
รายการหนังสือใหมป 2560 
หมวด 000 วิทยาการคอมพิวเตอร สารสนเทศ และความรูทั่วไป 

ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

Android, how to program  Deitel, Paul J.  

Deitel, Harvey M.  

Deitel, Abbey.  

006.7 D325A 2015 

 
The AVR Microcontroller and Embedded 

Sysyems : Using Assembly and C  

Mazidi, Muhammad Ali.  

Naimi, Sarmad.  

Naimi, Sepehr.  

004.6 M475T 2014 

 
C programming : absolute beginner's guide  Perry, Greg.  

Miller, Dean .  

005.133 P462C 2014 

 
Computer networks and Internets  Comer, Douglas.  004.6 C732C 2015 

 
Computer security : principles and 

practice  

Stallings, William.  

Brown, Lawrie.  

005.8 ST782C 2015 

 
Java : an introduction to problem solving 

& programming  

Savitch, Walter J., 1943-  

Mock, Kenrick.  

Bhattacharjee, Arup 

Kumar.  

Mukherjee, Soumen.  

005.133 S267J 2015 

 

 

 



หมวด 000 วิทยาการคอมพิวเตอร สารสนเทศ และความรูทั่วไป 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

Learning MIT App Inventor : a hands-on 

guide to building your own android apps  

Walter, Derek.  

Sherman, Mark.  

005.3 D325A 2015 

 
Sams teach yourself R in 24 hours  Nicholls, Andy.  

Pugh, Richard 

(Statistician), author.  

Gott, Aimee, author.  

005.133 N613S 2017 

 
ชางคอม ประกอบ ติดต้ัง และแกปญหาเครื่อง 

Windows 10 และ Windows 8.1/7 for 

beginners  

พันจันทร ธนวัฒนเสถียร.  

อัมรินทร เพ็ชรกุล.  

004.028 พ553ช 2559 

 
เจาะระบบ Registry ไขความลับ Windows 10  ภานุมาศ สุวรรณ.  

ณัฐวศา สุทธิธาดา, 

บรรณาธิการ.  

004.028 ภ447จ 2559 

 
คูมือใชงาน Windows 10 & Office 2016  สุธีร นวกุล.  004.028 ส786ค 2559 

 
คูมือใชงาน Windows 10 ฉบับสมบูรณ  สุธีร นวกุล.  004.028 ส786คว 2559 

 
การวิเคราะหและออกแบบระบบ  โอภาส เอี่ยมสิริวงศ.  

สมโภชน ช่ืนเอี่ยม.  

004.21 อ978ก 2558 

 



หมวด 000 วิทยาการคอมพิวเตอร สารสนเทศ และความรูทั่วไป 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

คูมือเรียนและใชงาน Computer network lab 

ฉบับใชงานจริง  

จักรชัย โสอินทร.  

เพชร อิมทองคํา.  

คมเดช เผือดผุด.  

กิตินันท พลสวัสด์ิ, 

บรรณาธิการ.  

004.6 จ217ค 2558 

 

คูมือเรียนและใชงาน Network security lab 

ฉบับใชงานจริง  

จักรชัย โสอินทร.  

เพชร อิมทองคํา.  

คมเดช เผือดผุด.  

ชาติชาย ปุณริบูรณ.  

ศรายุทธ พลูสงวน  

สุทธิพันธุ แสนละเอียด, 

บรรณาธิการ.  

004.6 จ217ค 2559 

 

ประยุกตสรางเว็บไซต และเปดรานคาออนไลน

ดวย WordPress woocommerce+themes & 

plugins ฉบับสมบูรณ  

จีราวุธ วารินทร.  004.62 จ566ป 2560 

 
สรางเว็บไซตดวย WordPress themes & 

plugins for beginners  

จีราวุธ วารินทร.  004.62 จ566ส 2560 

 
ติดต้ังและบริหารระบบ e-Learning ดวย 

Moodle ฉบับสมบูรณ  

อาณัติ รัตนถิรกุล.  004.678 อ618ต 2558 

 
คูมือเรียน เขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ)  โชติพันธุ หลอเลิศสุนทร.  

ฐิตะพันธุ หลอเลิศสุนทร.  

005.133 ช826ค 2559 

 

 



หมวด 000 วิทยาการคอมพิวเตอร สารสนเทศ และความรูทั่วไป 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

การเขียนโปรแกรม Java และ Android  บัญชา ปะสีละเตสัง.  005.133 บ253ก 2559 

 
Professional visual C # 2015  ศุภชัย สมพานิช.  005.133 ศ683ป 2559 

 
Professional visual basic 2015  ศุภชัย สมพานิช.  005.133 ศ683ป 2559 

 
การใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล Microsoft 

Access 2010  

พัฒนพงษ อมรวงศ.  

นฤชิต แววศรีผอง.  

วิวัฒน สุวนันทวงศ.  

ภุชงค  จันทรเปลง.  

วิเชียร วิสุงเร.  

005.74 ก449 2556 

 

คูมือใชงาน Access 2013 ฉบับสมบูรณ  ดวงพร เกี๋ยงคํา.  005.74 ด211ค 2558 

 
รอบรู ประยุกตใช SQL Server  เกษม กมลชัยพิสิฐ.  005.7585 ก783ร 2559 

 
สรางเว็บไซตใหใชไดกับทุกอุปกรณ = 

Responsive web design  

โรส, แดน.  

Rose, Dan.  

สหทัศน วชิระนภศูล.  

006.68 ร943ส 2559 

 



หมวด 000 วิทยาการคอมพิวเตอร สารสนเทศ และความรูทั่วไป 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

Photoshop CC & CS6 creative retouch ตัด

ตอภาพเหนือจินตนาการ  

เกียรติพงษ บุญจิตร.  006.686 ก854ฟ 2559 

 
การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณคอมพิวเตอร

พกพา  

ภุชงค  จันทรเปลง.  

พัฒนพงษ อมรวงศ.  

เทียนชัย ไชยโชค.  

วิวัฒน สุวนันทวงศ.  

วิเชียร วิสุงเร.  

006.7 ภ622ก 2558 

 

48 เงื่อนงํามรณะท่ีชวยคุณโกงความตายจาก

มัจจุราช = But will it kill me?  

พาวเวลล, ไมเคิล.  

จิตรลดา สิงหคํา.  

030 พ623ส 2559 

 
100 ถาม-ตอบ หมวด บุคคลสําคัญ  อําพรรณ วะสิโน.  030 ห159 2555 

 
Future = ปญญาอนาคต  ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.  089.95911 ภ524ฟ 

2559 

 
เมื่อวัยเด็ก  เอนก นาวิกมูล.  089.95911 อ893ม 2556 

 
 

 

 

 



หมวด 100 ปรัชญา จิตวิทยา 

ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

61 คําถาม สแกนนิสัย (ท่ีไมมีใครบอกคุณ)  นะกะงะวะ, โจซุเกะ.  

กิ่งดาว ไตรยสุนันท.  

138 น111ห 2560 

 
เปล่ียนตัวเอง ใหเปนคนหัวดีดวย วิธีการจํา 

ภายใน 1 นาที = Honto ni atama ga 

yokunaru ippunkan kiok uhou  

อิชิอิ, ทาคาชิ.  

ภาณิน เพียรโรจน.  

153.12 อ716ป 2559 

 
สุดยอดวิธี ฝกสมอง เพิ่มความจํา = Brilliant 

memory training : stop worrying about 

your memory and start using it - to the 

full!  

