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No. Title Author Publisher Category ISBN Link 
1 แนวคิดร่วมสมัยทางการจัดการสาธารณะ 

การวิเคราะห์เชิงเปรยีบเทียบ และการ
ประยุกต์ใช้ 

ไชยนนัท์ ปญัญาศิร ิ ธรรมนติ ิ สังคมศาสตร ์ 978-616-577-
359-1 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/fe706e56-d515-
48ae-9c9c-2452c63b9410 

2 ฟิตสนทนาภาษาอังกฤษกับประโยคที่ใช้บ่อย 
ส าหรับคนอยากเก่ง 

ยุวนาฏ คุม้ขาว บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

ภาษาอังกฤษ 9786165783101 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/fe6743f2-f87f-
4cf7-8c00-8d61b35e1e40 

3 ซีรีส์ค าเหมือน hsk 1-6 ไวยากรณจ์ีนง่าย ๆ 
สไตลส์ุ่ยหลิน 

ทีมงาน ChineseBang 
中文棒 

chinesebang 中
文棒 

ภาษาจีน   https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/f6a72f55-7c89-
4f82-bfb1-95a6e8797e7b 

4 ศัพท์ hsk ระดับ 1 ระบบใหม ่ นพพิชญ์ ประหวัน่ บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

ภาษาจีน 9786165787222 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/f52c5660-0818-
4694-8198-2f2ba3e4d6eb 
 

5 stock trading tactics เทรดหุ้นซิง่อย่างไร
ให้เหมือนมืออาชีพ พิมพ์ครั้งท่ี 2 

ศักดิ์ชัย จันทร์พร้อม
สุข 

บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

หุ้น / การลงทุน / 
การเงิน 

9786165785013 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/f4106d06-7e1b-
495c-a5a7-57194dec3260 

6 super coaching Suzuki Yoshiyuki / วิ
ธารณี จงสถิตย์วัฒนา 

nanmeebooks พัฒนาตนเอง 9786160453658 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/f0b23290-a631-
47b4-b739-ec809a2cdf99 

7 การเรยีนรู้วิธีด าเนินธุรกิจน าเข้า-สง่ออกครบ
วงจร 

สุเมษ เลศิจริยพร ส านักพมิพ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

อุตสาหกรรมการ
บริการ 

9789740340454 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/ee87c78f-9a41-
4a5f-b327-0d117b1efdf7 

8 เก่งไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น ธนศักดิ ์ศิริคะเณรตัน์ / 
กฤษณะ มณสีอดแสง / 
เพชรศรี ลมิปิบันเทิง 

บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

ภาษาญี่ปุน่ 9786165783750 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/ee1be372-0e51-
45eb-89d0-89302df1a38e 

https://elibrary-rul.hibrary.me/
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/fe706e56-d515-48ae-9c9c-2452c63b9410
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/fe706e56-d515-48ae-9c9c-2452c63b9410
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/fe6743f2-f87f-4cf7-8c00-8d61b35e1e40
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/fe6743f2-f87f-4cf7-8c00-8d61b35e1e40
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/f6a72f55-7c89-4f82-bfb1-95a6e8797e7b
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/f6a72f55-7c89-4f82-bfb1-95a6e8797e7b
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No. Title Author Publisher Category ISBN Link 
9 การแพทย์แผนไทยประยุกตส์ าหรบัการดูแล

หญิงก่อนตั้งครรภ ์ขณะตั้งครรภ์ การท า
คลอด และหลังคลอด ฉพ.2 

นวลจันทร์ ใจอารยี ์ ส านักพมิพ์
มหาวิทยาลยัธรร
มศาสตร ์

แพทยศาสตร ์ 9786163146526 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/e895385f-d746-
40a9-b097-59eb1f7cb115 

10 เขียน ea forex ด้วยภาษา mql4 GolfAutoTrade บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

เขียนโปรแกรม 9786165785761 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/e43cabc4-ab3d-
46c2-b668-ce37cffdf6b1 

11 10 เรื่องค่าชดเชย ต้องรู้ก่อนออกจากงาน ทีมงานธรรมนิตเิพรส ธรรมนติ ิ แรงงาน 978-616-302-
223-3 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/dd5bdace-bc53-
47b3-844b-f3ed0d33fc3a 

12 งานข่าวในยุคดิจิทัล: นักข่าวและการท าข่าว
ในศตวรรษที่ 21 

สุนันทา แยม้ทัพ ส านักพมิพ์
มหาวิทยาลยัเชียง
ใหม ่

มนุษยศาสตร ์/ 
อักษรศาสตร ์

978-616-398-
709-9 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/dbdca11a-a1ac-
45bd-b82c-f5bcf3580cf0 

13 flash express เบื้องหลังความส าเร็จ ยูนิ
คอร์นรายแรกของประเทศไทย 

ทีมงานธรรมนิตเิพรส ธรรมนติ ิ บริหารธุรกจิ / 
เศรษฐศาสตร ์

978-616-302-
249-4 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/db809441-6d67-
4c53-bbf2-77d1ac947f4a 

14 จับพิรุธเทคนิคกลโกงของเซลสย์อดนักขาย บุ้ง ดีดติ่งห ู บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

บริหารธุรกจิ / 
เศรษฐศาสตร ์

9786165785617 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/d6869a81-75fb-
4057-a4d7-48e8ce2be766 

15 เลือก ‘‘หุ้น‘‘ เป็นเห็นเงินล้าน เจริญชัย ไชยไพบลูย์
วงศ์ 

บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

หุ้น / การลงทุน / 
การเงิน 

9786165784474 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/d4a7a364-7474-
4d54-bcd1-26cfa9e761f2 

16 มานุษยวิทยาอุษาคเนย ์ พิเชฐ สายพันธ ์ ส านักพมิพ์
มหาวิทยาลยัธรร
มศาสตร ์

มนุษยศาสตร ์/ 
อักษรศาสตร ์

9786163148070 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/d38c07e4-4a5a-
40e9-b522-fed3c28604c3 

17 กายวิภาคศาสตร์ของตาและห ู ศุภเกต แสนทวสีุข และ
คณะ 

ส านักพมิพ์
มหาวิทยาลยัธรร
มศาสตร ์

แพทยศาสตร ์ 9786163148551 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/d27c3ae8-7836-
4594-bf2d-ddd800f7cada 

