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STUDENTNAMESTUDENTSURNAMEDUEDATE BARCODE TITLE
ราชนาวี สนธิสวน 25570903 BE23313 Solos for the oboe player : with piano 

accompaniment / edited by Whitney  Tustin.

ธนภทัร ประสงครั์ตนเดชา 25570903 10111121 เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ วิชา 
ปากป่ีและล้ินป่ีคลาริเนต และ แซกโซโฟน วิชา 
ศิลปะการควบคุมวงดนตรี

สุกิจ นรสิงห์ 25570917 181469 พระธรรมนูญศาลยติุธรรม(ฉบบัใชง้าน) /สุพจน์ 
 กูม้านะชยั.

ทศัวิน สันทดัไชโย 25570923 208145 จิตวิทยาทัว่ไป/วิไลวรรณ  ศรีสงคราม...[และคน
อ่ืนๆ]

อภิญญา แกว้มา 25570924 196758 วาดเส้นพ้ืนฐาน = Entrance & admission / วชั
รพงศ ์ หงษสุ์วรรณ.

อภิญญา แกว้มา 25570924 198540 Slide : ology ศิปลแ์ละศาสตร์ของการสร้างงาน
น าเสนอชั้นยอด / แนนซี  ดูอาร์ต, เขียน ;  นพดล 
 จ  าปา, แปล.

อภิญญา แกว้มา 25570924 167037 เส้นกบัการออกแบบ /เสรี  เรืองเนตร์

ณฐัพงษ์ บุญรอด 25570925 10063999 เงินตราสยาม/ ประยทุธ  สิทธิพนัธ์

ศิริพร พนัโญศรัณยา 25571002 204586 ช่วยหนูดว้ย / เกริก  ยุน้พนัธ.์

ศิริพร พนัโญศรัณยา 25571002 204550 สัตวป์ระหลาดกบัแม่ / วิภา  ตณัฑุลพงษ.์

ศิริพร พนัโญศรัณยา 25571002 10130288 ความลบัในกระสอบ/ วิริยะ  สิริสิงห ; เขียนภาพ
โดย เดชา  แซ่ชัน่

ศิริพร พนัโญศรัณยา 25571002 10136040 เจา้ป่าตวันอ้ย /ระวี  นิมานะเกียรติ ; ภาพ  ศราวธุ 
 สุขส าองค์

สุภาพร หลีจะ๊ 25571002 160648 มิยาซาวะ เคนจิ/ เคสุโกะ, นิชิโมโตะ, เขียน ; พร
อนงค ์ นิยมคา้, แปล

วีรวฒัน์ ล้ิมสุรัตน์ 25571005 BE20058 Introduction ot abstract algebra /W. Keith  
Nicholson

เดชา สังขปรีชา 25571006 10104225 พฒันาเด็กดว้ยศิลปะ/ ชยัณรงค ์ เจริญพานิชยก์ุล

เกียรติศกัด์ิ กาติวงค์ 25571006 209203 ญ่่ีปุ่ น (เท่ียว) ก่ีคร้ังก็ยงัไม่พอ! / มิสเตอร์
พาสปอร์ต [นามแฝง].

ณฐิัชยั นิธิศศินนัท์ 25571009 10122277 อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้/ มงคล  ทองสงคราม

ณฐิัชยั นิธิศศินนัท์ 25571009 192259 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง / ชดั  อินทะสี.



มธุรส แดนราษี 25571013 185270 เทพนิยายกริมม ์= Grimm's Fairy Tales / จาคอ็บ 
ลุดวิก กริมม ์และ วิลเฮลม์ คาร์ล กริมม,์เขียน ; 
ปรวรรณ ทรงบณัฑิตย, แปล.

มธุรส แดนราษี 25571013 199494 นิทานลา้นบรรทดั / ประภาส  ชลศรานนท.์

มธุรส แดนราษี 25571013 174353 ผูอ้ยูก่บัเงา :เร่ืองเล่าของแผ่นดินและวฒันธรรม
พ้ืนบา้น /นิพทัธ์พร  เพง็แกว้

ศิรินนัท์ พนัธุ์สุวรรณ 25571021 152483 คนของโลก/ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ  ปราโมช

ศิรินนัท์ พนัธุ์สุวรรณ 25571021 180689 มุมกฎหมาย :มุมพ้ืนฐานความรู้กฎหมายทัว่ไป /
ชยัศกัด์ิ  อ่อนประดิษฐ.์

ปริญญา เตชะอมรรัตน์ 25571029 174355 ถอดรหสัอจัฉริยะ :Mind games/by Michael  
Powell; [แปลและเรียบเรียงโดย : วนาวรรณ  
แกว้ก าเนิด]

อภสัรา โยธี 25571104 180296 ค าอธิบายโดยยอ่ ประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชยว์า่ดว้ย ละเมิดและความรับผิดทางละเมิด
ตามพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2539 /ศกัด์ิ  สนองชาติ.

ธนชัชา อ่องจรูญ 25571104 175739 การถ่ายภาพเพ่ือการส่ือสาร =Photography for 
communication /กนกรัตน์  ยศไกร

ธนชัชา อ่องจรูญ 25571104 195528 การถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์ : แนวคิด เทคนิค 
การวิเคราะห์ / กฤษณ์ ทองเลิศ.

อทิติมา อินตะ 25571105 162907 องคก์ารและการจดัการ = Organization and 
Management / อาทิตย ์ โกส้กุล

ธุวานนท ์ นาคเขียว 25571118 10089563 เกิบเบลส์ยอดนกัหาเสียงและโฆษณาชวนเช่ือ/ 
โจเซฟ  เกิบเบลส์ ; บุญมาก  พรหมพว้ย, แปล

ธุวานนท ์ นาคเขียว 25571118 203144 100 ส่ิงของส าคญัในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 = The 
second world war in 100 objects / จูเลียน  
ทอมป์สัน และแอลแลน อาร์. มิลเลตต,์ เขียน ; 
นงนุช  สิงหเดชะ, แปล.

ธุวานนท ์ นาคเขียว 25571118 192052 แปซิฟิก สมรภูมิเดนตาย สหายร่วมรบ = With the
 old ereed / E. B. Sledge ; ฉตัรนคร (องคสิงห์) 
เขมาสารี, แปล.

ธุวานนท ์ นาคเขียว 25571118 173253 หลัง่เลือดท่ีนานกิง =The rape of Nanking /Iris  
Chang ; ฉตัรนคร  องคสิงห์, แปล



อภิรักษ์ อุดยอด 25571118 10129485 การพฒันาท่ีย ัง่ยนื = Sustatinable Development /
 พระธรรมปิฏก (ป.อ.  ปยตุโต)

พนมกร ศรีเมือง 25571120 143944 แฮร์ร่ี พอตเตอร์ =Harry Potter /J.K. Rowling ; 
งามพรรณ  เวชชาชีวะ, แปล

สุธี วฒันะพนัธ์ศกัด์ิ 25571207 200576 คู่มือติดตั้งและใชง้าน pfSense ภาคปฏิบติั / 
นพดล  สุขศรี.

สุธี วฒันะพนัธ์ศกัด์ิ 25571207 10136069 Adobe Premiere Pro /แปลและเรียบเรียงเป็น
ภาษาไทย โดย กอ้ง  พาหุรักษ์

อริยา เรือนจนัทร์ 25571209 182133 สรุปยอ่หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์/ จิตฤดี  วี
ระเวสล.์

ศุภณฐั สืบราช 25580126 209441 หนงัสือหน่ึงในประชาคมอาเซียน ชุดประเทศ
กมัพชูา/ฝ่ายวิชาการเจเนซิส มีเดียคอม.

สุวิภาดา สังขมณี 25580126 209437 หนงัสือหน่ึงในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศ
ฟิลิปปินส์/ฝ่ายวิชาการเจเนซิส มีเดียคอม.

รจนา กสิกิจ 25580226 196637 10 ป๋ี วิจยัจาวบา้น ปราชญจ์าวเมืองละกอน : 
ประสบการณ์การบริหารจดัการงานวิจยัเพ่ือ
ทอ้งถ่ินศูนยป์ระสานงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินจงัหวดั
ล าปาง / รัตนวดี  เศรษฐจิตร.

รจนา กสิกิจ 25580226 192718 ตลาดพลู / หลวงเมือง.

รจนา กสิกิจ 25580226 10103511 การศึกษากบัการพฒันาชนบทไทย (แนวคิด 
ทฤษฎีและบทวิเคราะห์กรณีการยา้ยถ่ิน)/ วิโรจน์ 
 สารรัตนะ

รจนา กสิกิจ 25580226 171085 หลากหลาย พอเพียง ย ัง่ยนื /ชชัวาลย ์ ทองดีเลิศ

รจนา กสิกิจ 25580226 202113 ยทุธศาสตร์พฒันาทอ้งถ่ิน / เสรี พงศพิ์ศ.

กฤษฎากร บาริศรี 25580305 209679 เกร็ดน่ารู้อาเซียน/ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุค๊ส์.

ประเสริฐ โสธรศกัด์ิ 25580313 188024 ปฐพีวิทยา / นิยม  บุญพิค  า.

ยมชนัย์ นาบิดา 25580323 203596 เส้นสายลวดลาย : ลายไทยวิจิตร / กิตติพงษ ์ ต่อ
สวย.

คมเดช สุขใจ 25580403 177408 เท่ียวรอบโลกชุดดินแดนในฝัน อียปิตแ์ละเสน่ห์
ทะเลทราย /ส านกัพิมพอ์ทิตตา.

คมเดช สุขใจ 25580403 188397 อียปิต ์= The land of Miracles / วรรณวดี  มา้
ล าพอง.

กมลชนก ถนอมพนัธุ์ 25580428 209019 ปีศาจนอ้ยยอดรัก / อว๋ีหวนัหวา่น, เขียน ; เส่ียว
เฟิงหลิง, แปล.



กมลชนก ถนอมพนัธุ์ 25580428 209028 เสน่ห์รักร้าย / เต่ียนซิน, เขียน ; พวงหยก, แปล.

กฤษณะ บรรทุกธรรม 25580611 178336 หวัใจอ าพราง =Slave to sensation /นลินี ซิงห์, 
เขียน; วาลุกา, แปล.

กฤษณะ บรรทุกธรรม 25580611 186724 ป่วนรัก...ป่วนหวัใจ / รวิสิตางศุ.์

คณากร เพง็สาย 25580611 173461 การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์
 MCS - 51 ดว้ยภาษา C /ขจร  อนุดิตย์

จอม รุจิเสถียร 25580615 176231 สร้างงานแอนิเมชนัใหมี้ชีวิตดว้ย Flash Basic / 
อศัวิน  โอกาดา้.

จอม รุจิเสถียร 25580615 10068933 ขนุเดช/ สุจิตต ์ วงษเ์ทศ

จอม รุจิเสถียร 25580615 10140494 อุทยานแห่งชาติทางทะเล / ถวิล มนสันอ้ม
,บรรณาธิการ.

จอม รุจิเสถียร 25580615 153509 อุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ / สุรีพฒัน์  โป
ซู,้ บรรณาธิการ.

จินดาพร สายตรี 25580615 162994 ส่ีแผ่นดิน/ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช

จอม รุจิเสถียร 25580615 10091382 คนมอญ/ พิสัณห์  ปลดัสิงห์

วิสิฐ ศรีวฒันวรชยั 25580616 169519 กีฬาพ้ืนเมืองไทยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ :ศึกษา
 และวิเคราะห์ความเป็นมา วิธีเล่น และคุณค่า /
ชชัชยั  โกมารทตั

วิสิฐ ศรีวฒันวรชยั 25580616 169489 กีฬาพ้ืนเมืองไทย ภาคใต ้:ศึกษา เเละวิเคระห์
ความเป็นมา วิธีเล่น และคุณค่า /ชชัชยั  โกมารทตั

วิสิฐ ศรีวฒันวรชยั 25580616 168477 กีฬาพ้ืนเมืองไทย ภาคกลาง :ศึกษา และวิเคราะห์
ความเป็นมา วิธีเล่น และคุณค่า/ ชชัชยั  โกมารทตั

วิสิฐ ศรีวฒันวรชยั 25580616 165646 กีฬาพ้ืนบา้นไทยภาคกลาง ภาคใต/้ บรรเลง  
ตั้งโภคานนท์

วิสิฐ ศรีวฒันวรชยั 25580616 169470

กีฬาพ้ืนเมืองไทย ภาคเหนือ :ศึกษา และวิเคราะห์
ความเป็นมา วิธีเล่น และคุณค่า /ชชัชยั  โกมารทตั

อาภารัตน์ สวสัดี 25580621 173769 การจดัการช่องทางการตลาด =Marketing chanel
 management /ศิริ  ภู่พงษว์ฒันา

เกียรติเลขา ปานนิล 25580622 10143342 สร้างเวบ็เพจ็ส าเร็จในสุดสัปดาห์  = Create your 
first web page in a weekend/ Steven E. Collihan

ผกาพรรณ จอมค าสิงห์ 25580622 197928 การจดัการโลจิสติกส์ : มิติซพัพลายเชน = 
Logistics Management : a supply chain 
perspective / ฐาปนา  บุญหลา้.



