
ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

Beginning databases with PostgreSQL : from 

novice to professional 

Neil Matthew, Richard 

Stones.

005.7565 M437B 2005

Computer networking : a top-down approach James F. Kurose, Keith 

W. Ross.

004.6 K96C 2013

Data Communications and networking Behrouz A. Forouzan. 004.6 F727D 2013

System analysis & design : an object-

oriented approach with UML 

Alan Dennis, Barbara 

Haley Wixom, David 

004.21 D411S 2015

หมวด 000 วิทยาการคอมพิวเตอร สารสนเทศ และความรูทั่วไป

oriented approach with UML Haley Wixom, David 

Tegarden.

The definitive guide to Django : web 

development done right 

Adrian Holovaty, Jacob 

Kaplan-Moss.

006.76 H754D 2009

Advanced Access ฉบับเขียนโปรแกรม VBA นันทนี แขวงโสภา. 005.7565 น418อ 2555

Professional web design CS6 : เรียนรู

กระบวนการสรางและออกแบบ

 Website ทั้งระบบอยางมืออาชีพ

วรเกษมสันต สิริศุภรัชต . 006.78 ว184ป 2556

คูมือ Microsoft project ฉบับสมบูรณ อรอุมา เอกตาแสง ; 

บรรณาธิการ อนรรฆนงค 

คุณมณี.

005.3684 อ384ค 2555

คูมือการใชงาน MATLAB ฉบับสมบูรณ ปริญญา สงวนสัตย. 005.133 ป458ค 2556



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

หมวด 000 วิทยาการคอมพิวเตอร สารสนเทศ และความรูทั่วไป

คูมือการใชโปรแกรม AutoCAD 2010-2015 

Customization & AutoLISP : สําหรับงาน

ปรับแตงAutoCAD และการเขียนโปรแกรม 

AutoLISP

ภาณุพงษ ปตติสิงห. 006.68 ภ432ค 2558

คูมือชางคอม 2015 ฉบับสมบูรณ ภาสกร พาเจริญ, อนิรุทธ์ิ 

รัชตะวราห.

004 ภ493ค 2557

คูมือใชงาน Access 2013 ธัชชัย จําลอง. 005.74 ธ439ค 2558

คูมือใชงาน PowerPoint 2013 ฉบับสมบูรณ ดวงพร เกี๋ยงคํา. 005.3684 ด211ค 2557

คูมือใชงาน Windows 8.1 & Office 2013 ฉบับ สุธีร นวกุล. 005.437 ส786ค 2557คูมือใชงาน Windows 8.1 & Office 2013 ฉบับ

สมบูรณ

สุธีร นวกุล. 005.437 ส786ค 2557

คูมือเรียนและใชงาน Microsoft Office 2013 นักเขียน จีระสิทธิ์ อ้ึง

รัตนวงศ.

005.36 จ571ค 2558

ติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร Intranet - 

Internet ฉบับผูเริ่มตน

พิศาล พิทยาธุรวิวัฒน . 004.678 พ757ต 2551

ติดตั้งและแกปญหา ฉบับ ชางคอมมืออาชีพ 2016 

Update Windows 10

สุทธิพันธุ แสนละเอียด. 004.028 ส773ต 2558

ติดตั้งและบริหารระบบเครือขาย Windows Server

 2012 ฉบับผูเริ่มตน

พิศาล พิทยาธุรวิวัฒน. 004.6 พ757ต 2557

ติวสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน : "เนื้อหา

พรอมแนวขอสอบ"

ฝายวิชาการสูตรไพศาล 004 ฝ211ต 2555

พรอมแนวขอสอบ"



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

หมวด 000 วิทยาการคอมพิวเตอร สารสนเทศ และความรูทั่วไป

ทิปเด็ดเคล็ดลับ PowerPoint 2010 นันรณา จําลอง. 005.369 น431ท 2555

พัฒนา Cross-platform mobile app สําหรับ iOS

 android

กอบเกียรติ สระอุบล . 005.282 ก359พ 2557

สราง Responsive learning ดวย Adobe 

captivate 8

กฤษณพงศ เลิศบํารุงชัย. 006.696 ก281ส 2558

สราง Windows Application ดวย Visual Basic 

2015

บัญชา ปะสีละเตสัง. 005.133 บ253ส 2558

สรางงานพรีเซนเตชันดวย Power Point 2013 พันจันทร ธนวัฒนเสถียร 005.369 พ553ส 2558สรางงานพรีเซนเตชันดวย Power Point 2013 

ฉบับสมบูรณ

พันจันทร ธนวัฒนเสถียร 

และกองบรรณาธิการ.

005.369 พ553ส 2558

สรางรายงานอยางมืออาชีพดวย Crystal Reports 

2013

โดย พงษพันธ ศิวิลัย . 005.36 พ147ส 2557



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก
CEO เปดสูตรลับ สุขเกินลาน : Emotional 

equations

Chip Conley, เขียน ; 

ทิพยนภา หวนสุริยา, ผูแปล.

158 ค185ซ 2558

Salmon สอนคน Ahn Do-hyeon, เขียน ; 

Uhm Taek-soo

, ภาพประกอบ ; ชุตินันท 

เอกอุกฤษฎกุล, แปล ; ธรณี

158 อ543ซ 2551

ทิ้ง 1 ใหได 100 ทิ้งนอยใหไดมาก โยะชิโอะ ยะซุดะ, ผูเขียน ; 

โฆษิต ทิพยเทียมพงษ, ผู

แปล.

158.1 ย214ท 2558

พูดใหนอยเขาไว โตแยงกับใครก็ชนะ Jonathan Herring, ผูเขียน

 ; อรณี อรุณีกุล, ปฏิพล ตั้ง

จักรวรานนท, ผูแปล.

