รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
1 3 ส ก้าวแรกสู่คุณภาพและกาไร /
ยะซุฮะรุ , ฟุรุชิยะ
พ 658.2 ย214ส 2555
2 51 โปรโมชัน่ เพิม่ ยอดขายร้านทันตาเห็น /
นะกะซะกะ, อะสิชิ
พ 658.81 น441ห 2555
3 Adult nursing : preparing for practice /
Barton, Dave
618.970231 A244 2012
4 Advances in biodiesel production : processes and
Luque, Rafael
662.88 A244 2012
technologies /
5 Advances in wrought magnesium alloys :
Bettles, Colleen
620.187 A244 2012
fundamentals of processing, properties and
applications /
6 Advertising and promotion : an integrated marketing Belch, George E.
659.1 B427A 2012
communications perspective /
7 Anthony's textbook of anatomy and physiology /
Patton, Kevin T.
612 P322A 2012
8 Applied data mining /
Xu, Guandong
006.312 X8A 2013
9 Applied mathematics and modeling for chemical
Rice, Richard G.
660.284015118 R497A 2012
engineers /
10 Atlas of the brain and spinal cord : color atlas of the
Chuncharunee, Aporn
611.81 C559A 2010
human central nervous system /
11 Automation in warehouse development /
Hamberg, Roelof
658.500285 A939 2012
12 Basic and clinical pharmacology /
Katzung, Bertram G.
615.1 B311 2012
13 Biochemistry /
Campbell, Mary K.
572 C189B 2012
14 Biointegration of medical implant materials : science Hamberg, Roelof
610.284 B615 2010
and design /
15 Boya Chinese : advance 1 / Li Xiao Qi [VCD]
VCD 1159 M 2011 v1d1-2
16 Boya Chinese : advance 2 / Li Xiao Qi [VCD]
VCD 1159 M 2012 v2c1
17 Boya Chinese : advance 3 / Li Xiao Qi [VCD]
Li, Xiao Qi
VCD 1159 M 2011 v3c1
18 Boya Chinese : elementary 1 / Li Xiao Qi, Ren Xue
Li, Xiao Qi
VCD 1156 M 2012 v1c1
Mei, Xu Jing Ning [VCD]
19 Boya Chinese : elementary 2 / Li Xiao Qi, Xu Jing
Li, Xiao Qi
VCD 1156 M 2013 v2c1
Ning, Ren Xue Mei [VCD]
20 Boya Chinese : intermediate 1 / Li Xiao Qi, Zhao Yan Li, Xiao Qi
VCD 1158 M 2012 v1c1
Feng [VCD]
21 Boya Chinese : intermediate 2 / Li Xiao Qi, Zhang,
VCD 1158 M 2011 v2c1
Ming Ying [VCD]
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ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
22 Boya Chinese : pre-intermediate 1 / Li Xiao Qi, Huang Li, Xiao Qi
VCD 1157 M 2012 v1c1
Li, Qian Xu Jin [VCD]
23 Boya Chinese : pre-intermediate 2 / Li Xiao Qi, Qian Li, Xiao Qi
VCD 1157 M 2012 v2c1
Xu Jin, Huang Li [VCD]
24 Broadway for teens : 25 songs especially chosen for
782.14 BM863 2005
young singers : young men's /
25 Broadway for teens : 25 songs especially chosen for
782.14 BW863 2005
young singers : young women's /
26 Clinical neuroanatomy /
Waxman, Stephen G.
611.8 W356C 2013
27 Combined heating, cooling and power handbook :
Petchers, Neil
R 621.199 P477C 2012
technologies & applications an integrated approach to
energy resource optimization /
28 Corporate identity design /
Napoles, Veronica
659.285 N216C 1988
29 Critical care nursing : diagnosis and management /
Urden, Linda D.
616.028 U74C 2014
30 Critical thinking and writing for nursing students /
Price, Bob
610.73071 P945C 2013
31 Critical thinking, clinical reasoning, and clinical
Alfaro-LeFevre, Rosalinda 610.73 A385C 2013
judgment : a practical approach /
32 Cyber attacks : protecting national infrastructure /
Amoroso, Edward G.
363.325900467 A524C 2013
33 DeGarmo's materials and processes in manufacturing / Black, J. T.
670 B627D 2013
34 Degradation of implant materials /
Eliaz, Noam
610.284 D321 2012
35 Direct gear design /
Kapelevich, Alexander L. 621.833 K17D 2013
36 Direct mail (DM) ที่ไม่มีวนั ตายในยุคโฆษณาออนไลน์ โตโยดะ, อากิระ
พ 658.872 ต864ด 2555
37 Doing a research project in nursing and midwifery : a Siu, Carroll
610.73072 S623D 2013
guide to reviewing the research and designing your
project /
38 Energy systems engineering : evaluation and
Vanek, Francis M.
621.042 V252E 2012
implementation /
39 Engineering hydrology of arid and semi-arid regions / Soliman, Mostafa M.
628.114 S686E 2010
40 Engineering optimization : a modern approach /
Ganguli, Ranjan
620.0015196 G197E 2012
41 English for marketing and advertising /
Gore, Sylee
428.24 G666E 2007
42 English for negotiating /
Lafond, Chales
428.24 L165E 2010
43 English for the automobile industry /
Kavanagh, Marie
428.24 K21E 2007
2/17

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
44 Fetal heart rate monitoring /
Freeman, Roger K.
618.32075 F419 2012
45 From basics to Bedsides
616.028 ฟ168 2555
46 Ganong's review of medical physiology
Barrett, Kim E.
612 B274G 2012
47 Grant's atlas of anatomy
Agur, Anne M. R.
611.00222 A284G 2013
48 Gray's anatomy for students
Drake, Richard L.
611 D762G 2010
49 Handbook of energy engineering /
Thumann, Albert
621.042 T534H 2013
50 Handbook of green information and communication
Obaidat, Mohammad S.
