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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  100 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร /  - GP 353.77 ห159 2555  
2  100 ส านวนควรรู้ ไทย-จีน - 398.95911 ห159 2553 
3  2,4-ไดคลอโรฟินอกซีอะซีติก แอซิด (2,4-ดี) - 615.921 ส473 2553 
4  500 ปี กาลานุกรมสยามอยธุยาถึงไทยบางกอกกบัลทัธิ

อาณานิคมตะวนัตกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต-้อาเซียน 
: 2054-2554 

- 341.2473 ห541 2556 

5  60 Stories of royal lineage /  Kachapan Boonrasri  R 920 S625 2008  
6  Achieve TOEFL iBT สุทิน พลูสวสัด์ิ 428.0076 ส779อ 2555 
7  Advanced circuits for emerging technologies - 621.3815 A244 2012 
8  Andalusia /  Baillie, Adrienne  R 914.68 A543 1993  
9  Annual report 2010 TOT Corporation Public Company 

Limited /  
- NGP 384 A615 2010  

10  Around Australia : a visual guide to the continent /  Porter, Malcolm  R 919.4 A771 1996  
11  Bedside approach in internal medicine - 616 บ799 2549 
12  Boya Chinese : advance 1 /  Li, Xiao Qi  495.182495911 L693BA 2011 

v1  
13  Boya Chinese : advance 2 /  Li, Xiao Qi  495.182495911 L693BA 2012 

v2  
14  Boya Chinese : advance 3 /  Li, Xiao Qi  495.182495911 L693BA 2011 

v3  
15  Boya Chinese : elementary 1 /  Li, Xiao Qi  495.182495911 L693BE 2012 

v1  
16  Boya Chinese : elementary 2 /  Li, Xiao Qi  495.182495911 L693BE 2013 

v2  
17  Boya Chinese : intermediate 1 /  Li, Xiao Qi  

Zhao, Yan Feng  
495.182495911 L693B 2012 
v1  

18  Boya Chinese : intermediate 2 /  Li, Xiao Qi 495.182495911 L693B 2011 
v2  

19  Boya Chinese : pre-intermediate 1 /  Li, Xiao Qi   495.182495911 L693BP 2012 
v1  

20  Boya Chinese : pre-intermediate 2 /  Li, Xiao Qi  495.182495911 L693BP 2012 
v2  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
21  Changing the performance : a companion guide to arts, 

business and civic engagement /  
Rowntree, Julia  792 R883C 2006  

22  China culture and geography /  Hu, Zhao Liang  390.0951 H874C 2009  
23  Climate change challenges in the mekong region /  Kobkun Rayanakorn  363.73874 C639 2011  
24  Computer science : a modern introduction /  Goldschlager, Les 004 G6 1988  
25  Computers as components principles of embedded 

computing system design 
Wolf, Marilyn 006.22 W853C 2012 

26  Construction planning, equipment, and methods /  Peurifoy, Robert L  624 P514C 2011  
27  Economics : principles, problems, and policies /  McConnell, Campbell R. 330 M35 1990  
28  E-mail for business communication /  ยวุนาฏ คุม้ขาว  384.34 ย442อ 2554  
29  eMarketing excellence: the heart of ebusiness Smith, P.R. 658.872 S656E 2006 
30  Environmental science : a global concern /  Cunningham, William P. 363.7 C973E 1999  
31  Environmental science : a study of interrelationships /  Enger, Eldon D. 363.7  BE57E 1998  
32  Environmrental science: earth as a living planet /  Botkin, Daniel B. 363.7 B749E 1998  
33  Excel VBA programming วชิา ศิริธรรมจกัร 005.369 ว545อ 2550 
34  Experimental methods in food engineering - 664.0078 R627E 1992 
35  Flash model : กลยทุธ์ในการพฒันาการเรียนรู้ของบุคคลท่ี

มีความตอ้งการพิเศษ 
ศรียา นิยมธรรม 371.9 ศ239ฟ 2555 

36  Fluid mechanics Kundu, Pijush K. 620.106 K96F 2012 
37  Germany /  Bertinetti, Marcello  R 914.304 G373 1994  
38  Introduction to MATLAB and SIMULINK : a project 

approach 
Beucher, O. 518.0285 B566I 2006 

39  Introduction to thermo-fluids systems design McDonald, Garcia 621.4022 M113I 2012 
40  Invitation to Computer Science /  Schneider, Michael G. 005.133 S358I 2007  
41  Kung fu dragons of wudang [DVD]  National Geography  DVD 00471 M 2007  
42  Lost treasures of Britain /  Strong, Rryo  R 914.1 L881 1990  
43  Mass media : in a changing world /  Rodman, George  302.23 R693M 2009  
44  Messages from the death row : freedom from within /  Orasom  Sutthisakorn  Fic Me583 2012  
45  Michael Jackson : unmasked [DVD]  - DVD 00469 M 2009  
46  Mobilized marketing : how to drive sales, engagement, 

and loyalty through mobile devices 
Hasen, Jeff 658.872 H348M 2012 

47  New Zealand /  Eaton, Dallas  R 919.304 N532 1994  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
48  Over Europe /  Morris, Jan  R 914.04 M876O 1991  
49  Pipe flow : a practical and comprehensive guide Rennels, Donald C. 620.1064 R414P 2012 
50  Portugal /  Coimbra, Rai  R 914.69 C679P 2001  
51  Praga caput regni : the sights of prague and its 

neighborhood /  
Neubert, Karel R 914.371204 N478P 

1991  
52  Praha Prag Prague Praga /  Dolezal, Jiri R 943.712 D663P 1993  
53  Reading skill development /  Thirawat Tanthanis 428.4 ถ451อ 2556  
54  Say it right /  Satita Watanapokakul 421.52 ส642ส 2553  
55  Southeast Asia and the rise of Chinese and Indian naval 

power : between rising naval powers 
Bateman, Sam 359 S727 2010 

56  Strategic capitalism : the new economic strategy for 
winning the capitalist cold war 

D’Aveni, Richard A 330.122 D246S 2012 

57  Successful writing at work /  Kolin, Philip C  808.0427 K81S 2013 c1  
58  Surgery today - 610 ซ548 2549 
59  Ten principles of a righteous king and the king of 

Thailand 
- R 923.1593 T289 2008 

60  The golden book of Madrid and Toledo /  Casa Editrice Bonechi  R 946.4 G618 2001  
61  This is New Zealand /  Dykes, Mervyn  R 919.304 D996T 1994  
62  Using information technology: a practical introduction to 

computers and communications /  
Williams, Brian K. 004 W721U 2009  

63  World tourism culture /  Sun, Ke Qin 338.4791 S957W 2011  
64  Z80 assembly language subroutines /  Leventhal, Lance A. 005.136 L657Z 1989  
65  กฎหมายอวกาศ : หลกัทัว่ไปและปัญหาในทางปฏิบติั จตุรนต ์ถิระวฒัน์ 341.47 จ138ก 2540 
66  กรณีศึกษาท่ี 3 : การพฒันาแนวคิดเก่ียวกบัอุณหภูมิและ

ความร้อนในระยะตน้: การเกิดข้ึนและการเส่ือมลงของ
ทฤษฎีแคลอรี /  

โคแนนด์, เจมส์ ไบรแอนด ์  536 ค951ก 2544 ล3  

67  กรองยโุรปเพื่อไทยกา้วไกลในอีย ู/  อาจารี ถาวรมาศ 382.09593 ก188 2554  
68  กรอบคุณวุฒิของประเทศไทย ไพฑูรย ์สินลารัตน์ GP 371.29 พ975ก 2555 
69  กริยาวเิศษณ์ภาษาญ่ีปุ่น โทเคียว 495.6 ท821ก 2555 
70  กลยทุธ์การเจรจาต่อรอง เลวคิกิ, รอย เจ 302.3 ล794ก 2555 
71  กลยทุธ์สามก๊ก : หลกัการบริหารส าหรับผูช้นะในทุก

