
รายชื่อหนังสือใหม สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจําเดือนมิถุนายน2554

ลําดับ
ที่

ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขหมู

1 "งําประกาย" กโลบายไรผูตอตาน / เหง อูอั๊ง พ 355.02 ห252ง 

2 Ad@chula on contemporary views on advertising volume 1 / สราวุธ อนันตชาติ 659.1 อ941 2549 ล1

3 Ad@chula on contemporary views on advertising volume 2 / สราวุธ อนันตชาติ 659.1 อ941 2550 ล2

4 Adding value through project management of CDM / Elizabeth M. Bennet 658.404  A224 2000

5 Advanced intelligent computing theories and applications / Huang, De-Shuang 006.3 H874A 2007

6 Aeronautical public correspondence by satellite / Brisibe, Tare 343.097 B859A 2006

7 An introduction to database systems / Date, C. J 005.74  D232I 2000

8 Analysis of derivatives for the CFA program / Chance, Don M 332.645 A54 2003

9 Anti-dumping law and practice of China / Wu, Xiaochen 343.072951 w959A 
200910 Antidumping: a developing country perspective / Raslan, Reem Anwar Ahmed 33.087 R222A 2009

11 Application cases in MIS :/ Morgan, James N 658.4038011 

12 Applied business statistics making better business decision / Black, Ken 519.5 B627A 2011

13 Bad Boy Brothers แรงอยางเธอตองเจอมาเฟย / may112 Lit 145

14 Best HR practices in Thailand /  Siriyupa Roongrerngsuke 658.3 S619B 2010

15 Brick by brick : the building of an ASEAN economic community / Denis Hew, editor 338.959 B849  

16 Brief atlas of the human body / Thibodeau, Gary A R 611.00222 

17 Concepts in clinical pharmacokinetics / DiPiro, Joseph T 615.7 D596C 2010
18 Concepts in pharmacogenomics / Zdanowicz, Martin M 615.7 Z39C 2010
19 Corporate Governance / Kittipong Urapeepatanapong 658.4 K62C 2006
20 Corporate information strategy and management : text and cases / Applegate, Lynda M 658.4038011 

A648C 1997
21 Creating "greater Malaysia" : decolonization and the politics of merger / Tan Tai Yong 320.959 T161C 
22 Criminal law : the basics / Herring, Jonathan 345.42 H567C 2010
23 Data structures using Modula-2 / Sincovec, Richard F 005.73 S616D 1986
24 Database performance tuning handbook / Dunham, Jeff 005.756 D917D 1998

25 Database system concepts / Silberschatz, Abraham 005.74 S582D 2002

26 Decision support systems and intelligent systems / Turban, Efraim 658.4030285 

27 English for nurses / Siripen Sutharoj 428.24 S619E 2009

28 Enterpreneur / ธันยวัชร ไชยตระกูลชัย พ 791.4 ว776 2548

29 Extended stability for parenteral drugs / Bing, Caryn M 615.855 B613E 2009

30 Financial Accounting (11th ed)/ Williams, Jan R 657 W724F 2003
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ลําดับ
ที่

ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขหมู

31 Flow measurement handbook  /  Roger C. Baker 681.28 B178F 2000
32 Getting a dial tone : telecommunications liberalisation in Malaysia and the Philippines /  Lorraine Carlos Salazar 384.0959 S161G 

33 HR แบบฟอรมและรายงานในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล / ลัดดา เตมีย 658.3 ล238อ 2551

34 Icc model international technology transfer contract International Chamber of 346.0436 I15 2009

35 Icc model international trademark licence International Chamber of 346.0488 I15 2008

36 Impediments to cross-border investments in Asian bonds / Douglas Arner 332.6323 A748I 
2005

37 Information systems management in practice / McNurlin, Barbara C 658.4038011 
M169I 2004

38 Intellectual property enforcement / Li, Xuan 346.048 I61 2009
39 Intensive elementary Chinese course : listening and speaking I / Xiao, Xi Qiang 495.1824 X6I 2010 

40 Intensive elementary Chinese course : listening and speaking II / Xiao, Xi Qiang 495.1824 X6I 2010 

41 Intensive elementary Chinese course : listening and speaking III / Xiao, Xi Qiang 495.1824 X6I 2009 
v3

42 Intensive elementary Chinese course : listening and speaking IV / Xiao, Xi Qiang 495.1824 X6I 2010 

43 Introduction to engineering design and problem solving /  Arvid R. Eide.. 620.0042 E34I 
44 KPI...ทําใหงายๆ / วรภัทร ภูเจริญ 658.4012 ว233ค 

2551
45 Language, nation, and development in Southeast Asia / Lee Hock Guan 306.44959 L287 

2007
46 Linear programming and network flows / Bazaraa, Mokhtar S 519.72 B362L 2010
47 Lost in transition : Malaysia under Abdullah / Ooi Kee Beng 324.2209595 
48 Making an ASEAN-EU FTA work for European business  / Rahul Sen, editor 382.71 M235 2008
49 Marketing 101 : การบริหารการตลาดยุคใหม / ศรีสุภา สหชัยเสรี 658.8 ศ277ม 2550

50 Master in security / จตุชัย แพงจันทร 005.8 จ134ม 2553
51 Maynard's industrial engineering handbook / Kjell B. Zandin, editor 658.5 M471 2001
52 Model การจัดการศึกษาและแหลงการเรียนรูสรางสรรค /  ถวัลย มาศจรัส 370.118 ถ267ม 

