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รายช่ือ e-Book ในฐานข้อมูล SE-ED e-Library (https://se-ed.belibcloud.com) ที่ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง บอกรับ 

No. Title Author Category ISBN Link 
1 คัมภีร์การเจรจาต่อรอง จากมหาวทิยาลัยฮาร์วาร์ด Jeff Weiss (ไวส์ เจฟ) การพัฒนาตนเอง 9789744145352 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15874 
2 รวมพระราชบัญญตัิและพระราชก าหนดที่เกี่ยวกับกฎหมาย

แรงงาน พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราส าคัญ ฉบับสมบูรณ ์
บุญร่วม เทียมจันทร,์ 
ศรัญญา วิชชาธรรม 

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

3 เลิกเป็นคนดีซะที! Kenichiro Mogi (เคนอิจิ
โร ่โมงิ) 

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

4 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น (สอศ.) (รหสัวิชา 20200-1001) สุดารตัน์ พิมลรัตนกานต ์ คู่มือเรียน - สอบ 9786160841257 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15691 
5 กฎหมายพาณิชย์ (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-10005) สุดารตัน์ พิมลรัตนกานต ์ คู่มือเรียน - สอบ 9786160842353 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15692 
6 การตลาดบริการ : Services Marketing ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน,์พท.

ดร., สุพจน์ กฤษฎาธาร 
คู่มือเรียน - สอบ 9786160840144 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15693 

7 หนึ่งค าที่เป็นคุณ : Your One Word Evan Carmichael (อี
แวน คาร์ไมเคิล) 

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

8 การเป็นผูป้ระกอบการสมัยใหม ่ กัลยารตัน์ ธีระธนชัยกลุ, 
ผศ.ดร. 

คู่มือเรียน - สอบ 9786160842636 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15695 

9 คัมภีร์การใช้งาน Machine Vision ควบคุมด้วย LabVIEW และ 
Vision Builder 

เดชฤทธิ์ มณีธรรม, รศ.ดร. วิทยาการและเทคโนโลย ี 9786160842643 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15696 

10 โตอย่าง Amazon คิดอย่าง BEZOS Steve Anderson, 
Karen Anderson 

 9786160842605 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15697 

11 ส าเรจ็แน ่แค่อัปเดตซอฟต์แวร์ชีวติ ชาติชาย พฤกษาพงษ์, 
นพ. 

การพัฒนาตนเอง 9786160842476 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15698 

12 Guru ทัน TOEIC เทคนิคพิชิต 990 คะแนนเต็ม! +ไฟล์ MP3 สุพัตรา โยมงาม (อาจารย์
กระป๋อง) 

คู่มือเรียน - สอบ 9786160842506 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15699 
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13 Smart Saving Smart Investing ปาจรีย์ ปานขาว 

(อภินิหารเงินออม) 
การเงินการลงทุน 9786160842513 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15700 

14 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร ์(สอศ.) (รหสัวิชา 20106-
2104) 

วีรยุทธ์ คเชนทร คู่มือเรียน - สอบ 9786160841288 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15701 

15 พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล : Business Digital Basic รหัสวิชา 30204-
2001 

ศิรินันท์ เหลืองอภิรมย ์ คู่มือเรียน - สอบ 9786160842223 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15702 

16 สร้างการเรียนรู้ส าหรับ AI ด้วย Python Machine Learning บัญชา ปะสลีะเตสัง คอมพิวเตอร ์ 9786160842162 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15703 
17 พัฒนา Web Application ด้วย Python Django บัญชา ปะสลีะเตสัง คอมพิวเตอร ์ 9786160842179 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15704 
18 พัฒนา Web Application ด้วย JavaScript และ Node.js บัญชา ปะสลีะเตสัง คอมพิวเตอร ์ 9786160842186 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15705 
19 จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Python Data Science บัญชา ปะสลีะเตสัง คอมพิวเตอร ์ 9786160842193 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15706 
20 ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน ์รหัสวิชา 30204-2101 (ปวส) ศิรินันท์ เหลืองอภิรมย ์ คู่มือเรียน - สอบ 9786160842094 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15707 
21 นวัตกรรมธรุกิจดจิิทัล (Digital Business Innovation) รศ.ดร. มนตรี วิบูลยรัตน ์ การเงินการลงทุน 9786163381569 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15708 
22 การจัดการการด าเนินการ (Operations Management) รศ.ดร. มนตรี วิบูลยรัตน ์ การเงินการลงทุน 9786163381576 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15709 
23 กระตุ้นพนักงานยังไงให้มไีฟตลอดเวลา Daniel M. Cable การเงินการลงทุน 9786160838844 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15712 
24 พัฒนาระบบอัตโนมัติและ IoT ด้วย LabVIEW กิจไพบูลย์ ชีวพันธุศร ี คอมพิวเตอร ์ 9786160841547 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15713 
25 Super Easy Conversation อังกฤษสั้น ง่าย พูดได้คล่อง Baek Seon Yeob ทั่วไป 9786160840113 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15714 
26 Office English คล่องอังกฤษแบบมนุษย์ออฟฟิศรุ่นใหม ่ Baek Seon Yeob, Ph.D. ทั่วไป 9786160841349 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15715 
27 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง กฎหมายก่อสร้าง (สอศ.) (รหสัวิชา 

20001-1007) 
อาทิตย์ สุทธพันธ ์ ทั่วไป 9786160841028 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15716 

28 การพัฒนาบุคลิกภาพ (สอศ.) ดร. กิจจา บานช่ืน การพัฒนาตนเอง 9786160840977 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15717 
29 สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร ์ รศ.ดร. พฤทธ์สรรค ์สุทธิ

ไชยเมธ ี
ทั่วไป 9786160840182 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15718 

30 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี นันรณา จ าลอง คอมพิวเตอร ์ 9786160839872 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15719 
31 การจัดการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน รศ. สมคิด บางโม ทั่วไป 9786160840076 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15720 
32 การจัดการวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผศ.ดร. อริสรา เสยานนท์ ทั่วไป 9786160839421 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15721 
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33 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ทฤษฎีและการปฏิบตั ิ ศ.พิศิษฐ์ ดร. จ าเนยีร จวง

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

34 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยภาษาซ ี ผศ. นราธร สังข์ประเสริฐ คอมพิวเตอร ์ 9786160839551 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15723 
35 วรรณกรรมเอกของไทย ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวุฒ ิคล้าย

สุวรรณ 
วรรณกรรม 9786160839254 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15724 

36 โลกหมุนเร็วข้ึน ต้องคิดให้ช้าลง Chris Lewis (คริส ลิวอิส) 
ผู้แปล ดร. วิริยะ ฤาชัย
พาณิชย ์

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

37 Atomic Habits เพราะชีวิตดไีด้กว่าท่ีเป็น James Clear (เจมส์ 
เคลียร์) 

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

38 7 in 1 สอบผ่านภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก. ไม่ต้องรอรอบหน้า!! สุรชัย รอดงาม (อาจารย์
ทีวี จูเนียร์) 

คู่มือเรียน - สอบ 9786160838547 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15727 

39 How to Lead คิดและท า น าคนให้แตกต่าง Jo Owen (โจ โอเวน) ทั่วไป 9786160838806 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15728 
40 ธุรกิจระหว่างประเทศ ดร. รชยา อินทนนท์ ทั่วไป 9786160838509 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15729 
41 จับตาย! วายรา้ย Reading Comprehension & Cloze 

Passages 
สุรชัย รอดงาม (อาจารย์
ทีวี จูเนียร์) 

คู่มือเรียน - สอบ 9786160838127 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15730 

42 กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่น ๆ นฤมิต ค าวิเศษ, ส.ต.ต., ชู
เกียรติ ตั้งคุณสมบัต,ิ ดร. 

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

43 คนท างานส าเรจ็ไมจ่ าเป็นต้องสมบูรณ์แบบ Takeshi Furukawa 
(ทาเคชิ ฟุรุคะวะ) 

การพัฒนาตนเอง 9.78616E+12 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15732 

44 ไดโกะ สุดยอดนักจัดระเบยีบ เสกชีวิตใหม่ให้คุณ Mentalist DaiGo (ได
โกะ) 

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

45 เหนือกว่าลูกน้องแบบไอน์สไตน ์คือเจ้านายอัจฉรยิะ M.DRobert Hromas, 
Ph.D.Christopher 
Hromas 

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

46 เคมี คัพเค้ก พัชริดา ดวงบุรงค ์ คู่มือเรียน - สอบ 9786160837557 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15735 
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47 ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs John Doerr (จอห์น ดัวร์) คู่มือเรียน - สอบ 9786160836949 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15736 
48 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ นภาภัทรวารินทร์ เพ็ญ

แสวง 
คู่มือเรียน - สอบ 9786160836352 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15737 

49 การประกันคณุภาพ รศ. ศุภชัย นาทะพันธ์ ทั่วไป 9786160835973 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15738 
50 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ ธัญญาภัทร์ เลิศจันทราง

กูร 
การพัฒนาตนเอง 9786160835751 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15739 

51 ควบคุมอารมณไ์ด้ เป็นนายชีวิต Song Xiaodong (ซ้ง
เสี่ยวตง) 

การพัฒนาตนเอง 9786160835270 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15740 

52 การจัดการการเปลี่ยนแปลง ดร. กัลยารัตน์ ธีระธนชัย
กุล 

การพัฒนาตนเอง 9786160835126 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15741 

53 คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง
ไฟฟ้าภายในอาคาร 

อภิรักษ์ สุขเกษม การพัฒนาตนเอง 9786160834464 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15742 

54 Grammar Quick ทบทวนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษภายใน 20 
นาที 

ดวงใจ ศรีสุข (อ.เมเม่) คู่มือเรียน - สอบ 9786160833245 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15743 

55 การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก ผศ.ดร. พรจิต ประทุม
สุวรรณ 

คู่มือเรียน - สอบ 5524100002016 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15744 

56 การบริหารธุรกิจคา้ปลีกสมัยใหม ่ ฐายิกา กสิวิทย์อ านวย การบริหารจัดการ 5524100001927 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15745 
57 เครื่องกลไฟฟ้า 1 ดร. ชัด อินทะส ี ทั่วไป 5524100001835 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15746 
58 ทฤษฎีโครงสร้าง เอกชัย รัตนโน ทั่วไป 5524100001910 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15747 
59 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง รศ. บุญเรือง วังศิลาบัตร ทั่วไป 9786160832545 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15748 
60 การจัดท าแผนท่ีน าทางการพัฒนาเทคโนโลย ี: Technology 

Roadmapping 
ดร. ณัฐสิทธ์ิ เกิดศร ี ทั่วไป 9786160832569 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15749 

