รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สํานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจําเดือนมิถุนายน 2560
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่ อเรื่อง

ชื่ อผู้แต่ ง

เลขหมู่

All about critical care : toward critical care excellence / ดุสิต สถาวร
Applied group theory in physics /
Yan, Yupeng

616.028 อ495 2559
530 Y21A 2011

Beat the OSCE /

นฤชา จิรกาลวสาน

616.02 บ361 2559

BRANDiNG 4.0 /
English for the medical profession /
EQ สําหรับผูน้ าํ /
Optical target recognition : fundamentals and
application
/ and managers guide to energy
Plant engineers

ปิ ยะชาติ อิศรภักดี
ประพิศ พงษ์พานิช
เฟลด์แมน, แดเนียล เอ
Widjaja, Joewono

658.827 ป621บ 2559
428.24 ป328อ 2560
พ 153.9 ฟ635อ 2547
621.3994 W639O 2011

Thumann, Albert
conservation /
Power conversion and control of wind energy systems / Wu, Bin

658.26 T534P 2011
621.312136 W959P 2011

Power plant engineering /

Nag, P. K

621.4 N147P 2014

Switchmode RF and microwave power amplifiers /

Grebennikov, Andrei

621.381535 G788S 2012

Update on pediatric infectious diseases 2017 /

วีระชัย วัฒนวีรเดช

618.92 อ549 2560

กระบวนการดูดซับสาร /

ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย

660.284235 ช416ก 2554

กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิ ต /

ไพโรจน์ สิ งหถนัดกิจ

620.118 พ993ก 2559

กลศาสตร์วศิ วกรรม /

วรสิ ทธิ์ กาญจนกิจเกษม

620.1 ว291ก 2559

กลศาสตร์วศิ วกรรม : สถิตยศาสตร์ /
การควบคุมอัตโนมัติ /
การจัดการของเสี ยอุตสาหกรรม /
การจัดการเชิงกลยุทธ์ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม /
การจัดการเชิงเปรี ยบเทียบ/การจัดการข้ามวัฒนธรรม /
การจัดการทรัพยากรบุคลพื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบตั ิ /
การจัดการและพฤติกรรมองค์การ /
การจัดการวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อประสิ ทธิผล
องค์การ /
การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน : การวิเคราะห์
ออกแบบ และการจัดการ /
การจัดทําระบบคุณภาพ ISO 17025 and GLP สําหรับ
ห้องปฏิบตั ิการเคมี /

ธัญญารัตน์ สิ งหนาท
สราวุฒิ สุ จิตจร
อังก์ศิริ ทิพยารมณ์
ไพโรจน์ ปิ ยะวงศ์วฒั นา
สมชนก (คุม้ พันธุ์) ภาสกรจรัส
เดชา เดชะวัฒนไพศาล
ร็ อบบิ้นส์, สตีเฟน พี

620.103 ธ468ก 2559
629.8 ส354ก 2554
628.4 อ486ก 2559
658.4012 พ992ก 2560
658.049 ส237ก 2559
658.3 ด841ก 2558
658 ร187ก 2559

ั ญา นากามัทสึ
มณี กญ

T/มส 658.300952 ม125ก 2560

พิภพ ลลิตาภรณ์

658.787 พ713ก 2559

อภิชาติ อิ่มยิม้

542.1 อ252ก 2559

การซ่อมแซมคอนกรี ตและการบํารุ งรักษา /

เอ็มมอน, ปี เตอร์ เอ็ช

691.3 อ898ก 2559

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ /
การบริ หารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ /
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า /

สุ ดแดน วิสุทธิลกั ษณ์
วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา
พยัต วุฒิรงค์

910 ส766ก 2556
658.404 ว321ก 2559
658.3 ก459 2559

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สํานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจําเดือนมิถุนายน 2560
ลําดับที่
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชื่ อเรื่อง

ชื่ อผู้แต่ ง

เลขหมู่

การบริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ /

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

658.049 ช133ก 2559

การบัญชีตน้ ทุน /
การบัญชีตน้ ทุน /

ดวงมณี โกมารทัต
ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา

657.42 ด218ก 2559
657.42 ป342ก 2559

การบัญชีเพื่อการจัดการ /

เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ

658.1511 บ784ก 2560

เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์

382.456413 น785ก 2559

ชูชยั สมิทธิไกร
อุเทน เลานําทา
วันเพ็ญ ดําดี

658.3124 ช647ก 2558
657.1 อ826ก 2559
610.3 ว435ก 2559

กระทรวงศึกษาธิการ.

