
ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
1 T0000000058994 100 ถาม- ตอบ 5ส / นิยม ดีสวสัด์ิมงคล 658.401 น236ร 2544
2 T0000000058995 100 ถาม- ตอบ 5ส / นิยม ดีสวสัด์ิมงคล 658.401 น236ร 2544
3 T0000000058996 100 ถาม- ตอบ 5ส / นิยม ดีสวสัด์ิมงคล 658.401 น236ร 2544
4 T0000000078299 1-2-3 กา้วสู่ลีน = Lean in action / ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง...[และคนอื่น ๆ] 658.5 ห153 2552
5 T0000000078433 1-2-3 กา้วสู่ลีน = Lean in action / ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง...[และคนอื่น ๆ] 658.5 ห153 2552
6 T0000000078434 1-2-3 กา้วสู่ลีน = Lean in action / ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง...[และคนอื่น ๆ] 658.5 ห153 2552
7 T0000000078435 1-2-3 กา้วสู่ลีน = Lean in action / ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง...[และคนอื่น ๆ] 658.5 ห153 2552
8 1001318 1-2-3 กา้วสู่ลีน = Lean in action / ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง...[และคนอื่น ๆ] 658.5 ห153 2552
9 T0000000018640 163 โจทยป์ัญหาคอมพิวเตอร์โอลิมปิก / ยนื ภู่วรวรรณ 005 ย235ห 2538
10 T0000000018641 163 โจทยป์ัญหาคอมพิวเตอร์โอลิมปิก / ยนื ภู่วรวรรณ 005 ย235ห 2538
11 T0000000012249 20 แนวทางสร้างสรรค์สถาบันราชภฏั / ทองคูณ หงส์พันธุ์ 378.101 ท19ย 2542
12 T0000000028204 200 ปี กรมพระปรมานุชติฯ กบัสังคมไทย / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก...[และคนอื่น ๆ] 294.36 ส16ส 2534
13 T0000000028205 200 ปี กรมพระปรมานุชติฯ กบัสังคมไทย / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก...[และคนอื่น ๆ] 294.36 ส16ส 2534
14 T0000000034638 3 นาทีมสีาระ : เล่ม 2 / บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 080 ส225
15 T0000000034639 3 นาทีมสีาระ : เล่ม 2 / บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 080 ส225
16 T0000000034641 3 นาทีมสีาระ : เล่ม 2 / บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 080 ส225
17 1001375 36 กลยทุธสู่์ชยัชนะภาคปฏบิัติ = Thirty -six strategies / บุญศักด์ิ แสงระว;ี นาถยา  กลัโยธนิ, บรรณาธกิาร 355.4 บ243ส 2552
18 1003199 36 กลยทุธสู่์ชยัชนะภาคปฏบิัติ = Thirty -six strategies / บุญศักด์ิ แสงระว;ี นาถยา  กลัโยธนิ, บรรณาธกิาร 355.4 บ243ส 2552
19 1003197 36 กลยทุธสู่์ชยัชนะภาคปฏบิัติ = Thirty -six strategies / บุญศักด์ิ แสงระว;ี นาถยา  กลัโยธนิ, บรรณาธกิาร 355.4 บ243ส 2552
20 1003198 36 กลยทุธสู่์ชยัชนะภาคปฏบิัติ = Thirty -six strategies / บุญศักด์ิ แสงระว;ี นาถยา  กลัโยธนิ, บรรณาธกิาร 355.4 บ243ส 2552
21 T0000000037231 36 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย = 36thanniversary of the tourism authority of thailand / วนิดา สถติานนท,์ บรรณาธกิาร 915.93 ส225

22 T0000000037232 36 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย = 36thanniversary of the tourism authority of thailand / วนิดา สถติานนท,์ บรรณาธกิาร 915.93 ส225

23 T0000000058147 5 สัปดาห์พิชติการสอบภาษาองักฤษ = 5 weeks to complete english / เรียบเรียงโดย สมพร เลิศค า 425 ส16ห 2544
24 T0000000058148 5 สัปดาห์พิชติการสอบภาษาองักฤษ = 5 weeks to complete english / เรียบเรียงโดย สมพร เลิศค า 425 ส16ห 2544
25 T0000000082052 50 เร่ืองต้องรู้ อยู่กบัโลกร้อน / สุวฒัน์ อศัวไชยชาญ, บรรณาธกิาร 363.73874 ห221 2551
26 T0000000059594 5G เพื่อการพัฒนาคุณภาพ = 5-Gen shugi nyuumon / โดย โทโมโซ โกบาตะ; แปลและเรียบเรียง ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ 658.401 ก285ห 2544
27 T0000000059595 5G เพื่อการพัฒนาคุณภาพ = 5-Gen shugi nyuumon / โดย โทโมโซ โกบาตะ; แปลและเรียบเรียง ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ 658.401 ก285ห 2544
28 T0000000063971 5G เพื่อการพัฒนาคุณภาพ = 5-Gen shugi nyuumon / โดย โทโมโซ โกบาตะ; แปลและเรียบเรียง ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ 658.401 ก285ห 2544
29 T0000000025403 5G เพื่อการพัฒนาคุณภาพ = 5-Gen shugi nyuumon / โทโมโซ โกบาตะ; ไพโรจน์ หลวงพิทักษ,์ ผู้แปล 658.401 ก285ห 2542
30 T0000000025416 5G เพื่อการพัฒนาคุณภาพ = 5-Gen shugi nyuumon / โทโมโซ โกบาตะ; ไพโรจน์ หลวงพิทักษ,์ ผู้แปล 658.401 ก285ห 2542
31 T0000000000603 7 เคร่ืองมอืสู่คุณภาพยคุใหม ่= 7 New QCTools / โยชโินบุ นายาทาน.ิ..[และคนอื่น ๆ]; แปลและเรียบเรียงโดย วฑูิรย ์สิมะโชคดี 658.401 น225จ 2541

32 T0000000000604 7 เคร่ืองมอืสู่คุณภาพยคุใหม ่= 7 New QCTools / โยชโินบุ นายาทาน.ิ..[และคนอื่น ๆ]; แปลและเรียบเรียงโดย วฑูิรย ์สิมะโชคดี 658.401 น225จ 2541

33 T0000000000605 7 เคร่ืองมอืสู่คุณภาพยคุใหม ่= 7 New QCTools / โยชโินบุ นายาทาน.ิ..[และคนอื่น ๆ]; แปลและเรียบเรียงโดย วฑูิรย ์สิมะโชคดี 658.401 น225จ 2541

34 T0000000002012 7 เคร่ืองมอืสู่คุณภาพยคุใหม ่= 7 New QCTools / โยชโินบุ นายาทาน.ิ..[และคนอื่น ๆ]; แปลและเรียบเรียงโดย วฑูิรย ์สิมะโชคดี 658.401 น225จ 2541

35 T0000000002011 7 เคร่ืองมอืสู่คุณภาพยคุใหม ่= 7 New QCTools / โยชโินบุ นายาทาน.ิ..[และคนอื่น ๆ]; แปลและเรียบเรียงโดย วฑูิรย ์สิมะโชคดี 658.401 น225จ 2541

36 T0000000002008 7 เคร่ืองมอืสู่คุณภาพยคุใหม ่= 7 New QCTools / โยชโินบุ นายาทาน.ิ..[และคนอื่น ๆ]; แปลและเรียบเรียงโดย วฑูิรย ์สิมะโชคดี 658.401 น225จ 2541

37 T0000000053990 Access 2000 / โดย สมศักด์ิ ศรีขจรเกยีรติ 005.369 ส16อ 2542
38 T0000000055967 Access 2000 ฉบับโปรแกรมเมอร์ / โดย กติติ ภกัดีวฒันะกลุ, เพียงเดือน ครูอตุสาหะ 005.369 ก234อ 2543
39 T0000000055968 Access 2000 ฉบับโปรแกรมเมอร์ / โดย กติติ ภกัดีวฒันะกลุ, เพียงเดือน ครูอตุสาหะ 005.369 ก234อ 2543
40 T0000000051859 Active Server Pages และแอพพลิเคชนัฐานขอ้มลู ส าหรับอนิเตอร์เนต / สัจจะ จรัสรุ่งรววีร, สมพร จวิรสกลุ 004.678 ส212อ 2542
41 T0000000051860 Active Server Pages และแอพพลิเคชนัฐานขอ้มลู ส าหรับอนิเตอร์เนต / สัจจะ จรัสรุ่งรววีร, สมพร จวิรสกลุ 004.678 ส212อ 2542
42 T0000000051861 Active Server Pages และแอพพลิเคชนัฐานขอ้มลู ส าหรับอนิเตอร์เนต / สัจจะ จรัสรุ่งรววีร, สมพร จวิรสกลุ 004.678 ส212อ 2542
43 T0000000051862 Active Server Pages และแอพพลิเคชนัฐานขอ้มลู ส าหรับอนิเตอร์เนต / สัจจะ จรัสรุ่งรววีร, สมพร จวิรสกลุ 004.678 ส212อ 2542
44 T0000000051863 Active Server Pages และแอพพลิเคชนัฐานขอ้มลู ส าหรับอนิเตอร์เนต / สัจจะ จรัสรุ่งรววีร, สมพร จวิรสกลุ 004.678 ส212อ 2542
45 T0000000027702 Active Server Pages และแอพพลิเคชนัฐานขอ้มลู ส าหรับอนิเตอร์เนต / สัจจะ จรัสรุ่งรววีร, สมพร จวิรสกลุ 004.678 ส212อ 2542
46 T0000000003211 Advanced Auto CAD เล่ม 2 / กอบเกยีรติ สระอบุล 005.133 ก19อ 2536
47 T0000000003212 Advanced Auto CAD เล่ม 2 / กอบเกยีรติ สระอบุล 005.133 ก19อ 2536
48 T0000000003213 Advanced Auto CAD เล่ม 2 / กอบเกยีรติ สระอบุล 005.133 ก19อ 2536
49 T0000000003214 Advanced Auto CAD เล่ม 2 / กอบเกยีรติ สระอบุล 005.133 ก19อ 2536
50 T0000000003394 Advanced AutoCAD Release 10 / กอบเกยีรติ สระอบุล 005.1 ก19อ 2535
51 T0000000003393 Advanced AutoCAD Release 10 / กอบเกยีรติ สระอบุล 005.1 ก19อ 2535
52 T0000000002949 Artwork Computer / เรียบเรียงโดย มานัส เลิศชุ่ม 006.6 ม224อ 2538
53 T0000000042228 Artwork computer : อาร์ตเวร์ิค/คอมพิวเตอร์ / มานัส เลิศชุ่ม 006.6 ม224อ 2538
54 T0000000043977 Authorware 4 / กติติ ภกัดีวฒันะกลุ, พีระ ชื่นจติ, กลุชน รักษ์ประเทือง 006.78 ก234อ 2541

รำยกำรหนังสอืแทงจ ำหน่ำย (เคยให้บริกำรแลว้)



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
55 T0000000043978 Authorware 4 / กติติ ภกัดีวฒันะกลุ, พีระ ชื่นจติ, กลุชน รักษ์ประเทือง 006.78 ก234อ 2541
56 T0000000043979 Authorware 4 / กติติ ภกัดีวฒันะกลุ, พีระ ชื่นจติ, กลุชน รักษ์ประเทือง 006.78 ก234อ 2541
57 T0000000051697 Authorware 4 / กติติ ภกัดีวฒันะกลุ, พีระ ชื่นจติ, กลุชน รักษ์ประเทือง 006.78 ก234อ 2542
58 T0000000051698 Authorware 4 / กติติ ภกัดีวฒันะกลุ, พีระ ชื่นจติ, กลุชน รักษ์ประเทือง 006.78 ก234อ 2542
59 T0000000071854 Auto CAD Handbook คู่มอืการใชง้านโปรแกรม ฉบับสมบูรณ์ / สัญญา นามี 006.68 ส213อ 2549
60 T0000000003277 AUTOCAD ฉบับพิสดาร release 10 / ประพัฒน์ อทุโยภาศ 006.68 ป171อ 2534
61 T0000000003279 AUTOCAD ฉบับพิสดาร release 10 / ประพัฒน์ อทุโยภาศ 006.68 ป171อ 2534
62 T0000000003280 AUTOCAD ฉบับพิสดาร release 10 / ประพัฒน์ อทุโยภาศ 006.68 ป171อ 2534
63 T0000000003278 AUTOCAD ฉบับพิสดาร release 10 / ประพัฒน์ อทุโยภาศ 006.68 ป171อ 2534
64 F0000000000076 Best in book / by Pearl S. Buck 808 B922B 1959
65 T0000000004622 BG 1000 Communication in Thai / มหาวทิยาลัยอสัสัมชญั 025.5 บ232 2538
66 T0000000004623 BG 1000 Communication in Thai / มหาวทิยาลัยอสัสัมชญั 025.5 บ232 2538
67 T0000000004624 BG 1000 Communication in Thai / มหาวทิยาลัยอสัสัมชญั 025.5 บ232 2538
68 T0000000064549 Big TV : the ERA of changing เปิดเบื้องลึกบิ๊กทีวไีทย / ผู้เขยีน ไพเราะ เลิศวริาม ; บรรณาธกิาร สุปราณี คงนิรันดรสุข 384.55 พ297บ 2546
69 T0000000064550 Big TV : the ERA of changing เปิดเบื้องลึกบิ๊กทีวไีทย / ผู้เขยีน ไพเราะ เลิศวริาม ; บรรณาธกิาร สุปราณี คงนิรันดรสุข 384.55 พ297บ 2546
70 T0000000012689 C++ ขั้นพื้นฐาน / เรียบเรียงโดย ประภาส บวรบัญชา 005.262 ป171ซ
71 T0000000046504 C++ ขั้นพื้นฐาน / เรียบเรียงโดย ประภาส บวรบัญชา 005.262 ป171ซ
72 T0000000003222 C++ และหลักการของ oop ฉบับเร่ิมต้น / โดย เกษมสันต์ พาณิชการ 005.1 ก258ซ 2537
73 T0000000003223 C++ และหลักการของ oop ฉบับเร่ิมต้น / โดย เกษมสันต์ พาณิชการ 005.1 ก258ซ 2537
74 T0000000055877 CD-R & CD-RW บทสรุปที่สมบูรณ์แบบของคู่มอืการใชง้านและแกป้ัญหา / ผู้เขยีน กติติวฒัน์ โรจนวงศ์;จริะ จริงจติร, บรรณาธกิาร 004.563 ก234ซ 2543

75 T0000000055878 CD-R & CD-RW บทสรุปที่สมบูรณ์แบบของคู่มอืการใชง้านและแกป้ัญหา / ผู้เขยีน กติติวฒัน์ โรจนวงศ์;จริะ จริงจติร, บรรณาธกิาร 004.563 ก234ซ 2543

76 T0000000044656 Communicative english for hotel personnel / ขนิษฐา อทุวนิช 428 ข153ค 2540
77 T0000000028724 Communicative english for tourism / ขนิษฐา อทุวนิช 428 ข153ค 2538
78 T0000000028725 Communicative english for tourism / ขนิษฐา อทุวนิช 428 ข153ค 2538
79 T0000000067741 CUMARC : รูปแบบทางบรรณานุกรมของหนังสือ/เอกสาร / จดัท าโดย คณะกรรมการจดัท ามาตรฐานการลงรายการหนังสือ/เอกสาร เพื่อ

ขา่ยงานสารสนเทศในมหาวทิยาลัย
025.316 ค141ซ 2532

80 T0000000051036 Dictionary of computer and internet / เรียบเรียงโดย ฝ่ายวชิาการส านักพิมพ์ NEO English Magazine; สุวนัย สกาวรัตน,์ เยาวเรศ 
ด ารงค์ศิริวฒัน์, บรรณาธกิาร

004.03 ฝ225ด 2542

81 T0000000014167 DOS 5.0 / โดย ทอม ตันติสฤษด์ิชยั 004 ท19ด 2535
82 T0000000057453 English grammar / ศิริพร ปริสุทธกิลุ, เรียบเรียง; ทศลักษณ์ เขม็ทอง, บรรณาธกิาร 425 ศ237อ 2542
83 T0000000057314 FrontPage 2002 ฉบับพื้นฐาน / โดย กติติ ภกัดีวฒันะกลุ...[และคนอื่น ๆ] 005.369 ก234ฟ 2544
84 T0000000057315 FrontPage 2002 ฉบับพื้นฐาน / โดย กติติ ภกัดีวฒันะกลุ...[และคนอื่น ๆ] 005.369 ก234ฟ 2544
85 T0000000008928 Fundamental of JAVA programming : volume 1 / วรีะศักด์ิ ซึงถาวร 005.133 ว237ฟ 2541
86 T0000000008929 Fundamental of JAVA programming : volume 1 / วรีะศักด์ิ ซึงถาวร 005.133 ว237ฟ 2541
87 T0000000054986 Fundamental of JAVA programming : volume 2 / วรีะศักด์ิ ซึงถาวร 005.133 ว237ฟ 2543
88 T0000000054985 Fundamental of JAVA programming : volume 2 / วรีะศักด์ิ ซึงถาวร 005.133 ว237ฟ 2543
89 T0000000050129 Fundamental of Visual Basic Multimedia Programming / ภญิโญ แซ่ต้ัง 005.3 ภ233ฟ 2542
90 T0000000050130 Fundamental of Visual Basic Multimedia Programming / ภญิโญ แซ่ต้ัง 005.3 ภ233ฟ 2542
91 T0000000050131 Fundamental of Visual Basic Multimedia Programming / ภญิโญ แซ่ต้ัง 005.3 ภ233ฟ 2542
92 T0000000050132 Fundamental of Visual Basic Multimedia Programming / ภญิโญ แซ่ต้ัง 005.3 ภ233ฟ 2542
93 T0000000068022 Hope and spitit คือหวงั...พลังใจ บทบันทึกน้ าใจไมตรี พลังความร่วมมอื 1ปี หลังธรณีพิบัติภยัสึนาม ิ/ วารยา พึ่งตนเพียร...[และคนอื่นๆ] 363.349 ว226ฮ 2549

94 T0000000055953 How to learn database with Microsoft Access 2000 / เขยีนโดย วฒิุพงศ์ พงศ์สุวรรณ,วลัยพร จรนิเทศ 005.369 ว243ฮ 2543
95 T0000000055952 How to learn database with Microsoft Access 2000 / เขยีนโดย วฒิุพงศ์ พงศ์สุวรรณ,วลัยพร จรนิเทศ 005.369 ว243ฮ 2543
96 T0000000055867 How to learn Visual Basic version 6.0 / เขยีนโดย วฒิุพงศ์ พงศ์สุวรรณ...[และคนอื่น ๆ] 005.369 ว243ฮ 2543
97 T0000000055868 How to learn Visual Basic version 6.0 / เขยีนโดย วฒิุพงศ์ พงศ์สุวรรณ...[และคนอื่น ๆ] 005.369 ว243ฮ 2543
98 T0000000003982 Impress version 2L / โดย นันทพล มหันตพลานนท์ 005.7565 น215อ 2521
99 T0000000043899 Internet และวธิกีารใช ้World Wide Web / เจนวทิย ์เหลืองอร่าม 004.67 จ255อ 2541
100 T0000000043900 Internet และวธิกีารใช ้World Wide Web / เจนวทิย ์เหลืองอร่าม 004.67 จ255อ 2541
101 T0000000044682 Internet และวธิกีารใช ้World Wide Web / เจนวทิย ์เหลืองอร่าม 004.67 จ255อ 2541
102 T0000000044683 Internet และวธิกีารใช ้World Wide Web / เจนวทิย ์เหลืองอร่าม 004.67 จ255อ 2541
103 T0000000044684 Internet และวธิกีารใช ้World Wide Web / เจนวทิย ์เหลืองอร่าม 004.67 จ255อ 2541
104 T0000000025819 ISO 9000 : สูตรส าเร็จพิชติ ISO 9000 มาตรฐานสากลฉบับล่าสุด = ISO 9000 : meting the new internationalstandards / ของ เพอร์ร่ี

 แอล จอห์นสัน; ผู้แปลและเรียบเรียง จรินทร นิตยานุภาพ, ประสิทธิ ์ทีฆพุฒิ; บรรณาธกิาร สุพจน์ รัตนาพันธุ์
658.406 จ19อ 2539

105 T0000000025820 ISO 9000 : สูตรส าเร็จพิชติ ISO 9000 มาตรฐานสากลฉบับล่าสุด = ISO 9000 : meting the new internationalstandards / ของ เพอร์ร่ี
 แอล จอห์นสัน; ผู้แปลและเรียบเรียง จรินทร นิตยานุภาพ, ประสิทธิ ์ทีฆพุฒิ; บรรณาธกิาร สุพจน์ รัตนาพันธุ์

658.406 จ19อ 2539

106 T0000000042674 JAVA Applet / โดย Magic Image Group 005.362 ม252จ 2541



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
107 T0000000042675 JAVA Applet / โดย Magic Image Group 005.362 ม252จ 2541
108 T0000000068945 Java programming : Volume I / วรีะศักด์ิ  ซ่ึงถาวร 005.133 ว237จ
109 T0000000068946 Java programming : Volume I / วรีะศักด์ิ  ซ่ึงถาวร 005.133 ว237จ
110 T0000000068950 Java programming : Volume III / วรีะศักด์ิ  ซ่ึงถาวร 005.133 ว237จ
111 T0000000068951 Java programming : Volume III / วรีะศักด์ิ  ซ่ึงถาวร 005.133 ว237จ
112 T0000000055428 Java ฉบับโปรแกรมเมอร์ / โดย กติติ ภกัดีวฒันะกลุ 005.133 ก234จ 2544
113 T0000000055429 Java ฉบับโปรแกรมเมอร์ / โดย กติติ ภกัดีวฒันะกลุ 005.133 ก234จ 2544
114 T0000000055842 Java ฉบับพื้นฐาน / โดย กติติ ภกัดีวฒันะกลุ 005.133 ก234จ 2544
115 T0000000055843 Java ฉบับพื้นฐาน / โดย กติติ ภกัดีวฒันะกลุ 005.133 ก234จ 2544
116 T0000000058869 Javascript & Web Design / โดย ชาติพล นภาวารี 005.711 ช223จ 2543
117 T0000000058871 Javascript & Web Design / โดย ชาติพล นภาวารี 005.711 ช223จ 2543
118 T0000000054834 JIT ในส านักงาน ฉบับการ์ตูน / โดย ฮิโรยกุ ิฮิระโนะ; บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ,์ ผู้แปล 658.4093 ฮ237จ 2543
119 T0000000054835 JIT ในส านักงาน ฉบับการ์ตูน / โดย ฮิโรยกุ ิฮิระโนะ; บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ,์ ผู้แปล 658.4093 ฮ237จ 2543
120 T0000000054836 JIT ในส านักงาน ฉบับการ์ตูน / โดย ฮิโรยกุ ิฮิระโนะ; บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ,์ ผู้แปล 658.4093 ฮ237จ 2543
121 T0000000054108 Macromedia dreamweaver 3 black book / อนุรักษ์ สุชาติ; ณัฏฐวฒิุ สมสุข, บรรณาธกิาร 005.369 อ154ม 2543
122 T0000000054109 Macromedia dreamweaver 3 black book / อนุรักษ์ สุชาติ; ณัฏฐวฒิุ สมสุข, บรรณาธกิาร 005.369 อ154ม 2543
123 F0000000001834 Managing study guide / Michelle L. Slagle...[et al.] 658 S631M 1985
124 F0000000001836 Managing study guide / Michelle L. Slagle...[et al.] 658 S631M 1985
125 F0000000001847 Managing study guide / Michelle L. Slagle...[et al.] 658 S631M 1985
126 T0000000071625 May made / กลุพัชร์ กนกวฒันาวรรณ 641.862 ก247ม
127 T0000000071626 May made / กลุพัชร์ กนกวฒันาวรรณ 641.862 ก247ม
128 T0000000071627 May made / กลุพัชร์ กนกวฒันาวรรณ 641.862 ก247ม
129 T0000000056073 Microsoft Access 2000 : real life problems with real life solutions / ศรีสลาลักษณ์ อนิทรสุวรรณ 005.369 ศ173ม 2543
130 T0000000056074 Microsoft Access 2000 : real life problems with real life solutions / ศรีสลาลักษณ์ อนิทรสุวรรณ 005.369 ศ173ม 2543
131 T0000000051747 Microsoft Access 97 : Windows 95/98 Visual Guide / ธาริน สิทธธิรรมชารี; อษุณีย ์เหลืองออ่น, ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, ดอนธนะ 

โค้วศิริกจิ, บรรณาธกิาร
005.369 ธ226ม 2543

132 T0000000051748 Microsoft Access 97 : Windows 95/98 Visual Guide / ธาริน สิทธธิรรมชารี; อษุณีย ์เหลืองออ่น, ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, ดอนธนะ 
โค้วศิริกจิ, บรรณาธกิาร

005.369 ธ226ม 2543

133 T0000000003677 Microsoft Office ส าหรับวนิโดวส์ Step byStep / เรียบเรียงโดย นันทพล ชื่นชวลิต 005.369 ม291 2538
134 T0000000059682 Microsoft OfficeXP คู่มอืฉบับสมบูรณ์ = Special edition using Microsoft OfficeXP / โดย เอด็ บอตต์, วดีู ลีอองฮาร์ด; เรียบเรียงโดย 

ชชัวาล ศุภเกษม
005.3684 บ19ม 2545

135 T0000000055050 Microsoft Project 2000 step by step / โดย คาร์ล เอส เชทไฟล์, ทิมโมทรี ดี จอห์นสัน; วฒิุพงศ์ พงศ์สุวรรณ, ประวณีา อมรรัตนกลุ, ผู้
แปล

005.2 ช254ม 2543

136 T0000000055051 Microsoft Project 2000 step by step / โดย คาร์ล เอส เชทไฟล์, ทิมโมทรี ดี จอห์นสัน; วฒิุพงศ์ พงศ์สุวรรณ, ประวณีา อมรรัตนกลุ, ผู้
แปล

005.2 ช254ม 2543

137 T0000000003430 Microsoft Project เวอร์ชนั 3 ส าหรับวนิโดวส์ / เรียบเรียงโดย อาทิตย ์จติต์จฬุานนท์, บุษกริน ฤกขะเมธ 004.028 อ223ม 2537
138 T0000000003431 Microsoft Project เวอร์ชนั 3 ส าหรับวนิโดวส์ / เรียบเรียงโดย อาทิตย ์จติต์จฬุานนท์, บุษกริน ฤกขะเมธ 004.028 อ223ม 2537
139 T0000000003429 Microsoft Project เวอร์ชนั 3 ส าหรับวนิโดวส์ / เรียบเรียงโดย อาทิตย ์จติต์จฬุานนท์, บุษกริน ฤกขะเมธ 004.028 อ223ม 2537
140 T0000000047453 Microsoft Visual FoxPro 6.0 / ปิยะพงษ์ หลักค า 005.133 ป236ม 2541
141 T0000000003556 Microsoft Visual FoxPro 6.0 / ปิยะพงษ์ หลักค า 005.133 ป236ม 2541
142 T0000000055040 Microsoft Windows 2000 / ผู้เขยีนและเรียบเรียง รวงทิพย ์พัชรารัตน์ 005.3684 ร17ม 2543
143 T0000000055041 Microsoft Windows 2000 / ผู้เขยีนและเรียบเรียง รวงทิพย ์พัชรารัตน์ 005.3684 ร17ม 2543
144 T0000000054935 Microsoft Windows 98 / พันจนัทร์ ธนวฒันเสถยีร 005.3684 พ215ม 2544
145 T0000000054936 Microsoft Windows 98 / พันจนัทร์ ธนวฒันเสถยีร 005.3684 พ215ม 2544
146 T0000000056439 Microsoft Windows Me millennium editionไทย / ไพบูรย ์เปียศิริ 005.3684 พ295ม 2544
147 T0000000056438 Microsoft Windows Me millennium editionไทย / ไพบูรย ์เปียศิริ 005.3684 พ295ม 2544
148 T0000000055025 Microsoft Windows me step by step ฉบับภาษาไทย / แปลโดย กติติชยั พินิจด า 005.3684 ม291 2543
149 T0000000055026 Microsoft Windows me step by step ฉบับภาษาไทย / แปลโดย กติติชยั พินิจด า 005.3684 ม291 2543
150 T0000000071835 Microsoft Windows Vista Office 2007 ฉบับสมบูรณ์ / พันจนัทร์ ธนวฒันเสถยีร 005.3684 พ215ม 2550
151 T0000000071836 Microsoft Windows Vista Office 2007 ฉบับสมบูรณ์ / พันจนัทร์ ธนวฒันเสถยีร 005.3684 พ215ม 2550
152 T0000000058448 Microsoft windowsXP / ปิยะ นากสงค์, ยทุธชยั รุจริวมิล, อมัรินทร์ เพ็ชรกลุ 005.3684 ป236ม 2545
153 T0000000058449 Microsoft windowsXP / ปิยะ นากสงค์, ยทุธชยั รุจริวมิล, อมัรินทร์ เพ็ชรกลุ 005.3684 ป236ม 2545
154 T0000000058450 Microsoft windowsXP / ปิยะ นากสงค์, ยทุธชยั รุจริวมิล, อมัรินทร์ เพ็ชรกลุ 005.3684 ป236ม 2545
155 T0000000058451 Microsoft windowsXP / ปิยะ นากสงค์, ยทุธชยั รุจริวมิล, อมัรินทร์ เพ็ชรกลุ 005.3684 ป236ม 2545
156 T0000000050989 Microsoft Word 2000 "Learning by yourself" : เรียนรู้ด้วยตัวคุณเอง / รวงทิพย ์พัชรารัตน,์ ปิยะพงษ์หลักค า; สุปรีย ์ทองเพชร, 

บรรณาธกิาร
005.3682 ร17ม 2543

157 T0000000050990 Microsoft Word 2000 "Learning by yourself" : เรียนรู้ด้วยตัวคุณเอง / รวงทิพย ์พัชรารัตน,์ ปิยะพงษ์หลักค า; สุปรีย ์ทองเพชร, 
บรรณาธกิาร

005.3682 ร17ม 2543

158 T0000000073744 My SQL ถาม-ตอบ ครอบจกัวาล / กติติภมู ิวรฉตัร 005.756 ก234ม 2545



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
159 T0000000050172 Power Electronics 1 / โดย อดุมศักด์ิ ยั่งยนื 621.31 อ244พ 2528
160 T0000000056444 Practical English expressions ส าหรับนักเรียน-นักศึกษา / รวบรวมโดย เจตนาพร(นามแฝง) 428 พ12พ 2542
161 T0000000056443 Practical English expressions ส าหรับนักเรียน-นักศึกษา / รวบรวมโดย เจตนาพร(นามแฝง) 428 พ12พ 2542
162 T0000000014236 Software project development / สุชาย ธนวเสถยีร, มนู อรดีดลเชษฐ์, โปรดปราน พิตรสาธร 005.3 ส242ซ 2542
163 T0000000014237 Software project development / สุชาย ธนวเสถยีร, มนู อรดีดลเชษฐ์, โปรดปราน พิตรสาธร 005.3 ส242ซ 2542
164 F0000000001417 Study guide to accompany accounting principles : volume 1 (chapters 1-14) / Hermanson, Edwards, Salmonson 657 H552S 1987
165 T0000000071433 Test on toeic grammar & reading / ดร.ภาณุ ปรัชญะวสิาล 425 ภ223ท 2550
166 T0000000043964 The Adventure in HTML(Workshop) : สนุกกบัการสร้างเวบเพจด้วยตัวคุณเอง / บริษัท อนิทิเกรท เพรส จ ากดั 005.13 อ284 2541
167 T0000000071941 The Photoshop CS2 Workshop ฉบับอยากเป็นเซียน / เกยีรติพงษ์ บุณจติร 006.68 ก277ฟ 2549
168 T0000000057263 UML-วเิคราะห์และออกแบบระบบเชงิวตัถ ุ/ โดย กติติ ภกัดีวฒันะกลุ, กติติพงษ์ กลมกล่อม 004.21 ก234ย 2544
169 T0000000057262 UML-วเิคราะห์และออกแบบระบบเชงิวตัถ ุ/ โดย กติติ ภกัดีวฒันะกลุ, กติติพงษ์ กลมกล่อม 004.21 ก234ย 2544
170 T0000000046841 Visual Basic 6 / ปราโมทย ์ลือนาม 005.133 ป172ว 2542
171 T0000000046842 Visual Basic 6 / ปราโมทย ์ลือนาม 005.133 ป172ว 2542
172 T0000000047449 Visual Basic 6.0 / ผู้เขยีน ปิยะพงษ์ หลักค า 005.133 ป236ว 2541
173 T0000000057346 Web mastering ด้วย PHP(Professional home page) / เขยีนโดย วฒิุพงศ์ พงศ์สุวรรณ...[และคนอื่น ๆ] 005.13 ว243ว 2543
174 T0000000057347 Web mastering ด้วย PHP(Professional home page) / เขยีนโดย วฒิุพงศ์ พงศ์สุวรรณ...[และคนอื่น ๆ] 005.13 ว243ว 2543
175 T0000000039850 Welcome to photoshop 3.0 / ประสิทธิ ์จนัเสรีกร 006.68 ป171ว 2539
176 T0000000003621 Windows 4-in-1 005.36 ฉ214ว 2538
177 T0000000003622 Windows 4-in-1 005.36 ฉ214ว 2538
178 T0000000051573 Windows 98 & Office 97 all-in-one / วศิน เพิ่มทรัพย,์ วภิา เพิ่มทรัพย ์และ วงศ์ประชา จนัทร์สมวงศ์ 005.369 ว183ว 2542
179 T0000000051575 Windows 98 & Office 97 all-in-one / วศิน เพิ่มทรัพย,์ วภิา เพิ่มทรัพย ์และ วงศ์ประชา จนัทร์สมวงศ์ 005.369 ว183ว 2542
180 T0000000061382 Windows 98 & Office 97 all-in-one / วศิน เพิ่มทรัพย,์ วภิา เพิ่มทรัพย ์และ วงศ์ประชา จนัทร์สมวงศ์ 005.369 ว183ว 2542
181 T0000000073581 Windows XP&Office 2003 / วภิา เพิ่มทรัพย์ 005.369 ว237ว 2548
182 T0000000073582 Windows XP&Office 2003 / วภิา เพิ่มทรัพย์ 005.369 ว237ว 2548
183 T0000000059464 Windows+OfficeXP ฉบับสมบูรณ์ / โดย กรภทัร์ สุทธดิารา, จรีาวธุ วารินทร์ 005.369 ก17ว 2545
184 T0000000059466 Windows+OfficeXP ฉบับสมบูรณ์ / โดย กรภทัร์ สุทธดิารา, จรีาวธุ วารินทร์ 005.369 ก17ว 2545
185 T0000000003295 Wordperfect office / กติติ ภกัดีวฒันะกลุ 005.3 ก234ว 2535
186 T0000000003296 Wordperfect office / กติติ ภกัดีวฒันะกลุ 005.3 ก234ว 2535
187 T0000000003297 Wordperfect office / กติติ ภกัดีวฒันะกลุ 005.3 ก234ว 2535
188 T0000000003101 World Wide Web : เคร่ืองมอืใช ้INTERNETส าหรับทุกคน / พรทิพย ์โลห์เลขา 004.67 พ17ว 2540
189 T0000000003103 World Wide Web : เคร่ืองมอืใช ้INTERNETส าหรับทุกคน / พรทิพย ์โลห์เลขา 004.67 พ17ว 2540
190 T0000000003104 World Wide Web : เคร่ืองมอืใช ้INTERNETส าหรับทุกคน / พรทิพย ์โลห์เลขา 004.67 พ17ว 2540
191 T0000000046312 World Wide Web : เคร่ืองมอืใช ้INTERNETส าหรับทุกคน / พรทิพย ์โลห์เลขา 004.67 พ17ว 2540
192 T0000000058855 XML กบัการพัฒนาโซลูชั่นระดับสูง = Developing XML solitions / โดย เจค สตรัม; ชวลิต จริทีปติสุนทร, ผู้แปล 005.133 ส14อ 2544
193 T0000000058856 XML กบัการพัฒนาโซลูชั่นระดับสูง = Developing XML solitions / โดย เจค สตรัม; ชวลิต จริทีปติสุนทร, ผู้แปล 005.133 ส14อ 2544
194 T0000000052472 Y2K คอมพิวเตอร์ปี 2000 ปัญหาที่แท้และทางแกท้ี่ถกู / โดย ศรีศักด์ิ จามรมาน, กนกวรรณ วอ่งวฒันาสิน, วศิิษฎ ์หิรัญกติติ 005.7 ศ173ว 2542
195 T0000000050895 Y2K คอมพิวเตอร์ปี 2000 ปัญหาที่แท้และทางแกท้ี่ถกู / โดย ศรีศักด์ิ จามรมาน, กนกวรรณ วอ่งวฒันาสิน, วศิิษฎ ์หิรัญกติติ 005.7 ศ173ว 2542
196 T0000000045002 Y2K คอมพิวเตอร์ปี 2000 ปัญหาที่แท้และทางแกท้ี่ถกู / โดย ศรีศักด์ิ จามรมาน, กนกวรรณ วอ่งวฒันาสิน, วศิิษฎ ์หิรัญกติติ 005.7 ศ173ว 2542
197 T0000000045003 Y2K คอมพิวเตอร์ปี 2000 ปัญหาที่แท้และทางแกท้ี่ถกู / โดย ศรีศักด์ิ จามรมาน, กนกวรรณ วอ่งวฒันาสิน, วศิิษฎ ์หิรัญกติติ 005.7 ศ173ว 2542
198 T0000000052471 Y2K คอมพิวเตอร์ปี 2000 ปัญหาที่แท้และทางแกท้ี่ถกู / โดย ศรีศักด์ิ จามรมาน, กนกวรรณ วอ่งวฒันาสิน, วศิิษฎ ์หิรัญกติติ 005.7 ศ173ว 2542
199 T0000000012709 กฎหมายเกี่ยวกบัภาษีอากร / วทิย ์ตันตยกลุ 336.2 ว234ก 2523
200 T0000000068019 กฎหมายเกี่ยวกบัสหกรณ์ / เรียบเรียงโดย อดุม เชยกวีงศ์...[และคนอื่น ๆ] 334.026 อ244ก 2525
201 T0000000014691 กฎหมายเกี่ยวกบัอตุสาหกรรมและแรงงาน / โดย นิคม จนัทรวทิุร 344.01 น231ก 2517
202 T0000000009302 กฎหมายแรงงานที่น่ารู้ส าหรับผู้บริหาร นักแรงงาน และประชาชนผู้ใชแ้รงงาน / โดย กติิพงศ์ หังสพฤกษ์ 344.01 ก234ก 2539
203 T0000000010724 กฐินมหาดไทย / นิรันดร์ชยั เพชรสิงห์, บรรณาธกิาร 394.2 ก113 2539
204 T0000000010725 กฐินมหาดไทย / นิรันดร์ชยั เพชรสิงห์, บรรณาธกิาร 394.2 ก113 2539
205 T0000000010726 กฐินมหาดไทย / นิรันดร์ชยั เพชรสิงห์, บรรณาธกิาร 394.2 ก113 2539
206 T0000000031304 กติกา ระเบียบ การแขง่ขนัวา่ยน้ า กติกากระโดดน้ า วธิฝึีกวา่ยน้ า กติกาโปโลน้ า / สมาคมวา่ยน้ าสมคัรเล่นแห่งประเทศไทย 797.21 ส162ก 2516
207 T0000000036761 กติกา ระเบียบ การแขง่ขนัวา่ยน้ า กติกากระโดดน้ า วธิฝึีกวา่ยน้ า กติกาโปโลน้ า / สมาคมวา่ยน้ าสมคัรเล่นแห่งประเทศไทย 797.21 ส162ก 2516
208 1001341 กรณีศึกษาการตัดสินใจเชงิกลยทุธ ์=   Keeping strategy on track / จอห์น สตราไฮนิช; สุนียรั์ตน์ลิมปนววิธิ, ผู้แปล 658.403 ส14ก 2553
209 T0000000012712 กรณีศึกษาปัญหาภาษีอากร / ชยัสิทธิ ์ตราชธูรรม 336.2 ช216ก 2531
210 T0000000003382 กรรมวธิสีร้างทีมพัฒนาโปรแกรม = Debugging the development process / โดย สตีพ แมกไกวร์ ; เรียบเรียงโดย ธานี มงคลธนานนท,์ 

มโน มงคลธนานนท,์ มงคล มงคลธนานนท์
005.1 ม281ก 2538

211 T0000000003383 กรรมวธิสีร้างทีมพัฒนาโปรแกรม = Debugging the development process / โดย สตีพ แมกไกวร์ ; เรียบเรียงโดย ธานี มงคลธนานนท,์ 
มโน มงคลธนานนท,์ มงคล มงคลธนานนท์

005.1 ม281ก 2538

212 T0000000003384 กรรมวธิสีร้างทีมพัฒนาโปรแกรม = Debugging the development process / โดย สตีพ แมกไกวร์ ; เรียบเรียงโดย ธานี มงคลธนานนท,์ 
มโน มงคลธนานนท,์ มงคล มงคลธนานนท์

005.1 ม281ก 2538



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
213 T0000000051588 กระบวนการเรียนรู้การบ ารุงรักษาและปฏบิัติการชลประทาน / กอบเกยีรติ ผ่องพุฒิ 627.52 ก19ก 2542
214 T0000000022596 กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ = Overcoming cystits / เวนด้ี สมธิ; ศักด์ิ บวร แปลและเรียบเรียง 616.62 ส163ก 2536
215 T0000000022597 กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ = Overcoming cystits / เวนด้ี สมธิ; ศักด์ิ บวร แปลและเรียบเรียง 616.62 ส163ก 2536
216 T0000000022598 กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ = Overcoming cystits / เวนด้ี สมธิ; ศักด์ิ บวร แปลและเรียบเรียง 616.62 ส163ก 2536
217 T0000000027394 กระแสการจดัการ / สมชาติ ภคภาสน์ววิฒัน,์ พิพัฒน์ พิทยาอจัฉริยกลุ, สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 650 ส16ก 2533
218 T0000000027396 กระแสการจดัการ / สมชาติ ภคภาสน์ววิฒัน,์ พิพัฒน์ พิทยาอจัฉริยกลุ, สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 650 ส16ก 2533
219 T0000000003168 กลเมด็และเทคนิคในภาษา C/C++ / แอนโทนี พอร์เตอร์ ; เทพพิทักษ์ การุญบูญญานันท,์ ผู้แปล 005.133 พ19ก 2539
220 T0000000003169 กลเมด็และเทคนิคในภาษา C/C++ / แอนโทนี พอร์เตอร์ ; เทพพิทักษ์ การุญบูญญานันท,์ ผู้แปล 005.133 พ19ก 2539
221 T0000000003170 กลเมด็และเทคนิคในภาษา C/C++ / แอนโทนี พอร์เตอร์ ; เทพพิทักษ์ การุญบูญญานันท,์ ผู้แปล 005.133 พ19ก 2539
222 T0000000003171 กลเมด็และเทคนิคในภาษา C/C++ / แอนโทนี พอร์เตอร์ ; เทพพิทักษ์ การุญบูญญานันท,์ ผู้แปล 005.133 พ19ก 2539
223 T0000000003172 กลเมด็และเทคนิคในภาษา C/C++ / แอนโทนี พอร์เตอร์ ; เทพพิทักษ์ การุญบูญญานันท,์ ผู้แปล 005.133 พ19ก 2539
224 T0000000002795 กลยทุธก์ารปรับสมรรถนะคอมพิวเตอร์ = QUE's speed up your computer book / ของ เดว ีรีด, แบรี แนนซ์ ; เรียบเรียงโดย สมชาย 

เตชพรรุ่ง, เจนศักด์ิ  ต้ังพันธสุ์ริยะ
004 ร234ก 2535

225 T0000000002796 กลยทุธก์ารปรับสมรรถนะคอมพิวเตอร์ = QUE's speed up your computer book / ของ เดว ีรีด, แบรี แนนซ์ ; เรียบเรียงโดย สมชาย 
เตชพรรุ่ง, เจนศักด์ิ  ต้ังพันธสุ์ริยะ

004 ร234ก 2535

226 T0000000002839 กลยทุธก์ารปรับสมรรถนะคอมพิวเตอร์ = QUE's speed up your computer book / ของ เดว ีรีด, แบรี แนนซ์ ; เรียบเรียงโดย สมชาย 
เตชพรรุ่ง, เจนศักด์ิ  ต้ังพันธสุ์ริยะ

004 ร234ก 2535

227 T0000000002840 กลยทุธก์ารปรับสมรรถนะคอมพิวเตอร์ = QUE's speed up your computer book / ของ เดว ีรีด, แบรี แนนซ์ ; เรียบเรียงโดย สมชาย 
เตชพรรุ่ง, เจนศักด์ิ  ต้ังพันธสุ์ริยะ

004 ร234ก 2535

228 T0000000002841 กลยทุธก์ารปรับสมรรถนะคอมพิวเตอร์ = QUE's speed up your computer book / ของ เดว ีรีด, แบรี แนนซ์ ; เรียบเรียงโดย สมชาย 
เตชพรรุ่ง, เจนศักด์ิ  ต้ังพันธสุ์ริยะ

004 ร234ก 2535

229 T0000000012714 กลยทุธก์ารวางแผนภาษี / โดย กติิพงศ์ อรุพีพัฒนพงศ์; สันติ วริิยะรังสฤษฎ์, บรรณาธกิาร 336.2 ก231ก 2538
230 T0000000055797 กลยทุธก์ารวางระบบเครือขา่ยฉบับ SME = Small business solutions for networking / โดย ออแลน ไนบิวเยอร์; แปลโดย ภาณุฤทธิ ์

ยกุตะทัต
004.6 น295ก 2544

231 T0000000055798 กลยทุธก์ารวางระบบเครือขา่ยฉบับ SME = Small business solutions for networking / โดย ออแลน ไนบิวเยอร์; แปลโดย ภาณุฤทธิ ์
ยกุตะทัต

004.6 น295ก 2544

232 T0000000081940 กลยทุธห์ยดุความขดัแยง้ = Conflict resolution / Daniel Dana, จรรยา พุคยาภรณ์ แปล, ศนินุช สวสัดิโกศล เรียบเรียง 658.4053 ด224ก 2553
233 1000754 กลยทุธห์ยดุความขดัแยง้ = Conflict resolution / Daniel Dana, จรรยา พุคยาภรณ์ แปล, ศนินุช สวสัดิโกศล เรียบเรียง 658.4053 ด224ก 2553
234 1000755 กลยทุธห์ยดุความขดัแยง้ = Conflict resolution / Daniel Dana, จรรยา พุคยาภรณ์ แปล, ศนินุช สวสัดิโกศล เรียบเรียง 658.4053 ด224ก 2553
235 1000756 กลยทุธห์ยดุความขดัแยง้ = Conflict resolution / Daniel Dana, จรรยา พุคยาภรณ์ แปล, ศนินุช สวสัดิโกศล เรียบเรียง 658.4053 ด224ก 2553
236 T0000000031379 กลุ่มชาติพันธุ ์: ชาวไทยมสุลิม = Ethnicgroup : Thai Muslim / ผู้เขยีน เสาวนีย ์จติต์หมวด 305.6970593 ส267ก 2531
237 T0000000056009 กาญจนบุรี : ศรีภมูภิาคตะวนัตก / ผู้เขยีน ระเบียบ กติิมากลุนรเดช...[และคนอื่น ๆ] 915.9304กจ ร215ก 2544
238 T0000000021322 กายวภิาคและสรีรวทิยาของสัตวเ์ล้ียง = Anatomy and Physiology of Domestic Animals / วโิรจน์ จนัทรัตน์ 591 ว237ก 2531
239 T0000000010889 การกระจายอ านาจ = Decentralization / ตระกลู มชียั 352.28 ต171ก 2538
240 T0000000010890 การกระจายอ านาจ = Decentralization / ตระกลู มชียั 352.28 ต171ก 2538
241 T0000000010891 การกระจายอ านาจ = Decentralization / ตระกลู มชียั 352.28 ต171ก 2538
242 T0000000007722 การเกษตรญี่ปุ่นจะอยู่รอดหรือไม?่ = Cam Japanese agriculture survive ?: a histerical and comparative / สิตานนท์  เจษฎาพิพัฒน์ 333.76 ส234ก 2537

243 T0000000052415 การเขยีน HTML เบื้องต้น / สัญญา ธรีะเดชอปุถมัภ์ 005.711 ส213ก 2543
244 T0000000052416 การเขยีน HTML เบื้องต้น / สัญญา ธรีะเดชอปุถมัภ์ 005.711 ส213ก 2543
245 T0000000052417 การเขยีน HTML เบื้องต้น / สัญญา ธรีะเดชอปุถมัภ์ 005.711 ส213ก 2543
246 T0000000052418 การเขยีน HTML เบื้องต้น / สัญญา ธรีะเดชอปุถมัภ์ 005.711 ส213ก 2543
247 T0000000052419 การเขยีน HTML เบื้องต้น / สัญญา ธรีะเดชอปุถมัภ์ 005.711 ส213ก 2543
248 T0000000052420 การเขยีน HTML เบื้องต้น / สัญญา ธรีะเดชอปุถมัภ์ 005.711 ส213ก 2543
249 T0000000052421 การเขยีน HTML เบื้องต้น / สัญญา ธรีะเดชอปุถมัภ์ 005.711 ส213ก 2543
250 T0000000003350 การเขยีนกราฟฟิคด้วยภาษา C เล่ม 2 / ยงยศ แยม้พวง 005.13 ย12ก
251 T0000000003335 การเขยีนคอมไพเลอร์ ส าหรับ IBM PC / อวิ ไอยรากาญจนกลุ 005.136 อ237ก 2534
252 T0000000003330 การเขยีนคอมไพเลอร์ ส าหรับ IBM PC / อวิ ไอยรากาญจนกลุ 005.136 อ237ก 2534
253 T0000000003331 การเขยีนคอมไพเลอร์ ส าหรับ IBM PC / อวิ ไอยรากาญจนกลุ 005.136 อ237ก 2534
254 T0000000003568 การเขยีนแบบด้วย Auto CAD / กอบเกยีรติ สระอบุล 006.68 ก19ก 2537
255 T0000000003569 การเขยีนแบบด้วย Auto CAD / กอบเกยีรติ สระอบุล 006.68 ก19ก 2537
256 T0000000032018 การเขยีนแบบตกแต่งภายใน = Interior perspective drawing / ชวลิต ดาบแกว้ 747 ช17ก 2532
257 T0000000031175 การเขยีนแบบสถาปัตยกรรม / เฉลิม รัตนทัศนีย 720.28 ฉ257ก 2537
258 T0000000031176 การเขยีนแบบสถาปัตยกรรม / เฉลิม รัตนทัศนีย 720.28 ฉ257ก 2537
259 T0000000031177 การเขยีนแบบสถาปัตยกรรม / เฉลิม รัตนทัศนีย 720.28 ฉ257ก 2537
260 T0000000051797 การเขยีนโปรแกรมด้วย Foxpro / โดย เฉลิมพล ทัพซ้าย 005.4 ฉ257ก 2537
261 T0000000003354 การเขยีนโปรแกรมบน Windows  ด้วยภาษา C / ยงยศ แยม้พวง 005.13 ย12ก



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
262 T0000000003355 การเขยีนโปรแกรมบน Windows  ด้วยภาษา C / ยงยศ แยม้พวง 005.13 ย12ก
263 T0000000041922 การเขยีนโปรแกรมบนวนิโดวส์ด้วย Microsoft C++ = The microsoft guide toC++ Proramming / แคร์  คริสเตียน ; เรียบเรียงโดย อนิ

รุต  ล่ิวหาทอง.
005.133 ค173ก 2539

264 T0000000041923 การเขยีนโปรแกรมบนวนิโดวส์ด้วย Microsoft C++ = The microsoft guide toC++ Proramming / แคร์  คริสเตียน ; เรียบเรียงโดย อนิ
รุต  ล่ิวหาทอง.

005.133 ค173ก 2539

265 T0000000051707 การเขยีนโปรแกรมบนวนิโดวส์ด้วย MicrosoftVisual Basic 6.0 ภาคปฏบิัติ =Microsoft Visual Basic 6.0 Developer's Workshop / โดย
 จอห์น คลาร์ก เครก, เจฟ เวบ; ชชัวาล ศุภเกษม, ผู้แปล

005.428 ค257ก 2542

266 T0000000051708 การเขยีนโปรแกรมบนวนิโดวส์ด้วย MicrosoftVisual Basic 6.0 ภาคปฏบิัติ =Microsoft Visual Basic 6.0 Developer's Workshop / โดย
 จอห์น คลาร์ก เครก, เจฟ เวบ; ชชัวาล ศุภเกษม, ผู้แปล

005.428 ค257ก 2542

267 T0000000042001 การเขยีนโปรแกรมภาษา C++ = C++ programming / ชยัวฒิุ จนัมา 005.362 ช216ก 2538
268 T0000000063344 การเขยีนโปรแกรมภาษา C++ = C++ programming / ชยัวฒิุ จนัมา 005.362 ช216ก 2538
269 T0000000044047 การเขยีนโปรแกรมภาษา Pascal / เรียบเรียงโดย ชยัวฒิุ จนัมา 005.262 ช216ก 2538
270 T0000000044048 การเขยีนโปรแกรมภาษา Pascal / เรียบเรียงโดย ชยัวฒิุ จนัมา 005.262 ช216ก 2538
271 T0000000044049 การเขยีนโปรแกรมภาษา Pascal / เรียบเรียงโดย ชยัวฒิุ จนัมา 005.262 ช216ก 2538
272 T0000000044050 การเขยีนโปรแกรมภาษา Pascal / เรียบเรียงโดย ชยัวฒิุ จนัมา 005.262 ช216ก 2538
273 T0000000042587 การเขยีนโปรแกรมภาษา Pascal / เรียบเรียงโดย ชยัวฒิุ จนัมา 005.262 ช216ก 2538
274 T0000000052165 การเขยีนโปรแกรมภาษาซีในงานควบคุม / ดอนสัน ปงผาบ 005.1 ด19ก 2542
275 T0000000052166 การเขยีนโปรแกรมภาษาซีในงานควบคุม / ดอนสัน ปงผาบ 005.1 ด19ก 2542
276 T0000000052167 การเขยีนโปรแกรมภาษาซีในงานควบคุม / ดอนสัน ปงผาบ 005.1 ด19ก 2542
277 T0000000052168 การเขยีนโปรแกรมภาษาซีในงานควบคุม / ดอนสัน ปงผาบ 005.1 ด19ก 2542
278 T0000000052170 การเขยีนโปรแกรมภาษาซีในงานควบคุม / ดอนสัน ปงผาบ 005.1 ด19ก 2542
279 T0000000052171 การเขยีนโปรแกรมภาษาซีในงานควบคุม / ดอนสัน ปงผาบ 005.1 ด19ก 2542
280 T0000000052080 การเขยีนโปรแกรมภาษาเบสิกในงานควบคุม / ดอนสัน ปงผาบ 005.1 ด19ก 2542
281 T0000000052081 การเขยีนโปรแกรมภาษาเบสิกในงานควบคุม / ดอนสัน ปงผาบ 005.1 ด19ก 2542
282 T0000000052082 การเขยีนโปรแกรมภาษาเบสิกในงานควบคุม / ดอนสัน ปงผาบ 005.1 ด19ก 2542
283 T0000000052083 การเขยีนโปรแกรมภาษาเบสิกในงานควบคุม / ดอนสัน ปงผาบ 005.1 ด19ก 2542
284 T0000000052084 การเขยีนโปรแกรมภาษาเบสิกในงานควบคุม / ดอนสัน ปงผาบ 005.1 ด19ก 2542
285 T0000000052085 การเขยีนโปรแกรมภาษาเบสิกในงานควบคุม / ดอนสัน ปงผาบ 005.1 ด19ก 2542
286 T0000000052086 การเขยีนโปรแกรมภาษาเบสิกในงานควบคุม / ดอนสัน ปงผาบ 005.1 ด19ก 2542
287 T0000000003405 การเขยีนโปรแกรมภาษาเบสิคขั้นสูง I / ศูนยภ์าษาคอมพิวเตอร์ 005.362 ศ245ก 2526
288 T0000000003406 การเขยีนโปรแกรมภาษาเบสิคขั้นสูง I / ศูนยภ์าษาคอมพิวเตอร์ 005.362 ศ245ก 2526
289 T0000000057930 การเขยีนโปรแกรมภาษาปาสคาล = Pascal programming / ชยัวฒิุ จนัมา 005.13 ช216ก 2538
290 T0000000058618 การเขยีนโปรแกรมส าหรับ Applications ด้วยVisual Basic 6 / เจนวทิย ์เหลืองอร่าม, ปิยวทิย ์เหลืองอร่าม 005.369 จ255ก 2543
291 T0000000058619 การเขยีนโปรแกรมส าหรับ Applications ด้วยVisual Basic 6 / เจนวทิย ์เหลืองอร่าม, ปิยวทิย ์เหลืองอร่าม 005.369 จ255ก 2543
292 T0000000033483 การเขยีนเพื่อการส่ือสาร = Writing for Communication / หรรษา ผลาทร 302.2244 ห17ก 2539
293 T0000000033484 การเขยีนเพื่อการส่ือสาร = Writing for Communication / หรรษา ผลาทร 302.2244 ห17ก 2539
294 T0000000033485 การเขยีนเพื่อการส่ือสาร = Writing for Communication / หรรษา ผลาทร 302.2244 ห17ก 2539
295 T0000000033486 การเขยีนเพื่อการส่ือสาร = Writing for Communication / หรรษา ผลาทร 302.2244 ห17ก 2539
296 T0000000033487 การเขยีนเพื่อการส่ือสาร = Writing for Communication / หรรษา ผลาทร 302.2244 ห17ก 2539
297 T0000000030178 การเขยีนเพื่อเห็นผล = Writing for results / โดย ประมวญ คิดคินสัน; ฐิวากร โกศลานันทกลุ, บรรณาธกิาร 421 ป171ก 2537
298 T0000000030179 การเขยีนเพื่อเห็นผล = Writing for results / โดย ประมวญ คิดคินสัน; ฐิวากร โกศลานันทกลุ, บรรณาธกิาร 421 ป171ก 2537
299 T0000000047594 การเขยีนภาพ Perspective (ทัศนียวทิยา) / ชวลิต ดาบแกว้ 745.4 ช17ก 2542
300 T0000000047596 การเขยีนภาพ Perspective (ทัศนียวทิยา) / ชวลิต ดาบแกว้ 745.4 ช17ก 2542
301 T0000000032024 การเขยีนภาพ Perspective (ทัศนียวทิยา) / ชวลิต ดาบแกว้ 745.4 ช17ก 2527
302 T0000000004065 การเขยีนรายงานและการใชห้้องสมดุ / นภาพร มลูรัตน์ 025.5 น162ก 2539
303 T0000000004648 การเขยีนรายงานและการใชห้้องสมดุ / นภาพร มลูรัตน์ 025.5 น162ก 2539
304 T0000000004645 การเขยีนรายงานและการใชห้้องสมดุ / นภาพร มลูรัตน์ 025.5 น162ก 2539
305 T0000000004646 การเขยีนรายงานและการใชห้้องสมดุ / นภาพร มลูรัตน์ 025.5 น162ก 2539
306 T0000000034594 การเขยีนสร้างสรรค์ : เร่ืองส้ัน-นวนิยาย / ไพโรจน์  บุญประกอบ, เขยีน 808.3 พ297ก 2539
307 T0000000036568 การเขยีนสารคดีส าหรับส่ือส่ิงพิมพ์ / โดย มาลี บุญศิริพันธ์ 808.06 ม226ก 2538
308 T0000000013789 การเขยีนส่ือการเรียนการสอน / เรียบเรียงโดย จนิตนา ใบกาซูยี 371.32 จ235ก
309 T0000000033936 การเขยีนหนังสือราชการ จดหมายราชการ บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา บันทึกเสนอที่ประชมุ บันทึกรายงานการประชมุ ค ากล่าวในพิธ ี/ เรียบ

เรียงโดย ประวณี ณ นคร
808.06 ป171ก 2533

310 T0000000033365 การค้นควา้และการเขยีนรายงาน / นิพนธ ์อนิสิน, สมาน ลอยฟ้า 028.7 น236ก 2521
311 T0000000047240 การควบคุมคุณภาพ = Quality control / เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกลู 658.562 ก258ก 2541
312 T0000000047241 การควบคุมคุณภาพ = Quality control / เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกลู 658.562 ก258ก 2541
313 T0000000047242 การควบคุมคุณภาพ = Quality control / เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกลู 658.562 ก258ก 2541



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
314 T0000000047243 การควบคุมคุณภาพ = Quality control / เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกลู 658.562 ก258ก 2541
315 T0000000002787 การคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1 : ตรรกะ การแกป้ัญหา โปรแกรมและคอมพิวเตอร์ = Fundamentals of computing 1 / อลัเลน บี ทักเกอร์...

[และคนอื่น ๆ]; แปลและเรียบเรียง รอม หิรัญพฤกษ์, มฤชา เลลี, ศิริกร พรหมมาศ; บรรณาธกิาร สุพจน์ รัตนาพันธุ์
004 ท211ก 2539

316 T0000000002788 การคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1 : ตรรกะ การแกป้ัญหา โปรแกรมและคอมพิวเตอร์ = Fundamentals of computing 1 / อลัเลน บี ทักเกอร์...
[และคนอื่น ๆ]; แปลและเรียบเรียง รอม หิรัญพฤกษ์, มฤชา เลลี, ศิริกร พรหมมาศ; บรรณาธกิาร สุพจน์ รัตนาพันธุ์

004 ท211ก 2539

317 T0000000002789 การคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1 : ตรรกะ การแกป้ัญหา โปรแกรมและคอมพิวเตอร์ = Fundamentals of computing 1 / อลัเลน บี ทักเกอร์...
[และคนอื่น ๆ]; แปลและเรียบเรียง รอม หิรัญพฤกษ์, มฤชา เลลี, ศิริกร พรหมมาศ; บรรณาธกิาร สุพจน์ รัตนาพันธุ์

004 ท211ก 2539

318 T0000000052543 การคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1 : ตรรกะ การแกป้ัญหา โปรแกรมและคอมพิวเตอร์ = Fundamentals of computing 1 / อลัเลน บี ทักเกอร์...
[และคนอื่น ๆ]; แปลและเรียบเรียง รอม หิรัญพฤกษ์, มฤชา เลลี, ศิริกร พรหมมาศ; บรรณาธกิาร สุพจน์ รัตนาพันธุ์

004 ท211ก 2539

319 T0000000007992 การเงินและการธนาคาร / จรินทร์ เทศวานิช 332 จ173ก 2534
320 T0000000007997 การเงินและการธนาคาร / จรินทร์ เทศวานิช 332 จ173ก 2526
321 T0000000007998 การเงินและการธนาคาร / จรินทร์ เทศวานิช 332 จ173ก 2526
322 T0000000007996 การเงินและการธนาคาร / จรินทร์ เทศวานิช 332 จ173ก 2526
323 T0000000007994 การเงินและการธนาคาร / จรินทร์ เทศวานิช 332 จ173ก 2534
324 T0000000007995 การเงินและการธนาคาร / จรินทร์ เทศวานิช 332 จ173ก 2534
325 T0000000043761 การเงินและการธนาคาร / จรินทร์ เทศวานิช 332 จ173ก 2534
326 T0000000007993 การเงินและการธนาคาร / จรินทร์ เทศวานิช 332 จ173ก 2534
327 T0000000007900 การเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ / บุญช ูคุ้มพวงเพชร 332 บ243ก 2524
328 T0000000046816 การจดัการขอ้มลูโดยใชไ้มโครซอฟต์แอคเซล =Data management using MS access / นวลนดา สงวนวงษ์ทอง 005.369 น17ก 2542
329 T0000000046818 การจดัการขอ้มลูโดยใชไ้มโครซอฟต์แอคเซล =Data management using MS access / นวลนดา สงวนวงษ์ทอง 005.369 น17ก 2542
330 1006230 การจดัการความรู้ =   Harvard business review on knowledge management / ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.; ณัฐยา สินตระการผล, ผู้แปล 658.4038 ด171ก 2554

331 1006231 การจดัการความรู้ =   Harvard business review on knowledge management / ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.; ณัฐยา สินตระการผล, ผู้แปล 658.4038 ด171ก 2554

332 1010692 การจดัการความรู้ =   Harvard business review on knowledge management / ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.; ณัฐยา สินตระการผล, ผู้แปล 658.4038 ด171ก 2554

333 1010693 การจดัการความรู้ =   Harvard business review on knowledge management / ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.; ณัฐยา สินตระการผล, ผู้แปล 658.4038 ด171ก 2554

334 T0000000028347 การจดัการเชงิปริมาณส าหรับนักบริหาร / โดย อจัฉรา  จนัทร์ฉาย 658.403 อ212ก 2537
335 T0000000011755 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติโดยชมุชน / ลมพันธ ์เตชะอธกิ, บรรณาธกิาร 333.9 ก226 2536
336 T0000000011757 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติโดยชมุชน / ลมพันธ ์เตชะอธกิ, บรรณาธกิาร 333.9 ก226 2536
337 T0000000000183 การจดัการทรัพยากรสารสนเทศ / วศิณ ชปูระยรู 025 ว183ก 2540
338 T0000000000182 การจดัการทรัพยากรสารสนเทศ / วศิณ ชปูระยรู 025 ว183ก 2540
339 T0000000000184 การจดัการทรัพยากรสารสนเทศ / วศิณ ชปูระยรู 025 ว183ก 2540
340 T0000000023113 การจดัการฟาร์มด้วยลิเนียโปรแกรมมิ่ง / โดย พันทิพา พงษ์เพียจนัทร์, เพทาย พงษ์เพียจนัทร์ 636.01 พ215ก 2535
341 T0000000023114 การจดัการฟาร์มด้วยลิเนียโปรแกรมมิ่ง / โดย พันทิพา พงษ์เพียจนัทร์, เพทาย พงษ์เพียจนัทร์ 636.01 พ215ก 2535
342 T0000000004099 การจดัการระบบห้องสมดุอตัโนมติั / กรรณิการ์ ลินพิศาล 025 ก17ก 2537
343 T0000000046998 การจดัการระบบห้องสมดุอตัโนมติั / กรรณิการ์ ลินพิศาล 025 ก17ก 2537
344 T0000000011805 การจดัการสหกรณ์(จดัการ 263) / สยมุพร โยธาสมทุร, วนิัย อาจคงหาญ, นุกลู กรยนืยงค์ 334 ส164ก 2528
345 T0000000037896 การจดัการอตุสาหกรรมท่องเที่ยว / โดย วนิิจ วรียางกรู 338.4791 ว235ก 2532
346 T0000000043915 การจดัการอตุสาหกรรมท่องเที่ยว / โดย วนิิจ วรียางกรู 338.4791 ว235ก 2532
347 T0000000023045 การจดักจิกรรมเสริมหลักสูตรเกษตร / จติรารัตน์ โพธมิามกะ 371.89 จ234ก 2523
348 T0000000023046 การจดักจิกรรมเสริมหลักสูตรเกษตร / จติรารัตน์ โพธมิามกะ 371.89 จ234ก 2523
349 T0000000023047 การจดักจิกรรมเสริมหลักสูตรเกษตร / จติรารัตน์ โพธมิามกะ 371.89 จ234ก 2523
350 T0000000023048 การจดักจิกรรมเสริมหลักสูตรเกษตร / จติรารัตน์ โพธมิามกะ 371.89 จ234ก 2523
351 T0000000011916 การจดัต้ังและการด าเนินงานสหกรณ์(สหกรณ์ 211) / โสภณ ดวงสวสัด์ิ 334 ส286ก 2528
352 T0000000033465 การจดัท าผลงานวชิาการประเภทรายงานโครงการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งอาจารย ์3 / วนิดา ผุดผ่อง 808.066 ว153ก 2535
353 T0000000017917 การจดัแหล่งวชิาชมุชน = Resources for learning / โดย สุจติ ศิลารักษ์ 374.8 ส242ก
354 T0000000058627 การเจาะส ารวจดินทางวศิวกรรม : การเจาะส ารวจเกบ็ตัวอยา่งและการทดสอบในสนาม = Soil investingation : boring, sampling and 

field tests / สถาพร คูวจิติรจารุ
624.15 ส142ก 2544

355 T0000000003117 การใช ้INTERNET ระบบ UNIX&WINDOWS / พรทิพย ์ โล่ห์เลขา 004.67 พ17ก 2539
356 T0000000003118 การใช ้INTERNET ระบบ UNIX&WINDOWS / พรทิพย ์ โล่ห์เลขา 004.67 พ17ก 2539
357 T0000000003119 การใช ้INTERNET ระบบ UNIX&WINDOWS / พรทิพย ์ โล่ห์เลขา 004.67 พ17ก 2539
358 T0000000003632 การใช ้Microsoft windows 95 / สิทธชิยั ประสานวงศ์ 005.369 ส234ก 2539
359 T0000000003634 การใช ้Microsoft windows 95 / สิทธชิยั ประสานวงศ์ 005.369 ส234ก 2539
360 T0000000003729 การใช ้MS-DOS 6 / สิทธชิยั ประสานวงศ์ 005.3682 ส234ก 2536
361 T0000000003732 การใช ้MS-DOS 6 / สิทธชิยั ประสานวงศ์ 005.3682 ส234ก 2536



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
362 T0000000003738 การใช ้MS-DOS 6 / สิทธชิยั ประสานวงศ์ 005.3682 ส234ก 2536
363 T0000000003731 การใช ้MS-DOS 6 / สิทธชิยั ประสานวงศ์ 005.3682 ส234ก 2536
364 T0000000051595 การใชง้าน Window 98 ฉบับสมบูรณ์ / ผู้เขยีน กรภทัร์ สุทธดิารา, อรรณพ ขนัธกิลุ 005.369 ก17ก 2543
365 T0000000051596 การใชง้าน Window 98 ฉบับสมบูรณ์ / ผู้เขยีน กรภทัร์ สุทธดิารา, อรรณพ ขนัธกิลุ 005.369 ก17ก 2543
366 T0000000051597 การใชง้าน Window 98 ฉบับสมบูรณ์ / ผู้เขยีน กรภทัร์ สุทธดิารา, อรรณพ ขนัธกิลุ 005.369 ก17ก 2543
367 T0000000043959 การใชง้านฐานขอ้มลูเชงิสัมพันธ ์Microsoft SQL Server / บัณฑิต จามรภติู 005.7 บ214ก 2541
368 T0000000043960 การใชง้านฐานขอ้มลูเชงิสัมพันธ ์Microsoft SQL Server / บัณฑิต จามรภติู 005.7 บ214ก 2541
369 T0000000003822 การใชง้านโปรแกรมนอร์ตันยทูิลิต้ี 6.0 = Inside the nortum utilities 6.0 / ของ ร็อบ กรัมม ์; เรียบเรียงโดย สุรพงศ์ ภริมยป์ราเมศ 005.7136 ก171ก 2536

370 T0000000003823 การใชง้านโปรแกรมนอร์ตันยทูิลิต้ี 6.0 = Inside the nortum utilities 6.0 / ของ ร็อบ กรัมม ์; เรียบเรียงโดย สุรพงศ์ ภริมยป์ราเมศ 005.7136 ก171ก 2536

371 T0000000000270 การใชง้านออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี = Operational Amplifiers and Linear Intergrated Circuits / โรเบิร์ต เอฟ ค็อฟลิน, เฟรเดอร์ก 
เอฟ ดริสคอลล์; เรียบเรียงโดย วโิรจน์ อศัวรังสี, ชชัวาลย ์เต็มฤทธวิงศ์, กรชลีุ ใชส้ถติย์, ผู้แปล

621.395 ค285ก 2536

372 T0000000000272 การใชง้านออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี = Operational Amplifiers and Linear Intergrated Circuits / โรเบิร์ต เอฟ ค็อฟลิน, เฟรเดอร์ก 
เอฟ ดริสคอลล์; เรียบเรียงโดย วโิรจน์ อศัวรังสี, ชชัวาลย ์เต็มฤทธวิงศ์, กรชลีุ ใชส้ถติย์, ผู้แปล

621.395 ค285ก 2536

373 T0000000004804 การใชบ้ริการห้องสมดุและการเขยีนรายงานการค้นควา้ / โดย สุทธลัิกษณ์ อ าพันวงศ์ 025.5 ส244ก 2534
374 T0000000004318 การใชบ้ริการห้องสมดุและการเขยีนรายงานการค้นควา้ / โดย สุทธลัิกษณ์ อ าพันวงศ์ 025.5 ส244ก 2534
375 T0000000004803 การใชบ้ริการห้องสมดุและการเขยีนรายงานการค้นควา้ / โดย สุทธลัิกษณ์ อ าพันวงศ์ 025.5 ส244ก 2534
376 T0000000003771 การใชโ้ปรแกรม QuickBASIC / สุทธศัิกด์ิ พงศ์ธนาพาณิช 005.369 ส244ก 2537
377 T0000000003770 การใชโ้ปรแกรม QuickBASIC / สุทธศัิกด์ิ พงศ์ธนาพาณิช 005.369 ส244ก 2537
378 T0000000051946 การใชโ้ปรแกรม QuickBASIC / สุทธศัิกด์ิ พงศ์ธนาพาณิช 005.369 ส244ก 2536
379 T0000000003772 การใชโ้ปรแกรม QuickBASIC / สุทธศัิกด์ิ พงศ์ธนาพาณิช 005.369 ส244ก 2537
380 T0000000014658 การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป dBASE IV / สิทธชิยั ประสานวงศ์ 005.7565 ส234ก 2532
381 T0000000014660 การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป dBASE IV / สิทธชิยั ประสานวงศ์ 005.7565 ส234ก 2532
382 T0000000002775 การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป dBASE IV / สิทธชิยั ประสานวงศ์ 005.7565 ส234ก 2532
383 T0000000056764 การใชภ้าษาจนีกลาง / เส่ียว อานต้า 495.1 ส277ก 2543
384 T0000000056707 การใชภ้าษาจนีกลาง : เล่ม 3 ภาษาที่ใชใ้นการเดินทางและการท่องเที่ยว / โดย เส่ียว อานต้า 495.1 ส277ก 2544
385 T0000000042126 การใชภ้าษาไทย 1 / โดย วาสนา บุญสม 495.918 ว227ก 2538
386 T0000000043779 การใชภ้าษาไทย 1 / โดย วาสนา บุญสม 495.918 ว227ก 2538
387 T0000000003551 การใชโ้ลตัส 1-2-3 ส าหรับการตัดสินใจจา่ยลงทุน 005.3 อ213ก 2534
388 T0000000006602 การใชเ้หตุผล : ตรรกวทิยาเชงิปฏบิัติ / คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 160 จ249ก 2537
389 T0000000006601 การใชเ้หตุผล : ตรรกวทิยาเชงิปฏบิัติ / คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 160 จ249ก 2537
390 T0000000006604 การใชเ้หตุผล : ตรรกวทิยาเชงิปฏบิัติ / คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 160 จ249ก 2537
391 T0000000006605 การใชเ้หตุผล : ตรรกวทิยาเชงิปฏบิัติ / คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 160 จ249ก 2537
392 T0000000006603 การใชเ้หตุผล : ตรรกวทิยาเชงิปฏบิัติ / คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 160 จ249ก 2537
393 T0000000000880 การใชอ้นิเตอร์เน็ตส าหรับผู้เร่ิมต้น / เรียบเรียงโดย ฝ่ายวชิาการคอมพิวเตอร์สยามคอมพิวเตอร์และภาษา 004.67 ฝ225ก 2538
394 T0000000000882 การใชอ้นิเตอร์เน็ตส าหรับผู้เร่ิมต้น / เรียบเรียงโดย ฝ่ายวชิาการคอมพิวเตอร์สยามคอมพิวเตอร์และภาษา 004.67 ฝ225ก 2538
395 T0000000000883 การใชอ้นิเตอร์เน็ตส าหรับผู้เร่ิมต้น / เรียบเรียงโดย ฝ่ายวชิาการคอมพิวเตอร์สยามคอมพิวเตอร์และภาษา 004.67 ฝ225ก 2538
396 T0000000000884 การใชอ้นิเตอร์เน็ตส าหรับผู้เร่ิมต้น / เรียบเรียงโดย ฝ่ายวชิาการคอมพิวเตอร์สยามคอมพิวเตอร์และภาษา 004.67 ฝ225ก 2538
397 T0000000034459 การดนตรีไทยและทางเขา้สู่ดนตรีไทย / สงัด ภเูขาทอง 780 ส121ก 2532
398 T0000000048130 การด าเนินงานห้องสมดุประชาชน / นงเยาว ์โตใจ 027.4 น12ก 2542
399 T0000000046551 การตรวจพินิจเพื่อควบคุมคุณภาพเส้ือผ้าทอ / โคร่า ฟัง; แปลและเรียบเรียงโดย อจัฉราพร ไศละสูต 646.4 ฟ212ก 2541
400 T0000000071712 การตรวจสอบความปลอดภยัทางถนน คู่มอืปฏบิัติส าหรับประเทศไทย / พิชยั ธานีรณานนท,์ ยอดพล ธนาบริบูรณ์, ล าดวน ศรีศักดา 625.7 พ232ก 2548