18 วะบิ ซะบ ิความงดงามในความไมส่มบูรณ์
แบบ 

Nobuo Suzuki เนช่ันบุค๊ส ์ พัฒนาตนเอง 9786165870474 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/cc6f715f-bd6f-
4265-83ad-3d751efb7a54 

https://elibrary-rul.hibrary.me/
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/e895385f-d746-40a9-b097-59eb1f7cb115
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/e895385f-d746-40a9-b097-59eb1f7cb115
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/e43cabc4-ab3d-46c2-b668-ce37cffdf6b1
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/e43cabc4-ab3d-46c2-b668-ce37cffdf6b1
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/dd5bdace-bc53-47b3-844b-f3ed0d33fc3a
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/dd5bdace-bc53-47b3-844b-f3ed0d33fc3a
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/dbdca11a-a1ac-45bd-b82c-f5bcf3580cf0
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/dbdca11a-a1ac-45bd-b82c-f5bcf3580cf0
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/db809441-6d67-4c53-bbf2-77d1ac947f4a
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/db809441-6d67-4c53-bbf2-77d1ac947f4a
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/d6869a81-75fb-4057-a4d7-48e8ce2be766
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/d6869a81-75fb-4057-a4d7-48e8ce2be766
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/d4a7a364-7474-4d54-bcd1-26cfa9e761f2
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/d4a7a364-7474-4d54-bcd1-26cfa9e761f2
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/d38c07e4-4a5a-40e9-b522-fed3c28604c3
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/d38c07e4-4a5a-40e9-b522-fed3c28604c3
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/d27c3ae8-7836-4594-bf2d-ddd800f7cada
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/d27c3ae8-7836-4594-bf2d-ddd800f7cada
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No. Title Author Publisher Category ISBN Link 
19 สยามาณานิคมมณฑลพายัพ ปฏิบตัิการ

ส ารวจและผลติพื้นท่ีเมือง ชนบท ป่าเขา กับ
การสร้างความศิวิไลซ ์

ภิญญาพนัธุ ์ พจนะ
ลาวณัย ์

ส านักพมิพ์
มหาวิทยาลยัเชียง
ใหม ่

ประวัตศิาสตร ์
วัฒนธรรม 

9786163977327 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/cbe27f86-9bd9-
477a-a317-54a1df010002 

20 ปฏิวัติที่ปลายลิ้น ปรับรสแต่งชาตอิาหารการ
กินในสังคมไทยหลัง ๒๔๗๕ 

ชาติชาย มกุสง มติชน ประวัตศิาสตร ์
วัฒนธรรม 

978-974-02-
1787-9 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/cb2cec92-ddc1-
4741-9607-f88bf9b59cac 

21 นับหนึ่งถึงส าเร็จ : how i built this Guy Raz เนช่ันบุค๊ส ์ บริหารธุรกจิ / 
เศรษฐศาสตร ์

9786165870450 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/c98e361b-93a6-
4600-b7c8-fe6be6b22dd2 

22 เทรดหุ้นใหร้วยด้วยกราฟเทคนิคส าหรับ
มือใหม่ พิมพ์ครั้งท่ี 2 

ช.โชตวิงศ ์เพ็ชญ
ไพศิษฏ ์

บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

หุ้น / การลงทุน / 
การเงิน 

9786165783170 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/c953fed4-26b6-
4e34-9b2d-f8f893455c6a 

23 ถ้อยแถลงเพื่อเรา 99% | feminism for the 
99% 

ชินเซีย อารุซซา 
(Cinzia Arruzza) / ติถี 
ภัฏฏาจารย์ (Tithi 
Bhattacharya) / แนน
ซี่ เฟรเซอร ์(Nancy 
Fraser) 

ซอย soi สังคมและชุมชน 978-616-93637-
2-9 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/c729ffc6-aec6-
4684-9f6a-e058b5242741 

24 มูลบทสันสกฤต: ไวยากรณ์สันสกฤตเบื้องต้น นาวิน โบษกรณฐั ส านักพมิพ์
มหาวิทยาลยัธรร
มศาสตร ์

มนุษยศาสตร ์/ 
อักษรศาสตร ์

9786163148407 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/c5964cbc-cce3-
4bc0-9b36-a61a2a959a8a 

25 เก่งจีนสุดปัง ด้วยโครงสร้างประโยคภาษาจีน ทีมงาน ChineseBang 
中文棒 

chinesebang 中
文棒 

ภาษาจีน   https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/c22e30eb-d6c9-
4327-b08b-b2df7e045038 

26 แค่แก้ 20 ข้อนี้ผ่านเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของ
กิจการได้เลย 

Takashi Torihara / วิ
ธารณี จงสถิตย์วัฒนา 

nanmeebooks จิตวิทยาการ
จัดการและการ
บริหาร 

9786160451586 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/c1976b70-5423-
42f1-87cc-ea98b279a24f 

27 ก าเงินหมื่นลงทุนในทองค า กองทุนรวม nft 
และ cryptocurrency พิมพ์ครั้งที่ 2 

พรศักดิ ์อุรัจฉัทชัย
รัตน ์

บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

หุ้น / การลงทุน / 
การเงิน 

9786165782951 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/bba3d036-ad7b-
4517-a63f-6bc65fd40bc0 

https://elibrary-rul.hibrary.me/
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/cbe27f86-9bd9-477a-a317-54a1df010002
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/cbe27f86-9bd9-477a-a317-54a1df010002
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/cb2cec92-ddc1-4741-9607-f88bf9b59cac
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/cb2cec92-ddc1-4741-9607-f88bf9b59cac
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/c98e361b-93a6-4600-b7c8-fe6be6b22dd2
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/c98e361b-93a6-4600-b7c8-fe6be6b22dd2
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/c953fed4-26b6-4e34-9b2d-f8f893455c6a
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/c953fed4-26b6-4e34-9b2d-f8f893455c6a
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/c729ffc6-aec6-4684-9f6a-e058b5242741
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/c729ffc6-aec6-4684-9f6a-e058b5242741
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/c5964cbc-cce3-4bc0-9b36-a61a2a959a8a
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/c5964cbc-cce3-4bc0-9b36-a61a2a959a8a
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/c22e30eb-d6c9-4327-b08b-b2df7e045038
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/c22e30eb-d6c9-4327-b08b-b2df7e045038
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/c1976b70-5423-42f1-87cc-ea98b279a24f
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/c1976b70-5423-42f1-87cc-ea98b279a24f
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/bba3d036-ad7b-4517-a63f-6bc65fd40bc0
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/bba3d036-ad7b-4517-a63f-6bc65fd40bc0
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28 เศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่น  ฉพ.3 แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กลู ส านักพมิพ์

มหาวิทยาลยัธรร
มศาสตร ์

เศรษฐศาสตร ์ 9786163148766 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/bb2debf9-7430-
4fda-89df-d26613664a96 

29 the consult เริ่มต้นจากศูนย์สู่ทีป่รึกษามือ
อาชีพ 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

บริหารธุรกจิ / 
เศรษฐศาสตร ์

9786165783972 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/ba48ddb0-523d-
4e41-9eac-4237b5d1f219 

30 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ เยาวดี เตม็ธนาภัทธ ์ ส านักพมิพ์
มหาวิทยาลยัธรร
มศาสตร ์

บรรณารักษศาสต
ร์ / สารสนเทศ
ศาสตร ์

9786163148216 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/b94f5cf1-f211-
48cc-966c-e63f2e18dcba 