สถานการณ์ 
- พ 658 ก287 2555 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
72  กลว้ยไมส่้งออกกลุ่มราชบุรี...คลสัเตอร์ ยกระดบัคุณภาพ

มาตรฐานโลก /  
- 338.476359344 ก288 2555  

73  การกระจายอ านาจการปกครองสู่ทอ้งถ่ิน: ความส าเร็จ และ
ความทา้ทาย /  

สมพร ใชบ้างยาง  NGP 352.14 ส265ก 2554  

74  การจดัการถ ้าเพื่อการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติ /  รัตนา ลกัขณาวรกุล 551.447 ร376ก 2554  
75  การใชก้ากเมล็ดทานตะวนัเสริมเส้นใย ในผลิตภณัฑคุ์กก้ี

เนย (CD วจิยั) /  
จิรนาถ ทิพยรั์กษา  CD/RH 00023 2553  

76  การใชแ้ละการตีความกฎหมาย /  อกัขราทร จุฬารัตน  340 อ464ก 2553  
77  การดูแลผูสู้งอาย:ุ ความสุขและความเครียด /  - 613.0438 ก449 2556  
78  การดูแลสุขภาพผูสู้งอายแุบบบูรณาการ - 613.0438 ก436 2554 
79  การตอบสนองความถ่ีของระบบไฟ้ฟ้าก าลงัของประเทศ

ไทย (CD วจิยั) /  
อาทิตย ์โสตรโยม  
 

CD/RH 00032 2550  

80  การตั้งสูตรต ารับและการประเมินน ้ายาบว้นปากหญา้ดอก
ขาวส าหรับอดบุหร่ี /  

ภทัราภรณ์ ศรีทองแดง  CD/PA 00147 2555  

81  การตั้งสูตรต ารับและการประเมินน ้ายาบว้นปากหญา้ดอก
ขาวส าหรับอดบุหร่ี /  

ภทัราภรณ์ ศรีทองแดง  PA 615.323 ภ376ก  2555  

82  การเตรียมชีววตัถุมาตรฐานของประเทศ - 615.372 กต451 2554 
83  การทดลองเก่ียวกบัความดนัอากาศของ โรเบิร์ต บอยล ์/  โดแนนต,์ เจมส์ ไบรแอนด ์  533 ค951ก 2544 ล1  
84    การทดลองทางวิศวกรรมกระบวนการส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร รุ่งนภา พงศส์วสัด์ิมานิต 660 ร623ก 2549 
85  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์/  บณัฑิตย ์อินทรช่ืน  658.3 บ262ก 2555  
86  การประเมินระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริบาลทางเภสัช

กรรมผูป่้วยเบาหวาน คลินิกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลต ารวจ 
สุภาวดี ประจง  CD/PA 00142 2555  

87  การประเมินระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริบาลทางเภสัช
กรรมผูป่้วยเบาหวาน คลินิกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลต ารวจ  

สุภาวดี ประจง  PA 615 ส839ก 2555  

88  การประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองฮิดเดนมาร์คอฟในการรู้จ าเสียง
พยญัชนะตน้ภาษาไทย (CD วจิยั) /  

นลินรัตน์ วศิวกิตติ  CD/RH 00017 2551  

89  การป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของการรักษาดว้ย
ยาวาร์ฟารินในผูป่้วยโรคหวัใจเตน้ผดิจงัหวะชนิดสั่นพร้ิว 
ณ โรงพยาบาลต ารวจ /  

นฐัพงษ ์พวงทอง   CD/PA 00134 2555  

90  การป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของการรักษาดว้ย
ยาวาร์ฟารินในผูป่้วยโรคหวัใจเตน้ผดิจงัหวะชนิดสั่นพร้ิว 
ณ โรงพยาบาลต ารวจ /  

นฐัพงษ ์พวงทอง  PA 615 น411ก  2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
91  การเปรียบเทียบความคงตวัของยาเตรียมเฉพาะคราวรานิทิ

ดีน โฮโดรคลอไรตท่ี์เตรียมจากเมด็ยาต่างบริษทั /  
กรกมล เป่ียมฟ้า  CD/PA 00141 2555  

92  การเปรียบเทียบความคงตวัของยาเตรียมเฉพาะคราวรานิทิ
ดีน โฮโดรคลอไรตท่ี์เตรียมจากเมด็ยาต่างบริษทั  /  

กรกมล เป่ียมฟ้า   PA 615.19 ก152ก 2555  

93    การเปรียบเทียบปริมาณสาร Eugenol และฤทธ์ิตา้นเช้ือ Strepto-     
  coccus mutans จากน ้ามนักานพลูท่ีเตรียมจากวิธีสกดัแบบต่าง ๆ 

กิจจิณฎัฐ ์วมิลกาญจนา   CD/PA 00137 2555  

94  การเปรียบเทียบปริมาณสาร Eugenol และฤทธ์ิตา้นเช้ือ 
Streptococcus mutans จากน ้ามนักานพลูท่ีเตรียมจากวธีิ
สกดัแบบต่าง ๆ  /  

กิจจิณฎัฐ ์วมิลกาญจนา   PA 615.323765 ก677ก 
2555  

95  การเปรียบเทียบปริมาณสารส าคญัและฤทธ์ิทางชีวภาพของ
ผลมะขามป้อมท่ีเตรียมโดยวิธีการสกดัแบบต่างๆ /  

ปฐมา โสภาช   CD/PA 00145 2555  

96  การเปรียบเทียบปริมาณสารส าคญัและฤทธ์ิทางชีวภาพของ
ผลมะขามป้อมท่ีเตรียมโดยวิธีการสกดัแบบต่างๆ /  

ปฐมา โสภาช  PA 615.321 ป145ก  2555  

97  การผลิตไอศกรีมพลงังานต ่าจากผลตะลิงปลิง (CD วจิยั) /  ปิยนุสร์ นอ้ยดว้ง  CD/RH 00012 2553  
98  การผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออกในการดูแลสตรีท่ีเป็น

โรคมะเร็ง อวยัวะสืบพนัธ์ุ 
กอบกาญจน์  
ศรประสิทธ์ิ 

616.994 ก357ก 2550 

99  การพฒันาเคร่ืองอบแหง้พลงังานแสงอาทิตยแ์บบอุโมงค์
ลมทางพาราโบลิ (CD วจิยั) /  

ณฐัพล ศิริสิทธิโภคกุล CD/RH 00016 2553  

100  การพฒันาแนวคิดหลกัเก่ียวกบัประจุไฟฟ้า: ไฟฟ้าตั้งแต่
สมยักรีกจนถึงสมยัคูลอมบ ์/  

โคแนนด์, เจมส์ ไบรแอนด ์  537.09 ค951ก 2544 ล8  

101  การพฒันาสูตรต ารับเจลมาส์กลอกหนา้ส าหรับรักษาสิว
จากสารสกดัเปลือกผลมงัคุดและไข่ขาว /  

วรเดช สุขเดโชสวา่ง  CD/PA 00143 2555  

102  การพฒันาสูตรต ารับเจลมาส์กลอกหนา้ส าหรับรักษาสิว
จากสารสกดัเปลือกผลมงัคุดและไข่ขาว /  

วรเดช สุขเดโชสวา่ง  PA 615.323624 ว197ก  
2555  

103  การพฒันาหลกัสูตรและการน าไปใช ้: แนวคิดรวบยอด 
หลกัการ ทฤษฎี แนวปฏิบติัและการวจิยั 