401 T0000000049814 การตรวจสอบวตัถดิุบอาหารสัตวด้์วยกล้องจลุทรรศน์และการควบคุมคุณภาพ = Feed Microscopy and Quality Control / พันทิพา ชติุ
มา พงษ์เพยจนัทร์

636.085 พ215ก 2542

402 T0000000049815 การตรวจสอบวตัถดิุบอาหารสัตวด้์วยกล้องจลุทรรศน์และการควบคุมคุณภาพ = Feed Microscopy and Quality Control / พันทิพา ชติุ
มา พงษ์เพยจนัทร์

636.085 พ215ก 2542

403 T0000000078275 การตลาดระหวา่งประเทศ / ศศิวมิล สุขบท 382 ศ183ก 2552
404 T0000000078765 การตลาดระหวา่งประเทศ / ศศิวมิล สุขบท 382 ศ183ก 2552
405 T0000000078766 การตลาดระหวา่งประเทศ / ศศิวมิล สุขบท 382 ศ183ก 2552
406 T0000000068866 การตลาดระหวา่งประเทศ = Global maketing / ศศิวมิล สุขบท 382 ศ183ก 2548
407 T0000000068867 การตลาดระหวา่งประเทศ = Global maketing / ศศิวมิล สุขบท 382 ศ183ก 2548
408 T0000000065267 การติดเชื้อในโรงพยาบาล : ระบาดวทิยาและการป้องกนั = Nosocomial infections : eqidemiology and prevention / อะเค้ือ อณุห

เลขกะ
614.4 อ211ก 2545

409 T0000000065268 การติดเชื้อในโรงพยาบาล : ระบาดวทิยาและการป้องกนั = Nosocomial infections : eqidemiology and prevention / อะเค้ือ อณุห
เลขกะ

614.4 อ211ก 2545



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
410 T0000000028111 การติดตามควบคุมและตรวจสอบโครงการคอมพิวเตอร์ Project monitoring tracking, control, review / โดย สุพจน์ โกสิยะจนิดา 004 ส246ก 2541

411 T0000000036793 การติดตามควบคุมและตรวจสอบโครงการคอมพิวเตอร์ Project monitoring tracking, control, review / โดย สุพจน์ โกสิยะจนิดา 004 ส246ก 2541

412 T0000000025527 การต่ืนตัวหลังเกดิโรคไหลตาย : เล่ม 1 : อาหารเสริม / เปรมจติต์ สิทธศิิริ 616.39 ป257ก 2534
413 T0000000025528 การต่ืนตัวหลังเกดิโรคไหลตาย : เล่ม 1 : อาหารเสริม / เปรมจติต์ สิทธศิิริ 616.39 ป257ก 2534
414 T0000000048566 การถา่ยภาพเพื่อการส่ือสาร = Photgraphicfor Communication / โกวทิ จติบรรจง 771 ก287ก 2542
415 T0000000027764 การถา่ยภาพเพื่องานนิเทศศิลป์ / กลุนิษก ์สอนวทิย์ 771 ก247ก 2542
416 T0000000032156 การถา่ยภาพสี = Colour photography / ศักดา ศิริพันธุ์ 778.6 ศ211ก 2527
417 T0000000034094 การถา่ยภาพสี = Colour photography / ศักดา ศิริพันธุ์ 778.6 ศ211ก 2527
418 T0000000034095 การถา่ยภาพสี = Colour photography / ศักดา ศิริพันธุ์ 778.6 ศ211ก 2527
419 T0000000049748 การทดสอบแบบไมท่ าลาย = Non Destructive Testing / ผู้เขยีน ฟูจอิ ิซาโตะ; ปริทรรศน์ พันธบุรรยงก.์..[และคนอื่น ๆ]; ผู้แปล 658.56 ซ223ก 2541

420 T0000000049749 การทดสอบแบบไมท่ าลาย = Non Destructive Testing / ผู้เขยีน ฟูจอิ ิซาโตะ; ปริทรรศน์ พันธบุรรยงก.์..[และคนอื่น ๆ]; ผู้แปล 658.56 ซ223ก 2541

421 T0000000031609 การทดสอบและการประเมนิผลส าหรับครูสอนภาษา / กาญจนา ปราบพาล 407 ก222ก 2532
422 T0000000031610 การทดสอบและการประเมนิผลส าหรับครูสอนภาษา / กาญจนา ปราบพาล 407 ก222ก 2532
423 T0000000028732 การทดสอบและประเมนิผลการเรียนการสอนภาษาองักฤษ / อจัฉรา วงศ์โสธร 420.076 อ212ก 2539
424 T0000000042309 การทดสอบและประเมนิผลการเรียนการสอนภาษาองักฤษ / อจัฉรา วงศ์โสธร 420.076 อ212ก 2539
425 T0000000062835 การทดสอบวสัดุ / โดย อดุมวทิย ์กาญจนวรงค์ 620.11 อ244ก 2545
426 T0000000062836 การทดสอบวสัดุ / โดย อดุมวทิย ์กาญจนวรงค์ 620.11 อ244ก 2545
427 T0000000062837 การทดสอบวสัดุ / โดย อดุมวทิย ์กาญจนวรงค์ 620.11 อ244ก 2545
428 T0000000062891 การทดสอบวสัดุ(แบบท าลาย) / โดย อดุมวทิย ์กาญจนวรงค์ 620.11 อ244ก 2543
429 T0000000062892 การทดสอบวสัดุ(แบบท าลาย) / โดย อดุมวทิย ์กาญจนวรงค์ 620.11 อ244ก 2543
430 T0000000062893 การทดสอบวสัดุ(แบบท าลาย) / โดย อดุมวทิย ์กาญจนวรงค์ 620.11 อ244ก 2543
431 T0000000065085 การท าบันทึกเสนอ, การจดรายงานการประชมุ, การเขยีนค ากล่าวในพิธ ี/ เรียบเรียงโดย ประวณี ณ นคร 808.06 ป171ก 2546
432 T0000000065086 การท าบันทึกเสนอ, การจดรายงานการประชมุ, การเขยีนค ากล่าวในพิธ ี/ เรียบเรียงโดย ประวณี ณ นคร 808.06 ป171ก 2546
433 T0000000004296 การท าหนังสือส าหรับเด็ก (บรรณ 441) / ฉววีรรณ คูหาภนิันทน์ 028.5 ฉ173ก 2527
434 T0000000025589 การบรรเทาความเจบ็ปวดจากมะเร็ง = Cancer pain relief / ผู้แปล พงศ์ภารดี เจาฑะเกษตริน, สุพัตรา แสงรุจ,ิ บรรจง ค าหอมกลุ 614.59994 ก226 2534

435 T0000000001631 การบริหารการประชมุ / สมติ สัชฌุกร 658.45 ส163ก 2540
436 T0000000001632 การบริหารการประชมุ / สมติ สัชฌุกร 658.45 ส163ก 2540
437 T0000000001633 การบริหารการประชมุ / สมติ สัชฌุกร 658.45 ส163ก 2540
438 T0000000054910 การบริหารการผลิตและการปฏบิัติการ : ฉบับมาตรฐาน = Production and operations management / เรียบเรียงโดย ประสงค์ ปราณีต

พลกรัง...[และคนอื่น ๆ]
658.51 ป171ก 2543

439 T0000000054911 การบริหารการผลิตและการปฏบิัติการ : ฉบับมาตรฐาน = Production and operations management / เรียบเรียงโดย ประสงค์ ปราณีต
พลกรัง...[และคนอื่น ๆ]

658.51 ป171ก 2543

440 T0000000012947 การบริหารของคงคลังและการวางแผนความต้องการวสัดุ / พิภพ เล้าประจง, มานพ ศรีตุลยโชติ 338.6 พ236ก 2534
441 T0000000012948 การบริหารของคงคลังและการวางแผนความต้องการวสัดุ / พิภพ เล้าประจง, มานพ ศรีตุลยโชติ 338.6 พ236ก 2534
442 T0000000051120 การบริหารความเปล่ียนแปลงจากแนวคิด...สู่วธิปีฏบิัติ = The art and practice of change management / โดย ยดุา รักไทย 658.406 ย244ก 2542

443 T0000000051121 การบริหารความเปล่ียนแปลงจากแนวคิด...สู่วธิปีฏบิัติ = The art and practice of change management / โดย ยดุา รักไทย 658.406 ย244ก 2542

444 T0000000051122 การบริหารความเปล่ียนแปลงจากแนวคิด...สู่วธิปีฏบิัติ = The art and practice of change management / โดย ยดุา รักไทย 658.406 ย244ก 2542

445 T0000000053799 การบริหารโครงการ / มยรีุ อนุมานราชธน 658.404 ม164ก 2543
446 T0000000053801 การบริหารโครงการ / มยรีุ อนุมานราชธน 658.404 ม164ก 2543
447 T0000000068994 การบริหารโครงการ : แนวทางสู่ความส าเร็จ / รัตนา สายคณิต 658.408 ร214ก 2547
448 T0000000068996 การบริหารโครงการ : แนวทางสู่ความส าเร็จ / รัตนา สายคณิต 658.408 ร214ก 2547
449 T0000000007557 การบริหารธนาคารพาณิชย ์= Commercial bank management / อรุรี นรินทรกลุ ณ อยธุยา 332.12 อ174ก 2533
450 T0000000069699 การบริหารนวตักรรมแนวใหม ่/ เสน่ห์ จุ้ยโต 658.406 ส253ก 2548
451 T0000000069700 การบริหารนวตักรรมแนวใหม ่/ เสน่ห์ จุ้ยโต 658.406 ส253ก 2548
452 T0000000069701 การบริหารนวตักรรมแนวใหม ่/ เสน่ห์ จุ้ยโต 658.406 ส253ก 2548
453 T0000000028075 การบังคับบัญชา เคล็ดลับความส าเร็จของผู้น าแบบญี่ปุ่น / โอฮาช ิทาเคโอะ เขยีน; ทิภาพร เยี่ยมวฒันา, ผู้แปล 658.4092 ท221ก 2536
454 T0000000028076 การบังคับบัญชา เคล็ดลับความส าเร็จของผู้น าแบบญี่ปุ่น / โอฮาช ิทาเคโอะ เขยีน; ทิภาพร เยี่ยมวฒันา, ผู้แปล 658.4092 ท221ก 2536
455 T0000000028081 การบังคับบัญชา เคล็ดลับความส าเร็จของผู้น าแบบญี่ปุ่น / โอฮาช ิทาเคโอะ เขยีน; ทิภาพร เยี่ยมวฒันา, ผู้แปล 658.4092 ท221ก 2536
456 T0000000046563 การปฏบิัติงานในแผนกตัด = Cutting room technique / โดย เยน ซิยู; แปลและเรียบเรียงโดย ศรีกาญจนา พลอาสา 646 ช231ก 2541



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
457 T0000000023026 การปฏรูิปชาวนา / โดย อดุม เชยกวีงศ์ 305.555 อ244ก 2517
458 T0000000042365 การปฏรูิปภาคราชการ : แนวคิดและยทุธศาสตร์ / สมาน รังสิโยกฤษฏ์ 354 ส162ก 2540
459 T0000000042366 การปฏรูิปภาคราชการ : แนวคิดและยทุธศาสตร์ / สมาน รังสิโยกฤษฏ์ 354 ส162ก 2540
460 T0000000042367 การปฏรูิปภาคราชการ : แนวคิดและยทุธศาสตร์ / สมาน รังสิโยกฤษฏ์ 354 ส162ก 2540
461 T0000000037953 การปฏรูิปภาษีอากรในรัชสมยัสมเด็จพระปิยมหาราช / สมสวาท ชวนไชยสิทธิ์ 336.2 ส16ก 2518
462 T0000000037954 การปฏรูิปภาษีอากรในรัชสมยัสมเด็จพระปิยมหาราช / สมสวาท ชวนไชยสิทธิ์ 336.2 ส16ก 2518
463 T0000000022557 การปฐมพยาบาล / บรรณาธกิาร วชิยั วนดุรงค์วรรณ, ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน,์ บรรณาธกิาร 616.0252 ก226 2536
464 T0000000022558 การปฐมพยาบาล / บรรณาธกิาร วชิยั วนดุรงค์วรรณ, ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน,์ บรรณาธกิาร 616.0252 ก226 2536
465 T0000000022562 การปฐมพยาบาล / วรัิตน์ ศรีนพคุณ, ศรี ศรีนพคุณ 616.0252 ว237ก 2538
466 T0000000022563 การปฐมพยาบาล / วรัิตน์ ศรีนพคุณ, ศรี ศรีนพคุณ 616.0252 ว237ก 2538
467 T0000000015549 การประชมุทางวชิาการ การพิทักษ์ผลประโยชน์ในทะเลของไทยกบักฎหมายทะเลแนวใหม ่= The protection of thai national in terests 

in the seasand the emerging trend of thelaw of the sea / คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง
341.756 ม192ก 2520

468 T0000000067544 การประชมุวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทยคร้ังที่ 30 19-21 ตุลาคม 2547 ณ ศูนยสิ์นค้าและประชมุอมิแพ็ค เมอืงทอง
ธานี: บ ทคัดยอ่  / สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ,์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

016.5 ก226บ 2547

469 T0000000052784 การประชมุอยา่งสร้างสรรค์ / โดย ชยัวฒัน์ ถริะพันธ,์ ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล 658.456 ช216ก 2543
470 T0000000052785 การประชมุอยา่งสร้างสรรค์ / โดย ชยัวฒัน์ ถริะพันธ,์ ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล 658.456 ช216ก 2543
471 T0000000045258 การประพันธโ์คลงส่ีสุภาพ / บุญเตือน ศรีวพจน์ เรียบเรียง 808.1 บ243ก 2541
472 T0000000045259 การประพันธโ์คลงส่ีสุภาพ / บุญเตือน ศรีวพจน์ เรียบเรียง 808.1 บ243ก 2541
473 T0000000045260 การประพันธโ์คลงส่ีสุภาพ / บุญเตือน ศรีวพจน์ เรียบเรียง 808.1 บ243ก 2541
474 T0000000014132 การประมาณการในโครงการคอมพิวเตอร์ = Project estimate 004 ส246ก 2541
475 T0000000016251 การประมาณการในโครงการคอมพิวเตอร์ = Project estimate 004 ส246ก 2541
476 T0000000042954 การประเมนิความเส่ียงของโครงการคอมพิวเตอร์ = Project rick assessment / โดย สุพจน์ โกสิยะจนิดา 004 ส246ก 2541
477 T0000000045778 การประเมนิความเส่ียงของโครงการคอมพิวเตอร์ = Project rick assessment / โดย สุพจน์ โกสิยะจนิดา 004 ส246ก 2541
478 T0000000068900 การประเมนิโครงการ : แนวทางสู่การปฏบิัติ / สุวมิล ติรกานันท์ 658.404 ส247ก 2548
479 T0000000068901 การประเมนิโครงการ : แนวทางสู่การปฏบิัติ / สุวมิล ติรกานันท์ 658.404 ส247ก 2548
480 T0000000017265 การประเมนิผลพัฒนาการเด็กปฐมวยั / นภเนตร ธรรมบวร 372.21 น16ก 2540
481 T0000000017266 การประเมนิผลพัฒนาการเด็กปฐมวยั / นภเนตร ธรรมบวร 372.21 น16ก 2540
482 T0000000024059 การประเมนิสุขภาพ / กาญจนา ภู่สวา่ง...[และคนอื่น ๆ] 613 ก222ก 2533
483 T0000000024060 การประเมนิสุขภาพ / กาญจนา ภู่สวา่ง...[และคนอื่น ๆ] 613 ก222ก 2533
484 T0000000047830 การประยกุต์ใชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ / โดย ธรีวฒัน์ ประกอบผล 004.0285 ธ237ก 2541
485 T0000000047831 การประยกุต์ใชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ / โดย ธรีวฒัน์ ประกอบผล 004.0285 ธ237ก 2541
486 T0000000004143 การประยกุต์ใชไ้อทีกบังานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ / วงศ์สวา่ง เชาวช์ติุ 025.20285 ว12ก 2539
487 T0000000004144 การประยกุต์ใชไ้อทีกบังานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ / วงศ์สวา่ง เชาวช์ติุ 025.20285 ว12ก 2539
488 T0000000004145 การประยกุต์ใชไ้อทีกบังานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ / วงศ์สวา่ง เชาวช์ติุ 025.20285 ว12ก 2539
489 T0000000025525 การปรับปรุงพันธุแ์ตงโม / กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 635.61 ก298ก 2531
490 T0000000025526 การปรับปรุงพันธุแ์ตงโม / กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 635.61 ก298ก 2531
491 T0000000027880 การปรับปรุงพันธุห์น่อไมฝ้ร่ัง / กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 635.31 ก298ก
492 T0000000027881 การปรับปรุงพันธุห์น่อไมฝ้ร่ัง / กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 635.31 ก298ก
493 T0000000034799 การปลูกกหุลาบยคุใหมอ่ยา่งมอือาชพี / ผู้เขยีน พจนา นาควชัระ 635.933734 พ12ก 2543
494 T0000000035810 การปลูกกหุลาบยคุใหมอ่ยา่งมอือาชพี / ผู้เขยีน พจนา นาควชัระ 635.933734 พ12ก 2543
495 T0000000023500 การป้องกนัก าจดัแมลงศัตรูพืช = Principles of insect control / สมนึก วงศ์ทอง 632.9 ส16ก 2539
496 T0000000023501 การป้องกนัก าจดัแมลงศัตรูพืช = Principles of insect control / สมนึก วงศ์ทอง 632.9 ส16ก 2539
497 T0000000049455 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลัง = Electric Power System Protection / ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช 621.317 ธ15ก 2542
498 T0000000049456 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลัง = Electric Power System Protection / ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช 621.317 ธ15ก 2542
499 T0000000049457 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลัง = Electric Power System Protection / ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช 621.317 ธ15ก 2542
500 1002902 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลัง= Electric power system protection / กติติพงษ์  ตันมติร 621.3 ก234ก 2553
501 1002900 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลัง= Electric power system protection / กติติพงษ์  ตันมติร 621.3 ก234ก 2553
502 1002901 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลัง= Electric power system protection / กติติพงษ์  ตันมติร 621.3 ก234ก 2553
503 T0000000043604 การเปล่ียนแปลงถอ้ยค าและความหมายของส านวนไทย / ไขสิริ ปราโมช ณ อยธุยา 398.995911 ข298ก 2540
504 T0000000043605 การเปล่ียนแปลงถอ้ยค าและความหมายของส านวนไทย / ไขสิริ ปราโมช ณ อยธุยา 398.995911 ข298ก 2540
505 T0000000070533 การแปลขั้นสูง = Advanced transstation / สุพรรณี ปินมณี 418.02 ส246ก 2548
506 T0000000070534 การแปลขั้นสูง = Advanced transstation / สุพรรณี ปินมณี 418.02 ส246ก 2548
507 T0000000062349 การแปลเบื้องต้น / ทิพา เทพอคัรพงศ์ 428 ท236ก 2544
508 T0000000062350 การแปลเบื้องต้น / ทิพา เทพอคัรพงศ์ 428 ท236ก 2544
509 T0000000030097 การแปลองักฤษเป็นไทย : แนวคิดและวธิกีาร / โดย ปรียา อนุรัตน์ 420 ป173ก 2531



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
510 T0000000030099 การแปลองักฤษเป็นไทย : แนวคิดและวธิกีาร / โดย ปรียา อนุรัตน์ 420 ป173ก 2531
511 T0000000041907 การโปรแกรมแบบเน้นวตัถ ุ: c++Object Oriented Programmimg / ประภาส บวรบัญชา 005.362 ป171ก
512 T0000000041908 การโปรแกรมแบบเน้นวตัถ ุ: c++Object Oriented Programmimg / ประภาส บวรบัญชา 005.362 ป171ก
513 T0000000003422 การโปรแกรมแบบเน้นวตัถ ุ: c++Object Oriented Programmimg / ประภาส บวรบัญชา 005.362 ป171ก
514 T0000000003423 การโปรแกรมแบบเน้นวตัถ ุ: c++Object Oriented Programmimg / ประภาส บวรบัญชา 005.362 ป171ก
515 T0000000003424 การโปรแกรมแบบเน้นวตัถ ุ: c++Object Oriented Programmimg / ประภาส บวรบัญชา 005.362 ป171ก
516 T0000000003425 การโปรแกรมแบบเน้นวตัถ ุ: c++Object Oriented Programmimg / ประภาส บวรบัญชา 005.362 ป171ก
517 T0000000042846 การโปรแกรมภาษาซี = C programming / เรียบเรียงโดย มนต์ชยั เทียนทอง 005.362 ม15ก 2535
518 T0000000003586 การโปรแกรมภาษาเบสิก = Basic Programming / ศูนยภ์าษาคอมพิวเตอร์ 005.362 ศ245ก
519 T0000000003588 การโปรแกรมภาษาเบสิก = Basic Programming / ศูนยภ์าษาคอมพิวเตอร์ 005.362 ศ245ก
520 T0000000003590 การโปรแกรมภาษาเบสิก = Basic Programming / ศูนยภ์าษาคอมพิวเตอร์ 005.362 ศ245ก
521 T0000000026942 การผลิตอาหารสัตว ์/ พันทิพา พงษ์เพียจนัทร์ 636.085 พ215ก 2539
522 T0000000024284 การผลิตอาหารสัตว ์/ พันทิพา พงษ์เพียจนัทร์ 636.085 พ215ก 2539
523 T0000000024286 การผลิตอาหารสัตว ์/ พันทิพา พงษ์เพียจนัทร์ 636.085 พ215ก 2539
524 T0000000024287 การผลิตอาหารสัตว ์/ พันทิพา พงษ์เพียจนัทร์ 636.085 พ215ก 2539
525 T0000000028139 การฝึกสมาธ ิ= Practice of meditation / สุจติรา รณร่ืน 294.35 ส242ก 2537
526 T0000000028135 การฝึกสมาธ ิ= Practice of meditation / สุจติรา รณร่ืน 294.35 ส242ก 2537
527 T0000000028136 การฝึกสมาธ ิ= Practice of meditation / สุจติรา รณร่ืน 294.35 ส242ก 2537
528 T0000000028137 การฝึกสมาธ ิ= Practice of meditation / สุจติรา รณร่ืน 294.35 ส242ก 2537
529 T0000000028138 การฝึกสมาธ ิ= Practice of meditation / สุจติรา รณร่ืน 294.35 ส242ก 2537
530 T0000000061795 การพยากรณ์เพื่อการตัดสินใจทางธรุกจิ / อจัฉรา จนัทร์ฉาย 658.403 อ212ก 2544
531 T0000000061796 การพยากรณ์เพื่อการตัดสินใจทางธรุกจิ / อจัฉรา จนัทร์ฉาย 658.403 อ212ก 2544
532 T0000000028062 การพัฒนาทีมงาน = Team development / โดย สุทธวิรรณ ตันติรจนาวงศ์ 658.3128 ส244ก 2535
533 T0000000028063 การพัฒนาทีมงาน = Team development / โดย สุทธวิรรณ ตันติรจนาวงศ์ 658.3128 ส244ก 2535
534 T0000000045488 การพัฒนาองค์การและการวางแผน : กรณีศึกษาต่าง ๆ / โดย ทินพันธุ ์นาคะตะ 378.1 ท235ก
535 T0000000045489 การพัฒนาองค์การและการวางแผน : กรณีศึกษาต่าง ๆ / โดย ทินพันธุ ์นาคะตะ 378.1 ท235ก
536 T0000000030237 การพูดภาษาองักฤษตามหลักภาษาศาสตร์ / พิณทิพย ์ทวยเจริญ 421 พ234ก 2539
537 T0000000030238 การพูดภาษาองักฤษตามหลักภาษาศาสตร์ / พิณทิพย ์ทวยเจริญ 421 พ234ก 2539
538 T0000000030239 การพูดภาษาองักฤษตามหลักภาษาศาสตร์ / พิณทิพย ์ทวยเจริญ 421 พ234ก 2539
539 T0000000030240 การพูดภาษาองักฤษตามหลักภาษาศาสตร์ / พิณทิพย ์ทวยเจริญ 421 พ234ก 2539
540 T0000000049542 การเพาะพันธุป์ลา = Fesh breeding / วรีพงศ์  วฒิุพันธุช์ยั 639.3 ว237ก 2536
541 T0000000049543 การเพาะพันธุป์ลา = Fesh breeding / วรีพงศ์  วฒิุพันธุช์ยั 639.3 ว237ก 2536
542 T0000000026978 การเพาะพันธุป์ลา = Fesh breeding / วรีพงศ์  วฒิุพันธุช์ยั 639.3 ว237ก 2536
543 T0000000026977 การเพาะพันธุป์ลา = Fesh breeding / วรีพงศ์  วฒิุพันธุช์ยั 639.3 ว237ก 2536
544 T0000000026951 การเพาะเล้ียงสัตวน์้ า = Aquaculture / สุภาพร สุกสีเหลือง 639 ส246ก 2538
545 T0000000026952 การเพาะเล้ียงสัตวน์้ า = Aquaculture / สุภาพร สุกสีเหลือง 639 ส246ก 2538
546 T0000000003346 การเพิ่มประสิทธภิาพให้วนิโดวส์ = Microsoft guide to optimzing windows / ของ แดน กคิูน ; เรียบเรียงโดยอธพิร ล่ิมเจริญ 005.113 ก241ก 2537

547 T0000000003345 การเพิ่มประสิทธภิาพให้วนิโดวส์ = Microsoft guide to optimzing windows / ของ แดน กคิูน ; เรียบเรียงโดยอธพิร ล่ิมเจริญ 005.113 ก241ก 2537

548 T0000000049808 การฟักไขแ่ละการจดัการโรงฟักไข ่/ อนุชา แสงโสภณ 636.5 อ154ก 2539
549 T0000000049809 การฟักไขแ่ละการจดัการโรงฟักไข ่/ อนุชา แสงโสภณ 636.5 อ154ก 2539
550 T0000000035959 การมดัยอ้มผ้า / คนึง จนัทร์ศิริ 746.6 ค153ก 2531
551 T0000000035960 การมดัยอ้มผ้า / คนึง จนัทร์ศิริ 746.6 ค153ก 2531
552 T0000000009593 การเมอืงกบันโยบายทางการศึกษาในอนาคต(ผลการสัมมนาทางวชิาการ) / นักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษรุ่นที่ 9/1 ภาควชิาการบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกก่น่
320 ม192ก 2535

553 T0000000011130 การเมอืงไทยสมยัพระนารายณ์ / นิธ ิเอยีวศรีวงศ์ 320.09593 น231ก 2539
554 T0000000011129 การเมอืงไทยสมยัพระนารายณ์ / นิธ ิเอยีวศรีวงศ์ 320.09593 น231ก 2539
555 T0000000012404 การเมอืงระหวา่งประเทศ / โดย ณรงค์ สินสวสัด์ิ 327 ณ17ก 2529
556 T0000000012402 การเมอืงระหวา่งประเทศ / โดย ณรงค์ สินสวสัด์ิ 327 ณ17ก 2529
557 T0000000003001 การยกระดับเคร่ือง PC เกา่ให้ดีขึ้น = This old PC / เดล ลีวอลเลน; เรียบเรียงโดย สานนท์ เคลือบก าเนิด, ณัฐวฒิุ สุขเจริญนุกลู 004.16 ล231ก 2538

558 T0000000003002 การยกระดับเคร่ือง PC เกา่ให้ดีขึ้น = This old PC / เดล ลีวอลเลน; เรียบเรียงโดย สานนท์ เคลือบก าเนิด, ณัฐวฒิุ สุขเจริญนุกลู 004.16 ล231ก 2538

559 T0000000012966 การลดต้นทุนการผลิตในสถานประกอบการ = Genba no kosuto damkatmdo / ของ เซ็นซับบุโร่ คาตายามา่; ธาดา  พฤฒิธาดา, แปล 338.6 ค332ก 2537

560 T0000000004551 การเล่านิทาน: เอกสารค าสอนวชิา บร 620  / วรรณี ศิริสุนทร 027.6251 ว17ก



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
561 T0000000026980 การเล้ียงปลาน้ าจดื / ศักด์ิชยั ชโูชติ 639.31 ศ211ก 2536
562 T0000000026983 การเล้ียงปลาน้ าจดื / ศักด์ิชยั ชโูชติ 639.31 ศ211ก 2536
563 T0000000026984 การเล้ียงปลาน้ าจดื / ศักด์ิชยั ชโูชติ 639.31 ศ211ก 2536
564 T0000000049772 การเล้ียงสัตวป์ีก = Poultry Production / โดย ปฐม เลาหะเกษตร 636.5 ป13ก 2540
565 T0000000049773 การเล้ียงสัตวป์ีก = Poultry Production / โดย ปฐม เลาหะเกษตร 636.5 ป13ก 2540
566 T0000000004151 การเลือกและการใชห้นังสือเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน / สมพร จารุนัฎ 025.21 ส16ก 2537
567 T0000000004152 การเลือกและการใชห้นังสือเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน / สมพร จารุนัฎ 025.21 ส16ก 2537
568 T0000000004155 การเลือกและการใชห้นังสือเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน / สมพร จารุนัฎ 025.21 ส16ก 2537
569 T0000000015920 การวดัและการประเมนิผลการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ / พร้อมพรรณ อดุมสิน 371.26 พ17ก 2533
570 T0000000049448 การวดัและเคร่ืองวดัไฟฟ้า / เอก ไชยสวสัด์ิ 621.37 อ251ก 2539
571 T0000000049451 การวดัและเคร่ืองวดัไฟฟ้า / เอก ไชยสวสัด์ิ 621.37 อ251ก 2539
572 T0000000049452 การวดัและเคร่ืองวดัไฟฟ้า / เอก ไชยสวสัด์ิ 621.37 อ251ก 2539
573 T0000000067174 การวดัและประเมนิผลองิมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ / ส านัก

วชิาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร
371.26 ก171ก 2548

574 T0000000067175 การวดัและประเมนิผลองิมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ / ส านัก
วชิาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร

371.26 ก171ก 2548

575 T0000000067176 การวดัและประเมนิผลองิมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ / ส านัก
วชิาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร

371.26 ก171ก 2548

576 T0000000001842 การวางผังตกแต่งบริเวณ = Landscape gardening / สมจติ โยธะคง 712 ส16ก 2538
577 T0000000001843 การวางผังตกแต่งบริเวณ = Landscape gardening / สมจติ โยธะคง 712 ส16ก 2538
578 T0000000001844 การวางผังตกแต่งบริเวณ = Landscape gardening / สมจติ โยธะคง 712 ส16ก 2538
579 T0000000001845 การวางผังตกแต่งบริเวณ = Landscape gardening / สมจติ โยธะคง 712 ส16ก 2538
580 T0000000001841 การวางผังตกแต่งบริเวณ = Landscape gardening / สมจติ โยธะคง 712 ส16ก 2538
581 T0000000017865 การวางแผนและการประเมนิผลการศึกษาผู้ใหญ่ / สุวฒัน์ วฒันวงศ์ 374.1 ส247ก 2525
582 T0000000017866 การวางแผนและการประเมนิผลการศึกษาผู้ใหญ่ / สุวฒัน์ วฒันวงศ์ 374.1 ส247ก 2525
583 T0000000003673 การวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถติิด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชยั พงษ์วชิยั 005.369 ศ237ก 2539
584 T0000000003674 การวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถติิด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชยั พงษ์วชิยั 005.369 ศ237ก 2539
585 T0000000003635 การวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถติิด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชยั พงษ์วชิยั 005.369 ศ237ก 2539
586 T0000000003636 การวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถติิด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชยั พงษ์วชิยั 005.369 ศ237ก 2539
587 T0000000003637 การวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถติิด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชยั พงษ์วชิยั 005.369 ศ237ก 2539
588 T0000000003638 การวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถติิด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชยั พงษ์วชิยั 005.369 ศ237ก 2539
589 T0000000019199 การวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถติิด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชยั พงษ์วชิยั 005.369 ศ237ก 2534
590 T0000000019198 การวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถติิด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชยั พงษ์วชิยั 005.369 ศ237ก 2534
591 T0000000019200 การวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถติิด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชยั พงษ์วชิยั 005.369 ศ237ก 2535
592 T0000000019201 การวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถติิด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชยั พงษ์วชิยั 005.369 ศ237ก 2535
593 T0000000054095 การวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถติิด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชยั พงษ์วชิยั 005.369 ศ237ก 2543
594 T0000000054096 การวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถติิด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชยั พงษ์วชิยั 005.369 ศ237ก 2543
595 T0000000054097 การวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถติิด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชยั พงษ์วชิยั 005.369 ศ237ก 2543
596 T0000000054098 การวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถติิด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชยั พงษ์วชิยั 005.369 ศ237ก 2543
597 T0000000054099 การวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถติิด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชยั พงษ์วชิยั 005.369 ศ237ก 2543
598 T0000000058770 การวเิคราะห์โครงสร้างโดยวธิแีมทริกซ์ / สมโพธิ ์ววิธิเกยรูวงศ์ 624.171 ส16ก 2543
599 T0000000069620 การวเิคราะห์เชงิปริมาณ ฉบับสมบูรณ์ / สุปัญญา ไชยชาญ 658.403 ส245ก 2548
600 T0000000069621 การวเิคราะห์เชงิปริมาณ ฉบับสมบูรณ์ / สุปัญญา ไชยชาญ 658.403 ส245ก 2548
601 T0000000069622 การวเิคราะห์เชงิปริมาณ ฉบับสมบูรณ์ / สุปัญญา ไชยชาญ 658.403 ส245ก 2548
602 T0000000053884 การวเิคราะห์และแปลความหมายขอ้มลูในการวจิยัโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSSfor Windows / โดย บุญเรียง ขจรศิลป์ 005.3 บ243ก 2543
603 T0000000002878 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ = System analysis and design / อ าไพ พรประเสริฐสกลุ 004.21 อ221ก 2537
604 T0000000043751 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ = System analysis and design / อ าไพ พรประเสริฐสกลุ 004.21 อ221ก 2537
605 T0000000002416 การวจิยัการด าเนินงาน 2 = Operations reaearch II. / วภิาวรรณ สิงห์พร้ิง 658.4034 ว236ก 2529
606 T0000000002417 การวจิยัการด าเนินงาน 2 = Operations reaearch II. / วภิาวรรณ สิงห์พร้ิง 658.4034 ว236ก 2529
607 T0000000039211 การวจิยัปฏบิัติการในชั้นเรียน / สุวมิล วอ่งวาณิช 370.7 ส247ก 2544
608 T0000000037850 การวจิยัปฏบิัติการในชั้นเรียน / สุวมิล วอ่งวาณิช 370.7 ส247ก 2544
609 T0000000016803 การศึกษา 332 กจิกรรมร่วมหลักสูตร (ตรงตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา สภาการฝึกหัดครู) / เรียบเรียงโดย ประดับ นิลพังงา 371.89 ป171ก 2524

610 T0000000016619 การศึกษาของไทย / วรวทิย ์วศินสรากร 370.9593 ว17ก 2519
611 T0000000046154 การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการคอมพิวเตอร์ = Computer project feasibility study / โดย สุพจน์ โกสิยะจนิดา 004 ส246ก 2541
612 T0000000046024 การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการคอมพิวเตอร์ = Computer project feasibility study / โดย สุพจน์ โกสิยะจนิดา 004 ส246ก 2541



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
613 T0000000016866 การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา พ.ศ.2525-2534 / ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร 372 ก171ก

614 T0000000050169 การส่งจา่ยก าลังไฟฟ้า = Transmission andDistribution Systems / มงคล ทองสงคราม 621.31 ม12ก 2541
615 T0000000049753 การส่งจา่ยก าลังไฟฟ้า = Transmission andDistribution Systems / มงคล ทองสงคราม 621.31 ม12ก 2541
616 T0000000057440 การสร้างโรงไฟฟ้าพลังไอน้ าจ าลอง(เพื่อใชใ้นโรงเรียนมธัยมศึกษา) = The creation of steam power plant model(for using in the 

secondaryschool) / สุวทิย ์จกัษุจนิดา
621.312 ส247ก 2544

617 T0000000011875 การสหกรณ์ / โดย ประมนู วทิยานนท์ 334 ป171ก 2517
618 T0000000011876 การสหกรณ์ / โดย ประมนู วทิยานนท์ 334 ป171ก 2517
619 T0000000011877 การสหกรณ์ / โดย ประมนู วทิยานนท์ 334 ป171ก 2517
620 T0000000011792 การสหกรณ์ / โดย ประมนู วทิยานนท์ 334 ป171ก 2519
621 T0000000027291 การสอนที่มอีานุภาพเปล่ียนชวีติ = Teaching to Change Lives / เขยีน ฮาเวร์ิด จี. เฮ็นด์ริคส์; กนกบรรณสาร, ผู้แปล 268.6 ฮ255ก 2540
622 T0000000027292 การสอนที่มอีานุภาพเปล่ียนชวีติ = Teaching to Change Lives / เขยีน ฮาเวร์ิด จี. เฮ็นด์ริคส์; กนกบรรณสาร, ผู้แปล 268.6 ฮ255ก 2540
623 T0000000027293 การสอนที่มอีานุภาพเปล่ียนชวีติ = Teaching to Change Lives / เขยีน ฮาเวร์ิด จี. เฮ็นด์ริคส์; กนกบรรณสาร, ผู้แปล 268.6 ฮ255ก 2540
624 T0000000027294 การสอนที่มอีานุภาพเปล่ียนชวีติ = Teaching to Change Lives / เขยีน ฮาเวร์ิด จี. เฮ็นด์ริคส์; กนกบรรณสาร, ผู้แปล 268.6 ฮ255ก 2540
625 T0000000015587 การสอนแบบมอนเตสซอร่ี = Montessori method / จรีะพันธุ ์พูลพัฒน์ 371.392 จ237ก
626 T0000000016821 การสอนเพื่อบรรดิการ = Remedial teaching / ศรียา นิยมธรรม, ประภสัร นิยมธรรม 371.39 ศ173ก 2520
627 T0000000016831 การสอนเพื่อบรรดิการ = Remedial teaching / ศรียา นิยมธรรม, ประภสัร นิยมธรรม 371.39 ศ173ก 2520
628 T0000000016820 การสอนเพื่อบรรดิการ = Remedial teaching / ศรียา นิยมธรรม, ประภสัร นิยมธรรม 371.39 ศ173ก 2520
629 T0000000017529 การสอนภาษาองักฤษระดับประถมศึกษา / ดวงเดือน แสงชยั 372.6521 ด17ก 2533
630 T0000000017530 การสอนภาษาองักฤษระดับประถมศึกษา / ดวงเดือน แสงชยั 372.6521 ด17ก 2533
631 T0000000011776 การสัมมนาทางวชิาการ เร่ือง สู่วกิฤตน้ าด้วยเทคโนโลยแีละการจดัการ วนัพุธที่ 23 กมุภาพันธ ์2537 ณ ห้องการ์เด้นส์บอลรูม โรงแรมรามา

การ์เด้นส์ ถนนวภิาวดีรังสิต / การประปานครหลวง
333.911 ก226ก 2537

632 T0000000004100 การส ารวจบุคลากร ด้านห้องสมดุ ศูนยส์ารนิเทศ และจดหมายเหตุในประเทศไทย =A National Survey on Manpowerin Libraries, 
Information Centers and Archives in Thailand / สุวคนธ ์ศิริวงศ์วรวฒัน์

023.0723 ส247ก 2532

633 T0000000050194 การส ารวจเพื่อการกอ่สร้าง = ConstructionSurvey / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ยรรยง ทรัพยสุ์ขอ านวย 624 ย17ว 2540
634 T0000000050243 การส ารวจเพื่อการกอ่สร้าง = Surveying for Construction / เรียบเรียงโดย วชัรินทร์ วทิยกลุ 624 ว212ก 2535
635 T0000000071689 การส ารวจรังวดั : ทฤษฏแีละการประยกุต์ใช ้/ วชิยั เยี่ยงวรีชน 526.9 ว232ก 2548
636 T0000000071690 การส ารวจรังวดั : ทฤษฏแีละการประยกุต์ใช ้/ วชิยั เยี่ยงวรีชน 526.9 ว232ก 2548
637 T0000000002468 การส่ือสารขอ้มลู / ชชูยั ธนสารต้ังเจริญ, ทินกร ดุ๊ก 005.71 ช242ก 2536
638 T0000000002469 การส่ือสารขอ้มลู / ชชูยั ธนสารต้ังเจริญ, ทินกร ดุ๊ก 005.71 ช242ก 2536
639 T0000000003799 การส่ือสารขอ้มลู / ชชูยั ธนสารต้ังเจริญ, ทินกร ดุ๊ก 005.71 ช242ก
640 T0000000003800 การส่ือสารขอ้มลู / ชชูยั ธนสารต้ังเจริญ, ทินกร ดุ๊ก 005.71 ช242ก
641 T0000000007365 การส่ือสารขอ้มลู / ชชูยั ธนสารต้ังเจริญ, ทินกร ดุ๊ก 005.71 ช242ก
642 T0000000003020 การส่ือสารขอ้มลู : คอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ย / ฉตัรชยั สุมามาลย์ 004.6 ฉ214ก
643 T0000000003692 การส่ือสารขอ้มลู : คอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ย / ฉตัรชยั สุมามาลย์ 004.6 ฉ214ก
644 T0000000003018 การส่ือสารขอ้มลู : คอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ย / ฉตัรชยั สุมามาลย์ 004.6 ฉ214ก
645 T0000000007473 การส่ือสารโทรคมนาคม / รัชนัย อนิทุใส 621.382 ร212ก
646 T0000000000789 การส่ือสารโทรคมนาคม : ภาคพื้นฐาน = Telecommunication / ประสิทธิ ์ทีฆพุฒิ 621.382 ป171ก 2539
647 T0000000000790 การส่ือสารโทรคมนาคม : ภาคพื้นฐาน = Telecommunication / ประสิทธิ ์ทีฆพุฒิ 621.382 ป171ก 2539
648 T0000000000791 การส่ือสารโทรคมนาคม : ภาคพื้นฐาน = Telecommunication / ประสิทธิ ์ทีฆพุฒิ 621.382 ป171ก 2539
649 T0000000020936 การส่ือสารเพื่อการรักษาพยาบาล / บุญศรี ปราบณศักด์ิ 610.73 บ243ก 2535
650 T0000000020937 การส่ือสารเพื่อการรักษาพยาบาล / บุญศรี ปราบณศักด์ิ 610.73 บ243ก 2535
651 T0000000023093 การสุขศึกษาและประชาสัมพันธก์บัการพัฒนาสาธารณสุขเพื่อบรรลุสุขภาพดีถว้นหน้า / บรรณาธกิาร ระเด่น หัสดี, สรงค์กฏณ์ ดวงค าสวสัด์ิ 613 ก226 2536

652 T0000000051519 การสุขาภบิาลโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร / ศิวาพร ศิวเวชช 613.62 ศ237ก 2542
653 T0000000051520 การสุขาภบิาลโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร / ศิวาพร ศิวเวชช 613.62 ศ237ก 2542
654 T0000000065381 การสุขาภบิาลอาหาร = Food plant sanitation / สุมณฑา วฒันสินธุ์ 363.192 ส246ก 2547
655 T0000000065382 การสุขาภบิาลอาหาร = Food plant sanitation / สุมณฑา วฒันสินธุ์ 363.192 ส246ก 2547
656 T0000000067908 การแสวงหาอยู่ที่ใจ / พระอาจารยส์าคร ธมมฺาวโุธ 294.3 พ171ก 2549
657 T0000000067909 การแสวงหาอยู่ที่ใจ / พระอาจารยส์าคร ธมมฺาวโุธ 294.3 พ171ก 2549
658 T0000000067910 การแสวงหาอยู่ที่ใจ / พระอาจารยส์าคร ธมมฺาวโุธ 294.3 พ171ก 2549
659 T0000000011735 การอนุรักษ์ดินและน้ า / โดย สันต์ สิริภกัด์ิ 631.4 ส215ก 2533
660 T0000000046374 การอนุรักษ์ดินและน้ า / โดย สันต์ สิริภกัด์ิ 631.4 ส215ก 2533
661 T0000000011727 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ / โดย วชิยั เทียนน้อย 333.72 ว231ก 2533
662 T0000000007734 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ / โดย สมนึก ออ่งเอบิ 333.72 ส16ก 2519
663 T0000000024771 การอบรมและดูแลเด็ก / จนิตนา หมู่ผ้ึง 649.1 จ235ก [2526]
664 T0000000022189 การออกก าลังกายสายกลางเพื่อสุขภาพและชะลอความแก ่/ โดย เสก อกัษรานุเคราะห์ 613.71 ส251ก 2534



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
665 T0000000003095 การออกแบบ LAN / รัชนัย อนิทุใส, ไตรภพ อนิทุใส 004.43 ร212ก 2536
666 T0000000003094 การออกแบบ LAN / รัชนัย อนิทุใส, ไตรภพ อนิทุใส 004.43 ร212ก 2536
667 T0000000048702 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวธิกี าลัง = Reinforced Concrete Design(Strength Design Method : SDM) / โดย วนิิต

 ชอ่วเิชยีร
624.1834 ว235ก 2542

668 T0000000048883 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวธิหีน่วยแรงใชง้าน = Reinforced Concrete Design(Working Stress Design : WSD) / 
โดย วนิิต ชอ่วเิชยีร

624.1834 ว235ก 2542

669 T0000000048746 การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละโครงสร้างเหล็ก = Timber & steel design / สนั่น เจริญเผ่า, วนิิต ชอ่วเิชยีร 624.1 ส151ก 2539
670 T0000000049268 การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ = Jig and Fixture Design / โดย วชริะ มทีอง 621.9 ว123ก 2542
671 T0000000054814 การออกแบบทาง = Pavement Design / จริพัฒน์ โชติกไกร 625.72 จ237ก 2543
672 T0000000049514 การออกแบบระบบแสงสวา่ง รวมทั้งระบบไฟฟ้า ระบบสัญญาณเตือนภยั และระบบการติดต่อส่ือสาร / ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช 621.32 ธ15ก 2541
673 T0000000049515 การออกแบบระบบแสงสวา่ง รวมทั้งระบบไฟฟ้า ระบบสัญญาณเตือนภยั และระบบการติดต่อส่ือสาร / ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช 621.32 ธ15ก 2541
674 T0000000031946 การออกแบบลวดลาย / ประเสริฐ  ศีลรัตนา 741.6 ป171ก 2538
675 T0000000031947 การออกแบบลวดลาย / ประเสริฐ  ศีลรัตนา 741.6 ป171ก 2538
676 T0000000031948 การออกแบบลวดลาย / ประเสริฐ  ศีลรัตนา 741.6 ป171ก 2538
677 T0000000031949 การออกแบบลวดลาย / ประเสริฐ  ศีลรัตนา 741.6 ป171ก 2538
678 T0000000031950 การออกแบบลวดลาย / ประเสริฐ  ศีลรัตนา 741.6 ป171ก 2538
679 T0000000048962 การออกแบบและติดต้ังระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า ส าหรับบ้านอยู่อาศัย, อตุสาหกรรม และอาคารชดุ / โดย ลือชยั ทองนิล 621.3 ล239ก 2542

680 T0000000043675 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน = Interior architectural design / โดย พิชยั สดภบิาล 712 พ232ก 2540
681 T0000000043676 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน = Interior architectural design / โดย พิชยั สดภบิาล 712 พ232ก 2540
682 T0000000043677 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน = Interior architectural design / โดย พิชยั สดภบิาล 712 พ232ก 2540
683 T0000000043678 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน = Interior architectural design / โดย พิชยั สดภบิาล 712 พ232ก 2540
684 T0000000030489 การออกแบบส าหรับนิทรรศการ = Art and exhibition design / พยงุศักด์ิ ประจศิุลป 729.1074 พ164ก 2539
685 T0000000048740 การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก / สมศักด์ิ ค าปลิว 624.1834 ส16ก 2541
686 T0000000053719 การออกเสียงสระและเสียงพยญัชนะในภาษาองักฤษ / ปรารมภรั์ตน์ โชติกเสถยีร 421 ป172ก 2542
687 T0000000053720 การออกเสียงสระและเสียงพยญัชนะในภาษาองักฤษ / ปรารมภรั์ตน์ โชติกเสถยีร 421 ป172ก 2542
688 T0000000061894 การออกเสียงสระและเสียงพยญัชนะในภาษาองักฤษ / ปรารมภรั์ตน์ โชติกเสถยีร 421 ป172ก 2544
689 T0000000003594 การอปัเกรดไปสู่ Microsoft Windows 95 step by step / เรียบเรียงโดย วาสนา ไตรพฤฒิธญัญา, ปิยะ นิมติยงสกลุ 005.369 ก226 2538
690 T0000000003595 การอปัเกรดไปสู่ Microsoft Windows 95 step by step / เรียบเรียงโดย วาสนา ไตรพฤฒิธญัญา, ปิยะ นิมติยงสกลุ 005.369 ก226 2538
691 T0000000043753 การอปัเกรดไปสู่ Microsoft Windows 95 step by step / เรียบเรียงโดย วาสนา ไตรพฤฒิธญัญา, ปิยะ นิมติยงสกลุ 005.369 ก226 2538
692 T0000000004496 การอา่นเพื่อชวีติ / กลัยา  ยวนมาลัย 028 ก217ก 2539
693 T0000000004694 การอา่นหนังสือพิมพ์ / ววิฒัน์  ใจเที่ยง 028 ว237ก 2539
694 T0000000004695 การอา่นหนังสือพิมพ์ / ววิฒัน์  ใจเที่ยง 028 ว237ก 2539
695 T0000000004696 การอา่นหนังสือพิมพ์ / ววิฒัน์  ใจเที่ยง 028 ว237ก 2539
696 T0000000023538 กา้วไปกบัโภชนาการเพื่อสุขภาพ = Update on Nutrition for health / ทรงศักด์ิ ศรีอนุชาต...[และคนอื่น ๆ]; สาคร ธนมติต์, ประไพศรีศิริ

จกัรวาล, ประภาศรี ภวูเสถยีร, บรรณาธกิาร
613.2 ท17ก 2534

697 T0000000023539 กา้วไปกบัโภชนาการเพื่อสุขภาพ = Update on Nutrition for health / ทรงศักด์ิ ศรีอนุชาต...[และคนอื่น ๆ]; สาคร ธนมติต์, ประไพศรีศิริ
จกัรวาล, ประภาศรี ภวูเสถยีร, บรรณาธกิาร

613.2 ท17ก 2534

698 T0000000052479 กา้วล้ าให้น าหน้า = Getting ahead / ริชาร์ด แอนเดอร์เส็น; แปลและเรียบเรียงโดย วรีจติต์ กลัมพะสุต 658.409 อ285ก 2539
699 T0000000052480 กา้วล้ าให้น าหน้า = Getting ahead / ริชาร์ด แอนเดอร์เส็น; แปลและเรียบเรียงโดย วรีจติต์ กลัมพะสุต 658.409 อ285ก 2539
700 T0000000028779 กา้วล้ าให้น าหน้า = Getting ahead / ริชาร์ด แอนเดอร์เส็น; แปลและเรียบเรียงโดย วรีจติต์ กลัมพะสุต 658.409 อ285ก 2539
701 T0000000028780 กา้วล้ าให้น าหน้า = Getting ahead / ริชาร์ด แอนเดอร์เส็น; แปลและเรียบเรียงโดย วรีจติต์ กลัมพะสุต 658.409 อ285ก 2539
702 T0000000028781 กา้วล้ าให้น าหน้า = Getting ahead / ริชาร์ด แอนเดอร์เส็น; แปลและเรียบเรียงโดย วรีจติต์ กลัมพะสุต 658.409 อ285ก 2539
703 T0000000001918 กา้วล้ าให้น าหน้า = Getting ahead / ริชาร์ด แอนเดอร์เส็น; แปลและเรียบเรียงโดย วรีจติต์ กลัมพะสุต 658.409 อ285ก 2539
704 T0000000001919 กา้วล้ าให้น าหน้า = Getting ahead / ริชาร์ด แอนเดอร์เส็น; แปลและเรียบเรียงโดย วรีจติต์ กลัมพะสุต 658.409 อ285ก 2539
705 T0000000001920 กา้วล้ าให้น าหน้า = Getting ahead / ริชาร์ด แอนเดอร์เส็น; แปลและเรียบเรียงโดย วรีจติต์ กลัมพะสุต 658.409 อ285ก 2539
706 T0000000055832 กา้วสู่ระบบเครือขา่ยยคุ 2000 = Step up to networking / แปลโดย ภาณุฤทธิ ์ยกุตะทัต 004.67 ก226 2543
707 T0000000055833 กา้วสู่ระบบเครือขา่ยยคุ 2000 = Step up to networking / แปลโดย ภาณุฤทธิ ์ยกุตะทัต 004.67 ก226 2543
708 T0000000058102 กา้วสู่เวบ็มาสเตอร์ด้วยตนเอง / สิรินทร ไชยศักดา, จริายสุ บงกชมาศ, ผู้เขยีน; ธารี บางแกว้, กลัยกร แกว้ชม, บรรณาธกิาร 004.678 ส237ก 2545
709 T0000000058103 กา้วสู่เวบ็มาสเตอร์ด้วยตนเอง / สิรินทร ไชยศักดา, จริายสุ บงกชมาศ, ผู้เขยีน; ธารี บางแกว้, กลัยกร แกว้ชม, บรรณาธกิาร 004.678 ส237ก 2545
710 T0000000016778 กจิกรรมสาธติ / กิ่งทอง ใบหยก, บรรณาธกิาร 371.89 ก232 2532
711 T0000000016779 กจิกรรมสาธติ / กิ่งทอง ใบหยก, บรรณาธกิาร 371.89 ก232 2532
712 T0000000016780 กจิกรรมสาธติ / กิ่งทอง ใบหยก, บรรณาธกิาร 371.89 ก232 2532
713 T0000000001419 กนิเพื่อชวีติ / โดย สมใจ วชิยัดิษฐ 641.302 ส16ก 2540
714 T0000000001420 กนิเพื่อชวีติ / โดย สมใจ วชิยัดิษฐ 641.302 ส16ก 2540
715 T0000000001422 กนิเพื่อสุขภาพ / โดย สมใจ วชิยัดิษฐ 641.302 ส16ก 2541
716 T0000000001423 กนิเพื่อสุขภาพ / โดย สมใจ วชิยัดิษฐ 641.302 ส16ก 2541



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
717 T0000000001424 กนิเพื่อสุขภาพ / โดย สมใจ วชิยัดิษฐ 641.302 ส16ก 2541
718 T0000000026964 กุ้งกลุาด า / วลัลภ คงเพิ่มพูน 639.6 ว217ก
719 T0000000026965 กุ้งกลุาด า / วลัลภ คงเพิ่มพูน 639.6 ว217ก
720 T0000000027695 เกร็ดกรณีผู้บริหาร / เขยีนโดย ทวปี อภสิิทธิ์ 658.4094 ท173ก 2538
721 T0000000027696 เกร็ดกรณีผู้บริหาร / เขยีนโดย ทวปี อภสิิทธิ์ 658.4094 ท173ก 2538
722 T0000000027697 เกร็ดกรณีผู้บริหาร / เขยีนโดย ทวปี อภสิิทธิ์ 658.4094 ท173ก 2538
723 T0000000051366 เกษตรธรรมชาติเชงิธรุกจิประมง / เรียบเรียงโดย อนุรักษ์ พ่วงผล 639.3 อ154ก 2542
724 T0000000051367 เกษตรธรรมชาติเชงิธรุกจิประมง / เรียบเรียงโดย อนุรักษ์ พ่วงผล 639.3 อ154ก 2542
725 T0000000050900 เกษตรธรุกจิครัวเรือน : บิ๊กอยุ - บิ๊กแรด ทุนน้อย / เรียบเรียงโดย อนุรักษ์ พ่วงผล 639.3 อ154ก 2542
726 T0000000050901 เกษตรธรุกจิครัวเรือน : บิ๊กอยุ - บิ๊กแรด ทุนน้อย / เรียบเรียงโดย อนุรักษ์ พ่วงผล 639.3 อ154ก 2542
727 T0000000055402 แกะสลัก ถกั ทอ สาน : ภมูปิัญญาพื้นบ้านคนสระบุรี / สายน้ า เสฏฐพงศ์, เรียบเรียง; ถวลิ มนัสน้อม, บรรณาธกิาร 915.9304สบ ส225ก 2542
728 T0000000055403 แกะสลัก ถกั ทอ สาน : ภมูปิัญญาพื้นบ้านคนสระบุรี / สายน้ า เสฏฐพงศ์, เรียบเรียง; ถวลิ มนัสน้อม, บรรณาธกิาร 915.9304สบ ส225ก 2542
729 T0000000055404 แกะสลัก ถกั ทอ สาน : ภมูปิัญญาพื้นบ้านคนสระบุรี / สายน้ า เสฏฐพงศ์, เรียบเรียง; ถวลิ มนัสน้อม, บรรณาธกิาร 915.9304สบ ส225ก 2542
730 T0000000057117 ขอ้มลูส าเร็จรูป CDROM Publication และขอ้มลู Online ของแหล่งสารนิเทศทั่วประเทศ / ศูนยป์ระสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์ 028.7 ศ245ข 2544

731 T0000000057118 ขอ้มลูส าเร็จรูป CDROM Publication และขอ้มลู Online ของแหล่งสารนิเทศทั่วประเทศ / ศูนยป์ระสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์ 028.7 ศ245ข 2544

732 T0000000002366 ขอ้สอบ : การสร้างและการพัฒนา = (test items : Construction anddevelopment) / โดย อทุุมพร(ทองอไุทย)จามรมาน 001.433 อ244ข
733 T0000000002367 ขอ้สอบ : การสร้างและการพัฒนา = (test items : Construction anddevelopment) / โดย อทุุมพร(ทองอไุทย)จามรมาน 001.433 อ244ข
734 T0000000002368 ขอ้สอบ : การสร้างและการพัฒนา = (test items : Construction anddevelopment) / โดย อทุุมพร(ทองอไุทย)จามรมาน 001.433 อ244ข
735 T0000000036730 ขา้วกบัวถิชีวีติไทย / ผู้เขยีน งามพิศ สัตยส์งวน...[และคนอื่น ๆ]; นันทิยา สวา่งวฒิุธรรม, บรรณาธกิาร 390.09593 ง225ข 2541
736 T0000000045995 ขา้วกบัวถิชีวีติไทย / ผู้เขยีน งามพิศ สัตยส์งวน...[และคนอื่น ๆ]; นันทิยา สวา่งวฒิุธรรม, บรรณาธกิาร 390.09593 ง225ข 2541
737 T0000000000464 เขา้ใจ/สร้าง/เล่น ไมโครโปรเซสเซอร์ 1 / เรียบเรียงโดย แผนกหนังสือพิเศษด้านอเิล็กทรอนิกส์ 004.16 ข262 2538
738 T0000000000465 เขา้ใจ/สร้าง/เล่น ไมโครโปรเซสเซอร์ 1 / เรียบเรียงโดย แผนกหนังสือพิเศษด้านอเิล็กทรอนิกส์ 004.16 ข262 2538
739 T0000000000463 เขา้ใจ/สร้าง/เล่น ไมโครโปรเซสเซอร์ 1 / เรียบเรียงโดย แผนกหนังสือพิเศษด้านอเิล็กทรอนิกส์ 004.16 ข262 2538
740 T0000000002797 เขา้ใจการท างาน IBM PC = Inside the IBM PC and PS/2 / ปีเตอร์ นอร์ตัน ; เรียบเรียงโดย สิริกนัยา นิลพานิช...[และคนอื่นๆ] ; ดวงแกว้

 สวามภิกัด์ิ, บรรณาธกิาร
004.1 น19ข 2534

741 T0000000002798 เขา้ใจการท างาน IBM PC = Inside the IBM PC and PS/2 / ปีเตอร์ นอร์ตัน ; เรียบเรียงโดย สิริกนัยา นิลพานิช...[และคนอื่นๆ] ; ดวงแกว้
 สวามภิกัด์ิ, บรรณาธกิาร

004.1 น19ข 2534

742 T0000000003247 เขา้ใจและใชภ้าษาฐานขอ้มลู SQL / วรรณวภิา จ าเริญดารารัศมี 005.13 ว17ข 2534
743 T0000000036594 เขยีน Memo ให้สมบูรณ์แบบ = The prefect memo / แพตทริเซีย เอช เวสต์ไฮเมอร์; วไิลลักษณ์ ถรินุทธ,ิ ผู้แปล 808.06 ว258ข 2536
744 T0000000063839 เขยีนบทความอยา่งไรให้น่าอา่น / เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 808 ก257ข 2547
745 T0000000063840 เขยีนบทความอยา่งไรให้น่าอา่น / เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 808 ก257ข 2547
746 T0000000063841 เขยีนบทความอยา่งไรให้น่าอา่น / เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 808 ก257ข 2547
747 T0000000047235 เขยีนแบบเคร่ืองกล 03 / แปลเรียบเรียงโดย บรรเลง ศรนิล 604.2 บ17ข 2542
748 T0000000047236 เขยีนแบบเคร่ืองกล 03 / แปลเรียบเรียงโดย บรรเลง ศรนิล 604.2 บ17ข 2542
749 T0000000047239 เขยีนแบบเคร่ืองกล 03 / แปลเรียบเรียงโดย บรรเลง ศรนิล 604.2 บ17ข 2542
750 T0000000053750 เขยีนแบบด้วย AutoCAD 14 Visual Guide / โดย สนธยา จุ้ยยิ้ม 005.369 ส15ข 2542
751 T0000000031049 เขยีนแบบทั่วไป ส าหรับชา่งอตุสาหกรรม ปวช., ปวส. 4 ปี = Basic technicaldrawing / อ านวย อดุมศรี 721 อ225ข 2537
752 T0000000031050 เขยีนแบบทั่วไป ส าหรับชา่งอตุสาหกรรม ปวช., ปวส. 4 ปี = Basic technicaldrawing / อ านวย อดุมศรี 721 อ225ข 2537
753 T0000000031051 เขยีนแบบทั่วไป ส าหรับชา่งอตุสาหกรรม ปวช., ปวส. 4 ปี = Basic technicaldrawing / อ านวย อดุมศรี 721 อ225ข 2537
754 T0000000031052 เขยีนแบบทั่วไป ส าหรับชา่งอตุสาหกรรม ปวช., ปวส. 4 ปี = Basic technicaldrawing / อ านวย อดุมศรี 721 อ225ข 2537
755 T0000000003125 เขยีนโปรแกรมบน Microsoft windows = Microsoft windows 3.1 guide to programming / เรียบเรียงโดย จริพัฒน์ จนัทร์เจดิศรี, วรีะ

 นพนิราพาธ
005.133 จ231ข 2537

756 T0000000003126 เขยีนโปรแกรมบน Microsoft windows = Microsoft windows 3.1 guide to programming / เรียบเรียงโดย จริพัฒน์ จนัทร์เจดิศรี, วรีะ
 นพนิราพาธ

005.133 จ231ข 2537

757 T0000000033440 เขยีนเอกสารรายงานอยา่งมอือาชพี = Write it now / วลิเล่ียม ซี แพ็กสัน; ชญัญา ชยากร, ผู้แปล 808.06 พ281ข 2537
758 T0000000071188 ไขความลับ "การบ าบัดแบบโฮมโีอพาธ"ี / มณฑกา ธรีชยัสกลุ 615.532 ม14ข 2549
759 T0000000071189 ไขความลับ "การบ าบัดแบบโฮมโีอพาธ"ี / มณฑกา ธรีชยัสกลุ 615.532 ม14ข 2549
760 T0000000000486 คณิตตรรกศาสตร์ = Mathematical logic / ภทัรา เตชาภวิาทย์ 511.3 ภ214ค 2540
761 T0000000000487 คณิตตรรกศาสตร์ = Mathematical logic / ภทัรา เตชาภวิาทย์ 511.3 ภ214ค 2540
762 T0000000018808 คณิตตรรกศาสตร์ = Mathematical Logic / ภทัรา เตชาภวิาทย์ 511.3 ภ214ค 2537
763 T0000000018810 คณิตตรรกศาสตร์ = Mathematical Logic / ภทัรา เตชาภวิาทย์ 511.3 ภ214ค 2537
764 T0000000018423 คณิตศาสตร์ทั่วไป / วรุิฬห์  บุญสมบัติ 510 ว237ค 2537
765 T0000000018424 คณิตศาสตร์ทั่วไป / วรุิฬห์  บุญสมบัติ 510 ว237ค 2537
766 T0000000018765 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวทิยาลัย / คณาจารยส์าขาวชิาคณิตศาสตร์และสถติิ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 510 ม192ค 2530



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
767 T0000000018766 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวทิยาลัย / คณาจารยส์าขาวชิาคณิตศาสตร์และสถติิ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 510 ม192ค 2530

768 T0000000042112 คณิตศาสตร์เบื้องต้น = Basic mathematics / วรรณรี  ปานศิริ...[ และคนอื่นๆ ] 511 ว17ค 2539
769 T0000000018505 คณิตศาสตร์ประยกุต์ 1 = Applied Mathematics1 / สุพร รัตนพันธ,์ สมชาติ รุ่งเรืองสรการ 515.35 ส246ค 2531
770 T0000000018506 คณิตศาสตร์ประยกุต์ 1 = Applied Mathematics1 / สุพร รัตนพันธ,์ สมชาติ รุ่งเรืองสรการ 515.35 ส246ค 2531
771 T0000000018507 คณิตศาสตร์ประยกุต์ 1 = Applied Mathematics1 / สุพร รัตนพันธ,์ สมชาติ รุ่งเรืองสรการ 515.35 ส246ค 2531
772 T0000000018508 คณิตศาสตร์ประยกุต์ 1 = Applied Mathematics1 / สุพร รัตนพันธ,์ สมชาติ รุ่งเรืองสรการ 515.35 ส246ค 2531
773 T0000000063157 คณิตศาสตร์ประยกุต์ 1 = Applied Mathematics1 / สุพร รัตนพันธ,์ สมชาติ รุ่งเรืองสรการ 515.35 ส246ค 2531
774 T0000000000949 คณิตศาสตร์พื้นฐาน / เลิศ สิทธโิกศล 510 ล278ค 2540
775 T0000000000950 คณิตศาสตร์พื้นฐาน / เลิศ สิทธโิกศล 510 ล278ค 2540
776 T0000000018379 คณิตศาสตร์พื้นฐาน = Introductory mathematics / มงคล  ทองสงคราม 510 ม12ค 2536
777 T0000000018380 คณิตศาสตร์พื้นฐาน = Introductory mathematics / มงคล  ทองสงคราม 510 ม12ค 2536
778 T0000000064648 คติชนวทิยา / สุรีรัตน์ หาญค า 398 ส247ค 2545
779 T0000000064647 คติชนวทิยา / สุรีรัตน์ หาญค า 398 ส247ค 2545
780 T0000000051091 คนฉลาดเขยีน = Effective writing / ยดุา รักไทย, เบญจมาศ อ่ าพันธุ์ 658.453 ย244ค 2542
781 T0000000051092 คนฉลาดเขยีน = Effective writing / ยดุา รักไทย, เบญจมาศ อ่ าพันธุ์ 658.453 ย244ค 2542
782 T0000000051093 คนฉลาดเขยีน = Effective writing / ยดุา รักไทย, เบญจมาศ อ่ าพันธุ์ 658.453 ย244ค 2542
783 T0000000046704 คมค าความคิด ของ พลตรีหลวงวจิติรวาทการ :บทคัดสรรวา่ด้วยเกร็ดชวีติ และขอ้คิดเตือนใจ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย วจิติรา รังสิยา

นนท์; วนัเพ็ญ คงมั่น,บรรณาธกิาร
398.9 ว232ค 2542

784 T0000000046705 คมค าความคิด ของ พลตรีหลวงวจิติรวาทการ :บทคัดสรรวา่ด้วยเกร็ดชวีติ และขอ้คิดเตือนใจ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย วจิติรา รังสิยา
นนท์; วนัเพ็ญ คงมั่น,บรรณาธกิาร

398.9 ว232ค 2542

785 T0000000024509 ครัวไทย / ส.พลายน้อย(นามแฝง) 643.3 ส16ค 2537
786 T0000000024510 ครัวไทย / ส.พลายน้อย(นามแฝง) 643.3 ส16ค 2537
787 T0000000024511 ครัวไทย / ส.พลายน้อย(นามแฝง) 643.3 ส16ค 2537
788 T0000000016399 ครูสอนเด็กเกง่ = What research says to the teacher : gifted and talented students / เขยีนโดย เฟรเดริค บี ทัตเติล จเูนียร์; สุนทร

 โคตรบรรเทา, แปลและเรียบเรียง
371.95 จ245ค 2530

789 T0000000016400 ครูสอนเด็กเกง่ = What research says to the teacher : gifted and talented students / เขยีนโดย เฟรเดริค บี ทัตเติล จเูนียร์; สุนทร
 โคตรบรรเทา, แปลและเรียบเรียง

371.95 จ245ค 2530

790 T0000000016401 ครูสอนเด็กเกง่ = What research says to the teacher : gifted and talented students / เขยีนโดย เฟรเดริค บี ทัตเติล จเูนียร์; สุนทร
 โคตรบรรเทา, แปลและเรียบเรียง

371.95 จ245ค 2530

791 T0000000016402 ครูสอนเด็กเกง่ = What research says to the teacher : gifted and talented students / เขยีนโดย เฟรเดริค บี ทัตเติล จเูนียร์; สุนทร
 โคตรบรรเทา, แปลและเรียบเรียง

371.95 จ245ค 2530

792 T0000000016403 ครูสอนเด็กเกง่ = What research says to the teacher : gifted and talented students / เขยีนโดย เฟรเดริค บี ทัตเติล จเูนียร์; สุนทร
 โคตรบรรเทา, แปลและเรียบเรียง

371.95 จ245ค 2530

793 T0000000016404 ครูสอนเด็กเกง่ = What research says to the teacher : gifted and talented students / เขยีนโดย เฟรเดริค บี ทัตเติล จเูนียร์; สุนทร
 โคตรบรรเทา, แปลและเรียบเรียง

371.95 จ245ค 2530

794 T0000000011775 คลอง...สายน้ าที่รอคอยความห่วงใย / ชาญชยั ลิมปิยากร...[และคนอื่นๆ] 333.9162 ช222ค
795 T0000000042287 ความคิดส าคัญในปรัชญาอนิเดีย / ไพฑูรย ์พัฒน์ใหญ่ยิ่ง 181.4 พ291ค 2530
796 T0000000042316 ความคิดส าคัญในปรัชญาอนิเดีย / ไพฑูรย ์พัฒน์ใหญ่ยิ่ง 181.4 พ291ค 2530
797 T0000000042523 ความคิดส าคัญในปรัชญาอนิเดีย / ไพฑูรย ์พัฒน์ใหญ่ยิ่ง 181.4 พ291ค 2530
798 T0000000043060 ความคิดส าคัญในปรัชญาอนิเดีย / ไพฑูรย ์พัฒน์ใหญ่ยิ่ง 181.4 พ291ค 2530
799 T0000000043021 ความคิดส าคัญในปรัชญาอนิเดีย / ไพฑูรย ์พัฒน์ใหญ่ยิ่ง 181.4 พ291ค 2530
800 T0000000027309 ความเชื่อพิสดารของคน / แสง จนัทร์งาม 200 ส282ค 2535
801 T0000000027310 ความเชื่อพิสดารของคน / แสง จนัทร์งาม 200 ส282ค 2535
802 T0000000027311 ความเชื่อพิสดารของคน / แสง จนัทร์งาม 200 ส282ค 2535
803 T0000000027328 ความเชื่อพิสดารของคน / แสง จนัทร์งาม 200. ส282ค 2537
804 T0000000027329 ความเชื่อพิสดารของคน / แสง จนัทร์งาม 200. ส282ค 2537
805 T0000000027330 ความเชื่อพิสดารของคน / แสง จนัทร์งาม 200. ส282ค 2537
806 T0000000027212 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย : วเิคราะห์เชงิสังคม - มานุษยวทิยา / โดย สนิท สมคัรการ 200 ส153ค 2539
807 T0000000027213 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย : วเิคราะห์เชงิสังคม - มานุษยวทิยา / โดย สนิท สมคัรการ 200 ส153ค 2539
808 T0000000027214 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย : วเิคราะห์เชงิสังคม - มานุษยวทิยา / โดย สนิท สมคัรการ 200 ส153ค 2539
809 T0000000007885 ความเท่าเทียมกนักบัความมปีระสิทธภิาพการแลกเปล่ียนแบบรับ-สละ = Equality and efficiency the big tradeoff / โดย อาร์เธอร์ อาร์.