31 การตลาดขาด insight ไม่มี inner จะชนะใจ 
‘เธอ‘ ได้อย่างไร 

สิรินพร บรรณประสิทธ บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

การตลาด / 
โฆษณา / 
ประชาสมัพันธ์ / 
การตลาด
ออนไลน ์

9786168235249 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/b792474f-9544-
471c-96b2-da564eae9f2b 

32 พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2565 RUN OF LAW   ทั่วไป   https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/b68aa965-60ac-
42f3-8022-9ea93c087226 

33 เกษียณให้รวยด้วย cryptocurrency ฉบับ
คู่มือชาว fire 

พรศักดิ ์อุรัจฉัทชัย
รัตน ์

บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

หุ้น / การลงทุน / 
การเงิน 

9786165786799 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/b3f4adc9-c0cb-
4bb8-83e3-444936098d53 

34 การเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนในงานสังคม
สงเคราะห ์

กมลทิพย์ แจ่มกระจา่ง ส านกัพมิพ์
มหาวิทยาลยัธรร
มศาสตร ์

สังคมศาสตร ์ 9786163148346 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/b1fcda4d-e8b8-
4b80-9c57-1e53e3e43811 

35 เรียนพูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษง่ายๆ เริ่ม
ได้จาก vocab 

ทีมวิชาการส านกัพิมพ ์ บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

ภาษาอังกฤษ 9786165783798 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/b0fbeb34-387c-
4878-89bd-22ee693b98cb 

36 the self-aware leder รู้จักตัวเอง เน้นจุด
แข็ง ปลุกพลังทีม 

JOHN C. MAXWELL เนช่ันบุค๊ส ์ พัฒนาตนเอง 9786165870498 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/ac7f5271-2d3a-
43f4-8378-7c9f6bdaeefa 

https://elibrary-rul.hibrary.me/
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/bb2debf9-7430-4fda-89df-d26613664a96
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/bb2debf9-7430-4fda-89df-d26613664a96
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/ba48ddb0-523d-4e41-9eac-4237b5d1f219
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/ba48ddb0-523d-4e41-9eac-4237b5d1f219
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/b94f5cf1-f211-48cc-966c-e63f2e18dcba
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/b94f5cf1-f211-48cc-966c-e63f2e18dcba
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/b792474f-9544-471c-96b2-da564eae9f2b
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/b792474f-9544-471c-96b2-da564eae9f2b
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/b68aa965-60ac-42f3-8022-9ea93c087226
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/b68aa965-60ac-42f3-8022-9ea93c087226
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/b3f4adc9-c0cb-4bb8-83e3-444936098d53
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/b3f4adc9-c0cb-4bb8-83e3-444936098d53
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/b1fcda4d-e8b8-4b80-9c57-1e53e3e43811
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/b1fcda4d-e8b8-4b80-9c57-1e53e3e43811
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/b0fbeb34-387c-4878-89bd-22ee693b98cb
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/b0fbeb34-387c-4878-89bd-22ee693b98cb
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/ac7f5271-2d3a-43f4-8378-7c9f6bdaeefa
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/ac7f5271-2d3a-43f4-8378-7c9f6bdaeefa


หน้า 5/14 

ลงทะเบียน สมัครสมาชิกฐานข้อมลู Hibrary ได้ด้วยตนเอง 
ที่เว็บไซต์ https://elibrary-rul.hibrary.me โดยใช้งานร่วมกับ e-Mail ที่ลงท้ายด้วย @rumail.ru.ac.th และ @ru.ac.th 

ปรับปรุงข้อมูล วันท่ี 10 พฤษภาคม 2566 

 

No. Title Author Publisher Category ISBN Link 
37 ichigo ichie ละเลียดปัจจุบัน ดืม่ด่ าชีวิต Héctor García และ 

Francesc Miralles / 
พลอยแสง เอกญาต ิ

nanmeebooks พัฒนาตนเอง 978-616-04-
5242-2 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/a7e0b718-b24d-
4a11-a027-7bed175783e8 

38 คัมภีรส์ร้างความรวย ฉบับคนไมเ่อาถ่าน พงษกรณ์ พรไพศาล บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

พัฒนาตนเอง 9786165784412 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/a62db770-9fbe-
49d9-b585-8cc2368db080 

39 เศรษฐกิจและการเมืองในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง ฉพ.2 

พิทยา สุวคันธ ์ ส านักพมิพ์
มหาวิทยาลยัธรร
มศาสตร ์

เศรษฐศาสตร ์ 9786163148780 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/a43e8f8c-8423-
40ce-8fda-66c8d92b84aa 

40 การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย: สวัสดิการ
แรงงานและการประยุกต์ใช้สังคมสงเคราะห์
ในอุตสาหกรรม 

ธัญญาลกัษณ ์วีระ
สมบัต ิ

ส านักพมิพ์
มหาวิทยาลยัธรร
มศาสตร ์

สังคมศาสตร ์ 9786163147868 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/9ffb92db-37b0-
4ede-9a28-4897bc5592d4 
 

41 คู่มือเผด็จการ : how to be a dictator ฟรังค์ ดเีคิทเทอร ์ ยิปซีส านักพมิพ ์ ประวัตศิาสตร ์
วัฒนธรรม 

9786163017536 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/9fdf4add-45c6-
45f2-b23a-8ac860eb8f9e 

42 checklist เอกสารและแบบฟอรม์ pdpa 
ของบริษัท 

ทีมงานธรรมนิตเิพรส ธรรมนติ ิ ทั่วไป 978-616-302-
248-6 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/9f59d8ac-b918-
4fbf-b817-b545e7f72559 

43 mindset ความส าเรจ็กลยุทธ์ startup ณฐษนินท ์คุณะเพิม่ศิร ิ บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

บริหารธุรกจิ / 
เศรษฐศาสตร ์

9786165785808 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/9e0b79c3-25a3-
4d7f-8f0c-d3dac743384a 

44 ความยุติธรรมในสวัสดิการสังคม ฉพ.2 พงษ์เทพ สันติกลุ ส านักพมิพ์
มหาวิทยาลยัธรร
มศาสตร ์

สังคมศาสตร ์ 9786163147288 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/9be321ce-acb3-
4e16-b09d-5be5ca240312 

45 ส่องความคิดชัชชาต ิ ราชรามญั บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

การเมือง การ
ปกครอง 

9786165786171 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/9b6f2a8b-c626-
4abd-bc45-29492f6bbbde 