สุนทร โคตรบรรเทา 375 ส788ก 2553 

104  การลม้เลิกทฤษฎีฟลอจิสตนั: การปฎิวติัทางเคมีในช่วงปี 
ค.ศ.1775-1789 /  

โคแนนด์, เจมส์ ไบรแอนด ์  540.1 ค951ก 2544 ล2  

105  การวเิคราะห์และการออกแบบวงจรกรองความถ่ีหลาย
หนา้ท่ีรูปแบบกระแสชนิดสามอินพุทท่ีใชโ้ครงสร้างดิฟ
เฟอเรนชิเอเตอร์สามารถปรับค่าตวัประกอบคุณภาพได้
อยา่งเป็นอิสระทางอิเล็กทรอนิกส์ (CD วจิยั) /  

มนตรี สมดุลยกนก CD/RH 00019 2552  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
106  การวเิคราะห์และการออกแบบวงจรกรองความถ่ีหลาย

หนา้ท่ีรูปแบบกระแสชนิดสามอินพุทหน่ึงเอาทพ์ุทท่ีใช้
โครงสร้างดิฟเฟอเรนชิเอเตอร์สามารถปรับค่าตวัประกอบ
คุณภาพไดอ้ยา่งเป็นอิสระทางอิเล็กทรอนิกส์ (CD วจิยั) /  

มนตรี สมดุลยกนก CD/RH 00020 2552  

107  การวจิยัทางการศึกษา /  ไพศาล วรค า  370.72 พ997ก 2555  
108  การวจิยัและวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ย SPSS และ 

AMOS /  
ธานินทร์ ศิลป์จารุ 001.420285 ธ516ก 2555  

109  การศึกษาการคา้ไทย-ลาว ณ จุดท่ีมีการสร้างาสะพานขา้ม
แม่น ้าโขงแห่งท่ี 3 ในบริบทของวฒันธรรมเศรษฐกิจ (CD 
วจิยั) /  

ชลิศา รัตรสาร  
  

CD/RH 00036 2550  

110  การศึกษาเก่ียวกบัการเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติของปา
สเตอร์และทินดาล /  

โคแนนด์, เจมส์ ไบรแอนด ์  576.83 ค951ก 2544 ล7  

111  การศึกษาเก่ียวกบัการหมกัของปาสเตอร์ /  โคแนนด์, เจมส์ ไบรแอนด ์ 572.49 ค951ก 2544 ล6  
112  การศึกษาความคงตวัทางกายภาพและเคมีของต ารับยา

เตรียมเฉพาะคราวยาน ้าแขวนตะกอนไรแฟมปิซินท่ีเตรียม
ข้ึนในโรงพยาบาล   

ธนิตา ละอองศรี  CD/PA 00139 2555  

113  การศึกษาความคงตวัทางกายภาพและเคมีของต ารับยา
เตรียมเฉพาะคราวยาน ้าแขวนตะกอนไรแฟมปิซินท่ีเตรียม
ข้ึนในโรงพยาบาล   

ธนิตา ละอองศรี 
  

PA 615.19 ธ261ก 2555  

114  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความแปรปรวนของค่า 
INR กบัอาการแทรกซอ้นของผูป่้วยท่ีใชว้าร์ฟารินเน่ืองจาก
การผา่ตดัเปล่ียนล้ินหวัใจในคลินิกวาร์ฟารินใน
โรงพยาบาลต ารวจ /  

ณฐัาพร สุวรรณธาดา  CD/PA 00146 2555  

115  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความแปรปรวนของค่า 
INR กบัอาการแทรกซอ้นของผูป่้วยท่ีใชว้าร์ฟารินเน่ืองจาก
การผา่ตดัเปล่ียนล้ินหวัใจในคลินิกวาร์ฟารินใน
โรงพยาบาลต ารวจ /  

ณฐัาพร สุวรรณธาดา  PA 615.7 ณ372ก  2555  

116  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงสนบัสนุนทางสังคม
และความวติกกงัวล ของผูติ้ดเช้ือเอชไอว ีท่ีเขา้รับการตรวจ
รักษาในโรงพยาบาลสมุทรสาคร (CD วจิยั) /  

สุสารี ประคินกิจ  CD/RH 00009 2552  

117  การศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพและความคงตวัทางเคมี
ของ ไรแฟมปิซิน-ไชโคลเดกตริน ในรูปแบบการน าส่งยา
เขา้สู่ปอด /  

กมลพร จงชนะพงศ ์ CD/PA 00138 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
118  การศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพและความคงตวัทางเคมี

ของ ไรแฟมปิซิน-ไชโคลเดกตริน ในรูปแบบการน าส่งยา
เขา้สู่ปอด /  

กมลพร จงชนะพงศ ์ PA 615.19 ก136ก 2555  

119  การศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันาชุมชน จินตนา สุจจานนัท ์ 374 จ483ก 2554 
120  การศึกษาตามอธัยาศยั : การศึกษาของโลกยคุใหม่ท่ีมาแรง ทวปี อภิสิทธ์ิ 374.01 ท199ก 2554 
121  การศึกษาผลของต ารับยาสมุนไพรร่วมกบัยาแผนปัจจุบนั

ในการรักษาผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ณ โรงพยาบาลบา้น
ตาขนุ /  

เบญจมาศ ทองมณี CD/PA 00140 2555  

122  การศึกษาผลของต ารับยาสมุนไพรร่วมกบัยาแผนปัจจุบนั
ในการรักษาผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ณ โรงพยาบาลบา้น
ตาขนุ /  

เบญจมาศ ทองมณี  PA 615.8 บ792ก 2555  

123  การศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบัคุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึง
ประสงค ์: ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค /  

- GP 153.93 ก522 2552  

124  การสร้างความฉลาดรู้เร่ืองเพศในวฒันธรรมบริโภค /  นภาภรณ์ หะวานนท ์ RH 306.7 ก523 2554  
125  การสอนคิดดว้ยโครงงาน : การเรียนการสอนแบบบูรณาการ พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์ 371.36 พ721ก 2553 
126  ขอ้ก าหนดการใชว้ตัถุเจือปนอาหารตามมาตรฐานทัว่ไป 

ส าหรับวตัถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ /  
จิรารัตน์ เทศะศิลป์ 664.06 ข281 2554  

127  ขบัเคล่ือนรัฐธรรมนูญ 50: กฎหมาย กลไกและมาตรการท่ี
ตอ้งด าเนินการ /  

ณวฒัน์ ศรีปัดดา  342.593 ณ252ข 2551  

128  เขตแดนจีน-รัสเซีย-มองโกเลีย /  พวงทอง ภวคัรพนัธ์ุ 341.42 พ465ข 2554  
129  เขตแดนเบลเยยีม-ฝร่ังเศล-เนเธอร์แลนด์-แม่น ้าดานูบ /  มรกต เจวจินดา ไมยเออร์ 341.42 ม192ข 2554  
130  เขตแดนเวยีดนาม-จีน-กมัพชูา-ลาว /  พิเชฐ สายพนัธ์ 341.42 พ653ข 2554  
131  เขตแดนสยามประเทศไทย-มาเลเซีย-พม่า-ลาว-กมัพชูา /  อรอนงค ์ทิพยพ์ิมล  341.42 อ383ข 2554  
132  เขียนจดหมายธุรกิจอยา่งมือโปร /  ภทัรพร สหวฒันพงศ ์ 651.75 ข759 2553  
133  คลอร์ดีโคน - 632.951 ค169 2553 
134  ความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการส านกังาน

ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (CD วจิยั) /  
ไชยนนัท ์ปัญญาศิริ  
 

CD/RH 00034 2551  

135  ความพึงพอใจของผูค้ลอดต่อการบริการดา้นการพยาบาลท่ี
ไดรั้บจากนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ บณัฑิตของ
มหาวทิยาลยัสยาม(CD วจิยั) /  

จิตตร์ะพี บูรณศกัด์ิ  CD/RH 00021 2553  

136  ความพึงพอใจของผูป่้วยท่ีมีต่อการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ในผูป่้วยนอก โรงพยาบาลต ารวจ /  

