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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายชื่อ e-Book ในฐานข้อมูล SE-ED e-Library (https://se-ed.belibcloud.com) ที่สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง บอกรับ
Title
Author
Category
ISBN
Link
โตอย่าง Amazon คิดอย่าง BEZOS
Steve Anderson, Karen
9786160842605 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15697
Anderson
พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ
นภาภัทรวารินทร์ เพ็ญแสวง
9786160836352 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15737
7 in 1 สอบผ่านภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก. สุรชัย รอดงาม (อาจารย์ทีวี
คู่มือเรียน - สอบ
9786160838547 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15727
ไม่ต้องรอรอบหน้า!!
จูเนียร์)
จับตาย! วายร้าย Reading Comprehension สุรชัย รอดงาม (อาจารย์ทีวี
คู่มือเรียน - สอบ
9786160838127 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15730
& Cloze Passages
จูเนียร์)
เคมี คัพเค้ก
พัชริดา ดวงบุรงค์
คู่มือเรียน - สอบ
9786160837557 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15735
ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs
John Doerr (จอห์น ดัวร์)
คู่มือเรียน - สอบ
9786160836949 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15736
Grammar Quick ทบทวนไวยากรณ์
ดวงใจ ศรีสุข (อ.เมเม่)
คู่มือเรียน - สอบ
9786160833245 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15743
ภาษาอังกฤษภายใน 20 นาที
การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก
ผศ.ดร. พรจิต ประทุมสุวรรณ คู่มือเรียน - สอบ
5524100002016 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15744
สรุปเข้มเทคนิคพิชิต Vocab
สุทธิพล หึกขุนทด (ครูอ๊อดดี้) คู่มือเรียน - สอบ
9786160828333 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15761
Office English คล่องอังกฤษแบบมนุษย์
Baek Seon Yeob, Ph.D.
ทั่วไป
9786160841349 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15715
ออฟฟิศรุ่นใหม่
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง กฎหมายก่อสร้าง อาทิตย์ สุทธพันธ์
ทั่วไป
9786160841028 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15716
(สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1007)
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณทาง
รศ.ดร. พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชย ทั่วไป
9786160840182 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15718
สังคมศาสตร์
เมธี
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13 การจัดการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย
แรงงาน
14 การจัดการวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
15 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ
16 How to Lead คิดและทา นาคนให้แตกต่าง
17 ธุรกิจระหว่างประเทศ
18 การประกันคุณภาพ
19 เครื่องกลไฟฟ้า 1
20 ทฤษฎีโครงสร้าง
21 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
22 การจัดทาแผนที่นาทางการพัฒนาเทคโนโลยี :
Technology Roadmapping
23 การเป็นผู้ประกอบการ (รหัสวิชา 20011002)
24 คัมภีร์ผู้จัดการ *New Edition 2018
25 A Little Book of Big Data and Machine
Learning
26 COVID-19 โรคระบาดแห่งศตวรรษ

Author
รศ. สมคิด บางโม

Category
ทั่วไป

ISBN
Link
9786160840076 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15720

ผศ.ดร. อริสรา เสยานนท์

ทั่วไป

9786160839421 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15721

ศ.พิศิษฐ์ ดร. จาเนียร จวง
ตระกูล
Jo Owen (โจ โอเวน)
ดร. รชยา อินทนนท์
รศ. ศุภชัย นาทะพันธ์
ดร. ชัด อินทะสี
เอกชัย รัตนโน
รศ. บุญเรือง วังศิลาบัตร
ดร. ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี

ทั่วไป

9786160839438 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15722

ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

9786160838806
9786160838509
9786160835973
5524100001835
5524100001910
9786160832545
9786160832569

สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์

ทั่วไป

9786160829026 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15760

Christopher Bartlett,
Richard Luecke
เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา

ทั่วไป

9789744145086 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15800

ทั่วไป

8859161007883 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15822

ดร. นาชัย ชีววิวรรธน์

ทั่วไป

9789740217060 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15837

https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15728
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15729
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15738
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15746
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15747
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15748
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15749
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27 มนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์สังคม จากข้าว
ปลา หยูกยา ตารา Sex
28 ถั่วและธัญพืช เมล็ดพันธุ์แห่งสุขภาพ
29 การสื่อสารผ่านเส้นใยนาแสง
30 Data Analytics ด้วย สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น
31 รู้ข้อมูลเชิงลึกลูกค้าบนเว็บไซต์ด้วย Google
Analytics
32 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้
งานและประกอบการศึกษา
33 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับใช้งานและ
ประกอบการศึกษา
34 การบริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
35 การวิจัยธุรกิจ
36 คัมภีร์การเจรจาต่อรอง จากมหาวิทยาลัยฮาร์
วาร์ด
37 การพัฒนาบุคลิกภาพ (สอศ.)
38 โลกหมุนเร็วขึ้น ต้องคิดให้ช้าลง
39 Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น
40 คนทางานสาเร็จไม่จาเป็นต้องสมบูรณ์แบบ

Author
กาพล จาปาพันธ์

Category
ทั่วไป

ISBN
Link
9789740217176 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15838

ทัทยา อนุสสร
ผศ.ดร. วิทวัส สิฏฐกุล
ยุวดี เปรมวิชัย
ศุภณัฐ สุขโข

ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป, บริหาร

9789740210436
5522840056283
9786165822503
9786164870505

วิมาน กฤตพลวิมาน

กฏหมาย

8859161006794 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15819

วิมาน กฤตพลวิมาน

กฏหมาย

8859161006800 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15820

ฐายิกา กสิวิทย์อานวย
ผศ.ดร. สุภาวดี ขุนทองจันทร์
Jeff Weiss (ไวส์ เจฟ)

การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ
การพัฒนาตนเอง

5524100001927 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15745
9786160829286 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15758
9789744145352 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15874

ดร. กิจจา บานชื่น
Chris Lewis (คริส ลิวอิส) ผู้
แปล ดร. วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
James Clear (เจมส์ เคลียร์)
Takeshi Furukawa (ทาเคชิ ฟุ
รุคะวะ)

การพัฒนาตนเอง
การพัฒนาตนเอง

9786160840977 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15717
9786160839322 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15725

การพัฒนาตนเอง
การพัฒนาตนเอง

9786160838783 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15726
9786160837878 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15732

https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15839
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15840
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15866
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15821
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41 ไดโกะ สุดยอดนักจัดระเบียบ เสกชีวิตใหม่ให้
คุณ
42 เหนือกว่าลูกน้องแบบไอน์สไตน์ คือเจ้านาย
อัจฉริยะ
43 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
44 ควบคุมอารมณ์ได้ เป็นนายชีวิต
45 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
46 คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
47 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
48 คัมภีร์กลยุทธ์สาหรับผู้นา จากมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด
49 คัมภีร์การเงิน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

Author
Mentalist DaiGo (ไดโกะ)

Category
การพัฒนาตนเอง

ISBN
Link
9786160838141 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15733

M.DRobert Hromas,
Ph.D.Christopher Hromas
ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูร
Song Xiaodong (ซ้งเสี่ยวตง)
ดร. กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
อภิรักษ์ สุขเกษม

การพัฒนาตนเอง

9786160837823 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15734

การพัฒนาตนเอง
การพัฒนาตนเอง
การพัฒนาตนเอง
การพัฒนาตนเอง

9786160835751
9786160835270
9786160835126
9786160834464

ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร
Linda A. Hill (ลินดา เอ.ฮิลล์)

การพัฒนาตนเอง
การพัฒนาตนเอง

9786160831432 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15750
9789744145338 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15804

การพัฒนาตนเอง

9789744145345 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15805

50 การติดตั้งไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2001)

Karen Berman (คาเรน เบอร์
แมน),Miles Cook
พลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์