R 621.3820286 H236 2013
systems /
51 Handbook of mental health nursing /
Tee, Stephen
616.890231 H236 2012
52 Handbook of metal injection molding /
Heaney, Donald F
R 671.37 H236 2012
53 Harrison's principles of internal medicine volume 1 / Longo, Dan L
616 H323 2012 v1
54 Harrison's principles of internal medicine volume 2 / Longo, Dan L
616 H323 2012 v2
55 Heuristic mining ในการสกัดรู ปแบบการเดินทางของงาน ณัฐชา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
CD/PA 00167 2556
56 Hydraulic machines : fundamentals of hydraulic power Kumar, P.
621.2 K96H 2012
systems /
57 Hydrogen safety / Fotis Rigas, Paul Amyotte
Rigas, Fotis
665.810289 R565H 2013
58 Immunology /
Male, David
616.079 M245I 2013
59 Introduction to accounting information systems
Hall, James A.
657.0285 H177I 2013
60 Introduction to finite element analysis using
Khennane, Amar
518.250285 K45I 2013
MATLAB and Abaqus /
61 Introduction to Hospitality /
Walker, John R.
647.94068 W181I 2013
62 Les miserables : piano/vocal selections /
782.14 L622 1991
63 Les miserables : the musical that swept the world in
782.14 L622 1996
concert : piano/vocal guitar /
64 Linear electric machines, drives, and maglevs handbook Boldea, I.
621.46 B687L 2013
65 Lippincott's illustrated reviews : pharmacology /
Clark, Michelle Alexia
615.1076 L765 2012
66 Logical thinking คิดอย่างมีตรรกะ ชนะทุกเงื่อนไข /
นิชิมุระ, คัตสิมิ
พ 153.42 น559ล 2553
67 Macmillan English dictionary for advanced learners / Jewett, John W.
R 423 M167 2007
68 Management information systems : managing the
Laudon, Kenneth C.
658.4038011 L372M 2014
digital firm /
69 Managerial economics : principles and worldwide
Salvatore, Dominick
338.5 S182M 2012
applications /
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ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
70 Marketing channels: a management view /
Rosenbloom, Bert
658.84 R813M 2013
71 Mindfulness-based cognitive therapy for cancer :
Bartley, Trish
616.9940651 B289M 2012
gently turning towards
72 Musical theatre anthology for teens : duets /
782.14 MD987 2001
73 Musical theatre anthology for teens : young men's /
782.14 MM987 2004
74 Musical theatre anthology for teens : young women's /
782.14 MW987 2004
75 Musical theatre classics : baritone/bass /
782.14 MB987 1996
76 Musical theatre classics : soprano volume 1 /
782.14 MS987 1996 v1
77 Musical theatre classics : soprano volume 2 /
782.14 MS987 1996 v2
78 Musical theatre classics : tenor /
782.14 MT987 1996
79 Musical theatre for classical singers : baritone/bass /
782.14 M987 2011
80 Nurses’ clinical consult to psychopharmacology /
Rhoads, Jacqueline
616.8918 R474N 2012
81 Our time is limited /
V. Vajiramedhi
P 294.3423 V995O 2013
82 Pediatric nursing : an introductory text /
Price, Debra L.
618.9200231 P945P 2012
83 Physics for scientists and engineers with modern physics Serway, Raymond A.
530 S492P 2014
84 PICTO แกะรอยโมเดลธุรกิจ ต่อยอดกาไรไม่รู้จบ /
อิตาบาชิ, ชาโตรุ
พ 658 อ722พ 2554
85 Pocket book of pediatrics /
ศรี ศุภลักษณ์ สิงคาลวณิ ช
618.92 พ482 2554
86 Practical electrocardiography /
ยงยุทธ สหัสกุล
616.1207547 พ895 2556
87 Productivity for SMEs การเพิม่ ผลผลิตและลดต้นทุน วิฑูรย์ สิมะโชคดี
พ 658.515 ว574พ 2555
สาหรับผูป้ ระกอบการ SMEs /
88 Quick guide Photoshop CS6 /
สุธีร์ นวกุล
006.6869 ส786ค 2555
89 Rang and Dale's pharmacology
615.1 R196 2012
90 Robbins and Cotran pathologic basis of disease
616.07 R632 2010
91 Services marketing : people, technology, strategy /
Lovelock, Christopher
658.8 L911S 2011
92 Shelldon มหัศจรรย์ธุรกิจหอยพันล้าน /
จิรยุทธ ชุษณะโชติ
พ 650.1 จ498ช 2555
93 Strategic management and business policy : toward
Wheelen, Thomas L.
658.4012 W561S 2012
global sustainability /
94 The complete company collection : vocal selections /
782.14 C737 2009
95 The drowsy chaperone : piano/vocal selections /
782.14 D791 2007
96 The first book of Broadway solos I : baritone/bass /
782.14 FB527 2001 v1
97 The first book of Broadway solos I : mezzo-soprano /
782.14 FM527 2001 v1
98 The first book of Broadway solos I : soprano /
782.14 FS527 2001 v1
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ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
99 The first book of Broadway solos I : tenor /
782.14 FT527 2001 v1
100 The first book of Broadway solos part II :
782.14 FB527 2007 v2
baritone/bass /
101 The first book of Broadway solos part II : mezzo-soprano
782.14 FM527 2007 v2
102 The first book of Broadway solos part II : soprano /
782.14 FS527 2007 v2
103 The first book of Broadway solos part II : tenor /
782.14 FT527 2007 v2
104 The miracle of suffering /
V. Vajiramedhi
P 294.3444 V995M 2012
105 The physical care of people with mental health
Collins, Eve
616.890231 P578 2013
problems : a guide for best practice /
106 The singer's musical theatre anthology : baritone/bass
782.14 SB617 1986 v1
volume 1 : collection of songs from the musical stage,
categorized by voice type : the selections are presented
in their authentic settings, excerpted from the original
vocal scores /
107 The singer's musical theatre anthology : baritone/bass
782.14 SB617 1993 v2
volume 2 : collection of songs from the musical stage,
categorized by voice type : the selections are presented
in their authentic settings, excerpted from the original
vocal scores /
108 The singer's musical theatre anthology : baritone/bass
782.14 SB617 2000 v3
volume 3 : collection of songs from the musical stage,
categorized by voice type : the selections are presented
in their authentic settings, excerpted from the original
vocal scores /
109 The singer's musical theatre anthology : baritone/bass
782.14 SB617 2005 v4
volume 4 : collection of songs from the musical stage,
categorized by voice type : the selections are presented
in their authentic settings, excerpted from the original
vocal scores /
110 The singer's musical theatre anthology : baritone/bass
782.14 SB617 2008 v5
volume 5 : collection of songs from the musical stage,
categorized by voice type : the selections are presented
in their authentic settings, excerpted from the original..
