หนังสื อที่จัดพิมพ์ โดยเนติบัณฑิตยสภำ
ลำดับ

รหัสสิ นค้ ำ

1
2
3
4
5
6
7

9786164040939
9786164040182
9786164040892
9786164040816
9786164040793
9786164040007
9786164040724

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

9786164040854
9786164040762
9786164040823
9786164040731
9786164040809
9786164040885
9786164040946
9786164040069

ชื่ อหนังสื อ
คำอธิบำยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์บรรพ 5 ว่ำด้วยครอบครัว

คาอธิ บายกฎหมายปกครอง ภาคทัว่ ไป
ศาลปกครองและการดาเนิ นคดีในศาลปกครอง
คาสอนวิชากฎหมายภาษีอากร
คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วย ยืม ค้าประกัน จานอง จานา

คาอธิ บายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (ลดรำคำพิเศษเหลือ 108 บำท)
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทาง
ทะเลและการประกันภัยทางทะเล

คำอธิ บำยประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง ภำค 3 อุทธรณ์และฎีกำ
คาอธิ บายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก
คาอธิ บายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
คาอธิ บาย ปพพ.ว่าด้วยหนี้
คาอธิ บาย ตัว๋ เงิน บัญชีเดินสะพัด
คาถามพร้อมธงคาตอบข้อสอบความรู ้ช้ นั เนติบณ
ั ฑิต ภาคสอง
คาถามพร้อมธงคาตอบข้อสอบความรู ้ช้ นั เนติบณ
ั ฑิต ภาคหนึ่ง
คาอธิ บายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1
มาตรา 1-119 (ลดรำคำพิเศษเหลือ 216 บำท)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 2 สอบสวน หมด
หมด
9786164040847 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
9786164040717 คาอธิ บายกฎหมายลักษณะพยาน
คาอธิ บายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หมด
หมด

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม

สำนักพิมพ์

ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก

ประสพสุ ข บุญเดช
จิรนิติ หะวานนท์
ฤทัย หงส์สิริ
ชัยสิ ทธิ์ ตราชูธรรม
ปั ญญา ถนอมรอด
ชวลิต อัตถศาสตร์

เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา

25
8
11
13
15
4

พ.ค.64
ส.ค.59
มี.ค.64
ก.ย.63
ก.ค.63
ก.ย.58

520
140
300
590
330
180

อรรถนิติ ดิษฐอานาจ
อรรถนิติ ดิษฐอำนำจ
กีรติ กาญจนริ นทร์
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ไพโรจน์ วายุภาพ
ประทีป เฉลิมภัทรกุล
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา

เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภำ
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา

10
2
4
4
13
11

มี.ค.63
พ.ย.63
เม.ย.63
ก.ย.63
มี.ค.63
ส.ค.63
ก.พ.64
พ.ค.64

290
250
280
320
400
240
260
260

จุลสิ งห์ วสันตสิ งห์
ชัยเกษม นิติสิริ
จรัญ ภักดีธนากุล
เข็มชัย ชุติวงศ์
พรเพชร วิชิตชลชัย

เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา

6
4
15
10
4

ก.พ.59 360
ม.ค.56 หมด
ต.ค.63 420
ก.พ.63 290
ต.ค.55 หมด

20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

คาอธิ บายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ภาค 1-2 หมด
หมด
9786164040915 คาอธิ บายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 ภาค 3-4
9786164040380 คาอธิ บายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1
(ลดราคาพิเศษเหลือ 252 บาท)
9786167425511 คาอธิ บายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 2 หมด
คาอธิ บายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา หมด
หมด
9786164040663 คาอธิ บายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4
9786164040786 คาอธิ บายประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิด มาตรา 288-366/4
(ลดราคาพิเศษเหลือ 186)
คาอธิ บายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 209-287 และ มาตรา 367-398 หมด
หมด
9786164040199 คาอธิ บายกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย เรื่ อง กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้ นฟู
กิจการของลูกหนี้ (ลดรำคำพิเศษเหลือ 132 บำท)
9786164040830 คาอธิ บายกฎหมายล้มละลาย
9786167425481 กฎหมายอาญา ภาค 1
9789749340127 กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 1
9786167425030 กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3
คาอธิ บายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วย นิ ติกรรม - สัญญา หมด
หมด
9786164040755 คาอธิ บายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วย ทรัพย์
9786164040878 คาอธิ บายวิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
9786164040861 คาอธิ บายกฎหมายลักษณะมรดก
9786164040922 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
9786164040748 ว่าความการถามพยานและการจัดทาเอกสารทางกฎหมาย
9786164040335 การจัดทาเอกสารทางกฎหมาย (ลดรำคำพิเศษเหลือ 210 บำท)
9786164040557 คำอธิ บำยประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 334-366/4

ธานิ ศ เกศวพิทกั ษ์
ธานิ ศ เกศวพิทกั ษ์

เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา

15
15

ส.ค.62
เม.ย.64

560
600

อุดม เฟื่ องฟุ้ง
อุดม เฟื่ องฟุ้ง
อุดม เฟื่ องฟุ้ง
สมชาย จุลนิต์ ิ

เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา

8
7
7
4

ม.ค.61
ต.ค.55
ต.ค.56
พ.ย.62

420
280
300
300

มล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เนติบณ
ั ฑิตยสภา
สถิตย์ ไพเราะ
เนติบณ
ั ฑิตยสภา

12
3

พ.ค.63
มิ.ย.55

310
230

วิชา มหาคุณ
ชีพ จุลมนต์
จิตติ ติงศภัทิย ์
จิตติ ติงศภัทิย ์
จิตติ ติงศภัทิย ์
อัครวิทย์ สุ มาวงศ์
สมจิตร์ ทองศรี
อรรถพล ใหญ่สว่าง
พรชัย สุ นทรพันธุ์
กาชัย จงจักรพันธ์
ถวัลย์ รุ ยาพร
เดชอุดม ไกรฤทธิ์
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

3
7
11
8
7
9
4
7
12
8
3
1
1

ส.ค.59 220
ต.ค.63 420
ก.ย.55 990
2548 640
ส.ค.53 990
หมด หมด
มี.ค.63 275
ก.พ.64 510
ม.ค.64 340
เม.ย.64 430
มี.ค.63 220
ก.ย.60 350
ม.ค.62 140

เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบณ
ั ฑิตยสภำ

42
43
44

9786164040687 คู่มือศึกษำวิชำกฎหมำยรัฐธรรมนูญ
9786164040700 คำอธิ บำยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ ว่ำด้วย ซื้ อขำย แลกเปลี่ยน ให้
9786164040908 กฎหมำยหนี้ : หลักทัว่ ไป

มำนิ ตย์ จุมปำ
ฉันทวัธน์ วรทัต
ดำรำพร ถิระวัฒน์

เนติบณ
ั ฑิตยสภำ
เนติบณ
ั ฑิตยสภำ
เนติบณ
ั ฑิตยสภำ

1
1
2

ธ.ค.62
ม.ค.63
มี.ค.64

220
350
250

รำยกำรหนังสื อของ สำนักงำนศำลยุติธรรม
ลำดับ
1
2

รหัสสิ นค้ ำ
00160017

ชื่ อหนังสื อ
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็ นข้ำรำชกำรตุลำกำรในตำแหน่ง
ผูช้ ่วยผูพ้ ิพำกษำ พร้อมธงคำตอบ วันที่ 2, 9, 16 กุมภำพันธ์ 2562
9786164390485 รวมข้อสอบผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษา แยกรายวิชาพร้อมสถิติรวมคาพิพากษาศาลฎีกา
สนามใหญ่ - เล็ก 5 สมัย พ.ศ.2558 - 2563

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม

สำนักพิมพ์

ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก

สำนักงำนศำลยุติธรรม สำนักงำนศำลยุติธรรม

มี.ค.62

100

สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม

ก.พ.64

590

รำยกำรหนังสื อของ อำจำรย์ เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รหัสสิ นค้ ำ
9786164859555
9786164970328
9789748042992
9786163610294
9786163211354
9786163741868
9789746385077
9786167366074

ชื่ อหนังสื อ
คาอธิ บายกฎหมายอาญา ภาค 1 เล่ม 1
คำอธิ บำยกฎหมำยอำญำภำค 1 เล่ม 2
กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 1
กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2
กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 3

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 4
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
คาถามและแนวคาตอบกฎหมายอาญา
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
คาอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยการดาเนิ นคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

สำนักพิมพ์ ครั้งที่
เกียรติขจร วัจนะสวัส11ดิ์
เกียรติขจร วัจนะสวัส11ดิ์
เกียรติขจร วัจนะสวัส6ดิ์
เกียรติขจร วัจนะสวัส6ดิ์
เกียรติขจร วัจนะสวัส2ดิ์
เกียรติขจร วัจนะสวัส2ดิ์
เกียรติขจร วัจนะสวัส7ดิ์
เกียรติขจร วัจนะสวัส7ดิ์

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
มิ.ย.62 480
มิ.ย.62 460
มิ.ย.53 280
เม.ย.57 340
พ.ย.55 320
ก.ย.57 260
ม.ค.52 240
พ.ย.53 390

9

9789749376133 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย เกี่ยวกับกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ เกียรติขจร วัจนะสวัส1ดิ์

พ.ย.48

240

รำยกำรหนังสื อของนำยสมชัย ฑีฆำอุตมำกร
ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1
00530003 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว
2 9789749432846 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ตอน 1
ซื้ อขาย แลกเปลียน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างทาของ
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

9789749434178 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ตอน 2
ยืม ฝากทรัพย์ ค้าประกัน จานอง จานา ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ
9789749434185 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ตอน 3
บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตัว๋ เงิน หุ ้นส่ วนและบริ ษทั
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 หมด
หมด

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
สมชัย ฑีฆาอุตมากร

สำนักพิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
สมชัย ฑีฆาอุตมากร
มิ.ย.54 200

สมชัย ฑีฆาอุตมากร

สมชัย ฑีฆาอุตมากร

ส.ค.56

200

สมชัย ฑีฆาอุตมากร

สมชัย ฑีฆาอุตมากร

ก.พ.57

230

สมชัย ฑีฆาอุตมากร
สมชัย ฑีฆาอุตมากร
สมชัย ฑีฆาอุตมากร
สมชัย ฑีฆาอุตมากร

สมชัย
สมชัย
สมชัย
สมชัย

ฑีฆาอุตมากร
ฑีฆาอุตมากร
ฑีฆาอุตมากร
ฑีฆาอุตมากร

ส.ค.57 250
2555 หมด
2557 200
2556 หมด

สมชัย
สมชัย
สมชัย
สมชัย
สมชัย
สมชัย
สมชัย

ฑีฆาอุตมากร
ฑีฆาอุตมากร
ฑีฆาอุตมากร
ฑีฆาอุตมากร
ฑีฆาอุตมากร
ฑีฆาอุตมากร
ฑีฆาอุตมากร

เม.ย.63
ก.ย.62
ก.พ.57
มี.ค.56
ธ.ค.56
มิ.ย.63
เม.ย.61

9789749468609 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 หมด
หมด
9789749468869 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 กำรบังคับคดีตำมคำพิพำกษำ
หรื อคาสัง่
สมชัย ฑีฆาอุตมากร
9789749468845 ประมวลกฎหมายวิธีจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชัว่ คราวก่อนพิพากษา
สมชัย ฑีฆาอุตมากร
9789741356911 พยานหลักฐาน
สมชัย ฑีฆาอุตมากร
9789749376348 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2
สมชัย ฑีฆาอุตมากร
9789745190801 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3, 4, 6, 7
สมชัย ฑีฆาอุตมากร
9789749468876 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วย ทรัพย์สินย์
สมชัย ฑีฆาอุตมากร
9789749452080 พรบ.ล้มละลายฯ พรบ.จัดตั้งศาลล้มละลายฯ ข้อกาหนดคดีลม้ ละลายฯ
สมชัย ฑีฆาอุตมากร

400
130
200
230
250
390
420

15
16
17
18
19
20
21
22

9789749468852
หมด
9789749468890
9789749468906
9789749468883
9789749457214
9789749468821
9789749468814

พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วย มรดก หมด
สัมมนำกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง เล่ม 1
สัมมนำกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง เล่ม 2
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
พรบ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงฯ
สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1
สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

สมชัย ฑีฆาอุตมากร
สมชัย ฑีฆาอุตมากร
สมชัย ฑีฆำอุตมำกร
สมชัย ฑีฆำอุตมำกร
สมชัย ฑีฆาอุตมากร
สมชัย ฑีฆาอุตมากร
สมชัย ฑีฆาอุตมากร
สมชัย ฑีฆาอุตมากร

สมชัย ฑีฆาอุตมากร
สมชัย ฑีฆาอุตมากร
สมชัย ฑีฆำอุตมำกร
สมชัย ฑีฆำอุตมำกร
สมชัย ฑีฆาอุตมากร
สมชัย ฑีฆาอุตมากร
สมชัย ฑีฆาอุตมากร
สมชัย ฑีฆาอุตมากร

ม.ค.63
ส.ค.57
พ.ย.63
พ.ย.63
ต.ค.63
ก.พ.61
มิ.ย.62
ก.พ.62

280
200
360
370
150
120
340
320

หนังสื อของกลุ่มจูริสพรูเด้นกรุ๊ ป
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รหัสสิ นค้ ำ
9786165823593
9786165824392
9786165825016
9786165685764
9786165686372
9786163687324
9786165771412
00090003
9786165771436
9786165772433
9786165773409

ชื่ อหนังสื อ
กฎหมำยแพ่งพิสดำร เล่ม 1 ปี 2564
กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 2 ปี 2564
กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 3 ปี 2564
กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 4 ปี 2563
กฎหมายอาญาพิสดาร เล่ม 1 ปี 2563
กฎหมายอาญาพิสดาร เล่ม 2 ปี 2563
กฎหมายวิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 1 ฉบับปรับปรุ งใหม่ปี 2564
กฎหมายวิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 2 ฉบับปรับปรุ งใหม่ปี 2564
กฎหมายวิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 3 ฉบับปรับปรุ งใหม่ปี 2564
กฎหมายวิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 ฉบับปรับปรุ งใหม่ปี 2564
กฎหมายวิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 ฉบับปรับปรุ งใหม่ปี 2564

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

สำนักพิมพ์
จันทร์เจ้ำ
จันทร์เจ้า
จันทร์เจ้า
จันทร์เจ้า
จันทร์เจ้า
จันทร์เจ้า
จันทร์เจ้า
จันทร์เจ้า
จันทร์เจ้า
จันทร์เจ้า
จันทร์เจ้า

ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
พ.ค.64 360
พ.ค.64 360
มิ.ย.64 360
มิ.ย.63 360
มิ.ย.63 360
มิ.ย.63 360
ธ.ค.63 360
ธ.ค.63 360
ธ.ค.63 360
ธ.ค.63 360
ธ.ค.64 360

12
13
14
14
15
16
17
18
19
20

9786165774338
9786165773898
9786165771405
9786165683951
9786165650540
9786164783904
หมด
9786165653831
หมด
9786164976511

กฎหมำยล้มละลำยพิสดำร ปี 2564
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
กฎหมำยพยำนพิสดำร ปี 2564
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
กฎหมาย 3 พรบ.พิสดาร ปรับปรุ งใหม่ พ.ศ. 2564
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
กฎหมายและคดีอาวุธปื น
สรารักษ์ สุ วรรณเสรี
คาฟ้อง-คาร้อง คดีครอบครัว
ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์
อายุความครบวงจร หลักกฎหมายและคาพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับอายุความทุกกรณี สรารักษ์ สุ วรรณเสรี
การฟ้องและการต่อสู ้คดีเช็ค หมด
ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์
คดีเกี่ ยวกับเด็กและเยาวชน (แพ่ง-อาญา)
ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์
คาฟ้องคดีอาญา หมด
ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์
ครบเครื่ องเรื่ องคดีอาญาทุจริ ต
สรารักษ์ สุ วรรณเสรี

จันทร์เจ้ำ
จันทร์เจ้ำ
จันทร์เจ้า
จันทร์เจ้า
จันทร์เจ้า
จันทร์เจ้า
จันทร์เจ้า
จันทร์เจ้า
จันทร์เจ้า
จันทร์เจ้า

3
6
1

ม.ค.64
ม.ค.64
พ.ย.63
พ.ค.63
ต.ค.62
พ.ย.61

6
2
2

พ.ย.62
ม.ค.60
ส.ค.62

360
360
320
380
480
420
220
420
420
520

หนังสื อที่พมิ พ์โดยอำจำรย์เอื้อน ขุนแก้ว
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รหัสสิ นค้ ำ
9786165720557
9786165652360
9786164740419
9786165772877
9786164555884
9786164972957
9786164408142
9786164139060

ชื่ อหนังสื อ
กฎหมายฟื้ นฟูกิจการ
กฎหมายล้มละลาย
วิธีการชัว่ คราวก่อนพิพากษา
กำรบังคับคดีแพ่ง
คู่มือการศึกษากฎหมายหุ ้นส่ วนบริ ษทั
คาอธิ บายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผบู้ ริ โภค
การดาเนิ นคดีแบบกลุ่ม และการขออนุญาตฎีกา
ความรับผิดทางการแพทย์

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
เอื้อน ขุนแก้ว
เอื้อน ขุนแก้ว
เอื้อน ขุนแก้ว
เอื้อน ขุนแก้ว
เอื้อน ขุนแก้ว
เอื้อน ขุนแก้ว
เอื้อน ขุนแก้ว
เอื้อน ขุนแก้ว

สำนักพิมพ์
เอื้อน ขุนแก้ว
เอื้อน ขุนแก้ว
เอื้อน ขุนแก้ว
เอื้อน ขุนแก้ว
เอื้อน ขุนแก้ว
เอื้อน ขุนแก้ว
เอื้อน ขุนแก้ว
เอื้อน ขุนแก้ว

ครั้งที่
12
16
5
8
4
4
2
1

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
Jul-63 340
พ.ย.62 330
ก.ค.61 120
ม.ค.64 330
ก.พ.61 220
ก.ค.62 270
ก.ค.60 200
ก.ค.59 200

หนังสื อของ อ .สหรัฐ กิติ ศุ ภการ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รหัสสิ นค้ ำ
9786165727006
9786164060821
9786164137622
9786165821315
9786165777230
9786165770606
9786165770613
9786165687133
9786164133358
9786164557840
9786164746848

ชื่ อหนังสื อ
หลักและคำพิพำกษำกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
สู่ เส้นทางฝันผูพ้ ิพากษา 2
สู่ เส้นทางฝันผูพ้ ิพากษา
กฎหมำยอำญำ หลักและคำพิพำกษำ
กฎหมำยอำญำ คำพิพำกษำศำลฎีกำและหลักกฎหมำย
หลักและคำพิพำกษำ คำอธิ บำยพรบ.ศำลเยำวชนและครอบครัวฯ
พรบ.ศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัวฯ
หลักกฎหมายและคาพิพากษากม.ลักษณะพยานหลักฐาน คดีแพ่ง/คดีอาญา
จากสาวโรงงานสู่ ตาแหน่งผูพ้ ิพากษา
หลักอำญำ
หลักกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
สหรัฐ กิติ ศุภกำร
สหรัฐ กิติ ศุภการ
สหรัฐ กิติ ศุภการ
สหรัฐ กิติ ศุภกำร
สหรัฐ กิติ ศุภกำร
สหรัฐ กิติ ศุภกำร
สหรัฐ กิติ ศุภกำร
สหรัฐ กิติ ศุภการ
ลัดดาวรรณ หลวงอาจ
สุ จิต ปั ญญำพฤกษ์
สุ จิต ปั ญญำพฤกษ์

สำนักพิมพ์
สหรัฐ กิติ ศุภกำร
สหรัฐ กิติ ศุภการ
สหรัฐ กิติ ศุภการ
สหรัฐ กิติ ศุภกำร
สหรัฐ กิติ ศุภกำร
สหรัฐ กิติ ศุภกำร
สหรัฐ กิติ ศุภกำร
สหรัฐ กิติ ศุภการ
สหรัฐ กิติ ศุภการ
สหรัฐ กิติ ศุภกำร
สหรัฐ กิติ ศุภกำร

ครั้งที่
12
2
4
11
1
5
2
4
11
9

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
พ.ย.63 390
พ.ย.58 150
ส.ค.59 200
พ.ค.64 420
เม.ย.64 250
ม.ค.64 350
ม.ค.64 50
ก.ค.63 350
พ.ค.59 160
เม.ย.61 280
พ.ย.61 250

