รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มีนาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
1 1 ชีวติ 3 สัจธรรม [วีซีดี]
ว. วชิรเมธี
VCD 1163 M 2553 ผ1-2
2 38 สายใยชุมชนสมองแจ่ม /
GP 307.72 ส647 2554
3 50 ความจริ งของจิตใจ /
เฟิ ร์นแนห์ม, เอเดรี ยน
พ 150 ฟ691ห 2556
4 AEC เสน่ห์ สี สัน และความหมายในโลก /
เจริ ญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์
พ 341.2473 จ731อ 2556
5 ASUS สุ ดยอด /
วิโรจน์ เรื องแสงศิลป์
005.43 ว712อ 2550
6 Atonement [DVD]
Wright, Joe, Director
DVD 00512 M 2007
620.00420285 ส753อ 2556
7 AutoCAD 2013 : complete guide 2D and 3D /
สุ จิตรา อยูห่ นู
8 Chiang Mai University research abstracts 2010 /
Chiang Mai University
AB 089.95911 MU434C
2010
9 Corporate social responsibility report 2010 /
GP 352.266 C822 2010
10 Corporate social responsibility report 2011 /
GP 352.266 C822 2011
11 Elysium [DVD]
Blomkamp, Nell, Director
DVD 00513 M 2013
12 Food process engineering and technology /
Berk, Zeki
664 B512F 2013
13 Free from addictions : in the face of drugs, AIDS and Escandon, Rafael
DVD 616.86 E74F 2007
other enemies of society [DVD] /
14 Gravity [Blu-ray 3D]
Cuaronl, Alfonso, Director
DVD 00509 M 2013 B-R
15 Handbook of print media : technologies and
Kipphan, Helmut
CD/ R 686.2 H236 2001
production methods [CD-ROM] /
16 Hotel transylvania [Blu-ray 3D]
Tartakovsky, Genndy, Director DVD 00506 M 2012 B-R
17 Introduction to organic laboratory techniques : a small Engel, Randall G.
547.0078 E57I 2011
scale approach /
18 KMUTT graduate thesis / project abstracts 2008 /
King Mongkut's University of AB 089.95911 UTT65K
Technolgy Thonburi
2008
19 Magic IMC เพี้ยง!! /
คาลฮูน, บิล
658.8 ค341ม 2550
20 Megamind [Blu-ray 3D]
McGrath, Tom, Director
DVD 00508 M 2010 B-R
3D
21 Melbourne /
Glover, Barbara
919.4504 G566M 1996
22 Memmler’s the human body in health and disease
Cohen, Barbara J.
DVD 612 C678M 2013
[DVD-ROM] /
23 New HSK level I / Wang Jiang, Zhou Wan Mei, Hou Wang, Jiang
VCD 1162 M 2012 v1
Xiao Juan [VCD]
24 New HSK level IV / Li Chun Ling, Zhou Wan Mei [VCD] Li, Chun Ling
VCD 1162 M 2012 v4
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มีนาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
25 New HSK level V / Dong Cui, Fu Yan Bai [VCD]
Dong Cui
VCD 1162 M 2012 v5
26 New Zealand : aotearoa /
919.304 N532 1996
27 Ophthalmic drug facts /
Bartlett, Jimmy D.
617.7061 O61 2013
28 Penguins on parade : penguin reserve : Phillip Island, Glover, Barbara
598.47 G566P 1992
Victoria, Australia /
29 Physics : principles with applications /
Giancoli, Douglas C.
530 G433P 2014
30 Protective cultures, antimicrobial metabolites and
Lacroix, Christophe
664.028 P967 2011
bacteriophages for food and beverage biopreservation /
31 PSpice สําหรับวงจรแปลงผันกําลัง /
อภินนั ท์ อุรโสภณ
621.3815 อ257พ 2556
32 Puss in Boots [Blu-ray 3D]
DVD 00507 M 2011
33 Rush [DVD]
Howard, Ron, Director
DVD 00514 M 2013
34 South-East Asian agri benchmark rice network :
Knowledge Network Institute of GP 338.17318 S726 2013
workshop, March 18th-22th, 2013 at Rama Gardens
Thailand (KNIT)
Hotel, Bangkok /
35 Sydney / Sue Hughes ; Alan Stephens...[et al.],
Hughes, Sue
919.44104 H894S 1996
photographers
615.82209593 A641T 2004
36 Thai massage : sacred bodywork /
Apfelbaum, Ananda
DVD 00510 M 2012 B-R 3D
37 The Avengers [Blu-ray 3D]
Whedon, Joss, Director
DVD 00511 M 2014 B-R 3D
38 Thor : the dark world [Blu-ray 3D]
39 Transport data and model integrated with multimodal
GP 388.4131 T772 2010
transport and logistics (TDL) : executive summary report /

40
41
42
43
44
45

Yogi Bear [Blu-ray 3D]
กรอบที่ไม่มีเส้น /
กระตุกต่อมคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เล่ม 2 /
กล้องของใคร /
กลาโหม คําฉันท์ /
