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รายการหนังสือออก ประจ าเดือนมิถนุายน 2563 (ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563) 
1 i15820488 ธรรมาภิบาลกับการบรหิารงานท้องถิ่น : สภาพปัญหาและแนวทางการขับเคลื่อน / เชิงชาญ จงสมชัย, สุนทรชัย ชอบยศ. 
2 i15820476 ธรรมาภิบาลกับการบรหิารงานท้องถิ่น : สภาพปัญหาและแนวทางการขับเคลื่อน / เชิงชาญ จงสมชัย, สุนทรชัย ชอบยศ. 
3 i15820464 ธรรมาภิบาลกับการบรหิารงานท้องถิ่น : สภาพปัญหาและแนวทางการขับเคลื่อน / เชิงชาญ จงสมชัย, สุนทรชัย ชอบยศ. 
4 i15820452 ธรรมาภิบาลกับการบรหิารงานท้องถิ่น : สภาพปัญหาและแนวทางการขับเคลื่อน / เชิงชาญ จงสมชัย, สุนทรชัย ชอบยศ. 
5 i15820440 ธรรมาภิบาลกับการบรหิารงานท้องถิ่น : สภาพปัญหาและแนวทางการขับเคลื่อน / เชิงชาญ จงสมชัย, สุนทรชัย ชอบยศ. 
6 i15820415 ชาวนาพันธุ์ใหม่กับการวินิจฉัยระบบองค์กร / วชิรวัตติ์ อาริยะสริิโชติ ; ศราวุฒิ วิสาพรม, บรรณาธิการ 
7 i15820403 ชาวนาพันธุ์ใหม่กับการวินิจฉัยระบบองค์กร / วชิรวัตติ์ อาริยะสริิโชติ ; ศราวุฒิ วิสาพรม, บรรณาธิการ 
8 i15820397 ชาวนาพันธุ์ใหม่กับการวินิจฉัยระบบองค์กร / วชิรวัตติ์ อาริยะสริิโชติ ; ศราวุฒิ วิสาพรม, บรรณาธิการ 
9 i15820385 ชาวนาพันธุ์ใหม่กับการวินิจฉัยระบบองค์กร / วชิรวัตติ์ อาริยะสริิโชติ ; ศราวุฒิ วิสาพรม, บรรณาธิการ 

10 i15820373 ชาวนาพันธุ์ใหม่กับการวินิจฉัยระบบองค์กร / วชิรวัตติ์ อาริยะสริิโชติ ; ศราวุฒิ วิสาพรม, บรรณาธิการ 
11 i15823301 บางบทส ารวจปรัชญาการเมืองคลาสสิก / พิศาล มุกดารัศม ี

12 i15823313 
ความขัดแย้งสิบเจ็ดประการ กับจดุจบของระบบทุนนิยม = Seventeen contradictions and the end of capitalism 
/ เดวิด ฮาร์วี ; ภัควดี วีระภาสพงษ์, แปล ; นภนต์ ภุมมา, บรรณาธิการ 

13 i15823325 หญิงร้าย / วรธิภา สตัยานุศักดิ์กุล 
14 i15823295 เซเปียนส์ : ประวตัิย่อมนุษยชาติ / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี ; น าชัย ชีววิวรรธน,์ แปล 

15 i15788908 
อิคิไก ความหมายของการมีชีวิตอยู่ : The little book of Ikigai / เคน โมงิ ; วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ, แปล ; จีระวุฒิ 
เขียวมณี, บรรณาธิการ 

16 i15823155 
ทฤษฎีเกม : ความรู้ฉบับพกพา = Game theory : a very short introduction / Ken Binmore ; พรเทพ เบญญาอภิ
กุล, แปล 

17 i1578910x พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคดิ OKRs / นภดล ร่มโพธ์ิ 

18 i15823234 
กลิ่นไอ การเมือง และภาพยนตร์ อ่าน "งานศิลปะในยุคของการผลติซ  าแบบจักรกล" ของวอลเตอร์ เบนยามิน / อรรถสิทธ์ิ 
สิทธิด ารง และ พิพัฒน์ พสุธารชาติ, แปลและเขียน ; ปิยศลิป์ บุลสถาพร, บรรณาธิการ 

19 i15823179 ร็อกศึกษา : สุนทรียะ-การเมือง-พื นท่ี / วิริยะ สว่างโชต ิ
20 i15823222 สงครามกลางเมืองสเปน / นุชธิดา ราศีวิสุทธิ,์ เขียน : ฤชุตา วิทยาประพันธ์, บรรณาธิการ 
21 i15823167 ปฏิวัติอเมริกา = The American revolution / พีรพงษ์ ฉายยายนต์ 
22 i15823180 มาคิอาเวลลี การเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครอง / กานต์ บณุยะกาญจน 
23 i15823052 รัฐ สังคม และการเปลี่ยนแปลง : การพิจารณาในเชิงอ านาจ นโยบาย และเครือข่ายความสัมพันธ์ / อนุสรณ์ ลิ่มมณ ี
24 i15823209 เศรษฐกิจ การเมือง โครงสร้างของรัฐและการพัฒนานโยบายสาธารณะในมุมมองเปรียบเทียบ / ธนพนัธ์ ไล่ประกอบทรัพย ์
25 i15823271 ประชาธิปไตยที่ไมต่ั งมั่น / จริาภรณ์ ด าจันทร ์

26 i1582326x 
ปรัชญา : ประวตัิศาสตรส์ายธารแห่งปัญญา / ไนเจล วอร์เบอรต์ัน ; ปราบดา หยุ่น และ รติพร ชัยปิยะพร, ผู้แปล ; อภิร
ดา มีเดช และ ณฏัฐพรรณ เรืองศริินุสรณ์, บรรณาธิการ 

27 i15823258 ว่าด้วยเอกเทวนิยม : เส้นทางของพระผู้เป็นเจ้าของจริง / ธเนศ วงศ์ยานนาวา 
28 i15823246 อ านาจไร้พรมแดน : ภาษา วาทกรรม ชีวิตประจ าวันและโลกท่ีเปลีย่นแปลง / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 
29 i15820348 ความขัดแย้งระหว่างอีสานกับรัฐไทย : การครอบง าและการต่อต้าน 
30 i15820336 ความขัดแย้งระหว่างอีสานกับรัฐไทย : การครอบง าและการต่อต้าน 
31 i15820324 ความขัดแย้งระหว่างอีสานกับรัฐไทย : การครอบง าและการต่อต้าน 
32 i15820312 ความขัดแย้งระหว่างอีสานกับรัฐไทย : การครอบง าและการต่อต้าน 
33 i15820300 ความขัดแย้งระหว่างอีสานกับรัฐไทย : การครอบง าและการต่อต้าน 
34 i15820294 ความขัดแย้งระหว่างอีสานกับรัฐไทย : การครอบง าและการต่อต้าน 
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35 i15820282 ความขัดแย้งระหว่างอีสานกับรัฐไทย : การครอบง าและการต่อต้าน 
36 i15820270 ความขัดแย้งระหว่างอีสานกับรัฐไทย : การครอบง าและการต่อต้าน 
37 i15820105 รวมบทความพุทธศาสนากับสังคมและการเมือง / วินัย ผลเจริญ 
38 i15820099 รวมบทความพุทธศาสนากับสังคมและการเมือง / วินัย ผลเจริญ 
39 i15820087 รวมบทความพุทธศาสนากับปรัชญา / วินัย ผลเจริญ 
40 i15762968 รวมบทความพุทธศาสนากับปรัชญา / วินัย ผลเจริญ 
41 i15820129 การส ารวจศึกษาข้อมูลพื นฐานของประเทศฟิลิปปินส์ / กมลพร สอนศร ี
42 i15820117 การส ารวจศึกษาข้อมูลพื นฐานของประเทศฟิลิปปินส์ / กมลพร สอนศร ี
43 i15820695 ก้าวแรกที่เท่าเทียม / เจมส์ เจ. เฮกแมน ; ส านักงานส่งเสริมแห่งการเรียนรู้และคณุภาพเยวชน, ผู้แปล 
44 i15820701 ก้าวแรกที่เท่าเทียม / เจมส์ เจ. เฮกแมน ; ส านักงานส่งเสริมแห่งการเรียนรู้และคณุภาพเยวชน, ผู้แปล 
45 i15820713 ก้าวแรกที่เท่าเทียม / เจมส์ เจ. เฮกแมน ; ส านักงานส่งเสริมแห่งการเรียนรู้และคณุภาพเยวชน, ผู้แปล 
46 i15820592 รวมบทความรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ / วินัย ผลเจริญ 

47 i15820646 
ความขัดแย้งเหนือดินแดนปราสาทพระวิหารระหว่างไทยและกมัพูชา : ผลกระทบและแนวโนม้หลังค าพิพากษาตีความของ
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 / สัญญารัตน์ มีสุวรรณ 

48 i15820634 
ความขัดแย้งเหนือดินแดนปราสาทพระวิหารระหว่างไทยและกมัพูชา : ผลกระทบและแนวโนม้หลังค าพิพากษาตีความของ
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 / สัญญารัตน์ มีสุวรรณ 

49 i15820622 
ความขัดแย้งเหนือดินแดนปราสาทพระวิหารระหว่างไทยและกมัพูชา : ผลกระทบและแนวโนม้หลังค าพิพากษาตีความของ
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 / สัญญารัตน์ มีสุวรรณ 

50 i15820610 
ความขัดแย้งเหนือดินแดนปราสาทพระวิหารระหว่างไทยและกมัพูชา : ผลกระทบและแนวโนม้หลังค าพิพากษาตีความของ
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 / สัญญารัตน์ มีสุวรรณ 

51 i15820609 
ความขัดแย้งเหนือดินแดนปราสาทพระวิหารระหว่างไทยและกมัพูชา : ผลกระทบและแนวโนม้หลังค าพิพากษาตีความของ
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 / สัญญารัตน์ มีสุวรรณ 

52 i15645915 ดุลอ านาจในการเมืองการปกครองไทย / สถาบันปกเกล้า 
53 i15823283 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย / คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร 
54 i15823192 อ่านใหม่ : เมืองกับชนบทในวรรณกรรมไทย / ชูศักดิ์ ภัทรกลุวณิชย์ 

55 i15823210 
นี่คือปณิธานท่ีหาญมุ่ง : ข้อถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในองค์กรจัดท ารัฐธรรมนญูของไทย ตั งแต่ พ.ศ.2475-
2550 / สมชาย ปรีชาศิลปกุล 

56 i15823076 สังคมชนบทในโลกสมัยใหม่ / จามะรี เชียงทอง 

57 i15821614 
ทฤษฎีวรรณคดี : ความรู้ฉบับพกพา = Literary theory : a very short introduction / Jonathan Culler ; สุนันทา 
วรรณสินธ์ เบล, แปล 

58 i15821602 
ทฤษฎีวรรณคดี : ความรู้ฉบับพกพา = Literary theory : a very short introduction / Jonathan Culler ; สุนันทา 
วรรณสินธ์ เบล, แปล 

59 i15821584 
ประวัติศาสตร์อเมริกา : ความรู้ฉบับพกพา = American history : a very short introduction / Paul S. Boyer ; 
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, อาวุธ ธีระเอก, แปล 

60 i15821596 
ประวัติศาสตร์อเมริกา : ความรู้ฉบับพกพา = American history : a very short introduction / Paul S. Boyer ; 
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, อาวุธ ธีระเอก, แปล 

61 i15821134 
ประวัติศาสตร์อเมริกา : ความรู้ฉบับพกพา = American history : a very short introduction / Paul S. Boyer ; 
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, อาวุธ ธีระเอก, แปล 

62 i15821122 
ประวัติศาสตร์อเมริกา : ความรู้ฉบับพกพา = American history : a very short introduction / Paul S. Boyer ; 
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, อาวุธ ธีระเอก, แปล 
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63 i15820671 ปฏิวัติบรโิภค : จากสิ่งของฟุ่มเฟือยมาสูส่ิ่งจ าเป็น / ธเนศ วงศ์ยานนาวา 
64 i15820683 ปฏิวัติบรโิภค : จากสิ่งของฟุ่มเฟือยมาสูส่ิ่งจ าเป็น / ธเนศ วงศ์ยานนาวา 
65 i15820567 ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่ = Postmodern political philosophy / ประโยชน์ ส่งกลิ่น 
66 i15820543 จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ = Ethics in public administration / ประโยชน์ ส่งกลิ่น 

67 i1582052x 
การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชงิคุณธรรมในการบรหิารรัฐกิจ = The resurrection of virtue ethics in public 
administration / ประโยชน์ ส่งกลิ่น 

68 i15820518 
การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชงิคุณธรรมในการบรหิารรัฐกิจ = The resurrection of virtue ethics in public 
administration / ประโยชน์ ส่งกลิ่น 

69 i15820774 โทษประหารชีวิต / สมุนทิพย์ จิตสว่าง 
70 i15820762 โทษประหารชีวิต / สมุนทิพย์ จิตสว่าง 
71 i15821079 เติบโตอย่างไรไมเ่จ็บปวด = Why grow up? / ซูซาน นีแมน ; โตมร ศุขปรีชา, แปล 

72 i15821031 
ศิลปะแห่งอ านาจ = The Art of power / ติช นัท ฮันห์, เขียน ; จติร์ ตณัฑเสถียร และ สังฆะหมู่บ้านพลัมประเทศไทย, 
แปล 

73 i15820993 Global change 3 / วรากรณ์ สามโกเศศ 
74 i15820981 การต่างประเทศไทยในยคุสงครามเย็น / พวงทอง ภวัครพันธ์ุ 
75 i1582097x การต่างประเทศไทยในยคุสงครามเย็น / พวงทอง ภวัครพันธ์ุ 
76 i15820968 ไอแซก นิวตัน = Isaac Newton / James Gleick ; สฤณี อาชวานันทกุล, แปล 

