
รายชือ่หนงัสือ  

อภินันทนาการจากนักศึกษา หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุนที ่20 

 ใหบริการหองสมุดกระทรวงมหาดไทย ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  
 

ผูแตง     เลขหมู       ชื่อเรื่อง  

ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ กรีน  294.3122 ศ772ค   โครงการพาตัวใจกลับบาน ตอน ทําอยางไรใหหายกลมใจ 

กรม กรมดิษฐ    658.4 ว495ม   มองซีอีโอโลก  

ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ กรีน  294.3122 ศ772ค   โครงการพาตัวใจกลับบาน ตอน ฆาตัวตายไปทําไมฆา ฯ  

ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ กรีน  294.3122 ศ772ค   โครงการพาตัวใจกลับบาน ตอน เริ่มแกปญหาท่ีลมหายใจ/ 

ว.วชิรเมธี    294.34 ว111ค   ธรรมะราตรี  

ว.วชิรเมธี    294.3444 ว111ธ   ธรรมะติดปก  

กุสุมา รักษมณี    495.9132 ส925พ   พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย : ฉบับนักเรียนนักศึกษา  

มดเอ็กซ     914.94 ม140ท   เที่ยวไมงอท่ัว ตีต๋ัวทองสวิตเซอรแลนด  

อากิฮิโร นากาตานิ   158 อ585ห 50+50  วิธีเปลี่ยนนิสัย งายนิดเดียว  

สม สุจีรา    294.3375 ส231อ   ไอนสไตนพบพระพุทธเจาเห็น  

ชมชื่น สิทธิเวช    613.7046 ช165ย   โยคะเพ่ือสุขภาพ  

โกวิท เอนกชัย    294.3444 ก951ป   ปรีชาญาณของผูไมรูหนังสือ (หลวงพอเทียนที่ขาพเจารูจัก 

อนุสร จันทพันธ    294.315 อ231จ   จริต 6 ศาสตรในการอานใจคน  

เดอ โบโน , เอด็เวิรด   153.42 ด915ห   หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ = six thinking hais  

สมิท, บ็อบ    155.91 ส312ค   คูมือกําจัดความเครียด = Eat Stress for Breakfast  

พาโนรามา    294.363 พ619ต   ตามรอยพระพุทธเจา  

เกรียงไกร เกิดศิริ    915.498 ก767น   เนปาล : จักรวาลกลางออมกอดของหุบเขา  

พิสมัย จันทวิมล    915.498 พ751ภ   ภูฏาน : มนเสนหในออมกอดหิมาลัย  

กองบรรณาธิการGPP   303.6 ก344ป   ประมวลพระราชดํารัสดับวิกฤติชาติ  

เธียรนันท    294.361 ธ814ว   วินาทีบรรลุธรรม พระอรหันตมีจริง  

เธียรนันท    294.316 ธ814ว   วินาทีบรรลุธรรมโลกไมวางจากพระอรหันต เลม 2  

ประมวล เพ็งจันทร   294.3144 ป349ด   เดินสูอิสรภาพ  

ชรินทร แชมสาคร   347.593 ช213ส   เสาเอกประชาธิปไตย ชวน หลีกภัย ไมค้ํายันประชาธิปปตย 

เดชา เวชชพิพัฒน   910.4 ด842ซ   ซําเหมาแมน เที่ยวแหลก แบกเปบน  

ศักดา จิวัธยากูล    923.509593 ศ321ส  เสนทางหญิงเหล็กฟาประทาน คุณหญิงจารุวรรณ เฆณฑกา  



 

ผูแตง    เลขหมู     ชื่อเรื่อง 
/  / ประเวศ วะสี   303.4 ป384ย  ยุทธศาสตรรัตนโกสินทร ระเบิดพลังฝา "หลุมดํา" 
 กองบรรณาธิการ INN  923.1593 ก344ก  กษัตริยนักประชาธิปไตย  

แถมสิน รัตนพันธุ  923.1593 ถ841ก  ใกลเบื้องพระยุคลบาทกับลัดดาซุบซิบ  
 ชรินทร แชมสาคร  320.9593 ช218ส  สฤษธ์ิ-สนธิ ชะตาฟา..ฤา..คนลิขิต  
 ศุภวรรณ พิพฒัพรรณวงศ กรีน 294.3 ศ722อ  ไอนสไตนถามพระพุทธเจาตอบ  

พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว.  320.03 พ435ค  คําและความคดิในรัฐศาสตรรวมสมัย  
 สุพัตรา แซล่ิม   363.73 ส831ม  มหันตภัยโลกรอน Global Waming เร่ืองจริงที่ตองรู /  /
 สุวิทย วิบูลยเศรษฐ  509.2 อ115ป  ปกแหงไฟ = Wings of fire  
 อัจฉรา ชีวพันธ   495.918 อ498อ  อานสนุก - ปลุกสํานึก เลม 1  
 อัจฉรา ชีวพันธ   495.918 อ498อ  อานสนุก -  ปลุกสํานึก เลม 2  
 สิงหเสนเถระ   294.33 ส625ป  ปริศนาสอนธรรม  
 ชัชวลิต สรวารี   658.3 ช625ก  การบริหารคนกับองคกร = Managing organizational people /  /
 ธงทอง จันทรางศุ  929.7999593 ธ129น ในกําแพงแกว...กรุงเทพฯ 
 เหล่ียวฝาน   179.9 ห485จ  จตุโรวาท (โอวาท 4 ของทานเหลียวฮวม)  
 บดินทรเดชา, พระยา  959.3 บ117อ  อานามสยามยทุธ วาดวยการสงครามระหวางไทยกับลาว  
 วิศิษฐ ศรีพิบูลย   158.1 ว763พ  พลังเนรมิตร 
 ว.วชิรเมธี   294.32 ว111ธ  ธรรมะทําไม  
 ว.วชิรเมธี   294.32 ว111ธ  ธรรมะดับรอน  
 ว.วชิรเมธี   294.3444 ว111ส  สบตากับความตาย  
 ว.วชิรเมธี   294.32 ว111ธ  ธรรมะบันดาล  
 ว.วชิรเมธี   294.3444 ว111ค  คนสําราญ งานสําเร็จ  
 ว.วชิรเมธี   294.32 ว111ธ  ธรรมะหลับสบาย  
 ว.วชิรเมธี   294.32 ว111ธ  ธรรมะทอรัก   
 ว.วชิรเมธี   294.3444 ว111ธ  ธรรมะสบายใจ  
 ว.วชิรเมธี   294.32 ว111ธ  ธรรมะงอกงาม  
 ว.วชิรเมธี   294.3444 ว111ธ  ธรรมะเกร็ดแกว  
 พุทธทาสภิกข ุ   294.344 พ831ร  รูทันเลหกิเลส  
 พุทธทาสภิกข ุ   294.34 พ831ก  แกนพุทธศาสน  
 พุทธทาสภิกข ุ   294.3444 พ831ป เปลี่ยนคนเปนมนุษย  
 พุทธทาสภิกข ุ   294.3444 พ381ธ  ธรรมะ 9 ตา  
 วรากรณ สามโกเศศ  332.02401 ว296ง เงินทองของ(ไม)หม ู  



 