2553
53 Modernity and re-enchantment : religion in post-revolutionary Vietnam /  Philip Taylor, editor 299.592 M689 2007
54 Numerical methods for fluid dynamics: with applications to geophysics / Durran, Dale R 532.05 D965N 2010

55 Political and security dynamics of South and Southeast Asia / Daljit Singh, editor 355.033095 P769 
2007

56 Private dispute resolution in international business : negotiation, mediation, arbitration 
volume I /

Berger, Klaus Peter 347.09 B496P 2009 
v1
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ลําดับ
ที่

ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขหมู

57 Private dispute resolution in international business : negotiation, mediation, arbitration 
volume II /

Berger, Klaus Peter 347.09 B496P 2009 
v2

58 Research methods in applied linguistics /  Zoltan Dornyei 418 D713R 2007
59 Responding to globalization : nation, culture, and identity in Singapore /  Selvaraj Velayutham 306.095957 

V434R  2007
60 SAS essentials : a guide to mastering SAS for research / Elliott, Alan C 519.50285 E46S 

61 Service marketing การตลาดบริการ / สมวงศ พงศสถาพร 658.8 ส278ซ 2547
62 Southeast Asian affairs 2009 / Daljit Singh, editor R 330.959 S727 

2009
63 Southern Thailand : the dynamics of conflict / John Funston 303.69 F982S 2008
64 Space law : current problems and perspectives for future regulation / Benko, Marietta 341.47 S732 2005

65 Supply management / Sathit Parniangtong 658.5 S253S 2009
66 Take off : ทะยานสูเพดานธุรกิจ กอง บรรณาธิการ วาร สาร 

How-to in business
พ 650 ท592 2537

67 Teaching early reading and phonics : creative approaches to early literacy / Goouch, Kathy 372.465 G659T 2011

68 Test on TOEIC grammar and reading / ภาณุ ปรัชญะวิสาล 428.0076 ภ431ท 

69 The Asia-Pacific security lexicon / David Capie, Paul Evans 355.031095 

70 The economics of human systems integration  / William B. Rouse 658.3 E19 2010
71 The law of air warfare : contemporary issues / Ronzitti, Natalino 341.46 L415 2006

72 The population of Singapore / Saw Swee Hock 304.6095957 
S271P 2007

73 Time history’s greatest events  Kelly Knauer, editor 909 T583 2010
74 Trade mark law and sharing names / Fhima, Ilanah Simon 346.240488 T763 

2009
75 Using XML with legacy business applications / Rawlins, Michael C 005.72 R259U 2004

76 Visualizing project management : models and frameworks for mastering complex systems / Forsberg, Kevin 658.404 F732V 2005

77 Wheater's review of histology and basic pathology / Baldwin, Kate M 611.018 W556 2010

78 Why CEOs fail: the 11 behaviors that can derail your  climb to the top and how to manage Dotlich, David L 658.42 D725W 2003

79 Why smart executives fail: and what you can learn from their mistakes / Finkelstein, Sydney 658.409 F499W 2003

80 กฎหมายแรงงาน ประเด็นรอน ตองรู / สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา พ 344.01 ส723ก 
81 กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกตใชทางคลินิก /  พรศิริ พันธสี 610.73 พ282ก 2554
82 กระบวนการและเทคนิคการลดคาใชจายพลังงาน สําหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม / วัชระ ม่ังวิทิตกุล 333.7965 ว382ก 

83 กระบวนการออกแบบยอนกลับ : การพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการสอนอิงมาตรฐาน /  พิมพันธ เดชะคุปต 375.001 พ721ก 
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ลําดับ
ที่

ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขหมู

84 กลยุทธการตอสูปองกันตัว รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด : แบบทหารรบพิเศษ แบบนักมวย และการ
ตอสูดวยอาวุธ /

พลาม พรมจําปา 613.66 พ456ก 2553

85 กลยุทธราคา 101 / นภวรรณ คณานุรักษ 658.816 น195ก 2549

86 กลยุทธสื่อสารการตลาด / ชื่นจิตต แจงเจนกิจ 658.802 ช592ก 2548

87 กลศาสตรของวัสดุ /  Ferdinand P. Beer 620.1123 บ872ก 
88 กลศาสตรยานยนต / ฉัตรชัย หงษอุเทน 629.2 ฉ232ก 2552
89 กวาจีนใหมจะไดเกิด / ประณีต ธาราทิพย 951 ก322 2553

90 กายวิภาคศาสตรประยุกตของชองทอง / เกล็ดแกว ดานวิวัฒน 611.95 ก769ก 2552

91 การขนสงสินคาทางทะเล / กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 387.5 ก136ก 2553

92 การคํานวณความเขมขนของสารละลายเพื่อปฏิบัติการเคมีวิเคราะห / พัชรี ธีรจินดาขจร 541.34 พ524ก 2553
93 การเงินธุรกิจ / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล 658.15 ฐ312ก 2553
94 การจัดการกองทุนชุมชนในชนบท : กรณีศึกษาชุมชนพื้นราบ / วิชุลดา มาตันบุญ RH 352.73 ว545ก 

