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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน กนัยายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  AEC Thailand /  ถนอมศกัด์ิ จิรายสุวสัด์ิ  341.2473 ถ192อ 2555  
2  Analytical methods for therapeutic drug monitoring 

and toxicology /  
Xu, Quanyun A. 615.19 X8A 2011  

3  Bie xiao! wo shi tai yu xue xi shu /  Li, Bin Du 495.182495911 L693BX 2012  
4  Calculation of drug dosages : a work text Ogden, Sheila J. 615.14 O34C 2012 
5  Calculus /  Larson, Ron 515 L333C 2014  
6  Cambridge advanced learner's dictionary - R 423 C178 2009 
7  Chemistry : the molecular nature of matter and change  Silberberg, Martin S. 540 S582C 2013  
8  Clinical calculations : with applications to general and 

specialty areas /  
Kee, Joyce LeFever 615.14 K26C 2013  

9  Clinical chemistry : principles, techniques, and 
correlations /  

Bishop, Michael L.  616.0756 B622C 2013  

10  Clinically oriented anatomy /  Moore, Keith L.  612 M822C 2014  
11  College chemistry /  Rosenberg, Jerome L.  540 R813C 2013  
12  Digital communications /  Proakis, John G. 621.382 P962D 2008  
13  Dramatic photo art issue 01 - 771 ด131 2555 ล1 
14  Dramatic photo art issue 03 /  ศิวกฤษฎ์ิ ศราวชิ  771 ด131 2556 ล3  
15  Drug delivery and targeting for pharmacists and 

pharmaceutical scientists /  
Hillery, Anya M.  615.6 D794 2001  

16  Drug delivery systems /  Ranade, Vasant V. 615.58 R185D 2011  
17  Electromagnetism : maxwell equations, wave 

propagation and emission /  
Becherrawy, Tamer  537 B391E 2012  

18  Essential CNS drug development /  Kalali, Amir  615.19 E78 2012  
19  Flavonoids and related compounds : bioavailability 

and function /  
Spencer, Jeremy P.E. 572 F589 2012  

20  Four corners 2 : student's book /  Richards, Jack C. 428.24 R516F 2013  
21  Fundamentals of thermal-fluid sciences /  Cengal, Yunus A.  621.402 C395F 2012  
22  G protein-coupled receptors: from structure to function  Giraldo, Jesus 572.696 G16 2011  
23  Games for learning Chinese /  Zhou, Yan Zhuo 495.178 Z63G 2010  
24  Geriatric dosage handbook /  Semla, Todd P.  R 615.4 G369 2013  
25  Grant's atlas of anatomy /  Agur, Anne M. R. 611.00222 A284G 2013  
26  Handbook of drug administration via enteral feeding tubes  White, Rebecca 615.6 W587H 2011  



2/19 
 

 

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน กนัยายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
27  He yang yu chu /  Sirindhorn, H.R.H. Princess 

Maha Chakri, 1955-  
641.5 S619H 2007 

28  Hokkaido ฮอกไกโด คนเดียวก็เที่ยวได ้/  วศิน เพิม่ทรัพย ์ พ 915.2 ฮ151 2556 
29  Inquiry into physics /  Ostdiek, Vern J. 530 O85I 2013 
30  Instrumental data for drug analysis volume 1 /  Mills, Terry  R 615.1901 M657I 2006 v1 
31  Instrumental data for drug analysis volume 2 /  Mills, Terry  R 615.1901 M657I 2006 v2 
32  Instrumental data for drug analysis volume 3 /  Mills, Terry  R 615.1901 M657I 2006 v3 
33  Instrumental data for drug analysis volume 4 /  Mills, Terry  R 615.1901 M657I 2006 v4 
34  Instrumental data for drug analysis volume 5 /  Mills, Terry  R 615.1901 M657I 2006 v5 
35  Instrumental data for drug analysis volume 6 /  Mills, Terry  R 615.1901 M657I 2006 v6 
36  Interchange : workbook 1 /  Richards, Jack C.  428.24076 R516I 2013 
37  Introduction to accounting information systems /  Hall, James A.  657.0285 H177I 2013 
38  Introduction to biotechnology : an agricultural 

revolution /  
Herren, Ray V.  660.6 H564I 2013 

39  Introduction to organic and biochemistry /  Bettelheim, Frederick A. 547 B565I 2013 
40  Introduction to pharmaceutical calculations /  Rees, Judith A.  615.19 R328I 2011 
41  Introduction to probability and statistics /  Mendenhall, William  519.2 M537I 2013 
42  Introductory statistics /  Mann, Prem S  519.5 M282I 2013 
43  It best practices: management, teams, quality, 

performance, and projects 
Witt, Tom C 658.4038 W827I 2012 

44  Knowledge automation: how to implement decision 
management in business processes 

Fish, Alan N 658.4038011 F532K 2012 

45  Lehninger principles of biochemistry /  Nelson, David L. 572 N425L 2013 
46  Management accounting : information for decision-

making and strategy execution /  
Atkinson, Anthony A.  658.1511 A875M 2012 

47  Managing human resources : human resource 
management in transition /  

Bach, Stephen 658.3 M266 2013 

48  Modern physics for scientists and engineers /  Thornton, Stephen T. 530 T514M 2013 
49  New HSK level I /  Wang, Jiang  495.1824076 W246N 2012 v1 
50  New HSK level IV /  Li, Chun Ling 495.1824076 L693N 2012 v4 
51  New HSK level V /  Dong, Cui 495.1824076 D682N 2012 v5 
52  New inside out : pre-intermediate : student's book Kay, Sue 428 K23NI 2008 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน กนัยายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
53  New technologies for toxicity testing /  Balls, Michael  615.907 N532 2012  
54  NLP : ภาษา สมอง มหศัจรรย ์เทคโนโลยสีร้าง

ความส าเร็จชัว่ขา้มคืน /  
วศิิษฐ ์ศรีพบิูลย ์ พ 158.1 ว763อ 2555  

55  Online teaching in the digital age Swenson, Pat 378.17344678 S974O 2012 
56  Organic chemistry : a brief course /  Atkins, Robert C.  547 A874O 2013  
57  Oxford business English dictionary : for learners of 

English /  
Parkinson, Dilys  R 423 O98 2008  

58  Oxford student's dictionary of English : for learners 
using English to study other subjects /  

- R 423 O98 2012  

59  Persuasion : reception and responsibility /  Larson, Charles  303.342 L334P 2013  
60  Pharmaceutical dosage forms and drug deliver /  Mahato, Ram I. 615.1 M214P 2012  
61  Pharmaceutical formulation development of peptides 

and proteins /  
Hovgaard, Lars  615.19 P536 2013  

62  Pharmacology : an illustrated review /  Simmons, Mark A.  615.1076 S592P 2012  
63  Physicochemical principles of pharmacy /  Florence, Alexander T. 615.19 F632P 2013  
64  Prayong Ronnarong Thai wisdom teacher "Wisdom 

Gem of ASEAN" 
Thawan Matcharat GP 371.1 T148P 2012 

65  Principles of general chemistry /  Silberberg, Martin S.  540 S582P 2013  
66  Principles of human resource management /  Bohlander, George 658.3 B676P 2013  
67  Principles of physics : a calculus-based text /  Serway, Raymond A. 530 S492P 2013  
68  Psychological assessment and theory: creating and 

using psychological tests /  
Kaplan, Robert M. 150.287 K17P 2013  

69  Psychology and your life /  Feldman, Robert S.  150 F312P 2013  
70  Quality operations procedures for pharmaceutical, 

API, and biotechnology /  
Haider, Syed Imtiaz  615.1 H149Q 2012  

71  Reading theories/models and strategies for EFL 
learners /  

Natchaya Chalaysap  428.4 N273R 2012  

72  Renal cell carcinoma : translational biology, 
personalized medicine, and novel therapeutic targets /  

Figlin, Robert A.  616.99461 R393 2012  

73  Research report systematic review of economic 
evaluations on preparedness and interventions against 
influenza pandemics /  

Naiyana Praditsitthikorn  RH 614.518 N161S 2010  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน กนัยายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
74  Road Show กบัการบริหารประสบการณ์ลุกคา้ (CD  

