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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  1+10 ภาษาอาเซียน /  วรันธร ทองบ่อ  อ 413 ว295ห 2555  
2  100 ปี การ์ตูนไทย จากสยามคลาสสิกสู่ไทยโมเดิร์น /  ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ ์ พ 741.5 ป421ห 2556  
3  121 นํ้ าจ้ิมสูตรอร่อย /  นิดดา หงษว์ิวฒัน์  641.812 ห159 2555  
4  4 ทศวรรษการส่งออกอาหารไทย (พ.ศ. 2506-2546) 

ภายใตก้ารส่งเสริมสนบัสนุนดา้นสาธารณสุข /  
ปราณี ศรีสมบูรณ์  GP 338.47664 ส733 2553  

5  4 สุดยอดเมืองน่าเท่ียว : น่าน สมุย ปาย เชียงคาน /  บีวาว แฟมิล่ี  พ 915.9304 บ361ส 2555  
6  50 ปี 50 ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร /  กระทรวงการต่างประเทศ  พ 341.42 ห556 2556  
7  50 ปี 50 ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร /  กระทรวงการต่างประเทศ  อ 341.42 ห556 2556  
8  500 ปี ความสมัพนัธส์ยามประเทศไทยกบัโปรตุเกส

และชาติตะวนัตกในอุษาคเนย-์อาเซียน: 2054-2554 /  
ชาญวิทย ์เกษตรศิริ 341.2473 หร541 2556  

9  90 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี วนัที่ 20-
23 มีนาคม 2552 ณ อิมแพค็ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี /  

- GP 353.6 ก832 2552 ล3  

10  Animal winter games [DVD]  BBC  DVD 00464 M 2007  
11  Asia Elephant ตอน ชา้ง ชา้ง [ดีวดีี]  - DVD 00449 M 2550  
12  Bedside approach in internal medicine /  จนัทราภา ศรีสวสัด์ิ  616 บ799 2549  
13  Bibliography of the works of Her Royal Highness 

Princess Maha Chakri Sirindhorn 
- 012 B582 2005 

14  Bibliography of the works of Her Royal Highness 
Princess Maha Chakri Sirindhorn 

- R 012 B582 2005 

15  Blue planet ชุด จระเข ้[ดีวีดี]  - DVD 00452 M 2543  
16  Boy with Divine power [DVD]  - DVD 00460 M 2551  
17  Business Statistics /  Sharpe, Norean R.  519.5 S532I 2010  
18  Chemistry : the study of matter and its changes /  Brady, James E. 540  B812C 1993  
19  Combustion phenomena: selected mechanisms of flame 

formation, propagation, and extinction [CD-ROM] 
Jarosinski, Jozef CD 541.361 C729 2009  

20  Common sense wind energy  - 621.45 C734 1983  
21  Detection of abrupt changes : theory and application /  Basseville, Michele 005.76 B3 1993  
22  Elements of heat transfer /  Rathakrishnan, Ethirajan  621.4022 R234E 2012  
23  Engineering thermodynamics [ CD - ROM ]/  Rajput, R. K  CD 621.4021 R161E 2010  
24  English for nurses [ CD - ROM ]/  Siripen Sutharoj  CD 428.24 S619E 2009  
25  Excel VBA programming /  วิชา ศิริธรรมจกัร์ 005.369 ว545อ 2550  
26  Five hundred years of Thai-Portuguese relations : a festschrift - 327.5930469 F565 2011 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
27  Fonts Workshop ตกแต่งตวัอกัษรใหส้วยดว้ย 

Photoshop [ ซีดี - รอม ]/  
ณัฐพงษ ์วณิชชยักิจ  CD 006.686 ณ339ฟ 2552  

28  Forbidden rites [DVD]  - DVD 00450 M 2552  
29  Frankenstein [DVD]  BBC  DVD 00446 M 2008  
30  Grammar tests /  สุทิน พลูสวสัด์ิ 425 ส779ก 2556  
31  H.M. King Bhumibol Adulyadej's ingenious concept 

of 'sufficiency' through architecture /  
Worachai Tantisiriwat 330.9593 H677 2010  

32  Hannibal : Rome's worst nightmare [DVD]  BBC DVD 00462 M 2007  
33  Image processing : the fundamentals [ CD - ROM ] /  Petrou, Maria CD 621.367 P497I 2010  
34  Introduction to financial accounting /  Norton, Curtis L. 657 N883I 2009  
35  Introduction to wind turbine engineering /  Wortman, Andrze J  621.45 W935I 1983  
36  M - commerce technologies, services, and business 

models /  
Sadeh, Norman  658.84 S125M 2002  

37  Management : the new workplace /  Daft, Richard L. 658 D124M 2007  
38  Management science modeling [ CD - ROM ]/  Albright, S. Christian CD 658 A342M 2009  
39  Manual of travel agency practice /  Syratt, Gwenda   338.479102373  S995M 2003  
40  Master plan for automotive industry 2012-2016 /  Yossapong Laoonual R 338.476292 Y65M 2012  
41  Master visually optimizing PC performance /  Kraynak, Joe  004 K91M 2004  
42  Mechanical engineering principles /  Bird, John O. 621 B618M 2012  
43  NCLEX-RN review [ CD - ROM ]/  Oglesby, Rebecca Caldwell  CD 610.73076 O35N 2010  
44  New world TOEFL : computer-based test (CBT) : key 

to success [ ซีดี - รอม ] /  
สุทิน พลูสวสัด์ิ  CD 428.0076 ส779น 2553  

45  Practical Investment Management /  Strong, Robert A.  332.6 S923M 2007  
46  Recognising and planning for special needs in the 

early years [ CD - ROM ]  /  
Dukes, Chris CD 371.90472 D877R 2009  

47  Security + guide to network security fundamentals  
[ CD - ROM ] /  

Ciampa, Mark  CD 005.8 C565S 2009  

48  Services Marketing  /  Bateson, John E. G. 658.8 B329S 2011  
49  Speaking Thai in a flash [VCD]  - VCD 1089 M 2010 d1-2c1  
50  Succeeding with technology : computer system 

concepts for real life /  
Stair, Ralph M. 004 S782S 2007  

51  Television production Millerson, Gerald 791.450232 O97T 2009 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
52  The wild west [DVD]  BBC  DVD 00463 M 2007  
53  The world encyclopedia /  ธานฐั ภทัรภาคร์  อ 039.95911 ว923 2554  
54  Top 10 สุดยอดเสน้ทางเท่ียวไทย /  - 915.9304 ท331 2555  
55  Understanding Macroeconomics /  Sobel, Russell S.  339 S677U 2009  
56  Using IBM SPSS statistics for research methods and 

social science statistics /  
Wagner, William E  300.72 W135U 2013  

57  Using SPSS: an interactive hands-on approach  Cunningham, James B. 005.369 C973U 2012  
58  Warriors [DVD]  BBC  DVD 00461 M 2008 d1-2  
59  กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ : ความรับผดิของรัฐใน

