
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ      ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ส่วนราชการ         โทร. ๐-๗๔๓๑-๗๑๔๖ โทรสำร. ๐-๗๔๓๑-๗๑๔๗ เบอร์ภำยใน ๑๑๖๑, ๓๐๓๐  
ที่   อว ๐๖๕๕.๑๒/ วันที่              มิถุนำยน ๒๕๖๓ 
เร่ือง    ขอแจ้งรำยชื่อนักศึกษำค้ำงส่งหนังสือของหอสมุด  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

เรียน       

        ตำมที่ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรส ำรวจรำยชื่อนักศึกษำค้ำงส่ง
หนังสือของหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ โดยยังมีนักศึกษำจ ำนวนหนึ่งที่ยังคงค้ำงส่งหนังสือให้กับงำนวิทย
บริกำรและสำรสนเทศ นั้น 

 ในกำรนี้  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ขอแจ้งรำยชื่อนักศึกษำค้ำงส่งหนังสือของ
หอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ดังเอกสำรแนบ และขอควำมอนุเครำะห์คณะแจ้งไปยังนักศึกษำ เพ่ือให้
นักศึกษำที่ยังคงค้ำงส่งหนังสือของหอสมุด ติดต่อกลับมำยังงำนวิทยบริกำรและสำรสนเทศ (หอสมุด) 
โทร ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๐๐ ต่อ ๑๑๖๓ หรือ ผ่ำนทำง Facebook Fanpage : ห้องสมุด มทร.ศรีวิชัย  เพ่ือน ำหนังสือมำ
คืนโดยด่วน  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการ 

        (นายกิติศักดิ์  วัฒนกุล) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

FB : ห้องสมุด มทร. ศรีวิชัย 

๑๘๗ ๑๑

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
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รายงานสมาชิกที่มีรายการเกินก าหนดส่ง 
ประเภทสมาชิก : นักศึกษาปริญญาตรี 

คณะ : คณะบริหารธุรกิจ 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2563 

 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขา ชื่อเรื่อง บาร์โค้ดหนังสือ ก าหนดส่ง หมายเหตุ 

1. 
159405090087-8 ธีรภัทร แก้วทอง การตลาด Justice League. SKD0001294 28/9/2562   

Witching & Bitching. SKD0001209 28/9/2562   
2. 162405820061-5 ศรสวรรค์ ทองมีขวัญ การจัดการ แฮร์รีพอตเตอร์กับถ้วยอัคนี เจ.เค โรว์

ลิ่ง  
038262 9/10/2562   

3. 160405700060-4 เกษร วงค์งาม การจัดการ ไฮโดรบอกซ์ ปลูกผักไม่ใช้ดิน ต้นทุน
ต่่า ท่าง่าย / เฉลิมชัย รุจิเรข. 

SK074758 1/5/2563   

4. 161405100010-4 โสศรินทร์ อินนุรักษ์ การบัญชี รู้บัญชีขั้นสูง / ขวัญสกุล เต็งอ่านวย. SK080701 1/5/2563   
5. 161405100035-1 สมิตา หมวกใหม่ การบัญชี รู้บัญชีขั้นสูง / ขวัญสกุล เต็งอ่านวย. SK080700 1/5/2563   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสมาชิกที่มีรายการเกินก าหนดส่ง 
ประเภทสมาชิก : นักศึกษาปริญญาตรี 

คณะ : คณะศิลปศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2563 

 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขา ชื่อเรื่อง บาร์โค้ดหนังสอื ก าหนดส่ง หมายเหตุ 
1. 159410250021-3 สหรัฐ อินธิสาร การออกแบบแฟชั่น

และสิ่งทอ 
นกเงือกไทย : มรดกไทย มรดก
โลก / พิไล พูลสวัสดิ์.เรื่อง ; 
ณรงค์ สุวรรณรงค์ , เขียนภาพ. 

SK070959 30/7/2562  

2. 161401050022-8 ณัฎฐณิชา เพชรสุวรรณ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ Blue Kiss เพ่ือนแก้เหงา / 
Hideko_Sunshine, เขียน.- 

SK086286 11/10/2562  

3. 159401010031-2 วาทิณี ขวัญสุด การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

ธุรกิจการจัดประชุมขององค์กร 
การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 
การจัดประชุมนานาชาติ และ
การจัดงานแสดงสินค้า / บุญ
เลิศ จิตตั้งวัฒนา. 