46 เล่นแร่แปลภาพ นักรบ มลูมานสั มติชน ประวัตศิาสตร ์
วัฒนธรรม 

978-974-02-
1779-4 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/99ff717a-1e0f-
43f8-9911-50f86e5d9b87 

https://elibrary-rul.hibrary.me/
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/a7e0b718-b24d-4a11-a027-7bed175783e8
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/a7e0b718-b24d-4a11-a027-7bed175783e8
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/a62db770-9fbe-49d9-b585-8cc2368db080
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/a62db770-9fbe-49d9-b585-8cc2368db080
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/a43e8f8c-8423-40ce-8fda-66c8d92b84aa
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/a43e8f8c-8423-40ce-8fda-66c8d92b84aa
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/9ffb92db-37b0-4ede-9a28-4897bc5592d4
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/9ffb92db-37b0-4ede-9a28-4897bc5592d4
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/9fdf4add-45c6-45f2-b23a-8ac860eb8f9e
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/9fdf4add-45c6-45f2-b23a-8ac860eb8f9e
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/9f59d8ac-b918-4fbf-b817-b545e7f72559
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/9f59d8ac-b918-4fbf-b817-b545e7f72559
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/9e0b79c3-25a3-4d7f-8f0c-d3dac743384a
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/9e0b79c3-25a3-4d7f-8f0c-d3dac743384a
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/9be321ce-acb3-4e16-b09d-5be5ca240312
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/9be321ce-acb3-4e16-b09d-5be5ca240312
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/9b6f2a8b-c626-4abd-bc45-29492f6bbbde
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/9b6f2a8b-c626-4abd-bc45-29492f6bbbde
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/99ff717a-1e0f-43f8-9911-50f86e5d9b87
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/99ff717a-1e0f-43f8-9911-50f86e5d9b87
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47 ราษฎรปฏิวัติ: ชีวิตและความฝันใฝ่ของคนรุ่น

ใหม่สมัยคณะราษฎร 
ณัฐพล ใจจริง มติชน การเมือง การ

ปกครอง 
978-974-02-
1790-9 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/98b8eb11-48eb-
4fea-b208-b7b0b6ca92ee 

48 มหกายวิภาคศาสตร์ทางกายภาพบ าบัดของ
ระบบกระดูกและกลา้มเนื้อ: หลังและรยางค์
แขน ฉพ.1 พพ. 

ธีรพัฒน์ ลดัดาวงศ ์
และคณะ 

ส านักพมิพ์
มหาวิทยาลยัธรร
มศาสตร ์

แพทยศาสตร ์ 9786163145796 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/9819e137-611d-
4db3-b9d9-d69cac973bcd 

49 hyperfocus โฟกัสถูกจุด ปักหมดุ @ 
ผลส าเร็จ 

Chris Bailey (ครสิ เบ
ลีย์) 

ซีเอ็ดยูเคช่ัน พัฒนาตนเอง 9786160845866 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/98198316-fa24-
4af6-a291-a2f4da43ef49 

50 ค ากริยาวิเศษณ์ภาษาญี่ปุ่น สุภา ปัทมานนัท ์ tpa press ภาษาญี่ปุน่ 978-974-443-
829-4 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/97e4fe40-11ff-
4ce1-873f-31e357f1ac13 

51 แนวรบด้านตะวันตก สมรภมูิครองยุโรปของ
นาซีเยอรมัน western battlefront the 
european theatre of nazi german in 
ww2 

พันเอกศนิโรจน์ ธรรม
ยศ 

ยิปซีส านักพมิพ ์ การเมือง การ
ปกครอง 

9786163017581 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/97cbc3e7-a1af-
497e-881a-05af0ea9bdad 

52 ปักหมุดอสังหาฯ ปิดการขาย โอนทันที แค่รู้
เทคนิคลับ พิมพ์ครั้งท่ี 3 

ธาตรี นุชสวาท บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

หุ้น / การลงทุน / 
การเงิน 

9786162759765 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/9790b6ff-2813-
4839-94b2-c32fe170d689 

53 ชีวิตก้าวหน้า ด้วย 25 กลยุทธ์สามก๊ก ภิญโญ รตันาพันธ ุ บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

พัฒนาตนเอง 9786165782326 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/94247c71-efb3-
4ad3-a57b-af5a55673c9c 

54 พจนานุกรมสร้างชาติ: อุดมการณร์ัฐไทยใน
พจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตยสถาน 

มานติา ศรสีติานนท ์
เหลืองกระจ่าง 

มติชน การเมือง การ
ปกครอง 

978-974-02-
1791-6 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/9273c49a-baa2-
493f-8aaa-d5a4f648fa01 

55 ทะยาน transform โธมสั พิชเยนทร ์หงษ์
ภักด ี

ส านักพมิพ์อะไร
เอ่ย 

บริหารธุรกจิ / 
เศรษฐศาสตร ์

978-616-93739-
4-0 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/90f963c7-37f0-
498a-9125-253016bf32df 

56 ประวัติศาสตร์เปอรเ์ซีย ยุคอะคีเมนิด 
achaemenid empire 

ชาครยี์นรทิพย ์เสวิกุล ยิปซีส านักพมิพ ์ ประวัตศิาสตร ์
วัฒนธรรม 

9786163017543 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/8ee725e8-d50a-
42d1-9703-617b94cf16d6 

57 เหรียญไหน ปัง! ในยุค metaverse พิมพ์ครั้ง
ที่ 2 

พรศักดิ ์อุรัจฉัทชัย
รัตน ์

บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

หุ้น / การลงทุน / 
การเงิน 

9786165782968 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/8af00cf7-7e09-
4a97-bcdd-b766f4c060f8 

https://elibrary-rul.hibrary.me/
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/98b8eb11-48eb-4fea-b208-b7b0b6ca92ee
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/98b8eb11-48eb-4fea-b208-b7b0b6ca92ee
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/9819e137-611d-4db3-b9d9-d69cac973bcd
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/9819e137-611d-4db3-b9d9-d69cac973bcd
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/98198316-fa24-4af6-a291-a2f4da43ef49
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/98198316-fa24-4af6-a291-a2f4da43ef49
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/97e4fe40-11ff-4ce1-873f-31e357f1ac13
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/97e4fe40-11ff-4ce1-873f-31e357f1ac13
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/97cbc3e7-a1af-497e-881a-05af0ea9bdad
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/97cbc3e7-a1af-497e-881a-05af0ea9bdad
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/9790b6ff-2813-4839-94b2-c32fe170d689
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/9790b6ff-2813-4839-94b2-c32fe170d689
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/94247c71-efb3-4ad3-a57b-af5a55673c9c
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/94247c71-efb3-4ad3-a57b-af5a55673c9c
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/9273c49a-baa2-493f-8aaa-d5a4f648fa01
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/9273c49a-baa2-493f-8aaa-d5a4f648fa01
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/90f963c7-37f0-498a-9125-253016bf32df
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/90f963c7-37f0-498a-9125-253016bf32df
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/8ee725e8-d50a-42d1-9703-617b94cf16d6
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/8ee725e8-d50a-42d1-9703-617b94cf16d6
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/8af00cf7-7e09-4a97-bcdd-b766f4c060f8
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/8af00cf7-7e09-4a97-bcdd-b766f4c060f8
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58 อาหารเยือกแข็ง : การผลิตและจ าลอง วราภรณ ์บุญทรัพย์

ทิพย์ 
ส านักพมิพ์
มหาวิทยาลยัเกษ
ตรศาสตร ์

อุตสาหกรรม
เกษตร 

978-616-556-
271-3 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/88cf0bf2-d7b8-
46d3-9219-6f8e763d505d 