ผูแตง    เลขหมู     ชื่อเรื่อง 
 เบิรน, รอนดา   153.42 บ823ด  เดอะซีเคร็ต = The Secret  
 ที. คมกฤส   658.421 ท521ฝ  ฝกตนใหเปนนาย  
 ไบรอัน เทรซี่   158 บ973ว  วิธีชนะใจคนในทุกสถานการณ  
 สตีฟ  แชนดเลอร  158.2 ส172ห  50 วิธีสรางความสัมพันธที่ยอดเยีย่ม  
 ทศ คณนาพร   932.8 ท234ร  รอยคน รอยคม ภาคที1่  

ธนู แกวโอภาส   940 ธ281ป  ประวัติศาสตรยุโรป (ปรับปรุงใหม)  
 ธนู แกวโอภาส   909.82 ธ281ห  เหตุการรสําคัญที่สุดของโลกในศตวรรษแหงสงคราม /  /
 พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ  959.3 พ456ป  ประวัติศาสตรไทย ฉบับเสริมการเรียนรู  
 ทวีป วรดิลก   951 ท199ป  ประวัติศาสตรจีน  
 ธนู แกวโอภาส   960 ธ281ป  ประวัติศาสตรแอฟริกา  
 ธนู แกวโอภาส   950 ธ281ป  ประวัติศาสตรเอเชียยุคใหม 
 ธนู แกวโอภาส   970 ธ281ป  ประวัติศาสตรทวีปอเมริกา (โดยสังเขป)  
 บุญยศักดิ ์แสงระว ี  658.3 ศ574ศ  ศิลปะการใชคนของเหมาเจอตง  
 บุญยศักดิ ์แสงระว ี  303.4 บ574จ  จีนเผชิญหนาการทาทายใหม  
 ว.วชิรเมธี   294.34 ว111ฝ  ฝนตกไมตอง  
 ว.วชิรเมธี   294.34 ว111ฝ  ฟารองไมถึง  
 พระเทพเวท ี(ประยุทธ ปยุตโต) 294.344 พ335  พรตลอดป ชีวติดีตลอดไป  
 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) 294.32 พ335น  นรก-สวรรค สําหรับคนรุนใหม : และเชื่อกรรม-รูกรรม 
 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) 294.344 พ335ง  งานก็ไดผล คนก็เปนสุข : ชีวิตกับการทํางาน ฯ  
 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) 294.344 พ335ง  รักนั้นดแีน แตรักแทดีกวา : และคูสรางคูสมฯ  
 วันชัย  ประชาเรื่องวิทย  153.4 ว426ส  48 ขอคิด เพื่อชีวิตที่รํ่ารวย  
 พงศกร ประทมุวงษ  915.2 พ112ท  เที่ยวไมงอท่ัว ตีตั๋วตะลุยญ่ีปุน 2 
 ภ ูเมฆพิพัฒน   915.97 ภ641ท  เที่ยวไมงอท่ัว ตีตั๋วตะลุยเวยีดนาม(เว-ฮอยอัน)  
 นัท & กอย   915.19 น214ท  เที่ยวไมงอท่ัว ตีตั๋วตะลุยเกาหลี  
 พงศกร ประทมุวงษ  915.2 พ112ท  เที่ยวไมงอท่ัว ตีตั๋วตะลุยญ่ีปุน 3  
 J.Bluewater   914.21 จ686ท  เที่ยวไมงอท่ัว ตีตั๋วตะลุยลอนดอน  
 K.Jojhakone   915.125 ค711ท  เที่ยวไมงอท่ัว ตีตั๋วตะลุยมาเกา-ฮองกง-เซินเจิ้น  
 ธเนศ  แสวงด ี   915.957 ธ285ท  เที่ยวไมงอท่ัว ตีตั๋วตะลุยสิงคโปร  
 ประวิทย  อิทธิเมฆินทร  658.4092 ป377ผ  ผูนําเต็ม 100  
 วันชัย ตัน   919 ว426ท  ไปเที่ยว ไปทํางาน 
 พุทธทาสภิกข ุ   294.3444 พ831ค  คูมือมนุษย  



 

ผูแตง    เลขหมู     ชื่อเรื่อง 
 พุทธทาสภิกข ุ   294.3444 พ831ต  ตัวก ู- ของกู  
 พุทธทาสภิกข ุ   294.3444 พ334พ พระเจาของชาวพุทธ  
 หลิวยง    170.44 ห337ก  กลแกโกง  
 สมพร เทพสิทธา   330.1593 ส265ก  การเดินตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง 
 คเณส  ฉมารักษกุล  364.142 ค134ค  "โคตรโกง"สุวรรณภูม ิ  
 วรากรณ สามโกเศศ  332.02401 ว296ง เงินไหลมา  
 คะมิโอะโอกะ โทะเมาะ  155.2 ค237ป  เปล่ียนตัวเองใหมใน 5 นาท ี  
 กองบรรณาธิการ   658.04 ก354ธ  ธุรกิจหยอดเหรียญสุดฮิต : พาคุณไปรวยแบบสบายๆ 
 ชิตะวา    158.12 ช557ย  ยินดกีับชีวิตเปนมิตรกับความสุข  
 อานันท  ชินบุตร, แปล  158.1 บ973พ  พลังแหงความมุงมั่น = Many Miles to Go by Brian Tracy 
 สตีฟ  แชนดเลอร  658.314 ส172ค  คูมือสรางแรงจูงใจไรขีดจํากัด  
 นิธิ เอี่ยวศรวีงศ   959.3 น612ม  มลายูศึกษา : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับประชาชนมลาย ู  
 ชัยณรงค  วงศธีรทรัพย  158 ช383ล  เลือก?ความสําเร็จคือการ"เลือก 

ไดเออร, เวยน   158 ด959ค  คูมือสรางอนาคตใหเปนจริง = Manifest Your Destiny 
 เอกชัย อัศวนฤนาท, แปล  248.4 พ799ม  มหัศจรรยแหงการคิดบวก  
 บูธแมน, นิโคลัส   646.77 บ711ว  วิธีทําใหคนรกัคุณตลอดไป ภายใน 90 นาที  
 เทรซี่,ไบรอัน   158.7 ท637ก  กินกบตวันัน้ซะ! = 21 วิธียอดเยีย่มเพื่อหยดุการฯ 
 เทรซี่ , ไบรอัน   155.232 ท637น  นิสัยเงินลาน = Million Dollar Habits  
 ทรัมป, โดนัลด เจ  650.1 ท164ท  ทรัมป 101 หนทางสูความสําเร็จ  
 แบลร , มารค   658.827 บ897ก  การสรางแบรนดแบบ 360 องศาในเอเซีย  
 แพทริเชีย เอส. แดเนยีลส  909 ด957พ  พลิกประวัติศาสตรโลก : สํารวจสังคมมนษุยจากอดีตฯ 
 เฟแกน, ไบรอัน   932 ฟ571อ  อียิปตปฐพแีหงฟาโรห  