สหกิจศึกษา) /  
พงศกร พพิฒัน์สวสัด์ิวฒิุ  CD/PR 00946 2553  

75  Schaum's outline of feedback and control systems /  Distefano, Joseph J.  629.83 D614S 2012  
76  Statistical methods for psychology /  Howell, David C  519.502415 H859S 2013  
77  Step-up to medicine /  Agabegi, Steven S.  616 A259S 2013  
78  Structural analysis Kassimali, Aslam 624.171 K19S 2011 
79  Structural equation modeling with AMOS : basic 

concepts, applications, and programming /  
Byrne, Barbara M  519.535 B995S 2010  

80  Textbook of pharmaceutical biotechnology /  Kokate, Chandrakant  615.19 K79T 2011  
81  Tom and Jerry 1 (Chinese) /  Han, Na 495.1824 H233T 2012 v1  
82  Tom and Jerry 2 (Chinese) /  Han, Na 495.1824 H233T 2012 v2  
83  Tom and Jerry 3 (Chinese) /  Han, Na  495.1824 H233T 2012 v3  
84  Tom and Jerry 4 (Chinese) /  Han, Na 495.1824 H233T 2012 v4  
85  Tom and Jerry 5 (Chinese) /  Han, Na 495.1824 H233T 2012 v5  
86  Using IBM SPSS statistics for research methods and 

social science statistics 
Wagner, William E 300.72 W135U 2013 

87  Vector mechanics for engineers: dynamics /  Beer, Ferdinand P.  620.1 B415V 2013  
88  Vector mechanics for engineers: statics /  Beer, Ferdinand P.  620.1 B415V 2013  
89  Wave propagation in dissipative materials: a reprint of 

five memoirs /  
Coleman, B. D.  621.38131 C692W 1965  

90  Wave propagation in the ionosphere /  Rawer, K. 538.767 R257W 1993  
91  Wave propagation in viscoelastic and poroelastic 

continua : a boundary element approach /  
Schanz, Martin  530.14 S299W 2001  

92  Yoga fitness นนัทวนั เทียนแกว้ 613.7046 น425ย 2555 
93  กฎหมายน่ารู้ส าหรับผูห้ญิง /  - พ 346.0134 ก114 2548  
94  กฎหมายแรงงาน 2556 /  - 344.01 ก117 2556  
95  กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน /  สุทิติ ขตัติยะ  343.099 ส778ก 2556  
96  กระบวนการจดัท าบญัชี บริษทั ซี.เค.เอ. การบญัชีและ

กฎหมาย จ ากดั (CD สหกิจศึกษา) /  
เดือนฉาย พนัตาเอก CD/PR 00963 2553  

97  กรุงเทพฯ กรุงธนฯ มีภูมิสถาน ช่ือบา้นนามเมือง /  รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกูล 320.85 ร636ก 2556  
98  กลเม็ด...เกร็ดกนัครัว /  นวลปราง ฉ่องใจ  พ 641.5 ก288 2548  
99  กลยทุธพ์ชิิตภยัร้ายในโครงการอสงัหาริมทรัพย ์/  บญุชนะ บุญเลิศ  พ 333.33 บ422ก 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน กนัยายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
100  กลศาสตร์คลาสิก /  สุธี บุญช่วย  531 ส786ก 2556  
101  การขอคืนภาษีซ้ือ (CD สหกิจศึกษา) /  สาวนีิ วอ่งเชาวนิ์มิต  CD/PR 00970 2553  
102  การเขียนวทิยานิพนธ ์/  ฉลาด จนัทรสมบตัิ 808.066 ฉ165ก 2555  
103  การควบคุมระบบพลศาสตร์ /  วบิูลย ์แสงวีระพนัธุศ์ิริ  629.83 ว634ก 2556  
104  การควบคุมหุ่นยนตด์ว้ยค  าสัง่เสียงเพือ่ใชใ้นการแข่งขนั

หุ่นยนตเ์พือ่นอจัฉริยะชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 
2554 (CD สหกิจศึกษา) /  

ตนาวนิ สดุดี  CD/PR 00923 2554  

105  การจดัการการผลิตเพือ่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
อุตสาหกรรมการส่งออกเคร่ืองหนงัไทย /  

สุภา จิรวฒันานนท ์ CD/T 00139 2556  

106  การตรวจสอบงบการเงิน (CD สหกิจศึกษา) /  ณัฎฐนิช คมัภิรารักษ ์ CD/PR 00959 2553  
107  การตรวจสอบบญัชี  (  สินทรัพยห์มุนเวยีน  ) บริษทั  ซี

พ ีอินเตอร์   ออดิท (CD สหกิจศึกษา) /  
ศุภิสราภสัร์ เลาวกุล CD/PR 00961 2552  

108  การตรวจสอบบญัชีวงจรรายได-้วงจรค่าใชจ่้าย (CD สห
กิจศึกษา) /  

พมิพก์มล แกว้กระจาย CD/PR 00977 2552  

109  การตรวจสอบวงจรรายได ้(CD สหกิจศึกษา) /  เทพนิมิตร จิระธนะพงศ ์ CD/PR 00971 2553  
110  การตรวจสอบสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (CD สหกิจศึกษา) /  จิรนนัท ์เล้ียงวงค ์ CD/PR 00964 2553  
111  การท าจ่ายช าระหน้ี (CD สหกิจศึกษา) /  อรุณี นิเวษสาคร  CD/PR 00941 2553  
112  การท าธุรกรรมทางการเงิน (การใหสิ้นเช่ือ,การบริการ

ลูกคา้,การจดัการเงินสด) (CDสหกิจศึกษา) /  
ฤทยัรัตน์ ทองอุดม  CD/PR 00953 2553  

113  การท าบญัชีโดยใชโ้ปรแกรม Oracle (CD สหกิจศึกษา)  กญัญาณัฐ ตงัคณากุล  CD/PR 00965 2553  
114  การท าวจิยัในชั้นเรียน เรียนรู้กนัไดใ้น 5 ชัว่โมง /  สรชยั พศิาลบุตร  พ 371.3 ส325ก 2553  
115  การบริการจดัท าบญัชี (CD สหกิจศึกษา) /  อนงคน์าฎ จุลเลศ  CD/PR 00969 2553  
116  การบริหารการตลาดและองคก์รยคุใหม่ เพือ่โลกสดใส 

เพิม่ก าไรและความส าเร็จ /  
คอตเลอร์, ฟิลิป  พ 658.8 ค183ก 2556  

117  การบริหารโครงการ : แนวทางปฏิบตัิจริง /  วสูิตร จิระด าเกิง  658.404 ว796ก 2555  
118  การบริหารจดัการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

อาหาร /  
คงศกัด์ิ ศรีแกว้  664.07 ค114ก 2556  

119  การบริหารทรัพยสิ์นพร้อมขาย แผนก เจา้หนา้ที่ธุรกิจ
และการตลาด ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
พระประแดง(CDสหกิจศึกษา) /  

วนัเพญ็ นุนเขียว  CD/PR 00949 2553  

120    การบริหารและจดัการระบบคลงัสินคา้ในอุตสาหกรรมไม ้ อคัร เสมรบุณย ์  658.787 อ472ก 2556  
121  การบญัชีขั้นกลาง 1 /  บุญเสริม วมุิกตะนนัทน์  657.044 บ593ก 2556 ล1  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน กนัยายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
122  การบญัชีขั้นกลาง 2 /  พมิพพ์นา ปีตธวชัชยั  657.044 พ717ก 2556 ล2  
123  การบญัชีขั้นตน้ /  วฒันา ศิวะเก้ือ  657.042 ว399ก 2556  
124  การบญัชีบริหาร /  แกริสนั, อาร์.  657 ก889ก 2555  
125  การบญัชีภาษีอากร /  ยพุดี ศิริวรรณ  657.46 ย399ก 2555  
126  การบนัทึกบญัชีของหน่วยงานบริการสาธารณสุข(CD 