แฮนค็อก, โจนาธาน.  153.14 ฮ842ส 2559 

 
57 เคล็ดลับเรียกความสําเร็จ มากองตรงหนา = 

Change your mind : 57 ways to unlock 

your creative self  

จัดคินส, ร็อด.  153.42 จ235ห 2559 

 
คิดแลวตองทําใหสําเร็จนี่แหละยิว  จันท เสวิกุล.  153.42 จ242ค 2558 

 
หลอกสมองใหลองคิดกลับดาน  นิชิดะ, ฟุมิโอะ.  

สกล โสภิตอาชาศักด์ิ.  

153.42 น561ห 2560 

 
จิตวิทยากับการพัฒนาตน  ธัญญภัสร ศิริธัชนราโรจน.  155 ธ451จ 2559 

 



หมวด 100 ปรัชญา จิตวิทยา 

ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

การพัฒนาบุคลิกภาพ  กิจจา บานช่ืน.  155.25 ก637ก 2559 

 
เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ = Personality 

development techniques  

ชลลดา ทวีคูณ.  155.25 ช227ท 2556 

 
คิดใหเล็กลง แลวลงมือทําซะ = Mini habits : 

smaller habits, bigger results  

ไกส, สตีเฟน.  

กัณฑอเนก จารุรักษา.  

Guise, Stephen. Mini 

habits : smaller habits, 

bigger results.  

158 ก981ค 2559 

 

กฎ 80/20 : เคล็ดลับการทํานอยสําเร็จมาก จาก 

SmarterComics = The 80/20 principle : 

based on the international bestseller  

คอช, ริชารด, ค.ศ. 1950-  

วรินดา.  

158 ค183ก 2555 

 
วัยวาวุนรุน 30  ทอฟฟ แบรดชอว.  158 ท331ว 

 
100 เคล็ดลับยกระดับความสุข = 100 Simple 

secrets of happy people  

นิเวน, เดวิด.  

อิศรา ราชตราชู.  

Niven, David.  

158 น638ห 2559 

 
100 เคล็ดลับยกระดับความสําเร็จ = 100 

Simple secrets of successful people  

นิเวน, เดวิด.  

อิศรา ราชตราชู.  

Niven, David.  

158 น638หร 2559 

 



หมวด 100 ปรัชญา จิตวิทยา 

ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

จริต 6 : ศาสตรในการอานใจคน  อนุสร จันทพันธ.  

บุญชัย โกศลธนากุล.  

158 อ231จ 2559 

 
แคบนนอยลงวันละนิด ชีวิตจะเปล่ียนมหาศาล = 

A complaint free world : how to stop 

complaining and start enjoying the life you 

always wanted  

โบเวน, วิล.  

วุฒินันท ชุมภู.  

สมชัย เบญจมิตร.  

158.1 บ931ค 2559 

 
วิ่งตามฝน ยังไงก็ชนะ  ภัทรพล เหลือบุญชู.  158.1 ภ367ว 

 
เสริมพลังลบ = NeEnery  หลิน, ยู เซิ่ง.  

หวัง เผิง.  

158.1 ห334ส 2560 

 
ชีวิต Strong ตองมีแผน! = The life plan  แอชตัน, โรเบิรต.  

Ashton, Robert. The life 

plan.  

จิตรลดา สิงหคํา.  

158.1 อ939ช 2559 

 
ผูหญิงไมอธิบาย ผูชายเดาใจไมเปน  ทัตสึนะร,ิ อิโอะตะ.  

อารีรัตน นาคสวัสด์ิ.  

158.2 ท343ผ 2560 

 
เรื่องหัวใจอยาใชสูตร  นภาพร ไตรวิทยวารีกุล.  158.2 น197ร 2559 

 



หมวด 100 ปรัชญา จิตวิทยา 

ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

กลยุทธเกมอานใจคน = Games people play  เบิรน, อิริก.  

Mr.Lawrence10  

Berne, Eric. Games 

people play  

158.2 บ871ก 2559 

 
ส่ิงท่ีเจานายไมเคยบอก  โอมศิริ วีระกุล.  158.2 อ979ส 2559 

 
งานของฉันสนุกเปนบาเลย!  คิม, จงชิก.  

ภัททิรา จิตตเกษม.  

158.7 ค451ง 2559 

 
วิธีเอาตัวรอดจากท่ีทํางานท่ีสุดแสนจะนาเบ่ือ

หนาย = Answers to the most : asked 

questions from office workers  

ชิง, ซันฮุน.  

วิทิยา จันทรพันธ.  

158.7 ช541ว 2559 

 
สําเร็จไดสไตลคนข้ีเกียจ = Namakemono mo 

anata ga umaku iku 57 no housoku  

ฮนดะ, นะโอะยุกิ.  

สุธาสินี ขจร.  

Honda, Naoyuki.  

158.7 ฮ121ส 2559 

 
จริยธรรมและการบริหารธุรกิจ  พักตรผจง วัฒนสินธุ.  174.4 พ511จ 2559 

 
จริยธรรมในวิชาชีพทหาร  ศานิต สรางสมวงษ.  

พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย.  

174.9355 ศ344จ 2559 

 



หมวด 200 ศาสนา 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

เรื่องของกู  นที เอกวิจิตร.  

นภ วีระพงศ.  

294.3442 อ847ร 

 

 

หมวด 300 สังคมศาสตร 
 ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

ISIS : เจาะลึกกองกําลังรัฐอิสลาม = ISIS : inside 

the army of terror  

ไวสส, ไมเคิล.  

ฮัซซาน, ฮัซซาน.  

ไพรัตน พงศพานิชย  

Weiss, Michael. 

303.625 ว987อ 2559 

 
มรดกทางวัฒนธรรม "ภาคใต"  วิมล จิโรจพันธุ.  

ประชิด สกุณะพัฒน.  

กนิษฐา เชยกีวงศ.  

306.09593 ว663ต 2551 

 
มรดกทางวัฒนธรรม "ภาคกลางและภาค

ตะวันออก"  

วิมล จิโรจพันธุ.  

ประชิด สกุณะพัฒน.  

กนิษฐา เชยกีวงศ.  

306.09593 ว663ตก

2551 

 
มรดกทางวัฒนธรรม "ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"  วิมล จิโรจพันธุ.  

ประชิด สกุณะพัฒน.  

กนิษฐา เชยกีวงศ.  

306.09593 ว663ตห 

2551 

 
มรดกทางวัฒนธรรม "ภาคเหนือ"  วิมล จิโรจพันธุ.  

ประชิด สกุณะพัฒน.  

กนิษฐา เชยกีวงศ.  

306.09593 ว663ม 2551 

 



หมวด 300 สังคมศาสตร 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

สิทธิมนุษยชนไรพรมแดน : ปรัชญา กฎหมาย และ

ความเปนจริงในสังคม = Humam rights 

without frontiers : philosophy, law and 

social reality  

จรัญ โฆษณานันท.  323 จ154ส 2559 

 
นโยบายการตางประเทศของเกาหลีใต  ซองโฮ, ชิน.  

ภัททิรา จิตตเกษม.  