หนังสื อของ อ .จรัญ ภักดีธนากุล
ลำดับ
1
2
3
4

รหัสสิ นค้ ำ
9786165770255
9786164856042
9786164684218
978165724012

ชื่ อหนังสื อ
คาอธิ บายประมวลกฎหมายแพ่งพาณิ ชย์ ว่าด้วย ผลและความระงับแห่งหนี้
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย อุทธรณ์ - ฎีกา
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย การบังคับคดี
คาอธิ บายกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ลักษณะละเมิด

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
จรัญ ภักดีธนากุล
จรัญ ภักดีธนากุล
จรัญ ภักดีธนากุล
วารี นาสกุล

สำนักพิมพ์ ครั้งที่
จรัญ ภักดีธนากุล 4
จรัญ ภักดีธนากุล 6
จรัญ ภักดีธนากุล 5
จรัญ ภักดีธนากุล 5

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ธ.ค.63 250
เม.ย.62 200
พ.ค.61 250
ก.ย.63 290

หนังสื อของสานักพิมพ์อภิโชติ
ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
ั ฑิต ภาค 1
1 9786167657479 วิเคราะห์ขอ้ สอบเก่า เฉพาะส่ วนวิเคราะห์ ข้อสอบเนติบณ
รวม 16 สมัย สมัยที่ 56-71 (ปี การศึกษา พ.ศ.2546 ถึง 2561)
ั ฑิต ภาค 2
2 9786167657363 วิเคราะห์ขอ้ สอบเก่า เฉพาะส่ วนวิเคราะห์ ข้อสอบเนติบณ
รวม 15 สมัย สมัยที่ 55-69 (ปี การศึกษา พ.ศ.2545 ถึง 2559)
3 9786167657493 วิเคราะห์ขอ้ สอบเก่าข้อสอบอัยการผูช้ ่วย (สนามใหญ่) รวม 12 สมัย
(เฉพาะส่ วนวิเคราะห์) พ.ศ.2541-2559
4 9786167657509 วิเคราะห์ขอ้ สอบเก่า การสอบผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษา (สนามใหญ่) เฉพาะส่ วน
วิเคราะห์ รวม 13 ปี ช่วงการสอบระหว่าง พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2561
5
6
7
8
9
10
11
12
13

9786167657585 คำถำม-คำตอบ ปั ญหำข้อกฎหมำย วิธีพิจำรณำควำมแพ่งและพระธรรมนูญ
ศำลยุติธรรม
9786167657592 คำถำม-คำตอบ ปั ญหำข้อกฎหมำย วิธีพิจำรณำควำมอำญำ และ
พยำนหลักฐำน
9786167657615 คำถำม-คำตอบ ปั ญหำข้อกฎหมำยอำญำ จำกคำพิพำกษำฎีกำ
9786167657608 คำถำม-คำตอบ ปั ญหำข้อกฎหมำยแพ่ง จำกคำพิพำกษำฎีกำ
9786167657578 คู่มือการศึกษาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
9786167657486 ปั ญหา-คาตอบ และคาพิพากษาฎีกา กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา กฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ
9786167657561 ปั ญหา-คาตอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง
9786167657394 ปั ญหา-คาตอบ กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร
9786167657448 คาถาม-คาตอบ กฎหมายล้มละลาย

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม

สำนักพิมพ์

ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก

สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง

อภิโชติ

พ.ค.62

290

สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง

อภิโชติ

ธ.ค.60

270

สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง

อภิโชติ

พ.ค.62

250

สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง

อภิโชติ

ก.ย.62

300

ประเสริ ฐ เสี ยงสุ ทธิ วงศ์ สำนักพิมพ์อภิโชติ

ธ.ค.63

270

ประเสริ ฐ เสี ยงสุ ทธิ วงศ์
ประเสริ ฐ เสี ยงสุ ทธิ วงศ์
ประเสริ ฐ เสี ยงสุ ทธิ วงศ์
ประเสริ ฐ เสี ยงสุ ทธิ วงศ์

สำนักพิมพ์อภิโชติ
อภิโชติ
อภิโชติ
สานักพิมพ์อภิโชติ

ธ.ค.63
พ.ค.64
พ.ค.64
ธ.ค.63

320
250
350
420

สุ พิศ
สุ พิศ
สุ พิศ
สุ พิศ

อภิโชติ
อภิโชติ
อภิโชติ
สานักพิมพ์อภิโชติ

ก.ค.62
ส.ค.63
ก.ค.61
พ.ย.61

250
200
235
185

ปราณี ตพลกรัง
ปราณี ตพลกรัง
ปราณี ตพลกรัง
ปราณี ตพลกรัง

หนังสื อที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ปณรัชช
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รหัสสิ นค้ ำ
9786164558113
9786164558755
9786164559028
9786164851436
9786164851603
9786164747142
9786164744714
9786165774031
9786164552562
9786165651011
9786165773775
9786165773065
9786165774536
978165776226
9786165686600
9786165680844
9786164970410
9786164407251
9786164132924
9786164407268

ชื่ อหนังสื อ
พร้อมสอบสิ ทธิ มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม จับ ค้น ขัง ปล่อยชัว่ คราว
พร้อมสอบ ป.วิ.อ. ภาค 1-2 มาตรา 1-156 เล่ม 1
พร้อมสอบ ป.วิ.อ. ภาค 1-2 มาตรา 1-156 เล่ม 2
พร้อมสอบ ป.วิ.อ. ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น มาตรา 157-192
พร้อมสอบ ป.วิ.อ. ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา มาตรา 193-225
พร้อมสอบการค้าระหว่างประเทศ หนังสื อหมด
พร้อมสอบกฎหมายปกครอง หนังสื อหมด
ถามตอบประเด็นสาคัญ กฎหมายล้มละลาย
ถาม-ตอบประเด็นสาคัญ วิ.แพ่งภาค 3 ฉบับเตรี ยมสอบ
เตรี ยมสอบพิชิตใบอนุญาตว่าความ
ตัวบทแผนผังมำตรำสำคัญ กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง
ตัวบทแผนผังมำตรำสำคัญกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
ตัวบทแผนผังมำตรำสำคัญ กฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์
ตัวบทแผนผังมำตรำสำคัญ กฎหมำยอำญำ
เทคนิ คกำรเขียนตอบข้อสอบวิชำกฎหมำย เขียนตอบอย่ำงไรให้ได้คะแนน
ถำม-ตอบ ฉบับสมบูรณ์ กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง หนังสื อหมด
คดียกฟ้องจากเรื่ องจริ ง ตอน แจ้งความเท็จ ฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ
การชัง่ น้ าหนักพยานหลักฐานของศาล หนังสื อหมด
ทาไมประกันตัวไม่ได้ แล้วต้องทาอย่างไรจึงจะได้ประกันตัว
คดียกฟ้องจากเรื่ องจริ ง ตอน มียาบ้า ทาไมไม่ติดคุก

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
ก้องวิทย์ วัชราภรณ์
ก้องวิทย์ วัชราภรณ์
ก้องวิทย์ วัชราภรณ์
ก้องวิทย์ วัชราภรณ์
ก้องวิทย์ วัชราภรณ์
ก้องวิทย์ วัชราภรณ์
ก้องวิทย์ วัชราภรณ์
กฤษฎา โพธิ สาขา
กฤษฎา โพธิ สาขา
กฤษฎา โพธิ สาขา
ไกรศิริ แก้วยี่
ไกรศิริ แก้วยี่
ไกรศิริ แก้วยี่
ไกรศิริ แก้วยี่
เกียรติยศ ศักดิ์แสง
คมสัน อ้นโตน
ชนบท ศุภศรี
ชนบท ศุภศรี
ชนบท ศุภศรี
ชนบท ศุภศรี

สำนักพิมพ์
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช

ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
มี.ค.61 150
มี.ค.61 190
มี.ค.61 190
ก.พ.62 180
ก.พ.62 160
ส.ค.61 160
ส.ค.61 180
1 ม.ค.64 160
1 ม.ค.61 120
5 ต.ค.62 170
3 ม.ค.64 180
3 ม.ค.64 180
3 ก.พ.64 225
3 มี.ค.64 175
2 มิ.ย.63 80
1 มี.ค.63 220
1 2562 300
1 ส.ค.60 140
1 2559 300
2 ส.ค.60 300

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

9786163826220
9786162603587
หมด
หมด
9786165659604
9786165728546
9786165651684
9786165682305
9786165720090
9786165650151
9786165687980
9786165689878
9786165778060
9789740538462
9786164859043
9786164294714
9786164408661
9786165724944
9786165680851
9786165725200
9786164556706

กว่าจะได้นงั่ บัลลังก์ศาล
คู่มือฎีกำสำคัญ กฎหมำยลักษณะ ครอบครัว - มรดก
พรบ.ล้มละลำย ฉบับกำยวิภำค หนังสื อหมด
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ฉบับกายวิภาค หนังสื อหมด

ณัฐปกรณ์ พิชญปั ญญาธรรม
ปณรัชช
ทีปกรณ์ โกมลพันธ์พร ปณรัชช
ธิ ติพล ศรี ประทักษ์
ปณรัชช
ธิ ติพล ศรี ประทักษ์
ปณรัชช
ธิ ติพล ศรี ประทักษ์
ปณรัชช
ธิ ติพล ศรี ประทักษ์
ปณรัชช
ธิ ติพล ศรี ประทักษ์
ปณรัชช
ธิ ติพล ศรี ประทักษ์
ปณรัชช
ธิ ติพล ศรี ประทักษ์
ปณรัชช
ธี ระศักดิ์ สุ โชตินนั ท์ ปณรัชช
ธี ระศักดิ์ สุ โชตินนั ท์ ปณรัชช
ธี ระศักดิ์ สุ โชตินนั ท์ ปณรัชช
ธี ระศักดิ์ สุ โชตินนั ท์ ปณรัชช
ประทีป อ่าววิจิตรกุล ปณรัชช
ประทีป อ่าววิจิตรกุล ปณรัชช

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับกายวิภาค
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับกายวิภาค
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับกายวิภาค
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ฉบับกายวิภาค
รวมกฎหมายแรงงาน ฉบับกายวิภาค
คู่มือทนายความฝึ กหัดภาคปฏิบตั ิคดีแพ่ง
คู่มือทนายความเขียนคาร้อง คาแถลง คาขอ คาบอกกล่าว
คู่มือสอบตัว๋ ทนาย
คู่มือทนำยควำมฝึ กหัดคดีอำญำ
ป.วิ.พ.อุทธรร์ ฎีกา ฉบับ Concise
ฟ้องแพทย์
ความรู ้เกี่ ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐและผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
ประทีป ทับอัตตานนท์ ปณรัชช
หลักกฎหมำยเอกชน
ประทีป ทับอัตตำนนท์ ปณรัชช
คู่มือกำรจัดกำรมรดก ด้วยตนเอง
ประทีป ทับอัตตำนนท์ ปณรัชช
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1
ไพโรจน์ วายุภาพ
ปณรัชช
คาอธิ บายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
ไพโรจน์ วายุภาพ
ปณรัชช
กฎหมายวิ.แพ่ง ภาค 4 วิธีการชัว่ คราวก่อนพิพากษา และการบังคับตาม
ไพโรจน์ วายุภาพ
ปณรัชช
คาพิพากษาหรื อคาสัง่

9
3
1
3
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1
4

พ.ค.58
ส.ค.61
มี.ค.61
ก.ค.62
มี.ค.63
พ.ย.63
พ.ย.62
เม.ย.63
ส.ค.63
ต.ค.62
ก.ค.63
ส.ค.63
มี.ค.64
ก.พ.51
ต.ค.61

180
145
180
330
210
270
210
120
180
450
300
470
480
260
180

1
1
1
6

ก.พ.60
ส.ค.60
2563
มี.ค.63

100
150
300
450

8
1

ก.ย.63
ก.พ.61

250
340

42
43

44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

ายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่
ง ภาค 3 อุงทลัธรณ์
และฎี
9786164857728 คาอธิ บายประมวลกฎหมายวิ
ธีพิจารณาความแพ่
กษณะ
2 วิกธาี พิจารณา
9786164788800 วิสามัญ
ในศาลชั้นต้น หมวด 1 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ และ หมวด 2 การพิจารณาโดย
ขาดนัด
9786165655163 คาอธิ บายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผบู้ ริ โภค
9786164458581 ข้อเท็จจริ งและการวินิจฉัยปั ญหาข้อเท็จจริ ง
9786165655156 คำอธิ บำยศำลอำญำคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบและวิธีพิจำรณำคดี
ทุจริ ตและประพฤติมิชอบ กับ ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผูด้ ำรงตำแหน่ง
ทำงกำรเมืองและวิธีพิจำรณำคดีอำญำของผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
9786165823319 การเขียนคาพิพากษากับภาษาเขียน
9786164858206 คาศัพท์กฎหมายและคาศัพท์ที่น่าสนใจ ฉบับคัดสรร
9786164859241 กฎหมายแรงงาน ฉบับคัดสรร
9786164972872 คู่มือวางแผนการสอบและหลักการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
9786164973718 คู่มือสัมมนาและวิเคราะห์ขอ้ สอบกฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1
9786165685955 สัมมนากฎหมายหนี้ (ภาคจบบริ บูรณ์) พร้อมบทวิเคราะห์ขอ้ สอบ
00050065 หนังสื อวิชาข้อเท็จจริ ง
9786165728515 ทนายความกับคดียาเสพติด
9786165779586 หมิ่นประมาท
9786165726597 ความรุ นแรงทางเพศ
9786165689328 ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน ถาม-ตอบ อาญา แก้ไขฯ 2563
9786164400115
9786165684231
9786164858428
9786164859272

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 เล่มกลำง
รวมกฎหมำยแรงงำน
รวมกฎหมำยปกครอง
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ

ไพโรจน์ วายุภาพ

ปณรัชช

6

มี.ค.62

320

ไพโรจน์ วายุภาพ
ไพโรจน์ วายุภาพ
ไพโรจน์ วายุภาพ

ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช

1
4
2

ธ.ค.61
ม.ค.63
ต.ค.60

350
300
400

ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ร้ อยเอก หลวงสัตถยุทธชานาญ ปณรัชช
รุ่ งวิทย์ มาศงามเมือง
ปณรัชช
รุ่ งวิทย์ มาศงามเมือง
ปณรัชช
รุ่ งวิทย์ มาศงามเมือง
ปณรัชช
สมชาย พงษ์พฒั นาศิลป์ ปณรัชช
สมชำย พงษ์พฒั นำศิลป์ ปณรัชช
สมชำย พงษ์พฒั นำศิลป์ ปณรัชช
สมชำย พงษ์พฒั นำศิลป์ ปณรัชช
สมชาย พงษ์พฒั นาศิลป์ ปณรัชช

1
2
1
1
2
2
2

ธ.ค.62
พ.ค.64
ต.ค.62
พ.ค.62
ก.ค.62
ส.ค.62
มิ.ย.63
ไม่ระบุ
2563
2564
2563
ก.ค.63
เม.ย.60
พ.ค.63
พ.ค.62
มิ.ย.62

400
290
95
120
290
330
230
350
450
220
350
480
80
160
180
140

ไพโรจน์ วำยุภำพ
ไพโรจน์ วายุภาพ
พลเพ็ชรุ์
พลเพ็ชรุ์
พลภวิษย์ พันธุ์คาเกิด
พลภวิษย์ พันธุ์คาเกิด
พลภวิษย์ พันธุ์คาเกิด

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

9786165651882
9786165687577
9786165777056
9786165651677
9786164852068
9786164855816
9786165686525
9786164978263
9786165653473
9786165776097
9786165823876

คดียำเสพติด แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
หลักแพ่งและพำณิ ชย์
หลักกำรเขียนอุทธรณ์-ฎีกำ คดีอำญำ
คู่มือทวนสอบ ประเด็นสาคัญ รัฐธรรมนูญ 2560 หนังสื อหมด
คู่มือทวนสอบสรุ ปหลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
คู่มือทวนสอบกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา
คู่มือทวนสอบ สรุ ปประเด็นข้อสอบ ป.พ.พ.
คู่มือทวนสอบ สรุ ปประเด็นข้อสอบ ป.วิ.พ. พร้อมข้อสังเกต หนังสื อหมด
คู่มือทวนสอบประเด็นสำคัญ พระธรรมนูญศำลยุติธรรม หนังสื อหมด
คู่มือทวนสอบ สรุ ปประเด็นข้อสอบกฎหมำยลักษณะพยำน
คู่มือทวนสอบ หลักสำคัญกฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

สุ จิต ปั ญญำพฤกษ์
สุ จิต ปั ญญำพฤกษ์
สนอง แก่นแก้ว
Absolute Law
Absolute Law
Absolute Law
Absolute Law
Absolute Law
Absolute Law
Absolute Law
Absolute Law

ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช

4
11
2
2
1
3
3
1
1
2
2

2562
มิ.ย.63
2564
2562
ก.พ.62
เม.ย.62
มิ.ย.63
2562
2562
ก.พ.64
พ.ค.64

220
190
200
120
100
250
190
190
90
140
200

บริษทั สำนักพิมพ์ วญ
ิ ญูชน จำกัด
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รหัสสิ นค้ ำ
9786162696312
9786162695742
9786162696664
9786162699634
9786162699221
9786162698644
9786162695995
9786162696046

ชื่ อหนังสื อ
หลักการ กฎหมาย และการบริ หาร แรงงานสัมพันธ์
กฎหมายแรงงานกับการบริ หารงานบุคคล
กฎหมายแรงงานสาหรับนักบริ หาร
คาอธิ บายกฎหมายแรงงาน
หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน หนังสื อหมด
หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน ว่าด้วย รัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
กฎหมายอาญา สาหรับนักรัฐศาสตร์ เล่ม 1 หนังสื อหมด
กฎหมายอาญา สาหรับนักรัฐศาสตร์ เล่ม 2 หนังสื อหมด

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
สำนักพิมพ์
เกษมสันต์ วิลาวรรณ วิญญูชน
เกษมสันต์ วิลาวรรณ วิญญูชน
เกษมสันต์ วิลาวรรณ วิญญูชน
เกษมสันต์ วิลาวรรณ วิญญูชน
เกรี ยงไกร เจริ ญธนาวัฒน์ วิญญูชน
เกรี ยงไกร เจริ ญธนาวัฒน์ วิญญูชน
เกียรติศกั ดิ์ ตันติจริ ยาพันธ์วิญญูชน
เกียรติศกั ดิ์ ตันติจริ ยาพันธ์วิญญูชน

ครั้งที่
15
13
17
28
6
10
3
3

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ต.ค.60 210
พ.ค.60 160
มี.ค.61 150
พ.ย.63 400
ก.ค.63 540
ม.ค.63 250
ก.ค.60 200
ก.ค.60 240

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

9786165810074
9786162699528
9786162697920
9786162699658
9786162698538
9786162699023
9786162699399

กฎหมายล้มละลาย
คาอธิ บายกฎหมายมรดก
หลักวิชากฎหมายภาษีอากร
คำอธิ บำยกฎหมำยลักษณะบุคคล : บุคคลธรรมดำและนิ ติบุคคล

ผลผูกพันของข้อเท็จจริ งในคำพิพำกษำ
องค์กำรกำรค้ำโลกกับกำรค้ำบริ กำรระหว่ำงประเทศ
กำรคุม้ ครองสถำบันพระมหำกษัตริ ยใ์ นรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
และมำตรำ 112 ของประมวลกฎหมำยอำญำ
9786162699504 รวมกฎหมำยกำรคลังและวิธีกำรงบประมำณ ฉบับหัวเรื่ องเรี ยงมำตรำ
9786162699726 กำรใช้กำรตีควำมกฎหมำย
9786162698903 กำรระงับข้อพิพำททำงสัญญำธุรกิจระหว่ำงประเทศ หนังสื อหมด
9786162699160 พจนำนุกรมกฎหมำย
9786162697302 รากฐานกฎหมายอาญา หนังสื อหมด
9786162699894 คาอธิ บายกฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 1
9786162699986 คาอธิ บายกฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2
9786162699979 คาอธิ บายกฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 3
9786162699344 หลักพื้นฐานกฎหมายอาญา เล่ม 1
9786165810098
9786162696909
9786162697050
9786162699597
9786165810111
9786165810128
9786162696732

คาอธิ บายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 หนังสื อหมด
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 หนังสื อหมด
กฎหมายอาญาภาคทัว่ ไป
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2
คู่มือประชาชน สิ ทธิ ของเข้าพเจ้าในคดีอาญา

กฤษฎา อภินวถาวรกุล
กฤษรัตน์ ศรี สว่าง
กฤษรัตน์ ศรี สว่าง
กิตติศกั ดิ์ ปรกติ
ไกรพล อรัญรัตน์
ไกรจักร ธี รตยำคีนนั ท์

วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน

3
4
1
11
1
1

เม.ย.64
ก.ย.63
มิ.ย.63
พ.ย.63
ม.ค.63
พ.ค.63

240
220
300
280
320
200

กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
กรณ์ อรรถเนติศำสตร์
กองทุนศ.จิตติ ติงศภัทิย ์
เขมจุฑำ สุ วรรณจินดำ
ขุนสมำหำรหิตะคดี
คณพล จันทน์หอม
คณพล จันทน์หอม
คณพล จันทน์หอม
คณพล จันทน์หอม
คณพล จันทน์หอม
คนึง ฦาไชย
คนึง ฦาไชย
คนึง ฦาไชย
คณิ ต ณ นคร
คณิ ต ณ นคร
คณิ ต ณ นคร
คณิ ต ณ นคร

วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน

1
1
4
1

ก.ย.63
ก.ย.63
ธ.ค.63
พ.ค.63
ก.ค.63
ก.ย.61
ก.พ.64
มี.ค.64
มี.ค.64
ก.ย.63
เม.ย.64
มิ.ย.61
ก.ค.61
ต.ค.63
พ.ค.64
พ.ค.64
เม.ย.61

160
140
380
240
360
110
650
300
500
440
200
380
320
560
560
380
200

2
3
6
6
1
9
11
9
7
10
10
1

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

9786162698040
9786162698507
9786162699719
9786165810081
9786162699313
9786162699955
9786162699580
9786162698668
9786162698002
9786162699627
9786162698521
9786162698637
9786162699306
9786162699603
9786162698651
9786162699474
9786162699948
9786162697197
9786162697203
9786162699535
9786162697845
9786162698705

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ
กฎหมายปริ ทรรศน์ ใน "วารสารอัยการ" และอื่น ๆ
วิพากษ์นกั กฎหมาย
ข้อสังเกตในการชัง่ น้ าหนักพยานหลักฐานและการเขียนคาพิพากษา
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย หนังสื อหมด
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วย ประกันภัย
กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1
กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2
การร่ างสัญญาภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย หนังสื อหมด

คณิ ต ณ นคร
คณิ ต ณ นคร
คณิ ต ณ นคร
จิตติ ติงศภัทิย ์
จิตติ ติงศภัทิย ์
จิตติ ติงศภัทิย ์
จุมพต สายสุ นทร
จุมพต สายสุ นทร
จุมพต สายสุ นทร
จุมพต สายสุ นทร

วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
จันทรลักษณ โชติรัตนดิลก วิญญูชน

4
1
1
7
13
16
15
12
12
2
6

ก.ค.62
ธ.ค.62
ธ.ค.63
เม.ย.64
สค.63
ก.พ.64
ต.ค.63
ก.พ.62
ก.ค.62
พ.ย.63
ธ.ค.62

280
180
140
160
200
160
400
470
160
400
220

วิญญูชน

1

ก.พ.63

100

วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน

1
6
1
1
5
1
1
29
11
13

ส.ค.63
ก.ย.63
ก.พ.63
ก.ย.63
ก.พ.64
ส.ค.61
ส.ค.61
ก.ย.63
เม.ย.62
ก.พ.63

360
260
180
220
360
160
280
320
340
560

INTERNATIONAL LAW
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสาหรับนักกฎหมาย
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสาหรับนักกฎหมาย เรี ยนภาษาอังกฤษจากข้อสอบ
ผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษา ข้อสอบอัยการผูช้ ่วย
จันทรลักษณ โชติรัตนดิลก
กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบตั ิงานในการออกหมายเรี ยก หมายอาญา การจับ
การควบคุม การขัง การจาคุก การค้น การปล่อยชัว่ คราว
จักรพงษ์ วิวฒั น์วานิช
หลักและทฤษฎีการสอบสวน
จักรพงษ์ วิวฒั น์วานิช
เรี ยนกฎหมายง่ายนิ ดเดียว
เจษฎา ทองขาว
คาอธิ บายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วย บุคคลธรรมดา หนังสื อหมดเจษฎา ทองขาว
คาอธิ บายวิชาการว่าความและศาลจาลอง
จุมพล ชื่ นจิตต์ศิริ
ถาม-ตอบ กฎหมายอาญาภาคทัว่ ไป หนังสื อหมด
เฉลิมพล สาระกิจ
องค์กรอิสระ : ข้อพิจารณาทางกฎหมายมหาชน หนังสื อหมด
ชาญชัย แสวงศักดิ์
คาอธิ บายกฎหมายปกครอง
ชาญชัย แสวงศักดิ์
คาอธิ บายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ชาญชัย แสวงศักดิ์
คาอธิ บายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง หนังสื อหมด
ชาญชัย แสวงศักดิ์

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

9786162698736 กฎหมายมหาชน วิวฒั นาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและ
ในประเทศไทย
9786162698781 คาอธิ บายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หนังสื อหมด
9786162698675 ความรับผิดชอบของรัฐ : ความรับผิดทางละเมิดและความรับผิดชอบโดย
ปราศจากความผิด
9786162698866 กฎหมายปกครองเกี่ ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
9786162696800 รัฐและนิ ติบุคคลมหาชน หนังสื อหมด
9786162695858 กฎหมายปกครองเกี่ ยวกับการบริ หารงานบุคคลและการดาเนินการทางวินยั
ของข้าราชการประเภทต่าง ๆ หนังสื อหมด
9786162699412 กฎหมายเกี่ ยวกับวินยั การเงินการคลังของรัฐ วิธีการงบประมาณและการ
เงินแผ่นดิน
9786162698378 ข้อควรรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
9786162699122 สัญญาของทางราชการ : กฎหมายเปรี ยบเทียบ
9786162699771 โทษทางปกครอง : กฎหมายเปรี ยบเทียบ
9786162698323 กฎหมายบัญชีภาษีอากร
9786162698934 กฎหมายรัฐธรรมนูญ หนังสื อหมด
9786162698927
9786162695322
9786162699696
9786162699153
9786162699788
9786162699269
9786162699337
9786162699962

นิ ติปรัชญา
ถาม-ตอบ กฎหมายมหาชน และประวัติศาสตร์ กฎหมายไทย
คาอธิ บายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
ความรู ้ทวั่ ไปและหลักการพื้นฐานทางกฎหมาย
คำศัพท์ภำษำอังกฤษสำหรับนักกฎหมำย
หลักกฎหมำยระหว่ำงประเทศแผนกคดีเมือง หนังสื อหมด
กฎหมำยระหว่ำงประเทศ แผนกคดีบุคคล
สรุ ปหลักกฎหมายค้าประกัน จานอง จานา

ชาญชัย แสวงศักดิ์
ชาญชัย แสวงศักดิ์

วิญญูชน
วิญญูชน

6
11

ก.พ.63
มี.ค.63

420
460

ชาญชัย แสวงศักดิ์
ชาญชัย แสวงศักดิ์
ชาญชัย แสวงศักดิ์

วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน

1
4
1

ก.พ.63
เม.ย.63
เม.ย.61

220
680
320

ชาญชัย แสวงศักดิ์

วิญญูชน

1

มิ.ย.60

500

ชาญชัย แสวงศักดิ์
ชาญชัย แสวงศักดิ์
ชาญชัย แสวงศักดิ์
ชาญชัย แสวงศักดิ์
ชัยสิ ทธิ์ ตราชูธรรม
ฐากูร ศิริยทุ ธ์วฒั นา
ดิเรก ควรสมาคม
ดิเรก ควรสมาคม
ดิเรก ควรสมาคม
ดิเรก ควรสมาคม
ดวงเด่น นำคสี หรำช
ดวงเด่น นำคสี หรำช
ดวงเด่น นำคสี หรำช
เดือนเด่น นาคสี หราช

วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน

2
1
1
1
1
4
2
4
3
1
8
3
3
5

ก.ย.63
พ.ย.62
มิ.ย.63
ม.ค.64
ต.ค.62
เม.ย.63
พ.ค.63
ธ.ค.59
ธ.ค.63
ก.ค.63
ม.ค.64
ส.ค.63
ก.ย.63
ก.พ.64

280
440
240
320
300
240
220
170
280
260
320
230
340
340

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

9786162699238
9786162699214
9786162699641
9786162699573
9786162697333
9786162699795
9786162699993
9786162698477
9786165810012
9786162698606
9786162696213
9786162695223
9786162695353
9786162699566
9786162696244
9786164880030
9786162698231
9786164880108
9786162699757
9786162699740
9786165810159
9786162699481
9786162699733

สรุ ปหลักกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสัง่ ลาภมิควรได้ ฉบับพร้ อมสอบ เดือนเด่น นาคสี หราช

วิญญูชน
ถาม-ตอบ บุคคล : แพ่งหลักทัว่ ไป
เดือนเด่น นาคสี หราช วิญญูชน
ถาม-ตอบ ละเมิด
เดือนเด่น นาคสี หราช วิญญูชน
กฎหมายภาษีอากร
ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม วิญญูชน
หลักกฎหมายซื้ อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ หนังสื อหมด ตุลญา โรจน์ทงั คา
วิญญูชน
กฎหมายอาญาภาคทัว่ ไป
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ วิญญูชน
คาอธิ บายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ วิญญูชน
กฎหมายเบื้องต้นทางธุ รกิจ
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ วิญญูชน
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ วิญญูชน
สังคมกับกฎหมาย
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ วิญญูชน
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : GATT และ WTO : บททัว่ ไป หนังสื อหมดทัชชมัย ทองอุไร
วิญญูชน
คาอธิ บายพรบ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบและวิธีพิจารณาคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 หนังสื อหมด
ธานิ ศ เกศวพิทกั ษ์
วิญญูชน
กฎหมายอาญาเปรี ยบเทียบ หนังสื อหมด
นันทัช กิจรานันทน์
วิญญูชน
คนไม่ใช่เขียนตอบอะไรก็ผิด
นันทัช กิจรานันทน์
วิญญูชน
หลักกฎหมายปกครองเกี่ ยวกับบริ การสาธารณะ
นันทวัฒน์ บรมานันท์ วิญญูชน
หลักกฎหมำยเอกเทศสัญญำ ลักษณะ จ้ำงแรงงำน-จ้ำงทำของ-รับขน
นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ วิญญูชน
กฎหมำยลักษณะห้ำงหุ ้นส่ วน บริ ษทั จำกัด และบริ ษทั มหำชนจำกัด
นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ วิญญูชน
หลักกฎหมำยเอกเทศสัญญำ ลักษณะ ตัวแทน - นำยหน้ำ หนังสื อหมด
นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ วิญญูชน
กฎหมำยระหว่ำงประเทศ เล่ม 1
นพนิธิ สุริยะ
วิญญูชน
กฎหมำยระหว่ำงประเทศ เล่ม 2
นพนิธิ สุริยะ
วิญญูชน
ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ ยวกับกฎหมำยวินยั ข้ำรำชกำร
นิติกร ชัยวิเศษ
วิญญูชน
หลักกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ เล่ม 1
ณรงค์ ใจหำญ
วิญญูชน
หลักกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ เล่ม 2
ณรงค์ ใจหำญ
วิญญูชน

1
3
3
2
4
22
18
18
44
6
5

ส.ค.63
ก.ค.63
พ.ย.63
ต.ค.63
ก.ย.61
ม.ค.64
มี.ค.64
พ.ย.62
มี.ค.64
ม.ค.63
ต.ค.60

280
260
90
300
280
280
400
400
600
200
560

1
1
5
5
2
4
3
11
12
1
13
6

มี.ค.61
ธ.ค.59
ต.ค.63
ต.ค.60
ก.พ.62
ก.ย.62
มี.ค.62
ม.ค.64
ม.ค.64
พ.ค.64
ต.ค.63
ธ.ค.63

320
200
150
340
280
440
270
220
320
100
400
360

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

9786162697432
9786162698774
9786162698996
9786164880399
9786164880658
9786165810036
9786162699139
9786162699320
9786162697791
9786162698286
9786162698613
9786162699559
9786168139127
9786162699870
9786162699054
9786162699825
9786165810005
9786162699207
9786162696855
9786162696824
9786162699917
9786162699078
9786162695445
9786162699856

หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ หนังสื อหมด
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
หลักกฎหมายเกี่ ยวกับการควบคุมฝ่ ายปกครอง
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
คาอธิ บายกฎหมายลักษณะทรัพย์
สิ ทธิ มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
กฎหมายอาญาชั้นสู ง
ห้องเรี ยน รัฐธรรมนูญ แบบ Active Learning
ความรู ้เกี่ ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา
ความรับผิดของกรรมการบริ ษทั และรัฐวิสาหกิจ
หลักกฎหมายครอบครัว
นิ ติปรชญา
หลักนิ ติธรรม : คาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ไทย-เยอรมนี
ตัวแทน นายหน้า
ซื้ อขาย แลกเปลี่ ยน ให้
คาอธิ บายยืม ฝากทรัพย์
คาอธิ บายเช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ
คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิ ชยนาวี
คาอธิ บายพรบ.การขนส่ งต่อเนื่องหลายรู ปแบบ พ.ศ.2548 หนังสื อหมด
คำอธิ บำยจ้ำงแรงงำน จ้ำงทำของ รับขน
กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ หนังสื อหมด
คดีปกครองใกล้ตวั 10 สิ ทธิ ประชาชนกับพื้นที่สาธารณะ
เตรี ยมสอบเข้านิติศาสตร์ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป

บรรเจิด สิ งคะเนติ
บรรเจิด สิ งคะเนติ
บรรเจิด สิ งคะเนติ
บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
บัญญัติ สุ ชีวะ
ปกป้ อง ศรี สนิท
ปกป้ อง ศรี สนิท
ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล
ปวริ ศร เลิศธรรมเทวี
ปรี ชา ส่ งสัมพันธ์
ประสพสุ ข บุญเดช
ปรี ดี เกษมทรัพย์
ปั ญญา อุดชาชน
ไผทชิต เอกจริ ยกร
ไผทชิต เอกจริ ยกร
ไผทชิต เอกจริ ยกร
ไผทชิต เอกจริ ยกร
ไผทชิต เอกจริ ยกร
ไผทชิต เอกจริ ยกร
ไผทชิต เอกจริ ยกร
พรชัย วิสุทธิ ศกั ดิ์
พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์

วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน

วิญญูชน
วิญญูชน

2
3
7
4
10
18
1
3
1
3
2
20
15
1
16
11
18
22
9
2
16
1
1
11

พ.ย.61
มี.ค.63
พ.ค.63
ส.ค.62
ม.ค.63
เม.ย.64
มิ.ย.63
ก.ย.63
เม.ย.62
ก.ย.62
ม.ค.63
ต.ค.63
ต.ค.60
เม.ย.64
มิ.ย.63
ก.พ.64
มี.ค.64
ก.ค.63
มิ.ย.61
พ.ค.61
ก.พ.64
มิ.ย.63
ก.พ.60
ก.พ.64

180
300
400
280
390
280
180
240
260
180
180
220
350
220
380
440
260
400
380
380
340
220
150
280

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

9786168139844
9786162695162
9786164881204
9786162699849
9786162699764
9786162698958
9786165810043
9786162698514
9786162698156
9786162697715
9786162698026
9786162699177
9786162699931
9786162697869
9786162697234
9786162699832
9786162699702
9786162699108
9786162699801
9786162699030
9786164550773
9786162699191
9786162694905
9786162697852

คาอธิ บายปพพ.ว่าด้วย มรดก หนังสื อหมด
หลักกฎหมายเกี่ ยวกับการดาเนินการทางวินยั หนังสื อหมด
หลักกฎหมำยมรดก หนังสื อหมด
คำอธิ บำยระบบศำลและพระธรรมนูญศำลยุติธรรม
หลักกฎหมำยประกันภัย
กฎหมำยปกครอง หนังสื อหมด
คำสอนวิชำกฎหมำยเปรี ยบเทียบของศ.พิชยั ศักดิ์ หรยำงกูร
คาอธิ บายกฎหมายละเมิด
วิชาว่าความและมรรยาททนายความ
ศิลปะของกำรซักพยำนและกำรแถลงกำรณ์ดว้ ยวำจำ หนังสื อหมด
นิ ติวิธี การใช้และการตีความกฎหมายฯ
ระบบกฎหมายซี วิลลอว์
แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
ควำมรู ้ทวั่ ไปเกี่ ยวกับกฎหมำย หนังสื อหมด
กฎหมำยกำรแพทย์สมัยใหม่
ข้อควำมคิดและหลักกำรพื้นฐำนบำงประกำรของกฎหมำยปกครอง
กฎหมำยแรงงำน
คำอธิ บำยกม.ลักษณะละเมิด จัดกำรงำนนอกสัง่ ลำภมิควรได้ หนังสื อหมด
คาอธิ บายนิติกรรม-สัญญา
ถาม-ตอบ นิ ติกรรม-สัญญา (มูลหนี้ 1)
อธิ บายศัพท์ นิ ติกรรม-สัญญา หนังสื อหมด
คาอธิ บายกฎหมายลักษณะ หนี้ (ผลแห่งหนี้)
กฎหมายความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
กฎหมายแข่งขันทางการค้า ในประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหพันธ์สาธารณ-

เพรี ยบ หุตางกูร
พัฒน์พงศ์ อมรวัฒน์
ไพโรจน์ กัมพูสิริ
ไพโรจน์ วำยุภำพ
พนำรัตน์ มำศฉมำดล
พนำรัตน์ มำศฉมำดล
พิชยั ศักดิ์ หรยำงกูร
ภัทรศักดิ์ วรรณแสง
มารุ ต บุนนาค
มำรุ ต บุนนำค
มานิ ตย์ วงศ์เสรี
มุนินทร์ พงศาปาน
มุนินทร์ พงศาปาน
รวินท์ ลีละพัฒนะ
วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
วรพจน์ วิศรุ ตพิชญ์
วิจิตรำ (ฟุ้งลัดดำ) วิเชียรชม

ศนันทกรณ์ โสตถิพนั ธุ์

ศนันท์กรณ์ โสตถิพนั ธุ์
ศนันท์กรณ์ โสตถิพนั ธุ์
ศนันท์กรณ์ โสตถิพนั ธุ์
ศนันทกรณ์ โสตถิพนั ธุ์
ศักดา ธนิตกุล

วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน

วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน

16
1
7
15
3
1
1
10
16
2
1
3
16
4
1
4
7
9
24
5
5
5
3

ต.ค.61
ต.ค.59
ส.ค.63
ก.พ.64
ม.ค.64
พ.ค.63
พ.ค.64
ธ.ค.62
ส.ค.62
มี.ค.62
ก.ค.62
ก.ค.63
ก.พ.64
พ.ค.62
ส.ค.61
ม.ค.64
พ.ย.63
มิ.ย.63
ม.ค.64
พ.ค.63
ม.ค.61
ก.ค.63
ก.ย.59

340
120
270
340
200
200
100
260
500
180
360
220
100
200
200
180
460
460
560
180
120
480
240

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

รัฐเยอรมนี เกาหลีใต้ และสิ งคโปร์ วิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับกฎหมายลาดับ
รองของไทย หนังสื อหมด
9786163810050 คาอธิ บายกฎหมายว่าด้วย ทรัพย์สิน
9786162697975 กฎหมาย 4.0
9786162698392 คาอธิ บายกฎหมายภาษีโรงเรื อน และที่ดิน
9786162698842 กฎหมายภาษีอากร
9786165810166 คุณวิเศษแห่งหนังสื อโบราณและเล่าเรื่ องเก่าน่ารู ้ในยุครัชกาลที่ 7
9786162697876 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับหัวเรื่ อง เรี ยงมาตรา
9786162699467 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง
9786162699542 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่ องเรี ยงมาตรา
9786162699887 คำอธิ บำยควำมผิดเกี่ยวกับกำรปลอมและกำรแปลงตำมประมวลกม.อำญำ
9786162698712 หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง หนังสื อหมด
9786162698798
9786162699498
9786162695964
9786165810067
9786162699351
9786162698422
9786162699092
9786162699115
9786162697692
9786162699382
9786162699443
9786162697180

หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
คู่มือสอบกฎหมายปกครอง
กฎหมายและข้อควรระวังของผูป้ ระกอบวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล
รวมคาบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
ประวัติศาสตร์ กฎหมายไทย
นิ ติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์
ดูแลชีวิตและทรัพย์สินอย่างไรให้หายห่วง หนังสื อหมด
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น หนังสื อหมด
นิ ติปรัชญา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ฉบับใช้เรี ยน
ความรู ้กฎหมายทัว่ ไป คาอธิ บายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทัว่ ไป
หลักกฎหมายประกันภัย