สหกิจศึกษา) /  
สุภาณี สุคนธมาลย ์ CD/PR 00958 2553  

127  การบนัทึกบญัชีลูกหน้ี-เจา้หน้ี (CD สหกิจศึกษา) /  เอมิศรา นิลวงศ ์ CD/PR 00975 2553  
128  การปฏิบตัิงานดา้นเงินฝากของธนาคารออมสิน (CDสห

กิจศึกษา) /  
ขวญัใจ เซ่ียงโหล CD/PR 00957 2553  

129  การปฏิบตัิงานสินเช่ือและการใหบ้ริการลูกคา้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขนุเทียน (CDสหกิจศึกษา) /  

อาภาภรณ์ ววิฒัน์วานิชกุล  CD/PR 00954 2553  

130  การประมาณการเงินสดและงบกระแสเงินสด (CD สห
กิจศึกษา) /  

พจนา ศรีเพช็ร CD/PR 00960 2553  

131  การประเมินผลนโยบายสาธารณะ /  เรืองวทิย ์เกษสุวรรณ  320.6 ร861ก 2555  
132  การเปิดรับข่าวสาร ความรู้และทศันคติที่มีต่อโรงไฟฟ้า

พลงังานนิวเคลียร์ ของประชาชนจงัหวดัอุบลราชธานี /  
อิทธิพล โลหะเวช  
 

T/มส 621.483 อ727ก 2556  

133  การผลิตโคเน้ืออินทรีย ์/  สุริยะ สะวานนท ์ 636.2 ส865ก 2556  
134  การพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริม

การตลาดของบริษทั เอ็กซ์ตรีม มอเตอร์สปอร์ต จ ากดั 
(CD สหกิจศึกษา) /  

จิตติสร ดว้งประพฒัน์  CD/PR 00948 2553  

135  การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์/  ศิรภสัสรศ ์วงศท์องดี  658.3 ศ439ก 2556  
136  การพฒันาโปรแกรมจดักลุ่มเอ๊สเอ็มบน

ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์(CD โครงงาน) /  
อิทธิพนัธ ์หว้ยหงษท์อง CD/PR 00928 2555  

137  การพฒันาโปรแกรมจดักลุ่มเอ๊สเอ็มบน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์(CD สหกิจศึกษา) /  

สุภาภรณ์ พวงศรี  CD/PR 00929 2553  

138  การพฒันามาตรฐานและบ่งช้ีเพือ่การประกนัคุณภาพ
ภายในระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนในคณะ
ภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร /  

นนัทา หงวนตดั  T/มส  371.00218 น426ก 2555  

139  การพฒันาระบบขอ้มูลบุคคลกรดว้ยภาษาพเีอชพ ี/  กาญจนา วรรณทวี CD/PR 00930 2553  
140  การพฒันาระบบงานส าหรับร้านขายเส้ือผา้นกัเรียนโดย

การจดัการฐานขอ้มูล Microsoft SQL Server (CD 
โครงงาน) /  

เสาวลกัษณ์ สุวรส  CD/PR 00922 2555  



7/19 
 

 

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน กนัยายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
141  การวางแผนการท ากิจกรรมทางการตลาด (CD สหกิจ

ศึกษา) /  
สิรินดา ตนัติศิลปพงศ ์ CD/PR 00947 2553  

142  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือ่การตดัสินใจ /  นภดล ร่มโพธ์ิ  658.403 น169ก 2555  
143  การวเิคราะห์สถิติหลายตวัแปรส าหรับงานวิจยั /  ยทุธ ไกยวรรณ์  519.535 ย351ก 2556  
144  การวจิยังานประชาสมัพนัธ ์/  จินตวร์ี เกษมศุข  659.2072 จ484ก 2556  
145  การวจิยัเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ระเบียบวิธีวจิยั

และกรณีศึกษา /  
ศิริพร จิรวฒัน์กุล  610.73072 ศ463ก 2555  

146  การวจิารณ์บนเสน้ทางวรรณคดีศึกษา /  ดวงมน จิตร์จ านงค ์ 895.9109 ด218ก 2555  
147  การวนิิจฉยัโรคติดเช้ือแบคทีเรียทางการแพทย ์/  วชัรินทร์ รังษีภาณุรัตน์  616.0756 ว386ก 2556  
148  การศึกษาการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีตาม

มาตรฐานการสอบ บญัชี รหสั 220 ของบริษทั อาร์เอส
เอ็ม ออดิท เซอร์วสิเซส (ประเทศ ทย) จ  ากดั (CD สหกิจ
ศึกษา) /  

อ านาจ เห็นวงศป์ระเสริฐ CD/PR 00962 2552  

149  การศึกษาความชุกของการปวดประจ าเดือนชนิดปฐม
ภูมิ พฤติกรรมการจดัการตนเอง และความสมัพนัธ์
ระหวา่งปัจจยับางประการกบัการปวดประจ าเดือนชนิด
ปฐมภูมิของนกัศกึษามหาวทิยาลยัสยาม /  

วารุณี เพไร  CD/RH 00064 2555  

150  การศึกษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตที่มีต่อบณัฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยัสยาม ปีการศึกษา 
2554 /  

- RH 331.125 ก522 2556  

151  การศึกษาภาวะการมีงานท าและศึกษาต่อของบณัฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยัสยาม ปีการศึกษา 
2554 /  

- RH 331.11 ก522 2556  

152  การศึกษาและการพฒันาชุมชน ในศตวรรษที่ 21 /  จินตนา สุจจานนัท ์ 307.14 จ483ก 2556  
153  การศึกษาเหตุจูงใจของกลุ่มเป้าหมายในตลาดการศึกษา

ระดบัสูงทางดา้นมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย 
มหาวทิยาลยัมหิดล (CD สหกิจศึกษา) /  

นาถอุมา ทวทีรัพยสุ์นทร CD/PR 00944 2553  

154  การสร้างตน้แบบระบบไฟฟ้าก าลงัส ารองที่ใชพ้ลงังาน
ทดแทนส่วนที่ 2 การออกแบบสวติซ์เปล่ียนแปลง
แหล่งก าเนิดก าลงัไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (CDโครงงาน) /  

สจัจาวฒิุ สอนผอ่ง CD/PR 00936 2552  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน กนัยายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
155  การสร้างระบบฐานขอ้มูลเพือ่ผูบ้ริหารส าหรับคณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม (CD โครงงาน) /  
เขมจิรา จนัทรา  CD/PR 00924 2554  

156  การสอนจริยธรรมส าหรับเยาวชน /  ผกา สตัยธรรม  370.114 ผ113ก 2556  
157  การสอนสงัคมศึกษาเพือ่พฒันาการคิดของนกัเรียน

ระดบัประถมศึกษา /  
ประณาท เทียนศรี  300.71 ป256ก 2556  

158  การออกแบบโครงสร้างเพือ่ความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั /  ธญัวฒัน์ โพธิศิริ  628.922 ธ469ก 2556  
159  การออกแบบชุมชนเมืองในสหราชอาณาจกัร /  ระหตัร โรจนประดิษฐ์  307.760941 ร276ก 2554  
160  การออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองเรือนพร้อมความน่ามอง /  ยทุธการ อาจารีย ์ 749 ย352ก 2556  
161  การออกแบบและสร้างเคร่ืองป้ิงเอนกประสงคค์วบคุม

โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ (CDโครงงาน) /  
จาตุรนต ์เอิบอ่ิม  CD/PR 00925 2556  

162  การออมและการบริการของธนาคารออมสิน (CDสหกิจ
ศึกษา) /  

อรพนิธ ์ค  ามุงคุณ  CD/PR 00950 2553  

163  การอ่านแบบและการแยกช้ินส่วนเคร่ืองเรือน /  แจ่มจนัทร์ ธรรมสุจริต  749 จ844ก 2556  
164  เก่งภาษา 50 ลา้น /  บณัฑิต อ้ึงรังษี พ 410 บ259ก 2556  
165  ขั้นตอนการจดัท าบญัชี (CD สหกิจศึกษา) /  สุมาลี บุญยงค ์ CD/PR 00967 2553  
166  เขียนแบบเทคนิค 2 (เขียนแบบทัว่ไป) /  อ านวย อุดมศรี  604.2 ข765 2539  
167  เขียนผลงานทางวชิาการอยา่งไร ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิและ

ไม่ลกัลอกผลงาน (Plagiarism) /  
มานิตย ์จุมปา  346.0482 ม453ข 2556  

168  คณิตศาสตร์ส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ /  พฤทธส์รรค ์สุทธิไชยเมธี  330.0151 พ435ค 2556  
169  ความร่วมมือส่วนภูมิภาคแนวใหม่ส าหรับประชาคม

อาเซียน /  
สีดา สอนศรี 341.2473 ส733ค 2555  

170  ความรู้ทัว่ไป เหตุการณ์ปัจจุบนั 2013 : ฉบบัทนัโลก 
ทนัเหตุการณ์ /  

สุนี ตรีทิเพนทร์ 909.83 ส819ค 2556  

171  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัระบบขนส่งมวลชน /  พนิต ภู่จินดา  388.4 พ211ค 2556  
172  ความลบัของดอกไม ้/  Stewart, Amy พ 635.9 ส155ค 2556  
173  ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนภาคใตต้อนบน   - GP 578.7698 ค181 2554  
174  ค่าแรงวนัละ 3,000 ฉนัก็ท  าได ้/  กนัทิมา วอ่งเวยีงจนัทร์ พ 658.041 ก389ค 2556  
175  ค าบรรยายกฎหมายลม้ละลายและฟ้ืนฟูกิจการ /  กมล ธีรเวชพลกุล  346.078 ก132ค 2556  
176  ค าอธิบายกฎหมาย กฎหมายวา่ดว้ยการสอบสวนคดี

พเิศษและการสอบสวนคดีพเิศษ (DSI) /  
ญาดา รัตนอารักขา 345.052 ญ299ค 2556  

177  คู่มือการจดัการและการก าหนดนโยบายในการปฏิบติั
ต่อผูก้ระท าความผดิหญิง /  

- 365.6 ค695 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน กนัยายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
178  คู่มือการใชง้านลิขสิทธ์ิที่เป็นธรรม /  - GP 346.0482 ค695 2550  
179  คู่มือการอนุรักษภ์าพยนตร์ : ฉบบัพื้นฐานส าหรับหอ

จดหมายเหตุ หอ้งสมุด และพพิธิภณัฑ ์/  
- 791.430288  ค695 2554  

180  คู่มือเขียนแอพ Android ฉบบัสมบูรณ์ /  พร้อมเลิศ หล่อวจิิตร  004.16 พ316ค 2556  
181  เคร่ืองควบคุมการปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในส านกังาน 

(CDโครงงาน) /  
อ านาจ พนูขวญั  CD/PR 00934 2553  

182  เคร่ืองตรวจจบัสญัญาณแอฟเอ็ม (CDโครงงาน) /  มธัทนะ แจ่มจิรารักษ ์ CD/PR 00932 2553  
183  เคร่ืองทองรัตนโกสินทร์ /  นิดดา หงษว์วิฒัน์  อ 739.22 ค753 2555  
184  เคร่ืองป้ิงหมูสะเตะ๊อตัโนมติั (CDโครงงาน) /  เกรียงไกร เกตุแกว้ CD/PR 00931 2553  
185  เคร่ืองหมายวรรคตอนและสญัลกัษณ์พเิศษในภาษาจีน จรัสศรี จิรภาส 495.11 จ161ค 2555 
186  แคลคูลสั 3 /  พรชยั สาตรวาหา  515 พ232ค 2550  
187  แคลคูลสัและสมการเชิงอนุพนัธด์ว้ยแมทแลบ /  ปราโมทย ์เดชะอ าไพ  515 ป451ค 2555 
188  งานตวัถงัพน่สีรถยนต ์/  ประสานพงษ ์หาเรือนชีพ  629.262 ป399ง 2556  
189  งานบริการดา้นภาษีและประกนัสงัคม (CD สหกิจ

ศึกษา) /  
กญัญารัตน์ จงรักษา CD/PR 00942 2553  

190  จากอดีตอนัยิง่ใหญ่ สู่อนาคตทีทา้ทาย : หนงัสือที่ระลึก 
สกศ. ครบรอบ 54 ปี 14กุมภาพนัธ ์2556 /  

- GP 379.593 จ291 2556  

191  จิตรกรรมเล่าเร่ืองวรรณคดีอมตะ /  วไิลรัตน์ ยงัรอด 750.9593 ว733จ 2555  
192  จิตอจัฉริยะ ปริญเนตร สุวรรณศรี พ 128.2 ป458จ 2555 
193  จูบกบตวันั้นซะ! /  เทรซ่ี, ไบรอนั  พ 158.1 ท637จ 2555  
194  เจา้สวั ขนุศึก ศกัดินา ปัญญาชน และ คนสามญั : รวม

บทความประวตัิศาสตร์ แนวคิดและวธีิการศึกษาของ เค
รก เจ. เรยโ์นลดส์ /  

เรยโ์นลดส์, เครก เจ.  959.3 ร765จ 2556  

195  ชีวเคมีทางโภชนาการ /  นยันา บุญทวยีวุฒัน์  572.39 น435ช 2553  
196  ชุดควบคุมเวลาการเปิด-ปิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 8 จุดโดยใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (CDโครงงาน) /  
สญัชยั เอ่ียมสกุล CD/PR 00926 2556  

197  ชุดสาธิตระบบสญัญาณเตือนอคัคีภยัควบคุม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (CDโครงงาน) /  

อรรถโกวทิ นิลวรรณ์  CD/PR 00939 2553  

198  เช็ค CHEQUE ส านกังานกรมสรรพากรพื้นที่สาขาบาง
ขนุเทียน (CDสหกิจศึกษา) /  

พนิดา ม่ิงประยรู CD/PR 00951 2553  

199  ฎีกาใหม่ ป.ว.ิแพง่ พ.ศ.2548-2555 /  วนิยั หนูโท 347 ว621ฎ 2556  
200  ฎีกาใหม่ พ.ร.บ.ต่าง ๆ เรียงอกัษร พ.ศ.2548-2555 /  วนิยั หนูโท 347 ว621ฎห 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน กนัยายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
201  ดนตรีตะวนัตก : ยคุกลางและยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ /  ศศี พงศส์รายทุธ  781.68 ศ312ด 2556  
202  ดูแลกนัในวนัลืมเลือน สหรัฐ เจตมโนรมย ์ พ 616.831 ส459ด 2555 
203  ตน้แบบการบริหารจดัการขององคป์กครองส่วน

ทอ้งถ่ินในประเทศไทย /  
สุเมธ แสงน่ิมนวล  
 

T/มส 352.1409593  

204  ตวัแบบความสมัพนัธข์องกลยทุธก์ารมุ่งเนน้ตลาด กล
ยทุธน์วตักรรมทางการตลาดและสภาพแวดลอ้ม
ทางการตลาดที่มีผลการด าเนินงานทางการตลาดของ
โรงแรมระดบัส่ีดาวและหา้ดาว  

ณชยัศกัด์ิ จุณณะปิยะ T/มส 658.8 ณ217ต 2555  

205  ตูเ้ยน็ควบคุมอุณหภูมิโดยแผน่เพลเทียร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (CDโครงงาน) /  

เจษฎาภรณ์ กล่ินกลาง  CD/PR 00937 2553  

206  ตูเ้ยน็ควบคุมอุณหภูมิโดยแผน่เพลเทียร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (CDโครงงาน) /  

อานนท ์เจตศกัด์ิรุ่งโรจน์  CD/PR 00938 2553  

207  เต่าในประเทศไทย /  วโิรจน์ นุตพนัธุ ์ 597.9209593 ว711ต 2543  
208  ถอดรหสั 3 การพฒันา : ชุมชน สงัคม ทอ้งถ่ิน การเมือง 

