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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  1 วนิาทีศพัทภ์าษาญ่ีปุ่น [ซีดี-รอม]/  ฟูจิซากิ, ฟูจิ   CD 495.682495911 ฟ552ห 2552  

2  10 เร่ืองเด่น สิทธิมนุษยชนดา้นกฎหมายและการปฏิบติัท่ีไม่
เป็นธรรม /  

กชามาศ ฐาปนโสภณ พ 323 ก112ส 2558  

3  123 สู่การเป็นองคก์ร แห่งความสุข /  จุฑามาศ แกว้พิจิตร พ 658 จ628ห 2557  
4  2 พลงัขบัเคล่ือนกบัการบูรณาการการประชาสัมพนัธ์  

(CDสหกิจศึกษา) /  
ฐิติมา ทศันานนท ์ CD/PR 00644 2552  

5  22 ปี กรมการจดัหางาน /  กรมการจดัหางาน  GP 331.1 ย316 2558  
6  ASEAN Beyond 2015 /  ประภสัสร์ เทพชาตรี GP 341.2473 อ617 2558 ล3  

7  ASEAN Readiness Index /  อาณติั ลีมคัเดช  332.642 อ618อ 2557  
8  Atlas of medical parasitology /  ประยงค ์ระดมยศ  616.960222 ป361อ 2553  
9  Automation, production systems, and computer-integrated 

manufacturing  /  
Groover, Mikell P. 670.427 G876A 2016  

10  CD training CGI and Perl [ซีดี-รอม]  ซคัเซส มีเดีย  CD 00082 2542  
11  Daytrade Hunter เคร่ืองจกัรผลิตเงินสด /  กระทรวง จารุศิระ  332.6322 ก218ด 2558  
12  English for communication [CD-ROM] /  Jitsajee Pibulnakarin  CD 428.24 J61E 2007  
13  English for job applications /  Tipamas Chumworatayee  428.24 T459E 2011  
14  English pronunciation in use : advanced : self-study and 

classroom use [CD-ROM] /  
Hewings, Martin  CD 421.52 H599E 2007  

15  Financial management : theory  and practice [CD-ROM] / Brigham, Eugene F. CD 658.15 B855F 2005  
16  Flexible layout assembly line process /  Thanyanit Chiemsanitkul  CD/T 00120 2012  
17   Fluid mechanics : fundamentals and applications[CD-ROM] Cengel, Yunus A. CD 620.106 C395F 2006  
18  Fundamentals of information systems [CD-ROM]  /  Stair, Ralph M.     CD 658.4038011 S782F 2006  
19  Fundamentals of instrumentation : in partnership with the 

NJATC [CD-ROM] /  
Joint, National  CD 629.8 F981 2008  

20  Fundamentals of robotic mechanical systems : theory, 
methods, and algorithms [CD-ROM] /  

Angeles, Jorge  CD 629.892  A581F 2007  

21  Intelligent sensor design using the microchip dsPIC  
[CD-ROM] /  

Huddleston, Creed  CD 681.25 H884I 2007  

22  Introductory circuit analysis [CD-ROM] /  Boylestad, Robert L  CD 621.3192 B792I 2007  
23  Language and cross border migration /  - 407.2 L287 2014  
24  Management information systems : managing the digital 

firm [CD-ROM] /  
Laudon, Kenneth C. CD 658.4038011 L372M 

2007  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
25  Managerial decision modeling [CD-ROM] /  Ragsdale, Cliff T.  CD 658.4033  R144M 2007 

d1-3  
26  Managerial decision modeling with spreadsheets [CD-ROM]  Balakrishnan, Nagraj  CD 658.4033 B171M 2007  
27  Managerial economics : principles and worldwide applications  Salvatore, Dominick  338.5 S182M 2007  
28  Mechanics of materials [CD-ROM] /  Gere, James M.   CD 620.1123  G367M 2006  
29  Mon-Khmer peoples of the Mekong region /  Renard, Ronald D. 305.8009593 M745 2015  
30  Oxford English for careers : medicine 2 : student's book /  McCarter, Sam  428.24 M123O 2014 v2  
31  Power plant engineering / Nag, P. K. 621.4 N147P 2014  
32  Practical art of motion picture sound [DVD] /  Yewdall, David Lewis  DVD 778.52344  Y48P 2007  
33  Principles of electric circuits : conventional current version 

[CD-ROM] /  
Floyd, Thomas L.  CD 621.3192 F645P 2003  

34  Principles of operations management [CD-ROM] /  Heizer, Jay CD 658.5 H473P 2008  
35  Program brochure of RSU research Conference 2014 : รวม

บทคดัยอ่เอกสารประกอบการประชุมวชิาการมหาวทิยาลยั
รังสิต ; 3 เมษายน 2557 ณ อาคารดิจิทลั มลัติมีเดีย คอม
เพล็กซ์ (อาคาร 15) มหาวทิยาลยัรังสิต /  