77 i15820956 
กรุงเทพฯลับสุดยอด : ปฏิบัติการเสรไีทยสายอังกฤษ กับภารกิจกองก าลัง 136 ในสงครามโลกครั งท่ี 2 = Bangkok top 
secret : force 136 at war / เซอร์แอนดรูว์ กิลคริสต์, เขียน ; ดสุติ บุญธรรม, แปล 

78 i15820944 เศรษฐศาสตร์ = Economic the user's guide / by Ha-Joon Chang ; แปลโดย วีระยุทธ กาญจนชู์ฉัตร, แปล 
79 i15820932 เศรษฐศาสตร์ = Economic the user's guide / by Ha-Joon Chang ; แปลโดย วีระยุทธ กาญจนชู์ฉัตร, แปล 
80 i1576347x คู่มือข้างหมอน จิตวิทยา ความรัก / เฉิน ซู่ เจวียน ; ผู้แปล สุธิมา กฤตย์ธนวัต 

81 i15788891 
ปรัชญา : ประวตัิศาสตรส์ายธารแห่งปัญญา / ไนเจล วอร์เบอรต์ัน ; ปราบดา หยุ่น และ รติพร ชัยปิยะพร, ผู้แปล ; อภิร
ดา มีเดช และ ณฏัฐพรรณ เรืองศริินุสรณ์, บรรณาธิการ 

82 i15820865 
กระบวนการคดิและสร้างนวัตกรรม = The innovator's method / Nathan Furr and Jeff Dyer ; ปรีดา ยังสุขสถาพร 
และ พันธพงศ์ ตั งธีรสุนันท์, แปล ; บรรณาธิการ นิคม ชาวเรือ 

83 i15820877 
กระบวนการคดิและสร้างนวัตกรรม = The innovator's method / Nathan Furr and Jeff Dyer ; ปรีดา ยังสุขสถาพร 
และ พันธพงศ์ ตั งธีรสุนันท์, แปล ; บรรณาธิการ นิคม ชาวเรือ 

84 i15821110 
แฟ้มลับสงครามโลกครั งท่ี 2 = World War two in secret : the hidden conflict 1939 to 1945 / Gavin Mortimer 
; ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์, แปล 

85 i1582200x จอน เอลสเตอร์ กับทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล = Jon elster and rational choice theory / ไชยันต์ ไชยพร 
86 i15821997 จอน เอลสเตอร์ กับทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล = Jon elster and rational choice theory / ไชยันต์ ไชยพร 
87 i15821857 ประชาคมอาเซียน : มายาคติและความเป็นจริง / ปราณี ทิพย์รัตน ์
88 i15821869 ประชาคมอาเซียน : มายาคติและความเป็นจริง / ปราณี ทิพย์รัตน ์

89 i15821870 
คัมภีร์การบรหิารโครงการจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด = HBR guide to project management / Loren Gary, Melissa 
Raffoni ; คมกฤช จองบุญวัฒนา, แปลและเรียบเรียง 

90 i15821894 
การว่าจ้างและรักษาบุคลากร = Hiring and keeping the best people / [โดย Peter Cappelli ; แปลและเรยีบเรยีง
โดย ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร] 

91 i15821882 
การว่าจ้างและรักษาบุคลากร = Hiring and keeping the best people / [โดย Peter Cappelli ; แปลและเรยีบเรยีง
โดย ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร] 
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92 i15821742 พรรคการเมืองเปรยีบเทียบ / ไพรวัลย์ เคนพรม 
93 i15821730 พรรคการเมืองเปรยีบเทียบ / ไพรวัลย์ เคนพรม 
94 i15821936 พรรคการเมืองเปรยีบเทียบ / ไพรวัลย์ เคนพรม 
95 i15821924 พรรคการเมืองเปรยีบเทียบ / ไพรวัลย์ เคนพรม 

96 i15822072 
เอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา 82426 หน่วยท่ี 1-5 = Governments and politics 
in Europe and America / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

97 i15822096 
เอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา 82426 หน่วยท่ี 6-10= Governments and politics 
in Europe and America / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

98 i15822102 
เอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา 82426 หน่วยท่ี 11-15= Governments and politics 
in Europe and America / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

99 i15821985 บาร์เทิลบี / เฮอร์แมน เมลวิลล์ ; พัจนภา เปี่ยมศลิปกลุชร, แปล 
100 i15821973 บาร์เทิลบี / เฮอร์แมน เมลวิลล์ ; พัจนภา เปี่ยมศลิปกลุชร, แปล 
101 i15821225 คนชายข่าว คนชายขอบ : สิทธิสีฝุน่ / ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี และจารยา บุญมาก 

102 i15821766 
ค าพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด ารสัเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง / พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช 

103 i15821754 
ค าพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด ารสัเกี่ยวกับความสุขในการด าเนินชีวิต / พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

104 i15822035 ฤาสิ นสุดมนุษยภาพ = Twelve years a slave / Solomon Northup ; โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์, แปล 

105 i15822011 
Khaki capital : the political economy of the military in Southeast Asia / edited by Paul Chambers and 
Napisa Waitoolkiat 

106 i15821699 สหภาพยโุรป : การเมือง นโยบาย ระบบการอภบิาล = European Union / ขจิต จิตตเสว ี
107 i15821687 สหภาพยโุรป : การเมือง นโยบาย ระบบการอภบิาล = European Union / ขจิต จิตตเสว ี
108 i15821729 เผด็จการวิทยา / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ ์
109 i15821717 เผด็จการวิทยา / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ ์

110 i15821778 
คัมภีร์การบรหิารโครงการจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด = HBR guide to project management / Loren Gary, Melissa 
Raffoni ; คมกฤช จองบุญวัฒนา, แปลและเรียบเรียง 

111 i15821705 
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : สาขาวิชาและความแตกต่างหลากหลาย / Tim Dunne, Milja Kurki และ Steve 
Smith, บรรณาธิการ ; จิตติภัทร พูนข า, บรรณาธิการแปล 

112 i15821675 โลกของคนไร้บา้น / บุญเลิศ วิเศษปรีชา 
113 i15821341 มองพม่า : ประวัติศาสตร์สังคมอ านาจและประชาธิปไตย / ชยันต์ วรรธนะภูติ, บรรณาธิการ 

114 i15821663 
สู่ประเทศใต้ดิน : ปฏิบตัิการเสรีไทยสายอเมริกา = Into Siam : Underground kingdom / นิคอล สมิธ และ เบลก 
คลาร์ก, เขยีน ; ส.ส.สุวงศ์, แปล 

115 i15821651 
สู่ประเทศใต้ดิน : ปฏิบตัิการเสรีไทยสายอเมริกา = Into Siam : Underground kingdom / นิคอล สมิธ และ เบลก 
คลาร์ก, เขยีน ; ส.ส.สุวงศ์, แปล 

116 i15821638 
กรุงเทพฯลับสุดยอด : ปฏิบัติการเสรไีทยสายอังกฤษ กับภารกิจกองก าลัง 136 ในสงครามโลกครั งท่ี 2 = Bangkok top 
secret : force 136 at war / เซอร์แอนดรูว์ กิลคริสต์, เขียน ; ดสุติ บุญธรรม, แปล 

117 i15821559 เพราะเป็นวยัรุ่นจึงเจ็บปวด / คิมรันโด ; วิทิยา จันทร์พันธ,์ แปล ; ฐาปัฐว์ กิจรุจิภาคย์, วาดภาพประกอบ 
118 i1582147x ราชอาณาจักรลาว / บญุช่วย ศรสีวัสดิ ์
119 i15821353 ความเป็นมาของชนชาติลาว : อาณาจักรลาวลา้นช้างตอนต้น / บุนมี เทบสีเมือง ; ไผท ภูธา, แปล 
120 i15821626 มารยาททางการเมืองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ / ไตรรงค์ สุวรรณคีร ี
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121 i1582150x ถกเถียงเรื่องคุณค่า / ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ [และคนอ่ืนๆ 11 คน] ; สุรเดช โชติอุดมพันธ์, บรรณาธิการ 
122 i15821572 นิเวศวัฒนธรรมในความเปลี่ยนแปลง / วลัยลักษณ์ ทรงศิร ิ
123 i15821560 นิเวศวัฒนธรรมในความเปลี่ยนแปลง / วลัยลักษณ์ ทรงศิร ิ
124 i15821237 จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม / เขียนโดย มองซเิออร ์เดอะ ลาลูแบร์ ; แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร 
125 i15821420 การค้นคว้าและเขียนรายงาน / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
126 i15821432 การค้นคว้าและเขียนรายงาน / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

127 i15822527 
ประวัติศาสตร์อเมริกา : ความรู้ฉบับพกพา = American history : a very short introduction / Paul S. Boyer ; 
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, อาวุธ ธีระเอก, แปล 

128 i15822515 
ประวัติศาสตร์อเมริกา : ความรู้ฉบับพกพา = American history : a very short introduction / Paul S. Boyer ; 
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, อาวุธ ธีระเอก, แปล 

129 i15822473 ถอดรหัสรักออนไลน์ / อาซีส อันซารี, เอริก ไคลเนนเบิร์ก ; สุนันทา วรรณสิทธ์ิ เบล, ผู้แปล 

130 i15822254 
อ่านเร็ว เข้าใจ ไมม่ีวีนลมื = Read it, Get it, and never forget it / มาร์ก ติกเคลาร์ ; จิรประภา ประคณุหังสิต, ผู้แปล 
; วริษฐา กาลามเกษตร์, บรรณาธกิาร 

131 i15822643 War in the Iberian Peninsula, 700-1600 / edited by Francisco Garcia Fitz and Joao Gouveia Monteiro 
132 i1582262x Explanation, laws, and causation / Wei Wang 

133 i15820658 
สองปี แปดเดือน กับยีส่ิบแปดคืน = Two years eight months & Twenty-eight nights / ซัลมาน รัชดี ; สุนันทา 
วรรณสินธ,์ แปล 

134 i15822655 
Policy analysis as problem solving : a flexible and evidence-based framework / Rachel Meltzer and 
Alex Schwartz 

135 i15819851 ยงเจิ ง : ฮ่องเต้พิทักษ์ต้าชิง เล่ม 3 ตอน จอมราชันหรือทรราช / เออ้เยว่เหอ ; เรืองชัย รักศรีอักษร, แปล 
136 i15820506 การเมืองในราชส านักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 5 / ฉัตรดาว ลีเชวงวงศ์ 
137 i15820178 การอธิบายกับการวเิคระห์ทางการเมือง : แนวคิดและข้อโต้แย้งทางปรัชญาสังคมศาสตร์ / อนสุรณ์ ลิม่มณี 
138 i15819917 ความ(ลับ)ในองค์กร = The secret / วุฒิชัย บุญครอง ; วิชัย อุ่นแก้ว, บรรณาธิการ 

139 i15813472 
คราสและควินิน : รื อ-สร้าง ปากไก่และใบเรือ ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ / พิพัฒน์ พสุธารชาติ ; กิตติพล สรัคคานนท์, 
บรรณาธิการ 

140 i15819759 
คู่มือพัฒนา 20 ทักษะหัวหน้างาน = 20 Supervisory Skills Development Handbook / รุ่งทิวา ชูทอง และ ชัชวาล 
อรวงศ์ศุภทัต ; ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต, บรรณาธิการ 

141 i15822400 จีน-เมริกา : จากสงครามการค้า สูส่งครามเทคโนโลยี ถึงสงครามเยน็ 2.0 / อาร์ม ตั งนิรันดร 
142 i15822394 จีน-เมริกา : จากสงครามการค้า สูส่งครามเทคโนโลยี ถึงสงครามเยน็ 2.0 / อาร์ม ตั งนิรันดร 
143 i15822382 จีน-เมริกา : จากสงครามการค้า สูส่งครามเทคโนโลยี ถึงสงครามเยน็ 2.0 / อาร์ม ตั งนิรันดร 
144 i15822370 เสียดินแดนมลายู : ประวัติศาสตรช์าติฉบับ Plot twist / ฐนพงศ์ ลอืขจรชัย 
145 i15822369 เสียดินแดนมลายู : ประวัติศาสตรช์าติฉบับ Plot twist / ฐนพงศ์ ลอืขจรชัย 
146 i15822357 เสียดินแดนมลายู : ประวัติศาสตรช์าติฉบับ Plot twist / ฐนพงศ์ ลอืขจรชัย 
147 i15821468 TOEIC 1,000 ข้อ ฟิตก่อนสอบ / วโรดม วณิชศิลป ์
148 i15821456 TOEIC 1,000 ข้อ ฟิตก่อนสอบ / วโรดม วณิชศิลป ์
149 i15821444 TOEIC 1,000 ข้อ ฟิตก่อนสอบ / วโรดม วณิชศิลป ์
150 i15821407 ผ่านฉะลุยตะลุย CU-TEP / วันวิชิต บูรณะสิทธิพร [และคนอื่นๆ 3 คน] ; อิศวเรศ ตโมนุท, บรรณาธิการ 
151 i15821390 ผ่านฉะลุยตะลุย CU-TEP / วันวิชิต บูรณะสิทธิพร [และคนอื่นๆ 3 คน] ; อิศวเรศ ตโมนุท, บรรณาธิการ 
152 i15821067 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย / คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร 
153 i15821055 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย / คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร 
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154 i15821043 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย / คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร 
155 i15822503 นัยในวรรณกรรม / รื่นฤทัย สจัจพันธุ ์
156 i15822497 นัยในวรรณกรรม / รื่นฤทัย สจัจพันธุ ์
157 i15819838 ผู้หญิงของเช = My Life with Che Guevara / อาเลย์ดา มาร์ช ; เบญจมาศ วงศ์สาม, แปล 
158 i15822631 Gender and political theory : feminist reckonings / Mary Hawkesworth. 
159 i15820439 ในยุคอวสานกรุงศรฯี ไมเ่คยเสื่อม / สุเนตร ชุตินธรานนท์, บรรณาธิการ 
160 i15822205 ใคร ๆ ก็เรียนเก่งได้ใน 21 วัน = 21 Days of Trainning for short term high score / ลีจีวอน ; ธนวดี บุญล้วน, ผู้แปล 