ประชาธิปไตย /  
โกวทิย ์พวงงาม  303.44 ก952ถ 2556  

209  ถอดรหสัชีวติ ศาสตราจารย ์ดร.สมบติั กาญจนกิจ /  มนตรี แสนสุข  พ 923.7593 ม153ถ 2555  
210  ถ่านกมัมนัตก์ารผลิตและการน าไปใช ้/  ธราพงษ ์วทิิตศานต ์ 662.93 ธ383ถ 2554  
211  ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม /  ศิริชยั กาญจนวาสี  371.26 ศ452ท 2556  
212  ทฤษฎีและการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง /  กิตติกร ขนัแกลว้  621.3192 ก673ท 2556  
213  ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาควงจรกระแสตรง ชญัชนา ตั้งวงศศ์านต ์ 621.31915 ช361ท 2556 
214  ทฤษฎีสมัพนัธภาพ : ยอ่โลกความคิดของไอน์สไตน์กบั

สุดยอดสมการฟิสิกส์ E=mc2 /  
Bassett, Bruce  พ 530.11 บ294ท 2556  

215  ทองแดง : ฉบบัการ์ตูน /  ภูมิพลอดุลยเดช, 
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั, พ.ศ. 2470- 

636.7  ภ671ท 2547  

216  ทางเลือกของเงินออม /  ธนภทัร รุ่งธนาภิรมย ์ พ 332.0415 ธ152ท 2555  
217  ทีเด็ดพชิิต Vocabulary /  Post Grad Team  428.24076 ท532 2555  
218  เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ :การวเิคราะห์อนุกรม

เวลา /  
ศิริลกัษณ์ สุวรรณวงศ ์ 519.55 ศ484ท 2556  

219  เทคนิคเคร่ืองจกัรกลงานไมแ้ละการออกแบบจ๊ิกและฟิก
เจอร์ /  

สมศกัด์ิ ร่มสนธ์ิ 621.934 ส283ท 2556  

220  เทคนิคดึงลูกคา้เขา้ร้าน ดูดเงินลา้นเขา้บญัชี /  ธวชัชยั พืชผล  พ 658.812 ธ395ท 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน กนัยายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
221  ธนาคารกรุงไทย-ธนาคารแสนสะดวก (CDสหกิจ

ศึกษา) /  
วรรัตน์ ทิวาทิพยานุภาพ CD/PR 00952 2553  

222  ธุรกรรมของธนาคารกรุงไทยเชิงปฏิบตัิงานของ
นกัศึกษาฝึกงาน แผนก  พนกังานบริการลูกคา้และ
พนกังานสินเช่ือ ธนาคารกรุงไทย  สาขาตลาดมหาชยั 
(CDสหกิจศึกษา) /  

เบญจวรรณ จุนเจือ  CD/PR 00955 2553  

223  ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิค (E-Commerce)(CD สหกิจ
ศึกษา) /  

พจนีย ์นิธิสมัพนัธ์ CD/PR 00945 2553  

224  นวตักรรมและส่ือการเรียนการสอนภาษาไทย /  วชัรพล วบิูลยศริน  495.91078 ว378น 2556  
225  น่าจะรู้อยา่งน้ีตั้งแต่ตอนอาย ุ20 /  ซีลิง, ทีน่า  พ 158 ซ349น 2556  
226  นาซีเยอรมนี ค.ศ.1933-1945 /  สญัชยั สุวงับุตร  943.60511 ส553นซ 2556  
227  แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยขอ้เสนอต่อพรรค

การเมืองและผูมี้สิทธิเลือกตั้ง /  
- 320.9593 น927 2554  

228  บทบาทในการรักษาพระธรรมวนิยัของพระธรรมปิฎก 
(ป.อ. ปยตฺุโต): ศึกษาเฉพาะธรรมกาย  

พระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี 
(บุญถึง)  

T/มจร 294.3435 พ358บ 2546  

229  บริบทวฒันธรรม : รวมผลการด าเนินงานปี 2555-2556 - 306 บ215 2556  
230  บริหารนอกต ารา /  ทวปี อภิสิทธ์ิ  พ 658 ท199บ 2555  
231  บุตรแห่งสมุทรเทพ ล2 /  ไรออร์แดน, ริก น ร959บ 2555 ล2  
232  ปฏิวติัสุขภาพดว้ยธรรมชาติบ าบดั กิน-ด่ืมด่าง ลา้งพษิ

ตบั /  
ปานเทพ พวัพงษพ์นัธ ์ พ 615.854 ป547ป 2555  

233  ปณิธาน /  - พ 294.3443 ป148 2553  
234  ปมปริศนาผงมรณะ /  วคิารี, ทิม น ว512ป  2556  
235  ประวตัิศาสตร์เกาหลี : จากยคุเผา่พนัธุถึ์งยคุสาธารณรัฐ

ใหม่ /  
ไพบูลย ์ปีตะเสน  951.9 พ978ปร 2555  

236  ประวติัศาสตร์เกาหลีตั้งแต่ปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 19 ถึง
กลางคริสตศ์ตวรรษที่ 20 : การแข่งขนัและแทรกแซง
จากต่างชาติ อาณานิคม และชาตินิยม /  

พพิาดา ยงัเจริญ  951.9 พ699ป 2556  

237  ประวตัิศาสตร์ไทย : จากคนไทยทิ้งแผน่ดินถึงยคุ
เปล่ียนแปลงการปกครอง 2475 /  

ภาสกร วงศต์าวนั  959.3 ภ493ป 2555  

238  ประวตัิศาสตร์ไทยในสายตาชาวจีน /  ตว้น, ลี เซิง  959.3 ต219ป 2553  
239  ประวติัศาสตร์ผา่นพระเคร่ือง : คติความเช่ือและพทุธ

พาณิชย ์/  
ณัฐพล อยูรุ่่งเรืองศกัด์ิ  294.34218 ณ342ป 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน กนัยายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
240  ประวติัศาสตร์พม่า : แผน่ดินแห่งความแตกแยก /  อาณัติ อนนัตภาค  959.1 อ618ป 2556  
241  ประวติัศาสตร์เมืองภูเก็ต /  ถนอม พนูวงศ ์ 959.3 ถ131พ 2556  
242  ประวตัิศาสตร์อินเดียโบราณ บรรจบ บรรณรุจิ 954 บ149ป 2555 
243  ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของส านกังานอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัราชภฎัในประเทศไทย /  
โสพศิ ค  านวนชยั CD/T 00138 2555  

244  ปูม 25 ปี หอภาพยนตร์แห่งชาติ (2527-2552) - 791.43 ป683 2554 
245  ผมรวยดว้ยการเขียนโปรแกรมขายไดย้งัไง /  ยทุธนา กา้วนอก 005.1 ย355ผ 2555  
246  แผน่ดินอาหรับ ประวติัศาสตร์และความเปล่ียนแปลง /  อนนัตชยั จินดาวฒัน์  956 อ169ผ 2556  
247  พจนานุกรมศพัทว์ศิวกรรมไฟฟ้า ฉบบั ว.ส.ท. /  มงคล เดชนครินทร์  อ 621.303 พ174 2554  
248  พระคมัภีร์พนัธสญัญาใหม่ฉบบัฟ้ืนฟู /  ลี, วทิเนส  อ 225 ล511พ 2545  
249  พระมหาสมปอง ฉบบัรักนะ...คนดี /  พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  พ 294.3444 พ358พ 2556  
250  พฤติกรรมการส่ือสาร ทศันคติและความพงึพอใจของ

พนกังานที่มีต่อการส่ือภายในโรงพยาบาลพญาไท 3  
ศรินภทัร แสนเมือง  
 

T/มส 302.35 ศ174พ 2556  

251  พฤติกรรมองคก์าร /  นิติพล ภูตะโชติ  302.35 น586พ 2556  
252  พนัคร้ังที่หวัน่ไหวกวา่จะเป็นผูใ้หญ่ /  คิมรันโด  พ 158.6 ค451พ 2556  
253  พบัหลอดแสนสวย เศรษฐมนัตร์ กาญจนกุล 745.572 ศ861พ 2555 
254  พทุธทาสภิกข ุ: พระพทุธศาสนานิกายเถรวาทและการ

ปฏิรูปเชิงนวสมยันิยมในประเทศไทย /  
แจค็สนั, ปีเตอร์ เอ. 
 