มหาวทิยาลยัรังสิต  GP 371.33 ป931 2557  

36  Road Show กบัการบริหารประสบการณ์ลุกคา้ (CD สหกิจศึกษา)  พงศกร พิพฒัน์สวสัด์ิวฒิุ  CD/PR 00946 2553  
37  SketchUp 8 + V-Ray /  นพดล วศินสิทธิสุข  006.686 น169ส 2555  
38  SPSS 16.0 guide to data analysis [CD-ROM] /  Norusis, Marija J.  CD 005.369 N889SG 2008  
39  Straightforward : per-intermediate student's book [CD-ROM] /  Kerr, Philip   CD 428.24 K41SP 2006  d1-2  
40  กรณีศึกษาทางโลหิตวทิยา /  สาคร พรประเสริฐ  616.15 ส628ก 2557  
41  กระบวนการแปรรูปดว้ยเอนไซมแ์ละการท าแหง้ดว้ย เคร่ือง

อบแหง้แบบพ่นฝอยของไซรัปขนุน (Artocarpus 
heterophyllus Lamk.) ชนิดผง ( CD โครงงาน) /  

กนัยารัตน์ ชูสกุล CD/PR 00565 2553  

42  กลยทุธ์หุน้ห่านทองค า /  เทพ รุ่งธนาภิรมย ์ 332.6322 ท595ก 2558  
43  กลศาสตร์วศิวกรรม : ภาคพลศาสตร์ /  วรีะศกัด์ิ กรัยวเิชียร  620.104  ว849ก 2554  
44  การก่อสร้างผนงัฝืด (Diaphragm Wall) โครงการก่อสร้างทาง

ลอดถนนจรัญสนิทวงศต์ดักบัถนนบรมราชชนนี บริษทั ช.
การช่าง จ ากดั (มหาชน) (CD สหกิจศึกษา) /  

กฤษณะ สวสัด์ิรักษา  CD/PR 00550 2552  

45  การก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลบนวนิโดวเ์ซอร์เวอร์ 2003 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
(CD โครงงาน) /  

ชานนท ์บุญจรัล  CD/PR 00787 2552  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
46  การควบคุมงานก่อสร้าง บริษทั เอน็.ซี. เฮาส์ซ่ิง จ  ากดั 

(มหาชน) (CD สหกิจศึกษา) /  
รณรงค ์อารยะทรัพย ์ CD/PR 00818 2551  

47  การควบคุมงานเสาเขม็เจาะระบบเปียก (Boring Pile-Wet 
Process) บริษทั นารายณ์ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (CD สหกิจ
ศึกษา) /  

ประจกัษ ์ทองพิมพ ์ CD/PR 00551 2552  

48  การจดัการประสิทธิผล ประสิทธิภาพต าแหน่งงานฝ่ายบุคคล 
ต าแหน่งงานสินคา้คงคลงัของ บริษทั เทอร์มอลแพค จ ากดั 
(CDสหกิจศึกษา) /  

ชลิตา พินิจเกสร  CD/PR 00512 2552  

49  การจดัการระบบสุขภาพอ าเภอเพื่อดูแลกลุ่มประชากร: กลุ่ม
ผูสู้งอาย ุกลุ่มโรคเร้ือรัง กลุ่มคนพิการ /  

สุพตัรา ศรีวณิชชากร  362.1 ส831ก 2558  

50  การจดัเก็บขอ้มูลประวติัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทรัพยสิ์นบริษทัฯ 
แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ บริษทั สตาร์มาร์ค แมนูแฟค
เชอร์ร่ิง จ  ากดั (CD สหกิจศึกษา) /  

บุษกร สินโพธ์ิ  CD/PR 00445 2553  

51  การจดัตน้ทุนสวสัดิการพนกังาน  ดา้นการใหบ้ริการอาหาร
แก่พนกังาน ของบริษทั ครัวการบิน กรุงเทพฯ (CD สหกิจ
ศึกษา) /  

จิตอารีย ์ศรีหวงั  CD/PR 00694 2551  

52  การจดัท าคู่มือและส่ือประชาสัมพนัธ์ของโรงพยาบาลเกษม
ราษฎร์บางแค (CDสหกิจศึกษา) /  

ชลธิชา ญาตินุกลู  CD/PR 00604 2553  

53  การจดัท าเวบ็ไซด ์โดยใชโ้ปรแกรม Mambo ณ โรงพยาบาท
กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร (CD โครงงาน) /  

ขนิษฐา เล็กมณี  CD/PR 00841 2552  

54  การจดัสร้างโปรแกรมแบบทดสอบบุคลิกภาพ  
(CD สหกิจศึกษา) /  

ศริณนา ศรีมะนาว  CD/PR 00571 2553  

55  การใชก้ากเมล็ดทานตะวนัเสริมเส้นใย ในผลิตภณัฑคุ์กก้ีเนย 
(CD วจิยั) /  

จิรนาถ ทิพยรั์กษา  CD/RH 00023 2553  

56  การใชแ้ป้งกลว้ยหอมทองดิบท่ีมีสมบติัตา้นทานการยอ่ยสลาย
เอนไซมใ์นผลิตภณัฑพ์าสตา้ ( CD โครงงาน) /  