168 ฮ861พ 2558

มองเห็นโอกาสที่คนอ่ืนมองขาม มองขามอุปสรรคที่ สุริพงษ ตันติยานนท. 158.2 ส862ม 2558

หมวด 100 ปรัชญา จิตวิทยา

มองเห็นโอกาสที่คนอ่ืนมองขาม มองขามอุปสรรคที่

คนอื่นมองเห็น

สุริพงษ ตันติยานนท. 158.2 ส862ม 2558

ไมวาจะคิดอะไร ใหคิดตรงกันขาม พอล อารเดน ; อรณี อรุณี

กุล, แปล.

153.42 อ644ม 2558

เรื่องคมๆ ความหมายชวนคิด สุริยเทพ ไชยมงคล, 

รวบรวม ; สุมนา พุทธเจริญ

สมัย, พรเพ็ญ เลิศชัยพัฒ

นกุล และ มนตรี เจียมจรุง

158 ส863ร 2553

อานใจคนไดใน 1 นาที David J.Lieberman, 

ผูเขียน ; พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, 

ผูแปล.

153.6 ล981อ 2558

ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก
เซน : หนทางอันยอนแยง OSHO, ผูเขียน  ; 

ประพนธ ผาสุขยืด, ผูแปล

294.392 อ968ซ 2558 ฉ.1

หมวด 200 ศาสนา

ประพนธ ผาสุขยืด, ผูแปล

และเรียบเรียง .



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

Advanced submarine technology and 

antisubmarine warfare : hearing before the 

Seapower and Strategic and Critical 

Materials Subcommittee and the Research 

U.S. House of 

Representatives.

359.9383 A244 2005

Asian maritime power in the 21st century : 

strategic transactions : China, India, and 

Southeast Asia

Vijay Sakhuj 359.03095 S158A 2011

China and East Asian regionalis = economic 

and security cooperation and institution-

building 

edited by Suisheng 

Zhao.

327.5105 C539 2012

Environmental science : a study of 

interrelationships 

Eldon D. Enger, Bradley 

F. Smith.

363.7 E57E 2016

Environmental science : international Daniel B. Botkin. 363.7 B749E 2012

หมวด 300 สังคมศาสตร

Environmental science : international 

student version 

Daniel B. Botkin. 363.7 B749E 2012

Maritime challenges and priorities in Asia : 

implications for regional security 

edited by Joshua Ho 

and Sam Bateman.

359.03095 M342 2012

Maritime issues in the South China Sea : 

troubled waters or a sea of opportunity 

edited by Nien-Tsu 

Alfred Hu.

341.45 M342 2013

Maritime security and the law of the sea Natalie Klein. 341.45 K64M 2012

Piracy at sea edited by Maximo Q. 

Mejia, Jr., Chie Kojima, 

and Mark Sawyer.

341.45 P667 2013

Postwar air weapons : 1945-present Thomas Newdick. 358.418 N542P 2011



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

หมวด 300 สังคมศาสตร

Seaforth world naval review 2015 editor, Conrad Waters. 359.03 S438 2014

Serving the rule of international maritime 

law : essays in honour of Professor David 

Joseph Attard 

edited by Norman A. 

Martinez Gutierrez.

343.096 S492 2010

The international law of the sea Yoshifumi Tanaka, University 

of Copenhagen, Faculty of 

Law.

341.45 T161I 2012

Tsunami impact on mangrove ecosystems edited by Nittharatana 

Paphavasit, Sanit 

Aksornkoae, Janaka de 

Silva.

363.3494 T882 2009

Understanding naval warfare Ian Speller. 359 S743U 2014 c.2Understanding naval warfare Ian Speller. 359 S743U 2014 c.2

US Navy warships & auxiliaries : including US 

Coast Guard 

[Steve Bush]. 359.830 B978U 2015

14 วิธีสอนสําหรับครูมืออาชีพ ทิศนา แขมมณี. 371.102 ท512ส 2557

กฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา รัฐสิทธ์ิ คุรุสุวรรณ. 346.022 ร362ก 2558

กฎหมายหนี้ หลักทั่วไป ดาราพร ถิระวัฒน. 347.077 ด425ก 2558

การจัดการเรียนรูของครูยุคใหม เพื่อพัฒนาทักษะ

ของผูเรียน ในศตวรรษท่ี 21

สุคนธ สินธพานนท. 371.3 ส748ก 2558

ของผูเรียน ในศตวรรษท่ี 21



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

หมวด 300 สังคมศาสตร

การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 พิมพันธ เดชะคุปต, พเยาว 

ยินดีสุข.

371.102 พ721ก 2558

การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย เสกสรรค ประเสริฐกุล. 320.9593 ส888ก 2557

การวางแผนและประเมินผลโครงการแบบมุงเนน

ผลงานในภาครัฐ

วัฒนา วงศเกียรติรัตน. 352.365 ว398ก 2556

การสรางนวัตกรรม : เปลี่ยนผูเรียนใหเปนผูสราง

นวัตกรรม

เนาวนิตย สงคราม. 371.33 น835ก 2557

การสอนคิดดวยโครงงาน : การเรียนการสอนแบบ พิมพันธ เดชะคุปต, พเยาว 371.36 พ721ก 2556การสอนคิดดวยโครงงาน : การเรียนการสอนแบบ

บูรณาการ ทักษะในศตวรรษที่ 21

พิมพันธ เดชะคุปต, พเยาว 

ยินดีสุข, ราเชน มีศรี.

371.36 พ721ก 2556

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นิวัติ เรืองพานิช. 333.7 น674ก 2556

ของขวัญจากบอบ เจมส โบเวน, เขียน ; อรทัย

 พันธพงค, แปล.

305.569 บ931บ 2558

ครูเพื่อศิษยสรางหองเรียนกลับทาง วิจารณ พานิช. 371.1 ว519ค 2557

ความมั่นคงอาเซียน พรเทพ จันทรนิภ, ผูเขียน. 341.2473 พ242ค 2557

ความรวมมือดานความม่ันคงของประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตภายใตอาเซียน : 

ดนัยวัฒนา รุงอุทัย. 327.172 ด1511ค 2558

การวิเคราะหพัฒนาการและความพรอมที่จะเขาสู

ประชาคมความมั่นคง



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

หมวด 300 สังคมศาสตร

ความรูเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายการ

อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ

ธีรเดช นรัตถรักษา. 342.06 ธ623ค 2558

คูมือกระบวนการสันติภาพชายแดนใต  รวมความ

แนวคิดของ ดร.นอรเบิรต โรเปอส นักวิชาการและ

นักปฏิบัติการสันติภาพชาวเยอรมัน

ปาตานี "เราจะทํางาน

รวมกันไดอยางไร?"