294.391 จ839พ 2556  

255  พทุธศิลป์สมยัรัตนโกสินทร์: พฒันาการของงานช่าง
และแนวคิดที่ปรับเปล่ียน /  

ศกัด์ิชยั สายสิงห์  704.948943 ศ324พ 2556  

256  เพชรในตม : ครบรอบ 25 ปี โครงการเพชรในตม พ.ศ. 
2529-2554 /  

- GP 378.103 พ874 2554  

257  เพอร์ซีย ์แจก็สนั กบัแฟ้มลบัมนุษยก่ึ์งเทพ /  ไรออร์แดน, ริก น ร959พ 2556  
258  แพง่พสิดาร เล่ม 1 /  วเิชียร ดิเรกอุดมศกัด์ิ  346 ว559พ 2556 ล1  
259  แพง่พสิดาร เล่ม 2 /  วเิชียร ดิเรกอุดมศกัด์ิ  346 ว559พ 2556 ล2  
260  ฟ้ากระจ่างดาว /  ก่ิงฉตัร  น ก633ฟ 2556  
261  ภาพยนตร์กบัการประกอบสร้างสร้างสงัคม ผูค้น 

ประวตัิศาสตร์ และชาติ /  
ก าจร หลุยยะพงศ ์ 791.43 ก561ภ 2556  

262  ภาวะผูน้ า: ทฤษฎี การวจิยั และแนวทางสู่การพฒันา /  รัตติกรณ์ จงวิศาล  658.4092 ร365ภ 2556  
263  ภาษาไทยส าหรับงานเขียนทางวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี/  
มงคล เดชนครินทร์  808.066 ม114ภ 2556  

264  ภาษาองักฤษเพือ่การเขียนงานวจิยั /  กนัยารัตน์ เกตุข  า  428.24 ก392ภ 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน กนัยายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
265  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี /  วรศกัด์ิ ทุมมานนท ์ 657.46 ว287ภ 2555  
266  ภาษีอากร (CD สหกิจศึกษา) /  มาลิสา ทิมา  CD/PR 00966 2553  
267  มงคลสูตรค าฉนัท ์/  มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, 

พระบาทสมเด็จพระ, พ.ศ.
2423-2468  

อ 895.911 ม113ม 2556  

268  มนตจ์นัทรา /  ก่ิงฉตัร  น ก633มจ 2556  
269  มลพษิทางอากาศ /  ศิวพนัธุ ์ชูอินทร์  628.53 ศ542ม 2556  
270  มหศัจรรยม์นุษยก์บัดวงดาว /  นิพนธ ์ทรายเพชร  520 น616ม 2555  
271  มหาพชิยัสงคราม : มิตอ้งรบก็สยบขา้ศึกได ้คือสุดยอด

ของชยัชนะ 
ประดิษฐ ์พรีะมาน 355.42 ป267ม 2555 

272  มายาตวนั /  ก่ิงฉตัร  น ก633ม 2556  
273  มีเมฆบา้งเป็นบางวนั /  ประภสัสร เสวกิุล  น ป338ม 2555  
274  มือใหม่ Photoshop Dreamweaver CS 6 ออกแบบและ

สร้างเวบ็ไซต ์/  
ปิยะ นากสงค ์  006.6869 ป621ม 2556  

275  เมนูไข่ครองโลก [วซีีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1150 M 2556  
276  เมนูแคลอร่ีต ่า [วซีีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1152 M 2553  
277  เมนูเช่ือหรือไม่ [วซีีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1154 M 2556  
278  เมนูวุน้เสน้เป็นใจ [วซีีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1149 M 2553  
279  เมนูอร่อยขา้มทวปี [วซีีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1155 M 2553  
280  เมนูอิสานจานแซ่บ [วซีีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1148 M 2553  
281  เมืองแม่กลอง จงัหวดัสมุทรสงคราม /  คณิตา เลขะกลุ  915.9304 ม845 2556  
282  ยทุธศาสตร์ความใหญ่ เครือซิเมนตไ์ทย /  วรัิตน์ แสงทองค า  พ 658.4012 ว691ย 2543  
283  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัที่ 66 ปีการศึกษา 2556 

เล่ม 11 /  
- 340.09593 ร155 2556 ภ1ล11  

284  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัที่ 66 ปีการศึกษา 2556 
เล่ม 12 /  

- 340.09593 ร155 2556 ภ1ล12  

285  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัที่ 66 ปีการศึกษา 2556 
เล่ม 13 /  

- 340.09593 ร155 2556 ภ1ล13  

286  รวมตารางสรุปภาษีประมวลรัษฎากร 2554 /  สาธิต รังคสิริ 336.02 ส642ร 2554  
287  รอยตราอาธีน่า /  ไรออร์แดน, ริก  น ร959ร 2556 ล3  
288  ร้อยแปด (108) ค  าควบกล ้า /  นนน่ี ฐิติรัตน์ พ 495.918 น159ร 2554  
289  ร้อยแปด (108) ค  าไทยที่มกัใชผ้ดิ /  ธนู ทดแทนคุณ  พ 495.918 ธ281ร 2554  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน กนัยายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
290  ระบบงานยอ่ยบญัชีแยกประเภททัว่ไปและวงจรรายได ้

(CD สหกิจศึกษา) /  
วราพร แซ่ล้ิม CD/PR 00976 2553  

291  ระบบน าส่งยา /  ปราณีต โอปณะโสภิต  615.19 ป447ร 2556  
292  ระบบบริหารงานเช่าพื้นที่หา้งสรรพสินคา้ (CD 

โครงงาน) /  
ณัฐวฒิุ พฒันพงศ ์  CD/PR 00921 2555  

293  ระบบบริหารจดัการธุรกิจตา้ปลีกกรอบพระแบบ 
Modular Programming(CD โครงงาน) /  

เกศรา ธีรกนัตกุล  CD/PR 00933 2556  

294  ระบบบริหารจดัการสวนสนุกโดยใชอ้าร์เอฟไอดี (CD 
โครงงาน) /  

ณรงคฤ์ทธ์ิ พลอยศรีล้ิมพร  CD/PR 00927 2555  

295  ระบบบญัชีเจา้หน้ีโปรแกรม Easy Acc บ.ธนเจริญ 
บญัชีและกฏหมายจ ากดั (CD สหกิจศึกษา) /  

นาว ีเยน็จิตตน์ CD/PR 00973 2553  

296  ระบบบญัชีลูกหน้ีโปรแกรม Easy Acc (CD สหกิจ
ศึกษา) /  

วพิธุ รุจิราวรรณ CD/PR 00968 2553  

297  ระบบบญัชีส าหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (CD สหกิจ
ศึกษา) /  

จุฑารัน์ ชาวท่าโขลง CD/PR 00974 2553  

298  ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจในการจดัการวศิวกรรม
ทรัพยากรน ้ า /  

สุวฒันา จิตตลดากร 627 ส876ร 2556  

299  รายงานการปฏิบตัิงานแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิม่ 
(ภ.พ.30 ) บริษทั คอมพาส แอ็คเคา้ต้ิง จ  ากดั (CD สหกิจ
ศึกษา) /  

ธนชยั กุลศานติชยั  CD/PR 00972 2553  

300  รายงานการวจิยั ความสมัพนัธไ์ทย-สหรัฐฯ : อดีต 
ปัจจุบนัและอนาคต /  

ประภสัสร์ เทพชาตรี  RH 327.593073 ป338ร 2554  

301  รายงานการวจิยั เร่ือง การวิจยัและพฒันากรอบคุณวฒิุ
แห่งชาติและวางแผนผลิตและพฒันาก าลงัคนตามกรอบ
คุณวฒิุแห่งชาติ /  

ศิริพรรณ ชุมนุม RH 371.2912 ศ464ร 2554  

302  รายงานการวจิยั เร่ือง การศึกษาเพือ่เตรียมความพร้อม
ดา้นการผลิตและพฒันาก าลงัคนเพือ่รองรับการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีภายใตก้รอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน / กลุ่มนโยบายการศึกษาเพือ่การผลิตและ
พฒันาก าลงัคน ส านกังานนโยบายดา้นการศึกษามหา
ภาค ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา /  