ฮาวาส, ซาฮี   932.014 ฮ400ต  ตุตันคามุน : และยุคทองของเหลาฟาโรห 
 อเล็กซานเอร, แคโรไลน  909.9495 อ374ย  ยอนรอยอารยธรรมกรีก - โรมัน  
 พอล แบรเร็ตต   567.9 บ895ต  ตะลุยโลกไดโนเสาร  
 วดีลดา  เพียงศิริ   954 ว143อ  อินเดียที่ที่ทําใหตัวเราเล็กลง : เสนทางอชันตา - เอลโลรา 
 เทพรัตนราชสุดาฯ  915.404 ท622ท  ทัศนะจากอินเดีย 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 910.445  ส4111ร โรมันสัญจร  
 วัฒนิจ คงธนารัตน, ผูแปล น จ686ค  เคท ออสเตน สืบฉบับโรแมนซ ตอน คดีศพขางบาน  
 ดาวิษ ชาญชัยวานิช, แปล  น ค972ส  สืบกรุนกาแฟ ตอน กากกาแฟมรณะ  
 โคเบน, ฮารลาน   น ค281ห  หลง = Deal breaker [นวนยิาย]  



 

ผูแตง    เลขหมู     ชื่อเรื่อง 
 โคเบน, ฮารลาน   น ค281ล  เลห = Fade away [นวนยิาย]  
 โคเบน, ฮารลาน   น ค281ส  สัญญา = Promise my [นวนิยาย]  
 โคเบน, ฮารลาน   น ค281ล  ลับ = Dakest fear [นวนิยาย] 
 โคเบน, ฮารลาน   น ค281ซ  ซอน = The Final detail [นวนิยาย]  
 โคเบน, ฮารลาน   น ค281พ  พลาด = One false move [นวนิยาย]  
 โคเบน, ฮารลาน   น ค281ค  แคน = Back spin [นวนิยาย]  
 โคเบน, ฮารลาน   น ค281ก  กลลวง = Drop shot [นวนยิาย]  
 บราวน, แดน   น บ214ล  ลารหัสมรณะ = Digital fortress  
 บราวน, แดน   น บ214ร  รหัสลับดาวินซี = The Da Vinci Code  
 บราวน, แดน   น บ214ท  เทวากับซาตาน  
 บราวน, แดน   น บ214ผ  แผนลวงสะทอนโลก = Deception point  
 คารเทอร, เฮาเวิรด  932 ค335ส  สุสานของ ตุต.อังค.อาเมน :เลม3 
 คารเทอร, เฮาเวิรด  932 ค335ส  สุสานของ ตุต.อังค.อาเมน  เลม2   
 คารเทอร, เฮาเวิรด  932 ค335ส  สุสานของ ตุต.อังค.อาเมน : เลม1   
 ทศพร ศิริสัมพันธ,บรรณาธิการ 350.0072 ท591  เทคนิควิธีการวิเคราะหนโยบาย  
 วันชยั มีชาต ิ   658 ว426ก  การบริหารองคการ 
 มานิตย จุมปา   342.06 ม453ค  คําอธิบายกฎหมายปกครองวาดวยการกระทํา 3 
 มานิตย จุมปา   342.593 ม453ว  วิพากษการปฏรูิปรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2550  
 มานิตย จุมปา   342.06 ม453ค  คําอธิบายกฎหมายปกครองวาดวยการกระทํา 1 
 มานิตย จุมปา   342.06 ม453ค  คําอธิบายกฎหมายปกครองวาดวยการกระทาํ 2  
 จุฑารัตน เอื้ออํานวย  302 จ631จ  จิตวิทยาสังคม  
 พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว.  320.03 พ435ค  คําและความคดิในรัฐศาสตรรวมสมัย  
 สุภางค จันทวานิช  001.4 ส837ก  การวิเคราะหขอมูลในการวจิยัเชิงคุณภาพ  
 สุภางค จันทวานิช  001.43 ส746ว  วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ  
 จุมพล หนิมพานชิ  320.07 จ638ก  การวิจยัเชิงคณุภาพในทางรัฐศาสตรและฯ 
 ศุภชัย ยาวะประภาษ  320.6 ศ883น  นโยบายสาธารณะ  
 ประทุมพร วัชรเสถียร  914.7 ป281ร  รัสเชีย : สีสันวันวาร  
 ประทุมพร วัชรเสถียร  915.1 ป281อ  Unseen China : ฉีกเสนทางเมืองจีน  
 ดวงใจ    915.1 ด164จ  จีน : หลายมิต ิ  
 หมอไพร   610.951 ห177ช  ชีวิตสมดุลแบบแพทยแผนจนี  
 วรภทัร ภูเจรญิ   658.4013 ว233ก  การบริหารวิถีพุทธ ตอน:ทฤษฏีการบริหารสมัยใหม 



 

ผูแตง    เลขหมู     ชื่อเรื่อง 
 วรภัทร ภูเจรญิ   658 ว233อ  องคกรแหงการเรียนรูและการบริหารความรู  
 วรภัทร ภูเจรญิ   658.4 ว233จ  เจาะลึกองคกรเรียนรู และการบริหาร 
 วรภัทร ภูเจรญิ   658.4013 ว233ก  การบริหารวิถีพุทธ ตอน : TQM การบริหารคุณภาพแบบฯ 
 วรภัทร ภูเจรญิ   294.34 ว233บ  บริหารงาน...บริหารใจ  
 วรภัทร ภูเจรญิ   294.3444 ว233น  นี่ไง...หนังสือธรรมมะแบบงายๆ...สไตลนักบริหาร 
 วรภัทร ภูเจรญิ   658.3 ว233ก  การบริหารคนดื้อ= Change management  
 วรภัทร ภูเจรญิ   658.4063 ว232ก  การบริหารนวตักรรม อยางยัง่ยืน และพอเพียง  
 กมลศักดิ ์ตั้งธรรมนิยม  641.22 ก131W  The World Wine โลกของไวน ถ่ินเมรัยทัว่พิภพ 
 กมลศักดิ ์ตั้งธรรมนิยม  641.22 ก131C  Classic Wine ไวนฝร่ังเศส เมรัยอมตะ 
 วรากรณ สามโกเศศ  338.9593 ว296ส  แสงแดดยังมีราคา  
 สุขสันต วิเวกเมธากร  923.3 ส747ส  48 กลยุทธรบชนะของเหมา 
 วัชระ รณนภากาศ ฤทธาคนี 658.409 ว382ม  แมทัพ : ภาวะผูนําเชิงเปรียบเทียบ  
 คอตเลอร,ฟลิป   658.8 ค184ค  คุณถาม คอตเลอรตอบ According to Kotler  
 ชลิต ลิมปนะเวช   658.8 ช252C  Cutting Edge CRM  
 วัตกินส, ไมเคลิ   658.4093 ว418ส  สูตรสําเร็จ 90 วัน ผูนําคนใหม  
 เอนก เหลาธรรมทัศน  302.14 อ893ป  ประชาสังคมประสบการณจากการอานฯ 