 โอคุน; อมัพร วจิติรพันธ,์ ผู้แปล
339.2 อ281ค 2522

810 T0000000017231 ความพร้อมในการเรียนอา่น / นงเยาว ์แขง่เพ็ญแข, ประภาพันธ ์นิลอรุณ, สมศักด์ิ ศรีมาโนชน์ 372.21 น12ค
811 T0000000017232 ความพร้อมในการเรียนอา่น / นงเยาว ์แขง่เพ็ญแข, ประภาพันธ ์นิลอรุณ, สมศักด์ิ ศรีมาโนชน์ 372.21 น12ค
812 1003028 ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย / ชยัวฒัน์ สถาอานันท์, บรรณาธกิาร 364.143 ค17 2553
813 1004915 ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย / ชยัวฒัน์ สถาอานันท์, บรรณาธกิาร 364.143 ค17 2553



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
814 1004916 ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย / ชยัวฒัน์ สถาอานันท์, บรรณาธกิาร 364.143 ค17 2553
815 T0000000020829 ความรู้เกี่ยวกบันิเวศวทิยา : เล่ม 1 / วราพร ศรีสุพรรณ 577 ว172ค 2537
816 T0000000020828 ความรู้เกี่ยวกบันิเวศวทิยา : เล่ม 1 / วราพร ศรีสุพรรณ 577 ว172ค 2537
817 T0000000075636 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัวฒันธรรมประเทศจนี 390.0951 ค172 2550
818 1003239 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัวฒันธรรมประเทศจนี 390.0951 ค172 2550
819 1003240 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัวฒันธรรมประเทศจนี 390.0951 ค172 2550
820 T0000000041917 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัวทิยาการคอมพิวเตอร์ = Introduction to computer science. / งามนิจ อาจอนิทร์ 004.1 ง225ค 2541
821 T0000000012553 ความรู้นักเศรษฐศาสตร์ไทย ปี 2531 / ไกรยทุธ ธรีตยาคีนันท์, บรรณาธกิาร 330.092 ค172 2532
822 T0000000023717 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการปลูกขา้ว / ผู้เขยีน เบนิโต เอส เวอการา; อภชิาติ เถาวโ์ท, เสริมศักด์ิ อาวะกลุ, ผู้แปล 633.1 ว259ค 2535
823 T0000000023718 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการปลูกขา้ว / ผู้เขยีน เบนิโต เอส เวอการา; อภชิาติ เถาวโ์ท, เสริมศักด์ิ อาวะกลุ, ผู้แปล 633.1 ว259ค 2535
824 T0000000056630 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการแพทยแ์ผนไทยวา่ด้วยสมนุไพรกบัการแพทยแ์ผนไทย / โดย สมพร ภติูยานันต์ 615.32 ส16ค 2542
825 T0000000056631 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการแพทยแ์ผนไทยวา่ด้วยสมนุไพรกบัการแพทยแ์ผนไทย / โดย สมพร ภติูยานันต์ 615.32 ส16ค 2542
826 T0000000046869 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ = Basic computer concept / สุทธชิยั สุทธทิศธรรม, บูรพา ชดเชย 004 ส244ค 2542
827 T0000000046870 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ = Basic computer concept / สุทธชิยั สุทธทิศธรรม, บูรพา ชดเชย 004 ส244ค 2542
828 T0000000046871 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ = Basic computer concept / สุทธชิยั สุทธทิศธรรม, บูรพา ชดเชย 004 ส244ค 2542
829 T0000000042426 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ส าหรับงานธรุกจิ = Introduction toComputer for Bussiness Application / เรียบเรียงโดย นัยนา 

วบิูลยพ์ันธ์
004.1 น216ค 2539

830 T0000000043787 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ส าหรับงานธรุกจิ = Introduction toComputer for Bussiness Application / เรียบเรียงโดย นัยนา 
วบิูลยพ์ันธ์

004.1 น216ค 2539

831 T0000000061820 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัคุณภาพน้ าและการวเิคราะห์คุณภาพน้ าในบ่อเพาะเล้ียงสัตวน์้ า / วรัิช จิ๋วแหยม 639.31 ว217ค 2544
832 T0000000061821 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัคุณภาพน้ าและการวเิคราะห์คุณภาพน้ าในบ่อเพาะเล้ียงสัตวน์้ า / วรัิช จิ๋วแหยม 639.31 ว217ค 2544
833 T0000000024883 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัธรุกจิ = Introduction to business / กาญจนาท เรืองรจติปกรณ์, วชิยัธนรังสีกลุ, นภาพร ขนัธนภา 650 ก222ค 2532
834 T0000000024884 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัธรุกจิ = Introduction to business / กาญจนาท เรืองรจติปกรณ์, วชิยัธนรังสีกลุ, นภาพร ขนัธนภา 650 ก222ค 2532
835 T0000000024885 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัธรุกจิ = Introduction to business / กาญจนาท เรืองรจติปกรณ์, วชิยัธนรังสีกลุ, นภาพร ขนัธนภา 650 ก222ค 2532
836 T0000000024886 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัธรุกจิ = Introduction to business / กาญจนาท เรืองรจติปกรณ์, วชิยัธนรังสีกลุ, นภาพร ขนัธนภา 650 ก222ค 2532
837 T0000000002717 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ / จติติมา เทียมบุญประเสริฐ 004 จ234ค 2538
838 T0000000002720 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ / จติติมา เทียมบุญประเสริฐ 004 จ234ค 2538
839 T0000000002721 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ / จติติมา เทียมบุญประเสริฐ 004 จ234ค 2538
840 T0000000000680 ความรู้พื้นฐานชา่งอตุสาหกรรม / โดย มานพ ตันตระบัณฑิตย์ 620 ม244ค 2539
841 T0000000000681 ความรู้พื้นฐานชา่งอตุสาหกรรม / โดย มานพ ตันตระบัณฑิตย์ 620 ม244ค 2539
842 T0000000002706 ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ = Fundamental computerconcept / กลุยา นิ่มสกลุ 004 ก247ค
843 T0000000002707 ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ = Fundamental computerconcept / กลุยา นิ่มสกลุ 004 ก247ค
844 T0000000002708 ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ = Fundamental computerconcept / กลุยา นิ่มสกลุ 004 ก247ค
845 T0000000046535 ความรู้เพื่อชวีติ : สาระที่ท้าทายระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร;นิตยา คชภกัดี, สุกญัญา งามบรรจง,

 รัตนวภิา ธรรมโชติ, บรรณาธกิาร
613.0432 ก17ค 2541

846 T0000000046536 ความรู้เพื่อชวีติ : สาระที่ท้าทายระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร;นิตยา คชภกัดี, สุกญัญา งามบรรจง,
 รัตนวภิา ธรรมโชติ, บรรณาธกิาร

613.0432 ก17ค 2541

847 T0000000023670 ความรู้เร่ืองขา้ว / โดย ประพาส วรีะแพทย์ 633.1 ป171ค 2531
848 T0000000042762 ความรู้เร่ืองเพศ = Sex information / โดย พิศมยั เด่นดวงบริพันธ์ 613.907 พ238ค 2538
849 T0000000046905 ความรู้เร่ืองเพศ = Sex information / โดย พิศมยั เด่นดวงบริพันธ์ 613.907 พ238ค 2538
850 T0000000022506 ความลับของสาหร่ายเกลียวทอง : ผลทางการรักษาโรคที่นายแพทยช์าวญี่ปุ่นค้นพบ = The Secrets of Spirulina Medical Discoveries of

 JapanesDoctors / โดย คริสโตเฟอร์ ฮิลส์; เจยีมจติต์ บุญสม, ผู้แปล
615.32 ฮ237ค 2535

851 T0000000022510 ความลับของโสม : จากสูตรยาตุ๋นถงึงานวจิยั / อรชนุ เลียววฒันะผล เรียบเรียง; บรรจบ ชณุหสวสัดิกลุ, บรรณาธกิาร 615.321 อ17ค 2535
852 T0000000022511 ความลับของโสม : จากสูตรยาตุ๋นถงึงานวจิยั / อรชนุ เลียววฒันะผล เรียบเรียง; บรรจบ ชณุหสวสัดิกลุ, บรรณาธกิาร 615.321 อ17ค 2535
853 T0000000014489 ความสัมพันธร์ะหวา่งการพัฒนาทางเศรษฐกจิและการพัฒนาชมุชน / เสถยีร เหลืองอร่าม 338.9 ส254ค 2518
854 T0000000012378 ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ : การศึกษาโดยเน้นผู้ก าหนดนโยบาย / โรเบิร์ต แอล.เวนด์เซล, ผู้เขยีน; โคริน เฟื่องเกษม, ผู้แปล 327 ว255ค 2532
855 T0000000012379 ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ : การศึกษาโดยเน้นผู้ก าหนดนโยบาย / โรเบิร์ต แอล.เวนด์เซล, ผู้เขยีน; โคริน เฟื่องเกษม, ผู้แปล 327 ว255ค 2532
856 T0000000012380 ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ : การศึกษาโดยเน้นผู้ก าหนดนโยบาย / โรเบิร์ต แอล.เวนด์เซล, ผู้เขยีน; โคริน เฟื่องเกษม, ผู้แปล 327 ว255ค 2532
857 T0000000049759 คอนกรีตคอนสตร๊ัคชั่นและเขยีนแบบอาคารสูง / พิภพ สุนทรสมยั 621.1834 พ236ค 2540
858 T0000000049760 คอนกรีตคอนสตร๊ัคชั่นและเขยีนแบบอาคารสูง / พิภพ สุนทรสมยั 621.1834 พ236ค 2540
859 T0000000050240 คอนกรีตเทคโนโลย ี= Concrete Technology / โดย วนิิต ชอ่วเิชยีร 624.1834 ว235ค 2539
860 T0000000050242 คอนกรีตเทคโนโลย ี= Concrete Technology / โดย วนิิต ชอ่วเิชยีร 624.1834 ว235ค 2539
861 T0000000042054 คอมพิวเตอร์กบัปัญหาปีค.ศ.2000 : แนวทางส ารวจและแกไ้ข / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ครรชติมาลัยวงศ์ 005.7 ค17ค 2541
862 T0000000042055 คอมพิวเตอร์กบัปัญหาปีค.ศ.2000 : แนวทางส ารวจและแกไ้ข / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ครรชติมาลัยวงศ์ 005.7 ค17ค 2541
863 T0000000013684 คอมพิวเตอร์ภาษาชาวบ้าน / โดย วโิรจน์ คุณาลังการ 004 ว237ค 2521
864 T0000000002583 คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ปฏบิัติการ เล่ม 1 : ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ / โดย บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร์ 004.1 บ243ค 2539
865 T0000000002584 คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ปฏบิัติการ เล่ม 1 : ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ / โดย บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร์ 004.1 บ243ค 2539



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
866 T0000000028688 คัมภร์ีการขาย / โรจนกาญจน์, ผู้แปล 658.85 ค216
867 T0000000028687 คัมภร์ีการขาย / โรจนกาญจน์, ผู้แปล 658.85 ค216
868 T0000000003601 คัมภร์ีการใชง้านการส่ือสารอนุกรมบน PC =Mastering serialcommunications / ปีเตอร์ ดับบลิว กอฟตัน 005.369 ก19ค 2538
869 T0000000003602 คัมภร์ีการใชง้านการส่ือสารอนุกรมบน PC =Mastering serialcommunications / ปีเตอร์ ดับบลิว กอฟตัน 005.369 ก19ค 2538
870 T0000000003603 คัมภร์ีการใชง้านการส่ือสารอนุกรมบน PC =Mastering serialcommunications / ปีเตอร์ ดับบลิว กอฟตัน 005.369 ก19ค 2538
871 T0000000003604 คัมภร์ีการใชง้านการส่ือสารอนุกรมบน PC =Mastering serialcommunications / ปีเตอร์ ดับบลิว กอฟตัน 005.369 ก19ค 2538
872 T0000000003605 คัมภร์ีการใชง้านการส่ือสารอนุกรมบน PC =Mastering serialcommunications / ปีเตอร์ ดับบลิว กอฟตัน 005.369 ก19ค 2538
873 T0000000058786 คัมภร์ีการสร้าง Web Application ฉบับสมบูรณ์ / ธาริน สิทธธิรรมชารี 005.712 ธ226ค 2545
874 T0000000058787 คัมภร์ีการสร้าง Web Application ฉบับสมบูรณ์ / ธาริน สิทธธิรรมชารี 005.712 ธ226ค 2545
875 T0000000055857 คัมภร์ีท่องเวบ็ไซต์ปี 2001 ฉบับพ๊อคเกต็บุ๊ค / รวบรวมโดย รัตติชยั วงษ์ชพี...[และคนอื่น ๆ] 004.678 ร214ค 2543
876 T0000000055858 คัมภร์ีท่องเวบ็ไซต์ปี 2001 ฉบับพ๊อคเกต็บุ๊ค / รวบรวมโดย รัตติชยั วงษ์ชพี...[และคนอื่น ๆ] 004.678 ร214ค 2543
877 T0000000003205 คัมภร์ีโปรแกรมเมอร์ Peter Norton = The Peter Norton Pcprogrammer's bible / ของ ปีเตอร์ นอร์ตัน, ปีเตอร์ ไอท์เมน,ริชชาร์ด วทิ

ตัน; เรียบเรียงโดย มโน มงคลธนานนท,์ มงคลมงคลธนานนท์
005.4469 น19ค

878 T0000000003206 คัมภร์ีโปรแกรมเมอร์ Peter Norton = The Peter Norton Pcprogrammer's bible / ของ ปีเตอร์ นอร์ตัน, ปีเตอร์ ไอท์เมน,ริชชาร์ด วทิ
ตัน; เรียบเรียงโดย มโน มงคลธนานนท,์ มงคลมงคลธนานนท์

005.4469 น19ค

879 T0000000023823 คัมภร์ีมอือาชพี ศาสตร์แห่งส้ม / พานิชย ์ยศปัญญา รวบรวมและเรียบเรียง; ประพันธ ์ผลเสวก, สุวรรณ พันธุศ์รี, บรรณาธกิาร 634.31 พ224ค 2539
880 T0000000028738 ค าขยายในภาษาองักฤษ / เยาวภา พุกกะคุปต์ 428.2 ย267ค 2539
881 T0000000025536 ค าถาม 108 มะเร็งในสตรี : การป้องกนั ควบคุมและรักษาด้วยตนเอง / พิชยั เจริญพานิช 614.59994 พ232ค 2536
882 T0000000025537 ค าถาม 108 มะเร็งในสตรี : การป้องกนั ควบคุมและรักษาด้วยตนเอง / พิชยั เจริญพานิช 614.59994 พ232ค 2536
883 T0000000025538 ค าถาม 108 มะเร็งในสตรี : การป้องกนั ควบคุมและรักษาด้วยตนเอง / พิชยั เจริญพานิช 614.59994 พ232ค 2536
884 T0000000011793 ค าบรรยายวชิา สหกรณ์เบื้องต้น = Introduction to cooperative science / โดย มงักรุ ชยัพันธุ์ 334 ม212ค 2529
885 T0000000011859 ค าบรรยายวชิา สหกรณ์เบื้องต้น = Introduction to cooperative science / โดย มงักรุ ชยัพันธุ์ 334 ม212ค 2529
886 T0000000004290 ค าภาษาองักฤษที่ใชก้ ากบัหัวเร่ืองภาษาไทย / คณะท างานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมดุสถาบันอดุมศึกษา 025.47 ค141ค 2539
887 T0000000056433 ค าและวลีองักฤษที่ใชผิ้ดบ่อย ๆ = Words and phrases frequently misused / ประเสริฐ บุญนิรันดร์ 425 ป171ค 2527
888 T0000000056434 ค าและวลีองักฤษที่ใชผิ้ดบ่อย ๆ = Words and phrases frequently misused / ประเสริฐ บุญนิรันดร์ 425 ป171ค 2527
889 T0000000030313 ค าและส่วนประกอบของค าภาษาองักฤษ ที่มรูีปซ้ าหรือคล้ายคลึงกนั / ปาริชาต นาคะตะ 425 ป226ค 2536
890 T0000000030314 ค าและส่วนประกอบของค าภาษาองักฤษ ที่มรูีปซ้ าหรือคล้ายคลึงกนั / ปาริชาต นาคะตะ 425 ป226ค 2536
891 T0000000026049 คุณเป็นหัวหน้าที่ดีหรือยงั / ซุน เทียน หลุน, เขยีน; ม. อึ้งอรุณ, แปลและเรียบเรียง 658.4092 ห174ค 2521
892 T0000000026050 คุณเป็นหัวหน้าที่ดีหรือยงั / ซุน เทียน หลุน, เขยีน; ม. อึ้งอรุณ, แปลและเรียบเรียง 658.4092 ห174ค 2521
893 T0000000026047 คุณเป็นหัวหน้าที่ดีหรือยงั / ซุน เทียน หลุน, เขยีน; ม. อึ้งอรุณ, แปลและเรียบเรียง 658.4092 ห174ค 2521
894 T0000000026048 คุณเป็นหัวหน้าที่ดีหรือยงั / ซุน เทียน หลุน, เขยีน; ม. อึ้งอรุณ, แปลและเรียบเรียง 658.4092 ห174ค 2521
895 T0000000055074 คุณภาพคือการปรับปรุง / โดย วฑูิรย ์สิมะโชคดี 658.401 ว233ค 2543
896 T0000000055076 คุณภาพคือการปรับปรุง / โดย วฑูิรย ์สิมะโชคดี 658.401 ว233ค 2543
897 T0000000055090 คุณภาพคือการเรียนรู้ / โดย วฑูิรย ์สิมะโชคดี 658.401 ว233ค 2543
898 T0000000055091 คุณภาพคือการเรียนรู้ / โดย วฑูิรย ์สิมะโชคดี 658.401 ว233ค 2543
899 T0000000063853 คุณภาพคือการเรียนรู้ / โดย วฑูิรย ์สิมะโชคดี 658.401 ว233ค 2543
900 T0000000044478 คุณภาพคือความอยู่รอด = Quality Means Survival / โดย วฑูิรย ์สิมะโชคดี 658.401 ว233ค 2541
901 T0000000044479 คุณภาพคือความอยู่รอด = Quality Means Survival / โดย วฑูิรย ์สิมะโชคดี 658.401 ว233ค 2541
902 T0000000027614 คุยเฟื่องเร่ืองเงิน / วรีะ ธรีภทัร เขยีน 332 ว237ค 2537
903 T0000000027615 คุยเฟื่องเร่ืองเงิน / วรีะ ธรีภทัร เขยีน 332 ว237ค 2537
904 T0000000027613 คุยเฟื่องเร่ืองเงิน / วรีะ ธรีภทัร เขยีน 332 ว237ค 2537
905 T0000000001202 คู่มอื/เทียบเบอร์ทรานซิสเตอร์ / โดย บริษัท ซีเอด็ยเูคชั่น จ ากดั 621.3815 ค246 2540
906 T0000000009268 คู่มอืกฎหมายและระเบียบการน าเขา้-ส่งออกสินค้าไทย / รวบรวมโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 343.087 ค246 2535
907 T0000000059901 คู่มอืการเขยีนเคร่ืองมอืพัฒนาโปรแกรมด้วย Delphi = Borland Delphi 3.0 amazing components / ผู้เขยีน จริาย ุวริิยะพิบูล 005.117 จ237ค 2545

908 T0000000059902 คู่มอืการเขยีนเคร่ืองมอืพัฒนาโปรแกรมด้วย Delphi = Borland Delphi 3.0 amazing components / ผู้เขยีน จริาย ุวริิยะพิบูล 005.117 จ237ค 2545

909 T0000000051684 คู่มอืการเขยีนโปรแกรม Microsoft Visual C++ Version 6.0 ฉบับเพื่อการใชง้านจริง / นิรุธ อ านวยศิลป์ ผู้เขยีน; อษุณีย ์เหลืองออ่น, 
ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, วรีะวฒัน์ พัฒโน, บรรณาธกิาร

005.428 น237ค 2542

910 T0000000051685 คู่มอืการเขยีนโปรแกรม Microsoft Visual C++ Version 6.0 ฉบับเพื่อการใชง้านจริง / นิรุธ อ านวยศิลป์ ผู้เขยีน; อษุณีย ์เหลืองออ่น, 
ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, วรีะวฒัน์ พัฒโน, บรรณาธกิาร

005.428 น237ค 2542

911 T0000000004178 คู่มอืการจดันิทรรศการในห้องสมดุ / เรียบเรียงโดย ภณิดา สวสัด์ิวงษ์พร 020.74 ภ143ค 2536
912 T0000000004282 คู่มอืการจดันิทรรศการในห้องสมดุ / เรียบเรียงโดย ภณิดา สวสัด์ิวงษ์พร 020.74 ภ143ค 2536
913 T0000000004423 คู่มอืการจดัหมู่ระบบหอสมดุรัฐสภาอเมริกนั / อมัพร ทีขะระ 025.433 อ216ค 2534
914 T0000000004424 คู่มอืการจดัหมู่ระบบหอสมดุรัฐสภาอเมริกนั / อมัพร ทีขะระ 025.433 อ216ค 2534
915 T0000000004425 คู่มอืการจดัหมู่ระบบหอสมดุรัฐสภาอเมริกนั / อมัพร ทีขะระ 025.433 อ216ค 2534
916 T0000000004426 คู่มอืการจดัหมู่ระบบหอสมดุรัฐสภาอเมริกนั / อมัพร ทีขะระ 025.433 อ216ค 2534



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
917 T0000000003616 คู่มอืการใช ้Microsoft Excel 5.0 For Windows(Thai Edition) Step by Step 005.369 ฉ214ค
918 T0000000003617 คู่มอืการใช ้Microsoft Excel 5.0 For Windows(Thai Edition) Step by Step 005.369 ฉ214ค
919 T0000000003618 คู่มอืการใช ้Microsoft Excel 5.0 For Windows(Thai Edition) Step by Step 005.369 ฉ214ค
920 T0000000003619 คู่มอืการใช ้Microsoft Excel 5.0 For Windows(Thai Edition) Step by Step 005.369 ฉ214ค
921 T0000000051012 คู่มอืการใช ้Microsoft MS-DOS 6 : ส าหรับระบบปฏบิัติการเอม็เอสดอส / Microsoft Corporation 005.368 ค246 2536
922 T0000000054312 คู่มอืการใช ้Microsoft PowerPoint 2000 ฉบับเพื่อการใชง้านจริง / ปิยะ นากสงค์ 005.3684 ป236ค 2544
923 T0000000054313 คู่มอืการใช ้Microsoft PowerPoint 2000 ฉบับเพื่อการใชง้านจริง / ปิยะ นากสงค์ 005.3684 ป236ค 2544
924 T0000000054314 คู่มอืการใช ้Microsoft PowerPoint 2000 ฉบับเพื่อการใชง้านจริง / ปิยะ นากสงค์ 005.3684 ป236ค 2544
925 T0000000054315 คู่มอืการใช ้Microsoft PowerPoint 2000 ฉบับเพื่อการใชง้านจริง / ปิยะ นากสงค์ 005.3684 ป236ค 2544
926 T0000000008336 คู่มอืการใช ้Photoshop 3 / เยาวลักษณ์ ลาภเลิศสุข, พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์ 005.369 ย267ค 2538
927 T0000000023042 คู่มอืการใช ้Photoshop 3 / เยาวลักษณ์ ลาภเลิศสุข, พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์ 005.369 ย267ค 2538
928 T0000000003377 คู่มอืการใช ้Prodesign II version 2.5 / กณพ แกว้พิชยั, ธนัท ชยัยทุธ 005.3 ก14ค 2535
929 T0000000003378 คู่มอืการใช ้Prodesign II version 2.5 / กณพ แกว้พิชยั, ธนัท ชยัยทุธ 005.3 ก14ค 2535
930 T0000000003379 คู่มอืการใช ้Prodesign II version 2.5 / กณพ แกว้พิชยั, ธนัท ชยัยทุธ 005.3 ก14ค 2535
931 T0000000003757 คู่มอืการใชง้าน CU writer เวอร์ชั่น 1.52 และ1.6 / บุญเรือน คงเขยีว 005.7136 บ243ค 2537
932 T0000000003758 คู่มอืการใชง้าน CU writer เวอร์ชั่น 1.52 และ1.6 / บุญเรือน คงเขยีว 005.7136 บ243ค 2537
933 T0000000003759 คู่มอืการใชง้าน CU writer เวอร์ชั่น 1.52 และ1.6 / บุญเรือน คงเขยีว 005.7136 บ243ค 2537
934 T0000000057020 คู่มอืการใชง้าน Macromedia  Authorware 4.0 ด้วยตนเอง / สุธร์ี กจิฉวี, อรนุช อทุานนท์ 006.78 ส244ค 2541
935 T0000000051709 คู่มอืการใชง้าน Macromedia  Authorware 4.0 ด้วยตนเอง / สุธร์ี กจิฉวี, อรนุช อทุานนท์ 006.78 ส244ค 2541
936 T0000000051710 คู่มอืการใชง้าน Macromedia  Authorware 4.0 ด้วยตนเอง / สุธร์ี กจิฉวี, อรนุช อทุานนท์ 006.78 ส244ค 2541
937 T0000000051711 คู่มอืการใชง้าน Macromedia  Authorware 4.0 ด้วยตนเอง / สุธร์ี กจิฉวี, อรนุช อทุานนท์ 006.78 ส244ค 2541
938 T0000000003734 คู่มอืการใชง้าน Microsoft FoxPro ส าหรับวนิโดวส์ = Running microsoft FoxPro 2.5 for windows / ของ ซัล ริกเคียอาดิ; เรียบเรียง

โดย สายณัห์ เล้ียงบุญศิริชยั
005.369 ร231ค 2537

939 T0000000011339 คู่มอืการใชง้าน Microsoft FoxPro ส าหรับวนิโดวส์ = Running microsoft FoxPro 2.5 for windows / ของ ซัล ริกเคียอาดิ; เรียบเรียง
โดย สายณัห์ เล้ียงบุญศิริชยั

005.369 ร231ค 2537

940 T0000000057362 คู่มอืการใชง้าน Microsoft FoxPro ส าหรับวนิโดวส์ = Running microsoft FoxPro 2.5 for windows / ของ ซัล ริกเคียอาดิ; เรียบเรียง
โดย สายณัห์ เล้ียงบุญศิริชยั

005.369 ร231ค 2537

941 T0000000003647 คู่มอืการใชง้าน Microsoft PowerPoint ส าหรับวนิโดวส์95 / สตีเฟ่น ดับบลิว แซ็กแมน ; ศุภเลิศ เกศการุณกลุ, สุวมิล จณะวตัร, ผู้แปล 005.369 ซ281ค 2539

942 T0000000003648 คู่มอืการใชง้าน Microsoft PowerPoint ส าหรับวนิโดวส์95 / สตีเฟ่น ดับบลิว แซ็กแมน ; ศุภเลิศ เกศการุณกลุ, สุวมิล จณะวตัร, ผู้แปล 005.369 ซ281ค 2539

943 T0000000003649 คู่มอืการใชง้าน Microsoft PowerPoint ส าหรับวนิโดวส์95 / สตีเฟ่น ดับบลิว แซ็กแมน ; ศุภเลิศ เกศการุณกลุ, สุวมิล จณะวตัร, ผู้แปล 005.369 ซ281ค 2539

944 T0000000044657 คู่มอืการใชง้าน Microsoft PowerPoint ส าหรับวนิโดวส์95 / สตีเฟ่น ดับบลิว แซ็กแมน ; ศุภเลิศ เกศการุณกลุ, สุวมิล จณะวตัร, ผู้แปล 005.369 ซ281ค 2539

945 T0000000003301 คู่มอืการใชง้านโปรแกรม AutoCAD Relcase 12 ส าหรับเขยีนแบบ 2มติิ ขั้นพื้นฐาน / พันธุล์พ หัตถโกศล 005.1 พ215ค 2536
946 T0000000056068 คู่มอืการใชง้านโปรแกรม Borland delphi 5ฉบับเพื่อการใชง้านจริง / กนก กสุุมาลยน์ุกลู, ไกรวฒิุ มั่นเสถยีรสิน 005.369 ก15ค 2544
947 T0000000056069 คู่มอืการใชง้านโปรแกรม Borland delphi 5ฉบับเพื่อการใชง้านจริง / กนก กสุุมาลยน์ุกลู, ไกรวฒิุ มั่นเสถยีรสิน 005.369 ก15ค 2544
948 T0000000003655 คู่มอืการใชโ้ปรแกรม 3D STUDIO Release 3& 4 / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์ 006.693 ภ223ค
949 T0000000003656 คู่มอืการใชโ้ปรแกรม 3D STUDIO Release 3& 4 / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์ 006.693 ภ223ค
950 T0000000003657 คู่มอืการใชโ้ปรแกรม 3D STUDIO Release 3& 4 / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์ 006.693 ภ223ค
951 T0000000003465 คู่มอืการใชโ้ปรแกรม Aldus Page Maker / ทักษิณา สวนานนท,์ ผู้เขยีน 005.369 ท211ค 2537
952 T0000000003463 คู่มอืการใชโ้ปรแกรม Aldus Page Maker / ทักษิณา สวนานนท,์ ผู้เขยีน 005.369 ท211ค 2537
953 T0000000057906 คู่มอืการใชโ้ปรแกรม Aldus Page Maker / ทักษิณา สวนานนท,์ ผู้เขยีน 005.369 ท211ค 2537
954 T0000000003246 คู่มอืการใชโ้ปรแกรม Aldus PageMaker 4.0 / ทักษิณา สวนานนท์ 005.369 ท211ค 2536
955 T0000000058648 คู่มอืการใชโ้ปรแกรม Auto CAD Release 14: 2D Drafting / โดย ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์ 006.68 ภ224ค 2545
956 T0000000058649 คู่มอืการใชโ้ปรแกรม Auto CAD Release 14: 2D Drafting / โดย ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์ 006.68 ภ224ค 2545
957 T0000000051686 คู่มอืการใชโ้ปรแกรม Auto CAD Release 14: 3D Modeling / โดย ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์ 006.693 ภ223ค 2537
958 T0000000051687 คู่มอืการใชโ้ปรแกรม Auto CAD Release 14: 3D Modeling / โดย ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์ 006.693 ภ223ค 2537
959 T0000000051688 คู่มอืการใชโ้ปรแกรม Auto CAD Release 14: 3D Modeling / โดย ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์ 006.693 ภ223ค 2537
960 T0000000003420 คู่มอืการใชโ้ปรแกรม AUTOCAD Release 10 / ประพัฒน์ อทุโยภาศ, ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ 005.1 ป171ค 2521
961 T0000000003416 คู่มอืการใชโ้ปรแกรม AutoCAD Release 10 / ประพัฒน์ อทุโยภาศ, ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ 006.68 ป171ค 2535
962 T0000000003421 คู่มอืการใชโ้ปรแกรม AUTOCAD Release 10 / ประพัฒน์ อทุโยภาศ, ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ 005.1 ป171ค 2521
963 T0000000003659 คู่มอืการใชโ้ปรแกรม Calendar Creator Plus 005.4 อ163ค
964 T0000000003660 คู่มอืการใชโ้ปรแกรม Calendar Creator Plus 005.4 อ163ค
965 T0000000062957 คู่มอืการใชโ้ปรแกรม FormZ ในการออกแบบผลิตภณัฑ์และงานCAD 3 มติิ / โดย ยทุธนา สันติวงษ์ ; บรรณาธกิาร ปิยะบุตร สุทธดิารา 006.693 ย244ค 2545



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
966 T0000000062958 คู่มอืการใชโ้ปรแกรม FormZ ในการออกแบบผลิตภณัฑ์และงานCAD 3 มติิ / โดย ยทุธนา สันติวงษ์ ; บรรณาธกิาร ปิยะบุตร สุทธดิารา 006.693 ย244ค 2545

967 T0000000003542 คู่มอืการใชโ้ปรแกรม PC Tools Deluxe Version 6.0 - 7.1 005.3 ก234ค 2535
968 T0000000003543 คู่มอืการใชโ้ปรแกรม PC Tools Deluxe Version 6.0 - 7.1 005.3 ก234ค 2535
969 T0000000003544 คู่มอืการใชโ้ปรแกรม PC Tools Deluxe Version 6.0 - 7.1 005.3 ก234ค 2535
970 T0000000003987 คู่มอืการใชโ้ปรแกรม Procomm Plus = Procomm Plus 005.7565 ด223ค 2535
971 T0000000003988 คู่มอืการใชโ้ปรแกรม Procomm Plus = Procomm Plus 005.7565 ด223ค 2535
972 T0000000047514 คู่มอืการใชโ้ฟกสั Microsoft windows 95 & 98 : เรียนรู้ง่าย เขา้ใจเร็วพร้อมปฏบิัติได้จริง / พันจนัทร์ ธนวฒันเสถยีร, จรีาวธุ วารินทร์; 

อษุณีย ์เหลืองออ่น, ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, บรรณาธกิาร
005.365 พ215ค 2542

973 T0000000047515 คู่มอืการใชโ้ฟกสั Microsoft windows 95 & 98 : เรียนรู้ง่าย เขา้ใจเร็วพร้อมปฏบิัติได้จริง / พันจนัทร์ ธนวฒันเสถยีร, จรีาวธุ วารินทร์; 
อษุณีย ์เหลืองออ่น, ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, บรรณาธกิาร

005.365 พ215ค 2542

974 T0000000047516 คู่มอืการใชโ้ฟกสั Microsoft windows 95 & 98 : เรียนรู้ง่าย เขา้ใจเร็วพร้อมปฏบิัติได้จริง / พันจนัทร์ ธนวฒันเสถยีร, จรีาวธุ วารินทร์; 
อษุณีย ์เหลืองออ่น, ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, บรรณาธกิาร

005.365 พ215ค 2542

975 T0000000047517 คู่มอืการใชโ้ฟกสั Microsoft windows 95 & 98 : เรียนรู้ง่าย เขา้ใจเร็วพร้อมปฏบิัติได้จริง / พันจนัทร์ ธนวฒันเสถยีร, จรีาวธุ วารินทร์; 
อษุณีย ์เหลืองออ่น, ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, บรรณาธกิาร

005.365 พ215ค 2542

976 T0000000047518 คู่มอืการใชโ้ฟกสั Microsoft windows 95 & 98 : เรียนรู้ง่าย เขา้ใจเร็วพร้อมปฏบิัติได้จริง / พันจนัทร์ ธนวฒันเสถยีร, จรีาวธุ วารินทร์; 
อษุณีย ์เหลืองออ่น, ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, บรรณาธกิาร

005.365 พ215ค 2542

977 T0000000022364 คู่มอืการใชย้า ฉบับสมบูรณ์ / ก าพล ศรีวฒันกลุ 615 ก226ค 2538
978 T0000000071516 คู่มอืการใชไ้วยกรณ์องักฤษ เพื่อการเตรียมตัวสอบและการใชง้านประจ าวนั / รศ.ศิริลักษณ์ ล้ิมภกัดี 425 ศ237ค 2549
979 T0000000071517 คู่มอืการใชไ้วยกรณ์องักฤษ เพื่อการเตรียมตัวสอบและการใชง้านประจ าวนั / รศ.ศิริลักษณ์ ล้ิมภกัดี 425 ศ237ค 2549
980 T0000000025543 คู่มอืการท าจติบ าบัดครอบครัว = Family therapy / โดย ธรีะ ประพฤติกจิ 616.8915 ธ237ค 2534
981 T0000000025544 คู่มอืการท าจติบ าบัดครอบครัว = Family therapy / โดย ธรีะ ประพฤติกจิ 616.8915 ธ237ค 2534
982 T0000000018801 คู่มอืการน าเสนอขอ้มลูด้วยกราฟ = GraphicPresentation. / สารภ ีลีประเสริฐ 511.5 ส226ค
983 T0000000018802 คู่มอืการน าเสนอขอ้มลูด้วยกราฟ = GraphicPresentation. / สารภ ีลีประเสริฐ 511.5 ส226ค
984 T0000000015378 คู่มอืการน าหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนต้นไปใชส้ าหรับโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา / ส านักงานการขยายโอกาสทาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร
373.236 ส225ค 2536

985 T0000000067135 คู่มอืการปลูกแคลล่าลิลลี / สุรินทร์ ดีสีปาน 635.9 ส247ค 2548
986 T0000000057627 คู่มอืการฝึกอบรมการวจิยัในชั้นเรียน / โดย ส านักพัฒนาการฝึกหัดครู ส านักงานสภาสถาบันราชภฏั 370.7 ส225ค 2544
987 T0000000057628 คู่มอืการฝึกอบรมการวจิยัในชั้นเรียน / โดย ส านักพัฒนาการฝึกหัดครู ส านักงานสภาสถาบันราชภฏั 370.7 ส225ค 2544
988 T0000000057629 คู่มอืการฝึกอบรมการวจิยัในชั้นเรียน / โดย ส านักพัฒนาการฝึกหัดครู ส านักงานสภาสถาบันราชภฏั 370.7 ส225ค 2544
989 T0000000057630 คู่มอืการฝึกอบรมการวจิยัในชั้นเรียน / โดย ส านักพัฒนาการฝึกหัดครู ส านักงานสภาสถาบันราชภฏั 370.7 ส225ค 2544
990 T0000000057631 คู่มอืการฝึกอบรมการวจิยัในชั้นเรียน / โดย ส านักพัฒนาการฝึกหัดครู ส านักงานสภาสถาบันราชภฏั 370.7 ส225ค 2544
991 T0000000003396 คู่มอืการพัฒนาซอฟแวร์ให้เต็มประสิทธภิาพ= S oftware excellence / Larry Shiller; อาทิตย ์จติต์จฬุานนท,์ ผู้แปล 005.1 ช237ค 2540
992 T0000000003395 คู่มอืการพัฒนาซอฟแวร์ให้เต็มประสิทธภิาพ= S oftware excellence / Larry Shiller; อาทิตย ์จติต์จฬุานนท,์ ผู้แปล 005.1 ช237ค 2540
993 T0000000015611 คู่มอืการพัฒนาโรงเรียนเขา้สู่มาตรฐานการศึกษา : การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง / อ านวย เดชชยัศรี...[และคนอื่น ๆ], ผู้เรียบเรียง 371.3 อ225ค 2539

994 T0000000033373 คู่มอืการเรียนการสอน สสก 111 การเขยีนรายงาน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช2527 ประเภทวชิา
เกษตรกรรม / กรมอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร

808.06 ก171ค 2527

995 T0000000011078 คู่มอืการเรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับบุคลากรทางสุขภาพ เร่ือง ปัญหาส่ิงแวดล้อมที่มผีลต่อสุขภาพ / โดย ประกาย จโิรจน์กลุ 363.7 ป171ค 2538
996 T0000000011079 คู่มอืการเรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับบุคลากรทางสุขภาพ เร่ือง ปัญหาส่ิงแวดล้อมที่มผีลต่อสุขภาพ / โดย ประกาย จโิรจน์กลุ 363.7 ป171ค 2538
997 T0000000011080 คู่มอืการเรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับบุคลากรทางสุขภาพ เร่ือง ปัญหาส่ิงแวดล้อมที่มผีลต่อสุขภาพ / โดย ประกาย จโิรจน์กลุ 363.7 ป171ค 2538
998 T0000000058237 คู่มอืการเรียนรู้และเทคนิคการใชง้าน Macromedia Flash 5 / ยทุธชยั รุจริวมิล 006.6 ย244ค 2545
999 T0000000058238 คู่มอืการเรียนรู้และเทคนิคการใชง้าน Macromedia Flash 5 / ยทุธชยั รุจริวมิล 006.6 ย244ค 2545
1000 T0000000049396 คู่มอืการเล้ียงไกใ่ขใ่ห้ได้ก าไร / โดย ปฐม เลาหะเกษตร 636.5 ป13ค 2540
1001 T0000000049397 คู่มอืการเล้ียงไกใ่ขใ่ห้ได้ก าไร / โดย ปฐม เลาหะเกษตร 636.5 ป13ค 2540
1002 T0000000024372 คู่มอืการเล้ียงโคเนื้อฉบับชาวบ้าน / โดย ปรารถนา พฤกษะศรี 636.2 ป172ค 2535
1003 T0000000024376 คู่มอืการเล้ียงโคเนื้อฉบับชาวบ้าน / โดย ปรารถนา พฤกษะศรี 636.2 ป172ค 2535
1004 T0000000000361 คู่มอืการเลือกใชง้านทรานซิสเตอร์ / โดย บริษัท ซีเอด็ยเูคชั่น จ ากดั 621.3815 ค246 2536
1005 T0000000023556 คู่มอืการเลือกใชน้มและอาหารทางการแพทยใ์นเด็กและผู้ใหญ่ / จงจติร องัคทะวานิช, อมุาพร สุทัศน์วรวฒิุ, จฬุาพร รุ่งพิสุทธพิงษ์ 615.854 จ12ค 2534

1006 T0000000027170 คู่มอืการเลือกใชน้มและอาหารทางการแพทยใ์นเด็กและผู้ใหญ่ / จงจติร องัคทะวานิช, อมุาพร สุทัศน์วรวฒิุ, จฬุาพร รุ่งพิสุทธพิงษ์ 615.854 จ12ค 2534

1007 T0000000027171 คู่มอืการเลือกใชน้มและอาหารทางการแพทยใ์นเด็กและผู้ใหญ่ / จงจติร องัคทะวานิช, อมุาพร สุทัศน์วรวฒิุ, จฬุาพร รุ่งพิสุทธพิงษ์ 615.854 จ12ค 2534

1008 T0000000053469 คู่มอืการศึกษาจริยธรรม / เรียบเรียงโดย ไสว มาลาทอง 170 ส297ค 2542
1009 T0000000053470 คู่มอืการศึกษาจริยธรรม / เรียบเรียงโดย ไสว มาลาทอง 170 ส297ค 2542
1010 T0000000053471 คู่มอืการศึกษาจริยธรรม / เรียบเรียงโดย ไสว มาลาทอง 170 ส297ค 2542



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
1011 T0000000053472 คู่มอืการศึกษาจริยธรรม / เรียบเรียงโดย ไสว มาลาทอง 170 ส297ค 2542
1012 T0000000053473 คู่มอืการศึกษาจริยธรรม / เรียบเรียงโดย ไสว มาลาทอง 170 ส297ค 2542
1013 T0000000053474 คู่มอืการศึกษาจริยธรรม / เรียบเรียงโดย ไสว มาลาทอง 170 ส297ค 2542
1014 T0000000053475 คู่มอืการศึกษาจริยธรรม / เรียบเรียงโดย ไสว มาลาทอง 170 ส297ค 2542
1015 T0000000051657 คู่มอืการสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย Visual Basic 6.0 ฉบับสมบูรณ์ / สัจจะ จรัสรุ่งรววีร 005 ส212ค 2542
1016 T0000000051658 คู่มอืการสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย Visual Basic 6.0 ฉบับสมบูรณ์ / สัจจะ จรัสรุ่งรววีร 005 ส212ค 2542
1017 T0000000030750 คู่มอืการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที2่ / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 372.6 ก17ค 2521
1018 T0000000030753 คู่มอืการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที2่ / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 372.6 ก17ค 2521
1019 T0000000003032 คู่มอืการอปัเกรดและบ ารุงรักษา PC ฉบับสมบูรณ์ = The Computer Pc upgrade and maintenance guide / ของ มาร์ค มนิาซี; เรียบ

เรียงโดยกฤษฎา สิงหวงศ์
004.16 ม235ค 2538

1020 T0000000003034 คู่มอืการอปัเกรดและบ ารุงรักษา PC ฉบับสมบูรณ์ = The Computer Pc upgrade and maintenance guide / ของ มาร์ค มนิาซี; เรียบ
เรียงโดยกฤษฎา สิงหวงศ์

004.16 ม235ค 2538

1021 T0000000003972 คู่มอืก าจดั ไวรัสคอมพิวเตอร์ / เฉลิมพล ทัพซ้าย 005.3 ฉ237ค 2537
1022 T0000000005897 คู่มอืเกษียณอาย ุ/ วจิติร  บุณยะโหตระ 158 ว232ค 2537
1023 T0000000005898 คู่มอืเกษียณอาย ุ/ วจิติร  บุณยะโหตระ 158 ว232ค 2537
1024 T0000000047949 คู่มอืครู "ครูไทยสอนภาษาองักฤษ" / สมยศ เมน่แยม้ 371.1 ส16ค 2542
1025 T0000000047950 คู่มอืครู "ครูไทยสอนภาษาองักฤษ" / สมยศ เมน่แยม้ 371.1 ส16ค 2542
1026 T0000000050896 คู่มอืครู "ครูไทยสอนภาษาองักฤษ" / สมยศ เมน่แยม้ 371.1 ส16ค 2542
1027 T0000000010284 คู่มอืครู "ครูไทยสอนภาษาองักฤษ" / สมยศ เมน่แยม้ 371.1 ส16ค 2542
1028 T0000000024203 คู่มอืครูประโยคมธัยมศึกษาตอนต้น แขนงวชิาอตุสาหกรรมศิลป์ งานยอ้มสีลวดลาย / เติม แดงอดุม 667.3 ต276ค 2516
1029 T0000000033870 คู่มอืครูภาษาไทย ท 341 การพูดและการเขยีนเชงิสร้างสรรค์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3(ม.3) ตามหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

 / ฐะปะนีย ์นาครทรรพ, สวนิต ยมาภยั, เพชราภรณ์ ร่ืนรมย์, บรรณาธกิาร
808.5 ค246 2529

1030 T0000000033871 คู่มอืครูภาษาไทย ท 341 การพูดและการเขยีนเชงิสร้างสรรค์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3(ม.3) ตามหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
 / ฐะปะนีย ์นาครทรรพ, สวนิต ยมาภยั, เพชราภรณ์ ร่ืนรมย์, บรรณาธกิาร

808.5 ค246 2529

1031 T0000000033872 คู่มอืครูภาษาไทย ท 341 การพูดและการเขยีนเชงิสร้างสรรค์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3(ม.3) ตามหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
 / ฐะปะนีย ์นาครทรรพ, สวนิต ยมาภยั, เพชราภรณ์ ร่ืนรมย์, บรรณาธกิาร

808.5 ค246 2529

1032 T0000000027109 คู่มอืครูวชิาอาชพีหมวดคหกรรม คก 022 อาหาร 2 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 / ชวนชม 
จนัทระเปารยะ...[และคนอื่น ๆ]; พร้ิมเพรา คงธนะ, บรรณาธกิาร

641.3 ช17ค 2529

1033 T0000000027110 คู่มอืครูวชิาอาชพีหมวดคหกรรม คก 022 อาหาร 2 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 / ชวนชม 
จนัทระเปารยะ...[และคนอื่น ๆ]; พร้ิมเพรา คงธนะ, บรรณาธกิาร

641.3 ช17ค 2529

1034 T0000000027111 คู่มอืครูวชิาอาชพีหมวดคหกรรม คก 022 อาหาร 2 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 / ชวนชม 
จนัทระเปารยะ...[และคนอื่น ๆ]; พร้ิมเพรา คงธนะ, บรรณาธกิาร

641.3 ช17ค 2529

1035 T0000000027118 คู่มอืครูวชิาอาชพีหมวดคหกรรม คก 023 อาหาร 3 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 / ชวนชม 
จนัทระเปารยะ...[และคนอื่น ๆ]; พร้ิมเพรา คงธนะ, บรรณาธกิาร

641.3 ช17ค 2529

1036 T0000000027114 คู่มอืครูวชิาอาชพีหมวดคหกรรม คก 023 อาหาร 3 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 / ชวนชม 
จนัทระเปารยะ...[และคนอื่น ๆ]; พร้ิมเพรา คงธนะ, บรรณาธกิาร

641.3 ช17ค 2529

1037 T0000000027115 คู่มอืครูวชิาอาชพีหมวดคหกรรม คก 023 อาหาร 3 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 / ชวนชม 
จนัทระเปารยะ...[และคนอื่น ๆ]; พร้ิมเพรา คงธนะ, บรรณาธกิาร

641.3 ช17ค 2529

1038 T0000000003132 คู่มอืค าศัพท์ฉบับพกพา อนิเตอร์เน็ต / วทิยา เรืองพรวสุิทธิ์ 004.603 ว234ค 2539
1039 T0000000003134 คู่มอืค าศัพท์ฉบับพกพา อนิเตอร์เน็ต / วทิยา เรืองพรวสุิทธิ์ 004.603 ว234ค 2539
1040 T0000000003135 คู่มอืค าศัพท์ฉบับพกพา อนิเตอร์เน็ต / วทิยา เรืองพรวสุิทธิ์ 004.603 ว234ค 2539
1041 T0000000055909 คู่มอืจดักจิกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดับประถมศึกษา = The children's response TPR and beyond / จารุดี ผโลประการ, 

สุชาดา กงัวาลยศศักด์ิ, บรรณาธกิาร
372.65 ค246 2541

1042 T0000000055910 คู่มอืจดักจิกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดับประถมศึกษา = The children's response TPR and beyond / จารุดี ผโลประการ, 
สุชาดา กงัวาลยศศักด์ิ, บรรณาธกิาร

372.65 ค246 2541

1043 T0000000049373 คู่มอืชา่งกลโรงงาน : ภาคปฏบิัติ / โดย ชาญชยั เดชะเสฏฐดี, นพพร ตรีเทว,ี สมศักด์ิ ช านาญท่องไพวลัห์ 621.9 ช222ค 2539
1044 T0000000009556 คู่มอืชา่งเทคนิคคอมพิวเตอร์มอือาชพี / เมธ ีฉตัรทอง; บรรณาธกิาร ถวลิพัวภมูเิจริญ 004.028 ม254ค 2541
1045 T0000000031469 คู่มอืชา่งเทคนิคคอมพิวเตอร์มอือาชพี / เมธ ีฉตัรทอง; บรรณาธกิาร ถวลิพัวภมูเิจริญ 004.028 ม254ค 2541
1046 T0000000027031 คู่มอืเชลล์ชวนชมิ / ถนัดศรี  สวสัดิวฒัน์ 641.3 ถ151ค
1047 T0000000058280 คู่มอืใชง้านฉบับสมบูรณ์ Windows Me / โดย กรภทัร์ สุทธดิารา, อรรณพ ขนัธกิลุ 005.3684 ก17ค 2544
1048 T0000000058281 คู่มอืใชง้านฉบับสมบูรณ์ Windows Me / โดย กรภทัร์ สุทธดิารา, อรรณพ ขนัธกิลุ 005.3684 ก17ค 2544
1049 T0000000071601 คู่มอืตัดต่อวดีิโอด้วย Ulead Video Studio 10 Plus / พิษณุ ปุระศิริ 005.713 พ238ค 2550
1050 T0000000000319 คู่มอืติดต้ังและใชง้านสแกนเนอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวขอ้งด้วยตนเอง / สมพงษ์ บุญธรรมจนิดา 004.76 ส16ค 2539
1051 T0000000000320 คู่มอืติดต้ังและใชง้านสแกนเนอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวขอ้งด้วยตนเอง / สมพงษ์ บุญธรรมจนิดา 004.76 ส16ค 2539
1052 T0000000022602 คู่มอืทรานซิสเตอร์และเบอร์เทียบ อเมริกาญี่ปุ่น / โดย บุญเสริม บุญเจริญผล 621.3815 บ243ค 2514
1053 T0000000056531 คู่มอืทองส าหรับเพศหญิง / สิน วภิาวสุ, ผู้แปล 613.9 ค246 2543
1054 T0000000002807 คู่มอืเทอร์โบปาสคาล รุ่น 4.0 - 5.0 / บุญเลิศ เอี่ยมทัศนา 005.13 บ243ค 2532



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
1055 T0000000058671 คู่มอืนักท่องเวบ็ไซต์ ไทย-ต่างประเทศ / โดย แสงชยั ฤกษ์วรัญญู, เกรียงศักด์ิ นิมติชยักจิกลุ ; กรภทัร์ สุทธดิารา, บรรณาธกิาร 004.678 ส282ค 2544
1056 T0000000058672 คู่มอืนักท่องเวบ็ไซต์ ไทย-ต่างประเทศ / โดย แสงชยั ฤกษ์วรัญญู, เกรียงศักด์ิ นิมติชยักจิกลุ ; กรภทัร์ สุทธดิารา, บรรณาธกิาร 004.678 ส282ค 2544
1057 T0000000056328 คู่มอืนักวเิคราะห์ระบบ = Software project survival guide / ผู้เขยีน สตีฟ แมคคอนเนล; แปลโดย อโณทัย นอบไทย, หงษ์ลัดดา พงศ์

สุวรรณ
658.404 ม281ค 2543

1058 T0000000056329 คู่มอืนักวเิคราะห์ระบบ = Software project survival guide / ผู้เขยีน สตีฟ แมคคอนเนล; แปลโดย อโณทัย นอบไทย, หงษ์ลัดดา พงศ์
สุวรรณ

658.404 ม281ค 2543

1059 T0000000008869 คู่มอืบรรณารักษ์ (ฉบับปรับปรุงแกไ้ข) / คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต 020 ม285ค 2541
1060 T0000000026845 คู่มอืบรรณารักษ์ (ฉบับปรับปรุงแกไ้ข) / คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต 020 ม285ค 2541
1061 T0000000028827 คู่มอืโปรแกรมภาษา C ส าหรับผู้เร่ิมต้น / วทิยา เรืองพรวสุิทธิ์ 005.133 ว234ค 2536
1062 T0000000071646 คู่มอืผลิตภณัฑ์ยาจากสมนุไพร เพื่อเศรษฐกจิชมุชน / ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 615.321 ส225ค 2545
1063 T0000000071647 คู่มอืผลิตภณัฑ์ยาจากสมนุไพร เพื่อเศรษฐกจิชมุชน / ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 615.321 ส225ค 2545
1064 T0000000000440 คู่มอืแผนการสอน การเรียนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา / ไพโรจน์ คชชา 371.334 พ297ค 2540
1065 T0000000000442 คู่มอืแผนการสอน การเรียนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา / ไพโรจน์ คชชา 371.334 พ297ค 2540
1066 T0000000031927 คู่มอืฝึกเขยีนการ์ตูนด้วยตนเอง / ศักด์ิชยั เกยีรตินาคินทร์ 741.5 ศ211ค 2538
1067 T0000000047164 คู่มอืฝึกฝีมอืพื้นฐานเบื้องต้น : ทฤษฎชีา่งกลทั่วไป / โดย จ าเนียร ศิลปวานิช, เสน่ห์กล่ินบุนนาค 621.9 จ221ค 2540
1068 T0000000071193 คู่มอืโยคะวยัรุ่นส าหรับฝึกปฏบิัติด้วยตนเอง / บรรณาธกิาร ; สิริพิมล อญัชลีสังกาศ 615.82 ส237ค 2549
1069 T0000000071194 คู่มอืโยคะวยัรุ่นส าหรับฝึกปฏบิัติด้วยตนเอง / บรรณาธกิาร ; สิริพิมล อญัชลีสังกาศ 615.82 ส237ค 2549
1070 T0000000003547 คู่มอืรามา Spell Check Standard Version2.1 / วโิรจน์ ลาภไพบูยพ์งศ์ 005.302 ว237ค 2538
1071 T0000000059897 คู่มอืเรียน Microsoft Access 2000 step by step / วชิยั ตฤษณาภทัร, สมชยั ชยัสกลุสุรินทร์ 005.369 ว232ค 2543
1072 T0000000031709 คู่มอืศัพท์คอมพิวเตอร์ = Wakatteiruyodewakaranai pasokon yogo jiten / ของ เอย ิฟูยติะ; วเิชยีร เบญจวฒันาผล, ผู้แปล 004.03 ฟ246ค 2537
1073 T0000000008002 คู่มอืเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 / เอนก เธยีรถาวร 339 อ255ค 2523
1074 T0000000014616 คู่มอืเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 / เอนก เธยีรถาวร 339 อ255ค 2523
1075 T0000000014617 คู่มอืเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 / เอนก เธยีรถาวร 339 อ255ค 2523
1076 T0000000014618 คู่มอืเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 / เอนก เธยีรถาวร 339 อ255ค 2523
1077 T0000000014620 คู่มอืเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 / เอนก เธยีรถาวร 339 อ255ค 2523
1078 T0000000008007 คู่มอืเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 / เอนก เธยีรถาวร 339 อ255ค 2523
1079 T0000000008001 คู่มอืเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 / เอนก เธยีรถาวร 339 อ255ค 2523
1080 T0000000020370 คู่มอืสารเคมกีบัความปลอดภยั / พิชยั โตววิชิญ์, ศุภวรรณ ตันตยานนท์, ประไพพิศ แจม่สุกใส 363.7384 พ232ค 2534
1081 T0000000003685 คู่มอืเสร็จทันใจด้วย Microsoft Office เวอร์ชั่น 4.3 / อลัน ซิมป์สัน ; แผน พูนพัด, ผู้แปล 005.369 ซ236ค 2538
1082 T0000000003686 คู่มอืเสร็จทันใจด้วย Microsoft Office เวอร์ชั่น 4.3 / อลัน ซิมป์สัน ; แผน พูนพัด, ผู้แปล 005.369 ซ236ค 2538
1083 T0000000003687 คู่มอืเสร็จทันใจด้วย Microsoft Office เวอร์ชั่น 4.3 / อลัน ซิมป์สัน ; แผน พูนพัด, ผู้แปล 005.369 ซ236ค 2538
1084 T0000000003688 คู่มอืเสร็จทันใจด้วย Microsoft Office เวอร์ชั่น 4.3 / อลัน ซิมป์สัน ; แผน พูนพัด, ผู้แปล 005.369 ซ236ค 2538
1085 T0000000003689 คู่มอืเสร็จทันใจด้วย Microsoft Office เวอร์ชั่น 4.3 / อลัน ซิมป์สัน ; แผน พูนพัด, ผู้แปล 005.369 ซ236ค 2538
1086 T0000000030764 คู่มอืหนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 372.6 ก17ค 2521
1087 T0000000030728 คู่มอืหนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 372.6 ก17ค 2521
1088 T0000000060925 คู่มอืออกก าลังกาย / โดย ด ารง กจิกศุล 613.71 ด227ค 2544
1089 T0000000060924 คู่มอืออกก าลังกาย / โดย ด ารง กจิกศุล 613.71 ด227ค 2544
1090 T0000000062871 คู่มอืออกแบบและเขยีนโปรแกรมโครงสร้างขอ้มลูและอลักอริทึม / โดย วทิยา สุคตบวร 005.113 ว234ค 2545
1091 T0000000068631 คู่มอือนัดามนั : ปาการัง พังงา สึนาม ิ=See Thail Sea / ธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัด์ิ, ศักด์ิอนันต์ ปลาทอง 578.77 ธ17ค 2549
1092 T0000000068632 คู่มอือนัดามนั : ปาการัง พังงา สึนาม ิ=See Thail Sea / ธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัด์ิ, ศักด์ิอนันต์ ปลาทอง 578.77 ธ17ค 2549
1093 T0000000069529 คู่มอือาจารยส์าขาวศิวกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ = Teaching engineering, science, mathematics / ฮิว ฮิลเดรท 

สกลิลิง; แปลโดย มงคล เดชนรินทร์
378.125 ส113ค 2548

1094 T0000000069530 คู่มอือาจารยส์าขาวศิวกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ = Teaching engineering, science, mathematics / ฮิว ฮิลเดรท 
สกลิลิง; แปลโดย มงคล เดชนรินทร์

378.125 ส113ค 2548

1095 T0000000024487 คู่มอือาชพีอสิระ ขนมไทย / รวบรวมโดย วรนิธิ ์สมทุรวนิช 641.86 ว17ค 2539
1096 T0000000024484 คู่มอือาชพีอสิระ ขนมไทย / รวบรวมโดย วรนิธิ ์สมทุรวนิช 641.86 ว17ค 2539
1097 T0000000003195 คู่มอือนิเทอร์เน็ต :แนะน าหลักการพื้นฐานและเทคนิคส าหรับผู้ใชง้านทุกระดับ / สุรศักด์ิ สงวนพงษ์ 004.6 ส854ค 2538
1098 T0000000027150 เคมอีาหาร / กลุยา จนัทร์อรุณ 664.07 ก247ค 2533
1099 T0000000027151 เคมอีาหาร / กลุยา จนัทร์อรุณ 664.07 ก247ค 2533
1100 T0000000046464 เคมอีาหาร / กลุยา จนัทร์อรุณ 664.07 ก247ค 2533
1101 T0000000023520 เคมอีาหารเบื้องต้น / ศศิเกษม ทองยงค์, พรรณี เดชก าแหง 664.07 ศ183ค 2530
1102 T0000000023521 เคมอีาหารเบื้องต้น / ศศิเกษม ทองยงค์, พรรณี เดชก าแหง 664.07 ศ183ค 2530
1103 T0000000023522 เคมอีาหารเบื้องต้น / ศศิเกษม ทองยงค์, พรรณี เดชก าแหง 664.07 ศ183ค 2530
1104 T0000000023523 เคมอีาหารเบื้องต้น / ศศิเกษม ทองยงค์, พรรณี เดชก าแหง 664.07 ศ183ค 2530
1105 T0000000023524 เคมอีาหารเบื้องต้น / ศศิเกษม ทองยงค์, พรรณี เดชก าแหง 664.07 ศ183ค 2530
1106 T0000000023528 เคมอีาหารเบื้องต้น / ศศิเกษม ทองยงค์, พรรณี เดชก าแหง 664.07 ศ183ค 2530
1107 T0000000023529 เคมอีาหารเบื้องต้น / ศศิเกษม ทองยงค์, พรรณี เดชก าแหง 664.07 ศ183ค 2530



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
1108 T0000000023530 เคมอีาหารเบื้องต้น / ศศิเกษม ทองยงค์, พรรณี เดชก าแหง 664.07 ศ183ค 2530
1109 T0000000047758 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ = Computer Networks / โดย แอนดูรว ์เทเนนบาม; สัลยทุธ ์สวา่งวรรณ, ผู้แปล; ศิวพงษ์ ต้ังสุจริต, บรรณาธกิาร 004.6 ท251ค 2542

1110 T0000000047759 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ = Computer Networks / โดย แอนดูรว ์เทเนนบาม; สัลยทุธ ์สวา่งวรรณ, ผู้แปล; ศิวพงษ์ ต้ังสุจริต, บรรณาธกิาร 004.6 ท251ค 2542

1111 T0000000048942 เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 : ทฤษฎเีคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง = D.C. Machines / โดย ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ลุ 621.31 ธ171ค
1112 T0000000048943 เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 : ทฤษฎเีคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง = D.C. Machines / โดย ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ลุ 621.31 ธ171ค
1113 T0000000048944 เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 : ทฤษฎเีคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง = D.C. Machines / โดย ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ลุ 621.31 ธ171ค
1114 T0000000049427 เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 : เล่ม 1 หมอ้แปลงไฟฟ้า= Electrical Machines 1 : Transformers / โดย สัมพันธ ์หาญชเล 621.3 ส216ค 2542
1115 T0000000049422 เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 : เล่ม 2 เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง = Electrical Machines 1 : Direct Current Machines / โดย สัมพันธ ์หาญชเล 621.3 ส216ค 2540

1116 T0000000049720 เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 ตอน 1 : เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง / ศุภชยั สุรินทร์วงศ์ 621.313 ศ246ค 2541
1117 T0000000049721 เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 ตอน 1 : เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง / ศุภชยั สุรินทร์วงศ์ 621.313 ศ246ค 2541
1118 T0000000049722 เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 ตอน 1 : เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง / ศุภชยั สุรินทร์วงศ์ 621.313 ศ246ค 2541
1119 T0000000049368 เคร่ืองกลไฟฟ้า 2 : เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสสลับ = Electrical Machines II :A.C. Machines / โดย สัมพันธ ์หาญชเล 621.3 ส216ค 2540
1120 T0000000049369 เคร่ืองกลไฟฟ้า 2 : เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสสลับ = Electrical Machines II :A.C. Machines / โดย สัมพันธ ์หาญชเล 621.3 ส216ค 2540
1121 T0000000049370 เคร่ืองกลไฟฟ้า 2 : เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสสลับ = Electrical Machines II :A.C. Machines / โดย สัมพันธ ์หาญชเล 621.3 ส216ค 2540
1122 T0000000049710 เคร่ืองกลไฟฟ้า 2 = Electrical Machines 2 / โดย ไชยชาญ หินเกดิ 621.313 ช296ค 2542
1123 T0000000049665 เคร่ืองกลไฟฟ้า 2 = Synchronous & Induction Machines 2 / เรียบเรียงโดย ณรงค์ นันทวรรธนะ 621.313 ณ17ค 2537
1124 T0000000042137 เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง / มงคล ทองสงคราม 621.313 ม12ค 2541
1125 T0000000023013 เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง / มงคล ทองสงคราม 621.313 ม12ค 2541
1126 T0000000023298 เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง / มงคล ทองสงคราม 621.313 ม12ค 2541
1127 T0000000049517 เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสสลับ / มงคล ทองสงคราม 621.313 ม12ค 2541
1128 T0000000049518 เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสสลับ / มงคล ทองสงคราม 621.313 ม12ค 2541
1129 T0000000049519 เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสสลับ / มงคล ทองสงคราม 621.313 ม12ค 2541
1130 T0000000049520 เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสสลับ / มงคล ทองสงคราม 621.313 ม12ค 2541
1131 T0000000049437 เคร่ืองจกัรไฟฟ้ากระแสตรง / อทุัย แกว้ภราดัย 621.31 อ244ค 2538
1132 T0000000032159 เคร่ืองจกัสานในประเทศไทย / วบิูลย ์ล้ีสุวรรณ 746.41 ว235ค 2532
1133 T0000000024528 เคร่ืองตกแต่งบ้านอยา่งง่าย / เรียบเรียงโดย เรวดี จงสุวฒัน์ 645 ร257ค
1134 T0000000035974 เคร่ืองตกแต่งบ้านอยา่งง่าย / เรียบเรียงโดย เรวดี จงสุวฒัน์ 645 ร257ค
1135 T0000000065318 เคร่ืองมอืการวจิยั : เคร่ืองมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ =Research tools for data collection in health science / 

พิพัฒน์ ลักษมจีรัลกลุ
613.072 พ236ค 2544

1136 T0000000065317 เคร่ืองมอืการวจิยั : เคร่ืองมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ =Research tools for data collection in health science / 
พิพัฒน์ ลักษมจีรัลกลุ

613.072 พ236ค 2544

1137 T0000000068034 เคร่ืองมอืวดัทางการศึกษา / ปราณี ทองค า 371.26 ป172ค 2536
1138 T0000000049470 เคร่ืองมอืวดัไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ / พันธศั์กด์ิ พุฒิมานิตพงศ์ 621.37 พ215ค 2542
1139 T0000000049533 เคร่ืองวดัไฟฟ้า ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2538 : รหัส 2104-1010 / โดย ณรงค์ ชอนตะวนั 621.37 ณ17ค
1140 T0000000026061 เคร่ืองส าอาง : เล่มที่ 1 / อรัญญา มโนสร้อย 668.55 อ171ค 2529
1141 T0000000043793 เคร่ืองส าอางส าหรับผิวหนัง = Cosmetics for skin / พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 668.55 พ236ค 2532
1142 T0000000026125 เคล็ดวธิเีลิกบุหร่ีใน 21 วนั / ผู้เขยีน ดี เบอร์ตัน; แกว้จนัทร์ทิพย ์ไชยสุริยะ, แปลและเรียบเรียง 613.85 บ259ค
1143 T0000000026126 เคล็ดวธิเีลิกบุหร่ีใน 21 วนั / ผู้เขยีน ดี เบอร์ตัน; แกว้จนัทร์ทิพย ์ไชยสุริยะ, แปลและเรียบเรียง 613.85 บ259ค
1144 T0000000028822 แคลคูลัส : theory and worked examples in calculus integral calculus / สุชาย ธนวเสถยีร...[และคนอื่น ๆ] 515 ส242ค 2516
1145 T0000000027482 แคลคูลัส : worked examples in calculus / สุชาย ธนวเสถยีร...[และคนอื่น ๆ] 515 ส242ค 2516
1146 T0000000018718 แคลคูลัส 1 = Calculus I / สุรวทิย ์ตันแต่งผล, อนุสรณ์ ชนวรีะยทุธ 515 ส247ค 2537
1147 T0000000018666 แคลคูลัส 261-101 และ 261-103 : เล่ม 1 / สุกญัญา สนิทวงศ์ ณ อยธุยา, อนัญญา อภชิาตบุตร, อรุณี เจริญราช, เรียบเรียง; ทว ีศรีแสงทอง

, บรรณาธกิาร
515 ส243ค 2537

1148 T0000000018667 แคลคูลัส 261-101 และ 261-103 : เล่ม 1 / สุกญัญา สนิทวงศ์ ณ อยธุยา, อนัญญา อภชิาตบุตร, อรุณี เจริญราช, เรียบเรียง; ทว ีศรีแสงทอง
, บรรณาธกิาร

515 ส243ค 2537

1149 T0000000018668 แคลคูลัส 261-101 และ 261-103 : เล่ม 1 / สุกญัญา สนิทวงศ์ ณ อยธุยา, อนัญญา อภชิาตบุตร, อรุณี เจริญราช, เรียบเรียง; ทว ีศรีแสงทอง
, บรรณาธกิาร

515 ส243ค 2537

1150 T0000000018652 แคลคูลัส 261-204 : เล่ม 4 / โดย สุกญัญา สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 515 ส243ค 2536
1151 T0000000018653 แคลคูลัส 261-204 : เล่ม 4 / โดย สุกญัญา สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 515 ส243ค 2536
1152 T0000000018712 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห์ : เล่ม 2 =Calculus And Analyltic Geometry 2 / สุดยง โตประเสริฐ... [และคนอื่นๆ], ผู้เรียบเรียง 515.15 ส244ค 2524

1153 T0000000011234 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการปกครองแบบประชาธปิไตย / โดย ส านักงานสภาสถาบันราชภฏัและสถาบันราชภฏัล าปาง 321.8 ส225ค
1154 T0000000011236 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการปกครองแบบประชาธปิไตย / โดย ส านักงานสภาสถาบันราชภฏัและสถาบันราชภฏัล าปาง 321.8 ส225ค
1155 T0000000011235 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการปกครองแบบประชาธปิไตย / โดย ส านักงานสภาสถาบันราชภฏัและสถาบันราชภฏัล าปาง 321.8 ส225ค



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
1156 T0000000004603 โครงการห้องสมดุโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2525-2529 / ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร 027.8222 ก171ค 2525

1157 T0000000003809 โครงสร้างขอ้มลู = Data structures / นิสาชล โตอดิเทพย์ 005.73 น238ค 2535
1158 T0000000003810 โครงสร้างขอ้มลู = Data structures / นิสาชล โตอดิเทพย์ 005.73 น238ค 2535
1159 T0000000062875 โครงสร้างขอ้มลู = Data structures / นิสาชล โตอดิเทพย์ 005.73 น238ค 2541
1160 T0000000062876 โครงสร้างขอ้มลู = Data structures / นิสาชล โตอดิเทพย์ 005.73 น238ค 2541
1161 T0000000047628 โครงสร้างขอ้มลูเพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / สุชาย ธนวเสถยีร, วชิยั จวิงักรู 005.73 ส242ค 2540
1162 T0000000043264 โครงสร้างขอ้มลูเพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / สุชาย ธนวเสถยีร, วชิยั จวิงักรู 005.73 ส242ค 2530
1163 T0000000003751 โครงสร้างขอ้มลูและอลักอริทึม / ประกาศิต ชาติบุรุษ, อาทิตย ์จติต์จฬุานนท์ 005.73 ป171ค 2533
1164 T0000000003753 โครงสร้างขอ้มลูและอลักอริทึม / ประกาศิต ชาติบุรุษ, อาทิตย ์จติต์จฬุานนท์ 005.73 ป171ค 2533
1165 T0000000003754 โครงสร้างขอ้มลูและอลักอริทึม / ประกาศิต ชาติบุรุษ, อาทิตย ์จติต์จฬุานนท์ 005.73 ป171ค 2533
1166 T0000000003756 โครงสร้างขอ้มลูและอลักอริทึม / ประกาศิต ชาติบุรุษ, อาทิตย ์จติต์จฬุานนท์ 005.73 ป171ค 2533
1167 T0000000030260 โครงสร้างประโยคภาษาองักฤษ (เหมาะส าหรับ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ) = English sentece structure / โดย เอื้อน เล่งเจริญ 425 อ275ค 2537

1168 T0000000047057 โครงสร้างประโยคภาษาองักฤษ (เหมาะส าหรับ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ) = English sentece structure / โดย เอื้อน เล่งเจริญ 425 อ275ค 2537

1169 T0000000050160 โคและการรักษา / ประสบ บูรณมานัส 636.2 ป171ค 2536
1170 T0000000050161 โคและการรักษา / ประสบ บูรณมานัส 636.2 ป171ค 2536
1171 T0000000031366 ใครคือโคมยันี่ / โดย สัยยดิ อาบูอมีาน; สันติภาพ ทีจนัทึก, ผู้แปล 297.61 ส216ค 2533
1172 T0000000043810 ใครดี-ใครได้ : 130 กลยทุธใ์นการซ้ือ-ขายอยา่งมชีั้นเชงิ = Everything is negotiable / โดย กาวนิ เคนเนด้ี; กริช สืบสนธิ,์ ผู้แปล 658.8 ค255ค

1173 T0000000029066 ใครดี-ใครได้ : 130 กลยทุธใ์นการซ้ือ-ขายอยา่งมชีั้นเชงิ = Everything is negotiable / โดย กาวนิ เคนเนด้ี; กริช สืบสนธิ,์ ผู้แปล 658.8 ค255ค

1174 T0000000004156 งานธรุการของห้องสมดุ / กลุรัสม ์ภมูมิาศ 025.1 ก247ง 2527
1175 T0000000047217 งานฝีมอื 1 / เรียบเรียงโดย ฝ่ายวชิาการบริษัทสกายบุ๊กส์ จ ากดั 621.9 ฝ225ง 2542
1176 T0000000034581 งานฝึกฝีมอื (ทพ.0107) : วชิาพื้นฐานชา่งอตุสาหกรรม ระดับ ปวส. / อรุณสก กล่ินศรีสุข 621.9 อ174ง 2538
1177 T0000000034582 งานฝึกฝีมอื (ทพ.0107) : วชิาพื้นฐานชา่งอตุสาหกรรม ระดับ ปวส. / อรุณสก กล่ินศรีสุข 621.9 อ174ง 2538
1178 T0000000047329 งานฝึกฝีมอืเบื้องต้น / ดอกธปู พุทธมงคล...[และคนอื่น ๆ] 621.9 ด19ง
1179 T0000000047330 งานฝึกฝีมอืเบื้องต้น / ดอกธปู พุทธมงคล...[และคนอื่น ๆ] 621.9 ด19ง
1180 T0000000043114 งานพิธกีารต่าง ๆ ส าหรับผู้บริหาร / ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 395 ส225ง 2540
1181 T0000000012827 งานมคัคุเทศก ์1 / ศรัญญา วรากลุวทิย์ 338.4791 ศ171ง 2537
1182 T0000000043920 งานมคัคุเทศก ์1 / ศรัญญา วรากลุวทิย์ 338.4791 ศ171ง 2537
1183 T0000000005051 งานวารสารและหนังสือพิมพ์ในห้องสมดุ / วราวธุ  ผลานันต์ 070.1 ว171ง 2537
1184 T0000000005052 งานวารสารและหนังสือพิมพ์ในห้องสมดุ / วราวธุ  ผลานันต์ 070.1 ว171ง 2537
1185 T0000000005053 งานวารสารและหนังสือพิมพ์ในห้องสมดุ / วราวธุ  ผลานันต์ 070.1 ว171ง 2537
1186 T0000000024531 งานเส้ือผ้าและการแต่งกาย / เกษร สุนทรเสรี 646 ก258ง 2538
1187 T0000000024532 งานเส้ือผ้าและการแต่งกาย / เกษร สุนทรเสรี 646 ก258ง 2538
1188 T0000000024550 งานเส้ือผ้าและการแต่งกาย / เกษร สุนทรเสรี 646 ก258ง 2538
1189 T0000000024530 งานเส้ือผ้าและการแต่งกาย / เกษร สุนทรเสรี 646 ก258ง 2538
1190 T0000000000706 ง่าย ๆ สไตล์พีซี เร่ือง การจดัการเมมโมรี / โดย บริษัท ไอบิซ พับลิซ่ิง จ ากดั 004.5 บ173ง 2537
1191 T0000000047835 จกัรยานโบราณ / ทวไีทย บริบูรณ์ 629.227 ท173จ 2542
1192 T0000000047836 จกัรยานโบราณ / ทวไีทย บริบูรณ์ 629.227 ท173จ 2542
1193 T0000000018193 จกัรวาลกบัสัจธรรม แควนตัมจติวญิญาณ / ผู้เขยีน ประสาน ต่างใจ 501 ป171จ 2538
1194 T0000000018194 จกัรวาลกบัสัจธรรม แควนตัมจติวญิญาณ / ผู้เขยีน ประสาน ต่างใจ 501 ป171จ 2538
1195 T0000000018195 จกัรวาลกบัสัจธรรม แควนตัมจติวญิญาณ / ผู้เขยีน ประสาน ต่างใจ 501 ป171จ 2538
1196 T0000000031590 จากความคิดสู่ความอา่นผ่านภาษา / โดย เจตนา นาควชัระ...[และคนอื่น ๆ] 401.4 จ254จ 2537
1197 T0000000031591 จากความคิดสู่ความอา่นผ่านภาษา / โดย เจตนา นาควชัระ...[และคนอื่น ๆ] 401.4 จ254จ 2537
1198 T0000000051821 จากชลบุรีถงึสีชงั : หนังสืออา่นเพิ่มเติมสร้างเสริมประสบการณ์ชวีติ ระดับประถมศึกษาและอา่นเพิ่มเติมสังคมศึกษา ระดับมธัยมศึกษา / 

