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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  100 ถาม-ตอบ หมวดบุคคลสาํคญั /  อาํพรรณ วะสิโน  พ 030 อ691หบ 2555  
2  100 รู้ หรือจะสู้ลงมือทาํ /  พรหมมาตร์ ชายสิม  พ 158 พ293ร 2553  
3  118 ธาตุเคมี ฉบบัการ์ตูน /  ไซโต, คะสึฮิโระ   พ 546 ซ953ห 2556  
4  21 วนั ฉนัจะรวย /  อมิตา อริยอชัฌา  พ 332.024 อ298ย 2557  
5  3,000 คาํจาํใหแ้ม่น /  ปอมเดอะแพนดา้   428.1 ป519ส 2557  
6  3,000 คาํจาํใหแ้ม่น /  ปอมเดอะแพนดา้ 428.1 ป519ส 2557  
7  9 แผน่ดิน ของการปฏิรูประบบราชการ /  ปิยนาถ บุนนาค  923.1593 ป619ก 2556  
8  AE after effects CS 6 /  ณฐัพงศ ์วณิชชยักิจ  006.696 ณ339อ 2556  
9  Amazing Asean เวยีดนาม / ภาคิน ลิขิตธนกุล 915.97 ภ416อ 2556 

10  Amazing Asean กมัพชูา / วรศกัด์ิ จรุงรัตนาพงศ ์ 915.96 ว287อ 2556 
11  Amazing Asean ลาว / ชาธร โชคภทัระ 915.94 ช519อ 2556 
12  Barron's 1100 Words you need to know /  Bromberg, M. 428.1 B868B 2013  
13  Cambridge IELTS 7 : examination papers from the 

University of Cambridge ESOL examinations : 
English for speakers of other languages… 

Cambridge University 
Press  

428.0076 C178 2012 v7  

14  Cambridge IELTS 8 : examination papers from the 
University of Cambridge ESOL examinations…/  

Cambridge University 
Press  

428.0076 C178 2013 v8  

15  Cambridge IELTS 9 : authentic examination 
papers from Cambridge ESOL : with answers /  

Cambridge University 
Press  

428.0076 C178 2013 v9  

16  Cambridge practice tests for IELTS 1 : with 
answers /  

Jakeman, Vanessa 428.0076 J25C 2013 v1  

17  CISA 1 Workbook : กลุ่มวชิาท่ี 2 เคร่ืองมือเพื่อการ
วเิคราะห์การลงทุน /  

- 658.15076 ซ332 2549  

18  CISA 1 Workbook : กลุ่มวชิาท่ี 3 การประเมิน
มูลค่าสินทรัพย ์/  

- 658.15076 ซ332 2552  

19  CISA 1 Workbook : กลุ่มวชิาท่ี 4 การบริหารกลุ่ม
สินทรัพยล์งทุน /  

- 658.15076 ซ332 2552  

20  Concurrent engineering : what's working where /  Backhouse, Christopher J. 658.5  C765 1996  
21  Design and analysis of lean production systems /  Askin, Ronald G. 658.5 A835D 2002  
22  Digital marketing : concept & case study /  ณฐัพล ใยไพโรจน์  พ 658.872 ณ342ด 2557  
23  Drug-induced diseases : prevention, detection, and 

management /  
Tisdale, James E.  615.7042 T613D 2010  



2/17 
 

 

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
24  Energy management in buildings : the Earthscan 

expert guide /  
Thorpe, David  696 T518E 2014  

25  Facebook marketing /  ฐิติกานต ์นิธิอุทยั  658.872 ฐ332ฟ 2554  
26  IFRS : ขอ้กาํหนดท่ีสาํคญัของมาตรฐานและการ

ตีความ /  
องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ 657 อ493อ 2555  

27  IFRS : ขอ้กาํหนดท่ีสาํคญัของมาตรฐานและการ
ตีความ /  

องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ 657 อ493อ 2555  

28  International financial reporting standards (IFRS) 
2014 part A : Official pronouncements issued at 1 
January 2014. Includes IFRSs with an effective 
date after 1 January 2014 but not the IFRSs they 
will replace /  

- R 657.0218 I61 2014  v1  

29  International financial reporting standards (IFRS) 
2014 part B : Official pronouncements issued at 1 
January 2014. Includes IFRSs with an effective 
date after 1 January 2014 but not the IFRSs they 
will replace /  

- R 657.0218 I61 2014 v2  

30  Kanban for the supply chain : fundamental 
practices for manufacturing management /  

Cimorelli, Stephen C. 658.5 C573K 2006  

31  KPI และ Action plan : จดัทาํ KPI และแปลงสู่
แผนปฏิบติัการ (Action plan) ใหไ้ม่พลาดเป้า /  

ทองพนัชัง่ พงษว์ารินทร์  658.4012 ท286ค 2555  

32  Managerial accounting /  Garrison, Ray H.  658.1511 G242M 2008  
33  Medical microbiology /  Murray, Patrick R  616.9041 M983M 2013  
34  My heart, my Seoul โซล / พยอม วงศล์งักา พ 915.19 พ216ม 2555 
35  Nature's remedies : made simple /   R 615.32 K96N 2013  
36  Preposition จาํง่าย ใชไ้ด ้450 สถานกรณ์ /  แชกยอง, ชิม  425 ช786พ 2556  
37  Pronunciation in action /  Budsaba Kanoksilapatham  414 B927P 2012  
38  Public relations writing : the essentials of style and 

format /  
Bivins, Thomas H. 659.2 B624P 2014  

39  Reading theories/models and strategies for EFL 
learners /  

Natchaya Chalaysap  428.4 N273R 2012  

40  Solar and infrared radiation measurements /  Vignola, Frank  523.72 V686S 2012  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
41  Steel bridges : conceptual and structural design of 

steel and steel-concrete composite bridges /  
Lebet, Jean-Paul 624.217 L442S 2013  

42  Survivor เวยีดนาม /  นนันนั   พ 915.9704 น429ซ 2557  
43  Survivor กมัพชูา /  ศานติ ภกัดีคาํ พ 915.96 ศ343ซ 2557  
44  Survivor พม่า /  เฉลิม เกยมณี พ 915.91 ซ548 2557  
45  Survivor ลาว /  ศศิธร อ่อนเหลา พ 915.9404 ศ291ซ 2557  
46  Test on TOEIC vocabulary /  ภาณุ ปรัชญะวสิาล  428.0076 ภ431ทอ 2548  
47  The manual outdoor work vol.04 งานช่างในสวน : 

คู่มืองานช่างของคนรักบา้น /  
ศรายทุธ ศรีทิพยอ์าสน์  712.6 ม872 2557  

48  The official Cambridge guide to IELTS  for 
academic and general training : students' book…/  

Cullen, Pauline  428.0076 C967O 2014  

49  The United States pharmacopeia, USP 37 : the 
national formulary, NF 32 supplement 1 /  

- R 615.1 U58 2013 suppl1  

50  The United States pharmacopeia, USP 37 : the 
national formulary, NF 32 volume 1 /  

- R 615.1 U58 2013 v1  

51  The United States pharmacopeia, USP 37 : the 
national formulary, NF 32 volume 2 /  

- R 615.1 U58 2013 v2  

52  The United States pharmacopeia, USP 37 : the 
national formulary, NF 32 volume 3 /  

- R 615.1 U58 2013 v3  

53  The United States pharmacopeia, USP 37 : the 
national formulary, NF 32 volume 4 /  

- R 615.1 U58 2013 v4  

54  ZBrush 3D modeling /  พนูศกัด์ิ ธนพนัธ์พาณิช  006.693 พ855ซ 2556  
55  กฎหมายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ GATT และ 