โควีย, สตีเฟน   658.4094 ค976อ  อุปนิสัยที ่8 = The 8 th habit  
 จิรพรรณ อัญญะโพธิ์  956 จ496พ  เพาเวอรยิว 
 เติ้งหยง    923.251 ต751ต  เติ้งเสี่ยวผิง : วาดวยการปฎิวตัิวัฒนธรรมฯ 
 ช่ืนจิตต แจงเจนกิจ  658.8 ช592ก  การบริหารลูกคาสัมพันธ  
 กมลศักดิ ์ตั้งธรรมนิยม  641.22 ก131W  Wine Tips779 เคล็ดลับสําหรับคอไวน 
 จักร ติงศภัทิย, แปล  658.4012 ค933A Alignment : การใช Balanceard  Scorecard ฯ 
 เดอ โบโน , เอด็เวิรด  153.42 บ919ค  คิดแนวขนาน = Parallel Thinking  
 ซัมเมอรส, ฮีทเทอร  158 ซ150ค  คูมือสรางโชคดี = The Book of Luck  
 เดอ โบโน , เอด็เวิรด  153.42 ด915ค  คิดแนวขางสําหรับนักบริหาร  
 กมลวรรณ รามเดชะ, แปล 158.2 ด883ว  วิธีสรางความประทับใจแรกพบ  
 Stevens, Mark   158.4 S165ข  เขาสอนอะไรในฮารวารด = Extreme Management  
 ธีระชัย  เชมนะสิริ  658.3 ธ663ห  เร่ืองนาคิด ชีวิตคนทํางาน = Human Touch 
 สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ  658.3 ส739น  แนวทางการพฒันาศักยภาพมนุษยดวย Competency ฯ 
 สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ  658.3 ส739น  แนวทางการพฒันาศักยภาพมนุษยดวย Competency ฯ 
 ชัยเสฎฐ พรหมศรี  658.4053 ช446ก  การจัดการความขัดแยงในองคกร  



 

ผูแตง    เลขหมู     ชื่อเรื่อง 
 ชัยเสฎฐ พรหมศรี  658.155 ช446ก  การบริหารความเสี่ยง = RISK Management  
 จักร ติงศภัทิย, แปล  658.4012 ค933A Alignment : การใช Balanceard  Scorecard  
 เบียร, ไมค   658.406 บ872ก  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
 แคทซ, ราลฟ   658.403 ค922ก  การบริหารจัดการนวัตกรรม  
 อัสติน, โรเบิรต ดี  658.404 อ582ก  การบริหาร 
 รีอารดอน, แคทลีน เค  658.4 ร492ก  กลวิธีปกครองคน  
 ไอบารา, เฮอรมีเนีย  658.3 ฮ699ก  การสอนงานปรึกษาและดูแล  
\ สุรีพร  พึ่งพุทธคุณ  658.4022 ล631ก  การบริหารจัดการทีมงาน  
 ดาเวนพอรท , โทมัส เอช  658 ด454อ  เอาชนะดวยความสามารถเชิงวิเคราะห  
 วีรวุธ มาฆะศิรานนท,ผูแปล 658.4 ด131ส  Classic Drucker สุดยอดปรมาจารยดานบริหารจัดการ 
 ณัฐยา สินตระการผล, ผูแปล 658.155 ว317ก  รูทันความเสี่ยง = Risk Intelligence  
 เกียรติขจร  โฆมานะสิน  658.5 ก277L  Lean : วิถีแหงการสรางคุณคาสูองคกรที่เปนเลิศ  
 จุฑา เทียนไทย   658.4 จ621ก  การจัดการมุมมองนักบริหาร  
 ชินน, จอรจ   155.25 ช561บ  บุคลิกภาพสูความเปนผูนํา : Leadership Development 
 โควีย, สตีเฟน   658.4093 ค976ส  สําคัญกวาทํากอน = First things first  
 แจ็คแมน, แอน   158 จ840ท  ทําใหสําเร็จ : How to get Things Done  
 วิคมันส, โย   613 ย812ส  สุขภาพดีจากภายใน สวยสดใสสูภายนอก  
 ซูซาน เทอรเนอร  658.4 S886ก  94 เครื่องมือสําหรับผูบริหารยุคใหม 
 วนิษา เรช   153.98 ว176อ  อัจฉริยะสรางได  
 วรภัทร ภูเจรญิ   658 ว233ค  KPI...ทําใหงายๆ  
 Robley Wood   658.401 R936ค  เคล็ดลับการวางแผนกลยุทธและการนํามาใชงาน  
 สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ  658.3 ส739น  แนวทางการพฒันาศักยภาพมนุษยดวย Competency 
 นวพร เรืองสกุล   658.4012 น297ห ๑ ลานคน หนึ่งความวางใจ  
 Pritchrtt, Price   152.4 พ639ม  มองโลกให"บวก" : Hard Optimism  
 ณรงควิทย แสนทอง  158 ณ242ก  กลาเปลี่ยนแปลง   

วันรักษ มิ่งเทียนมณ ี  959.1 ว436ห  หนึ่งมณฑล หนึ่งประเทศ เศรษฐกิจจีน  
 โยธิน เอื้อคณารักษ  910.4 ย842จ  จีนพิชิตโลก  
 ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์  658.3 ส557ร  เร่ิมตนอยางไร...เมื่อจะนํา competency มาใชในองคกร 
 พรพิมล ศิริกุล   641.302 พ249อ  อาหารตานไดสารพัดโรคดูดีไดทุกสภาวะ  
 ซิงเกอร, แบลร   658.4 บ897ส  สรางทีมให 
 สุริชัย หวันแกว   303.6 ส861ย  ยุติไฟใต  



 

ผูแตง    เลขหมู     ชื่อเรื่อง 
 สุริชัย หวันแกว   303.6 ส861ก  กําเนิดไฟใต  
 เทพรัตนราชสุดาฯ  320.9593 ท622บ บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยา 
 อมรา พงศาพิชญ   306 อ293ค  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
 สมพงศ ชูมาก   327.1 ส262ค  ความสัมพันธระหวางประเทศยุค 
 เกรียงศักดิ ์เจริญวงศศักดิ ์  153.43 ก768ก  การคิดเชิงวพิากษ = Critical thinking  
 เกรียงศักดิ ์เจริญวงศศักดิ ์  153.42 ก768ก  การคิดเชิงสรางสรรค = Creative thinking  
 เกรียงศักดิ ์เจริญวงศศักดิ ์ 153.42 ก768ก  การคิดเชิงกลยุทธ = Startegic thinking  
 เกียงศกัดิ ์เจริญวงศศักดิ ์  153.42 ก768ล  ลายแทงนักคดิ = A guidebook to thought analysis  
 เกรียงศักดิ ์เจริญวงศศักดิ ์  153.42 ก768ก  การคิดเชิงบูรณาการ = Integrative thnking  
 เกรียงศักดิ ์เจริญวงศศักดิ ์ 153.42 ก768ก  การคิดเชิงมโนทัศน : Conceptual thinking  
 เกรียงศักดิ ์เจริญวงศศักดิ ์  153.42 ก793ก  การคิดเชิงเปรยีบเทียบ : Comparative thinking  
 เกรียงศักดิ ์เจริญวงศศักดิ ์  153.42 ก768ก  การคิดเชิงวเิคราะห = Analytical thinking  
 เกรียงศักดิ ์เจริญวงศศักดิ ์  153.42 ก768ก  การคิดเชิงอนาคต = Futuristic Thinking 
 เกรียงศักดิ ์เจริญวงศศักดิ ์  153.42 ก768ก  การคิดเชิงสังเคราะห : Synthesis-type thinking  
 ชาญชัย แสวงศักดิ ์  342.593068 ช485ค คําอธิบายกฏหมายวาดวยการปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 ธีรสุทธิ์ พันธฤทธิ์  345.052 ธ657ก  การสอบสวน(INQUIRY) 
 วนิดา พรไพบลูย   346.04 ว197ถ  ถาม-ตอบ กฏหมายเกี่ยวกับที่ดินและปาไม เลม 1  
 วนิดา พรไพบลูย   346.04 ว197ถ  ถาม-ตอบ กฏหมายเกี่ยวกับที่ดินและปาไม เลม 2  
 ภานุพนัธ ชัยรัต   342.593085 ภ448ก การพัฒนาหลกัฏหมายเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
 ชาญชัย แสวงศักดิ ์  346.038 ช486ค  คําอธิบายกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดฯ 
 ชาญชัย แสวงศักดิ ์  342.59306 ช485ค คําอธิบายกฎหมายปกครอง  
 โกวิทย พวงงาม   342.59309 ก952ก การปกครองทองถ่ินไทย  
 ทวีเกยีตร มีนะกนษิฐ  345.593023 ท189ค คําอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ  
 ชาญชัย แสวงศักดิ ์  352.593060269 ช486ค คําอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคด ี
 ทวีเกยีตร มีนะกนษิฐ  344 ท189ค  คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป  
 คํานวน ประสบผล  174 ค357ส  สรางวัฒนธรรมการ 
 พสุ เดชะรินทร   658.4 พ479ก  กลยุทธใหมในการจัดการ  
 สมพงษ สุวรรณจิตกุล, ผูแปล 320.973 ส263ป  เปดโปงมหาอาํนาจอเมริกา : การหลงทางในศตวรรษใหม 
=  วันรักษ มิ่งมณีนาดนิ  914.6 ว436ส  สเปน : ดินแดนแหงอารยธรรมสองทวีป  
 วิไลลักษณ  ถิรนุทธิ  914.2 ว734ม  มองอังกฤษยุคใหมที่เปลี่ยนไป : By the Tyne  
 สมศักดิ ์ดํารงสุนทรชัย  306 ส282J  Japanatomy : ยุทธศาสตรความคิด วิถีชีวิตญี่ปุน 



