รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน เมษายน 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
1 100 คนคิด 10 คนทํา 1 คนสําเร็จ ภาค 2 : สร้างธุรกิจ
ส่วนตัวทําได้...ง่าย ๆ เอง /
2 100 ประโยค รอบรู ้ธุรกิจจีน /
3 100 ประโยค รอบรู ้วฒั นธรรมจีน /
4 176 Tips and tricks Windows 8 /
5 2488 ครู อีสานกูช้ าติ /
6 58 คําตอบ สู่ประชาคมอาเซียน 2558 /
7 72 ปี สมสุข กัลย์จาฤก กัลยาผูจ้ ากฤกกันตนา
8 Accountants' handbook volume 2 : Special industries
and special topics /
9 Accounting and auditing research : tools and strategies
[DVD] /
10 Achieve TOEFL iBT speaking /
11 Advance PIC microcontroller in C ประยุกต์ใช้งาน PIC
ขั้นสูงด้วยภาษา C /
12 Advances in food and nutrition research volume 57 /
13 Advertising writing : putting creative strategy to work
14 Biochemistry /
15 Biopharmaceutical production technology volume 1 /
16 Biopharmaceutical production technology volume 1 /
17 Biopharmaceutical production technology volume 2 /
18 Biopharmaceutical production technology volume 2 /
19 Building an intelligent web : theory and practice
[DVD] /
20 Clinical calculations : with applications to general and
specialty areas /
21 Creative strategy in advertising /
22 Creative strategy in advertising /
23 Dermatokinetics of therapeutic agents /

ชื่อผู้แต่ ง
พรหมมาตร์ ชายสิม

เลขหมู่
พ 650 พ179ห 2554

จางหง
ซุนอี้
สุธีร์ นวกุล
นิยม รักษาขันธ์
-

495.183495911 จ293ห 2555
495.183495911 ซ421ห 2555
005.4469 ส786ห 2556
พ 940.5486593 น641ส 2543
พ 341.2473 ห556 2556
พ 927.914 จ688 2542
R 657 A172 2012 v2

Weirich, Thomas R.

DVD 657.072 W425A 2010

สุทิน พูลสวัสดิ์
-

428.0076 ส779อ 2556
629.895416 อ941 2555

Taylor, Steve L.
Hafer, W. Keith
Voet, Donald
Akerkar, Rajendra

664.001579 A244 2009 v57
659.132 H138A 1982
572 V876B 2011
615.19 B615 2012 v1
R 615.19 B615 2012 v1
615.19 B615 2012 v2
R 615.19 B615 2012 v2
DVD 006.33 A314B 2008

