
รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจําเดือนกันยายน 2552

ลําดับที่ ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขหมู

1 24 essntial lessons for investment success. O' Neil, Willam J. 332.6 O58T 2000

2 3 นาที ปดการขาย / เบลลิโน, ริการโด พ 658.81 บ826ส 2550
3 84 พรรณไมถวายในหลวง : โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ / อรนุช ทาบทอง อ 581 ป818 2552
4 9 เรื่องขับเคลื่อนบริการ (บริการใหดี เริ่มที่ กาย วาจา ใจ) / เนตรา เทวบัญชาชัย พ 658.812 น785ก 2551

5 A plastic nation : the curse of Thainess in Thai-Burmese relations / Pavin Chachavalpongpun 327.5930591 P338P 2005

6 Accident and emergency : theory into practice / Dolan, Brian 616.025 A171 2008
7 Active learning manual EMT / Limmer, Daniel 616.025 L734A 2005

8 ADOBE seminars : Web page design / Lopuck, Lisa 005.72 L864A 1997

9 American reference books annual volume 37 / Hysell, Shannon Graff, editor R 011.02 A512 2006 v37

10 Approaches to qualitative research : a reader on theory and practice / Hesse-Biber, Sharlene Nagy 001.42 A652 2004

11 Atiyah's introduction to the law of contract / Atiyah, P. S 346.4102 A872A 2005

12 Basic concepts of chemistry / Malone, Leo J 540 M257B 2010

13 Being หัวหิน / ชาธร สิทธิเคหภาค พ 915.9304ช515บ 2552

14 Biochemistry of milk products / Andrews, A. T 637 B615 1994
15 Biology / Campbell, Neil A 570 C189B 1996

16 Britannica concise encyclopedia ภาคภาษาไทย เลม 1 / มีเดีย แม็กเน็ท อ 030 บ215 2551 ล1

17 Britannica concise encyclopedia ภาคภาษาไทย เลม 2 / มีเดีย แม็กเน็ท อ 030 บ215 2551 ล2
18 Britannica concise encyclopedia ภาคภาษาไทย เลม 3 / มีเดีย แม็กเน็ท อ 030 บ215 2551 ล3
19 CILIP : the chartered institute of library and information professionals 

yearbook 2006-2007 /
Beecroft, Kathryn, editor R 020.622 C572  2006

20 Computational fluid mechanics and heat transfer / Tannehill, John C 532.050151555 T166C 1997

21 Computer numerical control : a first look primer / Luggen, William 621.9023 L951C 1997

22 Contemporary maritime piracy in Southeast Asia : history, causes and 
remedies /

Young, Adam J 364.1640959 Y68C 2007

23 Culture meets power / Barrett, Stanley R 303.3 B274C 2002
24 Delivering quality service : balancing customer perceptions and 

expectations /
Zeithaml, Valarie A 658.812 Z48D 1990

25 Design of radial turbomachines / Whitfield, A 621.406 W577D 1990

26 Emergency department treatment of the psychiatric. patient : policy Stefan, Susan 362.22 S816E 2006

27 Encyclopedia of Asian theatre volume 2 / Leiter, Samuel L., editor R 792.095 E56 2007 v2

28 Encyclopedia of Asian theatre volume I / Leiter, Samuel L., editor R 792.095 E56 2007 v1
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29 Financial modelling in Python / Fletcher, S 332.02855133 F615F 2009

30 Forensic mental health assessment of children and adolescents / Sparta, Steven N., editor 614.15 F715 2006

31 Getting started with MATLAB 7 : a quick introduction for scientists and 
engineers /

Pratap, Rudra 518.0285 P912G 2006

32 Image processing with MATLAB : applications in medicine and biology / Demirkaya, Omer 616.0754 D381I 2009

33 International finance and development / Ocampo, Jose Antonio 338.91 I61 2007

34 Introducing food Science / Shewfelt, Robert L. 664 S539I 2009

35 Introduction to data acquisition with LabVIEW / King, Robert H 006.68 K54I 2009

36 Investments : analysis and management / Jones, Charles P 332.6 J76I 2002
37 King of the waters : Homan van der Heide and the origin of modern 

irrigation in Siam /
Brummelhuis, Han ten 627.5209593 B893K 2005

38 La princesse Galyani Vadhana : aux sources du don de soi / Sirivan Chulakorn R 923.1593 L317 2008
39 Learner' companion series writing in English / Stern, George 808.042 S839L 2004

40 Marketing to the social web : how digital customer communities build Weber, Larry 658.872 W374M 2009

41 Mathematics for the green industry : essential calculations for 
horticulture and landscape professionals /

Agnew, Michael L 635.9 A273M 2008

42 Montessori : the science behind the genius / Lillard, Angeline Stoll 371.392 L729M 2005

43 Negotiating licences for digital resources / Durrant, Fiona 658.4052 D965N 2006

44 Pharmacology and therapeutics :  principles to practice / Waldman, Scott A 615.1 W164P 2009
45 Physical chemistry for the life sciences / Atkins, Peter 541 A873P 2006
46 Princess Galyani Vadhana : a fountain of benevolence / Carina Chotirawee R 923.1593 P957 2008
47 Project management workbook and PMP/CAPM exam study guide / Kerzner, Harold 658.404 K41P 2009