การขับเคลื่อนพลังสังคมสู่ การพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมที่ยงั่ ยืน : รายงานการศึกษาวิจยั การประชุม
ทางวิชาการระดับชาติวา่ ด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 9 วันที่
30-31 สิ งหาคม 2554 ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์
บอลรู ม ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อําเภอ
ปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี /

Brevig, Eric, Director
หนุ่มเมืองจันท์
ณรงค์ชยั อัครเศรณี
ลําพู แสงลภ
ชัยวิทย์ ชยาภินนั ท์
-

DVD 00505 M 2011 B-R
พ 089.95911 ห161ก 2556
338.4 ณ215ก 2555
พ 923.1593 ล345ก 2555 ล2
GP 355.009593 ช434ก 2552

RH 347.593 ก441 2554
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มีนาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
46 การเขียนข่าวเบื้องต้น /
ภาคภูมิ หรรนภา
070.43 ภ414ก 2555
47 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน อุทิศ กุฏอินทร์
333.72 อ824ก 2556
พ 923.1593 ช498ก 2555 ล7
48 การเดินทางของความสุ ข /
ชาญศิลป์ กิตติโชคพาณิ ชย์
49 การตลาดระหว่างประเทศ /
ธนุตร์ เอี่ยมอร่ าม
382 ธ271ก 2546
50 การติดตามการดําเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
RH 378.0162 ก452 2555
และนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าํ โขง :
รายงาน /
51 การบริ หารความเสี่ ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21 ฐิติวดี ชัยวัฒน์
368 ฐ362ก 2556
52 การบริ หารงานด้านทรัพยากรบุคคลกรณ๊ศึกษา : วิทยา พิมพ์พฑั รา สิ นธุรัตน์
CD/T 00176 2556
เทคโนโลยีตะวันออก (อี.เทค) /
53 การบริ หารงานด้านทรัพยากรบุคคลกรณ๊ศึกษา : วิทยา พิมพ์พฑั รา สิ นธุรัตน์
T/มส 658.3 พ718 ก 2556
เทคโนโลยีตะวันออก (อี.เทค) /
54 การบัญชีบริ หาร /
เบญจมาศ อภิสิทธิ์ ภิญโญ
657 บ784ก 2555
55 การปฏิรูประบบอุดมศึกษาไทย : ฤาจะเป็ นความฝัน ? :
GP 378.1 ก469 2553
โครงการการประชุมวิชาประจําปี 2553 วันที่ 2- 3
กันยายน พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมรามาการ์ เด้นส์ หลักสี่
กรุ งเทพมหานคร /
56 การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง /
GP 330.9593 ก469 2551
57 การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
GP 333.72 ก482 2555
แห่งชาติ ครั้งที่ 4 "บรรเทาพิบตั ิภยั ก้าวไกลด้วยใจสี
เขียว" วันที่ 6-7 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมมิราเคิล
แกรนด์ บอลรู ม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
กรุ งเทพมหานคร /
58 การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้ า ครั้งที่ 33 /
621.3 ก475 2553
59 การประชุมวิชาการระดับชาติ 2011 หัวข้อ : การจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
CD / RH 658.072 ก482
และการบริ หารธุรกิจ 2011 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19
2554
ชั้น ห้องประชุมออดิธอเรี ยม มหาวิทยาลัยสยาม วันพุธที่
7 ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 8.30-17.30น. [ซี ดี-รอม] /
GP 353.409593 กป491 2554
60 การประเมินผลความร่ วมมือกระทรวงยุติธรรมกับ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 /
61 การประเมินผลโครงการอาคารบูรณาการกระทรวง
RH 725.15 ก491 2554
ยุติธรรม อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และอําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฏร์ธานี /
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มีนาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
62 การประยุกต์ใช้กระดานอิเล็กทรอนิกส์กบั การเรี ยนผ่านเกม สุ รสรรค์ แพ่งศรี สาร
PA 005.1 ส852ก 2556
63 การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมระยะไกลเพื่อการผลิต
เพ็ญศิริ วงษ์เมธี กิตติ์
T/มส 628.15 พ912ก 2556
นํ้าประปา /
64 การเปิ ดรับสื่ อ พฤติกรรม และผลกระทบจากการเล่น
ธนกฤต ดีพลภักดิ์
CD/T 00168 2556
เกมออนไลน์ประเภท MMORPG (Massively
multiplayer online role-playing game) ของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุ งเทพมหานคร /
65 การพยาบาลสู ติศาสตร์ เล่ม 1 /
วรรณรัตน์ จงเจริ ญยานนท์
618.20231 ก492 2554 ล1
66 การพยาบาลสู ติศาสตร์ เล่ม 2 /