 

ผูแตง    เลขหมู     ชื่อเรื่อง 
 อานันท  ชินบุตร, แปล  658.3 อ623ก  การบริหารแบบมาสโลว = Maslow on management  
 วริษฐ ล้ิมทองกุล   306 ว330จ  จากบางกอกถึงปกกิ่ง = The global link  
 วันรักษ มิ่งเทียนมณ ี  959.1 ว436ห  หนึ่งมณฑล หนึ่งประเทศ เศรษฐกิจจีน  
 เฉก ธนะสิริ   613 ฉ361ท  ทําอยางไรจะปราศจากโรคและชะลอความชรา  
 เฉก ธนะสิริ   113.8 ฉ361ล  เลนกับตัวเองอยางไรใหสุขกาย สุขใจ ปลอดโรคภัยเกนิ 
 เฉก ธนะสิริ   294.3 ฉ361  ทําอยางไรชีวติจะยืนยาวและมีความสุข  
 เฉก ธนะสิริ   113.8 ฉ361ช  ชีวิตนี้มหัศจรรยและพิสดารยิ่งนัก  
 ไพบูลย สุทธิ, แปล  น ซ237บ  บาปนักบุญ [นวนยิาย]  
 คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.  920.72 ค311ซ  ซูสีไทเฮา  

ไพบูลย สุทธิ, แปล  น ซ237บ  ภาพเขียนเลือด [นวนยิาย]  
 อุษณย นุชอนงค, แปล  927.5 ว967ล  เลโอนารโด  
 คึกฤทธิ์ ปราโมช   323.1196068 ค311ส สงครามผิว  
 คึกฤทธิ์ ปราโมช   321.3 ค311ฝ  ฝร่ังศักดินา  
 โจวจยาหรง   951 จ287ป  ประวัติศาสตรจีน  
 คัตสึมิ, นิชิมูระ   658.3 ก722ก  เกงงานไดทั้งงายและสนกุ 
 ยาสุฮิโกะ, โยซิฮารา  658.5 ย247พ  เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวยไคเซ็น(Kaizen)  
 นันทวด ี วงษเสถียร  428.2495911 น425ท เทคนิดการนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ  
 ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์  658.3 ส557ร  เร่ิมตนอยางไร...เมื่อจะนํา competency มาใชในองคกร  
 ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์  658.3 ธ557C  Competency ภาคปฏิบัติ...เขาทํากันอยางไร? 
 ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์  658.31124 ธ557ส สัมภาษณอยางไร...ใหไดคนที่ "ใช" สําหรับองคกร  
 ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์  658.301 ธ557ท  ทุนมนุษย : การกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อพัฒนา  
 รังสรรค  เลิศในสัตย  658.4012 ร695ค  คูมือเชิงปฏิบัติ  : วิธีการจัดทาํแผนกล 
 งามพริ้ง รุงโรจนด ี  808.5 ง340ส  สบายๆ เมื่อจับไมคพูดอังกฤษ  
 ยาสุคะ ชิเงคาสึ   658.4 ย247ห  5 ส งายนิดเดียว : 70 กลยุทธ ความรู เทคนิค และเคล็ดลับ  
 คาโดะกาวา, อิสึกะ  650.1 ค332อ  อยากยิ่งใหญตองใจหนิ  
 ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์  658.3 ธ557บ  บริหารคนอยางไรใหไดใจและไดงาน  
 ไลเคอร , เจฟฟรีย เค  658 ล979ว  วิถีแหงโตโยตา = The toyota way  
 อุทัย ภัทรสุข   914.704 อ819ส  สหัสวรรษใหมในรัสเซีย  
 ไพรัตน สูงกิจบูลย  914.704 พ988พ  พรีเวียตรัสเซีย  
 หนูเล็ก    915.95704 ห166จ 7 Routes in Singapore  
 วีณา รุธิรพงศ   916.204 ว815อ  อียิปต ดินแดนแหงฟาโรห  



 

ผูแตง    เลขหมู     ชื่อเรื่อง 
 หนูเล็ก    914.3704 ห166ช ชวนไปเชค  
 วีณา รุธิรพงศ   917.104 ว815น  นานาสาระจากคานาดาและอเมริกา  
 ธัญญรักษ ฝกความด ี  914.404 ธ468ค  คูมือนักเดนิฝร่ังเศส  
 มัทรียา ธาลีทรัพย  915.104 ม348ค  คูมือนักเดนิทางจีน  
 ศุภลักษณ สนธิชัย  919.404 ศ721ค  คูมือนักเดนิทางออสเตรเลีย  
 ดวงจนัทร อุณหะสุวรรณ  914.9204 ด161ค  คูมือนักเดนิทางเนเธอรแลนด 
 นิศารัตน สีตะสุวรรณ,  914.9404 น689ค  คูมือนักเดนิทางสวิตเซอรแลนด  
 นิศารัตน สีตะสุวรรณ,  919.304 น689ค  คูมือนักเดนิทางนิวซีแลนด  
 นิศารัตน สีตะสุวรรณ,  914 น689ย  ยุโรปตะวนัออก  
 วิโรจน ถิรคุณ   952 ว711ญ  ญี่ปุน ไปแลวไปอีก 
 นิศารัตน สีตะสุวรรณ,  914.204 น689ว  เที่ยวรอบโลกชุดินแดนในฝน อังกฤษ  
 นิศารัตน สีตะสุวรรณ,  914.3604 น689ค  คูมือนักเดนิทางออสเตรีย 
 นิศารัตน สีตะสุวรรณ,  914.502 น689ค  คูมือนักเดนิทางอิตาลี 
 วิโรจน ถิรคุณ   917.304 ว711ร  รูไวกอนไปอเมริกาฝงตะวนัตก  
 มัทรียา ธาลีทรัพย  915.6104 ม348ต  คูมือนักเดนิทางตุรกี  
 วิโรจน ถิรคุณ   914.502 ว711อ  อิตาลี ฟเวอร เลม 1  
 วิโรจน ถิรคุณ   914.502 ว711อ  อิตาลี ฟเวอร เลม 2  
 หลักแกว อัมโรสถ  158.1 ห321ม  เมล็ดพันธุแหงปญญา : ความสําเร็จอยูที่วธีิคิดพลิกชีวิต 
 หลักแกว อัมโรสถ  158.1 ห321ม  แรงบันดาลชีวติ  
 บรรยง บุญฤทธิ์   923.1 บ177จ  จักรพรรดินักรบนโปเลียน เลม1 
 โจ-แอน เบอนวัส  150 จ861ย  ยิ่งเปลี่ยนยิ่งเหมือนเดิม  
 ยรรยงค  ศรัทธาสิริ  615 ย144ม  เมื่อคุณหมอไมรูจักสารอาหารเสริมบําบัดโรค  
 เครก, จีน แอนน   152.4 ค746ง  โงแลวจะฉลาด ฉลาดแลวจะอัจฉริยะ    