ศักดา ธนิตกุล
ศรี ราชา วงศารยางกูร
ศุภวัชร์ มาลานนท์
ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
ศุภวัฒย์ เกษมศรี
สุ รศักดิ์ ลิขสิ ทธิ์ วัฒนกุล
สุ รศักดิ์ ลิขสิ ทธิ์ วัฒนกุล
สุ รศักดิ์ ลิขสิ ทธิ์ วัฒนกุล
สุ รศักดิ์ ลิขสิ ทธิ์ วัฒนกุล
สุ ริยา ปานแป้ น
สุ ริยา ปานแป้ น
สุ ริยา ปานแป้ น
แสวง บุญเฉลิมวิภาส
แสวง บุญเฉลิมวิภาส
แสวง บุญเฉลิมวิภาส
แสวง บุญเฉลิมวิภาส
แสวง บุญเฉลิมวิภาส
สมยศ เชื้ อไทย
สมยศ เชื้ อไทย
สมยศ เชื้ อไทย
สมยศ เชื้ อไทย
สิ ทธิ โชค ศรี เจริ ญ

วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน

1
8
1
1
5
1
7
21
10
2
5
7
14
8
11
19
5
1
14
21
19
27
1

มิ.ย.62
เม.ย.64
ก.ค.62
ก.พ.63
เม.ย.63
พ.ค.64
พ.ค.62
ต.ค.63
ก.ย.63
มี.ค.64
ก.พ.63
มี.ค.63
ก.ย.63
ส.ค.60
เม.ย.64
ก.ย.63
พ.ย.62
มิ.ย.63
มิ.ย.63
มี.ค.62
ก.ย.63
ก.ย.63
ก.ย.61

460
380
360
440
360
38
280
620
280
220
200
220
400
200
360
280
340
24
240
180
460
200
180

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

9786162695988
9786162699009
9786162697524
9786162697654
9786162697494
9786162698835
9786162697746
9786162699252
9786162699375
9786162699368
9786162699610
9786162699047
9786162698750
9786162698804
9786162699511
9786162699863
9786165810029
9786162699924
9786165810135
9786162696565
9786162698347
9786162696695
9786162694592
9786162698132

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2
กฎหมายมหาชน
เอควิต้ ี : หลักแห่งความยุติธรรมในกฎหมายอังกฤษ หนังสื อหมด

สุพิชฌาย์ ศิริวฒั นา สีตะสิทธิ์ วิญญูชน

สุ วิทย์ ปั ญญาวงศ์
สุ รัชดา รี คี
คาศัพท์และแบบฝึ กหัด ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย : ภาคกฎหมายอาญา สุ รัชดา รี คี
หลักกฎหมายเกี่ ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ
สุ ภาวณี ย ์ อมรจิตสุ วรรณ
หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
สุ ภาวณี ย ์ อมรจิตสุ วรรณ
ทฤษฎีบริ สุทธิ์ แห่งกฎหมาย ของ ฮันส์ เคลเซ่น หนังสื อหมด
สุ รินทร์ สฤษฎ์พงศ์
กฎหมายการคลัง ภาคงบประมาณแผ่นดิน
สุ ปรี ยา แก้วละเอียด
คาอธิ บายกฎหมายตัว๋ เงิน
สหธน รัตนไพจิตร
กฎหมายลักษณะห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั
สหธน รัตนไพจิตร
หนทางประสบความสาเร็ จของนักกฎหมาย คาของอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ สัญญา ธรรมศักดิ์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
สานักพิมพ์วิญญูชน
รวมกฎหมายปกครอง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
สานักพิมพ์วิญญูชน
พรบ.ล้มละลาย
สานักพิมพ์วิญญูชน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่มกลาง
สานักพิมพ์วิญญูชน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่มใหญ่
สานักพิมพ์วิญญูชน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่มกลาง
สานักพิมพ์วิญญูชน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ประมวลกฎหมายอาญา เล่มกลาง ปกแข็ง สานักพิมพ์วิญญูชน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสานักพิมพ์วิญญูชน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วย นิติกรรมและหนี้ เล่ม 1 หนังสื อหมด ม.ร.ว.เสนีย ์ ปราโมช
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วย นิติกรรมและหนี้ เล่ม 2 หนังสื อหมด ม.ร.ว.เสนีย ์ ปราโมช
คาอธิ บายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127
หยุด แสงอุทยั
คาอธิ บายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ หนังสื อหมด
อานาจ เนตยสุ ภา
กฎหมายสิ่ งแวดล้อม
อานาจ วงศ์บณ
ั ฑิต

วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน

1
3
1
1
1
2
1
1
17
6
1
5

4
4
7
6
4

ก.ค.60
พ.ค.63
ก.พ.62
มี.ค.62
ม.ค.62
เม.ย.63
เม.ย.62
ส.ค.63
ก.ย.63
ก.ย.63
ต.ค.63
พ.ค.63
มี.ค.63
มี.ค.63
ก.ย.63
ก.พ.64
มี.ค.64
ก.พ.64
พ.ค.64
ก.พ.61
ต.ค.62
มี.ค.61
มี.ค.59
ส.ค.62

280
180
180
200
260
300
80
380
360
480
200
100
200
180
200
320
140
300
340
640
760
500
250
600

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

9786162699283
9786162699085
9786162697074
9786162697128
9786162699245
9786162698620
9786162698194
9786162696787
9786162696886
9786162698880
9786164880757
9786162697470
9786162698316
9786162698361
9786162698583
9786165810104

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
4 ขั้นตอนสู่ การเรี ยนกฎหมายให้สาเร็ จ
คู่มือสอบพยานหลักฐาน หนังสื อหมด
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผบู ้ ริ โภค หนังสื อหมด
คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

อัจฉรี ยา ชูตินนั ท์
อภิรัฐ บุญทอง
อภิรัฐ บุญทอง
อภิรัฐ บุญทอง
อภิรัฐ บุญทอง
กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้าประกัน จานอง จานา
อานนท์ ศรี บุญโรจน์
กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พ้นื ฐานทางความคิด หลักทัว่ ไป และบทเบ็ดเสร็ จทัว่ ไป
อานนท์ มาเม้า
สิ ทธิ มนุษยชน
อุดมศักดิ์ สิ นธิ พงษ์
กฎหมายเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อม
อุดมศักดิ์ สิ นธิ พงษ์
ถาม-ตอบ ตัว๋ เงิน
อุดม งามเมืองสกุล
คำอธิ บำยกฎหมำยลักษณะพยำนหลักฐำน หนังสื อหมด
อุดม รัฐอมฤต
คาสอนชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ.2477 กฎหมายลักษณะพะยานและจิตตวิทยา
แอล ดูปลาตร์
ร่ างสัญญาธุ รกิจ หนังสื อหมด
อธึ ก อัศวานันท์
ทฤษฎีอาญา ทฤษฎีโทษ และกระบวนการขั้นพื้นฐาน
อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
คู่มือกฎหมายแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี สาหรับสตาร์ ทอัพ หนังสื อหมด เอกสิ ทธิ์ วินิจกุล
กฎหมายโทรคมนาคม : ความรู้เบื้องต้น
อรัชมน พิเชฐวรกุล

วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน
วิญญูชน

4
2
2
1
4
7
3
6
5
4
8
1
5
4
1
1

ส.ค.63
มิ.ย.63
ก.ค.61
ก.ค.61
ก.ค.63
ก.พ.63
ส.ค.62
พ.ค.61
มิ.ย.61
เม.ย.63
ก.พ.63
ธ.ค.61
ต.ค.62
พ.ย.62
ม.ค.63
เม.ย.64

380
260
250
200
180
220
340
220
480
140
310
340
500
140
100
120

หนังสื อที่จัดพิมพ์ โดยสำนักพิมพ์นิติธรรม
ลำดับ
1
2
3
4

รหัสสิ นค้ ำ
9789742038069
9789742038137
9789742037963
9789742038120

ชื่ อหนังสื อ
รวมกฎหมายปกครองที่สาคัญ ฉบับหัวเรื่ องเรี ยงมาตรา
หลักกฎหมายเช่าทรัพย์และเช่าซื้ อ
กฎหมายความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ เล่ม 1
กฎหมายความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ เล่ม 2

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
กรณ์ อรรถเนติศาสตร์
กฤติญา สุ ขเพิ่ม
คณาธิ ป ทองรวีวงศ์
คณาธิ ป ทองรวีวงศ์

สำนักพิมพ์
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม

ครั้งที่
1
1
1
1

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
พ.ย.63 350
ม.ค.64 180
ส.ค.63 600
มี.ค.64 500

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

9789742038151
9789742035440
9789742037642
9789742035648
9789742036539
9789742038052
9789742037871
9789742037420
9789742038021
9789742037741
9789742038113
9789742035617
9789742036928
9789742037468
9789742036393
9789742038106
9789742035594
9789742036645
9789742037635
9789742036843
9789742035983
9789742037482
9789742037222

คำอธิ บำยหลักกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
คาอธิ บายกฎหมายว่าด้วย ประกันภัย หนังสื อหมด
ควำมรู ้พ้ืนฐำนทัว่ ไปทำงกฎหมำย
กฎหมายสิ ทธิ บตั ร แนวความคิดและบทวิเคราะห์
กฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วย ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร และเครื่ องหมายการค้า
คู่มือการฟ้องร้อง แนวทางการนาสื บ และต่อสู้ในคดีฉ้อโกง
คู่มือหนทางแก้การขาดนัดยืน่ คาให้การ การขาดนัดพิจารณา และวิธีการขอให้
พิจารณาคดีใหม่
คู่มือการฟ้องร้อง แนวทางการนาสื บและต่อสู้ในคดียกั ยอก
แบบและวิธีการร่ างสัญญาภาษาอังกฤษ
กฎหมำยระหว่ำงประเทศ
ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ ยวกับกฎหมำย
คาอธิ บายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วย ประกันภัย
หลักกฎหมายนิ ติกรรมสัญญา
ลักษณะของกฎหมำยทรัพย์สินทำงปั ญญำ หนังสื อหมด
สาระสังเขปประกอบบทบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน
คดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
การสอบสวน
กำรสอบสวนและกำรฟ้องคดีอำญำที่อยูใ่ นอำนำจศำลแขวง หนังสื อหมด
คำอธิ บำยกฎหมำยลักษณะประกันภัย
อานาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
คาอธิ บายปพพ.จัดการงานนอกสัง่ ลาภมิควรได้
คาอธิ บายปพพ.ว่าด้วย บุคคล
ระบบกฎหมายและศาลรัฐธรรมนูญในกลุ่มประเทศอาเซี ยน

คณำธิ ป ทองรวีวงศ์
จิตรา เพียรล้าเลิศ
จิตรำ เพียรล้ำเลิศ
จักรกฤษณ์ ควรพจน์
จักรกฤษณ์ ควรพจน์
จิตฤดี วีระเวสส์

นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม

1
1
3
6
4

มี.ค.64
มี.ค.55
ต.ค.62
2556
ต.ค.59
ต.ค.63

550
185
110
450
420
380

จิตฤดี วีระเวสส์
จิตฤดี วีระเวสส์
จันทิมา ลิมปานนท์
จันตรี สิ นศุภฤกษ์
จันตรี สิ นศุภฤกษ์
ไชยยศ เหมะรัชตะ
ไชยยศ เหมะรัชตะ
ไชยยศ เหมะรัชตะ
ชยาธร เฉี ยบแหลม
ชยาธร เฉี ยบแหลม
ธี สุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
ธี สุทธิ์ พันฤทธิ์
ธี รยุทธ ปั กษำ
นพดล พลกูล
ประสิ ทธิ์ โฆวิไลกูล
ประสิ ทธิ์ โฆวิไลกูล
ปวริ ศร เลิศธรรมเทวี

นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม

2
1
2
3
1
6
2
12
1
4
2
1
2
1
3
7
1

มิ.ย.63
มิ.ย.62
ต.ค.63
ม.ค.63
ม.ค.64
ม.ค.56
ม.ค.61
มิ.ย.62
มิ.ย.60
ม.ค.64
ธ.ค.55
มี.ค.60
ก.ย.62
ต.ค.60
ธ.ค.57
มิ.ย.62
ต.ค.61

270
300
450
420
170
400
380
440
400
250
400
160
350
230
200
360
250

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

9789742037284
9789742036782
9789742035778
9789742037857
9789742037321
9789742037161
9789742036416
9789742037499
9789742037604
9789742038014
9789742037246
9789742037727
9789742037581
9789742037628
9789742037208
9789742037505
9789742038199
9789742037055
9789742037192
9789742036034
9789742037796
9789742037512
9789742036546
9789742035716

คดีเยาวชนและครอบครัว
ปพนธี ร์ ธี ระพันธ์
การดาเนิ นคดีอาญาในศาลทหาร
ฤชา ไกรฤกษ์
หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น
โภคิน พลกุล
ภำษำอังกฤษสำหรับนักกฎหมำย
ภัทรมน สำตรักษ์
คำอธิ บำยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ ลักษณะตัว๋ เงินและบัญชีเดินสะพัด ภูมิ โชคเหมำะ
คาอธิ บายกฎหมายลักษณะตัว๋ เงิน
ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์
คาอธิ บายกฎหมาย ว่าด้วย อาคารชุด หนังสื อหมด
ไพโรจน์ อาจรักษา
วินยั รำชกำร
ไพโรจน์ อำจรักษำ
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
ไพโรจน์ อำจรักษำ
ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
ไพโรจน์ อำจรักษำ
กฎหมายกับวงจรชีวิตครอบครัว
พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
คาอธิ บายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริ หารทรัพยากรมนุษ์ หนังสื อหมด
พงษ์รัตน์ เครื อกลิ่น
กฎหมายการปกครองส่ วนท้องถิ่น หนังสื อหมด
พรรณรัตน์ โสธรประภากร
กฎหมายเกี่ ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พิเศษ เสตเสถียร
หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ
มานิ ตย์ จุมปา
การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย (สาหรับผูเ้ ริ่ มต้น)
มานิ ตย์ จุมปา
ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ ยวกับกฎหมำยทัว่ ไป
มำนิ ตย์ จุมปำ
ถาม-ตอบ กฎหมายครอบครัว
รัศฎา เอกบุตร
คาอธิ บายกฎหมายที่ดิน หนังสื อหมด
วรวุฒิ เทพทอง
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หนังสื อหมด
วีระพงษ์ บุญโญภาส
คาอธิ บายกฎหมายอาญา ภาคทัว่ ไป (มาตรา 1-106)
วิวรรธน์ ดารงค์กุลนันท์
กฎหมายการแพทย์ ความยินยอมภายหลังได้รับการบอกกล่าว
นพ.วิฑูรย์ ตรี สุนทรรัตน์
กฎหมายกับธุ รกิจ แนวคิด หลักกฎหมาย และคาพิพากษา หนังสื อหมด
ศักดา ธนิตกุล
คู่มือการขอคืนของกลาง หนังสื อหมด
สมพร พรหมหิตาธร

นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม

1
1
8
3
5
5
1
1
1
1
1
12
1
4
4
10
10
11
7
7
2
2
5
8

พ.ย.61
ส.ค.60
มี.ค.57
มี.ค.63
เม.ย.62
ก.ค.61
มิ.ย.59
มิ.ย.62
ก.ย.62
พ.ย.63
ต.ค.61
ม.ค.63
ก.ย.62
ก.ย.62
ส.ค.61
ก.ค.62
ก.พ.64
ต.ค.61
ส.ค.61
ธ.ค.57
ก.พ.63
ก.ค.62
พ.ย.59
ส.ค.56

170
200
200
180
450
450
180
350
300
300
280
650
200
180
200
170
650
80
450
500
200
150
380
130

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

9789742036829
9789742037819
9789742037017
9789742037154
9789742036577
9789742036942
9789742037376
9789742037536
9789742037949
9789742037567
9789742037697
9789742037925
9789742037970
9789742037918
9789742038083
9789742038144
9789742038175
9789742037994
9789742038236
9789742038168
9789742036751

คดีขบั รถประมาท หนังสื อหมด
การซักประเด็น ข้อเท็จจริ งคดีอาญา ภาคความผิดต่อชีวิต ร่ างกาย
คดีที่ดินและคดีฟ้องขับไล่ หนังสื อหมด
อายุความ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
คาอธิ บายฯ ซื้ อขาย แลกเปลี่ ยน ให้
การบังคับคดี ตามคาพิพากษาหรื อคาสัง่
คดีแรงงาน แนวความคิดในการอธิ บายความหมาย ปั ญหาและแนวทางแก้ไข
ปั ญา พร้อมคาพิพากษาศาลฎีกา
แนวทางการเขียนคาฟ้องคดีอาญา
แนวทางการเขียนคาฟ้องคดีแพ่ง
คดีความผิดทางอาญา เกี่ ยวกับความเท็จการปลอมและการแปลง
กฎหมายการจัดสรรที่ดิน
คดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
คดีฟอกเงิน หนังสื อหมด

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องและหลังฟ้อง
ระยะเวลาเกี่ ยวกับคดีความ
คดีเช่าทรัพย์
คดีการเล่นแชร์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอก
คดีซ้ื อขาย แลกเปลี่ยน ให้ และการขายฝาก
คู่มือการเพิกถอนนิ ติกรรมคดีแพ่ง
ภาษีที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้าง
คาอธิ บายกม.ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล พรบ.ว่าด้วยการขัดกันแห่ง
กฎหมาย พ.ศ.2481 (โดยย่อ)
9789742036768 ถาม-ตอบ กฎหมายลักษณะละเมิด และ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม

4
4
6
2
1
1

ส.ค.60
ก.พ.63
มี.ค.61
ส.ค.61
มิ.ย.60
ม.ค.61

400
420
500
450
400
380

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม

1
1
5
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

พ.ค.62
ก.ค.62
ก.ค.63
ก.ย.62
พ.ย.62
ก.ค.63
ก.ย.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มิ.ย.64
มี.ค.64
มี.ค.64

600
300
450
350
390
370
450
380
370
300
220
500
600
320

สุ พจน์ กูม้ านะชัย
สุ พจน์ กูม้ านะชัย

นิติธรรม
นิติธรรม

6
4

ต.ค.60
ต.ค.60

90
140

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

9789742036836
9789742036331
9789742036461
9789742036454
9789742037543
9789742037840
9789742037666
9789742036638
9789742036744
9789742037239
9789742036898
9789742037703
9789742037048
9789742037109
9789742037253
9789742037369
9789742037406
9789742037437
9789742037659
9789742037710
9789742037789

กฎหมาย ว่าด้วย การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หนังสื อหมด
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
สู่ สนามอัยการ
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
หลักและทฤษฎีกฎหมายอาญา
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
หลักและทฤษฎีกฎหมายแพ่ง
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
คดีทุจริ ตต่อหน้าที่ (มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา)
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ ยวการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
กฎหมายค่าตอบแทนผูเ้ สี ยหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยใน
คดีอาญา
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
คาอธิ บายพรบ.มาตรการกากับและติดตามจับกุมผูห้ ลบหนี การปล่อย
ชัว่ คราวโดยศาล พ.ศ.2560
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
วิธีการทวงหนี้ อย่างถูกกฎหมาย เกร็ ดคดีกูย้ มื เงิน
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
กฎหมายคุมประพฤติ พรบ..คุมประพฤติ พ.ศ.2559
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ.2560 (คดีอาญานักการเมือง)
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
กฎหมายเกี่ ยวกับการประกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
คดีคอนโดมิเนียม
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขใหม่ ฉบับที่ 33 ไต่สวนมูลฟ้อง
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขใหม่ ฉบับที่ 34 การปล่อยชัว่ คราว
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
ความผิดเกี่ ยวกับเพศ ข่มขืนกระทาชราเรา อนาจาร
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายใหม่ พรบ.การไกล่เกลี่ ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
หลักและข้อสังเกต พรบ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม พ.ศ.2540
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง

นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม

1
1
1
1
2
3
2
1
1

ก.ย.60
มี.ค.59
ส.ค.59
ส.ค.59
ก.ค.62
มี.ค.63
ต.ค.62
มี.ค.60
มิ.ย.60

150
200
80
100
150
120
280
100
100

นิติธรรม

1

ก.ย.61

150

นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม

1
3
1

พ.ย.60
พ.ย.62
เม.ย.61

90
300
220

นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม

1
1
1
1
1
1
1
2

มิ.ย.61
ต.ค.61
ม.ค.62
มี.ค.62
เม.ย.62
พ.ย.62
พ.ย.62
ม.ค.63

200
180
220
90
100
200
130
150

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

9789742037758
9789742037895
9789742037901
9789742037772
9789742037956
9789742037987
9789742038229
9789742038243
9789742038038
9789742037093
9789742037383
9789742037765
9789742038090
9789742038182

เจ้าพนักงานตารวจศาล
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
คู่มือกฎหมายเกี่ ยวกับโรคโควิด
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
การขออนุญาตฎีกา
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
คดีการพนัน (รวมเกร็ ดคดีการพนัน)
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
คดีฟ้องขับไล่
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
ความผิดฐานทาให้แท้งลูก (แก้ไขใหม่) พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมป.กม.อาญา ฉบับที่ 28สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิ กส์
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
คาอธิ บายกฎหมาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง
สาเรี ยง เมฆเกรี ยงไกร
คาอธิ บายพรบ.ว่าด้วย การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ หนังสื อหมด สราวุธ ปิ ติยาศักดิ์
กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง
อภิญญา เลื่ อนฉวี
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
อภิญญา เลื่ อนฉวี
คาอธิ บายการฟ้องและการดาเนินคดีในศาลปกครอง ภาค 1
อาพน เจริ ญชีวินทร์
คาอธิ บายการฟ้องและการดาเนินคดีในศาลปกครอง ภาค 2
อาพน เจริ ญชีวินทร์

นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม
นิติธรรม

1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
2
3
5
5

ก.พ.63
พ.ค.63
มิ.ย.63
มิ.ย.63
ส.ค.63
ธ.ค.63
มี.ค.64
มี.ค.64
ก.ย.63
พ.ค.61
พ.ค.62
ม.ค.63
ธ.ค.63
ก.พ.64

100
110
120
120
130
230
70
100
550
380
450
350
550
400

หนังสื อที่จัดพิมพ์ โดยสำนักพิมพ์พรี ภำส
ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786162604737 คาร้อง คาขอ คาแถลง และคาบอกกล่าว
2 9786162602566 ข้อมูลเหตุกำรณ์กำรเมืองภำยใต้รัฐธรรมนูญไทยในอดีตทุกฉบับ
และรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560
3 9786162604386 คำถำมพร้อมธงคำตอบข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็ นข้ำรำชกำรอัยกำรฯ
4 9786162604409 เทคนิ คการซักความให้ชนะคดี
5 9786162604416 ชนะคดีแพ่ง ตอน คาให้การคดีแพ่ง

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
จรัส กาญจนขจิต

สำนักพิมพ์
พีรภาส

นคร พจนวรพงษ์
รชฎ เจริ ญฉ่ำ
รชฎ เจริ ญฉ่า
รชฎ เจริ ญฉ่า

พีรภำส
พีรภำส
พีรภาส
พีรภาส

ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
พ.ค.64 300
เม.ย.60
มิ.ย.63
ก.ค.63
2563

350
400
150
120

6
7

9786162604744 พยานในคดีอาญา
9786162603983 คาอธิ บายพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

9786162604102
9786162603846
9786162603495
9786162603808
9786162604546
9786162604522
9786162604508
9786162603440
9786162604515
9786162604553
9786162604539
9786162604492
9786162604447
9786162604478
9786162604485
9786162604461
9786162604454
9786162602559
9786162604676
9786162604294
9786162604713

คาอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด กฎหมายคอนโดมิเนียม และหมู่บา้ นจัดสรร

คาอธิ บายกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
รู ้ลึก - รู ้จริ ง กฎหมำยที่ดิน ว่ำด้วย กำรครอบครองปรปักษ์ (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ)

ส.ป.ก. หลักกฎหมำยและข้อเท็จจริ งที่ควรรู ้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 1-6 เล่มใหญ่ ปกแข็ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 1-6 เล่มกลาง ปกอ่อน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 1-6 เล่มเล็ก ปกอ่อน
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ ฉบับใช้เรี ยน
ประมวลกฎหมายอาญา เล่มเล็ก ปกอ่อน
ประมวลกฎหมายอาญา เล่มใหญ่ ปกแข็ง
ประมวลกฎหมายอาญา เล่มกลาง ปกอ่อน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่มใหญ่ ปกแข็ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่มเล็ก ปกอ่อน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่มกลาง ปกอ่อน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่มใหญ่ ปกแข็ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่มกลาง ปกอ่อน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่มเล็ก ปกอ่อน
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560
รวมกฎหมายปกครอง เล่มกลาง ปกอ่อน
รวมกฎหมายปกครอง เล่มเล็ก ปกอ่อน
รวมกฎหมายแรงงาน เล่มกลาง ปกอ่อน

รชฎ เจริ ญฉ่า
วิชยั ตันติกุลานันท์

พีรภาส
พีรภาส

2564
ส.ค.62

200
300

วิชยั ตันติกุลานันท์
วิชยั ตันติกุลานันท์
อรรถวัฒน์ หวังดำรงวงศ์
อรรถวัฒน์ หวังดำรงวงศ์
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group

พีรภาส
พีรภาส
พีรภำส
พีรภำส
พีรภาส
พีรภาส
พีภาส
พีรภำส
พีรภาส
พีรภาส
พีรภาส
พีรภาส
พีรภาส
พีรภาส
พีรภาส
พีรภาส
พีรภาส
พีรภำส
พีรภาส
พีรภาส
พีรภาส

ม.ค.63
ก.ย.62
พ.ค.61
ม.ค.62
พ.ย.63
พ.ย.63
พ.ย.63
2561
ต.ค.63
พ.ย.63
พ.ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63
ต.ค.63
ต.ค.63
ต.ค.63
ต.ค.63
พ.ค.60
ม.ค.64
ก.พ.63
ม.ค.64

400
350
550
350
280
200
120
200
70
180
120
240
80
140
240
140
80
80
160
80
140

9
1
1

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

9786162603839
9786162604263
9786162604690
9786162604768
9786162604300
9786162604621
9786162604324
9786162604584
9786162604249
9786162603174
9786162603143
9786162603181
9786162603549
9786162604393
9786162603969
9786162603556
9786162603891
9786162609398
9786162604652
9786162603761
9786162604607

รวมกฎหมายแรงงาน เล่มเล็ก ปกอ่อน
กฎหมายภาษีอากร ประมวลรัษฎากร เล่มเล็ก
กฎหมายภาษีอากร ประมวลรัษฎากร เล่มกลาง
ประมวลกฎหมายที่ดิน เล่มกลาง ปกอ่อน
ประมวลกฎหมายที่ดิน เล่มเล็ก ปกอ่อน
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ เล่มกลาง
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ เล่มเล็ก
กฎหมายล้มละลายและการฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้ เล่มกลาง
กฎหมำยล้มละลำยและกำรฟื้ นฟูกิจกำรของลูกหนี้ เล่มเล็ก
พรบ.การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560
รู ้ลึก..รู ้ทนั ชนะคดีจราจร
คู่มือใช้รถ..ใช้ถนน ฉบับ รู ้ทนั ..คดีจราจร
พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 (ฉบับปลดล็อกกัญชา)
รวมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
พรบ.ป่ าไม้ พ.ศ.2484 (ฉบับปลดล็อกไม้หวงห้าม)
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558
รวมกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่ น
รวมกฎหมายท้องถิ่ น
รวมกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาทุจริ ตและประพฤติมิชอบ

The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group
The Justice Group

พีรภาส
พีรภาส
พีรภาส
พีรภาส
พีรภาส
พีรภาส
พีรภาส
พีรภาส
พีรภำส
พีรภาส
พีรภาส
พีรภาส
พีรภาส
พีรภาส
พีรภาส
พีรภาส
พีรภาส
พีรภาส
พีภาส
พีรภาส
พีรภาส

หนังสื อที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สูตรไพศำล

ม.ค.62
มิ.ย.63
ม.ค.64
ม.ค.64
ธ.ค.62
ธ.ค.63
มิ.ย.63
ธ.ค.63
ธ.ค.62
พ.ย.60
ต.ค.60
ธ.ค.60
ก.ค.61
ก.ค.63
ก.ย.62
ก.พ.62
มิ.ย.62
ก.ย.62
พ.ย.63
มี.ค.62
ม.ค.64

70
120
250
140
70
140
70
120
60
200
200
200
180
180
150
350
120
120
200
280
180

ลำดับ
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รหัสสิ นค้ ำ
9789745208711
9786163250018
9789745209404
9789745208834
9786163747129
9786163747136

9786163250407
9786163250414
9786163485236
9786163485335
9786163250506
9786163250100
9786163250117
9786163250155
9786163824462
9786163824479
9786169248705
9786165728133

ชื่ อหนังสื อ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรี ยบเทียบ
เทคนิ คพิชิตตัว๋ ทนาย
กลยุทธ์พิชิตข้อสอบเนติฯ เขียนอย่างไรให้ได้คะแนนดี ภาคหนึ่ ง
กลยุทธ์พิชิตข้อสอบเนติฯ เขียนอย่างไรให้ได้คะแนนดี ภาคสอง
รวมคาฟ้องคดีแพ่ง เล่ม 1 ผิดสัญญาฯ ละเมิด โอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน ขับไล่
เรี ยกค่าเสี ยหาย ประกันภัย รับช่วงสิ ทธิ ชาระค่าเช่า ขอให้เพิกถอน ฯลฯ
รวมคาฟ้องคดีแพ่ง เล่ม 2 ผิดสัญญาฯ ละเมิด แบ่งทรัพย์มรดก โอนกรรมสิ ทธิ์
ที่ดิน ขับไล่ ที่ดินภารจายอม ทางสาธารณประโยชน์ เรี ยกค่าจ้างว่าความ
ตัว๋ เงิน กูย้ มื จ้างทาของ ฯลฯ
รวมคาฟ้องคดีแพ่ง เล่ม 3 "ละเมิด"
รวมคาฟ้องคดีแพ่ง เล่ม 4 "ซื้ อขาย ค้าประกัน ตัว๋ เงิน บัตรเครดิต"
รวมคาฟ้องคดีแพ่ง เล่ม 5 "เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทาของ นายหน้า
ตัว๋ เงิน บัตรเครดิต"
รวมคาฟ้องคดีแพ่ง เล่ม 6 "สัญญา ค้าประกัน ฝากทรัพย์ ตัว๋ เงิน บัตรเครดิต"
รวมคาฟ้องคดีแพ่ง เล่ม 7 " ลาภมิควรได้ ค้าประกัน ตัว๋ เงิน บัตรเครดิต
ทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก"
รวมคาฟ้องคดีอาญา เล่ม 1
รวมคาฟ้องคดีอาญา เล่ม 2
รวมคาฟ้องคดีอาญา เล่ม 3
คู่มือการร่ างฟ้องคดีแรงงาน เล่ม 1 ตัวอย่าง คาฟ้อง คาให้การ
คู่มือการร่ างฟ้องคดีแรงงาน เล่ม 2 ตัวอย่าง : ฟ้องนายจ้าง ฟ้องลูกจ้างฯ
คู่มือการร่ างฟ้องคดีแรงงาน เล่ม 3 ลูกจ้างฟ้องนายจ้าง นายจ้างฟ้องลูกจ้างฯ
คาบรรยายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
น้ าแท้ มีบุญสล้าง
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์

สำนักพิมพ์
สู ตรไพศาล
สู ตรไพศาล
สู ตรไพศาล
สู ตรไพศาล

ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
มิ.ย.54 100
2 ธ.ค.55 180
มิ.ย.55 150
ต.ค.54 90

เมธา วาดีเจริ ญ

สู ตรไพศาล

1

ม.ค.58

200

เมธา วาดีเจริ ญ
เมธา วาดีเจริ ญ
เมธา วาดีเจริ ญ

สู ตรไพศาล
สู ตรไพศาล
สู ตรไพศาล

1
1
1

ม.ค.58
พ.ย.56
ธ.ค.56

180
200
200

เมธา วาดีเจริ ญ
เมธา วาดีเจริ ญ

สู ตรไพศาล
สู ตรไพศาล

1
1

ธ.ค.56
ม.ค.57

200
170

เมธา วาดีเจริ ญ
เมธา วาดีเจริ ญ
เมธา วาดีเจริ ญ
เมธา วาดีเจริ ญ
เมธา วาดีเจริ ญ
เมธา วาดีเจริ ญ
เมธา วาดีเจริ ญ
เมธา วาดีเจริ ญ

สู ตรไพศาล
สู ตรไพศาล
สู ตรไพศาล
สู ตรไพศาล
สู ตรไพศาล
สู ตรไพศาล
สู ตรไพศาล
สู ตรไพศาล

1
2
2
2

ม.ค.57
พ.ค.56
พ.ค.56
มิ.ย.56
เม.ย.58
เม.ย.58
มิ.ย.59
ต.ค.63

200
200
200
180
200
200
200
200

2
1
1

19
20
21
22
23
24
25
26
27

9789745206441
9786165654913
9786163251183
9786163250834
9786163250087
9786163250193
9786163489395
9786164290877

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ แปล ไทย-อังกฤษ เล่มกลาง ปกแข็ง
ประมวลกฎหมายอาญา แปล ไทย-อังกฤษ เล่มกลาง ปกแข็ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แปล ไทย-อังกฤษ เล่มกลาง ปกแข็ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แปล ไทย-อังกฤษ เล่มกลาง ปกแข็ง
Thai Law Dictionary English-Thai เล่มกลาง ปกแข็ง
Thai Law Dictionary English-Thai เล่มเล็ก ปกอ่อน
Thai Law Dictionary English-Thai เล่มใหญ่ ปกอ่อน
แผนผังดาเนิ นคดีอาญา ระบบไต่สวนในศาลอาญาคดีทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบกลาง
9786163251275 พรบ.คนเข้าเมือง แปล ไทย - อังกฤษ

ยงยุทธ์ วิริยายุทธังกุร
ยงยุทธ์ วิริยายุทธังกุร
ปรี ชา คะเนตนอก
ปรี ชา คะเนตนอก
รชิตา ทิพย์โชติ
รชิตา ทิพย์โชติ
รชิตา ทิพย์โชติ

สู ตรไพศาล
สู ตรไพศาล
สู ตรไพศาล
สู ตรไพศาล
สู ตรไพศาล
สู ตรไพศาล
สู ตรไพศาล

7

สมภพ บัวยัง่ ยืน
สู ตรไพศาล

สู ตรไพศาล
สู ตรไพศาล

1

3
1

ส.ค.56
ม.ค.63
ต.ค.60
มิ.ย.58
เม.ย.56
ก.ค.56

400
350
350
250
190
120
350

ม.ค.60
ก.ค.61

100
200

หนังสื อที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อนิ เตอร์ บุ๊คส์
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รหัสสิ นค้ ำ
9786169037453
9786167846002
9786169242239
9786169037484
9786169037491
9789745929937

ชื่ อหนังสื อ
คาอธิ บายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยอุทธรณ์และฎีกา
คาอธิ บายวิธีการคุม้ ครองชัว่ คราวก่อนพิพากษา
ตัวอย่าง คาให้การ คดีแพ่ง
คู่มือทนายความ ฉบับประสบการณ์
เคล็ดลับและเทคนิ คอุทธรณ์ ฎีกา คดีอาญา
คาอธิ บายกฎหมายที่ดินป่ าไม้ เอกสารสิ ทธิ ในที่ดินและการตรวจพิสูจน์
สิ ทธิ ในที่ดิน
9786169239406 160 ถาม-ตอบกฎหมายเกี่ ยวกับที่ดินและป่ าไม้พร้อมด้วยกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
9786169242246 สู ้ความอาญา 2020

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
ไชยรัตน์ บุตรแพ
ไชยรัตน์ บุตรแพ
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
เดชฤทธิ์ สรโรจน์
สุ ชาติ รุ่ งทรัพย์ธรรม

สำนักพิมพ์
อินเตอร์บคุ๊ ส์
อินเตอร์บคุ๊ ส์
อินเตอร์บคุ๊ ส์
อินเตอร์บคุ๊ ส์
อินเตอร์บคุ๊ ส์

ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
2554 550
1 ต.ต.56 380
2 ส.ค.62 400
2 2556 300
2 2556 330

วนิดา พรไพบูลย์

อินเตอร์บคุ๊ ส์

3

พ.ย.55

560

สาโรช นิลเขต
สุ ชาติ รุ่ งทรัพย์ธรรม

อินเตอร์บคุ๊ ส์
อินเตอร์บคุ๊ ส์

1
3

มิ.ย.58
ก.ค.63

650
420

หนังสื อที่พมิ พ์โดยอำจำรย์สมชำย พงษ์พฒ
ั นำศิลป์
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รหัสสิ นค้ ำ
9786164681989
9786164857995
9786162692497
9786164859289
9786165656269
9786164971424
9786164859302
9786164856578
9786165727679
9786165725293
หมด
9786164979437
9786164979130
9786164975262
9786165727778
9786165725927
9786167306797
9786165683883
9786165656429
9786165684231

ชื่ อหนังสื อ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เล่มใหญ่ ปกแข็ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เล่มเล็ก หนังสื อหมด
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เล่มกลาง หนังสื อหมด

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
สมชาย พงษ์พฒั นาศิลป์
สมชาย พงษ์พฒั นาศิลป์
สมชาย พงษ์พฒั นาศิลป์
ประมวลกฎหมายอาญา เล่มใหญ่ ปกแข็ง
สมชาย พงษ์พฒั นาศิลป์
ประมวลกฎหมายอาญา เล่มเล็ก หนังสื อหมด
สมชาย พงษ์พฒั นาศิลป์
ประมวลกฎหมายอาญา เล่มกลาง หนังสื อหมด
สมชาย พงษ์พฒั นาศิลป์
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เล่มใหญ่ ปกแข็ง สมชาย พงษ์พฒั นาศิลป์
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เล่มกลาง ปกแข็ง สมชาย พงษ์พฒั นาศิลป์
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง เล่มกลำง ปกอ่อน
สมชำย พงษ์พฒั นำศิลป์
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง เล่มใหญ่ ปกแข็ง
สมชำย พงษ์พฒั นำศิลป์
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง เล่มเล็ก หนังสื อหมด
สมชำย พงษ์พฒั นำศิลป์
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ เล่มเล็ก หนังสื อหมด
สมชำย พงษ์พฒั นำศิลป์
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ เล่มกลำง
สมชำย พงษ์พฒั นำศิลป์
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ เล่มใหญ่ ปกแข็ง
สมชำย พงษ์พฒั นำศิลป์
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งฯ วิธีพิจำรณำควำมอำญำ เล่มกลำง ปกแข็ง สมชำย พงษ์พฒ
ั นำศิลป์
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งฯ วิธีพิจำรณำควำมอำญำ เล่มใหญ่ ปกแข็ง สมชำย พงษ์พฒ
ั นำศิลป์
ย่อหลักกฎหมายครอบครัว
เผ่าพันธุ์ ชอบน้ าตาล
รวมกฎหมายปกครอง เล่มกลาง
สมชาย พงษ์พฒั นาศิลป์
รวมกฎหมายปกครอง เล่มเล็ก
สมชาย พงษ์พฒั นาศิลป์
รวมกฎหมายแรงงาน เล่มกลาง
สมชาย พงษ์พฒั นาศิลป์

สำนักพิมพ์
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช

ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
เม.ย.63 280
เม.ย.63 100
เม.ย.63 190
พ.ค.62 160
ม.ค.63 50
ม.ค.63 100
เม.ย.63 380
เม.ย.63 295
พ.ย.63 140
ก.ย.63 240
ก.ค.60 80
ต.ค.62 70
ต.ค.62 120
ก.ย.62 150
พ.ย.63 290
ก.ย.63 340
พ.ค.55 100
เม.ย.63 190
ม.ค.63 100
พ.ค.63 160

20
21
22
23
24
25
26
27
28

9786164859272
9786165688536
9786164557079
9786164557703
9786165657686
9786164553323
9786165689328
9786164858732
9786164850019

รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ เล่มกลาง
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ เล่มเล็ก
พรบ.ล้มละลาย แก้ไขล่าสุ ด 2561 เล่มกลาง หนังสื อหมด
พรบ.ล้มละลาย แก้ไขล่าสุ ด 2561 เล่มเล็ก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เล่มเล็ก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เล่มกลาง
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน ถาม-ตอบ อาญา แก้ไขฯ 2563
ประมวลรัษฎากร เล่มเล็ก
ประมวลรัษฎากร เล่มกลาง

สมชาย พงษ์พฒั นาศิลป์
สมชาย พงษ์พฒั นาศิลป์
สมชาย พงษ์พฒั นาศิลป์
สมชาย พงษ์พฒั นาศิลป์
สมชาย พงษ์พฒั นาศิลป์
สมชาย พงษ์พฒั นาศิลป์
สมชาย พงษ์พฒั นาศิลป์
สมชาย พงษ์พฒั นาศิลป์
สมชาย พงษ์พฒั นาศิลป์

ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช
ปณรัชช

มิ.ย.62
ก.ค.63
มี.ค.61
มี.ค.61
ก.พ.63
ม.ค.61
ก.ค.63
พ.ค.62
พ.ค.62

140
80
100
50
50
80
480
120
220

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
ชูชยั งามวสุ ลกั ษณ์
ชูชยั งามวสุ ลกั ษณ์
มานิ ตย์ จุมปา

สำนักพิมพ์ ครั้งที่
ศูนย์หนังสื อจุฬาฯ 1
ศูนย์หนังสื อจุฬาฯ 1
ศูนย์หนังสื อจุฬาฯ 18

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
2560 200
มิ.ย.63 180
2563 290

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
อรพรรณ พนัสพัฒนา
อรพรรณ พนัสพัฒนา
อุนิษา เลิศโตมรสกุล
สุ มนทิพย์ จิตสว่าง
วิชา มหาคุณ
มานิ ตย์ จุมปา