48 Singapore ground zero / Vatikiotis, Michael FIC V345S 2007
49 Social work and power / Smith, Roger 361.3 S658S 2008

50 Southeast Asian affairs 2008 / Singh, Daljit, editor R 959 S727 2008
51 Statistics for management and economics / Keller Gerald 519.5 K29S 2000

52 Statistics for the social sciences / Sirkin, R. Mark 519.5 S619S 2006
53 Textbook on criminal law / Allen, Michael J 345 A427T 2003

54 Thai for advanced readers [VCD] เบญจวรรณ ภูมิแสน เบคเกอร VCD 00824 M 2004 d1-2

55 Thailand : the worldly kingdom / Peleggi, Maurizio 959.3 P381T 2007
56 The electric car : development and future of battery, hybrid and fuel-cell 

cars /
Westbrook, Michael H 629.2293 W523E 2004

57 Thermal engineering / Kumar, Ajoy 621.402 K96T 2004
58 Thermodynamics : an engineering approach / Cengel, Yunus A 621.4021 C395T 2008

2/10



รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจําเดือนกันยายน 2552

ลําดับที่ ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขหมู

59 They ask if we eat frogs : Garo ethnicity in Bangladesh / Bal, Ellen 954.92 B171T 2007
60 Training roadmap ตาม competency เขาทํากันอยางไร / ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ 658.3124 ธ557ท 2551

61 Understanding social theory / Layder, Derek 301.01 L427U 2006
62 What you need to know about English expressions / Klein, Virginia 423.1 K64W 2004
63 กติกาการตัดสิน Wood ball / กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. 796.35 ก122 2551

64 กรรมพันธุฟอรเซล / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ พ 174.957 ป421ก 2551

65 กระดูกหักและขอเคลื่อน / ไพรัช ประสงคจีน 617.15 พ987ก 2552
66 กระบวนการเรียนรู : ความหมาย แนวทางการพัฒนา และปญหาของใจ / ทิศนา แขมมณี 370.1523 ท312ก 2545
67 การเงินธุรกิจ / วิมล ประคัลภพงศ ต 658.15  ว663ก 2547

68 การจัดการการตลาด สุวิมล แมนจริง 658.8 ส882ก 2546

69 การจัดการการตลาด : ฉบับเอเชีย / คอตเลอร, ฟลิป 658.8 ค183ก 2549

70 การจัดการเชิงกลยุทธ / จินตนา บุญบงการ 658.4012 จ482ก 2548

71 การจัดการธุรกิจการจัดนิทรรศการ เลม 1/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 700.74068 มส747ก 2546 ล1

72 การจัดการธุรกิจการจัดนิทรรศการ เลม 2 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 700.74068 มส747ก 2546 ล2

73 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม เลม 1 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 658.456 มส747ก 2546 ล1
74 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม เลม 2 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 658.456 มส747ก 2546 ล2
75 การจัดการธุรกิจทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล เลม 1 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 338.4791 มส747ก 2546 ล1

76 การจัดการธุรกิจทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล เลม 2 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 338.4791 มส747ก 2546 ล2

77 การ ใช เสรี ภาพ กับ ความ รับ ผิด ชอบ ของ สื่อ มวล ชน ไทยทามกลาง วิกฤต
ประเทศ /

บรรยงค สุวรรณผอง, 070.172 ก449 2550

78 การดูแลบาดแผลและการปองกันการติดเชื้อ / ธวัช ประสาทฤทธา 617.1 ธ392ร 2552

79 การตรวจประเมินตน เองและการปฏิบัติการตามแนวทาง เกณฑรางวัลคุณ สมชาติ นอยศิริสุข 658.4013 ก451 2547

80 การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ / ชนงกรณ กุณฑลบุตร 658.049 ช133ก 2552

81 การบัญชีการเงิน / ดวงสมร อรพินท 657.48 ด231ก 2552

82 การบัญชีขั้นกลาง / ดุษฎี สงวนชาติ 657.044 ด731ก 2552

83 การบัญชีบริหาร : แบบฝกหัด พรอมเฉลย / อดิศร เลาหวณิช 657.076 อ128ก 2552
84 การบูชาคนที่ควรบูชา : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแกเด็ก / เกษม บุญศรี พ 294.342 ก784ก 2551

85 การปฐมพยาบาล รําแพน พรเทพเกษมสันต 616.0252 ร465ก 2548

86 การประเมินโครงการ / จิระศักดิ์ สาระรัตน 658.404 จ525ก 2551

87 การละครตะวันตกสมัยคลาสสิก-สมัยฟนฟูศิลปวิทยา / กุลวดี มกราภิรมย 808.22 ก728ก 2552