อรรถพล ศรีประพฒัน์ 25580622 190840 แผ่นดินน้ีท่ีอีกฟากเขา / วีระศกัด์ิ  จนัทร์ส่งแสง.

โชติพงศ์ โสมด า 25580622 164657 เทคนิคการฝึกกีฬาบาสเกตบอล/ สมเกียรติ  
อกัษรถึง

เกียรติเลขา ปานนิล 25580622 183985 ระเบียบวิธีวิจยั =Research methodology /ณรงค ์ 
โพธ์ิพฤกษานนัท.์

โชติพงศ์ โสมด า 25580622 10104991 เทคนิคการฝึกกีฬาบาสเกตบอล/ สมเกียรติ  
อกัษรถึง

ภูมิชนะ พรมเลิศ 25580623 174024 จอมผีดิบมนัตรัย /พนมเทียน

ภูมิชนะ พรมเลิศ 25580623 174025 จอมผีดิบมนัตรัย /พนมเทียน

ภูมิชนะ พรมเลิศ 25580623 10114408 เอกสารประกอบการสอน 3112303ฟิสิกส์
เบ้ืองตน้/ วรรณี  รูปข าดี

ศุภอฌัชา สมบูรณ์ 25580707 10127819 สยามศิลปะ จิตรกรรม และสถูปเจดีย/์ น.  ณ 
ปากน ้า

ศุภอฌัชา สมบูรณ์ 25580707 183543 จิตรกรรมไทยสมยัรัชกาลท่ี 3 : ความคิดเปล่ียน
การแสดงออกก็เปล่ียนตาม / สันติ  เล็กสุขมุ.

ศุภอฌัชา สมบูรณ์ 25580707 156235 ภาพจิตรกรรมฝาผนงั พระอุโบสถ วดัหวัล าโพง 
พระอารามหลวง/ วดัหวัล าโพง พระอารามหลวง

สุภทัรา สุภาการ 25580727 10085727 การผลิตสุกร

ศรายทุธ คลา้ยสกุล 25580727 161225 การประเมินโครงการ "หน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ"์ ในเขตภาคกลาง : รายงานการวิจยั/ ชู
โอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

ปรเมศ เล็กทรงเจริญ 25580727 163527 EQ ดี อารมณ์ดีชีวีสดใส /ณรงควิ์ทย ์ แสนทอง

นิตยา เร่ิมอุปถมัภ์ 25580727 162647 การศึกษาปฐมวยั/ พชัรา  พุ่มพชาติ

อุทุมพร เนาวสา 25580727 163727 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีววิทยาทัว่ไป 
1/ ลดัดา  ยพุกรณ์

วงศว์ริศ อานนัตธ์นโชติ 25580727 178632 แต่ปางบรรพ ์/พนมเทียน

วงศว์ริศ อานนัตธ์นโชติ 25580727 178631 แต่ปางบรรพ ์/พนมเทียน

วงศว์ริศ อานนัตธ์นโชติ 25580727 178630 แต่ปางบรรพ ์/พนมเทียน

วงศว์ริศ อานนัตธ์นโชติ 25580727 178629 แต่ปางบรรพ ์/พนมเทียน

จกัรภพ เดชปักษ์ 25580727 162187 อุดมโชวห่์วย/ อุดม  แตพ้าณิช

อานนท์ ศิลปสิทธ์ิ 25580727 164911 คู่มือ เจา้พนกังาน ป.ป.ส./ กองนิติการ ส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด

สุรศกัด์ิ คณัทกัษ์ 25580727 10142787 2475 การปฏิวติัสยาม = 1932 Revolution in Siam
 / ชาญวิทย ์ เกษตรศิริ.



สุรวิชช์ เรืองเอียด 25580727 10140519 ดอกบวับานลุ่มเจา้พระยา : ภูมิปัญญาคน
ปทุมธานี / เรืองศกัด์ิ  บุญขจร.

จ ารัส นรชู 25580727 153858 Delphi 5.0 database application programming / 
สุทธิชยั  สุทธิทศธรรม.

มาลินี ทองเล็ก 25580727 147128 องคก์รแฟรนไชส์ : การบริหารร้านเครือข่าย
ลูกโซ่ใหป้ระสบความส าเร็จ = Franchise 
organizations / แจฟฟรีย ์แอล บราดคั.

อาเดล หะยแีวนี 25580727 10140320 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย = Physical 
fitness testing/ วินยา  สุนาทรเสณี

อานนท์ ศิลปสิทธ์ิ 25580727 10142414 เมืองไทยในปี2560 : อนาคตเมืองไทยในสอง
ทศวรรษหนา้/ อ านวย  วีรววรณ  [และคนอ่ืนๆ] ;
 บรรณาธิการโดย เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ

นิตยา สุริวงศ์ 25580727 10120525 ธรรมชาติของชีวิต/ เฉก  ธนะสิริ

มาลินี ทองเล็ก 25580727 147349 เส้นทางการคา้ไทย : 80 ปี กระทรวงพาณิชย ์20 
สิงหาคม พ.ศ.2543/ กระทรวงพาณิชย์

พาโชค พลอยมุกดา 25580727 145463 อนาคตผูน้ าการเมืองไทยในสองทศวรรษหนา้/ 
เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ

สรลินธรา เกริกสกุล 25580727 161012 คล่ืนลูกท่ีสาม = The third wave / อลัวิน  ทอฟฟ
เลอร์ ; สุกญัญา  ตีระวนิช, บรรณาธิการ ; รจิต
ลกัษณ์  แสงอุไร...[และคนอ่ืน ๆ], แปล.

สุภทัรา สุภาการ 25580727 10085735 อาหารและการใหอ้าหารสุกร/ วินยั  ประลมพ์
กาญจน์

ชนิสรา อุปไมย์ 25580727 10123215 คู่มือปฏิบติัการถ่ายภาพสี = color  plotographic  
laboratory  manual/ นวลจนัทร์  เถระพฒัน์

เจษฎา แควนอ้ย 25580727 10094307 การสัมภาษณ์ในงานบุคคล/ เสนาะ  ติเยาว์

สุภทัรา สุภาการ 25580727 10075166 หลกัการเล้ียงสุกร/ สุวิทย ์ เฑียรทอง

เจนจิรา เทียมนิล 25580727 143093 เจา้ป่าตวันอ้ย /ระวี  นิมานะเกียรติ ; ภาพ  ศราวธุ 
 สุขส าองค์

ศราภรณ์ หาบหา 25580727 10102213 ยิม้ชุบปัญญา : เร่ืองชวนหวัร่วมสมยั/ เรืองรอง  
รุ่งรัศมี, แปลและเรียบเรียงจากภาษาจีน

องอาจ อาลี 25580727 BE13327 Dexter gordon jazz saxophone solos/ edited by 
Ronny S. Schiff

สุปัญญา ปาจรีย์ 25580727 10112202 กามเทพเทา้เปล่า/ กนัยามาส

สุปัญญา ปาจรีย์ 25580727 10112203 กามเทพเทา้เปล่า/ กนัยามาส



ศราภรณ์ หาบหา 25580727 10080119 การวิจยัดา้นการฝึกหดัครูและการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการฝึกหดัครู/ คณะกรรมการพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจยักรมการฝึกหดัครู

ภิรกรณ์ เพง็ยอดวงษ์ 25580727 10126291 กรุงแตก , พระเจา้ตากฯ และประวติัศาสตร์ไทย :
 วา่ดว้ยประวติัศาสตร์และประวติัศาสตร์นิพนธ/์ 
นิธิ  เอียวศรีวงศ์

เจนจิรา เทียมนิล 25580727 151250 กา้มแกว้/ เร่ืองโดย ระวี  นิมมานะเกียรติ ; ภาพ
โดย ศราวธุ  สุขส าอางค์

นพมาศ สนธินอ้ย 25580727 10100831 สงครามคราวเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 2 (พ.ศ. 
2310) : ศึกษาจากพงศาวดารพม่าฉบบัราชวงษ์
คองบอง/ โดย สุเนตร  ชุตินธรานนท์

สมบูรณ์ คมัภีระ 25580727 10142175 ปูนปิดทอง/ สุกญัญา  ญาณารนพ

กฤษดา แกว้ขาว 25580727 165720 ไฟใตท้่วมเมือง/ กนัตก์วี

พฒิุพงษ์ ยอดวงศ์ 25580727 165723 กีฬาพ้ืนบา้นไทย ภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ/ บรรเลง  ตั้งโภคานนท์

สิทธิชยั แกว้ตาสาม 25580727 170231 จิตวิทยาพฒันาการชีวิตทุกช่วงวยั /ศรีเรือน  แกว้
กงัวาล

สิทธิชยั แกว้ตาสาม 25580727 166192 จิตวิทยาวยัรุ่น/ ประณต  เคา้ฉิม

ยพุาวรรณ์ มาราช 25580727 166855 เท่ียวไทยใหส้นุก 76 จงัหวดั/ ชมรมคนชอบเท่ียว
แห่งเมืองสยาม

ฉตัรีญา ค าภีร์ 25580727 166856 เท่ียวไทยใหส้นุก 76 จงัหวดั/ ชมรมคนชอบเท่ียว
แห่งเมืองสยาม

พฒิุพงษ์ ยอดวงศ์ 25580727 165643 กีฬาพ้ืนบา้นไทยภาคกลาง ภาคใต/้ บรรเลง  
ตั้งโภคานนท์

เจษฎา แควนอ้ย 25580727 168150 การสมคัรงาน และสอบสัมภาษณ์ =Job 
application & interview / ล าดวน  จาดใจดี

ราเชนทร์ ชูธง 25580727 172604 การเขียนสร้างสรรคเ์ชิงวารสารศาสตร์ /ปราณี  
สุรสิทธ์ิ

มินทร์ตรา ปิยะกาญจน์ 25580727 167972 เอกสารประกอบการสอนสุนทรียภาพของชีวิต / 
วิเชียร  อ่อนละมูล...[และคนอ่ืนๆ]

ยพุาพรรณ หมวกอ่ิม 25580727 167965 เอกสารประกอบการสอนสุนทรียภาพของชีวิต / 
วิเชียร  อ่อนละมูล...[และคนอ่ืนๆ]

ศิริจนัทร์  ศรีรักษา  25580727 168104 คู่มือการฝึกกีฬาบาสเกตบอล/ สมเกียรติ  อกัษร
ถึง, แปลและเรียบเรียง



กีรติยา จนัทรวิทา 25580727 187409 ดิโอเมน =The Omen / ขนิษฐา  อยูเ่จริญ

กีรติยา จนัทรวิทา 25580727 187411 ดิโอเมน =The Omen / ขนิษฐา  อยูเ่จริญ

กีรติยา จนัทรวิทา 25580727 187408 ดิโอเมน =The Omen / ขนิษฐา  อยูเ่จริญ

กีรติยา จนัทรวิทา 25580727 168008 ดิโอเมน =The Omen / ขนิษฐา  อยูเ่จริญ

จ ารัส นรชู 25580727 10136316 Visual Basic 6 ฉบบั ฐานขอ้มูล /กิตติ  ภกัดี
วฒันะกุล และจ าลอง  ครูอุตสาหะ

พีรพงษ ์        ศรีงาม      25580727 169012 เทคนิคงานไม ้/ ประณต  กุลประสูตร.