WTO : บททัว่ไป /  
ทชัชมยั (ฤกษะสุต) ทองอุไร  382.9 ท339ก 2556  

56  กวา่จะเป็นหวัหนา้ทวัร์ / สุชาติ ทวพีรปฐมกุล พ 338.4791 ส761ก 2556 
57  การแกโ้จทยแ์คลคูลสัและสมการเชิงอนุพนัธ์

ดว้ยวลูแฟรมแอลฟา /  
ปราโมทย ์เดชะอาํไพ  620.00151 ป451ก 2557  

58  การแกโ้จทยแ์คลคูลสัและสมการเชิงอนุพนัธ์
ดว้ยวลูแฟรมแอลฟา /  

ปราโมทย ์เดชะอาํไพ  620.00151 ป451ก 2557  

59  การขยายสาขาของธนาคารพาณิชยไ์ทย /  ลกัขณา ศิริจาํปา T/มส 332.16 ล218ก 2534  
60  การควบคุมภายในเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน : 

แนวทางการปฏิบติัสาํหรับบริษทัมหาชนขนาดยอ่ม  
- 658.15 ก443 2554  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
61  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ : หลกัการพฒันาการคิด

อยา่งมีตรรกะ เหตุผล และดุลยพินิจ /  
บรรจง อมรชีวนิ  153.42 บ147ก 2556  

62  การจดัการความเส่ียงและตราสารอนุพนัธ์ /  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ  332.6457 ก674ก 2557  
63  การจดัการเชิงกลยทุธ์ /  สุดใจ วนัอุดมเดชา  658.4012 ส766ก 2556  
64  การตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก /  เยน็ฤดี ภูมิถาวร 616.99466 ย518ก 2556  
65  การตลาดระหวา่งประเทศ /  ภูษณิศา เตชเถกิง  382 ภ696ก 2556  
66  การทาํร่มโบราณ [วซีีดี]  ป่ัน ศรีจนัทร์  VCD 1203 M 2547  
67  การทาํหวัโขน [วซีีดี]  ดี.เอสพี แอดเวอร์ไทซ่ิง  VCD 1177 M 2548  
68  การบริหารการเงินส่วนบุคคล /  รัชนีกร วงศจ์นัทร์  332.024  ร334ก 2555  
69  การบริหารการผลิต /  คาํนาย อภิปรัชญาสกุล  658.5 ค357ก 2557  
70  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์:สาํหรับผูจ้ดัการใน

สายงานในทศวรรษหนา้ /  
โสภณ ภูเกา้ลว้น 658.3 ส979ก 2557  

71  การบริหารผลิตภาพ /  พงศพ์ฒัน์ เพช็รรุ่งเรือง  ต 658.5 พ131ก 2557  
72  การบญัชีการเงิน /  อรุณี อยา่งธารา  657.48 อ419ก 2555  
73  การบญัชีขั้นตน้ /  ธารี หิรัญรัศมี  657.042 ธ527ก 2557  
74  การบญัชีตน้ทุน /  มนวภิา ผดุงสิทธ์ิ  657.42 ม156ก 2556  
75  การบญัชีเพื่อการจดัการ /  สมชาย สุภทัรกุล  658.1511 ส241ก 2556  
76  การประดิษฐก์ลว้ยไม ้แคทลียา [วซีีดี]  คมกฤช ปลอ้งทอง  VCD 1180 M 2547  
77  การประดิษฐก์ลว้ยไม ้ฟาแลน น๊อปซีส [วซีีดี]  คมกฤช ปลอ้งทอง  VCD 1182 M 2547  
78  การประดิษฐก์ลว้ยไม ้มาดามพนันี [วซีีดี]  คมกฤช ปลอ้งทอง  VCD 1181 M 2547  
79  การประดิษฐ์ดอกไมจ้ากใบยางพารา [วซีีดี]  - VCD 1189 M 2547  
80  การประมวลลายน้ิวมือดิจิทลั /  วฒิุพงศ ์อารีกุล  621.367 ว867ก 2557  
81  การประเมินภาวะสุขภาพผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ

สาํหรับพยาบาล /  
ผอ่งพรรณ  อรุณแสง 618.970231 ผ225ก 2556  

82  การประเมินมูลค่าตราสารทุน /  - 332.632 ก491 2550  
83  การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม HEC-2 สาํหรับวศิวกร

โยธาและทรัพยากรนํ้า /  
ไพโรจน์ เกรียงศิริ  627.02855369  พ992ก 2538  

84  การป้ัน ขลุ่ยดินโบราณ [วซีีดี]  ษิกศก บุญทา  VCD 1178 M 2547  
85  การผลิตส่ือโทรศพัทแ์ละส่ือคอมพิวเตอร์ : 

กระบวนการสร้างสรรคแ์ละเทคนิคการผลิต /  
วภิา อุดมฉนัท ์ 371.33   

ว645ก 2544  
86  การฝึกอบรมและพฒันาเชิงกลยทุธ์ /  สุพานี สฤษฎว์านิช 658.3124 ส831ก 2556  
87  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่มท่ี 1 /  สิรินุช พละภิญโญ  616.804231 ก492 2556 ล1  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
88  การพยาบาลในระยะตั้งครรภ ์/  สุพร แกว้ศิริวรรณ  618.2 ส827ก 2556  
89  การพยาบาลผูป่้วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ /  นทัธมน วทุธานนท ์ 616.99462 น411ก 2555  
90  การพฒันาหลกัสูตร : ทฤษฎีสู่การปฏิบติั /  ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์  375.001 ช432ก 2556  
91  การเพาะเล้ียงกลว้ยไมส้กุลแคทลียา [วซีีดี]  - VCD 1207 M 2548  
92  การเพาะเล้ียงกลว้ยไมส้กุลหวาย [วซีีดี]  - VCD 1209 M 2547  
93  การภาษีอากรธุรกิจ /  สมคิด บางโม  336.2 ส234ก 2556  
94  การระงบัความรู้สึกเด็ก /  ร่ืนเริง ลีลานุกรม  617.96798 ก499 2557  
95  การรักษาพยาบาลโรคเบ้ืองตน้ /  วราภรณ์ บุญเชียง 610.73 ก499 2556  
96  การลงทุนในตราสารทุน /   332.6322  ก499 2551  
97  การวดัประสิทธิภาพการสืบคน้ของฐานขอ้มูลบน

ระบบวนิโดวส์คลสัเตอร์ /  
ชยัวฒัน์ จิตรถาวรกุล   PR 004.35 จ 532ก 2551  

98  การวางแผนและการควบคุมผลการดาํเนินงานของ
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย /  

พชัรภรณ์ ภู่แพร T/มส 332.129593  พ518ก   

99  การวเิคราะห์งบการเงินและการบริหารองคก์รของ
ธนาคารนครธน จาํกดั (มหาชน) /  

นิวฐิ มหาคีตะ T/มส 332.17  น677ก 2536  

100  การวเิคราะห์เชิงซอ้น /  ประสิทธ์ิ ล้ิมบุพศิริพร  515.9 ป415ก 2557  
101  การวเิคราะห์ตราสารอนุพนัธ์ /   332.6457  ก514 2549 
102  การวเิคราะห์ตลาดเงินทุนการเกษตรในอาํเภอบา้นนา

สารจงัหวดัสุราษฏร์ธานี : พิจารณาดา้นโครงสร้าง 
และพฤติกรรมของตลาด ปีการเพาะปลูก 2535 /  

ชรินทร์ ฉวาง T/มส 332.71 ช213ก 2536  

103  การวเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อราคา
หุน้สามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย /  

