
รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจําเดือนมีนาคม 2553

ลําดับที่  ช่ือเรื่อง  ช่ือผูแตง  เลขหมู

1 50 ป วัดไทยพุทธคยา อินเดีย / วัดไทยพุทธคยา อ 294.3435 ห556 2550

2 60 ภูมิปญญาทองถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา / กรมทรัพยากรน้ํา อ 333.91 ห111 2550
3 81 แหลงเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / กระทรวง วิทยา ศาสตร และ 507 ป818 2550
4 Advances in diesel particulate control : SP-816 / Society of Automotive 621.436 A244 1990

5 Analog interfaces for digital signal processing systems / Eynde, Frank Op't 621.39814 E97A 1993

6 CD รวมเลมวารสารเซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ป 2535 [ซีดี-รอม]  CD 00547 2535 ผ1-2

7 CD รวมเลมวารสารเซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ป 2536 [ซีดี-รอม]  CD 00549 2536 ผ1-2

8 CD รวมเลมวารสารเซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ป 2537 [ซีดี-รอม]  CD 00550 2537 ผ1-2

9 CD รวมเลมวารสารเซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ป 2538 [ซีดี-รอม]  CD 00551 2538 ผ1-2

10 CD รวมเลมวารสารเซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ป 2539 [ซีดี-รอม]  CD 00552 2539 ผ1-2

11 CD รวมเลมวารสารเซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ป 2540 [ซีดี-รอม]  CD 00553 2540 ผ1-2

12 CD รวมเลมวารสารเซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ป 2541 [ซีดี-รอม]  CD 00554 2541

13 CD รวมเลมวารสารเซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ป 2542 [ซีดี-รอม]  CD 00555 2542

14 CD รวมเลมวารสารเซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ป 2543 [ซีดี-รอม]  CD 00556 2543
15 CD รวมเลมวารสารเซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ป 2544 [ซีดี-รอม]  CD 00557 2544

16 CD รวมเลมวารสารเซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ป 2545 [ซีดี-รอม]  CD 00558 2545

17 CD รวมเลมวารสารเซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ป 2546 [ซีดี-รอม]  CD 00559 2546
18 CD รวมเลมวารสารเซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ป 2547 [ซีดี-รอม]  CD 00560 2547
19 CD รวมเลมวารสารเซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ป 2548 [ซีดี-รอม]  CD 00561 2548
20 CD รวมเลมวารสารเซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ป 2549 [ซีดี-รอม]  CD 00562 2549
21 CD รวมเลมวารสารเซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ป 2550 [ซีดี-รอม]  CD 00563 2550

22 Celebrity marketing / ศรีกัญญา มงคลศิริ พ 658.113 ศ179ซ 2547

23 Checklists of insects and mites in Thailand / Chaweewan Hutacharern R 595.709593 C514 2007
24 Communication electronics / Frenzel, Louis E 621.382 F879C 1995

25 Communication electronics / Frenzel, Louis E 621.382 F879C 1989

26 Company law / Pettet, Ben 346.066 P499C 2005

27 Contemporay communication systems Using MATLAB / Proakis, John G 621.38216 P962C 2000

28 Contemporay communication systems Using MATLAB and simulink / Proakis, John G 621.38216 P962C 2004

29 Core exam : accelerated A+ certification study guide Total Seminars, LLC 621.3916076 C797 1999

30 Digital filters and signal processing / Jackson, Leland B 621.3822 J13D 1986

31 Direct marketing / Katzenstein, Herbert 658.84 K19D 1992
32 Dorling Kindersley traveller's atlas / Dorling Kindersley R 912 D711 2005
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจําเดือนมีนาคม 2553