สุรชาติ บํารุงสุข   303.6 ส848ว  วิกฤติใต ! : สูดวยยุทธศาสตรและปญญา  
 สรศักดิ์  สุบงกช   158 ซ489ค  คนเหนือคน = The DNA of Success  
 มนตรี แสนสุข   923.2 ม153ป  ปุระชัย เปยมสมบูรณ : ยอนรอยปฏิวัต ิจากรัฐประหาร  
 ปุระชัย เปยมสมบูรณ  658.4092 ป672ผ  ผูนําที่ดีไมมีเสือ่ม : แรงบันดาลใจสําหรับคนรุนใหม 
 บรรยง บุญฤทธิ์   923.1 บ177จ  จักรพรรดินักรบนโปเลียน เลม2 ตอนจบ  
 แชรแวส, นิโกลาส  925.303 ช795ป  ประวัติศาสตรธรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักร 
 กานตสิริ โรจนสุวรรณ, ผูแปล น ด642ร  ระบําแหงความตาย [นวนยิาย]  
 สันต ท.โกมลบุตร, ผูแปล 959.93 ป227ล  เลาเรื่องกรุงสยาม  



 

ผูแตง    เลขหมู     ชื่อเรื่อง 
 สันต ท.โกมลบุตร, ผูแปล 959.303 บ899บ  บันทึกความทรงจําของบาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวกับชวีิต 
 สันต ท.โกมลบุตร, ผูแปล 959.3 ด59จ  จดหมายเหตุรายวนั การเดินทางไปสูประเทศสยาม  
 กัณฑาทพิย สิงหะเนต ิ  920.72 ก214ย  ยอนรอยเจาจอมกกออในรัชกาลที่ 5  
 นิธิ เอียวศรวีงศ   303.4 น612ม  มหาวิทยาลัยเที่ยงวนั  
 เร่ืองชัย รักศรีอักษร, แปล  910.51 ม551ห  1421 ปที่จีนคนพบโลก  
 นิธิ เอียวศรวีงศ   959.3 น612ก  กรุงแตก , พระเจาตาก ฯ และประวัติศาสตรไทย  
 สุรพล  นาถะพินธุ  658.041 ช687ร  รากเหงาบรรพชนคนไทย : พัฒนาการทางวัฒนธรรมฯ 
 ไบรอัน เทรซี่   158 บ973ว  วิธีชนะใจคนในทุกสถานการณ  
 ลอม เพ็งแกว   915.93 ล156ก  กลับหลังหัน  
 ภทัรา นันทกาญจน  790 ภ375ว  วัฒนธรรมบันเทิงในชาติไทย : การเปลี่ยนแปลงฯ 
 ไรท, ไมเคิล   133.1 ร951ฝ  ฝร่ังคลั่งผี  
 ยาตาเบ, ยาสุกจิิ   320.9593 ย637บ  บันทึกของทูตญี่ปุนผูเห็นเหตุการณปฏิวัต ิ2475  
 บัณฑิต ล่ิวชัยชาญ  923.1 บ262ภ  ภัยฝร่ัง สมัยพระนั่งเกลาฯ  
 เอกชัย อัศวนฤนาท, แปล  248.4 พ799ม  มหัศจรรยแหงการคิดบวก  
 สมใจ รักษาศรี, แปล  658.4092 ส237ท ทัศนะยอดผูนาํ = The CEO Little Instruction Book  
 กองบรรณาธิการมติชนและขาวสด923.15498 ก354จ เจาชายแหงภฏูาน  

ภัทรา  คนึงไกวัลย  158 ภ374อ  อยากมีความสขุ! คงตอง....  
 พลอยแสง เอกญาติ แปล  303.485 ก363ล  โลกรอนฉบับคนรุน 
 การนตสิริ โรจนสุวรรณ  158 ก432ค  ความเชื่อพลังมหัศจรรยในจติใตสํานึกของคุณ  
 อีเกอร, โจเซฟ, เขียน  925.5 อ769ว  ไวโอลินไอนสไตน = Einsteins Violin  
 อานันท  ชินบุตร, แปล  158 อ643  คิดอยางผูชนะ! = Think Like a Winner!  
 ไกรฤกษ  นานา   953.3034 ก976ส  สยามกูอิสรภาพตนเอง : ทางออกและวิธีแกปญหาชาติฯ 
 จาง, ไอริส, เขียน  940.5351 จ293ห  หล่ังเลือดที่นานกิง = The rape of Nanking  
 เกษม ลมัยกุล   391.7 ก783ม  มนตเสนหแหงลูกปด  
 พีลล,นอรแมน วินเซนต,  153.4 พ799ค  คิดบวก พูดบวก ทําบวกเสียแตวันนี ้  
 แกร็บฮอรน ลีนน  153 ก888พ  พลังแหงความรูสึก  
 ทีมงาน ตวย'ตูน พิเศษ  909 จ690  เจ็ดมหัศจรรยของโลกโบราณและนครมหศัจรรยทั่วโลก 
 ทีมงาน ตวย'ตูน พิเศษ  909 ป759  เปดโลกประวตัิศาสตร  
 รัฐ มหาดเล็ก   932 ร351พ  พงศาวดารไอยคุปต : ประวตัิศาสตรอียิปตโบราณ  
 ทีมงาน ตวย'ตูน พิเศษ  914.9502 ป759  เปดกรุตํานาน กรีก - โรมัน  
 รัฐ มหาดเล็ก   909 ร351ส  10 ยอดตํานานการคนพบของโลกโบราณคดี 



 

ผูแตง    เลขหมู     ชื่อเรื่อง 
 ไอคิว 45   909 อ992ป  เปดโลกนครดกึดําบรรพ 
 อุดร จารุรัตน   398.2 อ399ค  คิงอารเธอร และ อัศวินโตะกลม  
 พุทธทาสภิกข ุ   128.2 พ831ว  วิธีรักษาสุขภาพอนามัยทางจติที่ดี  
 พุทธทาสภิกข ุ   294.35 พ831ศ  ศิลปะแหงการใชสติในทุกกรณี  
 พระธรรมโกศาจารย  158 พ334บ  บอกใหใจเปนสุข 
 พระพรหมคณุาภรณ  294.35 ป481ธ  ธรรมนูญชีวิต : A Constitution for Living  
 พุทธทาสภิกข ุ   294.361 พ831พ  พุทธประวัต ิฉบับสําหรับยุวชน  
 พุทธทาสภิกข ุ   294.301 พ831ค  เคล็ดลับในการครองชีวิต  
 พุทธทาสภิกข ุ   294.301 พ831ก  การทํางานคือการปฏิบัติธรรม 
 พระพรหมคณุาภรณ   294.3013 พ349ก  กระแสธรรมเพื่อชีวิตและสังคม  
 พุทธทาสภิกข ุ   294.32 พ831พ  พระพุทธเจาสอนอะไร ? : What did the Buddha teath?  

