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รายการหนังสือออก ประจําเดือนตุลาคม 2562 
1 i1575005x สีจิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ / สีจิ้นผิง 

2 i15748510 Corruption and democracy in Thailand / Pasuk Phongpaichit, Sungsidh Piriyarangsan 

3 i15748522 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พรอ้มหัวข้อเรื่องทุกมาตรา / รวบรวมโดย บุญร่วม 
เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม 

4 i15748613 
Siam and the League of Nations : modernisation, sovereignty and multilateral diplomacy, 
1920-1940 / Stefan Hell. 

5 i15748819 The SAGE handbook of public administration / edited by B. Guy Peters and Jon Pierre. 

6 i15748571 
เบ้ืองแรกประชาธิปไตย : บันทึกความทรงจําของผู้อยู่ในเหตุการณ์สมัย พ.ศ. 2475-2500 / สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย, รวบรวม 

7 i1574856x 
เบ้ืองแรกประชาธิปไตย : บันทึกความทรงจําของผู้อยู่ในเหตุการณ์สมัย พ.ศ. 2475-2500 / สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย, รวบรวม 

8 i15748595 
เบ้ืองแรกประชาธิปไตย : บันทึกความทรงจําของผู้อยู่ในเหตุการณ์สมัย พ.ศ. 2475-2500 / สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย, รวบรวม 

9 i15748583 
เบ้ืองแรกประชาธิปไตย : บันทึกความทรงจําของผู้อยู่ในเหตุการณ์สมัย พ.ศ. 2475-2500 / สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย, รวบรวม 

10 i15748662 IELTS writing / Sutin Poolsawad 

11 i15748637 
ใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง 1 = Correct English for Thais 1 / Matthew (Peter) Burgess, รดา
พร หงษ์ทอง 

12 i15748625 
ใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง 1 = Correct English for Thais 1 / Matthew (Peter) Burgess, รดา
พร หงษ์ทอง 

13 i15748650 
ใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง 2 : ภาคต่อ = Correct English for Thais II : the sequel / แมทธิว (ปี
เตอร์) เบอร์เจส...[และคนอ่ืน ๆ] 

14 i15748649 คําอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหน้ี) / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์ุ 

15 i15763195 
สู่วิถีอีสานใหม ่= Isan becoming : agrarian change and the sense of mobile community in 
Northeastern Thailand / พัฒนา กิติอาษา ; พจน์ กรชิไรวรรณ, บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ, บรรณาธิการ 

16 i15745120 อารยอีโก้ บริหารอีโก้ให้เกิดพลังบวก = Ego Araya : Ego Power Plus / เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 

17 i15743998 Islamophobia : เรียนรู้ ลบเลือนความหวาดระแวง / จรญั มะลูลีม 

18 i15744012 Islamophobia : เรียนรู้ ลบเลือนความหวาดระแวง / จรญั มะลูลีม 

19 i15744000 Islamophobia : เรียนรู้ ลบเลือนความหวาดระแวง / จรญั มะลูลีม 
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20 i15744073 
เราต่างมีพุทธะในตัวเอง : The Sanity We Are Born With : A Buddhist Approach to Psychology / 
เซอเกียม ตรุงปะ ; วิจักขณ์ พานิช, บรรณาธิการ 

21 i15760273 
กระแสเสียงของสื่อเสรี 10 ปีแรกของประชาไท / ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น ; ภัควดี วีระภาสพงษ์, แปล ; ชูวัส
ฤกษ์ศิริสุข, บรรณาธิการ 

22 i15760261 
ฟุตบอลไทย ประวัติศาสตร์ อํานาจ การเมือง และความเป็นชาย / วสันต์ ปัญญาแก้ว, พรศกร สงวนศักด์ิ, 
จุติพร ทรัพย์ปัญญาญาณ, บรรณาธิการ 

23 i1576025x 
ฟุตบอลไทย ประวัติศาสตร์ อํานาจ การเมือง และความเป็นชาย / วสันต์ ปัญญาแก้ว, พรศกร สงวนศักด์ิ, 
จุติพร ทรัพย์ปัญญาญาณ, บรรณาธิการ 

24 i15760248 ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก : ผู้หญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนช้ันใหม ่/ วสันต์ ปัญญาแก้ว, บรรณาธิการ 

25 i15760236 ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก : ผู้หญิง อํานาจ วัฒนธรรมแฟน และชนช้ันใหม ่/ วสันต์ ปัญญาแก้ว, บรรณาธิการ 

26 i15760224 มองหน้าแลหลงัวิกฤตความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา / วัชรินทร์ ยงศิริ 

27 i15757286 ความเป็นธรรมเชิงวรรณศิลป์ / สุวรรณา สถาอานันท์, บรรณาธิการ 

28 i15757274 ความเป็นธรรมเชิงวรรณศิลป์ / สุวรรณา สถาอานันท์, บรรณาธิการ 

29 i15763432 คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ / ติช นัท ฮันห์, เขียน ; รสนา โตสิตระกูล, สนัติสุข โสภณสริิ, แปล 

30 i15763365 เปิดหน้าประวัติศาสตร์มาเลเซีย / เกริกฤทธ์ิ เช้ือมงคล 

31 i15763353 
นโยบายต่างประเทศของเวียดนามหลังปี 1986 กรณีนโยบายของเวียดนามต่อไทย = Vietnam's foreign 
policy since 1986 : a case of Vitnam's policy towards Thailand / ธัญญาทิพย์ ศรีพนา 