Kee, Joyce LeFever

615.14 K26C 2013

Jewler, A. Jerome
Jewler, A. Jerome
Murthy, S. Narasimha

659.132 J59C 1992
659.132 J59C 1995
615.7 D435 2011
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ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
24 Dermatokinetics of therapeutic agents /
Murthy, S. Narasimha
R 615.7 D435 2011
25 Drug delivery strategies for poorly water-soluble drugs Douroumis, Dennis
615.1 DD794 2013
26 Drug delivery systems /
Ranade, Vasant V.
615.58 R185D 2011
27 Drug-induced diseases : prevention, detection, and
Tisdale, James E.
615.7042 T613D 2010
management /
28 Easy kana workbook : /
Lampkin, Rita L.
495.611 L238E 1991
29 Encyclopedia of research design volume 1 /
R 001.403 E56 2010 v1
30 Encyclopedia of research design volume 2 /
R 001.403 E56 2010 v2
31 Encyclopedia of research design volume 3 /
R 001.403 E56 2010 v3
32 English for nursing and health care students : student's
428.24 S411ES 2012
book /
33 English for nursing and health care students : teacher's Schwarz, Peter C.
428.24 S411ET 2012
book /
34 Excel 2010 สําหรับผูเ้ ริ่ มต้น /
พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
005.369 พ553อ 2554
35 Fast-track TOEIC vocabulary : new TOEIC tests /
สุทิน พูลสวัสดิ์
428.0076 ส779ฟ 2554
DVD 616.8914 L215F 2006
36 Feeling good! : natural medical guide for women [DVD] La Marca, Lidia
362.17820681 W746F 2009
37 Financial management for health-system pharmacists / Wilson, Andrew L.
620.00151825 D533F 2012
38 Finite element method /
Dhatt, Gouri
39 Fluid mechanics [DVD] /
Kundu, Pijush K.
DVD 620.106 K96F 2012
40 Fundamentals of thermal-fluid sciences [ DVD] /
Cengal, Yunus A.
DVD 621.402 C395F 2012
41 G protein-coupled receptors : from structure to function Giraldo, Jesus
572.696 G111 2011
42 Geology : basics for engineers [ DVD] /
Parriaux, Aurele
DVD 624.151 P261G 2009
43 IELTS reading : review-tests /
สุทิน พูลสวัสดิ์
428.0076 ส779อร 2555
44 Interpreting laboratory data : a point-of-care guide /
Schmidt, Justin
616.0756 S352I 2012
45 Introduction to materials science for engineers [CD-ROM] Shackelford, James F.
620.11 S524I 2005
46 Japanese for college students basic : Volume 2 /
495.683421 J35 1996 v2
47 Japanese for college students basic : Volume 3 /
495.683421 J35 1996 v3
48 Langman's medical embryology /
Sadler, T. W.
612.64 S126L 2012
49 Leadership development in a global world : the role of
658.4092 L434 2012
companies and business schools /
50 Long live The King [DVD]
DVD 00518 M 2014
51 Medical statistics at a glance /
Petrie, Aviva
610.727 P494M 2009
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52 My King : ในหลวงของเรา [DVD]
DVD 00516 M 2014 d1-2
53 Netter’s atlas of neuroscience /
Felten, David L.
612.80222 F325N 2010
54 New technologies for toxicity testing /
Balls, Michael
615.907 N532 2012
55 Non-prescription medicines /
Nathan, Alan
615.1 N274N 2010
56 Operations now : supply chain profitability and
Finch, Byron J.
DVD 658.5 F492O 2008
performance [DVD ]/
57 Patient safety in the ICU /
ดุสิต สถาวร
362.11068 พ873 2554
58 Pharmaceutical care with dietary supplements :
Mcqueen, Cydney E.
615.1 M173P 2007
concepts and common sense /
59 Pharmacology : principles and applications /
Fulcher, Eugenia M.
615.1 F962P 2012
60 Physician's guide to arthropods of medical importance Goddard, Jerome
614.432 G578P 2013
61 Physics of solar energy /
Chen, C. Julian
621.47 C518P 2011
62 Principles of internal medicine /
อํานาจ ชัยประเสริ ฐ
616 พ424 2556
63 Radiopharmaceuticals : introduction to drug evaluation Williams, Lawrence E.
615.8424 W724R 2011
and dose estimation /
64 Reliability and materials issues of semiconductor
621.38152 R382 2010
optical and electrical devices and materials /
65 Renal cell carcinoma : translational biology,
Figlin, Robert A.
616.99461 R393 2012
personalized medicine, and novel therapeutic targets /
66 Shelldon มหัศจรรย์ธุรกิจหอยพันล้าน [ดีวดี ี]
จิรยุทธ ชุษณะโชติ
DVD 00520 M 2555
67 Situational functional Japanese volume three : drills / Akutsu, Satoru
495.6076 A315S 1991 v3
68 Situational functional Japanese volume three : notes / Akutsu, Satoru
495.65 A315S 1994 v3
69 Situational functional Japanese volume two : drills /
Akutsu, Satoru