GP 152.4 ก522 2552

วิชยั เยีย่ งวีรชน

526.9 ว542ก 2559

การประกอบการระหว่างประเทศ : ร้านอาหารไทยและ
อาหารแปรรู ปในอาเซียน /
การฝึ กอบรมบุคลากรในองค์การ /
การวางระบบบัญชี /
การศึกษาคําศัพท์ทางการแพทย์ /
การศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของคนไทยที่
พึงประสงค์ /
การสํารวจรังวัด : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ /
คลื่นเสี ยงความถี่สูงในภาวะแทรกซ้อนทางสู ติศาสตร์ที่
พบบ่อย /
คู่มือ Cyber security สําหรับประชาชน /

นิลภา พฤกษานุศกั ดิ์

618.2 น663ค 2559

โปรวิชนั่

พ 005.8 ค695 2558

คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กขึ้นรู ปเย็น /

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

624.1771 ค695 2558

คู่มือตารางเทคนิคยานยนต์ /

บรรเลง ศรนิล

629.2 ค695 2559

คู่มือนักศึกษาและหลักสู ตรมหาวิทยาลัยสยาม ปี
การศึกษา 2559-2560 /
คู่มือบริ การด้านงานยุติธรรม : ฉบับประชาชน /

มหาวิทยาลัยสยาม

CU Tha110 2559

ปทิตตา โฉมประดิษฐ์

พ 353.44 ค695 2559

คู่มือวิศวกรรมฐานราก /

พัลลภ วิสุทธิ์เมธานุกลู

624.15 พ581ค 2558

คู่มือหัตถการพื้นฐานสําหรับแพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป /

เพิ่มศักดิ์ สุ เมฆศรี

616.02 ค695 2559

48
49
50
51
52
53

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม /
จริ ยธรรมในวิชาชีพแพทย์ /
จิตรกรรมฝึ พระหัตถ์ : พระอัจฉริ ยภาพลํ้าเลิศ /
ฉลองพระเดชบ่จาง กตเวทิคุณพระกรุ ณา /
ชลศาสตร์ /
ตํารากุมารเวชศาสตร์สาํ หรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์
เวชปฏิบตั ิ เล่ม 1 /

วรากร ศรี เชวงทรัพย์
วิรัช ทุ่งวชิรกุล
สายไหม จบกลศึก
พชนตนย์ ศรี นวรัตน์
อนุรักษ์ ศรี อริ ยวัฒน์

005.73 ว296ค 2560
174.2 ว689จ 2559
อ 759.9593 จ434 2560
อ 369.46 ฉ153 2558
627 อ199ช 2559

สุ ขเกษม โฆษิตเศรษฐ

618.92 ต367 2560 ล1

54
55
56

ตําราประกอบภาพ : ภาวะวิกฤติทางสู ติกรรม /

วิทยา ถิฐาพันธ์

618.2 ต367 2559

ตํารามะเร็ งลําไส้ใหญ่และทวารหนัก เล่ม 1 /
เต้า เต๋ อ จิง : ฉบับอรรถาความใหม่ /

ปริ ญญา ทวีชยั การ
เหลาจื่อ

616.99434 ต367 2554 ล1
181.114 ห734ต 2560

45
46
47

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สํานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจําเดือนมิถุนายน 2560
ลําดับที่
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

ชื่ อเรื่อง

ชื่ อผู้แต่ ง

เลขหมู่

ทักษะการแปลผลและการให้คาํ ปรึ กษาทางคลินิก /

เพิ่มศักดิ์ สุ เมฆศรี

616.075 ท336 2559

เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง /
เทคนิคการปรับปรุ งพื้นดิน /
แนวทางปฏิบตั ิวชิ าชีพวิศวกรรม สําหรับวิศวกรใหม่ /

รณรงค์ กระจ่างยศ
สุ ขสันต์ หอพิบูลสุ ข
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