59 เจาะอักษรจีน ทีมงาน ChineseBang 
中文棒 

chinesebang 中
文棒 

ภาษาจีน   https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/85ede42c-bb4d-
42f2-8549-4aaf36f221ab 

60 line marketing ครบเครื่องทุกเรือ่ง
การตลาดทั้ง line official account และ 
line ads platform 

ศุภณัฐ สุขโข infopress group การตลาด / 
โฆษณา / 
ประชาสมัพันธ์ / 
การตลาด
ออนไลน ์

9786164872943 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/7d91cb2c-f0c7-
4756-906a-4b680f0ec906 

61 การพัฒนาธุรกิจและการสะสมทุนในประเทศ
ไทย ฉพ.2 

พัฒน์นรี ศรีศภุโอฬาร ส านักพมิพ์
มหาวิทยาลยัธรร
มศาสตร ์

บริหารธุรกจิ 9786163148377 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/7b9cb9c0-0606-
4d7d-8907-bdeb49cf009e 

62 สนทนา 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน โต้ตอบ
อย่างมั่นใจพิชิตงานบริการในร้านอาหาร 

กองบรรณาธิการ 
ส านักพมิพ์ทองเกษม 

ทองเกษม 
thongkasem 
publishing 

ภาษาจีน   https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/79236021-0ff1-
4932-bd11-9ee67a5ce03a 

63 iot  เบื้องต้นบน  nodemcu ดอนสัน ปงผาบ / อภิ
ศักดิ์ พรหมฝาย / พี
รพล จันทรห์อม 

ส.ส.ท. เขียนโปรแกรม 978-974-443-
831-7 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/77d27883-c498-
439e-9278-47ee0881dbd4 

64 ท าธุรกิจให้ปังด้วยพลังการตลาดออนไลน ์
แล้วขายดี 24 ช่ัวโมง พิมพ์ครั้งท่ี 2 

เกียรตริัตน ์จินดามณ ี บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

การตลาด / 
โฆษณา / 
ประชาสมัพันธ์ / 
การตลาด
ออนไลน ์

9786165783514 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/712c094f-ebab-
4065-a3d4-57da76b0bfa8 

https://elibrary-rul.hibrary.me/
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/88cf0bf2-d7b8-46d3-9219-6f8e763d505d
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/88cf0bf2-d7b8-46d3-9219-6f8e763d505d
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/85ede42c-bb4d-42f2-8549-4aaf36f221ab
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/85ede42c-bb4d-42f2-8549-4aaf36f221ab
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/7d91cb2c-f0c7-4756-906a-4b680f0ec906
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/7d91cb2c-f0c7-4756-906a-4b680f0ec906
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/7b9cb9c0-0606-4d7d-8907-bdeb49cf009e
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/7b9cb9c0-0606-4d7d-8907-bdeb49cf009e
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/79236021-0ff1-4932-bd11-9ee67a5ce03a
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/79236021-0ff1-4932-bd11-9ee67a5ce03a
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/77d27883-c498-439e-9278-47ee0881dbd4
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/77d27883-c498-439e-9278-47ee0881dbd4
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/712c094f-ebab-4065-a3d4-57da76b0bfa8
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/712c094f-ebab-4065-a3d4-57da76b0bfa8
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65 เครื่องแบบ ทรงผม หน้าเสาธง ไมเ้รียว ภิญญพันธุ ์พจนะ

ลาวณัย ์
มติชน สังคมและชุมชน 978-974-02-

1786-2 
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/700b2dc5-a66c-
47ab-a437-2b44b4918326 

66 อัปเดต content marketing ในโลกยุค 
metaverse 

กรรณกิา บญุศริิยะ บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

การตลาด / 
โฆษณา / 
ประชาสมัพันธ์ / 
การตลาด
ออนไลน ์

9786165785297 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/624a3cb4-ab41-
491d-843f-7f4ca4c658ff 

67 สนทนา 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน โต้ตอบ
อย่างมั่นใจพิชิตงานบริการในร้านค้า 

กองบรรณาธิการ 
ส านักพมิพ์ทองเกษม 

ทองเกษม 
thongkasem 
publishing 

ภาษาจีน   https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/60e4d128-8877-
4342-bdac-b2505926d908 

68 survival trading อ่านให้จบก่อนมาเป็น 
fulltime trader 

J.SAKCHAI / 
PRAEPILAI 

บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

หุ้น / การลงทุน / 
การเงิน 

9786165786263 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/5f296120-7d5a-
424a-b0b7-600b24153576 

69 easy english : basic grammar ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ ฉบับง้าย...ง่าย 

ทีมวิชาการส านกัพิมพ ์ บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

ภาษาอังกฤษ 9786165783989 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/5c48d7fe-4851-
4d3f-9f63-f83f377e81b8 

70 พรีไบโอติก: ฟังก์ชันนัลโอลิโกแซ็กคาไรด ์ จารณุี ควรพิบูลย ์ ส านักพมิพ์
มหาวิทยาลยัธรร
มศาสตร ์

แพทยศาสตร ์ 9786163147462 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/5bb4d946-5d35-
4df6-ac94-3b62bde721b6 

71 โครงสร้างและระบบค าภาษารัสเซยี ฉพ.2 ปิยาภรณ์ คงแสงภักดิ ์ ส านักพมิพ์
มหาวิทยาลยัธรร
มศาสตร ์

มนุษยศาสตร ์/ 
อักษรศาสตร ์

9786163148711 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/5b87d4dd-09b8-
4d5b-8914-b8f2d3ab5650 

72 สวมผ้าใบ ไปตามหาอิคิไก ikigai for teens Hector Garcia / 
Frances Miralles / 
วันดี อภริักษ์ธนากร 

เนช่ันบุค๊ส ์ พัฒนาตนเอง 978-616-587-
048-1 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/586f5f2a-24ca-
409c-ae93-98a7f1cb2e6b 

https://elibrary-rul.hibrary.me/
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/700b2dc5-a66c-47ab-a437-2b44b4918326
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/700b2dc5-a66c-47ab-a437-2b44b4918326
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/624a3cb4-ab41-491d-843f-7f4ca4c658ff
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/624a3cb4-ab41-491d-843f-7f4ca4c658ff
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/60e4d128-8877-4342-bdac-b2505926d908
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/60e4d128-8877-4342-bdac-b2505926d908
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/5f296120-7d5a-424a-b0b7-600b24153576
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/5f296120-7d5a-424a-b0b7-600b24153576
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/5c48d7fe-4851-4d3f-9f63-f83f377e81b8
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/5c48d7fe-4851-4d3f-9f63-f83f377e81b8
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/5bb4d946-5d35-4df6-ac94-3b62bde721b6
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/5bb4d946-5d35-4df6-ac94-3b62bde721b6
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/5b87d4dd-09b8-4d5b-8914-b8f2d3ab5650
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/5b87d4dd-09b8-4d5b-8914-b8f2d3ab5650
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/586f5f2a-24ca-409c-ae93-98a7f1cb2e6b
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/586f5f2a-24ca-409c-ae93-98a7f1cb2e6b
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73 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น ส าหรับนักวิทยาศาสตร ์ จิรดา สิงขรรตัน ์ ส านักพมิพ์