วนิตา รัตตบูรณินทุ  613 ว171อ  อยู 100 ปไมมแีก : ใชชีวิตจะอยางไรจะไกลหมอ 
ธรรมปราโมทย นามแฝง  613.2 ธ349อ  อาหารกับสุขภาพที่สุด : อาหารกับสุขภาพ  

 ธรรมปราโมทย นามแฝง  613 ธ349ช  ชีวิตกับสุขภาพ  
 ธรรมปราโมทย นามแฝง  613 ธ349ธ  ธรรมชาติบําบัดกับสุขภาพ 
 พระธรรมปฏก (ประยุทธ ปยุตโต) 294.32 พ335ภ  ภาวะผูนํา :ความสําคัญตอการพัฒนาคนพฒันาประเทศ /  /
 พระธรรมปฏก (ประยุทธ ปยุตโต) 294.34 พ335อ  อายุยืนอยางมคีุณคา  
 พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตโต) 294.3 พ335ก  การสรางสรรคปญญา  
 เสฐียรพงษ วรรณปก  294.308 ส893ห  หลักกรรม  
 พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตโต) 294.301 พ335น  นรก - สวรรค ในพระไตรปฏก  

พุทธทาสภิกข ุ   294.32 พ831ท  ทศพิธราชธรรม  
 เขมกะ เรียบเรยีง   294.35 ข651ห  หนาที่ของคน  
 ธีรพร คงพูล   919.3 ธ632ฤ  ฤดูกาลแหงชวีติ  
 วิษณ ุเครืองาม   641.5 ว768ค  ครัว ครม.  
 วิริยา  ศรีมันตะ   920.72 ว694ด  เด็กหญิงหมวกแดง  
 สุจิตต วงษเทศ   930.1 ส752พ  "พลังลาว" ชาวอีสาน มาจากไหน  
 สุจิตต วงษเทศ   959.301 ส752พ  คนไทยมาจากไหน?  
 วรากรณ สามโกเศศ  330 ว296ข  ขาดทุนคือกําไร : โลกนี้ไมมีอะไรฟร ีภาค 4  
 วรากรณ สามโกเศศ  330.9593 ว296ล  โลกนี้ไมมีอะไรฟรี ภาค 3  
 อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ  743 น612ร  รูปเขียนดกึดําบรรพ "สุวรรณภูม"ิ : 3,000 ปมาแลว 
 วรากรณ สามโกเศศ  330.9593 ว296ถ  ถูกสุดคือแพงสุด (โลกนี้ไมมีอะไรฟร ีภาค 5)  



 

ผูแตง    เลขหมู     ชื่อเรื่อง 
 ภาวณิีย เจริญยิง่   920 ภ478ภ  ภูมิปญญาไทย ขุมทรัพยแหงแผนดินสยาม 
 วรากรณ สามโกเศศ  330 ว296ล  โลกนี้ไมมีอะไรฟรี ภาค 2  
 หมออีฟ    294.36 ห179ส  เสียงกองจากวดัพระบาทน้ําพุ  
 ธีรยุทธ บุญมี   320.9593 ธ641ค  ความคิดสองทศวรรษ  
 วรากรณ สามโกเศศ  330 ว296ล  โลกนี้ไมมีอะไรฟรี  
 เมเยส, ฟรานเซส   น ม756ท  ทัสกานี่แสนงาม = Bella Tuscany  
 วรากรณ สามโกเศศ  330.9593 ว296ศ  ศาสตรแหงความหดหู (โลกนี้ไมมีอะไรฟรี 6) 
 สุรินทร หิรัญบูรณะ, พ.อ.  327.117 ส816ผ  ผาลัทธิกอการราย มหันตภัยของมนุษยชาติ  
 วราภรณ สามโกเศศ  330 ว321ส  สนุกกับของไมฟรี : โลกนี้ไมมีอะไรฟร ี ภาค 7  
 บินชื่, แมอีฟ   น บ331ร  รานนี้มีเรื่องเลา = Quentins [นวนยิาย]  
 กาลัญ วรพิทยตุ   324.21 ก532ร  Re-Branding พรรคประชาธิปตย  
 วสิธฐ เดชกุญชร. พล.ต.อ. 363.2 ว362ป  ปฏิรูปตํารวจ : ฝนหรือจะเปนจริง  
 ศันสนีย วีระศลิปชัย  929.72 ศ336ล  ลูกทานหลานเธอที่อยูเบื้องหลังความสําเร็จในราชสํานัก 
 ลินเดน, ยูจีน   333.92 ล743พ  เพชฌฆาตอารยธรรม : ชะตากรรมมนุษยชาติ  
 บัณฑิต ล่ิวชัยชาญ  923.1 บ262ภ  ภัยฝร่ัง สมัยพระนั่งเกลาฯ  
 แรตเนอร, มารก   620.5 ร915น  นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมจิ๋วปฏิวัติโลก  
 ฟารสัน, ริชารด   158.1 ฟ247ช  โชคดีที่เคยลม = Whoever makes the most mistakes wins  
 แบตทีล, จอหน   025.52 บ328ด  เดอะ เสิรช = The Search  
 ณิชาภา รัตนเมธากุล  641.86 ณ626ส  Sweet love's Book  
 วนินทร    919.304 ว363ฝ  ฝงหัวใจไวทีน่วิซีแลนด  
 กองบรรณาธิการขาวสด  923.1593 ก351ต  ตามหาคนในรูปภาพมงคลในหลวงกับประชาชน  
 กองบรรณาธิการขาวสด  923.1593 ก351ต  ตามหาคนในรูปภาพมงคลในหลวงกับประชาชน เลม 2  
 ไกรฤกษ  นานา   953.3034 ก976ส  สยามกูอิสรภาพตนเอง : ทางออกและวิธีแกปญหาชาติฯ 
 เร่ืองชัย รักศรีอักษร, แปล  910.51 ม551ห  1421 ปที่จีนคนพบโลก  
 ฉัตรสุมาลย   294.392 ฉ6ธ  ธรรมลีลา จากศรีลังกาไปทิเบต  
 หญิงหมัด   927 ห125ต  ตนกําเนดิที่เกดิเหต.ุ..เจาชายดาราทอง  
 -    923.1 พ323  พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส 
 กองบรรณาธิการมติชน  152.41 ม3ล  ลายแทงความสุข  
 โปรดปราน วิเทศวโรปการ 913.45 ป929ข  ขับรถเที่ยวอิตาลี 8 เมืองมรดกโลก 
 จรัญ พงษจีน   320.9593 จ154ล  ลึกแตไมลับ คนการเมือง  
 ประชาชาติธุรกิจ,  658.827 ป232B  BRAND ชน BRAND  



 