พิธิวฒัน์ ภิญโญชีพ T/มส 332.6409593  พ676ก 
2537  

104  การวเิคราะห์ผลกระทบของการประยกุตใ์ช้
มาตรฐานของธนาคารเพื่อการชาํระหน้ีระหวา่ง
ประเทศ (BIS) ท่ีมีต่อราคาหุ้นสามญัและความ
มัน่คงของธนาคารพาณิชยไ์ทย /  

จิตติพนัธ์ ศรีกสิกรณ์  
 

T/มส 332.12593  จ424ก 2536  

105  การวเิคราะห์ผลตอบแทนและตน้ทุนในการ
ดาํเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ /  

ไชยยา มากผล T/มส 332.175  ช942ก 2534  

106  การวเิคราะห์พฤติกรรมของธนาคารพาณิชย ์
กรณีศึกษา เฉพาะเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั
สมุทรสาคร, 2533-2534 /  

พรทิพย ์ชุนถนอม T/มส 332.12  พ239ก 2535  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
107  การวเิคราะห์หลกัารและแนวทางปฏิบติัสาํหรับ

สินเช่ือเพื่อการพาณิชยข์องธนาคารพาณิชยไ์ทย : 
กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) /  

สุวรรณี เตม็วุฒิกุล T/มส 332.175  ส875ก 2536  

108  การศึกษาเจตคติและความสนใจพระเคร่ืองในฐานะ
ท่ีเป็นส่ือของชาวกรุงเทพมหานคร /  

อชัรา มัน่คง T/มส 294.335  อ522ก 2536  

109  การศึกษาตน้ทุนการดาํเนินงานและผลตอบแทน
ของสลากออมสินพิเศษ พ.ศ.2531-2535 /  

ภรณี ดุริยประสิทธ์ิ T/มส 332.210681  ภ179ก 
2537  

110  การศึกษาตลาดบริการดา้นหลกัทรัพยข์องบริษทั
เงินทุนหลกัทรัพย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร /  

พชัรินทร์ เมธาวรีะนนท์ T/มส 332.642  พ523ก 2538  

111  การศึกษาถึงปัญหาและวธีิแกไ้ขความเครียด ของ
ขา้ราชการและลูกจา้งในระบบราชการไทย (ในเขต 
กทม.) /  

ยศจรัส สาริยาชีวะ T/มส 370.153  ย153ก 2535  

112  การศึกษาทศันคติของผูใ้ชบ้ริการเงินฝากและ
สินเช่ือต่อการใหบ้ริการของ ธนาคารพาณิชยใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร /  

นฤมล โชติวชิรา T/มส 332.12  น276ก 2535  

113  การศึกษาทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่อบตัรเครดิต "ไดเนอร์สคลบั" ในเขต
กรุงเทพมหานคร /  

วริาภรณ์ ใบตระกลู  T/มส 332.76  ว692ก 2539  

114  การศึกษาเปรียบเทียบการวิเคราะห์งบการเงินของ
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) กบักลุ่มธนาคาร
ขนาดใหญ่ (2531-2535) /  

ศกัดา พฒันโชติช่วง T/มส 332.175 ศ321ก 2537  

115  การศึกษารูปแบบการเปิดรับข่าวสารและความเช่ือทาง
ศาสนาของกลุ่มเยาวชนศาสนาคริตนิ์กายโรมนั 
คาทอลิก มีความสัมพนัธ์ต่อการเสริมสร้างคุณค่าชีวิต /  

สุจิราภรณ์ นอ้ยเพิ่ม T/มส 282.593  ส755ก 2537  

116  การสร้างสัมพนัธภาพและการส่ือสารเพื่อการบาํบดั  สุรัมภา รอดมณี  615.8512 ส857ก 2556  
117  การแสวงหาและแนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารมืออาชีพ : กรณีผูบ้ริหารการศึกษาและ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา /  

ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร  371.201  ศ325ก 2547  

118  การออกแบบโครงสร้างอาคารรับภยัพิบติั /  อมร พิมานมาศ  624.176 อ274ก 2555  
119  การออกแบบระบบดิจิตอลดว้ยวเีอชดีแอล /  ณรงค ์บวบทอง  621.3815 ณ211ก 2556  
120  การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร /  วริทธ์ิ อ๊ึงภากรณ์ 696.1 ว328ก 2556  
121  เกร็ดความรู้เก่ียวกบัการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก /  
อรุณ ชยัเสรี  693.54 อ399ก 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
122  เกร็ดความรู้ชุด ร่างกายมนุษยสุ์ดอศัจรรย ์ไข

ความลบัท่ีเรายงัไม่รู้ /  
ประสานสิทธ์ิ  พ 612 ป395ก 2557  

123  เกาะสมุย : เท่ียวทัว่ไทยไปกบั"นายรอบรู้" / - พ 915.9304 ก831 2546 
124  แกะสลกัเขาสัตว ์[วซีีดี]  - VCD 1205 M 2547  
125  แกะสลกัชา้งโขลง [วซีีดี]  - VCD 1206 M 2548  
126  ไก่ ฟ้า [วซีีดี]  - VCD 1210 M 2547  
127  ขอ้กาํหนดการรักษาโรคเบ้ืองตน้และการให้

ภูมิคุม้กนัโรคสาํหรับผูป้ระกอบการพยาบาล 
ชั้นหน่ึง ผูป้ระกอบวชิาการพยาบาลและการผดุง
ครรภ ์ชั้นหน่ึง /  

สภาการพยาบาล  616.079 ข281 2554  

128  ขอ้คิดเห็นและพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการธนาคาร
พาณิชย ์/  

อนุศกัด์ิ เสาร์คาํ  T/มส 332.12  อ225ข 2538  

129  ขนัลงหินบา้นบุ [วซีีดี]  เมตตา เสลานนท ์ VCD 1188 M 2547  
130  ไขรหสัใจ ทาํไมเราถึงไม่เขา้ใจกนั /  รวติา ระยา้นิล  พ 158 ร164ข 2556  
131  คน้-ควา้-อ่าน-เขียน : ทกัษะเพื่อการเรียนรู้ทาง

สังคมศาสตร์ /  
นฤมล กิจไพศาลรัตนา  025.524 น276ค 2557  

132  คนตน้แบบ ดร.บุญยง วอ่งวานิช /  พิมพพ์นัธ์ุ หาญสกุล   พ 294.306 ณ718ค 2557  
133  คน้พบตวัตน คน้พบความรวย /  อญัชลี บุญนุกลู  พ 158 อ525ค 2556  
134  ความขดัแยง้ในการทาํงานของพนกังานระดบั

ปฏิบติัการธนาคารทหารไทย ศึกษาเฉพาะกรณี
หน่วยงานในสาขาภูมิภาค 5 /  

สมลกัขณา วงศรั์ชตโภคยั T/มส 303.69  ส277ค   

135  ความคิดเห็นของเกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการ
รับฟังรายการของธนาคาร ช่ือ "เพื่อนเกษตร" ทาง
สถานีวทิยกุระจายเสียงแม่สอด จงัหวดัตาก /  

อมร รัตนโชติ T/มส 332.31  อ274ค 2537  

136  ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการเงินฝากและสินเช่ือ ต่อ
การใหบ้ริการของสหกรณ์ออมทรัพยก์ารไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย /  

สุรจิต เจริญยศ T/มส 332.32  ส847ค 2537  

137  ความเครียดของขา้ราชการท่ีมีต่อการปฏิบติังานใน
กระทรวงอุตสาหกรรม กรณีศึกษาขา้ราชการใน
ส่วนกลางของกรมทรัพยากรธรณี /  

อนนัต ์อรุณฤกษดี์กุล T/มส 152.463527  อ165ค 
2537  

138  ความทรงจาํบางอยา่งช่างรางเลือน : รวมเร่ืองสั้น /  รัชศกัด์ิ จิรวฒัน์  รส ร348ค 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
139  ความผดิปกติของพฒันาการระบบอวยัวะเพศ /  สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล 612.6 ส236ค 2553  
140  ความพึงพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธูยา 