ศูนย์หนังสื อจุฬำฯ
ศูนย์หนังสื อจุฬาฯ
ศูนย์หนังสื อจุฬาฯ
ศูนย์หนังสื อจุฬาฯ
ศูนย์หนังสื อจุฬาฯ
ศูนย์หนังสื อจุฬาฯ
ศูนย์หนังสื อจุฬาฯ

2560
ก.ย.62
ก.ย.62
พ.ค.61
พ.ค.61
พ.ค.59
ก.ย.62

หนังสื อที่พมิ พ์ โดยศู นย์ หนังสื อจุฬำฯ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รหัสสิ นค้ ำ
9789740336143
9789740339366
9789740337744
9789740336860
9789740338987
9789740332190
9786164686144
9786164680340
9789740332718
9789740338574

ชื่ อหนังสื อ
รู ้กฎหมายง่ายนิ ดเดียว เล่ม 7
รู ้กฎหมายง่ายนิ ดเดียว เล่ม 8
ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎหมำยมหำชน เล่ม 1 วิวฒั นำกำรทำงปรัชญำและลักษณะของกฎหมำย
มหำชนยุคต่ำง ๆ หนังสื อหมด
คู่มือกฎหมายประชาชน
คาอธิ บายกฎหมายลักษณะหนี้
อาชญากรรมและอาชญาวิทยา
โทษประหารชีวิต
การใช้เหตุผลทางกฎหมาย
คาอธิ บายปพพ.ว่าด้วย ทรัพย์สิน

5
8
9
2
1
7
10

180
55
250
250
250
220
340

11
12
13
14
15
16

9789740339076
9786164974036
9789740339830
9789740340126
9789740340164
9789740340331

หลักกฎหมายลิขสิ ทธิ์ และบทวิเคราะห์ หนังสื อหมด
A Primer of Thai Business Law
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
เตรี ยมสอบใบอนุญาตให้เป็ นทนายความ
คาอธิ บายระเบียบสานักนายกฯ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติฯ
คาอธิ บายกฎหมายการปกครองท้องถิ่ น

ปริ ญญา ดีผดุง
David Tan
ธนสร สุ ทธิ บดี
ธี ระศักดิ์ สุ โชตินนั ท์
อรณพ กาวิกุล
เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล

ศูนย์หนังสื อจุฬาฯ
ศูนย์หนังสื อจุฬาฯ
ศูนย์หนังสื อจุฬาฯ
ศูนย์หนังสื อจุฬาฯ
ศูนย์หนังสื อจุฬาฯ
ศูนย์หนังสื อจุฬาฯ

1
4
4
4
1
1

ม.ค.63
2562
ก.ย.63
ก.พ.64
2564
ม.ค.64

230
550
490
490
200
510

หนังสื อที่พมิ พ์โดย กองทุนศำสตรำจำรย์จิตติ ติงศภัทยิ ์
ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
1 9789744669902 คำอธิ บำยปพพ.เรี ยงมำตรำ ว่ำด้วย ประนี ประนอมยอมควำม กำรพนันและ
ขันต่อ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย
เสาวนี ย ์ อัศวโรจน์
2 9789744666000 คำอธิ บำยปพพ.เรี ยงมำตรำ ว่ำด้วย ตัว๋ เงิน เล่ม 1
เสาวนี ย ์ อัศวโรจน์
3 9789744666017 คำอธิ บำยปพพ.เรี ยงมำตรำ ว่ำด้วย ตัว๋ เงิน เล่ม 2
เสาวนี ย ์ อัศวโรจน์
4 9789744667687 คำอธิ บำยปพพ.เรี ยงมำตรำ ว่ำด้วย ตัวแทน นำยหน้ำ
จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย
5 9789744669858 คำอธิ บำยปพพ.เรี ยงมำตรำ ว่ำด้วย เช่ำทรัพย์ เช่ำซื้ อ จ้ำงแรงงำน จ้ำงทำของ
รับขน ยืม ฝำกทรัพย์
สุ ธีร์ ศุภนิตย์
6 9786168139875 คำอธิบำยปพพ.เรี ยงมำตรำ ว่ำด้วย จัดกำรงำนนอกสั่ง ลำภมิควรได้ ละเมิด หนังสือหมด จิตติ ติงศภัทิย ์
7 9789744667182 คำอธิ บำยปพพ.เรี ยงมำตรำ ว่ำด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ เก็บของในคลังสิ นค้ำสุ ดา วิศรุ ตพิชญ์
8 9789744663368 คำอธิ บำยปพพ.เรี ยงมำตรำ ว่ำด้วย สัญญำ
จิตติ ติงศภัทิย ์
9 9789744665980 คำอธิ บำยปพพ.เรี ยงมำตรำ ว่ำด้วย ครอบครัว
ไพโรจน์ กัมพูสิริ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักพิมพ์

ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก

กองทุนศ.จิตติ
กองทุนศ.จิตติ
กองทุนศ.จิตติ
กองทุนศ.จิตติ

2

ก.ค.60
ม.ค.55
ม.ค.55
ต.ค.57

250
250
250
150

กองทุนศ.จิตติ
กองทุนศ.จิตติ
กองทุนศ.จิตติ
กองทุนศ.จิตติ
กองทุนศ.จิตติ

2
3

มิ.ย.60
ต.ค.61
ธ.ค.56
ก.พ.52
ก.พ.55

250
250
250
250
350

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
1 9789744668097 GLEANINGS OF THAI PRIVATE LAW IN A ROMAN AND
ANGLO-SAXON SETTING
ประชุม โฉมฉาย
2 9789744668721 วิวฒั นาการของกฎหมายโรมัน
ประชุม โฉมฉาย
3
00274601 วารสารนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ที่ 46 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2560) คณะนิติศาสตร์ มธ.
4
00274603 วารสารนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ที่ 46 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2560) คณะนิติศาสตร์ มธ.
5
00274604 วารสารนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ที่ 46 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2560) คณะนิติศาสตร์ มธ.
6
00274701 วารสารนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ที่ 47 ฉบับที่ 1
คณะนิติศาสตร์ มธ.
7 9786169078906 วารสารนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ที่ 47 ฉบับที่ 2
คณะนิติศาสตร์ มธ.
8
00274703 วารสารนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ที่ 47 ฉบับที่ 3
คณะนิติศาสตร์ มธ.
9
00274704 วารสารนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ที่ 47 ฉบับที่ 4
คณะนิติศาสตร์ มธ.

สำนักพิมพ์
คณะนิติ มธ.
คณะนิติ มธ.
คณะนิติ มธ.
คณะนิติ มธ.
คณะนิติ มธ.
คณะนิติ มธ.
คณะนิติ มธ.
คณะนิติ มธ.
คณะนิติ มธ.

ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
1
3

มิ.ย.58
พ.ค.59
พ.ค.60
ต.ค.60
ม.ค.61
มี.ค.61
มิ.ย.61
ก.ย.61
ธ.ค.61

400
270
150
150
150
150
150
150
150

หนังสื อที่จัดพิมพ์ โดยอำจำรย์สถิตย์ เล็งไธสง
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รหัสสิ นค้ ำ
9789749314517
9789749427514
9789749453087
9789749453025
9789740428329
9789749299500
9789749453117
9789747706864

ชื่ อหนังสื อ
คู่มือกฎหมายแพ่ง 2 หนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสัง่ ลาภมิควรได้
คู่มือกฎหมายแพ่ง เล่ม 1 ว่าด้วย นิ ติกรรม สัญญา
คู่มือกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2
คู่มือกฎหมายวิธีสบัญญัติ 3
คาอธิ บายกฎหมายพาณิ ชย์ 3 ภาค 2 ว่าด้วย ตัว๋ เงิน หนังสื อหมด
คู่มือกฎหมายพาณิ ชย์ 2 ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของคลังสิ นค้า ตัวแทน นายหน้าฯ
คู่มือกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
กฎหมายลักษณะตัวแทนและนายหน้า

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
สถิตย์ เล็งไธสง
สถิตย์ เล็งไธสง
สถิตย์ เล็งไธสง
สถิตย์ เล็งไธสง
สถิตย์ เล็งไธสง
สถิตย์ เล็งไธสง
สถิตย์ เล็งไธสง
สถิตย์ เล็งไธสง

สำนักพิมพ์ ครั้งที่
สถิตย์ เล็งไธสง
2
สถิตย์ เล็งไธสง
4
สถิตย์ เล็งไธสง
5
สถิตย์ เล็งไธสง
4
สถิตย์ เล็งไธสง
1
สถิตย์ เล็งไธสง
2
สถิตย์ เล็งไธสง
1
สถิตย์ เล็งไธสง
4

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ก.ย.51 160
ต.ค.51 180
พ.ย.49 180
ม.ค.52 200
ม.ค.51 150
ต.ค.51 180
เม.ย.50 150
ก.ย.50 220

9
10
11
12

9786167507088
9786167507071
00450003
9789746428477

คู่มือกฎหมายแพ่ง 3 ว่าด้วยครอบครัวและมรดก
กฎหมายปกครอง
หลักกฎหมายแพ่ง ตามแนวคิด อาจารย์สถิตย์ เล็งไธสง
THAI LAWS for FOREIGNERS

สถิตย์ เล็งไธสง
สถิตย์ เล็งไธสง
สถิตย์ เล็งไธสง
สถิตย์ เล็งไธสง

สถิตย์ เล็งไธสง
สถิตย์ เล็งไธสง
สถิตย์ เล็งไธสง
สถิตย์ เล็งไธสง

1

ม.ค.55
ก.พ.55
ธ.ค.50
ก.พ.52

150
200
180
300

หนังสื อจำกสำนักพิมพ์ อฑตยำมิลเลนเนียม
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

รหัสสิ นค้ ำ
9786163100016
9786169253594
9786169323242
9786169323228
9786169323204
9786169323235
9786169323211

ชื่ อหนังสื อ

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
กฎหมายเกี่ ยวกับอัยการ
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ฯ ประมวลกฎหมายอาญา เล่มเล็ก
พิชยั นิลทองคา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ฯ ประมวลกฎหมายอาญา เล่มกลาง
พิชยั นิลทองคา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ฯ ประมวลกฎหมายอาญา เล่มใหญ่
พิชยั นิลทองคา
ประมวลกม.วิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกม.วิธีพิจารณาความอาญา เล่มเล็ก พิชยั นิลทองคา
ประมวลกม.วิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกม.วิธีพิจารณาความอาญา เล่มกลางพิชยั นิลทองคา
ประมวลกม.วิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกม.วิธีพิจารณาความาอญา เล่มใหญ่ พิชยั นิลทองคา

สำนักพิมพ์ ครั้งที่
อฑตยามิลเลนเนียม
อฑตยามิลเลนเนียม
อฑตยามิลเลนเนียม
อฑตยามิลเลนเนียม
อฑตยามิลเลนเนียม
อฑตยามิลเลนเนียม
อฑตยามิลเลนเนียม

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ก.ย.55 250
ก.พ.64 210
2563 355
2563 440
ก.พ.64 210
ก.พ.64 330
ก.พ.64 380

สำนักพิมพ์
ไกอุสกรุ๊ป
ไกอุสกรุ๊ป
ไกอุสกรุ๊ป

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ส.ค.57 109
ส.ค.57 109
พ.ย.57 129

สำนักพิมพ์ ไกอุส กรุ๊ ป
ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786163618849 ย่อหลักกฎหมายอาญา เล่ม 3 มาตรา 288-366
2 9786163618856 ย่อหลักกฎหมายอาญา เล่ม 4 มาตรา 209-287 และ มาตรา 367-398
3 9786163743626 คู่มือศึกษากฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
ชาคริ ต กูม้ านะชัย
ชาคริ ต กูม้ านะชัย
สุ พจน์ กูม้ านะชัย

ครั้งที่
1
1
1

หนังสื อที่จัดพิมพ์ โดยสำนักพิมพ์อื่น ๆ
ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9789747216950 แนวคาถาม-หลักการตอบ แพ่ง เล่ม 3

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
คมสัน อ้นโตน

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
1 9789743652479 ถาม-ตอบ แพ่ง

ชื่ อหนังสื อ

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
สำนักพิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
อรรถวัฒน์ หวังดารงวงศ์ คณะบุคคลมีลาภอนันต์ เม.ย.55 220

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่ อหนังสื อ

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
อดุล ขาวละออ
ไพศาล พืชมงคล
ชุมพร เสนไสย

8
9
10

รหัสสิ นค้ ำ
9786163021717
9786163022103
9786163021854
9786168163085
9786163021953
9786163022080
9786163021458

108 สัญญาธุ รกิจ
ว่าด้วยการสื บพยาน คู่มือที่ขาดไม่ได้สาหรับทนายความ
สารพันปั ญหา ภ.ง.ด.54 VS ภ.พ.36 ภาษีเกี่ยวกับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
ประมวลรักษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2564
บริ ษทั ธรรมนิ ติ เพรส จากัด
TAX MAPPING เทคนิ คการจัดทาแผนที่ภาษีอากร
สุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์
ปุจฉา วิสัชนา เล่ม 3 สารพันปั ญหาภาษีรวบรวมจากแฟนเพจ
สุเทพ พงษ์พิทกั ษ์
เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษีคนต่างชาติเข้ามาทางานในประเทศไทย
คนไทยไปทางานในต่างประเทศ
ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
9786163021595 ภาระภาษีและการวางแผนภาษี ในการประกอบธุ รกิจเทคโนโลยีดิจิทลั
ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
9786163021816 เทคนิ คการบริ หารภาษีทางการเงิน
ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
9786163021649 ปั ญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากรที่นกั บัญชีและนักบริ หาร

สำนักพิมพ์
กนก ศิริวลั ลภ

สำนักพิมพ์
บริ ษทั ธรรมนิติ เพรส จากัด
บริ ษทั ธรรมนิติ เพรส จากัด
บริ ษทั ธรรมนิติ เพรส จากัด
บริ ษทั ธรรมนิติ เพรส จากัด
บริ ษทั ธรรมนิติ เพรส จากัด
บริ ษทั ธรรมนิติ เพรส จากัด

บริ ษทั ธรรมนิติ เพรส จากัด
บริ ษทั ธรรมนิติ เพรส จากัด
บริ ษทั ธรรมนิติ เพรส จากัด

ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
1 พ.ค.56 180

ครั้งที่
6
7
2

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
มิ.ย.62 500
ก.พ.64 250
ต.ค.62 450
2564 500
2 ส.ค.63 350
1 ก.พ.64 300
1
1
1

มิ.ย.61
ม.ค.62
ส.ค.62

220
200
180

11
12
13
14
15
16
17

9786163021878
9786163021915
9786163022110
9786163022059
9786163021809
9786163021939
9786163022134

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รหัสสิ นค้ ำ
9786162430909
9789740442790
9786167030487
9789749337226
9789741625031
9789748290485
9789749337219
9789749423523
9786167030388
9789749234501
9789749390979
9789748300825

ควรทราบ
Tax Planning การวางแผนภาษีธุรกิจการขายอสังหาริ มทรัพย์
สุ ดยอดกลยุทธ์ : การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
TUTOR TAX AUDITOR
บทสรุ ป PDPA กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
วิธีปฏิบตั ิ เลิกจ้าง ทุกประเภท
กฎหมายแรงงาน 2563
Excel for Accounting

ชื่ อหนังสื อ
พระราชทานอภัยโทษ
พี่นอ้ งสองกษัตริ ย ์
คดียดึ ทรัพย์ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
คดีดงั 5 นากยกรัฐมนตรี
ใครได้ ใครเสี ย ความขัดแย้งที่บานปลาย ปราสาทเขาพระวิหาร
ยุบพรรค เว้นวรรคนักการเมือง
คดีประวัติศาสตร์คาพิพากษาฏีกา คดี ป.ป.ช.
คาพิพากษาฉบับสมบูรณ์ คดีดงั ที่เคยเป็ นข่าวครึ กโครมทัว่ ประเทศ ชุดที่ 2
คดีเพชรซาอุฯ อุม้ ฆ่าสองแม่ลูก ศรี ธนะขัณฑ์
กฎหมายสบายสบายสไตล์ชาวบ้าน 3
กฎหมายสบายสบายสไตล์ชาวบ้าน 4
กฎหมายสบายสบายสไตล์ชาวบ้าน 5

ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

บริ ษทั ธรรมนิติ เพรส จากัด

ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

บริ ษทั ธรรมนิติ เพรส จากัด

สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

บริ ษทั ธรรมนิติ เพรส จากัด

สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

บริ ษทั ธรรมนิติ เพรส จากัด

กฤษฎ์ อุทยั รัตน์

บริ ษทั ธรรมนิติ เพรส จากัด

สิทธิศกั ดิ์ ศรี ธรรมวัฒนา

บริ ษทั ธรรมนิติ เพรส จากัด

บริ ษทั ธรรมนิติ เพรส จากัด

บริ ษทั ธรรมนิติ เพรส จากัด

สุรัตน์ ลีรัตนชัย

บริ ษทั ธรรมนิติ เพรส จากัด

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
สมบูรณ์ เตชะวงศ์
บุญร่ วม เทียมจันทร์
บุญร่ วม เทียมจันทร์
บุญร่ วม เทียมจันทร์
บุญร่ วม เทียมจันทร์
บุญร่ วม เทียมจันทร์
บุญร่ วม เทียมจันทร์
บุญร่ วม เทียมจันทร์
บุญร่ วม เทียมจันทร์
บุญร่ วม เทียมจันทร์
บุญร่ วม เทียมจันทร์
บุญร่ วม เทียมจันทร์

สำนักพิมพ์
อนิเมทกรุ๊ป
อนิเมทกรุ๊ป
อนิเมทกรุ๊ป
อนิเมทกรุ๊ป
อนิเมทกรุ๊ป
อนิเมทกรุ๊ป
อนิเมทกรุ๊ป
อนิเมทกรุ๊ป
อนิเมทกรุ๊ป
อนิเมทกรุ๊ป
อนิเมทกรุ๊ป
อนิเมทกรุ๊ป

2
3
13
17
1
1
1

ก.พ.62
ก.พ.63
ก.ค.63
ก.พ.64
พ.ย.63
ก.ย.62
2563
เม.ย.64

400
250
900
790
300
250
350
350

ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ส.ค.55 140
190
มี.ค.53 150
ส.ค.48 210
ก.ค.51 140
ก.ค.50 310
1 ก.ย.48 210
1 พ.ค.59 190
1 ม.ค.53 130
1 ก.ค.47 130
1 ม.ค.49 130
1 ก.พ.50 130

13
14

9789743681684 กฎหมายสบายสบายสไตล์ชาวบ้าน 6
9786162430015 กฎหมายสบายสบายสไตล์ชาวบ้าน 7

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786164239371 คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 (ปกอ่อน) ระบบไต่สวน & ระบบ
กล่าวหา
2 9786163829702 คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 (ปกอ่อน) สิ ทธิ ของผูเ้ สี ยหาย
ในคอดีอาญา
3 9786164067721 คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 3 (ปกอ่อน) การสอบสวน มาตรการ
บังคับในคดีอาญา
4 9786167256207 รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรัง่ เศส ปกแข็ง
5 9786164850743 การสอบสวน
6 9786164856868 ผูเ้ สี ยหาย
7 9786165657006 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ตามพรบ.การไกล่เกลี่ ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

1
2
3
4

9786164684553
9786165823333
9786165823326
9786163940629

ตัวบทย่อมาตราสาคัญ ประมวลกฎหมายอาญา เล่มเล็ก
ตัวบทย่อมาตราสาคัญ ประมวลกฎหมายอาญา เล่มกลาง
ตัวบทย่อมาตราสาคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เล่มกลาง
เทคนิ คพิชิตข้อสอบสรรพากร

