
                                  
 
 

 
ลําดับ รายการ ผูแตง 

1 การวิเคราะหนโยบาย:ขอบขาย แนวคิด และกรณีตัวอยาง จุมพล  หนิมพานิช 
2 Insight windows 7 วศิน  เพิ่มทรัพย 
3 คัมภีร Adobe In Design CS4คูมือสรางส่ือส่ิงพิมพมืออาชีพ อดิศักดิ์  คงสัตย 
4 มือใหมหดัใช Internet ณัฐพร  มักอุดมลาภ 
5 รวมสุดยอดโปรแกรมเลนเน็ต ณัฐวฒิุ  ปยบุปผชาติ 
6 ครบเคร่ืองเร่ืองจัดการไวรัส พิษณุ  ปุระศิริ 
7 ซอมและกูฮารดดิสก สุทธิพันธุ  แสนละเอียด 
8 Inside Mac book & Mac book Pro สุทธิพันธุ  แสนละเอียด 
9 วิชาลัดกําจดัอาการผิดปกติของคอมพิวเตอร บุญศักดิ์  สันทอง 
10 ความสุขของสมอง ทํางานอยางไรใหสมองมีความสุข โมงิ  เคนอิจิโร 
11 สนุกกับ Face book ธนันญา  สินมหัต 
12 เรียน เลน เปนงาย Twitter สุธีร  นวกุล 
13 การประเมินผลนโยบาย : หลักการ แนวคิด และการ

ประยุกตใช 
จุมพล  หนิมพานิช 

14 สุขใจไปกับชาติ ชาติ  ดภิรมยกลุ 
15 เรียนอังกฤษจากสุภาษิต – คําคมไทย ฝายวิชาการไอคิวพลัส 
16 8 โรครายของวัยทํางาน ชัญวลี  ศรีสุโข 
17 แนนเนรมิต เชตวัน  เตือประโคน 
18 บันทึกลับจาวจือหยาง จาวจือหยาง 
19 ในคืนยะเยือก อัศรินทร หทัยกาญจนจํานง 
20 อินคา เปรู บรรจบ  ปุณหสวัสดิกุล 
21 คร้ัวหรรษาจากปลาราถึงวาซาบิ ฮิมิโตะ  ณ  เกยีวโต 
22 บานเหลานี้มีการคนพบ ศิเรมอร  อุณหรูป 
23 สํารับความคิด ปาริชาต  สถาปตานนท 



ลําดับ รายการ ผูแตง 
24 ออนวัยลงชีวิตยาวข้ึน โชปรา,  ดีปก 
25 ไคเซ็น ยาสุฮิโกะ, โยชิฮารา 
26 ไข 100 สมการอัจฉริยภาพ พินค็อก, สตีเฟน 
27 ไข 100 สมการอายุยืน แมคแนร, ทวสิชา 
28 รางอุบัติรักขามดวงดาว เมเยอร, สเตฟานี 
29 เจตนาเลือด ฮิงาชิฌนะ, เคโงะ 
30 อาจารยในรานคุกกี ้ นิ้งกลม 
31 คิดอยางมีกลยทุธ “ซโต, โยชิโนริ 
32 ความลับของสมอง โมงิ,เ คนอิจิโร 
33 โนเวเชนโต บาริกโก, อเลซซานโดร 
34 ความสุข ณ จดุท่ียื่นอยู หนุมเมืองจนัท 
35 การบริหารเชิงกลยุทธ เดวดิ, เ ฟรด อาร 
36 การจัดการสมยัใหม เซอรืโต, นนทศักดิ ์
37 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ พลพรู  ปยวรรณ 
38 เทคโนโลยีสารสนเทศและวตักรรมสําหรับการจัดการความรู พรรณี  สวนเพลง 
39 ไวยกรณไทย นงวรณ  พันธุเมธา 
40 รากแกวการศึกษา สาโรช  บัวศรี 
41 สัมพันธภาพสุดยอดมรดกทางความคิดของไอนสไตน บัญชา  ธนบุญสมบัติ 
42 โภชนาการกับเด็กพิชิตอวน อุรุวรรณ  แยมบริสุทธ์ิ 
43 ถอดรหัสจีโนมนุษย ริคล่ีย, แมตต 
44 กินไมรูตัว แวนซิงค,ไ บรอัน 
45 ศาสตรแหงโหร ทีมโหราจารย 
46 กัลยาณิบุปผา กองบรรณารักชมติชม 
47 เบ้ืองหลังการเยือนกรุงสยามของมกุฎราชกมุารรัสเซีย ไกรฤกษ   นานา 
48 Inside ผูหญิง ชัญวลี ศรีสุโข 
49 ทาสรักซาตาน อาริตา 
50 ภูผาแพรไทย โสภี  พรรณราย 
51 ลายราย ลายรัก แพรณัฐ 
52 มณีลําน้ําไนล โสภี  พรรณราย 
53 ไฟรักเกมรอน ณารา 