วภิาดา สุดใจ   CD/PA 00136 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
137  ความพึงพอใจของผูป่้วยท่ีมีต่อการบริบาลทางเภสัชกรรม 

ในผูป่้วยนอก โรงพยาบาลต ารวจ /  
วภิาดา สุดใจ  PA 615 ว648ค 2555  

138  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ
ส านกัทะเบียนและวดัผม มหาวทิยาลยัสยาม (CD วจิยั) /  

สุรเดช พฤกษมาศ  CD/RH 00010 2552  

139  ความพึงพอใจของสถานประกอบการณ์ต่อคุณลกัษณะของ
นกัศึกษาโครงการสหกิจศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 
(CD วจิยั) /  

ชลลดา มงคลวนิช  
  

CD/RH 00037 2551  

140  ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคารพาณิชย์
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร (CD วจิยั) /  

จิรวุฒิ หลอมประโคน  
  

CD/RH 00025 2553  

141  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพตามแบบ BMTI กบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา คณะพยาบาล  (CD 
วจิยั) /  

ณฎัฐา อนุตรสัญจ ์  CD/RH 00014 2554  

142  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมทางจริยธรรมกบัภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัสยาม (CD วจิยั) /  

แพรภทัร ยอดแกว้  CD/RH 00011 2551  

143  คมัภีร์ตกปลา : นกัล่ามหากาฬ [ดีวดีี]  - DVD 00466 M 2544  
144  คมัภีร์ตกปลา : วงเวยีนนกัล่า [ดีวดีี]  - DVD 00465 M 2544  
145  ค าใหก้ารของผูห้ญิงท่ีถูกสามีท าร้าย /  นภาภรณ์ หะวานนท ์ 365.43 น198ค 2555  
146  ค าฮิตติดปากจีนกลาง /  สุภาณี ปิยพสุนทรา  495.182495911 ค396 2551  

147  คุยกบัหมอสันต ์ สันต ์ใจยอดศิลป์ พ 613 ส574ค 2555 
148  คู่ครองปองรัก พดัชา น พ541ค 2553 
149  คู่มือ เรซซูเม ่ ทวศีกัด์ิ โอภาสวรรัตน์ 650.142 ท229ค 2553 
150  คู่มือการด าเนินงานการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิผูสู้งอายุ

ในชุมชน /  
- 305.26 ค695 2551  

151  คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจ าปี 2555 /  - GP 915.9304 คก695 2554  
152  คู่มือนกัศึกษาและหลกัสูตรมหาวทิยาลยัสยาม ปีการศึกษา 

2556-2557 /  
- CU Tha108 2556  

153  คู่มือปฏิบติัส าหรับผูต้รวจสอบภายใน และกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

สุวมิล กุลาเลิศ 658.4013 ส882ค 2549 

154  เคร่ืองป้ันดินเผานนทบุรี /  พิศาล บุญผกู 738 พ757ค 2553  
155  โคลงภาพรามเกียรต์ิ เล่ม 1 /  สมพร จารุนฏั  895.911 ค968 2542 ล1  
156  จิตวทิยาการศึกษา /  สุรางค ์โคว้ตระกลู  370.15 ส858จ 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
157  จิตอจัฉริยะ ปริญเนตร สุวรรณศรี พ 128.2 ป458จ 2555 
158  เจาะก๋ึน กลลวงคนทรงเจา้ 1 [ดีวดีี]  - DVD 00468 M 2546 ช1  
159  เจาะก๋ึน กลลวงคนทรงเจา้ 2 [ดีวดีี]  - DVD 00468 M 2546 ช2  
160  ชลศาสตร์ /  กีรติ ลีวจันกุล  627 ก695ช 2555  
161  ชีวติท่ีถูกลืม : เร่ืองเล่าของผูห้ญิงในเรือนจ า /  - 365.43 ช583 2555  
162  ชีวติยนืยาวอยา่งมีคุณค่า /  สนอง วรอุไร  294.35 ส195ช 2551  
163  ชุมชนรักษป่์าไม ้/  - 634.9 ช622 2554  
164  ดนตรีอุษาคเนย ์/  เจนจิรา เบญจพงศ ์ 780.959 ด121 2555  
165  ตองเหลือง [ดีวดีี]  - DVD 00467 M 2548  
166  ตะวนัออก-ตะวนัตก ใครสร้างโลกสมยัใหม่ เอนก เหล่าธรรมทศัน์ 909.09 อ893ต 2552 
167  ต ารากฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา /  - 346.048 ต367 2555  
168  ต าราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 - 618.9200231 ต367 2555 ล1 

169  ต าราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 - 618.9200231 ต367 2555 ล2 

170  ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชุดภาคอีสาน : กาฬสินธ์ุ - อ 915.9304 ท163 2552 ล1 
171  ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชุดภาคอีสาน : ขอนแก่น - อ 915.9304 ท163 2552 ล2 
172  ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชุดภาคอีสาน : ชยัภูมิ - อ 915.9304 ท163 2552 ล3 
173  ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชุดภาคอีสาน : นครพนม - อ 915.9304 ท163 2552 ล4 
174  ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชุดภาคอีสาน : นครราชสีมา - อ 915.9304 ท163 2552 ล5 
175  ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชุดภาคอีสาน : บุรีรัมย ์ - อ 915.9304 ท163 2552 ล6 
176  ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชุดภาคอีสาน : ภูมินิเวศ 

โบราณคดีและประวติัศาสตร์ กลุ่มชาติพนัธ์ุ 
ศิลปวฒันธรรม 

- อ 915.9304 ท163 2552 ล20 

177  ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชุดภาคอีสาน : มหาสารคาม - อ 915.9304 ท163 2552 ล7 
178  ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชุดภาคอีสาน : มุกดาหาร - อ 915.9304 ท163 2552 ล8 
179  ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชุดภาคอีสาน : ยโสธร - อ 915.9304 ท163 2552 ล9 
180  ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชุดภาคอีสาน : ร้อยเอ็ด -  อ 915.9304 ท163 2552 ล10 
181  ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชุดภาคอีสาน : เลย -  อ 915.9304 ท163 2552 ล11 
182  ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชุดภาคอีสาน : ศรีสะเกษ -  อ 915.9304 ท163 2552 ล12 
183  ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชุดภาคอีสาน : สกลนคร -  อ 915.9304 ท163 2552 ล13 
184  ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชุดภาคอีสาน : สุรินทร์ -  อ 915.9304 ท163 2552 ล14 
185  ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชุดภาคอีสาน : หนองคาย -  อ 915.9304 ท163 2552 ล15 
186  ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชุดภาคอีสาน : หนองบวัล าภู -  อ 915.9304 ท163 2552 ล16 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
187  ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชุดภาคอีสาน : อ านาจเจริญ -  อ 915.9304 ท163 2552 ล17 
188  ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชุดภาคอีสาน : อุดรธานี - อ 915.9304 ท163 2552 ล18 
189  ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชุดภาคอีสาน : อุบลราชธานี - อ 915.9304 ท163 2552 ล19 
190  ทฤษฎีสัมพนัธภาพพิเศษของไอน์สไตน์เบ้ืองตน้ สิทธิชยั โภไคยอุดม 530.11 ส722ทษ 2553 
191  ทฤษฎีอะตอม-โมเลกุล/ โคแนนต,์ เจมส์ ไบรแอนด ์ 541.2 ค951ท 2544 ล4  
192  ทอ้งถ่ินปากเกร็ด /  พิศาล บุญผกู   915.9304 พ757ท 2553  
193  ทอ้งถ่ินปากเกร็ด /  พิศาล บุญผกู  915.9304 พ757ท 2554  
194  ทกัษิณา-ประชานิยม /  เอนก เหล่าธรรมทศัน์  320.6 อ893ท 2549  
195  เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง /  รณรงค ์กระจ่างยศ  690.068 ร125ท 2554  
196  เทคนิคการจูงใจ /  สุรพล เพชรไกร  658.3142 ส852ท 2554  
197  เท่ียวปราสาทหิน ยลถ่ินกมัพชูา ลอ้ม เพง็แกว้ 915.96 ล156ท 2555 
198  นโยบายการเงิน : ทฤษฎีและหลกัปฏิบติั ธรรมรักษ ์หม่ืนจกัร 332.46 ธ352น 2555 
199  นวตักรรมการส่ือสารกบัระบบการประมูลดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ขององคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล (CD วจิยั) /  