SK083230 16/10/2562  

4. 162401020009-1 วรภัทร ฤทธิเดช การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

มหัศจรรย์วันคริสต์มาส = A 
Christmas Carol / Charles 
Dickens, แต่ง ; Scott Fisher, 
เรียบเรียง ; Ludmila 
Pipchenko, ภาพประกอบ ;  

SK076471 6/12/2562  

5. 160401010038-4 วรวุธ แก้วศรีดวง การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. 
 
 
 

SK074940 16/12/2562  



ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขา ชื่อเรื่อง บาร์โค้ดหนังสือ ก าหนดส่ง หมายเหตุ 
6. 160401040009-9 ชัญญานุช ทองสุจริต อาหารและโภชนาการ แปรรูปผลไม้และสมุนไพร น้อง

มะเหมี่ยว [Text]- 
056996 20/1/2563  

ถนอม& แปรรูปอาหารเกษตร / 
วิลาวรรณ์ ปิยะปราโมทย์. 

SK064038 20/1/2563  

แยมโฮมเมด / คิมซูยง. SK076096 20/1/2563  
8. 160401010119-2 วราพร ชิณวงศ์ การโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว 
ธุรกิจโรงแรม / จิตตินันท์ นันท
ไพบูลย์. 

SK082609 13/2/2563   
 

9. 160401040077-6 สลิลทิพย์ ดิษระคะโน อาหารและโภชนาการ เบเกอรี่กินไม่อ้วน / อิบารากิ คุ
มิโกะ, เขียน ; สุพรรณี เตชรุ่ง
ถวิล, แปล. 

SK077017 28/2/2563   

เมนูแสนอร่อยใน 10 นาที by 
เชฟจิโอ้ / โสภณ เอส. บิวโด
อิน.- 

SK079537 28/2/2563   

Low fat bakery / 
บรรณาธิการ เสมอพร สังวาสี. 

SK084553 28/2/2563   
 
 

10. 162201020022-8 อรอนงค์  ลอยเลื่อน การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

หลักการตลาด สุดาดวง เรือง
รุจิระ [Text] 

040014 1/5/2563   

หลักการตลาด / ศุภชาต เอี่ยม
รัตนกูล. 

SK084544 1/5/2563   

หลักการตลาด...สมัยใหม่ / 
สุดาพร กุณฑลบุตร. 
 

SK069705 1/5/2563   



ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขา ชื่อเรื่อง บาร์โค้ดหนังสือ ก าหนดส่ง หมายเหตุ 
11. 162401020073-7 อรรถชัย หนูเมือง การโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว 
ซิงกอร่าสิงหนคร : เรื่องราว
ชุมชนในขุนเขา- บนเมือง- 
แหลมสน- หัวเขา- สทิ้งหม้อ / 
เจริญพงศ์ พรหมศร.- 

SK088492 1/5/2563   

เที่ยวท่องส่องวัฒนธรรม : ตาม
รอยขอมถึงริมโขง กรม
ศิลปากร. 

SK080420 1/5/2563  

เที่ยวท่องส่องวัฒนธรรม :วัง 
เวียง วัด / กรมศิลปากร. 

SK080419 1/5/2563  

รัฐบุรุษสร้างชาติ ทรราชสร้าง
แผ่นดิน / สุพัตรา แซ่ลิ่ม, เรียบ
เรียง.- 

SK087761 1/5/2563   

เที่ยวท่องส่องวัฒนธรรม : ลง
ใต-้ไปเหนือ กรมศิลปากร. 

SK080417 1/5/2563   

12. 161401010055-7 แพรวพรรณ หนูทองแก้ว สาขาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

วารสารวิชาการ+วารสารวิจัย 
ขององค์กร หน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัย. 

SKJ00181979 1/5/2563  

วารสารวิชาการ+วารสารวิจัย 
ขององค์กร หน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัย. 

SKJ00182997 1/5/2563  

วารสารวิชาการ+วารสารวิจัย 
ขององค์กร หน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัย. 

SKJ00182919 1/5/2563  



ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขา ชื่อเรื่อง บาร์โค้ดหนังสือ ก าหนดส่ง หมายเหตุ 
13. 160401030104-0 เนติมา เทพมะคุณ ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารสากล 
วิถีชีวิต 5 ศาสนิกในประเทศ
ไทย / กรมศาสนา. 