ทิพวรรณ บุญมี  CD/PR 00530 2553  

57  การใชผ้งเมือกจากเมล็ดแมงลกัเป็นสารใหค้วามคงตวัใน
ผลิตภณัฑ ์ไอศกรีมเลียนแบบนมจากถัว่ซิกพี ( CD โครงงาน) 

เพญ็พิสุทธ์ิ จิตติศกัด์ิ  CD/PR 00535 2553  

58  การใชส้ารหน่วงตวักลุ่มลิกโนซลัโฟเนทในจีโอพอลิเมอร์
มอร์ดา้ (CD โครงงาน) /  

สุรเชษฐ ์เทียนทอง  CD/PR 00323 2552  

59  การดูแลรักษาระบบไฟฟ้าและเคร่ืองก าเนิดก าลงัไฟฟ้าส ารอง
ของโรงแรมแพน็นินซูล่า (CD โครงงาน) /  

จิรเดช กลมเล่ือม  CD/PR 00313 2552  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
60  การตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ หวัใจคือประชาชน/  ลดัดาวลัย ์ตนัติวทิยาพิทกัษ ์ 352.88 ก451 2558  
61  การตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้าง (CD สหกิจศึกษา) /  สิทธิกร นีละเสว ี CD/PR 00386 2553  
62  การตรวจสอบป๊ัมสูบจ่ายน ้า (CD สหกิจศึกษา) /  ฐานิทธิ อิศรางกรู ณ อยธุยา  CD/PR 00310 2553  
63  การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร /  ภาณุวฒัน์ แยม้สกุล  636.40896 ภ434ก 2556  
64  การตรวจสอบสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (CD สหกิจศึกษา) /  จิรนนัท ์เล้ียงวงค ์ CD/PR 00964 2553  
65  การติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นเราเตอร์เสมือน

(กรณีศึกษา Cisco) บริษทัโปรอิมเมจ เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์
คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (CD สหกิจศึกษา) /  

ทรงวฒิุ อศัวรุ่งเรืองลาภ CD/PR 00639 2552  

66  การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา การท างาน
ของบริษทั เวลเน็ท ซิสเตม็ แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั (CD สหกิจ
ศึกษา) /  

นวพล พลวฒัน์สิริกุล  CD/PR 00383 2553  

67  การติดตั้งระบบไฟฟ้าของโครงการสุโขทยัเรสซิเด็นซ์ 
(CDสหกิจศึกษา) /  

ศุภวตัร เปล่ียนโชติ  CD/PR 00724 2553  

68  การติดตั้งและใชง้านอุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล เอ็นฟอร์ช คอร์อิน
เทอร์เซ็ปต ์(CD สหกิจศึกษา) /  

กิตติเกียรติ พาราไพรสัณฑ ์ CD/PR 00455 2552  

69  การติดตั้งและบริหารงานเซิร์ฟเวอร์ โดย WindowsServer 
2003 Diethelm Travel (Thailand) Ltd.(CD สหกิจศึกษา) /  

เกรียงศกัด์ิ ปันแสน  CD/PR 00791 2552  

70  การติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ
ชุมสายโทรศพัท ์ณ. บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ชุมสาย
ลาดหญา้ (CD โครงงาน) /  

วรวฒิุ นาเวยีง  CD/PR 01147 2552  

71  การติดตั้งสายเคเบิลแรงสูงในระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้า
นครหลวงเขตวดัเลียบ (CD โครงงาน) /  

นนัทวฒิุ ธรฤทธ์ิ  CD/PR 00314 2552  

72  การทดสอบกระบอกไฮดรอลิก (CD สหกิจศึกษา) /  เกรียงศกัด์ิ ยอดรัตน์  CD/PR 00800 2552  
73  การท างานของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม  

(CD สหกิจศึกษา) /  
พนม สอนประสาท  CD/PR 00693 2552  

74  การท างานและมาตรฐานท่ีมีคุณภาพเก่ียวกบัการใหบ้ริการ
ตรวจรับบตัรโดยสารสายการบินบริติช แอร์เวย ์แผนก ฝ่าย
ลูกคา้สัมพนัธ์ (Passenger Service Deparment) ณ สายการบิน
แควนตสั และบริติชแอร์เวย ์(CD สหกิจศึกษา) /  

นฎัฐพร นิดใหม่  CD/PR 00763 2552  

75  การท าจ่ายช าระหน้ี (CD สหกิจศึกษา) /  อรุณี นิเวษสาคร  CD/PR 00941 2553  
76  การท าธุรกรรมทางการเงิน (การใหสิ้นเช่ือ,การบริการลูกคา้,

การจดัการเงินสด) (CDสหกิจศึกษา) /  
ฤทยัรัตน์ ทองอุดม  CD/PR 00953 2553  
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77  การท าบญัชีโดยใชโ้ปรแกรม Oracle (CD สหกิจศึกษา) /  กญัญาณัฐ ตงัคณากุล  CD/PR 00965 2553  
78  การท าอาหารแนวประยกุตจ์ากวตัถุดิบเหลือใช้(CD สหกิจศึกษา)  ฉทัดนยั โอภาสวริิยะกุล  CD/PR 00362 2553  
79  การบริการ อตัราค่าธรรมเนียม และมาตรฐานก่อนการติดตั้ง

เคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอบาง
เลน (CDสหกิจศึกษา) /  

นิจชยั รอดเช้ือ  CD/PR 00716 2553  

80  การบริการและการดูแลทางดา้นไอที IT support and 
maintenance (CD สหกิจศึกษา) /  

นฤพล โพธา  CD/PR 00557 2553  

81  การบริหารทรัพยสิ์นพร้อมขาย แผนก เจา้หนา้ท่ีธุรกิจและ
การตลาด ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาพระ
ประแดง(CDสหกิจศึกษา) /  

วนัเพญ็ นุนเขียว  CD/PR 00949 2553  

82  การบ ารุงรักษาระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้า ส่วน
ภูมิภาคจงัหวดัอุตรดิตถ ์(CD สหกิจศึกษา) /  

ณฐัพล เรียนแพง  CD/PR 00630 2552  

83  การบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศขนาดใหญ่แบบเคร่ืองท าน ้า
เยน็ ณ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) (CDสหกิจศึกษา)  

กิตติพงษ ์พนัธ์บุญ  CD/PR 00712 2553  

84  การบ ารุงรักษาสายส่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าในสายส่งของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (CDสหกิจศึกษา) /  

ดุสิต วบิูลยโ์สภิต  CD/PR 00714 2553  

85  การปฏิบติังานเก่ียวกบัการติดตั้งและการพาดสายไฟฟ้าแรงสูง 
ณ การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ (CD โครงงาน) /  

จตุพล จิรวฒิุวรนาถ  CD/PR 00548 2552  

86  การปฏิบติังานเก่ียวกบัการออกแบบและการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า ณ บริษทั ปิยะกมล  อิเลคทริค จ ากดั(CD โครงงาน) /  

กิตติศกัด์ิ คงประสงค ์ CD/PR 00546 2552  

87  การปฏิบติังานตรวจสอบความถูกตอ้งของเคร่ืองวดัหน่วย
ไฟฟ้า ณ บริษทั เดอะมอลล ์กรุ๊ป จ ากดั (CD โครงงาน) /  

ธีรยศ สุทธิกมลา  CD/PR 00547 2552  

88  การปฏิบติังานสินเช่ือและการใหบ้ริการลูกคา้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขนุเทียน (CDสหกิจศึกษา) /  

อาภาภรณ์ ววิฒัน์วานิชกุล  CD/PR 00954 2553  

89  การปฏิรูปกฎหมาย ปฏิรูปเพื่อ SME และเศรษฐกิจไทย /  ลดัดาวลัย ์ตนัติวทิยาพิทกัษ ์ 346.065 ก469 2558  
90  การปฏิรูปกฎหมายเอกชน เพ่ือความมัง่คงทางเศรษฐกิจท่ีเป็นธรรม  ลดัดาวลัย ์ตนัติวทิยาพิทกัษ ์ 343.08 ก469 2558  
91  การประกอบและการติดตั้งเคร่ืองพิมพ ์มิตซูบีชิ รุ่น 3F  

(CD สหกิจศึกษา) /  
วรีะ อินด า CD/PR 00528 2552  

92  การประชุมเชิงวชิาการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน คร้ังท่ี 2 : roadmap สู่ประชาคมการเมืองและความ
มัน่คงอาเซียน /  

ประภสัสร์ เทพชาตรี, บก. GP 341.2473 ก471 2556  
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93  การประชุมเชิงวชิาการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน คร้ังท่ี 3 : roadmap สู่ประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซียน /  

ประภสัสร์ เทพชาตรี, บก. GP 341.2473 กอ471 2556  

94  การประชุมเชิงวชิาการเพื่อสร้างเครือข่ายดา้นอาเซียนศึกษา
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หวัขอ้ "เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน" /  

ประภสัสร์ เทพชาตรี, บก. GP 341.2473 กอ471 2557  

95  การประชุมเชิงวชิาการเพื่อสร้างเครือข่ายดา้นอาเซียนศึกษา
ในภาคใต ้หวัขอ้ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" /  

ประภสัสร์ เทพชาตรี, บก. GP 341.2473 กต471 2557  

96  การประชุมเชิงวชิาการเพื่อสร้างเครือข่ายดา้นอาเซียนศึกษา
ในภาคเหนือ หวัขอ้ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" /  

ประภสัสร์ เทพชาตรี, บก.  GP 341.2473 กน471 2557  

97  การประชุมเชิงวชิาการเพื่อสร้างเครือข่ายดา้นอาเซียนศึกษา
ในส่วนกลาง หวัขอ้ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"  

ประภสัสร์ เทพชาตรี, บก. GP 341.2473 ก471 2557  

98  การประเมินการเตรียมความพร้อมดา้นทรัพยากรมนุษยใ์น
องคก์ารเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน /  

วริิณฑ์ิ กิตติพิชยั  RH 658.3 ว692ก 2557  

99  การประเมินการบริหารการจดัการลูกคา้มนัพนัธ์ : กรณีศึกษา 
บริษทัวนัเดอร์ฟูล เวลิดไ์วด ์กรุงเทพมหานคร (CD สหกิจศึกษา)  