9786160830695 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15751

51 กรรมวิธีการผลิต (รหัสวิชา 2102-2007)

บุญธรรม ภัทราจารุกุล

52 คัมภีร์การใช้งาน ระบบนิวแมติกส์
(Pneumatics System)

ผศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม

วิทยาการและ
เทคโนโลยี
วิทยาการและ
เทคโนโลยี
วิทยาการและ
เทคโนโลยี

https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15739
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15740
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15741
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15742

9786160830701 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15752
9786160830640 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15753
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53 คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์
Arduino
54 การควบคุมคุณภาพ (รหัสวิชา 3100-0150)
55 นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
56 งานฉีดพลาสติก
57 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 21042006)
58 นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (Digital Business
Innovation)
59 การจัดการการดาเนินการ (Operations
Management)
60 กระตุ้นพนักงานยังไงให้มีไฟตลอดเวลา
61 รวยได้ด้วยทอง
62 คัมภีร์การบริหารโครงการ จากมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด
63 กลยุทธ์การตลาด

Author
ผศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม

Category
วิทยาการและ
เทคโนโลยี
วัชรธน ขอพรกลาง
วิทยาการและ
เทคโนโลยี
ผศ.ดร. เทพรัตน์ พิมลเสถียร วิทยาการและ
เทคโนโลยี
รศ. วิโรจน์ เตชะวิญญธรรม
วิทยาการและ
เทคโนโลยี
ฉัตรธิวัฒน์ ธรรมานุยุต,เฉลิมชัย วิทยาการและ
เกยพุดซา
เทคโนโลยี
รศ.ดร. มนตรี วิบูลยรัตน์
การเงินการลงทุน

ISBN
Link
9786160830664 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15754

รศ.ดร. มนตรี วิบูลยรัตน์

การเงินการลงทุน

9786163381576 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15709

Daniel M. Cable
โรสรินทร์ พุมฤทธิ์
Loren Gary (ลอเรน แก
รี่),Melissa Raffoni (เมลลิสสา
ราฟโฟนี่)
Kevin Lane Keller (เควิน เลน
เคลเลอร์)

การเงินการลงทุน
การเงินการลงทุน
การเงินการลงทุน

9786160838844 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15712
9789744144249 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15791
9789744145369 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15806

การเงินการลงทุน

9789744145475 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15808

9786160830428 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15755
9786160830374 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15756
9786160830121 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15757
9786160829019 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15759
9786163381569 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15708
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64 นี่เงินเดือนหรือเงินทอน
65 พัฒนาระบบอัตโนมัติและ IoT ด้วย
LabVIEW
66 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องาน
บัญชี
67 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี
68 After Effects CC 2020 Professional
Guide
69 Excel Expert Skills รวมเทคนิค และ
ประสบการณ์ขั้น Advance จากมืออาชีพตัว
จริง
70 คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับ
สมบูรณ์
71 คู่มือใช้งาน สูตร และฟังก์ชัน Excel ฉบับ
สมบูรณ์ 3rd Edition
72 Insight Excel 2019 Excel 365 เจาะลึก
เทคนิคการใช้งาน ตอบโจทย์ได้อย่างชาญ
ฉลาด
73 คู่มือ coding ด้วย Visual Basic 2019 ฉ.ผู้
เริ่มต้น

Author
โอมศิริ วีระกุล
กิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี

Category
การเงินการลงทุน
คอมพิวเตอร์

ISBN
Link
9786160841585 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15881
9786160841547 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15713

นันรณา จาลอง

คอมพิวเตอร์

9786160839872 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15719

ผศ. นราธร สังข์ประเสริฐ
อิศเรศ ภาชนะกาญจน์

คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์

9786160839551 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15723
8859161006107 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15815