SK084363 1/5/2563  

14. 160401030047-1 ปัณณพร ส่าลี 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารสากล 

Oxford advanced learner's 
dictionary Wehmeies, Sally 
[Text]. 

E003559 28/1/2563   

15. 160401020105-9 ณัฐชนน ธานีรัตน์ การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

My coffee way = ถนนทุก
สายมุ่งสู่ร้านกาแฟ / คาโอริ เอ  

SK084550 28/1/2563   

กาแฟชงให้เป็น... ดื่มให้อร่อย / 
Joseph S.G. 

047208 28/1/2563 
0:00:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานสมาชิกที่มีรายการเกินก าหนดส่ง 
ประเภทสมาชิก : นักศึกษาปริญญาตรี 

คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2563 

 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขา ชื่อเรื่อง บาร์โค้ดหนังสือ ก าหนดส่ง หมายเหตุ 
1. 160204810025-1 นิธิกร บูลวิบูรณ์ วิศวกรรมการผลิต นิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น / มนูญ ชื่นชม. 036102 13/8/2562  

คัมภีร์การใช้งานระบบไฮดรอลิกส์ : 
Hydraulics system. / เดชฤทธิ์ มณีธรรม. 

SK084794 13/8/2562  

เครื่องจักรไฟฟ้า 1 : Electrical Machines 
1 / ปุณยภัทร ภูมิภาค. 

SK076315 13/8/2562  

2. 161404120026-9 ธนกร มลิพันธ์ วิศวกรรมโยธา Mechanics of materials. James 
M.Gere  

E002709 21/12/256
2 

 

3. 162404160028-5 ศศิวิมล อุ่นราวัน วิศวกรรมส่ารวจ เรื่องสั้นส่านวนไทย เล่ม 2 สถาบัน
ภาษาไทย กรมวิชาการ  

029802 16/1/2563  
 

4. 162404180019-0 อนันตญา แตงเทศ วิศวกรรมอุตสาหการ วิถีแห่งพุทธะ / มูลนิธิพระสงบ  SK086223 18/2/2563  
5. 162404160038-4 รัฐธรรมนูญ สังข์

ไพฑูรย์ 
วิศวกรรมส่ารวจ Vector mechanics for engineers : 

statics / Ferdinand P. Beer, E. Russell 
Johnston, David F., Mazurek.- 

SKE006589 19/3/2563  

Engineering mechanics : SI version / 
J. L. Meriam, l.G. Kraige. 

SKE006594 19/3/2563  

Engineering mechanics : statics / R. C. 
Hibbeler.- 
 
 

SKE007399 19/3/2563  



ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขา ชื่อเรื่อง บาร์โค้ดหนังสือ ก าหนดส่ง หมายเหตุ 
6. 161204180006-2 กิตติศักดิ์ โชคชูลี วิศวกรรมอุตสาหการ การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม / พิชิต 

สุขเจริญพงษ์. 
034129 1/5/2563  

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม / รักน้อย อัคร
รุ่งเรืองกุล.- 

SK079002 1/5/2563  

วัสดุเชิงประกอบ = hand layup manual 
process / ศรุต อ่ามาตย์ 

SK086943 1/5/2563  

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม = Engineering 
Economics วิวัฒน์  

055711 1/5/2563  
 

7. 161204170037-9 ไชยวัฒน์ ปะธิปะ วิศวกรรมเครื่องกล ความเสียหายของวัสดุทางวิศวกรรม / 
ชาวสวน กาญจโนมัย. 

SK086914 1/5/2563  

8. 161204180014-6 นชาธิป แก้วสมทอง วิศวกรรมอุตสาหการ ภาษีเงินได้บุคคละรรมดา จุฑามาศ พรสิน
ชัย [Text].- 

031880 1/5/2563  

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม =Engineering 
Economy ไพบูลย์ แย้มเพ่ือน [Text]. 

045432 1/5/2563  

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม / รักน้อย อัคร SK079003 1/5/2563  
9. 161404810008-2 ปณทัศน์ หนูเขียว วิศวกรรมการผลิต 

 
 
 
 
 
 
 

กลศาสตร์ของวัสดุ เล่ม 1 / มนตรี พิรุณ
เกษตร. 