เวทิต ทองจนัทร์ CD/RH 00006 2553  

200  นวตักรรมเกษตรอินทรียไ์ทย - 631.584 น294 2555 
201  นามานุกรมพระมหากษตัริยไ์ทย - อ 923.1593 น471 2554 
202  แนวขอ้สอบ GAT(ตอนท่ี 2: ภาษาองักฤษ) /  สาธิตา วฒันโภคากุล  428.0076 ส642น 2554  
203  แนวขอ้สอบและแบบฝึกหดัภาษาองักฤษ GAT/  ฐกร เจษฎาภทัรกุล  428.0076 ฐ111น 2555  
204  บทบาทของเภสัชกรในการใหค้วามรู้เร่ืองภาวะแทรกซอ้น

ในผูป่้วยนอกของคลินิกโรคไตเร้ือรัง โรงพยาบาลต ารวจ /  
จีรารัฐ คงรอด  CD/PA 00131 2555  

205  บทบาทของเภสัชกรในการใหค้วามรู้เร่ืองภาวะแทรกซอ้น
ในผูป่้วยนอกของคลินิกโรคไตเร้ือรัง โรงพยาบาลต ารวจ /  

จีรารัฐ คงรอด  PA 615 จ574บ 2555  

206  บรรจุภณัฑโ์ลหะ ปุ่น คงเจริญเกียรติ 669 ป662บ 2551 
207  บลาสติซิดิน-เอส - 615.921 บ231 2553 
208  บางกอก บอกเล่า (เร่ือง) /  - 959.3 บ286 2554  
209  บ าบดั Office syndrome ดว้ยวธีิ DIY ลลิตา ธีระสิริ 615.5 ล145บ 2555 
210  บีตา้-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน - 632.951 บ352 2553 
211  แบบการด ารงชีวติของผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร

ศึกษาเฉพาะกรณีผูสู้งอายท่ีุมีงานท า(CD วจิยั) /  
จิรวุฒิ หลอมประโคน  
  

CD/RH 00027 2551  

212  ปฐมกษตัริยห์ริภุญไชยจามเทวพีระแม่เจา้แห่งลา้นนา [ดีวดีี]  - DVD 00472 M 2550  
213  ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน /  ประภสัสร์ เทพชาตรี 341.2473 ป234 2552  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
214  ประมวลกฎหมาย : วธีิพิจารณาความแพง่ วธีิพิจารณาความ

อาญา พระธรรมนูญศาลยติุธรรม 
- 347.05 ป352 2554 

215  ประมวลค าศพัท ์และอธิบายความหมายทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา องักฤษ – ไทย 

อุดมศรี นาทีกาญจนลาภ อ 346.04803 อ796ป 2549 

216  ประมวลสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง บนัทึกความ
เขา้ใจ และแผนท่ี ระหวา่งสยามประเทศไทยกบัประเทศ
อาเซียนเพื่อนบา้น: กมัพชูา-ลาว-พม่า-มาเลเซีย /  

ชาญวทิย ์เกษตรศิริ  341.37 ช495ป 2554 ล1  

217  ประยงค ์รณรงค ์ครูภูมิปัญญาไทย "อญัมณีภูมิปัญญาแห่ง
อาเซียน" /  

- 371.1 ป361 2555  

218  ประวติัศาสตร์กินได ้ สแตนเดจ, ทอม พ 641.3 ส176ป 2554 
219  ปรัชญาการศึกษา วทิย ์วศิทเวทย ์ 370.1 ว579ป 2555 
220  ปริวรรตคมัภีร์ลา้นนา /  เขียน วนัทนียตระกลู 294.3435 ป461 2553  
221  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสมคัรสมาชิก

ฟิตเนส เซ็นเตอร์ ของผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
(CD วจิยั) /  

จิรวุฒิ หลอมประโคน  
  

CD/RH 00024 2552  

222  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ใน
ร้านคา้สมยัใหม่ของผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (CD 
วจิยั) /  

จิรวุฒิ หลอมประโคน  
  

CD/RH 00026 2553  

223  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้รับการรักษาตวัซ ้ าในผูป่้วย
โรคหวัใจลม้เหลว ณ โรงพยาบาลต ารวจ /  

สาวติรี สายทอง   CD/PA 00132 2555  

224  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้รับการรักษาตวัซ ้ าในผูป่้วย
โรคหวัใจลม้เหลว ณ โรงพยาบาลต ารวจ /  

สาวติรี สายทอง  PA 615 จ687ป 2555  

225  ปัจจยัท่ีมีผลพฤติกรรมการซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบรนดข์องกลุ่ม
ผูสู้งอาย ุ(CD วจิยั) /  

จิรวรรณ ดีประเสริฐ  CD/RH 00022 2552  

226  ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานขาย ในเขต
ฝ่ังธนบุรี (CD วจิยั) /  

เบญจวรรณ อุชุพงศอ์มร  
 

CD/RH 00029 2551  

227  ปัญญาประดิษฐ์ บุญเจริญ ศิริเนาวกุล 006.3 บ416ป 2555 
228  เปิดต านานสวรรค ์ตอน พระพิฆเนศ เทพแห่งความส าเร็จ 

[ดีวดีี]  
นิรันดร์ โกไศยกานนท์ 
 

DVD 00473 M 2553  

229  เปิดฟ้าดว้ยวชิาลายมือ อศัเจรีย-์เนปจูน 133.6 อ574ป 2554 
230  ผลของอากาศส่วนท่ีส่วนต่อพฤติกรรมการดกัฝุ่ นในถงั

ไซโคลน 2 ชั้น(CD วจิยั) /  
วศิิษฐ ์ลีลาผาติกุล CD/RH 00018 2552  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
231  ผา่กลยทุธ์สู่ความร ่ ารวยและมัง่คัง่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ บุญชนะ บุญเลิศ พ 333.33 บ422ผ 2549 
232  ผูน้ ากบัการจดัการการเปล่ียนแปลง /  พิชาภพ พนัธ์ุแพ  658.406 พ646ผ 2555  
233  เผชิญภยัความรุนแรงดว้ยปรองดอง? : บทเรียนจากต่างแดน ศิวชั ศรีโภคางกุล  320.9593 ศ549ผ 2555  
234  พระไตรปิฎก : ส่ิงท่ีชาวพุทธตอ้งรู้ /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต)  294.382 พ349พ 2553  
235  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วักบัการพฒันา

กรุงเทพมหานครตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
- อ 923.1593 พ343 2540 

236  พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พฒันาการ และความ
เช่ือของคนไทย /  

ศกัด์ิชยั สายสิงห์  294.3187 ศ324พ 2556  

237  พฤติกรรมและการรับรู้ความเส่ียงของการใชผ้ลิตภณัฑย์อ้ม
ผมของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม /  

ศิริกุล บุญเกษม   CD/PA 00133 2555  

238  พฤติกรรมและการรับรู้ความเส่ียงของการใชผ้ลิตภณัฑย์อ้ม
ผมของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม /  

