
รายชื่อหนังสือใหม 
ลําดับที่ ชื่อเร่ือง 

1 เบเกอรี่ไมใชเตาอบ ฉ.7 
2 มณีสวาทเลม 1 –เลม 2  ฉ.7ล.2 

3 ตะวันฉายในมานเมฆ ฉ.7 

4 มณีสวาทเลม1 – เลม 2  ฉ8.ล.1 

5 ฟาจรดทราย ฉ.8 

6 องคกรทําดีเพ่ือสังคม พลังสรางสรรคธุรกิจยุคใหม ฉ.5 

7 เลียบเลาะเกาะใตในนิวซีแลนด ฉ.5 

8 เลียบเลาะเกาะใตในนิวซีแลนด ฉ.6 

9 Simply the best pasta & noodleฉ.7 
10 Simply the best pasta & noodle  ฉ.8 

11 Simply the best desserts ฉ.7 
12 Simply the best desserts ฉ.8 

13 Creative sandwich : Recipes for the best sandwiches ever ฉ.8 
14 มะรุมตํารับอาหารตานสารพัดโรค ฉ.8 
15 Main courses : อาหารนานาชาติ ฉ.8 
16 พับดอกไมจากธนบัตร 2  ฉ.9ล.2 
17 พับดอกไมจากธนบัตร 2  ฉ.10ล.2 

18 เอฮา ตุกตาโครเชต ฉ.7 

19 เอฮา ตุกตาโครเช ฉ.8 

20 อาหารทะเลข้ึนเหลา ฉ.7 
21  อาหารทะเลข้ึนเหลา ฉ.8 
22 โหด มัน ฮา ประสาลูกเรือ(สําราญ) ฉ.9 



23 โหด มัน ฮา ประสาลูกเรือ(สําราญ) ฉ.10 
24 International pizza ฉ.8 
25 Simply the best smoothies ฉ.7 
26 Simply the best smoothies ฉ.8 
27 แมยายคงกระพัน ฉ.8 
28 เลหรอยรัก ฉ.7 
29 เลหรอยรัก ฉ.8 
30 แรงปรารถนา ฉ.7 
31 แรงปรารถนา ฉ.8 
32 ลิขิตเสนหา ฉ.8 
33 ลิขิตเสนหา ฉ.7 
34 สวยดวยมือคุณผาพันคอ ฉ.12ล.2 
35 สวยดวยมือคุณผาพันคอ ฉ.11ล.2 
36 โครเชตของใชเล็กๆ : เพียงครึ่งวันก็ถักเสร็จ ฉ.10 
37 โครเชตของใชเล็กๆ : เพียงครึ่งวันก็ถักเสร็จ ฉ.9 
38 หมวกถักคุณหนูวัยซน 2 ฉ.10ล.2 
39 การลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม : Plagiarism ฉ.45 
40 การลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม : Plagiarism ฉ.44 
41 การลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม : Plagiarism ฉ.43 
42 การลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม : Plagiarism ฉ.42 
43 การลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม : Plagiarism ฉ.41 
44 แมวเหมียวและเพื่อน ฉ.7 
45 แมวเหมียวและเพื่อน ฉ.8 
46 Cakes & Desserts : ตํารับแมบานคลับรับประทานความอรอย ฉ.7 



47 อาหารจากผัก ฉ.8 
48 กฎบัตรอาเซียน ฉ.10 
49 หญิงยุคใหมสวยใหครบกระบวนทา  ฉ.9 
50 AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉ.11 
51 การวิจัยทางการศึกษา : หลักและวิธีการสําหรับนักวิจัย ฉ.12 
52 การวิจัยทางการศึกษา : หลักและวิธีการสําหรับนักวิจัย ฉ.11 
53 พ้ืนฐานการถักโครเชต ฉ.9 
54 พ้ืนฐานการถักโครเชต ฉ.10 
55 ครูนอกกรอบกับหองเรียนนนอกแบบ : สรรพวิธีและสารพัดลูกบาในหอง 56 
56 ถอดรหัส Error Identification & Sentence Completion ฉ.10 
57 ถอดรหัส Error Identification & Sentence Completion ฉ.11 
58 ดอกไมการบูรจากผาใยบัว ฉ.8 
59 ดอกไมการบูรจากผาใยบัว ฉ.7 
60 โครเชตของใชคุณหนูวัยซน ฉ.7 
61 โครเชตของใชคุณหนูวัยซน ฉ.8 
62 พับจีบกลีบดอกบัว ฉ.8 
63 พับจีบกลีบดอกบัว ฉ.7 
64 บายศรี : ของสูงที่ทรงคุณคา ฉ.8 
65 บายศรี : ของสูงที่ทรงคุณคา ฉ.7 
66 การทอดอาหารสําหรับมืออาชีพ ฉ.10 
67 การทอดอาหารสําหรับมืออาชีพ ฉ.11ส 
68 อัจฉริยะสรางสุข ฉ.5 
69 เราคืออาเซียน อินโดนีเซีย ฉ.11 
70 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉ.5 



