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2
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

กรมวิชาการเกษตร.

ผลงานวิจยัประจ าปี 2543 : ศนูย์วิจยัข้าวปทมุธานี
ปทมุธานี : ศนูย์วิจยัข้าวปทมุธานี 2546 SB 191 .ข5ก75 2543

3 กระทรวงอตุสาหกรรม.
ท าเนียบโรงงานอตุสาหกรรมจงัหวดัปทมุธานี 2537

[ปทมุธานี :
ส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั

ปทมุธานี
2537 T12.5 ท5ป3 2537

4
การประชมุวิชาการพนัธุ

ศาสตร์แหง่ชาติ

การประชมุวิชาการพนัธุศาสตร์แหง่ชาติ ครัง้ที่ 16 :  พนัธุ

ศาสตร์... แก้ววิกฤตพลงังานชาติ 25-27 มีนาคม 2552 ณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรม ศนูย์

รังสิต อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี
กรุงเทพฯ :

ภาควิชาเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
2552 QH426 ก64 2552

5
การประชมุวิชาการคณะเภสชั

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต

มิติใหมใ่นการใช้ยาในโรคติดเชือ้ : การประชมุวิชาการคณะ

เภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ปทมุธานี :
คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2553 QV350 ก64ม636

6
การประชมุวิชาการเภสชั

ศาสตร์

ยาและโรคในระบบทางเดินอาหาร : การประชมุวิชาการ

เภสชัศาสตร์ครัง้ที่ 2
ปทมุธานี :

คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2547 QV150 ก567 2547

7
การประชมุวิชาการเภสชั

ศาสตร์

ยา กับโรคตา ห ูคอ จมกู : การประชมุวิชาการเภสชัศาสตร์

ครัง้ที่ 3
ปทมุธานี :

คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2548 QV150 ก567 2548

รำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทหนังสือ เก่ียวกับ "ปทุมธำนี"
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8
การประชมุวิชาการเภสชั

ศาสตร์

การประชมุวิชาการเภสชัศาสตร์ครัง้ที่ 3 เร่ือง ยาและโรคตา

 ห ูคอ จมกู : วนัที่ 20-21 มกราคม 2548 ณ ห้องประชมุ 

1-301 อาคารอาทติย์ อไุรรัตน์ มหาวิทยาลยัรังสิต กรุงเทพฯ :

คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รังสิต ร่วมกับส านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสขุ

2548 WV140 ย64ย68 2548

9
การประชมุวิชาการ

มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี

Proceedings of RSU research conference 2008
ปทมุธานี : มหาวิทยาลยัรังสิต 2551 LG395 ร582ก6 2551

10
การประชมุวิชาการ

มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี

Proceedings of RSU research conference 2009
ปทมุธานี : มหาวิทยาลยัรังสิต 2552 LG395 ร582ก6 2552

11
การประชมุวิชาการ

มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี

Proceedings of RSU Research Conference 2010
ปทมุธานี : มหาวิทยาลยัรังสิต 2553 LG395 ร582ก6 2553

12
การประชมุวิชาการ

มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี

Proceedings of RSU Research Conference 2011
ปทมุธานี : มหาวิทยาลยัรังสิต 2554 LG395 ร582ก6 2554

13
การประชมุวิชาการ

มหาวิทยาลยัรังสิต

การประชมุวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ือง การพฒันาที่

ยัง่ยืนเทคโนโลยีสารสนเทศและสขุภาพ
ปทมุธานี : มหาวิทยาลยัรังสิต 2539 LG395 ร582ก6 2539

14

การประชมุสมัมนาทาง

วิชาการ สถาบนัเทคโนโลยี

ราชมงคล

รายงานการประชมุสมัมนาทางวิชาการ สถาบนัเทคโนโลยี

ราชมงคล ครัง้ที่ 18
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว 2545 LG395 ท74ก6 2544

15

การประชมุสมัมนาทาง

วิชาการ สถาบนัเทคโนโลยี

ราชมงคล

รายงานการประชมุสมัมนาทางวิชาการ สถาบนัเทคโนโลยี

ราชมงคล ครัง้ที่ 19
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว 2545 LG395 ท74ก6 2545

16

การสมัมนาความร่วมมือ

ระหวา่งห้องสมดุ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน

เอกสารการสมัมนาเร่ือง งานสารสนเทศของห้องสมดุ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในภาวะวิกฤต ปทมุธานี :
ศนูย์เทคโนโลยีทางการศกึษา 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2542 Z673 ค3ก64 2542
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การสมัมนา โครงการสืบค้น

คณุธรรม จริยธรรม ในวนั

สารทไทยของกลุม่ชาติพนัธุ์

ในประเทศไทย

งานบญุเดือนสิบ : เวลาแหง่การอทุศิ : เอกสารสรุปการ

สมัมนาตามโครงการสืบค้นคณุธรรม จริยธรรม ในวนัสารท

ไทยของกลุม่ชาติพนัธุ์ในประเทศไทย กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร 2552 BQ4990 ท5ก654

18

การสมัมนาเชิงปฏบิตัิการเร่ือง

 อบต. ปทมุธานีในกระแสการ

เปลี่ยนแปลง

เอกสารประกอบการสมัมนาเชิงปฏบิตัิการเร่ือง อบต. 