32 i15777431 หลักคิด การจัดการหลักสูตรและการสอน / ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 

33 i15777443 หลักคิด การจัดการหลักสูตรและการสอน / ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 

34 i15645800 ราษฎรสามัญหลังวันปฏิวัติ 2475 / ศราวุฒิ วิสาพรม 

35 i15645794 ราษฎรสามัญหลังวันปฏิวัติ 2475 / ศราวุฒิ วิสาพรม 

36 i15763717 
บันทึกการเดินทางของอ็องรีมูโอต์ในสยามกัมพูชาลาว และอินโดจีนตอนล่างและส่วนอ่ืนๆ / อ็องรี มูโอต์ ; 
กรรณิกา จรรย์แสง, แปล 

37 i15763705 มหาพิชัยสงคราม / ประดิษฐ ์พีระมาน ; สิราภา ธนบดีภัทร, บรรณาธิการ 

38 i15763699 พิชัยสงครามสามก๊ก / สามก๊ก ; สังข์ พัธโนทัย, ผู้แปล 

39 i15763523 ผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวศุกร์ / เรียบเรียงโดย สงกรานต์ จิตสุทธิภากร 

40 i15763547 ผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวศุกร์ / เรียบเรียงโดย สงกรานต์ จิตสุทธิภากร 

41 i15763559 
ว่ิงถูกวิธี เบิร์นดี มีแต่เฟิร์ม = How to burn your body fat in the most effective way / เจมส์ ชูอิจิ 
นากาโนะ ; ก่ิงดาว ไตรยสุนันท์, แปล 
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42 i15763560 
ว่ิงถูกวิธี เบิร์นดี มีแต่เฟิร์ม = How to burn your body fat in the most effective way / เจมส์ ชูอิจิ 
นากาโนะ ; ก่ิงดาว ไตรยสุนันท์, แปล 

43 i15646543 
สิทธิมนุษยชน : ความรู้ฉบับพกพา = Human Right : a very short introduction / แอนดรูว์ แคลปแฮม
; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธ์ิกุล และสุนีย์ สกาวรตัน์, แปล 

44 i15757365 สีจิ้นผิงบนทางแยกประวัติศาสตร์ / หยางจงเหม่ย, เขียน ; กนิษฐา ลีลามณี, แปล 

45 i15757353 สีจิ้นผิงบนทางแยกประวัติศาสตร์ / หยางจงเหม่ย, เขียน ; กนิษฐา ลีลามณี, แปล 

46 i15757341 
อย่าคิดถึงช้าง : คู่มือการสร้างการเมืองใหม่ผ่านการวางกรอบคิดและวาทกรรมสาธารณะ = The all new 
don't think of an elephant : know your values and frame the debate / จอร์จ เลคอฟฟ์ ; ฐณฐ 
จินดานนท์, แปล 

47 i1575733x 
อย่าคิดถึงช้าง : คู่มือการสร้างการเมืองใหม่ผ่านการวางกรอบคิดและวาทกรรมสาธารณะ = The all new 
don't think of an elephant : know your values and frame the debate / จอร์จ เลคอฟฟ์ ; ฐณฐ 
จินดานนท์, แปล 

48 i15763419 สะกดรอยสินไซ / นัทธ์หทัย วนาเฉลิม 

49 i15763407 สะกดรอยสินไซ / นัทธ์หทัย วนาเฉลิม 

50 i15763390 สะกดรอยสินไซ / นัทธ์หทัย วนาเฉลิม 

51 i15763389 สะกดรอยสินไซ / นัทธ์หทัย วนาเฉลิม 

52 i15757328 
ดํ้า แถน กําเนิดรัฐไท : สาวรกรากต้นตอ คนไท ชุมชนไท-ลาว และความเป็นไท/ไต/ไทย/สยาม / ชลธิรา
สัตยาวัฒนา ; ทองแถม นาถจํานง, บรรณาธิการ 

53 i15763316 ชาวเวียดนามอพยพ : นายทุนยุค "ไทยใหม"่ และการกลายเป็นชนช้ันนําเมืองชายแดน / ศริญญา สุขรี 

54 i15745375 สามทศวรรษในกระทรวงการต่างประเทศ / พิษณุ จันทรวิ์ทัน ; ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, บรรณาธิการ 

55 i15745405 สามทศวรรษในกระทรวงการต่างประเทศ / พิษณุ จันทรวิ์ทัน ; ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, บรรณาธิการ 

56 i15745387 สามทศวรรษในกระทรวงการต่างประเทศ / พิษณุ จันทรวิ์ทัน ; ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, บรรณาธิการ 

57 i15745417 สามทศวรรษในกระทรวงการต่างประเทศ / พิษณุ จันทรวิ์ทัน ; ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, บรรณาธิการ 

58 i15742544 มลายูที่รู้สึก / ศรยุทธ เอ่ียมเอื้อยุทธ 

59 i15742532 มลายูที่รู้สึก / ศรยุทธ เอ่ียมเอื้อยุทธ 

60 i15741266 
แผนทีส่ร้างชาติ รัฐประชาชาติกับการทําแผนที่หมู่บ้านไทยในยุคสงครามเย็น / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ ; 
พิพัฒน์ พสุธารชาติ, เอกรินทร์ ต่วนศิริ และ สมัคร ์กอเซม็, บรรณาธิการ 