มหาวิทยาลยัธรร
มศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์ 9786163148537 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/55cd4f5c-80bb-
4fb2-996f-7cff77f7b68d 

74 รู้ให้ไว! ภาษีออนไลน ์จะได้ไม่เจอภาษี
ย้อนหลัง 

ครูตะ๊ กะ ภาษ ี(พละ
ชัย   ฟูเกียรติพงษ์ ) 

บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

บัญชี / สญัญา / 
ภาษ ี

9786169375524 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/542d4bfd-0617-
45fc-9aa4-9ac5c36a8c99 

75 tfex 101 ปลดล็อกก้าวท่ีสองสู่นักลงทุนมือ
อาชีพ 

IDEATRADE TEAM บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

หุ้น / การลงทุน / 
การเงิน 

9786165784320 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/518979ef-854c-
4250-900c-95ff4943a35f 

76 อัพสกิลการวเิคราะห์และน าเสนอข้อมูลด้วย 
power bi เรียนง่ายเป็นเร็ว 

กิตติพงศ ์เนยีมเจรญิ infopress group การจัดการ
ฐานข้อมูล 

8859161009504 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/4d5b10a6-477c-
467c-85dd-62495c6d593c 

77 ภูมิปัญญาปฏิวตัิฝรั่งเศส ปิยบุตร แสงกนกกลุ มติชน การเมือง การ
ปกครอง 

978-974-02-
1780-0 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/4c22a616-4f14-
4e77-aaa9-5adc93c7ab56 

78 เจาะหุ้นเด็ด รวยเงินล้านด้วยงบการเงิน 
พิมพ์ครั้งท่ี 2 

ภัทรธร ช่อวิชิต บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

หุ้น / การลงทุน / 
การเงิน 

9786165784122 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/4bec0008-e3d2-
45e0-85b5-7b1908fe0655 

79 เกร็ดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฝรั่งเศส 
anecdotes historiques et culturelles 
sur la france 

ศโรชิน อาจหาญ / วิ
ริญจน์ หตุะสังกาศ 

ส านักพมิพ์
มหาวิทยาลยัเชียง
ใหม ่

มนุษยศาสตร ์/ 
อักษรศาสตร ์

9786163987174 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/4b87742e-5291-
4005-af38-fff64ff6dc82 

80 สร้างรายได้ใหม่ ด้วย dropship ไม่ต้อง
ลงทุนสักบาท ! 

ศุภาพิชญ ์งามวิทย์
โรจน ์

บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

หุ้น / การลงทุน / 
การเงิน 

9786165783484 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/45c9c111-10c7-
4d46-a200-94c695397dbc 

81 เขียน content seo ให ้ปังดังสนัน่ท้ัง 
google 

ยศไกร ส.ตันสกลุ บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

การตลาด / 
โฆษณา / 
ประชาสมัพันธ์ / 
การตลาด
ออนไลน ์

9786165784573 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/44b24945-a7af-
4c8f-85c9-baf49ce85890 

82 เทคนิคพูดพร้อมใช้ สื่อสารอย่างไรให้แฮปปี ้ Kumi Toda nanmeebooks พัฒนาตนเอง 9786160454501 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/43cb6e65-9ecf-
405a-9fd6-03eca821a370 

https://elibrary-rul.hibrary.me/
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/55cd4f5c-80bb-4fb2-996f-7cff77f7b68d
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/55cd4f5c-80bb-4fb2-996f-7cff77f7b68d
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/542d4bfd-0617-45fc-9aa4-9ac5c36a8c99
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/542d4bfd-0617-45fc-9aa4-9ac5c36a8c99
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/518979ef-854c-4250-900c-95ff4943a35f
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/518979ef-854c-4250-900c-95ff4943a35f
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/4d5b10a6-477c-467c-85dd-62495c6d593c
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/4d5b10a6-477c-467c-85dd-62495c6d593c
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/4c22a616-4f14-4e77-aaa9-5adc93c7ab56
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/4c22a616-4f14-4e77-aaa9-5adc93c7ab56
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/4bec0008-e3d2-45e0-85b5-7b1908fe0655
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/4bec0008-e3d2-45e0-85b5-7b1908fe0655
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/4b87742e-5291-4005-af38-fff64ff6dc82
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/4b87742e-5291-4005-af38-fff64ff6dc82
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/45c9c111-10c7-4d46-a200-94c695397dbc
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/45c9c111-10c7-4d46-a200-94c695397dbc
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/44b24945-a7af-4c8f-85c9-baf49ce85890
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/44b24945-a7af-4c8f-85c9-baf49ce85890
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/43cb6e65-9ecf-405a-9fd6-03eca821a370
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/43cb6e65-9ecf-405a-9fd6-03eca821a370
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83 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณส าหรับการจัดการ

ธุรกิจสหกรณ ์
อรรถพล สืบพงศกร ส านักพมิพ์

มหาวิทยาลยัเกษ
ตรศาสตร ์

เศรษฐศาสตร ์ 978-616-556-
268-3 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/41f3e228-e761-
4624-be3d-ec7d43f2626a 

84 ผมท าเงินลา้นแรกจากตลาดหุ้นในเวลา 2 ปี 
ด้วยวิธีนี้ครับ 

ณัฐพล เศรษฐบุตร บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

หุ้น / การลงทุน / 
การเงิน 

9786162759727 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/3ce5c2e7-1066-
44ba-8de2-7796d5457e01 

85 กฎหมายแรงการเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (พิมพ์
ครั้งท่ี 10) 

พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น ธรรมนติ ิ แรงงาน 978-616-302-
214-1 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/3994bda5-fe0b-
4a42-9445-c8b2b9373b97 

86 กลยุทธ์การค้าจีนและยิว ราชรามญั บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

บริหารธุรกจิ / 
เศรษฐศาสตร ์

9786165785860 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/3959e27f-ab83-
468a-a30f-7a89282b56cd 

87 สนทนา 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน โต้ตอบ
อย่างมั่นใจพิชิตงานบริการในโรงพยาบาล 

กองบรรณาธิการ 
ส านักพมิพ์ทองเกษม 

ทองเกษม 
thongkasem 
publishing 

ภาษาจีน   https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/390e45c7-9e41-
40ac-972b-3192c3960648 

88 บริหารทีมขายให้สร้างก าไรหลักลา้น บุ้ง ดีดติ่งห ู บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

หุ้น / การลงทุน / 
การเงิน 

9786165786485 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/38b26ff0-bea4-
48e3-ac41-2b13e9483565 

89 สื่อและผลของการสื่อสารในยุคดจิทิัล วิกานดา พรสกลุวานิช ส านักพมิพ์
มหาวทิยาลยัธรร
มศาสตร ์