ปทมุธานีในกระแสการเปลี่ยนแปลง
ปทมุธานี : ศนูย์วิจยัด้านสงัคมศาสตร์ 2546 JS7153.3 ก8ก64อ7

19
การอบรมการเขียนเค้าโครง

วิจยัเร่ือง การเขียนเค้าโครงวิจยั

เอกสารประกอบการอบรมการเขียนเค้าโครงวิจยัเร่ือง การ

เขียนเค้าโครงวิจยั ปทมุธานี : ส านกัวิจยัมหาวิทยาลยัรังสิต 2539 H62 ก64อ72

20

การอบรมเชิงปฏบิตัิการเร่ือง 

การด าเนินการเพ่ือให้ได้รับ

การรับรองห้องปฏบิตัิการตาม

ระบบ ISO/IEC guide 25 

(2540 : ปทมุธานี)

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏบิตัิการเร่ือง การ

ด าเนินการเพ่ือให้ได้รับการรับรองห้องปฏบิตัิการตามระบบ 

ISO/IEC guide 25
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.] 2540 Q180.57 ก64

21 เกสรา สขุสวา่ง.
ความสมัพนัธ์ระหวา่งจิตส านกึกับสภาพความปลอดภยั

ของบคุลากรโรงงานเซรามิกจงัหวดัปทมุธานี
2535 T 55 .ก75ค56

22
คณะกรรมการฝ่ายประมวล

เอกสารและจดหมายเหต.ุ

วฒันธรรม พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ เอกลกัษณ์และ

ภมิูปัญญา จงัหวดัปทมุธานี
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว 2544 DS589 ป36ว63
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23

คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล

และเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหา

ทางเศรษฐกิจ จงัหวดัปทมุธานี

ผลงานรอบ 1 ปี ของคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและ

เอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จงัหวดั

ปทมุธานี 2528-2529

[ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์สถานสงเคราะห์ 2529 JQ 1746.ป37ผ4

24
คู่มือน าเที่ยวจงัหวดัปทมุธานี

[ปทมุธานี] :
[ศนูย์การทอ่งเที่ยว กีฬาและ

นนัทนาการจงัหวดัปทมุธานี]
[254?] DS589 ป36ค74

25 ดอน สขุศรีทอง.

การศกึษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการ

เลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 : จงัหวดั

ปทมุธานี
กรุงเทพฯ :

ส านกัวิจยัและพฒันา สถาบนั

พระปกเกล้า
2558 JQ1749 ก53ป36ด5 2554

26 ทองค า พนันทัธี. จงัหวดัปทมุธานีท้องถ่ินของเรา พิมพ์ครัง้ที่ 4 ปทมุธานี : พี.พริน้ติง้กรุ๊ป 2538 DS589 ป3ท512 2538

27 ทองค า พนันทัธี.

ปทมุธานีในอดีต เลม่ 2

กรุงเทพฯ :

ส านกังานคณะกรรมการ

วฒันธรรมแหง่ชาติ 

กระทรวงศกึษาธิการ

[25--] DS589 ป3ท52

28 ทองค า พนันทัธี. รายทางชีวิต สมทุรปราการ : เสวีการพิมพ์ 2533 DS589 ป3ท52ร6

29 เทพ สนุทรศารทลู. นิราศปทมุธานี จากสมทุรสงคราม-ปทมุธานี กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เสริมมิตร [25--] PL 4202.ท73

30 เที่ยวปทมุ = Explore Pathumthani [นนทบรีุ] : ยทุธรินทร์การพิมพ์ 2558 DS589 ป3ท76

31 ธนพรรณ สนุทระ.

รายงานการศกึษาวิจยัเร่ือง การศกึษาผลกระทบสภาพ

เศรษฐกิจ-สงัคม อนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ

แวดล้อมบริเวณเขตอตุสาหกรรม จงัหวดัปทมุธานี
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.] 2539 HC445 ป3ธ33

32 ปทมุธานี กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สว่นท้องถ่ิน 2529 DS589 ป3ป3

33 ปทมุธานีเมืองแหง่สายน า้และวฒันธรรม กรุงเทพฯ : เซ็นเตอร์พีช 2554 DS589 ป3ป37

34 ปทมุธานีเมืองแหง่สายน า้และวฒันธรรม พิมพ์ครัง้ที่ 3 กรุงเทพฯ : บริษัท ดีเอวนั คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 2558 DS589 ป3ป37 2558
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35 ประกิจ อาษา.