61 i15741254 
แผนทีส่ร้างชาติ รัฐประชาชาติกับการทําแผนที่หมู่บ้านไทยในยุคสงครามเย็น / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ ; 
พิพัฒน์ พสุธารชาติ, เอกรินทร์ ต่วนศิริ และ สมัคร ์กอเซม็, บรรณาธิการ 
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62 i15763341 
เนปิดอว์ : ปราการเหล็กกองทัพพม่า = Naypyidaw : the lron fortification of Myanmar armed 
forces (Tatmadaw) / ดุลยภาค ปรีชารัชช 

63 i1564599x บันทึกประวัติศาสตร์ "มหากาพย์เขาพระวิหาร" / นพดล ปัทมะ 

64 i15645836 ชาวเวียดนามอพยพ : นายทุนยุค "ไทยใหม"่ และการกลายเป็นชนช้ันนําเมืองชายแดน / ศริญญา สุขรี 

65 i1576333x 
บันทึกการลงพ้ืนที่ใน 7 ประเด็นข่าวชายขอบของคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง / โครงการสื่อสารสุขภาวะ
ชุมชนชายขอบ 

66 i15763328 
บันทึกการลงพ้ืนที่ใน 6 ประเด็นข่าวชายขอบของคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง / โครงการสื่อสารสุขภาวะ
ชุมชนชายขอบ 

67 i15759520 
ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ.2475-2500 = A political history of Thailand-Siam 1932-1957 / 
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 

68 i15759532 
ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ.2475-2500 = A political history of Thailand-Siam 1932-1957 / 
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 

69 i15757316 
เสนาธิปไตย : รัฐประหารกับการเมืองไทย = Militocracy : military coup and Thai politics / สุรชาติ 
บํารุงสุข 

70 i15757304 
เสนาธิปไตย : รัฐประหารกับการเมืองไทย = Militocracy : military coup and Thai politics / สุรชาติ 
บํารุงสุข 

71 i15757298 
เลือดทิเบต = Born in Tibet / เชอเกียม ตรุงปะ, ถ่ายทอดผ่านเอสเม แดรมเมอร์ โรเบิร์ตส ; บุลยา, แปล ; 
พจนา จันทรสนัติ, บรรณาธิการ 

72 i15740341 
ประวัติศาสตร์สังคมล้านนา : ความเคลื่อนไหวของชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น / อานันท์ กาญจนพันธ์ุ ; วศิน
ปัญญาวุธตระกูล และ ชัยพงษ์ สําเนียง, บรรณาธิการ 

73 i15743986 Islamophobia : เรียนรู้ ลบเลือนความหวาดระแวง / จรญั มะลูลีม 

74 i15740444 ปรัชญาภาษา / โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ 

75 i15740420 ปรัชญาภาษา / โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ 

76 i15744085 
เราต่างมีพุทธะในตัวเอง : The Sanity We Are Born With : A Buddhist Approach to Psychology / 
เซอเกียม ตรุงปะ ; วิจักขณ์ พานิช, บรรณาธิการ 

77 i15744061 
เราต่างมีพุทธะในตัวเอง : The Sanity We Are Born With : A Buddhist Approach to Psychology / 
เซอเกียม ตรุงปะ ; วิจักขณ์ พานิช, บรรณาธิการ 

78 i15743950 
ฟอลคอน การเผชิญภัยของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ / วิลเลยีม ดาลตัน ; เสฐียรโกเศศ, แปลและเรียบเรยีง ; 
พินิจ หุตะจินดา, บรรณาธิการ 

79 i15741242 
เมือง-กิน-คน : แถลงการณ์ว่าด้วยเรื่องนคราภิวัฒน์ การพัฒนาเมือง และสุขภาวะเมืองของไทย / พิชญ์
พงษ์สวัสด์ิ ; ยุวดี คาดการณ์ไกล, บรรณาธิการ 

80 i15754340 ศัพท์อังกฤษ 6,000 คํา ไม่รู้ไม่ได้ / ทมี Life Balance ; เอกชัย เกรียงโกมล, บรรณาธิการ 

81 i15754352 ศัพท์อังกฤษ 6,000 คํา ไม่รู้ไม่ได้ / ทมี Life Balance ; เอกชัย เกรียงโกมล, บรรณาธิการ 
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82 i1574680x 
บริหารงานด้วยกลยุทธ์สามก๊ก / หลี่เฟย, โจวเค่อซี, ผู้แต่ง ; บุญศักด์ิ แสงระวี, แปลและเรียบเรียง, ขวัญชัย
สันติสุขคงชัย, บรรณาธิการ 

83 i15746793 
บริหารงานด้วยกลยุทธ์สามก๊ก / หลี่เฟย, โจวเค่อซี, ผู้แต่ง ; บุญศักด์ิ แสงระวี, แปลและเรียบเรียง, ขวัญชัย
สันติสุขคงชัย, บรรณาธิการ 

84 i15747001 ต้องรอด : เจาะลึกภัยพิบัติพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส / สมยศ ศุภกิจไพบูลย์ 

85 i15746999 ต้องรอด : เจาะลึกภัยพิบัติพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส / สมยศ ศุภกิจไพบูลย์ 