690.068 ร125ท 2558
624.15 ส743ท 2554
620.0023 น927 2558

แนวสอนวิชาจรรยาในโรงเรี ยนนายร้อยทหารบก /

กรมยุทธศึกษาทหารบก

170.7 น928 2559

บัญชีเพื่อการจัดการ /

รัตนา วงศ์รัศมีเดือน

658.1511 ร376บ 2558

แบบจําลองสมการโครงสร้างทางการตลาด /

สื บชาติ อันทะไชย

519.535 ส736บ 2559

ปฏิบตั ิธรรม (ทําไม?-อย่างไร?) /

สุ รพล ไกรสราวุฒิ

พ 294.3444 ส852ป 2559

ปฏิรูปกฎหมายสิ ทธิ และสวัสดิการผูส้ ู งอายุ /

สุ นี ไชยรส

344.023 ป138 2557

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 14 /

บวรเวท รุ่ งรุ จี

อ 959.3 ป247 2560 ล14

ประมวลรัษฎากร ฉบับกฎหมายลําดับรอง update 2559 / กัมปนาท บุญรอด

336.02 ก393ป 2559

ประสิ ทธิผลองค์การ : แนวคิดและทบทวนวรรณกรรม
วิจยั /

นุกลู ชูทอง

658.406 น722ป 2559

ปริ ศนาชายแดนใต้ สู่ ทางออกอย่างยัง่ ยืนได้จริ งหรื อ /

ภูวเดช อินทวงศ์

พ 303.6 ภ686ป 2558

ศราลี รุ่ งรักสกุล

IS ศ169 2558

ภูริพงษ์ วารี ศรี

CD/PA 00286 2558

มลฤดี วิริยานนท์

IS ม212 2558

ปาริ ชาติ วงษ์ทองดี

IS ป554 2558

จิรวุฒิ หลอมประโคน

RH 613.71 จ512ร 2552

ไพริ นทร์ รังศรี สัมพันธ์

IS พ989 2558

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมเกี่ยวกับการออมที่
พนมพล สุ ขวัฒนทรัพย์
มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมใ /

IS พ188 2558

ปัจจัยที่ทาํ ให้ผบู้ ริ โภคซิ้อสิ นค้าที่ Big C สาขาเพชรเกษม / ฐาณัฐค์ นิธิญาวีฤทธิ์

IS ฐ169 2558

ปัจจัยการเลือกใช้ พฤติกรรมการใช้ ปัจจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด รู ปแบบในการดําเนินชีวติ /
ปัจจัยของการใช้บริ การจัดหางานต่างประเทศของ
แรงงานไทยในกรมการจัดหางาน กระทรวง
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกัน
ชีวติ ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร /
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้ อผ้า
แฟชัน่ ของผูบ้ ริ โภคในตลาดนัดสวนจตุจกั ร
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการสมัคร
สมาชิกฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ /
ปัจจัยทางทัศนคติดา้ นอุปสงค์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตัดสิ นใจใช้บริ การเงินฝากของธนาคารออมสิ น

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สํานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจําเดือนมิถุนายน 2560
ลําดับที่
ชื่ อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
78 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การประกันภัยการเดินทางของ ชุติมา ศรี บุรี
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

บริ ษทั เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซี อินชัวรัน
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารสดของประชาชนใน
เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร /
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพันของพนักงานในองค์การ
: ศึกษากรณี การประปานครหลวง /
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน /
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกลงทุนซื้อสลากออมสิ น
ของผูม้ าใช้บริ การ ธนาคารออมสิ น เขตบางแค /
ปจจยทสงผลตอประสทธภาพการปฏบตงานของ
ข้าราชการ
ปัจจัยในการเตรี ยมความพร้อมทางด้านทักษะและการ
ปรับตัวของนักบัญชีในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ /

เลขหมู่
IS ช617 2558

พเยาว์ สนสาขา

IS พ225 2558

ณัฐพงษ์ สุ วรรณรัตน์

CD/PA 00287 2559

จุรี วรรณาเจริ ญกุล

IS จ645 2558

อรรคพล แนวพันธ์

IS อ342 2558

พรทิพย์ เพ็ชรนพรัตน์

PA 371.2 พ239ป 2559

นภัสสร ศรี ประดู่

IS น194 2558

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
วสุ ธร เมือบสี
ผูบ้ ริ โภคไอศกรี มปั่นร้านสเวนเซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ /

IS ว363 2558

ปัจจัยสิ่ งอํานวยความสะดวกของโฮมสเตย์ที่มีผลต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวไทยที่อาํ เภอเชียงคาน /

IS ภ365 2558

ภัทรชนม์ รัชตะหิรัญ

ปัญหาเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวติ ทางโทรศัพท์ที่มี
วันดี พละศึก
เงื่อนไขไม่ตอ้ งตรวจสุ ขภาพหรื อไม่ตอ้ งตอบคําถาม/
ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและ
คุม้ ครองสิ ทธิในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว
ปาฏิหาริ ยอ์ าํ มหิต /
ผูส้ ู งอายุในสังคนจีน : การจัดสวัสดิการต้นแบบการดูแล
และกิจกรรมทางสังคม /

สํานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
เคฟ, แพทริ ก
ธีระ สิ นเดชารักษ์

CD/PA 00285 2557
RH 342.0858 ป525 2558
น ค739ป 2551
362.60951 ธ662ผ 2558

พระธรรมเทศนาในการพระศพสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก เล่ม 1 /

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺ มคุตฺโต) อ 294.3444 พ334 2558 ล1

พระธรรมเทศนาในการพระศพสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก เล่ม 2 /

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺ มคุตฺโต) อ 294.3444 พ334 2558 ล2

พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศลํ้า เล่ม 1 พ.ศ.2503 2504 /

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

294.308 ญ241พ 2558 ล1

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สํานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจําเดือนมิถุนายน 2560
ลําดับที่
ชื่ อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
94 พระราชดํารัสและสุ นทรพจน์ตอบ งานถวายพระกระยา สํานักราชเลขาธิการ
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

เลขหมู่
อ 895.915 พ368 2555

หารคํ่าและพระราชทานเลี้ยง /
พระราชดารสและสุ นทรพจนตอบ ในงานพระราชทาน
เลี้ยง /
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค /

สํานักราชเลขาธิการ

อ 895.915 พ368 2556

วุฒิ สุ ขเจริ ญ

658.8342 ว862พ 2555

พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค /
พลศาสตร์ไฟฟ้ า /
พอ : หลักธรรมแห่งความพอเพียง /
พ่อผีเพี้ยน /
พื้นฐานช่างโลหะ /
ภาวะผูน้ าํ ทางการบริ หาร /

วุฒิ สุ ขเจริ ญ
ประสาท สื บค้า
ญาณสงวร, สมเดจพระสงฆราช
สกลมหาสังฆปริ ณายก
วริ ษฐา
กฤษณ์ อินทรนนท์
ณิ รดา เวชญาลักษณ์

658.8342Aa ว862พ 2559
537.6 ป397พ 2554
พ 294.3444 ญ241พ 2558
น ว329พ 2551
682.092 ก281พ 2558
658.4092 ณ449ภ 2560

ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน /

ราชบัณฑิตยสถาน

495.9 ภว487 2556

ภาษาอังกฤษนอกตํารา เล่ม 6 /

วิทย์ ศิวะศริ ยานนท์

425 ว579ภ 2529 ล6

ภาษาอังกฤษนอกตํารา เล่ม 8 /

วิทย์ ศิวะศริ ยานนท์

425 ว579ภ 2529 ล8

ภิรมย์ภาพภักดี /

จํานงค์ ภิรมย์ภกั ดี

อ 923.1593 จ344ภ 2557

มาตรการการเยียวยาผูไ้ ด้รับความเสี ยหายจากควันบุหรี่
วัชรพงศ์ พิฑิธพรรณพงศ์
ในรู ปแบบของกองทุนเพื่อการเยียวยา /
มาตรฐานใหม่ของการจัดทําบริ การสาธารณะระดับชาติ
นันทวัฒน์ บรมานันท์
ในประเทศไทย /
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2558 เล่ม2 /
สํานักงานเลขาธิการสภา

CD/T 00231 2558
342.066 น425ม 2555
อ 349.593 ร155 2559 ล2

รวมคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจําปี 2557 เล่ม 3 /

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

342.59302643 ร155 2559 ล3

111

ระบบบริ หารงานขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ (CD
โครงงาน) /