95 การจัดการคนเจาปญหา / ฮูเวอร, จอหน พ 658.3 ฮ581ก 2551

96 การจัดการเรียนรูตามสภาพจริง / ชัยวัฒน สุทธิรัตน 370.1523 ช432ก 
2554

97 การจัดการและการวางแผนพัฒนาหลักสูตร / สุทธนู ศรีไสย 375.001 ส771ก 
2551

98 การจูงใจคน / ซิลเวอรสเตน, แบรรี่ พ 658.314 ซ331ก 
2551

99 การตลาดฉบับคอตเลอร / คอตเลอร, ฟลิป พ 658.8 ค183ก 2550

100 การตลาดภายใน / นภวรรณ คณานุรักษ 658.8 น195ก 2551

101 การตลาดระหวางประเทศ / ศศิวิมล สุขบท 382 ศ311ก 2553

102 การทําความเย็นและการปรับอากาศ / ชูชัย ต.ศิริวัฒนา 621.56 ช647ก 2553

103 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ / ประเวศน มหารัตนสกุล 658.3ป384ก 2543

104 การบริหารบรรษัทขามชาติ สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย 658.049 ส754ก 2553

105 การบริหารพื้นที่หนางาน / Endo, Isao นกุล 658.5 อ894ก 2551

106 การบริหารเวลา / ฮูเวอร, จอหน พ 658.4093 ฮ581ก 

107 การบัญชีการเงิน / วิลเลียม, แจน อาร 657.48  ว722ก 2549

108 การบัญชีตนทุน / กิ่งกนก พิทยานุคุณ 657.42 ก631ก 2548

109 การบัญชีภาษีมูลคาเพิ่มชั้นสูง / อมรศักดิ์ พงศพศุตม 657.46 อ289ก 2553
110 การบัญชีสําหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ / วรศักดิ์ ทุมมานนท 657.73 ว287ก 2552

111 การประมาณราคากอสราง / วิสูตร จิระดําเกิง 692.5 ว796ก 2553
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ลําดับ
ที่

ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขหมู

112 การประเมินโดยอิงกับความสามารถ / เฟลทเชอร, เชอรลีย 658.3125 ฟ636ก 

113 การเปนสมัยใหมกับแนวคิดชุมชน / ฉัตรทิพย นาถสุภา 307 ฉ233ก 2553

114 การผลิตยาปราศจากเชื้อและน้ํายาฆาเช้ือ /  เพ็ญนภา ศรีหริ่ง 615.19 พ887ก 2554
115 การพัฒนาตัวบงชี้การบริหารกิจการที่ดีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน/ บังอร พฤกษารุงเรือง T/มส 378.04  บ249ก

116 การพัฒนาหลักสูตร / บุญเลี้ยง ทุมทอง 375.001 บ565ก 
117 การเมืองของประชาชน / กุหลาบ สายประดิษฐ พ 320 ก741ก 2548

118 การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม วันทนี พันธุประสิทธ์ิ 697.92 ว432ก 2552
119 การเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง สุดาพร ลักษณียนาวิน 378.593 ก499 2553
120 การลงทุนในกองทุนรวมพิเศษ / สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน 332.6327 ก499 2551

121 การวิเคราะหความถี่ของอุทกภัย / ชวลิต ชาลีรักษตระกูล 551.48 ช281ก 2551
122 การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ 658.5 ก677ก 2553
123 การวิจัยการตลาด / กุณฑลี รื่นรมย 658.83 ก712ก 2551

124 การวิจัยทางการศึกษา / ไพศาล วรคํา 370.72 พ997ก 2552

125 การวิจัยธุรกิจ / เอกชัย อภิศักดิ์กุล 001.42 อ873ก 2553

126 การวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร / จันทิมา เขียวแกว 302.23072 จ285ก 

127 การวิจัยประเมินความตองการจําเปน / สุวิมล วองวาณิช 001.4 ส882ก 2550
128 การศึกษาสื่อมวลชนดวยทฤษฎีวิพากษ กาญจนา แกวเทพ 302.23 ก425กศ 2547
129 การสอนกระบวนการคิด : ทฤษฎีและการนําไปใช / ชนาธิป พรกุล 371.3 ช149กท 2554
130 การส่ือสารของมนุษย /  กรรณิการ อัศวดรเดชา 302.2 ก173ก 2553
131 การส่ือสารเชิงอวัจนภาษา : รูปแบบและการใช / กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย 302.222 ก425ก 

2550
132 การสื่อสารทางการตลาด / สิทธิ์ ธีรสรณ 658.802 ส721ก  2552

133 การเสริมสรางและปองกันวัยรุนจากความเสี่ยง / บิกแลน, แอนโทนี่ 305.235 บ321ก 2552

134 การออกแบบการสอนแบบยอนกลับ / ฆนัท ธาตุทอง 371.39 ฆ219ก 2553
135 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก : วิธีกําลังและหนวยแรงใชงาน /  สําเริง รักซอน 624.18341 ส712ก 
136 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพเพ่ือผลิตงานโฆษณา / สกนธ ภูงามดี 659.132 ส115ก 

2554
137 เกง C# ใหครบสูตร ฉบับ OOP / นิรันดร ประวิทยธนา 005.262 บ648ก 2553

138 เกมลึกลับลุนรักขามดินแดน / หนูการตูน Lit 12

139 เกร็ดภาษานารู / จิดาภา ฟชเชล 423.13 จ391ก 2552

140 เกาะชายจีวร : เรื่องเลาของศิษยพระพุทธะ / จิตติมณฑน มหาวัจน พ 294.363 จ424ก 
2553
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ลําดับ
ที่

ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขหมู

141 แกปญหารถเสียดวยตนเอง / สมปอง คงนิ่ม 629.287 ส261ก 
2553

142 ขนมอบอรอยสไตลอเมริกัน / Caitlyn Webster 641.815 ว916ข 
143 ขาพเจาทดลองความจริง : อัตชีวประวัติของมหาตมา คานธี / คานธี, โมหันทาส การามจันทร 923.254 ค333ข 2553

144 ขาวไทย : การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางการผลิตและชองทางการกระจาย /  สมพร อิศวิลานนท 338.17318 ส266ข 
145 เขมร "ถกสยาม" / ศานติ ภักดีคํา 327.5930596 ศ343

146 เขาวาขอย บา / วิมล กิจบํารุง พ 920.71 ว663ข 2552

147 ครอบครัวสบายสไตลลานนา : วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพเด็ก / พรรณเพ็ญ เครือไทย RH 305.23 พ265ค 
2551

148 ความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย / พิศวาท สุคนธพันธุ 346.0482 พ753ค 
2552

149 ความเปนครู / ยนต ชุมจิต 371.12 ย134ค 2553
150 ความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ในบริษัท / สมปอง หนูแหยม PA 302.35 ส761ค 

2553
151 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกองทุนรวม / สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน 332.6327 ค181 2551

152 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย อาณัติ ตะปนตา 628.4 อ618ค 2553
153 ความรูเบื้องตนและการวิเคราะหตราสารหนี้ที่ไมมีสิทธิแฝง / สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน 332.6323 ค181 2550

154 ความรูพ้ืนฐานทางคลินิก การรักษาผูปวยทางออรโธปดิกค / ยงยุทธ ศิริปการ 617.47 ย127ค 2553
155 ความรูพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล / พูลพร แสงบางปลา 621.8 ค181 2553
156 ความรูสึกดี...ที่เรียกวารัก 33  Lit 150
157 ความสุขของสมเด็จพระเทพฯ / โกวิท วงศสุรวัฒน พ 923.1593 ก951
158 ความเสียหายของวัสดุทางวิศวกรรม / ชาวสวน กาญจโนมัย 620.1126 ช529ค 

159 คัมภีรการจัดการสมัยใหม / ชัยเสฏฐ พรหมศรี 658 ช446ค 2551

160 คัมภีรการลงทุนแบบเนนคุณคา / เกรแฮม, เบนจามิน 332.678 ก762ค 2553

161 คัมภีรระบบนิวแมติกส / เดชฤทธ์ิ มณีธรรม 629.8045 ด837ค 
162 คําอธิบาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 /  ไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ 343.09999 พ981ค 
163 คําอธิบายกฎหมาย วาดวยศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / เผด็จ โชคเรืองสกุล 342.0664 ผ761ค 

2553
164 คิดธุรกิจเขียนอังกฤษ / ชัชนิต มุสิกไชย มหาคุณ พ 428 ช354ค 2548
165 คิดและเขียนใหเปนบทภาพยนตร /  นิวัฒน ศรีสัมมาชีพ 791.437 น673ค 
166 คุณสมบัติและพฤติกรรมการรับแรงของคอนกรีต / บวร อิศรางกูร ณ อยุธยา 691.434 บ235 2553
167 คูมือ powerpoint 2010 ฉบับสมบูรณ / ดวงพร เกี๋ยงคํา 005.369 ด211ค 2553

168 คูมือ Windows server 2008 R2 ฉบับใชงานจริง step by step / ธัญพล ษณะนาคินทร 005.4469 ธ468ค 
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ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขหมู

169 คูมือกดจุด 174 จุด หยุดปวยตามหลักแพทยจีน / วรรธนะ มโนภินิเวศ พ 615.822 ค695 2552

170 คูมือการเขียนโปรแกรมดวย Microsoft Visual C#.net ฉบับสมบูรณ / บัญชา ปะสีละเตสัง 005.71262 บ253ค 
2546

171 คูมือการจัดกระบวนการสานเสวนา / ปาริชาด สุวรรณบุบผา 302.2242 ป554ค 
2553

172 คูมือการจัดการคลังสินคาและการกระจายสินคา / ธนิต โสรัตน 658.785 ธ262ค 2552

173 คูมือการสงเสริมทรัพยสินทางปญญาในสถาบันการศึกษา / ชนิตา รักษพลเมือง GP 378.101 ช153ร 
2551

174 คูมือการออกแบบระบบงานฐานขอมูล / สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล 005.74 ส282ค 2553
175 คูมือใชงาน Xda II mini อยางมืออาชีพ / จีราวุธ วารินทร 004.16 จ575ค 2548
176 คูมือทําธุรกิจคารแครแบบมืออาชีพ 2 / อรรถ ระบายเพชร 338.47 อ346ค 2552
177 คูมือปฏิบัติสําหรับผูตรวจสอบภายใน และกรรมการตรวจสอบ เพ่ือการกํากับดูแลกิจการที่ดี / สุวิมล กุลาเลิศ 658.4013 ส882ค 

178 คูมือเรียน Web programming ดวย PHP, MySQL และ AJAX / คะชา ชาญศิลป 005.74 ค229ค 2554
179 คูมือเรียนโครงสรางขอมูลดวย Java / ปยทัสน ฉัตรวรวิทย 005.73 ป618ค 2552
180 คูมือหลักสูตรสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา / ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 332.6 คห695 2549

181 คูมือหลักสูตรสําหรับผูลงทุนและผูประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย / ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 332.6 ค695 2549