303.69 ค695 2558

'เช' ยังไมตาย?! กนกพงศ สงสมพันธุ. 306 ก124ช 2557

ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการสอน

กระบวนการคิด

ทิศนา แขมมณี. 371.102 ท512ถ 2558

เทรดแบบเซียนหุน ใหไดกําไรขั้นเทพ มารค มิเนอรวิน,ี เขียน ; 332.632 ม568ท 2558เทรดแบบเซียนหุน ใหไดกําไรขั้นเทพ มารค มิเนอรวิน,ี เขียน ; 

สหัทยา สรรคประสิทธ์ิ, 

แปล.

332.632 ม568ท 2558

ไทยสิบสองปนนา เลม ๑ บุญชวย ศรีสวัสดิ์. 390.9593 บ423ท 2557 ล.1

นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพของ

เยาวชน (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)

สุคนธ สินธพานนท. 371.33 ส748น 2553

ประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผาน : รวมบทความวา

ดวยประชาธิปไตย ความรุนแรง และความยุติธรรม

ประจักษ กองกีรติ. 320.9593 ป222ป 2558

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับ

สมบูรณ

รวบรวมโดย วราภรณ คริ

ศณุ.

345 ว321ป 2558

ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก

 พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร 

รวบรวมโดย สมชาย พงษ

พัฒนาศิลป.

343.04 ส239ป 2558

 พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร 

และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พรอมกฎหมายลําดับ

รอง แกไขเพิ่มเติม สิงหาคม ๒๕๕๘

พัฒนาศิลป.



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

หมวด 300 สังคมศาสตร

มนุษยกับสังคม ยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน. 301 ย383ม 2557

มลพิษทางน้ํา อุดม เชยกีวงศ. 363.739 อ785ม 2557

โมงยามไมผันแปร. 320.9593 น612ม 2558

รัฐ สังคม และการเปลี่ยนแปลง : การพิจารณาใน

เชิงอํานาจ นโยบาย และเครือขายความสัมพันธ

อนุสรณ ลิ่มมณี. 320 อ231ร 2558

ราชมัลลงทัณฑ บัลลังกปฎิรูป ปยบุตร แสงกนกกุล. 320.9593 ป619ร 2557ราชมัลลงทัณฑ บัลลังกปฎิรูป ปยบุตร แสงกนกกุล. 320.9593 ป619ร 2557

เริ่มเลนหุน Online ใหกําไรใน 9 วัน สัณตพิชญ อิทธิมนต และ

แดนนี GURU VI.

332.632 ส563ร 2558

เลิกเปนแมงเมา เจริญชัย ไชยไพบูลยวงศ. 332.632 จ731ล 2558

วิจัยการเรียนการสอน ประสาท เนืองเฉลิม. 370.72 ป396ว 2556

วิทยาการโลกรอน สุนันท วิทิตสิร.ิ 363.738 ส815ว 2554

เศรษฐศาสตรวาดวยการบริหารจัดการความเสี่ยง

ดานการเงิน

วรดี จงอัศญากุล. 332.64 ว196ศ 2558

ดานการเงิน



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

หมวด 300 สังคมศาสตร

สรางกระแสเงินสดจากตลาดหุน แอนดี้ แทนเนอร ; เรียบ

เรียงโดย จักรพงษ เมษพันธุ

 และ ธนกร นํารับพร .

332.06 ท815ส 2558

สุนทรียศาสตรกับการเมืองภาคประชาชน ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. 323.042 ช892ส 2558

เสนาธิปไตย : รัฐประหารกับการเมืองไทย สุรชาติ บํารุงสุข. 320.9593 ส848ส 2558

หลักกฎหมายการคลัง เอื้ออารีย อิ้งจะนิล. 343.03 อ938ห 2558

หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน. 342  ก767ห 2558หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน. 342  ก767ห 2558

หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา ไพฑูรย สินลารัตน. 378.125 พ975ห 2557

อาหารและวัฒนธรรมการกินคนอาเซียน ฝายวิชาการ สถาพรบุคส. 394.120959 ส182อ 2558



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

College oral communication 1 Marsha J. Chan. 428.34 C454C 2006 V.1 E0008027

College oral communication 2 Ann E. Roemer. 428.34 R715C 2006 V.2 E0008029

College oral communication 3 Cheryl L. Delk. 428.34 D356C 2006 V.3 E0008032

College oral communication 4 Steve Jones. 428.34 J79C 2006 V.4 E0008035

College Vocabulary 1 Julie Howard. 428.34 H853C 2006 V.1 E0008028

หมวด 400 ภาษา

College Vocabulary 1 Julie Howard. 428.34 H853C 2006 V.1 E0008028

College Vocabulary 2 Chaudron Gille. 428.34 G476C 2006 V.2 E0008031

College Vocabulary 3 Keith S. Folse and 

Marcella A. Farina.

428.34 F671C 2006 V.3 E0008034

College Vocabulary 4 John D. Bunting. 428.34 B942C 2006 V.4 E0008037

Learning to speak 1 : an English video 

course, student book

Susan Stenysliske, James R. 

Morgan, Nancy Dougla, 

Andy Curtis, Huizhong Yang.

428.4 S824L 2011 E0007968

Learning to speak 2 : an English video 

course, student book

Susan Stenysliske, James R. 

Morgan, Nancy Dougla, 

Andy Curtis, Huizhong Yang.

428.4 S824L2 2011 E0007970

course, student book
Andy Curtis, Huizhong Yang.



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

หมวด 400 ภาษา

Learning to speak 4 : an English video 

course, student book

Susan Stenysliske, James R. 