037039 1/5/2563  

รวมข้อสอบกลศาสตร์วัสดุ / สิริศักดิ์ ปโยธร
สิริ. 

059948 1/5/2563  

กลศาสตร์วัสดุ / สิริศักดิ์ ปโยธรสิริ. 045024 1/5/2563  



ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขา ชื่อเรื่อง บาร์โค้ดหนังสือ ก าหนดส่ง หมายเหตุ 
10. 161404810005-8 ศศิประภา เต็มสิริ

มงคล 
วิศวกรรมการผลิต กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคสถิตยศาสตร์ = 

Engineering Mechanics : Statics / 
มนตรี พิรุณเกษตร.- 

SK085713 1/5/2563  

กลศาสตร์ของวัสดุ เล่ม 1 / มนตรี พิรุณ
เกษตร. 

037035 1/5/2563  

กลศาสตร์วัสดุ / สิริศักดิ์ ปโยธรสิริ. 045025 1/5/2563  
รวมข้อสอบกลศาสตร์วัสดุ สิริศักดิ์ ปโยธร
สิริ [Text].- 

059947 1/5/2563  

11. 161404810016-5 วริศรา สว่างเพชร วิศวกรรมการผลิต กลศาสตร์วัสดุ / สิริศักดิ์ ปโยธรสิริ. 053060 1/5/2563  
รวมข้อสอบกลศาสตร์วัสดุ สิริศักดิ์ ปโยธร
สิริ [Text].- 059031 1/5/2563 

 

ความแข็งแรงของวัสดุ/ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. SK084937 1/5/2563  

กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคสถิตยศาสตร์ = 
Engineering Mechanics : Statics / 
มนตรี  

SK085726 1/5/2563  
 
 

12. 161404150028-8 ภูวดล โต๊ะเอ็ม วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ = Digital 
Electronics / แอล โทศิม โรเจอร์; ธีรวัฒน์ 
ประกอบผล, ผู้แปล. 

SKW001023 1/5/2563  
 

13. 161404150021-3 นนทิวัส จิมจวน วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อก : Analog 
integrated circuit design / จิรยุทธ์ 
มหัทธนกุล.- 

SK072013 1/5/2563  

การวิเคราะห์วงจรรวมซีมอสแบบแอนะล็อก 
/ วรากร เกษมสุวรรณ์. SK082354 1/5/2563 

 



ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขา ชื่อเรื่อง บาร์โค้ดหนังสือ ก าหนดส่ง หมายเหตุ 
14. 161404150013-0 ฐิติกร ราชเสนา วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ 
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า เล่ม 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ 
/ ไมตรี วรวุฒิจรรยา 038380 1/5/2563 

 

15. 161204180017-9 อัมรินทร์ อินทรเสนีย์ วิศวกรรมอุตสาหการ การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม / พิชิต 
สุขเจริญพงษ์. 037620 1/5/2563 

 

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม =Engineering 
Economy ไพบลูย์ แย้มเพ่ือน [Text]. 045434 1/5/2563 

 

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม = Engineering 
Economics วิวัฒน ์

055712 1/5/2563  
 
 

16. 160404180002-8 จันจิรา รัตนกุล วิศวกรรมอุตสาหการ โลหะวิทยาเบื้องต้น สุรสิทธิ์ แก้วพระอินทร์ 
[Text]. 

SK061905 1/5/2563  

วัสดุก่อสร้าง / พงศ์พัน วรสุนทโรสถ, 
วรพงศ์ วรสุนทโรสถ.- 

SK088515 1/5/2563  

17. 161404140014-1 กฤษติศักดิ์ แหลมทอง วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล / ศิริลักษณ์ อินทสโร.- 

SK088961 1/5/2563  

18. 161404150013-0 ฐิติกร ราชเสนา วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

รวมวงจร Project 1 ทีมงานอิเล็กทรอนิกส์
แฟนคลับ [Text]- 

053850 1/5/2563  

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า เล่ม 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ 
/ ไมตรี วรวุฒิจรรยากุล. 