182 เครื่องยนตสันดาปภายใน / อุตสาห จิรากร 621.43 อ813ค 2551
183 เครื่องสงกําลังและชุดเพลาสงกําลังแบบอัตโนมัติ / ประณต กุลประสูตร 629.24 ป254ค 2552
184 เคล็ดไมลับ...ความสําเร็จ ศุภชัย ศรีศุภอักษร 334.22 ศ684ค 2552
185 งานเครื่องยนตแกสโซลีน / ประสานพงษ หาเรือนชีพ 621.43 ป399ง 2553
186 งานเพนทเพ่ือการตกแตง / จิราพัทธ แกวศรีทอง 751.4 จ534ง 2553
187 งานเพลิน...เงินดี เรียนพีอาร  พ 659.2 ง311 2553
188 จดหมายเหตุวังไกลกังวล สมัยรัชกาลที่ 7 / กรรณิการ ตันประเสริฐ 025.341 ก173จ 2552

189 เจาะเกราะ CU-TEP แนวใหม / โพรสเกรด ทีม 428.0076 จ758 2550

190 เจาะลึกหลักบัญชีและหลักกฎหมายภาษีอากร วรศักดิ์ ทุมมานนท 657.46 ว287จ 2552
191 ฉีกไอเดียใหเปนธุรกิจ "เงินลาน" เขาทํากันอยางไร ? / อภิชาติ เกรียงไกรวุฒิ พ 650.1 อ252ฉ 2553

192 ชองวางแหงกฎหมาย / หยุด แสงอุทัย 347.077 ห257ช 2552

193 ชีวิตสํามะหาอันใด / เรวัตร พันธุพิพัฒน รส ร769ช /b2545
194 ใชเงินแบงคทําธุรกิจดีกวา / นุกูล เรืองอุทัย พ 332.1753 น722ช 

2553
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ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขหมู

195 ใชใหเปน เลนใหเพลิน iPhone 4 +100 แอปพลิเคช่ัน /  นรินทร อยูดี 004.165 น243ช 
2554

196 โดมิโนเอฟเฟคตทางรอดเศรษฐกิจไทยบนเสนดายวิกฤติโลก / เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ พ 330.9593 อ876ด 
2552

197 ตนกําเนิดชาและเหลาจีน /  จังเจี้ยนล่ี พ 641.877 จ234ต 
2552

198 ตนกําเนิดช่ือแซจีน /  สํานักพิมพเอเชียแพ็ค พ 929.42 ต124 
2553

199 ตนกําเนิดอาหารจีน / สีวสือเทา พ 641.5951 ส733
 2553200 ตายไมเปน...การตลาดขั้นเทพ / วิมล อังสุนันทวิวัฒน พ 658.8 ต344 2553

201 ตารางทอ : สําหรับผูรับเหมากอสรางและวิศวกร /  ที กรุฟ ออฟ เอ็นจิเนียร 621.8672 ต344 
2552

202 ตารางออกแบบโครงสรางอาคาร /  เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน 624.1834 กต 2552
203 ต่ืนรูสูแสงสวาง / โบเดียน, สเตฟาน พ 204.2 บ918ต 2551

204 เตรียมสอบ CU-TEP : Chulalongkorn University Test of English Proficiency [วีซีดี]  VCD 1003 M 2553 
c1

205 ถีบ...นิวซีแลนดเกาะใต เหมือนไดไปสวรรค / เทพย-สิทธานี พ 919.304 ท617ถ 
2553

206 ทฤษฎีเครื่องยนตดีเซล / ประณต กุลประสูตร 621.436 ป254ท 

207 ทฤษฎีเครื่องยนตเบนซิน / ประณต กุลประสูตร 621.434 ป254ท 
2552

208 ทองเมืองจีน ดินแดนกําแพงมหัศจรรย / อํานาจ เจริญศิลป พ 915.104 อ686ท 
2552

209 ทองยุโรปแสนสวย / อํานาจ เจริญศิลป พ 914.04 อ686ท 
2552

210 ทางออกประเทศไทยในภาวะวิกฤต / ยุคอนารยะ พ 320.9593 ย337ท 
2553

211 ทําตลาดบน Facebook ฉบับประยุกตใชแอพพลิเคชั่น / อรภัค สุวรรณภักดี 658.800285467 อ
337ท 2553

212 ทําไมตองแสรงโง  : คนฉลาดแสรงโงเลม 2 / ทาคาชิ, อิบูคิ พ158 ท374ค 2553
213 ทุนเรียนฟรีที่เรียนตอจีน / สมบูรณ อิชยาวรกุล อ 371.223 ทน553 

2553
214 ทุนเรียนฟรีที่เรียนตออังกฤษ / สมบูรณ อิชยาวรกุล อ 371.223 ทร553 

2553
215 เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจ / ศรีสุภา สหชัยเสรี พ 658.4012 ศ277ท 

2547
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216 เทคนิคการทําขอสอบ TOEFL โดยไมตองแปลโจทย 1 / พนิตนาฏ ชูฤกษ 428.0076 พ211ท 
2552 ล1

217 เทคนิคการวางแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนงานขององคกร (ภาคปฏิบัติ) / ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ 658.402 ธ557ท 2553

218 เทคนิคพิชิตโทเฟลและปริญญาโท / เศรษฐวิทย 428.0076 ศ866ท 
2553

219 เทอรโมไดนามิกสวิศวกรรมเคมี / ภัทรพรรณ ประศาสนสารกิจ 660.2969 ภ368ท 
220 เที่ยวภูเก็ต / บีวาว แฟมิล่ี พ 915.9304 บ361
221 ไทยเอ็นจีโอ / ยุทธนา วรุณปติกุล พ 361.76 ย355ท 