71 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉ.6 
72 ผาพันคอ นิตต้ิง ฉ.10 
73 ผาพันคอ นิตต้ิง ฉ.9 
74 วิธีวิทยาการประเมินศาสตรแหงคุณคา ฉ.6 
75 มหัศจรรยการพับกระดาษ ฉ.8 
76 มหัศจรรยการพับกระดาษ ฉ.7 
77 ขนมเปยะ ฉ.8 
78 ขนมเปยะ ฉ.7 
79 ศิลปะการพับดอกบัว ฉ.7 
80 กระเปาผาหลากสไตล ฉ.8 
81 กระเปาผาหลากสไตล ฉ.7 
82 Chocolate desserts ฉ.11 
83 Chocolate desserts ฉ.10 
84 ปนเด็กเกงคิดสรางสรรค : Get creative for a brighter kid ฉ.5 

85 เมนูอาหารเจ ฉ.7 
86 เมนูอาหารเจ ฉ.8 
87 กระเปาสานเสนพลาสติก ฉ.7 
88 กระเปาสานเสนพลาสติก ฉ.8 
89 ตุกตาบาบี้ ชุดประจําชาติในประชาคมอาเซียน ฉ.11 
90 Health Care สุขภาพดีดูแลไดฉ.8 
91 Health Care สุขภาพดีดูแลไดฉ.7 
92 การจัดดอกไมจากพื้นฐานสูมืออาชีพ : Basic flower arrangement ฉ.8 
93 การจัดดอกไมจากพื้นฐานสูมืออาชีพ : Basic flower arrangement ฉ.7 
94 แรงเงา ฉ.7 



95 แรงเงา ฉ.8 
96 โครเชตตุกตานารัก ฉ.8 
97 โครเชตตุกตานารัก ฉ.7 
98 ตุกตาโครเชต ฉ.8 
99 ตุกตาโครเชต ฉ.7 

100 ถักกระเปาใบเกดวยโครเชต  ฉ.7 
101 ถักกระเปาใบเกดวยโครเชต  ฉ.8 
102 Café cake ฉ.8 

103 ศาสตรและศิลปเก่ียวกับโตะอาหาร ฉ.9 
104 ศาสตรและศิลปเก่ียวกับโตะอาหาร ฉ.10 
105 เทคนคิการเปนวิทยากรที่ประสบความสําเร็จ : เคล็ดลับการเปนสุดยอดวิทยากร! ฉ.7 
106 ศิลปการพับผาเช็ดปาก ฉ.7 
107 ศิลปการพับผาเช็ดปาก ฉ.8 
108 หลากหลายไอเดียเปเปอรมาเช ฉ.7 
109 หลากหลายไอเดียเปเปอรมาเช ฉ.8 
110 ถักหมวกดวยโครเชต ฉ.8 
111 ถักหมวกดวยโครเชต ฉ.7 
112 ดอกไมดินญี่ปุนประจําชาติในประชาคมอาเซียน ฉ.11 
113 มหัศจรรยการพับกระดาษสามมิติ ฉ.7 
114 มหัศจรรยการพับกระดาษสามมิติ ฉ.8 
115 ศิลปะการหอของขวัญ ฉ.8 
116 ศิลปะการหอของขวัญ ฉ.7 
117 ทุกอาหารเปนยา ถากินเปน ฉ.7 
118 ถอดรหัสใจไขบุคลิกภาพ : The big book of personality tests ฉ.7 