มณี ภรณ์ โสมานุสรณ์
618.20231 ก492 2556 ล2
67 การพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นบนฐานการวิจยั :
RH 370.78 ก493 2553
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ประจําปี 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 15-16
มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารสถาบันภาษา
และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย /
68 การพัฒนาตัวบ่งชี้ลกั ษณะความเป็ นเมืองสร้างสรรค์
พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
CD/T 00172 2556
ด้านการออกแบบของกรุ งเทพมหานคร /
69 การพัฒนาตัวบ่งชี้ลกั ษณะความเป็ นเมืองสร้างสรรค์
พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
T/มส 307.764 พ654ก
ด้านการออกแบบของกรุ งเทพมหานคร /
2556
T/มส 658.4012 ส816ก 2556
70 การพัฒนารู ปแบบการบริ หารการศึกษาสถานศึกษา
สุ นนั ทา สังขทัศน์
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยใช้
แนวคิด Balanced Scorecard /
71 การพัฒนารู ปแบบการบริ หารสําหรับโรงเรี ยนอนุบาล ณัฐพล เนื่องชมภู
CD/T 00174 2556
ต้นแบบ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ /
T/มส 338.642 ช124ก 2556
72 การเพิ่มความสามารถของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ
ชุมชนประเภทอัญมณี ในประเทศไทย /
73 การวางแผนการตลาด /
เพลินทิพย์ โกเมศโสภา
658.802 พ924ก 2553
74 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อการสื่ อสาร /
ปราณี สุ รสิ ทธิ์
302.2 ป446ก 2557
75 การวิจยั เพื่อการโฆษณา /
เอกณรงค์ วรสี หะ
659.1072 อ873ก 2555
76 การศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยน
อัปสร พกุลานนท์
T/มส 371.2 อ549ก 2555
สังกัดกรุ งเทพมหานครที่มีต่อมาตรฐานวิชาชีพผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา /
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มีนาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
77 การสร้างเสริ มสุ ขภาพสําหรับพนักงานโรงงานและ
RH 363.11969 ก525 2553
คนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม :
รายงานวิจยั /
78 การออกแบบเครื่ องจักรกล เล่ม 1 /
วริ ทธิ์ อึ๊งภากรณ์
621.815 ว327ก 2556 ล1
79 การออกแบบเครื่ องจักรกล เล่ม 2 /
วริ ทธิ์ อึ๊งภากรณ์
621.815 ว327ก 2556 ล2
80 การออกแบบระบบเลือกตั้ง : คู่มือเล่มใหม่ของ
เรย์โนลด์ส, แอนดรู ว์
324.6 ร765ก 2555
International IDEA /
VCD 1161 M 2548 ล1ผ1-2
81 ก้าวแรกกับภาษาญี่ปุ่น 1 [วีซีดี]
ชิดพงษ์ กวีวรรุ ฒิ
VCD 1161 M 2549 ล2ผ1-2
82 ก้าวแรกกับภาษาญี่ปุ่น 2 [วีซีดี]
ชิดพงษ์ กวีวรรุ ฒิ
83 ขอบคุณ ความทุกข์ [วีซีดี]
ว.วชิรเมธี
VCD 1164 M 2552 ฉ1
84 ข้อมูลโครงการที่อยูอ่ าศัยภาคเอกชนเปิ ดตัวใหม่ในเขต
GP 728.3 ข291 2553
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 2553 /
85 ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิ กผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. 2554 /
GP 324.9593 ข291 2555
86 ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2554
GP 333.783 ข291 2554
87 เขาว่าผมคือมืออาชีพ ภาค๒ /
สุ จินต์ จันทร์นวล
650.1 ส755ข 2543 ภ2
88 เขาว่าผมคือมืออาชีพ ภาค๓ /
สุ จินต์ จันทร์นวล
650.1 ส755ข 2543 ภ3
620.00420285 อ262ข 2556
89 เขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย
อภิรัตน์ บางศิริ
AutoCAD 2013 ฉบับสมบูรณ์ /
90 ความตั้งใจในการครองสมณเพศเป็ นพระสงฆ์ในพุทธ พระเดชา รู้เพียร
PA 294.363 พ326ค 2555
ศาสนา : กรณี ศึกษาพระสงฆ์ในตําบลปากคลองภาษี
เจริ ญ เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร /
91 ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากนิตยสารสตรี / วริ ทธิ์ นนั ท์ ไพรอนันต์
T/มส 070.175 ว327ค 2555
92 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนิ นการ
สุ รีย ์ คงกรุ ด
CD/PA 00201 2556
ป้ องกันนํ้าท่วมขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหัวรอ
อําเภอเมือง จังหวัดพิณุโลก /
93 ความสุ ขทุกมิติตามหลักพระพุทธศาสนา /
สุ รพล ไกรสราวุฒิ
พ 294.3444 ส852ค 2556
94 คัมภีร์ Vi ลงทุนหุ น้ แบบเน้นคุณค่า /
มนตรี นิพฐวิทยา
พ 332.6322 ม152ค 2556