ลําดับที่  ช่ือเรื่อง  ช่ือผูแตง  เลขหมู

33 Drugs for pregnant and lactating women / Weiner, Carl P 618.32 W423D 2009

34 Electronic devicse / Carr, Joseph J 621.3815 C311E 1993

35 Elements of signal detection and estimation / Helstrom, Carl W 621.38223 H484E 1995

36 Embedded systems handbook v2 / Zurawski, Richard 004.16 E53 2009 v2
37 Emerging technologies in vehicle CAE and structural mechanics : SP-820 / Society of Automotive 629.2 E53 1990
38 Fan handbook : selection, application, and design / Bleier, Frank P 621.61 B846F 1998
39 Harper's illustrated biochemistry / Murray, Robert K 612.015 M983H 2006

40 Industrial directory 2008 / นิตยสาร Industrial 
Techonology Review

อ 338.476201025 อ732 
2551

41 Investment in vietnam / Denphong Phokhaothong PA 332.609597 D391I 
42 Java programmer's library [CD-ROM]/ Lalani, Suleiman "Sam" CD 005.133  L193J 1996

43 Motorola analog/interface ICs device data / Motorola 621.3815  M919 1995 v2

44 Piping systems manual / Silowash, Brian 621.8672 S585P 2010
45 Play : how it shapes the brian, opens the imaginatin, and invigorates the soul / Brown, Stuart P 155 B879P 2009
46 Principles of low and economics / Cole, Daniel H 349.73 C689P 2005

47 Sample social speeches: wit, stories, jokes, anecdotes, epigrams / Williams, Gordon P 302.2242 W723S 2000

48 Strategic management and business policy : concepts and cases / Wheelen, Thomas L. 658.4012  W561S 2002
49 The man with the beautiful voice : and more stories from the other side of the couch / Rubin, Lillian B P 616.8914  R896M 2003

50 The origins of the civilization of Angkor volume II / Highham, C.F.W R 930.10283 O69 2007 v2
51 Tropical Nights คืนฝนรักกลางใจ / Im, In-Yong Lit 42

52 We will make the world green : strategies for exponential success in an Fukushi, Hiroshi 333.7 F961W 2006
53 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพยานหลักฐานสําหรับรัฐศาสตร / มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธรรมา 345.593 มส747ก 2544 ล2

54 กฎหมายอาญาสําหรับรัฐศาสตร / มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธรรมา 345.593 มส747ก 2544 ล2

55 กลยุทธการออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม / กรมควบคุมมลพิษ. 658.564 ก287 2550
56 กลยุทธสูความสําเร็จของรานคาปลีก เซเวน อีเลฟเวน ผกาพรรณ คงเกษม PA 650.1 ผ113ก 2549
57 กอนวันผลัดใบ : หนังสือแสดงเจตนาการจากไปในวาระสุดทาย / แสวง บุญเฉลิมวิภาส พ 294.35697 ก355 2552
58 การคาระหวางประเทศไทยและจีน / นิรญา มารศรี PA 382.09593051  น645

59 การจัดการทรัพยากรมนุษย / ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 658.3 ณ319ก 2549
60 การตลาดบริการ / ชัยสมพล ชาวประเสริฐ 658.8 ช439ก 2549

61 การทดลองระบบไฟฟากําลัง เลม 1 / สุรัตน นันตะสุคนธ 621.31 ส857ก 2552 ล1
62 การบริการรับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณและธนบัตรที่พึงงประสงค : ศึกษาเฉพาะกรณี อุไรวรรณ คูหพันธ PA 332.404  อ858ก 2551
63 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส / วิวัฒน หวังเจริญ 664.072 ว743ก 2549
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจําเดือนมีนาคม 2553

ลําดับที่  ช่ือเรื่อง  ช่ือผูแตง  เลขหมู

64 การปาไมในประเทศไทย / เทียม คมกฤส 634.9 ท749ก 2552

65 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุลาวต้ี กรณีศึกษาชุมชนบานสูงเนิน สรณา อนุสรณทรางกูร T/มม 305.8009593 ส325
66 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม / นิพนธ ศุขปรีดี RH 004 น617 ก 2552
67 การเมืองการปกครองไทยในรอบ 60 ป แหงการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จ นรนิติ เศรษฐบุตร อ 320.9593 ก498 2549