ศิริกุล บุญเกษม  PA 615 ศ448พ 2555  

239  พืชและบรรยากาศ /  โคแนนด์, เจมส์ ไบรแอนด ์ 581 ค951พ 2544 ล5  
240  พื้นฐานการวจิยั /  ยทุธ ไกยวรรณ์  001.4 ย351พ 2553  
241  เพนตะคลอโรเบนซีน - 615.951 พ913 2553 
242  เพื่อนซ่าพาทวัร์ 100 ประเทศสุดเจ๋ง Vitacom พ 910.4 ว815พ 2555 
243  ภารกิจองคมนตรี พุทธศกัราช 2553 /  - GP 352.24 ภ459 2554  
244  ภารกิจองคมนตรี พุทธศกัราช 2554 - GP 352.24 ภ459 2555 
245  ภาวะผูน้ า 5 ระดบั แมก็ซ์เวลล,์ จอห์น ซี พ 658.4092 ม854ภ 2555 
246  ภาวะผูน้ าในองคก์ารการศึกษา สุนทร โคตรบรรเทา 371.201 ส788ภ 2551 
247  ภาษาจีนท่ีคนไทยใชส้ับสน /  - 495.182495911 ภ483 2555  
248  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร จิรวฒัน์ เพชรรัตน์ 495.918 จ512ภ 2555 
249  ภาษาองักฤษ CU – AAT สุทิน พลูสวสัด์ิ 428.0076 ส779ภ 2555 
250  ภูเขาไฟมรณะ [ดีวดีี]  - DVD 00470 M 2547  
251  ภูมินามอ าเภอบางบวัทอง /  พิศาล บุญผกู  915.9304 พ757ภ 2554  
252  ภูมินามอ าเภอปากเกร็ด /  พิศาล บุญผกู  915.9304 พ757ภ 2553  
253  มงักร สร้างชาติ สร้างแผน่ดิน [ดีวดีี]  - DVD 00475 M 2544  
254  มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย ์: บทความวชิาการ นิสดารก ์เวชยานนท ์ 658.3 น693ม 2554 
255  มีชีวติอยูไ่ดด้ว้ยการรักและดูแลเด็กท่ีเกิดในคุก /  กิตติกร สันคติประภา 365.43 ก673ม 2555  
256  เมืองพิเศษ แนวคิดและความเป็นไปได ้/  วฒิุสาร ตนัไชย  NGP 307.768 ว871ม 2555  
257  เม่ือตอ้งกา้วเขา้สู่การเป็นผูใ้หญ่ภายในก าแพงเรือนจ า /  นภาภรณ์ หะวานนท ์  365.4 น198ม 2555  
258  เม่ือน ้ามนัหมดโลก เราจะอยูก่นัอยา่งไร? /  สุชาติ สุภาพ  333.823 ส761ม 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
259  เม่ือสายใยยงัคงเช่ือมโยงชีวิตของแม่ในเรือนจ า /  - 365.43 ม851 2555  
260  ไมใ้กลฝ่ั้ง : สถานภาพและบทบาทผูสู้งอายไุทย ปรีชา อุปโยคิน 305.26 ป469ม 2541 
261  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัท่ี 66 ปีการศึกษา 2556 เล่ม 1 ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ ์ 340.09593 ร155 2556 ภ1ล1  
262  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัท่ี 66 ปีการศึกษา 2556 เล่ม 2 ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ ์ 340.09593 ร155 2556 ภ1ล2  
263  รวมบทความวารสารวิชาการการท่องเท่ียวไทยนานาชาติ ปี2552 เทิดชาย ช่วยบ ารุง  RH 915.9304 ร155 2553  
264  ร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้า

เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี /  
- 923.1593 ร191 2555  

265  ร้อยธมัมรส สหสัสนยั จาริก 45 พรรษา พรรษาท่ี 45 : พระ
พุทธพจน์ และอรรถกถา /  

พรชยั เจริญด ารงเกียรติ  294.382 พ192ร 2554 ล5  

266  ร้อยธมัมรส สหสัสนยั จาริก 45 พรรษา เล่ม 3 /  พรชยั เจริญด ารงเกียรติ  294.382 พ192ร 2555 ล3  
267  ระบบการขนส่งและการด าเนินงาน /  เกษม ชูจารุกุล  388 ก783ร 2555  
268  ระบบการศึกษา ท่ีแกค้วามทุกขย์ากของคนทั้งแผน่ดิน ประเวศ วะสี พ 370.115 ป384ร 2554 
269  ระเบียบวธีิวจิยัทางหลกัสูตรและการสอน บุญเล้ียง ทุมทอง 375.0072 บ565ร 2555 
270  รัฐชาติและชาติพนัธ์ุ /  - NGP 305.8 ร352 2551  
271  รัฐศาสตร์ไทยกบัศกัยภาพในการจดัการความขดัแยง้ เล่ม 2 ทศพร กสิกรรม 320.9593  ร361 2544 ล2  
272  รายงานการวิจยั การออกแบบและสร้างเคร่ืองท าความ

สะอาดอุปกรณ์ดว้ยคล่ืนอลัตราโซนิก (CD วจิยั) /  
ปิติกนัต ์รักราชการ  
ประสพโชค โหท้องค า  

CD/RH 00013 2553  

273  รายงานการวิจยั เครือข่ายองคก์รดา้นเด็กกบัการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาการละเมิดทางเพศต่อเด็กในจงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน: กรณีศึกษาจงัหวดัเ ชียงใหม่ /  

วชุิลดา มาตนับุญ  RH 362.76 ว557ร 2551  

274  รายงานการวิจยั เร่ือง กรณีศึกษาผลการลดความดนัการฉีด
เช้ือเพลิงท่ีมีผลต่อความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงของเคร่ืองยนต์
แก๊สโซลีน 4 จงัหวะ (CD วจิยั) /  

อาทร ไทยเจริญ  
  

CD/RH 00033 2551  

275  รายงานการวิจยั เร่ือง การพฒันาเครือข่ายและประเมินผล
การจดัการศึกษาจงัหวดัสุราษฎร์ธานี /  

- RH 371.26 ร451 2553  

276  รายงานการวิจยั เร่ือง การแยกและคดัแยกแบคทีเรียแลคติก
ท่ีผลิตสารยบัย ั้งแบคทีเรีย (CD วจิยั) /  

อ าพรรณ ชยักุลเสรีวฒัน์  
 

CD/RH 00031 2551  

277  รายงานการวิจยั เร่ือง การวเิคราะห์สารสีผสมอาหารท่ีใช้
ในอุตสาหกรรมอาหารโดยไม่ใชเ้คร่ืองวดัสี (CD วจิยั) /  

จิระศกัด์ิ เกษร์สุวรรณ  
 

CD/RH 00039 2552  

278  รายงานการวิจยั เร่ือง การศึกษาสภาวะการยอ่ยโปรตีนใน
การผลิตโปรตีนปลาไอโดรไลเซตเพื่อใชเ้ป็นวตัถุปรุงแต่ง
กล่ินรสอาหาร (CD วจิยั) /  

จิรนาถ ทิพยรั์กษา  
 

CD/RH 00038 2552  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
279  รายงานการวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษาเภสัช

ศาสตร์มหาวทิยาลยัสยามต่อการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ (CD วจิยั) /  

เฉลิมศรี ภุมมางกรู  
  

CD/RH 00035 2553  

280  รายงานการวิจยั เร่ือง ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (CD วจิยั)/  

ไตรทศ ข าสุวรรณ  CD/RH 00008 2552  

281  รายงานการวิจยั เร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ Brand name 
ของกลุ่มหนุ่มสาวในเขตกรุงเทพมหานคร (CD วจิยั) /  

นรเศรษฐ กมลสุทธิ 
  

CD/RH 00015 2551  

282  รายงานการวิจยั เร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสินคา้แฟชัน่ของ
ผูช้ายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร (CD วจิยั)/  

วราภรณ์ ล้ิมเปรมวฒันา  CD/RH 00007 2552  

283  รายงานการวิจยัและพฒันา รูปแบบกลไกการส่งเสริมการ
กระจายอ านาจ การบริหารจดัการศึกษาสู่เขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา 