88 การวัดผลทางการศึกษา / สมนึก ภัททิยธนี 371.26 ส165ก 2551
89 การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : การวิจัยและพัฒนา / จิระศักดิ์ สาระรัตน 370.7 จ525ก 2552

90 การสํารวจรังวัด : ทฤษฎีและการประยุกตใช / วิชัย เยี่ยงวีรชน 526.9 ว542ก 2552
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91 การอนุรักษหนังสือ / นวภรณ ชังบุดดา 025.7 ก528 2551

92 การออกแบบงาน 3 มิติทางดานวิศวกรรมดวยโปรแกรม Unigraphics NX 6 / ปุณวุฒิ เสนาะดนตรี 620.00420285  ป661ก 2552

93 กิน-เที่ยวไทย (ภาคเหนือ) ทองไปในเมืองอาหารอรอย / การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 641.59593 ก677 2550

94 แกะรอย DNA / พรทิพย โรจนสุนันท พ 611.01816 พ239ก 2548

95 ครบเครื่องเรื่องการเจรจาตอรอง / วิชัย โถสุวรรณจินดา 658.4052 ว541ค 2551
96 คราสสยุมพร / เมเยอร, สเตเฟนี น ม756ค 2552 ล3
97 ความเชื่อ : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแกเด็ก / พระสรีสมโพธิ (กเสม ภทฺทธมฺโม) พ 294.342 พ411ค 2551
98 ความทรงจําแหงชีวิต / สุธรรม อยูในธรรม 923.1593 ค181 2551
99 ความเปนผูวางาย : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแกเด็ก / ศักดิ์ แวววิริยะ พ 294.342 ศ322ค 2551

100 ความรักที่นารัก ตะวันธรรม, นามแฝง พ 294.3444 ต259ค 2551
101 ความรูความเขาใจเรื่องภาษาเพื่อการแปล : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ / รัชนีโรจน กุลธํารง 418.02 ร343ค 2552

102 ความสัมพันธ ระหวางมนุษย กับ ไก จากพิธี กรรมและคติ ความ เชื่อ ในกลุม
ชาติพันธ จังหวัดเชียงราย /

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 390.09593 ค181 2549

103 คัมภีรการวิจัยและการเผยแพรสูนานาชาติ / จรัญ จันทลักขณา 001.4  จ154ค 2551

104 คําแปลคูมือการตรากฎหมาย : ระดับพระราชบัญญัติแหงเครือรัฐออสเตร จิตรพรต พัฒนสิน อ 328.94 ค364 2549

105 คําสอนหลวงพอ มรดกธรรม 5 ดี : สูความเปนมนุษยที่สมบูรณ พระพรหมมังคลาจารย (ปญญานันท พ 294.3444 พ349ค 2551
106 คินดะอิจิยอดนักสืบ ตอนที่ 4 / เซชิ, โยโคมิโซะ น ซ499ค 2552 ล4

107 คินดะอิจิยอดนักสืบ ตอนที่ 5 / เซชิ, โยโคมิโซะ น ซ499ค 2550 ล5

108 คุยกับหมอสูติฯ (ลับ) เฉพาะผูหญิง / พนิตย จิวะนันทประวัติ พ 618.1 พ211ค 2551

109 คูมือจัดหาสินคาจีน / สุภาพรรณ เยี่ยมชัยภูมิ, บรรณาธิการ HF1040.9.C6 ค695 2550
110 คูมือเตรียมสอขบ CPA วิชาการบัญชี 1 / สุชาติ เหลาปรีดา ย 657.076 ส761ค 2551
111 คูมือปฐมพยาบาลเบื้องตนดวยตนเอง / นลินี ปญญาวโรภาส 616.0252 น287ค 2550
112 คูมือโปรแกรมภาษา SCILAB สําหรับผูเริ่มตน / ปยะ โควินททวีวัฒน 005.369 ป621ค 2551

113 คูมือผูหญิง / สายฝน สุวรรณ พ 618 ส661ค 2548

114 คูมือมัคคุเทศก : นําชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดารศาสดา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 915.9304 ค695 2547

115 เคมีวิเคราะห / ศุภชัย ใชเทียมวงศ 543 ศ683ค 2552

116 โครงสรางปองกันน้ําทวมแบบชั่วคราวและถอดเก็บได / ชูโชค อายุพงศ 627.42 ช655ค 2550

117 เงินทองตองรู 2 / วีระ ธีรภัทร พ 332 ว841ง 2546

118 ฉันเอาชนะโรคมะเร็งไดอยางไร / ชัญวลี ศรีสุโข พ 616.994 ช362ฉ 2551

119 ญ่ีปุน ไปแลวไปอีก / วิโรจน ถิรคุณ พ 915.204 ว711ญ 2549
120 ดวยพระบารมีพระมหากษัตริย ไทยทรงพระปรีชาสามารถให เกิดผาสุกรม