86 i15745119 
เจ้าฟ้าแห่งอาทิตย์อัสดง : ความทรงจําจากรัฐฉาน / มอริส คอลลิส ; สทุธิศักด์ิ ปาลโพธ์ิ, ผู้แปล ; ไพศาลย์
เป่ียมเมตตาวัฒน์, บรรณาธิการ 

87 i15747621 อารยมหาพลัง พลานุภาพผู้นํา : พลังเคลื่อนปวงประชาสู่ความอารยะ / เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 

88 i15746719 ความลับของที่ทํางาน ตอน ฉันต้องอยู่ได้และอยู่รอด / มานพ ศิริชวลิต ; นักรบ พิมพ์ขาว, บรรณาธิการ 

89 i15746720 ความลับของที่ทํางาน ตอน ฉันต้องอยู่ได้และอยู่รอด / มานพ ศิริชวลิต ; นักรบ พิมพ์ขาว, บรรณาธิการ 

90 i1574517x 
ครูการเมือง ความคิด ชีวิต และผลงาน ของ ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิณ / ลิขิต ธีรเวคิน ; ประจักษ์ ก้องกีรติ, 
วรรณภา ติระสังขะ และ อรรถสิทธ์ิ พานแก้ว, บรรณาธิการ 

91 i15788131 
ก่อนกําแพงเบอร์ลินจะสิ้นสญู : สังเขปการปฏิวัติประชาชนในเยอรมันตะวันออก / บรรพต กําเนิดศิริ ; 
ศรัณย์ วงศ์ขจติร, บรรณาธิการ 

92 i15788155 
ก่อนกําแพงเบอร์ลินจะสิ้นสญู : สังเขปการปฏิวัติประชาชนในเยอรมันตะวันออก / บรรพต กําเนิดศิริ ; 
ศรัณย์ วงศ์ขจติร, บรรณาธิการ 

93 i15788143 
ก่อนกําแพงเบอร์ลินจะสิ้นสญู : สังเขปการปฏิวัติประชาชนในเยอรมันตะวันออก / บรรพต กําเนิดศิริ ; 
ศรัณย์ วงศ์ขจติร, บรรณาธิการ 

94 i15789007 ฟูโกต์ ความรู้ฉบับพกพา / กัตติง แกรี ; สายพิณ ศุพุทธมงคล, ผู้แปล 

95 i15788994 ฟูโกต์ ความรู้ฉบับพกพา / กัตติง แกรี ; สายพิณ ศุพุทธมงคล, ผู้แปล 

96 i15646580 
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก : ความรู้ฉบับพกพา / โรเบิร์ต ซี อัลเลน ; สมคิด พุทธศรี และ ศุภณัฏฐ ์ศศิ
วัตน์, แปล 

97 i15646506 
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก : ความรู้ฉบับพกพา / โรเบิร์ต ซี อัลเลน ; สมคิด พุทธศรี และ ศุภณัฏฐ ์ศศิ
วัตน์, แปล 

98 i15788982 คอร์รัปชัน : ความรู้ฉบับพกพา / เลสล ีโฮล์มส ์; พิเศษ สอาดเย็น และ ธงทอง จันทรางศุ, ผู้แปล 

99 i15788970 คอร์รัปชัน : ความรู้ฉบับพกพา / เลสล ีโฮล์มส ์; พิเศษ สอาดเย็น และ ธงทอง จันทรางศุ, ผู้แปล 

100 i15788969 
ประชาธิปไตย : ความรู้ฉบับพกพา = Democracy : A Very short introduction / เบอร์นาค คริก ; อธิป 
จิตตฤกษ์, แปล 

101 i15788957 
ประชาธิปไตย : ความรู้ฉบับพกพา = Democracy : A Very short introduction / เบอร์นาค คริก ; อธิป 
จิตตฤกษ์, แปล 
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102 i15788106 Global change 4 / วรากรณ์ สามโกเศศ 

103 i1578809x Global change 4 / วรากรณ์ สามโกเศศ 

104 i15788192 
Autonomia : ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฏิวัติของส่วนรวม / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ ; กิตติ
พล สรัคคานนท์, บรรณาธิการ 

105 i15788945 
สิทธิมนุษยชน : ความรู้ฉบับพกพา = Human Right : a very short introduction / แอนดรูว์ แคลปแฮม
; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธ์ิกุล และสุนีย์ สกาวรตัน์, แปล 

106 i15788933 
สิทธิมนุษยชน : ความรู้ฉบับพกพา = Human Right : a very short introduction / แอนดรูว์ แคลปแฮม
; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธ์ิกุล และสุนีย์ สกาวรตัน์, แปล 

107 i15789068 
ญี่ปุ่นสมัยใหม ่: ความรู้ฉบับพกพา = Moder Japan : a very short introduction / คริสโตเฟอร์ โกโต-
โจนส์ ; พลอยแสง เอกญาติ, แปล 

108 i15789056 
ญี่ปุ่นสมัยใหม ่: ความรู้ฉบับพกพา = Moder Japan : a very short introduction / คริสโตเฟอร์ โกโต-
โจนส์ ; พลอยแสง เอกญาติ, แปล 

109 i15789081 
โลกาภิวัตน์ : ความรู้ฉบับพกพา = Globalization : a very short introduction / แมนเฟร็ด สเตเกอร์ ; 
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, ผู้แปล 