ระบบกฎหมายเยอรมนั ฝร่ังเศส และองักฤษ /  
วรเจตน์ ภาคีรัตน์  342.06 ว188ก 2555  

60  กรุงเทพฯ : บนฝ่ังธารแห่งวฒันธรรม /  - 959.3 ก262 2554  
61  กรุงเทพฯ มาจากไหน? /  สุจิตต ์วงษเ์ทศ  พ 959.302 ส752ก 2555  
62  กวนอ ู: เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์/  ยาขอบ พ 895.13 ย232ก 2547  
63  กวนอ ู: เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์/  ยาขอบ อ 895.13 ย232ก 2547  
64  กองพนัทหารเหาะ /  ป. อินทรปาลิต น ป112กพ 2545  
65  กะเหร่ียง /  - อ 305.895919 ก222 2555  
66  การจดัการการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดใน

ระบบบงัคบับาํบดัดว้ยวิถีเชิงพุทธ 
 GP 362.293 ก446 2555 

67  การจดัการธุรกิจการประชุม /  นีลนารา วงษเ์กิด 658.456 น717ก 2553  
68  การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ /  ศกัด์ิดา ศิริภทัรโสภณ  658.18 ศ323ก 2555  
69  การใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสาํหรับประเทศไทย : รายงานวิจยัฉบบั
สมบูรณ์ 

อดิศร์ อิศรางกรู ณ อยธุยา RH 338.927 อ128ก 2555 

70  การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารเพื่อการประชาสมัพนัธ ์/  ลดาวลัย ์ยมจินดา  659.2930223 ล118ก 2555  
71  การใชป้ระโยชนจ์ากระบบรถไฟท่ีเช่ือมโยงประเทศ

เพื่อนบา้น เพื่อใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียวของภูมิภาค : รายงานการวิจยั /\cฉลอง
ภพ สุสงักร์กาญจน์ ... [และคนอ่ืน ๆ] 

ฉลองภพ สุสงักร์กาญจน ์ RH 338.9 ฉ153ก 2555 

72  การใชภ้าษาไทย หน่วยท่ี 1-8 /  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมา- 
ธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

495.918 มส747ก 2545 ล1  

73  การตรวจสอบคุณภาพวคัซีนเบ้ืองตน้ /  - 615.372 ก451 2554  
74  การแต่งกายประดบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ /  - อ 391.009593 กต454 2551  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
75  การท่องเท่ียวแบบย ัง่ยนื /  ทิพวรรณ พุ่มมณี  338.4791 ท478ก 2554  
76  การบญัชีขั้นสูง หน่วยท่ี 9-15 /  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมา- 

ธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจดัการ  
657.046  มส747ก 2533 ล2  

77  การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน คร้ังท่ี 41 และ
การประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 12-16 สิงหาคม 2552 ณ 
กรุงเทพฯ /  

- GP 341.2473 ก482 2552  

78  การประเมินผลกระทบจาก FTA - 382 ก491 2554 
79  การผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออกในการดูแลสตรีท่ี

เป็นโรคมะเร็ง อวยัวะสืบพนัธุ ์/  
กอบกาญจน์ ศรประสิทธ์ิ  616.994 ก357ก 2550  

80  การพยากรณ์ราคาโลหะทองแดงในตลาด LME โดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียม /  

อรรถพล มุกดาเวช CD/T 00137 2552  

81  การพดูเพื่อการส่ือสาร /  เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต ์ 302.2242 ส945ก 2556  
82  การวิเคราะห์การทาํงานของวงจรภายใตส้ภาวะ ZVS 

และ NON-ZVS ในเรโซแนนทอิ์นเวอร์เตอร์ควบคุม
ดว้ยด้ิวต้ีไซเคิลโดยไดม้ีการพิจารณาผลกระทบของ
ค่าตวัเก็บประจุเดรน-ซอร์สของมอสเฟทสาํหรับงาน
ใหค้วามร้อนดว้ยการเหน่ียวนาํความถ่ีสูง (CD วิจยั) /  

ยงยทุธ นาราษฎร์ CD/RH 00003 2553  

83  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาํลงั /  เชวศกัด์ิ รักเป็นไทย  621.31 ช719ก 2550  
84  การวจิยัเพื่อการท่องเท่ียว /  ปราโมชน์ รอดจาํรัส 338.4791072 ป449ก 2551  
85  การศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน /  เรืองศรี ศรีทอง  379.5 ร862ก 2540  
86  การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญักาํลงัใจในการทาํงานของ

ตาํรวจท่ีปฏิบติังานท่ีสถานีตาํรวจนครบาลหนองแขม /  
ณัฐฐินี ธรรมจารีย ์ 
 

CD/PA 00128 2554  

87  การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังาน 
บริษทั สยามคาสท ์ไอออ้นเวิร์คส์ จาํกดั /  

กมลชนก ดลจิตร์  
 

CD/PA 00129 2554  

88  การศึกษายทุธศาสตร์การจดัหาความรู้ในสถานศึกษา 
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในเขตภาคเหนือตอนบน /  

วีระวรรณ คฤหานนท ์ CD/T 00135 2555  

89  การศึกาเชิงทดลองของความสูงเบดต่อประสิทธิภาพ
เชิงความร้นในเตาเผาไซโคลน (CD วิจยั) /  

วิศิษฐ ์ลีลาผาติกุล CD/RH 00004 2553  

90  การออกแบบผลิตและพฒันา e-Learning [ ซีดี - รอม ]  - CD 371.3344678 ก528 2550  
91  การออกแบบและการวิเคราะห์ไทริสเตอร์อินเตอร์หน่ึง

เฟสสาํหรับระบบต่อใชง้านร่วมกนัของแหล่งจ่ายดี
ซีไลนก์ารไฟฟ้า (CD วิจยั) /  

ยงยทุธ นาราษฎร์  CD/RH 00002 2552  



5/14 
 

 

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
92  กีฬาคนพกิาร /  ป. อินทรปาลิต น ป112ก 2550  
93  กีฬาโรคจิต /  ป. อินทรปาลิต น ป112ก 2549  
94  เกศาใส /  ป. อินทรปาลิต น ป112ก 2545  
95  แกงเขียวหวาน แกงเผด็และแกงคัว่ /  - 641.5 ก871 2554  
96  ขงเบง้ : ผูห้ย ัง่รู้ดินฟ้ามหาสมุทร /  ยาขอบ พ 895.13 ย232ข 2547  
97  ขงเบง้ : ผูห้ย ัง่รู้ดินฟ้ามหาสมุทร /  ยาขอบ อ 895.13 ย232ข 2547  
98  ขนมน่ึง /  เยาวภา ขวญัดุษฎี  641.86 ข214 2554  
99  ขมุ /  - อ 305.895919 ข237 2555  
100  ขา้มโขงและเกศาสมยั /  ป. อินทรปาลิต น ป112ข 2550  
101  ขุนทพัเวียงดอย /  ป. อินทรปาลิต น ป112ขท 2545  
102  เขมรกาํแหง /  ป. อินทรปาลิต น ป112ข 2553  
103  เขมรหนี /  ป. อินทรปาลิต น ป112ข 2554  
104  เขาพระวิหาร /  ป. อินทรปาลิต น ป112ขพ 2553  
105  ไขห้นกั /  ป. อินทรปาลิต น ป112ข 2545  
106  คล่ืน และสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า /  เฉลิมพล นํ้ าคา้ง  537.12 ฉ422ค 2545  
107  ความจริงไม่มีสี /  อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  พ 320.9593 อ269ค 2555  
108  ความทรงจาํในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ /  สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ, 

สมเด็จพระนางเจา้, พ.ศ.2475-  
923.1593 ส731ค 2547  

109  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารเอกชนร่วม
บริการ (รถมินิบสั) กรณีศึกษาเขตการเดินรถท่ี 4 
(คลองเตย) /  

ประไพร์ ไชยโกฏิ  
 

CD/PA 00126 2555  

110  ความมหศัจรรยข์องสมุนไพรตามแนวทางการแพทย์
ของท่านนบี /  

มุสตอฟา มานะ  615.321 ค181 2549  

111  ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย /  กุหลาบ มลัลิกะมาส 895.9109 ก741ค 2555  
112  คมัภีร์ Adobe photoshop lightroom 2.5 ฉบบัสมบูรณ์  

[ ซีดี - รอม ]/  
- CD 006.6869 ค261 2552  

113  คาํพอ้ง จีน-ไทย /  เมชฌ สอดส่องกฤษ  อ 495.913951 ม721ค 2555  
114  คุณชายธราธร / ณารา  ณารา  น ณ429ค 2556  
115  คุณชายปวรรุจ /  ร่มแกว้  น ร147ค 2556  
116  คุณชายพุฒิภทัร /  เกา้แตม้  น ก832ค 2556  
117  คุณชายรณพีร์ /  แพรณัฐ  น พ961ค 2556  
118  คุณชายรัชชานนท ์/  ซ่อนกล่ิน  น ซ116ค 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
119  คู่มือ powerpoint 2010 ฉบบัสมบูรณ์ [ ซีดี - รอม ]/  ดวงพร เก๋ียงคาํ  CD 005.369 ด211ค 2553  
120  คู่มือ+CD ฝึกพิมพดี์ดไทย-องักฤษ สาํหรับมือใหม่

ภายใน 6 วนั [ ซีดี - รอม ] /  
ก่ิงแกว้ เอ่ียมแฉลม้  CD 652.3 ก632ค 2552  

121  คู่มือการจดักระบวนการสานเสวนา [ ดีวีดี ] /  ปาริชาด สุวรรณบุบผา  DVD 302.2242 ป554ค 2553  
122  คู่มือการปฏิบติังานในการเขา้ร่วมคุม้ครองเดก็ในชั้น

สอบสวน [ ซีดี - รอม ]/  
- CD 345.08 ค695 2552  

123  คู่มือการออกกาํลงักายแบบช่วยทาํการเคล่ือนไหวขอ้
ต่อในผูป่้วยอมัพาต (ความรู้เบ้ืองตน้สาํหรับผูป่้วยและ
ผูดู้แล) [ดีวดีี]  

จิตติมา เจริญล้ิมประเสริฐ  DVD 00441 M 2555 ฉ1  

124  คู่มือนกัเดินทางเยอรมนี /  ทิพยว์รรณ ธรรมผสุนา อาโบลด ์ 914.304  ท468ค 2541  
125  เคมีทางยา /  ระวีวรรณ สิทธิโอสถ 615.19 ร275ค 2554  
126  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ไทย - อ 929.81593 ค753 2546 
127  โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้

นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 3) 
: รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