คมสัน ชยัชนะ 25580727 170945 เทคโนโลยทีางการศึกษา /เสาวณีย ์ สิกขาบณัฑิต

สุนนัทา แกว้เตก็ 25580727 172133 ทศันคติและพฤติกรรมการใช ้Internet ของวยัรุ่น
 /จิรภา  บุทเสน...[และคณะ]

สุธีรา ทองยอ้ย 25580727 172179 การศึกษาพฤติกรรมการออมทรัพยข์องวยัรุ่น ใน
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร /ฉตัรติพร  พชัราภา
...[และคณะ]

สุนนัทา แกว้เตก็ 25580727 172392 พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตของนกัศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร /นฏักานต ์ อินทร์ทอง...[และ
คณะ]

ชนิสรา อุปไมย์ 25580727 172421 Best guide of digital camera :รู้ลึกเร่ืองกลอ้ง
ดิจิตอล รู้จริงเร่ืองการถ่ายภาพ /วีรนิจ  ทรรทรา
นนท์

นนทกร ทองงาม 25580727 174356 ถอดรหสัอจัฉริยะ :Mind games/by Michael  
Powell; [แปลและเรียบเรียงโดย : วนาวรรณ  
แกว้ก าเนิด]

ณิฐชานนัท์ ศิรกุลพฒันสิน 25580727 173254 หลัง่เลือดท่ีนานกิง =The rape of Nanking /Iris  
Chang ; ฉตัรนคร  องคสิงห์, แปล

นนัทวฒัน์ ทรงเรณู 25580727 185020 Java เล่ม 1 /กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล

ณฐัพงศ์ ดงักอ้ง 25580727 172986 การร่างภาพ ลายไทย : ภาพไทย /สุวฒัน์  แสนขติั

ณฐัพงศ์ ดงักอ้ง 25580727 172945 ลายไทยเพ่ือการออกแบบ=Classic Thai style for 
designing/วฒิุชยั  พรมมะลา ; กมลอร  สุวรรณกูล
, ผูแ้ปล

นนทกร ทองงาม 25580727 174827 เบ้ืองบนยงัมีแสงดาว /วินทร์  เลียววาริณ



นฤมล ค าต่าย 25580727 174445 เอกสารการสอนชุดวิชาการจดัการศูนยแ์ละ
โรงเรียนปฐมวยัศึกษา =Designs and 
management for early childhood schools and 
centers /สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

นฤมล ค าต่าย 25580727 174447 เอกสารการสอนชุดวิชาการจดัการศูนยแ์ละ
โรงเรียนปฐมวยัศึกษา =Designs and 
management for early childhood schools and 
centers /สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

นฤมล ค าต่าย 25580727 174746 ประมวลสาระชุดวิชา การจดัประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวยั =Provision of experiences for
 preschool children /สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

นนทกร ทองงาม 25580727 10041055 ประวติัศาสตร์กรีก - โรม/ อธัยา  โกมลกาญจน

มงคล ชยัหอมนวล 25580727 151543 เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยกุระจายเสียงและ
วิทยโุทรทศัน์เพ่ือการศึกษา/ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

นพพล จงมหวิญญู 25580727 151803 Quickstep Auto CAD 2002/ อินทรชิต  หอวิจิตร

ฉตัรีญา ค าภีร์ 25580727 10109159 การท่องเท่ียว

วณิชยา แจ่มสอาด 25580727 10114149 คีตกวี : ปรัชญาเมธีแห่งภาษาสากล = Composers
 : philosophers of universal language/ ไพบูลย ์ 
กิจสวสัด์ิ

เจนจิรา เทียมนิล 25580727 10111075 หลกัสูตรและการจดัการประถมศึกษา/ ทศันีย ์ ศุภ
เมธี

เจษฎา แควนอ้ย 25580727 10116968 บริษทัใหญ่ ๆ รับคนแบบไหนเขา้ท างาน/ วิทวสั 
 มัน่คง

มินทร์ตรา ปิยะกาญจน์ 25580727 154034 คู่มือการผลิตส่ือ ระดบัก่อนประถมศึกษา/ กรม
วิชาการ

ศราภรณ์ หาบหา 25580727 10068471 ผลงานการวิจยัทางการศึกษา เล่ม 2 "การวิจยัทาง
การศึกษาและการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา" 
คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 7 - 11 กนัยายน 2524 ณ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร/ 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ



มินทร์ตรา ปิยะกาญจน์ 25580727 155286 รายงานการศึกษาผลการด าเนินงานสร้างความ
เขม้แขง็แก่ชุมชนในการจดัการศึกษาปฐมวยั/ 
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ

เสาวลกัษณ์ นาไชยเวศน์ 25580727 190560 ออกแบบ ตกแต่งภายใน/ นภาพรรณ  สุทธะพินทุ

สมบูรณ์ คมัภีระ 25580727 157116 ช่างส าราญ/ เดือนวาด  พิมวนา

มินทร์ตรา ปิยะกาญจน์ 25580727 157222 เจา้จนัทผ์มหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน/ มาลา
  ค  าจนัทร์

สุภทัรา สุภาการ 25580727 158192 การเล้ียงเป็ดไข/่ ชาติชาย  คงประเสริฐ

อรพรรณ กองเนตร 25580727 158196 ออม ออย สองพ่ีนอ้ง/ วิไล  ตั้งจิตสมคิด ; 
ประกายเดือน  บวรวิญญานนัท,์ ภาพ

นฤมล ค าต่าย 25580727 159517 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั/นภเนตร  ธรรมบวร.

ศิริจนัทร์  ศรีรักษา  25580727 158828 บาสเกตบอล/ฝ่ายวิชาการบริษทัสกายบุก๊ส์

สุนนัทา แกว้เตก็ 25580727 159109 ความตอ้งการใชอิ้นเตอร์เน็ตของวยัรุ่น 
กรณีศึกษา : นกัศึกษาสถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม/
 ศรีจรัส  นาคเน้ือดี...[และคนอ่ืน ๆ]

สุนนัทา แกว้เตก็ 25580727 159580
การสนบัสนุนใหน้กัศึกษาใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือ
การศึกษาของสถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม/ วรากร 
 จนัทรเสนา, นุจรีย ์ ทองสุข และอญัรัตน์  ดวง
รัศมี

กิตติคุณ เล่ียมเจริญ 25580727 173040 เดอะ ไวทโ์รด /ฐาวรา  สิริพิพฒัน์ (ดร.ป๊อบ)

ฤทธิไกร ทองกลม 25580727 161701 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
MCS - 51/ อุทยั  สุขสิงห์

สุภทัรา สุภาการ 25580727 10103414 การเล้ียงสุกร/ ธ ารงศกัด์ิ  พลบ ารุง

อรพรรณ กองเนตร 25580727 183940 เรามาแบ่งกนันะ / สุทธาสินี  สุวฒุโฑ.

สุรวิชช์ เรืองเอียด 25580727 192060 หน่ึงนดั หน่ึงศพ = One shot - one kill / ชาร์ลส์ 
ดบัเบิลย ูแซสเซอร์ และ เครก รอเบิร์ฺตส์, เขียน ; 
นพดล เวชสวสัด์ิ, แปล.

กนัตธ์ร สุขสบาย 25580727 193732 การเคล่ือนยา้ยของบางส่ิง / วชัระ  สัจจะสารสิน.

จิธพนธ์ ส าราญพานิช 25580727 194370 ถา้รู้ มึงรวย / เกียรติ  สุนทรวงศ.์

วณิชยา แจ่มสอาด 25580727 194456 สารานุกรมประวติัศาสตร์ไทย / ส. พลายนอ้ย.

จิธพนธ์ ส าราญพานิช 25580727 196041 ชีวิตใหม่ : เร่ิมตน้ไดเ้สมอ / ปราย  โสภาศิริ.

วิชุดา ชยัมี 25580727 IT00403 การพฒันาระบบเวบ็ไซตแ์นะน าสถานท่ี
ท่องเท่ียวจงัหวดัศรีษะเกษ.

วิชุดา ชยัมี 25580727 IT00317 การพฒันาระบบจดัการงานสารบรรณออนไลน.์



วิชุดา ชยัมี 25580727 IT00138 ระบบการายงานผลการเรียนผ่านมือถือ.

สุทธิชยั เบญจตานนท์ 25580727 200920 พฒันาระบบบริหารงานบุคคลดว้ย VB & VC# / 
ศุภชยั  สมพานิช.

อรพรรณ กองเนตร 25580727 204556 หมีนอ้ยกลบัใจ / มริยา  เจียมรัตนะ.

สุทธิชยั เบญจตานนท์ 25580727 CD-B200920 พฒันาระบบบริหารงานบุคคลดว้ย VB & 
VC#[computer file]/ศุภชยั  สมพานิช

สุธีรา ทองยอ้ย 25580727 176661 พฤติกรรมการออมของนกัเรียน-นกัศึกษา
โรงเรียนสันติราษฎร์บริหารธุรกิจในพระ
อุปถมัภฯ์ /ดิฐธิเดช  แจง้คต

ศรายทุธ วณัโณภาส 25580727 176233 สร้างงานแอนิเมชนัใหมี้ชีวิตดว้ย Flash Basic / 
อศัวิน  โอกาดา้.

ศรายทุธ วณัโณภาส 25580727 147646 Flash CS3 สนุกกบังานแอนิเมชนั /โดย กอง
บรรณาธิการดิจิอาร์ต ; บรรณาธิการ ปิยะบุตร  
สุทธิดารา

วรวฒัน์ จิวะพงษ์ 25580727 176696 พฤติกรรมองคก์าร /อมรา  รัตตากร.

นพพล สังขดิษฐ์ 25580727 176698 พฤติกรรมองคก์าร /อมรา  รัตตากร.

จุฑาภรณ์ รอดศรี 25580727 176676 การแนะแนวเบ้ืองตน้ /นิรันดร์  จุลทรัพย.์

จุติกุล ไชยรัตน์ 25580727 177915 สนุกกบักฎหมาย /บุญร่วม  เทียมจนัทร์.

จิรวฒัน์ ยศพิบูลย์ 25580727 181905 การวิเคราะห์วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ดว้ยโปรแกรม Pspice = Electronics circuits and 
devices analysis by PSpice / ธนนัต ์ ศรีสกุล.

อคัรเดช อ ่าอนนัต์ 25580727 179540 กระบือบาล / โดย ด ารงค ์ อารีกุล.

วรรณวิสา โพธ์ิศรีสวสัด์ิ 25580727 179504 เร่ืองสั้นชุด แฟ้มคดีเด็ด =The case book of 
sherlock holmes /เซอร์อาเธอร์  โคแนน ดอยล,์ 
เขียน;'พิรุณรัตน์', แปล.

ราเชนทร์ ชูธง 25580727 178402 ความรู้นอกกะลา /ภทัราพร  สังขพ์วงทอง, เรียบ
เรียง.

ศิริเพญ็ นาคฤทธ์ิ 25580727 179801 บ่วงหงส์ / ก่ิงฉตัร (นามแฝง).

อคัรเดช อ ่าอนนัต์ 25580727 179878 เมืองมนตรา / สมศกัด์ิ  มหามงคล.

นนัทวฒัน์ ทรงเรณู 25580727 184278 ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Intranrt/Internet ฉบบัผูเ้ร่ิมตน้ / พิศาล  พิทยาธุ
รวิวฒัน์.



สุนนัทา แกว้เตก็ 25580727 184451 พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม / ณฎัฐา  วิชิตแยม้
...[และคณะ].

วณิชยา แจ่มสอาด 25580727 186024 เปิดโลกประวติัศาสตร์ อยธุยา-ธนบุรี / สุทธิ  ภิ
บาลแทน, สุวฒัน์  แกว้สังขท์อง.

ศศิมา สวา่งภกัด์ิ 25580727 184525 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลดน ้าหนกัของวยัรุ่น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม / วรรณภา  กา
ระพงษ.์..[และคณะ].

เจษฎา แควนอ้ย 25580727 185925 คู่มือสัมภาษณ์งาน = Successful interview skills /
 โดย Rebecca  Corfield ; แปลและเรียบเรียงโดย
 นิสิต  มโนตั้งวรพนัธุ.์

รัฐภูมิ เรียบร้อย 25580727 185216 ต าราเรียนอกัษรไทยโบราณ อกัษรขอมไทย 
อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรธรรมอีสาน / กรรณิการ์
 วิมลเกษม.

ศศิธร พลูทอง 25580727 183973 Girls & A Doll / Dr.Pop's.

มินทร์ตรา ปิยะกาญจน์ 25580727 187532 รวมนวตักรรมทฤษฎีการศึกษาปฐมวยัสู่การ
ประยกุตใ์ชใ้นหอ้งเรียน / สุมน อมรวิวฒัน.์..
[และคณะ].

อรพรรณ กองเนตร 25580727 183881 ผมรักแม่ท่ีสุดเลยครับ / Ulrike  Kaup, เขียน ; 
Wahed  Khakdan, ภาพประกอบ ; วาสนา, แปล.

เจนจิรา เทียมนิล 25580727 183878 พอ่คนดีท่ีหน่ึงเลย / Alison  Ritchie, เขียน ; 
Alison  Edgson, ภาพประกอบ ; รุ่งอรุณ  
สัมปัชชลิต, แปล.

อรพรรณ กองเนตร 25580727 183918 เส้ือใหม่ของบีบี / วรมน  โรจนารุณ.

ชินนัทพ์ร ชูจิรจรัสวงศ์ 25580727 184630 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ = Systems 
analysis and design / โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ.์

อาทิตย์ พงษธ์นู 25580727 187243 ปรัชญาโกว้เลง้ / ไพโรจน์  อยูม่ณเฑียร, เรียบเรียง.

เจนจิรา เทียมนิล 25580727 183931 แม่เต่าข้ีลืม / พิศิษฐ  รัตนวงศ.์

อาทิตย์ พงษธ์นู 25580727 186559 อ่านความคิด"ขงเบง้" / ไป่ล่ีหมิง.

เจษฎา แควนอ้ย 25580727 185994 สมคัรงานแบบมือโปร / ยดุา  รักไทย.

จตุพล วิทศิริ 25580727 185010 ค าพอ่ ค  าแม่ / พระธรรมกิตติวงศ ์(ทองดี  สุรเตโช
 ป.ธ. 9 ราชบณัฑิต).

ฮิเดกิ          โคอาคุซึ 25580727 190392 การจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม / ฐิติรัตน์  มีมาก, ฉตั
ยาพร  เสมอใจ  และคมกฤช  ปิติฤกษ.์



สุชาติ ควรหตัถ์ 25580727 BE21525 Pop-up sea creatures.