ลําดับ รายการ ผูแตง 
54 บัลลังกดาริกา ฝนดาว 
55 ขุนเขาสายนํ้าความรัก เจาสําราญ 
56 ตามรักลาหัวใจ เด็กทะเล 
57 เส่ียงหวัใจพลิกไฟรัก นับดาว 
58 ใหปกรักนําทาง อสิตา 
59 เกมรักกับดักใจ คัมซูฮี 
60 เซนจูร่ี เหตุแหงปริศนา บักคาลารโอ,ปแอร โดมิเนโก 
61 หลงเงา ซอวเยอร,แมรีล 
62 บวงรักสายลับ แบรดลีย,เซเลสต 
63 แพนดานอย หลินปง กองบรรณาธิการสํานักพิมพ

อมรินทร 
64 สีจิ๋วตะลุยอเมริกาฝกภาษาอังกฤษ โช ดึก พิล 
65 บุษบาเรรัก โสภี  พรรณราย 
66 ฟาโรหซีไนล1 จิ้งจอกทมฬิ 
67 ฟาโรหซีไนล2 จิ้งจอกทมฬิ 
68 ส้ินแสงฉาน ชาเลนท ,อิงเง 
69 รอยฝุนตะวันเดือด ณารา 
70 สายเลือดแดนตะวัน ณารา 
71 กุหลาบเมขลา ศิริวิมล 
72 อขิทโร ลูกปดมนตรา วรรณวรรธน 
73 ทรายเล่ือมมุข ซอนกล่ิน 
74 วิมายา ซอมพอ 
75 วิมายา ซอมพอ 
76 ศาสตรรักนักอานใจ ศตรัศม์ิ 
77 แมน้ํานี้ช่ือนิจนิรันดร รมแกว 
78 ปมปาริชาต อรพิม 
79 77ปญหากลุมใจของวยัทีนพรอมวิธีแก โช บุง ฮวน 
80 ผจญพอมดคณิตศาสตร อุไรวรรณ จิตเปนธม คิม 
81 อาหารเชา บํารุงสมองและรางกาย สํานักพิมพอมรินทร Cuisine 
82 English Breakfast วรเทพ 



ลําดับ รายการ ผูแตง 
83 มหัศจรรยแหงรัก ว.วชิรเมธี 
84 ความจริงของปจจุบันรอบอกชาติหนาไมได เขมกร 
85 ฮวงจุยทางเลือก สรกฤช  พงศศุพนิมิต 
86 ฟนภาษาไดอาหาร เทพรัตนราชสุดา,สยามบรมราช