68 การวิเคราะหซื้อ-ขายหลักทรัพย PTT โดยใชเครื่องมือ Candlestick Chart / มงคล แสงยิ่งยงวัฒนา PA 332.6322 ม115ก 2547

69 การวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหวางบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
ํ ั ( ) ิ ั  ิ โฟ   ิ ํ ั ( )

ประภาพร โกวิทวีรธรรม PA 621.38456  ป382ก 

70 การศึกษาการเปรียบเทียบการดําเนินงานระหวางบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ชุลีพร สมสมัย PA 641.6153 ช638ก 2550

71 การศึกษาการวิเคราะหสัญญาณซื้อ-ขาย หลักทรัพยธนาคารไทยพาณิชย จํากัดดวยปจจัย ธิดารัตน นามวงศ PA 332.6322 ธ582ก 2549

72 การ ศึกษา เปรียบ เทียบ การ จัด การ ธุรกิจ โทรศัพท เคลื่อน ที่ ใน ประเทศ ไทย กรณี ศึกษา กอบแกว จงศอินทรอยู PA 621.38456  ก361ก 
73 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริโภคกาแฟ กรณีศึกษาผูบริโภครานกาแฟสตารบัค กัญชรส เทียมยม PA 658.832  ก384ก  2550
74 การศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ศึกษากรณี การไฟฟา ณัฐวรรณ สรอยทอง PA 302.3  ณ458ก 2551
75 การ ศึกษา วิจัย ปจจัย ที่ มี ผล ตอ พฤติ กรรมการ ซื้อ นม ผง ของ คุณ แม ยุค ใหม ใน เขต กันตกฤช เผาหอม PA 658.834  ก389ก 2550

76 การสงเสริมการใชแหลงการเรียนรูในชุมชนของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามความ
็ ื้ ี่ ึ

วิทยาภรณ สุขสนธิวงศ T/มส 371.201  ว584ก 

77 การสรางและหาประสิทธิภาดการสอน เรื่อง การรางและเขียนแบบภาพประกอบอุปกรณ
เครื่องกล สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับปริญญาตรี /

พิทักษพงษ บุญประสม RH 371.33 พ673ก 2551

78 การอุดหนุนคาใชจายและการลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับผู จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานัก งาน เลขาธิการ สภา GP 379.11 ก528 2550

79 เกิดในเรือ : บันทึกความทรงจําของ ส. พลายนอย / ส. พลายนอย พ 390.09593 ส255ก 2552

80 คนแปลกหนา...คุนเคยใจ / ฌามิวฮาห Lit 27

81 ครอบ(บาน)ครัว(เดียว) / ศรีฟา ลดาวัลย น ศ233ค 2545

82 คริสดีลิเวอรี่ เลม 1 / ไรท, คริสโตเฟอร พ 428.24 ร951ค 2552 ล1

83 คลื่นมายา / ม. มธุการี น ม11ค 2544
84 ความฝนโงๆ / วินทร เลียววาริณ Lit 32

85 ความพึงพอใจของขาราชการที่ มีตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานเลขานุการกรม 


จิรายุ วุฒิศรัย PA 352.63  จ537ค 2552

86 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอโครงการฝากบานกับตํารวจในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจ จุฬาลักษณ บาริศรี T/มส 363.289  จ684ค 

87 ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)/ มานพ ออนฉํ่า PA 332.120683 ม443ค 

88 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ที่ปฏิบัติงานในสายงานปองกัน
้ ้

ศักรินทร จตุทอง PA 658.31422  ศ334ค 
89 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาวิทยาลัย


รัตกัมพล มัททวกุล PA 658.31422  ร364ค 

90 ความพึงพอใจและความภักดีของลูกคาที่ มีตอบริการของบริษัท ผูนํา เครือขายโทรศัพท
่ ่