- RH 382.71 ค962 2555 

128  เงินตราลา้นนา /  นวรัตน์ เลขะกุล อ 737.4 น299ง 2555  
129  จริยธรรมของผูบ้ริหารการศกึษา /  ชนิสรา ศิลานุกิจ  174.9371 ช154จ 2555  
130  จอมฆาตกร /  ป. อินทรปาลิต น ป112จ 2551  
131  จอมหมาป่า /  ป. อินทรปาลิต น ป112จ 2546  
132  จ๊ิกก๋ีผูน่้ารัก /  ป. อินทรปาลิต น ป112จ 2545  
133  จิตอจัฉริยะ /  ปริญเนตร สุวรรณศรี  พ 128.2 ป458จ 2555  
134  จิวยี ่: ผูถ่้มนํ้ าลายรดฟ้า /  ยาขอบ พ 895.13 ย232จย 2547  
135  จิวยี ่: ผูถ่้มนํ้ าลายรดฟ้า /  ยาขอบ อ 895.13 ย232จย 2547  
136  จีนมหาอาํนาจของโลก /  ธานฐั ภทัรภาคร์  อ 951 จ552 2554  
137  จุลชีววิทยา /  สุพจน์ ใชเ้ทียมวงศ ์ 579 ส826จ 2549  
138  จุลชีววิทยาปฏิบติั /  สุพจน์ ใชเ้ทียมวงศ ์ 579.078 ส826จ 2546  
139  จูล่ง : สุภาพบุรุษจากเสียงสาน /  ยาขอบ พ 895.13  ย232จ 2547  
140  จูล่ง : สุภาพบุรุษจากเสียงสาน /  ยาขอบ อ 895.13  ย232จ 2547  
141  เจา้ฟ้าไอที รัตนราชกุล สารสนเทศ  - 923.1593 จ758 2546  
142  โจโฉ : ผูไ้ม่ยอมใหโ้ลกทรยศ /  ยาขอบ พ 895.13 ย232จฉ 2547  
143  โจโฉ : ผูไ้ม่ยอมใหโ้ลกทรยศ /  ยาขอบ อ 895.13 ย232จฉ 2547  
144  เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช /  - อ 923.1593 ฉ421 2554  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
145  ซอ้นกล /  ป. อินทรปาลิต น ป112ซ 2553  
146  แซมซัน่หงวน /  ป. อินทรปาลิต น ป112ซ 2551  
147  ดาวหมดั /  ป. อินทรปาลิต น ป112ด 2549  
148  เดนตะราง /  ป. อินทรปาลิต น ป112ด 2545  
149  ตัง๋โต๊ะ : ผูถ้กูแช่งทั้งสิบทิศ /  ยาขอบ พ 895.13 ย232ต 2547  
150  ตัง๋โต๊ะ : ผูถ้กูแช่งทั้งสิบทิศ /  ยาขอบ อ 895.13 ย232ต 2547  
151  ใตร่้มบารมีจกัรีวงศ ์/  - อ 923.1593 ต882 2554  
152  ไตรภูมกิถา ฉบบัรัชกาลท่ี 9 /  สมศกัด์ิ เชาวน์ธาดาพงศ ์ อ 294.3423 ต944 2555  
153  ถ่ิน /  - อ 305.895919 ถ349 2555  
154  ทฤษฎีการบริหารการศกึษา /  ชาญชยั อาจินสมาจาร  371.2 ช486ท 2555  
155  ท่ีสุดประเทศจีน 100 สถานท่ีท่ีตอ้งไปเยอืน /  เยา่เผงิ  อ 915.104 ย534ท 2556  
156  เทศกาล แห่เจา้กินเจ [ดีวดีี]  - DVD 00458 M 2544  
157  เท่ียวกรุงเทพฯ /  บีวาว แฟมิล่ี  พ 915.9304 บ361ท 2555  
158  เท่ียวกินริมทะเล บีวาว แฟมิล่ี พ 915.9304 บ361ท 2554 
159  เท่ียวไปในใจตวั /  ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ ์ พ 910.4 ป421ห 2555  
160  ไทยศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว [ ซีดี - รอม ] /  ฐิรชญา มณีเนตร  CD 338.4791 ฐ372ท 2552  
161  ธรรมชาติช่วยชีวติ ฉบบัโรคภยัหายไดจ้ริง [ดีวีดี]  อู๋, ทอม  DVD 00440 M 2555 ฉ1  
162  ธรรมาภิบาลกบัการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศไทย /  
สงัศิต พิริยะรังสรรค ์ พ 352.6 ธ366 2553  

163  ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มของไทย /  

สุธาวลัย ์เสถียรไทย  RH 658.408 ส784ธ 2554  

164  ธุรกิจสร้างสรรค ์พนัธมิตรสงัคม /  มลูนิธิเครือข่ายธุรกิจเพื่อสงัคม
และส่ิงแวดลอ้ม  

650 ธ716 2556  

165  นครใตพ้ิภพ /  ป. อินทรปาลิต น ป112น 2551  
166  นครสาป /  ป. อินทรปาลิต น ป112น 2550  
167  นโยบายสาธารณะเพื่อพฒันาการเศรษฐกิจ /  ณัฏฐพงศ ์ทองภกัดี 338.9593 น931 2554  
168  นยัแห่งการพาดพิงในกวีนิพนธ์ไทย : รากเหงา้ทางภูมิ-

ปัญญาและพฒันาการทางความคิดทีแ่ปรเปล่ียนตามยคุ
สมยั /  

นิตยา แกว้คลัณา  895.9109 น577น 2555  

169  นางสิงห์วยัรุ่น /  ป. อินทรปาลิต น ป112น 2545  
170  นาทีพินาศ /  ป. อินทรปาลิต น ป112นพ 2551  
171  นามสงเคราะห์ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัผา้ไทย /  - อ 338.47677 น471 2554  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
172  นามานุกรมศิลปินแห่งชาติ /  - อ 927.593 น471 2553  
173  นายรอบรู้ เท่ียวเมืองไทยตามคาํขวญั : ภาคเหนือ /  - อ 915.9304 น473 2553  
174  แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม ยา่นถนนเจริญ

ราษฏร์ /  
ธนิต ชุมแสง  อ 721 ธ262น 2554  

175  แนวพระราชดาํริดา้นการบริหารจดัการกรุงเทพมหา- 
นครของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาส
งานฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี พุทธศกัราช 2549 /  