495.6076 A315S 1992 v2
70 Situational functional Japanese volume two : notes /
Akutsu, Satoru
495.65 A315S 1994 v2
551.527101151 M996S 2013
71 Solar radiation : practical modeling for renewable
Myers, Daryl
energy applications /
72 The economic naturalist’s field guide : common sense Frank, Robert H.
P 330 F828E 2009
principles for troubled times /
73 The pharmacist’s guide to evidence-based medicine
Bryant, Patrick J.
615.1 B915P 2008
for clinical decision making /
74 Titanic [DVD]
DVD 00514 M 1997 d1-2
75 TU-GET reading : ภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สุทิน พูลสวัสดิ์
428.0076 ส779ท 2554
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ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
76 TU-GET vocabulary : cloze tests synonys tests :
สุทิน พูลสวัสดิ์
428.0076 ส779ท 2556
ภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /
77 Tycoon โลกออนไลน์ วันฉัตร ผดุงรัตน์ /
วินยั วิโรจน์จริ ยากร
พ 923.8593 ว621ท 2545
78 Windows 7 and Office 2010 สําหรับผูเ้ ริ่ มต้น /
พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
005.369 พ553ว 2556
79 Windows 8 + Apps ฉบับง่าย, ครบ, คุม้ /
ดวงพร เกี๋ยงคํา
005.4469 ด211ว 2556
80 Windows 8.1 ฉบับสมบูรณ์ /
พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
005.4469 ว617 2556
81 กฎหมายรัฐธรรมนูญ /
เกรี ยงไกร รอบรู ้
342 ก767ก 2557
82 กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การ
พรศิริ พันธสี
610.73 พ282ก 2556
ประยุกต์ใช้ทางคลินิก /
83 กายวิภาคศาสตร์และสรี รวิทยาของมนุษย์ /
รําแพน พรเทพเกษมสันต์
612 ร465ก 2556
327.117 ป338ก 2550
84 การก่อการร้ายสากล /
ประภัสสร์ เทพชาตรี
85 การเขียนข่าวเบื้องต้น /
ภาคภูมิ หรรนภา
070.43 ภ414ก 2555
86 การจัดการดําเนินงาน /
รัสเซลล์, โรเบอร์ตา้ เอส.
658.5 ร393ก 2556
87 การจําลองและวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม
อมร พิมานมาศ
624.1710285 อ274กท 2556
ETABS ขั้นต้น /
88 การจําลองและวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม SAFE อมร พิมานมาศ
624.1710285 อ274กฟ 2556
ขั้นต้น /
624.1710285 อ274กอ 2556
89 การจําลองและวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม
อมร พิมานมาศ
SAP2000 ขั้นต้น /
90 การใช้เทคนิคการบรรเทาปวดโดยไม่ใช้ยาในระยะที่
สินีนาฏ หงษ์ระนัย
616.0472 ส727ก 2555
หนึ่งของการคลอด : การใช้ผลงานวิจยั /
91 การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล /
สิทธิชยั ประสานวงศ์
005.7565 ส722ก 2556
92 การใช้โปรแกรมนําเสนอข้อมูล Microsoft PowerPoint 2010 สิทธิชยั ประสานวงศ์
005.369 ส722ก 2556
93 การดูแลระยะสุดท้ายของชีวติ /
กิตติกร นิลมานัต
616.029 ก673ก 2555
94 การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเกี่ยวกับโรคหัวใจและ
วิโรจน์ ไววานิชกิจ
616.120756 ว712ก 2556
หลอดเลือดเพือ่ การวินิจฉัยด้านหทัยวิทยาสําหรับ
พยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์ /
95 การติดตามและประเมินผลสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํา
GP 353.4 ก452 2555
ร่ อง ปี งบประมาณ พ.ศ.2554 /
96 การทดลองอาหาร /
อัจฉรา ดลวิทยาคุณ
664.07 อ498ก 2556
97 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ /
ธนกฤต ภัทร์ธราธร
พ 910 ธ132ก 2556
98 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ /
สุดแดน วิสุทธิลกั ษณ์
พ 910 ส766ก 2556
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ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
99 การนําเครื่ องช่วยหายใจชนิด Non-invasive มาใช้ในเวชปฏิบตั ิ รังสรรค์ ภูรยานนทชัย
615.8362 ก456 2554
100 การบริ หารงานในหน่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ประชิต เตมียะเสน
617.55059 ก459 2555
101 การบริ หารร่ างกายสําหรับพระภิกษุ สามเณร และ
พ 613.7 ก459 2555
ประชาชน /
102 การบริ หารร่ างกายสําหรับพระภิกษุ สามเณร และ
สุขใจ พนิชศักดิ์พฒั นา
พ 613.7 ก 2555
ประชาชน /
103 การบูรณาการการบริ บาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยไป-กลับ อภิฤดี เหมะจุฑา
615.1 อ253ก 2556
104 การประชุมวิชาการเพือ่ นําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
RH 016.0014 ก482 2556
ประจําปี การศึกษา 2555 /
105 การประเมินผลโครงการการสื่อสารองค์กรสู่ภูมิภาค / อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์
RH 658.45 อ259ก 2555
GP 353.409593 ก491 2556
106 การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบราชการ
กระทรวงยุติธรรม ปี งบประมาณ พ.ศ.2554-2555 /
107 การเป็ นแพทย์จากฮิปโปกราตีสสู่ยคุ โลกาภิวตั น์ /
สิวลี ศิริไล
174.2 ส733ก 2552