119 ถอดรหัสใจไขบุคลิกภาพ : The big book of personality tests ฉ.8 
120 คิดมุมกลับปรับชีวิตใหเปนบวก : Flip it ฉ.8 
121 คิดมุมกลับปรับชีวิตใหเปนบวก : Flip it ฉ.7 
122 วิธีวัดคา IQ ฟตสมองแบบอัจฉริยะ : The complete book of intelligence tests ฉ.7 
123 วิธีวัดคา IQ ฟตสมองแบบอัจฉริยะ : The complete book of intelligence tests ฉ.8 
124 ผาคลุมไหล 3 ฉ.9ล.3 
125 ผาคลุมไหล 3 ฉ.10ล.3 
126 เกงญี่ปุนเลมเดียวเอาอยู! ฉ.7 
127 เกงญี่ปุนเลมเดียวเอาอยู! ฉ.8 
128 ยกพลขึ้นเกาะชมทะเลกับชมไทย ฉ.4 
129 23 วิธีสรางสรรคเครื่องประดับดวยตัวเอง ฉ.8 
130 23 วิธีสรางสรรคเครื่องประดับดวยตัวเอง ฉ.7 
131 มังสวิรัต 2 อาหารเพื่อสุขภาพ ฉ.8 ล.2 
132 วิธีจัดแผนธุกิจ ฉ.7 
133 วิธีจัดแผนธุกิจ ฉ.8 
134 กลยุทธมัดใจลูกคาขั้นเทพ! : Delighting your customs ฉ.7 
135 กลยุทธมัดใจลูกคาขั้นเทพ! : Delighting your customs ฉ.8 
136 ยกพลขึ้นชมทะเลกับไทย ฉ.5 
137 พุทธธรรมนํามาประยุกตเพื่อแกปญหาสังคมไทย : จุดเปลี่ยนแหงชีวิต ฉ.5 
138 คูมือเรียนอังกฤษพิชิตเกรดเอ ฉ.5 
139 อานเถิดชาวไทย : 100 คนดังกับหนังสือดีที่อยากใหคนไทยอาน ฉ.5 
140 Muffins   ฉ.8 
141 เบเกอรี่แบบงายๆ ฉ.7 
142 เบเกอรี่แบบงายๆ ฉ.8 



143 ดอกไมเทียนญ่ีปุน ฉ.8 
144 ดอกไมเทียนญ่ีปุน ฉ.7 
145 งานประดิษฐจากกระดาษทิชชู ฉ.8 
146 งานประดิษฐจากกระดาษทิชชู ฉ.7 
147 เทคนิคเกงพูดขั้นเทพ : How you can talk to anyone in every situation  ฉ.7 
148 เทคนิคเกงพูดขั้นเทพ : How you can talk to anyone in every situation  ฉ.8 
149 ศิลปะการปนดินน้ํามันหรรษา ฉ.18 
150 ศิลปะการปนดินน้ํามันหรรษา ฉ.17 
151 ศิลปะการจัดทรายสีในแกวใส ฉ.7 
152 ศิลปะการจัดทรายสีในแกวใส ฉ.8 
153 เมคราเมสไตลญ่ีปุน ฉ.10 
154 เมคราเมสไตลญ่ีปุน ฉ.9 
155 ศิลปะสรางเหรียญโปรยทาน ฉ.8 
156 ศิลปะสรางเหรียญโปรยทาน ฉ.7 
157 ของใชจากโครเชต ฉ.10 
158 ของใชจากโครเชต ฉ.9 
159 เชื่อหรือไม...ไอนสไตนก็ยังไมรู ฉ.7 
160 เชื่อหรือไม...ไอนสไตนก็ยังไมรู ฉ.8 
161 108 ไอเดียงานเนารูด ฉ.8 
162 108 ไอเดียงานเนารูด ฉ.7 
163 สรางสรรคตุกตาจากถุงเทา ฉ.7 
164 สรางสรรคตุกตาจากถุงเทา ฉ.8 
165 ถักผาคลุมไหลสุดเกดวยโครเชต ฉ.8 
166 ถักผาคลุมไหลสุดเกดวยโครเชต ฉ.7 