95 คัมภีร์เคลื่อนเส้นเอ็น : ฉบับคลายปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ลลิตา ธีระสิ ริ
615.822 ล145ค 2555
และแก้อาการเจ็บเเส้นด้วยตนเอง /
96 คัมภีร์นกั การตลาด /
บาร์ไวส์, แพ็ททริ ค
658.8 บ294ค 2551
97 คําช่วย ช่วยด้วย! /
บุษบา บรรจงมณี
พ 495.68245911 บ675ค
2554
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ลาดับที่
98

99
100
101
102
103
104
105

106
107
108
109

110

111

รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มีนาคม 2557
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
คุณภาพชีวติ ในการทํางานของข้าราชการ : กรณี ศึกษา เจษฎา วิทยาสมบูรณ์
PA 306.361 จ755ค 2556
เจ้าหน้าที่ดบั เพลิง กองปฏิบตั ิการดับเพลิงที่ 1 สํานัก
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุ งเทพมหานคร /
คู่มือการดูแลสุ ขภาพครอบครัว /
สายพิณ หัตถีรัตน์
649.8 ส661ค 2553
คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้ม /
นิภาพร ไพศาล
พ 915.9304 น624ค 2556
คู่มือปฐมพยาบาลด้วยตนเอง /
สันต์ หัตถีรัตน์
616.0252 ส576ค 2552
คู่มือเรี ยนภาษาซี /
อรพิน ประวัติบริ สุทธิ์
005.133 อ334ค 2554
คู่มือหลักการและแนวทางในการจัดตั้งศูนย์บริ การ
อรอนงค์ สงเจริ ญ
GP 371.91 อ383ค 2553
สนับสนุนนักศึกษาพิการ /
คู่มือหัตถการทางวิสัญญี /
วิรัตน์ วศินวงศ์
617.96 ว691ค 2554
เครื่ องผลิตก๊าซโอโซนแรงดันไฟฟ้ าสู ง ความถี่สูง
เกล้า บุญฤทธิ์
CD/PR 01044 2556
กําลังไฟฟ้ าตํ่า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีเทคนิคพีพี
ที และแบตเตอรี่ เป็ นแหล่งจ่ายไฟฟ้ าร่ วม (CDโครงงาน)
แคลคูลสั : ผลบวกอนันต์ /
ทรงเกียรติ สุ เมธกิจการ
515 ท126ค 2556
โครงการปริ วรรตพระคัมภีร์ลา้ นนา เรื่ อง ตํานานสิ บห้าราชวงศ์ เขียน วันทนียตระกูล
294.3435 ข759ค 2555
GP 658.4012 ค962 2554 ล2
โครงการศึกษาแผนดําเนินธุ รกิจต่อเนื่อง (BCP) :
บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร /
GP 388.4131 ค962 2554 ล1
โครงการศึกษาพัฒนาปรับปรุ ง บํารุ งรักษาระบบ
ฐานข้อมูล ข้อสนเทศและแบบจําลอง เพื่อบูรณาการ
พัฒนาการขนส่ งและจราจร การขนส่ งต่อเนื่ องหลาย
รู ปแบบและระบบโลจิสติกส์ (TDL) : รายงานฉบับ
สมบูรณ์ /
GP 388.4131 ค962 2554 ล2
โครงการศึกษาพัฒนาปรับปรุ ง บํารุ งรักษาระบบ
ฐานข้อมูล ข้อสนเทศและแบบจําลอง เพื่อบูรณาการ
พัฒนาการขนส่ งและจราจร การขนส่ งต่อเนื่ องหลาย
รู ปแบบและระบบโลจิสติกส์ (TDL) : รายงานสรุ ป
สําหรับผูบ้ ริ หาร /
โครงการศึกษาพัฒนาปรับปรุ ง บํารุ งรักษาระบบ
GP 388.4131 ค962 2554 ล3
ฐานข้อมูล ข้อสนเทศและแบบจําลอง เพื่อบูรณาการ
พัฒนาการขนส่ งและจราจร การขนส่ งต่อเนื่ องหลาย
รู ปแบบและระบบโลจิสติกส์ (TDL) : รายงาน
สารสนเทศสําหรับผูบ้ ริ หาร /
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ลาดับที่
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มีนาคม 2557
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
CD / อ 923.1593 จ131 2554
จดหมายเหตุตามรอยทรงพระผนวช [ซีดี-รอม] /
จักรพรรดิแห่งโรคร้าย ชีวประวัติโรคมะเร็ ง /
มุกเคอร์ จี, สิ ทธัตถะ
พ 616.994 ม614จ 2556
จับชีพจรประเทศไทย /
เศรษฐพุฒิ สุ ทธิวาทนฤพุฒิ
330.9593 จ287 2556
จากแดนพุทธภูมิสู่แผ่นดินสุ วรรณภูมิ /
294.363 จ291 2555
จีนมุ่งลงใต้ อินเดียมุ่งตะวันออก อาเซี ยนตอนบนในยุค เอนก เหล่าธรรมทัศน์
341.2473 อ893จ 2556
บูรพาภิวตั น์ /
เจ็ดทางลัดผูป้ ระกอบการ จากลูกไก่เป็ น...พญาอินทรี / ภพศักดิ ปานสี ทอง
658.022 ภ147จ 2548
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ด้านการสื่ อสาร
อ 923.1593 ฉพ421 2539
ชลศาสตร์ การไหลในทางนํ้าเปิ ดขั้นพื้นฐาน /
เสรี จันทรโยธา
627.042 ส928ชก 2556
ชลศาสตร์ การไหลในทางนํ้าเปิ ดขั้นสู ง /
เสรี จันทรโยธา
627.042 ส928ช 2556
ชีววิทยา เล่มที่ 1 อิดิชนั่ แรก /
ธนกร อรรจนาวัฒน์
570 ธ132ช 2556 ล1
ชีวติ ไร้ขีดจํากัด /
วูยชิ ิช, นิก
พ 153.8 ว889ช 2556
ต้นแบบการส่ งเสริ มความสามารถในการแข่งขันของ
วาสนา สุ รียเ์ ดชะกุล
CD/T 00170 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฎขนาดใหญ่ในกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ /
พ 923.1593 ธ162ต 2555 ล8
ต้นไม้ของพระราชา /
ธนะชัย สุ นทรเวช
ตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริ หารจัดการ