กุมารี,สมเด็ดพระ 
87 เย็นเถิดโยม หระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 
88 รักแท:การฝกปฏิบัติเพอหัวใจเราเบิกบาน ติช นัท ฮันห 
89 เปล่ียนน้ําตาเปนรอยยิ้ม ประชาคม ลุนาชัย 
90 มองลึกนึกไกลใจกวาง ว.วชิรเมธี 
91 ธรรมะดัดสันดาน อมรา  สินทวีวงศ (พงศานรากุล) 
92 ชีวิตเปล่ียนไดถาใจไมยอมแพ ภาวนั 
93 พูดอยางไรเพือ่ใหวยัรุนเปดใจรับฟงคุณ เฟเบอร,อเดล 
94 วิธีพูดกับลูกวยัรุน จีนอตต,เฮม 
95 เรียนเกง รูเร็ว จําดี มีหวัคิด ดวยสุดยอดวิธีอัพเกรดสมอง ระดมชัย  งานเช่ียวชาญ 
96 ทางลัดสูอัจฉริยะ สม  สุจีรา 
97 EQ ดี อารมณดี ชีวีสดใส ณรงควิทย แสนทอง 
98 เทคนิคการมอบหมายงาน บราวน,โทมัส แอล 
99 กลวิธีการจัดการความเครียดสําหรับผูนํา ฮาลโลเวล,เอ็ดเวิรด 
100 เทคนิคการสอนงาน แม็คมานัส,แพตต้ี 
101 เกร็ดความรูพรอมประเด็นชวนคิดจาก HR พันธุแท 2 อภิวุฒิ  พิมลแสงสุริยา 
102 สรางองคกรดวยยอดคน จําลักษณ  ขุนพลแกว 
103 จัดการความรูอยางไรใหใชไดผลกับทุกระบบ สุประภาดา  โชติมณ ี
104 คิดอยางมีตรรกะ ชนะทุกเง่ือนไข ศตสึมิ นิชิมูระ 
105 ทุกส่ิงในชีวิตผูหญิงสามารถเปล่ียนแปลงใหดีข้ึนได นัม อิน ชุก 
106 อยากจะเปล่ียนชีวิตตองเปล่ียนวิธีคิด พระไพศาล วสิาโล 
107 ทุกคําพูดมีพลัง อีวอน  ออสวสัดิ์ 
108 รูทันสันดานศัพท เทียร ธรรมดา 
109 เล้ียงลูกท่ีตัวและหัวใจ จอม  ชุมชวย 
110 ใครไมปวยยกมือข้ึน วีระชัย  วาลักดิลก 
111 ในหวงนิทรา แมคมานน,ลิซา 
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112 ลิขิตฝนบันดาลรัก ชิโนทัย 
113 ไฮโซติดเกาะ : ตอน ฝนพรําในวสันตฤดู1 รัศมีจันทร 
114 เทคโนโลยีโพรโทพลาสติก ดร.จินตสมัย สุวรรณประทีป 
115 ลับแลแกงคอย อุทิศ  เหมะมูล 
116 ลานมยุเรศ ประภัสสร  เสงกุล 
117 ปศาจสันนิวาส เชลดอน,ซิดนยี 
118 น้ําเพชร ปยะพร ศักดิ์เกษม 
119 ไฮโซติดเกาะ:ตอน ฝนพรําในวสันตฤดู2 รัศมีจันทร 
120 รักซอนราย การดเนอร,ลิซา 
121 เกมฆาช่ือ ลาสซิเตอร,รีอันนอน 
122 ฆาตกร วิทยา  โสวัตร 
123 มังกรเซน วินทร  เลียงวาริณ 
124 สายเลือด เชลดอน,ซิดนยี 
125 ไฮโซติดเกาะ: ตอน เปลวแดดกลางฤดูรอน1 รัศมีจันทร 
126 ไฮโซติดเกาะ: ตอน เปลวแดดกลางฤดูรอน2 รัศมีจันทร 
127 แผนพลิกฟา อินทรีอหังการ1 หมอกมุงเมือง 
128 แผนพลิกฟา อินทรีอหังการ2 หมอกมุงเมือง 
129 ทุกส่ิงอันท่ีเรามิเคยเอ้ือนเอยตอกัน เลอวี,มารก 
130 รอยประทับ แคสต,พี.ซี. 
131 รุงในลมหนาว ดวงตะวนั 
132 พลับพลึงสีรุง สีฟา 
133 มณีจันทรา ลีลา อักษราวดี 
134 ปรารถนารัก มิถุนา 
135 นิสัยแบบนีเ้ลือดกรุป A แนๆ  จาเมะ จาเมะ 
136 นิสัยแบบนีเ้ลือดกรุป B แนๆ  จาเมะ จาเมะ 
137 นิสัยแบบนีเ้ลือดกรุป O แนๆ  จาเมะ จาเมะ 
138 นิสัยแบบนีเ้ลือดกรุป AB แนๆ จาเมะ จาเมะ 
139 เงินตอเงิน วรากรณสามโกเศศ 
140 อักล่ี ตุกกี ่ สุดารัตน  บุตรพรม 
141 อยากใหลูกเกงภาษาอังกฤษ ตองมีวิธีสอน อรสิริ  วิมลธรรม 
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142 รูกอนตายไมเสียดายชาติเกดิ ว.วชิรเมธี 
143 ตะครอ หมูบานโลกตะลึงคนจําอดีตชาต 16 กรณีศึกษา ตาย