167 สุดยอด Cupcake ฉ.8 
168 สุดยอด Cupcake ฉ.7 
169 ตุกตาโครเชตชุดประจําชาติในประชาคมอาเชียน ฉ.11 
170 เทคนิคการพับธนบัตรรูปดอกไม ฉ.7 
171 เทคนิคการพับธนบัตรรูปดอกไม ฉ.8 
172 Cake decorating ฉ.10 
173 Cake decorating ฉ.11 
174 ตุกตาสัตวจากกระดาษลูกฟูกหลากสฉี.7 
175 ตุกตาสัตวจากกระดาษลูกฟูกหลากสีฉ.8 
176 คูมือเตรียมสอบ TOEFL ฉ.8 
177 คูมือเตรียมสอบ TOEFL ฉ.7 
178 สตีฟ จอปส : Steve Jobs ฉ.14 
179 สตีฟ จอปส : Steve Jobs ฉ.15 
180 สตีฟ จอปส : Steve Jobs ฉ.16 
181 สตีฟ จอปส : Steve Jobs ฉ.17 
182 กระเปานิตติ้ง 2 : ถักงายๆดีไซนเกๆ ฉ.7ล.2 
183 กระเปานิตติ้ง 2 : ถักงายๆดีไซนเกๆ ฉ.8ล.2 
184 ผาคลุมไหล 4 ฉ.7 
185 ผาคลุมไหล 4 ฉ.8 
186 ศิลปะการพับผาเช็ดปากเลม 2 ฉ.10ล.2 
187 ศิลปะการพับผาเช็ดปากเลม 2 ฉ.9ล.2 
188 ศิลปะการจับจีบผา ฉ.8 
189 ศิลปะการจับจีบผา ฉ.7 
190 Asean ICT Masterp;an 2015 : แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ป 2558 ฉ.9 



191 The Bread Book : easy ways to professional bread making ฉ.11 

192 ตุกตาพวงกุญแจดินญ่ีปุน ฉ.7 
193 ตุกตาพวงกุญแจดินญ่ีปุน ฉ.8 
194 อาหารคุณแมตั้งครรภ ฉ.7 
195 อาหารคุณแมตั้งครรภ ฉ.8 
196 เซียนคณิตพิชิตสมองเสื่อม! : Number puzzles ฉ.8 
197 เซียนคณิตพิชิตสมองเสื่อม! : Number puzzles ฉ.7 
198 Born To Be กัปตัน แอรฯ สจวจ ATC  ฉ.4 
199 Born To Be กัปตัน แอรฯ สจวจ ATC  ฉ.3 
200 English for O-net & GAT : Two-Word Verbs (Phranal Verbs) ฉ.4 
201 ช็อกโกแลต ฉ.8 
202 Quit ผาสไตล Hawaiian ฉ.9 
203 Quit ผาสไตล Hawaiian ฉ.10 
204 โครเชตของใชนารักเพียงคร่ึงวันก็ถักเสร็จ ฉ.10 
205 โครเชตของใชนารักเพียงคร่ึงวันก็ถักเสร็จ ฉ.9 
206 กระเปา นิตติ้ง : ถักงายๆ ดีไซนทันสมัย ฉ.8 
207 กระเปา นิตติ้ง : ถักงายๆ ดีไซนทันสมัย ฉ.7 
208 เคร่ืองประดับจากเข็มถักโครเชต ฉ.10 
209 เคร่ืองประดับจากเข็มถักโครเชต ฉ.9 
210 กระเปาผาแฮนดเมด ฉ.10 
211 กระเปาผาแฮนดเมด ฉ.9 
212 บาน 2 ภาษา เกงอังกฤษท้ังครอบครัวงายๆ เริ่มไดท่ีบาน ฉ.5 
213 ฉลาดพูดกด Like ฉ.7 
214 ฉลาดพูดกด Like ฉ.8 