กนก วงษต์ระหง่าน GP 352.1609593 น928 2550  

176  บทบาทพระมหากษตัริย ์และพระบรมวงศานุวงศ ์
ราชวงศจ์กัรี ดา้นงานโรคเร้ือน ในรอบ 105 ปี ท่ีผา่นมา 

- 959.3035 บ126 2555  

177  บทสนทนาภาษามาเลเซียพ้ืนฐาน /  มฮูาํหมดั คอลดูน ฮจัยมีุสตอฟา  499.28 ม699บ 2555  
178  บางกอกแกว้กาํศรวล หรือ นิราศนครศรีธรรมราช /  องัคาร กลัยาณพงศ ์ 895.911 อ493บ 2521  
179  บาฮาซามาเลเซียพ้ืนฐาน 1 /  สุมาลี นิมมานุภาพ  499.28 ส842บ 2549 ล1  
180  บาฮาซามาเลเซียพ้ืนฐาน 2 / สุมาลี นิมมานุภาพ  สุมาลี นิมมานุภาพ  499.28 ส842บ 2548 ล2  
181  บาฮาซามาเลเซียพ้ืนฐาน 3 /  สุมาลี นิมมานุภาพ  499.28 ส842บ 2550 ล3  
182  บีโอไอขบัเคล่ือน SMEs ไทยสู่นวตักรรม /  - 332.6 บ361 2553  
183  แบบเรียนภาษามลายพ้ืูนฐาน เล่ม 1 /  อตัถากร หะยอีาแว  499.28 อ539บ 2556  
184  โบราณคดีเข่ือนแควนอ้ยในพ้ืนท่ีโครงการเข่ือนแคว

นอ้ย อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ อาํเภอวดัโบสถ ์
จงัหวดัพษิณุโลก [ ซีดี - รอม ]/  

- CD 930.10283 บ921 2553  

185  ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์1 /  วารุณี ยงสกุลโรจน์  547.0078 ว486ป 2554  
186  ประกาศิตพระกาฬ /  ป. อินทรปาลิต น ป112ป 2546  
187  ประชาคมโลก /  ธานฐั ภทัรภาคร์  อ 341.2 ป234 2554  
188  ประชาคมอาเซียน /  ธานฐั ภทัรภาคร์  อ 341.2473 ป234 2554  
189  ประมวลกฎหมายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ไทย /  สมชาย พฤฒิกลัป์ อ 929.81593 ป352 2550  
190  ประมวลธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย ์ปาโมชฺ

โช  
พระปราโมทย ์ปาโมชฺโช 294.344 พ346ป 2552  

191  ประมวลพระราชดาํรัสและพระบรมราโชวาทท่ี
พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปีพุทธศกัราช 2550 /  

- อ 895.915 ป352 2551  

192  ประวติัครู 16 มกราคม 2555 /  สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา  อ 923.7593 ป372 2555  
193  ประวติันบีมซูา /  ซานียสันยัน์ คาน 297 ซ215ป 2548  
194  ประวติัศาสตร์ฉบบัยอ่ของลทัธิเสรีนิยมใหม่ /  ฮาร์ว,ี เดวิด 320.51 ฮ372ป 2555  
195  ปรางคแ์ละลายปูนป้ันประดบั วดัจุฬามณี พิษณุโลก /  สนัติ เลก็สุขุม  726.1 ส582ป 2539  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
196  ปราบเสือปลน้ /  ป. อินทรปาลิต น ป112ป 2545  
197  ป้อมปืนพระกาฬ /  ป. อินทรปาลิต น ป112ป 2554  
198  ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการสาํนกัการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง  
พฒัน์ชนะสรณ์ สุขใย CD/PA 00130 2554  

199  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของ
ขา้ราชการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
(ส่วนกลาง) /  

อาทิตย ์โรจนว์รชวลิต  
 

CD/PA 00127 2555  

200  ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนวิชาภาษา 
องักฤษในมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั /  

พระกุศล ฮุน PA 428.3407  พ321ป 2555  

201  ป่าหิมพานตแ์ละโรคกลวันํ้ า /  ป. อินทรปาลิต น ป112ป 2550  
202  โปรแกรมการฝึกโยคะเบ้ืองตน้ ขั้นท่ี 1 [ดีวดีี]  - DVD 00448 M 2545 ล1  
203  โปรแกรมการฝึกโยคะเบ้ืองตน้ ขั้นท่ี 2 [ดีวดีี]  - DVD 00448 M 2545 ล2  
204  โปรแกรมการฝึกโยคะเบ้ืองตน้ ขั้นพ้ืนฐาน [ดีวีดี]  - DVD 00447 M 2545  
205  ไปภูกระดึง /  ป. อินทรปาลิต น ป112ป 2549  
206  ผลการดาํเนินงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้ารกาํกบัของ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์
สุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร -ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มสิงหาคม 2554 - มีนาคม 2555 /  

- GP 354.3 ผ191 2555  

207  ผตีกนํ้ าตาย /  ป. อินทรปาลิต น ป112ผ 2545  
208  ผูช้นะสิบทิศ เล่ม 1 /  ยาขอบ น ย232ผ 2550 ล1  
209  ผูช้นะสิบทิศ เล่ม 2 /  ยาขอบ นย232ผ 2550 ล2  
210  ผูช้นะสิบทิศ เล่ม 3 /  ยาขอบ น ย232ผ 2550 ล3  
211  ผูช้นะสิบทิศ เล่ม 4 /  ยาขอบ น ย232ผ 2550 ล4  
212  ผูช้นะสิบทิศ เล่ม 5 /  ยาขอบ  น ย232ผ 2550 ล5  
213  ผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลง /  แบลก็, เจ. สจ๊วต พ 658.402 บ895ผ 2553  
214  แผนท่ี 77 จงัหวดั เท่ียวทัว่ไทย ปี 2556 /  สุวฒัน์ อศัวไชยชาญ  อ 912.593 ผ932 2555  
215  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ีสิบเอด็ 