ทัศนา อัครธิติพงศ์
CD/T 00169 2556
โครงการก่อสร้างขนาดกลาง /
T/มส 690.068 ท363ต 2556
ตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริ หารจัดการ
ทัศนา อัครธิติพงศ์
โครงการก่อสร้างขนาดกลาง /
ตัวแบบประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการระบบการชําระ สุ นีย ์ ยังสว่าง
CD/T 00173 2556
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย /
ตัวแบบประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการระบบการชําระ สุ นีย ์ ยังสว่าง
T/มส 332.1 ส821ต 2556
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย /
พ 923.1593 ว833ต 2555 ล9
ตามยายไปวัด /
วีรยุทธ เลิศสุ ดวิชยั
ตามหา...หุน้ ตัวแรก /
อัจฉรา โยมสิ นธุ์
332.6322 อ499ต 2556
ตําราปฏิบตั ิการโภชนาการเชิงชีวเคมี /
นภา ศิวรังสรรค์
664.07 น196ต 2556
ติดปี กธุ รกิจนวัตกรรมร้อยล้าน /
พ 658.4063 ต389 2556
ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม /
สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต
153.85 ส272ท 2543
T/มส 658.8342 ร387ท 2556
ทัศนคติและการซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ตของ
รัมภา คงอํ่า
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร /
ทําเนียบผลงานวิจยั และเอกสารทางวิชาการ
RH 001.44025 ท424 2554
ปี งบประมาณ 2553 /
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มีนาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
136 ทํามาหากินอย่างไร เมื่อไทยเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
ฝ่ ายวิชาการปัญญาชน
พ 341.2473 ท429 2556
AEC 2558 /
137 ที่เรี ยกว่า 'แต้จิ๋ว' /
เสี่ ยวจิว
พ 390.0951 ส949ท 2556
138 ทุกข์ไม่ไปหรื อเราไม่ปล่อย /
ว. วชิรเมธี
พ 294.3444 ว111ท 2556
139 เทคโนโลยีการผลิตแก๊สเชื้ อเพลิง /
วรนุช แจ้งสว่าง
662.6 ว218ท 2556
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จ 291.13 ม113ท 2556
140 เทพเจ้าและสิ่ งน่ารู ้ /
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา 320.09593 ด495ท 2555
141 เทศาภิบาล /
142 เที่ยว...ด้วยใจ อุปสรรคใดไร้กงั วล /
พ 915.93 ท771 2553
143 ธรรมมะบทสวดมนต์ /
สุ วลี ปิ ติกถา
294.3443 ส875ธ 2554
144 ธรรมะพาที /
สุ วลี ปิ ติกถา
294.3444 ส875ธ 2555
145 นครรัตติกาล : เมืองวิญญาณสาบสู ญ เล่ม 5 /
แคลร์ , คาสซานดรา
น ค943น 2556 ล5
146 นโยบายสาธารณะ /
ศุภชัย ยาวะประภาษ
320.6 ศ683น 2552
147 นวัตกรรมนําพาประเทศสู่ ความมัง่ คัง่ /
พ 658.4063 น294 2556
148 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดา้ นวิศวกรรม 2555 : ฉบับ
GP 608.7593 น294 2555
การจัดการ การแก้ปัญหา ภัยธรรมชาติ /
149 นันทนาการและการจัดการ /
พีระพงศ์ บุญศิริ
790.1 พ798น 2542
150 น่ารู ้คู่การตลาด /
กุณฑลี รื่ นรมย์
658.8 ก712น 2552
151 เน็ตบุค๊ ทุกมุม คู่มือการใช้เน็ตบุค๊ ให้เกิดประโยชน์
จรรยา แหยมเจริ ญ
004.16 จ148น 2552
สู งสุ ด /
CD/อ 342.0664 น927 2554 ล3
152 แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 3 [ซี ดี-รอม] /
สํานักงานศาลปกครอง
พ 923.1593 ฉ411น 2555 ล1
153 ในหลวงของฉัน /
เฉลิม อัคคะพู
154 บทคัดย่อวารสารวิจยั มสด : สาขาวิทยาศาสตร์ และ
AB 016.5 บ125 2554
เทคโนโลยี ฉบับปี 2551-2553 /
T/มส 346.078 ภ369บ 2556
155 บทบาทของเจ้าหน้าที่พนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์เกี่ยวกับการ ภัทรภร นิชโรจน์
พิจารณาคําขอรับชําระหนี้ในคดีลม้ ละลาย /
156 บรรณานุกรมผลงานวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร
อ 012.09593 บ165 2554
ศรี สอ้าน (พ.ศ. 2506-2553) /
157 โบราณห้าม /
อุดมพร อมรธรรม
พ 398.41 อ791บ 2556
158 ประชุมพระนิพนธ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
กระทรวงวัฒนธรรม
DVD 895.911 ป247 2552
วงษาธิราชสนิท [ดีวดี ี] /
159 ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 ภาคปกิณกะ 1 / จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระบาท 959.3 จ657ป 2556
สมเด็จพระ, พ.ศ.2396-2453
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มีนาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
160 ประทีปแห่งทวีปอาเซี ย /
อาร์ โนลด์, เอ็ดวิน, เซอร์
294.361 อ646ป 2540