็ ่
รวมเจิด (สมบูรณ) พงศเจริญเกียรติ 320.9593 ด251 2551

121 ตัวเขียนยุคอารยธรรมโบราณ / จุไรรัตน ลักษณะศิริ 411 จ653ต 2552
122 ตามรอยไดโนเสาร : มุมมองใหมตอโลกโบราณ / ลอคเลย, มารติน 567.9 ล149ต 2545
123 ตีบ ตัน แตก--ตาย! : เม่ือหลอดเลือดแดงแข็ง / สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน พ 616.136 ส232ต 2551
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124 ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม / ศิริชัย กาญจนวาสี 371.26 ศ452ท 2552

125 ทฤษฎีและหลักการแปล / วรรณา แสงอรามเรือง 418.02 ว267ท 2552

126 ทะเบียนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย เลม 2 / กระทรวงสาธารณสุข อ 615.88 ท335 2551 ล2

127 ทะเบียนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย เลม 3 / กระทรวงสาธารณสุข อ 615.88 ท335 2552 ล3

128 ทะเลน้ํานม / ชัชวาลย โคตรสงคราม น ช358ท 2552
129 ทักษะการบริหารการประชุม / มอรแกน, นิก 658.456 ม256ท 2551
130 ทําอยางไรจึงเรียนเกง / พระธรรมโกศาจารย พ 294.307 พ334ท 2550

131 เทคนิคการแกไขปญหาอยางสรางสรรค / ทากาฮาชิ, มาโกโตะ 658.403 ท374ท 2551
132 เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม / สมคิด บางโม 658.3124 ส234ท 2551
133 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตรสังคม / ณรงค ศรีสวัสดิ์ 507.2 ณ212ท 2552
134 เทคนิคงานสี / ประณต กุลประสูตร 698.1 ป254ท 2552

135 เที่ยวไทยสไตลโฮมสเตย / จันทรระบํา 915.9304 จ275ท 2548

136 ธรณีวิทยาประเทศไทย / กรมทรัพยากรธรณี 555.93 ธ316 2544
137 ธรรมะทําไม ว. วชิรเมธี พ 294.3444 ว111ธท 2549

138 ธาตุอาหารพืช / ยงยุทธ โอสถสภา 572.392 ย127ธ 2552

139 นวจันทรา / เมเยอร, สเตเฟนี น ม756น 2552 ล2

140 นานาทรรศนะการจัดการความรูและการสรางองคการแหงการเรียนรู / เจษฎา นกนอย 658.4038 น468 2552
141 บทบาทและพิธีกรรมของการทํานายที่ มีผลตอการดํารงชีวิตของกลุมชาติ

พันธุลัวะ (ปลั้ง) ในหมูบานหวยน้ําขุน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย /
พลวัฒ ประพัฒนทอง 305.895911 พ442บ 2551

142 บริซิงเกอร ดาบใหมคูใจเอรากอน : ตํานานนักสูคูมังกร เลม 3 / เปาลินี, คริสโตเฟอร ล น ป752บ 2552 ล3

143 บันทึกสึนามิ "เราจะพาเขากลับบาน" / พรทิพย โรจนสุนันท พ 363.3495 พ239บ  2548
144 ประชันกลอนสดครั้งที่ 18 "จตุรทศวรรษธุรกิจบัณฑิตย" / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 895.911 ป229 2551

145 ประวัติครู 16 มกราคม 2550 / สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา อ 923.7593 ป372 2550

146 ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก 2 : ศิลปะตะวันตกยุคกลาง / กําจร สุนพงษศรี 709.02 ก561ป 2551

147 ปวยเปนศพ / พรทิพย โรจนสุนันท พ 614.1 พ239ป 2547
148 ปาสรางชุมชน ชุมชนสรางปา หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว 

(2542-2551) /
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ NGP 634.95 ป569 2551

149 ปยศิษยลิขิตพจน / พระราชโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล) พ 294.3435 พ376ป 2548
150 ไปเมืองนอกวันนี้ก็ยังได : ฝกพูด ฝกอาน ฝกเขียน เรียนภาษาอังกฤษกับ

อาจารยฝรั่ง 79 ชั่วโมง [วีซีดี]
ครูกวาง VCD 00823 M 2551 ผ1-2

151 พจนานุกรมรูปภาพอังกฤษ / ไทย / แอดเดอรสัน-โกลสเทน, เจมี อ 423.1795911 อ941พ 2552

152 พมา : ประวัติศาสตรและการเมือง / ชาญวิทย เกษตรศิริ 959.1 ช495พ 2552
153 พยาธิวิทยาคลินิก / พรรธนมณฑน อุชชิน 616.07 พ218 2552