แลวเกดิ 
ธวัชชัย  ขําชะยันจะ 

144 บทเรียนชีวิตจากคําพอคําแม พระธรรมกิตติวงศ 
145 ช่ือนี้ทานไดแตใดมา? ฮ.ซาเปยน 
146 มาตรการเศรษฐกิจโอบามา ปรีชา  ทิวะหตุ 
147 วิธีสรางเด็กดภีายใน 6 สัปดาห ฟูลเลอร แอนดรูว 
148 สาวนอยเกวลิน ตอนบักสีดา อลินา 
148 แปดสองส่ี งามพรรณ เวชชาชีวะ 
149 Tense เขาใจไดงายนดิเดยีว สุธิดา  วิมุตติโกศล 
150 พูดอังกฤษ 140 ช่ัวโมง กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส 
151 เรียนอังกฤษจากนิทานอีสป 50 เร่ือง สิงหครา 
152 พฤติกรรมองคการสมัยใหม : แนวคิดและทฤษฎี สุภานี  สฤษฎวานิช 
153 กรอบความคิดสําหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย เดสเลอร,เกรย 
154 ความสําเร็จสรางไดทุกวัน แม็กซเวลล,จอหน ซี 
155 สบายดีคริสโตเฟอร คริสโตเฟอร แจ็ค เบญจกุล 
156 คนใกลรายกวาท่ีคิด ปวีณา  หงสกลุ 
157 ตอบตามใจ วนณสิงห  ประเสริฐกุล 
158 สงครามรัก อํานาจ ราชบัลลังก เกรกอร่ี ฟลิปปา 
159 ธรรมะฮาเฮ พระมหาสมปองตาลปุตฺโต 
160 มะเร็งในเด็ก พวงทอง  ไกรพิบูลย 
161 ถารู (กู) ทําไปนานแลว ณัฐพบธรรม 
162 เปล่ียนชีวิตท่ีเหลือเพื่อความสําเร็จ ธีรวัชร  สุนทรจามร 
163 สุขภาพดีเร่ิมท่ีบาน บรรจบ  กําจัด 
164 อุดรูร่ัว (ในองคกร) กอนล่ืนลม ยรรยง  ธรรมชัชอารี 
165 จริต 6 : ศาสตรในการอานใจคน อนุสร  จันทพนัธ 
166 วิมานใจ แมคนอธ 
167 พันธะหัวใจชีค วาริส 
168 ไฟรักไฟพยาบาท เชลดอน, ซิดนีย 
169 ตรวจสุขภาพคอนโด วิญู  วานิชศิริโรจน 
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170 คนเปดกรรม 2 กรรมลิขิต มณฑล  สายทัศน 
171 สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฉบับเสริมการเรียนรู13 โครงการสารานุกรมไทยสําหรับ

เยาวชน 
172 สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฉบับเสริมการเรียนรู11 โครงการสารานุกรมไทยสําหรับ

เยาวชน 
173 เท่ียวไมงอทัวร ตีต๋ัวตะลุยสิกขิม หญิงเหล็กและนายเอเวอรเรสต 
174 เท่ียวไมงอทัวรตีต๋ัวตะลุยสวติเซอรแลนด มดเอ็กซ 
175 อังกฤษฉบับนกัเรียน BABEberry 
176 กําแพงเพชร พิจิตร กฤษกร วงศกรวุฒิ 
177 รักจังปางอุง ยอด  เนตรสุวรณ 
178 กาวท่ีพลาด เยาวชนบานกาณจนาภิเษก 
179 สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสตางๆ ลําดวน  จาดใจดี 
180 Inside ยุโรป ลวงลึก วัฒนธรรมและการคา สมพร สมบูรณศิริพันธุ 
181 Competency Model กับการประยุกตใชในองคกรไทย นิสดารก เวชยานนท 
182 เปดความคิดชีวิตอัจฉริยะ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา รมไม 
183 21 ธันวาคม 2012  วันพลิกชะตาโลก ชัชริรทร ไชยวัฒน 
184 เม่ือรางกายของหนูเปล่ียนแปลง ทากายานางิ, มิชิโกะ 
185 จีนตอนใต พวงนิล คําปงสุ 
186 เสนหรถไฟสายยุโรป วิยะดา เวชชพพิัฒน 
187 สารานุกรมไมประดับในประเทศไทย คณะบรรณาธิการสํานักพิมพ

บานและสวน 
188 รวมมติ ค.ร.ม. มติ ก.พ. และระเบียบท่ีเกี่ยวกับวินยัขาราชการ

พลเรือน 
สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. 