61 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ ผศ.ดร. ไพฑรูย์ ศิรโิอฬาร การพัฒนาตนเอง 9786160831432 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15750 
62 การติดตั้งไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2001) พลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ ์ วิทยาการและเทคโนโลย ี 9786160830695 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15751 
63 กรรมวิธีการผลิต (รหสัวิชา 2102-2007) บุญธรรม ภัทราจารุกุล วิทยาการและเทคโนโลย ี 9786160830701 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15752 
64 คัมภีร์การใช้งาน ระบบนิวแมติกส ์(Pneumatics System) ผศ.ดร. เดชฤทธ์ิ มณีธรรม วิทยาการและเทคโนโลย ี 9786160830640 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15753 
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65 คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ผศ.ดร. เดชฤทธ์ิ มณีธรรม วิทยาการและเทคโนโลย ี 9786160830664 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15754 
66 การควบคุมคณุภาพ (รหัสวิชา 3100-0150) วัชรธน ขอพรกลาง วิทยาการและเทคโนโลย ี 9786160830428 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15755 
67 นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ผศ.ดร. เทพรัตน์ พิมล

เสถียร 
วิทยาการและเทคโนโลย ี 9786160830374 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15756 

68 งานฉีดพลาสติก รศ. วิโรจน์ เตชะวิญญ
ธรรม 

วิทยาการและเทคโนโลย ี 9786160830121 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15757 

69 การวิจัยธุรกิจ ผศ.ดร. สุภาวดี ขุนทอง
จันทร์ 

การบริหารจัดการ 9786160829286 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15758 

70 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวชิา 2104-2006) ฉัตรธิวัฒน์ ธรรมานุยุต,
เฉลิมชัย เกยพดุซา 

วิทยาการและเทคโนโลย ี 9786160829019 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15759 

71 การเป็นผูป้ระกอบการ (รหัสวิชา 2001-1002) สุดารตัน์ พิมลรัตนกานต ์ คู่มือเรียน - สอบ 9786160829026 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15760 
72 สรุปเขม้เทคนิคพิชิต Vocab สุทธิพล หึกขุนทด (ครูอ๊

อดดี้) 
คู่มือเรียน - สอบ 9786160828333 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15761 

73 The Big Nine ยักษ์ 9 ตน อิทธิพลแห่ง AI Amy Webb บริหาร 9786160843398 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15762 
74 พัฒนา Application ด้วย React และ React Native บัญชา ปะสลีะเตสัง คอมพิวเตอร ์ 9786160843237 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15763 
75 The Bitcoin Standard : ระบบการเงินทางเลือกใหมไ่ร้

ศูนย์กลาง 
Saifedean Ammous 
(เซเฟเดียน แอมมัส) 

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

76 จากเด็กฝึกงานสู่ผูจ้ัดการ @Facebook Julie Zhuo (จูลี่ จวอ) บริหาร 9786160843244 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15765 
77 เก่ง Mind Map ไวยากรณจ์ีน ฉบบัสมบูรณ ์ สุ่ยหลิน ภาษาศาสตร ์  https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15769 
78 ฝึกอังกฤษ 4 ทักษะ พูด เขียน อ่าน แปล ทีม Life Balance ภาษาศาสตร ์  https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15770 
79 ตะลยุข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ทุกระดับ ฉบับสมบรูณ ์ ภาณภุัทร วงศ์วรปัญญา คู่มือเรียน - สอบ  https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15771 
80 กลยุทธ์หาหุ้นท าก าไรจากหุ้นท่ีคนมองข้าม VISWUT การเงินการลงทุน 5522840148759 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15772 
81 รวมกฎหมายยาเสพตดิ และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 

พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราส าคัญ ฉบบัสมบูรณ ์
บุญร่วม เทียมจันทร,์ 
ศรัญญา วิชชาธรรม 

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

82 รวมกฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราส าคัญ ฉบบัสมบูรณ ์

บุญร่วม เทียมจันทร,์ 
ศรัญญา วิชชาธรรม 

กฏหมาย  https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15774 
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83 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตรา

ส าคัญ ฉบับสมบรูณ ์
บุญร่วม เทียมจันทร,์ 
ศรัญญา วิชชาธรรม 

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

84 ฝึกพูดจีนให้เปะ๊! Perfect Chinese สุ่ยหลิน ภาษาศาสตร ์  https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15776 
85 คู่มือรวมกฎหมายและพระราชบญัญัติส าหรับสอบราชการ ฉบับ

สมบูรณ ์
ภาณภุัทร วงศ์วรปัญญา คู่มือเรียน - สอบ  https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15777 

86 ประมวลรัษฎากร และกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร พร้อม
หัวข้อเรื่องมาตราส าคญั ฉบับสมบรูณ ์

บุญร่วม เทียมจันทร,์ 
ศรัญญา วิชชาธรรม 

กฏหมาย  https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15778 

87 รวมกฎหมายพระราชบัญญัติที่เกีย่วกับกฎหมายปกครอง พร้อม
หัวข้อเรื่องมาตราส าคญั ฉบับสมบรูณ ์

บุญร่วม เทียมจันทร,์ 
ศรัญญา วิชชาธรรม 

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

88 รวมพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับ พร้อมหัวข้อ
เรื่องมาตราส าคัญ ฉบับสมบูรณ ์

บุญร่วม เทียมจันทร,์ 
ศรัญญา วิชชาธรรม 

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

89 ศัพท์จีน 6,000 ค า ไม่รู้...ไมไ่ด ้ ทีมวิชาการ Life Balance ภาษาศาสตร ์  https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15781 
90 คู่มือเรียนไวยากรณญ์ี่ปุ่นเบื้องต้น ฉบับสมบรูณ ์ วาสนา ประชาชนะชัย ภาษาศาสตร ์  https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15782 
91 ศัพท์โทอิคออกสอบบ่อย 4,000 ค า ทีมวิชาการ Life Balance คู่มือเรียน - สอบ  https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15783 
92 รู้ศัพท์ 300 ค า ก็พูด อ่าน เขียน ภาษาเกาหลีได ้ Kim Yeamin (คิม แยมิน) ภาษาศาสตร ์  https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15784 
93 เก่งพูดเกาหลี 24 ช่ัวโมง อาริดา สุขใจ 

(December) 
ภาษาศาสตร ์  https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15785 

94 เก่งสนทนาภาษาเกาหลีกับ Korean for Daily Conversation อาริดา ใจสุข ภาษาศาสตร ์ 5522840061973 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15786 
95 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พร้อม

หัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบรูณ ์
บุญร่วม  เทียมจันทร,์ 
ศรัญญา วิชชาธรรม 

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

96 Grammar กวน Teen II Lucy Diamonds ภาษาศาสตร ์  https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15788 
97 Grammar กวน Teen Lucy Diamonds ภาษาศาสตร ์  https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15789 
98 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ ภาวิตา กุสมุภ,์ มิ่งหวัญ 

ฮะโอกะ, โนบุทาเกะ ฮะโอ
กะ 

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

99 รวยได้ด้วยทอง โรสรินทร์ พุมฤทธ์ิ การเงินการลงทุน 9789744144249 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15791 
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100 Practical E-Mail Templates (เขียน EMAIL) ฝ่ายวิชาการส านักพิมพ์บิ

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

101 คันจิ Daily เล่มที่ 1 ฝ่ายวิชาการส านักพิมพ์บิ
สคิต 

ภาษาศาสตร ์  https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15793 

102 คันจิ Daily เล่มที่ 2 ฝ่ายวิชาการส านักพิมพ์บิ
สคิต 

ภาษาศาสตร ์  https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15794 

103 พูดเก่ง พรีเซนต์ปัง ดังอย่าง Ted Talks ฝ่ายวิชาการส านักพิมพ์บิ
สคิต 

ภาษาศาสตร ์  https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15795 

104 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม ผศ.ดร. ณัฐวิภา วิริยา ภาษาศาสตร ์ 9789744144300 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15796 
105 ฟัง อย่างชาญฉลาด ฝ่ายวิชาการส านักพิมพ์บิ

สคิต 
ภาษาศาสตร ์  https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15797 

106 อ่าน ให้เร็วและไดเ้รื่อง ฝ่ายวิชาการส านักพิมพ์บิ
สคิต 

ภาษาศาสตร ์  https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15798 

107 พิชิต IELTS Writing 7.0+ ฉบับสมบูรณ ์ อนุสร ดีรักษา ภาษาศาสตร ์ 9789744145000 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15799 
108 คัมภีรผ์ู้จัดการ *New Edition 2018 Christopher Bartlett, 

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

109 50 เครื่องมือ แก้ปัญหายาก ๆ ให้เป็นเรื่องง่าย Kavin Duncan (เควิน 
ดันแคน) 

บริหาร 9789744144485 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15801 

110 การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ ผศ.ดร. อลิสรา รุ่งนนท
รัตน ์ชรินทร์สาร 

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

111 คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ จากมหาวิทยาลยัฮาร์วารด์ Bryan A. Garner (การ์
เนอร์ เอ ไบรอัน) 

ภาษาศาสตร ์ 9789744145321 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15803 

112 คัมภีร์กลยุทธ์ส าหรับผู้น า จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Linda A. Hill (ลินดา เอ.
ฮิลล์) 

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

113 คัมภีร์การเงิน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Karen Berman (คาเรน 
เบอร์แมน),Miles Cook 

การพัฒนาตนเอง 9789744145345 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15805 
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114 คัมภีร์การบรหิารโครงการ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Loren Gary (ลอเรน แก

รี่),Melissa Raffoni 
(เมลลิสสา ราฟโฟน่ี) 

การเงินการลงทุน 9789744145369 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15806 

115 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม ณัฐวิภา วิริยา ภาษาศาสตร ์ 9789744145451 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15807 
116 กลยุทธ์การตลาด Kevin Lane Keller (เค

วิน เลน เคลเลอร์) 
การเงินการลงทุน 9789744145475 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15808 

117 ค าตรงข้ามของค าประสมคันจ ิ สุภา ปัทมานันท์ ภาษาศาสตร ์ 9789744438157 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15809 
118 ตะลยุโจทย์ค าช่วย N4 สุภา  ปัทมานันท์ ภาษาศาสตร ์ 5522840217714 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15810 
119 สนทนาภาษาจีนฉบับธรุกิจบริการ จุรี สุชนวนิช, ผศ.ดร. ภาษาศาสตร ์ 5522840212986 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15811 
120 เคโกะ ภาษาสุภาพ ในออฟฟิศถูกต้อง นอกออฟฟิศถูกใจ โทโมโกะ อิมาอิ ภาษาศาสตร ์ 5522840193445 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15812 
121 ถ้าจะพูดว่า "..." เป็นภาษาอังกฤษจะพูดยังไงด ี ชัยยง เผือกทอง (อ.หนึ่ง) ภาษาศาสตร ์ 5522840010698 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15813 
122 10 คิด...เปลี่ยนชีวิตใหม ่ ด ารงค์ พิณคณุ การพัฒนาตนเอง  https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15814 
123 After Effects CC 2020 Professional Guide อิศเรศ ภาชนะกาญจน ์ คอมพิวเตอร ์ 8859161006107 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15815 
124 Excel Expert Skills รวมเทคนิค และประสบการณ์ขั้น 