154 พระราชกรณียกิจ ระหวางเดือน ตุลาคม 2545 - กันยายน 2546 / สํานักราชเลขาธิการ อ 923.1593 พ365 2546
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155 พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ต้ังแต พ.ศ. จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ, อ 895.915 จ657พร 2550

156 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 พระ
ราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 และ
กฎหมายสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย /

กระทรวง การ พัฒนา สังคม และ ความ มั่น
คงของมนุษย

อ 346 พ371 2551

157 พฤติกรรมผูบริโภค / อดุลย จาตุรงคกุล 658.8342 อ133พก 2550

158 พิชิตความสําเร็จสไตล ดร.อดิศัย โพธารามิก / อดิศัย โพธารามิก พ 923.2 อ131พ 2549

159 ฟน / ยุพเรศ นิมกาญจน พ 617.6 ย396ฟ 2551

160 ฟสิกสสูมหาวิทยาลัย 17 : สาระความรูสูสังคม / สมพงษ ใจดี 530 ส263ฟ 2552 ล17

161 ฟสิกสสูมหาวิทยาลัย 18 : สาระความรูสูสังคม / สมพงษ ใจดี 530 ส263ฟ 2552 ล18

162 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 3 / บุญญนุช ชีวะกําจร 495.182495911 บ441ภ 

163 ภูมิปญญาพื้นบาน : มิติทางวัฒนธรรมในการดูแลรักษาผูติดเชื้อและผูปวย
เอดสในภาคเหนือของประเทศไทย /

รังสรรค จันตะ 362.1969792 ร314ภ 2547

164 มนุษยกับสิ่งแวดลอม /  ต 304.2 ม173 2552
165 ยอกอักษร ยอนความคิด เลม 1 : วาดวยวรรณกรรม / นพพร ประชากุล 809 น176ย 2552

166 ยอกอักษร ยอนความคิด เลม 2 : วาดวยสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร/ นพพร ประชากุล 809 น176ย 2552

167 ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ / จิตราภรณ สุทธิวรเศรษฐ 659.2  จ458ย 2552
168 รวมกฎหมายประจําป พุทธศักราช 2550 เลม3 / สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน 349.593 ร155 2551 ล3

169 รวมคําบรรยาย : ภาคหนึ่ง สมัยที่ 61 ปการศึกษา 2551 เลม 15 / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ, บรรณาธิการ 340.09593 ร155 2551 ภ1ล15

170 รวมคําบรรยาย : ภาคหนึ่ง สมัยที่ 61 ปการศึกษา 2551 เลม 16 / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ, บรรณาธิการ 340.09593 ร155 2551 ภ1ล16

171 รวมผลงานวิจัยขาวและผลิตภัณฑจากขาว / มหาวิทยาลัยนเรศวร. RH  641.3318 ร156 2550
172 รวมเรื่องเอกของแอนเดอรเสน / ปาเวนดี้ พ 398.2 ป563ร 2550
173 รวมศัพทมินนะโนะนิฮงโกะ / 3A Coporation อ 495.6395911  ร155 2549
174 รวมสุดยอดเว็บไซตไทย / ทีมบรรณาธิการหนังสือคอมพิวเตอร 004.678 ร161 2546

175 รอบรูศาลยุติธรรม (ฉบับการตูน) พ 347 ร187 2549
176 รอยทางแหงพระปณิธาน / สุธรรม อยูในธรรม 923.1593 บ689ร 2551
177 ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต / พิภพ ลลิตาภรณ 658.5 พ713ร 2547
178 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / เลาดอน, เคนเนท ซี 658.4038011 ล831ร 2548
179 รักเปนศพ : สืบปมพิศวาสฆาตกรรมและคดีอื่นๆ / พรทิพย โรจนสุนันท พ 614.1 พ239ร 2548
180 รางวิวัฒน พัฒนาเมือง : การขนสงระบบรางเพื่อคุณภาพชีวิตของชาว

กรุงเทพฯ /
บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน)

GP 388.42 ร399 2551

181 รายงานการตรวจสอบภายใน เลมที่ 1 / เจริญ เจษฎาวัลย 657.458 จ722ร 2547 ล1
182 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสามจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ. สํานักเลขาธิการ RH  495.91007 ร451 2551
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183 รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารระบบ
สารสนเทศ สําหรับงานทรัพยากรมนุษยที่นํามาใชในองคกรภาครัฐและภาค
เอกชน /

บุญอนันต พินัยทรัพย RH 658.4038011 บ613ร 
2551

184 รายงานการวิจัย เรื่อง ลักษณะความเปนผูประกอบการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม /

สมพร ปานยินดี RH 338.642 ส265ร 2550

185 รายงานการวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมองคการไทย / สัญญา สัญญาวิวัฒน RH 302.3509593 ส558ร 
2550

186 รายงานการวิจัย วัฒนธรรมองคการของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในชวง 12 
ป (พ.ศ. 2537-2549) /