161 i15819772 
การยึดมั่นในอาชีพการเมือง = Politics as a Vocation / มักซ์ เวเบอร์ ; กมลรตัน์ ศีลประเสริฐ, แปล ; ปิยะวิทย์ เทพ
อ านวยสกุล, บรรณาธิการ 

162 i15819760 
เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื องต้น = From Class Society to Communism : An Introduction to Marxism / เออร์
เนสท ์แมนเดล ; กนกศักดิ์ แก้วเทพ, แปลและเรียบเรียง ; ปิยศลิป์ บุลสถาพร, บรรณาธิการ 

163 i1582102x ความคิดชี น าของพรรคคอมมิวรสิต์จีน ประวัตแิละพัฒนาการ / เจิ ง เฉียน 
164 i15821511 ผู้น าพันธุ์แท้ = Authentic Leader / บูรชัย ศิริมหาสาคร 
165 i15821419 ผ่านฉะลุยตะลุย CU-TEP / วันวิชิต บูรณะสิทธิพร [และคนอื่นๆ 3 คน] ; อิศวเรศ ตโมนุท, บรรณาธิการ 
166 i15813411 โทษประหารชีวิต / สมุนทิพย์ จิตสว่าง 
167 i15819863 คู่มือเตรยีมสอบบรรจุเข้ารับราชการภาษาอังกฤษ / ภิญโญ คล้ายบวร 
168 i15813423 การบริหารส านักงาน = Office management / สุรสัวดี ราชกุลชัย 
169 i15821535 คิดแบบยิว / วริศรา ภานุวัฒน์ 
170 i15821547 คิดแบบยิว / วริศรา ภานุวัฒน์ 
171 i15821523 คิดแบบยิว / วริศรา ภานุวัฒน์ 
172 i15813459 ธรรมาภิบาลกับการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย / สัมฤทธ์ิ ยศสมศักดิ์, นภดล วงษ์น้อม, พงศธร แก้วมณ ี
173 i15813447 ธรรมาภิบาลกับการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย / สัมฤทธ์ิ ยศสมศักดิ์, นภดล วงษ์น้อม, พงศธร แก้วมณ ี

174 i15813460 
เผชิญภยัคุกคามโลก : ศตวรรษท่ี 21 กับความมั่นคงที่ยั่งยืน / คริส แอ็บบอต, พอล โรเจอร์ส และ จอห์น สโลโบดา ; 
สุนทรี เกียรติประจักษ์, แปล ; ชนดิา จรรยาเพศ, บรรณาธิการ 

175 i15821493 ผู้น าพันธุ์แท้ = Authentic Leader / บูรชัย ศิริมหาสาคร 
176 i15821481 ผู้น าพันธุ์แท้ = Authentic Leader / บูรชัย ศิริมหาสาคร 
177 i15821018 ความคิดชี น าของพรรคคอมมิวรสิต์จีน ประวัตแิละพัฒนาการ / เจิ ง เฉียน 
178 i15821006 ความคิดชี น าของพรรคคอมมิวรสิต์จีน ประวัตแิละพัฒนาการ / เจิ ง เฉียน 
179 i15819796 หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคดิสูก่ารปฏิบัติในสังคมไทย / สถาบันพระปกเกลา้ ; ถวิลวดี บุรีกลุ, บรรณาธิการ 
180 i15819784 การพัฒนาชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ประเด็นปัจจุบัน และกรณีศึกษา / อุทัย ปรญิญาสุทธินันท์ 
181 i15789020 ทุกสิ่งที่เกิดขึ นล้วนมีความหมาย / นิ วกลม ; สมศักดิ์ จันทวิชชประภา, บรรณาธิการ 

182 i15813484 
วิถีชุมชน : เครื่องมือ 7 ชิ นท่ีท าให้งานชุมชนง่ายได้ผลและสนุก / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์...[และคนอืน่ ๆ] ; โกมาตร จึง
เสถียรทรัพย์, บรรณาธิการ 

183 i15819899 ก้าวแรกที่เท่าเทียม / เจมส์ เจ. เฮกแมน ; ส านักงานส่งเสริมแห่งการเรียนรู้และคณุภาพเยวชน, ผู้แปล 
184 i15819905 ความ(ลับ)ในองค์กร = The secret / วุฒิชัย บุญครอง ; วิชัย อุ่นแก้ว, บรรณาธิการ 
185 i1582035x ผู้น า นักบริหาร กับการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ = Leaders, Managers, and HRD / ศิริภสัสรศ์ วงศ์ทองดี 
186 i1582018x การอธิบายกับการวเิคระห์ทางการเมือง : แนวคิดและข้อโต้แย้งทางปรัชญาสังคมศาสตร์ / อนสุรณ์ ลิม่มณี 
187 i15819966 ปรัชญาสมัยใหม่ / สุนัย ครองยุทธ ; พิพัฒน์ สุยะ, บรรณาธิการ 
188 i15788593 คนส าเร็จเขามีนสิัยแบบไหน / มาร์ค เรคคลาว ; วิโรจน์ ลักขณาอดศิร, แปลและเรียบเรียง 
189 i1578857x คนส าเร็จเขามีนสิัยแบบไหน / มาร์ค เรคคลาว ; วิโรจน์ ลักขณาอดศิร, แปลและเรียบเรียง 
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190 i15820038 คน ระคน ละคร : รวมบทวิจารณวื่าด้วยคน ความคดิ และวัฒนธรรมในละครโทรทัศน์ / สมสุข หินวิมาน 

191 i15820130 
ถกเถียงเรื่องคุณค่า 2 : ว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม / อรรถสิทธิ์ สิทธิด ารง [และคนอื่นๆ 9 คน] ; เสาวณิต 
จุลวงศ์, บรรณาธิการ 

192 i15819826 
บันทึกภาพประวัตศิาสตร์ในสงครามโลกครั งท่ี 2 = World war II in photographs / Richard Holmes ; นพดล เวช
สวัสดิ์, แปล 

193 i15819991 มูซาช ิฉบับท่าพระจันทร์ = Musashi: the sword of mindfulness / สุวินัย ภรณวลัย 
194 i1581998x มูซาช ิฉบับท่าพระจันทร์ = Musashi: the sword of mindfulness / สุวินัย ภรณวลัย 
195 i15819954 เซเปียนส์ : ประวตัิย่อมนุษยชาติ / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี ; น าชัย ชีววิวรรธน,์ แปล 
196 i15819942 เซเปียนส์ : ประวตัิย่อมนุษยชาติ / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี ; น าชัย ชีววิวรรธน,์ แปล 

197 i15788696 
คิด พูด ท า วิถีแจ็ค หม่า = Never give up : Jack Ma in his own words / เรียบเรียงโดย ชุค ลี และ บ็อบ ซง ; วรรธ
นา วงษ์ปิยะฉัตร, ผู้แปล 

198 i15789111 พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคดิ OKRs / นภดล ร่มโพธ์ิ 
199 i15788635 The Top job secret 2 = ท าน้อย ได้มาก ฉลาดเลือกงาน / พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน ; โชค เสน่หล์ักษณา, บรรณาธิการ 
200 i15788647 The Top job secret 2 = ท าน้อย ได้มาก ฉลาดเลือกงาน / พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน ; โชค เสน่หล์ักษณา, บรรณาธิการ 

201 i1579037x 
ชีวิตสมาร์ท ฉลาดออมเงิน : สดุยอดเคลด็ลับสร้างสมดลุ เงิน-งาน-ชีวิต / แครอล ยิป ; ธิติพร คล้ายพุฒ, ผู้แปลและเรียบ
เรียง ; อิศวเรศ ตโนมุท, บรรณาธกิาร 

202 i15791087 
ชีวิตสมาร์ท ฉลาดออมเงิน : สดุยอดเคลด็ลับสร้างสมดลุ เงิน-งาน-ชีวิต / แครอล ยิป ; ธิติพร คล้ายพุฒ, ผู้แปลและเรียบ
เรียง ; อิศวเรศ ตโนมุท, บรรณาธกิาร 

203 i15820907 ปฏิวัติ 2475 / เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ; บรรณาธิการ วันเพญ็ คงมัน่ 
204 i15820890 ปฏิวัติ 2475 / เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ; บรรณาธิการ วันเพญ็ คงมัน่ 
205 i15820889 ปฏิวัติ 2475 / เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ; บรรณาธิการ วันเพญ็ คงมัน่ 
206 i15820919 คู่มือนักเขียน / เขียนโดย จรูญพร ปรปักษ์ประลัย ; บรรณาธิการ ทศสิริ พูลนวล 
207 i15820920 คู่มือนักเขียน / เขียนโดย จรูญพร ปรปักษ์ประลัย ; บรรณาธิการ ทศสิริ พูลนวล 
208 i1581984x ยงเจิ ง : ฮ่องเต้พิทักษ์ต้าชิง เล่ม 3 ตอน จอมราชันหรือทรราช / เออ้เยว่เหอ ; เรืองชัย รักศรีอักษร, แปล 
209 i15813356 การส ารวจศึกษาข้อมูลพื นฐานของประเทศฟิลิปปินส์ / กมลพร สอนศร ี
210 i15813344 การส ารวจศึกษาข้อมูลพื นฐานของประเทศฟิลิปปินส์ / กมลพร สอนศร ี

211 i15821328 
สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั งท่ี 3 / ปฏิญญา นาฬิเกร์ และ เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร ; สินีนุช 
จันทศรี, บรรณาธิการ 

212 i15821316 
สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั งท่ี 3 / ปฏิญญา นาฬิเกร์ และ เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร ; สินีนุช 
จันทศรี, บรรณาธิการ 

213 i1582133x 
สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั งท่ี 3 / ปฏิญญา นาฬิเกร์ และ เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร ; สินีนุช 
จันทศรี, บรรณาธิการ 

214 i15821286 คู่มือเตรยีมสอบความรูค้วามสามารถทั่วไป / วินัย ธรรมศลิป์ [และคนอ่ืนๆ 4 คน] 
215 i15821298 คู่มือเตรยีมสอบความรูค้วามสามารถทั่วไป / วินัย ธรรมศลิป์ [และคนอ่ืนๆ 4 คน] 
216 i15821304 คู่มือเตรยีมสอบความรูค้วามสามารถทั่วไป / วินัย ธรรมศลิป์ [และคนอ่ืนๆ 4 คน] 
217 i15821213 คู่มือติวสอบคณิตศาสตร์ CU-AAT, SAT / ทีมงาน CU Best Club 
218 i15821201 คู่มือติวสอบคณิตศาสตร์ CU-AAT, SAT / ทีมงาน CU Best Club 
219 i15821377 เฉลยข้อสอบ TOEIC ไม่ช่วยอะไร : ถ้าวิเคราะห์ข้อสอบไมเ่ป็น เจาะลึกวิธีใหม่เพิ่มคะแนนสอบ / ปรียาภา พืชผล 
220 i15821389 เฉลยข้อสอบ TOEIC ไม่ช่วยอะไร : ถ้าวิเคราะห์ข้อสอบไมเ่ป็น เจาะลึกวิธีใหม่เพิ่มคะแนนสอบ / ปรียาภา พืชผล 
221 i15821365 เฉลยข้อสอบ TOEIC ไม่ช่วยอะไร : ถ้าวิเคราะห์ข้อสอบไมเ่ป็น เจาะลึกวิธีใหม่เพิ่มคะแนนสอบ / ปรียาภา พืชผล 
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222 i15821195 คู่มือติวสอบคณิตศาสตร์ CU-AAT, SAT / ทีมงาน CU Best Club 
223 i15821262 พิชิตข้อสอบ CU-TEP / นเรศ สุรสิทธ์ิ 
224 i15821250 พิชิตข้อสอบ CU-TEP / นเรศ สุรสิทธ์ิ 
225 i15820026 คน ระคน ละคร : รวมบทวิจารณวื่าด้วยคน ความคดิ และวัฒนธรรมในละครโทรทัศน์ / สมสุข หินวิมาน 
226 i15822588 สามก๊ก การต์ูนสีทั งเล่ม / ไช่จื อจง ; วันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กลุ, ผู้แปล ; ณราชิต นามเรืองศรี, บรรณาธิการ 
227 i15822576 สามก๊ก การต์ูนสีทั งเล่ม / ไช่จื อจง ; วันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กลุ, ผู้แปล ; ณราชิต นามเรืองศรี, บรรณาธิการ 
228 i1581337x การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในระดับนานาชาติ / จตุรงค์ นภาธร 
229 i15813368 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในระดับนานาชาติ / จตุรงค์ นภาธร 
230 i1581340x โทษประหารชีวิต / สมุนทิพย์ จิตสว่าง 
231 i15821146 แนวข้อสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ / ภัทราภรณ์ สุขโสภ ี
232 i15821158 แนวข้อสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ / ภัทราภรณ์ สุขโสภ ี
233 i15821092 คู่มือ+แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 ฉบับทันสมัยใหม่ลา่สดุ / สายฝน ต๊ะวันนา 
234 i15821080 คู่มือ+แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 ฉบับทันสมัยใหม่ลา่สดุ / สายฝน ต๊ะวันนา 
235 i15821109 คู่มือ+แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 ฉบับทันสมัยใหม่ลา่สดุ / สายฝน ต๊ะวันนา 
236 i15821183 คู่มือติวสอบ CU Best up grade / ทีมงาน CU Best Club 
237 i15821171 คู่มือติวสอบ CU Best up grade / ทีมงาน CU Best Club 
238 i1582116x คู่มือติวสอบ CU Best up grade / ทีมงาน CU Best Club 
239 i15820804 การเมืองภาคประชาชน / อุเชนทร์ เชียงเสน 
240 i15820816 การเมืองภาคประชาชน / อุเชนทร์ เชียงเสน 
241 i1582259x ผู้น าสร้างได้ สไตล์ ดร.แดน / เกรยีงศักดิ์ เจรญิวงศ์ศักดิ ์
242 i15822606 ผู้น าสร้างได้ สไตล์ ดร.แดน / เกรยีงศักดิ์ เจรญิวงศ์ศักดิ ์
243 i15822552 สอนสรา้งสรรค์ เรยีนสนุกยุค 4.0+ / วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และวรวรรณ นิมิตพงษ์กุล 
244 i15822540 สอนสรา้งสรรค์ เรยีนสนุกยุค 4.0+ / วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และวรวรรณ นิมิตพงษ์กุล 
245 i15822539 สอนสรา้งสรรค์ เรยีนสนุกยุค 4.0+ / วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และวรวรรณ นิมิตพงษ์กุล 