ณรงคพ์ล พิมพส์อน 25580727 193395 ความลบั 5 ขอ้ท่ีคุณตอ้งคน้ใหพ้บก่อนตาย = The
 five secrets you must discover before you die / 
จอห์น  ไอโซ.

อาเดล หะยแีวนี 25580727 167141 เทเบิลเทนนิส : กฎ กติกา พ้ืนฐานการเล่น (กติกา
ใหม่ล่าสุด)/ วิสูตร  สัตยกุล

นฤมล ค าต่าย 25580727 164740 คู่มือหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546
 ส าหรับเด็กอาย ุ3 - 5 ปี/ ส านกัวิชาการและมารา
ฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

องอาจ อาลี 25580727 164297 เอกสารค าสอน รายวิชาทฤษฎีดนตรีแจส๊/ มนสั  
วฒันไชยยศ

องอาจ อาลี 25580727 164296 คีตปฏิภาณดนตรีแจส๊ 2/ มนสั  วฒันไชยยศ

ธีระนนัท ์      อารีพงศ ์   25580728 10135836 ฝึกเล่นฟตุบอลกบัมืออาชีพ/ กิลล ์ ฮาร์เวย ์และ ริ
ชาร์ด  ดงัเวิร์ท ; ประจวบ  มัน่คงทองเจริญ, แปล

ธนชยั แซ่ตั้ง 25580728 10143495 เทคโนโลยทีางการผลิตสารสกดัสะเดา/ อญัชลี  
สงวนพงษ์

ธญัวลี ภูเดชขาม 25580728 174469 เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
วิทยแุละโทรทศัน์ =Introduction to radio and 
television /สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

ธญัวลี ภูเดชขาม 25580728 174471 เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
วิทยแุละโทรทศัน์ =Introduction to radio and 
television /สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

ชยาภสัร์ สุดสงวน 25580728 161644 จริยธรรมทางธุรกิจ = Business Ethics/ รัฐบุรุษ  
คุม้ทรัพย์

พงษศ์กัด์ิ ธรรมวธุ 25580801 10112057 เอกสารค าสอนเศรษฐศาสตร์มหภาค 1=
Macroeconomics 1/ อภินนัท ์ จนัตะนี, ศรีเพชร  
เลิศพิเชฐ และ ล ายอง  ปลัง่กลาง

พรสุดา ค าพิมพา 25580801 174915 ทุนชีวิต /คุณหญิงพรทิพย ์ โรจนสุนนัท์

พอเจตต ์ บุญเลิศ 25580801 164029 รัฐศาสตร์/ ณชัชาภทัร  อุ่นตรงจิตร

ชลาธิป สุนิหู 25580830 209005 นิมิตนาคา / เกา้แตม้.



ชฎาพร ช่วยบ ารุง 25580901 163201 วรรณกรรมวิจารณ์ = Literary Criticism/ ลินจง  
จนัทรวราทิตย์

วรรณพรรณ จนัเทศ 25580921 148481 ประทีปแห่งการกีฬา/ โรงเรียนกีฬาจงัหวดั
สุพรรณบุรี

เอมวดี ใคร่ครวญ 25580921 198184 ชีวิตงามดว้ยความดี : ศาสตราจารยกิ์ตติคุณสุมน 
 อมรวิวฒัน์ ราชบณัฑิต / สุมน  อมรวิวฒัน.์

ฐานปนพงษ์ พงษแ์กว้ 25581018 CS00387 การพฒันาระบบคลงัขอ้สอบส าหรับการเรียน
การสอนออนไลน.์

ศุภราช รอดร าพึง 25581019 10119060 ศิลปะและโบราณคดีอียปิต/์ สุทธิลกัษณ์  ไชยยตุ

ศุภราช รอดร าพึง 25581019 166991 ประวติัออกแบบผลิตภณัฑ/์ วรรณี  สหสมโชค

ศุภราช รอดร าพึง 25581019 10129235 ศิลปร่วมสมยัจดหมายเหตุ/ วิบูลย ์ ล้ีสุวรรณ

ศุภราช รอดร าพึง 25581019 144079 มรดกเคร่ืองดินเผาไทย ตุ๊กตา และประติมากรรม/
 เฉลียว  ปิยะชน

ศุภราช รอดร าพึง 25581019 10119038 หลกัการทศันศิลป์/ สุชาติ เถาทอง

ทรรศนะ ศรีทวีพนัธ์ 25581019 10111697 การเขียนแบบเทคนิค 1 และ 2/ สาคร  คนัธโชติ

ทรรศนะ ศรีทวีพนัธ์ 25581019 10102570 การออกแบบ/ ท านอง  จนัทิมา

ทรรศนะ ศรีทวีพนัธ์ 25581019 186218 ศิลปะแฟนตาสติก = Fantastic art / วอลเตอร์  ชู
เรียน, เขียน ; เมธาวี  เครืออ่อน, แปล.

ทรรศนะ ศรีทวีพนัธ์ 25581019 211352 รีไซเคิลของใชแ้ลว้กลบัมาใชง้านดว้ยวิธีการง่ายๆ
 /ภทัรยา เมธาพร, บ.ก.เรียบเรียง.

ปวร ถาวรฉนัท์ 25581019 211295 การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจในงาน
สถาปัตยกรรม / ณชัวิชญ ์ติกุล.

ทรรศนะ ศรีทวีพนัธ์ 25581019 191627 ผลึกความคิดศิลปะ / อารี  สุทธิพนัธุ.์

ศุภราช รอดร าพึง 25581019 198651 ศิลปะสมยัใหม่ / ก าจร  สุนพงษศ์รี.

พชัร สุวรรณรัตน์ 25581019 BE23120 Blues piano / by Mark  Harrison.

ธนพนธ์ บุญแกว้ 25581026 165731 หลกัการทศันศิลป์/ สมชาย  พรหมสุวรรณ

ธนพนธ์ บุญแกว้ 25581026 190974 ประวติัศาสตร์ศิลปะตะวนัตก ฉบบัสมบูรณ์ / 
ศุภชยั สิงห์ยะบุศย.์

ธนพนธ์ บุญแกว้ 25581026 186217 ศิลปะแฟนตาสติก = Fantastic art / วอลเตอร์  ชู
เรียน, เขียน ; เมธาวี  เครืออ่อน, แปล.

ธนพนธ์ บุญแกว้ 25581026 211965 การวิเคราะห์ทศันศิลป์ =Visual arts analysis /
สมพร ธุรี.

ประวติัศาสตร์ สาราจนัทร์ 25581109 186180 ค าฮิตติดปากจีนกลาง / สุภาณี  ปิยพสุนทรา.



พรรษา ช่างหล่อ 25590114 202574 เกม : เทคนิคในการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ / 
วิทยา  ตนัติเสวี และเสรี  โลกตัถจริยา.

ดนยักานต์ บุญวรรณ 25590114 10139418 ร้องร าท าเกม / สุภารัตน์ วรทอง.

ทิพยทิ์วา ทิพยป์ระเสริฐ 25590118 10092286 ภาพพิมพเ์บ้ืองตน้/ อศันีย ์ ชูอรุณ

สิราวรรณ สิริวฒิุ 25590118 10092371 ศิลปะภาพพิมพ ์/ วิรุณ  ตั้งเจริญ.

สิราวรรณ สิริวฒิุ 25590118 10066769 ศิลปะภาพพิมพ ์/ วิรุณ  ตั้งเจริญ.

สิราวรรณ สิริวฒิุ 25590118 156648 ความรู้เก่ียวกบัศิลปะภาพพิมพ/์ อศันีย ์ ชูอรุณ

ทิพยทิ์วา ทิพยป์ระเสริฐ 25590118 10092369 ศิลปะภาพพิมพ ์/ วิรุณ  ตั้งเจริญ.

สิราวรรณ สิริวฒิุ 25590118 10078097 การออกแบบการพิมพ/์ สกนธ์  ภู่งามดี

ดิษฐพงษ์ นิติพฒันาภิรักษ์ 25590124 205807 เขียนโปรแกรม Java เบ้ืองตน้ 2nd Edition / วร
เศรษฐ  สุวรรณณิก, ทศพล  ธนะทิพานนท.์

ดิษฐพงษ์ นิติพฒันาภิรักษ์ 25590124 205808 เขียนโปรแกรม Java เบ้ืองตน้ 2nd Edition / วร
เศรษฐ  สุวรรณณิก, ทศพล  ธนะทิพานนท.์

ดิษฐพงษ์ นิติพฒันาภิรักษ์ 25590124 205806 เขียนโปรแกรม Java เบ้ืองตน้ 2nd Edition / วร
เศรษฐ  สุวรรณณิก, ทศพล  ธนะทิพานนท.์

จิราพร บุญมี 25590205 180536 ค าบรรยายกฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ /สุดศิริ  
วศวงศ.์

อรณี ม่วงอุมิงค์ 25590209 194331 เอกราชอาบเลือด : ปลดแอกอาณานิคมทัว่โลก / 
อนนัตชยั  จินดาวฒัน.์

ธนา ใจเท่ียง 25590211 171685 คู่มือตดัต่อวิดีโอดว้ย Ulead Videostudio 10 plus
 /พิษณุ  ปุระศิริและ กองบรรณาธิการโปรวิชัน่

อรณี ม่วงอุมิงค์ 25590211 178432 เสด็จประพาสตน้.

วนิดา ศิริวรรณ์ 25590215 170371 หลกัรัฐศาสตร์ /โกวิท  วงศสุ์รวฒัน์

สาวิตรี ดีด่านคอ้ 25590314 164331 เทคโนโลยขีองแป้ง/ กลา้ณรงค ์ ศรีรอต, เก้ือกูล 
 ปิยะจอมขวญั

ศรายทุธ รุ่งโรจน์ 25590321 200633 Android App Development ฉบบัสมบูรณ์ / จกัร
ชยั  โสอินทร์, พงษศ์ธร จนัทร์ยอย, ณฐัณิชา วีระ
มงคลเลิศ.

แพรพรรณ พลเมืองศรี 25590321 204166 ข่าว ความคิด ทิศทางสังคม สนธิญาณ ช่ืนฤทยั
ในธรรม / ชรินทร์  แช่มสาคร, เรียบเรียง.

แพรพรรณ พลเมืองศรี 25590321 10104836 การส่ือสารกบัสังคม/ สุรพงษ ์ โสธนะเสถียร

กวิสรา วรรณสุทธ์ิ 25590324 194601 กลยทุธ์การวางแผนพฒันาพ้ืนท่ีทอ้งถ่ินเชิง
บูรณาการ.



ลลิตา จ าปาดง 25590324 185143 ความเป็นเลิศทางอารมณ์ในสถานท่ีท างาน : 
แบบรายการบุคลิกภาพของลีโอนาร์ด (LPI) การ
วดัรูปแบบบุคลิกภาพ / ลีโอนาร์ด  ยอง; แปลโดย
 วรธนทั  ธญัญหาญ, สรภคัสรณ์  ฉตัรกมลทศัน์ 
และวิโรจน์  ประสิทธ์ิวรนนัท.์

กวิสรา วรรณสุทธ์ิ 25590324 206525 การจดัการทรัพยากรประมง / อุธร  ฤทธิสึก.

ณฐัชา สุขดวง 25590626 197749 ออง ซาน ซูจี วีรสตรีประชาธิปไตยพม่า / กุลธิดา 
 บุณยะกุล-ดนันาก้ิน.

ประจกัษ์ ทองรอง 25590626 192747 ครองแผ่นดินจีน : พรรค ผูน้  า อ  านาจรัฐ / วรศกัด์ิ 
 มหทัธโนบล.

ประจกัษ์ ทองรอง 25590626 191853 ดร.อมัเบ็ดกา้ร์ รัตนบุรุษแห่งชมพทูวีป / เรียบ
เรียงโดย พระอาจารยอ์ารยะวงัโส.

ณฐัชา สุขดวง 25590626 201902 อองซาน ซูจี สตรีผูพ้ลิกแผ่นดิน / เผ่าพงศ ์ วีรวร
มนั.

ธนทั สกุลแกร 25590818 208939 วรรณคดีและประวติัวรรณคดี / ช านาญ รอดเหตุ
ภยั...[และคนอ่ืนๆ].

ธนทั สกุลแกร 25590818 10030683 ประวติัวรรณคดี ประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย/ 
เจือ  สตะเวทิน

สุทธิดา ภูมิประหมนั 25590818 170311 การจดัการยคุใหม่ : กลยทุธ์การบริหารผลการ
ด าเนินงาน =Modern Management : A Strategic
 Approach for Performance Management /จกัร  
ติงศภทิัย์

ธนทั สกุลแกร 25590818 191672 ไขค าแกว้ค  าแพง : พินิจวรรณกรรมไทย-ไท / 
ประคอง นิมมานเหมินท.์

ธนทั สกุลแกร 25590818 10118397 การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดี
สันสกฤต/ กุสุมา  รักษมณี

สุทธิดา ภูมิประหมนั 25590818 211897 ทฤษฎีองคก์าร /เขมมารี รักษชู์ชีพ.

สุทธิดา ภูมิประหมนั 25590818 216089 การพฒันาองคก์าร =Organization development /
กลัยารัตน์ ธีระธนชยักุล.