110 i1578907x 
โลกาภิวัตน์ : ความรู้ฉบับพกพา = Globalization : a very short introduction / แมนเฟร็ด สเตเกอร์ ; 
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, ผู้แปล 

111 i15789329 ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต / วีรพร นิติประภา 

112 i15789317 ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต / วีรพร นิติประภา 

113 i15789342 สังคมกับกฎหมาย / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 

114 i15789330 สังคมกับกฎหมาย / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 

115 i15787692 
กลยุทธ์ดับนิสยัห่วยแตก : HOw to stop feeling like sh*t 14 habits that are holding you back 
from happiness / แอนเดรยี โอเวน ; กนกวรรณ สุวรรณภักดี, ผู้แปล 

116 i15787709 
กลยุทธ์ดับนิสยัห่วยแตก : HOw to stop feeling like sh*t 14 habits that are holding you back 
from happiness / แอนเดรยี โอเวน ; กนกวรรณ สุวรรณภักดี, ผู้แปล 

117 i15787680 
สําเร็จได้ไม่ต้องรอให้สมบูรณแ์บบ = How to be an imperfectionist / สตีเฟน ไกส ์; ชนิกานต์ แตงน้อย
, ผู้แปล ; ธนัชชา เศาธยะนันท์ และ ปุญญิศา เปล่งรัศมี, บรรณาธิการ 

118 i15787679 
สําเร็จได้ไม่ต้องรอให้สมบูรณแ์บบ = How to be an imperfectionist / สตีเฟน ไกส ์; ชนิกานต์ แตงน้อย
, ผู้แปล ; ธนัชชา เศาธยะนันท์ และ ปุญญิศา เปล่งรัศมี, บรรณาธิการ 

119 i15788428 สิ่งสําคัญของชีวิต / น้ิวกลม ; วันพุทธ รักษส์ุดตา, บรรณาธิการ 

120 i15788441 สิ่งสําคัญของชีวิต / น้ิวกลม ; วันพุทธ รักษส์ุดตา, บรรณาธิการ 

121 i1578843x สิ่งสําคัญของชีวิต / น้ิวกลม ; วันพุทธ รักษส์ุดตา, บรรณาธิการ 
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122 i15787928 สุขภาพดีอายุ 100 ปี คณุก็มไีด้ / ตนุพล วิรุฬหการุญ ; อิศวเรศ ตโนมุท, บรรณาธิการ 

123 i15787916 สุขภาพดีอายุ 100 ปี คณุก็มไีด้ / ตนุพล วิรุฬหการุญ ; อิศวเรศ ตโนมุท, บรรณาธิการ 

124 i15787904 
ขจัดไขมันพอกตับ ด้วยเคล็ดลับที่ง่ายเกินคาด / ทาเคชิ ครุิฮาระ ; โชว์เดียร์ มามุติพงศ์, ผู้แปล ; อิศวเรศ 
ตโมนุท, บรรณาธิการ 

125 i15787898 
ขจัดไขมันพอกตับ ด้วยเคล็ดลับที่ง่ายเกินคาด / ทาเคชิ ครุิฮาระ ; โชว์เดียร์ มามุติพงศ์, ผู้แปล ; อิศวเรศ 
ตโมนุท, บรรณาธิการ 

126 i15788246 China 5.0 : สจีิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม ่และแผนการใหญ่ AI / อาร์ม ต้ังนิรันดร์ 

127 i15788271 China 5.0 : สจีิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม ่และแผนการใหญ่ AI / อาร์ม ต้ังนิรันดร์ 

128 i1578826x China 5.0 : สจีิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม ่และแผนการใหญ่ AI / อาร์ม ต้ังนิรันดร์ 

129 i15788258 China 5.0 : สจีิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม ่และแผนการใหญ่ AI / อาร์ม ต้ังนิรันดร์ 

130 i15788465 สมองคนรวย สมองคนจน / มย็องจ็องซ็อน ; อาสยา อภิชนางกูร, แปล ; ผาณิต ธนะสขุ, บรรณาธิการ 

131 i15788477 สมองคนรวย สมองคนจน / มย็องจ็องซ็อน ; อาสยา อภิชนางกูร, แปล ; ผาณิต ธนะสขุ, บรรณาธิการ 

132 i15789445 Islamophobia : เรียนรู้ ลบเลือนความหวาดระแวง / จรญั มะลูลีม 

133 i15788052 
ปัญญาญาณ : การรู้ที่อยู่นอกเหตุเหนือผล = Intuition : knowing beyond logic / Osho ; ประพนธ์ 
ผาสุขยืด, แปลและเรียบเรียง ; อิศวเรศ ตโนมุท, บรรณาธิการ 

134 i15788064 
ปัญญาญาณ : การรู้ที่อยู่นอกเหตุเหนือผล = Intuition : knowing beyond logic / Osho ; ประพนธ์ 
ผาสุขยืด, แปลและเรียบเรียง ; อิศวเรศ ตโนมุท, บรรณาธิการ 

135 i1578793x ในเวลาที่หม่นเศร้า ชีวิตก็ยังเป็นของเรา / คิมรันโด ; วิทยิา จันทร์พันธ์, แปล ; พรชนก บัวสุข, บรรณาธิการ

136 i15787941 ในเวลาที่หม่นเศร้า ชีวิตก็ยังเป็นของเรา / คิมรันโด ; วิทยิา จันทร์พันธ์, แปล ; พรชนก บัวสุข, บรรณาธิการ