Advance จากมืออาชีพตัวจริง 
ดวงพร เกี๋ยงค า คอมพิวเตอร ์ 8859161006206 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15816 

125 คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับสมบรูณ ์ สุดา เธียรมนตร ี คอมพิวเตอร ์ 8859161006718 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15817 
126 คู่มือใช้งาน สูตร และฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์ 3rd Edition จักรทิพย์ ชีวพัฒน์ คอมพิวเตอร ์ 8859161006749 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15818 
127 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบ

การศึกษา 
วิมาน กฤตพลวิมาน กฏหมาย 8859161006794 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15819 

128 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา วิมาน กฤตพลวิมาน กฏหมาย 8859161006800 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15820 
129 รู้ข้อมูลเชิงลึกลูกค้าบนเว็บไซตด์้วย Google Analytics ศุภณัฐ สุขโข ทั่วไปบริหาร 9786164870505 
130 A Little Book of Big Data and Machine Learning เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา ทั่วไป 8859161007883 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15822 
131 Insight Excel 2019 Excel 365 เจาะลึกเทคนิคการใช้งาน 

ตอบโจทย์ได้อย่างชาญฉลาด 
ดวงพร เกี๋ยงค า คอมพิวเตอร ์ 8859161007906 

132 คู่มือ coding ด้วย Visual Basic 2019 ฉ.ผู้เริม่ต้น ศุภชัย สมพานิช คอมพิวเตอร ์ 8859161008019 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15824 
133 คู่มือ coding  ด้วย Visual Visual C# 2019 ฉ.ผู้เริ่มต้น ศุภชัย  สมพานิช คอมพิวเตอร ์ 8859161008026 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15825 
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134 แรงงานวิจารณเ์จ้า ประวัติศาสตรร์าษฎรผู้หาญกล้าท้าทายสม

บูรณาญาสิทธ์ิไทย พ.3 ฉบับปรับปรุง 
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย ์ คอมพิวเตอร์รัฐศาสตร ์  https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15826 

135 กองทัพคณะราษฎร ปรัชญากรณ์ ลครพล ประวัติศาสตร-์
อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 

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

136 ผัวเดียวเมียเดียว อาณานิคมครอบครัวในสยาม สุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ ประวัติศาสตร-์
อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 

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

137 ประวัติศาสตร์ส าเหนียก ภิญญพันธ์ุ พจนะลาวัณย ์ ประวัติศาสตร-์
อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 

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

138 ปักธงอนาคต เจนวิทย์ เชื้อสาวะถ ึ ประวัติศาสตร-์
อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 

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

139 ตะวันออกศอกกลับ อนุสรณ์ ติปยานนท ์ ประวัติศาสตร-์
อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 

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

140 Futuration เปลี่ยนปจัจุบัน ทันอนาคต สันติธาร เสถียรไทย บริหาร 9789740216469 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15832 
141 เขียนชนบทให้เป็นชาต ิก าเนิดมานุษยวิทยาไทยในยุคสงคราม

เย็น 
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ ประวัติศาสตร-์

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

142 มาคิอาเวลล ีการเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครอง กานต์ บุณยะกาญจน, ดร. รัฐศาสตร ์ 9789740216582 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15834 
143 สยามมหกรรม การเมืองวัฒนธรรมกับการช่วงชิงความเป็น

สาธารณะ 
ปรีด ี หงษ์สต้น รัฐศาสตร ์ 9789740216674 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15835 

144 ระหว่างบรรทัด สถาปัตย์แดนมังกร นิธิพันธ์ วิประวิทย ์ รัฐศาสตร ์ 9789740216742 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15836 
145 COVID-19 โรคระบาดแห่งศตวรรษ ดร. น าชัย ชีววิวรรธน ์ ทั่วไป 9789740217060 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15837 
146 มนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตรส์ังคม จากข้าวปลา หยูกยา ต ารา 

Sex 
ก าพล จ าปาพันธ ์ ทั่วไป 9789740217176 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15838 

147 ถั่วและธัญพืช เมล็ดพันธ์ุแห่งสุขภาพ ทัทยา อนุสสร ทั่วไป 9789740210436 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15839 
148 การสื่อสารผ่านเส้นใยน าแสง ผศ.ดร. วิทวัส สิฏฐกลุ ทั่วไป 5522840056283 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15840 
149 กระบวนการสันตภิาพแห่งเมียนมา/พม่า : ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 

รัฐบาล กองทัพ และกลุม่ชาติพันธุ ์
ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร รัฐศาสตร ์ 9786163986092 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15841 
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150 มานุษยวิทยานิเวศ พัฒนาการ แนวคิดและข้อถกเถียง รศ.ดร.อรัญญา ศิรผิล คู่มือเรียน - สอบ 9786163986009 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15842 
151 นวนิยายญี่ปุ่นมาจากไหน ทนพร ตรีรตัน์สกลุชัย ทั่วไป 9786163985811 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15843 
152 บัญชีข้ันต้น คณาจารย์ภาควิชาการ

บัญช ีคณะบริหารธรุกิจ 
คู่มือเรียน - สอบ 9786163985781 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15844 

153 AI Buzzword เอไอ ไม่ใช่แค่ค ากล่าวลอยๆ ดร. อสมา กุลวานิช
ไชยนันท์ 

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

154 100 ค าถามสร้างนักเขียน ฟีลิปดา วรรณกรรม  https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15846 
155 วิทยาศาสตร์มีค าตอบ สุชาติ สุภาพ, ผศ. คู่มือเรียน - สอบ 5522840232700 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15847 
156 ฟิสิกส์เบื้องต้น ระดับมหาวิทยาลยั เล่ม 1 สุชาติ สุภาพ, ผศ. คู่มือเรียน - สอบ 5522840229212 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15848 
157 ฟิสิกส์เบื้องต้น ระดับมหาวิทยาลยั เล่ม 2 สุชาติ สุภาพ, ผศ. คู่มือเรียน - สอบ 5522840229229 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15849 
158 ฟิสิกส์ 2 ระดับมหาวิทยาลัย เรื่องไฟฟ้าสถิตและสนามไฟฟ้า สุชาติ สุภาพ, ผศ. คู่มือเรียน - สอบ 5522840224705 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15850 
159 ฟิสิกส์ 2 ระดับมหาวิทยาลัย  เรื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สุชาติ สุภาพ, ผศ. คู่มือเรียน - สอบ 5522840224743 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15851 
160 ฟิสิกส์ 2 ระดับมหาวิทยาลัย เรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพ สุชาติ สุภาพ, ผศ. คู่มือเรียน - สอบ 5522840224798 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15852 
161 ฟิสิกส์ 2 ระดับมหาวิทยาลัย เรื่องฟิสิกส์อะตอม สุชาติ สุภาพ, ผศ. คู่มือเรียน - สอบ 5522840224804 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15853 
162 ฟิสิกส์ 2 ระดับมหาวิทยาลัย เรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร ์ สุชาติ สุภาพ, ผศ. คู่มือเรียน - สอบ 5522840224828 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15854 
163 ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย เรื่องงาน – พลังงานและการ

อนุรักษ์พลังงาน 
สุชาติ สุภาพ, ผศ. คู่มือเรียน - สอบ 5522840224859 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15855 

164 ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย เรื่องสมดลุสถติ ความยดืหยุ่นและ
การสั่น 

สุชาติ สุภาพ, ผศ. คู่มือเรียน - สอบ 5522840224903 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15856 

165 ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย เรื่องกฎของความโน้มถ่วงสากล
ของนิวตัน 

สุชาติ สุภาพ, ผศ. คู่มือเรียน - สอบ 5522840224910 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15857 

166 ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย เรื่องกลศาสตร์ของไหล สุชาติ สุภาพ, ผศ. คู่มือเรียน - สอบ 5522840224927 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15858 
167 ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย เรื่องอุณหภูมิและความร้อน สุชาติ สุภาพ, ผศ. คู่มือเรียน - สอบ 5522840224941 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15859 
168 พื้นฐานวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก ดร. ฑีฆพันธ์ุ เจริญพงษ,์ 

Dr. 
วิทยาศาสตร ์ 5522840071835 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15860 

169 ชนเผ่า : ภูไทหรือผูไ้ท เกรียงไกร หัวบุญศาล สังคมศาสตร ์ 5522840109675 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15861 
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170 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญสอบราชการ สแกวัลณ ์ ศรีชนะ (ครูพี่

แป้ง) 
คู่มือเรียน - สอบ 5522840190291 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15862 

171 กฎหมายสอบ ก.พ. แนวข้อสอบ สรุป และฉบับเต็ม  ปรับปรุง
ล่าสดุ 

สแกวัลณ์ ศรีชนะ (ครูพี่
แป้ง) 

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

172 หลักสตูรการสนทนาภาษาจีนส าหรับโรงพยาบาล ธัญชนก เล่ง ภาษาศาสตร ์ 5522840140357 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15864 
173 บุญมาพระยาเสือ (รัตนโกสินทร์ : ก าเนิดกรุงเทพฯ) - ประวัติศาสตร-์

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

174 Data Analytics ด้วย สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น ยุวดี เปรมวิชัย ทั่วไป 9786165822503 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15866 
175 จริยธรรรมทางธุรกจิ Business Ethics ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประสงค ์อุทัย 
บริหาร 5522840228765 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15867 

176 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางบริหารธุรกจิ (Business 
Information Technology Management) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประสงค ์อุทัย 

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

177 ชันสูตรประวัติศาสตร ์ไขปริศนาพระเจ้าตาก เอกชัย โควาวิสารัช, รศ.
นพ. 