Morgan, Nancy Dougla, 

Andy Curtis, Huizhong Yang.

428.4 S824L4 2011 E0007974

Oxford word skills : Advanced Ruth Gairns, Stuart 

Redman

428.24 G232O 2013 E0007914

Oxford word skills : Intermediate Ruth Gairns, Stuart 

Redman.

428.24 G232O 2013 E0007912

Speakout : advanced student's book with 

active book

Antonia Clare, J.J. 

Wilson.

420 C951S 2013 E0007918

Speakout : advanced teacher's resource Damian Williams. 420 C951S 2013 E0008026Speakout : advanced teacher's resource 

book

Damian Williams. 420 C951S 2013 E0008026

TOEIC เต็มแลวเต็มอีก : a quick score booster โดย ครูเคน ธนภัทร 

ภวชโลทร

428.24076 ธ156ท 2558 0024626

Usage of English idioms : การใชสํานวน

ภาษาอังกฤษ

โดย สุมาลี เอี่ยมจันทร. 428.24 ส842ย 2558 0024628

คําลักษณนาม ภาษาไทยใชใหถูกตอง Nattawan Tutor. 495.918 ณ359ค 2558 0024662

ผานฉลุย ตะลุย TOEIC ดนัย วงษา. 428.0076 ด123ผ 2558 0024543

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับทันสมัย

และสมบูรณที่สุด

วิทย เที่ยงบูรณธรรม. 423.95911 ว212 2551 0024611

และสมบูรณที่สุด



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

หมวด 400 ภาษา

ไวยากรณอังกฤษ ฉบับสมบูรณ กองบรรณาธิการนิตยสาร I 

get english, ผูเขียน ; ชิด

พงษ กวีวรวุฒ,ิ 

บรรณาธิการสํานักพิมพ .

428.24 ว976 2558 0024669

สุดยอดเทคนิค พิชิต TOEFL iTP กิตต จิรติกุล. 428.0076 ก671ส 2558 0024624

เสกศัพทยากใหงายพริบตา สุฎางค เอกสุวรรณ. 428.24 ส763ส 2558 0024926

เอา idioms และ phrasal verbs มาใชกันเถอะ เศรษฐวิทย. 428 ศ866อ 2558 0024630



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

Chemistry : structure and properties Nivaldo J. Tro. 540 T843C 2015

Conceptual physics Paul G. Hewitt. 530 H611C 2015

Introductory chemistry essentials Nivaldo J. Tro, Ho Yu 

Au-Yeung.

540 J11W 2015

Investigating oceanography Keith A. Sverdrup, 

Raphael Kudela.

551.46 S968I 2014

MATLAB : a practical introduction to Stormy Attaway. 518.028553 A883M 2013

หมวด 500 วิทยาศาสตร

MATLAB : a practical introduction to 

programming and problem solving 

Stormy Attaway. 518.028553 A883M 2013

Modern marine weather David Burch 551.5246 B947M 2013

Oceanography : an invitation to marine 

science 

Tom Garrison. 551.46 G242O 2013

Physics for scientists and engineers with 

modern physics 

Douglas C. Giancoli. 530 G428P 2014

การแจกแจงเชิงสถิติ สายชล สินสมบูรณทอง. 515.782 ส657ก 2558

การวิเคราะหอนุกรมเวลาสําหรับเศรษฐศาสตรและ

ธุรกิจ

ภูมิฐาน 

รังคกูลนุวัฒน .

519.55 ภ667ก 2556

ธุรกิจ รังคกูลนุวัฒน .



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

หมวด 500 วิทยาศาสตร

เคมีทั่วไป สําหรับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร เลม 1 รานี สุวรรณพฤกษ. 540 ร443ค 2557

เคมีทั่วไป สําหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร เลม 2 รานี สุวรรณพฤกษ. 540 ร443ค 2553

เคล็ดคณิตศาสตร คนควาและเรียบเรียงโดย 

อ.โปง.

515.2 ป831ค 2542

ดาราศาสตร เนื้อเรื่อง : Jose Tola ; 

เสถียร บุญฤทธ์ิ, แปล.

520 ส894ด 2547

ทฤษฎีสมการเชิงฟงกชัน ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ. 515.75 พ996ท 2558ทฤษฎีสมการเชิงฟงกชัน ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ. 515.75 พ996ท 2558

ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป =  General relativity ปริญญา การดําริห. 530.11  ป458ท 2558

ทัศนศาสตรเบื้องตน สุรศักดิ์ เชียงกา. 535 ส854ท 2557

ธรณีแปรสัณฐาน เลม 1 ปญญา จารุศิริ. 551.4107 ป524ธ 2558

ปญหาคาขอบโดยวิธีวิเคราะหและเชิงตัวเลข : 

Boundary value problem: analytical and 

numerical approach

โดย สุทธีรา วสุวานิช. 515.35 ส777ป 2547

ปาชายเลน อุดม เชยกีวงศ. 577.698 อ785ป 2555



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

หมวด 500 วิทยาศาสตร

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฟสิกส : English-Thai 

dictionary of physics

เจษฎา ทองรุงโรจน . 530.3 จ755พ 2558

ฟสิกส 1 ระดับอุดมศึกษา :  กลศาสตร Hugh D. Uoung, Roger 

A. Freedman ; แปลและ

เรียบเรียงโดย, ปยพงษ 

สิทธิคง.

530 ย224ฟ 2559 ล.1

ฟสิกส 2 ระดับอุดมศึกษา : อุณหพลศาสตร คลื่น

สวนศาสตร แมเหล็กไฟฟา

Hugh D. Young, Roger A.

 Freedman ; แปลและ

เรียบเรียงโดย, ปยพงษ 

สิทธิคง.

530 ย224ฟ 2559 ล.2

ฟสิกส 3 ระดับอุดมศึกษา :  ทัศนศาสตรและฟสิกส

ยุคใหม

Hugh D. Young, Roger A.

 Freedman ; แปลและ

เรียบเรียงโดย, ปยพงษ 

สิทธิคง.