ธนทั สกุลแกร 25590818 10103304 ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย =Introduction to 
thai Literature/ กุหลาบ  มลัลิกะมาส

สุทธิดา ภูมิประหมนั 25590818 206460 การฝึกอบรมบุคลากรในองคก์าร = Personnel 
training in organizations / ชูชยั  สมิทธิไกร.



สุทธิดา ภูมิประหมนั 25590818 202912 มนุษยสัมพนัธ์ : พฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์าร / 
รัตติกรณ์  จงวิศาล.

นารีรัตน์ เครือวลัย์ 25590909 192330 วิชาลดั กูข้อ้มูลฮาร์ดดิสก ์/ Robotta.

อนัธิกา พรหมทิพย์ 25590913 158372 ประกนัสังคมอยูคู่่สังคมไทย/ ส านกังาน
ประกนัสังคม

อนัธิกา พรหมทิพย์ 25590913 146949 ประวติัศาสตร์แรงงานไทย(ฉบบักูศ้กัด์ิศรี
กรรมกร)/ ฉลอง  สุนทราวาณิชย์

อนัธิกา พรหมทิพย์ 25590913 147488 ปัญหาดา้นการเงินของแรงงานไทยในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศ/ ธนาคารแห่งประเทศไทยส านกังาน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

อนัธิกา พรหมทิพย์ 25590913 154681 แรงงานไทย เพ่ือชีวิตท่ีดีกวา่/ นิคม  จนัทรวิทุร

อนัธิกา พรหมทิพย์ 25590913 154666 ขบวนการสหภาพแรงงานไทยจาก รสช. ถึงยคุ 
IMF/ บณัฑิตย ์ ธนชยัเศรษฐวฒิุ

อรญา นนักระโทก 25590915 210497 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป / เมธา  วา
ดีเจริญ.

อรญา นนักระโทก 25590915 169217 การศึกษาแนวใหม่ :ความรู้เบ่ืองตน้เก่ียวกบั
กฎหมายทัว่ไป /โกเมศ  ขวญัเมืองและ สิทธิกร  
ศกัด์ิแสง

อรญา นนักระโทก 25590915 180921 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย /ดิเรก  ควร
สมาคม.

ธิดารัตน์ ปทุมสูติ 25590922 209009 ร่ายรักกินรา / ณฐักฤตา.

ชลิตา เอ้ียงชะอุ่ม 25590923 153511 กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัด์ิเทพบิดรของ
ทหารเรือไทย/ ธรรมรัตน์  ทองเรือง

ธนะเมศฐ์ ทวีพรสวรรค์ 25590923 BE21853 Pro Tools 9 : music production, recording, 
editing, and mixing / Mike  Collins.

ธญัวฒัน์ ช ารัมย์ 25590926 183982 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม / ศศินา  
ภารา.

ฉตัรชยั สุวานิช 25590929 158834 เทนนิส =Tennis/ สกายบุก๊ส์

ฉตัรชยั สุวานิช 25590929 10108770 ฝึกเทนนิส แบบมืออาชีพ/ ฝ่ายวิชาการ 
ส านกัพิมพรุ่์งวิทยา



อินทุกร วงศวิ์ริยากร 25591013 189654 ความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษมท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียน
ของคณะศึกษาศาสตร์ / ขนิษฐา  รังประเสริฐ...
[และคณะ].

พานิศ อน้ทอง 25591017 10126275 เคร่ืองเสียง.ศาสตร์และศิลปะในการถ่ายทอด
เสียงดนตรี/ วิจิตร  บุญชู

บุณยนุช ปัญญาโรจน์ 25591017 188629 ดนตรีตะวนัตก / คมสันต ์วงคว์รรณ์.

บุณยนุช ปัญญาโรจน์ 25591017 169506 คลาสสิกสามญัประจ าบา้น :รสนิยม วฒันธรรม 
ดนตรี /ดุสิต  จรูญพงษศ์กัด์ิ

พานิศ อน้ทอง 25591017 215046 Drum and bass.

พานิศ อน้ทอง 25591017 CD-B215046 Drum and bass.

พานิศ อน้ทอง 25591017 216715 ระบบเสียงและการมิกซ์เสียง /เจน สงสมพนัธุ์.

พิมพป์ระภา กล่ินหอม 25591021 10079107 จิตวิทยาสังคม/ กมลรัตน์  หลา้สุวงษ์

พิมพป์ระภา กล่ินหอม 25591021 210722 e-book ฝันของนกัเขียนรุ่นใหม่ / ถนอมศกัด์ิ  จิ
รายสุวสัด์ิ.

ชนกพร ทะนามศรี 25591025 157598 หดัพดูภาษาฝร่ังเศส (ส าหรับคนไทย)/ ปาริชาติ  
ชุมสาย ณ อยธุยา

ชนกพร ทะนามศรี 25591025 174047 อาหารไทย /นิดดา  หงษวิ์วฒัน์

ชนกพร ทะนามศรี 25591026 214881 พดูองักฤษนอกต าราไม่มีใครกลา้สอน =
Forgotten english conversation /กุลธิดา รุ่งเรือง
เกียรติ และฐนิสา ชุมพล.

ชนกพร ทะนามศรี 25591026 181099 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 1 /ธีระ  รุ่งธีระ.

ชนกพร ทะนามศรี 25591026 200104 Survivor ฝร่ังเศส / นนันนั, พิมพพ์ลอย  ปาก
เพรียว.

ชุติกาญจน์ นามเมือง 25591101 BE22344 Food process engineering operations / George D. 
Saravacos, Zacharias B. Maroulis.

ชุติกาญจน์ นามเมือง 25591101 BE20925 Starch in food : structure, function and 
applications / edited by Ann-Charlotte Eliasson.

ชุติกาญจน์ นามเมือง 25591101 10139986 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารเบ้ืองตน้ =
 Introduction to food science and techology/ ลา
วลัย ์ เบญจศีล

พชัรี ดาพนัธ์ 25591109 204142 ระบบบนัทึกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ / ชยานนัต ์ ภูวิ
ภิรมย.์



นิชานนัท์ คงสนิท 25591118 10142228 วฒันธรรมญ่ีปุ่ น = Readings on Japanese Culture
 / ยพุา คลงัสุวรรณ.

นิชานนัท์ คงสนิท 25591118 10097154 14 วนั  ในอินเดีย/ พระครูไพบูลวิริยคุณ

อลิสา อั้นทอง 25591121 211050 ถาม-ตอบ วิ.อาญา : ตามแนวค าพิพากษาฎีกา
ใหม่ล่าสุดพร้อมแนวคิดและวิธีตอบใหไ้ดค้ะแนน
 / อรรถวฒัน์  หวงัด ารงวงศ.์

จนัทร์สุดา ชูกล่ิน 25591121 10126727 พระลอ/ นายต ารา ณ เมืองใต ้;  เหม  เวชกร, 
ผูเ้ขียนภาพ

ฐิติพิวตั พานิช 25591121 173392 ปัญหาสังคมไทย =Thai social problems /โกศล  
วงศส์วรรค,์ สถิต  วงศส์วรรค์

อลิสา อั้นทอง 25591121 180024 ขอ้สอบอยัการวิชาภาษาองักฤษ /ธง  วิทยัวฒัน.์

จนัทร์สุดา ชูกล่ิน 25591121 209044 สาวิตรี / พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั.

อลิสา อั้นทอง 25591121 198717 ศาลโลก - ศาลประจ าอนุญาโตตุลาการกบัขอ้
พิพาทระหวา่งประเทศ = International Court of 
Justice-Permanent Court of Arbitration / พนสั  
ทศันียานนท,์ ประสิทธ์ิ  ปิวาวฒันพานิช ; วิพล  
กิติทศันาสรชยั.

อลิสา อั้นทอง 25591121 198448 ควรมิควรแลว้แต่จะโปรด / โอภาส  เพง็เจริญ.

ฐิติพิวตั พานิช 25591122 201598 2553 อ่านข่าว อ่านสังคมไทย / นฤพนธ์  ดว้ง
วิเศษ.

ฐิติพิวตั พานิช 25591122 10134511 สังคมทุรชน : ยทุธศาสตร์ความล่มสลายทาง
สังคม/ เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ

เบญจพร เอ่ียมดี 25591122 10122825 จิตวิทยาทัว่ไป/ จิราภา  เตง็ไตรรัตน.์..[และคน
อ่ืน ๆ]

ฐิติพิวตั พานิช 25591122 195526 ปัญหาสังคม / สุพตัรา สุภาพ.

ฐิติพิวตั พานิช 25591122 173387 ปัญหาสังคม =Social problems /โกศล  วงศ์
สวรรค,์ สุชีลา  ตุลยะเสถียร และสถิต  วงศส์วรรค์

ปารินทร์ ดว้งข  า 25591127 211129 เจา้ผูป้กครอง = The Prince / Niccollo  
Machiavelli, ผูเ้ขียน ; สมบติั  จนัทรวงศ,์ ผูแ้ปล
และเขียนค าน า.

พลวิทย์ มาพงษ์ 25591130 10111798 คู่มือการจดัหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั/ 
โดย อมัพร  ทีขะระ



ชาญชยั ชิงชนะ 25591130 10119755 การบริหารพลศึกษาและการจดัการธุรกิจกีฬา/ 
ปรีชา  กล่ินรัตน์

พลวิทย์ มาพงษ์ 25591130 182597 การวิเคราะห์และการสร้างเลขหมู่ระบบทศนิยม
ดิวอ้ี ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 22 / รัตนา ณ  ล าพนู.

ภทัรสิริ สงวนวงศ์ 25591201 10066598 ร าวง = Ramwong  song/ กรมศิลปากร

ชิษณุชา สุวรรณมณี 25600113 BE23286 Essential elements 2000 : comprehensive band 
method / Tim  Lautzenheiser...[et al.].

ชิษณุชา สุวรรณมณี 25600113 BE23287 Essential technique 2000 : intermediate to 
advanced studies / Tim  Lautzenheiser...[et al.].

ชิษณุชา สุวรรณมณี 25600113 BE23468 Saxophone styles : play along styles of rock, 
salsa, reggae, chorinho, chamane, funk, soul, and 
gospel / by Jorge  Polanuer.

ชิษณุชา สุวรรณมณี 25600113 10040734 ศิลปะการเป่าแซกโซโฟน/ สุกรี  เจริญสุข

ชิษณุชา สุวรรณมณี 25600113 BE23153 Two much! 16 jazz duets for two saxes.

ชิษณุชา สุวรรณมณี 25600113 BE23271 A new tune a day for alto saxophone / By Ned  
Bennett.

ชิษณุชา สุวรรณมณี 25600113 BE23474 The big book of tenor sax songs.

จิฬายุ บุญธรรม 25600125 161555 แผนท่ีความรู้ทอ้งถ่ินไทย ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ/ กวี  วรกวิน

อารีรัตน์ ยทุธศรี 25600130 193264 สภาพปัญหาและความตอ้งการการใช้
ภาษาองักฤษของพนกังานโรงแรมใน
กรุงเทพมหานคร / พวงเพชร  โทณะวณิก.

ชุติพนธ์ วณิชยว์โรดมภ์ 25600131 CRUC002032 การจดักระบวนการธุรกิจ : Business Process 
Management/วิตร จารุโณประถมัภ.์

ภูมินทร์ ทองค าจนัทร์ 25600209 150326 เวลาในขวดเหลา้/ ธราธิป

ภฆมน มีใหญ่ 25600209 151204 แม่น ้าสองสี/ กร  ศิริวฒัโณ

ภฆมน มีใหญ่ 25600209 10097948 ติสตู พอ่หนูน้ิวโป้งเขียว = Tistou  les  ponces  
verts/ มอริช ดรู-อง ; กญัญา, แปล

ภูมินทร์ ทองค าจนัทร์ 25600209 206317 กลบับา้นก่อนค ่า และสระวา่ยน ้าหลงัเท่ียงคืน / 
ปราบดา  หยุน่ และ เคอิ มิยามะ.

ภูมินทร์ ทองค าจนัทร์ 25600209 198079 แม่เภา / ประภาส  ชลศรานนท.์

ภูมินทร์ ทองค าจนัทร์ 25600209 200003 ตวัอยา่ง 14 เร่ืองสั้นดีเด่น สถาบนัภาษาไทย / 
ถวลัย ์ มาศจรัส.

ภฆมน มีใหญ่ 25600209 192378 วิญญาณครวญ / สรจกัร.



สิดารัตน์ ลาภจิตต์ 25600209 193729 รถเมลย์ายสั้น / อนุสรณ์  ศรีค  าขวญั.

ภฆมน มีใหญ่ 25600209 183577 รวมเร่ืองสั้นชุด รักววัใหผู้ก รักลูกให.้.. / โบตัน๋.

ภูมินทร์ ทองค าจนัทร์ 25600209 177013 ละคอนโรงเก่า และงานคดัสรร / นนั  บางนรา 
[นามแฝง].

นฐัดานนัท์ พลายโค 25600214 216521 ทองเน้ือเกา้ /โบตัน๋.