327.5195 ซ116น 2559 

 
ปลูกตนไมแหงการเงิน  กิตินุ มวยเทง.  332.024 ก677ป 2559 

 
77 วิธีออมเงินใหรวยไมรูตัว = How to save 

money 77 in different ways  

ปฐม เพชรพลอย.  332.0415 ป341จ 2558 

 
ผาความลับงบการเงิน  ภัทรธร ชอวิชิต.  332.632 ภ366ผ 2559 

 
OIC องคการมุสลิมโลกในโลกมุสลิม : พัฒนาการ 

บทบาทขององคการความรวมมืออิสลามและ

ความสัมพันธกับประเทศไทย  

จรัญ มะลูลีม.  341.247 จ154อ 2555 

 
คูมือเตรียมสอบใบขับข่ี รถยนตและจักรยานยนต 

ฉบับสมบูรณ  

เปรมฤดี ศรีกําพี้.  343.094 ป713ค 2558 

 



หมวด 300 สังคมศาสตร 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

เจาะลึกสงครามลับ CIA = The way of the 

knife  

มาซเซ็ตติ, มารก.  

นพดล เวชสวัสด์ิ, ผูแปล.  

Mazzetti, Mark.  

353.170973 ม416จ

2559 

 
นักรบสันติวิธี : ประวัติศาสตร ตํารา และวาท

กรรมการทหารไทย  

สรศักด์ิ งามขจรกุลกิจ.  355.009593 ส342น 

2558 

 
The books of five rings : คัมภีรหาหวง  มิยาโมโต, มูซาชิ, ค.ศ. 

1584-1645.  

ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา.  

Miyamoto, Musashi, 

1584-1645.  

355.547 ม661ค 2558 

 

คอรรัปชัน : ความรูฉบับพกพา = Corruption : a 

very short introduction  

โฮลมส, เลสลี.  

ธงทอง จันทรางศุ.  

พิเศษ สอาดเย็น.  

Holmes, Leslie.  

364.1323 ฮ952ค 2559 

 
เล้ียงลูกอยางไรไมใหเปนฆาตกร  สรจักร ศิริบริรักษ.  

ประดับพร ฉันทวรลักษณ.  

เมธี รุจางกูร.  

364.15 ส324ล 2555 

 
การวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ  กมลวรรณ ตังธนกานนท.  

  

371.26 ก137ก 2559 

 
การวัดและประเมินทักษะการเรียนรู  โชติกา ภาษีผล.  

ณัฏฐภรณ หลาวทอง.  

กมลวรรณ ตังธนกานนท.  

  

371.26 ช823ก 2558 

 



หมวด 300 สังคมศาสตร 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

เคล็ดลับเลิกทรมานกับการอานหนังสือ  อิวะนะม,ิ คุนิอะคิ.  

พิชชาภา.  

371.30281 อ751ค 2560 

 
ฮารวารด มหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดของโลก : สอนวิธี

คิด = Harvard's 4:30 A.M.  

เหวย, ซิ่วอิง.  

ชํญญพร จาวะลา.  

378.73 ห749ฮ 2560 

 
เรื่องเลาจากขาวของเครื่องแตงกาย  ส. พลายนอย.  390.09593 ส113ร 2553 

 
สุภาษิตและอุปมาอุปไมยภาษาอังกฤษ = 

Proverbs & Metaphors  

อาจารยเอก.  398.9 อ599ส 

 

 

หมวด 400 ภาษา 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

Advanced Grammar in use : A self-study 

reference and praactice book for 

advanced learners of English  

Hewings, Martin.  425 H599A 2015 

 
Oxford English grammar course : Advanced 

a grammar practice book for Advanced 

students of English with answers  

Swan, Michael.  

Walter, Catherine, 1946-.  

425 SW972O 2011 

 



หมวด 400 ภาษา 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

Oxford English grammar course : Basic a 

grammar practice book for elementary to 

pre-intermediate students of English with 

answers  

Swan, Michael.  

Walter, Catherine, 1946-.  

425 SW972O ฺB 2011 

 
Oxford English grammar course : 

Intermediate a grammar practice book for 

intermediate and upper-intermediate 

students of English with answers  

Swan, Michael.  

Walter, Catherine, 1946-.  

425 SW972O ฺI 2011 

 
ETS : Official TOEFL iBT tests : Volume 1.    428.0076 ET85 2015 

 
ETS : Official TOEFL iBT tests : Volume 2.    428.0076 ET85 2016 

 
Barron's essential words for the TOEFL : 

test of English as a foreign language  

Matthiesen, Steven J.  428.0076 M443B 2014 

 
Longman introductory course for the 

TOEFL test : iBT  

Phillips, Deborah.  428.0076 P558L 2014 

 
Cambridge English : The official Cambridge 

guide to IELTS for academic & general 

training : studen's booknwith answers  

Cullen, pauline.  

French, Amanda.  

Jakeman, Vanessa.  

428.1076 C967C 2016 

 



หมวด 400 ภาษา 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

Barron's writing for the TOEFL iBT  Lougheed, Lin.  428.1076 L887B 2014 

 
Barron's IELTS : International English 

Language Testing System  

Lougheed, Lin.  428.1076 L887B 2016 

 
Barron's IELTS strategies and tips  Lougheed, Lin.  428.1076 L888B 2016 

 
Ready for IELTS : coursebook  McCarter, Sam.  428.1076 M478R 2010 

 
Barron's TOEFL strategies and tips : 

Outsmart the TOEFL  

Sharpe, Pamela J.  428.1076 S532B 2015 

 
Barron's TOEFL iBT : Internet-based test  Sharpe, Pamela J.  428.1076 S532B 2016 

 
Perfect Grammar : How to Recognise 

Correct and Avoid  Grammatical Errors  

Soles, Derek.  428.5 SO685P 2016 

 



หมวด 400 ภาษา 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

Cambridge English official IELTS 11 

academic with answers : authentic 

examination papers  

  428.75 C178 2016 

 
Exam essentials practice tests 2 : IELTS  Gough, Chris.  

Hutchison, Susan.  

428.75 G692E 2015 

 
Kaplan IELTS premier with 8 practice tests.  Kaplan Publishing.  428.75 K17 2016 

 
Barron's IELTS : practice exams  Lougheed, Lin.  428.75 L887B 2013 

 
Barron's IELTS strategies and tips  Lougheed, Lin.  428.75 L887B 2013 

 
Barron's IELTS strategies and tips  Lougheed, Lin.  428.75 L887B 2016 

 
Barron's IELTS : practice exams  Lougheed, Lin.  428.75 L887B 2016 

 



หมวด 400 ภาษา 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

Essential words for the IELTS  Lougheed, Lin.  428.75 L887E 2014 

 
Barron's IELTS : International English 

Language Testing System  

Lougheed, Lin.  428.75 L888B 2016 

 
Mastering the American accent  Mojsin, Lisa.  428.3 M715M 2016 

 
ภาษาและภาษาศาสตร  ดียู ศรีนราวัฒน.  

ชลธิชา บํารุงรักษ.  

410 ภ483 2559 

 
กระบวนการกลายเปนรูปไวยากรณ  กิ่งกาญจน เทพกาญจนา.  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คณะอักษรศาสตร.  

415 ก631ก 2559 

 
200 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ  ธูปทอง กวางสวาสด์ิ.  420.71 ธ743ส 2559 

 
Tense เขาใจงาย เกงไดดวยภาพ = Learn 

English tenses through pictures : เรียน 

tense แนวใหม เขาใจงายไมเหมือนใคร ดวยการ

ใชแผนภาพ  

ชัยยง เผือกทอง.  

Kanda Wangdee.  