246 i15788672 
คิด พูด ท า วิถีแจ็ค หม่า = Never give up : Jack Ma in his own words / เรียบเรียงโดย ชุค ลี และ บ็อบ ซง ; วรรธ
นา วงษ์ปิยะฉัตร, ผู้แปล 

247 i15788684 
คิด พูด ท า วิถีแจ็ค หม่า = Never give up : Jack Ma in his own words / เรียบเรียงโดย ชุค ลี และ บ็อบ ซง ; วรรธ
นา วงษ์ปิยะฉัตร, ผู้แปล 

248 i15819887 คู่มือเตรยีมสอบบรรจุเข้ารับราชการภาษาอังกฤษ / ภิญโญ คล้ายบวร 
249 i15819875 คู่มือเตรยีมสอบบรรจุเข้ารับราชการภาษาอังกฤษ / ภิญโญ คล้ายบวร 
250 i15813393 เศรษฐศาสตรเ์บื องต้น / รตันา สายคณิต, ชลลดา จามรกลุ 
251 i15813381 เศรษฐศาสตรเ์บื องต้น / รตันา สายคณิต, ชลลดา จามรกลุ 
252 i15813435 การบริหารส านักงาน = Office management / สุรสัวดี ราชกุลชัย 

253 i1578888x 
ปรัชญา : ประวตัิศาสตรส์ายธารแห่งปัญญา / ไนเจล วอร์เบอรต์ัน ; ปราบดา หยุ่น และ รติพร ชัยปิยะพร, ผู้แปล ; อภิร
ดา มีเดช และ ณฏัฐพรรณ เรืองศริินุสรณ์, บรรณาธิการ 

254 i15820269 ผู้หญิงของเช = My Life with Che Guevara / อาเลย์ดา มาร์ช ; เบญจมาศ วงศ์สาม, แปล 
255 i15820257 ผู้หญิงของเช = My Life with Che Guevara / อาเลย์ดา มาร์ช ; เบญจมาศ วงศ์สาม, แปล 
256 i15820245 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ / ปวริศร เลิศธรรมเทว ี

257 i15820233 
ความลี ลับของเวลา : ถอดปริศนาแห่งเวลาในสายตาควอนตมัฟิสิกส ์= The order of time Carlo Rovelli / คาร์โล โรล
เวลลี ; โตมร ศุขปรีชา, แปล 
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258 i15820221 
ความลี ลับของเวลา : ถอดปริศนาแห่งเวลาในสายตาควอนตมัฟิสิกส ์= The order of time Carlo Rovelli / คาร์โล โรล
เวลลี ; โตมร ศุขปรีชา, แปล 

259 i15820828 เรื่องเล่าพื นบ้านไทยในโลกท่ีเปลีย่นแปลง / ศิราพร ณ ถลาง [คนอ่ืนๆ 3 คน] 
260 i1582083x ประเพณีสร้างสรรค์ : ในสังคมไทยร่วมสมัย / ศริาพร ณ ถลาง, บรรณาธิการ 

261 i15820750 
สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั งที่ 2 พ.ศ. 2310 : ศึกษาจากพงศาวดารพม่าฉบับราชวงศ์คองบอง / สุเนตร ชุตินธรา
นนท์ 

262 i15820749 
สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั งที่ 2 พ.ศ. 2310 : ศึกษาจากพงศาวดารพม่าฉบับราชวงศ์คองบอง / สุเนตร ชุตินธรา
นนท์ 

263 i15820580 นักพูดขั นเทพ : ศิลปะการพดูต่อหน้าชุมชน / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศ์ักดิ์ 
264 i15820579 นักพูดขั นเทพ : ศิลปะการพดูต่อหน้าชุมชน / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศ์ักดิ์ 
265 i15820531 อยุธยา : Discovering Ayutthaya / ชาญวิทย์ เกษตรศริิ, บรรณาธกิาร 
266 i15820555 อยุธยา : Discovering Ayutthaya / ชาญวิทย์ เกษตรศริิ, บรรณาธกิาร 
267 i15820798 คิดเป็นระบบ = Systematized Thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศ์ักดิ์ 
268 i15820737 เติบโตอย่างไรไมเ่จ็บปวด = Why grow up? / ซูซาน นีแมน ; โตมร ศุขปรีชา, แปล 
269 i15820725 เติบโตอย่างไรไมเ่จ็บปวด = Why grow up? / ซูซาน นีแมน ; โตมร ศุขปรีชา, แปล 

270 i1582066x 
สองปี แปดเดือน กับยีส่ิบแปดคืน = Two years eight months & Twenty-eight nights / ซัลมาน รัชดี ; สุนันทา 
วรรณสินธ,์ แปล 

271 i1582049x การเมืองในราชส านักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 5 / ฉัตรดาว ลีเชวงวงศ์ 
272 i15820427 ในยุคอวสานกรุงศรฯี ไมเ่คยเสื่อม / สุเนตร ชุตินธรานนท์, บรรณาธิการ 
273 i1582021x ความคลมุเครือ ความเคลือบแคลง เส้นแบ่ง และพรมแดนในมนุษยศาสตร์ / พิเชฐ แสงทอง, บรรณาธิการ 
274 i15820208 ความคลมุเครือ ความเคลือบแคลง เส้นแบ่ง และพรมแดนในมนุษยศาสตร์ / พิเชฐ แสงทอง, บรรณาธิการ 

275 i15820014 
ปัญญาชน ศีลธรรม และสภาวะสมัยใหม่ : เสยีงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ทวีศักดิ์ เผือกสม, 
บรรณาธิการ 

276 i15820002 
ปัญญาชน ศีลธรรม และสภาวะสมัยใหม่ : เสยีงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ทวีศักดิ์ เผือกสม, 
บรรณาธิการ 

277 i15820075 Limology ชายแดนศึกษา กับเขต-ขันธ์วิทยาของพื นที่ใน/ระหว่าง / จักรกริช สังขมณ ี
278 i15820063 Limology ชายแดนศึกษา กับเขต-ขันธ์วิทยาของพื นที่ใน/ระหว่าง / จักรกริช สังขมณ ี

279 i1582004x 
นี่คือปณิธานท่ีหาญมุ่ง : ข้อถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในองค์กรจัดท ารัฐธรรมนญูของไทย ตั งแต่ พ.ศ.2475-
2550 / สมชาย ปรีชาศิลปกุล 

280 i15820051 
นีค่ือปณิธานท่ีหาญมุ่ง : ข้อถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในองค์กรจัดท ารัฐธรรมนญูของไทย ตั งแต่ พ.ศ.2475-
2550 / สมชาย ปรีชาศิลปกุล 

281 i15819930 
น  าวัง รถไฟ ไฮเวย์ : ประวัตศิาสตร์ล าปางสมัยใหม่ = Mode of New Transportation : History of Modern 
Lampang / ภิญญพันธ์ุ พจนะลาวัณย ์

282 i1582245x เหมา เจ๋อ ตุง / รอเบิรต์ เพน ; อาษา ขอจิตต์เมตต์, แปล ; วันเพ็ญ คงมั่น, บรรณาธิการ 
283 i15822461 เหมา เจ๋อ ตุง / รอเบิรต์ เพน ; อาษา ขอจิตต์เมตต์, แปล ; วันเพ็ญ คงมั่น, บรรณาธิการ 
284 i15822436 สามก๊ก ฉบับนักบรหิาร / เจรญิ วรรธนะสิน 
285 i15822448 สามก๊ก ฉบับนักบรหิาร / เจรญิ วรรธนะสิน 
286 i15822345 วิถีแห่งอ านาจ ซุนยัตเซ็น / เสถียร จันทิมาธร 
287 i15822333 วิถีแห่งอ านาจ ซุนยัตเซ็น / เสถียร จันทิมาธร 
288 i1582231x HUAWEI จากมดสู่มังกร / หยางเซ่าหลง ; ชาญ ธนประกอบ, แปล 
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289 i15822308 HUAWEI จากมดสู่มังกร / หยางเซ่าหลง ; ชาญ ธนประกอบ, แปล 

290 i15822242 
อ่านเร็ว เข้าใจ ไมม่ีวีนลมื = Read it, Get it, and never forget it / มาร์ก ติกเคลาร์ ; จิรประภา ประคณุหังสิต, ผู้แปล 
; วริษฐา กาลามเกษตร์, บรรณาธกิาร 

291 i15822230 
อ่านเร็ว เข้าใจ ไมม่ีวีนลมื = Read it, Get it, and never forget it / มาร์ก ติกเคลาร์ ; จิรประภา ประคณุหังสิต, ผู้แปล 
; วริษฐา กาลามเกษตร์, บรรณาธกิาร 

292 i15822199 ใคร ๆ ก็เรียนเก่งได้ใน 21 วัน = 21 Days of Trainning for short term high score / ลีจีวอน ; ธนวดี บุญล้วน, ผู้แปล 
293 i15822424 คู่มือสอบกฎหมายปกครอง / สุรยิา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์ 
294 i15822412 คู่มือสอบกฎหมายปกครอง / สุรยิา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์ 

295 i15820142 
ถกเถียงเรื่องคุณค่า 2 : ว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม / อรรถสิทธิ์ สิทธิด ารง [และคนอื่นๆ 9 คน] ; เสาวณิต 
จุลวงศ์, บรรณาธิการ 

296 i1582357x Globalization : the essentials / George Ritzer and Paul Dean 
297 i15822485 ถอดรหัสรักออนไลน์ / อาซีส อันซารี, เอริก ไคลเนนเบิร์ก ; สุนันทา วรรณสิทธ์ิ เบล, ผู้แปล 
298 i15822564 รายการชีวิต / ลอรี เนวสัน สปลีแมน ; ภูษณิศา เขมะเสวี, แปล ; ณราชิต นามเรืองศรี, บรรณาธิการ 
299 i15820361 ผู้น า นักบริหาร กับการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ = Leaders, Managers, and HRD / ศิริภสัสรศ์ วงศ์ทองดี 
300 i15820786 คิดเป็นระบบ = Systematized Thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศ์ักดิ์ 
301 i15822321 วิถีแห่งอ านาจ ซุนยัตเซ็น / เสถียร จันทิมาธร 
302 i15819978 ปรัชญาสมัยใหม่ / สุนัย ครองยุทธ ; พิพัฒน์ สุยะ, บรรณาธิการ 
303 i15819814 The walking backpack ฝันให้ไกลแล้วข้ามไปอเมริกา / จริภัทร พัวพิพัฒน์ 
304 i15819802 The walking backpack ฝันให้ไกลแล้วข้ามไปอเมริกา / จริภัทร พัวพิพัฒน์ 

305 i1578891x 
อิคิไก ความหมายของการมีชีวิตอยู่ : The little book of Ikigai / เคน โมงิ ; วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ, แปล ; จีระวุฒิ 
เขียวมณี, บรรณาธิการ 

306 i15789032 ทุกสิ่งที่เกิดขึ นล้วนมีความหมาย / นิ วกลม ; สมศักดิ์ จันทวิชชประภา, บรรณาธิการ 
307 i15820853 รู้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจ าบ้าน / ธีระ ธนะกาญจนสุทธ์ิ 
308 i15820841 รู้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจ าบ้าน / ธีระ ธนะกาญจนสุทธ์ิ 
309 i15820166 สื่อศาสตร์ : หลักการ แนวคิด นวตักรรม / อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว 
310 i15820154 สื่อศาสตร์ : หลักการ แนวคิด นวตักรรม / อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว 

311 i15825061 
สงครามโลกครั งท่ี 3 (เกิดแน่) : บวกกับความมั่งคั่ง ความร่ ารวย ความยิ่งใหญ่ ของคนไทยประเทศไทย / โดย น.อ.สัมฤทธ์ิ 
ทองอินทร์ 

312 i15825073 
สงครามโลกครั งท่ี 3 (เกิดแน่) : บวกกับความมั่งคั่ง ความร่ ารวย ความยิ่งใหญ่ ของคนไทยประเทศไทย / โดย น.อ.สัมฤทธ์ิ 
ทองอินทร์ 