วรรณี จนัทรศิริ...[และคนอื่น ๆ] ผู้เขยีน; ปราณี ปราบริป,ู ขวญัฟ้า นิยมในธรรม, บรรณาธกิาร
915.9304ชบ ว17จ 2542

1199 T0000000051822 จากชลบุรีถงึสีชงั : หนังสืออา่นเพิ่มเติมสร้างเสริมประสบการณ์ชวีติ ระดับประถมศึกษาและอา่นเพิ่มเติมสังคมศึกษา ระดับมธัยมศึกษา / 
วรรณี จนัทรศิริ...[และคนอื่น ๆ] ผู้เขยีน; ปราณี ปราบริป,ู ขวญัฟ้า นิยมในธรรม, บรรณาธกิาร

915.9304ชบ ว17จ 2542

1200 T0000000051823 จากชลบุรีถงึสีชงั : หนังสืออา่นเพิ่มเติมสร้างเสริมประสบการณ์ชวีติ ระดับประถมศึกษาและอา่นเพิ่มเติมสังคมศึกษา ระดับมธัยมศึกษา / 
วรรณี จนัทรศิริ...[และคนอื่น ๆ] ผู้เขยีน; ปราณี ปราบริป,ู ขวญัฟ้า นิยมในธรรม, บรรณาธกิาร

915.9304ชบ ว17จ 2542

1201 T0000000034232 จากดวงใจ / คีตกร(นามแฝง) 780 ส223จ 2503
1202 T0000000034231 จากดวงใจ / คีตกร(นามแฝง) 780 ส223จ 2503
1203 T0000000052048 จากห้องสมดุสู่ส านักวทิยบริการ : สังเขปประวติัและสรุปผลงานในรอบ 24 ปี / สุวนัช ศรีสง่า 025 ส247จ 2542
1204 T0000000004869 จารอดีต 030 จ226 2535



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
1205 T0000000029604 จติเกษม : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแกเ่ด็ก / พระพจนารถ ปภาโส(วฒันด ารง) 294.35 พ171จ 2539
1206 T0000000029605 จติเกษม : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแกเ่ด็ก / พระพจนารถ ปภาโส(วฒันด ารง) 294.35 พ171จ 2539
1207 T0000000029606 จติเกษม : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแกเ่ด็ก / พระพจนารถ ปภาโส(วฒันด ารง) 294.35 พ171จ 2539
1208 T0000000029607 จติเกษม : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแกเ่ด็ก / พระพจนารถ ปภาโส(วฒันด ารง) 294.35 พ171จ 2539
1209 T0000000032390 จติวทิยาเพื่อการพัฒนาคนตามแนวธรรมชาติ / พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตฺุโต) 294.301 พ171จ 2539
1210 T0000000032391 จติวทิยาเพื่อการพัฒนาคนตามแนวธรรมชาติ / พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตฺุโต) 294.301 พ171จ 2539
1211 T0000000032392 จติวทิยาเพื่อการพัฒนาคนตามแนวธรรมชาติ / พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตฺุโต) 294.301 พ171จ 2539
1212 T0000000071244 จติวทิยาเพื่อการพัฒนาคนตามแนวธรรมชาติ / พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตฺุโต) 294.301 พ171จ 2543
1213 T0000000071245 จติวทิยาเพื่อการพัฒนาคนตามแนวธรรมชาติ / พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตฺุโต) 294.301 พ171จ 2543
1214 T0000000071246 จติวทิยาเพื่อการพัฒนาคนตามแนวธรรมชาติ / พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตฺุโต) 294.301 พ171จ 2543
1215 T0000000005846 จติวทิยาองค์กรอตุสาหกรรม : การบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละการเพิ่มผลิตภาพ / โดย วฑูิรย ์สิมะโชคดี 158 ว233จ 2538
1216 T0000000005847 จติวทิยาองค์กรอตุสาหกรรม : การบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละการเพิ่มผลิตภาพ / โดย วฑูิรย ์สิมะโชคดี 158 ว233จ 2538
1217 T0000000005848 จติวทิยาองค์กรอตุสาหกรรม : การบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละการเพิ่มผลิตภาพ / โดย วฑูิรย ์สิมะโชคดี 158 ว233จ 2538
1218 T0000000075693 จนีแผ่นดินไหว พลังใจเหนือภยัพิบัติ / ฟาน จนู 363.3495951 ฟ224จ 2551
1219 T0000000012871 จลุเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / เดช กาญจนางกรู 338.5 ด252จ 2539
1220 T0000000044453 เจา้ชาวบ้าน เล่ม 2 : รวมบทความแปลเกี่ยวกบัสังคมไทยโบราณ ครอบครัว พิธกีรรม และการเปล่ียนแปลง / ของ ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน;์ ปริต

ตา เฉลิมเผ่า กออนันต์กลู, บรรณาธกิาร
390.09593 อ113จ 2540

1221 T0000000068765 เจา้ประคู้น..นขอเป็น...หัวหน้างานตัวจริงเสียงจริงซะทีเถอะ! / วรีะ บุญญาดีวงค์ 658.4092 ว237จ 2548
1222 T0000000068766 เจา้ประคู้น..นขอเป็น...หัวหน้างานตัวจริงเสียงจริงซะทีเถอะ! / วรีะ บุญญาดีวงค์ 658.4092 ว237จ 2548
1223 T0000000068767 เจา้ประคู้น..นขอเป็น...หัวหน้างานตัวจริงเสียงจริงซะทีเถอะ! / วรีะ บุญญาดีวงค์ 658.4092 ว237จ 2548
1224 T0000000042059 เจาะลึกภาษาองักฤษ / ปรีชา เสนะกลุ...(และคนอื่นๆ) 428 ป173จ 2540
1225 T0000000042060 เจาะลึกภาษาองักฤษ / ปรีชา เสนะกลุ...(และคนอื่นๆ) 428 ป173จ 2540
1226 T0000000056267 โจทย ์2000 ขอ้ คณิตศาสตร์ดีสครีต = 2000solved problems in discrete mathematics / ของ ซีมวัร์ ลิปชทูซ์, มาร์ค ลาร์ส ลิปสัน; 

ลออ เพิ่มสมบัติ, ผู้แปล; สุพจน์ รัตนาพันธุ,์ บรรณาธกิาร
510.76 ล235จ 2542

1227 T0000000056268 โจทย ์2000 ขอ้ คณิตศาสตร์ดีสครีต = 2000solved problems in discrete mathematics / ของ ซีมวัร์ ลิปชทูซ์, มาร์ค ลาร์ส ลิปสัน; 
ลออ เพิ่มสมบัติ, ผู้แปล; สุพจน์ รัตนาพันธุ,์ บรรณาธกิาร

510.76 ล235จ 2542

1228 T0000000022260 ฉลากโภชนาการ = Nutrition labeling / โดย ทรงศักด์ิ ศรีอนุชาต...[และคนอื่น ๆ] 613.2 ท17ฉ 2538
1229 T0000000054579 ชยันาท : เมอืงแห่งแมน่้ าสามสาย / สายน้ า เสฏฐพงศ์, เรียบเรียง; ถวลิ มนัสน้อม, บรรณาธกิาร 915.9304ชน ส225ช 2542
1230 T0000000013238 ชา้งไทย / สุทธลัิกษณ์ อ าพันธว์งศ์ ; สุพจน์ แจง้เร็ว, บรรณาธกิาร 390.09593 ส244ช 2537
1231 T0000000013239 ชา้งไทย / สุทธลัิกษณ์ อ าพันธว์งศ์ ; สุพจน์ แจง้เร็ว, บรรณาธกิาร 390.09593 ส244ช 2537
1232 T0000000013240 ชา้งไทย / สุทธลัิกษณ์ อ าพันธว์งศ์ ; สุพจน์ แจง้เร็ว, บรรณาธกิาร 390.09593 ส244ช 2537
1233 T0000000021205 ชาวนา ปราบ โรคขา้ว / โดย สมคิด ดิสถาพร 632 ส16ช 2532
1234 T0000000053628 ชวีเคมขีองวติามนิ / สมทรง เลขะกลุ, บรรณาธกิาร 615.328 ช237 2543
1235 T0000000053629 ชวีเคมขีองวติามนิ / สมทรง เลขะกลุ, บรรณาธกิาร 615.328 ช237 2543
1236 T0000000053630 ชวีเคมขีองวติามนิ / สมทรง เลขะกลุ, บรรณาธกิาร 615.328 ช237 2543
1237 T0000000043380 ชวีวทิยา 1 / ปรีชา สุวรรณพินิจ, นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ 578 ป173ช 2540
1238 T0000000043381 ชวีวทิยา 1 / ปรีชา สุวรรณพินิจ, นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ 578 ป173ช 2540
1239 T0000000043385 ชวีวทิยา 2 / ปรีชา สุวรรณพินิจ, นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ 578 ป173ช 2540
1240 T0000000028714 ชวีติมหาเศรษฐี จากสองมอืเปล่า / ผู้เขยีน แรม 650.1 ร286ช 2535
1241 T0000000027000 ชวีติวฒันา = Look younger live longer / เกยล์อร์ด ฮอเซอร์; จฑุามาศ(นามแฝง), ผู้แปล 640 ฮ19ช 2513
1242 T0000000027033 ชวีติวฒันา = Look younger live longer / เกยล์อร์ด ฮอเซอร์; จฑุามาศ(นามแฝง), ผู้แปล 640 ฮ19ช 2513
1243 T0000000058501 ชดุวชิาการประเมนิเพื่อพัฒนา = Evaluation for development / ส านักมาตรฐานการศึกษา ส านักงานสภาสถาบันราชภฏั 

กระทรวงศึกษาธกิาร, ส านักมาตรฐานอดุมศึกษา ทบวงมหาวทิยาลัย
658.404 ก171ช 2545

1244 T0000000058502 ชดุวชิาการประเมนิเพื่อพัฒนา = Evaluation for development / ส านักมาตรฐานการศึกษา ส านักงานสภาสถาบันราชภฏั 
กระทรวงศึกษาธกิาร, ส านักมาตรฐานอดุมศึกษา ทบวงมหาวทิยาลัย

658.404 ก171ช 2545

1245 T0000000024244 เชื้อรากอ่โรคในสัตว ์= Veterinary pathogenic fungi / อรวรรณ นวภีาพ 616.969 อ17ช 2531
1246 T0000000024245 เชื้อรากอ่โรคในสัตว ์= Veterinary pathogenic fungi / อรวรรณ นวภีาพ 616.969 อ17ช 2531
1247 T0000000024246 เชื้อรากอ่โรคในสัตว ์= Veterinary pathogenic fungi / อรวรรณ นวภีาพ 616.969 อ17ช 2531
1248 T0000000061723 ใชย้า - ต้องรู้ / เรวดี ธรรมอปุกรณ์, สาริณีย ์กฤติยานันต์ 615.1 ร257ช 2544
1249 T0000000002435 ซิมโฟนี # 1 = Symphony / ชชูยั ธนสารต้ังเจริญ... [และคนอื่น ๆ] 005.3 ช242ซ
1250 T0000000002436 ซิมโฟนี # 1 = Symphony / ชชูยั ธนสารต้ังเจริญ... [และคนอื่น ๆ] 005.3 ช242ซ
1251 T0000000003680 ซิมโฟนี # 1 = Symphony / ชชูยั ธนสารต้ังเจริญ... [และคนอื่น ๆ] 005.3 ช242ซ
1252 T0000000003071 ซีดี - รอม = CD - ROM / กดิานันท์ มลิทอง 004.56 ก234ซ 2538
1253 T0000000003072 ซีดี - รอม = CD - ROM / กดิานันท์ มลิทอง 004.56 ก234ซ 2538
1254 T0000000025579 เซลล์มหัศจรรย ์: มติิใหมใ่นการรักษามะเร็ง / จอห์น แบร่ี เขยีน; ภกัตร์เพ็ญทิพยมนตรี, ผู้แปล; ศริศักด์ิ สุนทรไชย, บรรณาธกิาร 614.59994 บ287ซ 2536
1255 T0000000025580 เซลล์มหัศจรรย ์: มติิใหมใ่นการรักษามะเร็ง / จอห์น แบร่ี เขยีน; ภกัตร์เพ็ญทิพยมนตรี, ผู้แปล; ศริศักด์ิ สุนทรไชย, บรรณาธกิาร 614.59994 บ287ซ 2536
1256 T0000000025581 เซลล์มหัศจรรย ์: มติิใหมใ่นการรักษามะเร็ง / จอห์น แบร่ี เขยีน; ภกัตร์เพ็ญทิพยมนตรี, ผู้แปล; ศริศักด์ิ สุนทรไชย, บรรณาธกิาร 614.59994 บ287ซ 2536



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
1257 T0000000004292 ฐานขอ้มลูบรรณานุกรม : การสร้างและการใช ้/ พิมพ์ร าไพ เปรมสมทิธ์ 025.04 พ236ฐ 2538
1258 T0000000038408 ดอยตุงกบัมหาชนิธาตุเจา้ / ทิว วชิยัขทัคะ 915.9304 ท237ด 2534
1259 T0000000038449 ดอยตุงกบัมหาชนิธาตุเจา้ / ทิว วชิยัขทัคะ 915.9304 ท237ด 2534
1260 T0000000002059 ดาราศาสตร์พื้นฐาน : เปิดโลกเร้นลับและมติิพิศวงแห่งปรากฏการณ์บนท้องฟ้าโดลก และดวงดาว / โดย รุจริาพรรณ รุ่งรอด ; พีระพล ธนะ

พานิช, บรรณาธกิาร
520 ร242ด 2540

1261 T0000000002868 ดิจติอลคอมพิวเตอร์ลอจกิ / โดย สาธติ วงศ์ประทีป 004.0151 ส223ด 2537
1262 T0000000002869 ดิจติอลคอมพิวเตอร์ลอจกิ / โดย สาธติ วงศ์ประทีป 004.0151 ส223ด 2537
1263 T0000000003015 ดิจติอลคอมพิวเตอร์ลอจกิ / โดย สาธติ วงศ์ประทีป 004.0151 ส223ด 2537
1264 T0000000002891 ดิจติอลพื้นฐาน / ธนัท ชยัยทุธ, กณพ แกว้พิชยั 004.16 ธ151ด 2536
1265 T0000000002892 ดิจติอลพื้นฐาน / ธนัท ชยัยทุธ, กณพ แกว้พิชยั 004.16 ธ151ด 2536
1266 T0000000002893 ดิจติอลพื้นฐาน / ธนัท ชยัยทุธ, กณพ แกว้พิชยั 004.16 ธ151ด 2536
1267 T0000000002894 ดิจติอลพื้นฐาน / ธนัท ชยัยทุธ, กณพ แกว้พิชยั 004.16 ธ151ด 2536
1268 T0000000045606 ดิจติอลพื้นฐาน / ธนัท ชยัยทุธ, กณพ แกว้พิชยั 004.16 ธ151ด 2536
1269 T0000000058662 ดิจติอลและการออกแบบวงจรลอจกิ / โดย สุวฒัน์ รอดผล 621.381 ส247ด 2544
1270 T0000000058663 ดิจติอลและการออกแบบวงจรลอจกิ / โดย สุวฒัน์ รอดผล 621.381 ส247ด 2544
1271 T0000000058664 ดิจติอลและการออกแบบวงจรลอจกิ / โดย สุวฒัน์ รอดผล 621.381 ส247ด 2544
1272 T0000000043485 ดีวดีี แผ่นดิจทิัลอเนกประสงค์ / กดิานันท์ มลิทอง 004.56 ก234ด 2541
1273 T0000000043486 ดีวดีี แผ่นดิจทิัลอเนกประสงค์ / กดิานันท์ มลิทอง 004.56 ก234ด 2541
1274 T0000000041388 เด็ก 2 วฒันธรรม / สมพงษ์ จติระดับ 371.97 ส16ด 2536
1275 T0000000041389 เด็ก 2 วฒันธรรม / สมพงษ์ จติระดับ 371.97 ส16ด 2536
1276 T0000000041390 เด็ก 2 วฒันธรรม / สมพงษ์ จติระดับ 371.97 ส16ด 2536
1277 1001402 ต้นก าเนิดชนชาติและประเพณีจนี / หล่ีเส่ียวเซียง; ปณัฐพรรณ เจริญวรรณ และปรมนิทร์พร เจริญวรรณ, ผู้แปล 390.0951 ห173ต 2551
1278 T0000000018900 ตัวแปรเชงิซ้อน / โดย สุพิน ฉายากลุ 515.9 ส246ต 2526
1279 T0000000046860 ตัวอยา่งแผนการจดัประสบการณ์ ระดับกอ่นประถมศึกษา / คณะผู้รวบรวมและเรียบเรียง พูนศรี อิ่มประไพ, มทันา มรรคผล, อนัญญา นวา

รัตน์
371.102 พ245ต 2541

1280 T0000000046861 ตัวอยา่งแผนการจดัประสบการณ์ ระดับกอ่นประถมศึกษา / คณะผู้รวบรวมและเรียบเรียง พูนศรี อิ่มประไพ, มทันา มรรคผล, อนัญญา นวา
รัตน์

371.102 พ245ต 2541

1281 T0000000046862 ตัวอยา่งแผนการจดัประสบการณ์ ระดับกอ่นประถมศึกษา / คณะผู้รวบรวมและเรียบเรียง พูนศรี อิ่มประไพ, มทันา มรรคผล, อนัญญา นวา
รัตน์

371.102 พ245ต 2541

1282 T0000000033635 ตัวอยา่งเรียงความและยอ่ความ / หลวงส าเร็จวรรณกจิ 808.4 ส227ต 2513
1283 T0000000073884 ตามเส้นทางงานชา่งโบราณ : ประวติัศาสตร์ศิลปะกบัการท่องเที่ยว" / ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ, บรรณาธกิาร 720 ศ237ต 2550
1284 T0000000027981 ต ารากล้วยไมส้ าหรับผู้เร่ิมเล่น / ไพบูลย ์ไพรีพ่ายฤทธิ์ 635.9344 พ295ต 2521
1285 T0000000027985 ต ารากล้วยไมส้ าหรับผู้เร่ิมเล่น / ไพบูลย ์ไพรีพ่ายฤทธิ์ 635.9344 พ295ต 2521
1286 T0000000033632 ต าราเรียงความชั้นสูง / เปล้ือง ณ นคร 808.4 ป257ต 2512
1287 T0000000033633 ต าราเรียงความชั้นสูง / เปล้ือง ณ นคร 808.4 ป257ต 2512
1288 T0000000029320 ต าราวชิาชดุครูประกาศนียบัตรวชิาการศึกษาวชิาภาษาไทย ตอน 1 : วธิสีอนภาษาไทย / โดย รองรัตน์ อศิรภกัดี, เทือกกสุุมา ณ อยธุยา 372.6 ร19ต 2515

1289 T0000000029321 ต าราวชิาชดุครูประกาศนียบัตรวชิาการศึกษาวชิาภาษาไทย ตอน 1 : วธิสีอนภาษาไทย / โดย รองรัตน์ อศิรภกัดี, เทือกกสุุมา ณ อยธุยา 372.6 ร19ต 2515

1290 T0000000022441 ตู้ยาประจ าบ้าน / สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, กองบรรณาธกิาร "รักลูก" 615.1 จ249ต 2536
1291 T0000000024559 แต่งตัวดีมสีไตล์ = Always in style / ดอริส พูเซอร์ เขยีน; นัชชา ชยากร, ผู้แปล 646.3 พ242ต 2538
1292 T0000000024558 แต่งตัวดีมสีไตล์ = Always in style / ดอริส พูเซอร์ เขยีน; นัชชา ชยากร, ผู้แปล 646.3 พ242ต 2538
1293 T0000000044352 ถกคุณภาพ = Quality Story / โดย กฤษฎ ์อทุัยรัตน์ 658.401 ก298ถ 2541
1294 T0000000044353 ถกคุณภาพ = Quality Story / โดย กฤษฎ ์อทุัยรัตน์ 658.401 ก298ถ 2541
1295 T0000000044354 ถกคุณภาพ = Quality Story / โดย กฤษฎ ์อทุัยรัตน์ 658.401 ก298ถ 2541
1296 T0000000025598 ถาม-ตอบ ปัญหาโรคเอดส์ / ผู้เขยีน สถาพร มานัสสถติย์ 616.9792 ส142ถ 2538
1297 T0000000025574 ถาม-ตอบ ปัญหาโรคเอดส์ / สถาพร มานัสสถติย ์ผู้เขยีน 616.9792 ส142ถ 2535
1298 T0000000036108 ถา่ยรูปเมอืงไทยสมยัแรก / เอนก นาวกิมลู 770 อ225ถ 2535
1299 T0000000057858 ถงึเวลามาร้ือปรับระบบพัฒนาคนกนัใหม ่/ พระธรรมปิฏก(ป.อ.ปยตฺุโต); สวา่ง วงศ์ฟ้าเล่ือน, บรรณาธกิาร 294.3 พ171ถ 2543
1300 T0000000057859 ถงึเวลามาร้ือปรับระบบพัฒนาคนกนัใหม ่/ พระธรรมปิฏก(ป.อ.ปยตฺุโต); สวา่ง วงศ์ฟ้าเล่ือน, บรรณาธกิาร 294.3 พ171ถ 2543
1301 T0000000057860 ถงึเวลามาร้ือปรับระบบพัฒนาคนกนัใหม ่/ พระธรรมปิฏก(ป.อ.ปยตฺุโต); สวา่ง วงศ์ฟ้าเล่ือน, บรรณาธกิาร 294.3 พ171ถ 2543
1302 T0000000058874 ทดลองปฐพีกลศาสตร์ = Soil laboratory testing / โดย สถาพร คูวจิติรจารุ 624.151 ส142ท 2541
1303 T0000000058875 ทดลองปฐพีกลศาสตร์ = Soil laboratory testing / โดย สถาพร คูวจิติรจารุ 624.151 ส142ท 2541
1304 T0000000058876 ทดลองปฐพีกลศาสตร์ = Soil laboratory testing / โดย สถาพร คูวจิติรจารุ 624.151 ส142ท 2541
1305 T0000000024686 ทดสอบพัฒนาการลูกน้อย : เพื่อค้นหาศักยภาพในตัวลูกและชว่ยให้ลูกพัฒนาศักยภาพของตนได้เต็มก าลัง / มเิรียม สต๊อบเพิร์ด เขยีน; นพดล 

เวชสวสัด์ิ แปล
612.65 ส14ท 2536



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
1306 T0000000024687 ทดสอบพัฒนาการลูกน้อย : เพื่อค้นหาศักยภาพในตัวลูกและชว่ยให้ลูกพัฒนาศักยภาพของตนได้เต็มก าลัง / มเิรียม สต๊อบเพิร์ด เขยีน; นพดล 

เวชสวสัด์ิ แปล
612.65 ส14ท 2536

1307 T0000000011721 ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ / สมชาย เดชะพรหมพันธุ,์ สุรินทร์ มจัฉาชพี 333.72 ส16ท 2532
1308 T0000000047946 ทรัพยากรสนเทศเพื่อการศึกษาค้นควา้ / โดย สุกานดา ดีโพธิก์ลาง...[และคนอื่น ๆ] 025 ส241ท 2542
1309 T0000000016747 ทรัพยากรสนเทศเพื่อการศึกษาค้นควา้ / โดย สุกานดา ดีโพธิก์ลาง...[และคนอื่น ๆ] 025 ส241ท 2542
1310 T0000000043318 ทฤษฎกีารตัดสินใจทางสถติิขั้นต้น = Introduction to Statistical Decision Theory / อ านวย มณีศรีวงศ์กลู 658.4034 อ225ท 2539
1311 T0000000042439 ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วม : ต้นแบบการเรียนรู้ทางด้านหลักทฤษฎแีละแนวปฏบิัติ / โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
370.152 ส225ท 2540

1312 T0000000042440 ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วม : ต้นแบบการเรียนรู้ทางด้านหลักทฤษฎแีละแนวปฏบิัติ / โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

370.152 ส225ท 2540

1313 T0000000042441 ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วม : ต้นแบบการเรียนรู้ทางด้านหลักทฤษฎแีละแนวปฏบิัติ / โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

370.152 ส225ท 2540

1314 T0000000042434 ทฤษฎกีารเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด : ต้นแบบการเรียนรู้ทางด้านหลักทฤษฎแีละแนวปฏบิัติ / โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

370.152 ส225ท 2540

1315 T0000000042435 ทฤษฎกีารเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด : ต้นแบบการเรียนรู้ทางด้านหลักทฤษฎแีละแนวปฏบิัติ / โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

370.152 ส225ท 2540

1316 T0000000042436 ทฤษฎกีารเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด : ต้นแบบการเรียนรู้ทางด้านหลักทฤษฎแีละแนวปฏบิัติ / โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

370.152 ส225ท 2540

1317 T0000000042427 ทฤษฎกีารเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย : การฝึกฝนกาย วาจาใจ : ต้นแบบการเรียนรู้ทางด้านหลักทฤษฎแีละแนวปฏบิัติ / 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ; อ าไพ สุจริตกลุ หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ

370.152 ส225ท 2540

1318 T0000000042429 ทฤษฎกีารเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย : การฝึกฝนกาย วาจาใจ : ต้นแบบการเรียนรู้ทางด้านหลักทฤษฎแีละแนวปฏบิัติ / 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ; อ าไพ สุจริตกลุ หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ

370.152 ส225ท 2540

1319 T0000000042430 ทฤษฎกีารเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย : การฝึกฝนกาย วาจาใจ : ต้นแบบการเรียนรู้ทางด้านหลักทฤษฎแีละแนวปฏบิัติ / 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ; อ าไพ สุจริตกลุ หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ

370.152 ส225ท 2540

1320 T0000000042445 ทฤษฎกีารเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย : ศิลปะ ดนตรี กฬีา: ต้นแบบการเรียนรู้ทางด้านหลักทฤษฎแีละแนวปฏบิัติ / 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

370.152 ส225ท 2540

1321 T0000000042446 ทฤษฎกีารเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย : ศิลปะ ดนตรี กฬีา: ต้นแบบการเรียนรู้ทางด้านหลักทฤษฎแีละแนวปฏบิัติ / 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

370.152 ส225ท 2540

1322 T0000000042444 ทฤษฎกีารเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย : ศิลปะ ดนตรี กฬีา: ต้นแบบการเรียนรู้ทางด้านหลักทฤษฎแีละแนวปฏบิัติ / 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

370.152 ส225ท 2540

1323 T0000000042449 ทฤษฎกีารเรียนรู้อยา่งมคีวามสุข : ต้นแบบการเรียนรู้ทางด้านหลักทฤษฎแีละแนวปฏบิัติ / โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ; กติิยวดี บุญซ่ือ หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ

370.152 ส225ท 2540

1324 T0000000042450 ทฤษฎกีารเรียนรู้อยา่งมคีวามสุข : ต้นแบบการเรียนรู้ทางด้านหลักทฤษฎแีละแนวปฏบิัติ / โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ; กติิยวดี บุญซ่ือ หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ

370.152 ส225ท 2540

1325 T0000000042451 ทฤษฎกีารเรียนรู้อยา่งมคีวามสุข : ต้นแบบการเรียนรู้ทางด้านหลักทฤษฎแีละแนวปฏบิัติ / โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ; กติิยวดี บุญซ่ือ หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ

370.152 ส225ท 2540

1326 T0000000022764 ทฤษฎกีารส่องสวา่ง = Principle of Illumination / ผู้เขยีน สาคร พลราชม 621.32 ส221ท 2525
1327 T0000000022765 ทฤษฎกีารส่องสวา่ง = Principle of Illumination / ผู้เขยีน สาคร พลราชม 621.32 ส221ท 2525
1328 T0000000048652 ทฤษฎเีคร่ืองมอืกลเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชา่งกลชั้น ปวช.1, 2 / โดย สุชาติ ถกูระเบียบ 621.9 ส242ท 2531
1329 T0000000048654 ทฤษฎเีคร่ืองมอืกลเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชา่งกลชั้น ปวช.1, 2 / โดย สุชาติ ถกูระเบียบ 621.9 ส242ท 2531
1330 T0000000058435 ทฤษฎเีคร่ืองรับวทิย ุAM-FM / เรียบเรียงโดย ประพันธ ์พิพัฒนสุข, วลิาวลัย ์โฉมเฉลา 621.384 ป171ท 2544
1331 T0000000058436 ทฤษฎเีคร่ืองรับวทิย ุAM-FM / เรียบเรียงโดย ประพันธ ์พิพัฒนสุข, วลิาวลัย ์โฉมเฉลา 621.384 ป171ท 2544
1332 T0000000058437 ทฤษฎเีคร่ืองรับวทิย ุAM-FM / เรียบเรียงโดย ประพันธ ์พิพัฒนสุข, วลิาวลัย ์โฉมเฉลา 621.384 ป171ท 2544
1333 T0000000050168 ทฤษฎเีคร่ืองวดัไฟฟ้า = Electrical Measurements / มงคล ทองสงคราม 621.37 ม12ท 2541
1334 T0000000049641 ทฤษฎเีคร่ืองวดัไฟฟ้า = Electrical Measurements / มงคล ทองสงคราม 621.37 ม12ท 2541
1335 T0000000048723 ทฤษฎโีครงสร้าง = Theory of Simple Structures / โดย ชาญชยั จารุจนิดา 624.1 ช222ท
1336 T0000000019608 ทฤษฎโีครงสร้าง = Theory of Structures / สมปอง สง่าแสง 624.1 ส16ท 2537
1337 T0000000047269 ทฤษฎชีา่งกลทั่วไป / วทิยา ทองขาว 621.9 ว234ท 2541
1338 T0000000047270 ทฤษฎชีา่งกลทั่วไป / วทิยา ทองขาว 621.9 ว234ท 2541
1339 T0000000047313 ทฤษฎชีา่งกลทั่วไป : วชิาชพีพื้นฐาน รหัส21000001 / โดย ผ่ายวชิาการบริษัท สกายบุ๊กส์ จ ากดั 621.9 ฝ225ท 2542
1340 T0000000047314 ทฤษฎชีา่งกลทั่วไป : วชิาชพีพื้นฐาน รหัส21000001 / โดย ผ่ายวชิาการบริษัท สกายบุ๊กส์ จ ากดั 621.9 ฝ225ท 2542
1341 T0000000047363 ทฤษฎชีา่งกลทั่วไป : วชิาชพีพื้นฐาน รหัส21000001 / โดย ผ่ายวชิาการบริษัท สกายบุ๊กส์ จ ากดั 621.9 ฝ225ท 2542
1342 T0000000000614 ทฤษฎตีรวจซ่อมงานอเิล็กทรอนิกส์ / ชเูกยีรติ จนัทรานี 621.38 ช241ท 2539
1343 T0000000009048 ทฤษฎบีรรษัทขา้มชาติ / สุวนิัย ภรณวลัย 338.88 ส247ท 2532



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
1344 T0000000009049 ทฤษฎบีรรษัทขา้มชาติ / สุวนิัย ภรณวลัย 338.88 ส247ท 2532
1345 T0000000049612 ทฤษฎไีฟฟ้าเบื้องต้น วชิาชพีพื้นฐานชา่งอตุสาหกรรม คณะชา่ง / เรียบเรียงโดย นภทัร วจันเทพินทร์, บุญม ีสุวรรณดี 621.31 น161ท 2532
1346 T0000000004013 ทฤษฎรีะบบสารสนเทศเพื่อการจดัการส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ / ชยัวฒิุ ชยัพันธุ์ 020 ช216ท 2534
1347 T0000000004014 ทฤษฎรีะบบสารสนเทศเพื่อการจดัการส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ / ชยัวฒิุ ชยัพันธุ์ 020 ช216ท 2534
1348 T0000000004015 ทฤษฎรีะบบสารสนเทศเพื่อการจดัการส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ / ชยัวฒิุ ชยัพันธุ์ 020 ช216ท 2534
1349 T0000000003189 ทฤษฎแีละการใชร้ะบบเครือขา่ย LAN / อภชิาติ อศัวาดิศยางกรู 004.68 อ163ท 2536
1350 T0000000003187 ทฤษฎแีละการใชร้ะบบเครือขา่ย LAN / อภชิาติ อศัวาดิศยางกรู 004.68 อ163ท 2536
1351 T0000000003186 ทฤษฎแีละการใชร้ะบบเครือขา่ย LAN / อภชิาติ อศัวาดิศยางกรู 004.68 อ163ท 2536
1352 T0000000003185 ทฤษฎแีละการใชร้ะบบเครือขา่ย LAN / อภชิาติ อศัวาดิศยางกรู 004.68 อ163ท 2536
1353 T0000000003188 ทฤษฎแีละการใชร้ะบบเครือขา่ย LAN / อภชิาติ อศัวาดิศยางกรู 004.68 อ163ท 2536
1354 T0000000003184 ทฤษฎแีละการใชร้ะบบเครือขา่ย LAN / อภชิาติ อศัวาดิศยางกรู 004.68 อ163ท 2536
1355 T0000000071617 ทฤษฎแีละการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง / โตศักด์ิ ทัศนานุตริยะ 621.3192 ต281ท 2542
1356 T0000000071618 ทฤษฎแีละการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง / โตศักด์ิ ทัศนานุตริยะ 621.3192 ต281ท 2542
1357 T0000000049601 ทฤษฎแีละตัวอยา่งโจทยก์ารวเิคราะห์โครงสร้าง = Schaum's outline series : Theory and problems of structural analysis / แจน เจ

 ทูมา; สงวน วงษ์ชวลิตกลุ, พิมาน ชาญวานิชบริการ, ผู้แปล; สุพจน์ รัตนาพันธุ,์ บรรณาธกิาร
624.171 ท246ท 2541

1358 T0000000056272 ทฤษฎแีละตัวอยา่งโจทยค์ณิตศาสตร์เบื้องต้นกบัการน าไปใชท้างด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี= Theory and problems of basic 
mathematics with applications to science andtechnology / ของ เฮม ครูกลาค, จอห์น ที มอร์; อบุลวรรณ เงินวจิติร, ผู้แปล; สุพจน์
 รัตนาพันธุ,์ บรรณาธกิาร

510 ค174ท 2540

1359 T0000000056273 ทฤษฎแีละตัวอยา่งโจทยค์ณิตศาสตร์เบื้องต้นกบัการน าไปใชท้างด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี= Theory and problems of basic 
mathematics with applications to science andtechnology / ของ เฮม ครูกลาค, จอห์น ที มอร์; อบุลวรรณ เงินวจิติร, ผู้แปล; สุพจน์
 รัตนาพันธุ,์ บรรณาธกิาร

510 ค174ท 2540

1360 T0000000018957 ทฤษฎแีละตัวอยา่งโจทยพ์ีชคณิตเชงิเส้น = Theory and Problems of Linear Algebra / เซมอร์ ลิปสซุทซ์; สมพร สูตินันท์โอภาส, ผู้แปล 512.5 ล235ท 2537

1361 T0000000018958 ทฤษฎแีละตัวอยา่งโจทยพ์ีชคณิตเชงิเส้น = Theory and Problems of Linear Algebra / เซมอร์ ลิปสซุทซ์; สมพร สูตินันท์โอภาส, ผู้แปล 512.5 ล235ท 2537

1362 T0000000030192 ทฤษฎแีละแนวคิดในการสร้างแบบทดสอบสมทิธภิาพทางภาษาองักฤษ / ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ 420.076 ศ237ท 2538
1363 T0000000030193 ทฤษฎแีละแนวคิดในการสร้างแบบทดสอบสมทิธภิาพทางภาษาองักฤษ / ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ 420.076 ศ237ท 2538
1364 T0000000000737 ทฤษฎแีละใบงานการทดลองออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี = Operational amplifier and lineer integrated circuits / โดย ฤทธริงค์ 

ต าแหน่งจนี, วฑูิร มลิวลัย์
621.381 ฤ14ท 2540

1365 T0000000000738 ทฤษฎแีละใบงานการทดลองออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี = Operational amplifier and lineer integrated circuits / โดย ฤทธริงค์ 
ต าแหน่งจนี, วฑูิร มลิวลัย์

621.381 ฤ14ท 2540

1366 T0000000000739 ทฤษฎแีละใบงานการทดลองออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี = Operational amplifier and lineer integrated circuits / โดย ฤทธริงค์ 
ต าแหน่งจนี, วฑูิร มลิวลัย์

621.381 ฤ14ท 2540

1367 T0000000058445 ทฤษฎแีละปฏบิัติเคร่ืองรับโทรทัศน์ : เล่ม 2 / บุญชดั เนติศักด์ิ 621.388 บ243ท 2544
1368 T0000000058446 ทฤษฎแีละปฏบิัติเคร่ืองรับโทรทัศน์ : เล่ม 2 / บุญชดั เนติศักด์ิ 621.388 บ243ท 2544
1369 T0000000049592 ทฤษฎวีงจรไฟฟ้ากระแสสลับ / โดย บรรจง จนัทมาศ 621.313 บ17ท 2542
1370 T0000000012736 ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์วา่ด้วยการแทรกแซงของรัฐ / ไกรยทุธ ธรีตยาคีนันท์ 336.3 ก297ท 2525
1371 T0000000012737 ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์วา่ด้วยการแทรกแซงของรัฐ / ไกรยทุธ ธรีตยาคีนันท์ 336.3 ก297ท 2525
1372 T0000000044594 ทฤษฎสัีมพัทธภาพ = Relativity for Layman. / เจมส์ เอ. โคลแมน; สุวทิย ์ชวเดช, ผู้แปล 530.11 ค287ท 2541
1373 T0000000044595 ทฤษฎสัีมพัทธภาพ = Relativity for Layman. / เจมส์ เอ. โคลแมน; สุวทิย ์ชวเดช, ผู้แปล 530.11 ค287ท 2541
1374 T0000000071536 ทฤษฎสีายส่งไฟฟ้า / ดร.กติติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์ 621.3192 ก233ท 2541
1375 T0000000071537 ทฤษฎสีายส่งไฟฟ้า / ดร.กติติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์ 621.3192 ก233ท 2541
1376 T0000000071538 ทฤษฎสีายส่งไฟฟ้า / ดร.กติติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์ 621.3192 ก233ท 2541
1377 T0000000024226 ทฤษฎหีลักสูตรอตุสาหกรรมศิลป์ = Jackson's mill industrial arts curriculum theory / แฟร์มอนต์ สเตท คอลเลจ; เปร่ือง กจิรัตนี, ผู้

แปล
600.0711 ฟ287ท 2537

1378 T0000000041391 ทฤษฎหีลักสูตรอตุสาหกรรมศิลป์ = Jackson's mill industrial arts curriculum theory / แฟร์มอนต์ สเตท คอลเลจ; เปร่ือง กจิรัตนี, ผู้
แปล

600.0711 ฟ287ท 2537

1379 T0000000041392 ทฤษฎหีลักสูตรอตุสาหกรรมศิลป์ = Jackson's mill industrial arts curriculum theory / แฟร์มอนต์ สเตท คอลเลจ; เปร่ือง กจิรัตนี, ผู้
แปล

600.0711 ฟ287ท 2537

1380 T0000000042115 ทฤษฎอีเิล็กทรอนิกส์เบื้องต้น = Electronic  theory / โดย พันธศั์กด์ิ พุฒิมานิตพงศ์ 621.381 พ215ท
1381 T0000000054571 ทฤษฎอีเิล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม 1 = Industrial electronics I / โดย อนันท์ คัมภริานนท์ 621.381 อ151ท 2542
1382 T0000000010942 ทหารกบัการพัฒนาประเทศ / จารุภทัร เรืองสุวรรณ 355.032 จ226ท 2538
1383 T0000000075425 ทักษะการเป็นผู้น า / ลอยด์ เบรด ; ไพโรจน์ บาล์น แปลและเรียบเรียง 658.4092 บ257ท 2551
1384 T0000000075427 ทักษะการเป็นผู้น า / ลอยด์ เบรด ; ไพโรจน์ บาล์น แปลและเรียบเรียง 658.4092 บ257ท 2551
1385 T0000000027741 ทักษะการมอบหมายงานที่มปีระสิทธภิาพ(แผนการปฏบิัติงานเพื่อความส าเร็จ) / ประชมุ โพธกิลุ 658.402 ป171ท
1386 T0000000031644 ทักษะการเรียน : องค์ประกอบและวธิกีารวดั / อจัฉรา วงศ์โสธร 407 อ212ท 2532
1387 T0000000031645 ทักษะการเรียน : องค์ประกอบและวธิกีารวดั / อจัฉรา วงศ์โสธร 407 อ212ท 2532



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
1388 T0000000045221 ทางเลือก...ทางรอด / โดย ประพนธ ์ผาสุขยดื 658.4 ป171ท 2541
1389 T0000000045222 ทางเลือก...ทางรอด / โดย ประพนธ ์ผาสุขยดื 658.4 ป171ท 2541
1390 T0000000045223 ทางเลือก...ทางรอด / โดย ประพนธ ์ผาสุขยดื 658.4 ป171ท 2541
1391 T0000000021986 ท าอยา่งไรชวีติจะยนืยาวและมคีวามสุข ฉบับพิสดาร / โดย เฉก ธนะศิริ 613 ฉ251ท 2533
1392 T0000000005215 ที่ระลึก 30 ปี คณะมนุษศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่/ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 170.44 ม192ท 2539
1393 T0000000005216 ที่ระลึก 30 ปี คณะมนุษศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่/ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 170.44 ม192ท 2539
1394 T0000000005902 เทคนิคการขายไอเดีย / เอลเมอร์ วลีเลอร์ เขยีน; เฉลิมพงษ์ จริะรัตน์ แปลและเรียบเรียง 158 ว237ท 2537
1395 T0000000005903 เทคนิคการขายไอเดีย / เอลเมอร์ วลีเลอร์ เขยีน; เฉลิมพงษ์ จริะรัตน์ แปลและเรียบเรียง 158 ว237ท 2537
1396 T0000000005904 เทคนิคการขายไอเดีย / เอลเมอร์ วลีเลอร์ เขยีน; เฉลิมพงษ์ จริะรัตน์ แปลและเรียบเรียง 158 ว237ท 2537
1397 T0000000033651 เทคนิคการเขยีนบทความให้ประสบผลส าเร็จ / นิธ ิเอยีวศรีวงศ์...[และคนอื่น ๆ]; สมพันธ ์เตชะอธกิ, ธนะจกัร เยน็บ ารุง, บรรณาธกิาร 808.4 น234ท 2534

1398 T0000000004438 เทคนิคการค้นควา้และเรียบเรียงรายงานและเอกสารวชิาการอยา่งมปีระสิทธภิาพ / วลัลภ สวสัดิวลัลภ 025.343 ว217ท 2536
1399 T0000000004436 เทคนิคการค้นควา้และเรียบเรียงรายงานและเอกสารวชิาการอยา่งมปีระสิทธภิาพ / วลัลภ สวสัดิวลัลภ 025.343 ว217ท 2536
1400 T0000000070450 เทคนิคการจดัประชมุ / สมติ สัชณุกร 658.456 ส163ท 2547
1401 T0000000070451 เทคนิคการจดัประชมุ / สมติ สัชณุกร 658.456 ส163ท 2547
1402 T0000000074828 เทคนิคการจดัประชมุ / สมติ สัชณุกร 658.456 ส163ท 2547
1403 T0000000074829 เทคนิคการจดัประชมุ / สมติ สัชณุกร 658.456 ส163ท 2547
1404 T0000000003555 เทคนิคการใช ้Visual Foxpro 3.0 For Windows 005.3 ท251 2539
1405 T0000000058637 เทคนิคการใชเ้คร่ืองมอืงานไม ้/ โดย ปรวร์ี ชยัประสาธน์ 621.9 ป17ท 2544
1406 T0000000058638 เทคนิคการใชเ้คร่ืองมอืงานไม ้/ โดย ปรวร์ี ชยัประสาธน์ 621.9 ป17ท 2544
1407 T0000000049801 เทคนิคการเดินสายไฟและออกแบบติดต้ังไฟฟ้า: เขม็ขดัรัดสายไฟ ท่อโลหะ รางสายไฟ = Electrical Wiring and Design / เรียบเรียงโดย 

สุนทร ตรีนุภาพ...[และคนอื่น ๆ]
621.319 ส245ท 2530

1408 T0000000049802 เทคนิคการเดินสายไฟและออกแบบติดต้ังไฟฟ้า: เขม็ขดัรัดสายไฟ ท่อโลหะ รางสายไฟ = Electrical Wiring and Design / เรียบเรียงโดย 
สุนทร ตรีนุภาพ...[และคนอื่น ๆ]

621.319 ส245ท 2530

1409 T0000000049803 เทคนิคการเดินสายไฟและออกแบบติดต้ังไฟฟ้า: เขม็ขดัรัดสายไฟ ท่อโลหะ รางสายไฟ = Electrical Wiring and Design / เรียบเรียงโดย 
สุนทร ตรีนุภาพ...[และคนอื่น ๆ]

621.319 ส245ท 2530

1410 T0000000046334 เทคนิคการตัดเยบ็ =  Sewing technigues / ต้องตา จรูญศรีวฒันา 646 ต19ท 2539
1411 T0000000046335 เทคนิคการตัดเยบ็ =  Sewing technigues / ต้องตา จรูญศรีวฒันา 646 ต19ท 2539
1412 T0000000068755 เทคนิคการบริหารงานโครงการส าหรับนักวชิาชพีด้านวทิยาศาสตร์และวศิวกรรม =Project management techniquesfor science and 

engineering professionals / สุรีรัตน์ คชออ่น
658.404 ส247ท 2543

1413 T0000000068756 เทคนิคการบริหารงานโครงการส าหรับนักวชิาชพีด้านวทิยาศาสตร์และวศิวกรรม =Project management techniquesfor science and 
engineering professionals / สุรีรัตน์ คชออ่น

658.404 ส247ท 2543

1414 T0000000068757 เทคนิคการบริหารงานโครงการส าหรับนักวชิาชพีด้านวทิยาศาสตร์และวศิวกรรม =Project management techniquesfor science and 
engineering professionals / สุรีรัตน์ คชออ่น

658.404 ส247ท 2543

1415 T0000000039376 เทคนิคการบริหารเพิ่มผลงาน = High outputmanagement / แอนดรูว ์เอส โกรฟ; เริงศักด์ิปานเจริญ, ผู้แปล 658 ก287ท 2533
1416 T0000000015475 เทคนิคการบริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ม.ต้น - ม.ปลาย / รวบรวมเรียบเรียงโดย กติติ ธรีศานต์ 371.07 ก234ท 2539
1417 T0000000015476 เทคนิคการบริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ม.ต้น - ม.ปลาย / รวบรวมเรียบเรียงโดย กติติ ธรีศานต์ 371.07 ก234ท 2539
1418 T0000000015477 เทคนิคการบริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ม.ต้น - ม.ปลาย / รวบรวมเรียบเรียงโดย กติติ ธรีศานต์ 371.07 ก234ท 2539
1419 T0000000001923 เทคนิคการประชมุอยา่งมปีระสิทธผิล / วรีวธุ มาฆะศิรานนท์ 658.45 ว237ท 2541
1420 T0000000001924 เทคนิคการประชมุอยา่งมปีระสิทธผิล / วรีวธุ มาฆะศิรานนท์ 658.45 ว237ท 2541
1421 T0000000001925 เทคนิคการประชมุอยา่งมปีระสิทธผิล / วรีวธุ มาฆะศิรานนท์ 658.45 ว237ท 2541
1422 T0000000051230 เทคนิคการประเมนิโครงการ / สมคิด พรมจุ้ย 658.403 ส16ท 2542
1423 T0000000051231 เทคนิคการประเมนิโครงการ / สมคิด พรมจุ้ย 658.403 ส16ท 2542
1424 T0000000051232 เทคนิคการประเมนิโครงการ / สมคิด พรมจุ้ย 658.403 ส16ท 2542
1425 T0000000033646 เทคนิคการเป็นวทิยากรส าหรับขา้ราชการครู / ถวลัย ์มาศจรัส 808.5 ถ171ท 2535
1426 T0000000033647 เทคนิคการเป็นวทิยากรส าหรับขา้ราชการครู / ถวลัย ์มาศจรัส 808.5 ถ171ท 2535
1427 T0000000021238 เทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช = Plant Tissue Culture Techniques / ประศาสตร์ เกื้อมณี 581.0724 ป171ท 2536
1428 T0000000021240 เทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช = Plant Tissue Culture Techniques / ประศาสตร์ เกื้อมณี 581.0724 ป171ท 2536
1429 T0000000003642 เทคนิคการสร้างฟอนต์ด้วยโปรแกรม Fontographer ส าหรับวนิโดวส์ / ดุสิต สุภาสวสัด์ิ 005.369 ด248ท 2537
1430 T0000000003643 เทคนิคการสร้างฟอนต์ด้วยโปรแกรม Fontographer ส าหรับวนิโดวส์ / ดุสิต สุภาสวสัด์ิ 005.369 ด248ท 2537
1431 T0000000003644 เทคนิคการสร้างฟอนต์ด้วยโปรแกรม Fontographer ส าหรับวนิโดวส์ / ดุสิต สุภาสวสัด์ิ 005.369 ด248ท 2537
1432 T0000000049730 เทคนิคการส่องสวา่ง / ช านาญ ห่อเกยีรติ 621.32 ช225ท 2540
1433 T0000000049731 เทคนิคการส่องสวา่ง / ช านาญ ห่อเกยีรติ 621.32 ช225ท 2540
1434 T0000000065252 เทคนิคการสอบสวนโรคติดต่อ / กติติ พุฒิกานนท์ 614.4 ก234ท 2543
1435 T0000000065253 เทคนิคการสอบสวนโรคติดต่อ / กติติ พุฒิกานนท์ 614.4 ก234ท 2543
1436 T0000000024333 เทคนิคการให้อาหารโคเนื้อและโคนม = Beef and dairy cattle feeding techniques / เมธา วรรณพัฒน,์ ฉลอง วชริาภากร 636.2 ม254ท 2533
1437 T0000000024341 เทคนิคการให้อาหารโคเนื้อและโคนม = Beef and dairy cattle feeding techniques / เมธา วรรณพัฒน,์ ฉลอง วชริาภากร 636.2 ม254ท 2533



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
1438 T0000000024342 เทคนิคการให้อาหารโคเนื้อและโคนม = Beef and dairy cattle feeding techniques / เมธา วรรณพัฒน,์ ฉลอง วชริาภากร 636.2 ม254ท 2533
1439 T0000000000173 เทคนิคการออกแบบงานกราฟฟิกส์ด้วย CorelDraw = CorelDraw Design Workshop / เจ สกอ็ตต์ แฮมลิน, แบร่ี เมเยอร์ ; กอง

บรรณาธกิารวารสารไมโครคอมพิวเตอร์ยสูเซอร์, ผู้แปล
006.68 ฮ286ท 2540

1440 T0000000000174 เทคนิคการออกแบบงานกราฟฟิกส์ด้วย CorelDraw = CorelDraw Design Workshop / เจ สกอ็ตต์ แฮมลิน, แบร่ี เมเยอร์ ; กอง
บรรณาธกิารวารสารไมโครคอมพิวเตอร์ยสูเซอร์, ผู้แปล

006.68 ฮ286ท 2540

1441 T0000000000172 เทคนิคการออกแบบงานกราฟฟิกส์ด้วย CorelDraw = CorelDraw Design Workshop / เจ สกอ็ตต์ แฮมลิน, แบร่ี เมเยอร์ ; กอง
บรรณาธกิารวารสารไมโครคอมพิวเตอร์ยสูเซอร์, ผู้แปล

006.68 ฮ286ท 2540

1442 T0000000002906 เทคนิคการออกแบบโปรแกรม / ครรชติ มาลัยวงศ์, วชิติ ปุณวตัร์ 005.12 ค17ท 2536
1443 T0000000002907 เทคนิคการออกแบบโปรแกรม / ครรชติ มาลัยวงศ์, วชิติ ปุณวตัร์ 005.12 ค17ท 2536
1444 T0000000002908 เทคนิคการออกแบบโปรแกรม / ครรชติ มาลัยวงศ์, วชิติ ปุณวตัร์ 005.12 ค17ท 2536
1445 T0000000003294 เทคนิคการออกแบบโปรแกรมแบบโครงสร้าง / เรียบเรียงโดย พรรณิภา ไพบูลยน์ิมติร 004.2 พ17ท 2539
1446 T0000000003292 เทคนิคการออกแบบโปรแกรมแบบโครงสร้าง / เรียบเรียงโดย พรรณิภา ไพบูลยน์ิมติร 004.2 พ17ท 2539
1447 T0000000003290 เทคนิคการออกแบบโปรแกรมแบบโครงสร้าง / เรียบเรียงโดย พรรณิภา ไพบูลยน์ิมติร 004.2 พ17ท 2539
1448 T0000000003291 เทคนิคการออกแบบโปรแกรมแบบโครงสร้าง / เรียบเรียงโดย พรรณิภา ไพบูลยน์ิมติร 004.2 พ17ท 2539
1449 T0000000003289 เทคนิคการออกแบบโปรแกรมแบบโครงสร้าง / เรียบเรียงโดย พรรณิภา ไพบูลยน์ิมติร 004.2 พ17ท 2539
1450 T0000000049774 เทคนิคการออกแบบระบบแสงสวา่ง / โดย ชาญศักด์ิ อภยันิพัฒน์ 621.32 ช222ท 2542
1451 T0000000060786 เทคนิคจดจ าค าศัพท์ / โดย ฝ่ายวชิาการส านักพิมพ์ 428 ท251 2545
1452 T0000000060787 เทคนิคจดจ าค าศัพท์ / โดย ฝ่ายวชิาการส านักพิมพ์ 428 ท251 2545
1453 T0000000061147 เทคนิคแต่งภาพจากกล้องดิจติอล ฉบับ Workshop / โดย อนันต์ พิบูลยไ์พศาลกจิ 006.68 อ151ท 2546
1454 T0000000061148 เทคนิคแต่งภาพจากกล้องดิจติอล ฉบับ Workshop / โดย อนันต์ พิบูลยไ์พศาลกจิ 006.68 อ151ท 2546
1455 T0000000061149 เทคนิคแต่งภาพจากกล้องดิจติอล ฉบับ Workshop / โดย อนันต์ พิบูลยไ์พศาลกจิ 006.68 อ151ท 2546
1456 T0000000061150 เทคนิคแต่งภาพจากกล้องดิจติอล ฉบับ Workshop / โดย อนันต์ พิบูลยไ์พศาลกจิ 006.68 อ151ท 2546
1457 T0000000001891 เทคนิคและการออกแบบสวติชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย / สุวฒัน์ ด่ัน 621.3815 ส247ท 2538
1458 T0000000001892 เทคนิคและการออกแบบสวติชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย / สุวฒัน์ ด่ัน 621.3815 ส247ท 2538
1459 T0000000001893 เทคนิคและการออกแบบสวติชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย / สุวฒัน์ ด่ัน 621.3815 ส247ท 2538
1460 T0000000031915 เทคนิคสร้างสรรค์การ์ตูน = Cartooning the head & figure / แต่งโดย แจค็ แฮมม์; เมธาว ีร่ืนเริง, สาครินทร์ เครือออ่น, แปลและเรียบเรียง 741.5 ฮ286ท 2540

1461 T0000000031916 เทคนิคสร้างสรรค์การ์ตูน = Cartooning the head & figure / แต่งโดย แจค็ แฮมม์; เมธาว ีร่ืนเริง, สาครินทร์ เครือออ่น, แปลและเรียบเรียง 741.5 ฮ286ท 2540

1462 T0000000036112 เทคนิคใหมก่ารถา่ยภาพ / พยงุ จอมพิทักษ,์ ผู้เรียบเรียง 771 พ164ท 2517
1463 T0000000042501 เทคโนโลยกีารผลิตกล้วยไม ้/ ครรชติ ธรรมศิริ 635.9344 ค17ท 2541
1464 T0000000042502 เทคโนโลยกีารผลิตกล้วยไม ้/ ครรชติ ธรรมศิริ 635.9344 ค17ท 2541
1465 T0000000042503 เทคโนโลยกีารผลิตกล้วยไม ้/ ครรชติ ธรรมศิริ 635.9344 ค17ท 2541
1466 T0000000048634 เทคโนโลยเีคร่ืองมอืกล / แปลเรียบเรียงโดย บุญญศักด์ิ ใจจงกจิ 621.9 ท251 2526
1467 T0000000014526 เทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัการด ารงชวีติในท้องถิ่น = Appropriate technologyfor local / ณรงค์ เส็งประชา 338.927 ณ17ท 2539
1468 T0000000014527 เทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัการด ารงชวีติในท้องถิ่น = Appropriate technologyfor local / ณรงค์ เส็งประชา 338.927 ณ17ท 2539
1469 T0000000014529 เทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัการด ารงชวีติในท้องถิ่น = Appropriate technologyfor local / ณรงค์ เส็งประชา 338.927 ณ17ท 2539
1470 T0000000014525 เทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัการด ารงชวีติในท้องถิ่น = Appropriate technologyfor local / ณรงค์ เส็งประชา 338.927 ณ17ท 2539
1471 T0000000008356 เทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัการด ารงชวีติในท้องถิ่น = Appropriate technologyfor local / ศิริ ฮามสุโพธิ์ 338.927 ศ231ท 2536
1472 T0000000008355 เทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัการด ารงชวีติในท้องถิ่น = Appropriate technologyfor local / ศิริ ฮามสุโพธิ์ 338.927 ศ231ท 2536
1473 T0000000000149 เทคโนโลยโีทรคมนาคม / โกศล เพ็ชร์สุวรรณ, ซิเงก ิโซจิ 621.382 ก288ท 2540
1474 T0000000000151 เทคโนโลยโีทรคมนาคม / โกศล เพ็ชร์สุวรรณ, ซิเงก ิโซจิ 621.382 ก288ท 2540
1475 T0000000013391 เทคโนโลยโีทรคมนาคม / โดย โกศล เพ็ชร์สุวรรณ, ซิเงกโิซจิ 621.382 ก288ท 2531
1476 T0000000022732 เทคโนโลยโีทรคมนาคม / โดย โกศล เพ็ชร์สุวรรณ, ซิเงกโิซจิ 621.382 ก288ท 2527
1477 T0000000018294 เทคโนโลยพีื้นฐาน การประดิษฐ์ การสร้าง อปุกรณ์การสอน และเคร่ืองมอืทดลองทางวทิยาศาสตร์ / โช สาลีฉนั 608 ช281ท 2534
1478 T0000000018295 เทคโนโลยพีื้นฐาน การประดิษฐ์ การสร้าง อปุกรณ์การสอน และเคร่ืองมอืทดลองทางวทิยาศาสตร์ / โช สาลีฉนั 608 ช281ท 2534
1479 T0000000018296 เทคโนโลยพีื้นฐาน การประดิษฐ์ การสร้าง อปุกรณ์การสอน และเคร่ืองมอืทดลองทางวทิยาศาสตร์ / โช สาลีฉนั 608 ช281ท 2534
1480 T0000000049474 เทคโนโลยไีฟฟ้าอตุสาหกรรม 1 / โดย นภทัร วจันเทพินทร์ 621.31 น161ท 2542
1481 T0000000049902 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ / วเิศษศักด์ิ โคตรอาษา...[และคนอื่น ๆ] 004 ว238ท 2542
1482 T0000000049903 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ / วเิศษศักด์ิ โคตรอาษา...[และคนอื่น ๆ] 004 ว238ท 2542
1483 T0000000049904 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ / วเิศษศักด์ิ โคตรอาษา...[และคนอื่น ๆ] 004 ว238ท 2542
1484 T0000000049905 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ / วเิศษศักด์ิ โคตรอาษา...[และคนอื่น ๆ] 004 ว238ท 2542
1485 T0000000049906 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ / วเิศษศักด์ิ โคตรอาษา...[และคนอื่น ๆ] 004 ว238ท 2542
1486 T0000000051246 เที่ยวเมอืงไทยภาคกลางและภาคตะวนัออก / วรพจน์ บุตรพลอย, กอ้งรัชต์ ประเสริฐศิลป 915.9304 ว17ท 2542
1487 T0000000051225 เที่ยวเมอืงไทยภาคเหนือ / โดย ดรุณีย(์นามแฝง) 915.9304 ด174ท 2541
1488 T0000000051226 เที่ยวเมอืงไทยภาคเหนือ / โดย ดรุณีย(์นามแฝง) 915.9304 ด174ท 2541
1489 T0000000051227 เที่ยวเมอืงไทยภาคเหนือ / โดย ดรุณีย(์นามแฝง) 915.9304 ด174ท 2541



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
1490 T0000000007712 ธนกจิเกษตร = Agricultural finance / แต่งโดย จรีเกยีรติ อภบิุณโยภาส 332.71 จ237ธ 2537
1491 T0000000007711 ธนกจิเกษตร = Agricultural finance / แต่งโดย จรีเกยีรติ อภบิุณโยภาส 332.71 จ237ธ 2537
1492 T0000000038030 ธนบุรีถิ่นของเรา / ชติุมา สัจจานันท์, บรรณาธกิาร 959.34 ธ15 2522
1493 T0000000038029 ธนบุรีถิ่นของเรา / ชติุมา สัจจานันท์, บรรณาธกิาร 959.34 ธ15 2522
1494 T0000000038031 ธนบุรีถิ่นของเรา / ชติุมา สัจจานันท์, บรรณาธกิาร 959.34 ธ15 2522
1495 T0000000032260 ธรรมคดี / โดย ปัญญา สละทองตรง 294.3 ป213ธ 2540
1496 T0000000032261 ธรรมคดี / โดย ปัญญา สละทองตรง 294.3 ป213ธ 2540
1497 T0000000032262 ธรรมคดี / โดย ปัญญา สละทองตรง 294.3 ป213ธ 2540
1498 T0000000032263 ธรรมคดี / โดย ปัญญา สละทองตรง 294.3 ป213ธ 2540
1499 T0000000032264 ธรรมคดี / โดย ปัญญา สละทองตรง 294.3 ป213ธ 2540
1500 T0000000009336 ธรรมนูญขององค์การศึกษาฯ สหประชาชาติและกฎบัตรของคณะกรรมการแห่งชาติวา่ด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ / ผู้แปล วสูิตร ตุวยา

นนท์
344.07 ธ17 2530

1501 T0000000032243 ธรรมเพื่อชวีติและการพัฒนาวฒันธรรม / พระเทพเวที(ประยทุธ ์ปยตฺุโต) 294.3 พ171ธ 2532
1502 T0000000028212 ธรรมะ จากดวงวญิญาณบริสุทธิ ์สมเด็จโต / โครงการธรรมไมตรี 294.35 ธ17 2536
1503 T0000000032352 ธรรมะ จากดวงวญิญาณบริสุทธิ ์หลวงปู่ทวด : เหยยีบน้ าทะเลจดื / โครงการธรรมไมตรี 294.301 ธ17 2536
1504 T0000000032563 ธรรมะ จากดวงวญิญาณบริสุทธิ ์หลวงปู่ทวด : เหยยีบน้ าทะเลจดื / โครงการธรรมไมตรี 294.301 ธ17 2536
1505 T0000000029614 ธรรมะส าหรับคนเกลียดวดั / พุทธทาสภกิข(ุนามแฝง) 294.3 พ171ธ
1506 T0000000004283 ธซิอรัสกบัระบบสารสนเทศ / นฤมล ปราชญโยธนิ...[และคนอื่น ๆ] 025.49 น291ธ 2536
1507 T0000000004284 ธซิอรัสกบัระบบสารสนเทศ / นฤมล ปราชญโยธนิ...[และคนอื่น ๆ] 025.49 น291ธ 2536
1508 T0000000004285 ธซิอรัสกบัระบบสารสนเทศ / นฤมล ปราชญโยธนิ...[และคนอื่น ๆ] 025.49 น291ธ 2536
1509 T0000000012963 ธรุกจิขนาดกลาง-ยอ่ม / คิโยนาริ ทาคาโอะ ; ไว จามรมานผู้แปล 338.6 ท221ธ 2532
1510 T0000000000826 ธรุกจิทั่วไป : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการประกอบธรุกจิ / เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน.์..[และคนอื่นๆ] 650 ศ237ธ 2541
1511 T0000000000827 ธรุกจิทั่วไป : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการประกอบธรุกจิ / เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน.์..[และคนอื่นๆ] 650 ศ237ธ 2541
1512 T0000000045422 ธรุกจิทั่วไป : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการประกอบธรุกจิ / เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน.์..[และคนอื่นๆ] 650 ศ237ธ 2541
1513 T0000000045423 ธรุกจิทั่วไป : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการประกอบธรุกจิ / เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน.์..[และคนอื่นๆ] 650 ศ237ธ 2541
1514 T0000000052290 ธรุกจิทั่วไป : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการประกอบธรุกจิ / เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน.์..[และคนอื่นๆ] 650 ศ237ธ 2541
1515 T0000000045419 ธรุกจิทั่วไป : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการประกอบธรุกจิ / เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน.์..[และคนอื่นๆ] 650 ศ237ธ 2541
1516 T0000000045420 ธรุกจิทั่วไป : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการประกอบธรุกจิ / เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน.์..[และคนอื่นๆ] 650 ศ237ธ 2541
1517 T0000000045421 ธรุกจิทั่วไป : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการประกอบธรุกจิ / เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน.์..[และคนอื่นๆ] 650 ศ237ธ 2541
1518 T0000000024887 ธรุกจิเบื้องต้น / นิพัทธ ์จติรประสงค์ 650 น235ธ 2525
1519 T0000000024888 ธรุกจิเบื้องต้น / นิพัทธ ์จติรประสงค์ 650 น235ธ 2525
1520 T0000000024889 ธรุกจิเบื้องต้น / นิพัทธ ์จติรประสงค์ 650 น235ธ 2525
1521 1005339 นบีมฮัุมมดั : ความเมตตาแห่งมนุษยชาติ / อศิรา ศานติศาสน์ 297 น153 2553
1522 1005342 นบีมฮัุมมดั : ความเมตตาแห่งมนุษยชาติ / อศิรา ศานติศาสน์ 297 น153 2553
1523 1005340 นบีมฮัุมมดั : ความเมตตาแห่งมนุษยชาติ / อศิรา ศานติศาสน์ 297 น153 2553
1524 T0000000026931 นมและผลิตภณัฑ์นม / วรรณา ต้ังเจริญชยั, วบิูลยศั์กด์ิ กาวลิะ 637 ว17น 2531
1525 T0000000026932 นมและผลิตภณัฑ์นม / วรรณา ต้ังเจริญชยั, วบิูลยศั์กด์ิ กาวลิะ 637 ว17น 2531
1526 T0000000026933 นมและผลิตภณัฑ์นม / วรรณา ต้ังเจริญชยั, วบิูลยศั์กด์ิ กาวลิะ 637 ว17น 2531
1527 T0000000026934 นมและผลิตภณัฑ์นม / วรรณา ต้ังเจริญชยั, วบิูลยศั์กด์ิ กาวลิะ 637 ว17น 2531
1528 T0000000010447 นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎแีละการปฏบิัติ / สมพร เฟื่องจนัทร์ 320.6 ส16น 2539
1529 T0000000010448 นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎแีละการปฏบิัติ / สมพร เฟื่องจนัทร์ 320.6 ส16น 2539
1530 T0000000010449 นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎแีละการปฏบิัติ / สมพร เฟื่องจนัทร์ 320.6 ส16น 2539
1531 T0000000010450 นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎแีละการปฏบิัติ / สมพร เฟื่องจนัทร์ 320.6 ส16น 2539
1532 T0000000010451 นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎแีละการปฏบิัติ / สมพร เฟื่องจนัทร์ 320.6 ส16น 2539
1533 T0000000028114 นรก-สวรรค์ ส าหรับคนรุ่นใหม ่/ พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตุโต) 294.301 พ171น 2538
1534 T0000000017355 นวกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษากบัการสอนระดับอนุบาล / ชยัยงค์ พรหมวงศ์ 372.21 ช216น 2521
1535 T0000000017359 นวกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษากบัการสอนระดับอนุบาล / ชยัยงค์ พรหมวงศ์ 372.21 ช216น 2521
1536 T0000000061044 นวดฝ่าเท้า บรรเทาโรค ฟื้นฟูสุขภาพ / เปรม แสงแกว้ 615.82 ป257น 2546
1537 T0000000061045 นวดฝ่าเท้า บรรเทาโรค ฟื้นฟูสุขภาพ / เปรม แสงแกว้ 615.82 ป257น 2546
1538 T0000000011629 นวตักรรมเทคโนโลยกีารศึกษา / นิพนธ ์ศุขปรีดี 371.33 น236น 2533
1539 T0000000011630 นวตักรรมเทคโนโลยกีารศึกษา / นิพนธ ์ศุขปรีดี 371.33 น236น 2533
1540 T0000000011631 นวตักรรมเทคโนโลยกีารศึกษา / นิพนธ ์ศุขปรีดี 371.33 น236น 2533
1541 T0000000011632 นวตักรรมเทคโนโลยกีารศึกษา / นิพนธ ์ศุขปรีดี 371.33 น236น 2533
1542 T0000000028387 นักขาย / ณรงค์ เพิ่มพูล, บรรณาธกิาร 658.85 น211 2531
1543 T0000000039092 นักดนตรีเอกของโลก / ทว ีมขุธระโกษา, สมชยั หงษ์ทองค า 927.8 ท211น 2529
1544 T0000000039094 นักดนตรีเอกของโลก / ทว ีมขุธระโกษา, สมชยั หงษ์ทองค า 927.8 ท211น 2529



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
1545 T0000000018178 นักวทิยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว : กจิกรรมการทดลอง = The Little Scientist An Activity Lab / เขยีนโดย เจน สเตนเกลิ; สุภกานต์ อนิอากร, ผู้แปล 507 ส145น 2537

1546 T0000000018179 นักวทิยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว : กจิกรรมการทดลอง = The Little Scientist An Activity Lab / เขยีนโดย เจน สเตนเกลิ; สุภกานต์ อนิอากร, ผู้แปล 507 ส145น 2537

1547 T0000000018180 นักวทิยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว : กจิกรรมการทดลอง = The Little Scientist An Activity Lab / เขยีนโดย เจน สเตนเกลิ; สุภกานต์ อนิอากร, ผู้แปล 507 ส145น 2537

1548 T0000000042378 นามประพันธน์ักเขยีนไทยที่ใชใ้นบัตรรายการของหอสมดุแห่งชาติ = Thai Authors and Their Pen - Names Compiled from the 
Catalogue Cards of the National Library / กองหอสมดุแห่งชาติ กรมศิลปากร

928.95911 ก528น 2529

1549 T0000000022503 น้ า : วธิรัีกษาโรคอยา่งมหัศจรรย ์: ขอ้แนะน าในการรักษาด้วยน้ า / โดย เฮอร์มเีนีย ดี กสัแมน-ลาเดียน 615.853 ก218น 2523
1550 T0000000022504 น้ า : วธิรัีกษาโรคอยา่งมหัศจรรย ์: ขอ้แนะน าในการรักษาด้วยน้ า / โดย เฮอร์มเีนีย ดี กสัแมน-ลาเดียน 615.853 ก218น 2523
1551 T0000000037194 น้ า ฟ้า ป่า เขา / นิตยา หัตถสินโยธนิ, เขยีน 915.9304 น234น 2538
1552 T0000000003983 น าทางสู่ระบบฐานขอ้มลูแบบไคลเอนต์ / เซิร์ฟเวอร์ / โจ เซลมิ 005.7565 ซ257น 2538
1553 T0000000003984 น าทางสู่ระบบฐานขอ้มลูแบบไคลเอนต์ / เซิร์ฟเวอร์ / โจ เซลมิ 005.7565 ซ257น 2538
1554 T0000000011762 น้ าในโลก : ปัจจบุันและอนาคต = The world's water : today and tomorrow / เอม็.ไอ.แอลโววชิ; ถนอมนวล ณ ป้อมเพชร, ผู้แปล 333.91 อ287น 2526

1555 T0000000011761 น้ าในโลก : ปัจจบุันและอนาคต = The world's water : today and tomorrow / เอม็.ไอ.แอลโววชิ; ถนอมนวล ณ ป้อมเพชร, ผู้แปล 333.91 อ287น 2526

1556 T0000000054078 นิทานพื้นบ้านศึกษา / ประคอง นิมมานเหมนิท์, ผู้เขยีน; ศิราพร ณ ถลาง, บรรณาธกิาร 398.2 ป171น 2543
1557 T0000000054079 นิทานพื้นบ้านศึกษา / ประคอง นิมมานเหมนิท์, ผู้เขยีน; ศิราพร ณ ถลาง, บรรณาธกิาร 398.2 ป171น 2543
1558 T0000000054080 นิทานพื้นบ้านศึกษา / ประคอง นิมมานเหมนิท์, ผู้เขยีน; ศิราพร ณ ถลาง, บรรณาธกิาร 398.2 ป171น 2543
1559 T0000000020843 นิเวศวทิยา / สุมาลี พิตรากลู 577 ส246น 2532
1560 T0000000014468 เนื้อแท้ของการศึกษาอเมริกนั / โจนาธาน โคโซล, ผู้เขยีน; อรรณพ พงษ์วาท, ผู้แปล 370.73 ค282น 2538
1561 T0000000000315 เนื้อแท้ของการศึกษาอเมริกนั / โจนาธาน โคโซล, ผู้เขยีน; อรรณพ พงษ์วาท, ผู้แปล 370.73 ค282น 2538
1562 1020703 แนวการศึกษาชดุวชิาการวจิยัทางสารสนเทศศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 = Research in information science / สาขาวชิาศิลปศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
020.72 ม192น 2546

