เกง Tense เซียนกริยา 3 ชอง.
(เลขเรียก 425/ป335ก/2552)

เปนการรวบรวมหลักการ และ
กฎเกณฑตางๆ ที่เ กี่ยวกับกริย า
3 ชอง ซึ่งแบงตามประเภทของ
กริย าพิเ ศษและ กริย าทั่ว ไป
พ รอ ม ตัว อ ยา ง ป ร ะ ก อ บ
ตลอดจนคําอธิบายทีชัดเจน

สุโกย เจแปน.

สุขแสนใกล ที่ใจเรา.

แพ็กกระเปาไปภาวนา.

(เลขเรียก 616.3606/ห177ถ/2555)

เบิกบุญเปลี่ยนชีวิต ลิขิตไดดวย
ตัวเรา. (เลขเรียก 294.34/อ44

(เลขเรียก 294.35/ป159พ/2557)

(เลขเรียก 294.32/พ355ส/2557)

หนัง สือ เลม นี้ อธิบ ายใหผูอา น
ทราบวา "ตับ " ซึ่ง เปน หนึ่ง ใน
อวัย วะทั้งหา มีค วามสําคัญตอ
รางกายของเรามากเพียงใด ตับ..
เปน อวัย วะสํา คัญในการยอ ย
ไขมัน และแปรเปลี่ย นไขมันให
เปนพลังงาน หากตับทํางานไมดี

บ/2556)
หนังสือ เลมนี้จะบอกถึงยา งที่กา ว
เดิน บุญที่ส รา งไวจะพลิก เปลี่ยน
ชีวิตใหรงุ ได ไมตอ งรอถึงโลกหนา
หมั่นสรางบุญใหม เพิ่มพูนศีล สมาธิ
ปญญา แลวกุศลผลบุญที่ไดจะยิ่งทํา
ใหชีวิต อยูกับ ปจ จุบัน ไดอ ยา งมี
ความสุขแบบโลกคูธรรม

หนัง สือ เลมนี้จัดทํา ขึ้น ดวยความ
ตั้งใจที่จะแนะนําสถานที่ภ าวนาที่ดี
มีค วามนา เชื่อ ถือ มีค วามสะดวก
และ สัป ปายะ เหมาะกับคนที่ยัง
คุนเคยกับ วิถีชีวิตคนเมือ งอยูบา ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับมือใหมท่ี
คิดอยากเริ่มภาวนา แตยังไมรจู ะตั้ง
ตนตรงไหน

ผูท่หี มั่นตามดูรูใจตน ไมปลอยให
กิเลสครอบงํา จะพบกับสงบเย็น
นอ ม ใ จ ใ หเ ปน สุข อ ยา ง
แทจริง เปนสุขที่ป ระเสริฐกวา
กามสุขหรือสุขจากทรัพยและสิ่ง
เสพ สุขชนิดนี้ไมตองใชเงิน และ
ถึงมีเงินเทาใดก็หาซื้อไมได ทุกคน
สามารถเขาถึงได

ถนอมตับ ยับยั้งสารพัดโรค.

สนทนาภาษาอังกฤษกับเพื่อนตางชาติ.
(เลขเรียก 428.24/บ785ส/2552)

หนัง สือ เลม นี้เ นน การสนทนา
ภาษาอังกฤษที่เปนธรรมชาติและ
ใชไ ดจ ริง สามารถสนทนากับ
ชาวตา งชาติไ ดโ ดยไ มดูเ ปน
ทางการจนเกินไป บทสนทนาจะมี
มุก สอดแทรกเพื่อ ใหผูเ รีย นได
สนุกสนานพรอมกับไดสาระ

¼ÙÊŒ ¹ã¨

เสนหาซากุระ เที่ยวสบายๆ สไตล
ญี่ปุน.
(เลขเรียก 915.204/ข137ส/2553)

"เสนหา ซากุระ" จะพาผูอา นทองไปใน
ถิ่น อาทิต ยอทุ ัย แบบสบายๆ สไตล
ซากุระชน ตั้งตนที่โตเกียวพาเที่ยวดั้น
ดน ไปดูเ มือ งสถานที่สําคัญที่นาสนใจ
แลวพาไปรูจักวิถีแหงชา คาบูกิ เกอิชา
และซู โม ฯลฯ ผูที่เคยไปญี่ปุนมาแลว
หรือ ยัง ไมเ คยไป และกําลัง คิด จะไป
หนังสือเลมนี้มีคุณคาแหงการซื้อหามา
เปนเจาของ

สยบหมี ขี่กระทิง เลนหุนอยางเซียน.
(เลขเรียก 332.632/ช527ส/2557)
หนังสือเลมนี้บอกเลาเรื่องราว จุดเริ่มตนการ
ลงทุนของนักลงทุนเกือบทุกคนลวนแลวตอง
พบเจอกับ คํา วา "ขาดทุน " กอ นคําวา วา
"กําไร" กวาจะเดินมาถูกทาง เขาเหลานั้น
ตองศึกษาหาความรู และลองผิดลองถูกมา
นานหลายป เรื่องราวการลงทุนที่คัดสรรมา
ในเลมนี้จะทําใหความคิดของนักลงทุนตก
ผลึก และคน พบ "แสงสวางในการลงทุน
อยางแทจริง"

(เลขเรียก 915.204/ฮ456ส/2557)

หนังสือเลมนี้เปนบันทึกของ ฮิโระ
บุก ตะ ลุย ญี่ปุน แบบ Unseen
ที่กิน ที่เที่ย ว แชอ อนเซ็น สุ โกย
ความสุขของชีวิต ที่สํา คัญอยา ง
หนึ่งคือการเดินทาง และดินแดน
ซามุไรอยางญี่ปุนก็มีมนตเ สนหท่ี
เมื่อใครไดยางเทาไปแลว มัก จะ
ตองขอกลับไปเยือนอีกครั้งเสมอ

คูหนู ักลงทุน : แนวทางตาง
แตเปาหมายเดียวกัน.
(เลขเรียก 332.6332/ผ778ค/2556)

หนังสือ เลม นี้เ ปน แนวทางใหกบั นัก
ลงทุน สามารถคน หาตัวตนดา นการ
ลงทุนของตัวเองใหชัดเจน และพรอมที่
จะเลือกเดินบนเสนทางดังกลาวไดอยาง
มั่น คง เพราะศาสตรแหงการลงทุน ที่
ถูกตองและแนวแน จะชวยใหนักลงทุน
ประสบความสําเร็จ
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