313 i1582505x 
สงครามโลกครั งท่ี 3 (เกิดแน่) : บวกกับความมั่งคั่ง ความร่ ารวย ความยิ่งใหญ่ ของคนไทยประเทศไทย / โดย น.อ.สัมฤทธ์ิ 
ทองอินทร์ 

314 i15825838 อาณาจักรทีส่าบสญู : Mysteries of lost ancient kingdoms / ณฐัพล เดชขจร 

315 i15825814 
My name is red / ออร์ฮาน ปามุก ; นันทวัน เติมแสงสริิศักดิ์, แปล ; Erdag M. Goknar, แปลจากภาษาตุรกเีป็น
ภาษาอังกฤษ 

316 i15825772 
ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสตศ์ตวรรษที่ 19 = Mirror of the 19th century Europe / สญัชัย สุวังบุตร, อนันต์
ชัย เลาหะพันธ ุ

317 i15825760 
ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสตศ์ตวรรษที่ 19 = Mirror of the 19th century Europe / สญัชัย สุวังบุตร, อนันต์
ชัย เลาหะพันธ ุ



11 
 

318 i15825759 
ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสตศ์ตวรรษที่ 19 = Mirror of the 19th century Europe / สญัชัย สุวังบุตร, อนันต์
ชัย เลาหะพันธ ุ

319 i15825735 GRIT : The power of passion and perseverance / Angela Duckworth ; จารุจรรย์ คงมีสุข, แปล 
320 i15825747 GRIT : The power of passion and perseverance / Angela Duckworth ; จารุจรรย์ คงมีสุข, แปล 
321 i15825693 สยาม เยนเตลิแมน / สหะโรจน์ กติติมหาเจรญิ 
322 i1582567x สยาม เยนเตลิแมน / สหะโรจน์ กติติมหาเจรญิ 
323 i1582553x เข้านอกออกใน = Stories by a woman in the fields / ฆสัรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร 
324 i15825541 เข้านอกออกใน = Stories by a woman in the fields / ฆสัรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร 
325 i1582584x ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณต์ะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 / สุรเดช โชติอุดมพันธ์ 
326 i15825851 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณต์ะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 / สุรเดช โชติอุดมพันธ์ 
327 i15824214 เทพปกรณัมแห่งฟินแลนด์ = Kalevala / พีระสิทธ์ิ คูห์ศรีวินิจ 
328 i15824226 เทพปกรณัมแห่งฟินแลนด์ = Kalevala / พีระสิทธ์ิ คูห์ศรีวินิจ 
329 i15824251 ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ / รานา มิตเตอร์ ; สุทธิมาน ลมิปนุสรณ์, แปล 
330 i15824263 ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ / รานา มิตเตอร์ ; สุทธิมาน ลมิปนุสรณ์, แปล 
331 i15824305 1984 (หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่) มหานครแห่งความคับแค้น / จอร์จ ออร์เวลล์ ; สรวงอัปสร กสิกรานันท์, แปล 
332 i15824299 1984 (หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่) มหานครแห่งความคับแค้น / จอร์จ ออร์เวลล์ ; สรวงอัปสร กสิกรานันท์, แปล 
333 i15824287 1984 (หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่) มหานครแห่งความคับแค้น / จอร์จ ออร์เวลล์ ; สรวงอัปสร กสิกรานันท์, แปล 

334 i1582424x 
ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสตศ์ตวรรษที่ 20 = Mirror of the 20th century Europe / สญัชัย สุวังบุตร, อนันต์
ชัย เลาหะพันธ ุ

335 i15825784 
ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสตศ์ตวรรษที ่20 = Mirror of the 20th century Europe / สญัชัย สุวังบุตร, อนันต์
ชัย เลาหะพันธ ุ

336 i15824238 
ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสตศ์ตวรรษที่ 20 = Mirror of the 20th century Europe / สญัชัย สุวังบุตร, อนันต์
ชัย เลาหะพันธ ุ

337 i15825802 
ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสตศ์ตวรรษที่ 20 = Mirror of the 20th century Europe / สญัชัย สุวังบุตร, อนันต์
ชัย เลาหะพันธ ุ

338 i15825796 
ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสตศ์ตวรรษที่ 20 = Mirror of the 20th century Europe / สญัชัย สุวังบุตร, อนันต์
ชัย เลาหะพันธ ุ

339 i15824743 เสรีนยิมใหม่ : ความรู้ฉบับพกพา / ไมเคิล ฟรเีดน ; เกษียร เตชะพีระ, แปล 
340 i15824731 เสรีนยิมใหม่ : ความรู้ฉบับพกพา / ไมเคิล ฟรเีดน ; เกษียร เตชะพีระ, แปล 
341 i15825048 เสรีนยิมใหม่ : ความรู้ฉบับพกพา / ไมเคิล ฟรเีดน ; เกษียร เตชะพีระ, แปล 
342 i15825462 China 5.0 : สีจิ นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และแผนการใหญ่ AI / อาร์ม ตั งนิรันดร 
343 i15825450 China 5.0 : สีจิ นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และแผนการใหญ่ AI / อาร์ม ตั งนิรันดร 
344 i15825449 China 5.0 : สีจิ นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และแผนการใหญ่ AI / อาร์ม ตั งนิรันดร 
345 i15825097 ประวัติศาสตร์เวียดนาม = History of Vietnam / รงรอง วงศ์โอบอ้อม 
346 i15825085 ประวัติศาสตร์เวียดนาม = History of Vietnam / รงรอง วงศ์โอบอ้อม 
347 i15824846 แนวคิด หลักการและกระบวนการวิจัย : เชิงปริมาณ คณุภาพและผสานวิธีการเขียนวิทยานิพนธ์ / ประเวศน์ มหารัตนส์กุล 

348 i15825115 
อาเซียนกับการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา = ASEAN and the Irregular Migration of Rohingya / อนุสรณ์ 
ชัยอักษรเวช, ณัฐณพัศ พิพัฒน์รัตนเสร ี

349 i15825103 
อาเซียนกับการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา = ASEAN and the Irregular Migration of Rohingya / อนุสรณ์ 
ชัยอักษรเวช, ณัฐณพัศ พิพัฒน์รัตนเสร ี
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350 i15825425 ประเทศจีนบนเส้นทางสังคมนิยม / เจิ ง เชียน ; สืบพงศ์ ช้างบุญชู และพลศักดิ์ เรืองปัญญาโรจน์, แปล 
351 i15825413 ประเทศจีนบนเส้นทางสังคมนิยม / เจิ ง เชียน ; สืบพงศ์ ช้างบุญชู และพลศักดิ์ เรืองปัญญาโรจน์, แปล 
352 i15825401 ประเทศจีนบนเส้นทางสังคมนิยม / เจิ ง เชียน ; สืบพงศ์ ช้างบุญชู และพลศักดิ์ เรืองปัญญาโรจน์, แปล 
353 i15825036 ประชาธิปไตย : หลากความหมาย หลายรูปแบบ / ประจักษ์ ก้องกีรติ 
354 i15824330 Happy city : Transforming our lives though urban design / ชาร์ลส์ มอนตโ์กเมอรี ; พินดา พิสิฐบุตร, แปล 
355 i15824329 Happy city : Transforming our lives though urban design / ชาร์ลส์ มอนตโ์กเมอรี ; พินดา พิสิฐบุตร, แปล 
356 i15824317 Happy city : Transforming our lives though urban design / ชาร์ลส์ มอนตโ์กเมอรี ; พินดา พิสิฐบุตร, แปล 
357 i15824160 สงครามเวียดนาม / ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช 
358 i15824159 สงครามเวียดนาม / ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช 
359 i15824147 สงครามเวียดนาม / ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช 
360 i15824585 ปฏิวัติอเมริกา = The American revolution / พีรพงษ์ ฉายยายนต์ 
361 i15824573 ปฏิวัติอเมริกา = The American revolution / พีรพงษ์ ฉายยายนต์ 
362 i15824561 ปฏิวัติอเมริกา = The American revolution / พีรพงษ์ ฉายยายนต์ 
363 i15824500 เขียน / โดย พิมาน แจ่มจรัส 
364 i15824494 เขียน / โดย พิมาน แจ่มจรัส 
365 i15824548 รัฐศาสตร์ : ทฤษฎี แนวความคดิ ปัญหาส าคัญและแนวทางศึกษาวิเคราะห์การเมือง / ทินพันธุ์ นาคะตะ 
366 i1582455x รัฐศาสตร์ : ทฤษฎี แนวความคดิ ปัญหาส าคัญและแนวทางศึกษาวิเคราะห์การเมือง / ทินพันธุ์ นาคะตะ 
367 i15824925 ปฏิวัติเมจิ = The meiji revolution / กรกิจ ดิษฐาน 
368 i15824901 ปฏิวัติเมจิ = The meiji revolution / กรกิจ ดิษฐาน 
369 i15824913 ปฏิวัติเมจิ = The meiji revolution / กรกิจ ดิษฐาน 
370 i15824883 The Cuban revolution ปฏิวัตคิิวบา / นุชธิดา ราศีวิสุทธ์ิ 
371 i15824895 The Cuban revolution ปฏิวัตคิิวบา / นุชธิดา ราศีวิสุทธ์ิ 
372 i15825875 คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์ : จากวาทกรรมของอัตบุคคล ถึงจุดเปลี่ยนของอัตตา / อานันท์ กาญจนพันธุ ์
373 i15825863 คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์ : จากวาทกรรมของอัตบุคคล ถึงจุดเปลี่ยนของอัตตา / อานันท์ กาญจนพันธุ ์
374 i15825887 คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์ : จากวาทกรรมของอัตบุคคล ถึงจุดเปลี่ยนของอัตตา / อานันท์ กาญจนพันธุ ์
375 i15824524 ใครเป็นใครในการปฏิวัตริัสเซีย / สัญชัย สุวังบุตร ; พินิจ หุตะจินดา, บรรณาธิการ 
376 i15824512 ใครเป็นใครในการปฏิวัตริัสเซีย / สัญชัย สุวังบุตร ; พินิจ หุตะจินดา, บรรณาธิการ 
377 i15824536 ใครเป็นใครในการปฏิวัตริัสเซีย / สัญชัย สุวังบุตร ; พินิจ หุตะจินดา, บรรณาธิการ 
378 i15824603 เงินหรือชีวิต = Your money or your life / วิกกี โรบิน และโจ โดมิงเกซ ; ฐณฐ จินดานนท์, แปล 
379 i15824615 เงินหรือชีวิต = Your money or your life / วิกกี โรบิน และโจ โดมิงเกซ ; ฐณฐ จินดานนท์, แปล 
380 i15824597 เงินหรือชีวิต = Your money or your life / วิกกี โรบิน และโจ โดมิงเกซ ; ฐณฐ จินดานนท์, แปล 
381 i15824755 ปฏิวัติฝรั่งเศส = The french revolution / พีรวุฒิ เสนามนตร ี
382 i15824767 ปฏิวัติฝรั่งเศส = The french revolution / พีรวุฒิ เสนามนตร ี
383 i15824779 สงครามกลางเมืองศรลีังกา = The Sri Lankan civil war / ปรีดี หงษ์สต้น 
384 i15824780 สงครามกลางเมืองศรลีังกา = The Sri Lankan civil war / ปรีดี หงษ์สต้น 
385 i15825516 Hannibal Barca : ฮันนิบาล บารค์า บุรุษผู้กล้าท้าอ านาจแห่งโรม / ปัญญ์ อนันต์สกลุวัฒน ์
386 i15825504 Hannibal Barca : ฮันนิบาล บารค์า บุรุษผู้กล้าท้าอ านาจแห่งโรม / ปัญญ์ อนันต์สกลุวัฒน ์

387 i15824184 
ประวัติศาสตร์โลกฉบับไม่ง่วง : นั่งรถไฟเหาะเลาะสายประวัติศาสตรก์ว่า 10,000 ปีแห่งอารยธรรมมนษุย์ : History of 
the world / อีริค แสส และ สตฟี ไวแกนต์ ; สุวิชชา จันทร, แปล 
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388 i15824196 
ประวัติศาสตร์โลกฉบับไม่ง่วง : นั่งรถไฟเหาะเลาะสายประวัติศาสตรก์ว่า 10,000 ปีแห่งอารยธรรมมนษุย์ : History of 
the world / อีริค แสส และ สตฟี ไวแกนต์ ; สุวิชชา จันทร, แปล 

389 i15824172 
ประวัติศาสตร์โลกฉบับไม่ง่วง : นั่งรถไฟเหาะเลาะสายประวัติศาสตรก์ว่า 10,000 ปีแห่งอารยธรรมมนษุย์ : History of 
the world / อีริค แสส และ สตฟี ไวแกนต์ ; สุวิชชา จันทร, แปล 

390 i15824482 2475 : เส้นทางของคนแพ้ / บัญชร ชวาลศิลป์ ; เจิดจรญั บัญชร, บรรณาธิการ 
391 i15824470 2475 : เส้นทางของคนแพ้ / บัญชร ชวาลศิลป์ ; เจิดจรญั บัญชร, บรรณาธิการ 
392 i15824469 2475 : เส้นทางของคนแพ้ / บัญชร ชวาลศิลป์ ; เจิดจรญั บัญชร, บรรณาธิการ 

393 i15824834 
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย สังคมวิทยา = English-Thai Dictionary of Sociology / เจษฎา ทองรุ่งโรจน์ ; วันเพ็ญ คงมั่น, 
บรรณาธิการ 

394 i15824822 
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย สังคมวิทยา = English-Thai Dictionary of Sociology / เจษฎา ทองรุ่งโรจน์ ; วันเพ็ญ คงมั่น, 
บรรณาธิการ 

395 i1582472x Democracy, civil society and governance / Ghanshyam Shah 
396 i15824664 Global justice and social conflict : the foundations of liberal order and international law / Tarik Kochi 

397 i15825139 
Planning local economic development : theory and practice / Nancey Green Leigh and Edward J. 
Blakely 

398 i15824718 
Debating reform : conflicting perspectives on how to fix the American political system / Richard J. Ellis 
and Michael Nelson, editor 

399 i15824640 
The political history of modern Japan : foreign relations and domestic politics / Kitaoka Shinichi ; 
translated by Robert D. Eldridge with Graham Leonard 

400 i1582469x Ethnography : step by step / David M. Fetterman 

401 i15824366 
Engaging with ethics in international criminological research / edited by Michael Adorjan and Rose 
Ricciardelli. 