เสฐียรพงษ จงประกิจชัย PA 658.834 ส8938ค 2549

91 ความพึงพอใจและความภักดีของลูกคาที่ มีตอบริการของบริษัท ผูนํา เครือขายโทรศัพท
่ ่

สรสิทธิ์ บุญเหลือ PA 658.834  ส343ก 2550

92 ความรูพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา / วิวัฒน กุลวงศวิทย 621.3 ค181 2552

93 คือรุงงาม / อมรินทรพริ้นต้ิง อ 923.1593 ค591 2552 ล2

94 คูมือการวางระบบบริหารจัดการในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติ / สํานัก งาน คณะ กรรมการ 363.34 ค695 2550

95 คูมือทองเที่ยววัดสําคัญประจํารัชกาล / กัลยาณี วสุวานิช 294.3435 ค695 2551
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจําเดือนมีนาคม 2553

ลําดับที่  ช่ือเรื่อง  ช่ือผูแตง  เลขหมู

96 คูมือวิชาการประกันภัย / สมาคมประกันวินาศภัย. 368 ค695 2549
97 เครื่องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง ณัฏฐภัทร จันทวิช อ 923.1593 ค753 2551
98 เครื่องปนดินเผานนทบุรี / พิศาล บุญผูก 738 พ757ค 2550
99 โฆษณา ใน นิตยสาร ผู หญิง ที่ มี ผล ตอ พฤติ กรรมการ ซื้อ สิน คา ของ ผู หญิง ใน วิภาภรณ ศรีวิภาสถิตย PA 658.834  ว653ฆ 2550

100 เงาอดีต...ลิขิตรัก / ศุวิลา Lit 29

101 ชุดฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว : จังหวัดนนทบุรี / อลิสา วานิชดี 428.24 ช613 2550

102 โซไรดา นางพญาทะเลทราย / เลอเคอ, วิลเลียม ที น ล815ซ 2552

103 ดาวมังกร / นิเวศน กันไทยราษฎร น น678ด 2544

104 ตรารักตรึงใจ / หยวนเยวี่ย Lit 38

105 ตัวแบบความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางในอุตสาหกรรมกอสราง / เฉลิมเกียรติ วงศวนิชทวี T/มส 338.47624  ฉ412ต  

106 ตางรักตรงใจ / เมเปลขาว Lit 28

107 ถอดรหัสเงิน ภาคสรางบานแปงเมือง / สุธี พนาวร 332 ส786ถ 2552

108 ทรงสรางงาน สงเสริมอาชีพตลอด 60 ป แหงการครองราชยทุกกาวยางพระบาท เพ่ือสุข


กระทรวงแรงงาน อ 923.1593 ท151 2549

109 ทรรศนียาคาร : อาคารอนุรักษของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย / สํานัก งาน ทรัพย สิน สวน อ 720.9593 ท157 2550
110 ทักษะ ภาวะ ผู นํา ใน การ ปรับ ปรุง สถาน ศึกษา ของ ผู บริหาร สถาน ศึกษา สังกัด ธงชัย วรไพจิตร T/มส 371.201  ธ117ท
111 ที่สุดในโลก เลม 2 / แดนอรัญ แสงทอง พ 030 ท539 2547 ล2
112 ธุรกิจ SMEs ปญหาอุปสรรค และแนวทางพัฒนา / พอใจ ปริวุฒิพาณิชย PA 658.022 พ458ธ 2551

113 นิตยสาร Cosmopolitan กับความพึงพอใจของผูอาน / ยุวนุช แสงสุบิน PA 070.175   ย442น 2552

114 แนวทางการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเรื่องการเขาชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน / สํานักงานเลขาธิการสภาผู 342.593 น927 2549 ล13

115 แนวทางการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเรื่องคณะกรรมการการเลือกต้ัง เลม 2 ปญหาการใช
่ ้

สํานักงานเลขาธิการสภาผู 342.593 น927 2549 ล5

116 แนวทางการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเรื่องคณะกรรมการการเลือกต้ัง. เลม 1 ปญหาความ
์ ้