2553
222 นักลาแหงราตรี / แคสต, พี. ซี น ค949น 2553 ล6
223 นิมิตอําพราง / แคสต, พี. ซี น ค949น 2553 ล4
224 นิราศลอนดอนและจดหมายเหตุเรื่องราชทูตไทยไปประเทศอังกฤษ ในรัชกาลที่ 4 / หมอมราโชทัย 895.911 ร438น 

2553
225 นิเวศวิทยาระบบนิเวศ / จิรากรณ คชเสนี 577 จ531น 2552
226 แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับหลักทรัพย / สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน 332.632 น927 2551
227 บวงรักเหนือคําสาป / อัญชรีย Lit 24
228 เบื้องแรกของเศรษฐศาสตร / วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร 330.092  ว555บ 2552

229 ประเทศไทย : กาวไปขางหนาดวยการพัฒนาที่สมดุล / จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 330.9 จ537ป 2553
230 ปรัชญาการบริหารระบบเศรษฐกิจ / สุชาติ ธาดาธํารง 330.9593 ส761ป 

2553
231 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา / ณดา จันทรสม GP 330.9593 ป432 

2551
232 ปลดหนี้ ทําไง! / ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ 332 ศ732ป 2551
233 ปวดทองประจําเดือน / ชัญวลี ศรีสุโข พ 618.172 ช362ป 

2553
234 ปะปดพิจิตรวาร : สมุดบันทึกภาพปะปดฝพระหัตถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราช

กุมารี /
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ 745.54 ท622ป 2553

235 ปจจัยที่มีตอความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้อสินคาผานรานคาปลีกสมัยใหมของผูบริโภค / จิรวรรณ ดีประเสริฐ PA 658.87 จ511ร 
2552

236 เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน / แพตเตอรสัน, เคอรรี่ พ 158.1 พ955ป 2552

237 ไปเที่ยวรัสเซียกับผมไหม / ไมตรี ลิมปชาติ พ 914.7 ม965ป 2552

238 ผาพันธุศาสตร /  Steve Jones พ 576.5 จ892ผ 
239 แผนกลยุทธ : กุญแจสูความสําเร็จในการบริหารงานและธุรกิจ / ประดิษฐ ภิญโญภาสกุล 658.4012 ป267ผ 
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ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขหมู

240 แผนแบบการทดลอง และการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม R / นราทิพย จ่ันสกุล 519.5 น232ผ 2552
241 ฝกสรางมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นจากตัวอยางจริง Flash / ชลมารค พันธุสมบัติ 006.7869 ช225ฝ 

2551
242 พจนานุกรมศัพทพอลิเมอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัญฑิตยสถาน อ 547.840 พ174 2551

243 พรสวรรคนักขาย สรางไดดวยมือคุณ / คม สุวรรณพิมล พ 658.81 ค144พ 
2551

244 พฤติกรรมการบริหารองคการสาธารณะ / วันชัย มีชาติ 658.4 ว426พ 2551
245 พฤติกรรมองคการ / ภาวิณี เพชรสวาง 302.35 ภ478พ 2552
246 พลังรัก พลังอํานาจ / อดัม คาเฮน พ 303.484 ค349พ 

2553
247 พอลิเมอรและชีวโมเลกุลในสารประกอบอินทรีย / พัฒนา ธีรพรชัยสิทธ์ิ 547.7 พ532พ 2553
248 พัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ันดวย PHP รวมกับ MySQL และ Dreamweaver / บัญชา ปะสีละเตสัง 005.71262 บ253พ 

2553
249 พันธุศาสตรมนุษย / อมรา คัมภิรานนท 599.935 อ293พ 

2546
250 พิชิต CU-TEP grammar / Postgrad Team 428.0076 พช647 

2552
251 เพลินเสียงเจา / หวงหลิง Lit 147
252 ภัยผูหญิงกับเทคนิคปองกันตัวพรอมวิธีเอาตัวรอด / ปราบ ประกาศิต พ 363.1 ป448ภ 
253 ภาพลวงตา / แคสต, พี. ซี น ค949ภ 2553 ล2

254 ภาพแหงความทรงจํา : รวมเรื่องสั้นที่ครบวงจรของ "ครู" / ชูวงศ ฉายะจินดา รส ช682ภ 2553
255 ภาวะผูนํา / รังสรรค ประเสริฐศรี 303.34 ร314ภ 2551
256 ภูมิปญญาทองถิ่นในการบริหารจัดการน้ําอุปโภคบริโภค / เทวารักษา เครือคลาย RH 363.61 ท649ภ 

2552257 ภูมิศาสตรปรัชญาแหงมวยไทย : มหาเวทยมวยไทย / อัตถนิช โภคทรัพย 796.83 อ537ภ 2552
258 โภชนาการตานพิษ / กระยาทิยพ เรือนใจ พ 613 ภ922 2552
259 มนุษยกับสังคม /  อําไพ หม่ืนสิทธ์ิ 301 อ696ม 2553
260 มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ [วีซีดี] ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป VCD 00969 M 2554
261 มายาลิขิต / แคสต, พี. ซี น ค949ม 2553 ล3