 

425 ช414ท  2559 

 



หมวด 400 ภาษา 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

ไวยากรณภาษาอังกฤษสําหรับผูเริ่มตน = English 

grammar for beginners  

พิมพพิศา รัตนดิลก ณ 

ภูเก็ต.  

425 พ718ว 2559 

 
Preposition และ article ท่ีตองรูและใชบอย  วราลักษ บุญเทพ.  

นักรบ พิมพขาว.  

425 ว323พ 2559 

 
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย = English for 

research writing  

กันยารัตน เกตุขํา.  428 ก392ภ 2560 

 
Catch Phrases สํานวนฮิตติดปาก  สรรเสริญ สุวรรณประเทศ.  428 ส339ค 2550 

 
โคตร idioms  อาจารยเอก.  428 อ599ค 2559 

 
การสอนภาษาอังกฤษดวยเทคโนโลยี  ธูปทอง กวางสวาสด์ิ.  428.0071 ธ743ก 2557 

 
Easy English news, the third year = ขาว

ภาษาอังกฤษอานงาย ปสาม  

เฟรดริคสัน, เทอรรี่ แอล.  

สุนีย แคนยุกต, แปล.  

Fredrickson, Terry L.  

428.02 ฟ619อ 2558 

 



หมวด 400 ภาษา 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

Easy English news, the second year = ขาว

ภาษาอังกฤษอานงาย ปสอง  

เฟรดริคสัน, เทอรรี่ แอล.  

สุนีย แคนยุกต, แปล.  

Fredrickson, Terry L.  

428.02 ฟ619อ 2558 

 
Easy English news = ขาวภาษาอังกฤษอานงาย  เฟรดริคสัน, เทอรรี่ แอล.  

สุนีย แคนยุกต, 

บรรณาธิการ.  

Fredrickson, Terry L.  

ขวัญฤทัย ช้ินมาลัย.  

428.02 ฟ619อ 2558 

 

Online/offline : You can read the Bangkok 

Post and improve your English at the same 

time = จะออนไลน/ออฟไลนคุณก็อานขาว

บางกอกโพสตไดและพัฒนาภาษาอังกฤษไปดวย

ในเวลาเดียวกัน  

เฟรดริคสัน, เทอรรี่ แอล.  

Fredrickson, Terry L.  

สุนีย แคนยุกต, แปล.  

428.02 ฟ619อย 2558 

 

เรียนอังกฤษผานการแปล = English through 

translation  

เศรษฐวิทย.  428.02 ศ866ร 2559 

 
ERROR เจง! สุดยอดเทคนิค : แค"จับคู" ก็ "รู

คําตอบ"  

อุษา วัชรินทรเสวี.  

พัชรมน ล้ิมประเสริฐ.  

428.02 อ864อ 2558 

 
ศัพทอังกฤษจําแมน : คําเหมือน-คําตรงขาม  ฉาง, หลุยส.  

ทาวเนนด, แมทธิว เดวิด.  

พิมพพิศา เอี่ยมทิพย.  

อโณทัย องกิตติกุล.  

Chang, Luiz.  

428.1 ฉ269ศค 2559 

 

 

 



หมวด 400 ภาษา 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

ศัพทอังกฤษจําแมน : อุปสรรค-รากศัพท-ปจจัย  ฉาง, หลุยส.  

Chang, Luiz V.  

มนตชนก ศาสตรหนู.  

ธีรา.  

ทาวเนนด, แมทธิว เดวิด.  

428.1 ฉ269ศอ 2559 

 

แบบฝกหัดคําศัพทภาษาอังกฤษ ม.ปลาย = 

Vocab express  

ฐกร เจษฎาภัทรกุล.  428.1 ฐ111บ 2537 

 
ทบทวนภาษาอังกฤษ เรื่องงายๆ ไมตองงอติวเตอร  บี ทีม.  428.1 บ351ท 2559 

 
หลักการวิเคราะหคําศัพทภาษาอังกฤษ= The 

principle of vocabularies : เรียนรูคําศัพท

ภาษาอังกฤษดวยการวิเคราะหความหมายของคํา

โดยใชหลักการและทฟษฎีตางๆ  

  428.1 ภ524ห 2554 

 
เกงอังกฤษดวยเกมคําศัพท = Prefix suffix root  มิสเตอรเบรดด้ี.  428.1 ม594ก 2558 

 
จําศัพทแมนแสนงาย = Super easy ways to 

remember 500 words  

อี, จองฮุน.  

วิมลมาส หมื่นหอ, ผูแปล.  

ซึงฮวา พยอน, ผูวาด

ภาพประกอบ.  

428.1 อ769จ 2559 

 

 

 

 



หมวด 400 ภาษา 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

เลมเดียวครบถวน กริยา 3 ชอง + Two words 

verb + สํานวนภาษาอังกฤษใชบอย  

วราลักษ บุญเทพ.  

นักรบ พิมพขาว, 

บรรณาธิการ.  

กรภัทร สุทธิดารา, 

บรรณาธิการบริหาร.  

428.2 ว323ล 

 

Super Tense = เนนย้ําจํางายใน 1 นาที!!  นิลรัตน งามวิจิตวงศ.  

ตอทอง ทองหลอ, 

บรรณาธิการ.  

428.24 น665ซ 2558 

 
English around the world = ใชภาษาอังกฤษ

เดินทางรอบโลกไดงายนิดเดียว  

บี ทีม.  

จารุณี จันทรลอยนภา, 

บรรณาธิการ.  

428.24 บ352อ 2558 

 
Brighter English : ตําราไวยากรณอังกฤษท่ีเขียน

ส้ัน! อานงาย! เขาใจเร็ว!  

บุญทรง สุวัตถี.  428.24 บ461บ 2559 

 
ฝกสนทนาภาษาอังกฤษตอนรับ AEC  Samyan station.  428.24 ฝ219 2559 

 
ภาษาไทยพูดอยางนี้ ภาษาอังกฤษพูดอยางไร  ภาณุพงศ คําวชิรพิทักษ.  428.24 ภ447ภ 2558 

 
แบกอังกฤษใสเป เท่ียวเมืองนอก  มาดาม เคย.  428.24 ม431บ 2558 

 



หมวด 400 ภาษา 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

พูดอังกฤษไดแนๆ แค 3 เดือน = English magic  โรแยล, อาร.  

ชนัฐ เกิดประดับ, ผูแปล.  

Royale, R.  

428.24 ร942พ 2558 

 
สนทนาภาษาอังกฤษ 108 สถานการณใชไดจริงใน

ชีวิตประจําวัน  

สุพรรษา อนิวงค, 

บรรณาธิการ.  

คณาจารยและกอง

บรรณาธิการสํานักพิมพ.  

428.24 ส187 2558 

 
อังกฤษไมพรอม แตพรอมเท่ียว! = Have a nice 

trip!  

อาจารยเอก.  428.24 อ599อ 2558 

 
Chartbook : Basic English grammar Third 

edition = หลักไวยากรณภาษาอังกฤษเบ้ืองตน  

อารซาร, เบตตี ชรัมพเฟอร.  

บุญฤทธิ์ ตังคะกาญจน, ผู

แปล.  

โสพันธ รุงเรืองวรทัศ, ผูวาด

ภาพประกอบ.  

Azar, Donald A.  

Hagen, Stacy A.  

428.24 อ644ช 2555 

 

Instant English : เกงอังกฤษไดไมยากใน 3 นาที  เจกิตาน เสือสงวนศักด์ิ.  

