท าประมงอย่างไรใหย้ั่งยืนกรณีศึกษาทะเลสาบสงขลา
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กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตวป์า่ 
และพนัธุพ์ชื

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งานลงรับหนังสือบริจาค ประจ าเดือน กันยายน 2557

กระทรวงการต่างประเทศ

คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
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Response of Fishermen to Fishing Control Policies in Southern Songkhla Lake, Thailand : A 
Field Experiment

11 นายสันติ เตชอัครกุล ตามรอยบาทพระพทุธองค์ (3) ปกิณณกธรรมในพระไตรปฏิกและอรรถกถา

12 บริษทั ซีคอน บางแค จ ากัด สูจิบตัรงานอลังการผสานศิลปก์ับศิลปนิแหง่ชาติ

13 บริษทั เด็ดตรา แพค้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ รัชกาลที่ 9 และเจ้านายไทยในโลซานน์

อ่านเพื่อสอบ อาญา แรงงาน ภาษอีากร รัฐธรรมนูญ และปกครองภาค 1

อ่านเพื่อสอบ แพง่และพาณิชย์ ทรัพย์สินทางปญัญาการค้าระหวา่งประเทศ ภาค1

15 บริษทั อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์ จ ากัด
การรับรู้ระยะไกลหยาดน้ าฟา้ทั่วโลกด้วยดาวเทยีมคล่ืนมิลลิเตอร์เวฟแบบเพสซิฟและการพยากรณ์อากาศ
เชิงเลขาความละเอียดสูงส าหรับประเทศไทย

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน วงศ์วรีขันธ์ ต าราการถ่ายโอนความร้อนส าหรับงานทอ่อุตสาหกรรม

นิทานก้อมฉบบัผญา เล่ม 4 ตอนนิทานคติธรรม

ผญาข่อหล่อทอ่ปญัญา ธรรมทานเล่มที่ 14

18 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ King by Virtue:Reflections on the Life-long Endeavor of King Bhumibol of Thailand

19 มหาวทิยาลัยราชภฎัยะลา พชืภมูิปญัญาทอ้งถิ่นอันทรงคุณค่าในล าพะยา

รายงานการวจิัยชุดทะเลสาบสงขลา ดังนี้

ทะเลสาบสงขลา 1 : การควบคุมมลพษิและผลผลิตประมงอย่างยั่งยืนในทะเลสาบสงขลา

ทะเลสาบสงขลา 2 : ท าประมงอย่างไรใหย้ั่งยืนกรณีศึกษาทะเลสาบสงขลา

Response of Fishermen to Fishing Control Policies in Southern Songkhla Lake, Thailand : A 
Field Experiment

สูจิบตัรพธิพีระราชทานปริญญาบตัรมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปกีารศึกษา 2556

งานวจิัยเร่ืองบทคัดย่อกฎหมายไทยจากพระราชบญัญัติ 626 ฉบบั

แปรถิ่น เปล่ียนฐานะสร้างการปกครองทอ้งถิ่นใหเ้ปน็รากฐานของประชาธปิไตย

22
มูลนิธโิครงการต าราสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์
ตุลา-ตุลา สังคม-รัฐไทย กับความรุนแรงทางการเมือง

23 มูลนิธธิรรมทานกุศลจิต ดีวดีีพระไตรปฏิกและธรรมนิพนธ์

24 รองศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ ต าราวศิวกรรมการจัดการมูลฝอยชุมชน

OLEAGINOUS MICROORGANISMS AS RENEWABLE BIODIESEL FEEDSTOCKS

แผ่นซีดีบนัทกึความทรงจ าร่วม รุ่น 1/1

แผ่นซีดีบนัทกึความทรงจ าร่วม รุ่น 1/2

เปา้หมายของก าไร คุณค่าแหง่ความร่วมมือกลยุทธ ์CSR บนกระบวนทศัน์ใหม่

เมื่อเปดิโอกาสความสามารถก็ผลิบาน

มหาวสัดุอวทาน เล่ม 2

26
ราชวทิยาลัยอายุรแพทย์

แหง่ประเทศไทย
30 ปรีาชวทิยาลัยอายุรแพทย์แหง่ประเทศไทย

27 ศูนย์วจิัยพชืไร่อุบลราชธานี รายงานผลงานวจิัยป ี2556
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รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส 
เชียรศิลป์

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

มูลนิธ ิ50 ป ี
ธนาคารแหง่ประเทศไทย

คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

บริษทั พรีภาส จ ากัด

พระมหาใจ เขมจิตฺใจ
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วดีีโอ Inforgraphics และภาพยนต์แอนิเมชั่น (Animation) ดังนี้

โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธรุกิจการทอ่งเที่ยว

โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธรุกิจอาหาร ฮาลาลในอินโดนีเซีย

กลไกความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจาก FTA

เก็บภาษคีาร์บอนเคร่ืองมือลดโลกร้อน

การเคล่ือนย้ายแรงงานวชิาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเซียน : กรณีศึกษาสถาปตัยกรรม

การเคล่ือนย้ายแรงงานวชิาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเซียน : กรณีศึกษาวศิวกรรม

โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธรุกิจอาหารแปรรูปในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน

โอกาสการค้าการลงทนุภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดียและอาเซียน-อินเดีย

การพฒันาศักยภาพการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการส่ิงแวดล้อม