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง. RH 302.35 ร451 2551

187 รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ : โครงการศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาและ
แกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมของตางประเทศเพื่อนํามาประยุกตใชกับ
ประเทศไทย /

ไว จามรมาน GP 338.9 ว964ร 2551

188 รุงอรุโณทัย เลม 1 / เมเยอร, สเตเฟนี น ม756น 2552 ล4.1

189 รูจักใช เขาใจเงิน / วรากรณ สามโกเศศ พ 332.024 ว296ร 2549
190 เราติดอยูในแนวรบเสียแลว แมมัน / ดุสิต หวันฯ รส  ด764ร 2551
191 เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม ฉบับวาจาจาวา / สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล 005.133 ส239ร 2552
192 เรียนจากแชมปเพ่ือเปนแชมป สําหรับองคกรการศึกษา / สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 658.4 ร831 2549 ล2
193 เรียนจากแชมปเพ่ือเปนแชมป สําหรับองคกรดานการดูแลสุขภาพ / สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 658.4 ร831 2549 ล3
194 เรื่องนารู-สูตินรีเวช / ชัญวลี ศรีสุโข พ 618.2 ช362ร 2549
195 แรงจูงใจกับการโฆษณา / พรทิพย  สัมปตตะวนิช 659.1 พ239ร 2546
196 โรคอวน : การเปลี่ยนแปลงทางดานโภชนาการและชีวเคมี / รังสรรค ต้ังตรงจิตร 616.398 ร924 2550
197 ลับคมใหสมอง พัฒนาความคิดสรางสรรค / บีแวน, ร็อบ 153.42 บ351ล 2551

198 ลับแล, แกงคอย / อุทิศ เหมะมูล น อ824ล 2552
199 ลางแคนกับสมานฉันท: สูความเขาใจประวัติศาสตรเอเชียใต / คานธี, ราชโมฮาน 954 ค333ล 2551

200 ลายแทงของสุนทรภู / ทศพร วงศรัตน 895.9109 ท237ล 2552

201 โลกใบใหมของปอง / ไชยา วรรณศรี น ช942ล 2552
202 วันสําคัญในพระพุทธศาสนา รวบรวมจากพระไตรปฎก / สุรีย มีผลกิจ 294.3436 ส867ว 2552

203 วิถีชีวิตลุมน้ําโขงกับการเปลี่ยนแปลง / มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 390.09593 วช577 2551
204 วิถีฎีกามหาชน : วาทกรรมวาดวยสังคม, กฎหมายและความยุติธรรมใน

ประเทศไทย เลม 1 /
จุลกิจ รัตนมาศทิพย 342 จ656ว 2551 ล1

205 วิศวกรรมสํารวจ 1 / สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย 526.9 ส284ว 2549 ล1
206 วิหารพระนอนวัดโพธิ์ / สน สีมาตรัง อ 726.143 ส187ว 2549

207 เวชศาสตรชองปากขั้นสูง / กอบกาญจน ทองประสม 616.31 ว896 2552
208 เวียดนามหลากมิติ / ธัญญาทิพย ศรีพนา 959.7 ว926 2552

209 ศพชวยสืบ : รวมคดีฆาตกรรมกองโลก ภาคแรก / อินเนส, ไบรอัน พ 363.25 อ745ศ 2547 ภ1
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210 ศพชวยสืบ : รวมคดีฆาตกรรมกองโลก ภาคสอง / อินเนส, ไบรอัน พ 363.25 อ745ศ 2548 ภ2

211 ศัพท L/C และการคาระหวางประเทศ / ทวีศักดิ์ วิศิษฏวุฒิกุล, ผูรวบรวม อ 382.03 ศ337 2551

212 ศาลาพระธรรมปญญาบดี / พระศรีวิสุทธิวงศ, บรรณาธิการ อ 726.143435 ศ365 2546
213 ศาสตรและศิลปในการติดต้ังระบบเครือขายชั้นเซียน เลม 3 / ปยะ สมบุญสําราญ 004.6 ป621ศ 2551 ล3
214 ศาสตรแหงการโฆษณา / ธีรพล ภูรัต 659.1 ธ633ศ 2550
215 ศาสนคุณ : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแกเด็ก / พูนพิศมัย ดิศกุล, ม.จ พ 294.342 พ851ศ 2551
216 ศิลปะ : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแกเด็ก / อาภรณ ดิลกโสภณ พ 294.342 อ631ศ 2551
217 เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ: ทฤษฎีและนโยบาย / พรายพล  คุมทรัพย 332.401 พ421ศ 2551
218 สถิติธุรกิจ / อารมณ หร่ําเดช 519.5 อ647ส 2543
219 สถิติธุรกิจ / ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป 519.5 ศ541ส 2547