สํานักงานเลขาธิการสภาผู 342.593 น927 2549 ล4

117 แนวทางการแก ไข เพิ่ม เติมรัฐธรรมนูญ เรื่องคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู 342.593 น927 2549 ล9

118 แนวทางการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเรื่องประมวลเหตุการณการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรม สํานักงานเลขาธิการสภาผู 342.593 น927 2549 ล11

119 แนวทางการแกไขเพิ่ม เติมรัฐธรรมนูญเรื่องประมวลเหตุการณ วิกฤติการณทางการเมือง สํานักงานเลขาธิการสภาผู 342.593 น927 2549 ล12
120 แนวทางการแกไขเพิ่ม เติมรัฐธรรมนูญเรื่องปญหากฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจ สํานักงานเลขาธิการสภาผู 342.593 น927 2549 ล10

121 แนวทางการแก ไข เพิ่ม เติมรัฐธรรมนูญ เรื่องปญหากฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิ สํานักงานเลขาธิการสภาผู 342.593 น927 2549 ล7
122 แนวทางการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเรื่องผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา / สํานักงานเลขาธิการสภาผู 342.593 น927 2549 ล6
123 แนวทางการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเรื่องรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและการแกไขเพิ่มเติมรัฐ สํานักงานเลขาธิการสภาผู 342.593 น927 2549 ล3

124 แนวทางการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ / สํานักงานเลขาธิการสภาผู 342.593 น927 2549 ล8

125 แนวทางการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิ เสรีภาพและหนาที่ของชนชาวไทย / สํานักงานเลขาธิการสภาผู 342.593 น927 2549 ล2

126 บันไดสูนักสื่อสารการตลาดมืออาชีพ / แอลวิน, เมย พ 658.802 อ959บ 2547

127 เบื้องบนยังมีแสงดาว / วินทร เลียววาริณ Lit 33

128 ใบรับของคลังสินคา : เครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพตลาดจริงและตลาดสินคาลวงหนา / สํานัก งาน คณะ กรรมการ 658.785 บ949 2552
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129 ประมวลกฎหมายสําหรับเภสัชกรเพื่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค อ 344.04233 ป352 2552
130 ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตาง ๆ ปพุทธ สํานักราชเลขาธิการ อ 895.915 ป352 2547

131 ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตาง ๆ ปพุทธ  อ 895.915 ป352 2548
132 ประวัติครู 16 มกราคม 2551 / สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา อ 923.7593 ป372 2551
133 ปราชญหญิงยอดรัก / เวยเสี่ยวโหยว Lit 39
134 ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกใชบริการสัญญาณ ทรูวิชั่นยูบีซี / นุชชา วิไชยยา PA 658.834  น742ป 2550

135 ปจจัยที่ มี ความสัมพันธ ตอการ มีสวนรวมในการปฏิบัติหนาที่ ของสมาชิกสภาองคการ นราภรณ เอกเผาพันธุ PA 323  น238ป 2552

136 ปจจัยที่ มี ผลตอ การตัดสิน ใจ ใช บริการ เว็บไซตสําเร็จ รูป ใน เชตกรุง เทพมหานครและ สุนันท เชิญธง PA 658.834  ส815ป 2550
137 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อแชมพูสระผม ของผูบริโภคในเขตธนบุรี / วารุณี สกุลสงสุข PA 658.834  ว486ป 2551

138 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผา Thai Designer Brand Greyhound ของประชาชนใน ชลีกุล อิศรภักดี PA 658.834 ช256ป 2550

139 ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงนโรงแรมแมน้ําริเวอรไซด / นาถฤดี สุพรจํานรรจ PA 658.314  น464ป 2550