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ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
111 The singer's musical theatre anthology : duets volume 1 :
782.14 SD617 1986 v1
collection of songs from the musical stage, categorized by
voice type : the selections are presented in their authentic
settings, excerpted from the original vocal scores /
112 The singer's musical theatre anthology : duets volume
782.14 SD617 2005 v2
2 : collection of songs from the musical stage,
categorized by voice type : the selections are presented
in their authentic settings, excerpted from the original..
113 The singer's musical theatre anthology : mezzo782.14 SM617 1986 v1
soprano/belter volume 1 : collection of songs from the
musical stage, categorized by voice type : the
selections are presented in their authentic settings,
excerpted from the original vocal scores /
114 The singer's musical theatre anthology : mezzo782.14 SM617 2000 v2
soprano/belter volume 2 : collection of songs from the
musical stage, categorized by voice type : the
selections are presented in their authentic settings,
excerpted from the original vocal scores /
115 The singer's musical theatre anthology : mezzo782.14 SM617 2000 v3
soprano/belter volume 3 : collection of songs from the
musical stage, categorized by voice type : the selections
are presented in their authentic settings, excerpted from
the original vocal scores /
116 The singer's musical theatre anthology : mezzo-soprano/
782.14 SM617 2005 v4
belter volume 4 : collection of songs from the musical
stage, categorized by voice type : the selections are
presented in their authentic settings, excerpted from the
original vocal scores /
117 The singer's musical theatre anthology : mezzo782.14 SM617 2008 v5
soprano/belter volume 5 : collection of songs from the
musical stage, categorized by voice type : the
selections are presented in their authentic settings,
excerpted from the original vocal scores /
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ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
118 The singer's musical theatre anthology : soprano
782.14 SS617 1986 v1
volume 1 : collection of songs from the musical stage,
categorized by voice type : the selections are presented
in their authentic settings, excerpted from the original
vocal scores /
119 The singer's musical theatre anthology : soprano
782.14 SS617 2000 v2
volume 2 : collection of songs from the musical stage,
categorized by voice type : the selections are presented
in their authentic settings, excerpted from the original
vocal scores /
120 The singer's musical theatre anthology : soprano
782.14 SS617 2000 v3
volume 3 : collection of songs from the musical stage,
categorized by voice type : the selections are presented
in their authentic settings, excerpted from the original
vocal scores /
121 The singer's musical theatre anthology : soprano
782.14 SS617 2005 v4
volume 4 : collection of songs from the musical stage,
categorized by voice type : the selections are presented
in their authentic settings, excerpted from the original
vocal scores /
122 The singer's musical theatre anthology : soprano
782.14 SS617 2008 v5
volume 5 : collection of songs from the musical stage,
categorized by voice type : the selections are presented
in their authentic settings, excerpted from the original
vocal scores /
123 The singer's musical theatre anthology : tenor volume 1 :
782.14 ST617 1986 v1
collection of songs from the musical stage, categorized by
voice type : the selections are presented in their authentic
settings, excerpted from the original vocal scores /
124 The singer's musical theatre anthology : tenor volume 2 :
782.14 ST617 1993 v2
collection of songs from the musical stage, categorized by
voice type : the selections are presented in their authentic
settings, excerpted from the original vocal scores /
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ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
125 The singer's musical theatre anthology : tenor volume
782.14 ST617 2000 v3
3 : collection of songs from the musical stage,
categorized by voice type : the selections are presented
in their authentic settings, excerpted from the original
vocal scores /
126 The singer's musical theatre anthology : tenor volume
782.14 ST617 2005 v4
4 : collection of songs from the musical stage,
categorized by voice type : the selections are presented
in their authentic settings, excerpted from the original
vocal scores /
127 The singer's musical theatre anthology : tenor volume
782.14 ST617 2008 v5
5 : collection of songs from the musical stage,
categorized by voice type : the selections are presented
in their authentic settings, excerpted from the original
vocal scores /
128 The teen's musical theatre collection : young men's /
782.14 TM258 1997
129 The teen's musical theatre collection : young women's /
782.14 TW258 1997
130 Understanding psychology
Feldman, Robert S.
150 F312U 2013
131 Vector mechanics for engineers: dynamics
Beer, Ferdinand P.
620.1 B415V 2013
132 Vector mechanics for engineers: statics
Beer, Ferdinand P.