530 ย224ฟ 2559 ล.3

"ลูกเลน" คณิตศาสตร สุทธิพจน   สุปญญาโชติสกุล. 510 ส773ล 2549"ลูกเลน" คณิตศาสตร สุทธิพจน   สุปญญาโชติสกุล. 510 ส773ล 2549

หัวใจเคมี  Core-basic chemistry เลม 1 ผูแตง : กรกช บุญนิคม. 540.712 ก152ห 2558 ล.1

หัวใจเคมี  Core-basic chemistry เลม 2 ผูแตง : กรกช บุญนิคม. 540.712 ก152ห 2558 ล.2



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

Celestial navigation : a complete home 

study 

David Burch. 623.89 B947C 2015

Concepts in submarine design Roy Burcher, Louis 

Rydill.

623.8205 B947C 1994

Electrical machines, drive, and power 

systems 

Theodore Wildi. 621.31042 W671E 2014

Experimentation, validation, and uncertainty 

analysis for engineers 

Hugh W. Coleman and 

W. Glenn Steele.

620.007 C692E 2009

How to diagnose and fix everything Michael Jay Geier. 621.381028 G312H 2016

หมวด 600 วิทยาศาสตรประยุกต เทคโนโลยี

How to diagnose and fix everything 

electronic 

Michael Jay Geier. 621.381028 G312H 2016

International recent issues about ECDIS, 

e-navigation and safety at sea : marine 

navigation and safety of sea transportation 

editor, Adam Weintrit. 623.89 I61 2011

Jane's warship recognition guide revised and edited by 

Anthony J. Watts.

623.825 J33 2006

Modern military aircraft Jim Winchester. 629.133 W759M 2013

Modern submarines : an illustrated reference guide to 

underwater vessels of the world, from post-war nuclear-

powered submarines to advanced attack submarines of 

the 21st century

John Parker. 623.825 P221M 2009

Practical electronics for inventors Paul Scherz, Simon 

Monk.

621.381 S326P 2013

Monk.



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

หมวด 600 วิทยาศาสตรประยุกต เทคโนโลยี

Practical ship hydrodynamics Volker Bertram. 623.812 B548P 2012

Ship handling : theory and practice D.J. House. 623.881 H842S 2007

Ships : visual encyclopedia David Ross. 623.826 R823V 2013

Signals and systems using MATLAB Luis Chaparro. 621.3822 C462S 2015

Storm tactics handbook : modern methods by Lin and Larry Pardey. 623.88 P226S 1995Storm tactics handbook : modern methods 

of heaving-to for survival in extreme 

conditions 

by Lin and Larry Pardey. 623.88 P226S 1995

Submarine hydrodynamics Martin Renilson. 623.825 R413S 2015

Submarines, 1914-present David Ross. 623.8257 R823S 2012

Supercharging the internal combustion 

engine 

Edward Thomas Vincent. 621.4 V769S 1948 E0007921

The heart-led leader : how living and 

leading from the heart will change your 

organization and your life 

Tommy Spaulding. 658.4092 S739H 2015

The scientist and engineer's guide to digital 

signal processing 

by Steven W. Smith. 621.382 S659S 1997

signal processing 



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

หมวด 600 วิทยาศาสตรประยุกต เทคโนโลยี

The world encyclopedia of destroyers and 

frigates : an illustrated history of destroyers 

and frigates, from torpedo boat destroyers, 

corvettes and escort vessels through to the 

Bernard Ireland. 623.826 I65W 2009

US guided missiles : the definitive reference 

guide 

Bill Yenne. 623.451 Y45U 2012

US nuclear submarines : the fast attack Jim Christley ; 

illustrated by Tony 

Bryan.

623.825 C555U 2010

Warship 2015 John Jordan; Stephen 

Dent.

623.825 J82W 2015

3.5G สู 4G จากเทคโนโลยีสูโลกธุรกิจ เลม 1 ไพโรจน ไววานิชกิจ. 621.382 พ992ส 2555 ล.13.5G สู 4G จากเทคโนโลยีสูโลกธุรกิจ เลม 1 ไพโรจน ไววานิชกิจ. 621.382 พ992ส 2555 ล.1

Kaizen best practices III สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี 

(ไทย-ญี่ปุน).

658.5 ค981 2557

SolidWorks 2014 ครบสูตรงานออกแบบวิศวกรรม ภานุมาศ สุวรรณ, เขียน ; 

จิรวัฒน ถิระภัทรา, 

บรรณาธิการ.

620.0042 ภ447ซ 2558

SolidWorksSolidCAM : การใชคอมพิวเตอรชวย

ในการผลิตขั้นพ้ืนฐาน 

ปฏิพัทธ หงษสุวรรณ . 670.285 ป136ซ 2556

กลศาสตรของวัสดุ = Mechanics of composite

 materials

ไพโรจน สิงหถนัดกิจ. 620.11 พ992ก 2557

กลศาสตรของไหล สมศักดิ์ ไชยะภินันท. 620.106 ส282ก 2557



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

หมวด 600 วิทยาศาสตรประยุกต เทคโนโลยี

กลศาสตรวิศวกรรม ภาคพลศาสตร วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร. 620.104 ว849ก 2559

การจัดการนวัตกรรม : จากแนวคิดสูการปฏิบัติที่

เปนเลิศ

พยัต วุฒิรงค. 658.4063 พ217ก 2555

การจัดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการ เนตรพัณณา ยาวิราช . 658.406 น783ก 2556

การตอลงดินระบบไฟฟา เลมที่ 4 : หลักดิน ราก

สายดิน และการวัด (Ground Electrodes, Earth 

Terminals and Measurements)

วิวัฒน กุลวงศวิทย. 621.317 ว742ก 2548 ล.4

การตอลงดินสําหรับระบบไฟฟา เลมที่ 3 : การตอ วิวัฒน กุลวงศวิทย. 621.34 ว742ก 2549 ล.3การตอลงดินสําหรับระบบไฟฟา เลมที่ 3 : การตอ

ลงดินบริภัณฑไฟฟาตามมาตรฐาน NEC.