161 ประมวลสาระชุดวิชาการวิเคราะห์ วางแผน และ
658.8 มส747ก 2544
ควบคุมทางการตลาด /
162 ประวัติวดั สระเกศ ราชวรมหาวิหาร และพระบรมสารี ร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุป อ 294.3435 ป373 2557
กิธาตุขดุ ได้ในพระสถูปที่มชั ฌิมประเทศ /
เสโณ)
163 ประสิ ทธิผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์
CD/T 00171 2556
ในประเทศไทย /
164 ประสิ ทธิผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์
T/มส 378.101 ช751ป 2556
ในประเทศไทย /
165 ประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ดา้ นการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ปิ ยปราชญ์ ธิติวิรุฬห์
CD/T 00167 2556
นํ้ามันหล่อลื่นยานยนต์ในประเทศไทย /
166 ปรัชญานิเทศศาสตร์ : กระบวนทัศน์ในการพัฒนา
ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
302.2 ถ412ป 2557
ทฤษฎีและศึกษาวิจยั การสื่ อสาร /
167 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะผูน้ าํ ของเจ้าอาวาส :
พระวรรณะ สุ ม (สุ ทธสี โล
PA 294.363 พ266ป 2556
กรณี ศึกษาวัดในเขตธนบุรี /
168 ปั จจัยที่มีผลต่อความสําเร็ จในการบริ หารงานบุคลากร สารี ยิ
PA 371.201 ส681ป 2556
ตามอิทธิบาท 4 ตามความเห็นของบุคลากรในโรงเรี ยน
: กรณี ศึกษา โรงเรี ยนมัธยมเขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร /
169 ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บภาษี
รัศมี ภัทรภักดีกุล
CD/PA 00200 2556
โรงเรื อนและที่ดิน : กรณี ศึกษา เขตบางกอกน้อย
กรุ งเทพมหานคร /
170 เปลี่ยนมุมคิด...ด้วยจิตวิทยาภาคพิสดาร /
ไวส์แมน, ริ ชาร์ด
พ 158 ว986ป 2555
171 โปรตีนกาวไหมกับการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ / พรอนงค์ อร่ ามวิทย์
610.284 พ295ป 2556
172 ไปรษณี ยช์ วนชิม : อิ่มตามตรอก อร่ อยตามซอย /
ภัทรภารัศมิ์ รอดเชื้อ
พ 647.95593 ป964 2556
173 ผูน้ าํ เหนือผูน้ าํ /
คูซ, เจมส์ เอ็ม
658.4092 ค242ผ 2542
174 ผูบ้ ริ หารแห่งอนาคต /
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
658.4 ช446ผ 2550
175 แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559 /
GP 363.73 ผ931 2555
176 แผนปฏิบตั ิการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมแห่งชาติ
กรมการศาสนา
GP 294.365 ผ932 2556
ประจําปี งบประมาณ 2556 /
177 แผนปฏิบตั ิราชการการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
GP 379.593 ผ932 2554
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี 2554...
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มีนาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
178 พม่า ไต สามสายนํ้า /
สุ ปรี ยา ห้องแซง
พ 915.9104 ส824พ 2555
179 พระไตรปิ ฎกนิสสยะ [ฉบับพิเศษ] : พระสุ ตตันตปิ ฎก
294.3823 พ326 2554
ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาสติปัฏฐานสู ตร /
180 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั กับคณะองคมนตรี /
สัก กอแสงเรื อง
923.2593 พ343 2556
181 พระพุทธเจ้าพลิกใจ ไอน์สไตน์พลิกโลก /
สม สุ จีรา
พ 294.3375 ส231พ 2554
CD / อ 923.1593 พ357 2549
182 พระมหากษัตริ ยน์ กั กีฬา [ซี ดี-รอม] /
183 พระอรหันต์ : วิธีตรวจสอบคุณลักษณะตามนัยพระไตรปิ ฎก วิเทศทัยย์
พ 294.34218 ว599พ 2557
184 พระอารามหลวงแห่งราชอาณาจักรสยาม /
ลําจุล ฮวบเจริ ญ
294.3435 ล331พ 2555
185 พฤติกรรมการใช้ Facebook และพฤติกรรมการ
อัมพร แซ่ โซว
CD/T 00175 2556
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน Facebook ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร /
186 พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ /
รุ่ งนภา พิตรปรี ชา
659.2 ร623พ 2556
187 พัฒนาการการจัดทําทะเบียนราษฎร และสํามะโน
รศริ นทร์ เกรย์
304.6 ร171พ 2551
ประชากรในประเทศไทย /
188 พื้นฐานกุมารเวชศาสตร์ /
อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์
618.92 พ816 2555
189 พื้นฐานของการสันดาป /
กุลยา กนกจารุ วจิ ิตร
541.361 ก728พ 2556
190 พูดอังกฤษกับชาวต่างชาติ : 120 สถานการณ์พบบ่อยใน ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
พ 428.2495911 พ842 2555
ชีวติ ประจําวัน /
พ 923.1593 ช582พ 2555 ล3
191 เพลงแผ่นดิน /
ชีวนั วิสาสะ