1563 T0000000000634 แนวการออกแบบวงจรอเิล็กทรอนิกส์ 1 / เรียบเรียงโดย แผนกหนังสือพิเศษด้านอเิล็กทรอนิกส์ 621.38 น287 2539
1564 T0000000000635 แนวการออกแบบวงจรอเิล็กทรอนิกส์ 1 / เรียบเรียงโดย แผนกหนังสือพิเศษด้านอเิล็กทรอนิกส์ 621.38 น287 2539
1565 T0000000000636 แนวการออกแบบวงจรอเิล็กทรอนิกส์ 1 / เรียบเรียงโดย แผนกหนังสือพิเศษด้านอเิล็กทรอนิกส์ 621.38 น287 2539
1566 T0000000042106 แนวการออกเสียงภาษาองักฤษ / โดย ภมู ิหุราพันธ์ 421 ภ246น 2540
1567 T0000000042107 แนวการออกเสียงภาษาองักฤษ / โดย ภมู ิหุราพันธ์ 421 ภ246น 2540
1568 T0000000042108 แนวการออกเสียงภาษาองักฤษ / โดย ภมู ิหุราพันธ์ 421 ภ246น 2540
1569 T0000000031377 แนวความคิดและหลักศรัทธาของพวกวะฮาบีย ์/ ผู้เรียบเรียง อลัลามะฮ์ ชยัค์ญะอฟ์ัร ซุบฮานีย์; อยัยบู ยอมใหญ่, ผู้แปล 297 อ217น
1570 T0000000046544 แนวคิดเกี่ยวกบัมาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผลผลิต ปัจจยัและกระบวนการ / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 370.1 ก17น 2540

1571 T0000000046545 แนวคิดเกี่ยวกบัมาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผลผลิต ปัจจยัและกระบวนการ / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 370.1 ก17น 2540

1572 T0000000046546 แนวคิดเกี่ยวกบัมาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผลผลิต ปัจจยัและกระบวนการ / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 370.1 ก17น 2540

1573 T0000000022202 แนวคิดและทิศทางของวทิยาศาสตร์การกฬีาในประเทศไทย / ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์, บรรณาธกิาร 613.7 ถ15น 2536
1574 T0000000004761 แนวทางการเขยีนรายงาน / อษุา เชื้อหอม 028.7 อ241น 2540
1575 T0000000004762 แนวทางการเขยีนรายงาน / อษุา เชื้อหอม 028.7 อ241น 2540
1576 T0000000004763 แนวทางการเขยีนรายงาน / อษุา เชื้อหอม 028.7 อ241น 2540
1577 T0000000004764 แนวทางการเขยีนรายงาน / อษุา เชื้อหอม 028.7 อ241น 2540
1578 T0000000004621 แนวทางการนิเทศห้องสมดุประชาชน กรมการศึกษานอกโรงเรียน / กติิเกษม ใจชื่น 027.4 ก234น 2536
1579 T0000000023561 แนวทางการประยกุต์หลักการตลาดเพื่องานโภชนาการ บทเรียนจากโครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มวีติามนิเอสูงและไขมนัในภาคตะ

ออกเฉยีงเหนือ / สุทธลัิกษณ์ สมติะสิริ...[และคนอื่น]
613.2 ส244น

1580 T0000000023562 แนวทางการประยกุต์หลักการตลาดเพื่องานโภชนาการ บทเรียนจากโครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มวีติามนิเอสูงและไขมนัในภาคตะ
ออกเฉยีงเหนือ / สุทธลัิกษณ์ สมติะสิริ...[และคนอื่น]

613.2 ส244น

1581 T0000000022226 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขเพื่อบรรลุสุขภาพดีถว้นหน้า / กระทรวงสาธารณสุข 614.4 ก171น 2535
1582 T0000000031626 แนวทางการสร้างขอ้สอบภาษา / อจัฉรา วงศ์โสธร 407 อ212น 2538
1583 T0000000031627 แนวทางการสร้างขอ้สอบภาษา / อจัฉรา วงศ์โสธร 407 อ212น 2538
1584 T0000000013089 ในท้องถิ่นมนีิทานและการละเล่น : การศึกษาคติชนในบริบททางสังคม / ศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง; สุพจน์แจง้เร็ว, บรรณาธกิาร 398 ศ237น 2539
1585 T0000000013090 ในท้องถิ่นมนีิทานและการละเล่น : การศึกษาคติชนในบริบททางสังคม / ศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง; สุพจน์แจง้เร็ว, บรรณาธกิาร 398 ศ237น 2539
1586 T0000000013106 บทกลอนกล่อมเด็กและบทปลอบเด็ก / กรมศิลปากร 398.8 ก17บ 2539
1587 T0000000013107 บทกลอนกล่อมเด็กและบทปลอบเด็ก / กรมศิลปากร 398.8 ก17บ 2539
1588 T0000000013108 บทกลอนกล่อมเด็กและบทปลอบเด็ก / กรมศิลปากร 398.8 ก17บ 2539
1589 T0000000033422 บทความทางวชิาการเพื่อการสร้างสรรค์ พ.ศ.2530-2532 / ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 808.066 ส225บ



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
1590 T0000000033423 บทความทางวชิาการเพื่อการสร้างสรรค์ พ.ศ.2530-2532 / ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 808.066 ส225บ
1591 T0000000031902 บทความรู้ทางการออกแบบพาณิชยศิลป์ ออกแบบกราฟิค = Graphic design / วรพงศ์ วรชาติอดุมพงศ์ 741.6 ว17บ 2538
1592 T0000000031904 บทความรู้ทางการออกแบบพาณิชยศิลป์ ออกแบบกราฟิค = Graphic design / วรพงศ์ วรชาติอดุมพงศ์ 741.6 ว17บ 2538
1593 T0000000031905 บทความรู้ทางการออกแบบพาณิชยศิลป์ ออกแบบกราฟิค = Graphic design / วรพงศ์ วรชาติอดุมพงศ์ 741.6 ว17บ 2538
1594 T0000000010168 บทบาทของศาลฎกีาในระบบการปกครองอเมริกนั / โดย อาร์ชบิอลด์ ค็อกซ์, บรรพตวรีะสัย, ผู้แปล 347.03 ค19บ 2523
1595 T0000000023454 บทปฏบิัติการวชิาวทิยาเบื้องต้นของพืช = Basic plant virology laboratory exercises / ธนาคร จารุพัฒน์ 632.8 ธ152บ 2526
1596 T0000000023455 บทปฏบิัติการวชิาวทิยาเบื้องต้นของพืช = Basic plant virology laboratory exercises / ธนาคร จารุพัฒน์ 632.8 ธ152บ 2526
1597 T0000000025094 บทเรียนทางธรุกจิ...จากบัค รอดเจอร์ส / เขยีน บัค รอดเจอร์ส; แปลและเรียบเรียง อศิราวตัร; จนัทร์เพ็ญกรอบทอง, บรรณาธกิาร 650.1 ร19บ 2533

1598 T0000000025095 บทเรียนทางธรุกจิ...จากบัค รอดเจอร์ส / เขยีน บัค รอดเจอร์ส; แปลและเรียบเรียง อศิราวตัร; จนัทร์เพ็ญกรอบทอง, บรรณาธกิาร 650.1 ร19บ 2533

1599 T0000000025175 บทเรียนทางธรุกจิที่ไมม่ใีนหลักสูตรของ ฮาร์วาร์ด / เขยีน มาร์ค เอช แมค็คอร์แมค็;อดุมพงษ์, แปลและเรียบเรียง; จนัทร์เพ็ญ กรองทอง, 
บรรณาธกิาร

650.1 ม281บ 2533

1600 T0000000025176 บทเรียนทางธรุกจิที่ไมม่ใีนหลักสูตรของ ฮาร์วาร์ด / เขยีน มาร์ค เอช แมค็คอร์แมค็;อดุมพงษ์, แปลและเรียบเรียง; จนัทร์เพ็ญ กรองทอง, 
บรรณาธกิาร

650.1 ม281บ 2533

1601 T0000000056154 บทเรียนแห่งชวีติ / ปานิตา ปทีปวณิช, บรรณาธกิาร 616.9792 บ14 2544
1602 T0000000057407 บทสนทนาภาษาองักฤษด้วยตัวคุณเอง / ชาญชยั อาจนิสมาจาร 428 ช222บ 2543
1603 T0000000057408 บทสนทนาภาษาองักฤษด้วยตัวคุณเอง / ชาญชยั อาจนิสมาจาร 428 ช222บ 2543
1604 T0000000057277 บทสนทนาภาษาองักฤษที่ใชบ้่อย / ชาญชยั อาจนิสมาจาร 428 ช222บ 2543
1605 T0000000057278 บทสนทนาภาษาองักฤษที่ใชบ้่อย / ชาญชยั อาจนิสมาจาร 428 ช222บ 2543
1606 T0000000004914 บนถนนคนท าขา่ว / ยพุา เพ็ชรฤทธิ์ 070.92 ย246บ 2540
1607 T0000000004915 บนถนนคนท าขา่ว / ยพุา เพ็ชรฤทธิ์ 070.92 ย246บ 2540
1608 T0000000004916 บนถนนคนท าขา่ว / ยพุา เพ็ชรฤทธิ์ 070.92 ย246บ 2540
1609 T0000000004917 บนถนนคนท าขา่ว / ยพุา เพ็ชรฤทธิ์ 070.92 ย246บ 2540
1610 T0000000004918 บนถนนคนท าขา่ว / ยพุา เพ็ชรฤทธิ์ 070.92 ย246บ 2540
1611 T0000000004185 บนถนนสายวชิาชพี : ที่ระลึกในโอกาสเกษียณอายรุาชการผู้ชว่ยศาสตราจารยว์ชิญ์  ทับเที่ยง และผู้ชว่ยศาสตราจารยบ์ุญสมกา้นสังวร / 

สุพัฒน์ ส่องแสงจนัทร์, บรรณาธกิาร
020.8 บ15 2537

1612 T0000000004186 บนถนนสายวชิาชพี : ที่ระลึกในโอกาสเกษียณอายรุาชการผู้ชว่ยศาสตราจารยว์ชิญ์  ทับเที่ยง และผู้ชว่ยศาสตราจารยบ์ุญสมกา้นสังวร / 
สุพัฒน์ ส่องแสงจนัทร์, บรรณาธกิาร

020.8 บ15 2537

1613 T0000000004187 บนถนนสายวชิาชพี : ที่ระลึกในโอกาสเกษียณอายรุาชการผู้ชว่ยศาสตราจารยว์ชิญ์  ทับเที่ยง และผู้ชว่ยศาสตราจารยบ์ุญสมกา้นสังวร / 
สุพัฒน์ ส่องแสงจนัทร์, บรรณาธกิาร

020.8 บ15 2537

1614 T0000000004904 บนเส้นทางหนังสือพิมพ์ / โดย สมบูรณ์ วรพงษ์ 070.9 ส16บ 2534
1615 T0000000004905 บนเส้นทางหนังสือพิมพ์ / โดย สมบูรณ์ วรพงษ์ 070.9 ส16บ 2534
1616 T0000000004906 บนเส้นทางหนังสือพิมพ์ / โดย สมบูรณ์ วรพงษ์ 070.9 ส16บ 2534
1617 T0000000063603 บรรณนิทัศน์ หนังสืออา่นนอกเวลาวชิาภาษาไทย ระดับมธัยมศึกษา (ฉบับเพิ่มเติม) / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 011.7 ก171บ 2544
1618 T0000000065957 บรรณานุกรม WTO / อสิร์กลุ อณุหเกตุ ; บรรณาธกิาร รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ 016.382 อ238บ 2548
1619 T0000000004120 บรรณารักษ์ 40 / จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 020.23 จ249บ 2538
1620 T0000000004121 บรรณารักษ์ 40 / จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 020.23 จ249บ 2538
1621 T0000000061264 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ ม.อ. / ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขตปัตตานี ; อิ่มจติ เลิศพงษ์สมบัติ, ทิพาวรรณ ศิลวฒันานุสานต์ิ, บรรณาธกิาร
020 บ17 2545

1622 T0000000022384 บริการเภสัชกรรมในสังคม = Pharmacy's Past in Society / โดย จอร์จ เออร์ดัง; ประดิษฐ์ หุตางกรู, ฉว ีบุนนาค, ประนต ชมุแสง, ผู้แปล 615 อ259บ 2521

1623 T0000000017398 บริหารเวลาเพื่อความส าเร็จ / เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 658.4093 ก257บ 2541
1624 T0000000019051 บริหารเวลาเพื่อความส าเร็จ / เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 658.4093 ก257บ 2541
1625 T0000000019118 บริหารเวลาเพื่อความส าเร็จ / เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 658.4093 ก257บ 2541
1626 T0000000028944 บริหารเวลาเพื่อความส าเร็จ / เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 658.4093 ก257บ 2541
1627 T0000000029602 บริหารเวลาเพื่อความส าเร็จ / เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 658.4093 ก257บ 2541
1628 T0000000034599 บอกความในใจให้พ่อแม ่/ โดย วนัทิพย ์สินสูงสุด, เรณู ชคูวามคิด 808.84 ว215บ
1629 T0000000012718 บัญญัติ 10 ประการ ในการวางแผนภาษีอากร / โดย กติิพงศ์ อรุพีพัฒนพงศ์; สันติ วริิยะรังสฤษฏ์, บรรณาธกิาร 336.2 ก231บ 2536
1630 T0000000025291 บันไดสู่ความเป็น..."สุดยอดผู้น า" = How to be a leader / โดย เออเรน ยริูส; เวชยนัต์ เรียบเรียง 158.4 ย247บ 2532
1631 T0000000028712 บันไดสู่นักบริหาร / วรีะ ศรีวลิาศ 650.1 ว237บ 2530
1632 T0000000037079 บันทึกจากเกาหลีใต้ / ประพนธ ์เรืองณรงค์ 915.195 ป171บ 2531
1633 T0000000025610 บันทึกเพื่อนชวีติใหม ่/ เรียบเรียง เสรี พงศ์พิศ; สุกญัญา งามบรรจง, รัตนวภิา ธรรมโชติ, บรรณาธกิาร 616.9792 ส257บ 2540
1634 T0000000011823 บางเร่ืองเกี่ยวกบัสหกรณ์ / โดย เทพ ไสยานนท์ 334 ท256บ 2518
1635 T0000000031205 บ้านและสวน : แนะน าการจดัสวนในบ้าน / เรียบเรียงโดย เสรี ทรัพยสาร 712.6 ส257บ 2532
1636 T0000000003768 บิตแมปฟอนต์ส าหรับ Quick BASIC / สุทธศัิกด์ิ พงศ์ธนาพาณิช 005.7136 ส244บ 2536
1637 T0000000003769 บิตแมปฟอนต์ส าหรับ Quick BASIC / สุทธศัิกด์ิ พงศ์ธนาพาณิช 005.7136 ส244บ 2536



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
1638 T0000000003767 บิตแมปฟอนต์ส าหรับ Quick BASIC / สุทธศัิกด์ิ พงศ์ธนาพาณิช 005.7136 ส244บ 2536
1639 T0000000003853 บุคลากรสารนิเทศในยคุไฮเทค : มมุมองและทิศทาง 023.8 บ241 2535
1640 T0000000004083 บุคลากรสารนิเทศในยคุไฮเทค : มมุมองและทิศทาง 023.8 บ241 2535
1641 T0000000004084 บุคลากรสารนิเทศในยคุไฮเทค : มมุมองและทิศทาง 023.8 บ241 2535
1642 T0000000057833 บุญ-บารม ีที่จะกู้แผ่นดินไทย : หนังสืออา่นเพิ่มเติมสังคมศึกษา / พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยตฺุโต); วนัเพ็ญ สุทธากาศ, บรรณาธกิาร 294.3 พ171บ 2543
1643 T0000000057839 บุญ-บารม ีที่จะกู้แผ่นดินไทย : หนังสืออา่นเพิ่มเติมสังคมศึกษา / พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยตฺุโต); วนัเพ็ญ สุทธากาศ, บรรณาธกิาร 294.3 พ171บ 2543
1644 T0000000018911 แบบจ าลองคณิตศาสตร์ของเคร่ืองจกัรค านวณ / สมภพ ไกรโรจนานันท์ 511.8 ส16บ 2536
1645 T0000000018912 แบบจ าลองคณิตศาสตร์ของเคร่ืองจกัรค านวณ / สมภพ ไกรโรจนานันท์ 511.8 ส16บ 2536
1646 T0000000002597 แบบทดสอบพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ / ธานินทร์ ถาวรศาสนวงศ์, ทินกร ดุ๊ก 004.0151 ธ224บ
1647 T0000000002598 แบบทดสอบพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ / ธานินทร์ ถาวรศาสนวงศ์, ทินกร ดุ๊ก 004.0151 ธ224บ
1648 T0000000002599 แบบทดสอบพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ / ธานินทร์ ถาวรศาสนวงศ์, ทินกร ดุ๊ก 004.0151 ธ224บ
1649 T0000000002600 แบบทดสอบพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ / ธานินทร์ ถาวรศาสนวงศ์, ทินกร ดุ๊ก 004.0151 ธ224บ
1650 T0000000002601 แบบทดสอบพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ / ธานินทร์ ถาวรศาสนวงศ์, ทินกร ดุ๊ก 004.0151 ธ224บ
1651 T0000000064864 แบบฝึกหัดภาษาไทย ชั้นประถมปีที่ 1 / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 372.6 ก171บ 2520
1652 T0000000033637 แบบเรียงความ / โดย เปล้ือง ณ นคร 808.4 ป257บ 2515
1653 T0000000033638 แบบเรียงความ / โดย เปล้ือง ณ นคร 808.4 ป257บ 2515
1654 T0000000004820 แบบเรียนการอา่นและการพิจารณาหนังสือ / ฉวลัีกษณ์ บุณยะกาญจน 028.7 ฉ173บ 2523
1655 T0000000004821 แบบเรียนการอา่นและการพิจารณาหนังสือ / ฉวลัีกษณ์ บุณยะกาญจน 028.7 ฉ173บ 2523
1656 T0000000002363 แบบสอบถาม : การสร้างและการใช ้/ โดย อทุุมพร(ทองอไุทย)จามรมาน 001.433 อ244บ 2530
1657 1009232 ใบตองแห้ง ตีแมลงสาบ / ใบตองแห้ง 080 บ294บ 2555
1658 1009231 ใบตองแห้ง ตีแมลงสาบ / ใบตองแห้ง 080 บ294บ 2555
1659 T0000000042038 ปฏบิัติการเขยีนแบบกอ่สร้าง / พิภพ สุนทรสมยั 721 พ236ป 2540
1660 T0000000042039 ปฏบิัติการเขยีนแบบกอ่สร้าง / พิภพ สุนทรสมยั 721 พ236ป 2540
1661 T0000000042040 ปฏบิัติการเขยีนแบบกอ่สร้าง / พิภพ สุนทรสมยั 721 พ236ป 2540
1662 T0000000042041 ปฏบิัติการเขยีนแบบกอ่สร้าง / พิภพ สุนทรสมยั 721 พ236ป 2540
1663 T0000000022891 ปฏบิัติการเขยีนแบบกอ่สร้าง / พิภพ สุนทรสมยั 721 พ236ป 2537
1664 T0000000022892 ปฏบิัติการเขยีนแบบกอ่สร้าง / พิภพ สุนทรสมยั 721 พ236ป 2537
1665 T0000000022893 ปฏบิัติการเขยีนแบบกอ่สร้าง / พิภพ สุนทรสมยั 721 พ236ป 2537
1666 T0000000049655 ปฏบิัติการทดสอบคอนกรีตเทคโนโลย ี/ ศิริวฒัน์ ไชยชนะ 624.1834 ศ237ป 2542
1667 T0000000051570 ปฏบิัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป / คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 581 ม192ป 2541
1668 T0000000028165 ปฏบิัติธรรมให้ถกูทาง / พระเทพเวที(ประยทุธ ์ปยตฺุโต) 294.35 พ171ป 2535
1669 T0000000032228 ปฏบิัติธรรมให้ถกูทาง / พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตุโต) 294.35 พ171ป 2538
1670 T0000000058850 ปฐพีกลศาสตร์ = Soil mechaics / สถาพร คูวจิติรจารุ 624.15 ส142ป 2542
1671 T0000000058851 ปฐพีกลศาสตร์ = Soil mechaics / สถาพร คูวจิติรจารุ 624.15 ส142ป 2542
1672 T0000000048718 ปฐพีกลศาสตร์และวศิวกรรมฐานราก / โดย ชยั มกุตพันธุ,์ กาซุโต นากาซาวา 624.15 ช216ป 2540
1673 T0000000048733 ปฐพีวศิวกรรมในงานกอ่สร้าง = Soil Engineering in Construction / โดย ดิเรก ลาวณัยศิ์ริ, บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ 624.151 ด237ป 2538
1674 T0000000036888 ปฐมบทแห่งวชิาการท่องเที่ยว = An introduction to tourism studies / หมอ่มหลวงตุ้ย ชมุสาย, ญิบพัน พรหมโยธี 910 ต246ป 2527
1675 T0000000031351 ปรมตัถ ์เต๋า : ถอดอรรถธรรมจากต้นฉบับภาษาจนีโบราณ / จา่ง แซ่ต้ัง 299.514 จ221ป 2530
1676 T0000000031352 ปรมตัถ ์เต๋า : ถอดอรรถธรรมจากต้นฉบับภาษาจนีโบราณ / จา่ง แซ่ต้ัง 299.514 จ221ป 2530
1677 T0000000031392 ปรมตัถ ์เต๋า : ถอดอรรถธรรมจากต้นฉบับภาษาจนีโบราณ / จา่ง แซ่ต้ัง 299.514 จ221ป 2530
1678 T0000000054970 ประกอบ PC step by step / ชษิณุพงศ์ ธญัญลักษณ์, ปิยะ นากสงค์ 621.39 ช238ป 2544
1679 T0000000046634 ประชมุสุภาษิตพระร่วง / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 398.9 ก17ป 2542
1680 T0000000046635 ประชมุสุภาษิตพระร่วง / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 398.9 ก17ป 2542
1681 T0000000046636 ประชมุสุภาษิตพระร่วง / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 398.9 ก17ป 2542
1682 T0000000032533 ประดนธรรม / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย;์ ประคองกลู พงษ์ไพบูลย,์ กณัหา แสงรายา, บรรณาธกิาร 294.301 น267ป 2534
1683 T0000000032532 ประดนธรรม / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย;์ ประคองกลู พงษ์ไพบูลย,์ กณัหา แสงรายา, บรรณาธกิาร 294.301 น267ป 2534
1684 1001412 ประตู่สู่วฒันธรรมจนี = Gareway to Chineseculture / มอนเทจ คัลเชอร์ ; วรรณภา เชื้อจนี แปล 390.0951 ค217ป 2551
1685 T0000000039331 ประเทศไทยในทศวรรษ1980 : กลยทุธแ์ละมาตรการในการพัฒนา / โดย สมศักด์ิ ชโูต...[และคนอื่น ๆ] 338.9593 ส16ป 2526
1686 T0000000014540 ประเทศไทยในทศวรรษ1980 : กลยทุธแ์ละมาตรการในการพัฒนา / โดย สมศักด์ิ ชโูต...[และคนอื่น ๆ] 338.9593 ส16ป 2526
1687 T0000000014541 ประเทศไทยในทศวรรษ1980 : กลยทุธแ์ละมาตรการในการพัฒนา / โดย สมศักด์ิ ชโูต...[และคนอื่น ๆ] 338.9593 ส16ป 2526
1688 T0000000033580 ประมวลฉนัทลักษณ์ คู่มอืการแต่งฉนัท์ภาษาคธ ป.ธ. 8 / เรียบเรียงโดย ธงชยั สุมนจกัร 808.1 ธ12ป 2538
1689 T0000000033581 ประมวลฉนัทลักษณ์ คู่มอืการแต่งฉนัท์ภาษาคธ ป.ธ. 8 / เรียบเรียงโดย ธงชยั สุมนจกัร 808.1 ธ12ป 2538
1690 T0000000033582 ประมวลฉนัทลักษณ์ คู่มอืการแต่งฉนัท์ภาษาคธ ป.ธ. 8 / เรียบเรียงโดย ธงชยั สุมนจกัร 808.1 ธ12ป 2538
1691 T0000000012700 ประมวลตอบขอ้หารือกรมสรรพกร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2532 - ปัจจบุัน / รวบรวมและจดัท าโดย บริษัท ส านักพิมพ์ธรรมนิติ จ ากดั 336.2 บ173ป 2534
1692 T0000000012699 ประมวลตอบขอ้หารือกรมสรรพกร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2532 - ปัจจบุัน / รวบรวมและจดัท าโดย บริษัท ส านักพิมพ์ธรรมนิติ จ ากดั 336.2 บ173ป 2534
1693 T0000000011782 ประมวลประชมุวชิาการ เร่ือง ทรัพยากรส่ิงมชีวีติทางน้ า คร้ังที่ 2 / จริศักด์ิ ต้ังตรงไพโรจน,์ บรรณาธกิาร 333.9528 จ237ป 2533
1694 T0000000011783 ประมวลประชมุวชิาการ เร่ือง ทรัพยากรส่ิงมชีวีติทางน้ า คร้ังที่ 2 / จริศักด์ิ ต้ังตรงไพโรจน,์ บรรณาธกิาร 333.9528 จ237ป 2533



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
1695 T0000000020868 ประมวลประชมุวชิาการ เร่ือง ทรัพยากรส่ิงมชีวีติทางน้ า คร้ังที่ 3 / เปี่ยมศักด์ิ เมนะเศวต...[และคนอื่นๆ], บรรณาธกิาร 333.9528 ป171 2536
1696 T0000000020869 ประมวลประชมุวชิาการ เร่ือง ทรัพยากรส่ิงมชีวีติทางน้ า คร้ังที่ 3 / เปี่ยมศักด์ิ เมนะเศวต...[และคนอื่นๆ], บรรณาธกิาร 333.9528 ป171 2536
1697 1020704 ประมวลสาระชดุวชิาการวจิยัทางสารสนเทศศาสตร์ หน่วยที่ 1-7 = Research ininformation science / สาขาวชิาศิลปศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
020.72 ม192ป 2549

1698 1020705 ประมวลสาระชดุวชิาการวจิยัทางสารสนเทศศาสตร์ หน่วยที่ 1-7 = Research ininformation science / สาขาวชิาศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

020.72 ม192ป 2549

1699 1020706 ประมวลสาระชดุวชิาการวจิยัทางสารสนเทศศาสตร์ หน่วยที่ 8-15 = Research in information science / สาขาวชิาศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

020.72 ม192ป 2545

1700 T0000000007729 ประวติัคลองรังสิต : การพัฒนาที่ดินและผลกระทบต่อสังคม พ.ศ.2431-2457 / สุนทรี อาสะไวย์ 333.73 ส245ป 2530
1701 T0000000037777 ประวติันักเขยีนไทย : เล่ม 2 / กองวรรณคดีและประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร 928.95911 ก17ป 2527
1702 T0000000037778 ประวติันักเขยีนไทย : เล่ม 2 / กองวรรณคดีและประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร 928.95911 ก17ป 2527
1703 T0000000037779 ประวติันักเขยีนไทย : เล่ม 2 / กองวรรณคดีและประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร 928.95911 ก17ป 2527
1704 T0000000038021 ประวติัมหาดไทยส่วนภมูภิาค จงัหวดัก าแพงเพชร พุทธศักราช 2538 / ธงชยั วงษ์เหรียญทอง...[และคนอื่น ๆ] 915.93 ธ12ป 2538
1705 T0000000062544 ประวติัและววิฒันาการงานควบคุมกามโรคของประเทศไทย / รวบรวมเรียบเรียงโดย ประเสริฐ พงศ์พิสิฐสันต์ 616.591 ป171ป 2545
1706 T0000000018278 ประวติัและววิฒันาการทางวทิยาศาสตร์ = History and Evolution of Science / สานิตย ์โภคาพันธ์ 509 ส244ป 2530
1707 T0000000067537 ประวติัวรรณคดี / โดย นิรันดร์ นวมารค, สุคนธ ์ดวงพัตรา 895.9109 น237ป 2523
1708 T0000000038570 ประวติัศาสตร์ไทยด้านเศรษฐกจิ แต่โบราณถงึ พ.ศ. 2399 / ชยั เรืองศิลป์; พรเพ็ญ ฮ่ันตระกลู, บรรณาธกิาร 330.9593 ช236ป 2533
1709 T0000000038571 ประวติัศาสตร์ไทยด้านเศรษฐกจิ แต่โบราณถงึ พ.ศ. 2399 / ชยั เรืองศิลป์; พรเพ็ญ ฮ่ันตระกลู, บรรณาธกิาร 330.9593 ช236ป 2533
1710 T0000000038572 ประวติัศาสตร์ไทยด้านเศรษฐกจิ แต่โบราณถงึ พ.ศ. 2399 / ชยั เรืองศิลป์; พรเพ็ญ ฮ่ันตระกลู, บรรณาธกิาร 330.9593 ช236ป 2533
1711 T0000000039552 ประวติัศาสตร์ยโุรปสมยักลาง / โดย กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร 940.1 ก19ป
1712 T0000000035081 ประวติัศาสตร์วรรณกรรม / บุญยงค์ เกศเทศ 895.9109 บ243ป
1713 T0000000031059 ประวติัศาสตร์ศิลปะยคุโบราณและยคุกลาง / อศันีย ์ชอูรุณ 722 อ218ป 2536
1714 T0000000031060 ประวติัศาสตร์ศิลปะยคุโบราณและยคุกลาง / อศันีย ์ชอูรุณ 722 อ218ป 2536
1715 T0000000031058 ประวติัศาสตร์ศิลปะยคุโบราณและยคุกลาง / อศันีย ์ชอูรุณ 722 อ218ป 2536
1716 T0000000032974 ประวติัศาสตร์ศิลปะยคุโบราณและยคุกลาง / อศันีย ์ชอูรุณ 722 อ218ป 2536
1717 T0000000043765 ประวติัศาสตร์ศิลปะยคุโบราณและยคุกลาง / อศันีย ์ชอูรุณ 722 อ218ป 2536
1718 T0000000043766 ประวติัศาสตร์ศิลปะยคุโบราณและยคุกลาง / อศันีย ์ชอูรุณ 722 อ218ป 2536
1719 T0000000076815 ประสิทธผิลหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารเสนเทศและการจดัการ : รายงานการสัมมนาวชิาการ ; 14 สิงหาคม 

2549 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเด็ล ดาราเทว ีเชยีงใหม ่/ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ บัณฑิตศึกษาสถาน บัณฑิต
วทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

020.71 ร225ป 2550

1720 T0000000005311 ปรัชญาการเมอืงเบื้องต้น : บทวเิคราะห์โสเกรตีส / สมบัติ จนัทรวงศ์ 183.2 ส16ป 2535
1721 T0000000005312 ปรัชญาการเมอืงเบื้องต้น : บทวเิคราะห์โสเกรตีส / สมบัติ จนัทรวงศ์ 183.2 ส16ป 2535
1722 T0000000005313 ปรัชญาการเมอืงเบื้องต้น : บทวเิคราะห์โสเกรตีส / สมบัติ จนัทรวงศ์ 183.2 ส16ป 2535
1723 T0000000005314 ปรัชญาการเมอืงเบื้องต้น : บทวเิคราะห์โสเกรตีส / สมบัติ จนัทรวงศ์ 183.2 ส16ป 2535
1724 T0000000005315 ปรัชญาการเมอืงเบื้องต้น : บทวเิคราะห์โสเกรตีส / สมบัติ จนัทรวงศ์ 183.2 ส16ป 2535
1725 T0000000031394 ปรัชญาขงจื้อฉบับสมบูรณ์ วจนะขงจื้อ / วฒิุชยั มลูศิลป์, จ านงค์ อดิวฒันสิทธิ์, แปลและเรียบเรียง 299.512 ป171 2533
1726 T0000000032490 ปรัชญาพื้นบ้าน / โดย นิจ นิรันดร์ 294.301 น232ป 2537
1727 T0000000032491 ปรัชญาพื้นบ้าน / โดย นิจ นิรันดร์ 294.301 น232ป 2537
1728 T0000000032492 ปรัชญาพื้นบ้าน / โดย นิจ นิรันดร์ 294.301 น232ป 2537
1729 T0000000019354 ปริทรรศน์แห่งเอกภพ = Exploration of TheUniverse / ระว ิสงวนทรัพย์ 520 ร217ป 2532
1730 T0000000019360 ปริทรรศน์แห่งเอกภพ = Exploration of TheUniverse / ระว ิสงวนทรัพย์ 520 ร217ป 2532
1731 T0000000019361 ปริทรรศน์แห่งเอกภพ = Exploration of TheUniverse / ระว ิสงวนทรัพย์ 520 ร217ป 2532
1732 T0000000019362 ปริทรรศน์แห่งเอกภพ = Exploration of TheUniverse / ระว ิสงวนทรัพย์ 520 ร217ป 2532
1733 T0000000019363 ปริทรรศน์แห่งเอกภพ = Exploration of TheUniverse / ระว ิสงวนทรัพย์ 520 ร217ป 2532
1734 T0000000019355 ปริทรรศน์แห่งเอกภพ = Exploration of TheUniverse / ระว ิสงวนทรัพย์ 520 ร217ป 2532
1735 T0000000019347 ปริทรรศน์แห่งเอกภพ เล่ม 3 = Explorationof The Universe / ระว ิสงวนทรัพย์ 520 ร217ป 2537
1736 T0000000019348 ปริทรรศน์แห่งเอกภพ เล่ม 3 = Explorationof The Universe / ระว ิสงวนทรัพย์ 520 ร217ป 2537
1737 T0000000033962 ปริทัศน์วฒันธรรมในภาษา และวรรณคดีไทย / ประภาศรี สีหอ าไพ 808.8 ป171ป 2523
1738 T0000000052759 ปลาบึก / เกรียงศักด์ิ เมง่อ าพัน 639.31 ก257ป 2543
1739 T0000000052760 ปลาบึก / เกรียงศักด์ิ เมง่อ าพัน 639.31 ก257ป 2543
1740 T0000000004115 ปัญหาการใชห้้องสมดุ / อมัพร ปั้นศรี 020.7 อ216ป 2521
1741 T0000000022389 ปัญหาจากการใชย้า / พรเพ็ญ เปรมโยธนิ...[และคนอื่นๆ] 615 พ17ป 2536
1742 T0000000028131 ปัญหานานาชาติ / พระราชธรรมนิเทศ(ระแบบ จติญาโณ), เรียบเรียง 294.35 พ171ป 2535
1743 T0000000033914 ปากเป็นเอก / ผู้เขยีน สุขมุ นวลสกลุ; พิษณุสกลุโรมวลิาส, บรรณาธกิาร 808.5 ส241ป 2536
1744 T0000000033916 ปากเป็นเอก / ผู้เขยีน สุขมุ นวลสกลุ; พิษณุสกลุโรมวลิาส, บรรณาธกิาร 808.5 ส241ป 2536
1745 T0000000011742 ป่าเขตร้อน / โดย อรวรรณ คูหเจริญ 333.75 อ17ป 2535
1746 T0000000011740 ป่าเขตร้อน / โดย อรวรรณ คูหเจริญ 333.75 อ17ป 2535



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
1747 T0000000042714 ป่าชายเลน...นิเวศวทิยาและการจดัการ = Mangroves...ecology and management / สนิท อกัษรแกว้ 577.69 ส153ป 2541
1748 T0000000029890 ปาฐกถา เร่ือง ชวีติภายหลังความตาย(หรือตายแล้วเกดิได้อยา่งไร) : ตอนทัศนะของศาสนาและบุคคลในเร่ืองชวีติภายหลังความตาย / โดย 

บุญม ีเมธางกรู
294.301 บ243ป 2538

1749 T0000000021308 ปาฐกถาและการบรรยายพิเศษ : หลากหลายความคิดกจิการสวนสัตว ์/ ส่วนวชิาการ องค์การสวนสัตว์ 636.0889 ส17ป 2535
1750 T0000000025427 ป่าไมจ้ะอยู่ยั้งยนืยง / รวบรวมเรียบเรียงโดย วรรณวนาลัย...[และคนอื่น ๆ](นามแฝง) 333.75 ว17ป 2524
1751 T0000000060996 เปิดกรุ กระบวนท่า ฤาษีดัดตน ลีลาไทย คลายเส้น / อธยิตุ วรรณโพยม 615.82 อ143ป 2545
1752 T0000000060997 เปิดกรุ กระบวนท่า ฤาษีดัดตน ลีลาไทย คลายเส้น / อธยิตุ วรรณโพยม 615.82 อ143ป 2545
1753 T0000000058860 เปิดบ้านรับเครือขา่ยกบั This wired home= This wired home : the microsoft guide to home networking second edition / โดย

 อาลัน เนโบ; พรพิมล อนันควานิช, ผู้แปล
004.6 น251ป 2544

1754 T0000000058861 เปิดบ้านรับเครือขา่ยกบั This wired home= This wired home : the microsoft guide to home networking second edition / โดย
 อาลัน เนโบ; พรพิมล อนันควานิช, ผู้แปล

004.6 น251ป 2544

1755 T0000000003612 เปิดโลก Internet ด้วย MOSAIC / เลว ีรีสส์, โจเซฟ ราดิน ; เรียบเรียงโดย สุชาติ จติรมาส 005.369 ร237ป 2539
1756 T0000000003613 เปิดโลก Internet ด้วย MOSAIC / เลว ีรีสส์, โจเซฟ ราดิน ; เรียบเรียงโดย สุชาติ จติรมาส 005.369 ร237ป 2539
1757 T0000000003030 เปิดโลก Pc / โดย มานัส ปัญญาดิลก 004.16 ม221ป
1758 T0000000003031 เปิดโลก Pc / โดย มานัส ปัญญาดิลก 004.16 ม221ป
1759 T0000000003005 เปิดโลก PC / มานัส ปัญญาดิลก 004.16 ม221ป 2521
1760 T0000000003007 เปิดโลก PC / มานัส ปัญญาดิลก 004.16 ม221ป 2521
1761 T0000000003008 เปิดโลก PC / มานัส ปัญญาดิลก 004.16 ม221ป 2521
1762 T0000000057341 แปลเกล็ดองักฤษ = Free translation of english / กติติศักด์ิ ตียพันธ์ 428 ก234ป 2543
1763 T0000000057342 แปลเกล็ดองักฤษ = Free translation of english / กติติศักด์ิ ตียพันธ์ 428 ก234ป 2543
1764 T0000000003813 โปรแกรมกราฟิก Thai show รุ่น 3.0 / อาจหาญ สัตยารักษ์ 005.7136 อ221ป 2537
1765 T0000000003814 โปรแกรมกราฟิก Thai show รุ่น 3.0 / อาจหาญ สัตยารักษ์ 005.7136 อ221ป 2537
1766 T0000000012056 โปรแกรมการเรียนวชิาจติวทิยา / โดย ศรียา นิยมธรรม, ประภสัร นิยมธรรม 155 ศ173ป 2519
1767 T0000000002761 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษา RPG report program generator / วชิติ ปุณวตัร์ 005.136 ว232ป 2527
1768 T0000000003428 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาแอสเซมบล้ี 8086/8088 / ยนื ภู่วรวรรณ, สุรศักด์ิ สงวนพงษ์ 005.362 ย235ป 2535
1769 T0000000003400 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาปาสคาล / ศูนยภ์าษาคอมพิวเตอร์ 005.362 ศ245ป 2528
1770 T0000000003160 โปรแกรมจดัการฮาร์ดดิสกแ์ทนดอส = XTreePro gold / กติิพงษ์ ฤทธบิุตร 005.7136 ก234ป 2535
1771 T0000000003161 โปรแกรมจดัการฮาร์ดดิสกแ์ทนดอส = XTreePro gold / กติิพงษ์ ฤทธบิุตร 005.7136 ก234ป 2535
1772 T0000000003162 โปรแกรมจดัการฮาร์ดดิสกแ์ทนดอส = XTreePro gold / กติิพงษ์ ฤทธบิุตร 005.7136 ก234ป 2535
1773 T0000000003792 โปรแกรมจดัการฮาร์ดดิสกแ์ทนดอส = XTreePro gold / กติิพงษ์ ฤทธบิุตร 005.7136 ก234ป 2535
1774 T0000000003793 โปรแกรมจดัการฮาร์ดดิสกแ์ทนดอส = XTreePro gold / กติิพงษ์ ฤทธบิุตร 005.7136 ก234ป 2535
1775 T0000000003794 โปรแกรมจดัการฮาร์ดดิสกแ์ทนดอส = XTreePro gold / กติิพงษ์ ฤทธบิุตร 005.7136 ก234ป 2535
1776 T0000000003664 โปรแกรมภาษาเบสิกและการแกป้ัญหา / เพ็ญจนัทร์ เงียบประเสริฐ 005.4 พ253ป
1777 T0000000003665 โปรแกรมภาษาเบสิกและการแกป้ัญหา / เพ็ญจนัทร์ เงียบประเสริฐ 005.4 พ253ป
1778 T0000000003666 โปรแกรมภาษาเบสิกและการแกป้ัญหา / เพ็ญจนัทร์ เงียบประเสริฐ 005.4 พ253ป
1779 T0000000003314 โปรแกรมยอ่ยภาษาแอสเซมบลี ส าหรับ MS-DOS = Assembly languagesubroutinesfor MS-DOS / ของ ลีโอ เจ สแกนลอน ; เรียบเรียง

โดยวริิ พงษ์แจง้
005.133 ส118ป 2536

1780 T0000000003315 โปรแกรมยอ่ยภาษาแอสเซมบลี ส าหรับ MS-DOS = Assembly languagesubroutinesfor MS-DOS / ของ ลีโอ เจ สแกนลอน ; เรียบเรียง
โดยวริิ พงษ์แจง้

005.133 ส118ป 2536

1781 T0000000003316 โปรแกรมยอ่ยภาษาแอสเซมบลี ส าหรับ MS-DOS = Assembly languagesubroutinesfor MS-DOS / ของ ลีโอ เจ สแกนลอน ; เรียบเรียง
โดยวริิ พงษ์แจง้

005.133 ส118ป 2536

1782 T0000000003317 โปรแกรมยอ่ยภาษาแอสเซมบลี ส าหรับ MS-DOS = Assembly languagesubroutinesfor MS-DOS / ของ ลีโอ เจ สแกนลอน ; เรียบเรียง
โดยวริิ พงษ์แจง้

005.133 ส118ป 2536

1783 T0000000003318 โปรแกรมยอ่ยภาษาแอสเซมบลี ส าหรับ MS-DOS = Assembly languagesubroutinesfor MS-DOS / ของ ลีโอ เจ สแกนลอน ; เรียบเรียง
โดยวริิ พงษ์แจง้

005.133 ส118ป 2536

1784 T0000000049460 โปรแกรมวเิคราะห์วงจรไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ / โดย อ านวย สกลุสุกใส 621.38 อ225ป 2541
1785 T0000000003550 โปรแกรมส าเร็จรูป Lotus 1-2-3 Version 2.2 และ 2.3 005.3 ช248ป
1786 T0000000003818 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติิ ส าหรับไมโครคอมพิวเตอร์ SPSS/PC+ ขั้นกา้วหน้า / วรชยั เยาวปาณี 005.5 ว17ป 2533
1787 T0000000003815 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติิ ส าหรับไมโครคอมพิวเตอร์ SPSS/PC+ ขั้นกา้วหน้า / วรชยั เยาวปาณี 005.5 ว17ป 2533
1788 T0000000003816 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติิ ส าหรับไมโครคอมพิวเตอร์ SPSS/PC+ ขั้นกา้วหน้า / วรชยั เยาวปาณี 005.5 ว17ป 2533
1789 T0000000003817 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติิ ส าหรับไมโครคอมพิวเตอร์ SPSS/PC+ ขั้นกา้วหน้า / วรชยั เยาวปาณี 005.5 ว17ป 2533
1790 T0000000003451 โปรแกรมส าหรับการวางแผนงาน = Time line / ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ 005.3 ฐ234ป 2535
1791 T0000000003452 โปรแกรมส าหรับการวางแผนงาน = Time line / ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ 005.3 ฐ234ป 2535
1792 T0000000031958 โปสเตอร์และกราฟิกอาร์ต / เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษด์ิ 741.67 ส255ป 2537
1793 T0000000031959 โปสเตอร์และกราฟิกอาร์ต / เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษด์ิ 741.67 ส255ป 2537
1794 T0000000057687 ผลกระทบของโรคเอดส์ในเด็กในประเทศไทย ฉบับยอ่ / ทีม บราวน,์ วรีสิทธิ ์สิทธไิตรย์ 616.9792 บ172ผ 2544



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
1795 T0000000065423 ผลงานนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นในประเทศไทยฉบับปฐมฤกษ์ วาระครบ 50 ปี (2497-2547) / มลูนิธนิักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย 080 ม247ผ 2547

1796 T0000000066770 ผลงานนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นในประเทศไทยฉบับปฐมฤกษ์ วาระครบ 50 ปี (2497-2547) / มลูนิธนิักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย 080 ม247ผ 2547

1797 T0000000024416 ผลิตภณัฑ์ประมงและหลักการถนอม / โดย ประเสริฐ สายสิทธิ์ 338.372 ป171ผ 2514
1798 T0000000026960 ผลิตภณัฑ์ประมงและหลักการถนอม / โดย ประเสริฐ สายสิทธิ์ 338.372 ป171ผ 2514
1799 T0000000026961 ผลิตภณัฑ์ประมงและหลักการถนอม / โดย ประเสริฐ สายสิทธิ์ 338.372 ป171ผ 2514
1800 T0000000006462 ผู้น ากบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมคน / อนุกลู เยี่ยงพฤกษาวลัย์ 158.4 อ154ผ 2539
1801 T0000000006461 ผู้น ากบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมคน / อนุกลู เยี่ยงพฤกษาวลัย์ 158.4 อ154ผ 2539
1802 T0000000006464 ผู้น ากบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมคน / อนุกลู เยี่ยงพฤกษาวลัย์ 158.4 อ154ผ 2539
1803 T0000000006465 ผู้น ากบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมคน / อนุกลู เยี่ยงพฤกษาวลัย์ 158.4 อ154ผ 2539
1804 T0000000006451 ผู้น ากบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมคน / อนุกลู เยี่ยงพฤกษาวลัย์ 158.4 อ154ผ
1805 T0000000006452 ผู้น ากบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมคน / อนุกลู เยี่ยงพฤกษาวลัย์ 158.4 อ154ผ
1806 T0000000006453 ผู้น ากบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมคน / อนุกลู เยี่ยงพฤกษาวลัย์ 158.4 อ154ผ
1807 T0000000006454 ผู้น ากบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมคน / อนุกลู เยี่ยงพฤกษาวลัย์ 158.4 อ154ผ
1808 T0000000006455 ผู้น ากบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมคน / อนุกลู เยี่ยงพฤกษาวลัย์ 158.4 อ154ผ
1809 T0000000006463 ผู้น ากบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมคน / อนุกลู เยี่ยงพฤกษาวลัย์ 158.4 อ154ผ 2539
1810 T0000000028189 ผู้ปกครองรัฐในทัศนะแห่งอสิลาม = Imam ali's epistle to malik ashtar / อสุามะห์, ผู้แปล 297.61 ผ245
1811 T0000000033143 แผนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมปีที่ 1 / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 372.6 ก17ผ 2520
1812 T0000000010935 แผนการสอนวชิา ช 0248 (งานห้องสมดุ 2) / ผุสดี ธธรมแสง 020.7 ผ248ผ 2541
1813 T0000000066739 แผนการอนุรักษ์จดัการแหล่งธรรมชาติบริเวณน้ าตกพาเจริญ อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก = Conservation plan of Nam Tok Pa Chareon

 natural site pubpra district, Tak province / ศูนยว์จิยัป่าไม ้คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
333.72 ม192ผ 2540

1814 T0000000077310 ฝันสลายที่ปลายทาง : เร่ืองเล่าจากชวีติของหญิงยา้ยถิ่นที่ต้องกลายเป็นเหยื่อของการค้ามนุษยข์า้มชาติ / นี, เอื้อม และยรู 364.1534 น231ฝ 2552
1815 T0000000077311 ฝันสลายที่ปลายทาง : เร่ืองเล่าจากชวีติของหญิงยา้ยถิ่นที่ต้องกลายเป็นเหยื่อของการค้ามนุษยข์า้มชาติ / นี, เอื้อม และยรู 364.1534 น231ฝ 2552
1816 T0000000077312 ฝันสลายที่ปลายทาง : เร่ืองเล่าจากชวีติของหญิงยา้ยถิ่นที่ต้องกลายเป็นเหยื่อของการค้ามนุษยข์า้มชาติ / นี, เอื้อม และยรู 364.1534 น231ฝ 2552
1817 T0000000074933 ฝ่าพายเุศรษฐกจิ วกิฤติไทย วกิฤติโลก / อนุสรณ์ ธรรมใจ 330.9593 อ154ฝ 2551
1818 T0000000074935 ฝ่าพายเุศรษฐกจิ วกิฤติไทย วกิฤติโลก / อนุสรณ์ ธรรมใจ 330.9593 อ154ฝ 2551
1819 T0000000062299 ฝึกเรียนเขยีนการ์ตูน การ์ตูนภาพสัตว ์= Drawing cartoon animals / โดย ไบซ์ บูรซ่ี; ซีนสุดท้าย(นามแฝง), แปลและเรียบเรียง 741.5 บ247ฝ 2538

1820 T0000000062929 พกศัพท์เขา้สอบ GMAT 428 พ11 2545
1821 T0000000062930 พกศัพท์เขา้สอบ GMAT 428 พ11 2545
1822 T0000000046683 พระคัมภร์ี(ปริศนาธรรม) 18 พระอรหันต์ / เรียบเรียงโดย ธ.ธรีทาส(นามแฝง) 294.392 ธ237พ 2541
1823 T0000000046684 พระคัมภร์ี(ปริศนาธรรม) 18 พระอรหันต์ / เรียบเรียงโดย ธ.ธรีทาส(นามแฝง) 294.392 ธ237พ 2541
1824 T0000000066025 พระคัมภร์ี(ปริศนาธรรม) 18 พระอรหันต์ / เรียบเรียงโดย ธ.ธรีทาส(นามแฝง) 294.392 ธ237พ 2541
1825 T0000000068512 พระคัมภร์ีกวนอมีมหาโพธสัิตว ์/ แปลโดย เสถยีร โพธนิันทะ 294.392 พ171 2547
1826 T0000000032385 พระคัมภร์ีพระกวนอมีมหาโพธสัิตว์(ที่ยงัมคีวามเมตตาศักด์ิสิทธิอ์ยู)่ ประวติัการกนิเจ(เกา้อว๊งเจ) คุณธรรมของมหาบุรุษ 8 ประการ / แปลโดย 

เสถยีร โพธนิันทะ, ธรีทาส(นามแฝง)
294.301 พ171 2538

1827 T0000000032386 พระคัมภร์ีพระกวนอมีมหาโพธสัิตว์(ที่ยงัมคีวามเมตตาศักด์ิสิทธิอ์ยู)่ ประวติัการกนิเจ(เกา้อว๊งเจ) คุณธรรมของมหาบุรุษ 8 ประการ / แปลโดย 
เสถยีร โพธนิันทะ, ธรีทาส(นามแฝง)

294.301 พ171 2538

1828 T0000000028191 พระคัมภร์ีพระกวนอมีมหาโพธสัิตว์(ที่ยงัมคีวามเมตตาศักด์ิสิทธิอ์ยู)่ ประวติัการกนิเจ(เกา้อว๊งเจ) คุณธรรมของมหาบุรุษ 8 ประการ / แปลโดย 
เสถยีร โพธนิันทะ, ธรีทาส(นามแฝง)

294.301 พ171 2530

1829 T0000000066024 พระคัมภร์ีพระกวนอมีมหาโพธสัิตว์(ที่ยงัมคีวามเมตตาศักด์ิสิทธิอ์ยู)่ ประวติัการกนิเจ(เกา้อว๊งเจ)คุณธรรมของมหาบุรุษ 8 ประการ / แปลโดย 
เสถยีร โพธนิันทะ, ธรีทาส (นามแฝง)

294.301 พ171 2545

1830 T0000000032662 พระบรมราโชวาทพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชสยามมกฎุราชกมุารและพระบรมราชาธบิายเร่ืองสามคัคี / พระราชนิพนธใ์น 
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หัว

895.915 จ247พ 2526

1831 T0000000028304 พระพุทธศาสนา : นิกายสรวาสติวาท / พระมหาสมชยั กลุลจตฺิโต 294.39 พ171พ 2539
1832 T0000000028200 พระเมตตาปาฏหิาริยข์องเจา้แมก่วนอมิ / พรราษฎร์ ธลีุกรุง 294.392 พ17พ
1833 T0000000028201 พระเมตตาปาฏหิาริยข์องเจา้แมก่วนอมิ / พรราษฎร์ ธลีุกรุง 294.392 พ17พ
1834 T0000000064317 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ปรับปรุง พ.ศ. 2547 / ฝ่ายวชิาการสูตรไพศาล 320.8 ฝ225พ 2547
1835 T0000000064318 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ปรับปรุง พ.ศ. 2547 / ฝ่ายวชิาการสูตรไพศาล 320.8 ฝ225พ 2547
1836 T0000000064320 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ปรับปรุง พ.ศ. 2547 / ฝ่ายวชิาการสูตรไพศาล 320.8 ฝ225พ 2547
1837 T0000000032669 พระราโชวาทและพระราชด ารัส / ส านักราชเลขาธกิาร 895.915 ส225พ 2520
1838 T0000000066865 พระอนัสูงสุด = The ultimate gift / จมิ สโตวอลล์ 158 ส148พ 2548
1839 T0000000066866 พระอนัสูงสุด = The ultimate gift / จมิ สโตวอลล์ 158 ส148พ 2548
1840 T0000000066867 พระอนัสูงสุด = The ultimate gift / จมิ สโตวอลล์ 158 ส148พ 2548
1841 T0000000066863 พระอนัสูงสุด = The ultimate gift / จมิ สโตวอลล์ 158 ส148พ 2548
1842 T0000000066864 พระอนัสูงสุด = The ultimate gift / จมิ สโตวอลล์ 158 ส148พ 2548



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
1843 T0000000066690 พระอนัสูงสุด = The ultimate gift / จมิ สโตวอลล์ 158 ส148พ 2548
1844 T0000000001541 พฤกษศาสตร์ = Botany / วนัเพ็ญ ภติูจนัทร์ 581 ว215พ 2540
1845 T0000000001542 พฤกษศาสตร์ = Botany / วนัเพ็ญ ภติูจนัทร์ 581 ว215พ 2540
1846 T0000000005517 พฤติกรรมมนุษยก์บัสภาพแวดล้อม : มลูฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน / วมิลสิทธิ ์หรยางกรู 711 ว236พ 2535
1847 T0000000005519 พฤติกรรมมนุษยก์บัสภาพแวดล้อม : มลูฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน / วมิลสิทธิ ์หรยางกรู 711 ว236พ 2535
1848 T0000000005520 พฤติกรรมมนุษยก์บัสภาพแวดล้อม : มลูฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน / วมิลสิทธิ ์หรยางกรู 711 ว236พ 2535
1849 T0000000005521 พฤติกรรมมนุษยก์บัสภาพแวดล้อม : มลูฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน / วมิลสิทธิ ์หรยางกรู 711 ว236พ 2535
1850 T0000000005518 พฤติกรรมมนุษยก์บัสภาพแวดล้อม : มลูฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน / วมิลสิทธิ ์หรยางกรู 711 ว236พ 2537
1851 T0000000029368 พฤติกรรมองค์การและการบริหาร / ไพฑูรย ์เจริญพันธวุงศ์ 302.35 พ293พ 2530
1852 T0000000026226 พลาสติกวศิวกรรม = Engineering plastics / พิชติ เล่ียมพิพัฒน์ 668.4 พ232พ 2538
1853 T0000000026227 พลาสติกวศิวกรรม = Engineering plastics / พิชติ เล่ียมพิพัฒน์ 668.4 พ232พ 2538
1854 T0000000026228 พลาสติกวศิวกรรม = Engineering plastics / พิชติ เล่ียมพิพัฒน์ 668.4 พ232พ 2538
1855 T0000000026229 พลาสติกวศิวกรรม = Engineering plastics / พิชติ เล่ียมพิพัฒน์ 668.4 พ232พ 2538
1856 T0000000026230 พลาสติกวศิวกรรม = Engineering plastics / พิชติ เล่ียมพิพัฒน์ 668.4 พ232พ 2538
1857 T0000000046624 พลาสติค / พิชติ เล่ียมพิพัฒน์ 668.4 พ231พ
1858 T0000000023990 พัฒนาการดีเร่ิมที่ขวบปีแรก / โดย กองบรรณาธกิารนิตยสารรักลูก 612.65 พ213 2538
1859 T0000000023986 พัฒนาการดีเร่ิมที่ขวบปีแรก / โดย กองบรรณาธกิารนิตยสารรักลูก 612.65 พ213 2538
1860 T0000000033386 พัฒนาทักษะการเขยีนเชงิสร้างสรรค์ / บันลือ พฤกษะวนั 808 บ215พ 2533
1861 T0000000074669 พัฒนาบุคลิกผู้น าและนักบริหาร / นงลักษณ์ สุทธวิฒันพันธ์ 658.4092 น12พ 2542
1862 T0000000074670 พัฒนาบุคลิกผู้น าและนักบริหาร / นงลักษณ์ สุทธวิฒันพันธ์ 658.4092 น12พ 2542
1863 T0000000074671 พัฒนาบุคลิกผู้น าและนักบริหาร / นงลักษณ์ สุทธวิฒันพันธ์ 658.4092 น12พ 2542
1864 T0000000003536 พัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic / ฝ่ายวชิาการคอมพิวเตอร์ 005.3 ฝ225พ 2538
1865 T0000000003537 พัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic / ฝ่ายวชิาการคอมพิวเตอร์ 005.3 ฝ225พ 2538
1866 T0000000042227 พัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic / ฝ่ายวชิาการคอมพิวเตอร์ 005.3 ฝ225พ 2538
1867 T0000000036258 พัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic / ฝ่ายวชิาการคอมพิวเตอร์ 005.3 ฝ225พ 2538
1868 T0000000055070 พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์แบบ B to C (ภาคปฏบิัติ) = eCommerce development : business to consumer / โดย นีทู แกง๊วาน,ิ แซนจต้ีา

 จาร์ค, จายนัต้ี เค อาร์
005.2 ก282พ 2543

1869 T0000000055071 พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์แบบ B to C (ภาคปฏบิัติ) = eCommerce development : business to consumer / โดย นีทู แกง๊วาน,ิ แซนจต้ีา
 จาร์ค, จายนัต้ี เค อาร์

005.2 ก282พ 2543

1870 T0000000017240 พาลูกรักเขา้เรียนอนุบาล / จดัโดย นิตยสาร "รักลูก" 372.21 พ221 2536
1871 T0000000017241 พาลูกรักเขา้เรียนอนุบาล / จดัโดย นิตยสาร "รักลูก" 372.21 พ221 2536
1872 1003175 พิชยัสงคราม : ศาสตร์นิพนธข์องซุนว ู/ เจษฎา ทองรุ่งโรจน์; นาถยา กลัโยธนิ, บรรณาธกิาร 355.42 จ258พ 2548
1873 T0000000028863 พิชติคณิตศาสตร์ : กลยทุธค์วามเป็นเยี่ยมในการเรียนคณิตศาสตร์ / ริชาร์ด เมนนิ่ง สมทิ; วจิติราอปุการนิติเกษตร, แปล; เยาวลักษณ์ เตียรณ

บรรจง, บรรณาธกิาร
510 ร232พ 2540

1874 T0000000025561 พิชติมะเร็ง / วจิติร บุณยะโหตระ 614.59994 ว232พ 2537
1875 T0000000025562 พิชติมะเร็ง / วจิติร บุณยะโหตระ 614.59994 ว232พ 2537
1876 T0000000025563 พิชติมะเร็ง / วจิติร บุณยะโหตระ 614.59994 ว232พ 2537
1877 T0000000067570 พิธกีรรมไทย / โดยสุเมธ เมธาวทิยากลู 390.09593 ส246พ 2547
1878 T0000000067571 พิธกีรรมไทย / โดยสุเมธ เมธาวทิยากลู 390.09593 ส246พ 2547
1879 T0000000042098 พิธสู่ีขวญัและค าสู่ขวญัโบราณอสีานฉบับสมบูรณ์ / สาร สาระทัศนานันท์ รวบรวม 390.09593 ส226พ 2540
1880 T0000000042099 พิธสู่ีขวญัและค าสู่ขวญัโบราณอสีานฉบับสมบูรณ์ / สาร สาระทัศนานันท์ รวบรวม 390.09593 ส226พ 2540
1881 T0000000042100 พิธสู่ีขวญัและค าสู่ขวญัโบราณอสีานฉบับสมบูรณ์ / สาร สาระทัศนานันท์ รวบรวม 390.09593 ส226พ 2540
1882 T0000000022406 พิษของยาฆา่แมลงต่อผู้ใชแ้ละส่ิงแวดล้อม / พาลาภ สิงหเสนี 615.951 พ226พ 2535
1883 T0000000022407 พิษของยาฆา่แมลงต่อผู้ใชแ้ละส่ิงแวดล้อม / พาลาภ สิงหเสนี 615.951 พ226พ 2535
1884 T0000000022408 พิษของยาฆา่แมลงต่อผู้ใชแ้ละส่ิงแวดล้อม / พาลาภ สิงหเสนี 615.951 พ226พ 2535
1885 T0000000022481 พืชเคร่ืองเทศและสมนุไพร / โดย รุ่งรัตน์ เหลืองนทีเทพ 615.321 ร242พ 2535
1886 T0000000022482 พืชเคร่ืองเทศและสมนุไพร / โดย รุ่งรัตน์ เหลืองนทีเทพ 615.321 ร242พ 2535
1887 T0000000023648 พืชไร่ / รวบรวมโดย ซามวัร์ ซี ลิทเซ็นเบอเกอร์; กฤษฎา สัมพันธารักษ,์ ผู้แปล 633 ล234พ 2531
1888 T0000000023649 พืชไร่ / รวบรวมโดย ซามวัร์ ซี ลิทเซ็นเบอเกอร์; กฤษฎา สัมพันธารักษ,์ ผู้แปล 633 ล234พ 2531
1889 T0000000023647 พืชไร่ / รวบรวมโดย ซามวัร์ ซี ลิทเซ็นเบอเกอร์; กฤษฎา สัมพันธารักษ,์ ผู้แปล 633 ล234พ 2537
1890 T0000000023650 พืชไร่ / รวบรวมโดย ซามวัร์ ซี ลิทเซ็นเบอเกอร์; กฤษฎา สัมพันธารักษ,์ ผู้แปล 633 ล234พ 2537
1891 T0000000007393 พื้นฐานการส่ือสาร / โดย ววิฒัน์  กริานนท์ 621.382 ว231พ 2536
1892 T0000000007394 พื้นฐานการส่ือสาร / โดย ววิฒัน์  กริานนท์ 621.382 ว231พ 2536
1893 T0000000007392 พื้นฐานการส่ือสาร / โดย ววิฒัน์  กริานนท์ 621.382 ว231พ 2536
1894 T0000000061887 พื้นฐานระบบส่ือสารแอนะลอก / ลัญฉกร วฒิุสิทธกิลุกจิ 621.382 ล213พ 2543
1895 T0000000061888 พื้นฐานระบบส่ือสารแอนะลอก / ลัญฉกร วฒิุสิทธกิลุกจิ 621.382 ล213พ 2543
1896 T0000000061889 พื้นฐานระบบส่ือสารแอนะลอก / ลัญฉกร วฒิุสิทธกิลุกจิ 621.382 ล213พ 2543



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
1897 T0000000045460 พื้นฐานวศิวกรรมระบบควบคุม / กติติ ตรีเศรษฐ 620 ก234พ 2539
1898 T0000000045461 พื้นฐานวศิวกรรมระบบควบคุม / กติติ ตรีเศรษฐ 620 ก234พ 2539
1899 T0000000045462 พื้นฐานวศิวกรรมระบบควบคุม / กติติ ตรีเศรษฐ 620 ก234พ 2539
1900 T0000000028305 พุทธจลุสุขาวดียหุสูตร / วเิชยีร เพ็ชรพรประภาส 294.392 ว232พ
1901 T0000000028306 พุทธจลุสุขาวดียหุสูตร / วเิชยีร เพ็ชรพรประภาส 294.392 ว232พ
1902 T0000000032339 พุทธธรรม / โดย พระราชวรมนุี 294.3 พ171พ
1903 T0000000027345 พุทธวถิแีห่งสังคม : ปรัชญาสังคมและการเมอืงของพุทธศาสนา / พระมหาอทุัย ญาณธโร 294.301 พ171พ 2538
1904 T0000000027346 พุทธวถิแีห่งสังคม : ปรัชญาสังคมและการเมอืงของพุทธศาสนา / พระมหาอทุัย ญาณธโร 294.301 พ171พ 2538
1905 T0000000027347 พุทธวถิแีห่งสังคม : ปรัชญาสังคมและการเมอืงของพุทธศาสนา / พระมหาอทุัย ญาณธโร 294.301 พ171พ 2538
1906 T0000000057912 พุทธวธิแีกป้ัญหา เพื่อศตวรรษที่ 21 / พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตฺุโต) 294.301 พ171พ 2544
1907 T0000000031398 พุทธศาสนามหายาน / สมภาร พรมทา 294.392 ส16พ 2534
1908 T0000000032344 พุทธสันติวธิ ี: ทฤษฎเีชงิโครงสร้าง / โยฮัน กลัตุง, เขยีน; สมชยั เยน็สบาย, แปล 294.3 ย289พ 2538
1909 T0000000032345 พุทธสันติวธิ ี: ทฤษฎเีชงิโครงสร้าง / โยฮัน กลัตุง, เขยีน; สมชยั เยน็สบาย, แปล 294.3 ย289พ 2538
1910 T0000000056384 พูดภาษาองักฤษ = Speaking English / ปรีชา ศรีวาลัย 428 ป173พ 2539
1911 T0000000064259 พูดภาษาองักฤษได้..ง่ายนิดเดียว = Easy English conversation / โดย จลุนรี อชัชนียะสกลุ 428 จ247พ 2546
1912 T0000000064260 พูดภาษาองักฤษได้..ง่ายนิดเดียว = Easy English conversation / โดย จลุนรี อชัชนียะสกลุ 428 จ247พ 2546
1913 T0000000057306 พูดองักฤษ ฉบับความรัก / เรียบเรียง ศิริพร ปริสุทธกิลุ; ทศลักษณ์ เขม็ทอง, บรรณาธกิาร 428 ศ237พ 2542
1914 T0000000057307 พูดองักฤษ ฉบับความรัก / เรียบเรียง ศิริพร ปริสุทธกิลุ; ทศลักษณ์ เขม็ทอง, บรรณาธกิาร 428 ศ237พ 2542
1915 T0000000057282 พูดองักฤษ ฉบับเที่ยวกรุงเทพ / เรียบเรียง ศิริพร ปริสุทธกิลุ; ทศลักษณ์ เขม็ทอง, บรรณาธกิาร 428 ศ237พ 2542
1916 T0000000057283 พูดองักฤษ ฉบับเที่ยวกรุงเทพ / เรียบเรียง ศิริพร ปริสุทธกิลุ; ทศลักษณ์ เขม็ทอง, บรรณาธกิาร 428 ศ237พ 2542
1917 T0000000057395 พูดองักฤษ ฉบับเที่ยวทั่วไทย / เรียบเรียง ศิริพร ปริสุทธกิลุ; ทศลักษณ์ เขม็ทอง, บรรณาธกิาร 428 ศ237พ 2542
1918 T0000000057337 พูดองักฤษ ฉบับสมคัรงาน / ศิริพร ปริสุทธกิลุ; ทศลักษณ์ เขม็ทอง, บรรณาธกิาร 428 ศ237พ 2542
1919 T0000000001597 เพลงกล่อมเด็กล้านนา / รวบรวมขอ้มลู พรรณเพ็ญ เครือไทย, ลมลู จนัทน์หอม, รัชนี ศรีออ่นศรี 398.8 พ17พ 2540
1920 T0000000001599 เพลงกล่อมเด็กล้านนา / รวบรวมขอ้มลู พรรณเพ็ญ เครือไทย, ลมลู จนัทน์หอม, รัชนี ศรีออ่นศรี 398.8 พ17พ 2540
1921 T0000000044095 เพลงปฏพิากย ์: บทเพลงแห่งปฏภิาณของชาวบ้านไทย / สุกญัญา ภทัราชยั 398 ส241พ 2540
1922 T0000000044096 เพลงปฏพิากย ์: บทเพลงแห่งปฏภิาณของชาวบ้านไทย / สุกญัญา ภทัราชยั 398 ส241พ 2540
1923 T0000000000993 เพาเวอร์อเิล็กทรอนิคส์ / วริิยะ พิเชฐจ าเริญ 621.381 ว237พ 2537
1924 T0000000000994 เพาเวอร์อเิล็กทรอนิคส์ / วริิยะ พิเชฐจ าเริญ 621.381 ว237พ 2537
1925 T0000000025745 เพาเวอร์อเิล็กทรอนิคส์ / วริิยะ พิเชฐจ าเริญ 621.381 ว237พ 2537
1926 T0000000005853 เพียงอยากเห็นดอกไมบ้าน / วทิยา นาควชัระ 158 ว234พ 2537
1927 T0000000005854 เพียงอยากเห็นดอกไมบ้าน / วทิยา นาควชัระ 158 ว234พ 2537
1928 T0000000005855 เพียงอยากเห็นดอกไมบ้าน / วทิยา นาควชัระ 158 ว234พ 2537
1929 T0000000014089 เพื่อเยาวชน : เอกสารรายการวทิยสุ าหรับส่งเสริมความสัมพันธใ์นครอบครัวของเยาวชน / คณะอนุกรรมการเฉพาะกจิ ผลิตเอกสารรายการ

วทิยสุ าหรับส่งเสริมความสัมพันธใ์นครอบครัวของเยาวชน
306 ค171พ

1930 T0000000014086 เพื่อเยาวชน : เอกสารรายการวทิยสุ าหรับส่งเสริมความสัมพันธใ์นครอบครัวของเยาวชน / คณะอนุกรรมการเฉพาะกจิ ผลิตเอกสารรายการ
วทิยสุ าหรับส่งเสริมความสัมพันธใ์นครอบครัวของเยาวชน

306 ค171พ

1931 T0000000022519 แพทยใ์นบ้าน = Modern medical guide / โดย แฮโรลด์ ไชรร็อค; นงนุช แบสชั่ม...[และคนอื่น ๆ] แปลและเรียบเรียง 616 ช297พ 2525
1932 T0000000022521 แพทยใ์นบ้าน = Modern medical guide / โดย แฮโรลด์ ไชรร็อค; นงนุช แบสชั่ม...[และคนอื่น ๆ] แปลและเรียบเรียง 616 ช297พ 2525
1933 T0000000022515 แพทยใ์นบ้าน = Modern medical guide / โดย แฮโรลด์ ไชรร็อค; นงนุช แบสชั่ม...[และคนอื่น ๆ] แปลและเรียบเรียง 616 ช297พ 2525
1934 T0000000022516 แพทยใ์นบ้าน = Modern medical guide / โดย แฮโรลด์ ไชรร็อค; นงนุช แบสชั่ม...[และคนอื่น ๆ] แปลและเรียบเรียง 616 ช297พ 2525
1935 T0000000022367 แพทยใ์นบ้าน = Modern medical guide / โดย แฮโรลด์ ไชรร็อค; นงนุช แบสชั่ม...[และคนอื่น ๆ] แปลและเรียบเรียง 616 ช297พ 2525
1936 T0000000022518 แพทยใ์นบ้าน = Modern medical guide / โดย แฮโรลด์ ไชรร็อค; นงนุช แบสชั่ม...[และคนอื่น ๆ] แปลและเรียบเรียง 616 ช297พ 2525
1937 T0000000022520 แพทยใ์นบ้าน = Modern medical guide / โดย แฮโรลด์ ไชรร็อค; นงนุช แบสชั่ม...[และคนอื่น ๆ] แปลและเรียบเรียง 616 ช297พ 2525
1938 T0000000022517 แพทยใ์นบ้าน = Modern medical guide / โดย แฮโรลด์ ไชรร็อค; นงนุช แบสชั่ม...[และคนอื่น ๆ] แปลและเรียบเรียง 616 ช297พ 2525
1939 T0000000019502 ฟิสิกส์ : เล่ม 1 / ชยัวฒัน์ คุประตกลุ, บรรณาธกิาร 530 ฟ238 2523
1940 T0000000019497 ฟิสิกส์ : เล่ม 1 / ชยัวฒัน์ คุประตกลุ, บรรณาธกิาร 530 ฟ238 2523
1941 T0000000043789 ฟิสิกส์ : ส าหรับวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ / สุรพล รักวจิยั 530 ส247ฟ
1942 T0000000043790 ฟิสิกส์ : ส าหรับวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ / สุรพล รักวจิยั 530 ส247ฟ
1943 T0000000047870 ฟิสิกส์ 1 / ปรเมษฐ์ ปัญญาเหล็ก 530 ป17ฟ 2542
1944 T0000000047871 ฟิสิกส์ 1 / ปรเมษฐ์ ปัญญาเหล็ก 530 ป17ฟ 2542
1945 T0000000054059 ฟิสิกส์ของคล่ืน : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัคล่ืนกล คล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้าแสง และทฤษฎคีวอนตัมเบื้องต้น / วไิลวรรณ ภลูะออ 530 ว237ฟ 2542
1946 T0000000054060 ฟิสิกส์ของคล่ืน : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัคล่ืนกล คล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้าแสง และทฤษฎคีวอนตัมเบื้องต้น / วไิลวรรณ ภลูะออ 530 ว237ฟ 2542
1947 T0000000052107 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 / ไกรสร ค ามา 530 ก297ฟ 2542
1948 T0000000052108 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 / ไกรสร ค ามา 530 ก297ฟ 2542
1949 T0000000019478 ฟิสิกส์เบื้องต้นและพื้นฐาน = Introductory and basic Physics / วชิติ  กฤษณะภติู 530 ว232ฟ 2538
1950 T0000000043216 ฟิสิกส์พื้นฐานระดับมหาวทิยาลัย 1 / ทว ีฉมิออ้ย 530 ท173ฟ 2541
1951 T0000000043217 ฟิสิกส์พื้นฐานระดับมหาวทิยาลัย 1 / ทว ีฉมิออ้ย 530 ท173ฟ 2541