ดวงพร เกี๋ยงคา

คอมพิวเตอร์

8859161006206 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15816

สุดา เธียรมนตรี

คอมพิวเตอร์

8859161006718 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15817

จักรทิพย์ ชีวพัฒน์

คอมพิวเตอร์

8859161006749 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15818

ดวงพร เกี๋ยงคา

คอมพิวเตอร์

8859161007906 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15823

ศุภชัย สมพานิช

คอมพิวเตอร์

8859161008019 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15824
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Title
74 คู่มือ coding ด้วย Visual Visual C# 2019
ฉ.ผู้เริ่มต้น
75 AI Buzzword เอไอ ไม่ใช่แค่คากล่าวลอยๆ
76 แรงงานวิจารณ์เจ้า ประวัติศาสตร์ราษฎรผู้
หาญกล้าท้าทายสมบูรณาญาสิทธิ์ไทย พ.3
ฉบับปรับปรุง
77 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
78 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
79 Practical E-Mail Templates (เขียน
EMAIL)
80 คันจิ Daily เล่มที่ 1
81 คันจิ Daily เล่มที่ 2
82 พูดเก่ง พรีเซนต์ปัง ดังอย่าง Ted Talks
83 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
84 ฟัง อย่างชาญฉลาด
85 อ่าน ให้เร็วและได้เรื่อง
86 พิชิต IELTS Writing 7.0+ ฉบับสมบูรณ์
87 คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ จาก
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

Author
ศุภชัย สมพานิช

Category
คอมพิวเตอร์

ISBN
Link
8859161008026 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15825

ดร. อสมา กุลวานิชไชยนันท์
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์,
รัฐศาสตร์

5522840172549 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15845
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15826

ผศ.ดร. อลิสรา รุ่งนนทรัตน์
ชรินทร์สาร
ภาวิตา กุสุมภ์, มิ่งหวัญ ฮะโอ
กะ, โนบุทาเกะ ฮะโอกะ
ฝ่ายวิชาการสานักพิมพ์บิสคิต

บริหาร

9789744145314 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15802

ภาษาศาสตร์

9789744144102 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15790

ภาษาศาสตร์

9789744144256 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15792

ฝ่ายวิชาการสานักพิมพ์บิสคิต
ฝ่ายวิชาการสานักพิมพ์บิสคิต
ฝ่ายวิชาการสานักพิมพ์บิสคิต
ผศ.ดร. ณัฐวิภา วิริยา
ฝ่ายวิชาการสานักพิมพ์บิสคิต
ฝ่ายวิชาการสานักพิมพ์บิสคิต
อนุสร ดีรักษา
Bryan A. Garner (การ์เนอร์ เอ
ไบรอัน)

ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์

https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15793
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15794
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15795
9789744144300 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15796
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15797
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15798
9789744145000 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15799
9789744145321 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15803
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Title
88 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
89 สยามมหกรรม การเมืองวัฒนธรรมกับการช่วง
ชิงความเป็นสาธารณะ
90 ระหว่างบรรทัด สถาปัตย์แดนมังกร
91 ผัวเดียวเมียเดียว อาณานิคมครอบครัวใน
สยาม
92 ตะวันออกศอกกลับ

93 เขียนชนบทให้เป็นชาติ กาเนิดมานุษยวิทยา
ไทยในยุคสงครามเย็น
94 วรรณกรรมเอกของไทย
95 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (สอศ.) (รหัสวิชา
20200-1001)
96 กฎหมายพาณิชย์ (สอศ.) (รหัสวิชา 2000110005)
97 การตลาดบริการ : Services Marketing

Author
ณัฐวิภา วิริยา
ปรีดี หงษ์สต้น

Category
ภาษาศาสตร์
รัฐศาสตร์

ISBN
Link
9789744145451 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15807
9789740216674 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15835

รัฐศาสตร์
ประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติชีวประวัติ
อนุสรณ์ ติปยานนท์
ประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติชีวประวัติ
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติชีวประวัติ
ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ วรรณกรรม
สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
คู่มือเรียน - สอบ

9789740216742 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15836
5522840075857 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15828

สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์

คู่มือเรียน - สอบ

9786160842353 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15692

ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์,พท.ดร., สุ คู่มือเรียน - สอบ
พจน์ กฤษฎาธาร

9786160840144 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15693

นิธิพันธ์ วิประวิทย์
สุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ

9789740216421 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15831

5522840108487 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15833

9786160839254 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15724
9786160841257 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15691
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No.
Title
98 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
99 Guru ทัน TOEIC เทคนิคพิชิต 990 คะแนน
เต็ม! +ไฟล์ MP3
100 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (สอศ.)
(รหัสวิชา 20106-2104)
101 พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล : Business Digital Basic
รหัสวิชา 30204-2001
102 ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รหัสวิชา
30204-2101 (ปวส)
103 กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่น
ๆ
104 ตะลุยข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ทุกระดับ ฉบับ
สมบูรณ์
105 คู่มือรวมกฎหมายและพระราชบัญญัติสาหรับ
สอบราชการ ฉบับสมบูรณ์
106 ศัพท์โทอิคออกสอบบ่อย 4,000 คา
107 มานุษยวิทยานิเวศ พัฒนาการ แนวคิดและข้อ
ถกเถียง
108 บัญชีขั้นต้น

Author
กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, ผศ.
ดร.
สุพัตรา โยมงาม (อาจารย์
กระป๋อง)
วีรยุทธ์ คเชนทร

Category
คู่มือเรียน - สอบ

ISBN
Link
9786160842636 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15695

คู่มือเรียน - สอบ

9786160842506 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15699

คู่มือเรียน - สอบ

9786160841288 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15701

ศิรินันท์ เหลืองอภิรมย์

คู่มือเรียน - สอบ

9786160842223 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15702

ศิรินันท์ เหลืองอภิรมย์

คู่มือเรียน - สอบ

9786160842094 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15707

นฤมิต คาวิเศษ, ส.ต.ต., ชู
เกียรติ ตั้งคุณสมบัติ, ดร.
ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา

คู่มือเรียน - สอบ

9786160838172 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15731

คู่มือเรียน - สอบ

https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15771

ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา

คู่มือเรียน - สอบ

https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15777

ทีมวิชาการ Life Balance
รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล

คู่มือเรียน - สอบ
คู่มือเรียน - สอบ

https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15783
9786163986009 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15842

คณาจารย์ภาควิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ

คู่มือเรียน - สอบ

9786163985781 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15844
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109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Title
วิทยาศาสตร์มีคาตอบ
ฟิสิกส์เบื้องต้น ระดับมหาวิทยาลัย เล่ม 1
ฟิสิกส์เบื้องต้น ระดับมหาวิทยาลัย เล่ม 2
ฟิสิกส์ 2 ระดับมหาวิทยาลัย เรื่องไฟฟ้าสถิต
และสนามไฟฟ้า
ฟิสิกส์ 2 ระดับมหาวิทยาลัย เรื่อง
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ฟิสิกส์ 2 ระดับมหาวิทยาลัย เรื่องทฤษฎี
สัมพัทธภาพ
ฟิสิกส์ 2 ระดับมหาวิทยาลัย เรื่องฟิสิกส์
อะตอม
ฟิสิกส์ 2 ระดับมหาวิทยาลัย เรื่องฟิสิกส์
นิวเคลียร์
ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย เรื่องงาน –
พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย เรื่องสมดุลสถิต
ความยืดหยุ่นและการสั่น
ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย เรื่องกฎของ
ความโน้มถ่วงสากลของนิวตัน
ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย เรื่องกลศาสตร์
ของไหล

Author
สุชาติ สุภาพ, ผศ.
สุชาติ สุภาพ, ผศ.
สุชาติ สุภาพ, ผศ.
สุชาติ สุภาพ, ผศ.

Category
คู่มือเรียน - สอบ
คู่มือเรียน - สอบ
คู่มือเรียน - สอบ
คู่มือเรียน - สอบ

ISBN
5522840232700
5522840229212
5522840229229
5522840224705

Link
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15847
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15848
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15849
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15850

สุชาติ สุภาพ, ผศ.