ประวัติศาสตร-์
อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 

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

178 รู้ภาษาเกาหลี ฉบับ พูด กิน เที่ยว : Adventure Korea กนกรัตน์ ชุมสายใจ ภาษาศาสตร ์ 9786167676418 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15872 
179 Shortcut Grammar อังกฤษทันใจ ทีมวิชาการ Life Balance ภาษาศาสตร ์  https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15875 
180 Super Mind Map Grammar ไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับสมบูรณ ์ ทีม Life Balance ภาษาศาสตร ์  https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15876 
181 เฟ้นหาหุ้นรวย แบบง่ายๆ สไตล ์VI คณิต นิมมาลยัรัตน ์ การเงินการลงทุน 8859161005049 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15877 
182 Digital Marketing : Concept & Case Study 6th.Edition 

(Update 2019-2020) 
ณัฐพล ใยไพโรจน ์ คอมพิวเตอร ์ 8859161006176 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15878 

183 มองให้เห็น เฟ้นให้เจอ หุ้นเติบโต ตัวต่อไป คณิต นิมมาลยัรัตน ์(นาย
แว่นลงทุน) 

การพัฒนาตนเอง 9786164870154 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15879 

184 ลงทุนให้รวย ด้วยเทคนิค เจาะตื้นหุ้น ธวัชชัย ธูปอ่อน (Money 
Hero) 

การเงินการลงทุน 9786164870703 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15880 

185 นี่เงินเดือนหรือเงินทอน โอมศิริ วีระกุล การเงินการลงทุน 9786160841585 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/15881 
186 งานไม้ (รหัสวิชา 2121-2101) พนิดา กุลประสูตดิิลก คู่มือเรียน - สอบ 9786160842322 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18626 
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187 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ (สอศ.) (รหัสวิชา 20501-2204) สุทัศน์ ลิมปยิประพันธ์ คู่มือเรียน - สอบ 9786160842902 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18627 
188 พูดอังกฤษปร๋อคล่องปรี๊ด ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ ช็อป กิน 

เที่ยว : English Conversation for Everyone 
Hanna Hu (ฮันนา ฮู), 
Kevin King (เควิน คิง) 

ภาษาศาสตร ์ 9786160843701 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18628 

189 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (รหัสวิชา 2700-1001) ปัญจวรรณ อ่อนหวาน คู่มือเรียน - สอบ 9786160843534 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18630 
190 พัฒนา Web App แบบ Responsive ด้วย Bootstrap5 

ร่วมกับ Vue.js และ Node.js 
บัญชา ปะสลีะเตสัง คอมพิวเตอร ์ 9786160843831 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18631 

191 ผมสืบคดีฆาตกรรมในวันสิ้นโลก : Look up at God's Dice Chinen Mikito (ชิเน็น มิ
กิโตะ) 

วรรณกรรม 9786160843848 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18632 

192 You Can Be A Stock Market Genius อัจฉริยะหุ้น คณุ
เป็นได ้

Joel Greenblatt การเงินการลงทุน 9786160844197 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18633 

193 การบรรยายสรุป : การพูดเเละการเขียน รุ่งฤดี แผลงศร, รศ. คู่มือเรียน - สอบ 9786160844210 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18634 
194 Lost in Space ฝ่าวิกฤต ทะลุจักรวาล Kevin Emerson (เควิน อี

เมอร์สัน) 
วรรณกรรม 9786160844234 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18635 

195 David Copperfield เดวิด คอปเปอร์ฟิลด์ ผูไ้มย่อมแพ้
โชคชะตา 

Alex Peet (อเล็กซ์ พีต), 
Charles Dickens 

ภาษาศาสตร ์ 9786160844258 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18636 

196 Frankenstein แฟรงเกนสไตน์กับต านานผดีิบคืนชีพ Elizabeth Ferretti (เอลิ
ซาเบท เฟอร์เร็ตติ), 
Marry Shelley 

ภาษาศาสตร ์ 9786160844838 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18637 

197 A Study in Scarlet เชอร์ล็อก โฮล์มส์ ยอดนักสืบ ตอน คดี
แค้นรักสีเลือด 

Arthur Conan Doyle, 
Sir, Elizabeth Ferretti 
(เอลิซาเบท เฟอรเ์ร็ตติ) 

ภาษาศาสตร ์ 9786160844869 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18638 

198 อริสเทีย จักรพรรดินีผู้ถูกลืม เล่ม 1 Yuna วรรณกรรม 9786160839445 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18639 
199 อริสเทีย จักรพรรดินีผู้ถูกลืม เล่ม 2 Yuna (ยูนา) วรรณกรรม 9786160841424 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18640 
200 อริสเทีย จักรพรรดินีผู้ถูกลืม เล่ม 3 Yuna (ยูนา) วรรณกรรม 9786160842520 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18641 
201 อริสเทีย จักรพรรดินีผู้ถูกลืม เล่ม 4 Yuna (ยูนา) วรรณกรรม 9786160842537 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18642 
202 Shortcut Japanese พูดญี่ปุ่นทนัใจ วาสนา ประชาชนะชัย ภาษาศาสตร ์ 9786163812544 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18643 
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203 พิชิตข้อสอบ Vocab 1,100 ข้อ พาฝัน นิลสวสัดิ์ ดฮูาเมลน ์ คู่มือเรียน - สอบ 9786163812643 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18644 
204 เก่งพูดเกาหลี 80 สถานการณ ์ อาริดา ใจสุข ภาษาศาสตร ์ 9786163812728 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18645 
205 เจาะลึกเทรดหุ้นด้วยกราฟแท่งเทียน Hardcore Candlestick 

Analysis 
เม่าปีกบาง การเงินการลงทุน 9786163812780 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18646 

206 ตะลยุข้อสอบ นายสบิต ารวจ รวมทุกสายงาน ภาณภุัทร วงศ์วรปัญญา คู่มือเรียน - สอบ 9786163812575 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18647 
207 เก่งพูดจีนใน 101 ช่ัวโมง อรพินท์ อัจฉริยกาญจน ์ ภาษาศาสตร ์ 9786163812735 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18648 
208 จิม โรเจอร์ส อินเดียน่า โจนส์แห่งวอลล์สตรีทมองโลกอนาคต

ของญี่ปุ่นอย่างนักลงทุน 
Kazumoto Ohno (คาซึ
โมโตะ โอโนะ) 

การเงินการลงทุน 9786163017413 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18649 

209 Russia รัสเซีย จักรวรรดิพันปีท่ียิ่งใหญ่ : Russia : A 
Thousand Years of the Great Empire (ปกแข็ง) 

ผุสดี จันทวมิล วรรณกรรม 9786163017420 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18650 

210 The Hungry Empire : จักรวรรดิจอมเขมือบ ลิซซี คอลลิงแฮม วรรณกรรม 9786163017352 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18651 
211 ประวัติศาสตร์ลับปดิฉากจักรวรรดิอังกฤษ : Indian Summer Alex Von Tunzelmann 

(อเล็กซ ์ฟาน ทันซัล
มานน์) 

ประวัติศาสตร-์
อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 

9786163017512 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18652 

212 ครูนิโกร ห้อง ป.3 ก. ธรธร สิริพันธ์วราภรณ ์ วรรณกรรม 9789740210788 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18677 
213 ผู้หญิงยิ่งกว่าแมว ชาติ ภิรมย์กลุ วรรณกรรม 9789740204121 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18678 
214 เศษกระดาษ สองขา วรรณกรรม 9789740208051 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18679 
215 นักฆ่าบ้ากาม สรจักร ศิริบรริักษ ์ วรรณกรรม 9789740210870 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18680 
216 สนุกกับของไม่ฟร ี วรากรณ์ สามโกเศศ เศรษฐศาสตร ์ 9789740208211 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18681 
217 รวยเงินจริง รู้เงินแสร้ง วรากรณ์ สามโกเศศ เศรษฐศาสตร ์ 9789740209577 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18682 
218 หักเหลี่ยมกองทัพ แผนลับคืนรัง วาสนา นาน่วม รัฐศาสตร ์ 9789740212034 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18683 
219 หมัดเด็ดกลยุทธ์ Above & Below-the-Line  (พ.3) ดร. เกษม พิพัฒน์เสรี

ธรรม 
การเงินการลงทุน 9789740209720 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18684 

220 1997 Crisis ลอกคราบธุรกิจไทยหลังวิกฤตการณ์ ปี 2540 วิรัตน์ แสงทองค า การเงินการลงทุน 9789740210801 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18685 
221 คิดอย่างมีตรรกะ ดร. วีรพงษ์ รามางกูร การพัฒนาตนเอง 9789740211969 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18686 
222 พลังเทคโนแครต เสนาะ อูนากลู วิทยาศาสตร ์ 9789740211716 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18687 
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223 คือ ฮากกา คือ จีนแคะ วรศักดิ์ มหัทธโนบล ประวัติศาสตร-์

อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 
9789740209775 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18688 

224 พระยาพหลฯ นายกรัฐมนตร ีผู้ซื่อสัตย ์ ส.พลายน้อย ประวัติศาสตร-์
อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 

9789740208754 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18689 

225 แม่น้ าล าคลอง ส. พลายน้อย ทั่วไป 9789740210061 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18690 
226 เรื่องลี้ลับจากพงไพร ธีระศักดิ์ ศิวะพริุฬห์เทพ ทั่วไป 9789740210399 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18691 
227 เล่าเรื่องจากเรือนคลั่ง กิติกร มีทรัพย ์ วรรณกรรม 9789740209843 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18692 
228 คดีดาบลาวยาวแดง อดิศร ไพรวัฒนานุพันธ ์ วรรณกรรม 9789740208990 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18693 
229 อรุณสวสัดิส์นธยา นทธี ศศิวิมล วรรณกรรม 9789740209898 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18694 
230 ความรักของคนแปลกหน้า ไพฑูรย์ ไหลสกุล วรรณกรรม 9789740209539 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18695 
231 หญิงเสาและเรื่องราวอ่ืน กล้า สมุทวณิช วรรณกรรม 9789740212171 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18696 
232 ฝันใกล้ใกลไ้ปช้าช้า พ.12 หนุ่มเมืองจันท์ การพัฒนาตนเอง 9789740206200 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18697 
233 ปัญหาคือยาวิเศษ พ.11 หนุ่มเมืองจันท์  9789740209942 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18698 
234 ที่เรียกว่า แต้จิ๋ว เสี่ยวจิว สังคมศาสตร ์ 9789740210979 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18699 
235 ผู้หญิงขั้วบวก ค า ผกา การพัฒนาตนเอง 9789740209102 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18700 
236 รักตกขอบ ค า ผกา (ฮิมโิตะ ณ เกียว

โต) 
วรรณกรรม 9789740210795 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18701 

237 หอมน้ าหมึก ณรงค์ จันทร์เรือง วรรณกรรม 9789740207917 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18702 
238 กลการเมือง เกมอ านาจ ยุคไพร่ผงาด อ ามาตยซ์่อนเล็บ ทีมข่าวการเมืองมติชน รัฐศาสตร ์ 9789740209140 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18703 
239 ออฟฟิศเลดี้ คนนี้ใครๆ ก็อยากไดต้ัว ทีมงาน 

OLrepublic.com 
การพัฒนาตนเอง 9789740207573 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18704 

240 บึงหญ้าป่าใหญ ่ เทพศิริ สุขโสภา วรรณกรรม 9789740209386 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18705 
241 100 ปี การ์ตูนไทย ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ทั่วไป 9789740210627 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18706 
242 ไปเขมร บรรจง บรรเจิดศิลป ์ วรรณกรรม 9789740211532 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18707 
243 เนิร์ด-ช่ิง-โฮม เรื่องเล่าไกลบ้านกับชาน-ชรา บัณฑิต เทียนรัตน ์ วรรณกรรม 9789740211549 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18708 
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244 ประชาธิป'ไทย ชานันท์ ยอดหงษ,์ เป็น