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
1952 T0000000000054 ฟิสิกส์มหาวทิยาลัย 1 / กอ่งกญัจน์ ภทัรากาญจน์, ธนกาญจน์ ภทัรากาญจน์ 530 ก19ฟ 2538
1953 T0000000000055 ฟิสิกส์มหาวทิยาลัย 1 / กอ่งกญัจน์ ภทัรากาญจน์, ธนกาญจน์ ภทัรากาญจน์ 530 ก19ฟ 2538
1954 T0000000030026 ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ : เล่ม 3 / แสงชยั สุนทรวฒัน์; โรจน์ งานแมน้, บรรณาธกิาร 428 ส282ฟ 2536
1955 T0000000028031 เฟิร์น = Ferns / วเิชษฐ ค้าสุวรรณ 635.9 ว232ฟ 2533
1956 T0000000028033 เฟิร์น = Ferns / วเิชษฐ ค้าสุวรรณ 635.9 ว232ฟ 2533
1957 T0000000028034 เฟิร์น = Ferns / วเิชษฐ ค้าสุวรรณ 635.9 ว232ฟ 2533
1958 T0000000037568 ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวศิวกรรม / ปราโมทย ์เดชะอ าไพ 620.001 ป172ฟ 2542
1959 T0000000051952 ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวศิวกรรม / ปราโมทย ์เดชะอ าไพ 620.001 ป172ฟ 2542
1960 T0000000051960 ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวศิวกรรม / ปราโมทย ์เดชะอ าไพ 620.001 ป172ฟ 2542
1961 T0000000050212 ไฟฟ้ากบัชวีติ / วชิยั พัฒนาวงศ์ธรรม 621.3 ว232ฟ 2542
1962 T0000000022436 ไฟฟ้าเบื้องต้น = Fundamental of Electricity / บุญม ีสุวรรณดี, นภทัร วจันเทพินทร์ 621.31 บ243ฟ 2537
1963 T0000000049586 ไฟฟ้าเบื้องต้น ส าหรับชา่งไฟฟ้า / นรินทร์ วฒันกลุ 621.31 น173ฟ
1964 T0000000019677 ไฟฟ้า-แมเ่หล็ก : หนังสืออา่นประกอบวชิาฟิสิกส์พื้นฐานระดับอดุมศึกษา / วไิลวรรณ ภลูะออ 537 ว237ฟ 2537
1965 T0000000019682 ไฟฟ้า-แมเ่หล็ก : หนังสืออา่นประกอบวชิาฟิสิกส์พื้นฐานระดับอดุมศึกษา / วไิลวรรณ ภลูะออ 537 ว237ฟ 2537
1966 T0000000002816 ไฟล์ แอนด์ กราฟิค = Files & Graphics / ศูนยอ์บรมคอมพิวเตอร์ธรุกจิ 005.74 ศ245ฟ 2527
1967 T0000000063591 ภทัรนิพนธ ์: รวมขอ้เขยีนของและเกี่ยวกบัพระภทัรมนุี ตรีปิฎกธาดา มหาคณิสร บวรสังฆาราม คามวาสี / คณะกรรมการศาสนาเพื่อการ

พัฒนา
294.3 ค141ภ 2536

1968 T0000000033605 ภาพชวีติจากนวนิยาย / รัญจวน อนิทรก าแหง 808.3 ร213ภ 2534
1969 T0000000033606 ภาพชวีติจากนวนิยาย / รัญจวน อนิทรก าแหง 808.3 ร213ภ 2534
1970 T0000000034963 ภาพและประวติัตัวละครรามเกยีรต์ิ / ศิริพงศ์ พยอมแยม้ 895.911 ศ237ภ 2525
1971 T0000000056062 ภาวะผู้น า : ทฤษฎแีละปฏบิัติ = Leadership : theory and practice / สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ 658.4092 ส244ภ 2544
1972 T0000000056063 ภาวะผู้น า : ทฤษฎแีละปฏบิัติ = Leadership : theory and practice / สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ 658.4092 ส244ภ 2544
1973 T0000000056064 ภาวะผู้น า : ทฤษฎแีละปฏบิัติ = Leadership : theory and practice / สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ 658.4092 ส244ภ 2544
1974 T0000000074246 ภาวะผู้น า เพื่อการบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ = Leadership for excellent quality management / ทองหล่อ เดชไทย 658.4092 ท19ภ 2544
1975 T0000000011121 ภาวะมลพิษของดินจากการใชส้ารเคม ี/ ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา 363.7396 ศ246ภ 2539
1976 T0000000003462 ภาษา C++ เพื่อการใชง้าน = The C++ workbook / ริชาร์ด เอส ไวเนอร์, เลวสิ เจพินสัน; เรียบเรียงโดย ปรีดา ล้ิมถวลิ 005.262 ว295ภ 2536
1977 T0000000031785 ภาษาตลาดของคนอเมริกนั / นิพนธ ์กาบสลับพล; บรรเทิง นราภริมย,์ บรรณาธกิาร 427 น236ภ 2538
1978 T0000000031786 ภาษาตลาดของคนอเมริกนั / นิพนธ ์กาบสลับพล; บรรเทิง นราภริมย,์ บรรณาธกิาร 427 น236ภ 2538
1979 T0000000030738 ภาษาไทย 102 วาทการส าหรับครู / ศรีจนัทร์ วชิาตรง, รวบรวมและเรียบเรียง 808.5 ศ173ภ 2520
1980 T0000000065169 ภาษาไทยถิ่น / วไิลศักด์ิ กิ่งค า 495.917 ว237ภ 2547
1981 T0000000073851 ภาษาไทยถิ่น / วไิลศักด์ิ กิ่งค า 495.917 ว237ภ 2547
1982 T0000000047420 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบค้น / สถาบันราชภฏัสวนดุสิต 495.91014 ส142ภ 2542
1983 T0000000030936 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา / สาคร บุญเลิศ 495.91 ส221ภ 2538
1984 T0000000044508 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา / สาคร บุญเลิศ 495.91 ส221ภ 2538
1985 T0000000060113 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา / สาคร บุญเลิศ 495.91 ส221ภ 2538
1986 T0000000031596 ภาษาศาสตร์เชงิจติวทิยา = Psycholinguistics / พิณทิพย ์ทวยเจริญ 401.9 พ234ภ 2539
1987 T0000000031597 ภาษาศาสตร์เชงิจติวทิยา = Psycholinguistics / พิณทิพย ์ทวยเจริญ 401.9 พ234ภ 2539
1988 T0000000031424 ภาษาศาสตร์เชงิจติวทิยา = Psycholinguistics / พิณทิพย ์ทวยเจริญ 401.9 พ234ภ 2536
1989 T0000000000912 ภาษาสอบถามเชงิโครงสร้าง SQL / สมศักด์ิ ศรีสวการย์ 005.73 ส16ภ 2541
1990 T0000000000913 ภาษาสอบถามเชงิโครงสร้าง SQL / สมศักด์ิ ศรีสวการย์ 005.73 ส16ภ 2541
1991 T0000000028736 ภาษาองักฤษน่ารู้ / วทิย ์ศิวะศริยานนท์, เขยีน; วริยา ศ. ชนิวรรโณ, บรรณาธกิาร 428 ว234ภ 2539
1992 T0000000000559 ภาษาองักฤษในงานโรงแรม = Hotel English for Thais / อนุพันธ ์กจิพันธพ์านิช 420 อ154ภ 2540
1993 T0000000000560 ภาษาองักฤษในงานโรงแรม = Hotel English for Thais / อนุพันธ ์กจิพันธพ์านิช 420 อ154ภ 2540
1994 T0000000060901 ภาษาองักฤษเรียนด้วยตนเอง(กศน.) / บริษัท สารสารมาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 425 ภ227 2545
1995 T0000000028719 ภาษาองักฤษส าหรับต ารวจท่องเที่ยว = English for tourist police / โดย พรทิพย ์สุขะกลู, พวงเล็ก ศิริทว,ี แสงจนัท์ (บุณยปรรณานนท)์ 

พุทธเิจริญรัตน์
428 พ17ภ 2540

1996 T0000000028720 ภาษาองักฤษส าหรับต ารวจท่องเที่ยว = English for tourist police / โดย พรทิพย ์สุขะกลู, พวงเล็ก ศิริทว,ี แสงจนัท์ (บุณยปรรณานนท)์ 
พุทธเิจริญรัตน์

428 พ17ภ 2540

1997 T0000000057296 ภาษาองักฤษอนัน่าสนใจ / กติติศักด์ิ ตียพันธ์ 428 ก234ภ 2543
1998 T0000000057297 ภาษาองักฤษอนัน่าสนใจ / กติติศักด์ิ ตียพันธ์ 428 ก234ภ 2543
1999 T0000000003368 ภาษาแอสแซมบลีขั้นสูงส าหรับ IBM PC / ศิวฒัน์ ศิวะบวร, พรชยั จกัรธ ารงค์, จริศักด์ิ ชยัวริิยะกลุ 005.136 ศ231ภ 2536
2000 T0000000003367 ภาษาแอสแซมบลีขั้นสูงส าหรับ IBM PC / ศิวฒัน์ ศิวะบวร, พรชยั จกัรธ ารงค์, จริศักด์ิ ชยัวริิยะกลุ 005.136 ศ231ภ 2536
2001 T0000000012722 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จา่ย / กองนโยบายและแผน กรมสรรพากร 336.2 ก17ภ 2532
2002 T0000000012741 ภาษีมลูค่าเพิ่ม : ขอ้คิดและขอ้วจิารณ์ / ไกรยทุธ  ธรีตยาคีนันท์ 336.2714 ก297ภ 2535
2003 T0000000012742 ภาษีมลูค่าเพิ่ม : ขอ้คิดและขอ้วจิารณ์ / ไกรยทุธ  ธรีตยาคีนันท์ 336.2714 ก297ภ 2535
2004 T0000000042234 ภาษีมลูค่าเพิ่ม ฉบับสมบูรณ์ ปี 2533 พร้อมร่างพระราชบัญญัติภาษีมลูค่าเพิ่มและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง / รวบรวมโดย บริษัท ส านักพิมพ์

ธรรมนิติ จ ากดั
336.271 บ173ภ



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
2005 T0000000000732 ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2540 : แกไ้ขเพิ่มเติมถงึพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กลุ่ม

นักวชิาการภาษีอากร
336.2 ก174ภ 2540

2006 T0000000000733 ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2540 : แกไ้ขเพิ่มเติมถงึพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กลุ่ม
นักวชิาการภาษีอากร

336.2 ก174ภ 2540

2007 T0000000000735 ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2540 : แกไ้ขเพิ่มเติมถงึพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กลุ่ม
นักวชิาการภาษีอากร

336.2 ก174ภ 2540

2008 T0000000037227 ภมูศิาสตร์การท่องเที่ยวไทย = Geography of Thai Tourism / ยพุดี เสตพรรณ 915.9304 ย246ภ
2009 T0000000047468 โภชนศาสตร์สัตว ์: เล่ม 1 = Animal nutrition / บุญล้อม ชวีะอสิระกลุ 636.085 บ243ภ 2541
2010 T0000000047469 โภชนศาสตร์สัตว ์: เล่ม 1 = Animal nutrition / บุญล้อม ชวีะอสิระกลุ 636.085 บ243ภ 2541
2011 T0000000048891 โภชนศาสตร์สัตวน์้ าและการให้อาหารสัตวน์้ า / เวยีง เชื้อโพธิห์ัก 639.3 ว272ภ 2542
2012 T0000000048892 โภชนศาสตร์สัตวน์้ าและการให้อาหารสัตวน์้ า / เวยีง เชื้อโพธิห์ัก 639.3 ว272ภ 2542
2013 T0000000023552 โภชนะบ าบัด / เขยีนโดย อมรรัตน์ เจริญชยั, มณี สุวรรณผ่อง, ศรีสมร คงพันธ์ 615.854 อ16ภ 2532
2014 T0000000027181 โภชนาการส าหรับครอบครัวและผู้ป่วย / เสาวนีย ์จกัรพิทักษ์ 613.2 ส267ภ 2536
2015 T0000000027182 โภชนาการส าหรับครอบครัวและผู้ป่วย / เสาวนีย ์จกัรพิทักษ์ 613.2 ส267ภ 2536
2016 T0000000027183 โภชนาการส าหรับครอบครัวและผู้ป่วย / เสาวนีย ์จกัรพิทักษ์ 613.2 ส267ภ 2536
2017 T0000000027184 โภชนาการส าหรับครอบครัวและผู้ป่วย / เสาวนีย ์จกัรพิทักษ์ 613.2 ส267ภ 2536
2018 T0000000027185 โภชนาการส าหรับครอบครัวและผู้ป่วย / เสาวนีย ์จกัรพิทักษ์ 613.2 ส267ภ 2536
2019 T0000000045537 โภชนาศาสตร์เบื้องต้น / สิริพันธุ ์จลุกรังคะ 613.2 ส237ภ 2541
2020 T0000000045538 โภชนาศาสตร์เบื้องต้น / สิริพันธุ ์จลุกรังคะ 613.2 ส237ภ 2541
2021 T0000000032517 มงคลชวีติ 38 / สุรวทิย ์คงทอง 294.35 ส247ม 2537
2022 T0000000001846 มนุษยก์บัการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม = Human & Architecture / อรศิริ ปาณินท์ 720 อ17ม 2538
2023 T0000000001847 มนุษยก์บัการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม = Human & Architecture / อรศิริ ปาณินท์ 720 อ17ม 2538
2024 T0000000001848 มนุษยก์บัการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม = Human & Architecture / อรศิริ ปาณินท์ 720 อ17ม 2538
2025 T0000000037596 มนุษยสัมพันธ ์= Human relations / เริงชยั หมื่นชนะ...[และคนอื่นๆ] 158.2 ม154 2539
2026 T0000000030426 มรดกพื้นบ้าน : ด้วยฝีมอืและภมูปิัญญาชาวบ้าน / วบิูลย ์ล้ีสุวรรณ 746 ว235ม 2536
2027 T0000000043877 มรดกพื้นบ้าน : ด้วยฝีมอืและภมูปิัญญาชาวบ้าน / วบิูลย ์ล้ีสุวรรณ 746 ว235ม 2536
2028 T0000000043878 มรดกพื้นบ้าน : ด้วยฝีมอืและภมูปิัญญาชาวบ้าน / วบิูลย ์ล้ีสุวรรณ 746 ว235ม 2536
2029 T0000000043879 มรดกพื้นบ้าน : ด้วยฝีมอืและภมูปิัญญาชาวบ้าน / วบิูลย ์ล้ีสุวรรณ 746 ว235ม 2536
2030 T0000000043880 มรดกพื้นบ้าน : ด้วยฝีมอืและภมูปิัญญาชาวบ้าน / วบิูลย ์ล้ีสุวรรณ 746 ว235ม 2536
2031 T0000000043881 มรดกพื้นบ้าน : ด้วยฝีมอืและภมูปิัญญาชาวบ้าน / วบิูลย ์ล้ีสุวรรณ 746 ว235ม 2536
2032 T0000000011124 มลภาวะอากาศ / เขยีนร่วมโดย ชคิาโอะ คานาโอกะ, ววิฒัน์ ตัณฑะพานิชกลุ 363.7392 ค224ม 2535
2033 T0000000011051 มลภาวะอากาศ / วงศ์พันธ ์ลิมปเสนีย,์ นิตยา มหาผล, ธรีะ เกรอต 363.7392 ว12ม 2538
2034 T0000000011053 มลภาวะอากาศ / วงศ์พันธ ์ลิมปเสนีย,์ นิตยา มหาผล, ธรีะ เกรอต 363.7392 ว12ม 2538
2035 T0000000051350 มลภาวะอากาศ / ศิริกลัยา สุวจติตานนท์...[และคนอื่น ๆ] 363.7392 ศ237ม 2542
2036 T0000000051351 มลภาวะอากาศ / ศิริกลัยา สุวจติตานนท์...[และคนอื่น ๆ] 363.7392 ศ237ม 2542
2037 T0000000051352 มลภาวะอากาศ / ศิริกลัยา สุวจติตานนท์...[และคนอื่น ๆ] 363.7392 ศ237ม 2542
2038 T0000000075483 มหันตภยัโลกร้อน global warming...เร่ืองจริงที่คุณต้องรู้ / สุพัตรา แซ่ล่ิม 363.73874 ส246ม 2550
2039 T0000000068635 มหันตภยัสึนาม ิ= Tsunami / อภชิา สืบสามคัคี 363.349 อ163ม 2547
2040 T0000000068636 มหันตภยัสึนาม ิ= Tsunami / อภชิา สืบสามคัคี 363.349 อ163ม 2547
2041 T0000000068637 มหันตภยัสึนาม ิ= Tsunami / อภชิา สืบสามคัคี 363.349 อ163ม 2547
2042 T0000000081464 มหันตภยัสึนาม ิ= Tsunami / อภชิา สืบสามคัคี 363.349 อ163ม 2547
2043 T0000000081465 มหันตภยัสึนาม ิ= Tsunami / อภชิา สืบสามคัคี 363.349 อ163ม 2547
2044 T0000000081466 มหันตภยัสึนาม ิ= Tsunami / อภชิา สืบสามคัคี 363.349 อ163ม 2547
2045 T0000000000262 มหัศจรรยผั์ก 108 / มลูนิธโิตโยต้าประเทศไทย, มหาวทิยาลัยมหิดล 641.35 ม247 2541
2046 T0000000000261 มหัศจรรยผั์ก 108 / มลูนิธโิตโยต้าประเทศไทย, มหาวทิยาลัยมหิดล 641.35 ม247 2541
2047 T0000000000336 มหัศจรรยแ์ห่งการโฆษณา = Avertising on the Internet / จรวยพร แสงไชย...(และคนอื่น ๆ) 004.67 จ17ม 2540
2048 T0000000000334 มหัศจรรยแ์ห่งการโฆษณา = Avertising on the Internet / จรวยพร แสงไชย...(และคนอื่น ๆ) 004.67 จ17ม 2540
2049 T0000000067668 มองเศรษฐกจิและการลดค่าเงินบาท / ศุภชยั พานิชภกัด์ิ 330.9593 ศ246ม 2527
2050 T0000000004063 มาตรฐานห้องสมดุ / สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ 021 ส162ม 2537
2051 T0000000004064 มาตรฐานห้องสมดุ / สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ 021 ส162ม 2537
2052 T0000000003050 มารู้จกั PC กนัเถอะ / เขยีนโดย นิทัศน์  สุทธสิถติย,์ ดุลยว์ฒัน์  อศิรางกรู ณ อยธุยา 004.16 น231ม 2538
2053 T0000000065307 มติิสุขภาพ : กระบวนทัสน์ใหมเ่พื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ / บรรณาธกิาร โกมาตร จงึเสถยีรทรัพย,์ นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย,์ พจน์ กริช

ไกรวรรณ
610.1 ม234 2547

2054 T0000000065308 มติิสุขภาพ : กระบวนทัสน์ใหมเ่พื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ / บรรณาธกิาร โกมาตร จงึเสถยีรทรัพย,์ นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย,์ พจน์ กริช
ไกรวรรณ

610.1 ม234 2547

2055 T0000000016808 มติิใหมข่องกจิการนักศึกษา / โดย ส าเนาว ์ขจรศิลป์ 371.89 ส225ม
2056 T0000000016813 มติิใหมข่องกจิการนักศึกษา / โดย ส าเนาว ์ขจรศิลป์ 371.89 ส225ม



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
2057 T0000000016811 มติิใหมข่องกจิการนักศึกษา / โดย ส าเนาว ์ขจรศิลป์ 371.89 ส225ม
2058 T0000000016812 มติิใหมข่องกจิการนักศึกษา / โดย ส าเนาว ์ขจรศิลป์ 371.89 ส225ม
2059 T0000000031383 เมธตีะวนัออก / เสถยีร โพธนิันทะ 299.512 ส254ม 2532
2060 T0000000031384 เมธตีะวนัออก / เสถยีร โพธนิันทะ 299.512 ส254ม 2532
2061 T0000000031385 เมธตีะวนัออก / เสถยีร โพธนิันทะ 299.512 ส254ม 2532
2062 T0000000064929 เมนูอาหารสมองส านักพิมพ์มติชนฉบับปรับปรุงล่าสุด : สิงหาคม 2547 / ส านักพิมพ์มติชน 011.55 ส225ม 2547
2063 T0000000063556 แมข่องฉนั : ผลงานประกวดเรียงความชนะเลิศทั่วประเทศ / สมาคมแมบ่้านมหาดไทย 808.84 ส162ม 2547
2064 T0000000063557 แมข่องฉนั : ผลงานประกวดเรียงความชนะเลิศทั่วประเทศ / สมาคมแมบ่้านมหาดไทย 808.84 ส162ม 2547
2065 T0000000023465 แมลงศัตรูพืชทางการเกษตรของประเทศไทย = Insect Pests of Agricultural Crops in Thailand / โดย สิริวฒัน์ วงษ์ศิริ 632.7 ส237ม 2526
2066 T0000000023466 แมลงศัตรูพืชทางการเกษตรของประเทศไทย = Insect Pests of Agricultural Crops in Thailand / โดย สิริวฒัน์ วงษ์ศิริ 632.7 ส237ม 2526
2067 T0000000023467 แมลงศัตรูพืชทางการเกษตรของประเทศไทย = Insect Pests of Agricultural Crops in Thailand / โดย สิริวฒัน์ วงษ์ศิริ 632.7 ส237ม 2526
2068 T0000000023468 แมลงศัตรูพืชทางการเกษตรของประเทศไทย = Insect Pests of Agricultural Crops in Thailand / โดย สิริวฒัน์ วงษ์ศิริ 632.7 ส237ม 2526
2069 T0000000023469 แมลงศัตรูพืชทางการเกษตรของประเทศไทย = Insect Pests of Agricultural Crops in Thailand / โดย สิริวฒัน์ วงษ์ศิริ 632.7 ส237ม 2526
2070 T0000000023470 แมลงศัตรูพืชทางการเกษตรของประเทศไทย = Insect Pests of Agricultural Crops in Thailand / โดย สิริวฒัน์ วงษ์ศิริ 632.7 ส237ม 2526
2071 T0000000023471 แมลงศัตรูพืชทางการเกษตรของประเทศไทย = Insect Pests of Agricultural Crops in Thailand / โดย สิริวฒัน์ วงษ์ศิริ 632.7 ส237ม 2526
2072 T0000000023472 แมลงศัตรูพืชทางการเกษตรของประเทศไทย = Insect Pests of Agricultural Crops in Thailand / โดย สิริวฒัน์ วงษ์ศิริ 632.7 ส237ม 2526
2073 T0000000023473 แมลงศัตรูพืชทางการเกษตรของประเทศไทย = Insect Pests of Agricultural Crops in Thailand / โดย สิริวฒัน์ วงษ์ศิริ 632.7 ส237ม 2526
2074 T0000000023464 แมลงศัตรูไมผ้ล / เปรมปรี ณ สงขลา 632.7 ป257ม 2538
2075 T0000000023478 แมลงศัตรูไมผ้ล / เปรมปรี ณ สงขลา 632.7 ป257ม 2538
2076 T0000000047951 ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 = Micro Controller MCS-51 / โดย อดุม จนีประดับ 621.38 อ244ม 2541
2077 T0000000047952 ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 = Micro Controller MCS-51 / โดย อดุม จนีประดับ 621.38 อ244ม 2541
2078 T0000000016742 ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 = Micro Controller MCS-51 / โดย อดุม จนีประดับ 621.38 อ244ม 2541
2079 T0000000044295 ไมโครโปรเซสเซอร์ : หลักและการประยกุตืใชง้าน = Microprocessors principles and applications / ของ ชาร์ล เอม็ กลิมอร์; ธรีวฒัน์ 

ประกอบผล, ผู้แปล; สุพจน์ รัตนาพันธุ,์ บรรณาธกิาร
004.16 ก237ม 2541

2080 T0000000044291 ไมโครโปรเซสเซอร์ : หลักและการประยกุตืใชง้าน = Microprocessors principles and applications / ของ ชาร์ล เอม็ กลิมอร์; ธรีวฒัน์ 
ประกอบผล, ผู้แปล; สุพจน์ รัตนาพันธุ,์ บรรณาธกิาร

004.16 ก237ม 2541

2081 T0000000044292 ไมโครโปรเซสเซอร์ : หลักและการประยกุตืใชง้าน = Microprocessors principles and applications / ของ ชาร์ล เอม็ กลิมอร์; ธรีวฒัน์ 
ประกอบผล, ผู้แปล; สุพจน์ รัตนาพันธุ,์ บรรณาธกิาร

004.16 ก237ม 2541

2082 T0000000044293 ไมโครโปรเซสเซอร์ : หลักและการประยกุตืใชง้าน = Microprocessors principles and applications / ของ ชาร์ล เอม็ กลิมอร์; ธรีวฒัน์ 
ประกอบผล, ผู้แปล; สุพจน์ รัตนาพันธุ,์ บรรณาธกิาร

004.16 ก237ม 2541

2083 T0000000044294 ไมโครโปรเซสเซอร์ : หลักและการประยกุตืใชง้าน = Microprocessors principles and applications / ของ ชาร์ล เอม็ กลิมอร์; ธรีวฒัน์ 
ประกอบผล, ผู้แปล; สุพจน์ รัตนาพันธุ,์ บรรณาธกิาร

004.16 ก237ม 2541

2084 T0000000003037 ไมโครโปรเซสเซอร์ I / มงคล ทองสงคราม 004.16 ม12ม 2536
2085 T0000000002637 ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ : Z -80 microprocessor / ยนื ภู่วรวรรณ, วฒันา เชยีงกลู 004.16 ย235ม 2528
2086 T0000000003857 ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ : Z-80 Microprocessor / ยนื ภู่วรวรรณ, วฒันา เชยีงกลู 004.16 ย235ม 2544
2087 T0000000022787 ไมโครโปรเซสเซอร์ทฤษฎแีละการประยกุต์ใชง้าน = Microprocessors prineiples and applicalions / ชาร์ล เอม็ กลิมอร์; พันจนัทร์

ธนวฒันเสถยีร, คงสวสัด์ิ ลอรัตนเรืองกติ, ผู้แปล
621.39 ก237ม 2537

2088 T0000000002888 ไมโครโปรเซสเซอร์และการออกแบบเบื้องต้น / จติิ หนูแกว้ 004.256 จ231ม 2536
2089 T0000000002889 ไมโครโปรเซสเซอร์และการออกแบบเบื้องต้น / จติิ หนูแกว้ 004.256 จ231ม 2536
2090 T0000000002890 ไมโครโปรเซสเซอร์และการออกแบบเบื้องต้น / จติิ หนูแกว้ 004.256 จ231ม 2536
2091 T0000000002887 ไมโครโปรเซสเซอร์และการออกแบบเบื้องต้น / จติิ หนูแกว้ 004.256 จ231ม 2536
2092 T0000000000939 ไมโครโพรเซสเซอร์(Z80) เล่ม 2 / มงคล ทองสงคราม 004.16 ม12ม 2536
2093 T0000000000940 ไมโครโพรเซสเซอร์(Z80) เล่ม 2 / มงคล ทองสงคราม 004.16 ม12ม 2536
2094 T0000000039773 ไมด้อกยอดฮิตตระกลูคอมโพซิเต้ : ดาวเรืองเบญจมาศ แอสเตอร์ เยอร์บีร่า ทานตะวนั บานชื่น ดาวกระจาย ดอกกระดาษ / เรียบเรียงโดย 

วลัลภ พรหมทอง; พิมพ์ใจ สิทธสุิรศักด์ิ, บรรณาธกิาร
635.9 ว217ม 2541

2095 T0000000054014 ไมไ้ทยไมป้ระดับ / พานิชย ์ยศปัญญา; ประพันธ ์ผลเสวก, บรรณาธกิาร 635.9 พ224ม 2542
2096 T0000000023766 ไมส้ะเดาและการใชส้ารสกดัสะเดาป้องกนัก าจดัแมลง / โดย โชคชยั พรหมแพทย์ 633.89 ช281ม 2537
2097 T0000000023767 ไมส้ะเดาและการใชส้ารสกดัสะเดาป้องกนัก าจดัแมลง / โดย โชคชยั พรหมแพทย์ 633.89 ช281ม 2537
2098 T0000000023768 ไมส้ะเดาและการใชส้ารสกดัสะเดาป้องกนัก าจดัแมลง / โดย โชคชยั พรหมแพทย์ 633.89 ช281ม 2537
2099 T0000000023769 ไมส้ะเดาและการใชส้ารสกดัสะเดาป้องกนัก าจดัแมลง / โดย โชคชยั พรหมแพทย์ 633.89 ช281ม 2537
2100 T0000000058017 ยโสธร : แผ่นดินขา้วหอมมะลิ ถิ่นบั้งไฟ / ฆนกาล มาตยศิริ, เรียบเรียง; ถวลิ มนัสน้อม, บรรณาธกิาร 915.9304ยธ ฆ15ย 2542
2101 1003181 ยอดขนุพลจากปัญญาขงเบ้ง / ท านุ นวยคุ; กานต์พิชชา พงศ์ถริประสิทธิ์, บรรณาธกิาร 355.42 ท225พ 2552
2102 T0000000060883 ยอ่หลักกฎหมายปืน / สมพร พรหมหิตาธร 355.824 ส16ย 2544
2103 T0000000055497 ยาบ้า : มหันตภยัขา้มสหัสวรรษ / วโิรจน์ สุ่มใหญ,่ เขยีน; ทินกร วรีะพันธ,์ บรรณาธกิาร 613.8 ว237ย 2543
2104 T0000000055498 ยาบ้า : มหันตภยัขา้มสหัสวรรษ / วโิรจน์ สุ่มใหญ,่ เขยีน; ทินกร วรีะพันธ,์ บรรณาธกิาร 613.8 ว237ย 2543
2105 T0000000065277 ยาแพทยแ์ผนไทยโบราณ / วสัินต์ิ กฏแกว้ ; บรรณาธกิาร บุญศรี ไพรัตน์ 615.321 ว238ย 2546
2106 T0000000065278 ยาแพทยแ์ผนไทยโบราณ / วสัินต์ิ กฏแกว้ ; บรรณาธกิาร บุญศรี ไพรัตน์ 615.321 ว238ย 2546



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
2107 T0000000022404 ยาสมนุไพรจนี 100 ชนิด : คุณสมบัติและการรักษา / รวบรวมโดย บุญชยั ฉตัตะวานิช 615.321 บ243ย
2108 T0000000024105 ยาสมนุไพรจนี 100 ชนิด : คุณสมบัติและการรักษา / รวบรวมโดย บุญชยั ฉตัตะวานิช 615.321 บ243ย
2109 T0000000055482 ยาเสพยติ์ด มหันตภยัเงียบที่ป้องกนัได้ / สมภพ เรืองตระกลู 613.8 ส16ย 2543
2110 T0000000055483 ยาเสพยติ์ด มหันตภยัเงียบที่ป้องกนัได้ / สมภพ เรืองตระกลู 613.8 ส16ย 2543
2111 T0000000022370 ยาใหมใ่นประเทศไทย : เล่ม 6 / จงกล เที่ยงดาห.์..[และคนอื่น ๆ]; จฑุามณี จารุจนิดา, บุษบา จนิดาวจิกัษณ์, บรรณาธกิาร 615 จ12ย 2536
2112 T0000000001627 ยิ้มสู้เรียนรู้ยาเสพติด / ทรงเกยีรติ ปิยะกะ, เวทิน ศันสนียเวทย์ 613.8 ท17ย 2540
2113 T0000000001628 ยิ้มสู้เรียนรู้ยาเสพติด / ทรงเกยีรติ ปิยะกะ, เวทิน ศันสนียเวทย์ 613.8 ท17ย 2540
2114 T0000000025161 ยทุธจกัรนักขาย / ไพบูลย ์ส าราญภติู 658.85 พ295ย
2115 T0000000028457 ยทุธจกัรนักขาย / ไพบูลย ์ส าราญภติู 658.85 พ295ย
2116 T0000000028458 ยทุธจกัรนักขาย / ไพบูลย ์ส าราญภติู 658.85 พ295ย
2117 T0000000010903 ยทุธศาสตร์การต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมวินีสต์ / ชวลิต ยงใจยทุธ 355.03 ช17ย 2532
2118 1003184 ยทุธศิลป์ เหมาเจอ๋ตง = Maozekong : the art of war / บุญศักด์ิ แสงระวี 355 บ243ย 2552
2119 T0000000023818 รวมกลยทุธส้์ม / จดัพิมพ์โดย วารสารเคหการเกษตร 634.31 ร17 2538
2120 T0000000054950 รวมชดุโปรแกรม Plug-ins Photoshop Kai's Power Tools ส าหรับงานตกแต่งภาพกราฟฟิก วดีีโอ มลัติมเีดีย / อดุมทรัพย ์กรรดิพณิชกลู 006.68 อ244ร 2544

2121 T0000000054951 รวมชดุโปรแกรม Plug-ins Photoshop Kai's Power Tools ส าหรับงานตกแต่งภาพกราฟฟิก วดีีโอ มลัติมเีดีย / อดุมทรัพย ์กรรดิพณิชกลู 006.68 อ244ร 2544

2122 T0000000035763 รวมบทกว ีเรือน้อยรอยทราย / เดือนแรม ประกายเรือง 895.918 ด275ร 2535
2123 T0000000001210 รวมบทความทฤษฎแีละการประยกุต์ใชง้านอปุกรณ์สารกึ่งตัวน า / เรียบเรียงโดย แผนกหนังสือพิเศษด้านอเิล็กทรอนิกส์ 621.381 ร17 2538
2124 T0000000001212 รวมบทความทฤษฎแีละการประยกุต์ใชง้านอปุกรณ์สารกึ่งตัวน า / เรียบเรียงโดย แผนกหนังสือพิเศษด้านอเิล็กทรอนิกส์ 621.381 ร17 2538
2125 T0000000001097 รวมบทความทฤษฎแีละการประยกุต์ใชง้านอปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ / เรียบเรียงโดย แผนกหนังสือพิเศษ ด้านอเิล็กทรอนิกส์ 621.381 ร17 2538
2126 T0000000062455 รวมบทความทางการประเมนิโครงการ / เทียนฉาย กรีะนันทน์...[และคนอื่น ๆ] ; สมหวงั พิธยิานุวนั์ บรรณาธกิาร 658.404 ท275ร 2544
2127 T0000000062456 รวมบทความทางการประเมนิโครงการ / เทียนฉาย กรีะนันทน์...[และคนอื่น ๆ] ; สมหวงั พิธยิานุวนั์ บรรณาธกิาร 658.404 ท275ร 2544
2128 T0000000062457 รวมบทความทางการประเมนิโครงการ / เทียนฉาย กรีะนันทน์...[และคนอื่น ๆ] ; สมหวงั พิธยิานุวนั์ บรรณาธกิาร 658.404 ท275ร 2544
2129 T0000000014709 รวมบทความทางวชิาการในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารยสั์ญญา ธรรมศักด์ิ / บัญญัติ สุชวีะ...[และคนอื่น ๆ] 340 บ213ร 2534
2130 T0000000014710 รวมบทความทางวชิาการในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารยสั์ญญา ธรรมศักด์ิ / บัญญัติ สุชวีะ...[และคนอื่น ๆ] 340 บ213ร 2534
2131 T0000000027204 รวมบทความทางศาสนา / พินิจ รัตนกลุ 200 พ235ร 2516
2132 T0000000005117 รวมบทความสยามานุสติ บ้านเมอืงของเรา 080 ร17 2540
2133 T0000000005118 รวมบทความสยามานุสติ บ้านเมอืงของเรา 080 ร17 2540
2134 T0000000012368 รวมบทความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ / ผู้เขยีน กระมล ทองธรรมชาติ...[และคนอื่นๆ] 327 ก171ร 2515
2135 T0000000007673 รวมโปรแกรมประยกุต์ส าหรับนักเล่นหุ้น/นักวจิยัตลาด / กอ้งเกยีรติ โอภาสวงการ 332.64 ก19ร 2535
2136 T0000000007674 รวมโปรแกรมประยกุต์ส าหรับนักเล่นหุ้น/นักวจิยัตลาด / กอ้งเกยีรติ โอภาสวงการ 332.64 ก19ร 2535
2137 T0000000007675 รวมโปรแกรมประยกุต์ส าหรับนักเล่นหุ้น/นักวจิยัตลาด / กอ้งเกยีรติ โอภาสวงการ 332.64 ก19ร 2535
2138 T0000000002764 รวมโปรแกรมส าเร็จรูป MBASIC / กอ้งเกยีรติ โอภาสวงการ 005.3 ก19ร 2529
2139 T0000000068781 รวมสุดยอด Tip & Trick อนิเตอร์เน็ต / แสงชยั ฤกษ์วรัญญู 004.678 ส282ร 2546
2140 T0000000068782 รวมสุดยอด Tip & Trick อนิเตอร์เน็ต / แสงชยั ฤกษ์วรัญญู 004.678 ส282ร 2546
2141 T0000000055194 รวมสุดยอดเวบ็ไซต์ 2001 / บริษัท ซัคเซส มเีดีย จ ากดั 004.678 ร17 2544
2142 T0000000055195 รวมสุดยอดเวบ็ไซต์ 2001 / บริษัท ซัคเซส มเีดีย จ ากดั 004.678 ร17 2544
2143 T0000000008223 รอบรู้คอมพิวเตอร์ : Introduction to computer seience and literacy / มลิินทร์ ส าเภาเงิน 004.1 ม237ร 2537
2144 T0000000008224 รอบรู้คอมพิวเตอร์ : Introduction to computer seience and literacy / มลิินทร์ ส าเภาเงิน 004.1 ม237ร 2537
2145 T0000000004849 รอบรู้ประเทศไทย / วารี อมัไพรวรรณ 039.9591 ว221ร 2539
2146 T0000000004850 รอบรู้ประเทศไทย / วารี อมัไพรวรรณ 039.9591 ว221ร 2539
2147 T0000000004770 รอบรู้ประเทศไทย / วารี อมัไพรวรรณ 039.9591 ว221ร 2539
2148 T0000000003088 รอบรู้เร่ือง ซีดี-รอม / Sloman & Bosak, เขยีน ; เรียบเรียงโดย อานนท์  ปุณณะหิตานนท,์ โกวทิย ์สมงิกว้ 004.56 อ221ร 2538
2149 T0000000051661 ระบบ PLC = Programmable logic controller / โดย ณรงค์ ตันชวีะวงศ์ 621.39 ณ17ร 2542
2150 T0000000007671 ระบบการซ้ือขายหุ้นด้วยคอมพิวเตอร์ / สุปราณี พึงโสภณ 332.64 ส245ร 2521
2151 T0000000007672 ระบบการซ้ือขายหุ้นด้วยคอมพิวเตอร์ / สุปราณี พึงโสภณ 332.64 ส245ร 2521
2152 T0000000053774 ระบบการบริหารคุณภาพและระบบบริหารส่ิงแวดล้อม : การจดัท ามาตรฐาน ISO 9000 & ISO 14001 Implementation / ธรีะพันธ ์พลมณี 658.401 ธ237ร 2543

2153 T0000000053775 ระบบการบริหารคุณภาพและระบบบริหารส่ิงแวดล้อม : การจดัท ามาตรฐาน ISO 9000 & ISO 14001 Implementation / ธรีะพันธ ์พลมณี 658.401 ธ237ร 2543

2154 T0000000053776 ระบบการบริหารคุณภาพและระบบบริหารส่ิงแวดล้อม : การจดัท ามาตรฐาน ISO 9000 & ISO 14001 Implementation / ธรีะพันธ ์พลมณี 658.401 ธ237ร 2543

2155 T0000000039474 ระบบการปกครองของญี่ปุ่น / โดย เขยีน ธรีะวทิย์ 320.0952 ข275ร 2511
2156 T0000000001585 ระบบการศึกษากบัชมุชน : กรอบความคิดและขอ้เสนอเพื่อการศึกษาวจิยั / อทุัย ดุลยเกษม, อรศรี งามวทิยาพงศ์ 378.103 อ244ร 2540
2157 T0000000051727 ระบบการส่ือสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ / พิพัฒน์ หิรัณยว์ณิชชากร 004.6 พ236ร 2542
2158 T0000000051728 ระบบการส่ือสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ / พิพัฒน์ หิรัณยว์ณิชชากร 004.6 พ236ร 2542



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
2159 T0000000050228 ระบบก าลังไฟฟ้า / เรียบเรียงโดย ชนิดา รอดอนิทร์, เนตรทราย สุสัมฤทธิ์ 621.31 ช153ร 2536
2160 T0000000050229 ระบบก าลังไฟฟ้า / เรียบเรียงโดย ชนิดา รอดอนิทร์, เนตรทราย สุสัมฤทธิ์ 621.31 ช153ร 2536
2161 T0000000050230 ระบบก าลังไฟฟ้า / เรียบเรียงโดย ชนิดา รอดอนิทร์, เนตรทราย สุสัมฤทธิ์ 621.31 ช153ร 2536
2162 T0000000058736 ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี / ธรีวฒัน์ ประกอบผล 005.136 ธ237ร 2544
2163 T0000000058737 ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี / ธรีวฒัน์ ประกอบผล 005.136 ธ237ร 2544
2164 T0000000045571 ระบบงานคอมพิวเตอร์ = Computer Oganization / ธรีวฒัน์ ประกอบผล 004 ธ237ร 2541
2165 T0000000045572 ระบบงานคอมพิวเตอร์ = Computer Oganization / ธรีวฒัน์ ประกอบผล 004 ธ237ร 2541
2166 T0000000045573 ระบบงานคอมพิวเตอร์ = Computer Oganization / ธรีวฒัน์ ประกอบผล 004 ธ237ร 2541
2167 T0000000045574 ระบบงานคอมพิวเตอร์ = Computer Oganization / ธรีวฒัน์ ประกอบผล 004 ธ237ร 2541
2168 T0000000045366 ระบบงานคอมพิวเตอร์ = Computer Oganization / ธรีวฒัน์ ประกอบผล 004 ธ237ร 2541
2169 T0000000003825 ระบบฐานขอ้มลู = Database system 005.7 ศ237ร 2538
2170 T0000000003826 ระบบฐานขอ้มลู = Database system 005.7 ศ237ร 2538
2171 T0000000049686 ระบบไฟฟ้าก าลังและการค านวณหาค่ากระแสลัดวงจร : เล่ม 1 / สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 621.3 ส247ร 2538
2172 T0000000049687 ระบบไฟฟ้าก าลังและการค านวณหาค่ากระแสลัดวงจร : เล่ม 1 / สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 621.3 ส247ร 2538
2173 T0000000049688 ระบบไฟฟ้าก าลังและการค านวณหาค่ากระแสลัดวงจร : เล่ม 1 / สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 621.3 ส247ร 2538
2174 T0000000004109 ระบบและบริการห้องสมดุเพื่อการพัฒนา / สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทย 021 ช244ร 2529
2175 T0000000004110 ระบบและบริการห้องสมดุเพื่อการพัฒนา / สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทย 021 ช244ร 2529
2176 T0000000008236 ระบบเศรษฐกจิไทยและการสหกรณ์ / เทอดศักด์ิ ศรีสุรพล 330.09593 ท259ร 2532
2177 T0000000004452 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ =   Management Information Systems / ชมุพล ศฤงคารศิริ 020 ช246ร 2537
2178 T0000000078063 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ = Managementinformation system / พลพธ ูปียวรรณ, สุภาพร เชงิเอี่ยม 658.4038 พ17ร 2552
2179 T0000000078713 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ = Managementinformation system / พลพธ ูปียวรรณ, สุภาพร เชงิเอี่ยม 658.4038 พ17ร 2552
2180 T0000000078714 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ = Managementinformation system / พลพธ ูปียวรรณ, สุภาพร เชงิเอี่ยม 658.4038 พ17ร 2552
2181 T0000000078715 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ = Managementinformation system / พลพธ ูปียวรรณ, สุภาพร เชงิเอี่ยม 658.4038 พ17ร 2552
2182 T0000000081599 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ = Managementinformation system / พลพธ ูปียวรรณ, สุภาพร เชงิเอี่ยม 658.4038 พ17ร 2552
2183 T0000000081600 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ = Managementinformation system / พลพธ ูปียวรรณ, สุภาพร เชงิเอี่ยม 658.4038 พ17ร 2552
2184 T0000000081601 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ = Managementinformation system / พลพธ ูปียวรรณ, สุภาพร เชงิเอี่ยม 658.4038 พ17ร 2552
2185 T0000000042013 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ฉบับสมบูรณ์ = Management information system (MIS) / เรียบเรียงโดย ประสงค์ ปราณีตพลกรัง...

(และคนอื่นๆ); อมรศักด์ิ บุญเรือง, บรรณาธกิาร
658.45 ป171ร 2541

2186 T0000000042014 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ฉบับสมบูรณ์ = Management information system (MIS) / เรียบเรียงโดย ประสงค์ ปราณีตพลกรัง...
(และคนอื่นๆ); อมรศักด์ิ บุญเรือง, บรรณาธกิาร

658.45 ป171ร 2541

2187 T0000000042015 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ฉบับสมบูรณ์ = Management information system (MIS) / เรียบเรียงโดย ประสงค์ ปราณีตพลกรัง...
(และคนอื่นๆ); อมรศักด์ิ บุญเรือง, บรรณาธกิาร

658.45 ป171ร 2541

2188 T0000000042012 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ฉบับสมบูรณ์ = Management information system (MIS) / เรียบเรียงโดย ประสงค์ ปราณีตพลกรัง...
(และคนอื่นๆ); อมรศักด์ิ บุญเรือง, บรรณาธกิาร

658.45 ป171ร 2541

2189 T0000000074926 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยกีารจดัการความรู้ / ศรีไพร ศักด์ิรุ่งพงศากลุ 658.403 ศ173ร 2549
2190 T0000000044425 ระบบเสียงภาษาไทย / กาญจนา นาคสกลุ 495.9115 ก222ร 2541
2191 T0000000044426 ระบบเสียงภาษาไทย / กาญจนา นาคสกลุ 495.9115 ก222ร 2541
2192 T0000000063383 ระบาดวทิยาส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ / แกมทอง อนิทรัตน์ 614.4 ก286ร 2537
2193 T0000000063384 ระบาดวทิยาส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ / แกมทอง อนิทรัตน์ 614.4 ก286ร 2537
2194 T0000000029658 ระเบียบปฏบิัติของชาวพุทธ / โดย พระธรรมวโรดม(บุญมา คุณสมปฺนฺโน ป.ธ.9) 294.35 พ171ร 2538
2195 T0000000029660 ระเบียบปฏบิัติของชาวพุทธ / โดย พระธรรมวโรดม(บุญมา คุณสมปฺนฺโน ป.ธ.9) 294.35 พ171ร 2538
2196 T0000000061844 ระเบียบวธิเีชงิตัวเลขในงานวศิวกรรม / ปราโมทย ์เดชะอ าไพ 620.00151 ป172ร 2544
2197 T0000000061845 ระเบียบวธิเีชงิตัวเลขในงานวศิวกรรม / ปราโมทย ์เดชะอ าไพ 620.00151 ป172ร 2544
2198 T0000000061846 ระเบียบวธิเีชงิตัวเลขในงานวศิวกรรม / ปราโมทย ์เดชะอ าไพ 620.00151 ป172ร 2544
2199 T0000000009625 ระเบียบสังคม-ระบบศึกษา = Education and the social order / โดย เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์; สุวรรณา วงศ์ไวศยวรรณ สถาอานันท,์ ผู้แปล 320 ร218ร 2533

2200 T0000000009626 ระเบียบสังคม-ระบบศึกษา = Education and the social order / โดย เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์; สุวรรณา วงศ์ไวศยวรรณ สถาอานันท,์ ผู้แปล 320 ร218ร 2533

2201 T0000000062572 รักษ์ทะเล...เสน่ห์ขนุเขา / สุมาลี โฆษิตนิธกิลุ 808.814 ส246ร 2543
2202 T0000000062571 รักษ์ทะเล...เสน่ห์ขนุเขา / สุมาลี โฆษิตนิธกิลุ 808.814 ส246ร 2543
2203 T0000000062570 รักษ์ทะเล...เสน่ห์ขนุเขา / สุมาลี โฆษิตนิธกิลุ 808.814 ส246ร 2543
2204 1013240 รับมอืโลกร้อนกอ่น 4 องศา : ส่ิงที่ประเทศไทยท าได้ / ชยนัต์ ตันติวสัดาการ...[และคนอื่นๆ] 363.73874 ช161ร 2556
2205 T0000000020067 รากฐานเรขาคณิต = Foundation of Geometry / อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ 516 อ225ร 2539
2206 T0000000067848 รายงานการประเมนิผลโครงการการจดัชั้นเรียนส าหรับนักเรียนสองกลุ่มอายใุนโรงเรียนประชานุบาลขนาดเล็ก / ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี
372.1 ส225ร 2549



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
2207 T0000000067816 รายงานการวเิคราะห์นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนต้น : โครงการยอ่ยที่ 1 ของโครงการศึกษาผลกระทบ

นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมธัยมศึกษาที่มต่ีอการจดัการศึกษาระดับอดุมศึกษาของประเทศไทย / รุ่งเรือง สุขาภริมย,์ บุญ
เทียม ศิริปัญญา, สมชาย บัวเล็ก

373.1 ร242ร 2538

2208 T0000000067771 รายงานการสัมมนาระดับชาติ เร่ือง การเกษตรในเขตใชน้้ าฝนของภาคใต้ / จดัโดย กรมวชิาการเกษตร...[และคนอื่น ๆ] 630.9593 ก226ร 2527
2209 1008145 รายงานฉบับสมบูรณ์ : กจิกรรมศูนยป์ระสานงานการฝึกประสบการณ์ด้าน ICT ออนไลน์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช ้ICT / 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
354.75 ส225ร 2552

2210 T0000000000961 รายงานผลการวเิคราะห์และวนิิจฉยั : ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ / เสนอโดย คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการ
เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการระบบการเงินของประเทศ(ศปร.)

332.46 ค141ร 2541

2211 T0000000000962 รายงานผลการวเิคราะห์และวนิิจฉยั : ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ / เสนอโดย คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการ
เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการระบบการเงินของประเทศ(ศปร.)

332.46 ค141ร 2541

2212 T0000000000963 รายงานผลการวเิคราะห์และวนิิจฉยั : ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ / เสนอโดย คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการ
เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการระบบการเงินของประเทศ(ศปร.)

332.46 ค141ร 2541

2213 T0000000000964 รายงานผลการวเิคราะห์และวนิิจฉยั : ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ / เสนอโดย คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการ
เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการระบบการเงินของประเทศ(ศปร.)

332.46 ค141ร 2541

2214 T0000000000965 รายงานผลการวเิคราะห์และวนิิจฉยั : ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ / เสนอโดย คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการ
เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการระบบการเงินของประเทศ(ศปร.)

332.46 ค141ร 2541

2215 T0000000062560 รายงานผลการส ารวจกลุ่มผู้ใชอ้นิเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2545 = Internet user profille of Thailand 2002 / โดย ส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาติ

004.678 ส225ร 2546

2216 T0000000062561 รายงานผลการส ารวจกลุ่มผู้ใชอ้นิเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2545 = Internet user profille of Thailand 2002 / โดย ส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาติ

004.678 ส225ร 2546

2217 T0000000066065 รายงานเสวนานักวจิยัแนวทางการวจิยัร่วมสาขาเพื่อแกป้ัญหาสุขภาพในภาคเหนือ / สถาบันวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 613 ม171ร 2542

2218 T0000000025877 รีเอน็จเินียริงภาคปฏบิัติ = Best practices in reengineering / เดวดิ เค คาร์, เฮนรี เจ โจฮาสสาน; ปริทรรศน์ พันธบุรรยงก,์ ผู้แปล; สุพจน์
 รัตนาพันธุ,์ บรรณาธกิาร

658.406 ค226ร 2540

2219 T0000000025878 รีเอน็จเินียริงภาคปฏบิัติ = Best practices in reengineering / เดวดิ เค คาร์, เฮนรี เจ โจฮาสสาน; ปริทรรศน์ พันธบุรรยงก,์ ผู้แปล; สุพจน์
 รัตนาพันธุ,์ บรรณาธกิาร

658.406 ค226ร 2540

2220 T0000000025879 รีเอน็จเินียริงภาคปฏบิัติ = Best practices in reengineering / เดวดิ เค คาร์, เฮนรี เจ โจฮาสสาน; ปริทรรศน์ พันธบุรรยงก,์ ผู้แปล; สุพจน์
 รัตนาพันธุ,์ บรรณาธกิาร

658.406 ค226ร 2540

2221 T0000000002766 รู้จกักบัคอมพิวเตอร์ / ดวงแกว้ สวามภิกัด์ิ 004.1 ด17ร 2535
2222 T0000000004286 รู้จกักบัคอมพิวเตอร์ / ดวงแกว้ สวามภิกัด์ิ 004.1 ด17ร 2535
2223 T0000000029381 รู้จกัการมอบหมายภาระหน้าที่ให้ท าการแทน / ฮาโรลด์ แอล เทยเ์ลอร์, เขยีน;ครองแผน ไชยธนะสาร, ผู้แปล 658.402 ท256ร
2224 T0000000022999 รู้จกัชวีติจงึรู้จกัเกษตรกรรม : พุทธเกษตรกรรมของ "ฉลวย แกว้คง" / โดย วฑูิรย ์ เล่ียนจ ารูญ 630 ว233ร 2539
2225 T0000000080875 รู้ทันภยัอาชญากรรมและภยัพิบัติ / กานท์ วทิยาพร...เรียบเรียง 363.51 ก224ร 2552
2226 T0000000000856 รูปแบบและมาตรฐานการเขยีนโปรแกรมภาษาซี =Recommended C style and coding stardards / พีระพนธ ์โสพัศสถติย์ 005.13 พ237ร 2540
2227 T0000000000857 รูปแบบและมาตรฐานการเขยีนโปรแกรมภาษาซี =Recommended C style and coding stardards / พีระพนธ ์โสพัศสถติย์ 005.13 พ237ร 2540
2228 T0000000056473 เร่งสปีด! แปลงพีซีตัวเกา่ให้เป็นตัวเกง่ / เคนนี่ ชาน; วทิยา ต่อศรีเจริญบรรณาธกิาร 004.6 ช224ร 2543
2229 T0000000056474 เร่งสปีด! แปลงพีซีตัวเกา่ให้เป็นตัวเกง่ / เคนนี่ ชาน; วทิยา ต่อศรีเจริญบรรณาธกิาร 004.6 ช224ร 2543
2230 T0000000047564 เร่ิมต้นสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย Power Builder สร้างได้จริง / ก าพล ฟ้าภญิโญ 005.362 ก226ร 2542
2231 T0000000047565 เร่ิมต้นสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย Power Builder สร้างได้จริง / ก าพล ฟ้าภญิโญ 005.362 ก226ร 2542
2232 T0000000043449 เร่ิมสร้างโฮมเพจด้วย HTML / จติเกษม พัฒนาศิริ 004.67 จ234ร 2539
2233 T0000000003225 เรียน/ทดลองดิจติอลเบื้องต้นด้วยตนเอง / สันทรา เกตุพันธุ์ 621.381 ส215ร 2534
2234 T0000000003226 เรียน/ทดลองดิจติอลเบื้องต้นด้วยตนเอง / สันทรา เกตุพันธุ์ 621.381 ส215ร 2534
2235 T0000000035386 เรียน/เล่น/ใช ้Photoshop 5.5 & ImageReady 2.0 / ทรงศักด์ิ ล้ิมสิริสันติกลุ 006.68 ท17ร 2543
2236 T0000000037093 เรียน/เล่น/ใช ้Photoshop 5.5 & ImageReady 2.0 / ทรงศักด์ิ ล้ิมสิริสันติกลุ 006.68 ท17ร 2543
2237 T0000000039327 เรียน/เล่น/ใช ้Photoshop 5.5 & ImageReady 2.0 / ทรงศักด์ิ ล้ิมสิริสันติกลุ 006.68 ท17ร 2543
2238 T0000000052355 เรียน/เล่น/ใช ้Photoshop 5.5 & ImageReady 2.0 / ทรงศักด์ิ ล้ิมสิริสันติกลุ 006.68 ท17ร 2543
2239 T0000000001758 เรียนการใชง้าน Netscape Navigator 4 ด้วยตนเอง = Teach yourself Netscape 4 visually / ของ มาเรนกราฟิก ; เรียบเรียงโดย 

สัญญพงศ์ สายวงศ์นวล
005.713 ม226ร 2541

2240 T0000000001759 เรียนการใชง้าน Netscape Navigator 4 ด้วยตนเอง = Teach yourself Netscape 4 visually / ของ มาเรนกราฟิก ; เรียบเรียงโดย 
สัญญพงศ์ สายวงศ์นวล

005.713 ม226ร 2541

2241 T0000000058806 เรียนการใชง้านระบบเครือขา่ยด้วยตนเอง = Teach yourself networking visually / เรียบเรียงโดย พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์ 004.6 พ12ร 2542
2242 T0000000054329 เรียนจนีกลางด้วยตนเอง / โดย เส่ียวอานต้า...[และคนอื่นๆ] 495.1 ส277ร 2542
2243 T0000000057181 เรียนภาษาเขา้สู่สังคมโลก ภาษาจนีกลาง ต าราเรียนด้วยตนเองในยามวา่ง : เล่ม 1 / เรียบเรียงโดย พิชยั พินัยกลุ,ผู้เรียบเรียง 495.1 พ232ร 2540
2244 T0000000003215 เรียนรู้ C++ ให้เกง่ จากภาษา C มาสู่ C++ ใน 2 สัปดาห์ / นาธานธ เกอร์วชิ, โอริ เกอร์วชิ ; แปลโดย พัชญา พิทักษ์ไพรวนั 005.133 ก259ร 2538
2245 T0000000003216 เรียนรู้ C++ ให้เกง่ จากภาษา C มาสู่ C++ ใน 2 สัปดาห์ / นาธานธ เกอร์วชิ, โอริ เกอร์วชิ ; แปลโดย พัชญา พิทักษ์ไพรวนั 005.133 ก259ร 2538
2246 T0000000003217 เรียนรู้ C++ ให้เกง่ จากภาษา C มาสู่ C++ ใน 2 สัปดาห์ / นาธานธ เกอร์วชิ, โอริ เกอร์วชิ ; แปลโดย พัชญา พิทักษ์ไพรวนั 005.133 ก259ร 2538



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
2247 T0000000003218 เรียนรู้ C++ ให้เกง่ จากภาษา C มาสู่ C++ ใน 2 สัปดาห์ / นาธานธ เกอร์วชิ, โอริ เกอร์วชิ ; แปลโดย พัชญา พิทักษ์ไพรวนั 005.133 ก259ร 2538
2248 T0000000057797 เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง Step by step Microsoft Office XP / เขยีนโดย เคอทิส ไฟร์, คริสเทนครูฟ์ป;ิ สุรพงษ์ โศภนกจิ...[และคนอื่น ๆ], ผู้แปล 005.369 ฟ297ร 2543

2249 T0000000057798 เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง Step by step Microsoft Office XP / เขยีนโดย เคอทิส ไฟร์, คริสเทนครูฟ์ป;ิ สุรพงษ์ โศภนกจิ...[และคนอื่น ๆ], ผู้แปล 005.369 ฟ297ร 2543

2250 T0000000057813 เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง Step by step Microsoft Word 2002 / เขยีนโดย เพอสเปกชั่น; หงษ์ลัดดา พงศ์สุวรรณ, วโรตม ์วงษ์ภกัดี, ผู้แปล 005.369 พ259ร 2543

2251 T0000000057812 เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง Step by step Microsoft Word 2002 / เขยีนโดย เพอสเปกชั่น; หงษ์ลัดดา พงศ์สุวรรณ, วโรตม ์วงษ์ภกัดี, ผู้แปล 005.369 พ259ร 2543

2252 T0000000058658 เรียนรู้เทคนิค Microsoft Access ฉบับ Programing / โดย ณัฐพล อุ่นยงั 005.369 ณ213ร 2544
2253 T0000000011213 เรียนรู้เทอร์โบปาสคาล สู่หลักการเขยีนโปรแกรม / สุชาดา รัตนคงเนตร 005.133 ส242ร
2254 T0000000000002 เรียนรู้และเขา้ใจการท างาน Local area networks = Understanding local area networks / สแตน แชทท์; กฤษฎา สิงหวงศ์, ผู้แปล 004.6 ช282ร 2540

2255 T0000000000003 เรียนรู้และเขา้ใจการท างาน Local area networks = Understanding local area networks / สแตน แชทท์; กฤษฎา สิงหวงศ์, ผู้แปล 004.6 ช282ร 2540

2256 T0000000000001 เรียนรู้และเขา้ใจการท างาน Local area networks = Understanding local area networks / สแตน แชทท์; กฤษฎา สิงหวงศ์, ผู้แปล 004.6 ช282ร 2540

2257 T0000000030299 เรียนรู้และเทคนิคการใช ้Macromedia Dreamweaver 3 / โดย จกัรกฤช พรพิทักษ์ 006.78 จ211ร 2543
2258 T0000000030300 เรียนรู้และเทคนิคการใช ้Macromedia Dreamweaver 3 / โดย จกัรกฤช พรพิทักษ์ 006.78 จ211ร 2543
2259 T0000000030301 เรียนรู้และเทคนิคการใช ้Macromedia Dreamweaver 3 / โดย จกัรกฤช พรพิทักษ์ 006.78 จ211ร 2543
2260 T0000000050984 เรียนรู้อนิทราเน็ตระบบเครือขา่ยองค์กรยคุใหม ่/ วทิยา เรืองพรวสุิทธิ์ 004.678 ว234ร 2542
2261 T0000000050985 เรียนรู้อนิทราเน็ตระบบเครือขา่ยองค์กรยคุใหม ่/ วทิยา เรืองพรวสุิทธิ์ 004.678 ว234ร 2542
2262 T0000000041912 เรียนองักฤษอยา่งสร้างสรรค์ : Parts of spcech / การุณ  รุจนเวชช.์ 425 ก226ร 2539
2263 T0000000041913 เรียนองักฤษอยา่งสร้างสรรค์ : Parts of spcech / การุณ  รุจนเวชช.์ 425 ก226ร 2539
2264 T0000000066242 เร่ืองเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ / ทักษิณา สวนานนท์ 004 ท211ร
2265 T0000000000403 เร่ืองของโมเด็มไมย่ากอยา่งที่คิด = The Simple Modem Book / บิว พอทส์; เรียบเรียงโดย ประสิทธิ ์วทิยธรีาภรณ์ 621.398 พ19ร 2538
2266 T0000000000404 เร่ืองของโมเด็มไมย่ากอยา่งที่คิด = The Simple Modem Book / บิว พอทส์; เรียบเรียงโดย ประสิทธิ ์วทิยธรีาภรณ์ 621.398 พ19ร 2538
2267 T0000000031401 เร่ืองของลัทธแิละนิกาย / ม.ร.ว. คึกฤทธิ ์ปราโมช 299 ค231ร 2531
2268 T0000000031402 เร่ืองของลัทธแิละนิกาย / ม.ร.ว. คึกฤทธิ ์ปราโมช 299 ค231ร 2531
2269 T0000000013158 เร่ืองวฒันธรรม / กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธกิาร 306 ก171ร
2270 T0000000022593 โรคกระเพาะ : เร่ืองน่ารู้ส าหรับประชาชน / ผู้เขยีน นุสนธิ ์กลัดเจริญ 616.33 น248ร 2531
2271 T0000000022594 โรคกระเพาะ : เร่ืองน่ารู้ส าหรับประชาชน / ผู้เขยีน นุสนธิ ์กลัดเจริญ 616.33 น248ร 2531
2272 T0000000023425 โรคของพืชประเภทผักและการควบคุม / สกลุศกด์ิ โอฬารสกลุ 632 ส114ร 2540
2273 T0000000023426 โรคของพืชประเภทผักและการควบคุม / สกลุศกด์ิ โอฬารสกลุ 632 ส114ร 2540
2274 T0000000021195 โรคของพืชเศรษฐกจิบนที่สูง / สมบัติ ศรีชวูงศ์, นิตยา สุวรรณรัตน์ 632 ส16ร 2527
2275 T0000000065233 โรคติดเชื้อที่เกี่ยวขอ้งกบัการท างาน = Work-related infectious diseases / พิพัฒน์ ลักษมจีรัลกลุ 616.9 พ236ร 2543
2276 T0000000065222 โรคติดเชื้อที่ปรากฎภายหลังปี 2000 = Infectious diseases beyond 2000 / บรรณาธกิาร นลินี อศัวโภคี, สมบัติ ลีลาสุภาศรี, สุรภ ีเทียน

กริม
616.9 ร281 2543

2277 T0000000065223 โรคติดเชื้อที่ปรากฎภายหลังปี 2000 = Infectious diseases beyond 2000 / บรรณาธกิาร นลินี อศัวโภคี, สมบัติ ลีลาสุภาศรี, สุรภ ีเทียน
กริม

616.9 ร281 2543

2278 T0000000022588 โรคผิวหนังยคุโลกาภวิตัน์ / เรณู โคตรจรัส 616.5 ร254ร 2538
2279 T0000000022589 โรคผิวหนังยคุโลกาภวิตัน์ / เรณู โคตรจรัส 616.5 ร254ร 2538
2280 T0000000052097 โรคพืชวทิยา / สกลุศักด์ิ โอฬารสกลุ 632 ส114ร 2542
2281 T0000000052091 โรคพืชวทิยา / สกลุศักด์ิ โอฬารสกลุ 632 ส114ร 2542
2282 T0000000052092 โรคพืชวทิยา / สกลุศักด์ิ โอฬารสกลุ 632 ส114ร 2542
2283 T0000000052093 โรคพืชวทิยา / สกลุศักด์ิ โอฬารสกลุ 632 ส114ร 2542
2284 T0000000052094 โรคพืชวทิยา / สกลุศักด์ิ โอฬารสกลุ 632 ส114ร 2542
2285 T0000000052095 โรคพืชวทิยา / สกลุศักด์ิ โอฬารสกลุ 632 ส114ร 2542
2286 T0000000052096 โรคพืชวทิยา / สกลุศักด์ิ โอฬารสกลุ 632 ส114ร 2542
2287 T0000000023416 โรคและศัตรูบางชนิดของผักและการป้องกนัก าจดั / อนงค์ จนัทรศรีกลุ 632 อ15ร 2533
2288 T0000000021191 โรคและศัตรูไมป้ระดับ / อนงค์ จนัทร์ศรีกลุ 635.92 อ15ร 2529
2289 T0000000021192 โรคและศัตรูไมป้ระดับ / อนงค์ จนัทร์ศรีกลุ 635.92 อ15ร 2529
2290 T0000000021193 โรคและศัตรูไมป้ระดับ / อนงค์ จนัทร์ศรีกลุ 635.92 อ15ร 2529
2291 T0000000022592 โรคหู คอ จมกู / อ านวย คัจฉวารี 616.2 อ225ร 2530
2292 T0000000049787 โรงต้นก าลัง / โดย สกล พร้อมวงษ์ 621.312 ส11ร
2293 T0000000049788 โรงต้นก าลัง / โดย สกล พร้อมวงษ์ 621.312 ส11ร
2294 T0000000049789 โรงต้นก าลัง / โดย สกล พร้อมวงษ์ 621.312 ส11ร



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
2295 T0000000049757 โรงต้นก าลัง = Power Plant / โดย วฒันา ถาวร 621.312 ว213ร 2542
2296 T0000000056234 ลพบุรี : ธานีแห่งอารยธรรม / ผู้เขยีน วรรณี จนัทรศิริ...[และคนอื่น ๆ] 915.9304ลบ ว17ล 2542
2297 T0000000023703 ละอองเรณู = Pollen grains / โดย ลาวลัย ์รักสัตย์ 582.1 ล226ล 2534
2298 T0000000023704 ละอองเรณู = Pollen grains / โดย ลาวลัย ์รักสัตย์ 582.1 ล226ล 2534
2299 T0000000023705 ละอองเรณู = Pollen grains / โดย ลาวลัย ์รักสัตย์ 582.1 ล226ล 2534
2300 T0000000030550 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย การเขยีน การอา่น การพูด การฟัง และราชาศัพท์ / คุณหญิงผะอบ โปษะกฤษณะ 495.91 ผ219ล 2538
2301 T0000000030551 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย การเขยีน การอา่น การพูด การฟัง และราชาศัพท์ / คุณหญิงผะอบ โปษะกฤษณะ 495.91 ผ219ล 2538
2302 1001033 ล่าฝัน...สักวนัฉนัจะบิน / กองบรรณาธกิารฐานบุ๊คส์ 358.4007 ฐ224ล 2553
2303 T0000000009751 ล าดับขั้นของการพัฒนาการเมอืง = The stages of political development / เอ.เอฟ.เค.ออแกนสกี;้ ฉตัรทิพย ์นาถสุภา, ผู้แปล 320.1 อ19ล 2516

2304 T0000000001284 เลเซอร์ / ชยัวฒัน์ คุประตกลุ 621.366 ช216ล 2540
2305 T0000000001285 เลเซอร์ / ชยัวฒัน์ คุประตกลุ 621.366 ช216ล 2540
2306 T0000000001286 เลเซอร์ / ชยัวฒัน์ คุประตกลุ 621.366 ช216ล 2540
2307 T0000000058430 เลเซอร์ ทฤษฎแีละการประยกุต์ = Lasers principles and applications / สุรพล รักวจิยั, ผู้แปล  เจ วลิสัน, เจ เอฟ บี ฮอวเ์คส; 621.366 ว237ล 2544

2308 T0000000058431 เลเซอร์ ทฤษฎแีละการประยกุต์ = Lasers principles and applications / สุรพล รักวจิยั, ผู้แปล  เจ วลิสัน, เจ เอฟ บี ฮอวเ์คส; 621.366 ว237ล 2544

2309 T0000000058432 เลเซอร์ ทฤษฎแีละการประยกุต์ = Lasers principles and applications / สุรพล รักวจิยั, ผู้แปล  เจ วลิสัน, เจ เอฟ บี ฮอวเ์คส; 621.366 ว237ล 2544

2310 T0000000002933 เล่นคอมฯ : คู่มอืเลือกซ้ือและเล่นคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน / อนิเทอร์เน็ท, เรียบเรียง; ราชทิตย ์ภพสยบ, บรรณาธกิาร 004.028 อ235ล
2311 T0000000002934 เล่นคอมฯ : คู่มอืเลือกซ้ือและเล่นคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน / อนิเทอร์เน็ท, เรียบเรียง; ราชทิตย ์ภพสยบ, บรรณาธกิาร 004.028 อ235ล
2312 T0000000002935 เล่นคอมฯ : คู่มอืเลือกซ้ือและเล่นคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน / อนิเทอร์เน็ท, เรียบเรียง; ราชทิตย ์ภพสยบ, บรรณาธกิาร 004.028 อ235ล
2313 T0000000002936 เล่นคอมฯ : คู่มอืเลือกซ้ือและเล่นคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน / อนิเทอร์เน็ท, เรียบเรียง; ราชทิตย ์ภพสยบ, บรรณาธกิาร 004.028 อ235ล
2314 T0000000002993 โลกของคอมพิวเตอร์และเอม็เอสดอส / โดย อรุสชนิตร ยอดประสิทธิ์ 004.16 อ247ล 2537
2315 T0000000002994 โลกของคอมพิวเตอร์และเอม็เอสดอส / โดย อรุสชนิตร ยอดประสิทธิ์ 004.16 อ247ล 2537
2316 T0000000002995 โลกของคอมพิวเตอร์และเอม็เอสดอส / โดย อรุสชนิตร ยอดประสิทธิ์ 004.16 อ247ล 2537
2317 T0000000002996 โลกของคอมพิวเตอร์และเอม็เอสดอส / โดย อรุสชนิตร ยอดประสิทธิ์ 004.16 อ247ล 2537
2318 T0000000013014 โลกน้ ามนั : ภมูหิลังวกิฤติการณ์น้ ามนัโลก / โดย ปีเตอร์ อาร์ โอเดลล์ ; นาศรี สามนเสน ผู้แปล 338.823 อ281ล 2520
2319 T0000000075430 โลกร้อน 5C : เร่ืองและภาพความจริงกอ่นโลกหายนะ / ธารา บัวค าศรี 363.73874 ธ226ล 2550
2320 T0000000071281 โลกร้อน ความจริงที่ไมม่ใีครอยากฟัง / อลั กอร์ 363.73874 ก19ล 2550
2321 T0000000071282 โลกร้อน ความจริงที่ไมม่ใีครอยากฟัง / อลั กอร์ 363.73874 ก19ล 2550
2322 T0000000073218 โลกร้อน สัญญานแห่งหายนะ / ดาณุภา ไชยพรธรรม 363.73874 ด223ล 2550
2323 T0000000073219 โลกร้อน สัญญานแห่งหายนะ / ดาณุภา ไชยพรธรรม 363.73874 ด223ล 2550
2324 T0000000073220 โลกร้อน สัญญานแห่งหายนะ / ดาณุภา ไชยพรธรรม 363.73874 ด223ล 2550
2325 T0000000080878 โลกร้อนภยัมหันต์ของมนุษยชาติ / เอกพร เทิดไท...เรียบเรียง 363.73874 อ251ล 2553
2326 1000631 โลกร้อนภยัมหันต์ของมนุษยชาติ / เอกพร เทิดไท...เรียบเรียง 363.73874 อ251ล 2553
2327 1000632 โลกร้อนภยัมหันต์ของมนุษยชาติ / เอกพร เทิดไท...เรียบเรียง 363.73874 อ251ล 2553
2328 1000633 โลกร้อนภยัมหันต์ของมนุษยชาติ / เอกพร เทิดไท...เรียบเรียง 363.73874 อ251ล 2553
2329 T0000000031453 วงจรดิจติอล 2 (ลอจกิเชงิล าดับ) = Digital circuits II (Sequential Logic) / โดย นภทัร วจันเทพินทร์ 621.381 น161ว 2541
2330 T0000000012994 วงจรดิจติอล 2 (ลอจกิเชงิล าดับ) = Digital circuits II (Sequential Logic) / โดย นภทัร วจันเทพินทร์ 621.381 น161ว 2541
2331 T0000000062840 วงจรดิจติอลและการออกแบบลอจกิ / โดย นภทัร วจันเทพินทร์ 621.3815 น161ว 2545
2332 T0000000062841 วงจรดิจติอลและการออกแบบลอจกิ / โดย นภทัร วจันเทพินทร์ 621.3815 น161ว 2545
2333 T0000000062842 วงจรดิจติอลและการออกแบบลอจกิ / โดย นภทัร วจันเทพินทร์ 621.3815 น161ว 2545
2334 T0000000022490 วงจรไฟฟ้า 1 / โดย สุพจน์ กนกการ 621.319 ส246ว 2541
2335 T0000000049443 วงจรไฟฟ้า 2 : วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ / ศรีศักด์ิ น้อยไร่ภมูิ 537 ศ173ว 2535
2336 T0000000049444 วงจรไฟฟ้า 2 : วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ / ศรีศักด์ิ น้อยไร่ภมูิ 537 ศ173ว 2535
2337 T0000000047506 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏบิัติ) = Directcurrent circuits in practice / นภทัร วจันเทพินทร์, ชศัูกด์ิ ข าพิมพ์ 621.319 น161ว 2540
2338 T0000000049674 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น = Introduction to Electric Circuits / วรีศักด์ิ บุญทน 621.319 ว237ว 2539
2339 T0000000058831 วงจรอเิล็กทรอนิกส์ 1 / โดย สุคนธ ์พุ่มศรี 621.3815 ส241ว 2544
2340 T0000000058832 วงจรอเิล็กทรอนิกส์ 1 / โดย สุคนธ ์พุ่มศรี 621.3815 ส241ว 2544
2341 T0000000058833 วงจรอเิล็กทรอนิกส์ 1 / โดย สุคนธ ์พุ่มศรี 621.3815 ส241ว 2544
2342 T0000000031636 วจนะวเิคราะห์ : การวเิคราะห์ภาษาระดับขอ้ความ = Discourse analysis / สมทรง บุรุษพัฒน์ 415 ส16ว 2537
2343 T0000000031637 วจนะวเิคราะห์ : การวเิคราะห์ภาษาระดับขอ้ความ = Discourse analysis / สมทรง บุรุษพัฒน์ 415 ส16ว 2537
2344 T0000000044109 วรรณกรรมเฉพาะท้องถิ่น = Folk Literature / สืบพงศ์ ธรรมชาติ 398 ส235ว 2540
2345 T0000000044110 วรรณกรรมเฉพาะท้องถิ่น = Folk Literature / สืบพงศ์ ธรรมชาติ 398 ส235ว 2540
2346 T0000000044111 วรรณกรรมเฉพาะท้องถิ่น = Folk Literature / สืบพงศ์ ธรรมชาติ 398 ส235ว 2540
2347 T0000000035097 วรรณกรรมไทยปัจจบุัน / สมพร มนัตะสูตร 895.91 ส16ว 2525