262 มือใหม สรางเว็บไซต Photoshop + Dreamweaver / ประภาพร ชางไม 006.6869 ป342ม 

263 เมารัก / จ้ันชิง Lit 7
264 ยอดนักขายผูย่ิงใหญ / ซันท, ทอม พ 658.85 ซ141ย 

265 ยางสามขุม / สํานักพิมพโซลิด บุกส พ 920.71 ย233 
266 ยาที่มีผลตอเลือด / นุชนาฏ เสือเล็ก 615.71 น724ย 2552

267 ยุทธวาที การใชวาจาเปนอาวุธ / หวง, เหวินฉง พ 808.5 ห353ย 2553
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ลําดับ
ที่

ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขหมู

268 รอยประทับ / แคสต, พี. ซี น ค949ร 2553 ล1

269 ระบบนวัตกรรมรายสาขาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรูและเชิงสรางสรรค  / ภัทรพงศ อินทรกําเนิด RH 338.4791 ภ366
ร 2553

270 ระบบไอซีที และการจัดการยุคใหม / พงษศักดิ์ ผกามาศ 658.4038 พ164ร 

271 ระบาดวิทยา /  ไพบูลย โลหสุนทร 614.4 พ979ร 2553
272 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ / นราศรี ไววนิชกุล 001.42 น241ร 2552
273 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ / นราศรี ไววนิชกุล 001.42 น241ร 2551
274 รางวัลจากปา / ณัฐวัฒน อุทธังกร รส ณ359ร 2553
275 ราชาแหงธุรกิจโฆษณา / โรมัน, เคนเนท พ 659.1 ร941ร 2553

276 รูจัก...ระบบการผลิตแบบลีน / นิพนธ บัวแกว 658.5 น616ร 2551
277 รูทันภัยอาชญากรรมและภัยพิบัติ / กานท วิทยาพร 364.4 ร715 2553
278 เรงสปด ติดปกงานขาย / บอยแลน, ไมเคิล พ 658.81 บ243ร 

2551
279 เรียนลัดสรางเว็บแอพพลิเคชันดวย PHP & MySQL ฉบับ Workshop / ธันยพัฒน วงศรัตน 005.71262 ธ469ร 

280 เรื่องเลาจากรางกาย เขาใจรางกายพฤติกรรมและธรรมชาติ ผานกระบวนการวิวัฒนาการ ชัชพล เกียรติขจรธาดา พ 612 ช356ร 2554
281 เลาเรื่องราชาธิราช / วิเชียร เกษประทุม 895.914 ว559ล 

2553
282 โลกของการกระจายเสียง จากจุดเริ่มตนสูยุคโลกาภิวัฒน /  วิภา อุตมฉันท 384.54 ว645ล 2546
283 โลกนี้ไมมีอะไรฟรี ภาค 4 / วรากรณ สามโกเศศ พ 330  ว296ล 2547 

ภ4
284 วรรณกรรมการสงคราม / กุลนรี ราชปรีชา 895.91358 ก726ว 

285 วิจัยธุรกิจยุคใหม / วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน 650.072 ว385ว 
2553

286 วิถีไทยในลิลิตพระลอ / สุมาลี วีระวงศ 895.91109 ส842ว 
2549

287 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม / เกษม จันทรแกว 577 ก783ว 2553

288 วิมุตตะมิติ : มหัศจรรยแหงโลกภายใน / สิริอัญญา 294.3444 ส732ว 
2553

289 วิวาหนี้มีรักแท / อัญชรีย Lit 151
290 เวียดนามกลางพายุฝน / วันรวี รุงแสง พ 915.9704 ว436ว 

2553
291 ศักยภาพของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดทองเที่ยวหลักของประเทศไทย / ม่ิงสรรพ ขาวสอาด RH 647.94 ม559ศ 

2553
292 ศัพทหมวดจีน-ไทย : คําอาน-คําแปลไทย ทันสมัย-ใชบอย / พนัส ยงเชาวน 495.181 พ196ศ 2548
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ลําดับ
ที่

ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขหมู

293 ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุมครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม / กาญจน วรกุล 342.0269 ก421ศ 
2552

294 ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน / กมล โสตถิโภคา 342.0269 ก134ศ 
2553

295 ศาสตรการเขียน / สุทิติ ขัตติยะ 808.066 ส778ศ 
2552

296 ศิลปะการครองใจลูกคา / เคล็กก, ไบรอัน พ 658.812 ค761ส 
2546

297 ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง : คูมือกระบวนกรจิตตปญญา / ธนา นิลชัยโกวิทย 153.15 ธ231ศ 2552
298 ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร /  วรวุฒิ ภักดีบุรุษ 302.2242 ว285ศ 

2552
299 ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร / แวอาชีซะห ดาหะยี 302.2242 ว958ศ 

2553
300 เศรษฐกิจแหงประเทศไทย / วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร 330.9593 ว555ศ 

2553
301 เศรษฐมิติประยุกตเพ่ือการวิจัย / พฤทธสรรค สุทธิไชยเมธี 330.015195 พ435

ศ 2553
302 เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการ / รัตนา สายคณิต 338.5 ร376ศ 2552
303 สงครามจันทรา / แคสต, พี. ซี น ค949ส 2553 ล5
304 สตรีผูทรงอิทธิพลแหงวงการบันเทิง...โอปราห วินฟรีย / โลว, เจเน็ต พ 927.9145 ล966ส 

2552
305 สภาวะการศึกษาไทย ป 2550/2551 ปญหาความเสมอภาค และคุณภาพของการศึกษาไทย / วิทยากร เชียงกูล RH 379.593 ว583ส 