นิพนธ ์พวัพงศกร RH 331.11 น616ร 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน กนัยายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
303  รายงานการวจิยั เร่ือง แนวทางการส่งเสริมการเพิ่ม

สดัส่วนผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 
ตามเป้าหมายในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง 
(พ.ศ.2552 - 2559) /  

กฤษณพงศ ์กีรติกร RH 373.246 ก281ร 2555  

304  รายงานการวจิยั เร่ือง เศรษฐกิจโลกถดถอยคร้ังใหญ่ 
ความรุ่งเรืองและล่มจมของเสรีนิยมใหม่/โลกาภิวตัน์ /  

เกษียร เตชะพรีะ RH 330.73 ก817ร 2554  

305  รายงานการวจิยั เร่ือง สถานะและคุณค่าของงานเภสชั
กรรมชุมชนในประเทศไทย /  

เฉลิมศรี ภุมมางกูร CD/RH 00065 2555  

306  รายงานการวจิยั สุนทรียศาสตร์กบัการเมืองภาค
ประชาชน /  

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร  RH 323.042 ช892ร 2554  

307  รายงานการวจิยัประเมินผลการจดัการศึกษาของ
เทศบาล 

เก็จกนก เอ้ือวงศ ์ RH 379.153 ก751ก 2554 

308  รายงานฉบบัสมบูรณ์ การประเมินผลลพัธข์องการ
ด าเนินมาตรการสร้าง เสริมสุขภาพ : การพฒันาแนว
ทางการก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัของการด าเนินงา 
นสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยใชข้อ้มูลจาก
การศึกษาตน้ทุนความเจบ็ป่วย /  

มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย ์ RH 613 ม154ร 2555  

309  รายงานฉบบัสมบูรณ์ การประเมินผลลพัธข์องการ
ด าเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การประเมินความ
เตม็ใจจ่ายของครัวเรือนต่อมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ
ของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) /  

พทัธรา ลีฬหวรงค ์ RH 613 พ547ร 2555  

310  รายงานฉบบัสมบูรณ์ สรุปเน้ือหาการประชุมนานาชาติ 
เร่ืองเคร่ืองมือแพทย ์คร้ังที่ 1 /  

กลัยา ตีระวฒันานนท ์ RH 610.28 ร451 2554  

311  รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศแบบยัง่ยนืมอหินขาว บา้นวงัค  าแคน หมู่ที่ 9 ต  าบล
ท่าหินโงม อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ /  

เศกสรรค ์ยงวณิชย ์ RH 338.4791 ศ846ร 2551  

312  รายงานประจ าปี 2555 กรมควบคุมมลพษิ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

- GP 354.335 ร451 2555  

313  รายงานประจ าปี 2555 ธนาคารแห่งประเทศไทย  ธนาคารแห่งประเทศไทย  GP 332.12 ธห241ร 2555  
314  รายงานวจิยั การคดักรองโรคสมาธิสั้นและความ

บกพร่องดา้นการเรียนในโรงเรียน /  
ภาสุธี แสงศุภวานิช  RH 616.8589 ภ511ร 2554  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน กนัยายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
315  รายงานวจิยั การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันา

รูปแบบองคก์รของโครงการประเมินเทคโนโลยแีละ
นโยบายดา้นสุขภาพ /  

กลัยา ตีระวฒันานนท ์ RH 613 ก398ร 2554  

316  รายงานวจิยั ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยา
จากสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใชย้าจาก
สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข /  

ณัฏฐิญา คา้ผล  RH 615.321 ณ312ร 2554  

317  รายงานวจิยั รายการตน้ทุนมาตรฐานเพือ่การประเมิน
เทคโนโลยดีา้นสุขภาพ /  

อาทร ร้ิวไพบูลย ์ RH 362.12 อ619ร 2554  

318  รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ เร่ือง ภาวะผูน้ าทอ้งถ่ินภาคใต ้ เศกสรรค ์ยงวณิชย ์ RH 303.34 ศ846ภ 2553  
319  รายงานสถิติพลงังานของประเทศไทย 2554 /  เอมอร ชีพสุมล GP 333.79021 ร451 2554  
320  รายรับ-รายจ่าย ของส านกังานปลดักรุงเทพมหานคร 

รายรับ-รายจ่าย ของกรุงเทพมหานคร (CDสหกิจศึกษา) 
สุนิสา แผนนอ้ย CD/PR 00956 2553  

321  รูปแบบประสิทธิผลการประเมินการจดัแสดงผลิตภณัฑ์
อาหารไทยในมิติผูบ้ริโภค /  

สุกานดา เช่ือถือ CD/T 00140 2556  

322  เรียนภาษาองักฤษ จากมหาอุทกภยั ประเทศไทยจมน ้ า /  เฟรดริค, เทอร่ี แอล.  428.24 ฟ619ร 2555  
323  เร่ืองเล่าครูบญัชี. ตอนตั้งไข่ครูบญัชี /  อนุสรณ์ ขวญัม่ิงตระกูล  พ 657 อ231ร 2555  
324  โรงเรียนสอนเล่นหุน้ /  ชาย กิตติคุณาภรณ์  พ 332.6322 ช 523 ร 2556  
325  ลงมือท าจริง flash animation สร้างงานแอนิเมชนั

การ์ตูน 
มนสัสินี ล ่าสนัเทียะ 006.696 ม173ล 2556 

326  ลิลิตนารายณ์สิบปาง /  มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, 
พระบาทสมเด็จพระ, พ.ศ.
2423-2468  

อ 895.911 ม113ล 2556  

327  โลกเปล่ียน ไทยปรับ /  สุวทิย ์เมษินทรีย ์ 320.9593 ส881ล 2556  
328  โลกเหวีย่งคนหรือคนเหวีย่งโลก สตัตยะ จ.วจีสตัย ์ พ 294.3422 ส566ล 2555 
329  วงจรมออดูเลต/วงจรดีมอดูเลตแบบเอเอ็ม 

(CDโครงงาน) /  
พรีพฒัน์ ชาวไทย CD/PR 00935 2553  

330  วรรณคดีศึกษา /  องอาจ โอโ้ลม  895.91 อ117ว 2555  
331  วสัดุวศิวกรรม /  กว ีหวงันิเวศน์กุล  620.11 ก324ว 2556  
332  วจิยัการเรียนการสอน /  ประสาท เนืองเฉลิม  370.72 ป396ว 2556  
333  วทิยา ตาสวา่ง /  เจษฎา เด่นดวงบริพนัธ ์ พ 500 จ755ว 2556  
334  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองไทย หน่วยที่ 8-15 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 600 มส747ว 2534 ล2  
335  วธีิการตรวจสอบบญัชี (CD สหกิจศึกษา) /  ชยัวฒัน์ มัน่ชาวนา  CD/PR 00943 2553  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน กนัยายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
336  วธีิการตรวจสอบบญัชีสินคา้คงเหลือ เจา้หน้ี และ

ค่าใชจ่้าย (CD สหกิจศึกษา) /  
กรรณิกา สาลีวงศ ์ CD/PR 00940 2553  

337  วธีิเขียนแผนธุรกิจ /  ชยัเสฏฐ ์พรหมศรี  พ 658.4012 ช446ว 2556  
338  วศิวกรรมกระบวนการหมกั /  สาโรจน์ ศิริศนัสนียกุล  660.28449 ส683ว 2556  
339  วรีบุรุษผูส้าบสูญ /  ไรออร์แดน, ริก  น ร959ว 2555 ล1  
340  เวยีตนามใต ้: ไปเองได ้จ่ายนอ้ยกวา่ เที่ยวมากกวา่ /  พีว่ฒิุ พ 915.9704 พ791ว 2553  
341  ศพัทค์  ายากในภาษาไทย /  จกัรพล พมิพการ  495.913 จ224ศ 2554  
342  ศพัทห์มวด ไทย-ญี่ปุ่ น 4,000 ค า จารุวรรณ ตนัติคงพนัธ์ อ 495.6395911 จ337ศ  2555 
343  ศาสนาเปรียบเทียบ /  ฟ้ืน ดอกบวั  291 ฟ471ศ 2555  
344  เศรษฐศาสตร์การจดัการและกลยทุธท์างธุรกิจ /  พฤทธส์รรค ์สุทธิไชยเมธี  338.5 พ435ศ 2555  
345  สถิติในชีวติยคุใหม่ /  นิตยา แม็คแนล  519.5 น578ส 2555  
346  สนทนาภาษาจีน 301 ประโยค /  คาง, วีห่วา  495.182495911 ค299ส 2548 ล1  
347  สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ /  จินตนา บุญบงการ  658.4095 จ482ส 2556  
348  สมรรถนะหลกัและบทบาทของบุคลากรสาธารณสุข