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
2348 T0000000035098 วรรณกรรมไทยปัจจบุัน / สมพร มนัตะสูตร 895.91 ส16ว 2525
2349 T0000000013189 วรรณคดีท้องถิ่นพินิจ / สุกญัญา ภทัราชยั, บรรณาธกิาร 398.2 ว17 2538
2350 T0000000013190 วรรณคดีท้องถิ่นพินิจ / สุกญัญา ภทัราชยั, บรรณาธกิาร 398.2 ว17 2538
2351 T0000000013191 วรรณคดีท้องถิ่นพินิจ / สุกญัญา ภทัราชยั, บรรณาธกิาร 398.2 ว17 2538
2352 T0000000033603 วรรณพินิจ กฤษณา อโศกสิน / ไพลิน รุ้งรัตน์, เขยีน 808.3 พ297ว 2532
2353 T0000000048830 วสัดุการทาง = Highway Materials / วชัรินทร์ วทิยกลุ 625.7 ว212ว 2537
2354 T0000000050234 วสัดุการทาง = Highway Materials / วชัรินทร์ วทิยกลุ 625.7 ว212ว 2537
2355 T0000000047227 วสัดุชา่ง / อ าพล ซ่ือตรง, อนงค์ ที่สงัด 620.11 อ226ว 2542
2356 T0000000047228 วสัดุชา่ง / อ าพล ซ่ือตรง, อนงค์ ที่สงัด 620.11 อ226ว 2542
2357 T0000000047229 วสัดุชา่ง / อ าพล ซ่ือตรง, อนงค์ ที่สงัด 620.11 อ226ว 2542
2358 T0000000046240 วสัดุและการกอ่สร้างสถาปัตยกรรม / โดย เฉลิม สุจริต 721.04 ฉ257ว 2540
2359 T0000000046241 วสัดุและการกอ่สร้างสถาปัตยกรรม / โดย เฉลิม สุจริต 721.04 ฉ257ว 2540
2360 T0000000046242 วสัดุและการกอ่สร้างสถาปัตยกรรม / โดย เฉลิม สุจริต 721.04 ฉ257ว 2540
2361 T0000000000162 วสัดุศาสตร์มลูฐาน / เสาวรจน์ ชว่ยจลุจติร์ 620.11 ส267ว 2540
2362 T0000000000163 วสัดุศาสตร์มลูฐาน / เสาวรจน์ ชว่ยจลุจติร์ 620.11 ส267ว 2540
2363 T0000000031754 วากยสัมพันธ ์= Syntax / สมทรง บุรุษพัฒน์ 415 ส16ว 2536
2364 T0000000031755 วากยสัมพันธ ์= Syntax / สมทรง บุรุษพัฒน์ 415 ส16ว 2536
2365 T0000000033786 วาทนิเทศและวาทศิลป์ = Speech communication and rhetoric / วรัิช ลภรัิตนกลุ 808.5 ว237ว 2526
2366 T0000000038696 วา่ยเวิง้วรรณคดี / ล้อม เพ็งแกว้; ถวลิ มนัสน้อม,บรรณาธกิาร 808 ล19ว 2540
2367 T0000000049645 วเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 : ทฤษฎพีร้อมตัวอยา่งการค านวณ รวบรวมการแกป้ัญหามากกวา่ 500 ขอ้ / พฤทธิ ์พุทธางกลุ, พิพัฒน์ พัดคุ้ม 621.319 พ294ว 2536

2368 T0000000049660 วเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 : ทฤษฎพีร้อมตัวอยา่งการค านวณ รวบรวมการแกป้ัญหามากกวา่ 280 ขอ้ / พฤทธิ ์พุทธางกลุ, พิพัฒน์ พัดคุ้ม 621.319 พ294ว 2521

2369 T0000000038181 วจิยัไทยศึกษา ไทย-จนีศึกษา / นฤมติร สอดศุข 390.09593 น296ว 2543
2370 T0000000052723 วจิยัไทยศึกษา ไทย-จนีศึกษา / นฤมติร สอดศุข 390.09593 น296ว 2543
2371 T0000000049606 วชิาการส ารวจ = Plane Surveying / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ยรรยง ทรัพยสุ์ขอ านวย 624 ย17ว 2543
2372 T0000000030229 วชิาทักษะการอา่น = Reading skills / เยาวรีย ์ประเสริฐภกัดี 421 ย267ว 2539
2373 T0000000030230 วชิาทักษะการอา่น = Reading skills / เยาวรีย ์ประเสริฐภกัดี 421 ย267ว 2539
2374 T0000000002984 วชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น = Introduction to computer science / สุทธนิันท์ ทรงข า 004 ส244ว 2534
2375 T0000000002985 วชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น = Introduction to computer science / สุทธนิันท์ ทรงข า 004 ส244ว 2534
2376 T0000000002986 วชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น = Introduction to computer science / สุทธนิันท์ ทรงข า 004 ส244ว 2534
2377 T0000000002987 วชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น = Introduction to computer science / สุทธนิันท์ ทรงข า 004 ส244ว 2534
2378 T0000000002988 วชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น = Introduction to computer science / สุทธนิันท์ ทรงข า 004 ส244ว 2534
2379 T0000000028244 วถิแีห่งประมขุ / โกมทุี ปวตันา, เรืองรอง รุ่งรัศม,ี แปลและเรียบเรียง 299.51 ว234
2380 T0000000031358 วถิแีห่งประมขุ / โกมทุี ปวตันา, เรืองรอง รุ่งรัศม,ี แปลและเรียบเรียง 299.51 ว234
2381 T0000000031382 วถิแีห่งประมขุ / โกมทุี ปวตันา, เรืองรอง รุ่งรัศม,ี แปลและเรียบเรียง 299.51 ว234
2382 1001036 วถิแีห่งอศัวนิ จปร. / อานนท์ ชนิบุตร 355.00711 อ224ว 2553
2383 T0000000001020 วทิยาการบริหารส าหรับนักบริหารมอือาชพีในยคุโลกาภวิฒัน์ / ธงชยั วงศ์ชยัสุวรรณ 658.4 ธ12ว 2540
2384 T0000000001021 วทิยาการบริหารส าหรับนักบริหารมอือาชพีในยคุโลกาภวิฒัน์ / ธงชยั วงศ์ชยัสุวรรณ 658.4 ธ12ว 2540
2385 T0000000001022 วทิยาการบริหารส าหรับนักบริหารมอือาชพีในยคุโลกาภวิฒัน์ / ธงชยั วงศ์ชยัสุวรรณ 658.4 ธ12ว 2540
2386 T0000000001023 วทิยาการบริหารส าหรับนักบริหารมอือาชพีในยคุโลกาภวิฒัน์ / ธงชยั วงศ์ชยัสุวรรณ 658.4 ธ12ว 2540
2387 T0000000028166 วทิยาการบริหารส าหรับนักบริหารมอือาชพีในยคุโลกาภวิฒัน์ / ธงชยั วงศ์ชยัสุวรรณ 658.4 ธ12ว 2540
2388 T0000000065257 วทิยาการระบาด : ประยกุต์ในงานโรคติดเชื้อ = Epidemiology : applicationin infectious diseases / พิพัฒน์ ลักษมจีรัลกลุ 614.4 พ236ว 2546
2389 T0000000065258 วทิยาการระบาด : ประยกุต์ในงานโรคติดเชื้อ = Epidemiology : applicationin infectious diseases / พิพัฒน์ ลักษมจีรัลกลุ 614.4 พ236ว 2546
2390 T0000000024381 วทิยาการสืบพันธุสุ์กร = Swine reproduction / อรรณพ คุณาวงษ์กฤต 636.082 อ17ว 2537
2391 T0000000046343 วทิยาการสืบพันธุสุ์กร = Swine reproduction / อรรณพ คุณาวงษ์กฤต 636.082 อ17ว 2537
2392 T0000000042079 วทิยาศาสตร์การกฬีา / ฐิติกร ศิริสุขเจริญพร 613.7 ฐ234ว 2540
2393 T0000000032999 วทิยาศาสตร์การกฬีา = Sports Science / เบญจวรรณ พงษ์ทอง 613.7 บ253ว 2538
2394 T0000000033000 วทิยาศาสตร์การกฬีา = Sports Science / เบญจวรรณ พงษ์ทอง 613.7 บ253ว 2538
2395 T0000000035327 วทิยาศาสตร์การกฬีา = Sports Science / เบญจวรรณ พงษ์ทอง 613.7 บ253ว 2538
2396 T0000000024055 วทิยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ / ผู้เรียบเรียง กมล สุวรรณศรี 613 ก16ว 2539
2397 T0000000024056 วทิยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ / ผู้เรียบเรียง กมล สุวรรณศรี 613 ก16ว 2539
2398 T0000000024057 วทิยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ / ผู้เรียบเรียง กมล สุวรรณศรี 613 ก16ว 2539
2399 T0000000024058 วทิยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ / ผู้เรียบเรียง กมล สุวรรณศรี 613 ก16ว 2539
2400 T0000000053964 วธิกีารเชงิปริมาณเพื่อการจดัการ / โดย วรียา ภทัรอาชาชยั 511 ว237ว 2543
2401 T0000000053965 วธิกีารเชงิปริมาณเพื่อการจดัการ / โดย วรียา ภทัรอาชาชยั 511 ว237ว 2543
2402 T0000000024168 วธิกีารทางสุขศึกษา = Methods of health education / สุรีย ์จนัทรโมลี 613 ส247ว 2527



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
2403 T0000000002505 วธิเีขยีนรายงาน / เจริญ เจษฎาวลัย์ 808.06 จ257ว 2527
2404 T0000000033476 วธิเีขยีนรายงาน / เจริญ เจษฎาวลัย์ 808.06 จ257ว 2535
2405 T0000000033475 วธิเีขยีนรายงาน / เจริญ เจษฎาวลัย์ 808.06 จ257ว 2535
2406 T0000000062621 วธิปีระกอบอาหารมงัสวรัิติ / โดย พระยาภะรตราชสุพิชฯ 641.5636 ภ217ว 2546
2407 T0000000062622 วธิปีระกอบอาหารมงัสวรัิติ / โดย พระยาภะรตราชสุพิชฯ 641.5636 ภ217ว 2546
2408 T0000000002300 วธิวีจิยัในงานสาธารณสุข / พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ, ชเูกยีรติ ววิฒัน์วงศ์เกษม, วสันต์ ศิลปสุวรรณ 614.07 พ236ว 2538
2409 T0000000002301 วธิวีจิยัในงานสาธารณสุข / พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ, ชเูกยีรติ ววิฒัน์วงศ์เกษม, วสันต์ ศิลปสุวรรณ 614.07 พ236ว 2538
2410 T0000000014379 วธิวีจิยัและสถติิทางการวจิยัในศึกษาศาสตร์ = Research methods and statistical analysis in education / สุภาพ วาดเขยีน 370.7 ส246ว 2523

2411 T0000000062317 วธิวีทิยาการประเมนิศาสตร์แห่งคุณค่า / สมหวงั พิธยิานุวฒัน์ 370.7 ส17ว 2544
2412 T0000000062318 วธิวีทิยาการประเมนิศาสตร์แห่งคุณค่า / สมหวงั พิธยิานุวฒัน์ 370.7 ส17ว 2544
2413 T0000000017749 วธิสีอนสังคมศึกษาในชั้นประถม / โดย ประยรูศรี สูยะศุนานนท์ 372.83 ป171ว 2516
2414 T0000000003597 วนิโดว ์= Windows / ชยัวฒิุ จนัมา, สิทธพิร ประวติัรุ่งเรือง 005.365 ช216ว 2535
2415 T0000000011745 วพิากษ์แผนแมบ่ทป่าไม ้: ความล้มเหลวในการอนุรักษ์ป่าของรัฐ = The tropical forestry action plan : what progress / โดย มาร์กสั 

โคลเซสเตอร์, ลาร์ร่ี โลชแมนน์; วฑูิรย ์ปัญญากลุ, ผู้แปล
333.75 ค287ว 2536

2416 T0000000005448 ววิฒันาการแห่งความคิด : ภาคมนุษยแ์ละมนุษยชาติ = Section three, man and mankind / จฑุาทิพย ์อมุะวชินี, ผู้แปล 183 ว231 2540
2417 T0000000005449 ววิฒันาการแห่งความคิด : ภาคมนุษยแ์ละมนุษยชาติ = Section three, man and mankind / จฑุาทิพย ์อมุะวชินี, ผู้แปล 183 ว231 2540
2418 T0000000005453 ววิฒันาการแห่งความคิด : ภาคมนุษยแ์ละโลก= Section two, man and the world / จฑุาทิพย ์อมุะวชินี, ผู้แปล 183 ว231 2540
2419 T0000000005454 ววิฒันาการแห่งความคิด : ภาคมนุษยแ์ละโลก= Section two, man and the world / จฑุาทิพย ์อมุะวชินี, ผู้แปล 183 ว231 2540
2420 T0000000048758 วศิวกรรมการทาง = Highway engineering / เผ่าพงศ์ นิจจนัทร์พันธศ์รี 625.7 ผ266ว 2540
2421 T0000000050232 วศิวกรรมการทาง = Highway engineering / เผ่าพงศ์ นิจจนัทร์พันธศ์รี 625.7 ผ266ว 2540
2422 T0000000050233 วศิวกรรมการทาง = Highway engineering / เผ่าพงศ์ นิจจนัทร์พันธศ์รี 625.7 ผ266ว 2540
2423 T0000000049725 วศิวกรรมการทาง = Highway engineering / เรียบเรียงโดย จริพัฒน์ โชติกไกร 625.7 จ237ว 2531
2424 T0000000048659 วศิวกรรมการทาง 1 : ทฤษฎแีละการทดลอง = Highway Engineering 1 / โดย กญัญา ทองฉมิ 625.7 ก213ว 2540
2425 T0000000058695 วศิวกรรมการทางและวเิคราะห์การจราจร / โดย วศิิษฎ ์ประทุมสุวรรณ 625.7 ว238ว 2542
2426 T0000000058696 วศิวกรรมการทางและวเิคราะห์การจราจร / โดย วศิิษฎ ์ประทุมสุวรรณ 625.7 ว238ว 2542
2427 T0000000058697 วศิวกรรมการทางและวเิคราะห์การจราจร / โดย วศิิษฎ ์ประทุมสุวรรณ 625.7 ว238ว 2542
2428 T0000000050191 วศิวกรรมการส่องสวา่ง = Illumination Engineering / ศุลี บรรจงจติร 621.32 ศ247ว 2538
2429 T0000000050193 วศิวกรรมการส่องสวา่ง = Illumination Engineering / ศุลี บรรจงจติร 621.32 ศ247ว 2538
2430 T0000000058711 วศิวกรรมเขื่อนดิน / วรากร ไมเ้รียง 627.8 ว172ว 2542
2431 T0000000058712 วศิวกรรมเขื่อนดิน / วรากร ไมเ้รียง 627.8 ว172ว 2542
2432 T0000000028615 วศิวกรรมคุณค่า = Value engineering : เทคนิคการลดต้นทุนอยา่งมรีะบบ / อมัพิกา ไกรฤทธิ์ 658.5 อ216ว 2537
2433 T0000000003262 วศิวกรรมซอฟต์แวร์ : หลักการออกแบบพัฒนาระบบเชงิวศิวกรรมและองค์ประกอบมนุษย ์/ จรณิต แกว้กงัวาล 005.1 จ17ว 2540
2434 T0000000003259 วศิวกรรมซอฟต์แวร์ : หลักการออกแบบพัฒนาระบบเชงิวศิวกรรมและองค์ประกอบมนุษย ์/ จรณิต แกว้กงัวาล 005.1 จ17ว 2540
2435 T0000000003263 วศิวกรรมซอฟต์แวร์ : หลักการออกแบบพัฒนาระบบเชงิวศิวกรรมและองค์ประกอบมนุษย ์/ จรณิต แกว้กงัวาล 005.1 จ17ว 2540
2436 T0000000003260 วศิวกรรมซอฟต์แวร์ : หลักการออกแบบพัฒนาระบบเชงิวศิวกรรมและองค์ประกอบมนุษย ์/ จรณิต แกว้กงัวาล 005.1 จ17ว 2540
2437 T0000000003261 วศิวกรรมซอฟต์แวร์ : หลักการออกแบบพัฒนาระบบเชงิวศิวกรรมและองค์ประกอบมนุษย ์/ จรณิต แกว้กงัวาล 005.1 จ17ว 2540
2438 T0000000049746 วศิวกรรมฐานราก = Foundation engineering / วรรณี ศุขสาตร 624.15 ว17ว 2540
2439 T0000000061829 วศิวกรรมโทรคมนาคม / สัญฉกร วฒิุสิทธกิลุกจิ 621.382 ล213ว 2544
2440 T0000000061830 วศิวกรรมโทรคมนาคม / สัญฉกร วฒิุสิทธกิลุกจิ 621.382 ล213ว 2544
2441 T0000000061831 วศิวกรรมโทรคมนาคม / สัญฉกร วฒิุสิทธกิลุกจิ 621.382 ล213ว 2544
2442 T0000000058766 วศิวกรรมปฐพีและฐานราก = Soil engineering and foundations / มานะ อภพิัฒนะมนตรี 624.15 ม224ว 2543
2443 T0000000049696 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง / โดย วเิชยีร เบญจวฒันาผล 621.31 ว232ว 2539
2444 T0000000071858 วศิวกรรมแมเ่หล็กไฟฟ้าและวศิวกรรมไมโครเวฟ เล่ม 2 / นิรันดร์ ค าประเสริฐ 621.3 น237ว 2544
2445 T0000000071859 วศิวกรรมแมเ่หล็กไฟฟ้าและวศิวกรรมไมโครเวฟ เล่ม 2 / นิรันดร์ ค าประเสริฐ 621.3 น237ว 2544
2446 T0000000058780 วศิวกรรมใยแกว้น าแสง / โดย ปรีชา ยพุาพิน 621.3827 ป173ว 2544
2447 T0000000058781 วศิวกรรมใยแกว้น าแสง / โดย ปรีชา ยพุาพิน 621.3827 ป173ว 2544
2448 T0000000058782 วศิวกรรมใยแกว้น าแสง / โดย ปรีชา ยพุาพิน 621.3827 ป173ว 2544
2449 T0000000022746 วศิวกรรมระบบเสียง = Audio engineering / แปลเรียบเรียงโดย ร าพึง มงัคละสวสัด์ิ 621.3828 ว238 2530
2450 T0000000047106 วศิวกรรมและการบริหารความปลอดภยัในโรงงาน / วฑูิรย ์สิมะโชคดี, วรีพงษ์ เฉลิมจริะรัตน์ 363.11 ว233ว 2541
2451 T0000000047108 วศิวกรรมและการบริหารความปลอดภยัในโรงงาน / วฑูิรย ์สิมะโชคดี, วรีพงษ์ เฉลิมจริะรัตน์ 363.11 ว233ว 2541
2452 T0000000003249 วศิวกรรมส่วนค าส่ัง = Software Engineering / โดย วชิติ ปุณวตัร์ 005.1 ว232ว 2535
2453 T0000000003250 วศิวกรรมส่วนค าส่ัง = Software Engineering / โดย วชิติ ปุณวตัร์ 005.1 ว232ว 2535
2454 T0000000069066 วศิวกรรมส ารวจ 1 = Engineering surveying1 / สมศักด์ิ เอื้ออชัฌาสัย 526.9 ส16ว 2547
2455 T0000000069067 วศิวกรรมส ารวจ 1 = Engineering surveying1 / สมศักด์ิ เอื้ออชัฌาสัย 526.9 ส16ว 2547
2456 T0000000042455 วสัิยทัศน์ประเทศไทย / สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 959.383 ส162ว 2541
2457 T0000000042456 วสัิยทัศน์ประเทศไทย / สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 959.383 ส162ว 2541



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
2458 T0000000042457 วสัิยทัศน์ประเทศไทย / สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 959.383 ส162ว 2541
2459 T0000000042461 วสัิยทัศน์ประเทศไทย / สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 959.383 ส162ว 2541
2460 T0000000042462 วสัิยทัศน์ประเทศไทย / สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 959.383 ส162ว 2541
2461 T0000000042463 วสัิยทัศน์ประเทศไทย / สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 959.383 ส162ว 2541
2462 T0000000042467 วสัิยทัศน์ประเทศไทย / สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 959.383 ส162ว 2541
2463 T0000000042468 วสัิยทัศน์ประเทศไทย / สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 959.383 ส162ว 2541
2464 T0000000042469 วสัิยทัศน์ประเทศไทย / สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 959.383 ส162ว 2541
2465 T0000000042473 วสัิยทัศน์ประเทศไทย / สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 959.383 ส162ว 2541
2466 T0000000042474 วสัิยทัศน์ประเทศไทย / สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 959.383 ส162ว 2541
2467 T0000000042475 วสัิยทัศน์ประเทศไทย / สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 959.383 ส162ว 2541
2468 T0000000042479 วสัิยทัศน์ประเทศไทย / สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 959.383 ส162ว 2541
2469 T0000000042480 วสัิยทัศน์ประเทศไทย / สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 959.383 ส162ว 2541
2470 T0000000042481 วสัิยทัศน์ประเทศไทย / สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 959.383 ส162ว 2541
2471 T0000000042485 วสัิยทัศน์ประเทศไทย / สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 959.383 ส162ว 2541
2472 T0000000042486 วสัิยทัศน์ประเทศไทย / สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 959.383 ส162ว 2541
2473 T0000000042487 วสัิยทัศน์ประเทศไทย / สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 959.383 ส162ว 2541
2474 T0000000031408 วรีกรรมของท่านศาสดา(ศ.) / โดย อาลี ชะรีอะตี; อยัยบู ยอมใหญ่, ผู้แปล 294.61 อ226ว 2535
2475 T0000000032978 เวชศาสตร์การกฬีา = Sport medicine / พิชติ ภติูจนัทร์ 613.7 พ232ว 2535
2476 T0000000029765 แวน่ส่องพระศาสนา / พฤฒาจารย ์วพิุธโยคะ รัตนรังษี 200 พ17ว 2529
2477 T0000000029768 แวน่ส่องพระศาสนา / พฤฒาจารย ์วพิุธโยคะ รัตนรังษี 200 พ17ว 2529
2478 T0000000029769 แวน่ส่องพระศาสนา / พฤฒาจารย ์วพิุธโยคะ รัตนรังษี 200 พ17ว 2529
2479 T0000000042535 ไวยากรณ์ไทย / นววรรณ พันธเุมธา 495.915 น17ว
2480 T0000000042536 ไวยากรณ์ไทย / นววรรณ พันธเุมธา 495.915 น17ว
2481 T0000000060837 ไวยากรณ์องักฤษ : กระบวนการเรียนรู้ภาษาองักฤษต้ังแต่ต้นจนสุดท้าย / โดย อดุม วโรตมสิ์กขดิตถ์; บรรณาธกิาร สุวรรณ เคลือบสุวรรณ์ 425 อ244ว 2545

2482 T0000000044895 ไวยากรณ์องักฤษ = English syntax : A traditional approach / ผู้เขยีน พัฒน์ น้อยแสงศรี 425 พ213ว 2541
2483 T0000000045018 ไวยากรณ์องักฤษ = English syntax : A traditional approach / ผู้เขยีน พัฒน์ น้อยแสงศรี 425 พ213ว 2541
2484 T0000000061919 ไวยากรณ์องักฤษ อยา่คิดวา่ยาก / นภกร ธมัพิพิธ 425 น172ว 2545
2485 T0000000061920 ไวยากรณ์องักฤษ อยา่คิดวา่ยาก / นภกร ธมัพิพิธ 425 น172ว 2545
2486 T0000000023479 ศัตรูไมผ้ล / จดัท าโดย ส านักประชาสัมพันธ ์อะโกรคอมมนิิกา้ 632.9 ส225ศ 2535
2487 T0000000023480 ศัตรูไมผ้ล / จดัท าโดย ส านักประชาสัมพันธ ์อะโกรคอมมนิิกา้ 632.9 ส225ศ 2535
2488 T0000000069751 ศัพท์ทันโลก World watch / รอน ค าอนิไชย 428.1 ร19ศ 2545
2489 T0000000069750 ศัพท์ทันโลก World watch / รอน ค าอนิไชย 428.1 ร19ศ 2545
2490 T0000000036133 ศัพท์บัญญัติวชิาถา่ยภาพ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน = Photographic terminology: The royal Institute edition / ราชบัณฑิตยสถาน 770.03 ร221ศ 2530

2491 T0000000036134 ศัพท์บัญญัติวชิาถา่ยภาพ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน = Photographic terminology: The royal Institute edition / ราชบัณฑิตยสถาน 770.03 ร221ศ 2530

2492 T0000000058117 ศาสน์และศิลป์ : ภมูปิัญญาพื้นถิ่นเมอืงอา่งทอง / มาลี แดงดอกไม;้ ถวลิ มนัสน้อม, บรรณาธกิาร 915.9304อท ม226ศ 2542
2493 T0000000027207 ศาสนศาสตร์ = The Science of Religion / เรียบเรียงโดย แสง จนัทร์งาม 200 ส282ศ 2534
2494 T0000000027208 ศาสนศาสตร์ = The Science of Religion / เรียบเรียงโดย แสง จนัทร์งาม 200 ส282ศ 2534
2495 T0000000027209 ศาสนศาสตร์ = The Science of Religion / เรียบเรียงโดย แสง จนัทร์งาม 200 ส282ศ 2534
2496 T0000000031365 ศาสนากบัโลก / โดย มรุตะฎอ มเุฏาะฮารี; จรัญ มะลูลีม, ผู้แปล 297 ม247ศ
2497 T0000000031387 ศาสนาทั่วโลก / รวบรวมโดย ธรรมจกัร 200 ธ17ศ 2513
2498 T0000000031388 ศาสนาทั่วโลก / รวบรวมโดย ธรรมจกัร 200 ธ17ศ 2513
2499 T0000000031395 ศาสนาทั่วโลก / รวบรวมโดย ธรรมจกัร 200 ธ17ศ 2513
2500 T0000000031397 ศาสนาทั่วโลก / รวบรวมโดย ธรรมจกัร 200 ธ17ศ 2513
2501 T0000000027226 ศาสนาและความเชื่อของชาวจว้ง / ผู้เขยีน หลิง ซู่ว ตง; พรพรรณจนัทโรนานนท์, ผู้แปล; มณีปิ่นพรหมสุทธรัิกษ์, บรรณาธกิาร 200 ห173ศ 2540
2502 T0000000043853 ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน / วบิูลย ์ล้ีสุวรรณ; ถวลิ มนัสน้อม, บรรณาธกิาร 746 ว235ศ 2539
2503 T0000000043854 ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน / วบิูลย ์ล้ีสุวรรณ; ถวลิ มนัสน้อม, บรรณาธกิาร 746 ว235ศ 2539
2504 T0000000043855 ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน / วบิูลย ์ล้ีสุวรรณ; ถวลิ มนัสน้อม, บรรณาธกิาร 746 ว235ศ 2539
2505 T0000000043856 ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน / วบิูลย ์ล้ีสุวรรณ; ถวลิ มนัสน้อม, บรรณาธกิาร 746 ว235ศ 2539
2506 T0000000043857 ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน / วบิูลย ์ล้ีสุวรรณ; ถวลิ มนัสน้อม, บรรณาธกิาร 746 ว235ศ 2539
2507 T0000000032198 ศิลปะการจดัผ้า / ประเสริฐ  ศีลรัตนา 746.9 ป171ศ 2536
2508 T0000000032199 ศิลปะการจดัผ้า / ประเสริฐ  ศีลรัตนา 746.9 ป171ศ 2536
2509 T0000000032200 ศิลปะการจดัผ้า / ประเสริฐ  ศีลรัตนา 746.9 ป171ศ 2536
2510 T0000000031187 ศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา / เสนอ นิลเดช; ปิยะพร กญัชนะ, บรรณาธกิาร 720.9593 ส255ศ 2539
2511 T0000000031188 ศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา / เสนอ นิลเดช; ปิยะพร กญัชนะ, บรรณาธกิาร 720.9593 ส255ศ 2539



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
2512 T0000000031189 ศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา / เสนอ นิลเดช; ปิยะพร กญัชนะ, บรรณาธกิาร 720.9593 ส255ศ 2539
2513 T0000000004544 ศิลปะแห่งการอา่น : หลักวธิกีารอา่นอยา่งมปีระสิทธภิาพ / เปล้ือง ณ นคร 028 ป257ศ 2538
2514 T0000000004546 ศิลปะแห่งการอา่น : หลักวธิกีารอา่นอยา่งมปีระสิทธภิาพ / เปล้ือง ณ นคร 028 ป257ศ 2538
2515 T0000000004699 ศิลปะแห่งการอา่น : หลักวธิกีารอา่นอยา่งมปีระสิทธภิาพ / เปล้ือง ณ นคร 028 ป257ศ 2538
2516 T0000000004700 ศิลปะแห่งการอา่น : หลักวธิกีารอา่นอยา่งมปีระสิทธภิาพ / เปล้ือง ณ นคร 028 ป257ศ 2538
2517 1009995 ศิลปะแห่งความสุขในที่ท างาน / องค์ทะไลลามะ และไฮเวร์ิด  ซี.คัทเลอร์; รักดี โชติจนิดา, ผู้แปล; พจนา  จนัทรสันติ, บรรณาธกิาร 158 อ12ศ 2554

2518 T0000000030991 ศึกษา 231 : วธิสีอนวชิากลุ่มทักษะ "ภาษาไทย" ระดับประถมศึกษา (ระบบชดุการสอน) / อญัชลี แจม่เจริญ, บังอร ทองพูนศักด์ิ และ นันทิวา
 ไทเยนทร์

372.6 อ213ศ 2526

2519 T0000000053929 เศรษฐมติิ 1 = Econometrics I / สุธรรม ขนาบศักด์ิ 511 ส244ศ 2542
2520 T0000000053930 เศรษฐมติิ 1 = Econometrics I / สุธรรม ขนาบศักด์ิ 511 ส244ศ 2542
2521 T0000000020968 เศรษฐศาสตร์การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี/ วรัญญา  ภทัรสุข 607 ว171ศ 2536
2522 T0000000020970 เศรษฐศาสตร์การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี/ วรัญญา  ภทัรสุข 607 ว171ศ 2536
2523 T0000000020971 เศรษฐศาสตร์การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี/ วรัญญา  ภทัรสุข 607 ว171ศ 2536
2524 T0000000013049 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา / ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ 338.9 ศ173ศ 2529
2525 T0000000012518 เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ / ผู้แต่ง คณะอนุกรรมการเฉพาะกจิของ โครงการศึกษาเพื่อก าหนดหลักวชิาการพุทธศาสตร์ 330 ค141ศ 2526
2526 T0000000007788 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม : หลักและทฤษฎ ี/ สมพร อศิวลิานนท์ 333.7 ส16ศ 2538
2527 T0000000007789 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม : หลักและทฤษฎ ี/ สมพร อศิวลิานนท์ 333.7 ส16ศ 2538
2528 T0000000007790 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม : หลักและทฤษฎ ี/ สมพร อศิวลิานนท์ 333.7 ส16ศ 2538
2529 T0000000007787 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม : หลักและทฤษฎ ี/ สมพร อศิวลิานนท์ 333.7 ส16ศ 2538
2530 T0000000007719 เศรษฐศาสตร์ที่ดิน = Land economics / บันลือ ค าวชริพิทักษ์ 333.73 บ215ศ 2523
2531 T0000000007895 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค = Consumer economics / ธงชยั สันติวงษ์, ฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ 332 ธ12ศ 2524
2532 T0000000014609 เศรษฐศาสตร์มหภาค / ทอมมสั เอฟ. เดอรนเบอร์ค, ดันแคน เอม. แมคดูกอลล์; สุพันธุ ์โตสุนทร, ผู้แปล 339 ท19ศ 2514
2533 T0000000014610 เศรษฐศาสตร์มหภาค / ทอมมสั เอฟ. เดอรนเบอร์ค, ดันแคน เอม. แมคดูกอลล์; สุพันธุ ์โตสุนทร, ผู้แปล 339 ท19ศ 2514
2534 T0000000013120 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 = Macroeconomics 1 / เอนก เธยีรถาวร, ปรีดา นาคเนาวทิม, วรีนารถ มานะกจิ 339 อ255ศ 2525
2535 T0000000014566 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 = Macroeconomics 1 / เอนก เธยีรถาวร, ปรีดา นาคเนาวทิม, วรีนารถ มานะกจิ 339 อ255ศ 2525
2536 T0000000022957 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ / วฒันา(สุวรรณแสง)จั่นเจริญ ผู้เขยีน 333.7 ว213ศ 2536
2537 T0000000043130 สตรีร่วมใจกู้ภยัโรคเอดส์ : รวมประสบการณ์จากทุกมมุโลก = Women and HIV/AIDS / โดย เมรจ เบเรอร์, สุนันดา เรย;์ ประเสริฐ ตันสกลุ,

 วรีสิทธิสิ์ทธไิตรย์, กติติ นพคุณ, ผู้แปล
616.9 บ257ส 2539

2538 T0000000031183 สถาปัตยกรรมตะวนัตก / วจิติร เจริญภกัตร์...[และคนอื่น ๆ] 720 ว232ส 2538
2539 T0000000003128 สถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์ 16/32 บิต / ยนื ภู่วรวรรณ 004.256 ย235ส 2535
2540 T0000000003129 สถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์ 16/32 บิต / ยนื ภู่วรวรรณ 004.256 ย235ส 2535
2541 T0000000003127 สถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์ 16/32 บิต / ยนื ภู่วรวรรณ 004.256 ย235ส 2535
2542 T0000000003130 สถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์ 16/32 บิต / ยนื ภู่วรวรรณ 004.256 ย235ส 2535
2543 T0000000071803 สถติิวศิวกรรม / สายชล สินสมบูรณ์ทอง 620.103 ส226ส 2550
2544 T0000000071804 สถติิวศิวกรรม / สายชล สินสมบูรณ์ทอง 620.103 ส226ส 2550
2545 T0000000025686 สถติิส าหรับงานวศิวกรรม = Engineering statistics / ศิริจนัทร์ ทองประเสริฐ, จนัทนา จนัทโร 620.103 ศ237ส 2536
2546 T0000000025687 สถติิส าหรับงานวศิวกรรม = Engineering statistics / ศิริจนัทร์ ทองประเสริฐ, จนัทนา จนัทโร 620.103 ศ237ส 2536
2547 T0000000013048 สนทนากบัท่านพุทธทาสภกิข ุวา่ด้วย เร่ืองการศึกษานิเวศวทิยา และการเมอืง / ส.ศิวรักษ์ 338.9 ส241ส 2535
2548 T0000000056685 สนทนาจนีกลาง-องักฤษ-ไทย 300 ประโยค / โดย สุภาณี ปิยพสุนทรา 495.1 ส246ส 2542
2549 1027516 สนธสัิญญาและความตกลงทวภิาคี ระหวา่งประเทศไทยกบัต่างประเทศ และระหวา่งประเทศไทยกบัองค์การระหวา่งประเทศ เล่ม 3 / กรม

สนธสัิญญาและกฎหมาย
341.37 ก17ส 2512

2550 1027517 สนธสัิญญาและความตกลงทวภิาคี ระหวา่งประเทศไทยกบัต่างประเทศ และระหวา่งประเทศไทยกบัองค์การระหวา่งประเทศ เล่ม 3 / กรม
สนธสัิญญาและกฎหมาย

341.37 ก17ส 2512

2551 T0000000069844 สนุกกบักฎหมาย / บุญร่วม เทียมจนัทร์ 340 บ243ส 2547
2552 T0000000069845 สนุกกบักฎหมาย / บุญร่วม เทียมจนัทร์ 340 บ243ส 2547
2553 T0000000065205 สนุกกบังานโครเชท์ / เรียบเรียงโดย เขม็ทอง(นามแฝง) 746.43 ข256ส 2539
2554 T0000000065206 สนุกกบังานโครเชท์ / เรียบเรียงโดย เขม็ทอง(นามแฝง) 746.43 ข256ส 2539
2555 T0000000065207 สนุกกบังานโครเชท์ / เรียบเรียงโดย เขม็ทอง(นามแฝง) 746.43 ข256ส 2539
2556 T0000000025928 สภาพแวดล้อมทางธรุกจิ / จนิตนา บุญบงการ 658.4095 จ235ส 2539
2557 T0000000025926 สภาพแวดล้อมทางธรุกจิ / จนิตนา บุญบงการ 658.4095 จ235ส 2538
2558 T0000000025927 สภาพแวดล้อมทางธรุกจิ / จนิตนา บุญบงการ 658.4095 จ235ส 2538
2559 T0000000043470 สมบัติไทย / วทิยาลัยครูเทพสตรี 080 ว234ส 2525
2560 T0000000016283 สมบัติอสีานใต้ 6 / สถาบันราชภฏับุรีรัมย์ 390.09593 ส142ส 2537
2561 T0000000016284 สมบัติอสีานใต้ 6 / สถาบันราชภฏับุรีรัมย์ 390.09593 ส142ส 2537
2562 T0000000016285 สมบัติอสีานใต้ 6 / สถาบันราชภฏับุรีรัมย์ 390.09593 ส142ส 2537
2563 G0000000002261 สมดุรายงานสถติิจงัหวดัล าปาง = Statistical reports of changwat Lampang / วชิยั ประทีปทิพย.์..[และคนอื่น ๆ] นร1300 2: 



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
2564 T0000000037305 สมทุรปราการ / เฉลิม สุขเกษม 915.93 ฉ257ส 2515
2565 T0000000031759 สรวทิยา : การวเิคราะห์ระบบเสียง = Phonemics / สมทรง บุรุษพัฒน์ 414 ส16ส 2536
2566 T0000000031760 สรวทิยา : การวเิคราะห์ระบบเสียง = Phonemics / สมทรง บุรุษพัฒน์ 414 ส16ส 2536
2567 T0000000054741 สระบุรี ศรีพุทธบาท / สายน้ า เสฏฐพงศ์, เรียบเรียง; ถวลิ มนัสน้อม, บรรณาธกิาร 915.9304สบ ส225ส 2542
2568 T0000000058741 สร้าง Dynamic Web Pages ด้วย JavaScript / โดย วนัชยั แซ่เตีย, สิทธชิยั ประสานวงศ์ 005.711 ว215ส 2543
2569 T0000000058742 สร้าง Dynamic Web Pages ด้วย JavaScript / โดย วนัชยั แซ่เตีย, สิทธชิยั ประสานวงศ์ 005.711 ว215ส 2543
2570 T0000000032608 สร้าง Multimedia & Interactive ใชก้บัเวบ็ด้วย Macromedia FIASH 4.0 / เบนซ์ อตุตมธนินท์, พีรพล สุระพงษ์ชยั 006.78 บ255ส 2543
2571 T0000000032609 สร้าง Multimedia & Interactive ใชก้บัเวบ็ด้วย Macromedia FIASH 4.0 / เบนซ์ อตุตมธนินท์, พีรพล สุระพงษ์ชยั 006.78 บ255ส 2543
2572 T0000000032610 สร้าง Multimedia & Interactive ใชก้บัเวบ็ด้วย Macromedia FIASH 4.0 / เบนซ์ อตุตมธนินท์, พีรพล สุระพงษ์ชยั 006.78 บ255ส 2543
2573 T0000000032622 สร้าง Multimedia & Interactive ใชก้บัเวบ็ด้วย Macromedia FIASH 4.0 / เบนซ์ อตุตมธนินท์, พีรพล สุระพงษ์ชยั 006.78 บ255ส 2543
2574 T0000000032623 สร้าง Multimedia & Interactive ใชก้บัเวบ็ด้วย Macromedia FIASH 4.0 / เบนซ์ อตุตมธนินท์, พีรพล สุระพงษ์ชยั 006.78 บ255ส 2543
2575 T0000000073811 สร้าง Web Application อยา่งมอือาชพีด้วยPHP ฉบับ Workshop เล่ม 2 / อดิศักด์ิ จนัทร์มนิ 006.76 อ143ส 2549
2576 T0000000003202 สร้าง Web Page  ด้วยตัวคุณเอง / พันจนัทร์ ธนวฒันเสถยีร 005.133 พ215ส 2540
2577 T0000000003204 สร้าง Web Page  ด้วยตัวคุณเอง / พันจนัทร์ ธนวฒันเสถยีร 005.133 พ215ส 2540
2578 T0000000003201 สร้าง Web Page  ด้วยตัวคุณเอง / พันจนัทร์ ธนวฒันเสถยีร 005.133 พ215ส 2540
2579 T0000000000907 สร้าง Web Page ด้วย office 97 ฉบับ advance / โดยกติติ ภกัดีวฒันะกลุ 004.67 ก234ส 2541
2580 T0000000000908 สร้าง Web Page ด้วย office 97 ฉบับ advance / โดยกติติ ภกัดีวฒันะกลุ 004.67 ก234ส 2541
2581 T0000000000909 สร้าง Web Page ด้วย office 97 ฉบับ advance / โดยกติติ ภกัดีวฒันะกลุ 004.67 ก234ส 2541
2582 T0000000072136 สร้างเกมด้วย Macromedia Authorware / จารุวจัน์ สองเมอืง 006.78 จ226ส 2549
2583 T0000000062861 สร้างงานกราฟิกและส่ือส่ืงพิมพ์ด้วย Macromedia freehand 9 / โดย สมศักด์ิ ชาติน าเพ็ชร ; บรรณาธกิาร ดนุพล กิ่งสุคนธ์ 006.68 ส16ส 2544
2584 T0000000062862 สร้างงานกราฟิกและส่ือส่ืงพิมพ์ด้วย Macromedia freehand 9 / โดย สมศักด์ิ ชาติน าเพ็ชร ; บรรณาธกิาร ดนุพล กิ่งสุคนธ์ 006.68 ส16ส 2544
2585 T0000000032216 สร้างตัวสร้างฐานะตามหลักพุทธศาสตร์ประยกุต์ / ละเอยีด ศิลาน้อย, เรียบเรียง 294.3 ล219ส 2536
2586 T0000000059451 สร้างภาพกราฟิกบนเวบ็ด้วย Macromedia fireworks 4 / โดย กว ีรักษาทรัพย;์ บรรณาธกิาร ดนุพล กิ่งสุคนธ์ 006.696 ก173ค 2544
2587 T0000000059452 สร้างภาพกราฟิกบนเวบ็ด้วย Macromedia fireworks 4 / โดย กว ีรักษาทรัพย;์ บรรณาธกิาร ดนุพล กิ่งสุคนธ์ 006.696 ก173ค 2544
2588 T0000000058846 สร้างและปรับแต่งเวบ็เพจอยา่งง่ายด้วย HTML / โดย มณีโชติ สมานไทย; กฤษณะ สถติย,์ บรรณาธกิาร 005.711 ม143ส 2544
2589 T0000000054118 สร้างเวบ็เพจง่าย ๆ ด้วย Microsoft FrontPage 2000 / ธนพล ฉนัจรัสวชิยั 005.369 ธ15ส 2543
2590 T0000000054119 สร้างเวบ็เพจง่าย ๆ ด้วย Microsoft FrontPage 2000 / ธนพล ฉนัจรัสวชิยั 005.369 ธ15ส 2543
2591 T0000000025809 สร้างสรรค์การบริหารงานยคุใหม ่/ เรียบเรียงโดย ภานุวฒัน์ สุวรรณกลุ; ธรีภทัร์ มกรพันธ,์ บรรณาธกิาร 658.4 ภ224ส 2538
2592 T0000000025810 สร้างสรรค์การบริหารงานยคุใหม ่/ เรียบเรียงโดย ภานุวฒัน์ สุวรรณกลุ; ธรีภทัร์ มกรพันธ,์ บรรณาธกิาร 658.4 ภ224ส 2538
2593 T0000000025807 สร้างสรรค์การบริหารงานยคุใหม ่/ เรียบเรียงโดย ภานุวฒัน์ สุวรรณกลุ; ธรีภทัร์ มกรพันธ,์ บรรณาธกิาร 658.4 ภ224ส 2538
2594 T0000000025808 สร้างสรรค์การบริหารงานยคุใหม ่/ เรียบเรียงโดย ภานุวฒัน์ สุวรรณกลุ; ธรีภทัร์ มกรพันธ,์ บรรณาธกิาร 658.4 ภ224ส 2538
2595 T0000000023733 สรีรวทิยาการผลิตพืชไร่ = Crop Physiology / เฉลิมพล แซมเพชร 633 ฉ257ส 2535
2596 T0000000025361 สรีรวทิยาการผลิตพืชไร่ = Crop Physiology / เฉลิมพล แซมเพชร 633 ฉ257ส 2535
2597 T0000000023945 สรีรวทิยาของการออกก าลังกาย(วทิยาศาสตร์การกฬีา) = Biology of Human Body in Exercise(Sports Science) / พีระพงศ์ บุญศิริ 612.044 พ237ส 2538

2598 T0000000023946 สรีรวทิยาของการออกก าลังกาย(วทิยาศาสตร์การกฬีา) = Biology of Human Body in Exercise(Sports Science) / พีระพงศ์ บุญศิริ 612.044 พ237ส 2538

2599 T0000000023947 สรีรวทิยาของการออกก าลังกาย(วทิยาศาสตร์การกฬีา) = Biology of Human Body in Exercise(Sports Science) / พีระพงศ์ บุญศิริ 612.044 พ237ส 2538

2600 T0000000043222 สรีรวทิยาของมนุษย ์2 / ชศัูกด์ิ เวชแพศย์ 612 ช248ส 2540
2601 T0000000043224 สรีรวทิยาของมนุษย ์2 / ชศัูกด์ิ เวชแพศย์ 612 ช248ส 2540
2602 T0000000021161 สรีรวทิยาเมล็ดพันธุ ์/ วนัชยั จนัทร์ประเสริฐ 575.68 ว215ส 2537
2603 T0000000021162 สรีรวทิยาเมล็ดพันธุ ์/ วนัชยั จนัทร์ประเสริฐ 575.68 ว215ส 2537
2604 T0000000021163 สรีรวทิยาเมล็ดพันธุ ์/ วนัชยั จนัทร์ประเสริฐ 575.68 ว215ส 2537
2605 1008089 สรุปค าวนิิจฉยัของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2552 เพื่อเสริมสร้างแนวทางการปฏบิัติราชการที่ดี / ส านักวจิยัและวชิาการ ส านักงานศาลปกครอง 341.55 ส225ส 2554

2606 T0000000031289 สรุปยอ่ส าหรับผู้บริหารแผนการจดัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ บริเวณสะพานหิน อ าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวดักาฬสินธุ ์/ โดย ศูนยว์จิยั
ป่าไม,้ คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

333.7 ศ245ส 2540

2607 T0000000066750 สรุปยอ่ส าหรับผู้บริหารแผนการอนุรักษ์จดัการแหล่งธรรมชาติบริเวณน้ าตกพาเจริญ อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก = Executive summary : 
conservation plan of Nam Tok Pa Chareon natural site Pubpra district, Tak province / ศูนยว์จิยัป่าไม ้คณะวนศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

333.72 ม192ส 2540

2608 T0000000011917 สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยน / จดัท าโดย ชมุชนสหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนแห่งประเทศไทย 334 ช246ส 2524
2609 T0000000051866 สองปี กระทรวงศึกษาธกิาร 2536-2537 / บรรณาธกิาร วรวทิย ์จนิดาพล 379.1 ส19 2537
2610 T0000000051867 สองปี กระทรวงศึกษาธกิาร 2536-2537 / บรรณาธกิาร วรวทิย ์จนิดาพล 379.1 ส19 2537
2611 T0000000051868 สองปี กระทรวงศึกษาธกิาร 2536-2537 / บรรณาธกิาร วรวทิย ์จนิดาพล 379.1 ส19 2537
2612 T0000000047618 สอนดีต้องมหีลัก : บัญญัติ 20 ประการของงานสอน / ทองคูณ หงส์พันธุ;์ ชยัโรจน์ บุญญานุวตัร, บรรณาธกิาร 371.102 ท19ส 2542
2613 T0000000047619 สอนดีต้องมหีลัก : บัญญัติ 20 ประการของงานสอน / ทองคูณ หงส์พันธุ;์ ชยัโรจน์ บุญญานุวตัร, บรรณาธกิาร 371.102 ท19ส 2542



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
2614 1001527 สอนเด็กให้มจีติสาธารณะ / ชยัวฒัน์  สุทธรัิตน์ 171.607 ช216ส 2553
2615 1000073 สอนเด็กให้มจีติสาธารณะ / ชยัวฒัน์  สุทธรัิตน์ 171.607 ช216ส 2552
2616 T0000000001257 สอนให้สนุก เป็นสุขกบัการเรียน / สุจริต เพียรชอบ; บรรณาธกิารโดย พิศวาท คะลีล้วน 371.1 ส242ส 2540
2617 T0000000001258 สอนให้สนุก เป็นสุขกบัการเรียน / สุจริต เพียรชอบ; บรรณาธกิารโดย พิศวาท คะลีล้วน 371.1 ส242ส 2540
2618 T0000000001259 สอนให้สนุก เป็นสุขกบัการเรียน / สุจริต เพียรชอบ; บรรณาธกิารโดย พิศวาท คะลีล้วน 371.1 ส242ส 2540
2619 T0000000011128 สังคมเขม้แขง็ : ความคิด-ปรัชญาของ ธรีะยทุธ บุญม ี/ ธรีะยทุธ บุญม;ี ปรีดา ขา้วบ่อ, บรรณาธกิาร 306.2 ธ237ส 2536
2620 T0000000009956 สังคมและการปกครองของไทย / หน่วยศึกษานิเทศก ์กรมการฝึกหัดครู 320.09593 ก17ส 2520
2621 T0000000009955 สังคมและการปกครองของไทย / หน่วยศึกษานิเทศก ์กรมการฝึกหัดครู 320.09593 ก17ส 2520
2622 T0000000012351 สังคมวทิยาการเมอืง / สถติย ์นิยมญาติ 306.2 ส143ส 2524
2623 T0000000012352 สังคมวทิยาการเมอืง / สถติย ์นิยมญาติ 306.2 ส143ส 2524
2624 T0000000012355 สังคมวทิยาการเมอืง / สถติย ์นิยมญาติ 306.2 ส143ส 2524
2625 T0000000067467 สังคมวทิยาการเมอืง : พหุนิยม, กระแสโลกและการเคล่ือนไหวทางสังคม / เชญิ ชวณิณ์ ศรีสุวรรณ 306.2 ช273ส 2547
2626 T0000000067455 สังคมวทิยาการเมอืงกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม=Polltical sociology and social change / พิมล พูพิพิธ 306.2 พ236ส 2547
2627 T0000000006974 สังคมวทิยาเมอืง / เชดิชาย เหล่าหล้า 306.2 ช274ส 2520
2628 T0000000006971 สังคมวทิยาเมอืง / เชดิชาย เหล่าหล้า 306.2 ช274ส 2520
2629 T0000000006972 สังคมวทิยาเมอืง / เชดิชาย เหล่าหล้า 306.2 ช274ส 2520
2630 T0000000027232 สังคมวทิยาศาสนา / นวม สงวนทรัพย์ 200.101 น17ส 2537
2631 T0000000027233 สังคมวทิยาศาสนา / นวม สงวนทรัพย์ 200.101 น17ส 2537
2632 T0000000027234 สังคมวทิยาศาสนา / นวม สงวนทรัพย์ 200.101 น17ส 2537
2633 T0000000027235 สังคมวทิยาศาสนา / นวม สงวนทรัพย์ 200.101 น17ส 2537
2634 T0000000027236 สังคมวทิยาศาสนา / นวม สงวนทรัพย์ 200.101 น17ส 2537
2635 T0000000069799 สัญญาณเตือนกอ่นองค์กรล้มละลาย / ตะวนั สาดแสง 658.4 ต217ส 2549
2636 T0000000069800 สัญญาณเตือนกอ่นองค์กรล้มละลาย / ตะวนั สาดแสง 658.4 ต217ส 2549
2637 T0000000069801 สัญญาณเตือนกอ่นองค์กรล้มละลาย / ตะวนั สาดแสง 658.4 ต217ส 2549
2638 T0000000031457 สัตตรัตน์ / หลุย จนัทะสาโร 294.35 ห174ส 2533
2639 T0000000065153 สัทวทิยา : การวเิคราะห์ระบบเสียงในภาษา / อภลัิกษณ์ ธรรมทวธีกิลุ 414 อ163ส 2547
2640 T0000000065152 สัทวทิยา : การวเิคราะห์ระบบเสียงในภาษา / อภลัิกษณ์ ธรรมทวธีกิลุ 414 อ163ส 2547
2641 T0000000031750 สัทศาสตร์ = Phonetics / อมร ทวศัีกด์ิ 414 อ16ส 2536
2642 T0000000031749 สัทศาสตร์ = Phonetics / อมร ทวศัีกด์ิ 414 อ16ส 2536
2643 T0000000031734 สัทศาสตร์และสรวทิยาเบื้องต้น = Introduction to phonetics and phonology / พิณทิพย ์ทวยเจริญ 414 พ234ส 2521
2644 T0000000031735 สัทศาสตร์และสรวทิยาเบื้องต้น = Introduction to phonetics and phonology / พิณทิพย ์ทวยเจริญ 414 พ234ส 2521
2645 T0000000031745 สัทศาสตร์และสัทศาสตร์ปฏบิัติ / พิณทิพย ์ทวยเจริญ 414 พ234ส 2533
2646 T0000000043255 สัมฤทธยานุสรณ์ 398.2 ส216 2541
2647 T0000000043256 สัมฤทธยานุสรณ์ 398.2 ส216 2541
2648 T0000000043257 สัมฤทธยานุสรณ์ 398.2 ส216 2541
2649 T0000000026056 สารเคลือบผิว(สี วาร์นิช และแลกเกอร์) / อรอษุา สรวารี 667.79 อ17ส 2537
2650 T0000000026057 สารเคลือบผิว(สี วาร์นิช และแลกเกอร์) / อรอษุา สรวารี 667.79 อ17ส 2537
2651 T0000000026058 สารเคลือบผิว(สี วาร์นิช และแลกเกอร์) / อรอษุา สรวารี 667.79 อ17ส 2537
2652 T0000000048849 สารฆา่แมลง / สุภาณี พิมพ์สมาน 632.95 ส246ส 2540
2653 T0000000048850 สารฆา่แมลง / สุภาณี พิมพ์สมาน 632.95 ส246ส 2540
2654 T0000000004519 สารนิเทศกบัการศึกษาค้นควา้ / วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ 025.56 ว223ส 2539
2655 T0000000004520 สารนิเทศกบัการศึกษาค้นควา้ / วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ 025.56 ว223ส 2539
2656 T0000000004516 สารนิเทศกบัการศึกษาค้นควา้ / วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ 025.56 ว223ส 2539
2657 T0000000000567 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นควา้ / เรียบเรียงโดย นันทา วทิวฒิุศักด์ิ 025 น215ส 2540
2658 T0000000000569 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นควา้ / เรียบเรียงโดย นันทา วทิวฒิุศักด์ิ 025 น215ส 2540
2659 T0000000000566 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นควา้ / เรียบเรียงโดย นันทา วทิวฒิุศักด์ิ 025 น215ส 2540
2660 T0000000004477 สารนิเทศและการศึกษาค้นควา้ / โดย รัถพร ซ้งธาดา 020 ร214ส 2539
2661 T0000000004478 สารนิเทศและการศึกษาค้นควา้ / โดย รัถพร ซ้งธาดา 020 ร214ส 2539
2662 T0000000004479 สารนิเทศและการศึกษาค้นควา้ / โดย รัถพร ซ้งธาดา 020 ร214ส 2539
2663 T0000000022376 สารปรุงแต่งยา / โดย สุธ ีเวคะวากยานนท์ 615 ส244ส 2531
2664 T0000000055487 สารพันอนัตรายจากบุหร่ีและวธิเีลิก / โดย อรวรรณ หุ่นดี 613.85 อ17ส 2543
2665 T0000000055488 สารพันอนัตรายจากบุหร่ีและวธิเีลิก / โดย อรวรรณ หุ่นดี 613.85 อ17ส 2543
2666 T0000000004050 สารสนเทศ ศธ. 2539 / กระทรวงศึกษาธกิาร 021 ก171ส 2540
2667 T0000000004049 สารสนเทศ ศธ. 2539 / กระทรวงศึกษาธกิาร 021 ก171ส 2540
2668 T0000000046891 สาระความรู้ที่ได้จากการสัมมนาทางวชิาการเพื่อน าเสนอผลการวจิยั/ผลงานทางวชิาการเกี่ยวกบัเร่ืองกระบวนการเรียนรู้ / กรมวชิาการ 

กระทรวงศึกษาธกิาร;ศรารัตน์ ล้ีไพบูลย,์ บรรณาธกิาร
370.1523 ก17ส 2541



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
2669 T0000000046892 สาระความรู้ที่ได้จากการสัมมนาทางวชิาการเพื่อน าเสนอผลการวจิยั/ผลงานทางวชิาการเกี่ยวกบัเร่ืองกระบวนการเรียนรู้ / กรมวชิาการ 

กระทรวงศึกษาธกิาร;ศรารัตน์ ล้ีไพบูลย,์ บรรณาธกิาร
370.1523 ก17ส 2541

2670 T0000000046890 สาระความรู้ที่ได้จากการสัมมนาทางวชิาการเพื่อน าเสนอผลการวจิยั/ผลงานทางวชิาการเกี่ยวกบัเร่ืองกระบวนการเรียนรู้ / กรมวชิาการ 
กระทรวงศึกษาธกิาร;ศรารัตน์ ล้ีไพบูลย,์ บรรณาธกิาร

370.1523 ก17ส 2541

2671 T0000000021353 สาระบท : แมลงศัตรูส าคัญทางเศรษฐกจิของประเทศไทย = Syllabus : Economic Entomology Insects of Economic / สุธรรม อารีกลุ 632.7 ส244ส 2524

2672 T0000000004201 สาระสังเขปงานวจิยัทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ / ชติุมา สัจจานันท์ 025.4028 ช244ส 2535
2673 T0000000043585 ส านวนไทย / ขนุวจิติรมาตรา(สง่า กาญจนาคพันธุ)์ 398.995911 ว232ส 2539
2674 T0000000043586 ส านวนไทย / ขนุวจิติรมาตรา(สง่า กาญจนาคพันธุ)์ 398.995911 ว232ส 2539
2675 T0000000043619 ส านวนไทย / อทุัย ไชยานนท์ 398.995911 อ244ส 2540
2676 T0000000043620 ส านวนไทย / อทุัย ไชยานนท์ 398.995911 อ244ส 2540
2677 T0000000056469 ส านวนโวหารองักฤษ = Figurative expressions / ปรีชา ศรีวาลัย 428 ป173ส 2541
2678 T0000000056468 ส านวนโวหารองักฤษ = Figurative expressions / ปรีชา ศรีวาลัย 428 ป173ส 2541
2679 T0000000042346 ส านวนองักฤษน่ารู้ / วทิย ์ศิวะศริยานนท์; วริยา ศ.ชนิวรรโณ, บรรณาธกิาร 423 ว234ส 2540
2680 T0000000042345 ส านวนองักฤษน่ารู้ / วทิย ์ศิวะศริยานนท์; วริยา ศ.ชนิวรรโณ, บรรณาธกิาร 423 ว234ส 2540
2681 T0000000058747 ส ารวจ 1 = Surveying 1 / โดย ด าเนิน คงพาลา 526.9 ด225ส 2544
2682 T0000000053837 ส ารับกบัขา้วไทย = The Thai cuisine book / จดัท าโดย วนัดี ณ สงขลา 641.5 ว215ส 2544
2683 T0000000053838 ส ารับกบัขา้วไทย = The Thai cuisine book / จดัท าโดย วนัดี ณ สงขลา 641.5 ว215ส 2544
2684 T0000000016003 ส่ิงดีในวถิชีวีติ ไทย-จนี / จงจติ นิมมานนรเทพ, ถาวร สิกขโกศล, บรรณาธกิาร 390.02 ส232 2539
2685 T0000000039359 ส่ีทศวรรษสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย 30 สิงหาคม 2538 ครบรอบ 40 ปี สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย / สมาคมการศึกษาแห่ง

ประเทศไทย
060 ส234 2538

2686 T0000000039360 ส่ีทศวรรษสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย 30 สิงหาคม 2538 ครบรอบ 40 ปี สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย / สมาคมการศึกษาแห่ง
ประเทศไทย

060 ส234 2538

2687 T0000000027266 สีสันแห่งชวีติ / เขยีน วทิยา นาควชัระ 213 ว234ส 2536
2688 T0000000028577 ส่ือการเรียนวชิาการเชื่อมพลาสติก / เกษม สุวรรณจกัร์, กานดา เพ็ชรักษ์ 668.4 ก258ส
2689 T0000000001008 ส่ือให้เขา้ถงึใจ / วรรธนา วงษ์ฉตัร 808.5 ว17ส 2540
2690 T0000000011007 สุขภาพจติ / อมัพร โอตระกลู 616.89 อ216ส 2538
2691 T0000000011008 สุขภาพจติ / อมัพร โอตระกลู 616.89 อ216ส 2538
2692 T0000000065337 สุขศึกษาในโรงพยาบาล / จนัทร์วภิา ดิลกสัมพันธ์ 613 จ215ส 2545
2693 T0000000065338 สุขศึกษาในโรงพยาบาล / จนัทร์วภิา ดิลกสัมพันธ์ 613 จ215ส 2545
2694 T0000000052939 สุขศึกษาภาคปฏบิัติ(สาระส าคัญ การทดลอง และการปฏบิัติ) = Health education in practice / เรียบเรียงโดย สุชาติ โสมประยรู...[และ

คนอื่น ๆ]
613 ส242ส 2542

2695 T0000000052940 สุขศึกษาภาคปฏบิัติ(สาระส าคัญ การทดลอง และการปฏบิัติ) = Health education in practice / เรียบเรียงโดย สุชาติ โสมประยรู...[และ
คนอื่น ๆ]

613 ส242ส 2542

2696 T0000000055284 สุดขั้วความสะใจกบั MP3 เพื่อความบันเทิงแห่งเสียงเพลง / ผู้เขยีน เคนนี่ เชน; วทิยา ต่อศรีเจริญ, บรรณาธกิาร 005.369 ช255ส 2542
2697 T0000000055285 สุดขั้วความสะใจกบั MP3 เพื่อความบันเทิงแห่งเสียงเพลง / ผู้เขยีน เคนนี่ เชน; วทิยา ต่อศรีเจริญ, บรรณาธกิาร 005.369 ช255ส 2542
2698 T0000000055286 สุดขั้วความสะใจกบั MP3 เพื่อความบันเทิงแห่งเสียงเพลง / ผู้เขยีน เคนนี่ เชน; วทิยา ต่อศรีเจริญ, บรรณาธกิาร 005.369 ช255ส 2542
2699 T0000000055287 สุดขั้วความสะใจกบั MP3 เพื่อความบันเทิงแห่งเสียงเพลง / ผู้เขยีน เคนนี่ เชน; วทิยา ต่อศรีเจริญ, บรรณาธกิาร 005.369 ช255ส 2542
2700 T0000000055288 สุดขั้วความสะใจกบั MP3 เพื่อความบันเทิงแห่งเสียงเพลง / ผู้เขยีน เคนนี่ เชน; วทิยา ต่อศรีเจริญ, บรรณาธกิาร 005.369 ช255ส 2542
2701 T0000000021416 สุดยอดนักต่อรอง = The win-win negotiator / รอสส์ อาร์. เร็ค, ไบรอนั จ.ี ลอง, เขยีน; จารุประภา, ผู้แปล 658.405 ร251ส 2542
2702 T0000000023781 สุดยอดนักต่อรอง = The win-win negotiator / รอสส์ อาร์. เร็ค, ไบรอนั จ.ี ลอง, เขยีน; จารุประภา, ผู้แปล 658.405 ร251ส 2542
2703 T0000000024483 สุดยอดนักต่อรอง = The win-win negotiator / รอสส์ อาร์. เร็ค, ไบรอนั จ.ี ลอง, เขยีน; จารุประภา, ผู้แปล 658.405 ร251ส 2542
2704 T0000000054783 สุดยอดเวบ็ไซต์ 2001 = Best web sites 2001 / ผู้เขยีน สยาม สงวนรัมย;์ ธรีพล ลีบุญยนื, บรรณาธกิาร 005.74 ส162ส 2544
2705 T0000000054784 สุดยอดเวบ็ไซต์ 2001 = Best web sites 2001 / ผู้เขยีน สยาม สงวนรัมย;์ ธรีพล ลีบุญยนื, บรรณาธกิาร 005.74 ส162ส 2544
2706 T0000000004878 สุดยอดสิทธชิยัหยุ่น 070.92 ส244 2539
2707 T0000000004879 สุดยอดสิทธชิยัหยุ่น 070.92 ส244 2539
2708 T0000000004880 สุดยอดสิทธชิยัหยุ่น 070.92 ส244 2539
2709 T0000000004881 สุดยอดสิทธชิยัหยุ่น 070.92 ส244 2539
2710 T0000000004882 สุดยอดสิทธชิยัหยุ่น 070.92 ส244 2539
2711 T0000000032663 สุนทรพจน์ ของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในการประชมุสมชัชาสหประชาชาติสมยัสามญั คร้ังที่42 วนัที่ 7 ตุลาคม 

2530 / ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี
895.915 ส225ส 2530

2712 T0000000044225 สู่ความเป็นเลิศในการผลิตและธรุกจิ : กลยทุธ ์เทคนิค และเทคโนโลย ี= Manufacturing and Business Excellence : Strategies and 
Technology / แต่งโดย เอยีน วอร์น็อค; รพีพรรณ แกว้รัศม,ี ตระการ กา้วกสิกรรม, มณฑล นากสวาสด์ิ, วนัพร บัวศรี, ผู้แปล

658.401 ว19ส 2541

2713 T0000000044226 สู่ความเป็นเลิศในการผลิตและธรุกจิ : กลยทุธ ์เทคนิค และเทคโนโลย ี= Manufacturing and Business Excellence : Strategies and 
Technology / แต่งโดย เอยีน วอร์น็อค; รพีพรรณ แกว้รัศม,ี ตระการ กา้วกสิกรรม, มณฑล นากสวาสด์ิ, วนัพร บัวศรี, ผู้แปล

658.401 ว19ส 2541



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
2714 T0000000021960 สูตรอาหารต้านมะเร็ง / แปลและเรียบเรียง อดุลย ์รัตนมั่นเกษม; ภาณี ลอยเกตุ, บรรณาธกิาร 615.854 ส244 2536
2715 T0000000021958 สูตรอาหารต้านมะเร็ง / แปลและเรียบเรียง อดุลย ์รัตนมั่นเกษม; ภาณี ลอยเกตุ, บรรณาธกิาร 615.854 ส244 2536
2716 T0000000021959 สูตรอาหารต้านมะเร็ง / แปลและเรียบเรียง อดุลย ์รัตนมั่นเกษม; ภาณี ลอยเกตุ, บรรณาธกิาร 615.854 ส244 2536
2717 T0000000056514 สูตรอตุสาหกรรม / ภาณุทรรศน์(นามแฝง) 658.5 ภ223ส 2542
2718 T0000000056515 สูตรอตุสาหกรรม / ภาณุทรรศน์(นามแฝง) 658.5 ภ223ส 2542
2719 T0000000056516 สูตรอตุสาหกรรม / ภาณุทรรศน์(นามแฝง) 658.5 ภ223ส 2542
2720 T0000000019408 เส้นโครงแผนที่ / สวสัด์ิชยั เกรียงไกรเพชร 526.8 ส171ส 2533
2721 T0000000019409 เส้นโครงแผนที่ / สวสัด์ิชยั เกรียงไกรเพชร 526.8 ส171ส 2533
2722 T0000000019410 เส้นโครงแผนที่ / สวสัด์ิชยั เกรียงไกรเพชร 526.8 ส171ส 2533
2723 T0000000019411 เส้นโครงแผนที่ / สวสัด์ิชยั เกรียงไกรเพชร 526.8 ส171ส 2533
2724 T0000000019406 เส้นโครงแผนที่ / สวสัด์ิชยั เกรียงไกรเพชร 526.8 ส171ส 2535
2725 T0000000019407 เส้นโครงแผนที่ / สวสัด์ิชยั เกรียงไกรเพชร 526.8 ส171ส 2535
2726 T0000000020948 เส้นทางสู่การเป็นนักประดิษฐ์ / เยน็ใจ เลาหวณิช, บรรณาธกิาร 608 ส255 2539
2727 T0000000020949 เส้นทางสู่การเป็นนักประดิษฐ์ / เยน็ใจ เลาหวณิช, บรรณาธกิาร 608 ส255 2539
2728 T0000000020950 เส้นทางสู่การเป็นนักประดิษฐ์ / เยน็ใจ เลาหวณิช, บรรณาธกิาร 608 ส255 2539
2729 T0000000051071 เสริมแต่งโฮมเพจให้มชีวีติชวีาด้วย JavaScript / ผู้เขยีน จติเกษม พัฒนาศิริ; ชเูกยีรติ นาคพิทักษ์กลุ, วทิยา ต่อศรีเจริญ, บรรณาธกิาร 005.711 จ234ส 2541

2730 T0000000024842 เสริมพลังสมองของลูกให้เป็นเลิศ / กวลัิม โรเบิร์ตส์; ต้นค า ไชยสมหมาย, บรรณาธกิารแปลและเรียบเรียง 612.65 ร285ส
2731 T0000000024552 เส้ือเด็ก / เรียบเรียงโดย ณัฏฐารมณ์ จตูระกลู 646.3 ณ213ส
2732 T0000000024553 เส้ือเด็ก / เรียบเรียงโดย ณัฏฐารมณ์ จตูระกลู 646.3 ณ213ส
2733 T0000000032477 โสตถธิรรม(12) / กลุ่มศึกษาและปฏบิัติธรรม สโมสรกระทรวงอตุสาหกรรม 294.35 ส284 2539
2734 T0000000032478 โสตถธิรรม(12) / กลุ่มศึกษาและปฏบิัติธรรม สโมสรกระทรวงอตุสาหกรรม 294.35 ส284 2539
2735 T0000000049810 ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช : โรคและการจดัการ / สืบศักด์ิ สนธรัิตน 632.6 ว235ส 2541
2736 T0000000048715 ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช : โรคและการจดัการ / สืบศักด์ิ สนธรัิตน 632.6 ว235ส 2541
2737 T0000000049501 ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในประเทศไทย = Plant parasitic mematodes of Thailand / สืบศักด์ิ สนธรัิตน 632.6 ส235ส 2538
2738 T0000000049502 ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในประเทศไทย = Plant parasitic mematodes of Thailand / สืบศักด์ิ สนธรัิตน 632.6 ส235ส 2538
2739 T0000000023737 หญ้าและถั่วอาหารสัตวเ์มอืงร้อน / เฉลิมพล แซมเพชร 633.2 ฉ257ห 2530
2740 T0000000023738 หญ้าและถั่วอาหารสัตวเ์มอืงร้อน / เฉลิมพล แซมเพชร 633.2 ฉ257ห 2530
2741 T0000000023734 หญ้าและถั่วอาหารสัตวเ์มอืงร้อน / เฉลิมพล แซมเพชร 633.2 ฉ257ห 2530
2742 T0000000006351 หนทางสู่การคล่ีคลายปัญหาชวีติและการงาน / แกว้ปวงค า วงไชย, บรรณาธกิารเรียบเรียง 158.7 ห15 2521
2743 T0000000006353 หนทางสู่การคล่ีคลายปัญหาชวีติและการงาน / แกว้ปวงค า วงไชย, บรรณาธกิารเรียบเรียง 158.7 ห15 2521
2744 T0000000006354 หนทางสู่การคล่ีคลายปัญหาชวีติและการงาน / แกว้ปวงค า วงไชย, บรรณาธกิารเรียบเรียง 158.7 ห15 2521
2745 T0000000006355 หนทางสู่การคล่ีคลายปัญหาชวีติและการงาน / แกว้ปวงค า วงไชย, บรรณาธกิารเรียบเรียง 158.7 ห15 2521
2746 T0000000026051 หนังสือความรู้ส าหรับครูกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชพี ระดับประถมศึกษา สารท าความสะอาดภายในบ้าน / ปราณี ยอดศิริ 668.1 ป172ห 2529
2747 T0000000026052 หนังสือความรู้ส าหรับครูกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชพี ระดับประถมศึกษา สารท าความสะอาดภายในบ้าน / ปราณี ยอดศิริ 668.1 ป172ห 2529
2748 T0000000026053 หนังสือความรู้ส าหรับครูกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชพี ระดับประถมศึกษา สารท าความสะอาดภายในบ้าน / ปราณี ยอดศิริ 668.1 ป172ห 2529
2749 T0000000056171 หนังสือคือชวีติ / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 011.7 ก17ห 2544
2750 T0000000025348 หนังสือคู่มอืการสอน วชิางานส านักงาน (ธ241) ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2) / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 651 ก17ห 2521
2751 T0000000025349 หนังสือคู่มอืการสอน วชิางานส านักงาน (ธ241) ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2) / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 651 ก17ห 2521
2752 T0000000025350 หนังสือคู่มอืการสอน วชิางานส านักงาน (ธ241) ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2) / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 651 ก17ห 2521
2753 T0000000053507 หนังสือคู่มอืประชาชน / ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 080 ส225ห 2542
2754 T0000000027280 หนังสือชดุพิชติศิลปะทางธรุกจิภายใน 36 ชั่วโมง : เจา้ของกจิการ =The mcgraw  - hill 36-hour course enterpreneurship / เจมส์ 

ดับเบิลรู อลัโลแรน; ผู้แปลและเรียบเรียง ชศัูกด์ิ จงธนพิพัฒน,์ บรรณาธกิาร สุพจน์ รัตนาพันธุ์
658.421 ห151จ 2542

2755 T0000000028856 หนังสือชดุพิชติศิลปะทางธรุกจิภายใน 36 ชั่วโมง : เจา้ของกจิการ =The mcgraw  - hill 36-hour course enterpreneurship / เจมส์ 
ดับเบิลรู อลัโลแรน; ผู้แปลและเรียบเรียง ชศัูกด์ิ จงธนพิพัฒน,์ บรรณาธกิาร สุพจน์ รัตนาพันธุ์

658.421 ห151จ 2542

2756 T0000000032485 หนังสือชดุพิชติศิลปะทางธรุกจิภายใน 36 ชั่วโมง : เจา้ของกจิการ =The mcgraw  - hill 36-hour course enterpreneurship / เจมส์ 
ดับเบิลรู อลัโลแรน; ผู้แปลและเรียบเรียง ชศัูกด์ิ จงธนพิพัฒน,์ บรรณาธกิาร สุพจน์ รัตนาพันธุ์