402 i15824706 The Ashgate research companion to ethics and international relations / edited by Patrick Hayden 
403 i15824433 The good citizen : the markers of privilege in America / JoAnne Myers 
404 i15824391 Ethics and public policy : a philosophical inquiry / Jonathan Wolff. 
405 i1582438x Material methods : researching and thinking with things / Sophie Woodward 
406 i15824627 Civil society / Michael Edwards. 
407 i15823593 Political economies of the Middle East and North Africa / Robert Springborg. 

408 i15825474 
Natural resource conflicts and sustainable development / edited by E. Gunilla Almered Olsson and 
Pernille Gooch 

409 i15824639 
Politics and negation : towards an affirmative philosophy / Roberto Esposito ; translated by Zakiya 
Hanafi 

410 i15825127 
Implementing public policy : an introduction to the study of operational governance / Michael Hill and 
Peter Hupe 

411 i15823568 Nothing personal? : geographies of governing and activism in the British asylum system / Nick Gill. 
412 i15824445 Resident foreigners : a philosophy of migration / Donatella Di Cesare ; translated by David Broder 
413 i1582441x The Globalization reader / edited by Frank J. Lechner, John Boli 

414 i15824421 
Public sector enterprise risk management : advancing beyond the basics / edited by Kenneth C. 
Fletcher and Thomas H. Stanton 

415 i15823581 Human smuggling in the Eastern Mediterranean / Theodore Baird. 
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416 i15824676 Participatory culture : interviews / Henry Jenkins 

417 i15824652 
Sociology for human rights : approaches for applying theories and methods / edited by David L. 
Brunsma, Keri E. Iyall Smith, Brian K. Gran. 

418 i15824457 International law : our common future / Mark Gibney 
419 i15824408 Victimology : the essentials / Leah E. Daigle 
420 i15824354 Sustainable economy and emerging markets / edited by Stefania Paladini and Suresh George 
421 i15824342 How solar energy became cheap : a model for low-carbon innovation / Gregory F. Nemet 
422 i15824378 Texts and materials on international human rights / Rhona K.M. Smith 
423 i15824688 Testing statistical assumptions in research / J.P. Verma, Abdel-Salam G. Abdel-Salam 
424 i15824275 ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ / รานา มิตเตอร์ ; สุทธิมาน ลมิปนุสรณ์, แปล 
425 i1582570x บริษัทอินเดียตะวันออกอังกฤษ = British east India company / ปรีดี หงษ์สต้น 
426 i1582486x บริษัทอินเดียตะวันออกอังกฤษ = British east India company / ปรีดี หงษ์สต้น 
427 i15824871 บริษัทอินเดียตะวันออกอังกฤษ = British east India company / ปรีดี หงษ์สต้น 
428 i15825498 Hannibal Barca : ฮันนิบาล บารค์า บุรุษผู้กล้าท้าอ านาจแห่งโรม / ปัญญ์ อนันต์สกลุวัฒน ์

429 i1582794x 
จิตวิทยาเด็ก : ความรู้ฉบับพกพา = Child psychology : a very short introduction / Usha Goswami ; สุภลัคน์ 
ลวดลาย และ วรัญญู กองชัยมงคล, แปล 

430 i15827926 
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก : ความรู้ฉบับพกพา = Global economic history : a very short introduction / 
Robert C. Allen, เขียน ; สมคิด พุทธศรี และ ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน,์ แปล 

431 i15827914 
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก : ความรู้ฉบับพกพา = Global economic history : a very short introduction / 
Robert C. Allen, เขียน ; สมคิด พุทธศรี และ ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน,์ แปล 

432 i15827902 
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก : ความรู้ฉบับพกพา = Global economic history : a very short introduction / 
Robert C. Allen, เขียน ; สมคิด พุทธศรี และ ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน,์ แปล 

433 i15827884 
สถาปัตยกรรม : ความรู้ฉบับพกพา = Architecture: A Very short introduction / โดย แอนดรูว์ บัลแลนไทน์ ; 
อนุสรณ์ ติปยานนท์, แปล 

434 i15827872 
สถาปัตยกรรม : ความรู้ฉบับพกพา = Architecture: A Very short introduction / โดย แอนดรูว์ บัลแลนไทน์ ; 
อนุสรณ์ ติปยานนท์, แปล 

435 i15827860 
สถาปัตยกรรม : ความรู้ฉบับพกพา = Architecture: A Very short introduction / โดย แอนดรูว์ บัลแลนไทน์ ; 
อนุสรณ์ ติปยานนท์, แปล 

436 i15827859 
ฟรอยด์ : ความรู้ฉบบัพกพา = Freud : a very short introduction / Anthony Storr, เขียน ; สายพิณ ศุพุทธมงคล, 
แปล 

437 i15827847 
ฟรอยด์ : ความรู้ฉบบัพกพา = Freud : a very short introduction / Anthony Storr, เขียน ; สายพิณ ศุพุทธมงคล, 
แปล 

438 i15827835 
ฟรอยด์ : ความรู้ฉบบัพกพา = Freud : a very short introduction / Anthony Storr, เขียน ; สายพิณ ศุพุทธมงคล, 
แปล 

439 i15828098 
ทฤษฎีวรรณคดี : ความรู้ฉบับพกพา = Literary theory : a very short introduction / Jonathan Culler ; สุนันทา 
วรรณสินธ์ เบล, แปล 

440 i15828086 
ทฤษฎีวรรณคดี : ความรู้ฉบับพกพา = Literary theory : a very short introduction / Jonathan Culler ; สุนันทา 
วรรณสินธ์ เบล, แปล 

441 i15827823 
ทฤษฎีวรรณคดี : ความรู้ฉบับพกพา = Literary theory : a very short introduction / Jonathan Culler ; สุนันทา 
วรรณสินธ์ เบล, แปล 
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442 i15827811 
ทฤษฎีวรรณคดี : ความรู้ฉบับพกพา = Literary theory : a very short introduction / Jonathan Culler ; สุนันทา 
วรรณสินธ์ เบล, แปล 

443 i15827938 Global change 6 / วรากรณ์ สามโกเศศ 
444 i15829443 เมื่อเวียดนามปฏริูป / ธัญญาทิพย ์ศรีพนา 
445 i15829406 รัฐกับศาสนา : ศลีธรรม อ านาจ และอิสรภาพ / สุรพศ ทวีศักด ิ

446 i15829091 
บทละครแปลมหาภารตะ / Jean-Claude Carriere ; แปลจากภาษาฝรั่งเศสโดย Peter Brook ; แปลเป็นภาษาไทยโดย 
จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา 

447 i1582908x 
บทละครแปลมหาภารตะ / Jean-Claude Carriere ; แปลจากภาษาฝรั่งเศสโดย Peter Brook ; แปลเป็นภาษาไทยโดย 
จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา 

448 i15829054 ปฏิวัติเมจิ = The meiji revolution / กรกิจ ดิษฐาน 
449 i15829157 แผ่นดินจึงดาล : การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ / กฤษฎา ศภุวรรธนะกุล, บรรณาธิการ 
450 i15829145 แผ่นดินจึงดาล : การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ / กฤษฎา ศภุวรรธนะกุล, บรรณาธิการ 

451 i15828207 
เสรภีาพในการพูด : ความรู้ฉบับพกพา = Free speech : a very short introduction / Nigel Warburton ; จอมพล 
พิทักษ์สันตโยธิน, แปล 

452 i15828190 
เสรภีาพในการพูด : ความรู้ฉบับพกพา = Free speech : a very short introduction / Nigel Warburton ; จอมพล 
พิทักษ์สันตโยธิน, แปล 

453 i15828189 
เสรภีาพในการพูด : ความรู้ฉบับพกพา = Free speech : a very short introduction / Nigel Warburton ; จอมพล 
พิทักษ์สันตโยธิน, แปล 

454 i15828074 
โลกาภิวตัน์ : ความรู้ฉบับพกพา (ฉบับปรับปรุงเนื อหาใหม่)= Globalization : a very short introduction / แมนเฟร็ด 
สเตเกอร์ ; วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, ผู้แปล 

455 i15828062 
โลกาภิวตัน์ : ความรู้ฉบับพกพา (ฉบับปรับปรุงเนื อหาใหม่)= Globalization : a very short introduction / แมนเฟร็ด 
สเตเกอร์ ; วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, ผู้แปล 

456 i15828050 
โลกาภิวตัน์ : ความรู้ฉบับพกพา (ฉบับปรับปรุงเนื อหาใหม่)= Globalization : a very short introduction / แมนเฟร็ด 
สเตเกอร์ ; วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, ผู้แปล 

457 i15828049 
โลกาภิวตัน์ : ความรู้ฉบับพกพา (ฉบับปรับปรุงเนื อหาใหม่)= Globalization : a very short introduction / แมนเฟร็ด 
สเตเกอร์ ; วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, ผู้แปล 

458 i1582746x อาชญากรรมและอาชญาวิทยา / โดย อุนิษา เลิศโตมรสกลุ, อัณณพ ชูบ ารุง 
459 i15827458 อาชญากรรมและอาชญาวิทยา / โดย อุนิษา เลิศโตมรสกลุ, อัณณพ ชูบ ารุง 
460 i15827446 อาชญากรรมและอาชญาวิทยา / โดย อุนิษา เลิศโตมรสกลุ, อัณณพ ชูบ ารุง 
461 i15827525 สุนทรียศาสตร์กับการเมืองภาคประชาชน = Aesthetics and people's politics / ไชยรัตน์ เจริญสนิโอฬาร 
462 i15827513 สุนทรียศาสตร์กับการเมืองภาคประชาชน = Aesthetics and people's politics / ไชยรัตน์ เจริญสนิโอฬาร 
463 i15829431 ธรรมาภิบาลเพ่ือการบรหิารภาครฐัและภาคเอกชน / รัชยา ภักดีจิตต์ 
464 i1582942x หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน / จินตวีร์ เกษมศขุ 
465 i15829418 นโยบายสาธารณะ / ศภุชัย ยาวะประภาษ 
466 i15829467 การศึกษาประวัติศาสตรเ์ศรษฐกิจไทย : บทส ารวจสถานะความรู้ / พรรณี บัวเล็ก 
467 i15829455 ตุลา-ตลุา : สังคม-รัฐไทย กับความรุนแรงทางการเมือง / บรรณาธกิาร ชาญวิทย์ เกษตรศริิ, ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต ์
468 i15828372 ประชาธิปไตยที่ไมต่ั งมั่น / จริาภรณ์ ด าจันทร ์
469 i15828360 ประชาธิปไตยที่ไมต่ั งมั่น / จริาภรณ์ ด าจันทร ์
470 i15828359 ประชาธิปไตยที่ไมต่ั งมั่น / จริาภรณ์ ด าจันทร ์
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471 i15828438 
บันทึกของทูตญี่ปุ่นผู้เห็นเหตุการณ์ปฏิวัติ 2475 : การปฏิวัติและการเปลีย่นแปลงในประเทศสยาม / ยาสุกิจิ ยาตาเบ ; 
เออิจ ิมูราซิมา, นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, แปล 

472 i15828426 
บันทึกของทูตญี่ปุ่นผู้เห็นเหตุการณ์ปฏิวัติ 2475 : การปฏิวัติและการเปลีย่นแปลงในประเทศสยาม / ยาสุกิจิ ยาตาเบ ; 
เออิจ ิมูราซิมา, นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, แปล 

473 i15828414 
บันทึกของทูตญี่ปุ่นผู้เห็นเหตุการณ์ปฏิวัติ 2475 : การปฏิวัติและการเปลีย่นแปลงในประเทศสยาม / ยาสุกิจิ ยาตาเบ ; 
เออิจ ิมูราซิมา, นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, แปล 

474 i15828402 การเมืองแห่งความหวัง / ปิยบตุร แสงกนกกุล 
475 i15828396 การเมืองแห่งความหวัง / ปิยบตุร แสงกนกกุล 
476 i15828384 การเมืองแห่งความหวัง / ปิยบตุร แสงกนกกุล 
477 i15829479 การเมืองอเมริกา / สมบัติ ธ ารงธญัวงศ ์
478 i15828347 สยาม เยนเตลิแมน / สหะโรจน์ กติติมหาเจรญิ 
479 i15828335 สยาม เยนเตลิแมน / สหะโรจน์ กติติมหาเจรญิ 
480 i15828323 สยาม เยนเตลิแมน / สหะโรจน์ กติติมหาเจรญิ 
481 i15828311 ต้นสาย ปลายจวัก / กฤช เหลือลมัย 
482 i1582830x ต้นสาย ปลายจวัก / กฤช เหลือลมัย 
483 i15828293 ต้นสาย ปลายจวัก / กฤช เหลือลมัย 

484 i15828761 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : การวิจยัเพื่อเสรีภาพและการสรรคส์ร้าง = Action research : freedom and creativity-
based research / วรรณดี สุทธินรากร 