วรุฬ อรุณดํารงโรจน, ผูแตง

รวม.  

วีระวฒัน สมจารีย, ผูแตง

รวม.  

428.249591 จ567อ

2559 

 

พูดอังกฤษเกไกสไตลอเมริกัน = Talk like a New 

yorker  

ไซ, เคอรรา.  

สุวิทย ขจรโกวิทย, ผูวาด

ภาพ.  

พรนภัส วงษประกอบ, ผู

แปล.  

Tsai, Kerra.  

428.249591 ซ951พ

2559 

 



หมวด 400 ภาษา 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

พูดอังกฤษในชีวิตประจําวัน ฉบับการตูน  ฝายวิชาการไอคิวพลัส.  428.249591 พ843 2558 

 
เทคนิคอานภาษาอังกฤษ = X-treme speed 

reading  

อเบลลา, เจมส.  

ปฏิพล ต้ังจักรวรานนท.  

Abela, James.  

428.4 อ238ท 2557 

 
Mind map พูดญี่ปุนแบบเนนๆ  สมาพร สุขสําอางค.  495.6824 ส299ม 2559 

 
พูดเกาหลีเปนเร็วโตตอบไดทันใจ  กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส.  

บุษกร กูหลี, บรรณาธิการ.  

495.7834 ก351พ 2558 

 
เกงเกาหลีเลมเดียวเอาอยู! เลมเดียว! = Let's 

speak Korean  

อิงอร ศรีเกษ.  495.7834 อ715ก 2557 

 
คําราชาศัพทและคําสุภาพ  คณาจารยภาษาไทย.  495.913 ค127ค 2556 

 
หลักการใชภาษาไทย  นพดล จันทรเพ็ญ.  495.915 น169ห 2557 

 



หมวด 400 ภาษา 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

ภาษาศาสตรภาษาไทย  วรวรรธน ศรียาภัย.  495.915 ว276ภ 2556 

 
หลักภาษาไทย ฉบับนักเรียน นักศึกษา  วันเพ็ญ เทพโสภา.  495.915 ว435ห 2558 

 
หลักภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ)  วิเชียร เกษประทุม.  495.915 ว559ห 2557 

 
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร = Thai for 

communication  

จิรวัฒน เพชรรัตน.  

อัมพร ทองใบ.  

495.918 จ512ภ 2555 

 

 

หมวด 500 วิทยาศาสตร 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

คูมือโปรแกรมภาษา SCILAB สําหรับผูเริ่มตน  ปยะ โควินททวีวัฒน.  510.285 ป621ค 2551 

 
โปรแกรม SCILAB พื้นฐานและการประยุกตใช

งาน  

ปยะ โควินททวีวัฒน.  510.285 ป621ค 2556 

 



หมวด 500 วิทยาศาสตร 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

ความนาจะเปนและสถิติ  คณาจารยในภาควิชา

คณิตศาสตรและวิทยาการ

คอมพิวเตอร คณะ

วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.  

519.2 จ683ค 2555 

 

ระเบียบวิธีสถิติทางการศึกษา = Statistical 

methods in education  

กมลวรรณ ตังธนกานนท.  519.5 ก137ร 2558 

 
การถายโอนความรอน = [Heat transfer]  สมภพ จรุงธรรมโชติ.  536.2 ส271ก 2560 

 
คณิตศาสตรไฟฟา = Electrical mathematics  ธรรมนญู สุขไชยะ.  537 ธ434ค 2557 

 
เคมี : แบบฝกหัดเคมีระดับอุดมศึกษา = (College 

chemistry)  

โรเซ็นเบอรก, เจโรมี.  

พรสวรรค อมรศักด์ิชัย.  

รตนนท โชติมา.  

Epstein, Lawrence.  

Krieger, Peter.  

Rosenberg, Jerome.  

แอฟสทิน, ลอวเลนซ เอ็ม.  

540 ร932ค 2558 

 

 

 

 

 



หมวด 600 วิทยาศาสตประยุกต เทคโนโลยี 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

Kinematics and dynamics of machinery  Wilson, Charles E.  

Sadler, J. Peter.  

Yeo, Song Huat.  

I, Ming Chen.  

620.104 W747k 2006 

 
Applied Fluid Mechanics  Mott, Robert L.  

 Untener, Joseph A.  

620.106 M921A 2016 

 
Theory of vibration with applications  Thomson, William 

Tyrrell.  

Dahleh, Marie Dillon.  

620.3 T482T 2014 

 
Power plant engineering  Nag, P K.  621.31 N147P 2016 

 
Engineering circuit analysis  Hayt, William Hart, 1920-  

Kemmerly, Jack E. (Jack 

Ellsworth), 1924-.  

Durbin, Steven M.  

621.319 H426E 2015 

 
Fundamentals of electric circuits  Alexander, Charles K.  

Sadiku, Mathew N.O. 

jt.auth.  

621.3192 A375F 2017 

 
Digital signal processing  Proakis, John G.  

Kemmerly, Jack E. (Jack 

Ellsworth), 1924-.  

Manolakis, Dimitris G.  

621.382 P962D 2014 

 



หมวด 600 วิทยาศาสตประยุกต เทคโนโลยี 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

Signals and systems : continuous and 

discrete  

Ziemer, Rodger E.  

Tranter, William H.  

Fannin, D. Ronald.  

621.3822 Z72S 2014 

 
Fundamentals of thermal-fluid sciences  Cengel, Yunus A.  

Cimbala, John M.  

Turner, Robert H.  

621.402 C395F 2017 

 
Modern control engineering  Ogata, Katsuhiko.  629.8 O34M 2010 

 
Python for microcontrollers : getting 

started with MicroPython  

Norris, Donald.  629.895 N853P 2017 

 
เรียนรูเขียนแบบเบ้ืองตนดวยตนเอง.  สกายบุกส. ฝายวิชาการ.  604.2 ร832 2553 

 
คิดแบบหมอหายไว คิดแบบคนไขตายเร็ว = How 

doctors think  

กรูพแมน, เจอโรม.  

Groopman, Jerome.  

บุญสง รักวิริยะ.  

610 ก268ค 2557 

 
ยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดี  นะงุโมะ, โยะชิโนะริ.  

พิมพรัก สุขสวัสด์ิ.  

พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, 

บรรณาธิการ.  

Nagumo, Yoshinori.   

613 น441ก 2555 

 



หมวด 600 วิทยาศาสตประยุกต เทคโนโลยี 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

แกชาลงแน แคปลอยใหทองหิว  นะงุโมะ, โยะชิโนะริ  

โยซุเกะ.  

Nagumo, Yoshinori. 

Karada no naka kara 

kirei ni naru Dr.Nagumo 

Shiki kenkoho  

613 น441ก 2558 

 

พลัง 10 นาที ชวยใหเราไมแก = The power of 

10 minutes  

ปก, มิน-ซู.  

กาญจนา ประสพเนตร.  

Park, Min-soo.  

613 ป519พ 2558 

 
โชคดีท่ีไมไปหาหมอ 2: ปฏิวัติการบําบัดโรคราย

ใกลตัว  

ปานเทพ พัวพงษพันธ.  613 ป547ช 2558 

 
โชคดีท่ีไมไปหาหมอ 1: ปฏิวัติการกิน  ปานเทพ พัวพงษพันธ.  613 ป547ช 2558 

 
กิน หลับ ขยับตัว : เคล็ด(ไม)ลับเปล่ียนชีวิตแบบ

พลิกฝามือ = Eat move sleep : how small 

choices lead to big changes  

แรธ, ทอม.  