137 i15789470 นิติปรัชญาเบ้ืองต้น = Introduction to philosophy of law / สมยศ เช้ือไทย 

138 i15789469 นิติปรัชญาเบ้ืองต้น = Introduction to philosophy of law / สมยศ เช้ือไทย 

139 i15788039 เดอะท็อปพาวเวอร์ = พลังจติใต้สํานึกพลังสู่ความสําเร็จ / สม สุจีรา ; ภัทรภร นิลเศรษฐี, บรรณาธิการ 

140 i15788040 เดอะท็อปพาวเวอร์ = พลังจติใต้สํานึกพลังสู่ความสําเร็จ / สม สุจีรา ; ภัทรภร นิลเศรษฐี, บรรณาธิการ 

141 i15787990 
กาลครั้งหน่ึงของโปรตุเกส : ประวัติศาสตร์โปรตุเกสจากจักรวรรดิทางทะเลสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตย / 
สุธาชัย ย้ิมประเสริฐ 

142 i15788003 
กาลครั้งหน่ึงของโปรตุเกส : ประวัติศาสตร์โปรตุเกสจากจักรวรรดิทางทะเลสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตย / 
สุธาชัย ย้ิมประเสริฐ 

143 i15788027 แน่ใจหรือว่าคอืวิถีพุทธ / ณฐัพบธรรม ธนันท์เมธากรณ์ ; ตรีนุชา, ภัทรพร นิลเศรษฐี, บรรณาธิการ 

144 i15788015 แน่ใจหรือว่าคอืวิถีพุทธ / ณฐัพบธรรม ธนันท์เมธากรณ์ ; ตรีนุชา, ภัทรพร นิลเศรษฐี, บรรณาธิการ 
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145 i15788076 คนเก่ง ต้องเก่งคน / ซลิเวีย เลอห์เคิน ; สิรวิิภา แก้วป่อง, บรรณาธิการ 

146 i15788088 คนเก่ง ต้องเก่งคน / ซลิเวีย เลอห์เคิน ; สิรวิิภา แก้วป่อง, บรรณาธิการ 

147 i15788532 ทําไมบ้านทําร้ายเรา / อู่จื้อหง ; เพ็ญศิริ รันตศรี, แปล ; ณราชิต นามเรืองศรี, บรรณาธิการ 

148 i15788520 ทําไมบ้านทําร้ายเรา / อู่จื้อหง ; เพ็ญศิริ รันตศรี, แปล ; ณราชิต นามเรืองศรี, บรรณาธิการ 

149 i15789421 สงครามเวียดนาม / ม.ร.ว. คกึฤทธ์ิ ปราโมช 

150 i1578941x สงครามเวียดนาม / ม.ร.ว. คกึฤทธ์ิ ปราโมช 

151 i15788507 ศัพท์จีน 6,000 คํา ไม่รู้ไม่ได้ / ทีมวิชาการ Life Balance ; พิมพ์ชนก อินอํ่า และ เมทนีิ พลัง, บรรณาธิการ

152 i15788519 ศัพท์จีน 6,000 คํา ไม่รู้ไม่ได้ / ทีมวิชาการ Life Balance ; พิมพ์ชนก อินอํ่า และ เมทนีิ พลัง, บรรณาธิการ

153 i15788623 
โลกของโซฟี : เส้นทางจินตนาการสู่ประวัติศาสตร์ปรัชญา / โยสไตน์ กอร์เดอร์, เขียน ; สายพิณ ศุพุทธ
มงคล, แปล ; สุมาลี บํารุงสุข, บรรณาธิการ 

154 i15788611 
โลกของโซฟี : เส้นทางจินตนาการสู่ประวัติศาสตร์ปรัชญา / โยสไตน์ กอร์เดอร์, เขียน ; สายพิณ ศุพุทธ
มงคล, แปล ; สุมาลี บํารุงสุข, บรรณาธิการ 

155 i1578860x 
โลกของโซฟี : เส้นทางจินตนาการสู่ประวัติศาสตร์ปรัชญา / โยสไตน์ กอร์เดอร์, เขียน ; สายพิณ ศุพุทธ
มงคล, แปล ; สุมาลี บํารุงสุข, บรรณาธิการ 

156 i15788180 เจ้าพ่อ / อาจินต์ ปัญจพรรค ์

157 i15788179 เจ้าแม่ / อาจนิต์ ปัญจพรรค ์

158 i15788167 เจ้าเมือง / อาจินต์ ปัญจพรรค์ 

159 i15787989 
บ๊ิกดาต้ามหาประลัย = Weapons of math destruction : how big data increases inequality and 
threatens democracy / แคที โอ'นีล ; ทปีกร วุฒิพิทยามงคล, แปล 

160 i15787977 
บ๊ิกดาต้ามหาประลัย = Weapons of math destruction : how big data increases inequality and 
threatens democracy / แคที โอ'นีล ; ทปีกร วุฒิพิทยามงคล, แปล 

161 i15789457 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ / สทิธ์ิ ธีรสรณ ์

162 i15788556 
คนเก่งจริงจะไม่พ่ายแพ้ต่อารมณ์ / ปรมาจารย์เหมียวเทพกระบ่ี ; ดลฤดี เอกอินทร์, แปล ; ณราชิต นาม
เรืองศรี, บรรณาธิการ 