108 การผลิตเครื่ องดื่มและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ /
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 641.2 ป391ก 2555
618.9200231 ก492 2554 ล2
109 การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 2 /
วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
110 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่ น หน่วยที่ 11 - 15 /
618.9200231 มส747ก 2554 ล3
111 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่ น หน่วยที่ 1-5 /
618.9200231 มส747ก 2554 ล1
112 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่ น หน่วยที่ 6 - 10 /
618.9200231 มส747ก 2554 ล2
113 การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3 /
610.736 ก492 2540 ล3
114 การพยาบาลผูป้ ่ วยทารกภาวะเฉียบพลันและเรื้ อรัง /
บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์
618.92 บ672ก 2555
115 การพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ูงอายุ หน่วยที่ 11 - 15/
618.970231มส747ก 2554 ล3
116 การพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ูงอายุ หน่วยที่ 1-5 /
618.970231 มส747ก 2554 ล1
117 การพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ูงอายุ หน่วยที่ 6 -10 /
618.970231มส747ก 2554 ล2
118 การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 /
ปราณี ทูไ้ พเราะ
610.736 ก492 2554 ล2
119 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ : พัฒนาพื้นที่
GP 305.26 ส282ก 2556
ต้นแบบและปั จจัยสําคัญ /
120 การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการของผูบ้ ริ หาร
วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร
T/มส 371.201 ว574ก 2555
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน /
121 การพัฒนารู ปแบบการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ชญานี ภัทรวาริ นทร์
T/มส 371.2 ช112ก 2556
ของโรงเรี ยนเอกชน /
T/มส 368.0068 อ798ก 2556
122 การพัฒนารู ปแบบการบริ หารองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
อุมาวดี เกิดพร้อม
ขององค์การในอุตสาหกรรมประกันภัยไทย /
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เลขหมู่
123 การมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อกิจกรรมทางพุทธ
พระไพฑูรย์ อารัมภรัตน์
PA 294.33 พ355ก 2555
ศาสนา : กรณี ศึกษาเขตทวีวฒั นา จังหวัด
(รตนธมโม)
กรุ งเทพมหานคร /
124 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7 /
610.73 มส747ก 2556 ล1
125 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15 /
610.73 มส747ก 2556 ล2
126 การวางระบบบัญชี /
สุขมุ โพธิ์สวัสดิ์
657.1 ส744ก 2556
127 การศึกษากลไกการขับเคลื่อนการสร้างประชาคม
ว.อําพรรณ
341.2473 ว111ก 2555
อาเซียน /
128 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเป็ นนักกรี ฑาทีมชาติ ปฏิการ เพชร
PA 796.4 ป134ก 2556
129 การส่งเสริ มสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่
616.890231 มส747ก 2554 ล1
1-7 /
130 การส่งเสริ มสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่
616.890231 มส747ก 2554 ล2
8-15 /
131 การเสริ มพลังเพือ่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงต่อ
นิตยา เพ็ญศิรินภา
616.1 น578ก 2554
โรคหัวใจและหลอดเลือด : แนวคิดและการปฏิบตั ิ /
132 การออกแบบเครื่ องจักรกล เล่ม 1 /
วริ ทธ์ อึ๊งภากรณ์
621.815 ว327ก 2556 ล1
133 การออกแบบเครื่ องจักรกล เล่ม 2 /
วริ ทธ์ อึ๊งภากรณ์
621.815 ว327ก 2556 ล2
134 การออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กขั้นสูง
อมร พิมานมาศ
624.18341 อ274กฐ 2555
(ฉบับวิธีหน่วยแรงใช้งาน) /
135 การออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กด้วยวิธี
อมร พิมานมาศ
624.18341 อ274กจ 2555
Strut-and-Tie /
624.18341 อ274กข 2555 ล1
136 การออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กด้วยวิธี
อมร พิมานมาศ
กําลังขั้นพื้นฐานและขั้นสูง เล่ม1 /
624.18341 อ274กข 2555 ล2
137 การออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กด้วยวิธี
อมร พิมานมาศ
กําลังขั้นพื้นฐานและขั้นสูง เล่ม 2 /
138 การออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กต้าน
อมร พิมานมาศ
624.18341 อ274กอ 2555
แผ่นดินไหวด้วยวิธีพลศาสตร์ /
ปรี ดา ไชยมหาวัน
139 การออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
อมร พิมานมาศ
624.18341 อ274กค 2555
แผ่นดินไหวขั้นสูง /
140 การออกแบบโครงสร้างฐานรากคอนกรี ตเสริ มเหล็กขั้นสูง อมร พิมานมาศ
624.18341 อ274ก 2555
141 การออกแบบโครงสร้างพื้นไร้คานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก อมร พิมานมาศ
624.18341 อ274ก 2556 ล1
volume 1 /
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน เมษายน 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