คู่มือเรียน - สอบ

5522840224743 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15851

สุชาติ สุภาพ, ผศ.

คู่มือเรียน - สอบ

5522840224798 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15852

สุชาติ สุภาพ, ผศ.

คู่มือเรียน - สอบ

5522840224804 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15853

สุชาติ สุภาพ, ผศ.

คู่มือเรียน - สอบ

5522840224828 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15854

สุชาติ สุภาพ, ผศ.

คู่มือเรียน - สอบ

5522840224859 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15855

สุชาติ สุภาพ, ผศ.

คู่มือเรียน - สอบ

5522840224903 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15856

สุชาติ สุภาพ, ผศ.

คู่มือเรียน - สอบ

5522840224910 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15857

สุชาติ สุภาพ, ผศ.

คู่มือเรียน - สอบ

5522840224927 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15858
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121 ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย เรื่องอุณหภูมิ
และความร้อน
122 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญสอบราชการ
123 Super Easy Conversation อังกฤษสั้น ง่าย
พูดได้คล่อง
124 นวนิยายญี่ปุ่นมาจากไหน
125 รวมพระราชบัญญัติและพระราชกาหนดที่
เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน พร้อมหัวข้อเรื่อง
มาตราสาคัญ ฉบับสมบูรณ์
126 รวมกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตรา
สาคัญ ฉบับสมบูรณ์
127 รวมกฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสาคัญ
ฉบับสมบูรณ์
128 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสาคัญ ฉบับสมบูรณ์
129 ประมวลรัษฎากร และกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ภาษีอากร พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสาคัญ
ฉบับสมบูรณ์

Author
สุชาติ สุภาพ, ผศ.

Category
คู่มือเรียน - สอบ

ISBN
Link
5522840224941 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15859

สแกวัลณ์ ศรีชนะ (ครูพี่แป้ง)
Baek Seon Yeob

คู่มือเรียน - สอบ
ทั่วไป

5522840190291 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15862
9786160840113 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15714

ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา
วิชชาธรรม

ทั่วไป
กฏหมาย

9786163985811 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15843
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15873

บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา
วิชชาธรรม

กฏหมาย

https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15773

บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา
วิชชาธรรม

กฏหมาย

https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15774

บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา
วิชชาธรรม
บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา
วิชชาธรรม

กฏหมาย

https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15775

กฏหมาย

https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15778
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130 รวมกฎหมายพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับ
กฎหมายปกครอง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตรา
สาคัญ ฉบับสมบูรณ์
131 รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 10
ฉบับ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสาคัญ ฉบับ
สมบูรณ์
132 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา
ฉบับสมบูรณ์
133 กฎหมายสอบ ก.พ. แนวข้อสอบ สรุป และ
ฉบับเต็ม ปรับปรุงล่าสุด
134 เลิกเป็นคนดีซะที!
135 หนึ่งคาที่เป็นคุณ : Your One Word
136 สาเร็จแน่ แค่อัปเดตซอฟต์แวร์ชีวิต
137 10 คิด...เปลี่ยนชีวิตใหม่
138 มองให้เห็น เฟ้นให้เจอ หุ้นเติบโต ตัวต่อไป
139 คัมภีร์การใช้งาน Machine Vision ควบคุม
ด้วย LabVIEW และ Vision Builder

Author
บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา
วิชชาธรรม

Category
กฏหมาย

ISBN

Link
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15779

บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา
วิชชาธรรม

กฏหมาย

https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15780

บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา
วิชชาธรรม

กฏหมาย

https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15787

สแกวัลณ์ ศรีชนะ (ครูพี่แป้ง)

กฏหมาย

5522700015313 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15863

Kenichiro Mogi (เคนอิจิโร่
โมงิ)
Evan Carmichael (อีแวน คาร์
ไมเคิล)
ชาติชาย พฤกษาพงษ์, นพ.
ดารงค์ พิณคุณ
คณิต นิมมาลัยรัตน์ (นายแว่น
ลงทุน)
เดชฤทธิ์ มณีธรรม, รศ.ดร.