เอก รัตนเรือง, ภาสกร 
ประมลูวงศ์ 

รัฐศาสตร ์ 9789740212065 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18709 

245 เสียงนกหวีดปฏิวัต ิ กองบรรณาธิการ
ส านักพิมพ์มติชน 

รัฐศาสตร ์ 5522300014747 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18710 

246 ลับ ลวง พราง ภาค 8 อวสานยิ่งลกัษณ?์ วาสนา นาน่วม รัฐศาสตร ์ 9789740212744 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18711 
247 203 วันชัตดาวน์ ยิ่งลักษณ ์เปิดศกัราช คสช. กองบรรณาธิการมติชน รัฐศาสตร ์ 9789740213161 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18712 
248 ออมเงินให้อยู่หมัด ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ การพัฒนาตนเอง 9789740212416 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18713 
249 อย่าโชคร้ายทีไ่ม่รู้ว่าตัวเองโชคด ี อู๋ วิ้งค์วิ้งค์  9789740213475 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18714 
250 ปลาไม่ตาย ว่ายทวนน้ า กองบรรณาธิการ

ประชาชาต ิ
 9789740213321 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18715 

251 มหรสพยังไมล่าโรง นทธี ศศิวิมล วรรณกรรม 9789740212348 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18716 
252 กลางฝูงแพะหลังหัก อุมมีสาลาม อุมาร วรรณกรรม 9789740213413 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18717 
253 มหาธาต ุ ธนาธร กิตติกานต,์ ดร. ศิลปะ 9789740213000 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18718 
254 พระเจ้าตาก เบื้องต้น พ.2 ปรามินทร์ เครือทอง ประวัติศาสตร-์

อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 
9789740212478 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18719 

255 สัตวแพทย์แซ่บเวอร ์ Vetpa วรรณกรรม 9789740212492 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18720 
256 สวนผักกลางเมือง ชายเล็ก บดินทร,์บก.

ส านักพิมพ ์
พืช และการเกษตร 9789740213147 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18721 

257 เชฟตุ๋ย เรนเจอร ์แหกคุกความคิด พลิกชีวิตมนุษย์เงินเดือน เชฟตุ๋ย เรนเจอร ์ วรรณกรรม 9789740213154 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18722 
258 จักรยานพาไป ใจบอกทาง ชาติ ภิรมย์กลุ ท่องเที่ยว 9789740213178 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18723 
259 ปั่น พันล้าน จักรยานท่ีรัก กองบรรณาธิการเส้นทาง

เศรษฐี 
ท่องเที่ยว 9789740212676 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18724 

260 ก้าวแรกเศรษฐ ี ดวงกมล โลหศรสีกุล  9789740207665 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18725 
261 จิตมหัศจรรย ์ หลวงเมือง วรรณกรรม 9789740207252 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18726 
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262 วิถีแห่งอ านาจสุมาอี้ พ.4 เสถียร จันทิมาธร ประวัติศาสตร-์

อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ
วรรณกรรม 

9789740211464 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18727 

263 ฮิกส์โบซอน อนุภาคพระเจ้า จุดเริม่ต้นของการปฏิวัตคิรั้งใหม ่ อรรถกฤต ฉัตรภูต,ิ ดร., 
บุรินทร์ อัศวพิภพ, ดร. 

วิทยาศาสตร ์ 9789740210184 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18728 

264 เรื่องลึกลับธรรมดา อาจวรงค์ จันทมาศ ทั่วไป 9789740210276 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18729 
265 มายากลศาสตร ์ อาจวรงค์ จันทมาศ

,Mister Tompkin 
ทั่วไป 9789740208020 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18730 

266 ฉลาดทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องเงิน หมอนัท คลินิกกองทุน การเงินการลงทุน 9789740214328 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18731 
267 เมาท์จนจุก สนุกไปกับชาต ิ ชาติ ภิรมย์กลุ วรรณกรรม 9789740214298 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18733 
268 สับปะรด สดุยอดผลไมไ้ทย ปลูกงา่ย ก าไรงาม กองบรรณาธิการนิตยสาร

เทคโนโลยีชาวบ้าน 
พืช และการเกษตร 9789740214052 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18734 

269 อีเกิ้งดวงกลม (โสกไผ่ใบข้าว ภาค 3) จตุพร แพงทองดี วรรณกรรม 9789740207177 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18735 
270 ย่างก้าวคนเดินตรอก วีรพงษ์ รามางกูร ทั่วไปท่องเที่ยว 9789740206729 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18736 
271 ชีวิตไม่สญูเปล่า ชาติ ภิรมย์กลุ วรรณกรรม 5522300027037 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18737 
272 เกาเหลาชีวิต ชาติ ภิรมย์กลุ วรรณกรรม 9789740209874 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18738 
273 บ้าหาเบี้ย ล้อม เพ็งแก้ว การเงินการลงทุน 5522300034288 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18739 
274 วิถีแห่งอ านาจ ลกซุน เสถียร จันทิมาธร วรรณกรรม 9789740214960 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18740 
275 เพชรพลอย อัญมณีแห่งความงาม มณิขจิต วิทยาศาสตร ์ 9789740208464 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18741 
276 ฝันทีละบรรทัด ศรีสรรค์ พรหมหา, พัลลภ 

สามส ี
วรรณกรรม 9789740208457 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18742 

277 เทศกาลจีนและการเซ่นไหว ้ ถาวร สิกขโกศล สังคมศาสตร ์ 9789740212560 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18743 
278 ปั่นกิน ปั่นเที่ยว ชาติ ภิรมย์กลุ อาหาร-เครื่องดื่ม 5522840054951 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18744 
279 สยาม หลากเผ่าหลายพันธ์ุ องค์ บรรจุน สังคมศาสตร ์ 9789740206323 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18745 
280 ภารตะ-สยาม? ผี พราหมณ์ พุทธ? คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง ศาสนา และปรัชญา 5522840069771 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18746 
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281 ธุรกิจสรา้งสุข The Business for Happiness : Japanese 

Style 
พิชชารัศมิ์ Marumura การพัฒนาตนเอง 9789740216254 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18747 

282 แกะรอยคัมภีร์ฉบับคนกันเอง ภาค 1 : ประมวลยอดคัมภรี์กล
ยุทธ์ 

เอื้อ อัญชลี ศาสนา และปรัชญา 9789740208617 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18748 

283 แกะรอยคัมภีร์ฉบับคนกันเอง ภาค 2 : ประมวลยอดคัมภรี์
ธรรมะ 

เอื้อ อัญชลี ศาสนา และปรัชญา 9789740208686 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18749 

284 อ่านสยามตามแอนนา : การบ้านและการเมืองในราชส านักคิงมง
กุฎ 

Anna Harriette 
Leonowens (แอนนา 
แฮร์เรียต ลีโอโนเวนส์) 

ประวัติศาสตร-์
อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 

9789740216605 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18750 

285 ก้าวใหญ่ ๆ ใช้ใจเริ่ม กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร บริหาร 9789740217411 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18751 
286 2475 ราษฎรพลิกแผ่นดิน นริศ จรสัจรรยาวงศ ์ ประวัติศาสตร-์

อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 
9789740217473 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18752 

287 เธอ ฉัน สวรรค์ นรก น าชัย ชีววิวรรธน,์ ดร. วิทยาศาสตร ์ 9789740217480 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18753 
288 สงครามแบรนด์แจ๊กท้ายักษ ์ กองบรรณาธิการ

ประชาชาติธุรกิจ 
 9789740202509 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18754 

289 รอยเท้าในสวน โมน สวัสดิ์ศร ี วรรณกรรม 9789740203957 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18755 
290 จากสายน้ าสู่นคร ประกาศิต คนไว วรรณกรรม 9789740202370 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18756 
291 เนื้อติดกระดูก เสฐียรพงษ์ วรรณปก ศาสนา และปรัชญา 9789740205401 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18757 
292 8 โรคร้ายของวัยท างาน พ.ญ. ชัญวลี ศรสีุโข สุขภาพ-ความงาม 9789740203445 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18758 
293 กรีก-โรมันในอุษาคเนย ์ ไมเคลิ ไรท ประวัติศาสตร-์

อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 
9789740203315 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18759 

294 ของขวัญจากดวงตะวัน เชตวัน เตือประโคน วรรณกรรม 9789740202592 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18760 
295 ความคิดที่ออกแบบได ้ สาโรจน์ มณรีัตน ์ การพัฒนาตนเอง 9789740202530 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18761 
296 ถนนสายนี้มีทางลดั สาโรจน์ มณรีัตน ์ บริหาร 9789743239748 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18762 
297 ช าแหละ แฮมเบอรเ์กอร ์ วีรพงษ์ รามางกูร, ดร. เศรษฐศาสตร ์ 9789740203940 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18763 
298 บริหารคนโดยองค์รวม ดร.มิชิตา จ าปาเทศ การบริหารจัดการ 9789740202707 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18764 
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299 ศาสตร์แห่งความหดหู่และสิ้นหวัง ((โลกนีไ้มม่ีอะไรฟรี 6) พ.2 วรากรณ์ สามโกเศศ เศรษฐศาสตร ์ 9789743239267 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18765 
300 ตัดสินใจเลือกที่จะมีความสุข พ.1 น.พ.เทอดศักดิ์ เดชคง การพัฒนาตนเอง 9789743235665 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18766 
301 ลอกเปลือกเลือกแก่น (พ.3) นายแพทย์เทอดศักดิ์ เดช

คง 
ทั่วไป 9789743233296 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18767 

302 มีดีบ้างไหม ? น.พ.เทอดศักดิ์ เดชคง การพัฒนาตนเอง 9789743231261 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18768 
303 ยุทธการมดกดัช้าง เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม การเงินการลงทุน 9789743230622 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18769 
304 สุขภาพดไีม่มีขาย แต่สร้างได้ด้วยตัวเอง นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล สุขภาพ-ความงาม 9789740206026 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18770 
305 20 กลลวงอนามยั นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล สุขภาพ-ความงาม 9789740203285 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18771 
306 Inside ผู้หญิง พ.ญ.ชัญวลี ศรสีุโข ทั่วไป 9789740204251 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18772 
307 น้องรัก พ.1 นันทมาศ ระวีกุล วรรณกรรม 9789743236105 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18773 
308 นิยายนกปากซ่อมดง พ.1 นิสิตา วรรณกรรม 9789743235610 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18774 
309 ลับ ล้วง ลึก พันธมิตร ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กอง บก.มติชน รัฐศาสตร ์ 9789740202288 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18775 
310 อะนิเมะ คลาสสิก ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

, น.พ. 
วรรณกรรม 9789743238710 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18776 

311 มังงะ คลาสสิก ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
, น.พ. 

วรรณกรรม 9789743239045 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18777 

312 Cartoon อินเตอร์ที่รัก ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
, น.พ. 

ศิลปะ 9789740204299 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18778 

313 ตามหา CARTOON ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
, นพ. 