220 สถิติเพ่ือการวิจัย : มุงสูการปฏิบัติ / อนุรักษ โชติดิลก 519.5072 อ199ส 2549
221 สถิติสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ เลมที่ 1 / วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน 570.15195 ว385ส 2552 ล1
222 สนทนาเกาหลีลัดทันใจ / อิงอร ศรีเกษ 495.782495911 อ715ส 2551

223 สนทนาจีนกลางลัดทันใจ / สิวิณี เตรียมชาญชูชัย 495.182495911 ส733ส 2551

224 สนทนาภาษาอังกฤษกับเพื่อนตางชาติ / ชิดพงษ กวีวรวุฒิ, บรรณาธิการ 428.2495911 ส187 2551
225 สนทนาเยอรมันลัดทันใจ / ตรีพล เพ็งรักหมู 438.2495911 ต185ส 2550
226 สนทนาอังกฤษลัดทันใจ / รัตนา ไศลทอง, บรรณาธิการ 428.2495911 สอ187 2551
227 สมุทรกรณี / ศรันย  เพ็ชรพิรุณ 551.46 ศ161ส 2549
228 สมุนไพร : การพัฒนาเพื่อการใชประโยชนที่ย่ังยืน / สมภพ ประธานธุรารักษ, 615.321 ส316 2552
229 สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 

2549 /
วาสนา จันทราภรณ GP 342.0664 ส356 2551

230 สรุปหลักกฎหมายจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อเสริมสรางแนว
ทางการปฏิบัติราชการที่ดี พ.ศ. 2550 /

สมชัย จารุจินดา GP 342.0664  สห356 2551

231 สังคมวิทยา / ทัศนีย ทองสวาง 301 ท364ส 2549
232 สังคมวิทยา / บรรเทิง พาพิจิตร 301 บ175ส 2547
233 สังคมสื่อ สงครามการตลาด อัศวิน เนตรโพธิ์แกว พ 302.23 อ579ส 2549
234 สัมมนาเชิงมุงผล เรื่อง เทคนิคการขายเชิงสรางสรรค ตอน การพัฒนา

บุคลิกภาพ 3 [วีดิทัศน]
เสรี วงษมณฑา VC 00148 M 2536 ล3

235 สัมมนาเชิงมุงผล เรื่อง เทคนิคการขายเชิงสรางสรรค ตอน การวางแผนการ
ขาย 4 [วีดิทัศน]

เสรี วงษมณฑา VC 00148 M 2536 ล4

236 สัมมนาเชิงมุงผล เรื่อง เทคนิคการขายเชิงสรางสรรค ตอน เทคนิคการขาย 
2 [วีดิทัศน]

เสรี วงษมณฑา VC 00148 M 2536 ล2

237 สารพัดเก็บ เอนก นาวิกมูล 069.09593 อ893ส 2549
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238 สาระสําคัญงานวิจัยวัฒนธรรม ประจําป 2524-2548 / กระทรวงวัฒนธรรม. สํานักงานคณะ
กรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ

RH 306.09593 ส677 2551

239 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาภาษาไทย [แนวการศึกษา] เลม 2 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 495.91007  มส747สร 2537 

240 สารานุกรมทันโรค เลม 1 / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อ 616.03 ส846ส 2548 ล1
241 สํานวน 3 ภาษา (อังกฤษ-จีน-ไทย) / นพพิชญ ประหว่ัน 428.2495911 น177ส 2551
242 สํานวนอังกฤษสําหรับการโตตอบธุรกิจทางแฟกซและอีเมล / ลําดวน จาดใจดี 428 ล333ส 2551
243 สิ่งแวดลอมและการพัฒนา เลม 2 / นงนภัส คูวรัญู เที่ยงกมล 333.7315 น136ส 2552 ล2
244 ส่ิงสําคัญไมอาจเห็นดวยตา ว. วชิรเมธี พ 294.3444 ว111ส 2549
245 สิทธิประโยชน : มาตรการในการระดมทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษา / สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 344.07684 ส722 2552
246 สิริมงคลวัดโพธิ์ / ศานติ ภักดีคํา อ 294.3435 ศ343ส 2549
247 เสริมทักษะการคัดภาษาจีนกลาง 1 / กิตติ พรพิมลวัฒน 495.111 ก672ส 2551
248 ไสเลื่อน ความรูสําหรับประชาชน / พัฒนพงศ นาวีเจริญ 617.559 พ526ส 2551
249 หนึ่งมณฑล หนึ่งประเทศ : เศรษฐกิจจีน 11 มณฑลที่มีนัยสําคัญตอไทย / วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน 330.951 ว436ห 2549
250 หนึ้ทวมหัวเอาตัว [อยางไร] ใหรอด / แมขวัญขาว 332.04 ม879ห 2552
251 หย่ังรูชีวิตดวยปริศนาภาพเซ็น / เหอจาง, เฉิน พ 294.3927 ห682ห 2549
252 หลวงปูเลาใหฟง / พระธรรมวราจารย (แบน อุปกลิ่น) 294.361 พ336ห 2551
253 หลักการตลาด : ฉบับมาตรฐาน / คอตเลอร, ฟลิป 658.8 ค183ห 2552
254 หลักการและมาตรการปองกันภัยจากคลอรีน / กระทรวงอุตสาหกรรม. 553.95 ห321 2551