189 THE RULES OF WORK RICHARD TEMPLAR 
190 Becoming a RESOANT LEADER Annie  McKEE 
191 EVEN BUFFETT ISN’T PERFECT VAHAN JANJIGIAN 
192 The LAST LECTURE Jeffrey Zaslow 
193 CHANGE WE CAN BELIEVE IN BARACK OBAMA 
194 DREAMS FROM MY FATHER BARACK OBAMA 
195 THE WORLD’S HERITAGE UNESCOPUBLISHING 



ลําดับ รายการ ผูแตง 
196 Think! Before It’s Too Late EDWARD DE BONO 
197 The 7 HABITS of HIGHLY EFFETIVE PEOPLE Stephen R. COVEy 
198 What You Need to Know about  IDIOMS Virginia klein 
199 What You Need to Know about  PREPOSITIONS Anne Seaton &Howard 

Sargeant 
200 Introduction to English Writing Nitaya Suksaeresup 
201 รักษากอนหาหมอ ศรีสุภา สงแสงขจร 
202 จุมเรียบซัวร กมัพูชา วีรศักดิ์ เทียนธนะวัฒน 
203 นักสํารวจ 3 มิติ : ปาฝน โจ ฟูลลแมน 
204 คูมือการจัด CHILDREN SPACE สํานักพิมพบานและสวน 
205 มือใหมจดัสวนน้ํา สํานักพิมพบานและสวน 
206 คูมือคนรักตนไม : บัวและพรรณไมน้ํา อัศรา แพงสี 
207 สวนในบาน เลม 27 ณฤต  เลิศอุตสาหกูล 
208 ไมดอกแสนสวย อฤชร พงษไสว 
209 สารานุกรมไมประดับในประเทศไทย เลม 2 คณะบรรณาธิการสํานักพิมพ

บานและสวน 
210 วิทยาศาสตรฉลาดรู “ท่ีสุดของโลก” ฮยอนจนิ, ชา 
211 สมเด็จพระนางเจาสุนันทากมุารีรัตน แสงสูรย ลดาวัลย ,ม.ร.ว. 
212 เบ้ืองหลังราชบัลลังกรัชกาลท่ี5 เกริกฤทธ์ิ เช้ือมงคล 
213 หมอพญายม วิเชียร  อยูเกตุ 
214 Happy book ทฤษฎีแหงความสุข อัครมุนี วรรณประไพ 
215 Chris Unseen The show DVD  
216 DIY MIND MAP วชรวรรณ  ฤทธิรงค 
217 คันขวางโลก เจนนิเฟอร ค้ิม 
218 เท่ียวตะลอนรูชุมชนยั่งยนื สาธิตา โสรัสสะ 
219 Training Roadmap ตาม Competency เขาทํากันอยางไร ธํารงศักดิ์คงคาสวัสดิ์ 
220 สีสันสรางเสนหและความสําเร็จ อิชิอิ, อายูมิ 
221 ดีดีซี22 : การแบงหมูหนังสือ ระบบทศนิยมดิวอ้ี ทวา พันธุเมฆา 
223 การจัดการสมยัใหม ศ.นพ. ประสิทธ์ิ วัฒนาภา 
224 การบริหารเชิงกลยุทธ ทัศนีย ต้ังบุญเกษม 