192 ฟังก์ชนั เชิงซ้อนและการประยุกต์ : สําหรับนัก
ธนิต มาลากร
515.9 ธ262ฟ 2556
คณิ ตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร /
193 ภาพอนาคตประเทศไทย 2562 : สังคมสะอาด ฉลาด
GP 338.542 ภ457 2552
และสามารถแข่งขันได้ สังคมสันติสุขด้วยพลังแห่งการ
เรี ยนรู้ วาดฝันสรรสร้างประเทศไทย /
194 ภารกิจพิชิตหุ น้ Turnaround /
นพดล ดาวแสงสว่าง
332.63 น169 2557
195 ภารกิจองคมนตรี พุทธศักราช 2555 /
GP 352.24 ภ459 2556
196 ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2556 /
กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร
343.04 ภ491 2556
CD / อ 923.1593 ภ669 2554
197 ภูมิแผ่นดินมรดกไทย : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
กับการเสด็จพระราชดําเนินแหล่งมรดกไทย [ซี ดี-รอม]
198 มนตราอาเซียน /
ธีรภาพ โลหิตกุล
พ 915.904 ธ639ม 2556
199 มะเร็ งเต้านม มหันตภัยร้ายใต้ทรวงอก /
นริ นทร์ วรวุฒิ
พ 616.99449 น243ม 2556
200 มัน่ พัฒนา...บนเส้นทางแห่งความยัง่ ยืน /
GP 352.5 ม369 2552
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มีนาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
พ 923.1593 ก763ม 2555 ล5
201 เมฆน้อยของพระราชา /
เกริ ก ยุน้ พันธ์
202 เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง : รายงานการศึกษา
RH 959.4 ม845 2556
ศักยภาพ สู่ ประชาคมอาเซี ยในปี 2558 /
203 ย้อนรอยประวัติศาสตร์ 10 ประเทศในอาเซียน /
ดาณุภา ไชยพรธรรม
959 ด382ย 2556
204 ยุทธศาสตร์ ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยูอ่ าศัย /
GP 363.5 ย365 2553
205 รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ปีการศึกษา 2553 บัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
AB 089.95911 มน747ร
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร /
2553
206 ระบบการตรวจสอบและรับรองสิ นค้าอาหารนําเข้าและ
GP 338.19 ร228 2551
ส่ งออกระหว่างประเทศของ Codex /
207 รักตกขอบ /
คํา ผกา (ฮิมิโตะ ณ เกียวโต)
รส ค351ร 2556
208 รางวัลราชมงคลสรรเสริ ญผูม้ ีผลงานดีเด่นทาง
อ 306.09593 ร399 2556
วัฒนธรรม พุทธศักราช 2556 /
209 รายงานการวิเคราะห์นกั ศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัย
GP 378.198 ร451 2555
ขอนแก่น ปี การศึกษา 2555 รุ่ นที่ 49 มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น (ระดับปริ ญญาตรี ) /
210 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจําปี 2553 /
NGP 333.7932 ร451 2553
211 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจําปี 2554 /
NGP 333.7932 ร451 2554
212 รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั ิหน้าที่
GP 353.46 ร451 2552
ประจําปี 2552 /
213 รายงานผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
GP 324 ร451 2556
ประจําปี งบประมาณ 2556 /
214 รายงานผลการวิจยั ตลาดแรงงานปี 2552-2553 /
GP 331.12 ร451 2552
215 รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย
GP 616 ร451 2555
พ.ศ. 2552 /
216 รายงานระบบการชําระเงิน 2555 /
GP 332.152 ร451 2555
217 รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 2553-2554 /
GP 333.7 รส451 2554
218 รายงานสถิติคดีศาลทัว่ ราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. 2553
GP 347.01 ร451 2553
219 รายงานหมู่บา้ นชนบทไทย จากข้อมูลพื้นฐานระดับ
GP 307.72 ห199 2556
หมู่บา้ น (กชช. 2ค) ปี 2556 /
220 รู ปแบบกลยุทธ์การเน้นการตลาดเพื่อการส่ งออกอาหาร ธัญญ์ญาณ์ คําบุญ
CD/T 00177 2556
แช่แข็ง /
221 รู้วเิ คราะห์ เจาะเรื่ องหุน้ /
จิรัตน์ สังข์แก้ว
332.6322 จ529ร 2556
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มีนาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
222 รู้วเิ คราะห์...เจาะเรื่ องกองทุนรวม /
ธนัยวงศ์ กีรติวาณิ ชย์
332.6 ธ214ร 2556
223 รู ้วเิ คราะห์...เจาะเรื่ องตราสารหนี้ /
ศุภชัย ศรี สุชาติ
332.6323 ศ684ร 2556
224 เรื่ องรัก...รัก...ในวังหลวง /
กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร
พ 923.1593 ก674ร 2547
พ 923.1593 ว657ร 2555 ล6
225 เรื อใบใจกล้า /
วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์
226 เรื ออากาศวิชาการ 56 /
GP 629.4 ร899 2556