255 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 302.2 มส747ก 2542 ล2
256 หอไตรกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส : แหลงเรียนรูพระพุทธศาสนา

และภูมิปญญาไทยในวัดโพธิ์ /
นิยะดา เหลาสุนทร อ 726.143435  น643ห 2548

257 หัวใจดี 22 วิธีใหม : คีเลชั่น-ชะลางหลอดเลือดวิธีที่ 23 / ภุศร เลียววัฒนะผล พ 613 ภ639ห 2551

258 อณูพันธุศาสตรเบื้องตน : มหัศจรรยของดีเอ็นเอ / ตรีทิพย รัตนวรชัย 572.86 ต183อ 2552
259 อธิบดี มีคําตอบ : ขนสงทางบก / ปยะพันธ จัมปาสุต พ 363.1256 ป622อ 2549
260 อยูอยางคนไกลโรค / ณิชชยา ฐิติชญาพัทธ, พ 613 อ312 2551
261 อริยธรรม เลม 29 / พรพรรณ สุจริตวณิช พ 294.3444 อ398 2551 ล29

262 อริยธรรม เลม 30 / พรพรรณ สุจริตวณิช, พ 294.3444 อ398 2551 ล30

263 อริยธรรม เลม 31 / พรพรรณ สุจริตวณิช, พ 294.3444 อ398 2552

264 ออกแบบและสรางเว็บสวยดวย Dreamweaver CS3 ฉบับสมบูรณ / พันจันทร ธนวัฒนเสถียร 005.713 พ553อ 2551
265 อะตอมแอลคาไลสูระบบไรระเบียบ / วิชิต ศรีตระกูล 530.413 ว32อ 2551

266 อิทธิบาท 4 : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแกเด็ก / พร มลิทอง พ 294.342 พ227อ 2551
267 เอกสารประกอบการสอน วิชา เศรษฐศาสตรสําหรับนักธุรกิจ / มหาวิทยาลัยสยาม. ต 338.7 อ884 2552

268 ฮอโลคอสต: การฆาลางเผาพันธุชาวยิว / บารเทล, จูดิธ แซนดีน 940.5318 บ293ฮ 2549
269 Orthopaedic examination, evaluation, and intervention / Dutton, Mark 616.7075 D981O 2008

270 Orthopaedic key review concepts / Chin, Kingsley R., editor 617.47 O77 2008
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271 Phase-lock basics / Egan, William F 621.3815364 E28P 2008

272 The unofficial LEGO mindstorms NXTinventor's guide / Perdue, David J 629.892 P433T 2008
273 Lessons in DSLR workflow with Lightroom and Photoshop / Courvoisier, Jerry 775 CL 2009
274 รัฐศาสตรไมฆา / เพจ, เกล็น ดี 320 พ872ร 2552
275 ผลิตภัณฑใหม : การตลาดและการพัฒนา / ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา 658.562 ธ621ผ 2552
276 อาหารเครื่องยาจีน / บัญชา สุวรรณานนท อ 641.563  อ677 2550

277 ภูมิปญญาพื้นบาน รังสรรค จันตะ 362.1969792 ร314ภ 2547
278 เรียนงายไดงานการโรงแรมและทองเที่ยว / กองบรรณาธิการ Exit Book 338.479107 ร831 2551
279 เรื่องจริงของการพนันที่ฉันรู อธิคม คุณาวุฒิ พ306.482 ร852 2550
280 พระทรงเปนพลังแผนดิน / ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา, อ 307.7209593 พ326 2551

281 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับเศรษฐกิจพอเพียง / ทวีรัก เจริญสุข อ 923.1593 ท216พ 2550
282 ธงสําคัญของชาติ / ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา อ 929.92 ธ129 2548
283 ธรรมาลัย ทานผูหญิงพูนศุข พนมยงค / พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) 920.72 พ349ธ 2550
284 ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการอาหารเบื้องตน / ธารีทิพย ทากิ 647.94 ธ527ก 2551
285 นาโนเทคโนโลยีขั้นตน (เลมที่ 1) / ศรัญญา พรหมโคตร 620.5 ศ159น 2551 ล1
286 นารน อิ ฅีน ฮูริน ตํานานบุตรแหงฮูริน / โทลคีน, เจ.อาร.อาร น ท869น 2551
287 The future of business / McDaniel, Carl 650 M134F 2008
288 The management and control of quality / Evans, James R 658.4013  E92M  2005

289 The management and control of quality / Evans, James R 658.4013 E92M 2008
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