นฐัดานนัท์ พลายโค 25600214 195391 กิจกรรมการปลูกฝังค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับนกัเรียนระดบัปฐมวยัและประถมศึกษา /
 ทิศนา แขมมณี...[และคณะ].

พิกุล บุญเท่ียง 25600226 210088 การจดัการคลงัสินคา้/จุรีพร  จนัทร์พาณิชย.์

นงนภสั ทองเป่ียม 25600227 214982 การพฒันาองคก์ารและการเปล่ียนแปลง =
Organization development and change /เนตร์
พณัณา ยาวิราช.

ปิติพล ช ารัมย์ 25600307 BE13331 How to play the electric bass/ Carol Kaye

ปิติพล ช ารัมย์ 25600307 215045 Drum and bass.

กิตติ สุขชาวนา 25600309 215043 Drum and bass.

กิตติ สุขชาวนา 25600309 BE23202 Dictionary of bass grooves / By Sean  Malone.

กิตติ สุขชาวนา 25600309 BE23141 Theory for the contemporary bassist : the 
ultimate guide to music for blues, rock and jazz 
bassists / Tracy  Walton.

ณฏัฐณิชา ยศรุ่งเรือง 25600314 10116135 นิเวศวิทยา/ สุมาลี  พิตรากูล

ณฐัวฒิุ สาลี 25600319 171457 การเก็บถนอมสัตวน์ ้า /นฤมล  อศัวเกศมณี

กาญจนา พนูเกิด 25600327 157381 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร/ วเรศ  อุป
ปาติก

พชร หญีตส ารัตน์ 25600327 10142304 ภาษาและหลกัการเขียนเพ่ือการส่ือสาร / อวยพร 
 พานิช...[และคนอ่ืนๆ].

กาญจนา พนูเกิด 25600327 10094520 สถาบนัการเงินและตลาดการเงิน/ วนัเพญ็  
อนิวรรตนพงศ์

กาญจนา พนูเกิด 25600327 150904 การบริหารธนาคารพาณิชย ์= The commercial 
bank management/ พรนพ  พกุกะพนัธุ,์ 
ประเสริฐชยั  ไตรเสถียรพงศ์

กาญจนา พนูเกิด 25600327 10118062 เงิน ตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน/ จรินทร์  
เทศวานิช

มยรีุ ซาโต้ 25600418 210785 การส่ือสารการตลาด / นธกฤต วนัตะ๊เมล.์



วิภาณี หม่ืนภกัดี 25600418 172680 ทกัษะการเป็นผูน้ า =Leading people /โดย Lloyd 
 Baird ; แปลและเรียบเรียงโดย : ไพโรจน์  บาลนั

วะรุณี ศรีเสมอ 25600418 191535 การตลาดเหนือชั้น กลยทุธ์พร้อมรบ / เกษม  
พิพฒัน์เสรีธรรม.

จาริยะ เกิดสินธุ์ 25600425 211399 เพอร์ซีย ์เเจก็สัน กบัแฟ้มลบัมนุษยก่ึ์งเทพ /Rick 
Riordan, เขียน ; ดาวิษ ชาญชยัวานิช, แปล.

จาริยะ เกิดสินธุ์ 25600425 211398 เพอร์ซีย ์เเจก็สัน กบับนัทึกมนุษยก่ึ์งเทพ /Rick 
Riordan, เขียน ; ดาวิษ ชาญชยัวานิช, แปล.

จาริยะ เกิดสินธุ์ 25600425 198359 เอเร็ค เร็กซ/์Kaza  Kingsley ; หิมาลายา, แปล

อิทธิพงษ์ บวัด า 25600504 209806 อาเซียนในแง่มุมใหม่ /อุกฤษฎ ์ปัทมานนัท,์ 
บรรณาธิการ.

อิทธิพงษ์ บวัด า 25600504 209662 อาณาจกัรอาเซียน/สุทศัน-์ศิริทรัพย ์สังคะพนัธ.์

อิทธิพงษ์ บวัด า 25600504 212603 ส่งออกใหร้วยอยา่งเสรีในอาเซียน /องอาจ ทอง
อ าพนั.

อิทธิพงษ์ บวัด า 25600504 211781 อาเซียน :ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้/Donald E. Weatherbee, เขียน
 ; เกียรติชยั พงษพ์าณิชย,์ แปล.

ยวุดี ภมรพืช 25600719 179471 ผูห้ญิงร้ายผูช้ายรัก =Why men love bitches /
Sherry  Argov, เขียน; กาละแมร์ - พชัรศรี  
เบญจมาศ, แปลและเรียบเรียง.

ยวุดี ภมรพืช 25600719 199750 เถา้แก่นอ้ย "ตอ๊บ" Story / สรกล  อดุลยานนท,์ 
เชตวนั เตือประโคน, เรียบเรียง.

ยวุดี ภมรพืช 25600719 205609 กลยทุธ์ = On strategy / Michael E.  Porler & 
James C.  Collins ; ผูแ้ปล ณฐัยา สินตระการผล ;
 ผูเ้รียบเรียง วีรวธุ มาฆะศิรานนท.์

ภาณุพงศ์ ยิม้ไพบูลย์ 25600728 168090 การเมืองและการปกครองของไทย/ ดนยั  ไชย
โยธา

ภวิชณ์กรณ์ พฒันสวสัด์ิ 25600728 170326
การบริหารจดัการทีมงาน =Creating Teams with 
an Edge /เรียบเรียงโดย Richard  Luecke และ 
Jeff  Polzer ; แปลและเรียบเรียง สุรีพร  พ่ึง
พทุธคุณ

ภวิชณ์กรณ์ พฒันสวสัด์ิ 25600728 172684 ทกัษะการบริหารทีม = Leading teams / โดย 
Anne  Donnellon ; แปลและเรียบเรียงโดย : 
ไพโรจน์  บาลนั.

ภวิชณ์กรณ์ พฒันสวสัด์ิ 25600728 213140 การสร้างทีมงาน /วิกานดา เกษตรเอ่ียม.



ยงยทุธ โชคนนัทวงศ์ 25600728 166150 การหมกัไวน์จากบวัหลวง : งานวิจยั =Wine 
Fermentation from Lotus (Nelumbo nucifera)/ สุ
รินธร  เพียรภายลุน

ภวิชณ์กรณ์ พฒันสวสัด์ิ 25600728 219079 ชนะตั้งแต่ยงัไม่ลงแข่ง /จอน กอร์ดอน และไมล ์
สมิธ, เขียน ; นุชนาฎ ประเสริฐศรี, แปล.

ยงยทุธ โชคนนัทวงศ์ 25600728 159333 การวิเคราะห์คุณภาพไวน์ผลไม ้=Qualitative 
analysis of fruit wine/ สยาม  พลอาวธุ

อรวรรณ จนัทร์ศรี 25600824 185329 โครงงานวิทยป์ฐมวยั = Play & Learn / Janice  
VanCleave, เขียน ; นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี, 
แปล.

อรวรรณ จนัทร์ศรี 25600824 182784 เล่นกบัลูก 100 กิจกรรมพฒันา IQ/EQ ลูกรัก
ประถมตน้ / ธนัยมยั  โชคชยัชุติกุล.

ณฐัชนน บุญชู 25600829 165637 คมัภีร์ผูฝึ้กสอนแบดมินตนั/ นภพร  ทศันยันา

ณฐัชนน บุญชู 25600829 167919 แบดมินตนั = Badminton/ ไพวลัย ์ ตณัลาพฒุ

จิราภรณ์ ช่วยอุดม 25600829 209408 สาธารณรัฐสิงคโปร์ = Republic of Singapore / 
กองบรรณาธิการ เพ่ือนเรียน.

จิราภรณ์ ช่วยอุดม 25600829 212456 100 เร่ืองน่ารู้ในสิงคโปร์ /อิสราพร โพธิ, เร่ือง ; 
อโณทยั องกิตติกุล, ภาพ.

ณฐัชนน บุญชู 25600829 221694 แฮนดบ์อล = Handball /พนัธ์ศกัด์ิ  วอนวงษ ์และ
SKY sports team.

จิราภรณ์ ช่วยอุดม 25600829 209444 หนงัสือหน่ึงในประชาคมอาเซียน ชุดประเทศ
สิงคโปร์/ฝ่ายวิชาการเจเนซิส มีเดียคอม.

พงศธร ตินทอง 25600904 221692 แฮนดบ์อล = Handball /พนัธ์ศกัด์ิ  วอนวงษ ์และ
SKY sports team.

ศิริลกัษณ์ สุขเสง่ียม 25600912 211312 การปกครองทอ้งถ่ินกบัการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน
 :อีกมิติหน่ึงของอารยธรรมโลก /ธเนศวร์ เจริญ
เมือง.

ศิริลกัษณ์ สุขเสง่ียม 25600912 184832 การบริหารการคลงัขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน / สกนธ์ วรัญญูวฒันา.

ศิริลกัษณ์ สุขเสง่ียม 25600912 184826 ยทุธศาสตร์การปกครองทอ้งถ่ิน / วฒิุสาร ตนัไชย.

ศิริลกัษณ์ สุขเสง่ียม 25600912 207136 โลกาภิวตัน์กบัทอ้งถ่ิน / เรืองวิทย ์ เกษสุวรรณ.

สุทธิดา ภูกองชยั 25600914 215609 ความรุนแรงต่อสตรี :บทวิเคราะห์และสรุปจาก
หลกัฐานทางการวิจยั/นนัทนา ธนาโนวรรณ.



วิศรุต วิธานกรกุล 25600928 196095 คู่มือผูฝึ้กสอนกีฬาแบดมินตนั / เรียบเรียงโดย ชยั
ศกัด์ิ  ทองเดชศรี, นภพร  ทศันยันา.

เจริญชยั พิมพภิ์ลา 25601001 197415 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการใชบ้ริการ
รถไฟฟ้าใตดิ้น (MRT) ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจยั / วิวฒัน์  อุปนิ
...[และคณะ].

เจริญชยั พิมพภิ์ลา 25601001 172157 แนวโนม้ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า
มหานคร (รถไฟฟ้าใตดิ้น) =Passenger 
requirements trend for using service of mass 
transit train (MRT) /กญัชรส  บรรจงรัตน.์..[และ
คณะ]

สุวิตรา เหลาทอง 25601002 222176 มมัม่ี ชีวิตหลงัความตาย = Mummy, life after 
death / Dinosaur (เด็ก), รวบรวม-เรียบเรียง.

ธญัญารัตน์ พานศรี 25601009 218687 ประวติัศาสตร์สิบสองจุไท /ภทัทิยา ยมิเรวตั.

นนัทพร จัน่ส าอาง 25601012 10114586 คอ็กเทล สปิริตส์ =Couktail spirits /ที-บาร์, แปล
และเรียบเรียง.

นพรัตน์ สง่างาม 25601012 220026 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกดัแอนโท
ไซยานินจากกากผลมะนาวไม่รู้โห่ (Carissa 
Carandas L.) ในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมน ้า
สมุนไพร :รายงานการวิจยั /จนัทรรัตน์ พิชญภณ.

นนัทพร จัน่ส าอาง 25601012 204339 เคร่ืองด่ืมในงานบริการ / สิริพนัธุ์  จุลกรังคะ.

ฐิติพงษ์ กลดักลีบ 25601015 158132 พรรณไมใ้นสถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม/ สถาบนั
ราชภฏัจนัทรเกษม

ฐิติพงษ์ กลดักลีบ 25601015 219546 จารึกรักจนัทรเกษม : ความทรงจ าและความ
ประทบัใจของนกัเรียนโรงเรียนฝึกหดัครูมธัยม 
(พ.ศ. 2483-2501).

ฐิติพงษ์ กลดักลีบ 25601015 219547 จารึกรักจนัทรเกษม 2 :ความทรงจ าและความ
ประทบัใจของนกัศึกษาวิทยาลยัครูจนัทรเกษม  
(พ.ศ. 2502-2509) /ปิยพร ท่าจีน, ศิริพร เศรษฐ
พฤทธ์ิ, บรรณาธิการ.

ณฏัฐิชาดา น่ิมนวล 25601016 192011 การพฒันาหลกัสูตร = Curriculum development /
 บุญเล้ียง ทุมทอง.



มีนา ศรีกาลงัค์ 25601025 205603 มือใหม่ Photoshop Dreamweaver CS6 
ออกแบบสร้างเวบ็ไฟต ์/ ปิยะ  นากสงค,์ มณีนุช 
 สมานหมู.่

มีนา ศรีกาลงัค์ 25601025 198008 ตกแต่งภาพถ่ายอยา่งมืออาชีพดว้ย Photoshop 
CS5 / สกล  ค  าปันนา.

ลดาวลัย์ ศรีสุริยามินทร์ 25601101 217253 มหาสงครามแห่งโลกอดีต ถล่มคาร์เธจ 
(สงครามพิวนิค)/ดาณุภา ไชยพรธรรม.

ณฐักานต์ นาโควงค์ 25601103 201802 ก าเนิดอารยธรรมโบราณ / อนนัตชยั  จินดาวฒัน.์

ณฐักานต์ นาโควงค์ 25601103 195744 จกัรวรรดิโบราณท่ีสาบสูญ และชนเห้ียมโหดใน
ประวติัศาสตร์ / เอกชยั จนัทรา.