227 โรคของช่องปากและฟัน /
พวงทอง ไกรพิบูลย์
617.63 พ465ร 2556
228 ลงทุนให้มงั่ คัง่ /
สุ วรรณ วลัยเสถียร
332.6 ส869ล 2550
229 วังท่าพระ : ศูนย์กลางของช่างสิ ปป์ หมู่ 200 ปี /
อ 728.82 ว373 2554
พ 923.1593 ก281ว 2555 ล4
230 วาดภาพตามพ่อ /
กฤษณะ กาญจนาภา
231 วารสารศาสตร์ เบื้องต้น : ปรัชญาและแนวคิด /
มาลี บุญศิริพนั ธ์
070.4 ม511ว 2556
232 วิธีสังเกตสัญญาณเตือนของโรคร้าย /
ชลิตา สุ นทรี ย ์
พ 613 ช253ว 2556
233 วิธีหยุดกรดไหลย้อน /
ไมโนชา, อานิล
616.324 ม966ว 2556
234 วิสัญญีวทิ ยาคลินิก /
วิรัตน์ วศินวงศ์
617.96 ว774 2555
235 เวียดนาม เที่ยวเอาเรื่ อง /
วุฒิ เลิศสุ ขประเสริ ฐ
พ 915.9704 ว862ว 2555
236 สงครามหลุมดํา /
ซัสคินด์, เลโอนาร์ ด
พ 530.12 ซ199ส 2556
237 สต็อกทุนของประเทศไทย ฉบับ พ.ศ.2553 /
GP 332.041 ส169 2553
238 สถานการณ์น้ าํ ในประเทศไทยปี 2550 /
GP 333.911 ส749 2555
239 สถิติจดั หางาน 2554 /
GP 331.11021 ส183 2554
240 สถิติวเิ คราะห์เพื่อการวิจยั /
บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์
519.5072 บ471ส 2553
241 สถิติสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2554 /
GP 331.021 ส184 2555
242 สมณะ พระผูข้ า้ มวัฏฏะ /
พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว
อ 294.363 ญ241ส 2554
ญาณสัมปันโน), พ.ศ. 2456-2554
243 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) พระมหาเถระ
อ 294.363 ส244 2554
ผูเ้ ป็ นประวัติศาสตร์ความทรงจําพระพุทธศาสนาโลก /
244 สมอง Harddisk อัจฉริ ยะ /
อมลวรรณ อิทธิกรชัย
พ 612.82 ส289 2555
245 สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับอักษรขอมภาษาไทย [ซีดี-รอม] / จตุพร ศิริสัมพันธ์
CD/อ 294.3423 ส314 2552
CD / อ 923.1593 ส314 2553
246 สมุดภาพที่ระลึก : เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การ
เสด็จพระราชดําเนินเยือนสหราชอาณาจักรฯ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ [ซีดี-รอม] /
247 สวัสดีอาเซียน พูดจาประสาอาเซียน /
495.9 ส418 2556
248 สาธยายพระไตรปิ ฎก /
พระมหาประนอม ธมฺ มาลงฺ กาโร 294.382 พ358ส 2556
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มีนาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
249 สารธรรม /
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน
294.3444 ส245ส 2557
ธมฺ มสารเถร)
NGP 371.10025 ส674 2556
250 สารสนเทศสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล 2556 (ข้อมูลประจําปี 2555) /
251 สารสิ นสวามิภกั ดิ์ /
วิมลพรรณ ปี ตธวัชชัย
923.2593 ว666ส 2556
252 สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2 /
อุษาวดี อัศดรวิเศษ
617.0231 ส677 2555 ล2
253 สาระอาเซียน /
สกลกาญจน์ วิเศษ
341.2473 ส117ส 2555
254 สําเร็ จก่อนใคร /
บัณฑิต อึ้งรังษี
พ 158 บ259ส 2554
255 สื่ อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา /
กาญจนา แก้วเทพ
302.23 ก425ส 2556
256 สู่ ความเป็ นเลิศทางธุ รกิจ การวางแผนกลยุทธ์และ
อัจฉรา จันทร์ฉาย
658.4012 อ499ส 2540
นโยบายธุ รกิจ /
257 สู่ ความเป็ นสุ ดยอดนักการตลาด /
ฟอกซ์, เจฟฟรี ย ์ เจ.
658.8 ฟ149ส 2548
258 เสี ยงธรรมหลวงตา /
พระอาจารย์สงบ มนัสสันโต
294.3444 พ418ส 2555
259 หนักเป็ นเบา เมื่อเราไม่แบก /
ว. วชิรเมธี
พ 294.3444 ว111ห 2556
260 หมอดูผแู ้ ม่นที่สุดในโลก : คือตัวคุณเอง /
แอลเล็น, เจมส์
พ 289.98 อ959ห 2556
261 หยุดไม่อยู่ /
วูยชิ ิช, นิก
พ 153.8 ว889ห 2556
262 หลักสู ตรฝึ กอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุน
GP 378.00218 ห323 2552
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา /
620.00420285 จ628อ 2555
263 ออกแบบงาน 3 มิติ ด้านวิศวกรรมและงานช่าง
จุฑามาศ จิวะสังข์
SolidWorks 2012 ฉบับสมบูรณ์ /
264 อาเซียน 2558 (2015) /
ไพรสิ ทธิ์ ศรี สุทธิ เกิดพร
341.2473 พ986อ 2555
ญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช พ 294.3444 ญ241ธ 2551
265 อํานาจอันยิง่ ใหญ่แห่งกรรม /
สกลมหาสังฆปริ ณายก, สมเด็จพระ
266 เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไรจากความรู ้พ้นื ฐานสู่ เวชปฏิบตั ิ วโรชา มหาชัย
616.9206 ว338ฮ 2554
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