ลําดับ รายการ ผูแตง 
225 จัดการความรูอยางไรใหใชไดกับทุกระบบ สุประภาดา โชติมณ ี
226 อัจฉริยะเลขคณิต คาเปลลา 
227 เกมอัจฉริยะ เลม 2 คาเปลลา 
228 รหัสลับ รหัสชีวิต เทมพลาร, ริชารด 
229 ไขรหัสบุคลิกภาพ ฮอดจสัน, เดวดิ 
230 เทคนิคการมอบหมายงาน ธนกฤษ  อัศวลงกรณ 
231 เทคนิคการสอนงาน สมิต สัชณุกร 
232 กลวิธีการจัดการความเครียดสําหรับผูนํา เอ็ดเวิรด ฮาลโลเวล 
233 เกง Tense เร่ืองกลวยๆ สุรีรัตน ทองอินทร 
234 เกมและกิจกรรมสรางแรงจูงใจทีมงาน เอปสไตน , โรเบิรต 
235 ดาวเดนคุณเปนได วอลกเกอร,แคลร 
236 อัจฉริยะฉลาดคิด วูเจค, ทอม 
237 การใชภาษาไทยในวงราชการ ปรียา หิรัญประดิษฐ 
238 สุขภาพดี หวัจรดเทา เชาจรดเย็น บุญศิญา เรืองสมบูรณ 
239 การจัดการความขัดแยงอยางสรางสรรค แลนโด,ซาย 
240 52 ทักษะพัฒนาสมอง ลูศส,บิล 
241 คูแทขามภพ เว็บสเตอร,ริชารด 
242 สถิติพื้นฐานเพื่องานวจิัยทองถ่ิน ศุภวัฒนากร วงศธนวสุ 
243 100 เร่ืองนารูเกี่ยวกับชีวิตยคุกอนประวัติศาสตร แมทธิว,รูเฟรต 
244 มังกรเซน รินทร เลียววาริณ 
245 อยากใหลูกเกงภาษาอังกฤษตองมีวิธีสอน อรสิริ วิมลธรรม 
246 เรียนเกงฯดวยสุดยอดวิธีอัพเกรดสมอง ระดมชัย งานเช่ียวชาญ 
247 อัลเฟรด โนเบล นาคางาวะ,โทร 
248 ความจริงของปจจุบัน..ฯ(ปกใหม) เขมกร 
249 เคหาสนรัติกาล 1 รอยประทับ ขีดขิน จินดาอนันต 
250 แลก Long lost โคเบน,ฮารลาน 
251 นักสํารวจ 3 มิติ : มหาสมุทร เอียน แกรหม 
252 โทมัส อัลวา เอดิสัน อิโนะ,ซาตาโอะ 
253 พี่นองตระกูลไรท อิโนะ,ซาดาโอะ 
254 กาลิเลโอ กาลิเลอี ทาเคอุจิ, ฮิโตชิ 



ลําดับ รายการ ผูแตง 
255 จัดสวนขนาดเล็ก ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ 
256 ไมมงคล ธัญนันท วีระกุล 
257 Condo S-M-L กรวรรณ คันโธ 
258 30ไอเดียแตงบานสวย กรวรรณ คันโธ 
259 คูมือฯทําสีใหเคร่ืองเรือน(ปรับบารโคต) ศิระ จันทรสวาสดิ์ 
260 บานสวยอยูสบาย(บานและสวนแฟร 2009) สํานักพิมพบานและสวน 
261 อัจฉริยะฝกไดกอนวยั 12 ฮวัง คึน ก ี
262 พรีเซนตงานใหเปนเลิศ  Stand & Deliver บารเนส, มารค 
263 100 เร่ืองนาท่ึงจาก 100 ประเทศท่ีเด็กๆอยากรู ฮวัง, คึนก ิ
264 ผจญพอมดคณิตศาสตร 3 ตอน เจาหนูกลิ อุไรวรรณ จิตเปนชม คิม 
265 ผจญพอมดคณิตศาสตร 2 ตอน เจาเจาทฤษฎี อุไรวรรณ จิตเปนชม คิม 
266 ชีวิตติดกรรม 4 แมชีทศพร เทวาพิทักษ,ดร 
267 มหัสจรรย แหงรัก ว.วชิรเมธี 
268 ผจญพอมดคณิตศาสตร 1 ตอน ยอดอัจฉริยะ ผศ.อุไรวรรณ จิตเปนธม  
269 ปรัญญาภาษา โสรัจจ หงศลดารมภ 
270 Introduction English จันทรลักษณ โชติรัตนดิลก 
271 การวิเคราะขอมูลทางสถิติดวยคอมพวิเตอร ศิริชัย  พงษวิจยั 
272 สองกลองมองนก ภานวุัฒน ศะสิรัตน 
273 ครูสรางชาติ นิธิ วติวุฒิพงศ 
274 ปรัชญาวิจัย รัตนะ บังสนธ 
275 เทคโนโลยีโพรโทพลาสติก ดร.จินตสมัย สุวรรณประทีป 
276 นานาทรรศนะการจัดการความรูและการสรางองคกรแหงการ

เรียนรู 
เจษฎา นกนอย และคณะ 

277 คนเปนเลาเร่ืองคนตาย นนทรี  นทีนนท 
278 ไวรัสจัดการไดครบสูตร สปายแวร และสารพัดภยัรายปวน

คอมพิวเตอร 
อมรินทร  เพ็ชรกุล 

 
 

หองสมุดและศูนยเอกสารนานาชาติ 
สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 