บรรณารักษศาสต
ร์ / สารสนเทศ
ศาสตร ์

9786163148131 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/36c90830-a1cc-
4ab4-95e1-0d74c7bb48f7 

90 จักรกลพยากรณ์ในระบบไฟฟ้าก าลัง 
forecasting machines in power 
systems 

สมชาต ิจิริวภิากร ซีเอ็ดยูเคช่ัน คู่มือเรียน-สอบ 9786165933704 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/3530798a-58dc-
4233-9b4b-564a4c8761d0 

91 เซเปียนส ์ประวตัิศาสตร์ฉบับกราฟิก เสา
หลักแห่งอารยธรรม (เล่ม 2)  sapiens a 
graphic history – the pillars of 
civilization (volume 2) 

ยูวัล โนอาห์ แฮรารี / 
ดร.น าชัย ชีววิวรรธน ์

ยิปซีส านักพมิพ ์ ประวัตศิาสตร ์
วัฒนธรรม 

9786163017376 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/32a5b9a9-8ac4-
4198-a9dc-9f6b6e675c6f 

https://elibrary-rul.hibrary.me/
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/41f3e228-e761-4624-be3d-ec7d43f2626a
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/41f3e228-e761-4624-be3d-ec7d43f2626a
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/3ce5c2e7-1066-44ba-8de2-7796d5457e01
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/3ce5c2e7-1066-44ba-8de2-7796d5457e01
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/3994bda5-fe0b-4a42-9445-c8b2b9373b97
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/3994bda5-fe0b-4a42-9445-c8b2b9373b97
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/3959e27f-ab83-468a-a30f-7a89282b56cd
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/3959e27f-ab83-468a-a30f-7a89282b56cd
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/390e45c7-9e41-40ac-972b-3192c3960648
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/390e45c7-9e41-40ac-972b-3192c3960648
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/38b26ff0-bea4-48e3-ac41-2b13e9483565
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/38b26ff0-bea4-48e3-ac41-2b13e9483565
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/36c90830-a1cc-4ab4-95e1-0d74c7bb48f7
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/36c90830-a1cc-4ab4-95e1-0d74c7bb48f7
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/3530798a-58dc-4233-9b4b-564a4c8761d0
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/3530798a-58dc-4233-9b4b-564a4c8761d0
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/32a5b9a9-8ac4-4198-a9dc-9f6b6e675c6f
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/32a5b9a9-8ac4-4198-a9dc-9f6b6e675c6f
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92 การปรุงยาสมุนไพรตามกรรมวิธีทางการ

แพทย์ไทย 28 วิธี 
คณะแพทยศาสตรศ์ิริ
ราชพยาบาล 

ศิริราช เภสัชศาสตร ์ 978-616-8201-
17-6 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/30953905-e341-
4f66-aff4-c16dbe4c7abb 

93 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ฉพ.2 สุณียร์ตัน ์เนียรเจรญิ
สุข และคณะ 

ส านักพมิพ์
มหาวิทยาลยัธรร
มศาสตร ์

มนุษยศาสตร ์/ 
อักษรศาสตร ์

9786163146694 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/2f3c8892-8ae0-
4298-90a5-a9b9fbd48188 

94 ความทรงจ าใต้อ านาจ: รัฐ ราชวงศ์ พลเมือง 
และการเมืองบนหน้าปฏิทิน 

ชนาวุธ บริรกัษ ์ มติชน การเมือง การ
ปกครอง 

978-974-02-
1770-1 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/2eba4bf9-c0c6-
4bf5-b90b-28a14ad62373 

95 dw เทรดไม่ยาก ท าก าไรได้มากกว่าท่ีคิด 
พิมพ์ครั้งท่ี 2 

A P I N Y A N. /•  B 
U N T I T A P R O M. 

บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

หุ้น / การลงทุน / 
การเงิน 

9786165784139 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/2a263ec0-62fa-
456b-a82e-8c38698785f0 

96 คนฉลาด เจรจาเป็น ฮิโรตสึกุ คิยามะ 
(Hirotsugu Kiyama) 

ซีเอ็ดยูเคช่ัน พัฒนาตนเอง 9786160844975 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/28a6ace2-ce69-
4c6c-9c37-38b594b58c55 

97 ล้านนาสวามิภักดิ ์ความสมัพันธ์ในระบบ
บรรณาการระหว่างจีนกับล้านนา 

โจวปี้เฝิง มติชน ประวัตศิาสตร ์
วัฒนธรรม 

978-974-02-
1789-3 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/26ddf950-35f3-
43ae-8b93-1f5f9ecca418 

98 small order อยู่บ้านสร้างเงินล้าน ด้วย
สินค้าน าเข้าจากจีน 

ยุรนันท์ พลแยม้ บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

บริหารธุรกจิ / 
เศรษฐศาสตร ์

9786165786041 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/26cbcbe4-2245-
47a5-99ac-3c3cda138e42 

99 การให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในการแปรรปู
อาหาร 

วีรเชษฐ์ จติตาณิชย ์ ส านักพมิพ์
มหาวิทยาลยัเกษ
ตรศาสตร ์

อุตสาหกรรม
เกษตร 

978-616-556-
272-0 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/232d2262-719c-
405b-bffa-821f1454c187 

100 สนทนา 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน โต้ตอบ
อย่างมั่นใจพิชิตงานบริการในโรงแรม 

กองบรรณาธิการ 
ส านักพมิพ์ทองเกษม 

ทองเกษม 
thongkasem 
publishing 

ภาษาจีน   https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/214c9b73-380a-
4c9e-822f-18d926143793 

101 กฎหมายสารสนเทศ ฉบับล่าสดุ RUN OF LAW   ทั่วไป   https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/1feea453-33af-
42d6-82e2-854e0c43cf6b 

https://elibrary-rul.hibrary.me/
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/30953905-e341-4f66-aff4-c16dbe4c7abb
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/30953905-e341-4f66-aff4-c16dbe4c7abb
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/2f3c8892-8ae0-4298-90a5-a9b9fbd48188
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/2f3c8892-8ae0-4298-90a5-a9b9fbd48188
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/2eba4bf9-c0c6-4bf5-b90b-28a14ad62373
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/2eba4bf9-c0c6-4bf5-b90b-28a14ad62373
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/2a263ec0-62fa-456b-a82e-8c38698785f0
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/2a263ec0-62fa-456b-a82e-8c38698785f0
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/28a6ace2-ce69-4c6c-9c37-38b594b58c55
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/28a6ace2-ce69-4c6c-9c37-38b594b58c55
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/26ddf950-35f3-43ae-8b93-1f5f9ecca418
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/26ddf950-35f3-43ae-8b93-1f5f9ecca418
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/26cbcbe4-2245-47a5-99ac-3c3cda138e42
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/26cbcbe4-2245-47a5-99ac-3c3cda138e42
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/232d2262-719c-405b-bffa-821f1454c187
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/232d2262-719c-405b-bffa-821f1454c187
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/214c9b73-380a-4c9e-822f-18d926143793
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/214c9b73-380a-4c9e-822f-18d926143793
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/1feea453-33af-42d6-82e2-854e0c43cf6b
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/1feea453-33af-42d6-82e2-854e0c43cf6b
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102 รวยด้วย crypto แบบ vi (พิมพครั้งท่ี 3) พรศักดิ ์อุรัจฉัทชัย

รัตน ์
บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

หุ้น / การลงทุน / 
การเงิน 

9786165781886 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/1e1d7e9a-6f04-
43fc-b3b7-d7637ea28e54 
 

103 นวัตกรรมเครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพ
ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้สรีรวิทยา การ
ออกก าลังกายของระบบประสาทและ
กล้ามเนื้อ ฉพ.1 พพ. 