การเปิดรับและความต้องการของประชาชนในเขตอ าเภอ

เมืองจงัหวดัปทมุธานีที่มีตอ่การรับฟังรายการวิทยชุมุชน

มหาวิทยาลยัรังสิต = Radio exposure and needs of 

people in Amphoe Muang Pathumthani province 

toward Rangsit University's community radio

2547 PN1991.67 ช65ป46

36 ปัญญา พนัพอน.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยัข้อมลูสารสนเทศ

ด้านเศรษฐกิจจงัหวดัปทมุธานี ปทมุธานี :

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาสงัคม 

วฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัรังสิต

[25--] HC445 ป36ป63

37 ปัฐมพงศ์ สจัจะธีระกุล.
รายงานวิจยัย่อยฉบบัสมบรูณ์ชาวนาไร้ที่ดินท ากินเป็นของ

ตนเองบ้านคลองหกวาจงัหวดัปทมุธานี
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.] 2546 HD8039 ก3ฐ63ร64

38 เปิดต านาน เลา่ขานเมืองปทมุธานี = Pathumthani พิมพ์ครัง้ที่ 3 กรุงเทพฯ : ยทุธรินทร์การพิมพ์ 2558 DS589 ป3ป374 2558

39

แผนพฒันาธุรกิจทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือความยัง่ยืน

ของธุรกิจการทอ่งเที่ยวของกลุม่ภาคกลางตอนบน 1 

(นนทบรีุ ปทมุธานี พระนครศรีอยธุยา สระบรีุ)
กรุงเทพฯ :

ส านกับริหารยทุธศาสตร์กลุม่

จงัหวดัภาคกลางตอนบน 1 

กระทรวงมหาดไทย

2559 G156.5 ธ86ผ831

40

พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซลั

แตนท์ บริษัท ; ส านกังาน

นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมจากโครงการที่จดัท ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีพืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทราจงัหวดั

ปทมุธานี : รายงานฉบบัสมบรูณ์ : รายงานหลกั

กรุงเทพฯ :
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซลั

แตนท์
2541 TD 194 .6 พ46ค49

41

พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซลั

แตนท์ บริษัท ; ส านกังาน

นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมจากโครงการที่จดัท ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีพืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทราจงัหวดั

ปทมุธานี : รายงานฉบบัสมบรูณ์ : บทสรุปส าหรับผู้บริหาร
กรุงเทพฯ :

บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซลั

แตนท์
2541 TD 194 .6 พ46ค492
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42 ภทัรา จลุวรรณา.

รายงานการศกึษาเร่ือง ความต้องการเพ่ิมพนูความรู้และ

พฒันาศกัยภาพของพยาบาลหลงัการศกึษาระดบัปริญญา

ตรีในโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานครและปทมุธานี ปทมุธานี :
คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
[254-] WY18 ภ63ร64

43 วรพจน์ บษุราคมัวดี.

งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุประกอบ

ธุรกิจขนาดย่อมบนท าเลริมถนนพหลโยธิน จงัหวดัปทมุธานี

 = Factors to decision making of investment of small 

business on Paholyotin road Patumthani

ปทมุธานี :
สถาบนัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชปูถัมภ์
2547 HD62.7 ว432ง63

44 วนัชยั ธนะวงัน้อย.

รายงานการวิจยัคณุภาพชีวิตของชาวชมุชนแออดัในเขต

จงัหวดัปทมุธานี = Quality of life of slum's people in 

pratum thani province
กรุงเทพฯ :

ส านกับณัฑิตอาสาสมคัร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
2542 HV4142.55 ก6ป3ว63

45

46 ศกัดา ประจศุิลป. การศกึษาวดัในจงัหวดัปทมุธานี ปทมุธานี : ศนูย์สง่เสริมศิลปวฒั 2533 BQ 6337.ป36ศ62

47
สภาอตุสาหกรรม กลุม่ท้องที่

จงัหวดัปทมุธานี.

ท าเนียบอตุสาหกรรมปทมุธานี 2535-2536
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.] 2536

HD3616 ท54ป36อ7 

2535-2536

48 สมิต วฒันธัญญกรรม.

การแพร่ระบาดของสารเสพติดและปัจจยัที่มีผลตอ่

พฤติกรรมการเสพสารเสพติดของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ในจงัหวดัปทมุธานี = Dirtribution of substance abuse 

and factors related to substance abuse behavior of 

high school students in Pratumthani Province

[ปทมุธานี] : โรงพยาบาลธัญญารักษ์ 2545 HV5824 ย68ส46ก64

49 สาธิต เข็มทอง.
การศกึษาเบือ้งต้นระบบป้องกันน า้ทว่มพืน้ที่จงัหวดัปทมุธานี

ปทมุธานี :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2540 TC530 ส636ก64
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50

51
ส านกังานพาณิชย์จงัหวดั

ปทมุธานี.