วิวัฒน กุลวงศวิทย. 621.34 ว742ก 2549 ล.3

การบริหารสไตล แจ็ค หมา จาวเหวย, เขียน ; ชาญ ธน

ประกอบ, แปล.

658.4 จ338ก 2558

การประเมินโครงการฝกอบรม พิษณุ ฟองศรี. 658.404 พ771ก 2553

การปองกันแรงดันเกินในระบบแรงต่ํา เลมที่ 1 การ

ปองกันเสิรจในระบบไฟฟา

วิวัฒน กุลวงศวิทย. 621.34 ว742ก 2549 ล.1

การปองกันแรงดันเกินในระบบแรงต่ํา เลมที่ 2 การ

ปองกันแรงดันเกินในระบบอิเล็กทรอนิกส

วิวัฒน กุลวงศวิทย. 621.34 ว742ก 2549 ล.2

การสื่อสารดิจิทัล พงศธร เศรษฐีธร. 621.382 พ125ก 2558



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

หมวด 600 วิทยาศาสตรประยุกต เทคโนโลยี

การออกแบบเครื่องจักรกล เลม 1 วริทธิ์ อึ๊งภากรณ และชาญ 

ถนัดงาน.

621.815 ว17ก 2556 ล.1

การออกแบบเครื่องจักรกล เลม 2 วริทธิ์ อึ๊งภากรณ และชาญ 

ถนัดงาน.

621.815 ว17ก 2556 ล.2

กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ สนธยา สีละมาด. 613.7 ส191ก 2557

เขียนแบบเครื่องกล : Mechanical drawing ศิริชัย ตอสกุล. 604.2 ศ452ข 2557

ความรูพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล บรรณาธิการ พูลพร แสง 621 พ866ค 2553ความรูพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล บรรณาธิการ พูลพร แสง

บางปลา และอุริช อัชชโค

สิต .

621 พ866ค 2553

คูมือแนวทางปฏิบัติสําหรับการตรวจทดสอบหมอนํ้า คณะอนุกรรมการระบบไอ

น้ํา หมอนํ้า และภาชนะรับ

ความดันในคณะกรรมการ

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

621.183 ค695 2557

เครื่องกลไฟฟากระแสตรง มงคล ทองสงคราม. 621.31 ม114ค

เครื่องกลไฟฟากระแสสลับ มงคล ทองสงคราม. 621.31 ม114ค

เครื่องวัดอิเล็กทรอนิกสและไฟฟา มงคล ทองสงคราม. 621.37 ม114ค

งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน บุญธรรม ภัทราจารุกุล. 621.38 บ471ง 2556



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

หมวด 600 วิทยาศาสตรประยุกต เทคโนโลยี

ชีวิตดีขึ้นทุกๆ ดานดวยการจัดบานแคครั้งเดียว คนโด มาริเอะ, ผูเขียน ; 

โยซุเกะ : ปฏิพล ตั้ง

จักรวรานนท, ผูแปล.

648.5 ม476ช 2558

เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น ประเสริฐ เทียนนิมิตร, 

ขวัญชัย 

สินทรัพยสมบูรณ และปาน

เพชร ชินินทร.

662.6 ป420ช 2554

ดิจิตอลเบื้องตน มงคล ทองสงคราม. 621.381 ม114ด

ใดใดในโลกลวนอรอยจัง พัดชา เอกนกอายุวัฒน. 641.5952 พ114ด 2558

ทฤษฎีเครื่องวัดไฟฟา มงคล ทองสงคราม. 621.37 ม114ททฤษฎีเครื่องวัดไฟฟา มงคล ทองสงคราม. 621.37 ม114ท

ทฤษฎีวงจรไฟฟา 2 มงคล ทองสงคราม. 621.3192 ม114ท ล.2

ธรณีวิทยาวิศวกรรม วัชรินทร กาสลัก, ดลฤดี 

หอมดี.

624.151 ว386ธ 2558

เปลี่ยนวิธีทํางานแค 1% คุณก็จะแซงหนาคน 99% 

ไดแลว

โคโนะ เอตาโร ; ทินภาส 

พาหะนิชย, ผูแปล.

650.13 อ889ป 2557

พื้นฐานของหุนยนต : กลศาสตรของหุนยนตแบบ

อนุกรม

พงศแสน พิทักษวัชระ. 629.892 พ141พ 2557

พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกสและไฟฟา 1 มงคล ทองสงคราม. 621.38 ม114พ ล.1



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

หมวด 600 วิทยาศาสตรประยุกต เทคโนโลยี

พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกสและไฟฟา 2 มงคล ทองสงคราม. 621.38 ม114พ ล.2

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา สําหรับประเทศไทย 

พ.ศ. 2556

วิศวกรรมสถานแหงประเทศ

ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ .

621.319 ม434 2557

มาตรฐานระบบการใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง

ในยานยนต

คณะกรรมการวิชาการ

สาขาวิศวกรรมยานยนต 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศ

ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ.

629.22043 ม435 2550

มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สมาคมวิศวกรรมปรับ

อากาศแหงประเทศไทย 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศ

ไทย

679.9 ม435 2556

มาตรฐานระบบลิฟต คณะกรรมการวิชาการ 621.8770218 ม434 2551มาตรฐานระบบลิฟต คณะกรรมการวิชาการ

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศ

ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ.

621.8770218 ม434 2551

ไมตองฉลาดก็มองเห็นโอกาสไดมากกวาคนอื่น โคมิยะ คาสุโยชิ ; ทินภาส 

พาหะนิชย, ผูแปล.

650.1 ค349ม 2557

ไมตองฉลาดก็อานปญหาไดขาดกวาคนอื่น โคมิยะ คาสุโยช,ิ ผูเขียน ; 

ทินภาส พาหะนิชย, ผูแปล.

658.403 ค954ม 2558

รวยแลวให ใหแลวรวย โดย Josh และ Lisa 

Lannon ; เรียบเรียงโดย 

ธนกร นํารับพร.