620.1 B415V 2013
133 Vocal selections from Hello, Dolly! /
782.14 V872 1964
134 Wicked : a new musical : piano/vocal selections /
782.14 WP636 2003
135 Wicked : a new musical : vocal selections /
782.14 W636 2003
136 เกม เดอะเฮฟวีเ่ นส (CD สหกิจศึกษา) /
นันทพล ผิวงาม
CD/PR 01001 2556
137 เครื อข่ายโมบายล์แบ็กฮอลล์ 3G/4G
พงศ์พนั ธุ์ ปริ ยวงศ์
621.38456 พ161ค 2555
138 เครื่ องกลึงซีเอ็นซี /
สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริ ญ
621.9023 ส232ค 2555
139 เครื่ องตรวจสอบขั้วเต้ารับไฟฟ้ าและเครื่ องคัด
ปณต อ่อนละม้าย
CD/PR 01014 2556
กระแสไฟฟ้ ารั่วลงดิน (CD โครงงาน) /
140 เทคนิคการออกแบบป้ ายโฆษณา (CDสหกิจศึกษา) /
ณัฐพล วารี วบิ ูลย์รัตน์
CD/PR 01036 2553
141 เปลี่ยน friend เป็ น fan ผูกใจไว้กบั แบรนด์ตลอดกาล / โยชิฮิโกะ, เคียวอิ
พ 658.827 ย799ป 2555
142 เปลี่ยนความสูญเปล่าเป็ นกาไรด้วย Visualization /
ฮิเดอากิ, มาซากิ
พ 658.4 ฮ429ป 2555
615.7 ว831ภ 2555
143 เภสัชพันธุศาสตร์ : จากพืน้ ฐานสู่เวชปฏิบตั ิ
วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
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ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
144 เมฆาจาริ ก /
ธมกร
พ 895.911 ธ291ม 2556
145 เรามีเวลาจากัด /
ว. วชิรเมธี
พ 294.3423 ว111ร 2555
146 เรี ยนรู ้เขียนแบบเบื้องต้นด้วยตนเอง
604.2 ร832 2553
147 เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กบั อุปกรณ์ ลภน สุภาพ
004.75 ล123ร 2547
ภายนอกผ่านพอร์ต USB ขั้นพื้นฐาน /
148 เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กบั อุปกรณ์ อรรถพล บุญยะโภคา
004.75 อ357ร 2547
ภายนอกผ่านพอร์ตอนุกรม /
149 เรี ยนรู ้ทุกข์ ได้สุขเป็ นกาไร /
ว. วชิรเมธี
พ 294.3444 ว111ร 2556
150 เวชปฎิบตั ิเชิงประจักษ์ร่วมสมัย ในเวชศาสตร์มารดา
วิบูลย์ เรื องชัยนิคม
618.2 ว895 2556
และทารกในครรภ์ /
151 เวชพันธุศาสตร์พ้นื ฐาน
616.042 ว896 2553
152 เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี
338.5 พ435ศ 2555
153 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หน่วยที่ 8-15 /
มสธ.
337 มส7847ศ 2533 ล2
154 แคลคูลสั 3
พรชัย สารทวาหา
515 พ232ค 2550
155 แคลคูลสั และสมการเชิงอนุพนั ธ์ดว้ ยแมทแลบ
ปราโมทย์ เดชะอาไพ
515 ป451ค 2555
156 แพ่งพิสดาร เล่ม 1
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
346 ว559พ 2556 ล1
157 แอพพลิเคชัน่ จาลองการแต่งตัวสุนขั บน
ปาริ ฉตั ร เนตรกระจ่าง
CD/PR 00996 2556
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ (CD สหกิจศึกษา) /
158 โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล /
กมลวิช เลาประสพวัฒนา
614.45 ก136ร 2556
159 โรคหัวใจแต่กาเนิด /
พรเทพ เลิศทรัพย์เจริ ญ
616.12 ร924 2554
160 กฎหมายปกครอง /
นันทวัฒน์ บรมานันท์
342.06 น425ก 2555
161 กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ าประกัน
ปิ ติกุล จีระมงคลพาณิ ชย์
346.074 ป615ก 2555
จานอง จานา /
162 กด Like ภาษาไทย ใช้ภาษาไทยให้ถูกให้เป็ น (ฉบับ
กวิน สินรุ่ งเรื องกุล
พ 495.918 ก323ก 2556
ประชาชน) /
163 กระบวนการในการผลิตงานและดาเนินงานในรู ปแบบ ตวงธิดา ทองแก้ว
CD/PR 01033 2553
ของงานอีเว้นท์ (Event) (CDสหกิจศึกษา) /
164 กระบวนการการวางแผนสื่อ (CDสหกิจศึกษา) /
คุณนิธิ จี้กงั วาล
CD/PR 01034 2553
165 กระบวนการผลิตรายการโทรทัสน์กรณี ศึกษารายการ จักริ น ชุติคุณากร
CD/PR 01031 2553
แจ๋ ว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (CDสหกิจศึกษา) /
166 กลยุทธ์ lanchester ยุทธการล้มเบอร์หนึ่งของมือรอง / เรี ยว, นาวะตะ
พ 658.81 ร842ก 2556
167 กลยุทธ์การตลาดลองเทล /
สึงายะ, โยชิฮิโระ
พ 658.8 ส735ก 2554
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
168 กลยุทธ์การสร้างแบรด์ : สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่ วม สารภพ ทองสุข
CD/PR 01035 2553
สมัย (CDสหกิจศึกษา) /
169 กลศาสตร์ของไหลสถิต /
มัฆศิษฏ์ ธนพิมพ์สาร
620.1063 ม299ก 2555
170 กลศาสตร์ของวัสดุ /
ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ
620.11 พ993ก 2555
171 การเขียนเพือ่ การสื่อสาร /
ภาคภูมิ หรรนภา
808.066 ภ414ก 2555
172 การเขียนบันทึกและจดหมายธุรกิจ /
กอร์แมน, ทอม
808.06665 ก364ก 2545
173 การเบี่ยงคดีเชิงสมานฉันท์ในชั้นสอบสวน /
วริ นทร์ วิรุฬห์จรรยา
CD/T 00161 2556
174 การแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูล Ms-Acceaa ให้อยูใ่ น
เอนก นามขันธ์
CD/T 00163 2556
รู ปแบบ MXML ในกระบวนการทาเหมืองข้อมูล /
175 การกาหนดตารางการผลิตและการควบคุม
พิภพ ลลิตาภรณ์
658.562 พ713ก 2553
176 การควบคุมระบบพลศาสตร์
วิบูลย์ แสงวีระพันธุศ์ ิริ
629.83 ว634ก 2556
177 การจัดการสมัยใหม่ /
รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี
658 ร314ก 2549
178 การจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
วรดี จงอัศญากุล
338.6 ว196ก 2555
179 การชันสูตรพลิกศพโดยการผ่าศพกับหลักอิสลาม /