กิตติพงศ์ เชี่ยวอาภา

CD/PR 01227 2558

112
113

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี /

พลพธู ปี ยวรรณ

657.0285 พ441ร 2558

ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการพื้นที่เช่า (CD
โครงงาน) /

ณัฐธรณ์ อยูเ่ จริ ญ

CD/PR 01226 2557

114
115
116

รักนะลูก...แต่จะไม่ตามใจ(จนหนูเสี ยเด็ก) /

Samalin, Nancy

พ 155.4 ซ219ร 2554

รัฐสภาอาเซียน /

สํานักงานเลขาธิการสภา

พ 328.59 ร362 2559

รู้จกั กับ AEC ในมุมมองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

337.159 ร711 2556

117
118

รู้บญั ชีข้ นั สู ง /

ดลกณิ ศ เต็งอํานวย

657.046 ด141ร 2558

เรื่ องเล่าดี ๆ เติมเต็มหัวใจ /

ปาร์ก ซอง ซอล

รส ป549ร 2551

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สํานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจําเดือนมิถุนายน 2560
ลําดับที่
ชื่ อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
119 แรงจูงใจของพนักงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร / กมลชนก ยิง่ สกุล
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

เลขหมู่
IS ก132 2558

แรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากออมสิ น /
สิ โรธร องค์ศิริพร
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเพื่อเพิ่ม
ดวงกมล ศรี เกิดครื น
ประสิ ทธิภาพการทํางาน /
แรงจูงใจในการสมัครเข้าเป็ นนักกีฬากีฬาอิเลคโทรนิกส์
ภาพิมล ไชยวุฒิ
(E-sports) /

IS ส733 2558

วัดเกาะแก้วสุ ธาราม /

น. ณ ปากนํ้า

อ 751.7309593 น111ว 2529

วัดช่องนนทรี /

แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชยั

อ 751.7309593 ว416 2525

วัดดุสิตดาราม /

แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชยั

อ 751.7309593 ส966ว 2526

วัดทองธรรมชาติ /

แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชยั

อ 751.7309593 ส966ว 2525

วัดประดู่ทรงธรรม /
วัดประทุมวนาราม /
วัดพระสิ งห์ /
วัดภุมินทร์และวัดหนองบัว /

น. ณ ปากนํ้า
น. ณ ปากนํ้า
วิยะดา ทองมิตร
น. ณ ปากนํ้า

อ 751.7309593 น111ว 2528
อ 751.7309593 น111ว 2539
อ 751.7309593 ว678ว 2526
อ 751.7309593 น111ว 2529

วัดมัชฌิมาวาส /

ศิลป์ ชัย ชิ้นประเสริ ฐ

อ 751.7309593 ศ524ว 2526

วัดราชสิ ทธาราม /
วัดโสมนัสวิหาร /
วัดใหญ่สุวรรณาราม /
ศาลรฐธรรมนูญกบการปฏรู ปการเมองภายใตหลกนต
ธรรม /
สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยเบื้องต้น /
สัญญาณ ระบบ และการควบคุม /

สุ รสวัสดิ์ สุ ขสวัสดิ์, ม.ล
น. ณ ปากนํ้า
จํานงค์ ศรี นวล มิรา ประชาบาล
เถกิงเกียรติ จันทร์พลู
ไพโรจน์ สัตยธรรม
วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ

อ 751.7309593 ส855ว 2525
อ 751.7309593 น111ว 2538
อ 751.7309593 จ344ว 2527
342.59302643 ถ511ศ 2558
515.35 พ993ส 2554
621.30151 ว378ส 2559

สัญญาณและระบบสําหรับวิศวกรรมไฟฟ้ า /

นรรัตน์ วัฒนมงคล

621.3822 น219ส 2559

IS ด153 2558
IS ภ456 2558

เส้นทางวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพและการ
จินตนา กาญจนวิสุทธิ์
พึ่งตนเอง /
หนังสื อเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอํานาจหน้าที่ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ /
หลักการสื่ อสารและการสื่ อสารข้อมูล /
รวิศวร์ บานชื่น

621.3822 ร167ห 2560

หลักพื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง /

สุ นิติ สุ ภาพ

624.171 ส818ห 2558

อายุรศาสตร์ทนั ใจ /

มณฑิรา มณี รัตนะพร

616 อ641 2560

338.642 จ482ส 2559
พ 328.593 ห144 2560