ระดบัปฐมภูมิ /  
สุพตัรา ศรีวณิชชากร  610.69 ส275 2556  

349  สยามประเทศไทย : ไดดิ้นแดน-เสียดินแดนกบัลาวและ
กมัพชูา /  

ชาญวทิย ์เกษตรศิริ 959.3035 ส319 2556  

350  สร้างงานมลัติมีเดียแอนิเมชนั Flash CS 6 ส าหรับผู ้
เร่ิมตน้ /  

พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร  006.7869 พ553ส 2556  

351  สร้างเงินลา้นก่อนเรียนจบ /  นานิ นิธินวกร  พ 332.6322 น468ส 2556  
352  สร้างเสริมงานอาชีพพบัธนบตัร /  ศกัรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ  745.54 ศ334ส 2555  
353  สรุปแนวทางการปฏิบตัิราชการจากค าวนิิจฉยัของศาล

ปกครองสูงสุด พ.ศ. 2555 /  
วริิยะ วฒันสุชาติ GP 342.0664 ส356 2556  

354  สงัคมกบัเศรษฐกิจ : แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (2555-2559) กบัแนวคิดสู่ประชาคม
อาเซียน 

ณรงค ์โพธ์ิพฤกษานนัท ์ 338.9593 ณ212ส 2555 

355  สงัคมวทิยาการแพทย ์หน่ายที่ 9-15 /    มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  610.6  มส747ส 2528 ล2  
356  สานเสน้เป็นกระเป๋า /  เนตรนารี คร้ามมีทรัพย ์ 745.57 น785ส 2555  
357  สายลบัระห ่าโลก /  ฟาร์นสเวร์ิธ, คริสโตเฟอร์  น ฟ343ส 2555  
358  สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์

ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ฉบบัเสริมการเรียนรู้ 
เล่ม 17 /  

โครงการสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชน โดยพระราช
ประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั  

อ 039.95911 ส678 2554 ล17  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน กนัยายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
359  สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์

ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ฉบบัเสริมการเรียนรู้ 
เล่ม 18 /  

โครงการสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน โดยพระราชประสงคใ์น
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

อ 039.95911 ส678 2555 ล18  

360  สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ฉบบัเสริมการเรียนรู้ 
เล่ม 19 /  

โครงการสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน โดยพระราชประสงคใ์น
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

อ 039.95911 ส678 2556 ล19  

361  ส่ิงแรกในสยาม /  โกสินทร์ รตนประเสริฐ  959.3 ก966ส 2555  
362  ส่ือสาร อาหาร สุขภาพ /  กาญจนา แกว้เทพ  613 ก425ส 2556  
363  สุดยอด เมืองไทย มีอะไรเป็นที่สุด /  - 039.95911 ส766 2555  
364  สุนทรียศาสตร์ : หลกัปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทศันศิลป์ 

ศิลปวจิารณ์ /  
ก าจร สุนพงษศ์รี 701.17 ก561ส 2556  

365  สูตรของหวานไฮโซ [วซีีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1151 M 2551  
366  สูตรจานเผด็โลกแตก [วซีีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1153 M 2551  
367  สูตรน ้ าผลไมอ้มฤต [วซีีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1147 M 2553  
368  หนงัสือที่ระลึกเน่ืองในวนัสถาปนา กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 121 ปี 1 เมษายน 2556 /  
- GP 354.509593 ห144 2556  

369  หนงัสือเรียนรู้ภาษาอาเซียน+6 /  - 495.9 ห149 2556  
370  หมูอู๊ดอ๊ีดกบักระปุกกายสิทธ์ิ /  สุคนธจิต วงษเ์ผอืก  พ 332.0415 ส748ห 2546  
371  หล่อติดแก๊ส /  สุรศกัด์ิ นิตติวฒัน์ พ 650.1 ส854ห 2556  
372  หลกัการจดัการ องคก์ารและการจดัการสมยัใหม่ /  ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร  658.068 ช133ห 2556  
373  หลกัการบญัชีเบื้องตน้ /  นิตยา งามแดน  657.042 น577หก 2552  
374  หลกัการอ่านการเขียนค าไทย /  รสริน ดิษฐบรรจง  495.9184 ร175ห 2555  
375  หลกัของใจ : รวบรวมและล าดบัเร่ืองจากเทศน์ของท่าน

อาจารยพ์ระมหาบวั ญาณสมัปันโน วดัป่าบา้นตาด 
จงัหวดัอุดรธานี /  

พระธรรมวสุิทธิมงคล (บวั 
ญาณสมัปันโน), พ.ศ. 2456-
2554  

294.3444 พ336ห 2556  

376  หลกัคณิตศาสตร์ /  พรพศิ ยิม้ประยรู  510 พ251ห 2556  
377  หวัใจเคมี /  กรกช บุญนิคม  540 ก152ห 2556  
378  หวัใจเศรษฐศาสตร์ /  Orrell, David พ 330 อ457ห 2556  
379  องคก์ารและการจดัการ /  พยอม วงศส์ารศรี  658.402 พ216อ 2534  
380  องคป์ระกอบหา้งสรรพสินคา้ไทยที่ส่งผลต่อความภกัดี

ของลูกคา้ /  
ภาวณีิ ทองแยม้ CD/T 00141 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน กนัยายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
381  องคป์ระกอบหา้งสรรพสินคา้ไทยที่ส่งผลต่อความภกัดี

ของลูกคา้ /  
ภาวณีิ ทองแยม้ T/มส 658.8343 ภ479อ 2556  

382  อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุก
รูปแบบและพธีิสารเลือกรับของอนุสญัญาวา่ดว้ยการ
ขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ /  

- 323.34 อ236 2546  

383  อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุก
รูปแบบและพธีิสารเลือกรับของอนุสญัญาวา่ดว้ยการ
ขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ /  

- อ 323.34 อ236 2546  

384  อริยธรรม เล่ม 38 /  พรพรรณ สุจริตวณิช พ 294.3444 อ398 2556 ล39  
385  ออกแบบการ์ตูนอยา่งมีสไตล ์ ปุณยวร์ี รุจิปูริตานนัท ์ 006.693 ป661อ 2555 
386  ออกแบบและสร้างเวบ็สวยดว้ย Dreamweaver CS6 

ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ /  
พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร  005.713 พ553อ 2556  

387  อาเซียน รู้ไว ้ไดเ้ปรียบแน่ /  สุรินทร์ พศิสุวรรณ  พ 341.2473 ส861อ 2555  
388  อาเซียนศึกษา /  ณรงค ์โพธ์ิพฤกษานนัท ์ 341.2473 ณ212อ 2556  
389  อาญาพสิดาร เล่ม 1 /  วเิชียร ดิเรกอุดมศกัด์ิ  345 ว559อ 2556 ล1  
390  อาญาพสิดาร เล่ม 2 /  วเิชียร ดิเรกอุดมศกัด์ิ 345 ว559อ 2556 ล2  
391  อ่านงบการเงินอยา่งผูบ้ริหารมืออาชีพ ฉบบัล่าสุด 

ส าหรับงบปี 55-56 
ชูศีล ตรังตรีชาติ 657.3 ช688อ 2555 

392  อาหารและโภชนาการ:การป้องกนัและบ าบดัโรค /  อญัชลี ศรีจ าเริญ  615.854 อ525อ 2556  
393  อุปกรณ์สารก่ึงตวัน า ทรงพล กาญจนชูชยั 621.38152 ท141อ 2556 

 