140 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสั่งซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ดของราน Pet shop และ คลี ศิริชัย วิรอด PA 658.834  ศ452ป 2552
141 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนบุรีประกอบ วัฒนา จรัสวงศขจร PA 658.31422  ว398ป 
142 ปจจัยในการตัดสินใจเลือกใชบริการราน ป.การชาง / ประภัส พูลศิลปศักดิ์กุล PA 658.812  ป337ป  2550

143 ผลกระทบของการจัดต้ังองคการบริหารสวนตําบลที่มีตอองคการบริหารสวนจังหวัด / ศราวุธ รัตนทับทิม T/มส 352.1409593 ศ169
144 ผลกระทบของภาวะโลกรอนที่มีตอผลผลิตขาวในประเทศไทย / อารีย นอยโสภา PA 363.73874  อ658ผ 

145 พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อันเกี่ยวเนื่องกับ
ั้  ั ึ ั

กระทรวงยุติธรรม อ 895.915 พ342 2549

146 พระมหากษัตริย นักวิทยาศาสตร นักเทคโนโลยี และนักนวัตกรรม / สมาคม วิทยา ศาสตร แหง อ 923.1593 พ357 2550

147 พฤติกรรมผูบริโภค : ฉบับมาตรฐาน / อดุลย จาตุรงคกุล 658.8342 อ133พ 2549
148 พฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อรถยนตนั่งขนาดเล็ก ประเภท city car ย่ีหอ Honda รจเรจ ชูพินิจรอบคอบ PA 658.8342  ร119พ 2552
149 พันธะสองหัวใจ / ชาลีน Lit 35
150 พิธีประทานปริญญาบัตร 2553/ มหาวิทยาลัยสยาม GR 378.2  พ679 2553

151 เพอรซีย แจ็กสัน เลม 1 / ไรออรแดน, ริก น ร959พ 2553 ล1

152 เพอรซีย แจ็กสัน เลม 2 / ไรออรแดน, ริก น ร959พ 2553 ล2
153 แพรวา : ราชินีแหงไหม / มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ อ 677.39 พ965 2552

154 ภาวะติดเชื้อ เลม 1 / สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล 616.047 ภ476 2547 ล1
155 ภาวะติดเชื้อ เลม 2 / สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล 616.047 ภ476 2547 ล2

156 ภูมินามอําเภอปากเกร็ด / พิศาล บุญผูก 915.9304 พ757ภ 2550
157 มังกรเหิน /  Lit 26

158 ย่ังยืนดวยความพอเพียง / สํานัก งาน ทรัพย สิน สวน


อ 351.593 ย226 2549

159 รวมกฎหมายการศึกษา (ฉบับผูปฏิบัติ) เลม 1 / สํานักพัฒนากฎหมายการ อ 344.07 ร155 2549 ล1

160 รวมกฎหมายการศึกษา (ฉบับผูปฏิบัติ) เลม 1 / สํานักพัฒนากฎหมายการ
ศึ

344.07 ร155 2549 ล1

161 รวมกฎหมายการศึกษา (ฉบับผูปฏิบัติ) เลม 2 / สํานักพัฒนากฎหมายการ อ 344.07 ร155 2549 ล2
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162 รวมกฎหมายการศึกษา (ฉบับผูปฏิบัติ) เลม 2 / สํานักพัฒนากฎหมายการ 344.07 ร155 2549 ล2

163 รวมกฎหมายการศึกษา (ฉบับผูปฏิบัติ) เลม 3 / สํานักพัฒนากฎหมายการ อ 344.07 ร155 2549 ล3
164 รวมกฎหมายการศึกษา (ฉบับผูปฏิบัติ) เลม 3 / สํานักพัฒนากฎหมายการ 344.07 ร155 2549 ล3
165 รวมกฎหมายการศึกษา (ฉบับผูปฏิบัติ) เลม 4 / สํานักพัฒนากฎหมายการ อ 344.07 ร155 2549 ล4

166 รวมกฎหมายการศึกษา (ฉบับผูปฏิบัติ) เลม 4 / สํานักพัฒนากฎหมายการ 344.07 ร155 2549 ล4