215 ทุนดีดีเรียนฟรีท่ัวโลก ฉ.4 
216 Candyman ฉ.4 

217 All for education : เมื่อมหาวิทยาลัยกาวไปพรอมกับโรงเรียน ฉ.6 
218 เสื้อถักโครเชต : New Collection 4 ฉ.10 
219 เสื้อถักโครเชต : New Collection 4 ฉ.9 
220 เสื้อถัก สําหรับผูชายในชีวิตคุณ ฉ.10 
221 เสื้อถัก สําหรับผูชายในชีวิตคุณ ฉ.9 
222 ถักหมวกใบเกดวยโครเชต ฉ.8 
223 ถักหมวกใบเกดวยโครเชต ฉ.7 
224 งานสวยดวยลายโครเชต ฉ.9 
225 งานสวยดวยลายโครเชต ฉ.10 
226 เสนทางพิชิตฝน กวาจะเปนแอรโฮสเตส ฉ.3 
227 เสนทางพิชิตฝน กวาจะเปนแอรโฮสเตส ฉ.4 
228 ทิศทางใหมประเทศไทย ทิศทางใหมของการศึกษาชุมชนทองถ่ิน ฉ.5 
229 กลับหัวคิดสรางธุรกิจพันลาน ฉ.6 
230 กลับหัวคิดสรางธุรกิจพันลาน ฉ.7 
231 อาหารและเครื่องด่ืมในโรงแรม ฉ.4 
232 อาหารและเครื่องด่ืมในโรงแรม ฉ.3 
233 ความรูพ้ืนฐานและการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ฉ.17 
234 ความรูพ้ืนฐานและการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ฉ.18 
235 คูมือทองเท่ียวทะเล ฉ.5 
236 ใครๆก็ไปเที่ยวสิงคโปร(Return) ฉ.5 
237 การทองเที่ยวกับการพัฒนา : พินิจหลวงพระบางผานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ฉ.4 
238 การทองเที่ยวกับการพัฒนา : พินิจหลวงพระบางผานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ฉ.3 



239 เท่ียวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก ฉ.5 
240 โมจิ โกจิ โฮง โฮง อยางเธอเหมียว เหมียว อยางฉัน ฉ.1 
241 การจัดการดานการตลาดอุตสาหกรรมการทองเท่ียว : Marketing management for tourism industry ฉ.10 
242 การจัดการดานการตลาดอุตสาหกรรมการทองเท่ียว : Marketing management for tourism industry ฉ.8 
243 การจัดการดานการตลาดอุตสาหกรรมการทองเท่ียว : Marketing management for tourism industry ฉ.7 
244 การจัดการดานการตลาดอุตสาหกรรมการทองเท่ียว : Marketing management for tourism industry ฉ.6 
245 พฤติกรรมนักทองเท่ียว : Tourist Behavior  ฉ.6 
246 พฤติกรรมนักทองเท่ียว : Tourist Behavior  ฉ.5 
247 พฤติกรรมนักทองเท่ียว : Tourist Behavior  ฉ.4 
248 การจัดการดานการตลาดอุตสาหกรรมการทองเท่ียว : Marketing management for tourism industry ฉ.9 
249 ใครๆก็ไปเที่ยวอังกฤษ สกอตแลนด-เวลส ฉ.5 
250 ใครๆก็ไปเที่ยวสวิตเซอรแลนด ฉ.5 
251 งานโรงแรมการบริหารงานแมบานในโรงแรมและสถาบันอื่นๆ ฉ.6 
252 ไดเวลาเท่ียวเกาหลี ฉ.5 
253 ใครๆก็ไปเที่ยวนิวซีแลนด ฉ.5 
254 Trip เด็ด โดนใจไปไมมีเบื่อ ลาว ฉ.5 
255 งานโรงแรมการบริหารงานแมบานในโรงแรมและสถาบันอื่นๆ ฉ.4 
256 งานโรงแรมการบริหารงานแมบานในโรงแรมและสถาบันอื่นๆ ฉ.5 
257 พระบิดา แหง สยาม ฉ.7 
258 ประชาคมโลก ฉ.7 
259 สี่แผนดิน แหง สยาม ฉ.7 
260 The world Encyclopedia ฉ.7 
261 เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช” ฉ.7 
262 จีน มหาอํานาจ ของโลก ฉ.7 