038380 1/5/2563   

19. 162204810009-3 สังคม วั่นเส้ง วิศวกรรมการผลิต ความน่าจะเป็นและสถิติ / จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. คณาจารย์ภาควิชา
คณิตศาสตร์.- 

042572 1/5/2563  

ความน่าจะเป็น / อัชฌา อระวีพร.- SK088005 1/5/2563  
 



 

รายงานสมาชิกที่มีรายการเกินก าหนดส่ง 
ประเภทสมาชิก : นักศึกษาปริญญาตรี 

คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2563 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขา ชื่อเรื่อง บาร์โค๊ดหนังสือ ก าหนดส่ง หมายเหตุ 
1. 162510270004-7 ทิวากรณ์ ขุนโหร สถาปัตยกรรม 

และผังเมือง 
เทคโนโลยีงานสี / ด่าเนิน คง
พาลา. 

050659 9/10/2562  

วัสดุก่อสร้าง พงศ์พัน วร
สุนทรโรสถ [Text] 

056425 9/10/2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานสมาชิกที่มีรายการเกินก าหนดส่ง 
ประเภทสมาชิก : นักศึกษาปริญญาตรี 

คณะ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2563 

 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขา ชื่อเรื่อง บาร์โค๊ดหนังสือ ก าหนดส่ง หมายเหตุ 
1. 160414860009-9 มัชฌิมา รักชน เทคโนโลยีปิโตรเลียม เอกสารการสอนชุดวิชา สุข

ศาสตร์อุตสาหกรรม : การ
ควบคุม หน่วยที่ 8-15 / 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร
าช.- 

SK079226 22/12/2562  

2. 161414770033-7 ศุภานันท์ ฐิตินันทกร เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

อาหารคลีน = Clean food / 
Cherie Amoure ; 
บรรณาธิการ ปุริสา ตา
สาโรจน์.- 

SK080815 6/3/2563  

Clean food / ณัฐพนธ์ นันท
พรพิสทุธิ์.- 

SK079646 6/3/2563  

Clean food / กองบก.
อมรินทร์ CUSINE.- 

SK079625 6/3/2563  
 
 

3. 161414770002-2 จักรพรรดิ รามวงศ์ เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

รู้จักรู้ใช้พืชสมุนไพร สุธี วงคีรี
นิมิต [Text]. 

041310 16/3/2563  

4. 162514290047-4 สุภาณี โค้ยเซ่ง วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

โนรา ฉบับสถาบันทักษิณคดี
ศึกษา  

SK084276 16/3/2563  
 



ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขา ชื่อเรื่อง บาร์โค้ดหนังสือ ก าหนดส่ง หมายเหตุ 
5. 162304220004-6 นนทวัฒน์ สุขาเขิน สาขาเทคโนโลยี

เครื่องกล 
สื่อมวลชนในยุคปฏิรูป อุบล
รัตน์ ศิริยุวศักดิ์ [Text] 

057273 17/3/2563  

6. 162514300022-5 ณัฐริตา คงเกิด วิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์ 

วิถีชีวิต 5 ศาสนิกในประเทศ
ไทย / กรมศาสนา. 

SK084364 17/3/2563  

7. 162514290039-1 ศศินา จันทร์เพ็ญ สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

ทอง ความรุ่งโรจน์เรืองรอง
ของกรุงศรีอยุธยา / ทีมผลิต
รายการจดหมายเหตุกรุงศรี. 

060441 1/5/2563  

8. 161304232022-5 พิฆเนศ เฮ่งประดิษฐ สาขาอุตสาหการ หลักการท่าและการเขียน
วิทยานิพนธ์และการวิจัย / 
สุนทร โคตรบรรเทา.- 

SK086758 1/5/2563  

คู่มือการเขียน บทความ
วิชาการเพ่ือตีพิมพ์ / สิน พันธุ์
พินิจ.- 
 

SK086838 1/5/2563  

9. 162514300015-9 กนกเพชร มากรักษ์ วิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์ 

ศาสนาของโลก / Susan 
Meredith ; มานะ ชัยวงศ์
โรจน์, แปล.- 

SK073139 1/5/2563  

10. 162514290006-0 จันติมา นิลพันธ์ สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

เครื่องปันดินเผานนทบุรี / 
พิศาล บุญผูก. 

SK069075 1/5/2563  

11. 161414860001-5 กิตติวินท์ หมัดสี เทคโนโลยีปิโตรเลียม ฉบับแปลใหม่ เล่ม 1-2 / 
หลอก้วนจง ; วรรณไว พัธ
โนทัย ,แปล.- 

SK077848 1/5/2563  

 