163 i15788544 
คนเก่งจริงจะไม่พ่ายแพ้ต่อารมณ์ / ปรมาจารย์เหมียวเทพกระบ่ี ; ดลฤดี เอกอินทร์, แปล ; ณราชิต นาม
เรืองศรี, บรรณาธิการ 

164 i15788489 
ทางรอดในโลกใบใหมแ่ห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ = Shaping the fourth industrial revolution 
/ เคลาส์ ชวาบ และ นิโคลัส เดวิส ; ศรรวริศรา เมฆไพบูลย์, แปล ; วริษฐา กาลามเกษตร์, บรรณาธิการ 

165 i15788490 
ทางรอดในโลกใบใหมแ่ห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ = Shaping the fourth industrial revolution 
/ เคลาส์ ชวาบ และ นิโคลัส เดวิส ; ศรรวริศรา เมฆไพบูลย์, แปล ; วริษฐา กาลามเกษตร์, บรรณาธิการ 
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166 i15788118 ฤดูใบไม้ผลิอันเงียบงัน = Silent Spring / ราเชล คาร์สัน 

167 i1578812x ฤดูใบไม้ผลิอันเงียบงัน = Silent Spring / ราเชล คาร์สัน 

168 i15787965 รากเหง้าเผ่าพันธ์ุในสยาม / บุญยงค์ เกศเทศ 

169 i15787953 รากเหง้าเผ่าพันธ์ุในสยาม / บุญยงค์ เกศเทศ 

170 i15788325 อิน-จัน แฝดสยาม / นิพันธ์ ทองเล็ก 

171 i15788313 อิน-จัน แฝดสยาม / นิพันธ์ ทองเล็ก 

172 i15788362 
สองยุคแห่งวัฒนธรรมเยอรมัน-ไวมาร์คลาสสิก และสาธารณรัฐไวมาร์ = Die zwei Kulturen von 
Weimar / พรสวรรค์ วัฒนางกูร 

173 i15788350 
สองยุคแห่งวัฒนธรรมเยอรมัน-ไวมาร์คลาสสิก และสาธารณรัฐไวมาร์ = Die zwei Kulturen von 
Weimar / พรสวรรค์ วัฒนางกูร 

174 i15788398 ทฤษฎีองค์การ ฉบับแนวใหม ่/ วิเชียร วิทยอุดม 

175 i15789287 
วรรณกรรม : ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าแห่งจินตนาการ = A little history of literature / John 
Sutherland, ผู้เขียน ; สุรเดช โชติอุดมพันธ์, แปล 

176 i15789275 
วรรณกรรม : ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าแห่งจินตนาการ = A little history of literature / John 
Sutherland, ผู้เขียน ; สุรเดช โชติอุดมพันธ์, แปล 

177 i15789238 
อยุธยาประวัติศาสตร์และการเมือง = Ayutthaya : history and politics / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ; ธํารง
ศักด์ิ เพชรเลิศอนันต์, บรรณาธิการ 

178 i15789226 
อยุธยาประวัติศาสตร์และการเมือง = Ayutthaya : history and politics / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ; ธํารง
ศักด์ิ เพชรเลิศอนันต์, บรรณาธิการ 

179 i15789251 ในสาธารณรัฐไวมาร์ ฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกต้ัง / ภาณุ ตรัยเวช 

180 i1578924x ในสาธารณรัฐไวมาร์ ฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกต้ัง / ภาณุ ตรัยเวช 

181 i15789123 
ตุลา-ตุลา : สังคม-รฐัไทย กับความรุนแรงทางการเมือง / บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธํารงศักด์ิ เพชร
เลิศอนันต์ 

182 i15787801 ลงทุนแมน 9.0 / ลงทุนแมน 

183 i15787813 ลงทุนแมน 9.0 / ลงทุนแมน 

184 i15788854 หน่ึง-เก้า-แปด-สี่ : 1984 / ออร์เวลล์ จอร์จ ;สรวงอัปสร กสิกรานันท์, แปล 

185 i15788842 พม่ารบไทย : ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า / สุเนตร ชุตินธรานนท์ 

186 i15788830 พม่ารบไทย : ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า / สุเนตร ชุตินธรานนท์ 

187 i15789391 กรุงแตก ยศลม่แล้ว / สุจิตต์ วงษ์เทศ 
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188 i15789378 กรุงแตก ยศลม่แล้ว / สุจิตต์ วงษ์เทศ 

189 i15645988 บันทึกประวัติศาสตร์ "มหากาพย์เขาพระวิหาร" / นพดล ปัทมะ 

190 i15788453 
พูดอังกฤษในชีวิตประจําวัน = Everyday English conversation / ไพบูลย์ เปียศิริ ; ปวีณา จับแก้ว, 
บรรณาธิการ 

191 i15788337 มารยาททางการเมืองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ / ไตรรงค ์สุวรรณคีร ี

192 i15788295 เลือดสีนํ้าเงิน : ซ้ายไม่จริง ขวาไม่แท้ และประชาธิปไตยในอุดมคติ / ปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ 

193 i15788301 เลือดสีนํ้าเงิน : ซ้ายไม่จริง ขวาไม่แท้ และประชาธิปไตยในอุดมคติ / ปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ 

194 i15789299 สู่สังคมไทยเสมอหน้า / ผาสกุ พงษ์ไพจิตร, บรรณาธิการ 

195 i15789305 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย / คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร 