- GP 371.2 ร451 2555 

284  รายงานการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และแนวโนม้
บริบทการเปล่ียนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้
กระแสโลกาภิวตัน์ดา้นเศรษฐกิจและลกัษณะของการผลิต
และการบริการ /  

สุวรรณี ค ามัน่  RH 379.593 ส875ร 2551  

285  รายงานการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และแนวโนม้
บริบทการเปล่ียนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้
กระแสโลกาภิวตัน์ดา้นประชากร 

ปราโมทย ์ประสาทกุล RH 379.593 ป452ร 2551 

286  รายงานการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และแนวโนม้
บริบทการเปล่ียนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้
กระแสโลกาภิวตัน์ดา้นการเมืองการปกครอง 

นิยม รัฐอมฤต RH 379.593 น641ร 2551 

287  รายงานประจ าปี 2553  ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ /  

- GP 307.72 ร451 2554  

288  รายงานประจ าปี 2553 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  - GP 352.1409593 ร451 2554  

289  รายงานประจ าปี 2553 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยติุธรรม - GP 353.4 ร451 2553  
290  รายงานประจ าปี 2553 กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวง

พลงังาน /  
- GP 333.79 รก451 2553  

291  รายงานประจ าปี 2553 กรมสรรพากร /  - GP 336.2 ร451 2553  
292  รายงานประจ าปี 2553 คณะกรรมการพฒันาการบริหารงาน

ยติุธรรมแห่งชาติ /  
- GP 353.4 รค451 2553  

293  รายงานประจ าปี 2553 ฉบบัยอ่ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง /  - GP 378.593 รม451 2553  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
294  รายงานประจ าปี 2553 บริษทั อะมานะฮ ์ลิสซ่ิง จ  ากดั 

(มหาชน) /  
- NGP 332.642 ร451 2553  

295  รายงานประจ าปี 2553 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี /  - GP 378.593 รท451 2553  
296  รายงานประจ าปี 2553 มหาวิทยาลยันครพนม /  - GP 378.593 รง451 2553  
297  รายงานประจ าปี 2553 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง /  - GP 378.593 รป451 2553  
298  รายงานประจ าปี 2553 มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระ

เกียรติ /  
- GP 378.593 ร451 2554  

299  รายงานประจ าปี 2553 สมาคมประกนัวนิาศภยั /  - NGP 368 ร451 2553  
300  รายงานประจ าปี 2553 ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนั

ครอบครัว กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์/  

- GP 305.4 ร451 2553  

301  รายงานประจ าปี 2553 ส านกังานคณะกรรมการการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ /  

- GP 338.9593 รส451 2554  

302  รายงานประจ าปี 2553 ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
กระทรวงพลงังาน /  

- GP 333.79 ร451 2553  

303  รายงานประจ าปี 2553 ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา /  -  GP 353.8 ร451 2553  
304  รายงานประจ าปี 2553 ส านกัจดัการคุณภาพน ้า /  - GP 354.36 ร451 2553  
305  รายงานประจ าปี 2553 หน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อความปลอดภยั

ดา้นอาหาร /  
- GP 363.192 ร451 2554  

306  รายงานประจ าปี 2554 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  - GP 352.1409593 ร451 2555  

307  รายงานประจ าปี 2554 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย /  

- GP 352.14 ร451 2554  

308  รายงานประจ าปี 2554 การบริหารงานสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน /  

- GP 331 ร451 2554  

309  รายงานประจ าปี 2554 มหาวิทยาลยัมหิดล /  - GP 378.593 รม451 2554  
310  รายงานประจ าปี 2554 สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ /  
- GP 338.9593 ร451 2554  

311  รายงานประจ าปี 2554 สภาพฒันาการเมือง /  - GP 320.9593 ร451 2554  
312  รายงานประจ าปี 2554 สมาคมนกัข่าววทิยแุละโทรทศัน์

ไทย /  
- GP 302.23 ร451 2554  

313  รายงานประจ าปี 2554 ส านกังานคณะกรรมการการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ /  

- GP 338.9593 ร451 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
314  รายงานประจ าปี 2554 ส านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา /  
- GP 353.8 ร451 2554  

315  รายงานประจ าปี 2554 ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี - GP 352.2409593 ร451 2554  

316  รายงานประจ าปี ปีงบประมาณ 2553 สถาบนับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์ /  

- 
 

GP 378.593 รส451 2553  

317  รายงานผลการปฏิบติังาน ประจ าปี 2553 กสทช. และ กทช. 
ปฏิบติัหนา้ท่ี กสทช. /  

- GP 384.54 ร451 2554  

318  รู้บญัชีขั้นสูง ขวญัสกุล เตง็อ านวย 657.046 ข275ร 2555 
319  รูปแบบการด าเนินชีวติของผูช้ายวยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร(CD วจิยั) /  
จิรวุฒิ หลอมประโคน  
  

CD/RH 00028 2550  

320  เรียนจีนกลางกบัหวงัเหม่ยล่ี เล่ม 1 /  เฉิง, เซ่ียงเหวนิ   495.182495911 ฉ479ร 
2547 ล1  

321  เรือพระราชพิธีและเห่เรือมาจากไหน? เม่ือไร? สุจิตต ์วงษเ์ทศ NGP 390.22 ส752ร 2550 
322  ลาโปเนีย ดินแดนอศัจรรยห์ลงัพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน [ดีวดีี]  - DVD 00478 M 2549  
323  วงจรกรองผา่นทุกความถ่ีโหมดกระแสท่ีสามารถปรับค่า

อตัราขยายไดด้ว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ (CD วจิยั) /  
วภิาวลัย ์นาคทรัพย ์ CD/RH 00005 2553  

324  วฒันธรรมอีสาน 100 ปีชาตกาล ค าดี สาระผล /  อรอนงค ์สาระผล  390.09593 ว394 2555  
325  วดัในอ าเภอปากเกร็ด /  พิศาล บุญผกู 294.3435 พ757ว 2553  
326  วนัส าคญัในพระพุทธศาสนา สุรีย ์มีผลกิจ 294.3436 ส867ว 2549 
327  วกิฤตการณ์น ้าท่วมประเทศไทยปี 2554 : วเิคราะห์สาเหตุ 

แนวทางป้องกนัและลดความเสียหายจากน ้าท่วม 
ค านาย อภิปรัชญาสกุล  363.3493 ค357ว 2554  

328  วกิฤตเศรษฐกิจและวกิฤตทางการเมืองในประเทศไทยใน
อดีตและปัจจุบนั /  

บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ  320.9593 บ241ว 2553  

329  วธีิการวจิยัทางการศึกษา /  พรรณี ลีกิจวฒันะ  370.72 พ273ว 2554  
330  วธีิการวจิยัทางวศิวกรรมศาสตร์ กณัวริช พลูปราชญ ์ 001.42 ก385ว 2555 
331  วธีิปฏิเสธอยา่งแยบยล กู่ผาน, หวางซ่ือเสียง พ 302.3 ก741ว 2548 
332  วศิวกรรมการประปา /  ทวศีกัด์ิ วงัไพศาล  628.1 ท229ว 2554  
333  วฒิุสภากบังานกลัน่กรองกฎหมาย /  - GP 328.31 ว872 2554  
334  ศกัยภาพในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระและตา้นการ

อกัเสบของสมุนไพรพื้นบา้นไทย /  
จกัรพงษ ์รัตนโชติ  CD/PA 00144 2555  

335  ศกัยภาพในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระและตา้นการ
อกัเสบของสมุนไพรพื้นบา้นไทย /  