142 การออกแบบโครงสร้างพื้นไร้คานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก อมร พิมานมาศ
624.18341 อ274ก 2556 ล2
volume 2 /
624.18341 อ274กน 2556 ล1
143 การออกแบบโครงสร้างพื้นไร้คานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก อมร พิมานมาศ
ด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน volume 1 /
624.18341 อ274กน 2556 ล2
144 การออกแบบโครงสร้างพื้นไร้คานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก อมร พิมานมาศ
ด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน volume 2 /
145 การออกแบบโครงสร้างอาคารรับภัยพิบตั ิ /
อมร พิมานมาศ
624.176 อ274ก 2555
146 ก้าวทัน 10 ประเทศอาเซียน /
ไกรพล เทียบแก้ว
341.2473 ก976ก 2555
147 ก้าวทันโลกกว้างกับ อ. อ่างสุขภาพ /
สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
พ 613 ส232ก 2555
148 กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2 /
618.92 ก721 2555 ล2
149 เกมล่าชีวติ /
คอลลินส์, ซูซานน์
น ค192ก 2555 ล1
150 เกมล่าชีวติ 2 : ปี กแห่งไฟ /
คอลลินส์, ซูซานน์
น ค192กป 2555 ล2
151 เกมล่าชีวติ 3 : ม๊อกกิ้งเจย์ /
คอลลินส์, ซูซานน์
น ค192กม 2555 ล3
152 เกิดมารวย : แหวกสาแหรก 45 ตระกูลมหาเศรษฐี /
วีระ ธีรภัทร
พ 923.8593 ว841ก 2532
153 แก้ปัญหา Windows ฉบับครบเครื่ อง /
พิชช์ฌาณ พรกิจรุ่ งโรจน์
005.4469 พ638ก 2556
154 เขียนแบบงานวิศวกรรมและสถาปั ตย์ดว้ ย AutoCAD
ชัชวาล ศุภเกษม
620.00420285 ช358ข 2555
2013 ฉบับสมบูรณ์ /
155 ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริ การ นิภาพร นินเนินนนท์
PA 352.63 น624ค 2556
ของสํานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางเขน /
156 ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรศาลแขวง กวินทิพย์ พรหมณะ
PA 658.314 ก323ค 2556
พระนครใต้ /
157 คํากริ ยาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียว (ฉบับปรับปรุ ง) /
สุภา ปั ทมานันท์
495.65 ส837ค 2556
158 คําอธิบายมาตรฐานบัญชี NPAEs : คําอธิบายมาตรฐาน นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ
657.3 น619ค 2556
การรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ /
159 คู่มือ Office 2013 ฉบับใช้งานจริ ง /
ดวงพร เกี๋ยงคํา
005.369 ด211ค 2556
160 คู่มือ Windows 8 ฉบับใช้งานจริ ง /
ดวงพร เกี๋ยงคํา
005.4469 ด211คว 2556
161 คู่มือ Windows server 2012 /
ธัญพล ษณะนาคินทร์
005.4469 ธ468ค 2556
162 คู่มือการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ งานอาชีพ / ทีมงานวิชาการ
005.369 ค695 2556
163 คู่มือการใช้โปรแกรม 3ds Max 2013 & V-Ray 2.3 [ดีวดี ี] ภาณุพงษ์ ปั ตติสิงห์
DVD 006.693 ภ432ค 2556
164 คูม่ ือการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor 2012
ภาณุพงษ์ ปั ตติสิงห์
620.00420285 ภ432ค 2555
(Professional) /
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน เมษายน 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
165 คู่มือการท่องเที่ยวนครศรี ธรรมราช /
พ 915.9304 ค695 2556
166 คู่มือการทําธุรกิจนําเข้า-ส่งออก แบบมืออาชีพ ฉบับ
382 ค695 2556
สมบูรณ์ /
167 คู่มือการพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบาํ บัด /
อุบล จ๋ วงพานิช
616.994 อ832ค 2554
168 คู่มือใช้งาน Microsoft Excel 2013 ฉบับสมบูรณ์ /
นันรณา จําลอง
005.369 น429ค 2556
169 คู่มือใช้งาน ปรับแต่ง-เพิม่ ลูกเล่น-แก้ปัญหา Windows 8 ศาสตรา สารศักดิ์
005.4469 ศ374ค 2556
ฉบับมืออาชีพ /
170 คู่มือเตรี ยมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1 /
สุชาติ เหล่าปรี ดา
657.076 ส761ค 2551 ล1
171 คู่มือเตรี ยมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2 /
สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ
657.076 ส282ค 2551 ล2
172 คู่มือเรี ยนคอมพิวเตอร์และการบํารุ งรักษา /
004 ค695 2556
173 คู่มือเรี ยนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม /
วิษณุ ช้างเนี ยม
005.741 ว768ค 2556
174 คู่มือเรี ยนรู ้และใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับ
พิษณุ ปุระศิริ
005.4469 พ764ค 2556
สมบูรณ์ (อัพเดต 2014) /
175 คู่มือเรี ยนและใช้งาน Visual Basic ครอบคลุมเวอร์ชนั่
ศุภชัย สมพานิช
005.262 ศ684ค 2556
2010/2012 /
176 คู่มือวัคซีน 2012-2013 และปั ญหาที่พบบ่อย /
วีระชัย วัฒนวีรเดช
615.372 ค695 2555
177 คู่มือสร้างเว็บไซต์ดว้ ย Joomla 2.5 ฉบับ Basic and
วิภารัตน์ พิศภูมิวถิ ี
005.713 ว654ค 2556
Workshops /
178 เคมี 4 : เคมีอินทรี ย ์ ชีวโมเลกุล สเปกโทรสโกปี /
พินิติ รตะนานุกูล
540 ค745 2555 ล4
179 เคมีโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น /
ทวีศกั ดิ์ สุดยอดสุข
541.2242 ท229ค 2557
180 งานที่ใช่ ชีวติ ที่ชอบ [ดีวดี ี]
ว.วชิรเมธี
DVD 00519 M 2557