การพัฒนาตนเอง

9786160843404 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15690

การพัฒนาตนเอง

9786160842629 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15694

การพัฒนาตนเอง
การพัฒนาตนเอง
การพัฒนาตนเอง

9786160842476 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15698
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15814
9786164870154 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15879

วิทยาการและ
เทคโนโลยี

9786160842643 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15696
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Title
140 Smart Saving Smart Investing
141 The Bitcoin Standard : ระบบการเงิน
ทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลาง
142 กลยุทธ์หาหุ้นทากาไรจากหุ้นที่คนมองข้าม
143 เฟ้นหาหุ้นรวย แบบง่ายๆ สไตล์ VI
144 ลงทุนให้รวย ด้วยเทคนิค เจาะตื้นหุ้น
145 สร้างการเรียนรู้สาหรับ AI ด้วย Python
Machine Learning
146 พัฒนา Web Application ด้วย Python
Django
147 พัฒนา Web Application ด้วย JavaScript
และ Node.js
148 จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Python
Data Science
149 พัฒนา Application ด้วย React และ React
Native
150 Digital Marketing : Concept & Case
Study 6th.Edition (Update 2019-2020)
151 The Big Nine ยักษ์ 9 ตน อิทธิพลแห่ง AI

Author
ปาจรีย์ ปานขาว (อภินิหารเงิน
ออม)
Saifedean Ammous (เซเฟ
เดียน แอมมัส)
VISWUT
คณิต นิมมาลัยรัตน์
ธวัชชัย ธูปอ่อน (Money
Hero)
บัญชา ปะสีละเตสัง

Category
การเงินการลงทุน

ISBN
Link
9786160842513 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15700

การเงินการลงทุน

9786160843374 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15764

การเงินการลงทุน
การเงินการลงทุน
การเงินการลงทุน

5522840148759 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15772
8859161005049 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15877
9786164870703 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15880

คอมพิวเตอร์

9786160842162 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15703

บัญชา ปะสีละเตสัง

คอมพิวเตอร์

9786160842179 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15704

บัญชา ปะสีละเตสัง

คอมพิวเตอร์

9786160842186 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15705

บัญชา ปะสีละเตสัง

คอมพิวเตอร์

9786160842193 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15706

บัญชา ปะสีละเตสัง

คอมพิวเตอร์

9786160843237 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15763

ณัฐพล ใยไพโรจน์

คอมพิวเตอร์

8859161006176 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15878

Amy Webb

บริหาร

9786160843398 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15762
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Title
152 จากเด็กฝึกงานสู่ผู้จัดการ @Facebook
153 50 เครื่องมือ แก้ปัญหายาก ๆ ให้เป็นเรื่อง
ง่าย
154 Futuration เปลี่ยนปัจจุบัน ทันอนาคต
155 จริยธรรรมทางธุรกิจ Business Ethics
156 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
บริหารธุรกิจ (Business Information
Technology Management)
157 เก่ง Mind Map ไวยากรณ์จีน ฉบับสมบูรณ์
158 ฝึกอังกฤษ 4 ทักษะ พูด เขียน อ่าน แปล
159 ฝึกพูดจีนให้เป๊ะ! Perfect Chinese
160 ศัพท์จีน 6,000 คา ไม่รู้...ไม่ได้
161 คู่มือเรียนไวยากรณ์ญี่ปุ่นเบื้องต้น ฉบับ
สมบูรณ์
162 รู้ศัพท์ 300 คา ก็พูด อ่าน เขียน ภาษาเกาหลี
ได้
163 เก่งพูดเกาหลี 24 ชั่วโมง
164 เก่งสนทนาภาษาเกาหลีกับ Korean for
Daily Conversation
165 Grammar กวน Teen II