จาํกดั (มหาชน) เก่ียวกบัผลประโยชน์เก้ือกลูและ
บริการ (กรณีศึกษา : เฉพาะสํานกังานใหญ่) /  

นพพร จนัทบูรณ์ T/มส 332.120683  น176ค 
2539  

141  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัตราสารอนุพนัธ์ /  - 332.6457 ค181 2551  
142  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัผวิหนงัและเส้นผม /  ปิติ จนัทร์วรโชติ  612.79 ป615ค 2555  
143  ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นมลพิษทางเสียง /  ศิวพนัธ์ุ ชูอินทร์  363.74 ศ542ค 2556  
144  ความสุข ณ ปัจจุบนั /  ยอดภกัดี  พ 158 ย175ค 2556  
145  คมัภีร์ Redesigned TOEIC ฉบบัสมบูรณ์ /  นเรศ สุรสิทธ์ิ  428.0076  น266ค 2557  
146  คมัภีร์ทอง สุดยอดแห่งผูน้าํ /  เลวนิ, สจว๊ต อาร์  พ 158.4 ล791ค 2547  
147  คาํใหก้ารชาวกรุง (เทพฯ) เก่า /  แสงอรุณ กนกพงศช์ยั  พ 959.3 ส966ค 2557  
148  คาํอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 1 ว่าดว้ยหลกัทัว่ไป  มานิตย ์จุมปา  342.06 ม453ค 2556 ล1  
149  คาํอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 2 วา่ดว้ยการจดั

ระเบียบราชการบริหาร /  
มานิตย ์จุมปา  342.06 ม453ค 2554 ล2  

150  คิดและทาํแบบสตีฟ จอบส์ /  แชนเดอร์, ปีเตอร์  พ 650.13 ซ812ค 2556  
151   คุณธรรม จริยธรรมกบัศีลธรรม : จากมุมมองของปรัชญา ทินพนัธ์ุ นาคะตะ  170 ท449ค 2557  
152  คู่มือ Samsung Galaxy S5 ฉบบัสมบูรณ์ /  - 384.535 ค695 2557  
153  คู่มือการใชย้าทางจิตเวช /  มาโนช หล่อตระกลู  615.788 ม456ค 2550  
154  คู่มือใชง้าน Microsoft Office 2013 ฉบบัสมบูรณ์ /  ธชัชยั จาํลอง  005.369 ธ439ค 2557  
155  คู่มือใชง้าน Microsoft windows 8.1 ฉบบัสมบูรณ์ /  สุธีร์ นวกุล  005.4469 ส786ค 2557  
156  คู่มือผา่ตดัเล็ก /  เกษียร ภงัคานนท ์ 617.024 ก817ค 2551  
157  คู่มือวทิยฉ์บบัการ์ตูน : เคมีอินทรีย ์/  ไซโต, คะสึฮิโระ   พ 547 ซ953ค 2555  
158  คู่มือวศิวกร /  คาํนาย อภิปรัชญาสกุล  620.0092 ค357ค 2556  
159  คู่มือหมอประจาํบา้น เล่ม 1 /  พิสิฐ วงศว์ฒันะ  616.0252 ค695 2554 ล1  
160  เคมีทัว่ไป เล่ม 1 : ทฤษฎี แบบฝึกหดัและเฉลย /  สุดจิต สงวนเรือง  540.76 ส766ค 2556  
161  เคมีทัว่ไป เล่ม 2 : ทฤษฎี แบบฝึกหดัและเฉลย /  สุดจิต สงวนเรือง  540.76  ส766ค 2548 ล2  
162  เคมีอินทรีย ์/  วารี เน่ืองจาํนงค ์ 547 ว484ค 2556  
163  เคร่ืองเคลือบ เซรามิค [วซีีดี]  สมภพ ฉิมเมือง  VCD 1186 M 2547  
164  เคร่ืองป้ันดินเผา เบญจรงค ์[วซีีดี]  จิรภา ปานจอ้ย  VCD 1193 M 2547  
165  เคล็ดลบัจากปราชญใ์นแปลงนา 1ไร่ 1แสน (4 ภาค)  อภิชาติ ศรีสอาด 633.1889 อ252ค 2557  
166  แค่เปิดใจก็เป็นสุข /  พระไพศาล วสิาโล  พ 294.3444 พ355ค 2557  
167  โคลงกลอนของครูเทพ รวมเล่ม 1-3 /  ธรรมศกัด์ิมนตรี, เจา้พระยา  895.911 ธ359ค 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
168  โคลงกลอนของครูเทพ รวมเล่ม 1-3 /  ธรรมศกัด์ิมนตรี, เจา้พระยา  อ 895.911 ธ359ค 2556  
169  งานประดิษฐ ์กรอบกระจกไมแ้กะสลกั [วซีีดี]  พงษน์รา กุลศิริ  VCD 1194 M 2547  
170  งานประดิษฐ ์บา้นทรงไทย [วซีีดี]  ชูชาติ จรุงจิตจรรยา  VCD 1183 M 2547  
171  งานประดิษฐ ์บายศรีจากผา้ [วซีีดี]  ปัญจรัชญ ์ศรพรหม  VCD 1192 M 2547  
172  งานประดิษฐ ์เรือจาํลองแม่วิน [วซีีดี]  มีศกัด์ิ ใจทา  VCD 1191 M 2547  
173  จกัสานทองเหลือง [วซีีดี]  ณิชาภทัร อคัรอมรธรรม  VCD 1190 M 2547  
174  จบัศพัทม์ายาํ สนทนาพาแซบ : ฉบบัสูตรเด็ดเก่ง

องักฤษไดด้ว้ยตวัเอง /  
ยวุนาฏ คุม้ขาว  428.1 ย442จ 2557  

175  จาริกบนผืนโลก /  สาทิศ กุมาร พ 294.3138 ส635จ 2556  
176  จาํเป็นตอ้งปฏิรังสรรคก์ารศึกษาไทย : รวมบท

บรรยายและบทความ /  
ไพฑูรย ์สินลารัตน์  370.9593 พ976จ 2557  

177  จิตบาํบดัและการใหค้าํปรึกษาครอบครัว /  อุมาพร ตรังคสมบติั  616.89156 อ846จ 2554  
178  จิตลิขิตชีวิต /  สรรเสริญ อินทรัตน์  294.3444 ส339จ 2557  
179  จิตวทิยาสภาพแวดลอ้ม : มูลฐานการสร้างสรรค์

และจดัการสภาพแวดลอ้มน่าอยูอ่าศยั /  
วมิลสิทธ์ิ หรยางกรู  155.9 ว673จ 2554  

180  จีน / - 915.104 จ552 2556 
181  เจาะจุดแขง็ /  บคัก้ิงแฮม, มาร์คสั  พ 658 บ247จ 2557  
182  ฉบบั ภาษาอาเซียน /  ทวศีกัด์ิ ป่ินทอง  495.9 ฉ141 2556  
183  ฉลาดขั้นเทพ /   พระครูใบฎีกาอาํนาจ โอภาโส  พ 294.3444 พ322ฉ 2557  
184  ช่วยลูกออทิสติก /  อุมาพร ตรังคสมบติั  618.928982 อ846ช 2550  
185  ช็อปป้ิงออนไลน์ยงัไงไม่ใหโ้ดนโกง /  อนุชา ลีวรกุล พ 381.142 อ187ช 2556  
186  ชีวติสัจจะปรัชญา /  สมพงษ ์วรรณภิญโญ  พ 100 ส263ช 2556  
187  เชียงใหม่ : เท่ียวทัว่ไทยไปกบั "นายรอบรู้" - พ 915.9304 ช762 2553 
188  ใชใ้หเ้ป็น เล่นใหเ้พลิน Samsung Galaxy /  กิตติ ภูวนิธิธนา  384.53 ก672ช 2554  
189  ดนตรีชาติพนัธ์ุวทิยา /  ศรัณย ์นกัรบ  780 ศ161ด 2557  
190  ดา้นใน ส.ศิวรักษ ์/  - พ 089.95911 ค391 2557  
191  ดา้นหนา้ ส. ศิวรักษ ์: หรือโฉมหนา้ ส. ศิวรักษ ์เล่ม 2  กษิดิศ อนนัทนาธร  พ 089.95911 ด391 2557 ล2  
192  ตรัง : เท่ียวทัว่ไทยไปกบั "นายรอบรู้" / กฤษกร วงศก์รวฒิุ พ 915.9304 ก278ต 2549 
193  ตราด : เท่ียวทัว่ไทยไปกบั "นายรอบรู้" / กฤษกร วงศก์รวฒิุ พ 915.9304 ก278ต 2557 
194  ตลาดการเงินและการลงทุนในหลกัทรัพย ์: 

หลกัสูตรใบอนุญาตสาํหรับผูข้ายหลกัทรัพย ์
(Single License)/  

- 332.642 ตล199 2557  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
195  ตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน /  สิตาภา บวัเกษ 332.1 ส718ต 2556  
196  ตามรอยพระบาท จอมปราชญแ์ห่งนํ้า /  สุวสุิทธ์ิ  923.1593 ส882ต 2554  
197  ตารางคู่มืองานโลหะ /  บรรเลง ศรนิล 671.0212 ต344 2554  
198  ตารางงานโลหะ /  บรรเลง ศรนิล 669  ต159 2524  
199  ตาํนานการสร้างกรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมรของชาวสยาม กิตติ โล่ห์เพชรัตน์  959.303 ก672ต 2556  
200  ตาํนานเทพเจา้ยโุรปเหนือและปฐมบทการสร้างโลก  สมฤทธี บวัระมวล  พ 291.13 ต351 2556  
201  ตาํราฝังเขม็ /  โกวทิ คมัภีรภาพ  615.892 ก951ต 2557  
202  เต๋าแห่งประชาธิปไตย /  เสกสรรค ์ประเสริฐกุล  พ 320.9593 ส888ต 2556  
203  ถ่ายภาพท่องเท่ียว : คู่มือการถ่ายภาพใหโ้ดดเด่น

สะดุดตา /  
นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี 770 ถ322 2556  

204  ทฤษฎีการบญัชี เล่ม 2 /  ศศิวมิล มีอาํพล  657 ศ311ท 2557 ล2  
205  ทฤษฎีการส่ือสาร /  สุรพงษ ์โสธนะเสถียร  302.2 ส852ท 2556  
206  ทฤษฎีตลาดทุน /   332.63 ท122 2552  
207  ทวปียโุรป /  วลิเลียมส์, โรเจอร์  914.04 ท199 2553  
208  ทศชาดกพระพุทธเจา้ และหลกัธรรมคาํสั่งสอน /  วรรธก ภูมิวรเมธ  294.382325 ท236 2553  
209  ท่องเท่ียวไทย /  เบลล,์ ไบรอนั  915.9304 ท271 2550  
210  ทศันคติของนกัศึกษาเร่ืองความเครียดในการศึกษา 

MBA ในมหาวทิยาลยัสยาม /  
อรัญญา จิรนิรันดร T/มส 155.4092 อ388ท 2535  

211  ทางรอดจากมะเร็งร้าย ทางเลือกสาํหรับผูส้ิ้นหวงั : 
การบาํบดัรักษาแบบเกอร์สัน โภชนบาํบดักาํจดั
มะเร็งและโรคหลากชนิดท่ีผา่นการพิสูจน์แลว้ /  

เกอร์สัน, ชาร์ลอตต ์ 615.854 ก825ท 2555  

212  ทางสายไหม /  - 915.104 ท374 2555  
213  ทีวดิีจิทลั ไม่รู้ไม่ไดแ้ลว้ /  พนา ทองมีอาคม  พ 384.55 พ197ท 2557  
214  เทคนิคการใชค้าํและสาํนวน ฉบบั นายแม่นมาก /  ครูกวาง ยวุนาฎ คุม้ขาว  พ 428.249591 ค167ท 2557  
215  เทคโนโลยกีารแปรรูปพลงังานทดแทนและการ

ประยกุตใ์ชง้านท่ีเหมาะสม /  
รวภิา ยงประยรู  621.042 ร166ท 2557  

216  เท่ียวง่ายไดส่้วนลดภูเก็ต + เกาะสวยงาม /  Petz Patiyut  พ 915.9304 พ873ท 2557  
217  ธุรกิจส่วนตวั สร้างได ้ง่ายนิดเดียว /  ณฐัพล ประดิษฐผลเลิศ  พ 658.041 ณ342ธ 2557  
218  นกน่ารักน่ารู้ /  นิดดา หงษว์วิฒัน์  598 น111 2556  
219  นวดไทย "การนวดไทยแผนโบราณ" /  มณีวรรณ เจีย   615.822 ม139น 2557  
220  น่าน : เท่ียวทัว่ไทยไปกบั"นายรอบรู้" / - พ 915.9304 น473 2556 
221  นาํเท่ียวเสฉวน /  วเิชียร อ้ิงหงเอ๋ียน  915.1 ว562น 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
222  นิทานวรรณคดี /  ส. พลายนอ้ย  พ 398.2 ส113น 2554  
223  นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก /  กิตติ กนัภยั  RH 302.2072 ก671น 2557  
224  แนวคิด ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ และการ

นาํมาใช ้/  
ประกาย จิโรจน์กุล  613 ป191น 2556  

225  แนวทางการดูแลรักษาปัญหาทางระบบหายใจท่ีพบ
บ่อยในเด็ก /  

จิตลดัดา ดีโรจนวงศ ์ 618.922 น927 2556  

226  แนวทางปฏิบติัสาํหรับผูท้าํหนา้ท่ีติดต่อกบัผูล้งทุน   332.642 น927 2556  
227  แนวโนม้ความตอ้งการเขา้รับราชการของผูส้าํเร็จ

การศึกษา กรณีศึกษา : มหาวิทยาลยัสยาม /  
สุกลัยา นครามาลีรัตน์ T/มส 158.6  ส739น 2538  

228  แนวโนม้ธนาคารพาณิชยไ์ทยในทศวรรษหนา้ศึกษา
ทางดา้นดชันีทางการเงินของธนาคารพาณิชยไ์ทย /  

สมชาย ลิขิตชยัมงคล T/มส 332.1209593  ส239น 
2537  

229  แนวปฏิบติัสู่การลดอุบติัการณ์ทางวสิัญญี /  วรัิตน์ วศินวงศ ์ 617.9604 ว691น 2551  
230  บทบาทของธนาคารพาณิชยข์องรัฐดา้นการเงินของ

ไทย ศึกษาเฉพาะกรณี : ธนาคารกรุงไทย จาํกดั ปี 
พ.ศ. 2530-2534 /  

เอมฤดี รุ่งศิริศิลป์ T/มส 332.17  อ899บ 2536  

231  บทบาทของธนาคารพาณิชยใ์นการปล่อยสินเช่ือ
เพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์/  

ณติันา จิรนิรันดร  T/มส 332.12  ณ381บ 2535  

232  บทบาทท่ีปฏิบติัและบทบาทท่ีปราถนาของอาจารย์
ในสหวทิยาลยัทวารวดี /  

พิภพ สุวรรณรักษ ์ T/มส 305.9372  พ713บ 2534  

233  บ่วงหงส์ /  ก่ิงฉตัร  น ก633บ 2556  
234  แบคทีเรียทางการแพทย ์/  อิสยา จนัทร์วทิยานุชิต 616.9201 อ762บ 2556  
235  ใบไมผ้ลิท่ี Bellagio / นวพร เรืองสกุล พ 910.4 น297บ 2557 
236  ปฏิบติัการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา  /  ยวุดี วฒันานนท์ 618.078 ป135 2557  
237  ประมวลกฎหมายสาํหรับเภสัชกรเพื่อการประกอบ

วชิาชีพเภสัชกรรม /  
- 344.04233 ป352 2554  

238  ประมวลรัษฎากร ฉบบัสมบูรณ์ปี 2557 /  - 336.02 ป353 2557  
239  ประวติับุคคลสาํคญั /  ลาํจุล ฮวบเจริญ  920.09593 ล331ป 2556  
240  ประวติัศาสตร์ไทยร่วมสมยั /  เบเคอร์, คริส 959.3 บ773ป 2557  
241  ประวติัศาสตร์เมืองภูเก็ต /  ถนอม พนูวงศ ์ 959.3 ถ131ป 2556  
242  ประวติัศาสตร์เมืองสุราษฎร์ธานี /  ถนอม พนูวงศ ์ 959.3 ถ131ปศ 2556  
243  ประวติัศาสตร์และความเป็นมาของประเทศไทย 

76+1 จงัหวดั /  
ดาณุภา ไชยพรธรรม  959.3 ด382ป 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
244  ประวติัศาสตร์โลกฉบบัประชาชน : จากยคุหินถึง

สหสัวรรษใหม่ /  
ฮาร์มนั, คริส 909 ฮ359ป 2557  

245  ประวติัศาสตร์อีสาน /  เติม วภิาคยพ์จนกิจ  959.3 ต761ป 2557  
246  ประสาทกายวภิาคศาสตร์พื้นฐาน /  ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์  611.8 ผ381ป 2556  
247  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุน้ไทย : กลุ่มธนาคาร

พาณิชยแ์ละบริษทัเงินทุนและหลกัทรัพย ์พ.ศ.
2530-2535 /  

อาํนาจ ทองสุขดี  T/มส 332.64593  อ679ป 2537  

248  ปัญหาการใชอ้าํนาจของผูบ้งัคบับญัชา : กรณีศึกษา
การประปานครหลวง /  

เจริญ เตียวฒันานนท ์ T/มส 303.36  จ722ป 2536  

249  ปัญหาในการบริหารงานดา้นการตลาดของธนาคาร
พาณิชยข์นาดเล็ก /  

เทววีรรณ สิงห์ดาํ T/มส 332.12  ท653ป 2537  

250  ปัญหาและจรรยาบรรณของพนกังานในฝ่ายระบบ
โทรคมนาคมขององคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย  

สนัน่ เซ็งมณี T/มส 174.9384  ส198ป   

251  ปัญหาสมองไหลในสาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ นิภาพร ศรีอุทยั  T/มส 351.08  น624ป 2536  
252  ปากอกัเสบเหตุฟันเทียม /  รัชดาภรณ์ เคา้มงคลกิจ  617.63 ร331ป 2556  
253  เปล่ียนตวัเองวนัละ 1 ขอ้ ชีวิตดีทนัใจ /  โรเบิร์ตส์, อลิชา  พ 158 ร936ป 2556  
254  โปรตีนกาวไหมกบัการประยกุตใ์ชใ้นทางการแพทย ์ พรอนงค ์อร่ามวทิย ์ 610.284 พ295ป 2556  
255  ผลกระทบของอตัราดอกเบ้ียเงินกูต่้อสินเช่ือเพื่อท่ี

อยูอ่าศยั /  
จิรัญญา ตนัติวรารัตน์  T/มส 332.113  จ527ผ 2535  

256  ผลิตภณัฑ ์ผา้ฝ้ายบรรจุภณัฑ ์[วซีีดี]  เกียรติพงษ ์อินกอ้นวงศ ์ VCD 1201 M 2547  
257  ผา่อนาคตพลงังานไทยในมิติ AEC /  กานต ์เหมสมิติ  พ 333.79 ก432ผ 2556  
258  ผเีส้ือท่ีบินขา้มบึง /  อุรุดา โควินท ์ น อ856ผ 2556  
259  แผน่ดินไหว ! : พิบติัภยัท่ีคนไทยตอ้งพร้อมรับมือ /  ไพบูลย ์นวลนิล  พ 363.34 พ978ผ 2555  
260  ฝากหวัใจในแผน่ดิน : รวมบทกว ีนภาลยั (ฤกษ์

ชนะ) สุวรรณธาดา /  
นภาลยั (ฤกษช์นะ) 
 

พ 895.911 น198ฝ 2556  

261  พจนานุกรมคาํศพัทน่์าฉงน สับสน /  พยทุธ เตียวรัตนกุล  อ 423.1 พ223พ 2556  
262  พจนานุกรมภาษาในอาเซียน /  ประพนธ์ เรืองณรงค ์ อ 413 พจ174 2557  
263  พยาธิตวักลมท่ีสาํคญัทางการแพทย ์/  ฐิติมนรัตน์ ดวงจนัทร์ดา 616.965 ฐ349พ 2557  
264  พฤติกรรมผูบ้ริโภค /  นภวรรณ คณานุรักษ ์ 658.8342 น195พ 2556  
265  พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อผูม้าใชบ้ริการดา้น

สินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์กรณีศึกษาเฉพาะเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 2534-2535 /  

ธีระศกัด์ิ จินตนะโรจน์  T/มส 332.175  ธ654พ 2537  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
266  พฒันาเวบ็แอพบน Smartphone/Tablet ดว้ย JQuery 

Mobile /  
อรพิน ประวติับริสุทธ์ิ 621.38456 อ334พ 2557  

267  พนัหน่ึงทิวา /  เสฐียรโกเศศ   น ส893พ 2550  
268  พดูอยา่งไรใหไ้ด ้100 ลา้น /  วชิยั ปิติเจริญธรรม  พ 153.852 ว542พ 2557  
269  เพิ่มยอดขายดว้ย Line, Facebook pages, Instagram  ณฐัวฒิุ ปิยบุปผชาติ  658.800285467 ณ361พ 2556  
270  เพิ่มสมรรถภาพนกักีฬาดว้ยโภชนาการ /  กลัยา กิจบุญชู  613.2 ก398พ 2557  
271  เพียงพอ่ก็พอเพียง เล่ม 1 /  - อ 923.1593 พ944 2555 ล1  
272  เพียงพอ่ก็พอเพียง เล่ม 2 /  - อ 923.1593 พ944 2555 ล2 
273  เพียงพอ่ก็พอเพียง เล่ม 3 /  - อ 923.1593 พ944 2555 ล3 
274  เพื่อความเป็นผูน้าํของการครุศึกษาไทย : รวมบท

บรรยายและบทความ /  
ไพฑูรย ์สินลารัตน์  371.11 พ976พ 2557  

275  เพื่อความเป็นผูน้าํของการครุศึกษาไทย : รวมบท
บรรยายและบทความ /  

ไพฑูรย ์สินลารัตน์  371.11 พ976พ 2557  

276  แพน้มววั Cow's milk allergy /  จรุงจิตร์ งามไพบูลย ์ 636.2142 จ171พ 2555  
277  ฟิสิกส์การ์ตูน ฉบบัสมบูรณ์ /  สุวทิย ์ชวเดช  พ 530 ส881ฟ 2557  
278  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร /  สัมมา รธนิธย ์ 658.4092 ส615ภ 2553  
279  ภาษาเวยีดนามสาํหรับผูเ้ร่ิมเรียน /  ทรงกต ปานเชียงวงศ ์ 495.922 ท123ภ 2556  
280  ภาษาศาสตร์ภาษาไทย /  วรวรรธน์ ศรียาภยั  495.9115 ว276ภ 2556  
281  ภาษาองักฤษสาํหรับ บุคลากรในวงการแพทย,์ 