วนัดี จนัทร์กระจ่าง  CD/PR 00434 2553  

100  การประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั  
(CD สหกิจศึกษา) /  

ศิริพร จากผา  CD/PR 00711 2552  

101  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนกัศึกษา
ฝึกงานในแผนกบุคคลและแผนกวิศวกรรม (CD สหกิจศึกษา)  

กรรัตน์ วฒันกุล  CD/PR 00406 2552  

102  การประยกุตใ์ช ้พีแอลซี กบัเคร่ืองสร้างโครงยางรถยนต ์ณ 
บริษทั ดีสโตน จ ากดั (CDสหกิจศึกษา) /  

รุ่งนิมิตร แกว้โกมุท  CD/PR 00715 2553  

103  การประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองฮิดเดนมาร์คอฟในการรู้จ าเสียง
พยญัชนะตน้ภาษาไทย (CD วจิยั) /  

นลินรัตน์ วศิวกิตติ  CD/RH 00017 2551  

104  การประยกุตใ์ชร้ะบบบริหารคุณภาพและความปลอดภยัทาง
อาคาร : กรณีศึกษาโรงงานบรรจุภณัฑอ์าหาร /  

ธราเทพ อศัวปรีชานนท์ T/มส 658.562 ธ382ก 2556  

105  การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร /  

รณภพ โอสถาพนัธ์ุ T/มส 330.9593  ร123ก 2557  

106  การประหยดัพลงังานไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดใหก้บั
คูลล่ิงทาวเวอร์ ณ ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานใหญ่สีลม  
(CD สหกิจศึกษา) /  

สราวฒิุ กุลสุวรรณ  CD/PR 00579 2553  
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107  การปรับปรุงกระบวนการผลิตการข้ึนรูปโลหะ (CD สหกิจ

ศึกษา) /  
สิทธิพงษ ์ยกทองมา  CD/PR 00409 2552  

108  การปรับปรุงชุดทดลองการควบคุมระดบัน ้า (CD โครงงาน) /  ไพศาล ภาณุมาศ  CD/PR 00839 2549  
109  การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชุดประกอบสลกั

ประตูลูกบิด (CD สหกิจศึกษา) /  
ณฐัพงษ ์พลายอยูว่งษ ์ CD/PR 00591 2553  

110  การเปรียบเทียบรูปแบบการจดังานสัมมนาและงานมงคล
สมรส กรณีศึกษา : โรงแรมรอยลัซิต้ี (CD สหกิจศึกษา) /  

ภคัจิรา เจริญ  CD/PR 00430 2552  

111  การเปรียบเทียบรูปแบบของงานการประชุมสัมมนากบังาน
มงคลสมรส กรณีศึกษา โรงแรม เอส ดี อเวนิว  
(CD สหกิจศึกษา) /  

ณฏัฐิกา เหลืองวไิลวรรณ  CD/PR 00408 2553  

112  การเปรียบเทียบสถิติการเขา้ใชห้อ้งจดัเล้ียง ในระหวา่ง เดือน
มกราคม 2552 ถึง เดือนเมษายน 2552 กบัเดือนมกราคม 2553 
ถึงเดือนเมษายน 2553 โรงแรม รามาดา พลาซ่า แม่น ้า ริเวอร์
ไซต ์(CD สหกิจศึกษา) /  

วทิยา คุณะวริิระวงค ์ CD/PR 00468 2552  

113  การเปล่ียนชุดขบัเคล่ือนชุดมีดสับออ้ยจากตวัตน้ก าลงักงัหนั
ไอน ้าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ณ. บริษทั โรงงาน น ้าตาลสิงห์บุรี 
จ  ากดั (CDสหกิจศึกษา) /  

ภานุวฒัน์   กาญจนะ  CD/PR 00720 2553  

114  การเปิดรับ การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจรายการสอน
ภาษาองักฤษทางโทรทศัน์ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร /  

กิตติชาติ ไพรแสนสุข T/มส 384.55 ก673ก 2556  

115  การแปรรูปตน้ขา้วอ่อนเป็นชาตน้ขา้วอ่อนเพื่อสุขภาพ  
(CD สหกิจศึกษา) /  

วชิรยา ชีวนั  CD/PR 00636 2553  

116  การแปรรูปเปลือกฟักทองเป็นขนมตะโก ้ณ โรงแรมโรสกา
เดน้ ริเวอร์ไซด ์(สวนสามพราน) (CD สหกิจศึกษา) 

จิรพรรณ สุขศรีบางเตย  CD/PR 00734 2551  

117  การแปรรูปผลไมใ้นน ้าเช่ือมใหเ้ป็นไอศกรีมผลไม ้แผนกครัว 
ณ. โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ)  
(CD สหกิจศึกษา) /  

เบญจวรรณ วีระเสถียร  CD/PR 00768 2551  

118  การผลิตนมเปร้ียวพร้อมด่ืมเสริมคุณค่าจากฟักขา้ว  
( CD โครงงาน) /  

มนตรี ยอดธงชยั  CD/PR 00387 2553  

119  การเฝ้าระวงัทราฟฟิกบนระบบเครือข่ายดว้ยเครือข่ายเวบ็เบส 
บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) จงัหวดัสมุทรสาคร  
(CD โครงงาน) /  