ดลพร รุจิรวงศ.  

Rath, Tom.   

613 ร915ก 2558 

 
โฮมฟตเนส 10 นาที โปรแกรมสลายไขมันสําหรับ

ผูหญิง  

ชเว, ซองโจ.  613.71 ช258ฮ 2558 

 

 

 



หมวด 600 วิทยาศาสตประยุกต เทคโนโลยี 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

เทรนเนอรลดเรียวขา  ซะอิโตะ, มิเอะโกะ.  

Saito, Mieko.  

ชุติมน ยงมานิตชัย,ผูแปล.  

613.711 ซ121ท 2556 

 
คูมือ ฝกเวทเทรนนิ่งอยางมืออาชีพ ฉบับ หลอลํ่า

ดวยบารเบล = Barbell hardcore  

คฑา อาภรณ.  

กฤษฎา จวนเย็น.  

613.713 ค119ค 2556 

 
คูมือฝกเวทเทรนนิ่งดวยตนเอง สไตลนักเพาะกาย

อาชีพ ฉบับ หลอลํ่าคุณทําได = Second edition  

คฑา อาภรณ.  613.714 ค119ค 2556 

 
เทรนเนอรลดเอว  ซะอิโตะ, มิเอะโกะ.  

Saito, Mieko.  

ชุติมน ยงมานิตชัย,ผูแปล.  

615.822 ซ121ท 2555 

 
โรคของหัวใจและหลอดเลือด  พวงทอง ไกรพิบูลย.  616.1 พ465ร 2555 

 
โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส และ

ทวารหนัก  

พวงทอง ไกรพิบูลย.  616.3 พ465ร 2555 

 
ยืดกลามเนื้อวันละ 6 นาที เรียกพลังหุนฟต ซิกซ

แพ็กกลับคืนมา  

นายองมู.  

อภิศรี.  

จิราวรรณ นันทพงศ.  

616.71 น472ย 2559 

 



หมวด 600 วิทยาศาสตประยุกต เทคโนโลยี 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

รูกอนสาย พฤติกรรมทํารายกระดูกสันหลัง  ลี, ดงยอบ.  

กาญจนา ประสพเนตร.  

616.73 ล511ร 2558 

 
โรคหลอดเลือดสมอง.  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ. 

ศูนยความเปนเลิศทาง

การแพทย ดานโรคหลอด

เลือดสมองแบบครบวงจร.  

616.81 ร925 2558 

 
โรคภูมิแพ ตอน โรคภูมิแพผิวหนัง  สิรินันท บุญยะลีพรรณ.  

นฤมล เสือแจม.  

616.97 ส731ร 2557 

 
โรคภูมิแพ : ฉบับสมบูรณ  สิรินันท บุญยะลีพรรณ.  

เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ.  

616.97 ส731ร 2559 

 
แควันละ 1 นาที เปล่ียนสายตาแยใหกลับเปน

เยี่ยม  

เซชิ, คนโนะ.  

ภานุพันธ ปญญาใจ, ผูแปล.  

Seishi, Konno.  

617.7 ซ511ค 2558 

 
สายตาดีดวยวิธีมหัศจรรย  อุราภา วัฒนะโชติ.  617.7 อ855ส 2559 

 
การวิเคราะหไฟไนตเอลิเมนตดวยโตะชางแอนซีส 

= Finite element analysis with ANSYS 

workbench  

ปราโมทย เดชะอําไพ.  620.001 ป172ก 2560 

 



หมวด 600 วิทยาศาสตประยุกต เทคโนโลยี 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

SolidWorks 2013 handbook : คูมือสําหรับผูใช 

SolidWorks ฉบับสมบูรณ  

ทวีศักด์ิ ศรีชวย.  

เกียรติศักด์ิ แสงประดิษฐ.  

620.0042 ท229ซ 2559 

 
SolidWorks 2016 ครบสูตรงานออกแบบ

วิศวกรรม  

ภานุมาศ สุวรรณ.  

จิรวัฒน ถิระภัทรา.  

620.0042 ภ447ซ 2559 

 
วัสดุวิศวกรรม = Foundations of materials 

science and engineering 4/e  

สมิธ,วิลเล่ียม เอฟ.  

แมน อมรสิทธิ์, ผูแปล.  

สมชัย อัครทิวา, ผูแปล.  

Smith, William F.  

Hashemi, Javad.  

620.1 ส313ว 2550 

 

กลศาสตรวิศวกรรม = Engineering Mechanics  วรสิทธิ์ กาญจนเกษม.  620.103 ว291ก 2559 

 
กลศาสตรวิศวกรรม : ภาคสถิตยศาสตร  สิริศักด์ิ ปโยธรสิริ.  620.103 ส732ก 2555 

 
กลศาสตรของไหล เลม 1 = Fluid mechanics  สมชาย วงศวิเศษ.  

สุเทพ แกวนัย.  

620.106 ส241ก 2557 

 
กลศาสตรของไหล เลม 2 = Fluid mechanics  สมชาย วงศวิเศษ.  

สุเทพ แกวนัย.  

620.106 ส241ก 2557 

 



หมวด 600 วิทยาศาสตประยุกต เทคโนโลยี 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม  ขวัญชัย  สินทิพยสมบูรณ.  

ปานเพชร ชินินทร, ผูแตง

รวม.  

621.2 ข171 2557 

 
วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน : สําหรับนิสิตนักศึกษา

วิศวกรรมศาสตรสาขาอื่นท่ีเกี่ยวของ  

สุวิทย กิระวิทยา.  621.3 ส881ว 2557 

 
การเขียนแบบไฟฟา = Electrical drawing  ธนบูรณ ศศิภานุเดช.  

ธนะพงศ นพวงศ ณ อยุธยา.  

621.30221 ธ148ก 2558 

 
หลักการและเทคนิคการออกแบบระบบไฟฟา  ศุลี บรรจงจิตร.  621.31 ศ747ห 2556 

 
ระบบไฟฟากําลัง = Power System  เอกชัย ชัยดี.  621.31 อ873ร 2557 

 
วงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ = DC and 

AC electrical circuits  

บุญเรือง วังศิลาบัตร.  621.3192 บ548ว 2559 

 
คูมือนักอิเล็กทรอนิกส : ฉบับ Pocket book  ชัยวัฒน ล้ิมพรจิตรวิไล.  621.381 ช432ค 2552 

 



หมวด 600 วิทยาศาสตประยุกต เทคโนโลยี 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

หลักการไฟฟาส่ือสาร  ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ.  621.382 ล237ห 2558 

 
การส่ือสารขอมูลและโครงขาย = Data 

communication and networking  

วาทิต เบญจพลกุล.  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา.  

621.382 ว462ก 2555 

 
การออกแบบงานวิศวกรรมเชิงพลังงาน ความรอน 

และของไหล  

สมศักด์ิ ไชยะภินันท.  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล.  