ย่านธุรกิจสร้างสรรค์ จงัหวดัปทมุธานี
กรุงเทพฯ : ส านกังานพาณิชย์จงัหวดัปทมุธานี 2557 DS589 ป36ย63

52

53 ส านกังานสถิติแหง่ชาต.ิ

การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน พ.ศ.

2549 จงัหวดัปทมุธานี = The 2006 household 

socio-economic survey Pathumthani
กรุงเทพฯ : ส านกังานสถิติแหง่ชาติ 2549 HC445 ป36ส63 2549

54 ส านกังานสถิติแหง่ชาต.ิ
รายงานสถิติจงัหวดั พ.ศ.2548 ปทมุธานี = Provincial 

statistical report : 2005 pathumtani
ปทมุธานี : ส านกังานสถิติจงัหวดัปทมุธานี 2548

HA4600.55 ท5ป36ร65 

2548

55 ส านกันายกรัฐมนตรี.

รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมครัวเรือน พ.ศ.

2539 : กรุงเทพมหานคร นนทบรีุ ปทมุธานี และ

สมทุรปราการ = Report of the 1996 household 

socio-economic survey : Bangkok Metropolis 

Nonthaburi Pathum Thani and Samut Prakan

กรุงเทพฯ : ส านกังานสถิติแหง่ชาติ 2541 HC445 ฮ7ก47ส63 2539

56 ส านกันายกรัฐมนตรี.

รายงานผลเบือ้งต้นส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2543 

ปทมุธานี = Preliminary report the 2000 popu;ation and

 housing census Pathum Thani
กรุงเทพฯ : ส านกังานสถิติแหง่ชาติ 2543

HA 4600.55 ฮ9ป36ส63 

2543

57 ส านกันายกรัฐมนตรี.

ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2543 จงัหวดัปทมุธานี = 

The 2000 population and housing census Changwat 

Pathum Thani
กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์ 2544

HA 4600.55 ฮ9ป36ส635

 2543

58 ส านกันายกรัฐมนตรี.
ส ามะโนการเกษตร พ.ศ.2536 : จงัหวดัปทมุธานี = 1993 

agricultural census : Changwat Pathum Thani
กรุงเทพฯ : ส านกังานสถิติแหง่ชาติ 2539 S294 ป36ส63 2536
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59 สกุัญญา รุ่งทองใบสรีุย์.

รายงานผลการวิจยั เร่ืองการศกึษาความสมัพนัธ์ใน

ครอบครัว หมู่บ้านพรธิสาร จงัหวดัปทมุธานี = Study of 

family relation in Porntisar Village Pathumthani 

province

ปทมุธานี :
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญญบรีุ
2558 HQ674.55 ป36ส72ร6

60 สกุัญญา รุ่งทองใบสรีุย์.

รายงานผลการวิจยั เร่ืองสภาพปัญหาความขดัแย้งใน

ชมุชนและรูปแบบที่ใช้ในการจดัการปัญหาจงัหวดัปทมุธานี ปทมุธานี :
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบรีุ
2556

HN700.55 ป36ส712

61 สทุธีพร มลูศาสตร.

การพฒันารูปแบบการสง่เสริมสขุภาพของครอบครัวใน

ชมุชนเมือง กรณีศกึษาชมุชนวดัประยรูธรรมาราม ต าบล

คคูต อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี
กรุงเทพฯ :

ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการ

สร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)
2549 WA525 ส73ก64

62 หอการค้าจงัหวดัปทมุธานี.
รายงานประจ าปี 2544 หอการค้าจงัหวดัปทมุธานี

นนทบรีุ : คลงัวิชา 2544
HF5246.55 ป36ห52ร6 

2544

63
อนสุรณ์งานศพวัว๊ะ วงษ์ดนตรี ณ ฌาปนสถานวดัสงัลาน 

จงัหวดัปทมุธานี 10 มีนาคม 2533.
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.] 2533 AC 158 .อ3ว5

64
อนสุรณ์งานศพ พระชิตชยั มหาชิโต ณ วดัพระธรรมกาย จ.

ปทมุธานี 29 มกราคม 2532.
ปทมุธานี : มลูนิธิธรรมกาย 2532 BQ 946 .ช64อ36

65

เอกสารประกอบการสมัมนา ความรู้เร่ืองเมืองปทมุธานี 

เพ่ือตรวจสอบข้อมลูในการจดัท าหนงัสือวฒันธรรม 

พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ เอกลกัษณ์และภมิูปัญญา

ท้องถ่ินปทมุธานี

ปทมุธานี :
ศนูย์สง่เสริมศิลปวฒันธรรม 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2541 DS589 ป36ว63 2541