บุญร่ วม เทียมจันทร์
บุญร่ วม เทียมจันทร์

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม

อนิเมทกรุ๊ป
อนิเมทกรุ๊ป

สำนักพิมพ์

1
1

ม.ค.52
มี.ค.54

130
130

ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก

อุทยั อาทิเวช

อุทยั อาทิเวช

3

ธ.ค.59

150

อุทยั อาทิเวช
อุทยั อาทิเวช

อุทยั อาทิเวช
อุทยั อาทิเวช

3
3

ม.ค.58
ม.ค.59

300
320

อุทยั อาทิเวช
อุทยั อาทิเวช
อุทยั อาทิเวช
อุทยั อาทิเวช

อุทยั อาทิเวช
อุทยั อาทิเวช
อุทยั อาทิเวช
อุทยั อาทิเวช

1
1
1
2

ก.ค.54
ก.พ.62
เม.ย.62
ม.ค.63

250
250
220
200

ฉัตรฑากรุ๊ป
ฉัตรฑากรุ๊ป
ฉัตรฑากรุ๊ป
New generation tax

ฉัตรฑากรุ๊ป
ฉัตรฑากรุ๊ป
ฉัตรฑากรุ๊ป
ฉัตรฑากรุ๊ป

ส.ค.63
มิ.ย.64
มิ.ย.64
ก.ค.58

89
115
195
150

5
6
7
8

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

9786164746220 ตัวบทย่อมาตราสาคัญ พรบ.การรับขนของทางทะเล พรบ.ลิขสิ ทธิ์
พรบ.เครื่ องหมายการค้า พรบ.สิ ทธิ บตั ร หนังสื อหมด
ฉัตรฑากรุ๊ป
9786164686113 ตัวบทย่อมาตราสาคัญ ประมวลกม.วิ.แพ่ง + ประมวลกม.วิ.อาญา เล่มเล็ก
ฉัตรฑากรุ๊ป
9786164741676 ตัวบทมาตราสาคัญพยานหลักฐาน หนังสื อหมด
ฉัตรฑากรุ๊ป
9786165658201 ตัวบทย่อมาตราสาคัญ พรบ.ล้มละลาย พระธรรมนูญศาลยุติธรรม หนังสื อหมด ฉัตรฑากรุ๊ป

รหัสสิ นค้ ำ
9786167242613
9786167242798
9786167242804
9786167242675
9786167242774
9786167242811
9786167242934
9786167242859
9786167242866
9786167242910
9786167242927
9786167242903
9786167242842
9786167242873

ชื่ อหนังสื อ
การประกันตัวผูต้ อ้ งหาหรื อจาเลย อุทธรณ์คาสัง่ การประกันตัว
การซักประเด็นข้อเท็จจริ งคดียาเสพติด เล่ม 1
การซักประเด็นข้อเท็จจริ งคดียาเสพติด เล่ม 2
แง่คิด - มุมมอง กำรอุทธรณ์คดียำเสพติด ภำคปฏัติ
คาอธิ บายพรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และ ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ฉบับสมบูรณ์ หนังสื อหมด
หลักทฤษฎีพ้ืนฐาน-ปฏิบตั ิอย่างมืออาชีพ อุทธรณ์-ฎีกา คดีแพ่ง-คดีอาญา
จิ๊กซอว์ กฎหมายอาญา
จิ๊กซอว์ กฎหมายวิ.อาญา หนังสื อหมด
จิ๊กซอว์ กฎหมายวิ.แพ่ง
จิ๊กซอว์ กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เล่ม 1
จิ๊กซอว์ กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เล่ม 2
จิ๊กซอว์ กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เล่ม 3
คดีจา้ งทาของ
คาร้อง คาขอ คาแถลง คดีแพ่ง - คดีอาญา

ฉัตรฑากรุ๊ป
ฉัตรฑากรุ๊ป
ฉัตรฑากรุ๊ป
ฉัตรฑากรุ๊ป

ก.ย.61
พ.ย.63
ม.ค.63
ก.พ.63

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

สำนักพิมพ์
บัณฑิตอักษร
บัณฑิตอักษร
บัณฑิตอักษร
บัณฑิตอักษร

ครั้งที่
3
6
3
2

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

บัณฑิตอักษร
บัณฑิตอักษร
บัณฑิตอักษร
บัณฑิตอักษร
บัณฑิตอักษร
บัณฑิตอักษร
บัณฑิตอักษร
บัณฑิตอักษร
บัณฑิตอักษร
บัณฑิตอักษร

2
3
2
1
1
1
1
1
1
1

69
109
69
79

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ต.ค.58 440
พ.ย.62 580
ม.ค.63 480
เม.ย.60 460
มิ.ย.62
มี.ค.63
เม.ย.64
ก.ย.63
พ.ย.63
เม.ย.64
เม.ย.64
เม.ย.64
ก.ค.63
พ.ย.63

320
620
320
240
250
200
260
250
340
510

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

9786167242644
9786167242415
9789749314586
9786167242705
9786167242712
9786167242729
9786167242736
9786167242743
9786167242750
9786167242767
9786167242880
9786167242835

ลำดับ
1
2
3
4

รหัสสิ นค้ ำ
9786163355676
9786163052780
9786163053329
9786164552289

5

อธิ บายหลักกฎหมายอุทยานแห่งชาติ
อธิ บายกฎหมายป่ าไม้ พ.ศ.2484 ฉบับสมบูรณ์
แก่นหลักสาคัญกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
วิทยาการกฎหมาย ว่าด้วย การทุเลาการบังคับตามคาพิพากษาหรื อคาสัง่
กฎหมายพัสดุ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หลักปฏิบตั ิการบังคับคดีแพ่ง กฎหมายใหม่
ครบเครื่ อง...คดีจราจร
เมียน้อย กับเรื่ องของกฎหมาย
ความผิดฐานคดีบุกรุ ก คดีรับของโจร
คดีเช่าซื้อ
สานวนคาฟ้องคดีแพ่ง
ข้อพิพาทคดีทางการแพทย์

ชื่ อหนังสื อ

ทางลัดพิชิตตัว๋ ทนาย
สถิติติดดาว เนติฯ ภาค 2
สถิติติดดาว เนติฯ ภาค 1
ฎีกาติดดาว บรรณาธิ การ วิ.แพ่ง วิ.อาญา พยานแพ่ง พยานอาญา
พระธรรมนูญศาลยุติธรรามม
9786164741614 ฎีกาติดดาว เล่ม 1 บรรณาธิ การ แพ่ง-อาญา

สุ เนติ คงเทพ
สุ เนติ คงเทพ
สุ ชาติ รุ่ งทรัพยธรรม
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
ธวัช จารุ ศิริกุล

บัณฑิตอักษร
บัณฑิตอักษร
บัณฑิตอักษร
บัณฑิตอักษร
บัณฑิตอักษร
บัณฑิตอักษร
บัณฑิตอักษร
บัณฑิตอักษร
บัณฑิตอักษร
บัณฑิตอักษร
บัณฑิตอักษร
บัณฑิตอักษร

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
วชิรา วราวรวัฒน์
Bright of Law
Bright of Law

สำนักพิมพ์
Bright of Law
Bright of Law
Bright of Law

วชิรา วราวรวัฒน์
วชิรา วราวรวัฒน์

วชิรา วราวรวัฒน์
วชิรา วราวรวัฒน์

1
2
1

1
1
2
3
3
5
1

มี.ค.59
ก.ย.58
ก.ย.48
ม.ค.61
พ.ค.61
ก.ค.61
ต.ค.61
ต.ค.61
ม.ค.62
มี.ค.62
ม.ค.64
พ.ค.63

980
300
200
110
370
280
270
110
250
170
860
150

ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
4 2559 130
พ.ย.62 99
8 เม.ย.62 75
1
1

ธ.ค.60
ก.ค.61

159
159

ลำดับ
1
2
3
4

รหัสสิ นค้ ำ
9786163211484
9786169177807
9786163489142
9786163940490

ลำดับ
1
2
3
4

รหัสสิ นค้ ำ
9786164852785
9786165685849
9786164852372
9786165684217

ชื่ อหนังสื อ
ตะลุยโจทย์..กับฎีกาใหม่ เล่ม 3
ตะลุยโจทย์..กับฎีกาใหม่ เล่ม 4
ตะลุยโจทย์..กับฎีกาใหม่ เล่ม 5
ตะลุยโจทย์..กับฎีกาใหม่ เล่ม 6

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
PPJ Group
PPJ Group
PPJ Group
PPJ Group

สำนักพิมพ์
PPJ Group
PPJ Group
PPJ Group
PPJ Group

ชื่ อหนังสื อ
ปั ญหาและข้อบกพร่ องของตารวจ เล่ม 1
ปั ญหาและข้อบกพร่ องของตารวจ เล่ม 2
คู่มือพนักงานสอบสวนตามกฎหมายใหม่ เล่ม 1
คู่มือพนักงานสอบสวนตามกฎหมายใหม่ เล่ม 2

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
กูเ้ กียรติ เจริ ญบุญ
กูเ้ กียรติ เจริ ญบุญ
กูเ้ กียรติ เจริ ญบุญ
กูเ้ กียรติ เจริ ญบุญ

สำนักพิมพ์ ครั้งที่
กูเ้ กียรติ เจริ ญบุญ 3
กูเ้ กียรติ เจริ ญบุญ 2
กูเ้ กียรติ เจริ ญบุญ 5
กูเ้ กียรติ เจริ ญบุญ 1

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
วิทยา ศรี สมานุวตั ร

สำนักพิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
วิทยา ศรี สมานุวตั ร 1 ม.ค.56 95

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786163215482 การพิจารณาโดยขาดนัดฯ ฉบับทบทวน

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
สำนักพิมพ์
1 9786164062832 การค้นการจับและสิ ทธิ ตามกฎหมาย ฉบับปรับปรุ งใหม่ ปี 2558 หนังสื อหมด พ.ต.ท.สนธยา รัตนธารส เขาน้อย 18

ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ม.ค.56 120
1 ต.ค.56 150
1 มี.ค.57 150
1 ก.ค.58 150

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ม.ค.62 250
มิ.ย.63 250
ม.ค.62 280
มิ.ย.63 250

ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
1 ธ.ค.58 326

9786164451230 คู่มือพนักงานสอบสวน หนังสื อหมด
9786164971462 จับ : ค้น และสิ ทธิ ตำมกฎหมำย

พ.ต.ท.สนธยา รัตนธารส เขาน้อย 18
1 ส.ค.60
พ.ต.ท.สนธยำ รัตนธำรส พ.ต.ท.สนธยำ รัตนธำรส
1 ก.ค.62

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รหัสสิ นค้ ำ
9786163483348
9786163358394
9786163823052
9786163743404
9786162363535
9786164557956
9786164238305
9786164558380
9786164557932
9786164558373
9786164682009
9786164681897
9786164784727

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์

ลำดับ

รหัสสิ นค้ ำ

2
3

ชื่ อหนังสื อ
เทคนิ คพิชิตข้อสอบ ป.วิ.แพ่ง ภาค 3
ความผิดสาเร็ จในกฎหมายอาญาพร้อมคาพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง
สถิติขอ้ สอบผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษาสนามใหญ่ พ.ศ.2538-2556
รู ้ทนั กฎหมายอาญา ฉบับความผิดเกี่ยวกับเพศ
รู ้ทนั กฎหมายอาญา ไม่ยาก
เทคนิ คพิชิตข้อสอบ ทรัพย์สิน & ที่ดิน
เทคนิ คพิชิตข้อสอบ กฎหมายอาญา เล่ม 2
เทคนิ ตพิชิตข้อสอบ กฎหมำยละเมิด
เทคนิ คพิชิตข้อสอบ กฎหมำยครอบครัว
เทคนิ คพิชิตข้อสอบ กฎหมำยมรดก
เทคนิ คพิชิตข้อสอบ กฎหมำยฟื้ นฟูกิจกำร
เทคนิ คพิชิตข้อสอบ กฎหมำยล้มละลำย
เทคนิ คพิชิตข้อสอบ ป.วิ.แพ่ง ภำค 4

ชื่ อหนังสื อ

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม

สำนักพิมพ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์
ปรี ยช์ นก จิรภิวงศ์

สำนักพิมพ์

ครั้งที่
1
1
2
1
1
2
3
1
1
1
2
2
2

390
260

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ธ.ค.56 180
ก.ย.56 120
มี.ค.58 320
ต.ค.57 180
2556 185
มี.ค.61 420
ธ.ค.59 550
มี.ค.61 320
มี.ค.61 420
มี.ค.61 430
พ.ค.61 350
พ.ค.61 400
พ.ย.61 500

ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก

1

9789744964496 คดีเด็ดคดีดงั รวม 39 คดี เล่ม 3

สมาคมหมอความยุติธรรมสมาคมหมอความยุติธ1รรม มี.ค.54

120

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786165775359 คำอธิ บำยพยำนหลักฐำนคดีแพ่งและคดีอำญำ
2 9786165659390 คำอธิ บำยกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ภำค 3, ภำค 4

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
ธำนี สิ งหนำท
ธำนี สิ งหนำท

สำนักพิมพ์
ธำนี สิ งหนำท
ธำนี สิ งหนำท

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786163486684 รวมฎีกา (เรี ยงมาตรา) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
สนอง แก่นแก้ว

สำนักพิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
สนอง แก่นแก้ว 1 2557 600

ลำดับ
1
2
3
4
5
6

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
รุ่ งโรจน์ รื่ นเริ งวงศ์
รุ่ งโรจน์ รื่ นเริ งวงศ์
รุ่ งโรจน์ รื่ นเริ งวงศ์
รุ่ งโรจน์ รื่ นเริ งวงศ์
รุ่ งโรจน์ รื่ นเริ งวงศ์

สำนักพิมพ์ ครั้งที่
วรพจน์ รื่ นเริ งวงศ์
วรพจน์ รื่ นเริ งวงศ์
วรพจน์ รื่ นเริ งวงศ์
วรพจน์ รื่ นเริ งวงศ์
วรพจน์ รื่ นเริ งวงศ์

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ก.ค.61 250
มิ.ย.57 250
พ.ค.57 290
ธ.ค.57 290
ส.ค.60 290

วรพจน์ รื่ นเริ งวงศ์
วรพจน์ รื่ นเริ งวงศ์

มิ.ย.62
ก.พ.57

7

รหัสสิ นค้ ำ
9786162603563
9786162601484
9786162601347
9786162601170
9786162603112
9786162603976

ชื่ อหนังสื อ

การเลิกจ้างที่ไม่เป็ นธรรม
พรบ.เงินทดแทนและพรบ.ประกันสังคม
พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
พรบ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541
พรบ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 เล่ม 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551, 2553, 2560
พรบ.คุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ ฉบับที่ 5 (ปี 2560) ฉบับที่ 6 (ปี 2560)
ฉบับที่ 7 (ปี 2562)
รุ่ งโรจน์ รื่ นเริ งวงศ์
9786162601255 พรบ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 แก้ไข พ.ศ.2550 รุ่ งโรจน์ รื่ นเริ งวงศ์

ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
17 ก.พ.64 390
1 ก.พ.63 300

140
290

8
9
10
11
12
13
14

9786162601569
9786162602337
9786162604010
9786162604027
9786162604041
9786162604119
9786162604058

อากรแสตมป์
คาอธิ บายสิ บทฤษฎี ผิดกรรมเดียว หรื อหลายกรรม หนังสื อหมด
วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาแรงงาน ปี 2557
วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาแรงงาน ปี 2558
วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาแรงงาน ปี 2559
วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาแรงงาน ปี 2560
วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาแรงงาน ปี 2561

รุ่ งโรจน์
รุ่ งโรจน์
รุ่ งโรจน์
รุ่ งโรจน์
รุ่ งโรจน์
รุ่ งโรจน์
รุ่ งโรจน์

ลำดับ
1
2
3
4
5
6

รหัสสิ นค้ ำ
9786164742888
9786164409491
9786164406858
9786164407619
9786164066526
9786164742833

ชื่ อหนังสื อ
ฉบับทบทวน รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
หนี้ ละเมิด
นิ ติกรรม สัญญา
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.อาญา สาหรับนักกฎหมาย
ทบทวนหลักตัวบทมาตราสาคัญฯ วิ.แพ่ง
ฉบับทบทวน หลักตัวบทมาตราสาคัญ ป.อาญา

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
RU Book Law
ณัฐพงศ์ สมพันธ์
ณัฐพงศ์ สมพันธ์
RU Book Law
RU Book Law
RU Book Law

สำนักพิมพ์
เพื่อนบัณฑิต
เพื่อนบัณฑิต
เพื่อนบัณฑิต
เพื่อนบัณฑิต
เพื่อนบัณฑิต
เพื่อนบัณฑิต

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
ธนวัฒ พิสิฐจินดา
ธนวัฒ พิสิฐจินดา
ธนวัฒ พิสิฐจินดา

สำนักพิมพ์

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9789744217981 คาอธิ บายหลักกฎหมายบัญชีเดินสะพัด
2 9789744219121 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับฎีกานุกรม
3 9789744219299 แนวปั ญหา (ปรนัย) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

รื่ นเริ งวงศ์
รื่ นเริ งวงศ์
รื่ นเริ งวงศ์
รื่ นเริ งวงศ์
รื่ นเริ งวงศ์
รื่ นเริ งวงศ์
รื่ นเริ งวงศ์

วรพจน์
วรพจน์
วรพจน์
วรพจน์
วรพจน์
วรพจน์
วรพจน์

รื่ นเริ งวงศ์
รื่ นเริ งวงศ์
รื่ นเริ งวงศ์
รื่ นเริ งวงศ์
รื่ นเริ งวงศ์
รื่ นเริ งวงศ์
รื่ นเริ งวงศ์

ศูนย์หนังสื อมรภ.สวนสุนนั ทา
ศูนย์หนังสื อมรภ.สวนสุนนั ทา
ศูนย์หนังสื อมรภ.สวนสุนนั ทา

ธ.ค.57
ก.ค.59
ส.ค.62
ส.ค.62
ก.ย.62
ต.ค.62
พ.ย.62

350
100
250
250
250
250
250

ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ส.ค.61 120
1 ส.ค.60 170
1 มิ.ย.60 120
1 ก.ค.60 150
1 ก.พ.61 135
ส.ค.61 145

ครั้งที่
1
1
1

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ส.ค.58 100
เม.ย.61 200
มี.ค.62 180

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786164859098 คู่มือสอบกฎหมำยรัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
สุ ริยำ ปำนแป้ น

สำนักพิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
อนุวฒั น์ บุญนันท์ 10 พ.ค.62 300

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
1 9786164060388 รวมกฎหมำยใหม่ ปี 2558

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
สรำวุธ เบญจกุล

สำนักพิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
สำนักอบรมศึกษำฯ 1 ม.ค.59 80

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786164132962 เกำะติดฎีกำ (ใหม่) พร้อมสรุ ปข้อกฎหมำยกฎหมำยทรัพย์-ที่ดิน
2
01470002 เส้นทำงลัดสู่ ควำมสำเร็ จ รวมฎีกำใหม่ ปี 58-63 กฎหมำยอำญำ มำตรำ 1-365
3
01470001 เส้นทำงลัดสู่ ควำมสำเร็ จ สรุ ปกฎหมำยปกครอง
4
01470003 เส้นทำงลัดสู่ ควำมสำเร็ จ สรุ ปกฎหมำยแรงงำน

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
Deka-thai group
ผ่ำคำบรรยำยกรุ๊ป
ผ่ำคำบรรยำยกรุ๊ป
ผ่ำคำบรรยำยกรุ๊ป

สำนักพิมพ์ ครั้งที่
กฤษยชญ์ เสวตโสธร1
ผ่ำคำบรรยำยกรุ๊ป
ผ่ำคำบรรยำยกรุ๊ป
ผ่ำคำบรรยำยกรุ๊ป

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786163054111 คาอธิ บายพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการฯ

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
ปรี ชา ส่ งสัมพันธ์

สำนักพิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ปรี ชา ส่ งสัมพันธ์
ก.ย.55 160

ชื่ อหนังสื อ

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
เม.ย.59 180
พ.ค.64 170
พ.ค.64 180
พ.ค.64 220

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9789744473790 คาอธิ บายพระราชบัญญัติเลื่ อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545
2 9786163747198 คาอธิ บายพรบ.ส่ งเสริ มฯ สิ่ งแวดล้อม

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
พยงค์ ฉัตรวิรุฬห์
พยงค์ ฉัตรวิรุฬห์

สำนักพิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
พยงค์ ฉัตรวิรุฬห์ 1 พ.ย.51 300
พยงค์ ฉัตรวิรุฬห์ 1 ม.ค.58 400

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786169166672 พรบ.ลิขสิ ทธิ์ พ.ศ.2537 (ฉบับดัชนีช้ ี ความ) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558
2 9786168084007 พรบ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2599
(ฉบับดัชนี ช้ ี ความ)
3 9786169166696 พรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 และพรบ.จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดี
ล้มละลาย พ.ศ.2542 (ฉบับดัชนี ช้ ี ความ)
4 9786169166689 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับดัชนีช้ ี ความ)

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
ชยาธร เฉี ยบแหลม

สำนักพิมพ์
สัตตะบรรณ

ชยาธร เฉี ยบแหลม

สัตตะบรรณ

1

ต.ค.59

123

ชยาธร เฉี ยบแหลม
ชยาธร เฉี ยบแหลม

สัตตะบรรณ
สัตตะบรรณ

1
1

ต.ค.59
ก.ย.59

369
169

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9789749143858 คู่มือนักกฎหมาย เจาะลึกฎีกาเช็ค

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
สมชาย พวงภู่

สำนักพิมพ์
สมชาย พวงภู่

ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
3 ส.ค.46 200

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม

สำนักพิมพ์

ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก

ลำดับ

รหัสสิ นค้ ำ

ชื่ อหนังสื อ

ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
1 พ.ค.59 133

1
2

ลำดับ
1
2
3
4

9786164971783 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ประมวลกฎหมายอาญา หนังสื อหมด
9786164785939 คาอธิ บายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ลักษณะประกันภัย