นุชนาฏ พัทยากร
CD/T 00160 2556
180 การดูแลสุขภาพสาหรับ 3 รุ่ นอายุ : วัยรุ่ น ผูใ้ หญ่ และ พิชญานนท์ งามเฉลียว
613.043 ก451 2555
ผูส้ ูงอายุ /
181 การบัญชีภาษีอากร
ยุพดี ศิริวรรณ
657.46 ย399ก 2555
182 การปรับเปลี่ยนความยาวท่อไอเสียรถ Student Formula ชายณรงค์ เมตไตรย์
CD/PR 01028 2555
2012 (CD โครงงาน) /
183 การป้ องกันสู่คุณภาพการดูแลทางอายุรกรรม /
บดินทร์ ขวัญนิมิตร
616 ก491 2556
184 การพัฒนาเครื่ องมือช่วยบริ หารการลงทุนในตลาดหุน้
ปิ ยวัฒน์ แซ่เล้า
CD/PR 01011 2555
ด้วยเว็บ (CD โครงงาน) /
185 การพัฒนาโปรแกรมค้นหาคอนโดมิเนียมโดยใช้ระบบ ธนวัฒน์ เลิศวงศ์สถิต
CD/PA 00166 2556
สนับสนุนการตัดสินใจ /
186 การพัฒนาระบบการจัดการสวัสดิการบน iPhone
เยาวลักษณ์ หาญณรงค์
PA 004.16 ย547ก 2556
กรณี ศึกษา นามาใช้ในองค์การสงค์เคราะห์ทหารผ่านศึก
187 การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ โฆษณาในนิตยสารผูห้ ญิง
ปานเทพ ภิรมย์เจียว
CD/PR 01032 2553
(สุดสัปดาห์, แพรว, WE) (CDสหกิจศึกษา) /
188 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสาหรับวิศวกรรมศาสตร์
กัณวริ ช พลูปราชญ์
620.001515 ก385ก 2555
189 การศึกษาและออกแบบสร้างระบบควบคุม
วนัส พาริ ก
CD/PR 01021 2556
ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้โปรแกรมซิมมูลิงค์
(CDโครงงาน) /
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
190 การสอบสวน /
ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
345.052 ธ699ก 2555
191 การสารวจพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ทิพย์วดี พรหมประสิทธิ์
CD/PR 01015 2555
ไอศกรี มชนิดต่าง ๆ ( CD โครงงาน) /
192 การออกแบบและสร้างเครื่ องเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ าผ่าน สุริยา จันทจิตร
CD/PR 01023 2556
ระบบอินเทอรื เนต (CDโครงงาน) /
193 การออกแบบและสร้างเครื่ องบันทึกกาลังไฟฟ้ า
ชาตรี จิตสร้างบุญ
CD/PR 01022 2556
สิ้นเปลืองสูงสุดควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มี
การจัดการข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ส่วนที่ 1
(CDโครงงาน) /
194 การออกแบบและสร้างเครื่ องบันทึกกาลังไฟฟ้ าสิ้ นเปลือง สุพจน์ จันทร์วเิ มลือง
CD/PR 01024 2556
สูงสุดควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีการจัดการ
ข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ส่วนที่ 2 (CDโครงงาน) /
195 การออกแบบและสร้างเครื่ องปิ้ งย่างเอนกประสงค์
อนุชยั วรรณจิตผ่องใส่
CD/PR 01027 2556
(CDโครงงาน) /
196 การออกแบบและสร้างเครื่ องมือวัดไฟฟ้ าโดยใช้
ภาณุพงศ์ คงประเสริ ฐ
CD/PR 01020 2556
โปรแกรม LabVIEW (CDโครงงาน) /
197 การออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ ธนกร ม่วงรอด
CD/PR 01013 2556
อินดักชัน่ สามเฟสด้วยพีแอลซี (CD โครงงาน) /
198 การออกแบบงานวิศวกรรมเชิงพลังงาน ความร้อน และ สมศักดิ์ ไชยะภินนั ท์
620.0042 ส282ก 2554
ของไหล
199 ก้าวไปให้ถึงรักแท้ /
ว. วชิรเมธี
พ 294.3444 ว111กป 2555
200 กิเลส Management /
ว. วชิรเมธี
พ 294.3444 ว111กล 2555
201 ขงจื้อ จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน แผ่นที่ 7-8 [ดีวดี ี]
DVD 00481 M 2555 ผ7-8
202 ขงจื้อ จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน แผ่นที่ 9 [ดีวดี ี]
DVD 00481 M 2555 ผ9
203 ของฝากจากแดนไกล /
โชคชัย บัณฑิต
พ 895.911 ช813ข 2556
204 คดีทางการแพทย์ : แนวทางศึกษา เพื่อป้ องกันและต่อสูค้ ดี ขวัญชัย โชติพนั ธุ์
344.041 ข262ค 2555
205 คนดลใจ /
ว. วชิรเมธี
พ 920 ว111ค 2554
206 คมคาธรรมออนไลน์ /
ว. วชิรเมธี
พ 294.3444 ว111ค 2554
207 ความพึงพอใจในการบริ การจัดเก็บขยะมูลฝอยอละสิ่ง ไพศาบ สายแสง
CD/PA 00163 2555
ปฏิกูลของเทศบาลนครปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี /
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ลาดับที่
208

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

225
226
227
228
229

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2556
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนการสอน พระมหาวิเชียร หาวันทา
CD/PA 00162 2556
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลี วัดบางนาใน เขต
บางนา กรุ งเทพมหานคร /
คาอธิบายกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค /
สุษม ศุภนิตย์
343.071 ส883ค 2556
คาอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสัง่
ศนันท์กรณ์ (จาปี ) โสตถิพนั ธุ์ 346.03 ศ125ค 2555
และลาภมิควรได้ : (มูลหนี้ 2) /
คาอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน /
ศรี ราชา เจริ ญพานิช
346.04 ศ242ค 2555
คาอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ /
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
345.023 ท189ค 2556
คาอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทัว่ ไป /
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
345.02 ท189ค 2556
คาอธิบายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย /
ดิเรก ควรสมาคม
340.112 ด554ค 2556
คู่มือ Windows server 2008 R2 ฉบับใช้งานจริ ง step by ธัญพล ษณะนาคินทร์
005.4469 ธ468ค 2555
step /
คู่มือการเตรี ยมทารกแรกเกิด สาหรับการเคลื่อนย้าย :
618.9201 ค695 2555
the s.t.a.b.l.e. program /
คูม่ ือการใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชนั 12 สาหรับ
ประกายรัตน์ สุวรรณ
005.369 ป191ค 2554
Windows
คู่มือดูแลผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ /
ธาวิณี ไตรณรงค์สกุล
616.025 ค695 2556
งานตัวถังพ่นสีรถยนต์
ประสานพงษ์ หาเรื อนชีพ 629.262 ป399ง 2556
ฉลาดเรี ยน เซียนสนามสอบ /
เท็ตสึยะ, ยาสุโคชิ
พ 371.30281 ท591ฉ 2556
ชาล้นถ้วย /
ว. วชิรเมธี
พ 294.3927 ว111ช 2555
ชีวเคมีทางโภชนาการ
นัยนา บุญทวียวุ ฒั น์
572.39 น435ช 2553
ชีวเคมีทางโภชนาการ
นัยนา บุญทวียวุ ฒั น์
572.39 น435ช 2553
ซอฟต์แวร์ตน้ แบบสาหรับพยากรณ์ค่าความต้องการใช้ ธนวันต์ ยลพัธน์
CD/PR 01026 2556
ไฟฟ้ าสูงสุดล่วงหน้าของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย โดยกระบวนการเกาส์เซี่ยน (CDโครงงาน) /
ซีเอ็นซีแมชีนนิ่งเซ็นเตอร์ /
สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริ ญ
621.9023 ส232ซ 2555
ญี่ปุ่น ฟังไปพูดไป ง่ายนิดเดียว /
ไซโต, ฮิโตชิ
495.683495911 ซ912ญ 2555
ต้นแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพของโรงพยาบาลรั ฐ เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ CD/T 00166 2556
ถอดรหัส 3 การพัฒนา : ชุมชน สังคม ท้องถิ่น การเมือง โกวิทย์ พวงงาม
303.44 ก952ถ 2556
ประชาธิปไตย
ทัศนคติและการซื้อสินค้าผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตของ
รัมภา คงอ่า
CD/T 00164 2556
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร /
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ลาดับที่
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

245

246
247
248
249
250
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252
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2556
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
ธรรมะคลายใจ /
ว. วชิรเมธี
พ 294.3444 ว111ธค 2556
ธรรมะติดปี ก /
ว. วชิรเมธี
พ 294.3444 ว111ธต 2556
ธรรมะทอรัก /
ว. วชิรเมธี
พ 294.3444 ว111ธ 2556
ธรรมะสบายใจ /
ว. วชิรเมธี
พ 294.3444 ว111ธส 2556
ธรรมะหลับสบาย /
ว. วชิรเมธี
พ 294.3444 ว111ธ 2552
นายใน สมัยรัชกาลที่ 6 /
ชานันท์ ยอดหงษ์
พ 923.1593 ช521น 2556
นิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ /
344.041 น589 2555
นิทานเสมือนจริ ง (CD สหกิจศึกษา) /
จิรพงศ์ เกตุแก้ว
CD/PR 00995 2556
บทบาทของเจ้าหน้าที่พนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์เกี่ยวกับการ ภัทรภร นิชโรจน์
CD/T 00162 2556
พิจารณาคาขอรับชาระหนี้ในคดีลม้ ละลาย /
บทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาปฐมวัยตามแนวคิด
คาแก้ว ไกรสรพงษ์
CD/T 00165 2551
ของมอนเตสซอรี่ ในบริ บทไทย /
ปฏิบตั ิการนิเวศวิทยา
สราวุธ คลอวุฒิมนั ตร์
577.078 ส355ป 2555
ประวัติศาสตร์เกาหลี : จากยุคเผ่าพันธุ์ถึงยุคสาธารณรัฐใหม่ ไพบูลย์ ปิ ยะเสน
951.9 พ978ปร 2555
ประวัติศาสตร์โลก (ฉบับสมบูรณ์) /
อนันตชัย จินดาวัฒน์
909 อ169ป 2556
ประสิทธิภาพการบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การของ
บุรินทร์ สันติสาสน์
T/มส 658.403 บ647ป 2556
โรงงานหล่อหลอมเหล็กของไทย /
ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทางานของ
ณปภัช รักษากุล
CD/PA 00164 2555
บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน : กรณี ศึกษาสานักงาน
พัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี /
ปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการเรี ยนวิชา
พระกุศล ฮุน
CD/PA 00165 2555
ภาษาอังกฤษ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย /
ผลิตอย่างไรให้ตน้ ทุนต่ากว่าคู่แข่ง 50% /
วะกะมัดสี, โยชิฮิโตะ
พ 658.51 ว455ผ 2555
ผูอ้ อกแบบเส้นขอบฟ้ า /
จเด็จ กาจรเดช
พ 895.911 จ133ผ 2556
พจนานุกรมเคมี /
เวิร์ธเฮม, เจน
540.3 ว919พ 2554
พจนานุกรมเคมี /
เวิร์ธเฮม, เจน
อ 540.3 ว919พ 2554
พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับทันสมัย /
อ๋ อง, เทา จิน
อ 495.1395911 อ445พ 2555
พจนานุกรมชีววิทยา /
สต๊อคเลย์, คอริ น
อ 570.3 ส169พ 2554
พจนานุกรมชีววิทยา /
สต๊อคเลย์, คอริ น
570.3 ส169พ 2554
พจนานุกรมฟิ สิกส์ /
สต๊อคเลย์, คอริ น
530.03 ส169พ 2554
พจนานุกรมฟิ สิกส์ /
สต๊อคเลย์, คอริ น
อ 530.03 ส169พ 2554
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ลาดับที่
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

272
273
274
275
276

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2556
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
พระศรี มหาโพธิ์ : จากชมพูทวีปสู่สุวรรณภูมิ /
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
294.34212 พ394 2546