เกษรา รักษ์พงษส์ิร ิ ส านักพมิพ์
มหาวิทยาลยัธรร
มศาสตร ์

แพทยศาสตร ์ 9786163148230 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/1d7b3063-eb1d-
43f7-b743-ab416377f92b 

104 เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ ปิยะพรรณ ช่างวัฒน
ชัย 

ส านักพมิพ์
มหาวิทยาลยัเกษ
ตรศาสตร ์

บริหารธุรกจิ / 
เศรษฐศาสตร ์

978-616-556-
267-6 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/1ce8473b-ff9f-
42a4-b868-4e0d7a294ef7 

105 การเมืองการปกครองจีน (ค.ศ.1921-2021) 
1 ศตวรรษพรรคคอมมิวนสิต์จีน 

พิทยา สุวคันธ ์ ส านักพมิพ์
มหาวิทยาลยัธรร
มศาสตร ์

สังคมศาสตร ์ 9786163148414 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/1b997d96-48d3-
47ed-b724-11c27e249093 

106 pdpa & cybersecurity สิ่งที่องค์กรควรรู ้ ทีมงานธรรมนิตเิพรส ธรรมนติ ิ ทั่วไป 978-616-302-
232-5 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/1a6de788-df07-
4c97-b586-8cf006d28a87 
 

107 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมประยุกต ์ วันวิสาข์ สกลภาพ ส านักพมิพ์
มหาวิทยาลยัเกษ
ตรศาสตร ์

วิศวกรรมศาสตร ์ 978-616-556-
220-6 

https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/16ac21f1-345a-
41ee-b549-9f851d34ff70 
 

108 the secret of flawless photography: 
เคล็ดลับความส าเร็จในการถ่ายภาพท่ี
สมบูรณ์แบบ 

อ านวยพร บุญจ ารสั ซีเอ็ดยูเคช่ัน การถ่ายภาพ 9786160845910 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/14d814e9-ad32-
47a3-aff4-e42610251b5c 

https://elibrary-rul.hibrary.me/
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/1e1d7e9a-6f04-43fc-b3b7-d7637ea28e54
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/1e1d7e9a-6f04-43fc-b3b7-d7637ea28e54
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/1d7b3063-eb1d-43f7-b743-ab416377f92b
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/1d7b3063-eb1d-43f7-b743-ab416377f92b
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/1ce8473b-ff9f-42a4-b868-4e0d7a294ef7
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/1ce8473b-ff9f-42a4-b868-4e0d7a294ef7
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/1b997d96-48d3-47ed-b724-11c27e249093
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/1b997d96-48d3-47ed-b724-11c27e249093
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/1a6de788-df07-4c97-b586-8cf006d28a87
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/1a6de788-df07-4c97-b586-8cf006d28a87
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/16ac21f1-345a-41ee-b549-9f851d34ff70
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/16ac21f1-345a-41ee-b549-9f851d34ff70
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/14d814e9-ad32-47a3-aff4-e42610251b5c
https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/detail/14d814e9-ad32-47a3-aff4-e42610251b5c
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109 package design เพื่อการตลาดยคุ 5.0 มาโกโตะ โองาวะ เนช่ันบุค๊ส ์ การตลาด / 

โฆษณา / 
ประชาสมัพันธ์ / 
การตลาด
ออนไลน ์

9786165870467 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/13bd53d3-ccde-
4d36-8214-890d5a2a3e90 
 

110 อยู่บ้านสร้างเงินล้านด้วย shopee พิมพ์ครั้ง
ที่ 2 

ยุรนันท์ พลแยม้ บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

หุ้น / การลงทุน / 
การเงิน 

9786165782999 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/13885659-9a3f-
4654-a9dc-e39b070a7328 
 

111 เซเปียนส ์ประวตัิศาสตร์ฉบับกราฟิก (เล่ม 1) 
sapiens : a graphic history : the birth 
of humankind (vol. 1) 

ยูวัล โนอาห์ แฮรารี / 
เดวดิ แวนเดอร์มวิเลน 
/ แดเนียล คาสซาเนฟ 
/ ดร. น าชัย ชีว
วิวรรธน ์

ยิปซีส านักพมิพ ์ ประวัตศิาสตร ์
วัฒนธรรม 

9786163017406 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/135a6d5f-bcf6-
4f69-abea-38949dc00fc3 
 

112 101 mindset เริม่ต้นนับหนึ่ง สูส่ถานะเหนือ
ระดับ 

จักรภพ อินทรวงศ ์ บริษัท ออลเดย ์ช็
อปปิ้ง จ ากดั 

พัฒนาตนเอง 9786162759772 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/0ab19473-619c-
411d-8dc1-3561c800ee55 
 

113 อยากขายด ีสตอรี่ต้องโดน : stories that 
stick 

Kindra Hall (คินดรา 
ฮอลล์) / ปฏิภาณ กลุว
พันธ์ 

บิงโก การตลาด / 
โฆษณา / 
ประชาสมัพันธ์ / 
การตลาด
ออนไลน ์

9786168109304 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/0954651f-f29e-
44c5-a100-188bab040ab6 
 

114 data storytelling & visualization ศาสตร์
และศลิป์แห่งการสื่อสารด้วยข้อมลู 

ภีรพล คชาเจรญิ infopress group วิทยาศาสตร์ / 
เทคโนโลยี / AI 

9786164873179 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/04c84b7e-a036-
408a-8e3a-f339704bf615 
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115 ยิงแอดฯ สาย data ดังและรวยมากจาก

การตลาดออนไลน ์
ยุทธรัฐ ช่างส ี บริษัท ออลเดย ์ช็

อปปิ้ง จ ากดั 
การตลาด / 
โฆษณา / 
ประชาสมัพันธ์ / 
การตลาด
ออนไลน ์

9786168235331 https://elibrary-rul.hibrary.me/rent/ebook/detail/01c530ac-7c85-
48f7-bca3-a3c1ba6548e4 
 

สอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
ติดต่อ หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

 สถานที่ : ชั้นลอย อาคาร 3 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2310-8646 

 เว็บไซต์ Ask a Librarian : https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?board=2.0 

 Inbox Facebook's page ชื่อ "บริการสารสนเทศ RU Library" : http://www.facebook.com/ramlibservice 

 Line OA : @063sqrqe 

 e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th 

 
TikTok : @rulibrary 
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