ประวัติศาสตร-์
อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 

9789743229503 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18779 

314 การ์ตูนท่ีรัก ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
, นพ. 

หนังสือเด็ก 5522300014563 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18780 

315 การ์ตูนสดุที่รัก ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
, นพ. 

หนังสือเด็ก 5522300014570 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18781 

316 บันทึกหมอในป่า พิทักษ์ ชัยสูงเนิน วรรณกรรม 9789743239038 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18782 
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317 อองซานซูจี บนกระดานการเมืองโลก ทีมข่าวต่างประเทศมติชน ประวัติศาสตร-์

อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 
9789740204473 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18783 

318 วาระสดุท้ายของพระพุทธองค์ เสฐียรพงษ์ วรรณปก ศาสนา และปรัชญา 5522300015928 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18784 
319 คิดง่าย มองไกล สไตล์ ดร.โกร่ง วีรพงษ์ รามางกูร, ดร. รัฐศาสตร ์ 9789743229565 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18785 
320 รูปเขียนดึกด าบรรพ ์"สุวรรณภูม"ิ 3,000 ปีมาแล้ว ต้นแบบงาน

ช่างเขียนปัจจุบัน พ.1 
อพิสิทธ์ิ ธีระจารุวรรณ ประวัติศาสตร-์

อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 
5522300027891 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18786 

321 จันทน์หอม วสิษฐ เดชกุญชร ทั่วไป 9789740200604 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18787 
322 ฟื้นฝอยหาตะเข็บ พิเศษ เจียจันทร์พงษ ์ ประวัติศาสตร-์

อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 
5522840057815 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18788 

323 ก าสรวลสมุทร เป็นพระราชนิพนธ์ยุคต้นกรุงศรีอยุธยาหรือ 
ก าสรวลศรีปราชญ์ พ.1 

สุจิตต์ วงษ์เทศ ประวัติศาสตร-์
อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 

5522840057846 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18789 

324 ชัยวรมันท่ี 7 มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรกัมพูชา ผู้
เนรมิตสถาปนาปราสาทบายนและเมืองนครธม พ.1 

วรรณวภิา สเุนต์ตา ประวัติศาสตร-์
อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 

5522840057853 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18790 

325 รากเหง้า บรรพชนคนไทย : พัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อน
ประวัติศาสตร ์

สุรพล นาถะพินธุ ประวัติศาสตร-์
อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 

5522840057914 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18791 

326 นอกกรอบไม่นอกเกม กองบรรณาธิการ
ประชาชาติธุรกิจ 

 9789743239915 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18792 

327 เกาเหลารัก ชาติ ภิรมย์กลุ วรรณกรรม 9789740210009 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18793 
328 อลวน 4 ขา 2 หมา 3 แมว รัศมี เบื่อขุนทด วรรณกรรม 9789740209447 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18794 
329 เมลด็ไขไ่ก่ และเจ้าหญิงนิทรา คณา คชา วรรณกรรม 9789740209850 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18795 
330 คนเลี้ยงหมา ชาติ ภิรมย์กลุ วรรณกรรม 9789743225154 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18796 
331 ความสุขอัดเม็ด ชาติ ภิรมย์กลุ วรรณกรรม 9789740210931 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18797 
332 คิดตอนเผลอ ชาติ ภิรมย์กลุ วรรณกรรม 9789740208983 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18798 
333 นอนนอกบ้าน ชาติ ภิรมย์กลุ วรรณกรรม 9789743222153 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18799 
334 น้องมาร์คเห็นคนตาย คนมองหนัง รัฐศาสตร ์ 9789740209324 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18800 
335 แม่ลาวเลือด วสิษฐ  เดชกุญชร วรรณกรรม 9789740207733 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18801 
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336 เมนูรัก สุนัขไมไ่ด้รบั' ทาน พริกเผ็ด วรรณกรรม 9789740211617 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18802 
337 จากน้ าปลาและกับแกล้มถึงแฮมเบอร์เกอร ์ ภาณุ มณีวัฒนกุล ท่องเที่ยว 9789743237850 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18803 
338 โลกของปาก ภาณุ มณีวัฒนกุล  9789743233050 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18804 
339 เงินทองของมายา วรากรณ์ สามโกเศศ เศรษฐศาสตร ์ 9789740205470 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18805 
340 เจ้าแด่นหมาน้อยเพื่อนรัก ต่อบุญ วรรณกรรม 9789740211303 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18806 
341 เรื่องซนๆ ของโซฟ ี พิมวรรณ ทิพยดารกา วรรณกรรม 9789740208112 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18807 
342 ผีหัวขาด สรจักร วรรณกรรม 5522300012781 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18808 
343 วิญญาณครวญ สรจักร วรรณกรรม 9789740208068 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18809 
344 คนสองวิญญาณ สรจักร วรรณกรรม 9789740206811 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18810 
345 พิพากษ์ศาล นิธิ เอียวศรีวงศ ์ รัฐศาสตร ์ 9789740209973 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18811 
346 เขมร สมัยหลังพระนคร ศานต ิ ภักดีค า ประวัติศาสตร-์

อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 
9789740211471 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18812 

347 สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ พ.17 เทอดศักดิ์ เดชคง, น.พ. การพัฒนาตนเอง 5522300025712 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18814 
348 600 ปี สมุทรยาตราเจิ้งเหอ แม่ทัพเรือผู้กลายมาเป็นเทพเจ้า 

"ซ าปอกง" อันศักดิ์สิทธ์ิ 
ปริวัฒน์ จันทร ประวัติศาสตร-์

อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 
5522300034233 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18815 

349 หาพระหาเจ้า  ประวัติศาสตร-์
อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 

5522300034257 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18816 

350 ว่าด้วยการเมืองของประวัติศาสตรแ์ละความทรงจ า - รัฐศาสตร ์ 5522300035544 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18817 
351 นครวัดทัศนะเขมร ศานติ ภักดีค า ประวัติศาสตร-์

อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 
5522840057877 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18818 

352 ความน่าจะเป็นเชิงสถิต ิฉบับปรับปรุง ผศ. ดร.มานัดถุ์ ค ากอง วิทยาศาสตร ์ 9786163985279 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18819 
353 เปปไทดต์้านจุลชีพ อนาคตใหม่ของการรักษาโรคติดเชื้อ สรศักดิ์ อินทรสูต คู่มือเรียน - สอบ 9786163986146 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18820 
354 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ ผศ.ดร. ปัทมา ลงกาน ี สถาปัตยกรรม 9786163986306 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18821 
355 วัสดุธรณีขั้นสูง เพื่อการวิเคราะหแ์ละการออกแบบโครงสร้าง

ถนน 
รศ.ดร.พีรพงศ์ จิตเสง่ียม คู่มือเรียน - สอบ 9786163986368 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18822 
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356 Art in The Age of Cybernetic Machines Nikolas Evangelos 

Kolonias 
คู่มือเรียน - สอบ 9786163986375 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18823 

357 โลหิตวิทยา ปฏิบัติการและภาวะโลหิตจางที่พบบ่อย รองศาตราจารย์ ดร. ธนู
ศักดิ์ ตาต ุ

คู่มือเรียน - สอบ 9786163986382 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18824 

358 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1 ผศ.ดร.รุจิวรรณ เหล่า
ไพโรจน ์

คู่มือเรียน - สอบ 9786163986429 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18825 

359 เครื่องแกง การปฏิบัติทีด่ีในการผลิตวัตถุดบิและการแปรรูป รศ.ดร.สรณะ สมโน คู่มือเรียน - สอบ 9786163986474 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18826 
360 เกษตรกรรมในสยามบทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

ของราชอาณาจักรสยาม 
รศ.ดร.ไพรวลัย์ โลโท สถาปัตยกรรม 9786163986559 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18827 

361 ทฤษฎีกรุปเชิงพีชคณิต พิมพ์ครั้งท่ี 2 ธีระพงษ์ สุขส าราญ สถาปัตยกรรม 9786163986610 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18828 
362 ผลกระทบของสารเคมีป้องกันก าจดัศัตรูพืช ต่อระบบอวัยวะใน

ร่างกาย 
รศ.ดร.รัตนา ทรัพย์บ าเรอ คู่มือเรียน - สอบ 9786163986627 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18829 

363 พิเคราะหห์ลักฐานประวัติศาสตรล์า้นนา ศ.เกียรติคุณ สรสัวดี อ๋อง
สกุล 

คู่มือเรียน - สอบ 9786163986634 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18830 

364 ท่องไปในอินเดีย ดร.เสกสรรค์ สว่างศร ี คู่มือเรียน - สอบ 9786163986641 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18831 
365 กาวเมลด็มะขาม รศ.อัศวิณีย์ หวานจริง (นิ

รันต์) 
คู่มือเรียน - สอบ 9786163986658 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18832 

366 ฟิล์มแผ่นบางทางเภสัชกรรม รศ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ 
จันทราวุธ 

คู่มือเรียน - สอบ 9786163986696 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18833 

367 ฆาตกรในเสื้อกาวน ์ พนมเทียน วรรณกรรม 5522300025798 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18838 
368 ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, บก. รัฐศาสตร ์ 9789740207009 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18839 
369 หมาหัวคน วิภาส ศรีทอง วรรณกรรม 9789740210337 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18843 
370 ฝรั่งหลังตะวันตก ไมเคลิ ไรท  9789743231636 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18880 
371 ล่าแม่มด อนุสรณ์ ติปยานนท ์ วรรณกรรม 9789740214274 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19196 
372 เรเลียนา พระเอกของฉันเป็นท่านดยุก เลม่ 1 Milcha (มิลชา) วรรณกรรม 9786160842704 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19209 
373 โทรทัศน์ดิจติอล (ฉบับปรับปรุง) สุชาติ สุภาพ ผศ. คู่มือเรียน - สอบ 5522840233073 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19361 
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374 อิคิไก The Little Book of Ikigai Ken Mogi (เคน โมงิ) การพัฒนาตนเอง 9786160842568 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19747 
375 การเงินลวงโลก : FAKE Robert T. Kiyosaki (โร

เบิร์ต ที. คิโยซากิ) 
การเงินการลงทุน 9786160841462 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19748 

376 Super Stock ในตลาดหุ้นเวียดนาม Robert T. Kiyosaki (โร
เบิร์ต ที. คิโยซากิ) 

การเงินการลงทุน 9786160844876 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19749 

377 กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น (สอศ.) (รหัสวิชา 20121-2010) เอกชัย รัตนโน คู่มือเรียน - สอบ 9786160845224 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19750 
378 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน ใยแก้ว ศีลรักษ,์ ดร. คู่มือเรียน - สอบ 9786165909372 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19751 
379 ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (สอศ.) (รหัสวิชา 

20700-1003) 
อนิรุทธิ์ เจริญสุข คู่มือเรียน - สอบ 9786160845132 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19752 

380 คัมภีร์การใช้งานโปรแกรม MATLAB เดชฤทธิ์ มณีธรรม, รศ.ดร.
, ภาคภูมิ มณีธรรม, ว่าท่ี 
ร.ต. 