พัฒนาเครื่ องสาหรับทาซีลยางโอริ งขนาดเล็ก (CD
มานิต พบสมัย
CD/PR 01029 2555
โครงาน) /
ฟิ สิกส์มหาวิทยาลัย 3
สมพงษ์ ใจดี
530 ส263ฟ 2551 ล3
ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ /
616.025 ภ476 2554
มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม /
จิรากรณ์ คชเสนี
304.2 จ531ม 2555
มหัศจรรย์แนวพระราชดาริ ตอน แก๊งป่ วนชวนเรี ยนรู ้ พรทิพย์ บุญมงคล
พ 363.728 ม224 2555
เรื่ องขยะ /
มองลึก นึกไกล ใจกว้าง /
ว. วชิรเมธี
พ 294.3444 ว111ม 2554
รวมคาบรรยาย : ภาคหนึ่ง สมัยที่ 66 ปี การศึกษา 2556 เล่ม 16 ประเสริ ฐ เสี ยงสุทธิวงศ์
340.09593 ร155 2556 ภ1ล16
รอบรู ้เรื่ องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ /
615.1 ร186 2550 ล1
รอบรู ้เรื่ องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เล่ม 2
615.1 ร186 2551
ร้อยป่ า เล่ม 1 /
อรชร-พันธุ์ บางกอก
น อ317ร 2554 ล1
ร้อยป่ า เล่ม 2 /
อรชร-พันธุ์ บางกอก
น อ317ร 2554 ล2
ร้อยป่ า เล่ม 3 /
อรชร-พันธุ์ บางกอก
น อ317ร 2554 ล3
ร้อยป่ า เล่ม 4 /
อรชร-พันธุ์ บางกอก
น อ317ร 2554 ล4
ระบบแสดงผลงานนักศึกษาออนไลน์ ภาควิชาวิทยาการ ชลิตา มาพิทกั ษ์
CD/PR 01007 2556
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม (CD สหกิจศึกษา) /
ระบบขายผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอี้ ออนไลน์ กรณี ศึกษาร้าน
คุกญั ญา พันธ์สาโรง
CD/PR 01009 2556
2FeriendShop (CD สหกิจศึกษา) /
ระบบคลังเก็บวัตถุดิบอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟ สุพตั รา สระทองเมา
CD/PR 01003 2556
ไอดี กรณี ศึกษา ห้างหุน้ ส่วนจากัด ก้าวไกลเอ็นเตอร์
ไพร์ส (CD สหกิจศึกษา) /
ระบบบริ หารกระบวนการผลิตสินค้าจิวเวลรี่ (CD
ยุวดี ปราโมช
CD/PR 01012 2556
โครงงาน) /
ระบบบริ หารการจัดการข้อสอบออนไลน์ (CD สหกิจ ธนากร เกตุสุขา
CD/PR 01006 2556
ศึกษา) /
ระบบบริ หารงานธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ (CD โครงงาน) /
ธนพรรณพร ซื่อตรง
CD/PR 01019 2556
ระบบบริ หารงานร้านขายเครื่ องปรับอากาศ โดยใช้
สิทธิเดช กิจพ่อค้า
CD/PR 01018 2556
เทคโนโลยี .NET Framework 4.0 (CD โครงงาน) /
ระบบบริ หารงานร้านจาน่ายยางรถยนค์และล้อแม็กซ์ กาณิ ลธรษิ์ จันทร์พลิ า
CD/PR 01016 2556
(CD โครงงาน) /
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
277 ระบบบริ หารงานร้านอาหารเสริ ม กรณี ศึกษา
สัญชัย บู่สุวรรณ
CD/PR 00998 2556
ร้านอาหารเสริ มคุณหยก (CD สหกิจศึกษา) /
278 ระบบบริ หารจัดการคลินิกสัตว์เลี้ยง (CD สหกิจศึกษา) / วิชญานิน เมธางกูร
CD/PR 01008 2556
279 ระบบบริ หารจัดการค้าส่งออกอาหารทะเล (CD
นพดล สุหสั
CD/PR 01017 2556
โครงงาน) /
280 ระบบบริ หารจัดการภาคนิพนธ์ (CD สหกิจศึกษา) /
ชโยดม หอมหวล
CD/PR 01004 2556
281 ระบบบริ หารจัดการสถาบันกวดวิชา กรณี ศึกษา : C.P.A ภราดร รื่ นสุคนธ์
CD/PR 01000 2556
& T.A. Center (CD สหกิจศึกษา) /
282 ระบบบริ หารจัดการอพาร์ทเม้นท์ (CD โครงงาน) /
นิติกร ดินแดง
CD/PR 01010 2555
283 ระบบบริ หารจัดร้านอาหารผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต วาสนา สมช่วง
CD/PR 01005 2556
(กรณี ศึกษาร้านอาหารแมกไม้ชายคลอง) (CD สหกิจ
ศึกษา) /
284 ระบบประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาภาควิทยาการ
สุพรรณี เกตุทิม
CD/PR 00993 2556
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม (CD สหกิจศึกษา) /
285 ระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ คธุรกิจปั๊มน้ า กรณี ศึกษาบริ ษทั ชลัคร์ แสงศิริรัตนา
CD/PR 00994 2556
ไฮโดรไลน์ แทงค์ แอนด์ ปั๊ม จากัด (CD สหกิจศึกษา) /
286 ระบบยืมคืนอุปกรณ์ ของศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัย สโรชินี เกตุแก้ว
CD/PR 00999 2556
สยาม (CD สหกิจศึกษา) /
287 ระบบร้านรับทาเฟอร์นิเจอร์ กรณี ศึกษาร้านเฟอร์นิเจอร์ พงษ์ศกั ดิ์ ศรี เอม
CD/PR 00997 2556
บุญหนุน (CD สหกิจศึกษา) /
288 ระบบศูนย์ขอ้ มูลการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต ชาติชาย ไกรบารุ ง
CD/PR 01002 2556
(CD สหกิจศึกษา) /
289 รัฐประศาสนศาสตร์สร้างสรรค์ /
บุญทัน ดอกไธสง
350 บ464ร 2555
290 รายละเอียดเหล็กเสริ มงานคอนกรี ต
ประสงค์ ธาราไชย
693.54 ป387ร 2554
291 รู ้ก่อนตายไม่เสียดายชาติเกิด /
ว. วชิรเมธี
พ 294.3423 ว111รก 2555
292 รู ้จกั ไทย เข้าใจญี่ปุ่น /
บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
303.482593052 บ259ร 2555
293 รู ปแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปิ ยะ เจริ ญเวชรักษ์
T/มส 371.207 ป621ร 2556
ด้านการสร้างอิทธิพลเพือ่ ให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของข้าราชการครู / ปิ ยะ เจริ ญเวชรักษ์
294 ลายแทงแห่งความสุข /
ว. วชิรเมธี
พ 294.3444 ว111ล 2552
295 วงจรควอเดรเจอร์ออสซิเลเตอร์ที่ใช้อุปกรณ์แอคทีฟ 2 นพพล ไช้โฉมยงค์
CD/PR 01025 2556
รู ปแบบ (CDโครงงาน) /
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
296 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
เฮย์, วิลเลี่ยม เฮช.