Author
Julie Zhuo (จูลี่ จวอ)
Kavin Duncan (เควิน ดัน
แคน)
สันติธาร เสถียรไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์
อุทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์
อุทัย

Category
บริหาร
บริหาร

ISBN
Link
9786160843244 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15765
9789744144485 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15801

บริหาร
บริหาร

9789740216469 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15832
5522840228765 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15867

บริหาร

5522840228208 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15868

สุ่ยหลิน
ทีม Life Balance
สุ่ยหลิน
ทีมวิชาการ Life Balance
วาสนา ประชาชนะชัย

ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์

https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15769
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15770
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15776
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15781
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15782

Kim Yeamin (คิม แยมิน)

ภาษาศาสตร์

https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15784

อาริดา สุขใจ (December)
อาริดา ใจสุข

ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์

https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15785
5522840061973 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15786

Lucy Diamonds

ภาษาศาสตร์

https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15788
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166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

Title
Grammar กวน Teen
คาตรงข้ามของคาประสมคันจิ
ตะลุยโจทย์คาช่วย N4
สนทนาภาษาจีนฉบับธุรกิจบริการ
เคโกะ ภาษาสุภาพ ในออฟฟิศถูกต้อง นอก
ออฟฟิศถูกใจ
ถ้าจะพูดว่า "..." เป็นภาษาอังกฤษจะพูดยังไง
ดี
หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนสาหรับ
โรงพยาบาล
รู้ภาษาเกาหลี ฉบับ พูด กิน เที่ยว :
Adventure Korea
Shortcut Grammar อังกฤษทันใจ
Super Mind Map Grammar ไวยากรณ์
อังกฤษ ฉบับสมบูรณ์
มาคิอาเวลลี การเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครอง
กระบวนการสันติภาพแห่งเมียนมา/พม่า :
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง รัฐบาล กองทัพ และกลุ่ม
ชาติพันธุ์

Author
Lucy Diamonds
สุภา ปัทมานันท์
สุภา ปัทมานันท์
จุรี สุชนวนิช, ผศ.ดร.
โทโมโกะ อิมาอิ

Category
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์

ISBN

Link
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15789
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15809
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15810
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15811
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15812

9789744438157
5522840217714
5522840212986
5522840193445

ชัยยง เผือกทอง (อ.หนึ่ง)

ภาษาศาสตร์

5522840010698 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15813

ธัญชนก เล่ง

ภาษาศาสตร์

5522840140357 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15864

กนกรัตน์ ชุมสายใจ

ภาษาศาสตร์

9786167676418 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15872

ทีมวิชาการ Life Balance
ทีม Life Balance

ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์

https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15875
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15876

กานต์ บุณยะกาญจน, ดร.
ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร

รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์

9789740216582 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15834
9786163986092 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15841
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Title
178 กองทัพคณะราษฎร

Author
ปรัชญากรณ์ ลครพล

179 ประวัติศาสตร์สาเหนียก

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

180 ปักธงอนาคต

เจนวิทย์ เชื้อสาวะถึ

181 บุญมาพระยาเสือ (รัตนโกสินทร์ : กาเนิด
กรุงเทพฯ)

-

182 ชันสูตรประวัติศาสตร์ ไขปริศนาพระเจ้าตาก

เอกชัย โควาวิสารัช, รศ.นพ.

183 100 คาถามสร้างนักเขียน
184 พื้นฐานวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก
185 ชนเผ่า : ภูไทหรือผู้ไท

ฟีลิปดา
ดร. ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์, Dr.
เกรียงไกร หัวบุญศาล

Category
ประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติชีวประวัติ
ประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติชีวประวัติ
ประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติชีวประวัติ
ประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติชีวประวัติ
ประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติชีวประวัติ
วรรณกรรม
วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์

ISBN

Link
https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15827

https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15829

9789740216384 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15830

5522840190420 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15865

9789740216353 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15870

https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15846
5522840071835 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15860
5522840109675 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15861
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