167 รวมกฎหมายการศึกษา (ฉบับผูปฏิบัติ) เลม 5 / สํานักพัฒนากฎหมายการ อ 344.07 ร155 2549 ล5
168 รวมกฎหมายการศึกษา (ฉบับผูปฏิบัติ) เลม 5 / สํานักพัฒนากฎหมายการ 344.07 ร155 2549 ล5

169 รวมกฎหมายการศึกษา (ฉบับผูปฏิบัติ) เลม 6 / สํานักพัฒนากฎหมายการ อ 344.07 ร155 2549 ล6
170 รวมกฎหมายการศึกษา (ฉบับผูปฏิบัติ) เลม 6 / สํานักพัฒนากฎหมายการ 344.07 ร155 2549 ล6
171 รวมกฎหมายการศึกษา (ฉบับผูปฏิบัติ) เลม 7 / สํานักพัฒนากฎหมายการ อ 344.07 ร155 2549 ล7
172 รวมกฎหมายการศึกษา (ฉบับผูปฏิบัติ) เลม 7 / สํานักพัฒนากฎหมายการ 344.07 ร155 2549 ล7
173 รวมกฎหมายประจําป พุทธศักราช  2550 เลม 1 / สํานัก งาน เลขาธิการ ผู แทน อ 349.593 ร155 2550 ล1
174 รวมกฎหมายประจําป พุทธศักราช 2549 เลม 1 / สํานัก งาน เลขาธิการ ผู แทน อ 349.593 รก155 2550  ล1

175 รวมกฎหมายประจําป พุทธศักราช 2549 เลม 2 / สํานัก งาน เลขาธิการ ผู แทน อ 349.593 รก155 2550 ล2
176 รวมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (2475-2549) / สํานักงานเลขาธิการสภาผู 342.593 ร157 2549
177 รอยเทาเล็กๆ ของเราเอง / วินทร เลียววาริณ Lit 31
178 ระบบขนสง : แนวคิดและการพัฒนาชวงรัฐบาล ป 2550 / สรรเสริญ วงศชะอุม 380 ส339ร 2550
179 ระบบไฟฟากําลังและการคํานวณหาคากระแสลัดวงจร เลม 2/ สุรัตน นันตะสุคนธ 621.31 ส857ร 2551 ล2
180 ราชพฤกษบุหงารายา : 50 ปแหงมิตรภาพระหวางไทยและมาเลเซีย 2500-2550 / กระทรวงการตางประเทศ อ 327.5930595 ร425 2550
181 รายงานการวิจัย เรื่อง โครงการจัดทําฐานขอมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

้ ้ ้
สมพร ปานยินดี RH 338.47641336  ส265

182 รายงานการวิจัย เรื่อง โครงการจัดทําฐานขอมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
่ ่  ่

เบญจวรรณ อุชุพงศอมร RH 338.47681761  บ788

183 รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมป 2549 และแนวโนมป 2550 / สํานัก งาน สง เสริม วิสาหกิจ GP 658.022 รง451 2550
184 รูวิเคราะห เจาะเรื่องกองทุนรวม  / ธนัยวงศ กีรติวาณิชย 332.6 ธ214ร 2551
185 เรือ : วิถีชีวิตริมน้ําภาคกลาง / จินตนา กระบวนแสง 390.09593 จ482ร 2540
186 เรื่องวุนวายเมื่อฉันกลายเปนเจาหญิง / นายนอย Lit 34
187 แรกเริ่มเติมรัก / เมเปลขาว Lit 36
188 เลหตะวัน / ภิญญดา Lit 37