621.3192 ฮ643ว 2551
297 วิธีพดู ภาษาอังกฤษเหมือนฝรั่ง ฉบับอาเซียน
แอนดรู ว ์ บิ๊กส์
พ 428.2495911 บ321ว 2556
298 ศาสนาเปรี ยบเทียบ
ฟื้ น ดอกบัว
291 ฟ471ศ 2555
299 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ หน่วยที่ 1-8 /
มสธ.
519.5 มส747ส 2537 ล1
300 สนุกกับภาษาเขมร : ภาษาร่ วมรากภาษาไทย /
พลอย แสงลอย
495.932 พ451ส 2556
301 สนุกกับภาษาเมียนมา : ภาษาที่ไม่ออกเสียงตัวสะกด / ตูซาร์ นวย
495.8 ต662ส 2556
302 สนุกกับภาษาเวียดนาม : เขียนด้วยอักษรโรมัน แต่มี
สรตี ปรี ชาปั ญญากุล
495.922 ส325ส 2556
วรรณยุกต์
303 สนุกกับภาษาตากาล็อก : รากภาษาของฟิ ลิปปิ นส์ /
แคมโพเรดอนโด, เซเน็ส เอ. 499.211 ค941ส 2556
304 สนุกกับภาษาลาว : ญาติสนิทภาษาไทย /
วิเชียร อาพนรักษ์
495.9191 ว562ส 2556
305 สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย : ภาษาที่มีผใู ้ ช้มากที่สุดใน
ประเสริ ฐ สรรพอาสา
499.221 ป422ส 2556
อาเซียน /
306 สบตากับความตาย /
ว. วชิรเมธี
พ 294.35697 ว111ส 2556
307 สร้างและพัฒนาตูอ้ บแห้งด้วยท่อลมร้อน (CD โครงาน) สุวฒั น์ แซ่ด่าน
CD/PR 01030 2556
308 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า /
ชญาภรณ์ กุลนิติ
025.56 ช112ส 2553
309 สิ่งที่สูงกว่าเงิน /
ว. วชิรเมธี
พ 294.3422 ว111ส 2553
310 สิทธิบตั ร : หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบตั ิเพือ่ การ
จิรศักดิ์ รอดจันทร์
346.0486 จ513ส 2555
คุม้ ครองการประดิษฐ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์
311 สินค้ายอดนิยม จากเริ่ มต้นสู่แบรนด์อมตะ /
โอตะ, มะชะฮิโระ
พ 658.827 อ972ส 2556
312 สีสนั ภาษาญี่ปนุ่ /
วีรวรรณ วชิรดิลก
495.6824 ส733 2555
313 สีสนั สร้างเสน่ ห์และความสาเร็จ /
อิชิอิ, อายุมิ
พ 155.91145 อ716ส 2552
314 หนึ่งคนตาย ล้านคนตื่น /
ว. วชิรเมธี
พ 294.3444 ว111ห 2555
315 หลักการปฏิบตั ิดา้ นโภชนบาบัด
รุ จิรา สัมมะสุต
615.854 ร661ห 2552
316 หลักการปฏิบตั ิดา้ นโภชนบาบัด
รุ จิรา สัมมะสุต
615.854 ร661ห 2552
317 หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิ ทธิ เสรี ภาพและศักดิ์ความเป็ น
บรรเจิด สิงคะเนติ
342.085 บ153ห 2555
มนุษย์ /
318 หัวใจห้องที่หา้ /
อังคาร จันทาทิพย์
พ 895.911 อ493ห 2556
319 องค์การการค้าโลก (WTO) ในบริ บทของเศรษฐกิจที่ไร้ บัณฑิต หลิมสกุล
382.92 บ259อ 2554
พรมแดน เล่ม 1
320 อาญาพิสดาร เล่ม 1
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
345 ว559อ 2556 ล1
321 อาหารเพือ่ สุขภาพ : สารอาหารเชิงพันธภาพ และกลไก อัญชลี ศรี จาเริ ญ
613.2 อ525อ 2555
การทางาน
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
322 อาหารเพือ่ สุขภาพ : สารอาหารเชิงพันธภาพ และกลไก อัญชลี ศรี จาเริ ญ
613.2 อ525อ 2555
การทางาน
323 อาหารและโภชนาการ : การป้ องกันและบาบัดโรค
อัญชลี ศรี จาเริ ญ
615.854 อ525อ 2556
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