2551
306 สรางเว็บและเพ่ิมลูกเลนดวย HTML & XHTML / ประชา พฤกษประเสริฐ 006.74 ป231ส 2553

307 สอนเด็กใหมีจิตสาธารณะ / ชัยวัฒน สุทธิรัตน 372.0115 ช432ส 
308 สัญญาซื้อขายลวงหนาสินคาเกษตร : หลักการและการประยุกตใชกับตลาดสินคาเกษตรลวงหนา สํานัก งาน คณะ กรรมการ กํากับ

้
338.17 ส555 2552

309 สุขภาพจิต / โกศล วงศสวรรค 362.2 ก961ส 2551
310 สุขภาพดี ราคาถูก ดวยชีวจิต / สาทิส อินทรกําแหง พ 613 ส637ส 2552
311 สุขภาพดี หมอจุฬาฯ / สมพงษ สุวรรณวลัยกร 613 ส264ส 2553
312 สุขสุดสุดกับพระพยอม (อยูเย็นเปนสุข) / พระราชธรรมนิเทศ พ 294.3444 พ369ส 

2553
313 สูตรลับการสรางเงินในอสังหาริมทรัพย / บุญชนะ บุญเลิศ พ 333.33 บ422ส 

2553
314 หนังสือดีเดน ประจําป 2552 / นวภรณ ซังบุดดา อ 011.73 ห144 2552
315 หลักการสอน /  อาภรณ ใจเที่ยง 371.102 อ631ห 

2553
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ลําดับ
ที่

ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง เลขหมู

316 หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด อุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑนม สํานักเทคโนโลยีน้ํา 637 ห323 2550
317 หลักปฏิบัติเพ่ือการปองกันมลพิษ (เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด) สําหรับอุตสาหกรรมรายสาขา

ป ั ํ ป ั
สํานักเทคโนโลยีน้ํา 664.23 ห323 2548

318 หลักรัฐธรรมนูญเบื้องตน / ณัฐกร วิทิตานนท 342.593 ณ321ห 2553

319 หลากมิติกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ / จันทจิรา เอี่ยมมยุรา พ 345.0256 ห332 

320 หลากเรื่องเมืองตรัง /  959.3 ห332 2552
321 หัวหนางานกับการบริหารงานบุคคล / ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ พ 658.3 ธ577ห 2554

322 เหยื่ออธรรม ฉบับสมบูรณ ภาคที่สอง / ฮูโก, วิคตอร น ฮ541ห 2553 ภ2
323 เหยื่ออธรรม ฉบับสมบูรณ ภาคที่สาม / ฮูโก, วิคตอร น ฮ541ห 2553 ภ3
324 เหยื่ออธรรม ฉบับสมบูรณ ภาคที่สี่ / ฮูโก, วิคตอร น ฮ541ห 2553 ภ4
325 เหยื่ออธรรม ฉบับสมบูรณ ภาคที่หนึ่ง / ฮูโก, วิคตอร น ฮ541ห 2553 ภ1
326 เหยื่ออธรรม ฉบับสมบูรณ ภาคที่หา / ฮูโก, วิคตอร น ฮ541ห 2553 ภ5
327 ใหกลองเปนเรื่องกลวย เก็บซ็อตสวยงายอยางมือโปร / สมชาย ครองสมบูรณ พ 770 ส239ห 2552
328 องคกรนี้ (ตอง) มีพ่ีเล้ียง / อุไรวรรณ อยูชา พ 658 อ858อ 2552
329 องคความรูศิลปนแหงชาติ : นายศิริ วิชเวช / กาญจนา อินทรสุนานนท RH 927.8 ก427อ 

2552
330 อนุญาโตตุลาการ : ทฤษฎีและปฎิบัติ / ไชยวัฒน บุนนาค 347.09 ช912อ 2552
331 อยูคูกาลกับโลก การศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม และสื่อรวมสมัย / ธเนศ เวศรภาดา 895.9109 อ312 2552

332 อริยสัจจากพระโอษฐ ภาคตน / พุทธทาส อินทปญโญ 294.342 พ831อ 
333 อริยสัจจากพระโอษฐ ภาคปลาย / พุทธทาส อินทปญโญ 294.342 พ831อ 
334 ออกทีวีใหดูดี TV performance : ปรากฎตัวทางโทรทัศนในหลากหลายรายการ / สุกัญญา สมไพูลย, 791.456 ส739อ 

2550
335 ออกแบบและสรางเว็บสวยดวย Dreamweaver CS4 / พันจันทร ธนวัฒนเสถียร 005.713 พ553อ 2552

336 อองซาน ซู จี บนกระดานการเมืองโลก ทีมขาวตางประเทศมติชน พ 923.2 อ445 2552
337 ออดิชั่น ฉันจะเปนดาว นักรอง / Vitamin X. Lit 152
338 อัคคีขามภพ / แคสต, พี. ซี น ค949อ 2553 ล7

339 อัศวินมาขาว เลม 1 / เชาเยียกปง Lit 17 ล.1
340 อัศวินมาขาว เลม 2 / เชาเยียกปง Lit 17 ล.2
341 อัศวินมาขาว เลม 3 (จบ) / เชาเยียกปง Lit 17 ล.3
342 อาหารจีนพิชิตมะเร็ง / หวัง, เจ้ิน กั๋ว 641.563 ห357อ 2552

343 เอเร็ค เร็กซ ตอน เผชิญเจาแหงการลงทัณฑ / คิงสลีย, แคชา น ค421อ 2553 ล4
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