189 วัดในอําเภอปากเกร็ด / พิศาล บุญผูก 294.3435 พ757ว 2550
190 วิเคราะหพ้ินฐานหุนดวย SET SMART เซ็ทเทรด ดอท คอม 332.678 ว512 2548
191 วิจารณคดีหางทองฯ ถูกตีหัวแลวนําไปยิง ดังขอกลาวหาหรือไม? / ณรงค สิงหประเสริฐ พ 345.02523 ณ214ว 2548
192 ศักยภาพการคาและการลงทุนระหวางไทยและเวียดนาม / กนกวรรณ ประภาสัย PA 382.095930597  ก125
193 ศักยภาพการสงออกของอุตสาหกรรมสับปะรดไทย / อารีรัตน จันทรโพธศรี PA 658.848 อ663ศ 2550
194 ศักยภาพในการสงออกยาของประเทศไทย / วรปรัชญ ใหญสวาง PA 658.848  ว222ศ 2252
195 ศึกษาสภาพการดําเนินงานและการบริหารเชิงกลยุทธชาเขียวพรอมดื่มของบริษัท โออิชิ สุภัค สุขเกษม PA 658.4012 ส834ศ 2549
196 เศรษฐกิจพอเพียง : นําสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน : การตูนเศรษฐกิจพอเพียงฉบับ ศักดา แซเอียว พ 330.9593 ศ854 2550
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจําเดือนมีนาคม 2553

ลําดับที่  ช่ือเรื่อง  ช่ือผูแตง  เลขหมู

197 สคบ. กับการคุมครองผูบริโภค / สํานัก งาน คณะ กรรมการ คุม
 ิโ

381.34 ส128 2549

198 สรางการดสวย ดวยมือเรา : กรรมวิธีงาย ๆ ในการทําการดสวย ๆ ดวยตัวคุณเอง / นภัทร 745.5941  ส349 2539 ล1
199 สวนเที่ยงคืน / เพียรซ, เอ. ฟลิปปา Lit 30

200 สัญญาณและระบบกับการประยุกตใชโปรแกรม SCILAB / ปยะ โควินททวีวัฒน 621.3822 ป621ก 2552

201 สัปดาหสุดทาย / นวพร เรืองสกุล น น297ส 2551
202 สาธารณสุขของแผนดิน /  อ 923.1593 ส639 2550

203 สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสฉลอง สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา อ 370.3 ส678 2550
204 สําเนาเอกสารสําคัญวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามในสมัยรัชกาลที่ 6 / ชลธีร ธรรมวางกูร อ 294.3435 ส692 2550
205 แสงสูรยสองหลา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทิดพระเกียรติพระเชษฐภคินี 84 พรรษา / คณะกรรมการจัดทําหนังสือ อ 923.1593 ส965 2551
206 หนังสือประมวลการจัดกิจกรรม /โครงการทิ่สําคัญของกระทรวงมหาดไทยเพื่อเริ่มเฉลิม

ี ิ ื่ ใ โ ส ิ  80  5 ั  2550 /
กระทรวงมหาดไทย 353.3 ห144 2550

207 หลักเคมีทั่วไป เลม 1 / กฤษณา ชุติมา 540 ก282ห 2551 ล1
208 หวงใยคุณแม ดูแลลูกนอย : คูมือคุณแมฉบับสมบูรณ / เฟนวิก, เอลิซาเบท 618.2  ฟ599ห 2548

209 หิมพานตนิรมิต / ปราณธร (คาซี) Lit 41
210 หิมวาอธิษฐาน / อะมีราห Lit 40
211 อนามัยแมและเด็ก / ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล 618.2 อ176 2550

212 อยากรวย ตองรู : เคล็ด(ไม)ลับสู...อิสรภาพทางการเงิน เลมที่ 3 : รูจักเครื่องมือ / นําชัย เตชะรัตนะวิโรจน 332.024 น515อ 2549
213 อาณาจักรของดวงดาว / ยุพา วานิชชัย 523.1 ย412อ 2543
214 อาหารฮาลาล : วิชา ทอ 491 การศึกษาหัวขอสนใจ 1 / วิวัฒน หวังเจริญ 641.5677 ว743อ 2549
215 อุปกรณสารกึ่งตัวนําสําหรับวงจรรวมยุคใหม / สิทธิชัย โภไคยอุดม 621.38152 ส722อ 2551
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