658.421 ห151จ 2542

2757 T0000000020856 หนังสือชดุโลกสีเขยีว : ดินและป่าไม ้= Land & Forest / มลูนิธโิลกสีเขยีว 333.7 ห151
2758 T0000000020857 หนังสือชดุโลกสีเขยีว : ดินและป่าไม ้= Land & Forest / มลูนิธโิลกสีเขยีว 333.7 ห151
2759 T0000000020862 หนังสือชดุโลกสีเขยีว : น้ า = Water / มลูนิธโิลกสีเขยีว 333.7 ห151
2760 T0000000020852 หนังสือชดุโลกสีเขยีว : อากาศ = The Air / มลูนิธโิลกสีเขยีว 333.7 ห151 2535
2761 T0000000059240 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ี/ ศูนยพ์ัฒนาหนังสือ กรมวชิาการ 

กระทรวงวชิาการ; บรรณาธกิาร วรรณี จนัทรศิริ, สุทิน ทองไสว
016.6 ก17ห 2545

2762 T0000000059241 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ี/ ศูนยพ์ัฒนาหนังสือ กรมวชิาการ 
กระทรวงวชิาการ; บรรณาธกิาร วรรณี จนัทรศิริ, สุทิน ทองไสว

016.6 ก17ห 2545

2763 T0000000059229 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ / ศูนยพ์ัฒนาหนังสือ กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 016.51 ก17ห 2545



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
2764 T0000000059203 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 016.41 ก17ห 2544
2765 T0000000059234 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / ศูนยพ์ัฒนาหนังสือ กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 016.49591 ก17ห 2545

2766 T0000000059224 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ / ศูนยพ์ัฒนาหนังสือ กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 016.5 ก17ห 2545

2767 T0000000059193 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 016.7 ก17ห 2545
2768 T0000000059194 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 016.7 ก17ห 2545
2769 T0000000059195 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 016.7 ก17ห 2545
2770 T0000000059219 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม / ศูนยพ์ัฒนาหนังสือ กรมวชิาการ 

กระทรวงศึกษาธกิาร
016.3 ก17ห 2545

2771 T0000000059198 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 016.613 ก17ห 2545
2772 T0000000059199 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 016.613 ก17ห 2545
2773 T0000000059200 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 016.613 ก17ห 2545
2774 T0000000057436 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหาสาระ กลุ่มวชิาการงานและอาชพี / วรรณี จนัทรศิริ, บรรณาธกิาร 011.53 ห151 2544
2775 T0000000057437 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหาสาระ กลุ่มวชิาการงานและอาชพี / วรรณี จนัทรศิริ, บรรณาธกิาร 011.53 ห151 2544
2776 T0000000057438 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหาสาระ กลุ่มวชิาการงานและอาชพี / วรรณี จนัทรศิริ, บรรณาธกิาร 011.53 ห151 2544
2777 T0000000057432 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหาสาระ กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ / เจษฎา กติติสุนทร, ผู้รวบรวมและเรียบเรียง; เจษฎา กติติสุนทร

,บรรณาธกิาร
011.53 จ258ห 2543

2778 T0000000057430 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหาสาระ กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ / เจษฎา กติติสุนทร, ผู้รวบรวมและเรียบเรียง; เจษฎา กติติสุนทร
,บรรณาธกิาร

011.53 จ258ห 2543

2779 T0000000057431 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหาสาระ กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ / เจษฎา กติติสุนทร, ผู้รวบรวมและเรียบเรียง; เจษฎา กติติสุนทร
,บรรณาธกิาร

011.53 จ258ห 2543

2780 T0000000057427 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหาสาระ กลุ่มวชิาทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ / เพ็ญศิริ กลัยาณมติร, ผู้รวบรวมและเรียบ
เรียง; เพ็ญศิริ กลัยาณมติร, บรรณาธกิาร

011.53 พ253ห 2544

2781 T0000000057428 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหาสาระ กลุ่มวชิาทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ / เพ็ญศิริ กลัยาณมติร, ผู้รวบรวมและเรียบ
เรียง; เพ็ญศิริ กลัยาณมติร, บรรณาธกิาร

011.53 พ253ห 2544

2782 T0000000057429 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหาสาระ กลุ่มวชิาทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ / เพ็ญศิริ กลัยาณมติร, ผู้รวบรวมและเรียบ
เรียง; เพ็ญศิริ กลัยาณมติร, บรรณาธกิาร

011.53 พ253ห 2544

2783 T0000000057434 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหาสาระ กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ / สุพรรณี สุขะสันต์ิ, บรรณาธกิาร 011.53 ห151 2544
2784 T0000000057433 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหาสาระ กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ / สุพรรณี สุขะสันต์ิ, บรรณาธกิาร 011.53 ห151 2544
2785 T0000000057435 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหาสาระ กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ / สุพรรณี สุขะสันต์ิ, บรรณาธกิาร 011.53 ห151 2544
2786 T0000000057418 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหาสาระ กลุ่มวชิาภาษาไทย / ปริญญา ฤทธิเ์จริญ, บรรณาธกิาร 011.53 ห151 2544
2787 T0000000057419 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหาสาระ กลุ่มวชิาภาษาไทย / ปริญญา ฤทธิเ์จริญ, บรรณาธกิาร 011.53 ห151 2544
2788 T0000000057420 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหาสาระ กลุ่มวชิาภาษาไทย / ปริญญา ฤทธิเ์จริญ, บรรณาธกิาร 011.53 ห151 2544
2789 T0000000057421 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหาสาระ กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี/ จรุญศรี ชื่นมศีรี, บรรณาธกิาร 011.53 ห151 2544
2790 T0000000057422 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหาสาระ กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี/ จรุญศรี ชื่นมศีรี, บรรณาธกิาร 011.53 ห151 2544
2791 T0000000057423 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหาสาระ กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี/ จรุญศรี ชื่นมศีรี, บรรณาธกิาร 011.53 ห151 2544
2792 T0000000057424 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหาสาระ กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา / รัตนวภิา ธรรมโชติ, ศรัณย ์จนัทรคง; รัตนวภิา ธรรม

โชติ, บรรณาธกิาร
011.53 ร214ห 2544

2793 T0000000057425 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหาสาระ กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา / รัตนวภิา ธรรมโชติ, ศรัณย ์จนัทรคง; รัตนวภิา ธรรม
โชติ, บรรณาธกิาร

011.53 ร214ห 2544

2794 T0000000057426 หนังสือรายชื่อส่ือการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหาสาระ กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา / รัตนวภิา ธรรมโชติ, ศรัณย ์จนัทรคง; รัตนวภิา ธรรม
โชติ, บรรณาธกิาร

011.53 ร214ห 2544

2795 T0000000026165 หนังสือและการพิมพ์ / โดย ก าธร สถริกลุ 686 ก224ห 2521
2796 T0000000005094 หนังสือและการพิมพ์ / วลัลภ สวสัดิวลัลภ 070.172 ว217ห 2532
2797 T0000000005095 หนังสือและการพิมพ์ / วลัลภ สวสัดิวลัลภ 070.172 ว217ห 2532
2798 T0000000005096 หนังสือและการพิมพ์ / วลัลภ สวสัดิวลัลภ 070.172 ว217ห 2532
2799 T0000000005097 หนังสือและการพิมพ์ / วลัลภ สวสัดิวลัลภ 070.172 ว217ห 2532
2800 T0000000005088 หนังสือและส่ือเทคโนโลย ี/ กระทรวงศึกษาธกิาร 070.1 ก171ห 2538
2801 T0000000005089 หนังสือและส่ือเทคโนโลย ี/ กระทรวงศึกษาธกิาร 070.1 ก171ห 2538
2802 T0000000005090 หนังสือและส่ือเทคโนโลย ี/ กระทรวงศึกษาธกิาร 070.1 ก171ห 2538
2803 T0000000034045 หนังสือส่งเสริมการอา่น ระดับมธัยมศึกษาขึ้นไป บทละครพูดของ หมอ่มหลวงปิ่น มาลากลุ หัวใจทอง ดวงดารา การเมอืงเร่ืองรัก / อษุณีย ์

วฒันพันธ,์ บรรณาธกิาร
808.82 ห151 2540

2804 T0000000034918 หนังสือส่งเสริมการอา่น เล่าเร่ืองอเิหนาระดับประถมศึกษา / พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย; บัญญัติ สูญส้ินภยั, ผู้แปล 895.911 พ244ห 2521
2805 T0000000034920 หนังสือส่งเสริมการอา่น เล่าเร่ืองอเิหนาระดับประถมศึกษา / พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย; บัญญัติ สูญส้ินภยั, ผู้แปล 895.911 พ244ห 2521
2806 T0000000034922 หนังสือส่งเสริมการอา่น เล่าเร่ืองอเิหนาระดับประถมศึกษา / พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย; บัญญัติ สูญส้ินภยั, ผู้แปล 895.911 พ244ห 2521
2807 T0000000034923 หนังสือส่งเสริมการอา่น เล่าเร่ืองอเิหนาระดับประถมศึกษา / พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย; บัญญัติ สูญส้ินภยั, ผู้แปล 895.911 พ244ห 2521



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
2808 T0000000031364 หนังสือส าหรับเด็กเกี่ยวกบัอสิลาม : เล่ม1 / โดย ฮุจญาตุล อสิลาม อบิรอฮีม อมนิี; ฮัมซะอ,ี แปล 297 ฮ242ห 2534
2809 T0000000058083 หนังสือเสริมประสบการณ์วชิาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมธัยมศึกษาตอนต้น เร่ือง การแกป้ัญหาคณิตศาสตร์ = Problem 

solving / สิริพร ทิพยค์ง, ผู้เขยีน; เยาวลักษณ์ เตียรณบรรจง, บรรณาธกิาร
510 ส237ห 2544

2810 T0000000058084 หนังสือเสริมประสบการณ์วชิาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมธัยมศึกษาตอนต้น เร่ือง การแกป้ัญหาคณิตศาสตร์ = Problem 
solving / สิริพร ทิพยค์ง, ผู้เขยีน; เยาวลักษณ์ เตียรณบรรจง, บรรณาธกิาร

510 ส237ห 2544

2811 T0000000019419 หนังสืออา้งองิ เร่ือง หลักการท าแผนที่เฉพาะเร่ือง = Cartographic Principles in Thematic Mapping / อ.ี เอส. บอส; มาลีรัตน์ สมบัติ, ผู้
แปล

526 บ19ห 2529

2812 T0000000019420 หนังสืออา้งองิ เร่ือง หลักการท าแผนที่เฉพาะเร่ือง = Cartographic Principles in Thematic Mapping / อ.ี เอส. บอส; มาลีรัตน์ สมบัติ, ผู้
แปล

526 บ19ห 2529

2813 T0000000019421 หนังสืออา้งองิ เร่ือง หลักการท าแผนที่เฉพาะเร่ือง = Cartographic Principles in Thematic Mapping / อ.ี เอส. บอส; มาลีรัตน์ สมบัติ, ผู้
แปล

526 บ19ห 2529

2814 T0000000019412 หนังสืออา้งองิ เร่ือง หลักการท าแผนที่เฉพาะเร่ือง = Cartographic Principles in Thematic Mapping / อ.ี เอส. บอส; มาลีรัตน์ สมบัติ, ผู้
แปล

526 บ19ห 2529

2815 T0000000019413 หนังสืออา้งองิ เร่ือง หลักการท าแผนที่เฉพาะเร่ือง = Cartographic Principles in Thematic Mapping / อ.ี เอส. บอส; มาลีรัตน์ สมบัติ, ผู้
แปล

526 บ19ห 2529

2816 T0000000019416 หนังสืออา้งองิ เร่ือง หลักการท าแผนที่เฉพาะเร่ือง = Cartographic Principles in Thematic Mapping / อ.ี เอส. บอส; มาลีรัตน์ สมบัติ, ผู้
แปล

526 บ19ห 2529

2817 T0000000019417 หนังสืออา้งองิ เร่ือง หลักการท าแผนที่เฉพาะเร่ือง = Cartographic Principles in Thematic Mapping / อ.ี เอส. บอส; มาลีรัตน์ สมบัติ, ผู้
แปล

526 บ19ห 2529

2818 T0000000019418 หนังสืออา้งองิ เร่ือง หลักการท าแผนที่เฉพาะเร่ือง = Cartographic Principles in Thematic Mapping / อ.ี เอส. บอส; มาลีรัตน์ สมบัติ, ผู้
แปล

526 บ19ห 2529

2819 T0000000035254 หนังสืออา่นกวนีิพนธ ์เร่ือง อลิราชค าฉนัท์ / พระยาศรีสุนทรโวหาร(ผัน สาลักษณ) 895.911 พ171ห 2515
2820 T0000000012690 หนังสืออา่นเพิ่มเติมกลุ่มสังคมศึกษา เร่ือง ภาษีอากรของประเทศไทย ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 336.2 ก17ห 2527

2821 T0000000012694 หนังสืออา่นเพิ่มเติมกลุ่มสังคมศึกษา เร่ือง ภาษีอากรของประเทศไทย ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 336.2 ก17ห 2527

2822 T0000000012687 หนังสืออา่นเพิ่มเติมกลุ่มสังคมศึกษา เร่ือง ภาษีอากรของประเทศไทย ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 336.2 ก17ห 2527

2823 T0000000026121 หนังสืออา่นเพิ่มเติมระดับมธัยมศึกษา ความรู้เร่ืองผ้าส าหรับวยัรุ่น = Textiles for teens / มาร์เชลลา เอช เอลเล็ตต์; นวลแข ปาลิวนิช, แปล 677.02 อ257ห 2534

2824 T0000000021956 หนังสืออา่นเพิ่มเติมระดับมธัยมศึกษาขึ้นไป : หยดุอว้นเสียที = Fit or Fat / โคเวร์ิต ไบเลย ์เขยีน; วชิติ คนึงสุขเกษม แปล; อษุณีย ์วฒันพันธ์
, บรรณาธกิาร

613.25 บ297ห 2535

2825 T0000000021955 หนังสืออา่นเพิ่มเติมระดับมธัยมศึกษาขึ้นไป : หยดุอว้นเสียที = Fit or Fat / โคเวร์ิต ไบเลย ์เขยีน; วชิติ คนึงสุขเกษม แปล; อษุณีย ์วฒันพันธ์
, บรรณาธกิาร

613.25 บ297ห 2535

2826 T0000000021957 หนังสืออา่นเพิ่มเติมระดับมธัยมศึกษาขึ้นไป : หยดุอว้นเสียที = Fit or Fat / โคเวร์ิต ไบเลย ์เขยีน; วชิติ คนึงสุขเกษม แปล; อษุณีย ์วฒันพันธ์
, บรรณาธกิาร

613.25 บ297ห 2535

2827 T0000000043028 หนังสืออา่นเพิ่มเติมวชิาสังคมศึกษาเร่ืองมนุษยธรรมของมนุษย ์= The Humanization of man / เอชเลย ์มอนเตกู; สถติย ์นิยมญาติ, ผู้แปล 128 ม19ห 2528

2828 T0000000011657 หนังสืออา่นเพิ่มเติมสังคมศึกษา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ชั้นมธัยมศึกษา / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 333.72 ก171ห 2524

2829 T0000000038216 หนามยอกเอาหนามบ่ง หมิ่นประมาทศาล วไิลเลือกคู่ หาเมยีให้ผัว ขนมสมกบัน้ ายา / กรมศิลปากร 895.912 ก17ห 2521
2830 T0000000025379 หมอ่นไหม / ไชยา อุ้ยสูงเนิน 583.45 ช296ห 2533
2831 T0000000025380 หมอ่นไหม / ไชยา อุ้ยสูงเนิน 583.45 ช296ห 2533
2832 T0000000025381 หมอ่นไหม / ไชยา อุ้ยสูงเนิน 583.45 ช296ห 2533
2833 T0000000025382 หมอ่นไหม / ไชยา อุ้ยสูงเนิน 583.45 ช296ห 2533
2834 T0000000073208 หยดุโลกร้อนกอ่นน้ าแขง็ขั้วโลกละลายและน้ าท่วมโลก / เจตน์ เจริญโท 363.73874 จ254ห 2550
2835 T0000000073209 หยดุโลกร้อนกอ่นน้ าแขง็ขั้วโลกละลายและน้ าท่วมโลก / เจตน์ เจริญโท 363.73874 จ254ห 2550
2836 T0000000073210 หยดุโลกร้อนกอ่นน้ าแขง็ขั้วโลกละลายและน้ าท่วมโลก / เจตน์ เจริญโท 363.73874 จ254ห 2550
2837 T0000000003167 หลักการเขยีนโปรแกรม / วรีะ บุญจริง 005.1 ว237ห 2539
2838 T0000000003166 หลักการเขยีนโปรแกรม / วรีะ บุญจริง 005.1 ว237ห 2539
2839 T0000000056318 หลักการเขยีนโปรแกรมภาษาปาสคาล / สมจติร อาจอนิทร์ 005.262 ส16ห 2540
2840 T0000000056319 หลักการเขยีนโปรแกรมภาษาปาสคาล / สมจติร อาจอนิทร์ 005.262 ส16ห 2540
2841 T0000000015368 หลักการจดัและบริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียน / รัตนา พุ่มไพศาล 374.1 ร214ห 2528
2842 T0000000015366 หลักการจดัและบริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียน / รัตนา พุ่มไพศาล 374.1 ร214ห 2528
2843 T0000000015367 หลักการจดัและบริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียน / รัตนา พุ่มไพศาล 374.1 ร214ห 2528
2844 T0000000000756 หลักการใชง้านมลัติมเิตอร์และออสซิลโลสโคป / พันธศั์กด์ิ พุฒิมานิตพงศ์ 621.37 พ215ห 2537



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
2845 T0000000024204 หลักการต้ังต ารับยาจนีเตรียมและเคร่ืองส าอาง = Principles of pharmaceutical and cosmetic formulations / พิมลพรรณ พิทยานุกลุ 668.55 พ236ห 2533

2846 T0000000046355 หลักการตัดเยบ็เบื้องต้น = Basic sewing / ต้องตา จรูญศรีวฒันา 646 ต19ห 2539
2847 T0000000046356 หลักการตัดเยบ็เบื้องต้น = Basic sewing / ต้องตา จรูญศรีวฒันา 646 ต19ห 2539
2848 T0000000001489 หลักการตัดสินพืชไร่ = Field crops judging / เรียบเรียงโดย ทรงศักด์ิ จนุถริะพงศ์ 633 ท17ห 2539
2849 T0000000001490 หลักการตัดสินพืชไร่ = Field crops judging / เรียบเรียงโดย ทรงศักด์ิ จนุถริะพงศ์ 633 ท17ห 2539
2850 T0000000001178 หลักการท างานและเทคนิคการใชง้านออสซิลโลสโคป / กฤษดา วศิวธรีานนท,์ ประยรู เชยีววฒันา 621.3815 ก298ห 2538
2851 T0000000005083 หลักการท าหนังสือพิมพ์เบื้องต้น / มาลี บุญศิริพันธ์ 070.172 ม226ห 2537
2852 T0000000005084 หลักการท าหนังสือพิมพ์เบื้องต้น / มาลี บุญศิริพันธ์ 070.172 ม226ห 2537
2853 T0000000005085 หลักการท าหนังสือพิมพ์เบื้องต้น / มาลี บุญศิริพันธ์ 070.172 ม226ห 2537
2854 T0000000024943 หลักการธรุกจิกา้วหน้า / โดย สถาพร กติติกลูไพศาล 650 ส142ห 2526
2855 T0000000024944 หลักการธรุกจิกา้วหน้า / โดย สถาพร กติติกลูไพศาล 650 ส142ห 2526
2856 T0000000066771 หลักการบริหารและจดัการห้องสมดุ / จารุวรรณ สินธโุสภณ 025.1 จ226ห 2527
2857 T0000000018167 หลักการประเมนิผลวชิาวทิยาศาสตร์แผนใหม ่/ ประวติร ชศิูลป์ 507 ป171ห 2524
2858 T0000000003253 หลักการโปรแกรม Object - Oriented และภาษา C++ = An Introduction to Object - Oriented Programming andC++ / ของ ริ

ชาร์ด เอส. ไวเนอร์, เลวสิ เจ. พินสัน; เรียบเรียงโดย นพดล ตังควรรณวานิช, สรรค์ เสกขนุทด
005.362 ว235ห 2535

2859 T0000000003254 หลักการโปรแกรม Object - Oriented และภาษา C++ = An Introduction to Object - Oriented Programming andC++ / ของ ริ
ชาร์ด เอส. ไวเนอร์, เลวสิ เจ. พินสัน; เรียบเรียงโดย นพดล ตังควรรณวานิช, สรรค์ เสกขนุทด

005.362 ว235ห 2535

2860 T0000000003255 หลักการโปรแกรม Object - Oriented และภาษา C++ = An Introduction to Object - Oriented Programming andC++ / ของ ริ
ชาร์ด เอส. ไวเนอร์, เลวสิ เจ. พินสัน; เรียบเรียงโดย นพดล ตังควรรณวานิช, สรรค์ เสกขนุทด

005.362 ว235ห 2535

2861 T0000000022675 หลักการไฟฟ้าส่ือสาร = Principles of communication systems / โดย บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 621.382 บ214ห 2537
2862 T0000000037919 หลักการมคัคุเทศก ์/ บุบผา คุมมานนท์ 338.4791 บ245ห 2528
2863 T0000000037920 หลักการมคัคุเทศก ์/ บุบผา คุมมานนท์ 338.4791 บ245ห 2528
2864 T0000000001220 หลักการระบบส่ือสาร / โดย ประสิทธิ ์ประพิณมงคลการ 621.382 ป171ห 2540
2865 T0000000001221 หลักการระบบส่ือสาร / โดย ประสิทธิ ์ประพิณมงคลการ 621.382 ป171ห 2540
2866 T0000000001222 หลักการระบบส่ือสาร / โดย ประสิทธิ ์ประพิณมงคลการ 621.382 ป171ห 2540
2867 T0000000022606 หลักการและการประยกุต์ใชว้งจรอเิลคทรอนิคส์(สารกึ่งตัวน า) : เล่ม 1 / นิพนธ ์สุขมุ 621.3815 น236ห 2526
2868 T0000000022608 หลักการและการประยกุต์ใชว้งจรอเิลคทรอนิคส์(สารกึ่งตัวน า) : เล่ม 1 / นิพนธ ์สุขมุ 621.3815 น236ห 2526
2869 T0000000021150 หลักการและวธิกีารเล้ียงเนื้อเยื่อพืช = Principles and Methods of Plant Tissue Culture / ไพบูลย ์กวนิเลิศวฒันา 581.0724 พ295ห 2524
2870 T0000000021242 หลักการและวธิกีารเล้ียงเนื้อเยื่อพืช = Principles and Methods of Plant Tissue Culture / ไพบูลย ์กวนิเลิศวฒันา 581.0724 พ295ห 2524
2871 T0000000059319 หลักการวเิคราะห์โครงการ : ทฤษฎแีละวธิปีฏบิัติเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ / หฤทัย มนีะพันธ์ 658.404 ห17ห 2544
2872 T0000000059320 หลักการวเิคราะห์โครงการ : ทฤษฎแีละวธิปีฏบิัติเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ / หฤทัย มนีะพันธ์ 658.404 ห17ห 2544
2873 T0000000059321 หลักการวเิคราะห์โครงการ : ทฤษฎแีละวธิปีฏบิัติเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ / หฤทัย มนีะพันธ์ 658.404 ห17ห 2544
2874 T0000000001561 หลักการวจิยัทางสาธารณสุขศาสตร์ / ธวชัชยั วรพงศธร 614.07 ธ171ห 2540
2875 T0000000001562 หลักการวจิยัทางสาธารณสุขศาสตร์ / ธวชัชยั วรพงศธร 614.07 ธ171ห 2540
2876 T0000000011596 หลักการสอนและการฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาคปฏบิัติ / ปรีชา เศรษฐีธร 371.3 ป173ห 2524
2877 T0000000058269 หลักการส่ือสารการตลาด = Principles of marketing communication / ชมพูนุช นุตาคม, ผู้เรียบเรียง 658.45 ช16ห 2544
2878 T0000000058270 หลักการส่ือสารการตลาด = Principles of marketing communication / ชมพูนุช นุตาคม, ผู้เรียบเรียง 658.45 ช16ห 2544
2879 T0000000058271 หลักการส่ือสารการตลาด = Principles of marketing communication / ชมพูนุช นุตาคม, ผู้เรียบเรียง 658.45 ช16ห 2544
2880 T0000000024316 หลักการอาหารสัตว ์: เล่ม 1 โภชนะ / พันทิพา พงษ์เพียจนัทร์ 636.085 พ215ห 2535
2881 T0000000024317 หลักการอาหารสัตว ์: เล่ม 1 โภชนะ / พันทิพา พงษ์เพียจนัทร์ 636.085 พ215ห 2535
2882 T0000000024318 หลักการอาหารสัตว ์: เล่ม 1 โภชนะ / พันทิพา พงษ์เพียจนัทร์ 636.085 พ215ห 2535
2883 T0000000024319 หลักการอาหารสัตว ์: เล่ม 1 โภชนะ / พันทิพา พงษ์เพียจนัทร์ 636.085 พ215ห 2535
2884 T0000000016545 หลักจติวทิยาการบริหารและการปกครอง / เรียบเรียงโดย กอปรเชษฐ ตยคัคานนท์ 658.4094 ก19ห 2538
2885 T0000000044598 หลักจติวทิยาการบริหารและการปกครอง / เรียบเรียงโดย กอปรเชษฐ ตยคัคานนท์ 658.4094 ก19ห 2538
2886 T0000000047383 หลักจติวทิยาการบริหารและการปกครอง / เรียบเรียงโดย กอปรเชษฐ ตยคัคานนท์ 658.4094 ก19ห 2538
2887 T0000000042010 หลักนิทรรศการ / จนัทรา มาศสุพงศ์ 025.54 จ215ห 2540
2888 T0000000007372 หลักนิเทศศาสตร์ / ปรมะ สตะเวทิน 302.2 ป17ห 2533
2889 T0000000007371 หลักนิเทศศาสตร์ / ปรมะ สตะเวทิน 302.2 ป17ห 2533
2890 T0000000007368 หลักนิเทศศาสตร์ / ปรมะ สตะเวทิน 302.2 ป17ห 2533
2891 T0000000007369 หลักนิเทศศาสตร์ / ปรมะ สตะเวทิน 302.2 ป17ห 2533
2892 T0000000007370 หลักนิเทศศาสตร์ / ปรมะ สตะเวทิน 302.2 ป17ห 2533
2893 T0000000020798 หลักนิเวศวทิยา / จริาภรณ์ คชเสนี 577 จ237ห 2537
2894 T0000000062364 หลักนิเวศวทิยา / จริาภรณ์ คชเสนี 577 จ237ห 2544
2895 T0000000062365 หลักนิเวศวทิยา / จริาภรณ์ คชเสนี 577 จ237ห 2544
2896 T0000000022881 หลักเบื้องต้นของการส ารวจด้วยภาพถา่ย = Elements of Photogrammetry / พอล อาร์ วล์ูฟ; วชิา จวิาลัย,ปรีชา วงศ์วทิวสั, แปลและ

เรียบเรียง
620 ว247ห 2531



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
2897 T0000000044483 หลักภาษาไทย : อกัขรวธิ ีวจภีาค วากยสัมพันธ ์ฉนัทลักษณ์ / ของ พระยาอปุกติศิลปสาร(นิ่ม กาญจนาชวีะ เปรียญ) 495.91 อ245ห 2541
2898 T0000000044484 หลักภาษาไทย : อกัขรวธิ ีวจภีาค วากยสัมพันธ ์ฉนัทลักษณ์ / ของ พระยาอปุกติศิลปสาร(นิ่ม กาญจนาชวีะ เปรียญ) 495.91 อ245ห 2541
2899 T0000000007404 หลักและทฤษฎกีารส่ือสาร = Principles andtheories of communication / มณฑล ใบบัว 302.2 ม14ห 2536
2900 T0000000043210 หลักและเทคนิคการวางแผน / อนันต์  เกตุวงศ์ 658.401 อ151ห 2541
2901 T0000000043211 หลักและเทคนิคการวางแผน / อนันต์  เกตุวงศ์ 658.401 อ151ห 2541
2902 T0000000043212 หลักและเทคนิคการวางแผน / อนันต์  เกตุวงศ์ 658.401 อ151ห 2541
2903 T0000000048501 หลักและวธิฝึีกกฬีา / อ านวยโชค ร่ืนเริง 613.711 อ225ห 2542
2904 T0000000013651 หลักเศรษฐศาสตร์ I : จลุเศรษฐศาสตร์ / นราทิพย ์ชติุวงศ์ 338.5 น172ห 2532
2905 T0000000013621 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : เศรษฐศาสตร์จลุภาค 153101 / กญัญา กนุทีกาญจน์ 338.5 ก213ห 2532
2906 T0000000017771 หลักสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 373.19 ก17ห 2520
2907 T0000000017207 หลักสูตรและแบบเรียนประถมศึกษา(หลักการและแนวปฏบิัติให้หลักสูตรใหมสั่มฤทธิผ์ล) (ศึกษา 233) / วชิยั ราษฎร์ศิริ 372.19 ว232ห 2524
2908 T0000000017208 หลักสูตรและแบบเรียนประถมศึกษา(หลักการและแนวปฏบิัติให้หลักสูตรใหมสั่มฤทธิผ์ล) (ศึกษา 233) / วชิยั ราษฎร์ศิริ 372.19 ว232ห 2524
2909 T0000000015354 หลักสูตรวชิาอาชพีระยะส้ัน / ผู้รวบรวม อรวรรณ พนาพันธ์ 374.1 อ17ห 2535
2910 1012116 หลายส่ิงเปล่ียนไป เพราะอากาศเปล่ียนแปลง"โลกร้อน  เราเดือดร้อน" / ดนัย  กล่าวแล้ว, บรรณาธกิาร 363.73874 ห172 2551
2911 1012117 หลายส่ิงเปล่ียนไป เพราะอากาศเปล่ียนแปลง"โลกร้อน  เราเดือดร้อน" / ดนัย  กล่าวแล้ว, บรรณาธกิาร 363.73874 ห172 2551
2912 1001606 หลายส่ิงเปล่ียนไป เพราะอากาศเปล่ียนแปลง"โลกร้อน  เราเดือดร้อน" / ดนัย  กล่าวแล้ว, บรรณาธกิาร 363.73874 ห172 2551
2913 T0000000004108 ห้องสมดุกบัสารนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชวีติ = Library and Informationfor Lift Quality Development / ห้องสมดุกบัสารนิเทศ

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชวีติ
020.4 ห19 2533

2914 T0000000052384 ห้องสมดุโรงเรียน / สมจติ พรหมเทพ 027.8 ส16ห 2542
2915 T0000000004796 ห้องสมดุและการศึกษาค้นควา้ / นันทา วทิวฒิุศักด์ิ 028.7 น215ห 2529
2916 T0000000004797 ห้องสมดุและการศึกษาค้นควา้ / นันทา วทิวฒิุศักด์ิ 028.7 น215ห 2529
2917 T0000000012487 หอไทยนิทัศน์ : แหล่งสืบสานวฒันธรรมไทยยคุโลกาภวิฒัน์ / งามพิศ สัตยส์งวน...[และคนอื่นๆ]; นันทิยา สวา่งวฒิุธรรม, บรรณาธกิาร 390.09593 ง225ห 2541

2918 T0000000023446 หอไทยนิทัศน์ : แหล่งสืบสานวฒันธรรมไทยยคุโลกาภวิฒัน์ / งามพิศ สัตยส์งวน...[และคนอื่นๆ]; นันทิยา สวา่งวฒิุธรรม, บรรณาธกิาร 390.09593 ง225ห 2541

2919 T0000000031941 หัดวาดการ์ตูน 9 รูป อาคารบ้านเรือน / สุชาดา งามวฒันจนิดา, ผู้แปล 741.5 ส242ห 2539
2920 T0000000068580 หัวหน้างานมอือาชพี / วฑูิรย ์สิมะโชคดี 658.4092 ว233ห 2548
2921 T0000000068581 หัวหน้างานมอือาชพี / วฑูิรย ์สิมะโชคดี 658.4092 ว233ห 2548
2922 T0000000068582 หัวหน้างานมอือาชพี / วฑูิรย ์สิมะโชคดี 658.4092 ว233ห 2548
2923 1016045 หาทุนเรียนฟรี มดีีทั่วโลก / Mr. Future 378.34 ม238ห 2556
2924 T0000000057924 หายนะ-ความขดัแยง้ เบื้องหลัง โครงการผันน้ าและเขื่อนขนาดใหญ่ภาคเหนือและขอ้เสนอเชงินโยบาย / ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ, บรรณาธกิาร 333.73 ห225 2544

2925 T0000000027898 เห็ดเมอืงไทย / โดย อนงค์ จนัทร์ศรีกลุ 635.8 อ15ห 2520
2926 T0000000052231 เห็ดและการผลิตเห็ด / สุวรรณี จนัทร์ตา 635.8 ส247ห 2542
2927 T0000000004051 แหล่งและบริการสนเทศทางสังคมศาสตร์ / โดย วรรณี  ศิริสุนทร 021.7 ว17ห 2533
2928 T0000000004052 แหล่งและบริการสนเทศทางสังคมศาสตร์ / โดย วรรณี  ศิริสุนทร 021.7 ว17ห 2533
2929 T0000000004053 แหล่งและบริการสนเทศทางสังคมศาสตร์ / โดย วรรณี  ศิริสุนทร 021.7 ว17ห 2533
2930 T0000000004744 ให้ลูกน้อยเป็นอจัฉริยะด้วยการอา่น 028.55 ห297 2530
2931 T0000000022459 อนุกรมวธิาน พืชสมนุไพร / สมภพ  ประธานธรุารักษ์ 615.321 ส16อ 2539
2932 T0000000022460 อนุกรมวธิาน พืชสมนุไพร / สมภพ  ประธานธรุารักษ์ 615.321 ส16อ 2539
2933 T0000000081469 อยู่ให้ได้ / วรนุช แสงนิ่มนวล 363.7387 ว17อ 2551
2934 T0000000022512 อโรคยา : คู่มอืรักษาตนเองแบบธรรมชาติบ าบัดตามแนวของมหาตมา คานธ ี/ วทิัลทัส โมดี เขยีน; ปาริชาติสักกะท านุ เรียบเรียง; บรรจบ 

ชณุหสวสัดิกลุ, บรรณาธกิาร
615.8 ม284อ 2535

2935 T0000000032276 อะไรคือมงคลชวีติ / นที เงินประยรู 294.301 น143อ 2539
2936 T0000000062307 องักฤษธรุกจิฉบับเสริมศัพท์และไวยากรณ์ =Better business english with vocabulary and grammar exercises / โดย เดวดิ โฮล์มส์ ; 

แปลโดย คารินา โชติรวี
425 ฮ287อ 2544

2937 T0000000062308 องักฤษธรุกจิฉบับเสริมศัพท์และไวยากรณ์ =Better business english with vocabulary and grammar exercises / โดย เดวดิ โฮล์มส์ ; 
แปลโดย คารินา โชติรวี

425 ฮ287อ 2544

2938 T0000000030068 องักฤษในฐานะ "ภาษาสากล" / โดย ประมวล ดิคคินสัน; ฐิวากร โกศลานันทกลุ, บรรณาธกิาร 420 ป171อ 2537
2939 T0000000030069 องักฤษในฐานะ "ภาษาสากล" / โดย ประมวล ดิคคินสัน; ฐิวากร โกศลานันทกลุ, บรรณาธกิาร 420 ป171อ 2537
2940 T0000000056343 อพัเกรด PC เปล่ียนคอมเกา่เป็นคอมใหม ่/ ผู้แต่ง วทัญญู ปั้นประเสริฐ, ภรีพล คชาเจริญ; อรรณพ ขนัธกิลุ, บรรณาธกิาร 004.028 ว141อ 2544
2941 T0000000056344 อพัเกรด PC เปล่ียนคอมเกา่เป็นคอมใหม ่/ ผู้แต่ง วทัญญู ปั้นประเสริฐ, ภรีพล คชาเจริญ; อรรณพ ขนัธกิลุ, บรรณาธกิาร 004.028 ว141อ 2544
2942 1028318 อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยาพิพนธ ์: หน้าที่และบทบาท / ชนิตา รักษ์พลเมอืง, สมหวงั พิริยานุวฒัน์ 378.12 ช153อ 2549
2943 T0000000056769 อา่นจนีกลางเบื้องต้น : เล่ม 1 / โดย เฉนิหัว 495.1 ฉ275อ 2542
2944 T0000000057036 อา่นจนีกลางเบื้องต้น : เล่ม 2 / โดย เฉนิหัว...[และคนอื่น ๆ] 495.1 ฉ275อ 2543
2945 T0000000030070 อา่นองักฤษอยา่งไรให้แตกฉาน? / ประมวญ คิดคินสัน 421 ป171อ 2537
2946 T0000000030071 อา่นองักฤษอยา่งไรให้แตกฉาน? / ประมวญ คิดคินสัน 421 ป171อ 2537



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
2947 T0000000030072 อา่นองักฤษอยา่งไรให้แตกฉาน? / ประมวญ คิดคินสัน 421 ป171อ 2537
2948 T0000000030073 อา่นองักฤษอยา่งไรให้แตกฉาน? / ประมวญ คิดคินสัน 421 ป171อ 2537
2949 T0000000029913 อานาปานสติกบัชวีติประจ าวนั / โดย เสนาะ ผดุงฉตัร 294.35 ส255อ 2539
2950 T0000000029914 อานาปานสติกบัชวีติประจ าวนั / โดย เสนาะ ผดุงฉตัร 294.35 ส255อ 2539
2951 T0000000029915 อานาปานสติกบัชวีติประจ าวนั / โดย เสนาะ ผดุงฉตัร 294.35 ส255อ 2539
2952 T0000000029917 อานาปานสติกบัชวีติประจ าวนั / โดย เสนาะ ผดุงฉตัร 294.35 ส255อ 2539
2953 T0000000031378 อารยธรรมตะวนัตกในสายตาของมสุลิม = Western civilization through Muslimeyes / ซัยยดิ มจุตาบา รุคนี มซุาว ีลารี, เขยีน; กติิมา 

อมรทัต, แปล
297 ซ216อ 2535

2954 T0000000024449 อาหารจนีส าหรับนักธรุกจิและนักบริหาร / นิตยา ศรีสังวาลย ์แปล; ธรีลักษณ์ ธาวนพงษ์, บรรณาธกิาร 641.563 อ228 2535
2955 T0000000024450 อาหารจนีส าหรับนักธรุกจิและนักบริหาร / นิตยา ศรีสังวาลย ์แปล; ธรีลักษณ์ ธาวนพงษ์, บรรณาธกิาร 641.563 อ228 2535
2956 T0000000024452 อาหารจนีส าหรับนักธรุกจิและนักบริหาร / นิตยา ศรีสังวาลย ์แปล; ธรีลักษณ์ ธาวนพงษ์, บรรณาธกิาร 641.563 อ228 2535
2957 T0000000024453 อาหารจนีส าหรับสตรีมคีรรภ ์/ ลิซ่า ฟัง เขยีน; กติิมา ทรัพยธ์งชยั แปล; ธรีลักษณ์ ธาวนพงษ์, บรรณาธกิาร 641.563 ฟ212อ 2534
2958 T0000000043651 อาหารชวีจติ / สาทิส อนิทรก าแหง, ฉนิโฉม อนิทรก าแหง; องอาจ จริะอร, บรรณาธกิาร 641.302 ส223อ 2541
2959 T0000000043652 อาหารชวีจติ / สาทิส อนิทรก าแหง, ฉนิโฉม อนิทรก าแหง; องอาจ จริะอร, บรรณาธกิาร 641.302 ส223อ 2541
2960 T0000000043653 อาหารชวีจติ / สาทิส อนิทรก าแหง, ฉนิโฉม อนิทรก าแหง; องอาจ จริะอร, บรรณาธกิาร 641.302 ส223อ 2541
2961 T0000000044622 อาหารชวีจติ / สาทิส อนิทรก าแหง, ฉนิโฉม อนิทรก าแหง; องอาจ จริะอร, บรรณาธกิาร 641.302 ส223อ 2541
2962 T0000000044623 อาหารชวีจติ / สาทิส อนิทรก าแหง, ฉนิโฉม อนิทรก าแหง; องอาจ จริะอร, บรรณาธกิาร 641.302 ส223อ 2541
2963 T0000000044624 อาหารชวีจติ / สาทิส อนิทรก าแหง, ฉนิโฉม อนิทรก าแหง; องอาจ จริะอร, บรรณาธกิาร 641.302 ส223อ 2541
2964 T0000000044625 อาหารชวีจติ / สาทิส อนิทรก าแหง, ฉนิโฉม อนิทรก าแหง; องอาจ จริะอร, บรรณาธกิาร 641.302 ส223อ 2541
2965 T0000000044626 อาหารชวีจติ / สาทิส อนิทรก าแหง, ฉนิโฉม อนิทรก าแหง; องอาจ จริะอร, บรรณาธกิาร 641.302 ส223อ 2541
2966 T0000000025569 อาหารต้านมะเร็ง : ศาสตร์และศิลป์แห่งการรักษาโรคสมยัใหม ่= The cancer prevention diet / มชิโิอะ คูช ิเขยีน; ประพจน์ เภตรากาศ 

แปล
614.59994 ค242อ 2535

2967 T0000000025570 อาหารต้านมะเร็ง : ศาสตร์และศิลป์แห่งการรักษาโรคสมยัใหม ่= The cancer prevention diet / มชิโิอะ คูช ิเขยีน; ประพจน์ เภตรากาศ 
แปล

614.59994 ค242อ 2535

2968 T0000000025571 อาหารต้านมะเร็ง : ศาสตร์และศิลป์แห่งการรักษาโรคสมยัใหม ่= The cancer prevention diet / มชิโิอะ คูช ิเขยีน; ประพจน์ เภตรากาศ 
แปล

614.59994 ค242อ 2535

2969 T0000000048495 อาหารไทย / กอบแกว้ นาจพินิจ 641 ก19อ 2542
2970 1012444 อาหารไทย 3 ภาษา / ศิริวรรณ  ศิริเดช 641.71 ศ237อ 2556
2971 T0000000024467 อาหารไทย สิแน่กวา่ใคร / โดย พลศรี คชาชวีะ 641.59593 พ17อ
2972 T0000000024469 อาหารไทย สิแน่กวา่ใคร / โดย พลศรี คชาชวีะ 641.59593 พ17อ
2973 T0000000026985 อาหารปลา = Fish nutrition / วรีพงศ์ วฒิุพันธุช์ยั 639.3 ว237อ 2536
2974 T0000000026986 อาหารปลา = Fish nutrition / วรีพงศ์ วฒิุพันธุช์ยั 639.3 ว237อ 2536
2975 T0000000026987 อาหารปลา = Fish nutrition / วรีพงศ์ วฒิุพันธุช์ยั 639.3 ว237อ 2536
2976 T0000000024413 อาหารเพื่ออายยุนื / จ าลอง พิศนาคะ, แปลและเรียบเรียง; ศรีสมร คงพันธุ,์ บรรณาธกิาร 641.302 อ228 2533
2977 T0000000014654 อาหารมงัสวรัิติ / บรรณาธกิาร บรรเทิง นราภริมย์ 641.303 อ228 2535
2978 T0000000023588 อาหารมงัสวรัิติ / อมรรัตน์ เจริญชยั, จารุวรรณ นพพรรค์ 641.303 อ16อ 2534
2979 T0000000025591 อาหาร-ยาจนี-มะเร็ง โภชนบ าบัดแผนโบราณส าหรับโรคมะเร็ง / โจวไต้ฮ่ัน เขยีน; ชมุพล พูนยิ่ง แปลเรียบเรียง 614.59994 ม294อ 2532
2980 T0000000025592 อาหาร-ยาจนี-มะเร็ง โภชนบ าบัดแผนโบราณส าหรับโรคมะเร็ง / โจวไต้ฮ่ัน เขยีน; ชมุพล พูนยิ่ง แปลเรียบเรียง 614.59994 ม294อ 2532
2981 T0000000025593 อาหาร-ยาจนี-มะเร็ง โภชนบ าบัดแผนโบราณส าหรับโรคมะเร็ง / โจวไต้ฮ่ัน เขยีน; ชมุพล พูนยิ่ง แปลเรียบเรียง 614.59994 ม294อ 2532
2982 T0000000056377 อาหารรักษาโรค : ปลูกต้นไมไ้วใ้นบ้านได้ทั้งอาหารและยารักษาโรค / โดย ศิริ ผาสุข 641.302 ศ237อ 2544
2983 T0000000059257 อาหารวา่ง / สุนีมาศ โนรี 641.53 ส245อ 2545
2984 T0000000034859 อทิธพิลของวรรณคดีต่างประเทศต่อวรรณคดีไทย / เกษม ขนาบแกว้ 809 ก258อ 2539
2985 T0000000044504 อนิไซท์ Excel 5 / ฉตัรชยั  กางกั้น 005.369 ฉ214อ 2539
2986 T0000000069050 อนิไซท์ Excel 5 / ฉตัรชยั  กางกั้น 005.369 ฉ214อ 2539
2987 T0000000070170 อนิไซท์ Flash 8 / บุญญาดา ชอ้นขนุทด 006.78 บ243อ 2549
2988 T0000000070171 อนิไซท์ Flash 8 / บุญญาดา ชอ้นขนุทด 006.78 บ243อ 2549
2989 T0000000003682 อนิไซท์ PageMaker 5 และ 6 / ฉตัรชยั  กางกั้น, อรรณพ  กางกั้น 005.369 ฉ214อ 2539
2990 T0000000003684 อนิไซท์ PageMaker 5 และ 6 / ฉตัรชยั  กางกั้น, อรรณพ  กางกั้น 005.369 ฉ214อ 2539
2991 T0000000003641 อนิไซท์ Word 6 / ฉตัรชยั กางกั้น 005.369 ฉ214อ 2538
2992 T0000000004291 อนิไซท์ Word 6 / ฉตัรชยั กางกั้น 005.369 ฉ214อ 2538
2993 T0000000003084 อนิเตอร์เน็ตท างานอยา่งไร? / โดย เพรสตัน กราลล่า ; เรียบเรียงโดย ภาสกร ใหลสกลุ 004.6 ก172อ 2539
2994 T0000000054991 อนิเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ (:อยา่งง่าย:) เพื่อผู้สูงวยั / ศูนยฝึ์กอบรมล็อกซ์อนิโฟ 004.678 อ235 2543
2995 T0000000000339 อเิล็กทรอนิกส์ ระบบดิจติอล / ถวลัยว์งศ์ ไกรโรจนานันท์ 621.381 ถ171อ 2539
2996 T0000000000340 อเิล็กทรอนิกส์ ระบบดิจติอล / ถวลัยว์งศ์ ไกรโรจนานันท์ 621.381 ถ171อ 2539
2997 T0000000000341 อเิล็กทรอนิกส์ ระบบดิจติอล / ถวลัยว์งศ์ ไกรโรจนานันท์ 621.381 ถ171อ 2539
2998 T0000000000342 อเิล็กทรอนิกส์ ระบบดิจติอล / ถวลัยว์งศ์ ไกรโรจนานันท์ 621.381 ถ171อ 2539
2999 T0000000000343 อเิล็กทรอนิกส์ ระบบดิจติอล / ถวลัยว์งศ์ ไกรโรจนานันท์ 621.381 ถ171อ 2539



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
3000 T0000000025664 อเิล็คตรอนิคส์พื้นฐาน ส าหรับชา่งเทคนิค / จดัท าโดย โครงการสนับสนุนเทคนิคอตุสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่น) 621.381 ส162อ 2530

3001 T0000000024221 อมีลัชั่นทางเคร่ืองส าอาง = Cosmetic emulsions / พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 668.55 พ236อ 2534
3002 T0000000068823 อดุมศึกษาไทย / จรัส สุวรรณเวลา 378.593 จ171อ 2545
3003 T0000000068824 อดุมศึกษาไทย / จรัส สุวรรณเวลา 378.593 จ171อ 2545
3004 T0000000068825 อดุมศึกษาไทย / จรัส สุวรรณเวลา 378.593 จ171อ 2545
3005 T0000000068826 อดุมศึกษาไทย / จรัส สุวรรณเวลา 378.593 จ171อ 2545
3006 T0000000068827 อดุมศึกษาไทย / จรัส สุวรรณเวลา 378.593 จ171อ 2545
3007 T0000000048281 อตุสาหกรรมท่องเที่ยว / สายชล พงศ์กระวี 338.47 ส225อ 2533
3008 T0000000020967 อตุสาหกรรมไทยในอดีต = A Historical Sketch of Thai Industries / ไพฑูรย ์สายสวา่ง 609 พ293อ
3009 T0000000020964 อตุสาหกรรมไทยในอดีต = A Historical Sketch of Thai Industries / ไพฑูรย ์สายสวา่ง 609 พ293อ
3010 T0000000020965 อตุสาหกรรมไทยในอดีต = A Historical Sketch of Thai Industries / ไพฑูรย ์สายสวา่ง 609 พ293อ
3011 T0000000020966 อตุสาหกรรมไทยในอดีต = A Historical Sketch of Thai Industries / ไพฑูรย ์สายสวา่ง 609 พ293อ
3012 T0000000042743 อบุัติเหตุและการปฐมพยาบาล / พิพัฒน์ ชวูรเวช 616.025 พ236อ 2540
3013 T0000000042744 อบุัติเหตุและการปฐมพยาบาล / พิพัฒน์ ชวูรเวช 616.025 พ236อ 2540
3014 T0000000042742 อบุัติเหตุและการปฐมพยาบาล / พิพัฒน์ ชวูรเวช 616.025 พ236อ 2540
3015 T0000000018512 อปุนัยเชงิคณิตศาสตร์ = The method of mathematical induction / สุเทพ จนัทร์สมศักด์ิ, แปล 510 อ245 2539
3016 T0000000018513 อปุนัยเชงิคณิตศาสตร์ = The method of mathematical induction / สุเทพ จนัทร์สมศักด์ิ, แปล 510 อ245 2539
3017 T0000000037262 อรัุงคธาตุ ต านานพระธาตุ / วทิยาลัยครูมหาสารคาม, มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ มหาสารคาม 398.2 ว234อ 2521
3018 T0000000037263 อรัุงคธาตุ ต านานพระธาตุ / วทิยาลัยครูมหาสารคาม, มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ มหาสารคาม 398.2 ว234อ 2521
3019 T0000000019375 เอกภพและ ดร.ไอน์สไตน์ = The Universe and Dr. Einstein / ลินคอร์น บาร์เนต; อรุณ รัชตะนาวนิ, ผู้แปล 523.1 บ226อ 2530
3020 T0000000019376 เอกภพและ ดร.ไอน์สไตน์ = The Universe and Dr. Einstein / ลินคอร์น บาร์เนต; อรุณ รัชตะนาวนิ, ผู้แปล 523.1 บ226อ 2530
3021 T0000000027005 เอกลักษณ์ไทย 27 : 50 ปี การเรือนสวนดุสิต / ศูนยว์ฒันธรรมวทิยาลัยครูสวนดุสิต 640 ศ245อ 2527
3022 T0000000067456 เอกสารการบรรยาย PS 710 สังคมวทิยาการเมอืงกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม / โดย พิมล พูพิพิธ 306.2 พ236อ 2547
3023 T0000000026268 เอกสารการฝึกอบรมด้านเทคนิคการประหยดัพลังงาน เร่ือง การจดัการด้านพลังงาน / ส านักบริการวชิาการ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, ศูนย์

อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
333.7965 จ249อ 2530

3024 T0000000063194 เอกสารการสอนชดุวชิา การคลังและงบประมาณ = Public finance and budgeting / สาขาวชิาวยิาการจดัการ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

336 ม192อ 2535

3025 T0000000008468 เอกสารการสอนชดุวชิา การบริหารการพัฒนาชนบท = Rural development administration / สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

307.72 ม192อ 2535

3026 T0000000007703 เอกสารการสอนชดุวชิา การบริหารสินเชื่อ =Credit management / สาขาวชิาวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 332.7 ม192อ 2535

3027 T0000000007704 เอกสารการสอนชดุวชิา การบริหารสินเชื่อ =Credit management / สาขาวชิาวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 332.7 ม192อ 2535

3028 T0000000007698 เอกสารการสอนชดุวชิา การบริหารสินเชื่อ =Credit management / สาขาวชิาวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 332.7 ม192อ 2535

3029 T0000000065730 เอกสารการสอนชดุวชิา การวเิคราะห์โครงการและแผนงาน หน่วยที่ 1-7 = project and program analysis / 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

658.404 ม192อ 2547

3030 T0000000018529 เอกสารการสอนชดุวชิา การสอนคณิตศาสตร์ = Teaching Mathematics / สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 510 ม192อ 2536

3031 T0000000018530 เอกสารการสอนชดุวชิา การสอนคณิตศาสตร์ = Teaching Mathematics / สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 510 ม192อ 2536

3032 T0000000018531 เอกสารการสอนชดุวชิา การสอนคณิตศาสตร์ = Teaching Mathematics / สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 510 ม192อ 2536

3033 1018523 เอกสารการสอนชดุวชิา การส่ือสารกบัการพัฒนา หน่วยที่ 1-8 = Communication and development / สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

302.22 ม192อ 2556

3034 1018524 เอกสารการสอนชดุวชิา การส่ือสารกบัการพัฒนา หน่วยที่ 1-8 = Communication and development / สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

302.22 ม192อ 2556

3035 1018525 เอกสารการสอนชดุวชิา การส่ือสารกบัการพัฒนา หน่วยที่ 9-15 = Communication and development / สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

302.22 ม192อ 2556

3036 1018526 เอกสารการสอนชดุวชิา การส่ือสารกบัการพัฒนา หน่วยที่ 9-15 = Communication and development / สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

302.22 ม192อ 2556

3037 T0000000011794 เอกสารการสอนชดุวชิา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการสหกรณ์ = Foundations of cooperatives / สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

334 ม192อ 2526

3038 T0000000034085 เอกสารการสอนชดุวชิา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัภาพนิ่งและภาพยนต์ = Introduction to Photography and Film / สาขาวชิานิเทศศาสตร์
 มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

770 ม192อ 2537

3039 T0000000027035 เอกสารการสอนชดุวชิา คหกรรมศาสตร์ทั่วไป = General home economics / สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 640 ม192อ 2527

3040 T0000000027034 เอกสารการสอนชดุวชิา คหกรรมศาสตร์ทั่วไป = General home economics / สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 640 ม192อ 2527

3041 T0000000018573 เอกสารการสอนชดุวชิา แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชยีล = Calculus and Differential Equation / สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

515.3 ม192อ 2535

3042 T0000000018574 เอกสารการสอนชดุวชิา แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชยีล = Calculus and Differential Equation / สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

515.3 ม192อ 2535



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
3043 T0000000018568 เอกสารการสอนชดุวชิา แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชยีล = Calculus and Differential Equation / สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
515.3 ม192อ 2535

3044 T0000000018569 เอกสารการสอนชดุวชิา แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชยีล = Calculus and Differential Equation / สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

515.3 ม192อ 2535

3045 T0000000007935 เอกสารการสอนชดุวชิา ทฤษฎแีละนโยบายการเงิน = Monetary theory and policy / สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

332 ม192อ 2535

3046 T0000000007940 เอกสารการสอนชดุวชิา ทฤษฎแีละนโยบายการเงิน = Monetary theory and policy / สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

332 ม192อ 2535

3047 T0000000039672 เอกสารการสอนชดุวชิา ไทยศึกษา = Thai studies / สาขาวชิาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 959.3 ม192อ 2537
3048 T0000000008193 เอกสารการสอนชดุวชิา ประวติัและลัทธเิศรษฐกจิ หน่วยที่ 1-8 = Economic history and history of economicthoughts / สาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
330.9 ม192อ 2536

3049 T0000000008194 เอกสารการสอนชดุวชิา ประวติัและลัทธเิศรษฐกจิ หน่วยที่ 1-8 = Economic history and history of economicthoughts / สาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

330.9 ม192อ 2536

3050 T0000000039689 เอกสารการสอนชดุวชิา ประวติัศาสตร์ไทย = Thai History / สาขาวชิาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 959.3 ม192อ 2537
3051 T0000000039690 เอกสารการสอนชดุวชิา ประวติัศาสตร์ไทย = Thai History / สาขาวชิาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 959.3 ม192อ 2537
3052 T0000000039691 เอกสารการสอนชดุวชิา ประวติัศาสตร์ไทย = Thai History / สาขาวชิาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 959.3 ม192อ 2537
3053 T0000000039686 เอกสารการสอนชดุวชิา ประวติัศาสตร์ไทย = Thai History / สาขาวชิาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 959.3 ม192อ 2537
3054 T0000000039687 เอกสารการสอนชดุวชิา ประวติัศาสตร์ไทย = Thai History / สาขาวชิาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 959.3 ม192อ 2537
3055 T0000000039680 เอกสารการสอนชดุวชิา ประวติัศาสตร์สังคมและการเมอืงไทย = Thai Social and Political History / สาขาวชิารัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
959.3 ม192อ 2537

3056 T0000000039681 เอกสารการสอนชดุวชิา ประวติัศาสตร์สังคมและการเมอืงไทย = Thai Social and Political History / สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

959.3 ม192อ 2537

3057 T0000000039682 เอกสารการสอนชดุวชิา ประวติัศาสตร์สังคมและการเมอืงไทย = Thai Social and Political History / สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

959.3 ม192อ 2537

3058 T0000000039676 เอกสารการสอนชดุวชิา ประวติัศาสตร์สังคมและการเมอืงไทย = Thai Social and Political History / สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

959.3 ม192อ 2531

3059 T0000000039677 เอกสารการสอนชดุวชิา ประวติัศาสตร์สังคมและการเมอืงไทย = Thai Social and Political History / สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

959.3 ม192อ 2531

3060 T0000000018037 เอกสารการสอนชดุวชิา วทิยาศาสตร์ 2 = Science 2 / สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 500 ม192อ 2537
3061 T0000000018038 เอกสารการสอนชดุวชิา วทิยาศาสตร์ 2 = Science 2 / สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 500 ม192อ 2537
3062 T0000000018039 เอกสารการสอนชดุวชิา วทิยาศาสตร์ 2 = Science 2 / สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 500 ม192อ 2537
3063 T0000000018042 เอกสารการสอนชดุวชิา วทิยาศาสตร์ 2 = Science 2 / สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 500 ม192อ 2537
3064 T0000000018043 เอกสารการสอนชดุวชิา วทิยาศาสตร์ 2 = Science 2 / สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 500 ม192อ 2537
3065 T0000000018044 เอกสารการสอนชดุวชิา วทิยาศาสตร์ 2 = Science 2 / สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 500 ม192อ 2537
3066 T0000000018066 เอกสารการสอนชดุวชิา วทิยาศาสตร์ 4 = Science 4 / สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 500.2 ม192อ 2538
3067 T0000000018027 เอกสารการสอนชดุวชิา วทิยาศาสตร์กบัสังคม= Science and Society / สาขาวชิาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 500 ม192อ 2539

3068 T0000000018032 เอกสารการสอนชดุวชิา วทิยาศาสตร์กบัสังคม= Science and Society / สาขาวชิาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 500 ม192อ 2539

3069 T0000000018021 เอกสารการสอนชดุวชิา วทิยาศาสตร์กบัสังคม= Science and Society / สาขาวชิาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 500 ม192อ 2539

3070 T0000000018023 เอกสารการสอนชดุวชิา วทิยาศาสตร์กบัสังคม= Science and Society / สาขาวชิาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 500 ม192อ 2539

3071 T0000000018025 เอกสารการสอนชดุวชิา วทิยาศาสตร์กบัสังคม= Science and Society / สาขาวชิาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 500 ม192อ 2539

3072 T0000000063185 เอกสารการสอนชดุวชิา วทิยาศาสตร์กบัสังคม= Social and society / สาขาวชิาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 500 ม192อ
3073 T0000000018012 เอกสารการสอนชดุวชิา วทิยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ = Basic Science for Home Economics / สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
500 ม192อ 2526

3074 T0000000018013 เอกสารการสอนชดุวชิา วทิยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ = Basic Science for Home Economics / สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

500 ม192อ 2526

3075 T0000000018014 เอกสารการสอนชดุวชิา วทิยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ = Basic Science for Home Economics / สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

500 ม192อ 2526

3076 T0000000018007 เอกสารการสอนชดุวชิา วทิยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ = Basic Science for Home Economics / สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

500 ม192อ 2526

3077 T0000000018008 เอกสารการสอนชดุวชิา วทิยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ = Basic Science for Home Economics / สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

500 ม192อ 2526

3078 T0000000018009 เอกสารการสอนชดุวชิา วทิยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ = Basic Science for Home Economics / สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

500 ม192อ 2526

3079 T0000000019136 เอกสารการสอนชดุวชิา สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ = Business Statistics and Quantitative Analysis / สาขาวชิาวทิยาการ
จดัการ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

519.5 ม192อ 2537



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
3080 T0000000019137 เอกสารการสอนชดุวชิา สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ = Business Statistics and Quantitative Analysis / สาขาวชิาวทิยาการ

จดัการ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
519.5 ม192อ 2537

3081 T0000000019138 เอกสารการสอนชดุวชิา สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ = Business Statistics and Quantitative Analysis / สาขาวชิาวทิยาการ
จดัการ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

519.5 ม192อ 2537

3082 T0000000019141 เอกสารการสอนชดุวชิา สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ = Business Statistics and Quantitative Analysis / สาขาวชิาวทิยาการ
จดัการ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

519.5 ม192อ 2537

3083 T0000000019142 เอกสารการสอนชดุวชิา สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ = Business Statistics and Quantitative Analysis / สาขาวชิาวทิยาการ
จดัการ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

519.5 ม192อ 2537

3084 T0000000019143 เอกสารการสอนชดุวชิา สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ = Business Statistics and Quantitative Analysis / สาขาวชิาวทิยาการ
จดัการ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

519.5 ม192อ 2537

3085 T0000000003916 เอกสารการสอนชดุวชิา สารนิเทศศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to Information Science / มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช สาขาวชิา
ศิลปศาสตร์

020 ม192อ 2535

3086 T0000000003917 เอกสารการสอนชดุวชิา สารนิเทศศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to Information Science / มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช สาขาวชิา
ศิลปศาสตร์

020 ม192อ 2535

3087 T0000000003918 เอกสารการสอนชดุวชิา สารนิเทศศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to Information Science / มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช สาขาวชิา
ศิลปศาสตร์

020 ม192อ 2535

3088 T0000000003921 เอกสารการสอนชดุวชิา สารนิเทศศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to Information Science / มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช สาขาวชิา
ศิลปศาสตร์

020 ม192อ 2535

3089 T0000000003922 เอกสารการสอนชดุวชิา สารนิเทศศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to Information Science / มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช สาขาวชิา
ศิลปศาสตร์

020 ม192อ 2535

3090 T0000000003926 เอกสารการสอนชดุวชิา สารนิเทศศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to Information Science / มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช สาขาวชิา
ศิลปศาสตร์

020 ม192อ 2535

3091 T0000000031585 เอกสารค าสอน ทฤษฎวีากยสัมพันธ ์= Schoolsof syntactic analysis / สุจริตลักษณ์ ดีผดุง 415 ส242อ 2539
3092 T0000000031586 เอกสารค าสอน ทฤษฎวีากยสัมพันธ ์= Schoolsof syntactic analysis / สุจริตลักษณ์ ดีผดุง 415 ส242อ 2539
3093 T0000000061580 เอกสารค าสอน รายวชิาหลักพืชศาสตร์ / สกลุศักด์ิ โอฬารสกลุ 580 ส114อ 2545
3094 T0000000061581 เอกสารค าสอน รายวชิาหลักพืชศาสตร์ / สกลุศักด์ิ โอฬารสกลุ 580 ส114อ 2545
3095 T0000000063020 เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการสอน รายวชิาเพาเวอร์อเิล็กทรอนิกส์ / วเิชษฐ ยิ้มละมยั 621.3815 ว232อ 2546
3096 T0000000063021 เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการสอน รายวชิาเพาเวอร์อเิล็กทรอนิกส์ / วเิชษฐ ยิ้มละมยั 621.3815 ว232อ 2546
3097 T0000000063022 เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการสอน รายวชิาเพาเวอร์อเิล็กทรอนิกส์ / วเิชษฐ ยิ้มละมยั 621.3815 ว232อ 2546
3098 T0000000047716 เอกสารค าสอนวชิา 355251 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชพี = Communicative English for Careers / โดย ศิริลักษณ์ ล้ิมภกัดี 428 ศ237อ 2542

3099 T0000000015355 เอกสารค าสอนวชิา AE 411 การวางแผนและการประเมนิผลการศึกษาผู้ใหญ่ / กชกร สังขชาติ 374.1 ก12อ 2535
3100 T0000000015356 เอกสารค าสอนวชิา AE 411 การวางแผนและการประเมนิผลการศึกษาผู้ใหญ่ / กชกร สังขชาติ 374.1 ก12อ 2535
3101 T0000000032969 เอกสารทางวชิาการ เร่ือง การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพเด็ก ในโครงการสมทบทางวชิาการ ระหวา่งสถาบันราชภฏัล าปางกบัวทิยาลัยพล

ศึกษาจงัหวดัล าปาง / เรียบเรียงโดย คงสิทธิ ์ วไิลวรรณ
613.71 ค12อ 2540

3102 T0000000032970 เอกสารทางวชิาการ เร่ือง การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพเด็ก ในโครงการสมทบทางวชิาการ ระหวา่งสถาบันราชภฏัล าปางกบัวทิยาลัยพล
ศึกษาจงัหวดัล าปาง / เรียบเรียงโดย คงสิทธิ ์ วไิลวรรณ

613.71 ค12อ 2540

3103 T0000000068244 เอกสารแนวทางการด าเนินงานปฎรูิปการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์กระทรวงศึกษาธกิาร "2549 ปี แห่งการปฏรูิปการเรียนการสอน" แนว
ทางการจดัการห้องสมดุโรงเรียนให้มชีวีติ / ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร

027.8 ก171อ 2549

3104 T0000000068245 เอกสารแนวทางการด าเนินงานปฎรูิปการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์กระทรวงศึกษาธกิาร "2549 ปี แห่งการปฏรูิปการเรียนการสอน" แนว
ทางการจดัการห้องสมดุโรงเรียนให้มชีวีติ / ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร

027.8 ก171อ 2549

3105 T0000000068246 เอกสารแนวทางการด าเนินงานปฎรูิปการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์กระทรวงศึกษาธกิาร "2549 ปี แห่งการปฏรูิปการเรียนการสอน" แนว
ทางการจดัการห้องสมดุโรงเรียนให้มชีวีติ / ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร

027.8 ก171อ 2549

3106 T0000000068247 เอกสารแนวทางการด าเนินงานปฎรูิปการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์กระทรวงศึกษาธกิาร "2549 ปี แห่งการปฏรูิปการเรียนการสอน" แนว
ทางการจดัการห้องสมดุโรงเรียนให้มชีวีติ / ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร

027.8 ก171อ 2549

3107 T0000000068248 เอกสารแนวทางการด าเนินงานปฎรูิปการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์กระทรวงศึกษาธกิาร "2549 ปี แห่งการปฏรูิปการเรียนการสอน" แนว
ทางการจดัการห้องสมดุโรงเรียนให้มชีวีติ / ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร

027.8 ก171อ 2549

3108 T0000000065463 เอกสารประกอบการสอนการวเิคราะห์ขอ้มลูด้วย SPSS for windows v.10 / นพพร ธนะชยัขนัธ์ 005.3 น16อ 2546
3109 T0000000064117 เอกสารประกอบการสอนรายวชิาการจดัการเชงิกลยทุธ ์/ เกศกนก เดชมา 658.401 ก258อ 2547
3110 T0000000064118 เอกสารประกอบการสอนรายวชิาการจดัการเชงิกลยทุธ ์/ เกศกนก เดชมา 658.401 ก258อ 2547
3111 T0000000022171 เอกสารประกอบการสอนวชิา วทิยาศาสตร์การกฬีา / เรียบเรียงโดย จาตุรงค์ เหมรา 613.7 จ144อ 2538
3112 T0000000004568 เอกสารประกอบหลักสูตร คู่มอืการด าเนินงานห้องสมดุโรงเรียนระดับประถมศึกษา / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 027.8222 ก171อ 2536
3113 T0000000004569 เอกสารประกอบหลักสูตร คู่มอืการด าเนินงานห้องสมดุโรงเรียนระดับประถมศึกษา / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 027.8222 ก171อ 2536



ล ำดบัที่ บำร์โค้ด ชื่อเรือ่ง/ผู้แตง่ เลขหมู่
3114 T0000000004570 เอกสารประกอบหลักสูตร คู่มอืการด าเนินงานห้องสมดุโรงเรียนระดับประถมศึกษา / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 027.8222 ก171อ 2536
3115 T0000000004574 เอกสารประกอบหลักสูตร คู่มอืการด าเนินงานห้องสมดุโรงเรียนระดับประถมศึกษา / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 027.8222 ก171อ 2536
3116 T0000000004575 เอกสารประกอบหลักสูตร คู่มอืการด าเนินงานห้องสมดุโรงเรียนระดับประถมศึกษา / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 027.8222 ก171อ 2536
3117 T0000000004576 เอกสารประกอบหลักสูตร คู่มอืการด าเนินงานห้องสมดุโรงเรียนระดับประถมศึกษา / กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 027.8222 ก171อ 2536
3118 T0000000046495 เอกสารวชิาการปลูกพืชไร่ / กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 633 ก171อ 2537
3119 T0000000004709 เอกสารหน่วยการเรียนการสอนหนังสือและบรรณสารส าหรับเด็ก / พจนีย ์พลสิทธิ์ 028.5 พ12อ
3120 T0000000004710 เอกสารหน่วยการเรียนการสอนหนังสือและบรรณสารส าหรับเด็ก / พจนีย ์พลสิทธิ์ 028.5 พ12อ
3121 T0000000025584 เอชไอว/ีเอดส์ : การระบาดที่ไร้พรมแดน = HIV & AIDS : The global inter-connection / แปลโดย ประสาน ต่างใจ; อลิซาเบท รีด, 

บรรณาธกิาร
616.9792 อ252 2538

3122 T0000000025655 เออร์กอนอมคิส์ วทิยาการจดัสภาพงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตและความปลอดภยั / วฑูิรย ์สิมะโชคดี, กฤษฎา ชยักลุ 620.82 ว233อ 2537
3123 T0000000003338 แอดวานซ์แอสเซมบลี = Advanced assembly langnage / สตีเวน โฮลท์เนอร์, ปีเตอร์ นอร์ตัน ; เรียบเรียงโดย กติติ องค์คุณารักษ์ 005.136 ฮ952อ 2537

3124 T0000000003336 แอดวานซ์แอสเซมบลี = Advanced assembly langnage / สตีเวน โฮลท์เนอร์, ปีเตอร์ นอร์ตัน ; เรียบเรียงโดย กติติ องค์คุณารักษ์ 005.136 ฮ252อ 2537

3125 T0000000003337 แอดวานซ์แอสเซมบลี = Advanced assembly langnage / สตีเวน โฮลท์เนอร์, ปีเตอร์ นอร์ตัน ; เรียบเรียงโดย กติติ องค์คุณารักษ์ 005.136 ฮ952อ 2537

3126 T0000000062918 แอสฟัลต์ระบบซูเปอร์เพฟ / วชัรินทร์ วทิยกลุ 625.85 ว212อ 2545
3127 T0000000062813 แอสฟัลท์เทคโนโลย ี= Asphal technology / ผู้เรียบเรียง ณรงค์ กหุลาบ 625.85 ณ17อ 2543
3128 T0000000062814 แอสฟัลท์เทคโนโลย ี= Asphal technology / ผู้เรียบเรียง ณรงค์ กหุลาบ 625.85 ณ17อ 2543
3129 T0000000062815 แอสฟัลท์เทคโนโลย ี= Asphal technology / ผู้เรียบเรียง ณรงค์ กหุลาบ 625.85 ณ17อ 2543
3130 T0000000003997 ไอทีกบัธรุกจิแนวคิดและแนวทาง / โดยครรชติ  มาลัยวงศ์ 020 ค17อ 2537
3131 T0000000003998 ไอทีกบัธรุกจิแนวคิดและแนวทาง / โดยครรชติ  มาลัยวงศ์ 020 ค17อ 2537
3132 T0000000004785 ไอทีเพื่อประชาชน / ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาติ 028.7 อ294 2539
3133 T0000000004786 ไอทีเพื่อประชาชน / ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาติ 028.7 อ294 2539
3134 T0000000049818 ฮอร์โมนพืชและสารสังเคราะห์ แนวทางการใชป้ระโยชน์ในประเทศไทย = Plant Hormones and the Synthetics Potential Uses in 

Thailand / พีรเดช ทองอ าไพ
581.3 พ237ฮ 2537

3135 T0000000042307 ฮอร์โมนพืชและสารสังเคราะห์ แนวทางการใชป้ระโยชน์ในประเทศไทย = Plant Hormones and the Synthetics Potential Uses in 
Thailand / พีรเดช ทองอ าไพ

581.3 พ237ฮ 2537

3136 T0000000075011 เฮฮาปาร์ต้ีหลังเวทีบันเทิง / สุคนธ ์พรพิรุณ 808.831 ส241ฮ 2549
3137 T0000000075012 เฮฮาปาร์ต้ีหลังเวทีบันเทิง / สุคนธ ์พรพิรุณ 808.831 ส241ฮ 2549
3138 T0000000005163 เฮฮาปาร์ต้ีหลังเวทีบันเทิง / สุคนธ ์พรพิรุณ 808.831 ส241ฮ 2549
3139 T0000000015657 เฮฮาปาร์ต้ีหลังเวทีบันเทิง / สุคนธ ์พรพิรุณ 808.831 ส241ฮ 2549
3140 T0000000022817 เฮฮาปาร์ต้ีหลังเวทีบันเทิง / สุคนธ ์พรพิรุณ 808.831 ส241ฮ 2549
3141 T0000000024616 เฮฮาปาร์ต้ีหลังเวทีบันเทิง / สุคนธ ์พรพิรุณ 808.831 ส241ฮ 2549
3142 T0000000009659 เฮฮาปาร์ต้ีหลังเวทีบันเทิง / สุคนธ ์พรพิรุณ 808.831 ส241ฮ 2549
3143 T0000000077447 เฮฮาปาร์ต้ีหลังเวทีบันเทิง / สุคนธ ์พรพิรุณ 808.831 ส241ฮ 2549
3144 T0000000077448 เฮฮาปาร์ต้ีหลังเวทีบันเทิง / สุคนธ ์พรพิรุณ 808.831 ส241ฮ 2549
3145 T0000000077449 เฮฮาปาร์ต้ีหลังเวทีบันเทิง / สุคนธ ์พรพิรุณ 808.831 ส241ฮ 2549
3146 T0000000077450 เฮฮาปาร์ต้ีหลังเวทีบันเทิง / สุคนธ ์พรพิรุณ 808.831 ส241ฮ 2549
3147 T0000000077446 เฮฮาปาร์ต้ีหลังเวทีบันเทิง / สุคนธ ์พรพิรุณ 808.831 ส241ฮ 2549