263 ประชาคมอาเซียน ฉ.7 
264 เฉลิมพระเกียจสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฉ.7 
265 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉ.16 
266 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉ.17 
267 ใครๆก็ไปเที่ยวฝรั่งเศส ฉ.5 
268 การโรงแรม ฉ.6 
269 การโรงแรม ฉ.5 
270 การโรงแรม ฉ.4 
271 ศิลปะการใหบริการ ฉ.4 
272 ศิลปะการใหบริการ ฉ.3 
273 ลองเรืออะแลสกา ซาตอท่ีนิวยอรก ฉ.9 
274 เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา : Technique  of  higher learning ฉ.5 
275 หลวงพระบาง : คูมือเดินทางทองเท่ียว ฉ.9 
276 การเขียนรายงานการวิจัย ฉ.16 
277 การเขียนรายงานการวิจัย ฉ.15 
278 สรางงาน สรางธุรกิจ พิชิตใจลูกคาดวยการบริการหนาราน ฉ.9 
279 การทองเที่ยวไทย จานโยบายสูรากหญา ฉ.4 
280 การทองเที่ยวไทย จานโยบายสูรากหญา ฉ.5 
281 การทองเที่ยวไทย จานโยบายสูรากหญา ฉ.6 
282 การบริหารองคการและบุคลากรทางการศึกษา ฉ.9 
283 อาหารสุขภาพดี : Kraiserm – Good Food ฉ.8 
284 อาหารสุขภาพดี : Kraiserm – Good Food  ฉ.7 



285 อรุณตวัดการเมือง ฉ.5 
286 หัดอานภาษาจีนกลางฉบับพ้ืนฐาน ฉ.8 
287 สรางชีวิต สรางธุรกิจดวยการบริการ ฉ.13 
288 ภารกิจ delete กรรม ฉ.9 
289 FRANCE : คูมือนักเดินทางฝร่ังเศส ฉ.9 
290 FRANCE : คูมือนักเดินทางฝร่ังเศส ฉ.8 
291 สิงคโปร Favites ฉ.9 
292 สิงคโปร Favites ฉ.8 
293 พัฒนาคนและองคกรดวยเกมและกิจกรรมนันทนาการ ฉ.8 
294 Blue Blood Darling ปลดล็อกหัวใจคุณชายท่ีรัก ฉ.8 
295 Blue Blood Darling ปลดล็อกหัวใจคุณชายท่ีรัก ฉ.9 
296 วิธีกาวจากจุดที่คุณอยูขามไปสูจุดที่คุณตองการ : The success principles ฉ.5 

297 แหวกสาหรีสีสวย แบกเปตะลุยเด่ียวเท่ียวอินเดีย ฉ.7 
298 12 Q ท่ีดี เพ่ือสรางชีวีใหมีสุข ฉ.5 
299 เมนูน้ําพริก ฉ.8 
300 หรอยจังฮู...เมนูปกใต ฉ.8 
301 หรอยจังฮู...เมนูปกใต ฉ.7 
302 เมนูแกงเผ็ด ฉ.8 
303 เมนูแกงเผ็ด ฉ.7 
304 อรอยหลากสไตลกับเมนูเผือกมัน ฉ.8 
305 อรอยหลากสไตลกับเมนูเผือกมัน ฉ.7 
306 ฮิปชิคชิล เท่ียว กิน ริมน้ํา ฉ.7 



307 ยํารสเด็ด ฉ.12 
308 ยํารสเด็ด ฉ.13 
309 เท่ียวฉํ่าใจในญี่ปุน 2012 ฉ.7 
310 ทิเบตท่ีเปน-ไป ฉ.7 
311 เพรียว เปรียว สูง สวย ดวย 38 สูตรฉบับ Duo Diet ฉ.5 

312 แซบอีสาน ฉ.7 
313 แซบอีสาน ฉ.8 
314 ภารกิจปดตาย : Tripwire  ฉ.5 

315 แกะรอยหยักสมอง 2 มหาเศรษฐีไอที บิลลเกตสสตีฟจอบส ฉ.9 
316 ตํานานการสรางและยายเมืองหลวงท่ัวโลกฉ.9 
317 ปาฏิหาริยรักตองสาป ฉ.8 
318 ปาฏิหาริยรักตองสาป ฉ.9 
319 สุขภาพดี All in office การบรหารและวีการปฏิบัติตนเพ่ือสุขภาพชีวิตของวัยทํางาน ฉ.9 
320 3-30-300 กิน ดื่ม เที่ยว ฉ.6ล.1 
321 จดหมายจากผูนํา : Letters from leadersฉ.1 