485 i1582875x 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : การวิจยัเพื่อเสรีภาพและการสรรคส์ร้าง = Action research : freedom and creativity-
based research / วรรณดี สุทธินรากร 

486 i15828748 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : การวิจยัเพื่อเสรีภาพและการสรรคส์ร้าง = Action research : freedom and creativity-
based research / วรรณดี สุทธินรากร 

487 i15828736 สงครามกลางเมืองจีน = Chinese civil war / กรกิจ ดิษฐาน 
488 i15828724 สงครามกลางเมืองจีน = Chinese civil war / กรกิจ ดิษฐาน 
489 i15828591 สร้างแผนที่จริยศาสตร์ / ชาญณรงค์ บุญหนุน [และคนอื่น ๆ 6 คน] ; สุวรรณา สถาอานันท์, บรรณาธิการ 
490 i1582858x สร้างแผนที่จริยศาสตร์ / ชาญณรงค์ บุญหนุน [และคนอื่น ๆ 6 คน] ; สุวรรณา สถาอานันท์, บรรณาธิการ 
491 i15829078 ปรัชญาการเมืองเปรยีบเทียบ / สทิธ์ิ บุตรอินทร์ และภูมิ บุตรอินทร ์
492 i15829066 ปรัชญาการเมืองเปรยีบเทียบ / สทิธ์ิ บุตรอินทร์ และภูมิ บุตรอินทร ์
493 i15829042 สื่อศาสตร์ : หลักการ แนวคิด นวตักรรม / อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว 
494 i15829030 สื่อศาสตร์ : หลักการ แนวคิด นวตักรรม / อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว 
495 i15829029 การพัฒนาชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ประเด็นปัจจุบัน และกรณีศึกษา / อุทัย ปรญิญาสุทธินันท์ 
496 i15829017 การพัฒนาชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ประเด็นปัจจุบัน และกรณีศึกษา / อุทัย ปรญิญาสุทธินันท์ 

497 i15827550 
ประวัติศาสตร์อเมริกา : ความรู้ฉบับพกพา = American history : a very short introduction / Paul S. Boyer ; 
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, อาวุธ ธีระเอก, แปล 

498 i15827549 
ประวัติศาสตร์อเมริกา : ความรู้ฉบับพกพา = American history : a very short introduction / Paul S. Boyer ; 
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, อาวุธ ธีระเอก, แปล 

499 i15827537 
ประวัติศาสตร์อเมริกา : ความรู้ฉบับพกพา = American history : a very short introduction / Paul S. Boyer ; 
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, อาวุธ ธีระเอก, แปล 

500 i15828566 ผัวเดียวเมียเดียว : อาณานิคมครอบครัวในสยาม / สุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ 
501 i15828554 ผัวเดียวเมียเดียว : อาณานิคมครอบครัวในสยาม / สุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ 
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502 i15828542 ผัวเดียวเมียเดียว : อาณานิคมครอบครัวในสยาม / สุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ 

503 i15828530 
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย : รัฐศาสตร์ (การเมือง การปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) = English-Thai 
dictionary of political science [politics, government and international relations] / เจษฎา ทองรุ่งโรจน ์

504 i15828529 
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย : รัฐศาสตร์ (การเมือง การปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) = English-Thai 
dictionary of political science [politics, government and international relations] / เจษฎา ทองรุ่งโรจน ์

505 i15827586 ลงเรือแป๊ะ/ วิษณุ เครืองาม 
506 i15827574 ลงเรือแป๊ะ/ วิษณุ เครืองาม 

507 i15826478 
Critical reading across the curriculum. Volume 2, Social and natural sciences / edited by Anton Borst, 

Robert DiYanni 

508 i15825899 The death of public integrity / Robert Roberts 

509 i1582648x The Israel/Palestine reader / Alan Dowty, editor 

510 i15826557 
Religion, migration, and mobility : the Brazilian experience / edited by Cristina Maria de Castro and 

Andrew Dawson 

511 i15826570 Understanding conflict resolution / Peter Wallensteen 

512 i15826545 A nation apart : the African-American experience and white nationalism / Arnold Birenbaum 

513 i15826491 Translation and travelling theory : feminist theory and praxis in China / Min Dongchao 

514 i15825589 
Clean energy from the earth, wind and sun : learning from Hawaii's search for a renewable energy 

strategy / William S. Pintz, Hermina Morita. 

515 i15825553 
The water-food-energy nexus : power, politics, and justice / Jeremy Allouche, Carl Middleton, and 

Dipak Gyawali 

516 i15826569 Issues in race and ethnicity : selections from CQ researcher 

517 i15826466 Fundamental statistics for the social and behavioral sciences / Howard T. Tokunaga. 

518 i15826594 Social movements : an introduction / Donatella della Porta and Mario Diani. 

519 i15826119 Contemporary political philosophy : an anthology / edited by Robert E. Goodin and Philip Pettit 

520 i15826661 Critical methods in political and cultural economy / edited by Johnna Montgomerie. 

521 i15826107 Critical issues in contemporary Japan / edited by Jeff Kingston. 

522 i15825656 The social life of gender / Raka Ray, Jennifer Carlson, Abigail Andrews 

523 i15825644 
The politics of culture in the Chávez era / edited by Lisa Blackmore, Rebecca Jarman and Penélope 

Plaza 
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524 i15825668 
Frontier assemblages : the emergent politics of resource frontiers in Asia / edited by Jason Cons, 

Michael Eilenberg 

525 i15826582 
Visualizing war : emotions, technologies, communities / edited by Anders Engberg-Pedersen and 

Kathrin Maurer. 

526 i1582665x The handbook of global trade policy / edited by Andreas Klasen 

527 i15826600 
The matrix of race : social construction, intersectionality, and inequality / Rodney D. Coates, Abby L. 

Ferber, David L. Brunsma. 

528 i15828785 Principles : life and work / Ray Dalio ; จอมทรัพย์ สิทธิพัทยา, แปล 

529 i15830925 Global change 5 / วรากรณ์ สามโกเศศ 

530 i15830913 Global change 5 / วรากรณ์ สามโกเศศ 

531 i15826533 
นวัตกรรมทางความคิดของพรรคคอมมิวนิสต์ในยุคปฏริูปเปิดประเทศ / อู๋ กว๋อ โหย่ว และ ติง เสวี่ย เหมย ; เจิ ง เฉียน, 

บรรณาธิการ 

532 i15826521 
นวัตกรรมทางความคิดของพรรคคอมมิวนิสต์ในยุคปฏริูปเปิดประเทศ / อู๋ กว๋อ โหย่ว และ ติง เสวี่ย เหมย ; เจิ ง เฉียน, 

บรรณาธิการ 

533 i1582651x 
นวัตกรรมทางความคิดของพรรคคอมมิวนิสต์ในยุคปฏริูปเปิดประเทศ / อู๋ กว๋อ โหย่ว และ ติง เสวี่ย เหมย ; เจิ ง เฉียน, 

บรรณาธิการ 

534 i15825826 อาณาจักรทีส่าบสญู : Mysteries of lost ancient kingdoms / ณฐัพล เดชขจร 

535 i1582715x เล่าเรื่องเมืองสยาม ในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง / วิบูล วิจิตรวาทการ 

536 i15827185 ต้นรัตนโกสินทร์ / วิบูล วิจิตรวาทการ 

537 i15827173 แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรด ิก่อนกรุงแตกครั งแรก / วิบูล วิจติรวาทการ 

538 i15827161 แผ่นดินพระจอมเกล้า / วิบลู วิจิตรวาทการ 

539 i15827197 
ชนชาติไทย ประมวลพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยาม และชาติพันธ์ุวิทยา / วลิเลี่ยม คลิฟตัน ดอดด์ ; 

แปลและเรยีบเรยีงโดย หลวงนิเพทย์นิติสรรค์ ; จิรวัฒน์ วรชัย, บรรณาธิการ 

540 i15825590 
ประสิทธิผลองค์การ : แนวคดิและทบทวนวรรณกรรมวิจยั = Organizational effectiveness : concept and reserch 

literatures / นุกลู ชูทอง และ ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต 

541 i15825681 สยาม เยนเตลิแมน / สหะโรจน์ กติติมหาเจรญิ 

542 i15825711 
อยากส าเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR = Redical focus / Christina Wodke ; นภดล รม่โพธ์ิ และ บรรจงจิตร ร่มโพธิ์, 

แปล 

543 i15825723 GRIT : The power of passion and perseverance / Angela Duckworth ; จารุจรรย์ คงมีสุข, แปล 
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544 i15828244 
ปรัชญาการเมือง : ความรู้ฉบับพกพา = Political Philosophy : a very short introduction / David Miller ; เกษียร 

เตชะพีระ, แปล 

545 i1582939x เซ็กซ์ดึกด าบรรพ์ของบรรพชนไทย / สุจิตต์ วงษ์เทศ 

546 i15828475 สยามมหกรรม : การเมืองวัฒนธรรมกับการช่วงชิงความเป็นสาธารณะ / ปรีดี หงษ์สตัน 

547 i15828499 สยามมหกรรม : การเมืองวัฒนธรรมกับการช่วงชิงความเป็นสาธารณะ / ปรีดี หงษ์สตัน 

548 i15828487 สยามมหกรรม : การเมืองวัฒนธรรมกับการช่วงชิงความเป็นสาธารณะ / ปรีดี หงษ์สตัน 

549 i15829121 ชาญชรา : ก้าวสู่สังคมสูงวัยด้วยความรู้และปัญญา : ผลึกความรู้: ชุดงานวิจัยฉบับเคี ยวง่าย / วรเวศม ์สุวรรณระดา 

550 i15829133 ชาญชรา : ก้าวสู่สังคมสูงวัยด้วยความรู้และปัญญา : ผลึกความรู้: ชุดงานวิจัยฉบับเคี ยวง่าย / วรเวศม ์สุวรรณระดา 

551 i1582911x ชาญชรา : ก้าวสู่สังคมสูงวัยด้วยความรู้และปัญญา : ผลึกความรู้: ชุดงานวิจัยฉบับเคี ยวง่าย / วรเวศม ์สุวรรณระดา 

552 i15829108 ชาญชรา : ก้าวสู่สังคมสูงวัยด้วยความรู้และปัญญา : ผลึกความรู้: ชุดงานวิจัยฉบับเคี ยวง่าย / วรเวศม ์สุวรรณระดา 

553 i15829674 ชนชั นกลางในนิยามใหม่ / Little Thoughts, บรรณาธิการ 

554 i15828578 ปิยกษัตริย์ : เส้นทางสู่ระบอบกษตัริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเดนมาร์ก, 1849 / ไชยันต์ ไชยพร 

555 i15829388 ตัวชี วัดการเมืองภาคพลเมืองในบริบทประชาธิปไตยไทย / รงค์ บุญสวยขวัญ 

556 i15829376 ตัวชี วัดการเมืองภาคพลเมืองในบริบทประชาธิปไตยไทย / รงค์ บุญสวยขวัญ 

557 i15829637 Little เรื่องเล็กน้อย / Little Thoughts 

558 i15829649 Little เรื่องเล็กน้อย / Little Thoughts 

559 i15829571 คอมมิวนิสมส์ าหรับสหายน้อย = Kommunismus / Bini Adamczak ; เกศกนก วงษาภักดี, แปล 

560 i15829583 คอมมิวนิสมส์ าหรับสหายน้อย = Kommunismus / Bini Adamczak ; เกศกนก วงษาภักดี, แปล 

561 i15829595 
ความเรยีงว่าด้วยเศรษฐกิจการเมอืง = Discourse on political economy / ฌอง ฌากส์ รุสโซ ; ศภุชัย ศุภผล และ ปา

ลิตา จุนแสงจันทร์, แปล 

562 i15829601 
ความเรยีงว่าด้วยเศรษฐกิจการเมอืง = Discourse on political economy / ฌอง ฌากส์ รุสโซ ; ศภุชัย ศุภผล และ ปา

ลิตา จุนแสงจันทร์, แปล 

563 i15829534 Technopocene / ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย 

564 i15829546 Technopocene / ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย 

565 i15829613 Cities ความเมืองเรื่องบ้าน / Little Thoughts 

566 i15829625 Cities ความเมืองเรื่องบ้าน / Little Thoughts 

567 i15829285 หยดเลือดจารึกและแท่นพิมพ์ : ว่าด้วยความรู้/ความจริงของชนชั นน าสยาม พ.ศ.2325-2411 / ทวีศักดิ์ เผือกสม 
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568 i15829273 หยดเลือดจารึกและแท่นพิมพ์ : ว่าด้วยความรู้/ความจริงของชนชั นน าสยาม พ.ศ.2325-2411 / ทวีศักดิ์ เผือกสม 

569 i15829297 
จุดหมาย ไม่ใช่ปลายทาง : อัตชีวประวัติของนักเดินเท้า : = No destination : autobiography of a pilgrim / สาทิศ 

กุมาร ; พิภพ อุดมอิทธิพงศ์, แปล 

570 i15829303 
จุดหมาย ไม่ใช่ปลายทาง : อัตชีวประวัติของนักเดินเท้า : = No destination : autobiography of a pilgrim / สาทิศ 