พรชัย สุ นทรพันธุ์
พรชัย สุ นทรพันธุ์

พรชัย สุ นทรพันธุ์
พรชัย สุ นทรพันธุ์

ก.ค.62
ธ.ค.61

รหัสสิ นค้ ำ
9786165771443
9786164782044
9786165773843
9786165820714

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
พิเชฐ โพธิ วิจิตร
พิเชฐ โพธิ วิจิตร
พิเชฐ โพธิ วิจิตร

สำนักพิมพ์ ครั้งที่
พิเชฐ โพธิ วิจิตร 5
พิเชฐ โพธิ วิจิตร 1
พิเชฐ โพธิ วิจิตร 2

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ธ.ค.63 399
ต.ค.61 470
ม.ค.64 450

พิเชฐ โพธิ วิจิตร

พิเชฐ โพธิ วิจิตร

เม.ย.64

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
The Intention Group

สำนักพิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
The Intention Group
ก.ค.63 260

The Intention Group
The Intention Group
The Intention Group
The Intention Group
The Intention Group

The Intention Group 2
The Intention Group 2
The Intention Group 1
The Intention Group 3
The Intention Group 1

มิ.ย.62
มิ.ย.62
พ.ค.62
ม.ค.64
ธ.ค.61

270
250
180
135
200

The Intention Group

The Intention Group 1

ส.ค.62

110

ชื่ อหนังสื อ
หนังสื อคู่มือร่ างคาฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา (ภาคทฤษฎี)
คู่มือดาเนิ นคดีแรงงานสาหรับทนายความและผูป้ ระกอบวิชาชีพกฎหมาย
หนังสื อคู่มือร่ างคาฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา (ภาคปฏิบตั )ิ
คู่มือสอบตัว๋ ทนายความสาหรับข้อสอบปรนัยและมรรยาททนายความ
(ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ และตัว๋ ปี )

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786165689441 อาญาบัญญัติ ฉบับทบทวน
2 9786164970786 แพ่งบัญญัติ 1 ฉบับทบทวน ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา ระยะเวลา อายุความ หนี้
ละเมิด ลาภมิควรได้
3 9786164971028 แพ่งบัญญัติ 2 ฉบับทบทวน เอกเทศสัญญา
4 9786164858787 แพ่ง่บญั ญัติ 3 ฉบับทบทวน ครอบครัว มรดก
5 9786165773089 พยานบัญญัติ ฉับทบทวน
6 9786164787049 ล้มละลายบัญญัติ ฉบับทบทวน
7 9786164975224 กฎหมายพิเศษบัญญัติ ฉบับทบทวน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม จัดตั้งศาล
แขวงและวิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลแขวง องค์กรอัยการ

1

280
180

250

8
9

9786164068186 วิ.อาญาบัญญัติ ฉบับทบทวน
9786165687225 วิ.แพ่งบัญญัติ ฉบับทบทวน

The Intention Group
The Intention Group

The Intention Group 4
The Intention Group 3

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786162603334 กฎหมำยพรรคกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง พ.ศ.2561

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
นคร พจนวรพงษ์

สำนักพิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
มรกต พจนวรพงษ์ 1 ม.ค.61 180

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
7

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
ชินะพันธ์ งำมวงษ์นอ้ ย
ชินะพันธ์ งำมวงษ์นอ้ ย
ชินะพันธ์ งามวงษ์นอ้ ย
ชินะพันธ์ งามวงษ์นอ้ ย
ชินะพันธ์ งามวงษ์นอ้ ย
ชินะพันธ์ งามวงษ์นอ้ ย
ชินะพันธ์ งามวงษ์นอ้ ย
วัฒนา ทองสาร

รหัสสิ นค้ ำ
9786165651318
9786165651028
9786165821988
9786165821971
9786164859937
9786165650403
9786165726740
9786165654395

ชื่ อหนังสื อ
สถิติ CHIC CHIC พิชิตเนติฯ ขำวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
สถิติ CHIC CHIC พิชิตเนติฯ ขำวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง
สถิติ CHIC CHIC พิชิตเนติฯ ขาอาญา
สถิติ CHIC CHIC พิชิตเนติฯ ขาแพ่ง
พิชิตเนติฯ ข้อ 10 วิชา ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
พิชิตเนติฯ ข้อ 8 วิชากฎหมายล้มละลาย
พิชิตเนติฯ ข้อ 9 วิชา กฎหมายฟื้ นฟูกิจการ
พิชิต วิ.อาญาพิลึก เล่ม 1 ปี 2563 หนังสื อหมด

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786164400276 กำรป้ องกันอำชญำกรรมในทศวรรษหน้ำกับกำรพัฒนำระบบงำนตำรวจ

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
กฤษณพงค์ พูตระกูล

สำนักพิมพ์
ชิ นะพันธ์ งำมวงษ์นอ้ ย
ชิ นะพันธ์ งำมวงษ์นอ้ ย
ชิ นะพันธ์ งำมวงษ์นอ้ ย
ชิ นะพันธ์ งำมวงษ์นอ้ ย
ชิ นะพันธ์ งำมวงษ์นอ้ ย
ชิ นะพันธ์ งำมวงษ์นอ้ ย
ชิ นะพันธ์ งามวงษ์นอ้ ย
ชิ นะพันธ์ งามวงษ์นอ้ ย

ครั้งที่
5
5
6
6
1
1
2
1

ธ.ค.62
มิ.ย.63

260
320

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ต.ค.62 155
ต.ค.62 135
พ.ค.64 155
พ.ค.64 165
มิ.ย.62 200
2562 300
2563 200
ธ.ค.62 290

สำนักพิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
กฤษณพงค์ พูตระกูล1 เม.ย.60 250

ลำดับ
1
2
3
4

รหัสสิ นค้ ำ
9786164782105
9786164970885
9786164855106
9786165657358

ชื่ อหนังสื อ

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
น้ำออด ทนำยควำม
น้ำออดทนำยควำม
น้ำออด ทนำยควำม
น้ำออด ทนำยควำม

สำนักพิมพ์ ครั้งที่
วชิรวิทย์ อิสระนุสรณ์1
วชิรวิทย์ อิสระนุสรณ์1
วชิรวิทย์ อิสระนุสรณ์1
วชิรวิทย์ อิสระนุสรณ์1

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786164552418 กฎหมำยล้มละลำยและฟื้ นฟูกิจกำร

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
กมล ธี รเวชพลกุล

สำนักพิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
กมล ธี รเวชพลกุล 2 ม.ค.61 420

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786164455986 คำอธิ บำยพรบ.ศุลกำกร พ.ศ.2560
2 9786163051899 คำอธิ บำยพรบ.ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.2539
3 9786165651165 คำอธิ บำยกฎหมำยสำคัญที่เจ้ำหน้ำที่ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำนและที่ศำลปกครอง
ใช้ในกำรพิจำรณำคดี
4 9786164973312 คำอธิ บำยวิธีพิจำรณำคดีปกครอง
5 9786165684743 คำอธิ บำยกฎหมำยปกครองที่สำคัญที่ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำนขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นของประเทศไทย
6 9786165726856 หนทำงสู่ควำมสำเร็ จในกำรสอบที่ใช้กฎหมำยปกครอง

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
ชูชำติ อัศวโรจน์
ชูชำติ อัศวโรจน์

สำนักพิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ชูชำติ อัศวโรจน์ 1 ต.ค.60 600
ชูชำติ อัศวโรจน์ 2 ก.ค.55 500

ชูชำติ อัศวโรจน์
ชูชำติ อัศวโรจน์

ชูชำติ อัศวโรจน์
ชูชำติ อัศวโรจน์

1
1

ต.ค.62
ก.ค.62

600
600

ชูชำติ อัศวโรจน์
ชูชำติ อัศวโรจน์

ชูชำติ อัศวโรจน์
ชูชำติ อัศวโรจน์

1
1

พ.ค.63
ต.ค.63

900
500

ทนำยใหม่ไปศำล เล่ม 4
ทนำยใหม่ไปศำล เล่ม 5
ทนำยใหม่ไปศำล ปกแข็ง
ทนำยใหม่ไปศำล เล่ม 9 ชุดเจ้ำมรดก

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ต.ค.61 198
มิ.ย.62 196
เม.ย.62 547
ม.ค.63 187

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
1 9786164743823 รู้รอบ สอบได้ แนวทำงกำรเตรี ยมสอบผูช้ ่วยผูพ้ ิพำกษำ & อัยกำรผูช้ ่วย หนังสื อหมด ฐิติมำ แซ่ เตีย
2 9786164785793 รู ้รอบ สอบได้ ป.วิ.แพ่ง ฉบับนวัตกรรม
ฐิติมำ แซ่ เตีย
3 9786164858282 รู ้รอบ สอบได้ แนวทำงกำรเตรี ยมสอบเนติบณ
ั ฑิต
ฐิติมำ แซ่ เตีย

สำนักพิมพ์
วีรชน อังคุระษี
วีรชน อังคุระษี
วีรชน อังคุระษี

ครั้งที่
7
1
5

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ก.ค.61 199
พ.ย.61 230
พ.ค.62 199

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786164740662 สัมมนำและคำอธิ บำยหลักกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ภำค 3
2 9786164406704 มรดก
3 9786164404236 กฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ ว่ำด้วย ซื้อขำย

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
UP4LAW
เปำเทียน
เปำเทียน

สำนักพิมพ์
สุ ปรำณี จิตมัน่
สุ ปรำณี จิตมัน่
สุ ปรำณี จิตมัน่

ครั้งที่
1
2
1

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ก.ค.61 150
ก.ค.60 145
มิ.ย.60 119

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786164784987 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรใช้งำนทำงกฎหมำย

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
ชัชชม อรรฆภิญญ์

สำนักพิมพ์ /ผู้พิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ชัชชม อรรฆภิญญ์ 1 ม.ค.62 200

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786164971882 สรุ ปย่อหลักกฎหมำยกูย้ มื ค้ำประกัน จำนอง จำนำ หนังสื อหมด

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม สำนักพิมพ์ /ผู้พิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
วิวฒั น์ ว่องวิวฒั น์ไวทยะ วิวฒั น์ ว่องวิวฒั น์ไวทยะ
1 ก.ค.62 100

2

9786165656092 สรุ ปย่อหลักกฎหมำย กำรบังคับคดี

วิวฒั น์ ว่องวิวฒั น์ไวทยะ วิวฒั น์ ว่องวิวฒั น์ไวทยะ5

ม.ค.63

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786169343103 บันทึกย่อข้อหำรื อภำษีอำกรของกรมสรรพำกร ปี 2547 ถึง ปี 2551
2 9786169343110 บันทึกย่อข้อหำรื อภำษีอำกรของกรมสรรพำกร ปี 2552 ถึง ปี 2556
3 9786169343127 บันทึกย่อข้อหำรื อภำษี่อำกรของกรมสรรพำกร ปี 2557 ถึง ปี 2561

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
เดชอุดม ไกรฤทธิ์
เดชอุดม ไกรฤทธิ์
เดชอุดม ไกรฤทธิ์

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ก.ย.62 150
ก.ย.62 120
ก.ย.62 120

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786165686617 ควำมรู ้ทวั่ ไปกฎหมำยภำษีอำกรตำมประมวลรัษฎำกร พ.ศ.2563
2 9786165774703 คู่มือศึกษำภำษีอำกรภำคบริ หำรธุรกิจตำมประมวลรัษฎำกร พ.ศ.2564

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม สำนักพิมพ์ /ผู้พิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ทัศนีย ์ เหลืองเรื องรอง ทัศนีย ์ เหลืองเรื องรอง 6 มิ.ย.63 280
ทัศนีย ์ เหลืองเรื องรอง ทัศนีย ์ เหลืองเรื องรอง 7 ม.ค.64 200

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786164979758 จะรับมืออย่ำงไรจำกภัย Social Sanction

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม สำนักพิมพ์ /ผู้พิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
พ.ต.ท.เรื องยศ เกษรบัว พ.ต.ท.เรื องยศ เกษรบั1ว ต.ค.62 195

สำนักพิมพ์ /ผู้พิมพ์ ครั้งที่
บ.บิสซิ เนส กำร์ เดียน จำกัด
1
บ.บิสซิ เนส กำร์ เดียน จำกัด
1
บ.บิสซิ เนส กำร์ เดียน จำกัด
1

120

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786164979314 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ ฉบับอ้ำงอิง พร้อมเชิงอรรถ
2 9786165682213 ประมวลกฎหมำยอำญำ ฉบับอ้ำงอิง พร้อมเชิงอรรถ
3 9786165727952 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ฉบับอ้ำงอิง พร้อมเชิงอรรถ

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
วรวุฒิ เทพทอง
วรวุฒิ เทพทอง
วรวุฒิ เทพทอง

สำนักพิมพ์ /ผู้พิมพ์ ครั้งที่
วรวุฒิ เทพทอง
1
วรวุฒิ เทพทอง
1
วรวุฒิ เทพทอง
1

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ต.ค.62 400
เม.ย.63 290
พ.ย.63 340

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม สำนักพิมพ์ /ผู้พิมพ์ ครั้งที่
1 9786162604812 กำรไต่สวนและชี้ มูลโดยคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
อรรณพ ศักดิ์ศิริญดำกุล อรรณพ ศักดิ์ศิริญดำกุล 2
2 9786162604560 กฎหมำย ระเบียบ ข้อกำหนดและข้อบังคับ เกี่ ยวกับกำรป้ องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริ ต
เริ งศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์ อรรณพ ศักดิ์ศิริญดำกุล 1
3 9786162604799 กำรยืน่ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
อรรณพ ศักดิ์ศิริญดำกุล อรรณพ ศักดิ์ศิริญดำกุล 1

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
มี.ค.64 350
ต.ค.63
ก.พ.64

270
320

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9780618260300 คำอธิ บำยกฎหมำยลักษณะตัวแทน นำยหน้ำ

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
จิตรำ เพียรล้ำเลิศ

สำนักพิมพ์ /ผู้พิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
จิตรำ เพียรล้ำเลิศ 1 พ.ค.63 250

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786165683302 คู่มือเตรี ยมสอบทนำยควำม หนังสื อหมด

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
ภูดิท โทณผลิน

สำนักพิมพ์ /ผู้พิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
บริ ษทั แอททอร์นีย2์ 853 จำกัเม.ย.63
ด
195

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786165684514 ภำษำอังกฤษสำหรับนักกฎหมำย 1,000 คำศัพท์ที่ตอ้ งรู ้

ลำดับ
1
2
3
4

รหัสสิ นค้ ำ
9789748020433
9789748020440
9786164979536
9789748020471

ลำดับ
1

รหัสสิ นค้ ำ
01790001

ลำดับ
1
2
3
4
5
6

รหัสสิ นค้ ำ
9786165687416
9786165687256
9786165687560
9786165727426
9786165727433
9786165772167

ชื่ อหนังสื อ
นิ ติวิทยำศำสตร์ 1 เพื่อกำรสื บสวนสอบสวน
นิ ติวิทยำศำสตร์ 2 เพื่อกำรสื บสวนสอบสวน
นิ ติวิทยำศำสตร์ 3 เพื่อกำรสื บสวนสอบสวน (นิติเวชศำสตร์)
นิ ติวิทยำศำสตร์ 4 เพื่อกำรสื บสวนสอบสวน

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
นิสิต อินทมำโน

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์
อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์
อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์
อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม

สำนักพิมพ์ /ผู้พิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
นิสิต อินทมำโน 2 ธ.ค.63 250

สำนักพิมพ์ /ผู้พิมพ์ ครั้งที่
อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ 6
อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ 6
อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ 1
อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ 6

ชื่ อหนังสื อ
รับมือวิกฤต COVID-19 ฉบับนำยจ้ำงและลูกจ้ำง

ปรี ชำ หยกทองวัฒนำ

ชื่ อหนังสื อ
ข้อผิดพลำดของนักกฎหมำย - ทนำยควำม และวิธีแก้ไข
แบบอย่ำงคำถำมค้ำน คำเบิกควำม พยำนโจทก์และพยำนจำเลย
คำถำมค้ำนและสื บพยำนจำเลยคดียำบ้ำ
อุทธรณ์-ฎีกำ คดีแพ่ง ภำคปฏิบตั ิ
อุทธรณ์-ฎีกำ คดีอำญำ ภำคปฏิบตั ิ
สมุดนัด ปี 2564 ภำค 1

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม สำนักพิมพ์ /ผู้พิมพ์ ครั้งที่
เกรี ยงศักดิ์ พินทุสรศรี เกรี ยงศักดิ์ พินทุสรศรี 2
เกรี ยงศักดิ์ พินทุสรศรี เกรี ยงศักดิ์ พินทุสรศรี 4
เกรี ยงศักดิ์ พินทุสรศรี เกรี ยงศักดิ์ พินทุสรศรี 2
เกรี ยงศักดิ์ พินทุสรศรี เกรี ยงศักดิ์ พินทุสรศรี 1
เกรี ยงศักดิ์ พินทุสรศรี เกรี ยงศักดิ์ พินทุสรศรี 1
เกรี ยงศักดิ์ พินทุสรศรี เกรี ยงศักดิ์ พินทุสรศรี 1

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ก.ค.52 420
ก.ค.52 370
ม.ค.63 590
มิ.ย.54 350

สำนักพิมพ์ /ผู้พิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ศิริขวัญ นิลกรรณ์
1 มิ.ย.63 175

ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
มิ.ย.63 400
มิ.ย.63 400
มิ.ย.63 400
ต.ค.63 600
ต.ค.63 600
ธ.ค.63 450

7
8
9
10

9786165772174
9786165772396
9786165774796
9786165774901

สมุดนัด ปี 2564 ภำค 2
ตัวบทย่อ ภำค 1 + ภำค 2 เนติบณ
ั ฑิต
พื้นฐำนทนำยควำมรุ่ นใหม่
ตำรำว่ำควำม และกำรสอบใบอนุญำตทนำยควำม

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786169356301 ประมวลกฎหมำยอำญำ (พร้อมดรรชนีอกั ษร)

เกรี ยงศักดิ์ พินทุสรศรี
เกรี ยงศักดิ์ พินทุสรศรี
เกรี ยงศักดิ์ พินทุสรศรี
เกรี ยงศักดิ์ พินทุสรศรี

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
สยำมลอว์บคุ๊ พับบลิชชิ่ง

เกรี ยงศักดิ์ พินทุสรศรี
เกรี ยงศักดิ์ พินทุสรศรี
เกรี ยงศักดิ์ พินทุสรศรี
เกรี ยงศักดิ์ พินทุสรศรี

1
1
4
2

ธ.ค.63
ธ.ค.63
ก.พ.64
ม.ค.64

450
450
450
450

สำนักพิมพ์ /ผู้พิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
สยำมลอว์บคุ๊ พับบลิชชิ่ง
1 ก.ค.63 450

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
1 9781234567897 คำอธิ บำยประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง ภำคบังคับคดี กำรบังคับคดี
ตำมคำพิพำกษำหรื อคำสัง่
ธัชวุทธิ์ พุทธิ สมบัติ

สำนักพิมพ์ /ผู้พิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9923161484100 เจำะหลักคดีผบู ้ ริ โภคในคดีแพ่ง หลักเกณฑ์กำรฟ้อง กำรดำเนินคดี และกำร
ยืน่ ฎีกำ

สำนักพิมพ์ /ผู้พิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก

พิสิฐ ธรรมกุล

พิสิฐ ธรรมกุล

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
ชื่ อหนังสื อ
1 9786165770309 คำอธิ บำย วิชำ กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
ธนวัฒ พิสิฐจินดำ

สำนักพิมพ์ /ผู้พิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
ธนวัฒ พิสิฐจินดำ 1 พ.ย.63 350

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม

ธัชวุทธิ์ พุทธิสมบัติ 1

1

ต.ค.63

ก.ย.63

540

290

ลำดับ รหัสสิ นค้ ำ
1 9786162604782 หลัก วิ.แพ่ง
2 9786162604775 กฎหมำยพยำน
3 9786162604829 หลัก วิ.อำญำ

ชื่ อหนังสื อ

ผู้แต่ ง/ผู้รวบรวม
สุ จิต ปั ญญำพฤกษ์
สุ จิต ปั ญญำพฤกษ์
สุ จิต ปั ญญำพฤกษ์

สำนักพิมพ์ /ผู้พิมพ์ ครั้งที่ ปี ทีพ่ ิมพ์ รำคำปก
บริ ษทั ธรรมขันธ์ฯ 10 2564 250
บริ ษทั ธรรมขันธ์ฯ
2564 200
บริ ษทั ธรรมขันธ์ฯ 10 ก.พ.64 220