181 จากดินสู่บา้ น สร้างบ้านด้วยดิน /
ธนา อุทยั ภัตรากูร
693.2 ธ231จ 2553
182 จุลชีววิทยาทางการแพทย์: แบคทีเรี ยก่อโรค /
อรอนงค์ พริ้ งศุลกะ
616.014 อ383จ 2556
183 เจิ้งเหอ : ซําปอกงและอุษาคเนย์ /
สืบแสง พรหมบุญ
พ 951.026 ส736จ 2555
184 ชีวเคมีของเลือดเชิงบูรณาการ /
ตรี ทิพย์ รัตนวรชัย
612.12 ต183ช 2555
185 ดนตรี บาํ บัด /
บุษกร บิณฑสันต์
615.85154 บ672ด 2556
186 ดูแลรักษาคอมฯ ปรับให้แรง แซงให้มิด /
วัทธิกร พิตรพิบูล
004.0288 ว417ด 2556
187 ตําราการตรวจรักษาโรคทัว่ ไป 1 : แนวทางการตรวจ
สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
615.5 ส856ต 2553 ล1
รักษาโรคและการใช้ยา /
188 ตําราการตรวจรักษาโรคทัว่ ไป 2 : 350 โรคกับการดูแล สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
615.5 ส856ต 2553 ล2
รักษาและการป้ องกัน /
189 ตําราการพยาบาลนรี เวช (ฉบับองค์รวม) /
นันทนา ธนาโนวรรณ
618.1 ต367 2553
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน เมษายน 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
190 ตําราชีวเคมี /
572 ต367 2555
616.042 ต367 2551
191 ตําราพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ /
192 ตําราระบาดวิทยาและมาตรการควบคุมของเชื้อจุลชีพ อนุชา อภิสารธนรักษ์
614.4 อ187ต 2554
ดื้อยาในโรงพยาบาล /
193 ตําราอินซูลิน /
615.365 ต367 2555
194 เทคนิคการออกแบบอาคารบนดินและใต้ดิน /
อมร พิมานมาศ
624.1 อ274ท 2555
195 นิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร /
พจน์ สุขมหา
346.013 พ169น 2556
196 แนวทางการพัฒนาอุทยานแห่งชาติ /
333.783 น927 2556
197 แนวทางการออกแบบ การประเมิน และการเสริ มกําลัง อมร พิมานมาศ
624.1762 อ274น 2556
อาคารเก่าเพือ่ ต้านทานแผ่นดินไหวในประเทศไทย /
198 บทคัดย่อรายงานการวิจยั และวิทยานิพนธ์ดา้ นการ
AB 371.113 บ125 2556
พัฒนาอาชีพ เล่ม 2 (2534-2543) /
199 บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศด้านการพัฒนาอาชีพ
อ 016.370113 บ165 2556
200 บริ หารจัดการ Networking ด้วย Windows 7 /
พิศาล พิทยาธุรวิวฒั น์
005.4469 พ757บ 2556
201 บันทึกไทย ฉบับ 2556 /
ธัญญา ผลอนันต์
อ 030 ธ461บ 2555
202 บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา ผ่าน 13 กบฏ /
พ 320.9593 บ268 2556
203 แบคทีเรี ยทางการแพทย์ /
อิสยา จันทร์วทิ ยานุชิต
616.9201 อ762บ 2556
204 แบคทีเรี ยและโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในช่องปาก /
รวี เถียรไพศาล
616.31 ร168บ 2552
205 ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของ
DVD/อ 895.915 ป352 2550 ล1
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 1 [ดีวดี ี] /
206 ประมวลหลักเกณฑ์การสุขาภิบาลอาหาร และการ
สุรีย ์ วงศ์ปิยชน
613.2 ส867ป 2556
ประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในกระบวนการผลิตอาหาร
สําหรับโรงพยาบาล /
207 ประวัติและแบบอย่างศิลปะ (ฉบับนักศึกษา) /
อัศนีย ์ ชูอรุ ณ
709 อ576ป 2554
208 ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป /
วัยอาจ, เดวิด เค.
959.3 ว441ป 2556
209 ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคโบราณและยุคกลาง /
อัศนีย ์ ชูอรุ ณ
709 อ576ป 2536
210 ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคฟื้ นฟูและยุคใหม่ /
อัศนีย ์ ชูอรุ ณ
709.03 อ576ป 2546
211 ประสาทกายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน /
ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
611.8 ผ381ป 2556
212 ปราจิน เอี่ยมลําเนา : เจ้าพ่อมอเตอร์โชว์ /
ชริ นทร์ แช่มสาคร
พ 923.8593 ช213ป 2545
213 ปริ ศนาคดีปราสาทพระวิหาร /
พ 341.42 ป466 2556
214 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับการมีส่วนร่ วมของ
นวภัทร จิตร์อรุ ณ
PA 333.91 น297ป 2556
ประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งนํ้าในแขวงวัดกัลยาณ์…
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ประจาเดือน เมษายน 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
215 เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกด้วยวิถีทางเศรษฐศาสตร์ / นิรมล สุธรรมกิจ
363.738746 น645ป 2555
216 เปิ ดฟ้ ารัสเซีย เล่ม 1 /
นิติภูมิ นวรัตน์
พ 947 น587ป 2540
217 ผลไม้ในเมืองไทย /
เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
634.09593 ศ861ผ 2555
218 ผ่าดวง วิกรม กรมดิษฐ์ /
มิสเตอร์ M
พ 923.8593 ม594ผ 2556
219 พยาธิวทิ ยาทารกบวมนํ้า /
มานะ ทวีวศิ ิษฎ์
618.92 ม445พ 2557
220 พยาธิสรี รวิทยาทางการพยาบาล /
ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์
611.01815 ล461พ 2555
221 พยาธิสรี รวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1 /
สุจินดา ริ มศรี ทอง
611.01815 พ218 2554 ล1
222 พยาธิสรี รวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2 /