คู่มือเรียน - สอบ 9786160845507 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19753 

381 หลักการด าเนินงานโรงแรม : Hotel Operation (ปวส.) (รหสั
วิชา 30701-2001) 

อนิรุทธิ์ เจริญสุข คู่มือเรียน - สอบ 9786160845637 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19754 

382 กลยุทธ์การตลาดแบบฟาด (ก าไร) เรียบ Think Like Google Lee Seung-Yoon (อีซึง
ยุน) 

บริหาร 9786160845682 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19755 

383 โลจสิติกส์อัจฉริยะและ การพยากรณ์ด้วย Excel 365 ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ,์ รศ.ดร. คู่มือเรียน - สอบ 9786163381675 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19756 
384 ระบบฝังตัวและการออกแบบร่วม Embeded system and 

co-design 
ธีรยศ เวียงทอง , ผศ.ดร. คู่มือเรียน - สอบ 9786163381750 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19757 

385 รวยเปลี่ยนหลัก แครู่้จักใช้ค า สี่ทิศ อ่ าถนอม (ผู้กอง
เบนซ์), ร.ต.อ. 

บริหาร 9786160845019 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19758 

386 ทะเลสาบเร้นลวง Stillhouse Lake Rachel Caine (เรเชล 
เคน) 

วรรณกรรม 9786160845101 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19759 

387 คู่มือเตรยีมสอบท้องถิ่นขั้นเทพ ภาค ก. ความรู้ความสามารถ
ทั่วไป 

กนกพร เทือกถา คู่มือเรียน - สอบ 9786160844883 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19760 
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388 คนไทยฉลาดการเงิน Money Literacy (ฉบับอัปเดต) จักรพงษ์ เมษพันธุ,์ ศักดา 

สรรพปัญญาวงศ์ , ถนอม 
เกตุเอม 

การเงินการลงทุน 9786160845118 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19761 

389 เขียนแบบงานโครงสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-2003) ปนิดา มาตนอก คู่มือเรียน - สอบ 9786160845248 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19762 
390 เซ็นเซอร์ในงานอุตสาหกรรม (สอศ.) (รหัสวิชา 20127-2008) บุญธรรม ภัทรจารุกุล คู่มือเรียน - สอบ 9786160845309 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19763 
391 งานวัดละเอียดช่างยนต์ (สอศ.) (รหัสวิชา 20101-2009) โอฬาร บรสิุทธ์ิ, กมล เรียง

ไธสง, ดร. 
คู่มือเรียน - สอบ 9786160845231 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19764 

392 การออกเเบบสถาปัตยกรรม 1 (สอศ.) (รหัสวิชา 20108-2001) สุชิรัตน์ แก้วรตัน ์ คู่มือเรียน - สอบ 9786160845255 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19765 
393 หุ้นวิ่งไปให้สุดเทรนด ์(ฉบับอัปเดต) : Beyond Stock's 

Capability 
สุภาพงษ์ นิลเกษ การเงินการลงทุน 9786160845293 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19766 

394 คนเป็นผู้น า เขาคดิกันแบบไหน? The Mindset of Success Jo Owen (โจ โอเวน) การพัฒนาตนเอง 9786160845590 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19767 
395 คู่มือพิชิตสอบ ก.พ. ภาค ก. ครบ 4 วิชา ฉบับอัปเดตล่าสดุ ภัครดา แสนสุขสม, ดร. คู่มือเรียน - สอบ 9786160843190 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19768 
396 บัฟเฟตต-์โซรอส ลงทุนถูกนิสยั ยงัไงก็ชนะ Mark Tier (มาร์ก เทียร์) การเงินการลงทุน 9786160843169 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19769 
397 Daily Vocab เก่งศัพท์อังกฤษ ฉบับชีวิตประจ าวัน +MP3 Debbie Wu (เด็บบี วู) ภาษาศาสตร ์ 9786160842612 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19770 
398 เส้นทางสู่อิสรภาพการเงินอย่างแท้จริง จักรพงษ์ เมษพันธุ ์ การเงินการลงทุน 9786160843084 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19771 
399 Think Big for Your Child 101 คิดใหญ่ให้ลูกน้อย กาญจนา หงษ์ทอง การเงินการลงทุน 9786160843145 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19772 
400 SI Satchanalai on Global Stage KOOMPONG 

NOOBANJONG, Ph.D., 
CHATURONG 
LOUHAPENSANG, 
ED.D. 

คู่มือเรียน - สอบ 9786163381415 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19773 

401 Stock Startup ลงทุนหุ้น VI เอิญ  สุริยะฉาย การเงินการลงทุน 9786160842667 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19774 
402 การจ าลองการอบแห้งส าหรับเมลด็พืชและวัสดุชีวภาพ ชัยวัฒน์ รัตนมีชัยสกลุ, 

รศ.ดร. 
คู่มือเรียน - สอบ 9786165825085 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19775 

403 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-
1003) 

สุดารตัน์ พิมลรัตนกานต,์ 
ดร. 

คู่มือเรียน - สอบ 9786160840953 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19776 
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404 คู่มือสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหล ีTOPIK I Korean Education 

Center in Thailand 
(KEC) 

ภาษาศาสตร ์ 9786160838936 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19777 

405 ล้วงความลับ พนักงานเงินเดือนหกหลัก ดร.รพรีัฐ ธัญวัฒน์พรกุล  9786160836505 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19778 
406 ธุรกิจโรงแรม จิตตินันท์ นันทไพบูลย ์ คู่มือเรียน - สอบ 9786160842292 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19779 
407 การวิเคราะห์โครงการลงทุน เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค,์ 

ผศ. 
คู่มือเรียน - สอบ 9786160842254 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19780 

408 พูดเกาหลีทันใจ พิชิตได้ทุกสถานการณ ์ อาริดา ใจสุข ภาษาศาสตร ์ 9786163812834 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19781 
409 Super Easy พูดญี่ปุ่น เก่งเองได้ อ่านง่ายสุดๆ ฉบับพกพา วาสนา ประชาชนะชัย ภาษาศาสตร ์ 9786163812865 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19782 
410 คู่มือเรียนภาษาจีนเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ ์ อรพินท์ อัจฉริยกาญจ ์ ภาษาศาสตร ์ 9786163812919 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19783 
411 MIND MAP ศัพท์จีนแบบเน้น ๆ สุ่ยหลิน ภาษาศาสตร ์ 9786163812605 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19784 
412 ฝึกญี่ปุ่น 4 ทักษะ พูด เขียน อ่าน แปล วาสนา ประชาชนะชัย ภาษาศาสตร ์ 9786163812445 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19785 
413 คัมภีร์บริหารทีมงาน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Mary Shapiro บริหาร 9789744145666 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19786 
414 การเขียนตดิต่อธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ ณัฐวิภา วิริยา, ดร. ภาษาศาสตร ์ 9789744145826 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19787 
415 การเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสินค้า ณัฐวิภา วิริยา, ดร. ภาษาศาสตร ์ 9789744145833 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19788 
416 การเขียนภาษาอังกฤษในส านักงาน ณัฐวิภา วิริยา, ดร. ภาษาศาสตร ์ 9789744145840 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19789 
417 ศัพท์ญี่ปุ่น ฉบับสมบรูณ ์ ฝ่ายวิชาการส านักพิมพ์บิ

สคิต 
ภาษาศาสตร ์ 9789744145772 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19790 

418 เก่งพูดอังกฤษในท่ีท างาน เล่ม 1 ณัฐวิภา วิริยา, ดร. ภาษาศาสตร ์ 9789744145864 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19791 
419 เก่งพูดอังกฤษในท่ีท างาน เล่ม 2 ณัฐวิภา วิริยา, ดร. ภาษาศาสตร ์ 9789744145871 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19792 
420 เก่งพูดอังกฤษในท่ีท างาน เล่ม 3 ณัฐวิภา วิริยา, ดร. ภาษาศาสตร ์ 9789744145888 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19793 
421 คัมภีร์นักการตลาด : Marketer's Toolkit Patrick Barwise บริหาร 9789744145048 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19794 
422 The Essentials 10 สุดยอดหลักบริหาร John P. Kotter (จอห์น 

พี. คอตเตอร์), Michael 
E. Porter (ไมเคลิ อี. พอร์
เตอร์) 

บริหาร 9789744144324 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19795 
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423 การบริหารทีมงาน Alex Pentland (อเล็กซ ์

เพนท์แลนด์), Jon R. 
Katzenbach (จอน อาร์. 
แคทเซนบาส) 

บริหาร 9789744144126 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19796 

424 หลักคิดเรื่องกลยุทธ์และการแข่งขนั (ฉบับปรับปรุง) Joan Magretta  9789744145536 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19797 
425 เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ไชยชาญ หินเกิด คู่มือเรียน - สอบ 9789744436047 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19798 
426 พจนานุกรมเกาหล-ีไทย สิทธินี ธรรมชัย  9789744437099 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19799 
427 ศัพท์หมวด ไทย-เกาหล-ีอังกฤษ ผศ. อุไรวรรณ จิตเป็นธม 

คิม 
 9789744435729 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19800 

428 ศัพท์หมวด ไทย-จีน-อังกฤษ   9789744435712 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19801 
429 สกรรมกริยา อกรรมกริยาภาษาญีปุ่่นไม่ยาก สุภา ปัทมานันท์ ภาษาศาสตร ์ 9789744436481 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19802 
430 ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น ผศ. สิทธินี ธรรมชัย ภาษาศาสตร ์ 9789744435545 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19803 
431 ไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง ผศ. สิทธินี ธรรมชัย  9789744435910 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19804 
432 กลายเป็น-มลายู : บทส ารวจอัตลกัษณ์ในรัฐไทยและการค้นหา

ความหมายแห่งตัวตน 
ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ สังคมศาสตร ์ 9786163017567 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19805 

433 คู่มืออ่านงบการเงินฉบับสมบูรณ ์ Michael Vickca (มิเชล 
วิคคา), Roy Rowson 
(รอย โรวสัน) 

การเงินการลงทุน 9786162365713 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19806 