โอกาสการลงทนุของอุตสาหกรรมไทยในสหภาพเมียนมาร์

29 สถาบนัวจิัยภาษาและวฒันธรรมเอเซีย เรียนรู้ประเทศเพื่อนบา้นกัมพชูาในมติสังคมวฒันธรรม

30
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบนั

ครอบครัว
รายงานประจ าป ี2556

31
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขึ้นพื้นฐาน
รายงานประจ าป ี2555

32 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ข้อมูลเศรษฐกิจการปศุสัตว ์ประจ าป ี2556

33 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจ

รายงานประจ าป ี2556

เอกสารประกอบการประชุมงานมหกรรมงานวจิัยแหง่ชาติ 2557

รายงานการวจิัยเร่ืองการพฒันากระบวนทศัน์และการด าเนินชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่สุข
ภาวะองค์รวมของเยาวชน

วซีีดีเร่ืองการจัดท าระบบ HACCP ส าหรับอุตสากรรมอาหาร

วซีีดีเร่ืองหลักเกณฑ์วธิกีารที่ดีในการผลิตอาหารวา่ด้วยสุขลักษณะทั่วไป

วซีีดีเร่ืองหลักเกณฑ์วธิกีารที่ดีในการผลิตอาหารกระปอ๋งที่มีความเปน็กรดต่ า

The Future We Want จ านวน 5 ชุด (6ชุด*3เล่ม+1เล่ม)

หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟา้จุฬาภรณ์กับส่ิงแวดล้อมโลก

37 ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รายงานประจ าป ี2557

การเปรียบเทยีบนโยบายยุติธรรมชุมชนกับนโยบายการสาธารณสุขมูลฐาน

การประเมินผลนโยบายรัฐบาลและนโยบายรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม ปงีบประมาณ พ.ศ.2556

รายงานผลการส ารวจค่าใช้จ่ายที่จ าเปน็ของแรงงานเพื่อพฒันาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2556 
(ระหวา่งวนัที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2556

ดัชนีชี้วดัภาวะแรงงาน พ.ศ.2557

40
ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศ

และภมูิสารสนเทศ
รายงานประจ าป ี2556
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ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการค้า
และการพฒันา

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
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รายงานการวจิัยเร่ืองแนวทางการพฒันาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

รายงานการวจิัยและพฒันารูปแบบกลไกการส่งเสริมการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาคัดสรรเพื่อรองรับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาการศึกษาน ารอง

แนวทางการปฏบิติัราชการจากค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจ าป ีพ.ศ.2556

เร่ืองเล่า...คดีปกครองเปดิปมคิดพชิิตปมปญัหา

รวมค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจ าป ี2554 (เล่ม 3)

Proceeding The Fifth TCU International e-Learning Conference 2014

44
ส านักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 และความมั่นคง แหง่สถาบนัชาติ 

ศาสนา พระมหากษตัริย์

พระไตรปฏิกฉบบัภาษาบาลีเฉลิมพระเกียรติในการครองสิริราชสมบติัครบ 60 ป ีโดยปรารภของสมเด็จ
พระพฒุาจารย์ (4เล่ม*9กล่อง+1เล่ม)

45
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวจิัยฯ ม.

อุบลฯ
รายงานวจิัยฉบบัสมบรูณ์เร่ืองการศึกษาและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่ออนุรักษว์ฒันธรรมการสักขาลาย
โบราณ

46
ส านักงานส่งเสริมและ

พฒันาการปศุสัตว์
ข้อมูลสถิติอุทยานแหง่ชาติ สัตวป์า่ และพนัธุพ์ชื ประจ าป ีพ.ศ.2556

สรุปผลที่ส าคัญการส ารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2557

รายงานการส ารวจพฤติกรรมการเดินทางทอ่งเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2557

รายงานการส ารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ พ.ศ.2556

เอกสารสรุปผลที่ส าคัญการส ารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

รายงานการส ารวจค่าตอบแทนภาคเอกชน พ.ศ.2556

รายงานการส ารวจการเคล่ือนย้ายสินค้า พ.ศ.2555

สรุปผลที่ส าคัญการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ.2556

48 ส านักงานสภาพฒันาการเมือง รายงานวจิัยเร่ืองระบบคัดสรรผู้แทนของสังคมไทย โดย ศ.ดร.ธรีภทัร์ เสรีรังสรรค์

82 ป ีส านักนายรัฐมนตรี

รายงานประจ าป ี2556

50 อาจารย์มาณพ ประวาลสัญฉกร ต ารากฎหมายอาญา ภาค 1 บทบญัญัติทั่วไป โดยมาณพ ประวาลสัญฉกร

โครงการส ารวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้ าชีตอนบน ระยะที่ 1 (จังหวดัขอนแก่น) เล่ม 1

โครงการส ารวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้ าชีตอนบน ระยะที่ 1 (จังหวดัขอนแก่น) เล่ม 2

โครงการส ารวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้ าชีตอนบน ระยะที่ 1 (จังหวดัขอนแก่น) เล่ม 3

โครงการส ารวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้ าชีตอนบน ระยะที่ 2 (จังหวดัมหาสารคาม) เล่ม 1

โครงการส ารวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้ าชีตอนบน ระยะที่ 2 (จังหวดัมหาสารคาม) เล่ม 2

โครงการส ารวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้ าชีตอนบน ระยะที่ 2 (จังหวดัมหาสารคาม) เล่ม 3

รวม 51  รายชื่อผู้บริจาค 117  ชื่อเรื่อง

ไม่มีที่มา

42

43

47

49

51

ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานศาลปกครอง

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ส านักงานสถิติแหง่ชาติ

41 ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา


