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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน เมษายน 2557 

 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  100 คนคิด 10 คนทาํ 1 คนสาํเร็จ ภาค 2 : สร้างธุรกิจ

ส่วนตวัทาํได.้..ง่าย ๆ เอง / 
พรหมมาตร์ ชายสิม พ 650 พ179ห 2554 

2  100 ประโยค รอบรู้ธุรกิจจีน / จางหง 495.183495911 จ293ห 2555 
3  100 ประโยค รอบรู้วฒันธรรมจีน / ซุนอ้ี 495.183495911 ซ421ห 2555 
4  176 Tips and tricks Windows 8 /  สุธีร์ นวกุล  005.4469 ส786ห 2556 
5  2488 ครูอีสานกูช้าติ /  นิยม รักษาขนัธ ์ พ 940.5486593 น641ส 2543 
6  58 คาํตอบ สู่ประชาคมอาเซียน 2558 / - พ 341.2473 ห556 2556 
7  72 ปี สมสุข กลัยจ์าฤก กลัยาผูจ้ากฤกกนัตนา  - พ 927.914 จ688 2542 
8  Accountants' handbook volume 2 : Special industries 

and special topics / 
- R 657 A172 2012 v2 

9  Accounting and auditing research : tools and strategies 
[DVD] /  

Weirich, Thomas R.     DVD 657.072 W425A 2010 

10  Achieve TOEFL iBT speaking /  สุทิน พลูสวสัด์ิ  428.0076 ส779อ 2556 
11  Advance PIC microcontroller in C ประยกุตใ์ชง้าน PIC 

ขั้นสูงดว้ยภาษา C /  
- 629.895416 อ941 2555 

12  Advances in food and nutrition research volume 57 /  Taylor, Steve L.     664.001579 A244 2009 v57 
13  Advertising writing : putting creative strategy to work  Hafer, W. Keith 659.132 H138A 1982 
14  Biochemistry /  Voet, Donald 572 V876B 2011 
15  Biopharmaceutical production technology volume 1 /  - 615.19 B615 2012 v1 
16  Biopharmaceutical production technology volume 1 /  - R 615.19 B615 2012 v1 
17  Biopharmaceutical production technology volume 2 /  - 615.19 B615 2012 v2 
18  Biopharmaceutical production technology volume 2 /  - R 615.19 B615 2012 v2 
19  Building an intelligent web : theory and practice 

[DVD] /  
Akerkar, Rajendra    DVD 006.33 A314B 2008 

20  Clinical calculations : with applications to general and 
specialty areas / 

Kee, Joyce LeFever 615.14 K26C 2013 

21  Creative strategy in advertising /  Jewler, A. Jerome  659.132 J59C 1992 
22  Creative strategy in advertising /  Jewler, A. Jerome  659.132 J59C 1995 
23  Dermatokinetics of therapeutic agents /  Murthy, S. Narasimha  615.7 D435 2011 
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
24  Dermatokinetics of therapeutic agents /  Murthy, S. Narasimha  R 615.7 D435 2011 
25  Drug delivery strategies for poorly water-soluble drugs  Douroumis, Dennis  615.1 DD794 2013 
26  Drug delivery systems /  Ranade, Vasant V. 615.58 R185D 2011 
27  Drug-induced diseases : prevention, detection, and 

management /  
Tisdale, James E.  615.7042 T613D 2010 

28  Easy kana workbook : /  Lampkin, Rita L. 495.611 L238E 1991 
29  Encyclopedia of research design volume 1 / - R 001.403 E56 2010 v1 
30  Encyclopedia of research design volume 2 / - R 001.403 E56 2010 v2 
31  Encyclopedia of research design volume 3 / - R 001.403 E56 2010 v3 
32  English for nursing and health care students : student's 

book / 
- 428.24 S411ES 2012 

33  English for nursing and health care students : teacher's 
book / 

Schwarz, Peter C. 428.24 S411ET 2012 

34  Excel 2010 สาํหรับผูเ้ร่ิมตน้ /  พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร 005.369 พ553อ 2554 
35  Fast-track TOEIC vocabulary : new TOEIC tests /  สุทิน พลูสวสัด์ิ 428.0076 ส779ฟ 2554 
36   Feeling good! : natural medical guide for women [DVD] La Marca, Lidia      DVD 616.8914 L215F 2006 

37  Financial management for health-system pharmacists /  Wilson, Andrew L.      362.17820681 W746F 2009 

38  Finite element method /  Dhatt, Gouri      620.00151825 D533F 2012 
39  Fluid mechanics [DVD] /  Kundu, Pijush K.      DVD 620.106 K96F 2012 
40  Fundamentals of thermal-fluid sciences [ DVD] /  Cengal, Yunus A.     DVD 621.402 C395F 2012 
41  G protein-coupled receptors : from structure to function  Giraldo, Jesus 572.696 G111 2011 
42  Geology : basics for engineers [ DVD] /  Parriaux, Aurele      DVD 624.151 P261G 2009 
43  IELTS reading : review-tests /  สุทิน พลูสวสัด์ิ  428.0076 ส779อร 2555 
44  Interpreting laboratory data : a point-of-care guide /  Schmidt, Justin  616.0756 S352I 2012 
45  Introduction to materials science for engineers  [CD-ROM] Shackelford, James F.  620.11 S524I 2005 
46  Japanese for college students basic : Volume 2 / - 495.683421  J35 1996 v2 
47  Japanese for college students basic : Volume 3 / - 495.683421  J35 1996 v3 
48  Langman's medical embryology /  Sadler, T. W. 612.64 S126L 2012 
49  Leadership development in a global world : the role of 

companies and business schools / 
- 658.4092 L434 2012 

50  Long live The King [DVD]  - DVD 00518 M 2014 
51  Medical statistics at a glance /  Petrie, Aviva 610.727 P494M 2009 
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
52  My King : ในหลวงของเรา [DVD]  -    DVD 00516 M 2014 d1-2 
53  Netter’s atlas of neuroscience /  Felten, David L. 612.80222 F325N 2010 
54  New technologies for toxicity testing /  Balls, Michael  615.907 N532 2012 
55  Non-prescription medicines /  Nathan, Alan  615.1 N274N 2010 
56  Operations now : supply chain profitability and 

performance [DVD ]/  
Finch, Byron J. DVD 658.5 F492O 2008 

57  Patient safety in the ICU /  ดุสิต สถาวร 362.11068 พ873 2554 
58  Pharmaceutical care with dietary supplements : 

concepts and common sense / 
Mcqueen, Cydney E. 615.1 M173P 2007 

59  Pharmacology : principles and applications /  Fulcher, Eugenia M.  615.1 F962P 2012 
60  Physician's guide to arthropods of medical importance  Goddard, Jerome  614.432 G578P 2013 
61  Physics of solar energy /  Chen, C. Julian  621.47 C518P 2011 
62  Principles of internal medicine /  อาํนาจ ชยัประเสริฐ  616 พ424 2556 
63  Radiopharmaceuticals : introduction to drug evaluation 

and dose estimation /  
Williams, Lawrence E. 615.8424 W724R 2011 

64  Reliability and materials issues of semiconductor 
optical and electrical devices and materials / 

- 621.38152 R382 2010 

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

Figlin, Robert A.  616.99461 R393 2012 

66  Shelldon มหศัจรรยธุ์รกิจหอยพนัลา้น [ดีวดีี]  จิรยทุธ ชุษณะโชติ  DVD 00520 M 2555 
67  Situational functional Japanese volume three : drills /  Akutsu, Satoru  495.6076  A315S 1991 v3 
68  Situational functional Japanese volume three : notes /  Akutsu, Satoru 495.65  A315S 1994 v3 
69  Situational functional Japanese volume two : drills /  Akutsu, Satoru    495.6076  A315S 1992 v2 
70  Situational functional Japanese volume two : notes /  Akutsu, Satoru 495.65  A315S 1994 v2 
71  Solar radiation : practical modeling for renewable 

energy applications /  
Myers, Daryl      551.527101151 M996S 2013 

72  The economic naturalist’s field guide : common sense 
principles for troubled times /  

Frank, Robert H.   P 330 F828E 2009 

73  The pharmacist’s guide to evidence-based medicine 
for clinical decision making /  

Bryant, Patrick J.  615.1 B915P 2008 

74  Titanic [DVD]  -     DVD 00514 M 1997 d1-2 
75   TU-GET reading : ภาษาองักฤษเขา้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  สุทิน พลูสวสัด์ิ  428.0076 ส779ท 2554 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
76  TU-GET vocabulary : cloze tests synonys tests : 

ภาษาองักฤษเขา้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ /  
สุทิน พลูสวสัด์ิ  428.0076 ส779ท 2556 

77  Tycoon โลกออนไลน์ วนัฉตัร ผดุงรัตน์ /  วนิยั วโิรจน์จริยากร  พ 923.8593 ว621ท 2545 
78  Windows 7 and Office 2010 สาํหรับผูเ้ร่ิมตน้ /  พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร  005.369 พ553ว 2556 
79  Windows 8 + Apps ฉบบัง่าย, ครบ, คุม้ /  ดวงพร เก๋ียงคาํ  005.4469 ด211ว 2556 
80  Windows 8.1 ฉบบัสมบูรณ์ /  พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร  005.4469 ว617 2556 
81  กฎหมายรัฐธรรมนูญ /  เกรียงไกร รอบรู้  342 ก767ก 2557 
82  กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การ

ประยกุตใ์ชท้างคลินิก /  
พรศิริ พนัธสี 610.73 พ282ก 2556 

83  กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาของมนุษย ์/  ราํแพน พรเทพเกษมสนัต ์ 612 ร465ก 2556 
84  การก่อการร้ายสากล / ประภสัสร์ เทพชาตรี 327.117 ป338ก 2550 

85  การเขียนข่าวเบื้องตน้ / ภาคภูมิ หรรนภา 070.43 ภ414ก 2555 
86  การจดัการดาํเนินงาน /  รัสเซลล,์ โรเบอร์ตา้ เอส.  658.5 ร393ก 2556 
87  การจาํลองและวเิคราะห์โครงสร้างดว้ยโปรแกรม 

ETABS ขั้นตน้ /  
อมร พมิานมาศ  624.1710285 อ274กท 2556 

88  การจาํลองและวเิคราะห์โครงสร้างดว้ยโปรแกรม SAFE 
ขั้นตน้ /  

อมร พมิานมาศ  624.1710285 อ274กฟ 2556 

89  การจาํลองและวเิคราะห์โครงสร้างดว้ยโปรแกรม 
SAP2000 ขั้นตน้ /  

อมร พมิานมาศ  624.1710285 อ274กอ 2556 

90  การใชเ้ทคนิคการบรรเทาปวดโดยไม่ใชย้าในระยะที่
หน่ึงของการคลอด : การใชผ้ลงานวจิยั /  

สินีนาฏ หงษร์ะนยั 616.0472 ส727ก 2555 

91  การใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูล / สิทธิชยั ประสานวงศ ์ 005.7565 ส722ก 2556 
92  การใชโ้ปรแกรมนาํเสนอขอ้มูล Microsoft PowerPoint 2010 สิทธิชยั ประสานวงศ ์ 005.369 ส722ก 2556 
93  การดูแลระยะสุดทา้ยของชีวติ /  กิตติกร นิลมานตั  616.029 ก673ก 2555 
94  การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการเก่ียวกบัโรคหัวใจและ

หลอดเลือดเพือ่การวนิิจฉยัดา้นหทยัวทิยาสาํหรับ
พยาบาล แพทย ์และบุคลากรทางแพทย ์/ 

วโิรจน์ ไววานิชกิจ 616.120756 ว712ก 2556 

95  การติดตามและประเมินผลสาํนกังานยตุิธรรมจงัหวดันาํ
ร่อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 /  

-  GP 353.4 ก452 2555 

96  การทดลองอาหาร /  อจัฉรา ดลวทิยาคุณ  664.07 อ498ก 2556 
97  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์/  ธนกฤต ภทัร์ธราธร  พ 910 ธ132ก 2556 
98  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์/  สุดแดน วสุิทธิลกัษณ์  พ 910 ส766ก 2556 
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
99    การนาํเคร่ืองช่วยหายใจชนิด Non-invasive มาใชใ้นเวชปฏิบติั  รังสรรค ์ภูรยานนทชยั  615.8362 ก456 2554 

100  การบริหารงานในหน่วยส่องกลอ้งระบบทางเดินอาหาร ประชิต เตมียะเสน 617.55059 ก459 2555 
101  การบริหารร่างกายสาํหรับพระภิกษุ สามเณร และ

ประชาชน / 
- พ 613.7 ก459 2555 

102  การบริหารร่างกายสาํหรับพระภิกษุ สามเณร และ
ประชาชน /  

สุขใจ พนิชศกัด์ิพฒันา พ 613.7 ก 2555 

103  การบูรณาการการบริบาลทางเภสชักรรมในผูป่้วยไป-กลบั อภิฤดี เหมะจุฑา  615.1 อ253ก 2556 
104  การประชุมวชิาการเพือ่นาํเสนอผลงานวจิยัระดบัชาติ 

ประจาํปีการศึกษา 2555 /  
- RH 016.0014 ก482 2556 

105  การประเมินผลโครงการการส่ือสารองคก์รสู่ภูมิภาค /  อภิรัชศกัด์ิ รัชนีวงศ ์ RH 658.45 อ259ก 2555 
106  การประเมินผลแผนยทุธศาสตร์ พฒันาระบบราชการ

กระทรวงยตุิธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2555 /  
- GP 353.409593 ก491 2556 

107  การเป็นแพทยจ์ากฮิปโปกราตีสสู่ยคุโลกาภิวตัน์ /  สิวลี ศิริไล  174.2 ส733ก 2552 
108  การผลิตเคร่ืองด่ืมและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์/ ประสงคส์ม ปุณยอุปพทัธ ์ 641.2 ป391ก 2555 
109  การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 2 /  วลิาวณัย ์พเิชียรเสถียร  618.9200231 ก492 2554 ล2 

110  การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น หน่วยที่ 11 - 15 /  - 618.9200231 มส747ก 2554 ล3 
111  การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น หน่วยที่ 1-5 /  - 618.9200231 มส747ก 2554 ล1 
112  การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น หน่วยที่ 6 - 10 /  - 618.9200231 มส747ก 2554 ล2 
113  การพยาบาลทางอายรุศาสตร์ เล่ม 3 / - 610.736 ก492 2540 ล3 
114  การพยาบาลผูป่้วยทารกภาวะเฉียบพลนัและเร้ือรัง /  บุษกร พนัธเ์มธาฤทธ์ิ 618.92 บ672ก 2555 
115  การพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุหน่วยที่ 11 - 15/  - 618.970231มส747ก 2554 ล3 
116  การพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุหน่วยที่ 1-5 /  - 618.970231 มส747ก 2554 ล1 
117  การพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุหน่วยที่ 6 -10 /  - 618.970231มส747ก 2554 ล2 
118  การพยาบาลอายรุศาสตร์ 2 /  ปราณี ทูไ้พเราะ 610.736 ก492 2554 ล2 
119  การพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอาย ุ: พฒันาพื้นที่

ตน้แบบและปัจจยัสาํคญั / 
- GP 305.26 ส282ก 2556 

120  การพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้าํทางวชิาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน /  

วณิัฐธพชัร์ โพธ์ิเพชร T/มส 371.201 ว574ก 2555 

121  การพฒันารูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
ของโรงเรียนเอกชน /  

ชญานี ภทัรวารินทร์ T/มส 371.2 ช112ก 2556 

122  การพฒันารูปแบบการบริหารองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ขององคก์ารในอุตสาหกรรมประกนัภยัไทย /  

อุมาวดี เกิดพร้อม T/มส 368.0068 อ798ก 2556 
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
123  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรมทางพทุธ

ศาสนา : กรณีศึกษาเขตทววีฒันา จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร /  

พระไพฑูรย ์อารัมภรัตน์  
(รตนธมโม) 

PA 294.33 พ355ก 2555 

124  การรักษาพยาบาลเบื้องตน้ หน่วยที่ 1-7 /  - 610.73 มส747ก 2556 ล1 
125  การรักษาพยาบาลเบื้องตน้ หน่วยที่ 8-15 /  - 610.73 มส747ก 2556 ล2 
126  การวางระบบบญัชี /  สุขมุ โพธ์ิสวสัด์ิ  657.1 ส744ก 2556 
127  การศึกษากลไกการขบัเคล่ือนการสร้างประชาคม

อาเซียน / 
ว.อาํพรรณ 341.2473 ว111ก 2555 

128  การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเป็นนกักรีฑาทีมชาติ ปฏิการ เพชร PA 796.4 ป134ก 2556 
129  การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 

1-7 /  
- 616.890231 มส747ก 2554 ล1 

130  การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 
8-15 /  

- 616.890231 มส747ก 2554 ล2 

131  การเสริมพลงัเพือ่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงต่อ
โรคหวัใจและหลอดเลือด : แนวคิดและการปฏิบตัิ /  

นิตยา เพญ็ศิรินภา  616.1 น578ก 2554 

132  การออกแบบเคร่ืองจกัรกล เล่ม 1 / วริทธ ์อ๊ึงภากรณ์ 621.815 ว327ก 2556 ล1 
133  การออกแบบเคร่ืองจกัรกล เล่ม 2 / วริทธ ์อ๊ึงภากรณ์ 621.815 ว327ก 2556 ล2 
134  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง 

(ฉบบัวธีิหน่วยแรงใชง้าน) /  
อมร พมิานมาศ 624.18341 อ274กฐ 2555 

135  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กดว้ยวธีิ 
Strut-and-Tie /  

อมร พมิานมาศ  624.18341 อ274กจ 2555 

136  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กดว้ยวธีิ
กาํลงัขั้นพื้นฐานและขั้นสูง เล่ม1 /  

อมร พมิานมาศ  624.18341 อ274กข 2555 ล1 

137  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กดว้ยวธีิ
กาํลงัขั้นพื้นฐานและขั้นสูง เล่ม 2 /  

อมร พมิานมาศ  624.18341 อ274กข 2555 ล2 

138  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กตา้น
แผน่ดินไหวดว้ยวิธีพลศาสตร์ /  

อมร พมิานมาศ  
ปรีดา ไชยมหาวนั  

624.18341 อ274กอ 2555 

139  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
แผน่ดินไหวขั้นสูง /  

อมร พมิานมาศ  624.18341 อ274กค 2555 

140  การออกแบบโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหลก็ขั้นสูง  อมร พมิานมาศ  624.18341 อ274ก 2555 
141  การออกแบบโครงสร้างพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

volume 1 /  
อมร พมิานมาศ  624.18341 อ274ก 2556 ล1 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน เมษายน 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
142  การออกแบบโครงสร้างพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

volume 2 /  
อมร พมิานมาศ  624.18341 อ274ก 2556 ล2 

143  การออกแบบโครงสร้างพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ดว้ยวธีิหน่วยแรงใชง้าน volume 1 /  

อมร พมิานมาศ  624.18341 อ274กน 2556 ล1 

144  การออกแบบโครงสร้างพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ดว้ยวธีิหน่วยแรงใชง้าน volume 2 /  

อมร พมิานมาศ   624.18341 อ274กน 2556 ล2 

145  การออกแบบโครงสร้างอาคารรับภยัพบิตัิ /  อมร พมิานมาศ  624.176 อ274ก 2555 
146  กา้วทนั 10 ประเทศอาเซียน / ไกรพล เทียบแกว้ 341.2473 ก976ก 2555 
147  กา้วทนัโลกกวา้งกบั อ. อ่างสุขภาพ / สมเกียรติ แสงวฒันาโรจน์ พ 613 ส232ก 2555 
148  กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2 / - 618.92 ก721 2555 ล2 
149  เกมล่าชีวติ / คอลลินส์, ซูซานน์  น ค192ก 2555 ล1 
150  เกมล่าชีวติ 2 : ปีกแห่งไฟ / คอลลินส์, ซูซานน์ น ค192กป 2555 ล2 
151  เกมล่าชีวติ 3 : ม๊อกก้ิงเจย ์/ คอลลินส์, ซูซานน์ น ค192กม 2555 ล3 
152  เกิดมารวย : แหวกสาแหรก 45 ตระกูลมหาเศรษฐี /  วรีะ ธีรภทัร  พ 923.8593 ว841ก 2532 
153  แกปั้ญหา Windows ฉบบัครบเคร่ือง /  พชิชฌ์าณ พรกิจรุ่งโรจน์  005.4469 พ638ก 2556 
154  เขียนแบบงานวศิวกรรมและสถาปัตยด์ว้ย AutoCAD 

2013 ฉบบัสมบูรณ์ / 
ชชัวาล ศุภเกษม 620.00420285 ช358ข 2555 

155  ความพงึพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการใหบ้ริการ
ของสาํนกังานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน /  

นิภาพร นินเนินนนท ์ PA 352.63 น624ค 2556 

156  ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรศาลแขวง
พระนครใต ้/  

กวนิทิพย ์พรหมณะ PA 658.314 ก323ค 2556 

157  คาํกริยาญี่ปุ่ นง่ายนิดเดียว (ฉบบัปรับปรุง) / สุภา ปัทมานนัท ์ 495.65 ส837ค 2556 
158  คาํอธิบายมาตรฐานบญัชี NPAEs : คาํอธิบายมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการที่ไม่มีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะ /  

นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ  657.3 น619ค 2556 

159  คู่มือ Office 2013 ฉบบัใชง้านจริง /  ดวงพร เก๋ียงคาํ  005.369 ด211ค 2556 
160  คู่มือ Windows 8 ฉบบัใชง้านจริง /  ดวงพร เก๋ียงคาํ  005.4469 ด211คว 2556 
161  คู่มือ Windows server 2012 /  ธญัพล ษณะนาคินทร์  005.4469 ธ468ค 2556 
162  คู่มือการใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่งานอาชีพ /  ทีมงานวชิาการ  005.369 ค695 2556 
163  คู่มือการใชโ้ปรแกรม 3ds Max 2013 & V-Ray 2.3 [ดีวดีี]  ภาณุพงษ ์ปัตติสิงห์  DVD 006.693 ภ432ค 2556 
164  คู่มือการใชโ้ปรแกรม Autodesk Inventor 2012 

(Professional) / 
ภาณุพงษ ์ปัตติสิงห์ 620.00420285 ภ432ค 2555 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน เมษายน 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
165  คู่มือการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช / - พ 915.9304 ค695 2556 
166  คู่มือการทาํธุรกิจนาํเขา้-ส่งออก แบบมืออาชีพ ฉบบั

สมบูรณ์ /  
- 382 ค695 2556 

167  คู่มือการพยาบาลผูป่้วยมะเร็งที่ไดรั้บยาเคมีบาํบดั /  อุบล จ๋วงพานิช  616.994 อ832ค 2554 
168  คู่มือใชง้าน Microsoft Excel 2013 ฉบบัสมบูรณ์ /  นนัรณา จาํลอง  005.369 น429ค 2556 
169  คู่มือใชง้าน ปรับแต่ง-เพิม่ลูกเล่น-แกปั้ญหา Windows 8 

ฉบบัมืออาชีพ /  
ศาสตรา สารศกัด์ิ  005.4469 ศ374ค 2556 

170  คู่มือเตรียมสอบ CPA วชิาการบญัชี 1 / สุชาติ เหล่าปรีดา 657.076 ส761ค 2551 ล1 
171  คู่มือเตรียมสอบ CPA วชิาการบญัชี 2 / สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ 657.076 ส282ค 2551 ล2 
172  คู่มือเรียนคอมพวิเตอร์และการบาํรุงรักษา /  - 004 ค695 2556 
173  คู่มือเรียนโครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม /  วษิณุ ชา้งเนียม  005.741 ว768ค 2556 
174  คู่มือเรียนรู้และใชง้านคอมพวิเตอร์เบื้องตน้ ฉบบั

สมบูรณ์ (อพัเดต 2014) / 
พษิณุ ปุระศิริ 005.4469 พ764ค 2556 

175  คู่มือเรียนและใชง้าน Visual Basic ครอบคลุมเวอร์ชัน่ 
2010/2012 /  

ศุภชยั สมพานิช  005.262 ศ684ค 2556 

176  คู่มือวคัซีน 2012-2013 และปัญหาที่พบบ่อย /  วรีะชยั วฒันวรีเดช   615.372 ค695 2555 
177  คู่มือสร้างเวบ็ไซตด์ว้ย Joomla 2.5 ฉบบั Basic and 

Workshops /  
วภิารัตน์ พศิภูมิวถีิ  005.713 ว654ค 2556 

178  เคมี 4 : เคมีอินทรีย ์ชีวโมเลกุล สเปกโทรสโกปี /  พนิิติ รตะนานุกูล 540 ค745 2555 ล4 
179  เคมีโคออร์ดิเนชนัเบื้องตน้ /  ทวศีกัด์ิ สุดยอดสุข  541.2242 ท229ค 2557 
180  งานที่ใช่ ชีวติที่ชอบ [ดีวดีี]  ว.วชิรเมธี DVD 00519 M 2557 
181  จากดินสู่บา้น สร้างบา้นดว้ยดิน / ธนา อุทยัภตัรากูร 693.2 ธ231จ 2553 
182  จุลชีววทิยาทางการแพทย:์ แบคทีเรียก่อโรค /  อรอนงค ์พร้ิงศุลกะ  616.014 อ383จ 2556 
183  เจ้ิงเหอ : ซาํปอกงและอุษาคเนย ์/ สืบแสง พรหมบุญ พ 951.026 ส736จ 2555 
184  ชีวเคมีของเลือดเชิงบูรณาการ /  ตรีทิพย ์รัตนวรชยั  612.12 ต183ช 2555 
185  ดนตรีบาํบดั /  บุษกร บิณฑสนัต ์ 615.85154 บ672ด 2556 
186  ดูแลรักษาคอมฯ ปรับใหแ้รง แซงใหมิ้ด /  วทัธิกร พติรพบิูล  004.0288 ว417ด 2556 
187  ตาํราการตรวจรักษาโรคทัว่ไป 1 : แนวทางการตรวจ

รักษาโรคและการใชย้า /  
สุรเกียรติ อาชานานุภาพ  615.5 ส856ต 2553 ล1 

188  ตาํราการตรวจรักษาโรคทัว่ไป 2 : 350 โรคกบัการดูแล
รักษาและการป้องกนั /  

สุรเกียรติ อาชานานุภาพ  615.5 ส856ต 2553 ล2 

189  ตาํราการพยาบาลนรีเวช (ฉบบัองคร์วม) /  นนัทนา ธนาโนวรรณ 618.1 ต367 2553 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน เมษายน 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
190  ตาํราชีวเคมี /  - 572 ต367 2555 
191  ตาํราพนัธุศาสตร์ทางการแพทย ์/ - 616.042 ต367 2551 

192  ตาํราระบาดวทิยาและมาตรการควบคุมของเช้ือจุลชีพ
ด้ือยาในโรงพยาบาล /  

อนุชา อภิสารธนรักษ ์ 614.4 อ187ต 2554 

193  ตาํราอินซูลิน / - 615.365 ต367 2555 
194  เทคนิคการออกแบบอาคารบนดินและใตดิ้น /  อมร พมิานมาศ  624.1 อ274ท 2555 
195  นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร / พจน์ สุขมหา 346.013 พ169น 2556 
196  แนวทางการพฒันาอุทยานแห่งชาติ / - 333.783 น927 2556 
197  แนวทางการออกแบบ การประเมิน และการเสริมกาํลงั

อาคารเก่าเพือ่ตา้นทานแผน่ดินไหวในประเทศไทย /  
อมร พมิานมาศ  624.1762 อ274น 2556 

198  บทคดัยอ่รายงานการวจิยัและวทิยานิพนธด์า้นการ
พฒันาอาชีพ เล่ม 2 (2534-2543) /  

- AB 371.113  บ125 2556 

199  บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศดา้นการพฒันาอาชีพ - อ 016.370113 บ165 2556 
200  บริหารจดัการ Networking ดว้ย Windows 7 /  พศิาล พทิยาธุรวิวฒัน์  005.4469 พ757บ 2556 
201  บนัทึกไทย ฉบบั 2556 / ธญัญา ผลอนนัต ์ อ 030 ธ461บ 2555 
202  บนัทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา ผา่น 13 กบฏ / - พ 320.9593 บ268 2556 
203  แบคทีเรียทางการแพทย ์/ อิสยา จนัทร์วทิยานุชิต 616.9201 อ762บ 2556 
204  แบคทีเรียและโรคติดเช้ือที่พบบ่อยในช่องปาก /  รว ีเถียรไพศาล 616.31 ร168บ 2552 
205  ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดาํรัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เล่ม 1 [ดีวดีี] /  
- DVD/อ 895.915 ป352 2550 ล1 

206  ประมวลหลกัเกณฑก์ารสุขาภิบาลอาหาร และการ
ประยกุตใ์ชร้ะบบ HACCP ในกระบวนการผลิตอาหาร
สาํหรับโรงพยาบาล / 

สุรีย ์วงศปิ์ยชน 613.2 ส867ป 2556 

207  ประวติัและแบบอยา่งศิลปะ (ฉบบันกัศึกษา) /  อศันีย ์ชูอรุณ  709 อ576ป 2554 
208  ประวตัิศาสตร์ไทยฉบบัสังเขป / วยัอาจ, เดวดิ เค. 959.3 ว441ป 2556 
209  ประวตัิศาสตร์ศิลปะยคุโบราณและยคุกลาง /  อศันีย ์ชูอรุณ  709 อ576ป 2536 
210  ประวติัศาสตร์ศิลปะยคุฟ้ืนฟูและยคุใหม่ /  อศันีย ์ชูอรุณ  709.03 อ576ป 2546 
211  ประสาทกายวภิาคศาสตร์พื้นฐาน / ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ 611.8 ผ381ป 2556 
212  ปราจิน เอ่ียมลาํเนา : เจา้พอ่มอเตอร์โชว ์/  ชรินทร์ แช่มสาคร  พ 923.8593 ช213ป 2545 
213  ปริศนาคดีปราสาทพระวหิาร / - พ 341.42 ป466 2556 
214  ปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์บัระดบัการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการอนุรักษแ์หล่งนํ้ าในแขวงวดักลัยาณ์… 
นวภทัร จิตร์อรุณ PA 333.91 น297ป 2556 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน เมษายน 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
215  เปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกดว้ยวถีิทางเศรษฐศาสตร์ / นิรมล สุธรรมกิจ 363.738746 น645ป 2555 
216  เปิดฟ้ารัสเซีย เล่ม 1 /  นิติภูมิ นวรัตน์  พ 947 น587ป 2540 
217  ผลไมใ้นเมืองไทย / เศรษฐมนัตร์ กาญจนกุล 634.09593 ศ861ผ 2555 
218  ผา่ดวง วกิรม กรมดิษฐ ์/ มิสเตอร์ M พ 923.8593 ม594ผ 2556 
219  พยาธิวทิยาทารกบวมนํ้ า /  มานะ ทววีศิิษฎ ์ 618.92 ม445พ 2557 
220  พยาธิสรีรวทิยาทางการพยาบาล /  ลิวรรณ อุนนาภิรักษ ์ 611.01815 ล461พ 2555 
221  พยาธิสรีรวทิยาทางการพยาบาล เล่ม 1 /  สุจินดา ริมศรีทอง  611.01815 พ218 2554 ล1 
222  พยาธิสรีรวทิยาทางการพยาบาล เล่ม 2 /  สุจินดา ริมศรีทอง  611.01815 พ218 2556 ล2 
223  พื้นฐานของหุ่นยนต ์: กลศาสตร์ของหุ่นยนตแ์บบอนุกรม พงศแ์สน พทิกัษว์ชัระ 629.892 พ141พ 2557 
224  พื้นฐานวศิวกรรมชีวการแพทย ์/  ชูชาติ ปิณฑวรุิจน์  610.28 ช648พ 2555 
225  พดูจีนใหไ้ดด้ัง่ใจ / - 495.183495911 พ842 2555 
226  ฟ้ืนเมืองเก่าใหมี้ชีวติ : ประสบการณ์ฟ้ืนชีวติให้เมืองเก่า 

จากญี่ปุ่ นถึงไทย / 
อาภรณ์ จนัทรสมวงศ ์ พ 307.34 อ631ฟ 2554 

227  ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระอจัฉริยภาพแห่ง
ความพอเพยีง ผา่นงานสถาปัตยกรรม [ดีวดีี]  

- DVD 00514 M 2557 

228  ภาพสวยเพอร์เฟ็กต ์ดว้ยเทคนิคการรับแสง /  เรเวลล,์ เจฟฟ์  771 ร769ภ 2556 
229  ภาพอนาคตพลงังานไทย 2555 / - GP 333.79 ภ457 2555 
230  ภารกิจแห่งชีวติ : ลูกผูช้ายช่ือจ๋ิว  - พ 923.2593 ภ459 2545 ล1 
231  ภารกิจแห่งชีวติ : ลูกผูช้ายช่ือจ๋ิว  - พ 923.2593 ภ459 2545 ล2 
232  ภารกิจแห่งชีวติ : ลูกผูช้ายช่ือจ๋ิว  - พ 923.2593 ภ459 2545 ล3 
233  ภาษาจีนที่คนไทยใชส้บัสน / - 495.182495911 ภ483 2555 
234  ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2556 / - 343.04 ภ491 2556 
235  มโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 1-6 /  - 610.73 มส747ม 2553 ล1 
236  มโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 1-6 /  - 610.73 มส747ม 2553 ล1 
237  มโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 7-15 /  - 610.73 มส747ม 2553 ล2 
238  มรรคง่าย /  พระมหาวรีพล วรีญาโณ พ 294.3444 ม 2556 
239  มหกรรมงานวจิยัแห่งชาติ : วิจยัเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ 

เศรษฐกิจและสงัคมอยา่งย ัง่ยนื 23-27 สิงหาคม 2556 …  
- RH 001.4 ม223 2556 

240  มงักรแห่งช่อง 3 วชิยั มาลีนนท ์/ มิสเตอร์ M พ 927 ม594ม 2556 
241  มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับ NPAEs : 

ความเป็นมา การเปล่ียนแปลงที่สาํคญัจากขอ้กาํหนด
เดิมและแนวทางปฏิบตัิทางบญัชี /  

วรศกัด์ิ ทุมมานนท ์ 657.3 ว287ม 2555 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน เมษายน 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
242  มาเล่น Facebook line instagram กนัเถอะ /  ปวณีา มีป้อง  004.693 ป496ม 2556 
243  มิติวฒันธรรม ประวติัศาสตร์และภาพอนาคตคนืสู่สนัติ

จงัหวดัชายแดนใต ้/  
- GP 959.3 ม575 2556 

244  เมียแต่ง / นนัทนา วรีะชน น น418ม 2552 
245  แม่ของผูย้ากไร้ /  คุณแม่เทแรซา แห่งกลักตัตา  พ 923.6 ค622ม 2547 
246  โยะจิจุกุโงะ สาํนวนคนัจิประสม 4 ตวัอกัษร ภาษาญี่ปุ่ น นภสินธุ ์แผลงศร  495.681 น195ย 2557 
247  รวบรวมองคค์วามรู้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย / - 616.029 ร154 2549 
248  รวมบทความทางประวติัศาสตร์ของผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร. สืบแสง พรหมบุญ / 
สืบแสง พรหมบุญ 900 ส736ร 2555 

249  รอยเวลา : เสน้ทางประวตัิศาสตร์สุขภาพ / นภนาท อนุพงศพ์ฒัน ์ 610.09593 น191ร 2556 
250  ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนกัศึกษา: 

กรณีศึกษา นกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม /  
สนธิยา สายแวว PA 378.1989 ส192ร 2556 

251  ระบบบริหารจดัการวทิยแุละทีวอีอนไลน์ผา่นเวบ็ไซต์
วดัมหรรณพาราม /  

จกัรพรรณ ขนัติยราช PA 302.234 จ224ร 2555 

252  รับมือโลกร้อนก่อน 4 องศา : ส่ิงที่ประเทศไทยทาํได ้/ ชยนัต ์ตนัติวสัดาการ 363.73874 ช193ร 2556 
253  รายงานองคค์วามรู้ผลงานวจิยัดา้นศิลปวฒันธรรมของ

สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั ประจาํปี 2552-2553 
ธณัยสิ์ตา ธนนปุริมพฒัน์ 700 ร451 2553 

254  รู้จกัอาเซียนและประเทศทัว่โลก / - 341.2473 รจ715 2555 
255  เราคืออาเซียน ประชาคมอาเซียน / พชัรา โพธ์ิกลาง พ 341.2473 พ517ร 2555 
256  เรียงถอ้ยร้อยชีวติ วจิิตรวาทการ /  วจิิตรา รังสิยานนท ์ พ 928.95911 ว528ว 2543 
257  โลกสีขาวของ พลเอกชวลิต ยงใจยทุธ /  บุญกรม ดงบงัสถาน  พ 923.2593 บ388ล 2547 
258  โลหวทิยา /  ณรงคศ์กัด์ิ ธรรมโชติ  669 ณ249ล 2556 
259  วนัมูหะมดันอร์ มะทา /  มนตรี แสนสุข  พ 923.2593 ว435 2547 
260  วนัวานที่ผา่นมา เก็บไวใ้นความทรงจาํ / แกมกาญจน์ ศุภวรรณ พ 808.831 ก886ว 2539 
261  วกิฤติอุดมศึกษาไทย : ที่มาที่ไป / - 379.593 ว495 2555 
262  วกิฤติอุดมศึกษาไทย : ที่มาที่ไป /  ไพฑูรย ์สินลารัตน์  379.593 ว495 2555 
263  วจิยัทางการแพทย ์/  ธีระพร วฒุยวนิช  610.7 ว516 2553 
264  วทิยานิพนธดี์/ดีเด่น และบทคดัยอ่วทิยานิพนธ/์ภาค

นิพนธ ์ปี พ.ศ. 2555 /  
- AB 016.378242 ว584 2556 

265  ศาลรัฐธรรมนูญภายใตห้ลกันิติธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข /  

อรรถนิติ ดิษฐอาํนาจ  342.59302643 อ353ศ 2556 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน เมษายน 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
266  ศิลปวจิกัษณ์ /  อมัพร ศิลปเมธากุล  701.1 อ555ศ 2549 
267  สตรีทรงอาํนาจของโลก : บนัทึกไวใ้นประวตัิศาสตร์ /  ชญา ปิยะชาติ  920.72 ช112ส 2556 
268  สรีรวทิยาของไต ความผดิปกติของอิเล็กโทรไลตแ์ละ

ของกรดด่าง /  
ดุสิต จิรกุลสมโชค 612.463 ด764ส 2554 

269  สรีรวทิยาระบบหวัใจและหลอดเลือด /  พชัรินทร์ เทพอารีนนัท ์ 616.12 พ523ส 2555 
270  สายใยชุมชนตน้แบบ ภาคกลางและภาคตะวนัออก /  - GP 306.409593 ส661 2553 ล2 
271  สายใยชุมชนตน้แบบ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ /  - GP 306.409593 ส661 2553 ล3 
272  สายใยชุมชนตน้แบบ ภาคใต ้/  - GP 306.409593 ส661 2553 ล4 
273  สายใยชุมชนตน้แบบ ภาคเหนือ /  - GP 306.409593 ส661 2553 ล1 
274  สารพดัวธีิต่อ Lan ทัว่บา้นและโฮมออฟฟิค /  คมชาติ สูณ้รงค ์ 004.68 ค147ส 2556 
275  สารสนเทศและการวจิยัทางการพยาบาล หน่วยที่ 1-8 /  - 610.730285 มส747ส 2553 ล1 
276  สารสนเทศและการวจิยัทางการพยาบาล หน่วยที่ 8-15 /  - 610.730285 มส747ส 2553 ล2 
277   สาระทบทวน : กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล ละเอียด แจ่มจนัทร์ 344.041 ส676 2549 
278    สาระทบทวน : การผดุงครรภ ์การพยาบาล มารดาและทารก ละเอียด แจ่มจนัทร์ 618.20231 ส676 2549 
279  สาระทบทวน : การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น /  ละเอียด แจ่มจนัทร์ 618.9200231 ส676 2549 
280  สาระทบทวน : การพยาบาลผูใ้หญ่ เล่ม 1 /  ละเอียด แจ่มจนัทร์ 618.970231 สก676 2549 ล1 

281  สาระทบทวน : การพยาบาลอนามยัชุมชนและการ
รักษาพยาบาลขั้นตน้ /  

ละเอียด แจ่มจนัทร์ 610.7343 ส676 2549 

282  สาระหลกัทางการพยาบาลศลัยศาสตร์ เล่ม 2 / - 617.0231 ส677 2555 ล2 
283  สารานุกรมฉบบัสรุปความองคก์รอยัการใน 195 ประเทศ ชาติ ชยัเดชสุริยะ  345.01 ช516ส 2556 
284  สารานุกรมฉบบัสรุปความองคก์รอยัการใน 195 ประเทศ ชาติ ชยัเดชสุริยะ  อ 345.01 ช516ส 2556 
285  สาหร่ายนํ้ าจืดในหุบเขาลาํพญา / - อ 579.8 ส688 2556 
286  สุนทรียนาฏศิลป์ไทย /  อมรา กลํ่าเจริญ  793.319593 อ293ส 2542 
287  สู่ยคุดิจิทลั : 16 ปี สภาการหนงัสือพมิพแ์ห่งชาติ /  จกัรกฤษ เพิม่พลู  GP 174.9097 ส886 2556 
288  เสียงธรรมพทุธทาส : การทาํงานใหส้นุกเหมือนกบัการ

เล่นกีฬา [วซีีดี]  
- VCD 1165 M 2532 

289  หมอ้ไอนํ้ า ฉบบัใชง้านในโรงงาน /  จรัล จิรวบิูลย ์ 621.183 จ157ห 2556 
290  หมู่บา้นอาเซียน / โคค่อน พ 341.2473 ค811ห 2555 
291  หลกัการวเิคราะห์อาหาร /  นิธิยา รัตนาปนนท ์ 664.07 น614ห 2554 
292  หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค /  วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน  338.5 ว436ห 2556 
293  เหตุผลของธรรมชาติ เรียนรู้กลไกของร่างกายและเขา้ใจ

เหตุผลของธรรมชาติ ผา่นกระบวนการววิฒันาการ / 
ชชัพล เกียรติขจรธาดา พ 572 ช356ห 2555 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน เมษายน 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
294  อภิรักษ ์โกษะโยธิน : ความฝัน ความมุ่งมัน่ และชีวติที่

เลือกได ้/  
วงศพ์ฒัน์  พ 923 8593 อ259 2547 

295  อวสานจ๋ินซี เล่ม 1 /  หลงเหยนิ น ห312อ 2551 ล1 
296  อวสานจ๋ินซี เล่ม 10 /  หลงเหยนิ น ห312อ 2551 ล10 
297  อวสานจ๋ินซี เล่ม 2 /  หลงเหยนิ น ห312อ 2551 ล2 
298  อวสานจ๋ินซี เล่ม 3 /  หลงเหยนิ น ห312อ 2551 ล3 
299  อวสานจ๋ินซี เล่ม 4 /  หลงเหยนิ น ห312อ 2551 ล4 
300  อวสานจ๋ินซี เล่ม 5 /  หลงเหยนิ น ห312อ 2551 ล5 
301  อวสานจ๋ินซี เล่ม 6 /  หลงเหยนิ น ห312อ 2551 ล6 
302  อวสานจ๋ินซี เล่ม 7 /  หลงเหยนิ น ห312อ 2551 ล7 
303  อวสานจ๋ินซี เล่ม 8 /  หลงเหยนิ น ห312อ 2551 ล8 
304  อวสานจ๋ินซี เล่ม 9 /  หลงเหยนิ น ห312อ 2551 ล9 
305  อาชีวอนามยัและความปลอดภยั / วทิยา อยูสุ่ข 613.62 ว582อ 2552 
306  อารยธรรมตะวนัออก : อารยธรรมอินเดีย /  สุริยา รัตนกุล 954 ส866อ 2556 
307  อาหารเพือ่สุขภาพสาํหรับพระภิกษุ สามเณร และ

ประชาชน /  
- พ 641.5637 อ678 2555 

308  อาหารสุขภาพ สไตส์คนรุ่นใหม่ / วรัญํู ชยัเฉลิมมงคล พ 641.563 ว294อ 2555 
309  อินโดนีเซีย : คู่มือนกัเดินทางฉบบัพกพา / ศุภลกัษณ์ สนธิชยั 915.9804 ศ721อ 2551 
310  อินเทอร์เน็ตเพือ่การเรียนรู้ /  ประสาท เนืองเฉลิม 004.678 ป396อ 2557 
311  เอกสารประกอบการประชุมวชิาการวศิวกรรมโยธา

แห่งชาติ คร้ังที่ 16 "วศิวกรรมโยธากบัการเผชิญวกิฤต
ปัญหาโลก" 18-20 พฤษภาคม 2554 โรงแรมเดอะซายน์ 
พทัยา ชลบุรี / ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล, วศิวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถมัภ ์(วสท.)  

- GP 624 อ884 2554 

 