จกัรพงษ ์รัตนโชติ  PA 615.321 จ223ศ  2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
336  ศพัทส์ านวนจีน กลุ่มค า 3 อกัษร ตงจิง 398.9951 ต112ศ 2555 
337  ศพัทอ์งักฤษ ส าหรับ แอดมิสชนั /  มนตรี ตั้งพิจยักุล  428.1 ม151ศ 2555  
338  ศาลยติุธรรมกบัค าสอนของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั /  - 895.915 ศ365 2554  
339  ศาลโลก-ศาลประจ าอนุญาโตตุลาการกบัขอ้พิพาทระหวา่ง

ประเทศ /  
พนสั ทศันียานนท ์ 341.552 พ196ศ 2554  

340  ศาสตร์แห่งผูน้ าจากสุดยอดวรรณกรรมไทย พรศกัด์ิ อุรัจฉทัชยัรัตน์ พ 303.34 พ282ศ 2555 
341  ศิลป์แผน่ดิน - อ 745.509593 ศ525 2550 
342  ศิลป์แผน่ดิน - อ 745.509593 ศ525 2550 
343  ศึกบางระจนั 2 [ดีวดีี]  - DVD 00476 M 2549  
344  ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการในการกลบัมาท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษต์ลาดน ้าดั้งเดิมภาคกลางของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย (CD วจิยั) /  

เบญจวรรณ อุชุพงศอ์มร  
 

CD/RH 00030 2553  

345  เศรษฐศาสตร์นิเทศศาสตร์ /  สุทิติ ขตัติยะ  330.014 ส778ศ 2555  
346  สนุกคิดในชีวติประจ าวนัแบบเศรษฐศาสตร์ แฟรงก,์ โรเบิร์ต เอช พ 330 ฟ856ส 2555 
347  สภามหาวทิยาลยักบัหลกัการบรรษทัภิบาล /  ภาวชิ ทองโรจน์  378.107 ภ478ส 2555  
348  สมเดช สีแสง คิดบวกมองไกล พฒันาการศึกษาไทยรับการ

ปฏิรูป 
วชิญะ คุรุพิทกัษ ์ พ 379.593 ว535ส 2553 

349  สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2550 /  - GP 379.593 ส275 2551  
350  สมุนไพรพื้นบา้นลดไขมนัในเลือด ตามภูมิปัญญาของหมอ

พื้นบา้น /  
ธนิดา ขนุบุญจนัทร์  615.321 สพ316 2554  

351  สมุนไพรพื้นบา้นลดความเส่ียง โรคเบาหวาน ตามภูมิ
ปัญญาของหมอพื้นบา้น /  

ธนิดา ขนุบุญจนัทร์  615.321 สล316 2554  

352  สมุนไพรพื้นบา้นลดความเส่ียงโรคมะเร็ง ตามภูมิปัญญา
ของหมอพื้นบา้น /  

ธนิดา ขนุบุญจนัทร์  
 

615.321 ส316 2554  

353  สมุนไพรพื้นบา้นลดความเส่ียงโรคหวัใจและหลอดเลือด 
ตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบา้น /  

ธนิดา ขนุบุญจนัทร์  
 

615.321 สร316 2554  

354  สร้างชีวติใหม่ในเรือนจ า /  พิศมยั รัตนโรจน์สกุล 365.43 พ751ส 2555  
355  สร้างเวบ็พร้อมลูกเล่นแพรวพราวดว้ย DHTML Java script 

&cascading style sheet 
ประชา พฤกษป์ระเสริฐ 005.713 ป231ส 2550 

356  สร้างสรรค ์"การ์ตูน Comic "จากการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม 
3ds Max 2008 

ขจรพรรณ สวยฉลาด 006.693 ข135ส 2551 

357  สรุปเขม้ Vocab พร้อมแนวขอ้สอบ /  ศุภวฒัน์ พุกเจริญ  428.24076 ศ723ส 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
358  สัตวโ์ลกอนาคต ตอน 5 ลา้นปี ฉบบัสมบูรณ์ [ดีวีดี]  - DVD 00479 M 2549  
359  สารคดีเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งราชนาวไีทย "กฤติยา

คม" [ดีวดีี]  
- DVD 00477 M 2550  

360  สารสนเทศทางธุรกิจ /  รุจิจนัทร์ พิริยะสงวนพงศ ์ 658.4038 ร655ส 2549  
361  ส านวน 3 ภาษา (องักฤษ-จีน-ไทย) นพพิชญ ์ประหวัน่ 428.2495911 น177ส 2551 
362  ส่ือใหม่กบัการเคล่ือนไหวทางการเมือง /  - NGP 302.23 สก736 2555  
363  สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษยย์คุใหม่ พยตั วฒิุรงค ์ 658.3 พ217ส 2555 
364  สุนทรภู่ [ดีวดีี]  - DVD 00474 M 2550  
365  หนงัสือเทศกาลงานประเพณีท่ีน่าสนใจทางการท่องเท่ียว /  - 394.269593 ห144 2554  
366  หลกัการตลาด...สมยัใหม ่ สุดาพร กุณฑลบุตร 658.8 ส769ห 2549 
367  หลกัการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา /  สุนทร โคตรบรรเทา  371.2 ส788ห 2554  
368  หลกัการออกแบบเวบ็ไซตท์างการศึกษา: ทฤษฎีสู่การปฏิบติั  จินตวีร์ คลา้ยสังข ์ 371.3344678 จ484ห 2554  
369  หตัถลกัษณ์ศาสตร์ ฉบบั วธีิดูลายมือแบบกรูู ไป๋หยนุ, ซานเหยนิ 133.6 ป966ห 2550 
370  หุน้ 5 เดง้ ปิยพนัธ์ วงศย์ะรา พ 332.6322 ป619ห 2554 
371  เห็ดเป็นยาเพื่อสุขภาพ ตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบา้น /  - 635.8 ห659 2554  
372  เห็ดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ : ตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบา้น ธนิดา ขนุบุญจนัทร์ 641.5 ห659 2554  
373  เห็ดเศรษฐกิจเพื่อสุขภาพ : ตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบา้น ธนิดา ขนุบุญจนัทร์ 635.8 หศ659 2554  
374  อดีต ปัจจุบนั อนาคต วทิยาการเคมีและเภสัชไทย /  ยงยทุธ ยทุธวงศ ์ 540.9593 อ131 2549  
375  อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิคนพิการ - 341.485 อ626 2553 
376  อยูแ่บบไทยในโลกยคุใหม่ /  รัตนา พงษว์านิชอนนัต ์ RH 613.2 อ312 2554  
377  อริยสัจส าหรับทุกคน /  สุรพล ไกรสราวฒิุ  294.301 ส852อ 2555  
378  อาชญากรรมคอมพิวเตอร์? : งานวจิยัหวัขอ้ผลกระทบจาก

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิ เก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และนโยบายของรัฐกบัสิทธิภาพใน
การแสดงความคิดเห็น /  

ศิริพล กุศลศิลป์วฒิุ  345.0268 ส687อ 2555  

379  อาร์ทิมิส ฟาวล ์: ผูพ้ิทกัษต์นสุดทา้ย โคลเฟอร์, อีออยน์ น ค969อ 2555 ล8 
380  อ่ิมบุญ 999 วดั : เยาวชนยคุใหม่ใชเ้ทคโนโลยอียา่งมี

คุณธรรม /  
- 305.23 อ748 2554  

381  อุบติัการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า สูตร 
GPO-VIR S /  

ลีนา เนาวเกตุ   CD/PA 00135 2555  

382  อุบติัการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า สูตร 
GPO-VIR S /  

ลีนา เนาวเกตุ  PA 615 ล513อ 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
383  เอน-เมทิลฟอร์มาไมด์ - 615.9 อ892 2553 
384  เอฟอาร์พี พิชิต เล่ียมพิพฒัน์ 666.157 พ648อ 2548 
385  ฮอนดา้ โซอิจิโร : ชายผูส้ร้างความฝันใหเ้ป็นความจริง /  ฮอนดา้, โซอิจิโร  926.292 ฮ159ฮ 2549  

 