พยาบาล, เภสัชกร, ผูช่้วยพยาบาล /  
วรีสุ สุมน  428.24 ว838ภ 2556  

282  ภาษาอาเซียน /  สุทศัน์ สังคะพนัธ์ 495.9 ส778ภ 2556  
283  ภาษาอาเซียนน่ารู้ /  ฝ่ายวชิาการพิมพอ์กัษร  495.9 ภ487 2556  
284  ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2556 /  กลุ่มนกัวชิาการภาษีอากร  343.04 ภ491 2556  
285  ภาษีอากรธุรกิจ /  สมคิด บางโม  336.2 ส234ภ 2556  
286  มนตรา บาหลี / ปารว ีไพบูลยย์ิง่ พ 915.98 ป551ม 2557 
287  มรรยาทงาม /  ผกาวดี อุตตโมทย ์ อ 395 ผ123ม 2554  
288  มองจีนหลากมิติ /  อกัษรศรี (อติสุธาโภชน์) 

พานิชสาส์น  
พ 338..951 อ466ม 2557  

289  มอ้นนอ้ยท่ีรัก /  โชติ ศรีสุวรรณ  น ช822ม 2556  
290  มุดใตดิ้นเท่ียวปารีส /  เรือใบสองสี  พ 914.436104 ร899ม 2551  
291  ยาฉีดท่ีใชบ้่อย /  ฐิติพล เยาวลกัษณ์ 615.42 ย236 2556  
292  ยาแอโรโซลและระบบหายใจ /  สมชาย สวสัดี 616.2 ส241ย 2556  
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ประจ าเดือน มิถุนายน 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
293  ยทุธวาที : การใชว้าจาเป็นอาวธุ /  หวง, เหวินฉง พ 808.5 ห353ย 2553  
294  ยโุรปตะวนัตก /   914.04 ย439 2557  
295  รวมโคด้ Android App : the Android developer's 

cookbook building applications with the Android 
SDK /  

สตีล, เจมส์  005.276 ส172ร 2555  

296  รวมตาํรับอาหารเจ /  นนัทรัตน์ ศุภวราพงษ ์ 641.5636 ร156 2553  
297  รวมบทกวก่ีอนกาลจกักลายกลืน /  ชมพร เพชรอนนัตก์ุล  พ 895.911 ช171ร 2556  
298  รวมบทกวโีคลงบา้นโคลงเมือง /  นายทิวา  พ 895.911 น473ร 2556  
299  รวมบทความเร่ืองเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 

: นวตักรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน /  
ประกอบ กรณีกิจ  371.33 ร156 2557  

300  รวยดว้ยธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจยอดฮิตของเหล่าดารา วลยั ชูธรรมธชั  พ 338.4764795 ว343ร 2556  
301  ระบบนาํส่งยา /  ปราณีต โอปณะโสภิต 615.19 ป447ร 2557  
302  ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจสาํหรับการวินิจฉยั

งานซ่อมคอมพิวเตอร์ระบบควบคุมผูโ้ดยสารขา
ออก (DCS) ของบริษทัการบินไทย /  

นพดล เรืองเดช T/มส 004.21  น191ร 2539  

303  ราชาธิราช /  พระคลงั (หน), เจา้พระยา  895.914 พ323ร 2556  
304  ราชาสถาน /  วนัฉตัร ชินสุวาเทย ์ พ 915.404 ว424ร 2556  
305  รูปแบบบา้นเรือนของกลุ่มชาติพนัธ์ุในอุษาคเนย ์/  ระววิรรณ โอฬารรัตน์มณี  728.3 ร267ร 2556  
306  รูปแบบบา้นเรือนของกลุ่มชาติพนัธ์ุในอุษาคเนย ์/  ระววิรรณ โอฬารรัตน์มณี  728.3 ร267ร 2557  
307  รู้รอบ ตอบชดั AEC /  มิสเตอร์ทนัโลก  พ 341.2473 ม594ร 2557  
308  รู้สู้โรคเน้ืองอก มะเร็งสืบพนัธ์ุสตรี /  วลยัลกัษณ์  พ 616.99465 ว346ร 2557  
309  เรียนรู้สู่อาเซียน /  ธีระ นุชเป่ียม  341.2473 ร832 2557  
310  โรคเบาหวานรักษาไดง่้ายน๊ิดเดียว /  นิพนัธ์พงศ ์พานิช  พ 616.462 น619ร 2557  
311  ลานมยเุรศ /  ประภสัสร เสวกิุล  น ป338ล 2557  
312  ลายแทงแห่งความสุข /  ว. วชิรเมธี  พ 294.3444 ว111ล 2557  
313  เล่มเดียวคุม้โรคภยั 4/  จาํรัส เซ็นนิล  พ 613 จ364ล 2557 ล4  
314  เลย : เท่ียวทัว่ไทยไปกบั "นายรอบรู้" / รุ่งโรจน์ จุกมงคล พ 915.9304 ร636ล 2555 
315  เล่าเร่ืองเมืองใต ้: ภาษา วรรณกรรม ความเช่ือ /  ประพนธ์ เรืองณรงค ์ พ 390.09593 ป299ล 2550  
316  เลือกเกิดไม่ได ้แต่เราเลือกท่ีจะทาํชีวติใหดี้และ

ยิง่ใหญ่ได ้/  
ทศ คณนาพร  พ 294.3444 ท234ล 2557  

317  โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน /  คาํนาย อภิปรัชญาสกุล  658.5 ค356ลซ 2554  
318  วรรณคดีนิทานไทย /  สุกญัญา สุจฉายา  895.91 ส739ว 2557  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
319  วฒันธรรมบนัเทิงภาคใต ้/  ภทัรวดี ภูชฎาภิรมย ์ 306.484 ภ373ว 2554  
320  วธีิเชิงตวัเลขสาํหรับนกัเศรษฐศาสตร์ /  ธนะพงษ ์โพธิปิติ  519.4 ธ162ว 2556  
321  วศิวกรรมชีวการแพทยข์ั้นพื้นฐาน /  ปัณรสี ฤทธ์ิประวติั  610.28 ป529ว 2553  
322  วสิัญญีวทิยาพื้นฐาน /  วรัิตน์ วศินวงศ ์ 617.96 ว774 2552  
323  ศรีลงักา / - 915.493 ศ244 2555 
324  ศพัทเ์ตรียมสอบโทอิก /  ประไพ ภูงามเชิง  428.0076 ป335ศ 2557  
325  ศาสตร์แห่งนพลกัษณ์ ไขปริศนาบุคลิก /  จทันทร์พน้เมฆ  พ 155.26 จ271ศ 2557  
326  ศิลปินแห่งชาติ พุทธศกัราช 2556 /   อ 927.593 ศ531 2556  
327  สนทนาพารวย ฉบบัคุยธุรกิจแบบมืออาชีพ /  ยวุนาฏ คุม้ขาว  428.2495911 ย442ส 2557  
328  สนทนาภาษาไทย เล่ม 1 /  กาํชยั ทองหล่อ  495.9181 ก563ส 2557 ล1  
329  สนทนาภาษาไทย เล่ม 2 /  กาํชยั ทองหล่อ  495.9181 ก563ส 2557 ล2  
330  สร้างชีวติใหม่ คู่มือจิตบาํบดัและการใหค้าํปรึกษา