621.402 ส282ก 2558 

 
เครื่องยนตหัวฉีดแกสโซลีน  บุญธรรม ภัทราจารุกุล.  621.433 บ471ค 2554 

 
งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบ้ืองตน = Basic 

pneumatics and hydraulics  

บุญธรรม ภัทราจารุกุล.  621.5 บ471ง 2557 

 
นิวเมติกสและไฮดรอลิกส  ภัทร พงศกิตติคุณ.  621.5 ภ363น 2555 

 
ระบบนิวแมติกสและรวมวงจร  ณรงค  ตันชีวะวงศ.  621.51 ณ211ร 2557 

 



หมวด 600 วิทยาศาสตประยุกต เทคโนโลยี 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

ช้ินสวนเครื่องกล  บุญธรรม ภัทราจารุกุล.  621.8 บ471ช 2555 

 
สารพัดเรื่องของ "ปน"  ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ.  623.44 ฉ232ส 2560 

 
ทําเนียบศาสตราวุธจีน  ฮ.ศุภวุฒิ จันทสาโร.  623.441 ฮ111ท 2559 

 
วิศวกรรมยานยนตไฟฟา = Automotive 

engineering  

เผด็จ  แสนเกษม.  629.2 ผ761ว 2558 

 
ยานยนตไฟฟา : พื้นฐานการทํางานและการ

ออกแบบ  

อังคีร ศรีภคากร.  

กิตติพันธุ เตชะกิตติโรจน.  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล.  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

คณะวิศวกรรมศาสตร.  

629.2293 อ493ย 2556 

 

งานตัวถัง และพนสีรถยนต  ประสานพงษ หาเรือนชีพ.  629.26 ป399ง 2558 

 

 

 



หมวด 600 วิทยาศาสตประยุกต เทคโนโลยี 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

งานปรับอากาศรถยนต  สมศักด์ิ สุโมตยกุล.  629.277 ส284ง 2559 

 
การควบคุมระบบพลศาสตร = Control of 

dynamic systems  

วิบูลย แสงวีระพันธุศิริ.  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล.  

629.83 ว634ก 2556 

 
ตํานานอาหารโลก : เบ้ืองหลังจานโปรดโดนใจคน

ท่ัวโลก = What Caesar did for my salad : 

the secret meanings of our favourite 

dishes  

พลอยแสง เอกญาติ.  

Wilson, Bee.  

641 จ829ต 2557 

 
ซูเปอรปา "ไดอารี่" = Super auntie diary  ฐนิต วินิจจะกูล.  

ชมรมนักกําหนดอาหารแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

641.1 ฐ121ซ 2557 

 
500 เมนูอาหารเพื่อสุขภาพดีออนกวาวัยอายุยืน

ยาว  

เคอรเทนนี,่ ฮาเซล.  

อรกัญญ ภูมิโคกรักษ, ผู

แปล.  

แลงล่ี, สตีเฟน.  

Langley, Stephen.  

Couteney, Hazel.  

641.5 ค795ห 2557 

 

The Dash diet action plan = สุขภาพดีดวย

แดชไดเอ็ท  

เฮลเลอร, มารลา.  

ดวงตา ปาวา, ผูแปล.  

Heller, Marla.  

641.5631 ฮ662ด 2559 

 

 

 



หมวด 600 วิทยาศาสตประยุกต เทคโนโลยี 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

ประวัติศาสตรกนครัว = Consider the fork : a 

history of how we cook and eat  

วิลสัน, บี.  

พลอยแสง เอกญาติ.  

Wilson, Bee.  

643.3 ว715ป 2559 

 
อะไรไมจําเปนก็ท้ิงไป = Bokutachini, mou 

mono wa hitsuyou nal  

ซะซะก,ิ ฟุมิโอะ.  

นพัฒน หัทยานันท.  

648.5 ซ121อ 2560 

 
108 เวทมนตรแหงการจัดบาน : ขยับขาวของหนึ่ง

ครั้งเปล่ียนไดท้ังชีวิต  

มาริเอะ, คนโด.  

อารีรัตน นาคสวัสด์ิ.  

648.5 ม476ห 2559 

 
เหนื่อยนอย สะอาดนานดวยวิธีดูเเลบานอยาง

เหนือช้ัน / ฮิโระมิ ฮนดะ, เรื่อง ; อิสะเอะ อิมะอ,ิ 

ภาพประกอบ ; มโนภาพ, เเปล.  

ฮนดะ, ฮิโระมิ.  

Honda, Hiromi.  

Imai, Hisae.  

อิมะอ,ิ ฮิสะเอะ.  

มโนภาพ.  

648.5 ฮ121ห 2559 

 

การออกแบบระบบบัญชี = Accounting 

systems design  

ดุษณีย สองเมือง.  657 ด733ก 2555 

 
รูบัญชี 360 องศา  เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ.  657 บ784ร 2556 

 
กุญแจอานงบการเงิน : สําหรับนักลงทุนหุน  เอิญ สุริยะฉาย.  657.3 อ918ก 2558 

 



หมวด 600 วิทยาศาสตประยุกต เทคโนโลยี 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

ทําบัญชี งายนิดเดียว  จริงใจ เจริญคุณ.  657.48 จ164ท 2558 

 
การบัญชีสําหรับผูบริหารและผูท่ีมิใชนักบัญชี  อัญชลี พิพัฒนเสริญ.  657.58 อ525ก 2554 

 
ผูจัดการ 1 นาที = The one minute manager  แบลนชารด, เคนเนท เอช.  

จอหนสัน, สเปนเซอร.  

ชมนารถ.  

658 บ897ผ 2545 

 
โคชช่ิง : กลยุทธการโคชเพื่อพิชิตเปาหมายอยาง

มืออาชีพ = Coaching for performance  

วิตมอร, จอหน, เซอร, ค.ศ. 

1957-  

วุฒินันท ชุมภู.  

ปยวัฒน แกวกัณฑรัตน.  

Whitmore, John, Sir, 

1957- 

658.3124 ว577ค 2559 

 

กลยุทธยุทธวิธีผูนําแบบซุนวู = Sun Tzu  ศุภนิมิตร วีรสุ.  658.4 ก286 2559 

 
สูความเปนเลิศทางธุรกิจ : คูมือการวางแผนกล

ยุทธและจัดทํา BSC (Balanced Scorecard) /

โดย อัจฉรา จันทรฉาย.  

อัจฉรา จันทรฉาย.  658.401 อ498ก 2558 

 

 

 



หมวด 600 วิทยาศาสตประยุกต เทคโนโลยี 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

การคิดเชิงกลยุทธ : ความไดเปรียบเชิงนวัตกรรม  ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา.  658.4012 พ992ก 2559 

 
การบริหารโครงการและการศึกษาความเปนไปได 

= Project management and feasibility 

study  

ฐาปนา ฉ่ินไพศาล.  

อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ, ผู

แตงรวม.  

658.404 ฐ312ก 2556 

 
การบริหารโครงการสําหรับผูบริหาร = Project 

management for executives  

วิสูตร จิระดําเกิง.  658.404 ว797ก 2555 

 
ถาคุณไมเปล่ียนโลก โลกก็จะเปล่ียนคุณ  ไดอาแมนดิส, ปเตอร เอช.  

คอตเลอร, สตีเวน, ผูแตง

รวม.  

บดินทร พรวิลาวัณย, ผูแปล.  

Diamandis, Peter H.  

658.4063 ด993ถ 2559 

 

กระบวนการคิดและสรางนวัตกรรม = The 

innovator's method  

เฟอร, นาธาน.  

ไดเออร, เจฟฟ.  

ปรีดา ยังสุขสถาพร.  

พันธพงศ ต้ังธีรสุนันท.  