658 ล949ร 2558

โลหะวิทยาที่ใชในงานดานโลหะ เทพนารินทร ประพันธพัฒน. 669 ท614ล 2556

วงจรไฟฟากระแสตรง ชัด อินทะสี. 621.3192 ช364ว 2553



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

หมวด 600 วิทยาศาสตรประยุกต เทคโนโลยี

วงจรไฟฟากระแสสลับ ชัด อินทะสี. 621.3192 ช364ว 2553

วิเคราะหวงจรไฟฟา William H. Hayt, Jr., Jack

 E., Kemmerly

, Steven M. Durbin ; 

แปลและเรียบเรียงโดย เดช

621.3 ฮ643ว 2551

วิศวกรรมการเชื่อม : welding engineering มงคล เพิ่มฉลาด. 671.52 ม114ว 2556

หมอแปลงไฟฟา มงคล ทองสงคราม. 621.31 ม114ห

หลักการเบื้องตนทางวงจรไฟฟา 1 Alexander & Sadiku ; 621.3192 อ463ห 2553หลักการเบื้องตนทางวงจรไฟฟา 1 Alexander & Sadiku ; 

เรียบเรียงโดย สุริภณ 

สมควรพาณิชย, ขนิษฐา 

แซตั้ง.

621.3192 อ463ห 2553

อิเล็กทรอนิกสกําลัง มงคล ทองสงคราม. 621.3 ม114อ

อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน มงคล ทองสงคราม. 621.38 ม62อ



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก
A Midsummer Night's Dream : the graphic 

novel 

William Shakespeare ; 

based on a script by 

John McDonald.

741.59415 S527M 2012

Frankenstein : the graphic novel Mary Shelley ; script by 

Jason Cobley ; adapted 

by Brigit Viney.

741.5973 C545F 2010

Jane Eyre : the graphic novel Charlotte Bronte. 741.5973 B869J 2010

Macbeth : the graphic novel William Shakespeare ; 

[edited by] Script by 

John MacDonald, 

Adapted by Brigit Viney.

741.5973 S527M 2009

World voyage planner : planning a voyage Jimmy Cornell, charts 797.124 C814W 2012

หมวด 700 ศิลปะและการบันเทิง

World voyage planner : planning a voyage 

from anywhere in the world to anywhere in 

the world 

Jimmy Cornell, charts 

by Ivan Cornell.

797.124 C814W 2012

100 Places landscape photography in 

Thailand : มหัศจรรยมุมสวยทั่วไทยที่ใครๆ ก็ถาย

ได!

วีรนิจ ทรรทรานนท. 771 ว827ว 2553

150 แบบบาน กับ 6 Lifestyles สมาคมธุรกิจรับสรางบาน. 728.37 ร191

Basic in the driving range : ฝกเลนกอลฟงายๆ 

ดวยตนเอง

ชยุต ศิลาบุตร. 796.352 ช197บ 2558

Fashion photography essential ณัฐวัฒน อุดมทรัพยพงศ. 778.997 ณ359ฟ 2556

Fundamental of Photography : พื้นฐานการ

ถายภาพ และเทคนิคควบคุมกลอง

ศักดิ์ระพี นพรัตน. 770 ศ326ฟ 2556



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

หมวด 700 ศิลปะและการบันเทิง

Getting started in digital photography : from 

snapshots to great shots 

คารา พริคานิค ; แปลโดย 

นิพัทธ ไพบูลยพรพงศ.

755 พ424ก 2557

Happy running : มาวิ่งกันเถอะ ภคณีย บุรุษภักดี ; นันทนา

รถ กริยาลีลากุล, เรียบเรียง

 ; อฑตยา นิลทองคํา, วาด

ภาพประกอบ.

796.42 ภ113ฮ 2558

The digital photography book vol.5 : 

เคล็ด(ไม)ลับ ถายภาพสวยดวยกลองดิจิตอล เลม 5

สก็อต เคลบี.้ 775 ค762ด 2557 ล.5

Tips of photography

สรางสรรคภาพถายอยางมืออาชีพ

อํานวยพร บุญจํารัส. 771 อ684ท 2555

เทคนิคและทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นสูง เทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย. 796.346 ท614ท 2555เทคนิคและทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นสูง เทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย. 796.346 ท614ท 2555

เทคนิคและทักษะกีฬาบาสเกตบอล เทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย. 796.323 ท614ท 2555

ยิงปน โดยฝายวิชาการ บริษัท 

สกายบุกส จํากัด.

799 ย250 2549

วายน้ํากีฬาเพื่อทุกคน ศุกล อริยสัจสี่สกุล. 797.21 ศ656ว 2556

ศิลปะการถายภาพบุคคล ชลิดา ทรงประสิทธ์ิ. 780 ช251ศ 2557

องคประกอบศิลปสําหรับนักถายภาพ สุรพงษ บัวเจริญ. 771 ส852อ 2554



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก
A Christmas carol the graphic novel Charles Dickens ; script 

adaptation, Sean 

Michael Wilson.

823.8 W746C 2011

Dracula : the graphic novel Bram Stoker ; based on 

a script by Jason 

Cobley ; linework, Staz 

Johnson ; colouring, 

823.8 C656D 2013

Great expectations : the graphic novel Charles Dickens ; script 

by Jen Green ; adapted 

by Brigit Viney.

823.8 D548G 2010

Henry V the graphic novel William Shakespeare ; 

script by John 

McDonald ; adapted by 

Brigit Viney.

822.33 S527H 2009

Romeo and Juliet : the graphic novel William Shakespeare. 822.33 S527R 2010

หมวด 800 วรรณคดี

Romeo and Juliet : the graphic novel William Shakespeare. 822.33 S527R 2010

The Canterville ghost : the graphic novel Oscar Wilde. 823.8 W671C 2011

The tempest : the graphic novel William Shakespeare ; 

based on an original 

script by John 

McDonald.

822.33 S527T 2011

แคใชคําใหฉลาด ก็เพิ่มโอกาสจาก 0 เปน 100 ซาซากิ เคอิจ,ิ ผูเขียน ; ทิน

ภาส พาหะนิชย, ผูแปล.