พงศช์นก เกษรังษ์ 25601114 195743 จกัรวรรดิโบราณท่ีสาบสูญ และชนเห้ียมโหดใน
ประวติัศาสตร์ / เอกชยั จนัทรา.

ประวียา ทองเขตต์ 25601116 208909 เล่าเร่ืองทศชาติ พระเจา้ 10 ชาติ/เอกรัตน์ อุดมพร.

วราภรณ์ สุจ านงค์ 25601117 218567 พฤติกรรมผูบ้ริโภค =Consumer behavior /วฒิุ 
สุขเจริญ.

นริสรา สีพัว่ 25601119 215627 คู่มือเรียนและใชง้าน COMPUTER NETWORK
 LAB ฉบบัใชง้านจริง/จกัรชยั โสอินทร์.

นริสรา สีพัว่ 25601119 171686 เรียนรู้เครือข่ายและอุปกรณ์ cisco ดว้ยโปรแกรม 
simulation /สุชาติ  คุม้มะณี, ธวชัชยั  ชมศิริ

สร้อยทิพย์ ท่านมุข 25601121 143527 ชุมนุมสมุนไพรไทย/ส านกังานหอสมุดกลาง09...

วฒิุชยั สังขศิ์ริ 25601121 216639 อาณาจกัรอียปิตโ์บราณ ยคุสมยัฟาโรห์ /ปรีดี 
บุญซ่ือ.

วฒิุชยั สังขศิ์ริ 25601121 59474 วฒันธรรม ไต-จีน/ สมคัร  บุราวาส

วฒิุชยั สังขศิ์ริ 25601121 213593 ประวติัศาสตร์อินเดียโบราณ :คู่มือสืบคน้อารย
ธรรมอินเดียในพระไตรปิฎก/บรรจบ บรรณรุจิ.

สร้อยทิพย์ ท่านมุข 25601121 168143 สมุนไพรไทย ต ารับยา บ าบดัโรค บ ารุงร่างกาย / 
อุดมการ  อินทุใส และปาริชาติ  ทะนานแกว้

สร้อยทิพย์ ท่านมุข 25601121 198275 97 สมุนไพรใกลต้วัเสริมสุขภาพและความงาม / 
สุภคัภิรมย.์

สร้อยทิพย์ ท่านมุข 25601121 194273 คู่มือการเรียนรู้พืชสมุนไพรพ้ืนฐาน / ประภาส  
มาสขาว.

สร้อยทิพย์ ท่านมุข 25601121 222190 99 สมุนไพรไทย / ยคุคล จิตส ารวย.

สร้อยทิพย์ ท่านมุข 25601121 150254 สมุนไพรพนัธุ์ไมม้งคล  พระราชทานประจ า
จงัหวดั/ สุทศัน์  จูงพงศ ์, รวบรวมและเรียบเรียง



สร้อยทิพย์ ท่านมุข 25601121 10137319 สมุนไพรในสวนครัว / โดย วนัดี กฤษณพนัธ์

วฒิุชยั สังขศิ์ริ 25601121 221271 กรีก-โรมนั ประวติัศาสตร์และอารยธรรม ตน้
ธารภูมิปัญญาและวิทยาการแห่งโลกตะวนัตก / 
ชญา ปิยะชาติ.

วชัรพงษ์ พรหมจรรย์ 25601128 224183 บาสเกตบอล = Basketball / by Sky sports team.

เกษม สุขวิมลไพศาล 25601130 161551 แผนท่ีความรู้ทอ้งถ่ินไทย ภาคตะวนัออก/ กวี  
กรกวิน

กนกวรรณ สุทธิบริบาล 25601204 207584 วารสารมนุษยก์บัสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ / ปฐม  หงษสุ์วรรณ, บรรณาธิการ.

ธนา สันติสงคราม 25601206 223118 ดูแลไตวาย ฟอกไต เปล่ียนไต / ปาริชาติ ชมบุญ.

ธนา สันติสงคราม 25601206 158539 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต/์ เช้ือ  ชูข  า

เสกสิน บรรจงเกตุ 25601206 215464 ซาตานพนัธนาการรัก /พรรณารา.

ปฎิภาณ ลกัษณะกุล 25610125 10125393 ซอยซีไรต/์ วาณิช  จรุงกิจอนนัต ์; ประยงค ์ คง
เมือง, บรรณาธิการ

โอฬาร ธารธนานุกร 25610201 10122624 จิตวิทยาการกีฬา =Sports psychology / พีระพงศ ์
 บุญศิริ

โอฬาร ธารธนานุกร 25610201 10136822 จิตวิทยาการกีฬา = Sport psychology/ สืบสาย  
บุญวีรบุตร

จกัรพนัธ์ ขนุจ านงค์ 25610206 182339 Electronic learning by doing /ทีมงานสมาร์ทเลิร์
นน่ิง

อุบลวรรณา นกเทศ 25610208 170383 ทรัพยสิ์นทางปัญญา ในยคุโลกาภิวฒัน์ /นนัทน  
อินทนนท,์ บรรณาธิการ

อุบลวรรณา นกเทศ 25610208 198744 ต ารากฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา / เนติ
บณัฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถมัภ.์

อุบลวรรณา นกเทศ 25610208 211444 เขียนผลงานทางวิชาการอยา่งไรไม่ละเมิด
ลิขสิทธ์ิและไม่ลกัลอกผลงาน (Plagiarism) /
มานิตย ์จุมปา.

เดือนฉาย ศรีเมืองบุญ 25610209 173496 เคมีทัว่ไป :ฉบบัเสริมประสบการณ์ /รานี  
สุวรรณพฤกษ์

ทรนง ทิพยส์ังวาลย์ 25610216 10114356 การพฒันาป่าไมใ้นท่ีสูง/
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.

ทรนง ทิพยส์ังวาลย์ 25610216 146366 ป่าไมไ้ทย  บทสรุปของอ านาจและผลประโยชน/์
 ตฤตณยั  นพคุณ



ทรนง ทิพยส์ังวาลย์ 25610216 192136 ป่าไมแ้ละพ้ืนท่ีชุ่มน ้า / เน้ือเร่ือง : Al 
Smuskiewicz ; แปล : จินตนา เวชสวสัด์ิ.

พรพิมล สุขปานกลาง 25610218 218837 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ :การจดัการ
ความทา้ทายในยคุดิจิทลั /มฑุปายาส ทองมาก.

ณฐิัชยั นิธิศศินนัท์ 25610219 156598 โครงการวิจยัการพฒันาชุดปฏิบติัชุดปฏิบติัการ 
เร่ือง แนวคิดเบ้ืองตน้ของแคลคูลสั ส าหรับ
นกัศึกษาสถาบนัราชภฏั (ส าหรับผูส้อน)/ 
ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั

วิชดา นามแกว้ 25610220 223161 AWAKE TO LOVE โปรเจก็ตร้์าย วุน่รักนายตวั
แสบ /MINA.

วิชดา นามแกว้ 25610220 223174 MIDNIGHT FANTASY สถานีข้ีเซาของเราสอง
คน /มิลคพ์ลสั.

วิชดา นามแกว้ 25610220 220753 BP2012 ภารกิจรักจากต่างดาว / Dix-sept17, 
เขียน ; Zoo, ภาพ.

นารีนารถ สุทธิฤทธ์ 25610221 210148 อาหารอาเซียน  =  Asean food.

สิริยากร จ าเริญกุล 25610315 10138347 ศิลปะสุโขทยั :บทวิเคราะห์หลกัฐานโบราณคดี
จารึกและศิลปกรรม =Sukhothai art : a view from
 archaeological, art and epigraphic evidence /
ศกัด์ิชยั  สายสิงห์

สิริยากร จ าเริญกุล 25610315 197208 การศึกษาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรมวดัพระ
พายหลวงวดัเชตุพน สุโขทยั / ปองพล ยาศรี, 
ตะวนั วีระกุล.

นุชจรี พรมปา 25610326 191767 เท่ียวถูกจูบโลก = Poorly planet 2 / อรินธรณ์.

นุชจรี พรมปา 25610326 212344 เนปาลมณัฑาลา /ช่อลดัา.

ศิริเมษา ทกัษิณ 25610328 181326 ทายซิ  ทายซิ นัน่ตวัอะไร /เร่ืองและภาพ : ตุลย ์ 
สุวรรณกิจ.

คุณากร ขีระจิตต์ 25610328 161407 เลิศรส เลอค่า กบั 5 ผลไมด้งัของไทย/ กอง
ส่งเสริมและพฒันาระบบตลาด  กรมการคา้
ภายใน  กระทรวงพาณิชย์

ศิริเมษา ทกัษิณ 25610328 143099 ตน้ไมใ้นสวน/ ปรีดา  ปัญญาจนัทร์

คุณากร ขีระจิตต์ 25610328 184971 อาหารบ าบดัโรค เล่ม 2 / เฒ่าไมแ้หง้

วชิราภรณ์ เอ่ียมละมยั 25610405 168034 คุณธรรมจริยธรรมผูน้ ารัฐ =Ethical Agenda for 
National Leaders / ปราชญา  กลา้ผจญั



ธิดาทิพย์ สร้อยระยา้ 25610409 10093674 เกาหลีใต ้: บทบาทของรัฐในการพฒันาประเทศ/
 ด ารงค ์ ฐานดี

สุภคัวฒิุ ธีระธนานนท์ 25610417 148030 องคป์ระกอบศิลป์ 1/ เทียนชยั  ตั้งพระประเสริฐ

อลิสรา ตนัต์ิจิตรเวชกร 25610417 201470 การตลาดระดบัโลก / นนัทสารี  สุขโต.

สุภคัวฒิุ ธีระธนานนท์ 25610417 211701 การออกแบบกราฟิก =Graphic design /ศิริพรณ์ ปี
เตอร์.

สุภคัวฒิุ ธีระธนานนท์ 25610417 172601 การออกแบบส่ิงพิมพ ์/ อารยะ  ศรีกลัยาณบุตร.

ธนาพร ทิพยบ์รรเทิง 25610417 184046 รายงานปิดเทอมของนกัสารคดีมือจ๋ิว.ตอนตะลุย
แดนลา้นนา / ศรัทธา  ลาภวฒันเจริญ, เร่ืองและ
ภาพ.

สิทธิชยั สังขโ์สม 25610503 208521 สัมมนา = Seminar / ผล  ยาวิชยั.

อมรรัตน์ เส้นทอง 25610515 220700 เพียงหน่ึงใจ / เซินไป๋เซ่อ, เขียน ; เฉินซี, แปล.

อมรรัตน์ เส้นทอง 25610515 220702 เพียงหน่ึงใจ / เซินไป๋เซ่อ, เขียน ; เฉินซี, แปล.

วรเชษฐ์ แกว้กณัหา 25610617 207968 ธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารภาครัฐและ
ภาคเอกชน / รัชยา  ภกัดีจิตต.์

จิรภทัร สังขสุ์วรรณ 25610619 190106 โครงการวิจยัทางเคมีเร่ือง สภาวะท่ีเหมาะสมใน
การสกดัและความคงตวัของแอนโทไซยานินจาก
เปลือกมงัคุด / นภาทิพย ์ รอดเฉ่ือย.

นวพรรษ จุติด ารงคพ์นัธ์ 25610718 195067 เดอะ เดรกเกอร์ สตอร่ี / กลัฐิดา.

นวพรรษ จุติด ารงคพ์นัธ์ 25610718 220818 Lost / story : กลัฐิดา ; art : Othila / Sherrae.

พรชนนั เสนีวงคณ์อยธุยา 25610726 175140 นามานุกรมนางในวรรณคดี / ธาดาพร.

นรากร กนัจนัทึก 25610726 168504 หลกัการส่ือสารมวลชน =Principles of Mass 
Communication/ สุรสิทธ์ิ  วิทยารัฐ

พรชนนั เสนีวงคณ์อยธุยา 25610726 10112009 บทละครฟันทางเร่ือง ผูช้นะสิบทิศ/ ยาขอบ ; เสรี
 หวงัในธรรม ดดัแปลงจากบทประพนัธ์ของยา
ขอบ ; บรรณาธิการ กาญจนา  นาคสกุล

พรชนนั เสนีวงคณ์อยธุยา 25610726 145516 นางในวรรณคดี /ปิยตา  วนนนัทน.์

พรชนนั เสนีวงคณ์อยธุยา 25610726 10141332 ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม : การวิจยัและการพฒันา
บุคคล / ดวงเดือน พนัธุมนาวิน.

พรชนนั เสนีวงคณ์อยธุยา 25610726 10137820 การฝึกเหตุผลเชิงจริยธรรม : ทฤษฎีและการ
ปฏิบติั = Teaching moral reasoning : theory and 
practice / แจก็  เบรเดน  อาร์บทัโนต,์ เดวิด  เฟาส์
 ; แปลโดย สุดใจ  บุญอารีย.์

พรชนนั เสนีวงคณ์อยธุยา 25610726 224397 ชายในวรรณคดีไทย /มาลยั (จุฑารัตน)์.