ผูแตง    เลขหมู     ชื่อเรื่อง 
 กันทิมา ชะระภิญโญ  303.66 ก389ต  ตามรอยเทาบนผืนทรายกับทหารหญิงไทยในอิรัก  
 มารติน, เดวดิ   น ม464ก  โกหกหนอยซ่ี!  
 แซนเดอรส, ลอวเรนซ  น ซ812น  นักฆามหาโหด [นวนยิาย]  
 คารแค็ทเทอรรา, ลอเรนโซ น ค335ข  ขนกวาเลือด  
 ถวัลย มาศจรสั   928.95911 ถ267น อาจินต ปญจพรรค นักเลงเรื่องสั้น 
 วิทยากร เชียงกูล   330.9593 ว583ก  การเมืองภาคประชาชนมองจากชีวิตและงานของ ฯ 
 วิทยากร เชียงกูล   320.9593 ว583ป  ปฎิรูปการเมือง  
 นฤมล สอาดโฉม  658.155 น276ก  การบริหารความเสี่ยงองคกร  
 ธนวัฒน  จารุพงษสกุล  551.523 ธ155ล  โลกรอนสุดขั้ว  วิกฤตอนาคตไทย  
 อุทิศ ขาวเธียร   658.4012 อ824ก  การวางแผนกลยุทธ  
 จุลจอมเกลาเจาอยูหวั,  390.22 จ657พ  พระราชพิธีสิบสองเดือน : พระราชฯ 
 กนกวลี ชูชัยยะ   928.1 ก125น  นายกหุลาบ สายประดษิฐ หรือศรีบรูพา  
 กนกวลี ชูชัยยะ   923.1 ก125ส  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศราฯ 
 กนกวลี ชุชัยยะ   294.3 ก125ส  สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  
 ดํารงราชานุภาพ,   923.1 ด495พ  พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 กนกวลี ชูชัยยะ   923.2 ก125ส  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
 กนกวลี ชูชัยยะ   923.2 ก125น  นายปรีด ีพนมยงค  
 กนกวลี ชูชัยยะ   923.1 ก125พ  พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัว  
 กนกวลี ชูชัยยะ   923.1 ก125ส  สมเด็จพระมหติลาธิเบศร อดุลยเดชวกิรม ฯ 
 กนกวลี ชูชัยยะ   923.1 ก125พ  พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลานภาลัย  
 ดํารงราชานุภาพ,   923.2 ค914ส  ความทรงจํา  
 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 294.30035 ส485ต ตํานานพระพทุธเจดีย  
 กนกวลี ชูชัยยะ   923.1 ก125พ  พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
 กนกวลี ชูชัยยะ   929.71 ก125พ  พลตรี พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ  
 กนกวลี ชูชัยยะ   923.1 ก125พ  พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั  
 กนกวลี ชูชัยยะ   923.7 ก125ห  หมอมหลวงปน มาลากุล  
 กนกวลี ชูชัยยะ   923.1 ก125ส  สมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนน ี  
 ดํารงราชานุภาพ,   929.71 ด485ค  คนดีที่ขาพเจารูจัก 1  
 ดํารงราชานุภาพ,   929.71 ด485ค  คนดีที่ขาพเจารูจัก 2 
 ดํารงราชานุภาพ,   929.71 ด485ค  คนดีที่ขาพเจารูจัก 3  
 ดํารงราชานุภาพ,   929.71 ด485ค  คนดีที่ขาพเจารูจัก 4  



 

ผูแตง    เลขหมู     ชื่อเรื่อง 
 ดํารงราชานุภาพ,   959.3 ด495ท  ไทยรบพมา ฉบับรวมเลม  
 ดํารงราชานุภาพ,   938.9591 ด495ช  ชีวิตและงานของสุนทรภู  
 ดํารงราชานุภาพ,   398.2 ส495น  นิทานโบราณคดี  
 กนกวลี ชูชัยยะ   928.1 ก125ส  สุนทรภู 
 กนกวลี ชูชัยยะ   923.2 ก125พ  พระยาอนุมานราชธน  
 ประพัฒน ตรีณรงค  923.2 ป314พ            พระประวัตแิละผลงานสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
 สุภาพิมพ  ธนะพรพนัธุ  913.44 ส838ท  เที่ยวฝรั่งเศส 
 สติกซ, แกรี ่   530.1 ก763ก  กาวพนกรอบไอนสไตน  BEYONEINSTEIN  
 ภาน ุ มนีวัฒนกุล   641.31 ภ446จ  จากน้ําปลาและกับแกลมถึงแฮมเบอรเกอร  
 พลอยแสง เอกญาติ แปล  303.485 ก363ล  โลกรอนฉบับคนรุนใหม  
 ขจัดภยั บุรุษพัฒน  913.591 ข241ม  มินกาลาบา... สวัสดีเมียนมาร  
 สุชาติ หงษา   294.3 ส761ป  ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา จากอดตี สูปจจุบัน  
 -    294.361 อ443  อสีติมหาเถระสาวก 80 พระอรหันต  

กุหลาบ  สายประดิษฐ  322.4209593 ก781บ เบื้องหลังการปฎิวัต ิ2475  
 ฐีตินันท  เพชรแกว  915.4 ฐ335ก  กาวแรกสูพุทธภูมิ  
 จินดา ศิริมานนท   294.3135 จ391ป  ไปเยือนถ่ินพทุธภูมิ  
 -      320.9593 ก741ม  มนุษยไมไดกนิแกลบ  
 ศักดิ์ศรี แยมนดัดา  น ศ327ภ  ภารตนิยาย  
 พระพรหมคณุาภรณ  294.3 พ349พ  พระพุทธศาสนาในอาเชยี  
 พระราชรัตนรังษี   294.363 พ388ส  สูแดน พระพทุธองค อินเดีย - เนปาล  
 พุทธทาสภิกข ุ   294.308 พ831ธ  ธรรมะกับการเมือง : คําบรรยายประจําวนัเสารฯ 
 ศุภลักษณ   910.4 ศ721ต  ตามหัวใจไปรสัเซีย  
 ธีรพร คงพูล   913.71 ธ667ล  โลกหลากสีที่แคนาดา  
 เนหรู, ยวาหระลาล  954 น799พ  พบถ่ินอินเดยี  
 โรจนา นาเจรญิ, ผูแปล  น ร927ฆ  ฆาตกรซาดิสต [นวนิยาย]  
 พัลเมอร, ไมเคิล   น พ581ว  คซีนมรณะ  
 อัลมอนด, เดวดิ   823.912 อ573ก  เกมความตาย  
 วรรธนา วงษฉัตร,ผูแปล  น ท651ฆ  ฆาตกรรมฆาตกร [นวนยิาย]  
 อัมรินทร  เนียบสกุล แปล น จ721ม  มายามรณะ 
 คอรนเวลล, แพทริเซีย  น ค189ห  เหยื่อมายา [นวนิยาย]  
 คอรนเวลล, แพทริเซีย  น ค189ห  ศพ = Postmortem [นวนิยาย]  



 

ผูแตง    เลขหมู     ชื่อเรื่อง 
 คอรนเวลล, แพทริเซีย  น ค189ห  โทษประหาร [นวนิยาย]  
 บุนเสิน  แสงมะน ี  น บ637บ  ใบไมใบสุดทาย : โศกนาฏกรรมของคนลาวพลัดถ่ิน 
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