แนว Humanistic-Existential-Experiential /  
อุมาพร ตรังคสมบติั  616.8914 อ846ส 2556  

331  สร้างชีวติใหม่ คู่มือจิตบาํบดัและการใหค้าํปรึกษา
แนว Humanistic-Existential-Experiential /  

อุมาพร ตรังคสมบติั  616.8914 อ846ส 2556  

332  สร้างธุรกิจอยา่งไรให้วอร์เรน บฟัเฟตตต์อ้งการซ้ือ / เบเนดิกต,์ เจฟฟ์  พ 650.1 บ813ส 2557  
333  สวติเซอร์แลนด ์/  เบลล,์ ไบรอนั   914.9404 ส433 2551  
334  สหรัฐอเมริกา /  เบลล,์ ไบรอนั   917.304 ส461 2551  
335  สอนใหแ้ม่น เรขาคณิต เล่ม 1 /  โฮชิตะ, ทาดาฮิโกะ  พ 516 ฮ929ส 2557 ล1  
336  สอนใหแ้ม่น เรขาคณิต เล่ม 2 /  โฮชิตะ, ทาดาฮิโกะ  พ 516 ฮ929ส 2557 ล2  
337  สัตวแพทยแ์ซ่บเวอร์ /  กรรณธพรรณ อุบลรัตน์  พ 636.089092 ก171ส 2557  
338  สารพิษในชีวติประจาํวนั ฉบบัการ์ตูน /  ไซโต, คะสึฮิโระ  พ 363.1791 ซ953ส 2556  
339  สารานุกรมผูน้าํและคนสาํคญัของโลก /  วทิยากร เชียงกลู  อ 920.02 ว583ส 2556  
340  สาหร่ายสไปรูลินา คู่มือการเพาะเล้ียงและการ 

แปรรูป [วซีีดี]  
จงกล พรมยะ  VCD 1208 M 2547  

341  สาํเภาทอง /  ประภสัสร เสวกิุล  น ป338ส 2556  
342  สาํเร็จไดเ้พราะไม่ทาํ /  เมอร์นิกนั, เจ. คีท พ 658.4092 ม812ส 2557  
343  ส่ือสารชนะใจคน /  สนอง ปัญญาฤกษ ์ พ 658.45 ส194ส 2555  
344  สุนทรภู่ : อาลกัษณ์นกัเลงทาํเพลงยาว /  กุสุมา รักษมณี  พ 928.95911 ก732ส 2557  
345  สู่ความรุ่งโรจน์ /  ศิริ ทรัพยส์มบูรณ์  พ 158  ศ445ส 2540  
346  หนทางไกลสู่เสรีภาพ /  แมนเดลา, เนลสัน 923.168 ม872ห 2557  
347  หลกักฎหมายมหาชน /  วารี นาสกุล 342 ว484ห 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
348  หลกัการจดัการ /  สมคิด บางโม  658  ส234ห 2539  
349  หลกัการใชภ้าษาไทย /  นพดล จนัทร์เพญ็  495.918 น169ห 2557  
350  หลกัการฝึกกีฬาสาํหรับผูฝึ้กสอนกีฬา /  สนธยา สีละมาด  796.007 ส191ห 2555  
351  หลกัการลงทุนและป้องกนัความเส่ียงดว้ยตราสาร

อนุพนัธ์ทางการเงิน /  
อาณติั ลีมคัเดช  332.632 อ618ห 2551  

352  หลกับริหารพฒันาทรัพยากรมนุษย ์/  ชุติกาญจน์ ศรีวบิูลย ์ 658.3 ช615ห 2557  
353  หลกัสูตรวางแผนการเงิน ชุดวชิาท่ี 1 /  - 332.024 ห323 2553 ล1  
354  หลกัสูตรวางแผนการเงิน ชุดวชิาท่ี 2 /  - 332.024 ห323 2553 ล2  
355  หลกัสูตรวางแผนการเงิน ชุดวชิาท่ี 3 /  - 332.024 ห323 2553 ล3  
356  หลกัสูตรวางแผนการเงิน ชุดวชิาท่ี 4 /  - 332.024 ห323 2553 ล4  
357  หตัถกรรม กระดาษสา [วซีีดี] / - VCD 1199 M 2547  
358  หตัถกรรม แกะสลกัโลหะ [วซีีดี]  / ดิเรก สิทธิการ  VCD 1202 M 2547  
359  หตัถกรรม เคร่ืองเขิน [วซีีดี] / ประเทือง สมศกัด์ิ  VCD 1187 M 2547  
360  หตัถกรรม เคร่ืองเงิน [วซีีดี] / อุไรวรรณ จิโนรส  VCD 1198 M 2547  
361  หตัถกรรม โคมไฟหวายถกั [วซีีดี] / ถวลัย ์สมธรรม  VCD 1197 M 2547  
362  หตัถกรรม โคมไฟหวายถกั [วซีีดี] / ถวลัย ์สมธรรม  VCD 1197 M 2547  
363  หตัถกรรม เป่าแกว้ [วซีีดี] / วนัทา แยม้อดุลย ์ VCD 1185 M 2547  
364  หตัถกรรม ร่มบ่อสร้าง [วซีีดี] / ต๋าคาํ กาวอ่ิีน  VCD 1195 M 2547  
365  หตัถกรรม สร้างสรรคไ์มไ้ผ ่[วซีีดี] / สุพรรณ กางรัมย ์ VCD 1196 M 2547  
366  หตัถกรรม หล่อทองเหลือง [วซีีดี] / - VCD 1184 M 2547  
367  หตัถกรรมแกว้ถกั  [วซีีดี] / ทิพวรรณ แสงอาํไพ  VCD 1200 M 2547  
368  หตัถกรรมแกะสลกัมะพร้าวทุย [วซีีดี] / รัส เศรษฐบุตร  VCD 1179 M 2547  
369  หตัถกรรมสแตนเลสและทองลงหิน [วซีีดี]  เสนีย ์รุ่งรัตนกุลวงศ ์ VCD 1204 M 2547  
370  หวัใจรากฐานแห่งเสรีภาพ /  เดอโวส, ด๊ิค  พ 158 ด919ห 2542  
371  อริยสัจ 4 ตามรอยพระพุทธองค ์/  ศรีศากยอโศก  294.3 ศ254อ 2557  
372  ออนเซ็นพเนจร in โทโฮข ุ/ ม.ย.ร. มะลิ พ 915.204 ม111อ 2557 
373  อะแลสกา ใครวา่หนาว / เลนด์, ฮีทเธอร์ พ 917.98 ล783อ 2556 
374  อนัชนกชนนีน้ีรักเจา้ /  โคปแลน์, เจมส์  พ 618.928982 ค185อ 2550  
375  อ่างทอง สิงห์บุรี : เท่ียวทัว่ไทยไปกบั "นายรอบรู้" / กุศล เอ่ียมอรุณ พ 915.9304 ก729อ 2548 
376  อาจารยช์า หนองป่าพง นํ้าน่ิงไหล /  นามกาย  พ 294.32  น471อ 2540  
377  อาหรับราตรี /  เสฐียรโกเศศ  น ส893อ 2550  
378  อินเดีย 2020 : วสิัยทศัน์สู่สหสัวรรษใหม่ /  อบัดุล กาลมั, เอพีจี   พ 303.490954 อ545อ 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
379  อุดมธรรมกบัผลงานชุดพุทธศาสนา /  ศรีบูรพา  พ 294.307  ศ219อ 2536  
380  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว /  นิศา ชชักุล  338.4791 น687อ 2557  
381  โอมานและยเูออี /  - 915.3504 อ979 2553  
382  ฮ่องกง : เล่มเดียวเท่ียวทัว่เกาะ / - พ 915.12504 ฮ152 2550 

 