กุมาร ; พิภพ อุดมอิทธิพงศ์, แปล 

571 i15828839 ประวัติเฮติ : The Haitian Revolution / ปรีดี หงษ์สต้น 

572 i15828827 ประวัติเฮติ : The Haitian Revolution / ปรีดี หงษ์สต้น 

573 i15828815 ประวัติเฮติ : The Haitian Revolution / ปรีดี หงษ์สต้น 

574 i15829868 อิทธิพล = Influencer / ฌอน บรูณะหิรัญ 

575 i1582987x อิทธิพล = Influencer / ฌอน บรูณะหิรัญ 

576 i15829881 อิทธิพล = Influencer / ฌอน บรูณะหิรัญ 

577 i15828013 
เศรษฐศาสตร์ : ความรู้ฉบับพกพา = Economics: A Very short introduction / โดย พาร์ธา ดาสคุปตะ ; ฉัตร ค าแสง, 

แปล 

578 i15828001 
เศรษฐศาสตร์ : ความรู้ฉบับพกพา = Economics: A Very short introduction / โดย พาร์ธา ดาสคุปตะ ; ฉัตร ค าแสง, 

แปล 

579 i15827999 
เศรษฐศาสตร์ : ความรู้ฉบับพกพา = Economics: A Very short introduction / โดย พาร์ธา ดาสคุปตะ ; ฉัตร ค าแสง, 

แปล 

580 i15829248 สิ นแสงฉาน : = Twilight over Burma : My life as a Shan Princess / ซาร์เจนท์, อิงเง่ ; มนันยา, แปล 

581 i15829261 สิ นแสงฉาน : = Twilight over Burma : My life as a Shan Princess / ซาร์เจนท์, อิงเง่ ; มนันยา, แปล 

582 i1582925x สิ นแสงฉาน : = Twilight over Burma : My life as a Shan Princess / ซาร์เจนท์, อิงเง่ ; มนันยา, แปล 

583 i15829224 วรรณกรรมวิจารณ์ : แนวคิดและปฏิบัติการ / พิเชฐ แสงทอง 

584 i15829236 วรรณกรรมวิจารณ์ : แนวคิดและปฏิบัติการ / พิเชฐ แสงทอง 

585 i15828177 อาดัม สมิธ: ชีวิตและความคิด / เอมอนน์ บัตเลอร์ ; พิชิต ลิขติกิจสมบูรณ,์ ผู้แปล 

586 i15828165 อาดัม สมิธ: ชีวิตและความคิด / เอมอนน์ บัตเลอร์ ; พิชิต ลิขติกิจสมบูรณ,์ ผู้แปล 

587 i15829558 
หนูนิ วโป้ง : วัฒนธรรมและเทคโนโลยีของมนุษย์มลิเลนเนียล Petite poucette = Thumbelina : the culture and 

technology of millennials / Michel Serres ; สายพิณ ศุพุทธมงคล, ผู้แปล 

588 i1582956x 
หนูนิ วโป้ง : วัฒนธรรมและเทคโนโลยีของมนุษย์มลิเลนเนียล Petite poucette = Thumbelina : the culture and 

technology of millennials / Michel Serres ; สายพิณ ศุพุทธมงคล, ผู้แปล 
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589 i15829662 เมือง : ย้อนคิด มุ่งสู่อนาคต / เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 

590 i15829650 เมือง : ย้อนคิด มุ่งสู่อนาคต / เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 

591 i15828633 
ศาสนา : ประวตัิศาสตรศ์รัทธาแหง่มวลมนุษย์ : = A little history of religion / Richard Holloway ; สุนันทา วรรณ

สินธ์ เบล, แปล 

592 i15828621 ความจ าเป็นยิ่งชีวิตของการต่อต้านเผด็จการ / George Orwell ; บัญชา สุวรรณานนท์, แปล 

593 i1582861x ความจ าเป็นยิ่งชีวิตของการต่อต้านเผด็จการ / George Orwell ; บัญชา สุวรรณานนท์, แปล 

594 i15828645 'เหมา' เรื่องที่คุณไม่รู้ : Mao : the unknown story / จุง ชาง, จอน ฮัลลเิดย์ ; อายรุี ชีวรุโณทัย, แปล 

595 i15828657 'เหมา' เรื่องที่คุณไม่รู้ : Mao : the unknown story / จุง ชาง, จอน ฮัลลเิดย์ ; อายรุี ชีวรุโณทัย, แปล 

596 i15827628 เปรมาธิปไตย : การเมืองไทยระบอบไฮบริด / อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ 

597 i15827616 เปรมาธิปไตย : การเมืองไทยระบอบไฮบริด / อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ 

598 i1582763x เปรมาธิปไตย : การเมืองไทยระบอบไฮบริด / อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ 

599 i15828128 การเมือง : ความรู้ฉบบัพกพา = Politics : a very short introduction / เคนเนธ มิน็อก ; กษิร ชีพเป็นสุข, แปล 

600 i15828104 การเมือง : ความรู้ฉบบัพกพา = Politics : a very short introduction / เคนเนธ มิน็อก ; กษิร ชีพเป็นสุข, แปล 

601 i15829698 Happy talent : เก่งให้สดุ สุขไปกับงาน / ชัชพล ยังวิริยะกุล 

602 i15829364 
โดนัลด์ ทรัมป์ กับโลกมสุลมิ : จากนโยบายสู่การปฏิบัติและผลลัพธ์ : Donald Trump and Muslim world : from 

policy to practice and consequences / มาโนชญ์ อารีย ์

603 i15829352 
โดนัลด์ ทรัมป์ กับโลกมสุลมิ : จากนโยบายสู่การปฏิบัติและผลลัพธ์ : Donald Trump and Muslim world : from 

policy to practice and consequences / มาโนชญ์ อารีย ์

604 i15829340 
ไม่มีความสมานฉันท์ในความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ? : การศึกษาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศไทย / 

จิตติภัทร พูนค า, บรรณาธิการ 

605 i15829339 
ไม่มีความสมานฉันท์ในความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ? : การศึกษาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศไทย / 

จิตติภัทร พูนค า, บรรณาธิการ 

606 i15829200 
เยียวยาอดตี : การเดินทางของข้าพเจ้าจากนักสู้กูเ้สรีภาพสูผู่้เยียวยา = Redeeming the past : my journey from 

freedom fighter to healer / ไมเคิล แลปสลีย์, สตีเฟน คาราคาเชียน ; ดรุณี แซล่ิ่ว, แปล 

607 i15829212 
เยียวยาอดตี : การเดินทางของข้าพเจ้าจากนักสู้กูเ้สรีภาพสูผู่้เยียวยา = Redeeming the past : my journey from 

freedom fighter to healer / ไมเคิล แลปสลีย์, สตีเฟน คาราคาเชียน ; ดรุณี แซล่ิ่ว, แปล 

608 i15827501 ทีปะ นุสันตารา ไอดติ กับพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซยี ตวงทิพย์ พรมเขต 

609 i15827495 ทีปะ นุสันตารา ไอดติ กับพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซยี ตวงทิพย์ พรมเขต 
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610 i15827483 ทีปะ นุสันตารา ไอดติ กับพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซยี ตวงทิพย์ พรมเขต 

611 i15829170 เชิงอรรถวัฒนธรรม / ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย ์

612 i15829169 เชิงอรรถวัฒนธรรม / ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย ์

613 i15829509 ประวัติศาสตร์โลกในมุมมองมาร์คซิสต์ (ฉบับสังเขป) / คริส ฮาร์แมน ; ใจ อึ๊งภากรณ์, แปล 

614 i15829522 ประวัติศาสตร์โลกในมุมมองมาร์คซิสต์ (ฉบับสังเขป) / คริส ฮาร์แมน ; ใจ อึ๊งภากรณ์, แปล 

615 i15829510 ประวัติศาสตร์โลกในมุมมองมาร์คซิสต์ (ฉบับสังเขป) / คริส ฮาร์แมน ; ใจ อึ๊งภากรณ์, แปล 

616 i15829716 สุขได้อีก...เยอะเล้ย! / วรภัทร์ ภู่เจริญ 

617 i15829832 การก่อความไม่สงบร่วมสมัย / สรุชาติ บ ารุงสุข 

618 i15829820 การก่อการร้ายร่วมสมัย / สรุชาติ บ ารุงสุข 

619 i15829819 
ญะมาอะฮ์ อิสลามินะห์ : ตัวแบบก่อการร้ายร่วมสมัย / สุรชาติ บ ารุงสุข ; ประทุมพร วัชรเสถียร และไชยวัฒน์ ค  าชู, 

บรรณาธิการ 

620 i15829327 ระบบเลือกตั งเปรยีบเทียบ : Comparative electoral systems / สิริพรรณ นกสวน สวัสด ี

621 i15829315 ระบบเลือกตั งเปรยีบเทียบ : Comparative electoral systems / สิริพรรณ นกสวน สวัสด ี

622 i1582844x ตะวันลับแห่งต้าถัง : The Decline of the Great Tang Empire / Zhao Yi ; เรืองชัย รักศรีอักษร, แปล 

623 i15828463 ตะวันลับแห่งต้าถัง : The Decline of the Great Tang Empire / Zhao Yi ; เรืองชัย รักศรีอักษร, แปล 

624 i15828451 ตะวันลับแห่งต้าถัง : The Decline of the Great Tang Empire / Zhao Yi ; เรืองชัย รักศรีอักษร, แปล 

625 i15829480 คู่มือ - ข้อสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 (ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป) / วิรัช แสนจันทร ์

626 i15829492 คู่มือ - ข้อสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 (ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป) / วิรัช แสนจันทร ์

627 i15828141 
ประชานิยม : ความรู้ฉบับพกพา = Populism : a very short introduction / คาส มูดเ์ด, คริสโตวลั โรวีรา คัลต์วสัเซอร์ 

; เกษียร เตชะพรีะ, แปล 

628 i15828153 
ประชานิยม : ความรู้ฉบับพกพา = Populism : a very short introduction / คาส มูดเ์ด, คริสโตวลั โรวีรา คัลต์วสัเซอร์ 

; เกษียร เตชะพรีะ, แปล 

629 i15829686 คนดีสร้างได้ โมเดลบรบิูรณ์ธรรม / เกรียงศักดิ์ เจรญิวงศ์ศักดิ์ 

630 i15830044 เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับความเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไทยสมยัสงครามโลกครั งท่ีสอง / ศราวุฒิ วิสาพรม 

631 i15830032 เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับความเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไทยสมยัสงครามโลกครั งท่ีสอง / ศราวุฒิ วิสาพรม 

632 i15830020 เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับความเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไทยสมยัสงครามโลกครั งท่ีสอง / ศราวุฒิ วิสาพรม 

633 i15830019 เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับความเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไทยสมยัสงครามโลกครั งท่ีสอง / ศราวุฒิ วิสาพรม 
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634 i15830007 เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับความเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไทยสมยัสงครามโลกครั งท่ีสอง / ศราวุฒิ วิสาพรม 

635 i15829194 อนุภูมิภาคสุมน  าโขงใต้ชะเงื อมสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ / ยศ สันตสมบตัิ และคณะ 

636 i15829182 อนุภูมิภาคสุมน  าโขงใต้ชะเงื อมสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ / ยศ สันตสมบตัิ และคณะ 

637 i15828700 
แอนิมอล ฟาร์ม : Animal Farm การเมืองเรื่องสรรพสัตว์ = ฉบับ 2 ภาษา Thai-English / จอร์จ ออร์เวลล์ ; สรวงอัปสร 

กสิกรานันท์, ผู้แปล 

638 i15828712 
แอนิมอล ฟาร์ม : Animal Farm การเมืองเรื่องสรรพสัตว์ = ฉบับ 2 ภาษา Thai-English / จอร์จ ออร์เวลล์ ; สรวงอัปสร 

กสิกรานันท์, ผู้แปล 

639 i15828694 
แอนิมอล ฟาร์ม : Animal Farm การเมืองเรื่องสรรพสัตว์ = ฉบับ 2 ภาษา Thai-English / จอร์จ ออร์เวลล์ ; สรวงอัปสร 

กสิกรานันท์, ผู้แปล 

640 i15828797 Principles : life and work / Ray Dalio ; จอมทรัพย์ สิทธิพัทยา, แปล 

641 i15827598 ลงเรือแป๊ะ/ วิษณุ เครืองาม 

642 i15828505 
ต้องขัง : สังคมห้ามคิด ชีวิตห้ามสงสัย : = Prisons we choose to live inside / ดอริส เลสซิง ; บัญชา สุวรรณานนท์, 

แปล 

643 i15828517 
ต้องขัง : สังคมห้ามคิด ชีวิตห้ามสงสัย : = Prisons we choose to live inside / ดอริส เลสซิง ; บัญชา สุวรรณานนท์, 

แปล 

644 i15828116 การเมือง : ความรู้ฉบบัพกพา = Politics : a very short introduction / เคนเนธ มิน็อก ; กษิร ชีพเป็นสุข, แปล 

645 i1582813x การเมือง : ความรู้ฉบบัพกพา = Politics : a very short introduction / เคนเนธ มิน็อก ; กษิร ชีพเป็นสุข, แปล 

646 i15829960 Political cartoonomics : เศรษฐศาสตร์การเมือง ฉบับการ์ตูน / เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ และ สหรัฐ ผอ่งศรี 

647 i15829959 Political cartoonomics : เศรษฐศาสตร์การเมือง ฉบับการ์ตูน / เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ และ สหรัฐ ผอ่งศรี 

648 i15829947 Political cartoonomics : เศรษฐศาสตร์การเมือง ฉบับการ์ตูน / เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ และ สหรัฐ ผอ่งศรี 

649 i15829935 Political cartoonomics : เศรษฐศาสตร์การเมือง ฉบับการ์ตูน / เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ และ สหรัฐ ผอ่งศรี 

650 i15829923 Political cartoonomics : เศรษฐศาสตร์การเมือง ฉบับการ์ตูน / เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ และ สหรัฐ ผอ่งศรี 

 