พิศลัย ์คีมทอง  CD/PR 00729 2553  

120  การพยาบาลสตรีท่ีมีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภแ์ละคลอด /  ชฎาภรณ์ วฒันวไิล  618.20231 ช114ก 2558  



 
รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 

ประจ าเดือน  ธันวาคม 2558 

8/26 
 

 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
121  การพฒันา Web Application ในการสืบคน้คืนรูปภาพโดยใช้

ค  าและเน้ือหาของภาพเป็นหลกั (CD โครงงาน) /  
เกรียงไกร ครุพงษ ์ CD/PR 00788 2552  

122  การพฒันาคุณภาพบา้นดินโดยการผสมแป้งมนั(CD โครงงาน) วรวฒิุ แกไ้ข  CD/PR 00797 2552  
123  การพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด

ของบริษทั เอก็ซ์ตรีม มอเตอร์สปอร์ต จ ากดั (CD สหกิจศึกษา)  
จิตติสร ดว้งประพฒัน์  CD/PR 00948 2553  

124  การพฒันาแบบฟอร์มของการส่ือสารทางโทรศพัทร์ะหวา่ง
ลูกคา้และพนกังานในแผนกจองห้องพกัใหมี้ประสิทธิภาพ 
(CD สหกิจศึกษา) /  

อลิสษา ศรีคง  CD/PR 00504 2553  

125  การพฒันาปรับปรุงและการซ่อมบ ารุงรถจกัร ALSTHOM 
โดยการท าวาระรถจกัร (CD สหกิจศึกษา) /  

ชลิต เกสภาผล  CD/PR 00492 2552  

126  การพฒันาโปรแกรมแปลงภาษาดว้ยเสียง (CD โครงงาน) / กฤติกา งานธนสัญญา  CD/PR 00374 2553  
127  การพฒันาโปรแกรมพจนานุกรมศพัทญ่ี์ปุ่น-ไทยส าหรับ

คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก /  
ประพจน์ ดวงปทุม PA 004.6  ป297ก 2549  

128  การพฒันาโปรแกรมระบบลงทะเบียนสมคัรงาน(CDสหกิจศึกษา) อรวรรณ เหล็งบ ารุง CD/PR 00342 2553  
129  การพฒันาผลิตภณัฑว์าฟเฟิลกรอบจากแป้งขา้วผสมเสริมเส้น

ใยรีซีสแตนท ์สตาร์ช ( CD โครงงาน) /  
วรัชยา ศรีกกโพธ์ิ  CD/PR 00539 2553  

130  การพฒันายาเม็ดเสริมอาหารจากสารสกดัเปลือกผลมงัคุด /  เมธนี ขอประเสริฐ  CD/PA 00069 2554  
131  การพฒันาระบบการจดัการสวสัดิการบน iPhone กรณีศึกษา 

น ามาใชใ้นองคก์ารสงคเ์คราะห์ทหารผา่นศึก / 
เยาวลกัษณ์ หาญณรงค ์ PA 004.16 ย547ก 2556  

132  การพฒันาระบบทะเบียนของนกัศึกษาบนไอโฟน /  อนุรักษ ์แยม้หงษ ์ PA 004.16 อ199ก 2556  
133  การพฒันาระบบบนัทึกขอ้มูลจากแบบสอบถามแผนก หน่วย

ประมวลผลขอ้มูล บริษทั มาร์เก็ต ซบัพอร์ท จ ากดั  
(CD สหกิจศึกษา) /  

อรนภา ภาคกลาง  CD/PR 00671 2553  

134  การพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนผูต้รวจสอบของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย /  

วารุณี กุลบ่าง T/มส 371.2 ว486ก 2556  

135  การพฒันาเวบ็ไซตข์องสมาคมอุตสาหกรรมทอผา้ไทย  
(CD สหกิจศึกษา) /  

สาธิต ผกูรักษ ์ CD/PR 00481 2553  

136  การพฒันาเวบ็ไซตแ์ร็กซ์ออนไลน์ (CD สหกิจศึกษา) /  พงศกร เหล่าเจริญ  CD/PR 01129 2553  
137  การพฒันาเวบ็เพจบริษทั มงคลรวยลาภ จ ากดั (CDสหกิจ

ศึกษา) /  
สุทสัสา โพธ์ิจนัทร์  CD/PR 00641 2553  

138  การฟ้ืนฟูสภาพระบบล าเลียงหนงัสือพิมพ ์กลุ่มท่ี 2  
( CD สหกิจศึกษา) /  

ปฐว ีทองโชติ  CD/PR 00527 2552  
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139  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองทอ้งถ่ิน: 

กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ /  

ฐิติมา อุดมศรี PA 323.042 ฐ351ก 2555  

140  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล : 
กรณีศึกษาประชาชนในต าบลปากแรต อ าเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี /  

ทิวาพร จนัทรานนท ์ PA 324.9593 ท493ก 2557  

141  การรับเงิน-การจ่ายเงิน (CD สหกิจศึกษา) /  สุภาพร ตุก๊สุวรรณ  CD/PR 00424 2552  
142  การรับรู้ของผูโ้ดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เก่ียวกบัโรค