สุจินดา ริ มศรี ทอง
611.01815 พ218 2556 ล2
223 พื้นฐานของหุ่นยนต์ : กลศาสตร์ของหุ่นยนต์แบบอนุกรม พงศ์แสน พิทกั ษ์วชั ระ
629.892 พ141พ 2557
224 พืน้ ฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์ /
ชูชาติ ปิ ณฑวิรุจน์
610.28 ช648พ 2555
225 พูดจีนให้ได้ดงั่ ใจ /
495.183495911 พ842 2555
226 ฟื้ นเมืองเก่าให้มีชีวติ : ประสบการณ์ฟ้ื นชีวติ ให้เมืองเก่า อาภรณ์ จันทรสมวงศ์
พ 307.34 อ631ฟ 2554
จากญี่ปุ่นถึงไทย /
227 ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระอัจฉริ ยภาพแห่ง
DVD 00514 M 2557
ความพอเพียง ผ่านงานสถาปั ตยกรรม [ดีวดี ี]
228 ภาพสวยเพอร์เฟ็ กต์ ด้วยเทคนิคการรับแสง /
เรเวลล์, เจฟฟ์
771 ร769ภ 2556
229 ภาพอนาคตพลังงานไทย 2555 /
GP 333.79 ภ457 2555
230 ภารกิจแห่งชีวติ : ลูกผูช้ ายชื่อจิว๋
พ 923.2593 ภ459 2545 ล1
231 ภารกิจแห่งชีวติ : ลูกผูช้ ายชื่อจิ๋ว
พ 923.2593 ภ459 2545 ล2
232 ภารกิจแห่งชีวติ : ลูกผูช้ ายชื่อจิว๋
พ 923.2593 ภ459 2545 ล3
495.182495911 ภ483 2555
233 ภาษาจีนที่คนไทยใช้สบั สน /
234 ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2556 /
343.04 ภ491 2556
235 มโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 1-6 /
610.73 มส747ม 2553 ล1
236 มโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 1-6 /
610.73 มส747ม 2553 ล1
237 มโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 7-15 /
610.73 มส747ม 2553 ล2
238 มรรคง่าย /
พระมหาวีรพล วีรญาโณ
พ 294.3444 ม 2556
239 มหกรรมงานวิจยั แห่ งชาติ : วิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
RH 001.4 ม223 2556
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืน 23-27 สิ งหาคม 2556 …
240 มังกรแห่งช่อง 3 วิชยั มาลีนนท์ /
มิสเตอร์ M
พ 927 ม594ม 2556
241 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ NPAEs :
วรศักดิ์ ทุมมานนท์
657.3 ว287ม 2555
ความเป็ นมา การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญจากข้อกําหนด
เดิมและแนวทางปฏิบตั ิทางบัญชี /
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน เมษายน 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
242 มาเล่น Facebook line instagram กันเถอะ /
ปวีณา มีป้อง
004.693 ป496ม 2556
243 มิติวฒั นธรรม ประวัติศาสตร์และภาพอนาคตคืนสู่สนั ติ
GP 959.3 ม575 2556
จังหวัดชายแดนใต้ /
244 เมียแต่ง /
นันทนา วีระชน
น น418ม 2552
245 แม่ของผูย้ ากไร้ /
คุณแม่เทแรซา แห่งกัลกัตตา พ 923.6 ค622ม 2547
246 โยะจิจุกุโงะ สํานวนคันจิประสม 4 ตัวอักษร ภาษาญี่ปนุ่ นภสินธุ์ แผลงศร
495.681 น195ย 2557
247 รวบรวมองค์ความรู ้การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย /
616.029 ร154 2549
248 รวมบทความทางประวัติศาสตร์ของผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สืบแสง พรหมบุญ
900 ส736ร 2555
ดร. สืบแสง พรหมบุญ /
249 รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ /
นภนาท อนุพงศ์พฒั น์
610.09593 น191ร 2556
250 ระดับการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของนักศึกษา:
สนธิยา สายแวว
PA 378.1989 ส192ร 2556
กรณี ศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม /
251 ระบบบริ หารจัดการวิทยุและทีวอี อนไลน์ผา่ นเว็บไซต์ จักรพรรณ ขันติยราช
PA 302.234 จ224ร 2555
วัดมหรรณพาราม /
252 รับมือโลกร้อนก่อน 4 องศา : สิ่งที่ประเทศไทยทําได้ / ชยันต์ ตันติวสั ดาการ
363.73874 ช193ร 2556
253 รายงานองค์ความรู ้ผลงานวิจยั ด้านศิลปวัฒนธรรมของ ธัณย์สิตา ธนนปุริมพัฒน์
700 ร451 2553
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย ประจําปี 2552-2553
254 รู ้จกั อาเซียนและประเทศทัว่ โลก /
341.2473 รจ715 2555
255 เราคืออาเซียน ประชาคมอาเซียน /
พัชรา โพธิ์กลาง
พ 341.2473 พ517ร 2555
256 เรี ยงถ้อยร้อยชีวติ วิจิตรวาทการ /
วิจิตรา รังสิยานนท์
พ 928.95911 ว528ว 2543
257 โลกสีขาวของ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ /
บุญกรม ดงบังสถาน
พ 923.2593 บ388ล 2547
258 โลหวิทยา /
ณรงค์ศกั ดิ์ ธรรมโชติ
669 ณ249ล 2556
259 วันมูหะมัดนอร์ มะทา /
มนตรี แสนสุข
พ 923.2593 ว435 2547
260 วันวานที่ผา่ นมา เก็บไว้ในความทรงจํา /
แกมกาญจน์ ศุภวรรณ
พ 808.831 ก886ว 2539
261 วิกฤติอุดมศึกษาไทย : ที่มาที่ไป /
379.593 ว495 2555
262 วิกฤติอุดมศึกษาไทย : ที่มาที่ไป /
ไพฑูรย์ สินลารัตน์
379.593 ว495 2555
263 วิจยั ทางการแพทย์ /
ธีระพร วุฒยวนิช
610.7 ว516 2553
264 วิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่น และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาค
AB 016.378242 ว584 2556
นิพนธ์ ปี พ.ศ. 2555 /
265 ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้หลักนิติธรรมในการปกครอง
อรรถนิติ ดิษฐอํานาจ
342.59302643 อ353ศ 2556
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข /
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ลาดับที่
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267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
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282
283
284
285
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน เมษายน 2557
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
ศิลปวิจกั ษณ์ /
อัมพร ศิลปเมธากุล
701.1 อ555ศ 2549
สตรี ทรงอํานาจของโลก : บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ / ชญา ปิ ยะชาติ
920.72 ช112ส 2556
สรี รวิทยาของไต ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์และ
ดุสิต จิรกุลสมโชค
612.463 ด764ส 2554
ของกรดด่าง /
สรี รวิทยาระบบหัวใจและหลอดเลือด /
พัชริ นทร์ เทพอารี นนั ท์
616.12 พ523ส 2555
สายใยชุมชนต้นแบบ ภาคกลางและภาคตะวันออก /
GP 306.409593 ส661 2553 ล2
สายใยชุมชนต้นแบบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
GP 306.409593 ส661 2553 ล3
สายใยชุมชนต้นแบบ ภาคใต้ /
GP 306.409593 ส661 2553 ล4
สายใยชุมชนต้นแบบ ภาคเหนือ /
GP 306.409593 ส661 2553 ล1
สารพัดวิธีต่อ Lan ทัว่ บ้านและโฮมออฟฟิ ค /
คมชาติ สูณ
้ รงค์
004.68 ค147ส 2556
สารสนเทศและการวิจยั ทางการพยาบาล หน่วยที่ 1-8 /
610.730285 มส747ส 2553 ล1
สารสนเทศและการวิจยั ทางการพยาบาล หน่วยที่ 8-15 /
610.730285 มส747ส 2553 ล2
สาระทบทวน : กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล ละเอียด แจ่มจันทร์
344.041 ส676 2549
สาระทบทวน : การผดุงครรภ์ การพยาบาล มารดาและทารก ละเอียด แจ่มจันทร์
618.20231 ส676 2549
สาระทบทวน : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่ น /
ละเอียด แจ่มจันทร์
618.9200231 ส676 2549
618.970231 สก676 2549 ล1
สาระทบทวน : การพยาบาลผูใ้ หญ่ เล่ม 1 /
ละเอียด แจ่มจันทร์
สาระทบทวน : การพยาบาลอนามัยชุมชนและการ
ละเอียด แจ่มจันทร์
610.7343 ส676 2549
รักษาพยาบาลขั้นต้น /
สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2 /
617.0231 ส677 2555 ล2
สารานุกรมฉบับสรุ ปความองค์กรอัยการใน 195 ประเทศ ชาติ ชัยเดชสุ ริยะ
345.01 ช516ส 2556
สารานุกรมฉบับสรุ ปความองค์กรอัยการใน 195 ประเทศ ชาติ ชัยเดชสุ ริยะ
อ 345.01 ช516ส 2556
สาหร่ ายนํ้าจืดในหุบเขาลําพญา /
อ 579.8 ส688 2556
สุนทรี ยนาฏศิลป์ ไทย /
อมรา กลํ่าเจริ ญ
793.319593 อ293ส 2542
สู่ยคุ ดิจิทลั : 16 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ /
จักรกฤษ เพิม่ พูล
GP 174.9097 ส886 2556
เสียงธรรมพุทธทาส : การทํางานให้สนุกเหมือนกับการ
VCD 1165 M 2532
เล่นกีฬา [วีซีดี]
หม้อไอนํ้า ฉบับใช้งานในโรงงาน /
จรัล จิรวิบูลย์
621.183 จ157ห 2556
หมู่บา้ นอาเซียน /
โคค่อน
พ 341.2473 ค811ห 2555
หลักการวิเคราะห์อาหาร /
นิธิยา รัตนาปนนท์
664.07 น614ห 2554
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค /
วันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน
338.5 ว436ห 2556
เหตุผลของธรรมชาติ เรี ยนรู ้กลไกของร่ างกายและเข้าใจ ชัชพล เกียรติขจรธาดา
พ 572 ช356ห 2555
เหตุผลของธรรมชาติ ผ่านกระบวนการวิวฒั นาการ /
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน เมษายน 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
294 อภิรักษ์ โกษะโยธิน : ความฝัน ความมุ่งมัน่ และชีวติ ที่ วงศ์พฒั น์
พ 923 8593 อ259 2547
เลือกได้ /
295 อวสานจิ๋นซี เล่ม 1 /
หลงเหยิน
น ห312อ 2551 ล1
296 อวสานจิ๋นซี เล่ม 10 /
หลงเหยิน
น ห312อ 2551 ล10
297 อวสานจิ๋นซี เล่ม 2 /
หลงเหยิน
น ห312อ 2551 ล2
298 อวสานจิ๋นซี เล่ม 3 /
หลงเหยิน
น ห312อ 2551 ล3
299 อวสานจิ๋นซี เล่ม 4 /
หลงเหยิน
น ห312อ 2551 ล4
300 อวสานจิ๋นซี เล่ม 5 /
หลงเหยิน
น ห312อ 2551 ล5
301 อวสานจิ๋นซี เล่ม 6 /
หลงเหยิน
น ห312อ 2551 ล6
302 อวสานจิ๋นซี เล่ม 7 /
หลงเหยิน
น ห312อ 2551 ล7
303 อวสานจิ๋นซี เล่ม 8 /
หลงเหยิน
น ห312อ 2551 ล8
304 อวสานจิน๋ ซี เล่ม 9 /
หลงเหยิน
น ห312อ 2551 ล9
305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย /
วิทยา อยูส่ ุข
613.62 ว582อ 2552
306 อารยธรรมตะวันออก : อารยธรรมอินเดีย /
สุริยา รัตนกุล
954 ส866อ 2556
307 อาหารเพือ่ สุขภาพสําหรับพระภิกษุ สามเณร และ
พ 641.5637 อ678 2555
ประชาชน /
308 อาหารสุขภาพ สไตส์คนรุ่ นใหม่ /
วรัญํู ชัยเฉลิมมงคล
พ 641.563 ว294อ 2555
309 อินโดนีเซีย : คู่มือนักเดินทางฉบับพกพา /
ศุภลักษณ์ สนธิชยั
915.9804 ศ721อ 2551
310 อินเทอร์เน็ตเพือ่ การเรี ยนรู ้ /
ประสาท เนืองเฉลิม
004.678 ป396อ 2557
311 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
GP 624 อ884 2554
แห่งชาติ ครั้งที่ 16 "วิศวกรรมโยธากับการเผชิญวิกฤต
ปั ญหาโลก" 18-20 พฤษภาคม 2554 โรงแรมเดอะซายน์
พัทยา ชลบุรี / ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถมั ภ์ (วสท.)

13/13