วิชยตุม์ เจริญดาชยั 25610726 214191 ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์ =Social research
 methodology /สุมาลี ไชยศุภรากุล.

พรชนนั เสนีวงคณ์อยธุยา 25610726 195304 การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : จาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบติั / ทิศนา แขมมณี.

พรปวีณ์ ศรีค  าไทย 25610822 10091155 หลกัเบ้ืองตน้ของการกรีฑา/ ยไูนเตด็ทบ์ุค๊ส์

เกรียงไกร ศรีหาจร 25610827 10122625 จิตวิทยาการกีฬา =Sports psychology / พีระพงศ ์
 บุญศิริ

ปวเรศ สิงห์เสนา 25610909 210269 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบบัปรับปรุง
เพ่ิมเติม) / โอภาส เอ่ียมสิริวงศ.์

ภาณุพงษ์ ศรีไชย 25610910 195216 เร่ืองส่วนพระองคใ์น "ไกลบา้น" / ศนัสนีย ์ วีระ
ศิลป์ชยั.

อจัฉราพรรณ สมรูป 25610910 131234 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มขั้นพ้ืนฐาน/ 
กนกพร  สวา่งแจง้

นภาพร อยูเ่จริญ 25610918 197514 ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการ
หลอกลวงขายสินคา้ประเภทอาหาร = Problems 
force used legal abuse sold cuisine / ชนญัชิดา  
กุลวงศ,์ องัคณา  เบิกบาน และสันติภาพ  วงศ์
ใหญ่.

จิรัมภา เพช็รก าจดั 25610926 184170 อ่านคนไดใ้ชค้นเป็น = Mian xiang discover face 
reading / Joey  Yap ; อ านวยชยั  ปฏิพทัธ์เผ่าพงศ,์
 แปล.

จิรัมภา เพช็รก าจดั 25610926 201815 ม้ือเชา้กบัโสเครติส = Breakfast with Socrates / 
โรเบิร์ต โรวแ์ลนด ์ สมิท,เขียน ;  ศิระประภา  
ธนากิจ, เชน อภิชน, แปล.

ชลธี พุ่มช่ืน 25610927 212916 เราคืออาเซียน ลาว /ปัทมาพร ค  าโท, เขียน ; La 
Pluie, วาดภาพประกอบ.

สโรชา สมอาจ 25611002 191664 วฒันธรรมและอารยธรรมสัมพนัธ์ของอนุทวีป
อินเดียกบันานาประเทศ / ดนยั  ไชยโยธา.

พลอยชนก นิลบรรหาร 25611002 169727 คู่มือการจ าแนกเขตท่องเท่ียวเชิงนิเวศ/ ดรรชนี  
เอมพนัธุ์, สุทศัน์  วรรณะเลิศ และเรณุกา  รัชโน

พลอยชนก นิลบรรหาร 25611002 10085335 ประวติัศาสตร์ยโุรปสมยัใหม่ (ค.ศ. 1805 - 1945)/
 ทวีศกัด์ิ  ลอ้มล้ิม

อินทิรา บวัอ าไพ 25611002 10117043 บทน าแห่งตะวนัออกกลาง/ จรัญ  มะลูลีม...[และ
คนอ่ืน ๆ ]



ทศพล ทรวงชยั 25611002 10126809 ภูมิภาคอ่าวเปอร์เชียหลงัสงคราม/ จรัญ  มะลูลีม

ทศพล ทรวงชยั 25611002 201764 ส่ิงแรกในสยาม / โกสินทร์  รตนประเสริฐ.

เทียนทิพย์ ญาณพิทกัษ์ 25611002 10103926 ประวติัศาสตร์เอเชียใต ้= History of South Asia/
 ประภสัสร  บุญประเสริฐ

ปภาวิชญ์ ผิรังคะเปาระ 25611008 202314 มอญในแผ่นดินสยาม / บรรณาธิการ มนธิรา 
ราโท, ขนิษฐา คนัธะวิชยั.

ชนิสรา พิพฒัน์บุญทอง 25611010 CRUC004827 หลกัการบริหารรัฐกิจ กบัระบบราชการไทย /สัน
สิทธ์ิ ชวลิตธ ารง.

พงศกร ขวาละคร 25611010 214318 ประสิทธิภาพการยบัย ั้งแบคทีเรียก่อโรคของ
ผลิตภณัฑส์บู่เหลวชีวภาพจากพืชสมุนไพร 3 
ชนิด สะระแหน่ บวับก และขมิ้นชนั /มิรา ปิย
วิวฒัน์ และพรหมพร เยน็ลบั.

พงศกร ขวาละคร 25611010 159445 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสบู่ในการ
ยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียในหอ้งปฏิบติัการ : งานวิจยั/ 
พงษนุ์วฒัน์  ศรีงาม

กิตติเทพ ทองหอม 25611016 210183 เอกสารการสอนชุดวิชาการพฒันาทรัพยากร
สารสนเทศ = Information resources 
development / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.

โชติชยั สุขสมบติั 25611016 211573 ชุมชน /ด ารงศกัด์ิ แกว้เพง็.

พรพิมล มองทองหลาง 25611024 209438 หนงัสือหน่ึงในประชาคมอาเซียน ชุดประเทศ
มาเลเซีย/ฝ่ายวิชาการเจเนซิส มีเดียคอม.

กนัตวิชญ์ ภิรมย์ 25611024 209428 Asean for kids ชุดมาเลเซีย / ฝ่ายวิชาการเจเนซิส
 มีเดียคอม.

ณฐัริยา บวัมี 25611024 202616 สายน ้าไม่เหือดหาย : 7 เร่ืองสั้นเกียรติยศ และ 10
 ผลงานจากรางวลัมติชนสุดสัปดาห์.

พิชามญช์ หลกังาม 25611024 225536 คู่มือขา้งหมอน จิตวิทยา ความรัก /เฉิน ซู่ เจวียน.

รัชกฤช ภวนิธิพร 25611029 IT00078 เคร่ืองมือสร้างเวบ็ไซตส์ าเร็จรูป กรณีศึกษา
เวบ็ไซตท์่องเท่ียว.

รัชกฤช ภวนิธิพร 25611029 IT00631 ระบบการจดัการฐานขอ้มูลพ้ืนฐานจระเข ้/จกัร
พงศ ์ รองสวสัด์ิ.

รัชกฤช ภวนิธิพร 25611029 IT00711 การพฒันาบทเรียนออนไลน์ภาษา PHP/ทตัพงศ ์
 สายศิลป์.

พิชยัยทุธ โยธาทูน 25611029 110865 ประวติัศาสตร์เอเชียใต/้ โดย ภารดี  มหาขนัธ์



ฟาริดา ภูมิเดช 25611031 168050 ดิบส์ลูกรัก...แม่และพอ่ขอโทษ =Dibs in Search 
of Self Virginia M. Axline, เขียน ; สมลกัษณ์  
วงษรั์ตน,์ แปล / เวอร์จิเนีย แมร์  เอกซ์ลีน

จินตนา สุรนิตย์ 25611104 208917 ผูห้ญิงนกับริหาร / ปราชญ ์ ศรีอกัษร.

จินตนา สุรนิตย์ 25611104 220039 การน าทีมสู่ผลลพัธ์อนัเป็นเลิศ = Excellent team 
leading / นุกูล ชูทอง, ชชัวาล อรวงศศ์ุภทตั.

จินตนา สุรนิตย์ 25611104 199519 จดัการมนุษยเ์จา้ปัญหาแบบมืออาชีพ = Dealing 
with difficult people / Roy  Lilley ; ศกัด์ิสิทธ์ิ  
แจง้จิตต,์ แปล.

จินตนา สุรนิตย์ 25611104 187442 ท าอยา่งไรใหเ้ขายอม / สิทธิโชค  วรานุสันติกูล.

พิรดา เพง็พะเนา 25611105 161556 แผนท่ีความรู้ทอ้งถ่ินไทย ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ/ กวี  วรกวิน

มาติน่า สุเด็น 25611105 208742 ขา้บดินทร์ / วรรณวรรธน์.

พิรดา เพง็พะเนา 25611105 10058332 ภูมิ 101 ความรู้เร่ืองประเทศไทย/ จรัญ  คุม้มัน่...
[และคนอ่ืน ๆ]

มาติน่า สุเด็น 25611105 208740 ขา้บดินทร์ / วรรณวรรธน์.

สุธาสินี นาวาล่อง 25611105 10121289 ล่า/ ทมยนัตี

กนิษฐา ไชยยงค์ 25611106 196189 ซอยเดียวกนั / วาณิช  จรุงกิจอนนัต.์

ดรุณ มาทานี 25611106 10072935 เหตุการณ์โลกร่วมสมยั/ เฉลิม  อยูเ่วียงชยั

สุดารัตน์ สอนสัตย์ 25611106 209566 ติวเขม้ เตม็ร้อย เก่ง tense ไดใ้น 7 วนัฉบบักวด
วิชา tense จ าง่าย เขา้ใจเร็วดว้ยตนเอง / ศิริพร โต
พ่ึงพงศ.์

กนิษฐา ไชยยงค์ 25611106 10105592 อญัมณีแห่งชีวิต/ อญัชนั

ธนกร ใหญ่โสมานงั 25611107 224184 กระบ่ีกระบอง ฉบบัสมบูรณ์ / ฟอง  เกิดแกว้.

ภูบดินทร์ มาลาเวช 25611107 10134872 สังคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่ น/ เพญ็ศรี  กาญจโนมยั

ธนกร ใหญ่โสมานงั 25611107 222382 บาสเกตบอล = Basketball / by Sky sports team.

นนทวฒัน์ เสือประโคน 25611107 224061 Resident evil / เอส.ดี. เพอร์รี, เขียน ; กรกวรรษ, 
แปล.

วิทยกรณ์ บุญชยัยิง่ 25611107 221556 ประวติัศาสตร์กรีกโบราณ / ดวงธิดา ราเมศวร์ 
เรียบเรียง.

เพญ็นภา มณีรัตน์ 25611107 214019 วีรบุรุษมจัจุราช =American sniper /Chris Kyle, 
Scott McEwen, Jim DeFelice, เขียน ; ยทุธวีร์ 
ยทุธวงศช์ยั, แปล.



ทิพยรัตน์ สุขทวี 25611107 214838 เทคนิคการบริหาร =Administrative techniques /
โชติ บดีรัฐ.

ธนกร ใหญ่โสมานงั 25611107 221871 เทคนิคและทกัษะกีฬาบาสเกตบอล /เทพ
ประสิทธ์ิ กุลธวชัวิชยั.

ทิพยรัตน์ สุขทวี 25611107 208905 หลกัการบริหารงาน สไตลญ่ี์ปุ่ น/ถนอมศกัด์ิ จิรา
ยสุวสัด์ิ.

ทิพยรัตน์ สุขทวี 25611107 201613 บริหารนอกต ารา / ทวีป  อภิสิทธ์ิ.

จอ๊บ เสนเพช็ร์ 25611107 201805 ก าเนิดอารยธรรมโบราณ / อนนัตชยั  จินดาวฒัน.์

ปาจรีย์ คลา้ยมงคล 25611107 164352 เจา้หงิญ/ บินหลา  สันกาลาคีรี

ธนกร ใหญ่โสมานงั 25611107 158867 แชร์บอล =Chairball / รังสฤษฏ์ิ  บุญชลอ

ธนกร ใหญ่โสมานงั 25611107 10123327 ต ารากระบ่ี กระบอง/ อภิศกัด์ิ  ข  าสุข

ธนกร ใหญ่โสมานงั 25611107 10056401 การทดสอบและการวดัผลทางพลศึกษา/ จรินทร์ 
 ธานีรัตน์

ธนกร ใหญ่โสมานงั 25611107 10107413 การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา/ พนู
ศกัด์ิ  ประถมบุตร

ณฐัณิชา ช่วยคงคา 25611108 194976 ฝูงแร้งบนซากศพ / ปานศกัด์ิ  นาแสวง.

โกวิท โชคชยั 25611108 221342 มาจดัสวนกนัเถอะ / ยคุคล จิตส ารวย.

โกวิท โชคชยั 25611108 221654 ระเบียงสวน ระเบียงสวย /อรัญญา ทองโอ.

อรวรา หวงัพิทกัษ์ 25611108 195861 คนตวัเล็ก / กนกพงศ ์สงสมพนัธุ.์

โกวิท โชคชยั 25611108 198290 ไอเดียแต่งสวน / รวิภา  เดชาชาญ.

ณฐัณิชา ช่วยคงคา 25611108 202615 สายน ้าไม่เหือดหาย : 7 เร่ืองสั้นเกียรติยศ และ 10
 ผลงานจากรางวลัมติชนสุดสัปดาห์.

รุ่งทิวา สุภีค  า 25611108 168845 รวมเร่ืองสั้น จดหมายจากชายชราตาบอด /
ประภสัสร  เสวิกุล

พศัวฒิุ ทองโชติ 25611108 222755 ขนมหวาน 15 นาที /เสมอพร สังวาสี, 
บรรณาธิการ.