322 ทําอยางไรถึงจะทํางานอยางมีความสุข มีความกาวหนาไมถูกเอาเปรียบ ฉ.5 
323 กินถูก สุขสงา ฉ.9 
324 3-30-300 กิน ดื่ม เที่ยว เลม 2 ฉ.6ล.2 
325 สื่อสารชนะใจคน ฉ.9 
326 เมนูผัดเผ็ด ฉ.4 
327 สีบซอนรัก ตอนทางผานฝน ฉ.9 
328 หลักการใชคําคลายในภาษาอังกฤษ ฉ.9 



329 มหัศจรรยน้ําผ้ึง : สุดยอดอาหารและยาอายุวัฒนะจากสวรรค ฉ.5 
330 Russia beloved ลุยดงน้ําแข็งไปหาพี่หมีขาวท่ี...รัสเซีย ฉ.7 
331 หมูทําอะไรก็อรอยเลม 2 ฉ.4 เลม 2 
332 พมาตราตรึง ฉ.1 
333 ครัวแม ครัวลูก  ฉ.4 
334 Iceland..I’m in Love ตลุยไอรแลนด..ดินแดนเจาเสนห ฉ.9 

335 Iceland..I’m in Love ตลุยไอรแลนด..ดินแดนเจาเสนห ฉ.8 
336 20 คนไทยบุคคลสําคัญของโลก ฉ.9 
337 20 รานอรอย ฉ.8 
338 วันสําคัญในรอบ 1 ป ฉ.9 
339 10 บุรุษผูเปล่ียนแปลงโลก People who change the world ฉ.9 

340 สลัดจานผลไม ฉ.9 
341 สลัดจานผลไม ฉ.8 
342 ทริปสุดเดิ้นเท่ียวเพลินวันหยุด ฉ.6 
343 Mini cakes ฉ.7 
344 Mini cakes ฉ.8 
345 Inclusive early childhood education : development, resources, and practice ฉ.9 

346 เทคนิคการเปนวิทยากรที่ประสบความสําเร็จ  เคล็ดลับการเปนสุดยอดวิทยากร ฉ.8 

347 โรงเรียนสอนธุรกิจ : The Business school ฉ.7 
348 โรงเรียนสอนธุรกิจ : The Business school ฉ.8 

 



349 หมวกถักคุณหนูวัยซน 2 ฉ.9 ล.2 
350 เบบ้ีซายน  สื่อจากลูกถูกใจพอแม ฉ.7 
351 เบบ้ีซายนสื่อจากลูกถูกใจพอแมฉ.8 
352 พูดอังกฤษทันใจ ดวย mind map sentences ฉ.7 
353 พูดอังกฤษทันใจดวยmind map sentences ฉ.8 
354 Step by stebเรียนภาษาอังกฤษดวยการตูน ฉ.6 
355 ปริศนารางกาย ฉ.4 
356 งานวิจัยเรื่องการศึกษาการรับรูดานความเสี่ยงและการปองกันความเสี่ยงขณะเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย ฉ.4 
357 วิทยานิพนธการเปดรับขาวสารและการรับรูภาพลักษณกรมธุรกิจพลังงานของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ฉ.3 
358 วิทยานิพนธความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลในการรับถายโอนสถานศึกษาตามความเห็นขององคการบริหารสวนตําบล ฉ.7 
359 วิทยานิพนธการมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชนใน อ.บางสะพาน จ.ประจวบ ฉ.3 

360 ดอกไมดินญี่ปุนประจําชาติในประชาคมอาเซียน ฉ.6 
361 ฝกเขียนภาษาอังกฤษจากไดอารี่ ฉ.6 
362 ฝกเขียนภาษาอังกฤษจากไดอารี่ฉ.5 
363 หลากหลายไอเดียเปเปอรมาเช ฉ.5 
364 ศิลปะการหอของขวัญ ฉ.5 
365 นิสัยแหงความสําเร็จ ฉ.5 
366 ศิลปะการพับดอกบัว ฉ.8 

367 มหัศจรรยการพับกระดาษ 3 มิติ ฉ.5 

368 ITALIAN CUISINE ฉ.9 
369 สถิติพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัย ฉ.10 
370 เหลียวหลังแลหนาการสอนภาษาอังกฤษ ฉ.19 



371 เหลียวหลังแลหนาการสอนภาษาอังกฤษฉ.18 
372 เหลียวหลังแลหนาการสอนภาษาอังกฤษฉ.20 

 

 