ในการเดินทางทางอากาศ (CD สหกิจศึกษา) /  
อนุรักษ ์นุชคง  CD/PR 00350 2553  

143    การเรียนการสอนและผูเ้ช่ียวชาญภาษาเขมรในประเทศไทย  บญัญติั สาลี RH 495.932 บ255ก 2558  
144  การเรียนการสอนและผูเ้ช่ียวชาญภาษาบาฮาซามลายแูละบา

อาซาอินโดนีเซียในประเทศไทย /  
ธนภาษ เดชพาวฒิุกุล RH 499.28 ธ152ก 2558  

145  การเรียนการสอนและผูเ้ช่ียวชาญภาษาพม่าในประเทศไทย  สมหมาย ชินนาค  RH 495.8 ส287ก 2558  
146  การเรียนการสอนและผูเ้ช่ียวชาญภาษาลาวในประเทศไทย แกว้ตา จนัทรานุสรณ์ RH 495.9191 ก892ก 2558  
147  การเรียนการสอนและผูเ้ช่ียวชาญภาษาเวียดนามในประเทศไทย/  สิริวงษ ์หงษส์วรค ์ RH 495.922 ส732ก 2558  
148  การลงทะเบียนสอบตามมาตรฐานสากล (MOS Certificate) 

บริษทั ARITจ ากดั (CD สหกิจศึกษา) /  
ยพุาวดี วชัรสินธ์ุ  CD/PR 00522 2551  

149  การลดของเสียในกระบวนการผลิตรองเทา้ EVA /  นริศ จารุศิลากุล T/มส 658.51 น251ก 2557  
150  การเลือกใชม้อเตอร์เพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน ณ โรงแรม  

มิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพมหานคร (CD สหกิจศึกษา)  
โชคชยั ติขิณานนท ์  CD/PR 00723 2553  

151  การวดัประสิทธิภาพการสืบคน้ของฐานขอ้มูลบนระบบ
วนิโดวส์คลสัเตอร์ (CD โครงงาน) /  

จิรานุวฒัน์ จนัทรุกขา  CD/PR 00843 2552  

152  การวางแผนการตลาดส าหรับหอ้งพกัของโรงแรม ของ
โรงแรม ออลซีซัน่ สาทร (CD สหกิจศึกษา) /  

พงศเ์ทพ แซ่เหลียว  CD/PR 00516 2553  

153  การวเิคราะห์/เปรียบเทียบเทคนิคการใหบ้ริการของ
หอ้งอาหารจีน (Shang Hai38) กบัหอ้งอาหารนานาชาติ
(Mistral) กรณีศึกษา โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ สีลม  
(CD สหกิจศึกษา) /  

รัตนภรณ์ หวลโคกสูง  CD/PR 00429 2552  

154  การวเิคราะห์ขั้นตอนการบริการ (CD สหกิจศึกษา) /  บุษยา บุษบงค ์ CD/PR 00985 2552  
155  การวเิคราะห์เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด เพื่อพฒันา

ยอดขาย โรงหล่อเรืองสมยั (CD สหกิจศึกษา) /  
ณิชาภทัร  ศิริสุขส าราญ  CD/PR 00690 2552  
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156  การวเิคราะห์โครงสร้างและระบบการท างานของ บริษทั โชค

สมุทรมารีน จ ากดั ( CD สหกิจศึกษา) /  
ณฐัพร ฮะวงัจู  CD/PR 00524 2552  

157  การศึกษาการคา้ไทย-ลาว ณ จุดท่ีมีการสร้างาสะพานขา้มแม่น ้า
โขงแห่งท่ี 3 ในบริบทของวฒันธรรมเศรษฐกิจ (CD วจิยั) /  

ชลิศา รัตรสาร  CD/RH 00036 2550  

158  การศึกษาการเปรียบเทียบโปรแกรมประเมินสมรรถนะเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (CD สหกิจศึกษา) /  

ววิฒัน์ เวยีงสงค ์ CD/PR 00458 2552  

159  การศึกษาระบบควบคุมการสั่งจ่ายไฟฟ้าระยะไกลดว้ยระบบ
คอมพิวเตอร์ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดันครปฐม 
(CDสหกิจศึกษา) /  

ทิพยต์วณั กล่ินฉุย  CD/PR 00721 2553  

160  การศึกษาระบบพื้นชนิดดึงเหล็กทีหลงั (CD สหกิจศึกษา) /  เฉลิม พนัธรังษี  CD/PR 01140 2552  
161  การศึกษาระบบสารสนเทศภายในองคก์ร (CD โครงงาน)  อนนัต ์โยพนสัศกัด์ิ  CD/PR 00786 2552  
162  การศึกษาระบบสารสนเทศภายในองคก์ร (CD สหกิจศึกษา) /  กฤษฏี ประพิณ  CD/PR 00544 2552  
163  การศึกษาเร่ือง ความเขา้ใจพนกังานโรงแรม Le Meridien  