(พ.ศ.2555-2559) /  
- อ 338.9593 ผ932 2554  

216  แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต ์ปี พ.ศ. 2555-2559 /  ยศพงษ ์ลออนวล  อ 338.476292 ย154ผ 2555  
217  ฝ่าแนวนรก /  ป. อินทรปาลิต น ป112ฝ 2550  
218  ฝึกฟังภาษาองักฤษใหเ้ขา้ใจความหมาย [ดีวีดี]  - DVD 00444 M 2553 ฉ1  
219  ฝึกสร้างมลัติมีเดียและแอนิเมชัน่จากตวัอย่างจริง Flash 

CS3 workshop [ ซีดี - รอม ] /  
ชลมารค พนัธุส์มบติั CD 006.7869 ช225ฝ 2551  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
220  พจนานุกรม ไทย-มลาย ูมลาย-ูไทย /  อบัดุลกาเดร์, โมหมัมดั อ 499.28395911 อ545พ 2547  
221  พจนานุกรมภาษามลาย ู- ภาษาไทย /  อาซิซ บิน มฮูมัมดั อีซา อ 499.28395911 พ174 2554  
222  พรรณไมใ้นสวนหลวง ร.9 เล่ม 3 - อ 581.9593 พ266 2554 ล3 
223  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั : จากความสน

พระทยัในวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นพระมหากษตัริยน์กั
ดาราศาสตร์ 

ภูธร ภูมะธน 923.1593 ภ654พ 2555 

224  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระบิดา
แห่งการถ่ายภาพไทย 

ศกัดา ศิริพนัธุ ์ อ 923.1593 ศ321พ 2555 

225  พระบิดาแห่งเทคโนโลยขีองไทย พระบิดาแห่ง
นวตักรรมไทย /  

- อ 923.1593 พบ343 2554  

226  พระบิดาแห่งสยาม /  ธานฐั ภทัรภาคร์  อ 923.1593 พห343 2554  
227  พระราชดาํรัส 7 องค ์/  - อ 895.915 พ368 2555  
228  พระราชวงัสนามจนัทร์ : และเสือป่ากบัการรักษาความ

มัน่คงของชาติ /  
ชยัพฤกษ ์โพธ์ิแดง อ 728.8209593 พ381 2550  

229  พระอจัฉริยภาพในหลวง /  พลาดิศยั สิทธิธญักิจ  923.1593 พ385 2549  
230  พระอจัฉริยภาพแห่งความพอเพียงผา่นงาน

สถาปัตยกรรม /  
วรชยั ตนัติศิริวฒัน์  720.9593 ว191พ 2552  

231  พรานใหญ่และขาโฮว้ไล่ตือ /  ป. อินทรปาลิต น ป112พ 2550  
232  พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว /  ปราโมชน์ รอดจาํรัส  910.92 ป449พ 2555  
233  พฤติกรรมผูบ้ริโภค : ฉบบัมาตรฐาน /  อดุลย ์จาตุรงคกุล 658.8342 อ133พ 2549  
234  พลร่มกลา้ตาย /  ป. อินทรปาลิต น ป112พ 2553  
235  พลงัแห่งโยคะนิทรา [ดีวีดี]  วรารักษ ์สู่โนนทอง  DVD 00442 M 2555 ฉ1  
236  พฒันาตนเองดว้ยการเปล่ียนปัญหาใหเ้ป็นโอกาส /  นิทศัน์ วินน์  พ 158.6 น596พ 2555  
237  พทัยา : เกาะลา้น สตัหีบ Chill on the beach /  บีวาว แฟมิล่ี  พ 915.9304 บ361พ 2556  
238  พนัธุศาสตร์...แกว้กิฤตพลงังานชาต ิ: การประชุมวิชาการ

พนัธุศาสตร์แห่งชาติ คร้ังท่ี 16 25-27 มีนาคม 2552 ณ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัธรรม- 
ศาสตร์ ศูนยรั์งสิต อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

- GP 576.5 พ574 2552 

239  พดูองักฤษนอกตาํรา กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ 428.2495911 ก726พ 2555 
240  ฟิสิกส์ประยกุตท์างชีวการแพทย ์/  รุจพร ชนะชยั  610.28 ร653ฟ 2554  
241  ฟิสิกส์ยคุใหม่ /  ธีรพนัธุ ์ม่วงไทย 530 ธ365ฟ 2555  
242  ฟุตบอลหุ่นยนต ์/  ป. อินทรปาลิต น ป112ฟ 2545  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
243  ไฟฟ้าและแม่เหลก็ /  สุพฒัน์ ราชณรงค ์ 537 ส831ฟ 2553  
244  ภาษาไทยธุรกิจ /  เอกฉทั จารุเมธีชน  651.7 อ872ภ 2549  
245  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร /  - 495.918 ภ483 2556  
246  ภาษาองักฤษ CU - AAT/  สุทิน พลูสวสัด์ิ 428.0076 ส779ภ 2555  
247  ภาษาองักฤษพิชิตไดใ้น 100 นาที [ดีวีดี]  ปีเตอร์ ธนูสตระ  DVD 00443 M 2552  
248  ภูเก็ต : กิน เท่ียว เปร๊ียว เก๋ /  บีวาว แฟมิล่ี  พ 915.9304 บ361ภ 2556  
249  ภูมิพลงัแห่งแผน่ดินพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบติั

ครบ 60 ปี [ ซีดี - รอม ]  
- CD อ 923.1593 ภ672 2549  

250  มนุษยกิ์นคน /  ป. อินทรปาลิต น ป112ม 2549  
251  มนุษยแ์ช่เยน็ /  ป. อินทรปาลิต น ป112มช 2545  
252  มนุษยหิ์มะ /  ป. อินทรปาลิต น ป112ม 2551  
253  มวยหุ่นยนต ์/  ป. อินทรปาลิต น ป112ม 2545  
254  มเูซอ /  - อ 305.895919 ม661 2555  
255  เมื่อหลวงพ่อจรัญฯ สอนกรรมฐาน /  สมดี จินดาพษิฐาน  พ 294.3444 ม851 2555  
256  แมว้ /  - อ 305.895919 ม885 2555  
257  ยอดคุณธรรมของขงจ๊ือ /  อุดมพร อมรธรรม  181.112 อ791ย 2555  
258  ยาํตาํรับเด็ด /  - 641.5 ย249 2554  
259  เยา้ /  - อ 305.895919 ย533 2555  
260  เยาวราช on tour เก๋ เท่ อร่อย /  บีวาว แฟมิล่ี  พ 647.95593 บ361ย 2556  
261  โยคะรักษาโรค (ปรับสมดุลดว้ยวิธีธรรมชาติ) [วีซีดี]  ธญัภา ขวญักิจเมธี  VCD 1090 M 2555 ฉ1  
262  โยคี "อศัจรรยเ์หนือฝ่ังคงคา" [ดีวดีี]  - DVD 00445 M 2549  
263  รถเก๋งทองคาํ /  ป. อินทรปาลิต น ป112รก 2549  
264  รวมคาํบรรยาย : ภาคสอง สมยัที่ 65 ปีการศึกษา 2555 เล่มที่ 16 - 340.09593 ร155 2555 ภ2ล16 
265  รวมศพัทค์ณิตศาสตร์ GMAT : สาํหรับผูเ้ตรียมสอบ

คณิตศาสตร์ GMAT /  
ทศพร คลา้ยอุดม  510.3 ท237รว 2556  

266  รสชาติอาหารไทย ตาํรับแทแ้ต่ดั้งเดิม /  บุปผา กิตติกุล  641.59593 ร173 2556  
267  รอยขอม ขอม - เขมร - แขมร์ [ดีวดีี]  - DVD 00453 M 2553  
268  รอยขอม ปฐมบท...ขอม [ดีวดีี]  - DVD 00454 M 2553  
269  รอยขอม รอยขอม...รอยประทบัทัว่สุวรรณภูมิ [ดีวีดี]  - DVD 00456 M 2553  
270  รอยขอม รอยขอม...รอยแห่งพระวษิณุกรรม [ดีวดีี]  - DVD 00455 M 2553  
271  ระบบการเงินระหว่างประเทศ /  อติ ไทยานนัท ์ 332.042 อ136ร 2555  
272  ระบบสารสนเทศสาํหรับโรงงานผลิตนํ้ าบางเขน /  ประยทุธ ์พนัธอ์ายวุฒันะ CD/T 00136 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
273  ระเบียบวิธีวิจยัทางหลกัสูตรและการสอน /  บุญเล้ียง ทุมทอง  375.0072 บ565ร 2555  
274  รัฐธรรมนูญ การกระจายอาํนาจ และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน /  
อภิชาต สถิตนิรามยั  352.1409593 อ252ร 2555  

275  ราชประชาสมาสยัเฉลิมพระเกียรติ 12 ปี แห่งการ
สนองพระราชปณิธาน /  

มลูนิธิราชประชาสมาสยั ใน
พระบรมราชูปถมัภ ์ 

895.915 ร423 2554  

276  ราชประชาสมาสยัเฉลิมพระเกียรติ เทิดไทค้รองราชย์
ครบ 60 ปี /  

- 895.915 ร424 2549  

277  รายงานบริการวิชาการประจาํปี 2553 มหาวิทยาลยัวลยั
ลกัษณ์ /  

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  NGP 378.593 ร451 2553  

278  รายงานประจาํปี 2553 กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง /  

- GP 333.9164 ร451 2553  

279  รายงานประจาํปี 2553 กระทรวงคมนาคม /  - GP 354.76 ร451 2553  
280  รายงานประจาํปี 2553 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร /  
- GP 354.75 ร451 2554  

281  รายงานประจาํปี 2553 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ /  - GP 363.2 ร451 2553  
282  รายงานประจาํปี 2554 กรมทางหลวง /  - GP 388.1 ร451 2554  
283  รายงานประจาํปี 2554 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 
- GP 333.7 ร451 2554 

284  รายงานประจาํปี 2554 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
การซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้/  

- GP 332.644 ร451 2554  

285  รายงานสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม 2551-2552 /  - GP 333.7 ร451 2552  
286  รายงานสถิติคดีศาลทัว่ราชอาณาจกัร ประจาํปี พ.ศ. 2554 /  - GP 347.01 ร451 2554  
287  เร่ืองราวแสนอศัจรรยข์องกลศาสตร์เชิงควอนตมั สิทธิชยั โภไคยอุดม 530.12 ส722ร 2554 
288  แรงเหวี่ยงสะเทือนเศรษฐกิจโลก /  Lewis, Michael พ 330.9 ล514ร 2555  
289  โรคหนา้ตาย /  ป. อินทรปาลิต น ป112ร 2549  
290  ฤทธ์ิหึงและคนดุ /  ป. อินทรปาลิต น ป112ฤ 2550  
291  ลวัะ /  - อ 305.895919 ล258 2555  
292  ล่าขุมทรัพยสุ์ดขอบฟ้าในอิตาลี 2 กอมโดริ พ 945 ก363ล 2555 ล2 
293  ลีซอ /  - อ 305.895919 ล512 2555  
294  เล่าป่ี : ผูพ้นมมือใหแ้ก่ชนทุกชั้น /  ยาขอบ พ 895.13  ย232ล 2547  
295  เล่าป่ี : ผูพ้นมมือใหแ้ก่ชนทุกชั้น /  ยาขอบ อ 895.13  ย232ล 2547  
296  วงัและตาํหนกั /  ระพีพรรณ ใจภกัดี  อ 728.8209593 ร245ว 2547  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
297  วดัในกรุงเทพฯ-ธนบุรี /  เอนก นาวกิมลู  อ 726.143 อ893ว 2549  
298  วดัพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวงั /  นิดดา หงษว์ิวฒัน์  อ 726.143 น566ว 2554  
299  วนัคลา้ยวนัสถาปนามหาวิทยาลยับูรพา 2498-2555 

ครบรอบ 57 ปี วนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2555 /  
- GP 378.593 ว423 2555  