658.4063 ฟ643ก 2559 

 
หนึ่งวันทําอะไรไดต้ังเยอะ = Mobile girl MiM's 

discovery of time  

ช, จองชวา.  

หัวหอมปอกเปลือก.  

ฟนนี่อีฟ.  

658.4093 ช799ห 2560 

 
การวางแผนและควบคุมการผลิต : (ฉบับปรับปรุง

ใหม)  

ชุมพล ศฤงคารศิริ.  658.5 ช466ก 2559 

 



หมวด 600 วิทยาศาสตประยุกต เทคโนโลยี 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

Social media advertising  กวิสรา ธิสาคร.  659.1 ก323ซ 2559 

 
โลหะวิทยา  วิวัฒน โตนิล.  669 ว742ล 2558 

 
เหล็กกลา  ประสงค ศรีเจริญชัย.  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ.  

669.1 ป389ห 2557 

 
กระบวนการผลิต  ณรงคศักด์ิ ธรรมโชติ.  670 ณ249ก 2559 

 
กรรมวิธีการผลิต  บุญธรรม ภัทราจารุกุล.  670 บ471ก 2553 

 
งานเช่ือมและโลหะแผน  อํานาจ  ทองแสน.  671.52 อ686ง 2558 

 
ช่ือวิชา งานเช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน  อํานาจ  ทองแสน.  671.52 อ686ช 2558 

 



หมวด 700 ศิลปะและการบินเทิง 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

ฉลาดทาไอนสไตน  เกียรตินํา  793.73 ก853ฉ 2554 

 
เทนนิสข้ันสูง = Advanced Tennis  สุธนะ ติงศภัทิย.  796.346 ส782ท 2556 

  
กรีฑา = Athletics.    796.42 ก251 2559 

  
คนละกาว  ชายชาญ ใบมงคล.  796.42 ช523ค 2561 

  
วายน้ํา = Swimming.    797.21 ว473 2557 

  

 

 

 

 

 

 



หมวด 800 วรรณคดี 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

การอานและการเขียนทางวิชาการ = Academic 

reading and writing  

จิรวัฒน เพชรรัตน.  

อัมพร ทองใบ.  

808.066 จ512ก 2556 

  
เดอะ เกิรล วิท ออลล เดอะ กิฟทส = The girl 

with all the gifts  

แครีย, เอ็ม. อาร.  

มัณฑุกา.  

Carey, M. R. The girl with 

all the gifts  

813.6 ค942ด 2559 

  
วิถีแหงอํานาจ บูเช็กเทียน  เสถียร จันทิมาธร.  895.13 บ698ส 2558 

 
โจโฉ ยอดคนจอมอหังการ  หวัง, เสียวเหลย.  

เรืองชัย รักศรีอักษร,  

895.13 ห357จ 2559 

 
วิถีแหงอํานาจ สุมาอี้  เสถียร จันทิมาธร.  895.130 ส842ส 2557 

  

 

 

 

 

 

 



หมวด 900 ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

เทคนิควิธีการสอนประวัติศาสร = Teaching 

history technique and methodology  

เฉลิม มลิลา นิติเขตตปรีชา.  907 ฉ399ท 2559 

 
เถ่ือนเจ็ด  วรรณสิงห ประเสริฐกุล.  910.41 ว264ถ 2560 

 
ถูกและฟรีมีท่ีฮองกง    915.125 ถ500 2559 

  
วิถีแหงอํานาจ หล่ีซื่อหมิน ถังไทจง  เสถียร จันทิมาธร.  920 ถ312ส 2557 

 
รามานุจัน อัจฉริยะไมรูจบ = The Man who 

knew infinity  

คานิเกล, โรเบิรต.  

นรา สุภัคโรจน.  

Kanigel, Robert.  

920.7 ร447ค 2559 

 
พระเจาตาก : ผูอยูเหนือเงื่อนไข  สุภา ศิริมานนท.  923.1593 ต292ส 

 
ทรัมป บุรุษผูเกิดมาเพื่อแขงขัน  กุลธิดา บุณยะกุล-ดันนากิ้น.  923.173 ท164ก 

 



หมวด 900 ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

เลาะวัง  จุลลดา ภักดีภูมินทร.  923.2 จ567ล 2535 

 
ตํานานเสรีไทย = The FREETHAI legend  วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร.  

เริงไชย พุทธาโร, 

บรรณาธิการ.  

940.53593 ว555ต 2546 

 
ประวัติศาสตรโลกมหาสนุก : การฟนฟูศิลปวิทยา

และการสํารวจทางทะเล  

มั่นทาเหวินฮวา.  

หลิวเหลย.  

วิมลรัตน วศินนิติวงศ.  

944 ม364ป 2557 

 

 

หนังสืออางอิง 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

Cambridge English pronouncing dictionary.  Jones, Daniel, 

1881-1967. English 

pronouncing dictionary.  

Roach, Peter (Peter 

John)  

Hartman, James, 1939-  

Setter, Jane.  

Oxford University Press.  

R 421.52 OX98 2006 

 

Longman photo dictionary.  Freeman, Daniel B., 

1920-  

R 423 L856 2010 

 
 



หนังสืออางอิง 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

Oxford advanced American dictionary for 

learners of English  

Lea, Diana.  

Oxford University Press.  

R 423 OX98 2011 

  
Oxford learner's pocket thesaurus  Lea, Diana.  

Oxford University Press.  

R 423.12 OX98 2008 

 
ดีดีซี 23 : การแบงหมูหนังสือและแผนการแบงหมู

ระบบทศนิยมของดิวอี้ จากตนฉบับพิมพครั้งท่ี 23  

พวา พันธุเมฆา.  อ 025.431 พ476ด 2559 

 
พจนานุกรมคํายอ ภาษาอังกฤษ = Abbreviation 

dictionary : ฉบับกาวหนา เพิ่มความรู สูความ

พรอมในอาเซียน  

ประเทือง โพธิ์ชะออน.  อ 423.1 ป286พ 2556 

  
Oxford picture dictionary : English / Thai  อเดลสัน-โกลสตีน, เจมี.  

Adelson-Goldstein, 

Jayme.  

Shapiro, Norma.  

วิลาวัลย กาวิชัย.  

อ 423.1 อ238พ 2552 

 

พจนานุกรมคําศัพทนาฉงนสับสน = Dictionary 

of confusing words  

พยุทธ เตียวรัตนกุล.  อ 423.9591 พ223พ

2556 

 
พจนานุกรม อังกฤษ-อังกฤษ-ไทย = 

English-English-Thai dictionary  

วิทย เท่ียงบูรณธรรม.  อ 423.9591 ว579พอ 

2552 

 



หนังสืออางอิง 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขเรียกหนังสือ หนาปก 

English-Thai  Thai-English dictionary  ฝายวิชาการ โรงเรียนความรู

อนันต.  

อ 423.9591 อ484 2555 

 
English-Thai Dictionary : of the English 

language from foreign words and phrases 

= พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย วาดวยภาษาอังกฤษ

ท่ีมาจากคําและวลีภาษาอื่น  

เจษฎา  ทองรุงโรจน.  อ 423.95911 จ567อ 

2557 

  
คลังคํา  นววรรณ พันธุเมธา.  อ 493.913 น312ค 2559 

  
พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ  บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน. ฝาย

วิชาการภาษาไทย.  

อ 495.913 ฝ211 2553 

 
 

 

 

 