196 i15789044 
ดํ้า แถน กําเนิดรัฐไท : สาวรกรากต้นตอ คนไท ชุมชนไท-ลาว และความเป็นไท/ไต/ไทย/สยาม / ชลธิรา
สัตยาวัฒนา ; ทองแถม นาถจํานง, บรรณาธิการ 

197 i15789354 ชันสูตรประวัติศาสตร์ เมื่อคราวสวรรคต / เอกชัย โควาวิสารัช 

198 i15789366 ชันสูตรประวัติศาสตร์ เมื่อคราวสวรรคต / เอกชัย โควาวิสารัช 

199 i15787849 คู่มือ-ข้อสอบ ก.พ. ระดับ 3-4 ภาค ก. / รวบรวมและเรียบเรียงโดย วิรัช แสนจันทร์ [และคนอ่ืน ๆ 4 คน] 

200 i15787837 คู่มือ-ข้อสอบ ก.พ. ระดับ 3-4 ภาค ก. / รวบรวมและเรียบเรียงโดย วิรัช แสนจันทร์ [และคนอ่ืน ๆ 4 คน] 

201 i15787825 คู่มือ-ข้อสอบ ก.พ. ระดับ 3-4 ภาค ก. / รวบรวมและเรียบเรียงโดย วิรัช แสนจันทร์ [และคนอ่ืน ๆ 4 คน] 

202 i15788659 คู่มือ-ข้อสอบ ก.พ. ระดับ 3-4 ภาค ก. / รวบรวมและเรียบเรียงโดย วิรัช แสนจันทร์ [และคนอ่ืน ๆ 4 คน] 

203 i15787783 
สุนทรียศาสตรกั์บการเมืองภาคประชาชน = Aesthetics and people's politics / ไชยรัตน์ เจริญสิน
โอฬาร 

204 i15787795 
สุนทรียศาสตรกั์บการเมืองภาคประชาชน = Aesthetics and people's politics / ไชยรัตน์ เจริญสิน
โอฬาร 

205 i15787655 ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา / วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ; ไอดา อรุณวงศ์, บรรณาธิการ 

206 i15789263 ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา / วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ; ไอดา อรุณวงศ์, บรรณาธิการ 

207 i15787667 ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา / วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ; ไอดา อรุณวงศ์, บรรณาธิการ 

208 i15787746 
คู่มือ-ข้อสอบ เตรียมสอบท้องถิ่น : ความรู้ความสามารถทัว่ไป ภาค ก. อบต., เทศบาล, อบจ. / วิรัช แสน
จันทร์ [และคนอ่ืน ๆ 4 คน] 

209 i15787771 
คู่มือ-ข้อสอบ เตรียมสอบท้องถิ่น : ความรู้ความสามารถทัว่ไป ภาค ก. อบต., เทศบาล, อบจ. / วิรัช แสน
จันทร์ [และคนอ่ืน ๆ 4 คน] 



11 
 

210 i1578776x 
คู่มือ-ข้อสอบ เตรียมสอบท้องถิ่น : ความรู้ความสามารถทัว่ไป ภาค ก. อบต., เทศบาล, อบจ. / วิรัช แสน
จันทร์ [และคนอ่ืน ๆ 4 คน] 

211 i15787758 
คู่มือ-ข้อสอบ เตรียมสอบท้องถิ่น : ความรู้ความสามารถทัว่ไป ภาค ก. อบต., เทศบาล, อบจ. / วิรัช แสน
จันทร์ [และคนอ่ืน ๆ 4 คน] 

212 i15787850 
คู่มือเตรียมสอบบรรจุการปกครองท้องถิ่น [กสถ.] พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน / พัทธธีรา รชตะ
ไพโรจน์ และคณะ ; นักรบ พิมพ์ขาว, บรรณาธิการ 

213 i15787862 
คู่มือเตรียมสอบบรรจุการปกครองท้องถิ่น [กสถ.] พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน / พัทธธีรา รชตะ
ไพโรจน์ และคณะ ; นักรบ พิมพ์ขาว, บรรณาธิการ 

214 i15787886 
คู่มือเตรียมสอบบรรจุการปกครองท้องถิ่น [กสถ.] พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน / พัทธธีรา รชตะ
ไพโรจน์ และคณะ ; นักรบ พิมพ์ขาว, บรรณาธิการ 

215 i15787874 
คู่มือเตรียมสอบบรรจุการปกครองท้องถิ่น [กสถ.] พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน / พัทธธีรา รชตะ
ไพโรจน์ และคณะ ; นักรบ พิมพ์ขาว, บรรณาธิการ 

216 i15787710 ติวเข้มพิชิตข้อสอบ กสถ. การปกครองท้องถิ่น ฉบับสมบูรณ์ / ดิษญา ลิม้ตระกูล และ สุพิชฌาย์ ระวิ 

217 i15787722 ติวเข้มพิชิตข้อสอบ กสถ. การปกครองท้องถิ่น ฉบับสมบูรณ์ / ดิษญา ลิม้ตระกูล และ สุพิชฌาย์ ระวิ 

218 i15787734 ติวเข้มพิชิตข้อสอบ กสถ. การปกครองท้องถิ่น ฉบับสมบูรณ์ / ดิษญา ลิม้ตระกูล และ สุพิชฌาย์ ระวิ 

 