808.5 ค811ค 2557

รามเกียรติ์ : อวสานทศกัณฐ รัตนา คชนาท. 895.914 ร375ร 2558

ไสเดือนตาบอดในเขาวงกต วีรพร นิติประภา. 895.913 ว829ส 2558



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก
Attack on Pearl Harbor : strategy, combat, 

myths, deceptions 

Alan D. Zimm. 940.5426 Z71A 2011

Beyond our borders : Canada and Latin 

America 

by J. Warren Nystrom, 

Emlyn D. Johnes and 

Helen Harter 

.

971 N998B 1965

Collins atlas of World War II [edited by] John Keegan. 940.53 C712 2006

D-Day : 'Neptune', 'Overlord' and the Battle 

of Normandy : operations manual : insights 

into how science, technology and 

engineering made the Normandy invasion 

Jonathan Falconer. 940.5421 F182D 2013

If Mahan ran the Great Pacific War : an John A. Adams. 940.545 A214I 2008

หมวด 900 ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร

If Mahan ran the Great Pacific War : an 

analysis of World War II naval strategy 

John A. Adams. 940.545 A214I 2008

Six days of war : June 1967 and the making 

of the modern Middle East

Michael B.Oren. 956.046 O66S 2003

The Vietnam war : a concise international 

history 

Mark Atwood Lawrence. 959.7043 L419V 2008

กษัตริยและราชวงศ ในยุโรปยุคกลาง อนันตชัย จินดาวัฒน. 940.1 อ169ก 2557

เกาหลีใต พวงนิล คําปงสุ, ผูแปล ; 

นวลจันทร คําปงสุ, 

บรรณาธิการฉบับภาษาไทย.

915.19 ก839 2558

คานธี : ความรูฉบับพกพา ภิกขุ ปาเรคห ; อลิสา สันต

สมบัติ, แปล .

923.254 ค332อ 2557



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

หมวด 900 ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร

เคนส : ความรูฉบับพกพา โรเบิรต สกิเดลสก,ี เขียน ; 

สฤณี อาชวานันทกุล, แปล

920.71 ค731ส 2558

จอรจ วอชิงตัน มัณฑิรา. 923.1 จ212ม 2558

จอหน เอฟ. เคเนดี โดย มัณฑิรา. 923.173 จ213ม 2558

จิ๋นซีฮองเต จักรพรรดิผูรวมแผนดินจีน สาละ บุญคง. 951.01 ส684จ 2557

จูเลียส ซีซาร โดย มัณฑิรา. 923.132 จ685ม 2558จูเลียส ซีซาร โดย มัณฑิรา. 923.132 จ685ม 2558

เจงกีสขาน โดย มัณฑิรา. 923.15 จ687ม 2558

ซุน ยัตเซ็น มัณฑิรา. 923.15 ซ411ม 2558

ทําไมควรอาน คารล มารกซ : บทวิพากษ

เศรษฐศาสตรการเมือง,  แรงงานรับจางและทุน 

วิทยากร เชียงกูล. 923.243 ว582ท 2558

นโปเลียน โบนาปารต โดย มัณฑิรา. 923.173 น163ม 2558

บุคคลผูสรางตํานานใหโลกจารึก Dr.Know ; ธัญญารัตน อุดม

เดชถาวร, บรรณาธิการ.

920 ด261บ 2558



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก

หมวด 900 ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร

เปดประตูทองเท่ียวอาเซียน : เชื่อมโยง 10 ประเทศ

เปนหนึ่งเดียว

พินิจ จันทร และคณะ. 915.9 พ685ป 2556

พระเจาเฟรเดริคมหาราช โดย มัณฑิรา. 923.1 ฟ619ม 2558

มารกซ : ความรูฉบับพกพา ปเตอร มารกซ ; เกษียร เต

ชะพีระ, แปล .

921 ซ239ม 2558

ลิงคอลน : ความรูฉบับพกพา โดย อัลเลน ซ.ี เกวลโซ ; 

ธเนศ อาภรณสุวรรณ : แปล.

923.173 ล415ธ 2556

ลิงคอลน มหาบุรุษ โดย เดล คารเนกี ; แปลโดย 923.173 ล419ค 2558ลิงคอลน มหาบุรุษ โดย เดล คารเนกี ; แปลโดย

 อาษา ขอจิตตเมตต.

923.173 ล419ค 2558

วาระสุดทายของฮิตเลอร ฮิวจ เทรเวอร-โรเปอร ; 

จักรกฤษณ อุทโยภาศ, แปล.

923.2 ฮ431ท 2555

อดอลฟ ฮิตเลอร โดย มัณฑิรา. 923.2 อ122ม 2558

อเล็กซานเดอรมหาราช มัณฑิรา. 923.1 อ431ม 2558

ไอเซนฮาวร โดย มัณฑิรา. 923.173 อ992ม 2558



ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก
Guinness world records  2016 - R 032.02 G964 2016

Jane's submarines : war beneath the waves 

from 1776 to the present day

Robert Hutchinson. R 359.98 H975J 2005

Jet fighters inside out Jim Winchester. R 623.746 W759J 2014

การใช กระ และ กะ พรอมความหมาย : ฉบับราช

บัณฑิตยสภา

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา. อ 495.913 ส691ก 2558

พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม ๑-๒. อ 495.931 ร421พ 2557

หนังสืออางอิง

พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม ๑-๒. อ 495.931 ร421พ 2557

ภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา 

(แกไขเพิ่มเติม)

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา. อ 495.9131 ส691ภ 2558

วาริชศาสตร อรพิน ยงวัฒนา. อ 551.48 อ334ว 2552

ศัพทตางประเทศท่ีใชคําไทยแทนได ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน เลม ๑.

อ 495.912 ศ337 2557 ล.1

อานอยางไรและเขียนอยางไร ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน (แกไขเพิ่มเติม)

ราชบัณฑิตยสถาน. อ 495.9131 ร421อ 2557