434 คู่มือเรียน โครงสร้างข้อมูลอลักอรทิึม วิษณุ ช้างเนียม  8859161003304 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19807 
435 ดันเว็บไซต์ให้ดังด้วย Google Ads 2nd Edition ศุภณัฐ สุขโข คอมพิวเตอร ์ 9786162009501 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19808 
436 Twitter Advertising ทวิตแอดให้ปัง ดังได้อย่างมืออาชีพ ศุภณัฐ สุขโข บริหาร 9786164871106 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19809 
437 ดันเว็บไซต์ให้เป็นที่ 1 ในใจลูกค้าด้วย SEO 3rd Edition ศุภณัฐ สุขโข บริหาร 9786164871892 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19810 
438 YouTube & Video Marketing 2nd Edition ศุภณัฐ สุขโข บริหาร 8859161008637 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19811 
439 Practical Data Visualization with Power BI กิตติพงศ์ เนียมเจริญ คอมพิวเตอร ์ 9786164872257 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19812 
440 Lightroom Classic CC 2021 Professional Guide เกียรติพงษ์ บุญจติร คอมพิวเตอร ์ 9786164872219 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19813 
441 มือใหม่หัดขายออนไลน ์รายได้ก าไรดีใน Shopee ณฐอร เกษมสงคราม บริหาร 9786164872271 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19814 
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442 Photoshop CC 2021 Basic Retouch : ฉบับมือใหม่หัดแต่ง

ภาพ 
อนัน วาโซะ คอมพิวเตอร ์ 9786164872301 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19815 

443 คู่มือ Coding ภาษา C ฉบับสมบูรณ์ (3rd Edition) สุดา เธียรมนตร,ี ผศ., 
ไกรศร ตั้งธนาโอภากลุ, กิ
ตินันท์ พลสวัสดิ ์

คอมพิวเตอร ์ 9786164872363 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19816 

444 Python Data Science เรียนรู ้Concept และฝึกฝน Coding ศุภชัย สมพานิช คอมพิวเตอร ์ 9786164872394 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19817 
445 Premiere Pro CC 2021 Professional Guide อิศเรศ ภาชนะกาญจน ์ คอมพิวเตอร ์ 9786164872547 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19818 
446 Fundamental of Deep Learning in Practice ณัฐโชติ พรหมฤทธ์ิ, ดร., 

สัจจาภรณ์ ไวจรรยา, ดร. 
คอมพิวเตอร ์ 9786164872745 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19819 

447 คู่มือเตรยีมสอบราชการส่วนท้องถิ่น วิชากฎหมาย (หลักเกณฑ์
ใหม่ 2564-65) 

ณุภา นันทเกียรต ิ คู่มือเรียน - สอบ 9786164872486 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19820 

448 คู่มือสอบรับราชการกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักเกณฑ์ใหม,่ 2564-65) 

อุดม สุขทอง, ณุภา นันท
เกียรต ิ

คู่มือเรียน - สอบ 9786164872332 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19821 

449 TOEIC Complete Guide Book เพ็ญใจ สินเสมอสุข  8859099304818 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19822 
450 ปั้นร้านอาหารให้ปัง ท ายังไง? Marketing for Food & 

Restaurant 
Gyokai Suchi Man  9786164870840 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19823 

451 Digital Marketing ; Concept&Case Study 7th. Edition ณัฐพล ใยไพโรจน ์  8859161008033 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19824 
452 Facebook Advertising 2nd edition ; ยิงแอดตรงเป้า จ่าย

เบาๆ ให้ดังและขายด ี
ศุภณัฐ สุขโข  8859161008064 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19825 

453 Basic Marketing : การตลาดเข้าใจง่ายกว่าท่ีคุณคิด 2nd 
Edition 

ณัฐพล ใยไพโรจน ์  8859161006121 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19826 

454 เริ่มต้น Coding สร้าง Mobile App อย่างมืออาชีพด้วย Kotlin 
และ Andriod Studio 

ศุภชัย สมพานิช คอมพิวเตอร ์ 9786164872561 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19827 

455 สู่แดนภารตะ : A Passage to India E.M. Foster (อี. เอ็ม. 
ฟอร์สเตอร์) 

วรรณกรรม 9789740217664 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19830 
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456 ฝรั่งรุกพระนั่งเกล้าฯ การทูตสยามคราวจักรวรรดินยิมบุก

อุษาคเนย ์
สุเนตร ชุตินธรานนท,์ 
ศ.ดร., วิกัลย์ พงศ์พนิตา
นนท์ 

ประวัติศาสตร-์
อัตชีวประวัต-ิชีวประวัติ 

9789740217541 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19831 

457 วินาทีไร้น้ าหนัก วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ วรรณกรรม 5522840249142 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19832 
458 ขวาพิฆาต(?)ซ้าย : อนุรักษนิยมไทยบนทางสองแพร่งของ

การเมืองโลกยุคสงครามเย็น 
ศิบดี นพประเสริฐ รัฐศาสตร ์ 9789740217572 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19833 

459 แค้นของคนตาย สรจักร วรรณกรรม 5522840249173 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19834 
460 ทุน วัง คลัง (ศักดิ) นา : สมรภูมิเศรษฐกิจการเมืองไทย กับ

ประชาธิปไตยที่ไมล่งหลักปักฐาน 
อภิชาต สถิตนิรามัย, อิสร์
กุล อุณหเกต ุ

รัฐศาสตร ์ 9789740217602 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19835 

461 Leadership/Leader-Shit ผู้น าคนนั้นสอนให้รู้ว่า... ท้อฟฟ่ี แบรดชอว์ การพัฒนาตนเอง 9789740217633 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19836 
462 Behind the Illusion ระบอบลวงตา สฤณี อาชวานันทกุล รัฐศาสตร ์ 9789740217640 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19837 
463 ข้าม เคลื่อน เลื่อน ย้าย : พลวัตผูค้้าบริการทางเพศข้ามชาติใน

อาเซียน 
ธานี ชัยวัฒน์ เศรษฐศาสตร ์ 9789740217619 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19838 

464 สถาปัตยกรรมสาธารณะและบ้านเรือนแบบตะวันตกในล้านนา รศ.ดร. ปิยเดช อัครโพธิ
วงศ์ 

คู่มือเรียน - สอบ 9786163986771 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19839 

465 จักรพรรดิญี่ปุ่นกับการสละราชสมบัติ รศ.เบญจางค์ ใจใส แดร ์
อาร์สลานิออง 

คู่มือเรียน - สอบ 9786163986924 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19840 

466 RETHINKING SOVEREIGNTY : RELIGIOUS BOUNDARIES 
AND TRANSGRESSIONS IN SOUTH, SOUTHEAST ASIA 
AND AUSTRALASIA 

James Taylor and 
Roshan de Silva-
Wijeyeratne 

คู่มือเรียน - สอบ 9786163986795 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19841 

467 Criminology in Criminal Justice Alexandre Chitov คู่มือเรียน - สอบ 9786163986931 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19842 
468 โอโอะกุ : เปิดมา่นหลากมิติหลังปราสาทเอโดะ รศ.เบญจางค์ ใจใส แดร ์

อาร์สลานิออง 
คู่มือเรียน - สอบ 9786163986979 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19843 

469 โรคปรสิตและการรักษาในปลา รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุล
แก้ว, วรรณา ศริิมานะ
พงษ์, ศรณัย์สริิ นวลมณ ี

คู่มือเรียน - สอบ 9786163985996 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19844 
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470 การฟังและการพูดภาษาเวียดนาม ผศ.ดร. รุจิวรรณ เหลา่

ไพโรจน ์,ดร. เหงวียน ถิ 
ถว่ี โจว 

คู่มือเรียน - สอบ 9786163985835 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19845 

471 Human Potential ศักยภาพสู่ความยั่งยืน (บุคคล) กิติ์ นคราชัย บริหาร 5522840253194 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19846 
472 การจัดการสิ่งปฏิกลู สัจมาน  ตรันเจริญ วิทยาการและเทคโนโลย ี 5522840154620 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19847 
473 บริบทด้วยภาษาจีน-ไทย เล่ม๑ Zhongtai Yujing 1 ธัญชนก เล่ง และคณะ ภาษาศาสตร ์ 5522840193520 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19848 
474 บริบทด้วยภาษาจีน-ไทย เล่ม๒ Zhongtai Yujing 2 ธัญชนก เล่ง และคณะ ภาษาศาสตร ์ 5522840193537 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19849 
475 เรือนชบา วริษฐา วรรณกรรม 5522840258298 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19850 
476 เสียงนางครวญ วริษฐา วรรณกรรม 5522840258304 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19851 
477 ชบาริมรั้ว วริษฐา วรรณกรรม 5522840259189 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19852 
478 การจัดการเชิงกลยุทธ์ กฤษติญา มูลศร,ี ผศ.ดร. บริหาร 5522840211217 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19853 
479 เงินส ารองฉุกเฉิน ภัทร์ ปิติพร, พิชชา เปี่ยม

ใย 
การเงินการลงทุน 5522840228116 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19854 

480 ภารตะ-สยาม ศาสนาต้อง (ไม่) ห้ามเรื่องการเมือง คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง รัฐศาสตร ์ 9789740217589 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19855 
481 อ่านแบบงานก่อสร้าง (สอศ.) (รหสัวิชา 20106-2011) กรุณาพร รัตนภผูา คู่มือเรียน - สอบ 9786160845163 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/19856 
482 Industrial Environmental Management การจัดการ

สิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม 
จรสวรรณ โกยวานิช, ผศ.
ดร. 

คู่มือเรียน - สอบ 9786165866347 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/27507 

483 IoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร : Internet of Things ชัชชัย คุณบัว คู่มือเรียน - สอบ 9786160835010 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/27508 
484 Inventing Bitcoin : ไขกลไกนวัตกรรมเงินเปลี่ยนโลก Yan Pritzker (ยาน พริตซ์

เกอร์) 
การเงินการลงทุน 9786160846856 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/27509 

485 วิธีเปิดร้านอาหารไม่ต้องมีหน้าร้านรับ Covid 19 maam007 การเงินการลงทุน 5522840133410 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/27510 
486 กลยุทธ์เงิน 3 ถัง "มีกิน มีใช้ แก่ไปไม่ล าบาก" คุณกฤษติญา มูลศร ี การเงินการลงทุน 5522840215888 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/27511 
487 หลักสถติิเบื้องต้น : Principle of Statistics หทัยกาญจน์ ชูตระกูล, 

ผศ.ดร. 
คู่มือเรียน - สอบ 9786160845491 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/27512 

488 การเช่ือมต่ออินเทอรเ์น็ตแบบไรส้าย ทฤษฎีและการประยุุกต์ใช้ อัญญา อาภาวัชรุุตม ์วีร
ประพันธ ์

คู่มือเรียน - สอบ 9786163987051 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/27513 
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No. Title Author Category ISBN Link 
489 เลิกคิดลบนะ คนดี : Unf*ck Yourself Gary John Bishop (แกรี 

จอห์น บิชอป) 
การพัฒนาตนเอง 9786160838790 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/27514 

490 คุณจะเลือกเปด็หรือนกอินทร?ี : You Can't Send a Duck to 
Eagle School 

Mac Anderson (แม็ก 
แอนเดอร์สัน) 

การพัฒนาตนเอง 9786160842674 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/27515 

491 มนุษย์พันธุ์ผสม : The Next Generation Tony Ryan (โทนี ไรอัน) วิทยาการและเทคโนโลย ี 9786160843640 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/27516 
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