300  วนัทพัฟ้า /  ป. อินทรปาลิต น ป112ว 2551  
301  วนับุก /  ป. อินทรปาลิต น ป112ว 2549  
302  วนัสาํคญัในพระพุทธศาสนา /  สุรีย ์มีผลกิจ  294.3436 ส867ว 2549  
303  วยัดึก /  ป. อินทรปาลิต น ป112ว 2545  
304  วางระเบิด /  ป. อินทรปาลิต น ป112วร 2545  
305  วิญญาณฆาตกร /  ป. อินทรปาลิต น ป112ว 2546  
306  วิถีใหม่การพฒันารายรับทอ้งถ่ินไทย /  สกนธ ์วรัญํวูฒันา 352.14 ส115ว 2554  
307  วิวาห์บงัคบั /  ป. อินทรปาลิต น ป112วบ 2546  
308  ศพัทธุ์รกิจการคา้ไทย-จีน-องักฤษ /  จุรี สุชนวนิช  อ 650.03  จ645ศ 2555  
309  ศาสตราจารยต์วัปลอม /  ป. อินทรปาลิต น ป112ศต 2545  
310  ศึกแมว้ /  ป. อินทรปาลิต น ป112ศม 2545  
311  ศึกษมนุษยก์บ เล่ม 1 /  ป. อินทรปาลิต น ป112ศ 2545  
312  สงครามในประวติัศาสตร์ไทย /  พิมาน แจ่มจรัส  959.3 พ729ส 2555  
313  สดุดีบุคคลสาํคญั เล่ม 24 /  ทรงสรรค ์นิลกาํแหง อ 920.0593 ส162 2555 ล24  
314  สถานการณ์ความปลอดภยัดา้นอาหารและผลิตภณัฑ์

สุขภาพ ณ สถานท่ีจาํหน่าย (กรุงเทพมหานคร) (ผล
การตรวจวิเคราะห์เบ้ืองตน้ดา้นเคมีและจุลินทรีย)์ 
ปีงบประมาณ 2554 /  

อรสา จงวรกุล GP 363.192 ส179 2554  

315  สถานการณ์ผูสู้งอายไุทย พ.ศ. 2552 /  - GP 305.26 ส179 2553  
316  สนทนา 3 ภาษา มาเลย-์ไทย-องักฤษ /  บินยะมีน  499.2834 บ331ส 2555  
317  สนทนาภาษามลายใูนชีวิตประจาํวนั /  อตัถากร หะยอีาแว  499.28 อ539ส 2556  
318  สนุกกบัภาษามลาย ู: ภาษาท่ีใชใ้นหลายประเทศ /  ประเสริฐ เยน็ประสิทธ์ิ  499.288 ป421ส 2556  
319  สร้างโลกไร้จน  ยนุูส, มฮูมัหมดั  พ 332.1092 ย482ส 2555  
320  สร้างเวบ็พร้อมลกูเล่นแพรวพราวดว้ย DHTML Java 

script &cascading style sheet /  
ประชา พฤกษป์ระเสริฐ  005.713 ป231ส 2550  

321  สรุปสาระสาํคญัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ีสิบเอด็ พ.ศ.2555-2559 /  

- อ 338.9593 ส356 2554  

322  สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองตน้ /  - 301 ส532 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
323  สงัเวียนเลือด /  ป. อินทรปาลิต น ป112สล 2545  
324  สามเกลอบุกเขมร /  ป. อินทรปาลิต น ป112ส 2545  
325  สามเกลอไปรบ /  ป. อินทรปาลิต น ป112ส 2550  
326  สามเกลอหลอกผ ี/  ป. อินทรปาลิต น ป112สก 2545  
327  สายลบัจาํเป็น /  ป. อินทรปาลิต น ป112ส 2553  
328  สารคดีใตท้ะเล [ดีวดีี]  - DVD 00459 M 2546  
329  ส่ีแผน่ดิน เล่ม 1 /  คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว  น ค521ส 2554 ล1  
330  ส่ีแผน่ดิน เล่ม 2 /  คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว  น ค521ส 2554 ล2  
331  ส่ีแผน่ดินแห่งสยาม /  ธานฐั ภทัรภาคร์  อ 923.1593 ส733 2554  
332  ส่ีแหลก /  ป. อินทรปาลิต น ป112สห 2551  
333  เสน้ทางขนมไทย /  นลิน คูอมรพฒันะ  641.86 ส897 2553  
334  เสือ กินคน [ดีวีดี]  - DVD 00457 M 2549  
335  ไสโ้ค /  ป. อินทรปาลิต น ป112ส 2551  
336  หน่วยใตดิ้น /  ป. อินทรปาลิต น ป112ห 2553  
337  หลกัการมคัคุเทศก ์/  ทิพวรรณ พุ่มมณี 910.092 ท478ห 2553  
338  หลกัภาษามลายเูบ้ืองตน้ /  อตัถากร หะยอีาแว  499.25 อ539ห 2555  
339  อยธุยา มหายทุธ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ดีวีดี]  - DVD 00451 M 2549 ผ1-2  
340  อริยสจั /  พระปราโมทย ์ปาโมชฺโช  พ 294.342 พ346อ 2550  
341  ออเหลนรุ่นจ่ิว /  ป. อินทรปาลิต น ป112อ 2549  
342  อ่านงบการเงินอยา่งผูบ้ริหารมืออาชีพ ฉบบัล่าสุด 

สาํหรับงบปี 55-56 /  
ชูศีล ตรังตรีชาติ  657.3 ช688อ 2555  

343  อาหารตา้นเบาหวาน : แนวธรรมชาติบาํบดั /  นิดดา หงษว์ิวฒัน์  641.56314 น566อ 2555  
344  อาหารไทย 4 ภาค /  อบเชย อ่ิมสบาย  อ 641.59593 อ245อ 2553  
345  อาหารไทยตาํรับเชฟ : 60 ตาํรับทาํไดจ้ริงในครัวเรือน 

อร่อยทุกจานจากตาํรับระดบัเชฟ /  
เยาวภา ขวญัดุษฎี  641.51 อ677 2552  

346  อีกอ้ /  - อ 305.895919 อ769 2555  
347  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว /  ทิพวรรณ พุ่มมณี 338.4791 ท468อ 2554  

 