ต่อหลกัแนวคิด "Chic Cultured Discovery Core Values"  
ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ (CD สหกิจศึกษา) /  

เพญ็นภา ซอนิมิตร  CD/PR 00806 2552  

164  การศึกษาและปฏิบติังานดา้นระบบควบคุมการเดินรถไฟจาก
ส่วนกลางณ  การรถไฟแห่งประเทศไทย (CD โครงงาน) /  

ณฐัวฒิุ วุฒิวิญญูชน  CD/PR 00564 2552  

165  การศึกษาวถีิชีวติ ลกัษณะอาหาร ภาวะโภชนาการของ
พระสงฆ ์สามเณร และฆราวาส : ในบริบท 4 ภูมิภาคประเทศ
ไทย : รายงานฉบบัสมบูรณ์ /  

จงจิตร องัคทะวานิช  RH 613 จ118ก 2557  

166  การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นนิคมอุต
สากรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด /  

ไพฑูรย ์วชิรวงศภิ์ญโญ T/มส 658.3 พ976ก 2555  

167  การศึกษาสมบติัของสารใหค้วามคงตวัและสารอิมลัซิไฟเออร์
ใน การพฒันาครีมเทียมผสมส าเร็จรูปจากขา้ว  
( CD โครงงาน) /  

ศิริพร ข าเลิศ  CD/PR 00726 2553  

168  การศึกษาสมบติัทางเคมี-กายภาพของสตาร์ซฟอสเฟตจาก
เมล็ดขนุน ( CD โครงงาน) /  

พรพิมล แยม้สุนทร  CD/PR 00559 2553  

169  การสร้างโปรแกรมขนาดพกพาดว้ย VMware ThinApp  
(CD สหกิจศึกษา) /  

อานนท ์จิรานุกลูพิพฒัน์  CD/PR 00476 2553  

170  การสร้างมลัติมีเดียแนะน าบริษทัหงษท์องออโตแ้ก๊ส  
(CD สหกิจศึกษา) /  

นิธิภทัร์ ตงัละแม  CD/PR 00612 2553  
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171  การสร้างและทดสอบเคร่ืองผลิตก๊าซโอโซนแบบแรงดนัสูง

และความถ่ีสูง โดยใชว้งจรอินเวอร์เตอร์ฟูลบริดจพ์ี
ดบับลิวเอม็แบบเล่ือเฟส (CD โครงงาน) /  

พงษพ์นัธ์ุ ซ าเผอืก CD/PR 00316 2552  

172  การสร้างและหาประสิทธิภาพการสอน เร่ือง การร่างและ
เขียนแบบภาพประกอบอุปกรณ์เคร่ืองกล ส าหรับนกัศึกษา
สาขาวชิา วศิวกรรมเคร่ืองกล ในระดบัปริญญาตรี (CD วจิยั) /  

พิทกัษพ์งษ ์บุญประสม  CD/RH 00050 2551  

173  การสร้างเวบ็ไซต ์/  โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ 006.78 อ978ก 2557  
174  การสร้างเวบ็ไซตบ์ริษทั เอม็ แคพ ไอราวณั จ ากดั แผนก

เทคโนโลยสีารสนเทศ บริษทั เอม็ แคพ ไอราวณั จ ากดั  
(CD โครงงาน) /  

รัชสกุล นายาว  CD/PR 01166 2553  

175  การสร้างสรรคบ์ทเพลงชุด เส้นสายลายไหมไทย /  องัคณา ใจเหิม T/จฬ 677.39 อ488ก 2555  
176  การส ารวจการเขา้พกัของชาติต่างๆในแถบสแกนดิเนเวยี 

กรณีศึกษาโรงแรมพีชฮิลล ์รีสอรท์, โรงแรมพีช บออลซัน่  
รีสอร์ท และโรงแรมแอท พีช จงัหวดัภูเก็ต แผนกตอ้นรับ
ส่วนหนา้และเคร่ืองด่ืม ณ โรงแรม พีชฮิลล ์แอนด ์รีสอร์ท 
(CD สหกิจศึกษา) /  

ไตรรงค ์มีแกว้  CD/PR 00764 2552  

177  การส ารวจการใชง้านคอมพิวเตอร์เพื่อการจดัการงานก่อสร้าง
ในประเทศไทย (CD สหกิจศึกษา) /  

นพรัตน์ ชาญชยัธนานนัท ์ CD/PR 01163 2552  

178  การส ารวจความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการเดินทาง
ท่องเท่ียว กรณีศึกษาเส้นทางท่องเท่ียวเทวาลยัเมืองเสียม
เรียบ-เขาพนมกเูลน 3 วนั 2 คืน (CD สหกิจศึกษา) /  

วารุณี คงยงั  CD/PR 00467 2552  

179  การส ารวจความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการของบริษทัทวัร์ ในกรณีศึกษาเส้นทาง ฮานอย-
ฮาลอง-ดาลดั-มุยเน่ (CD สหกิจศึกษา) /  

วรรณาพร ศรีประมงค ์ CD/PR 00428 2552  

180  การส ารวจความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการบินนกแอร์ 
(CD สหกิจศึกษา) /  

จุรีพร สิริเลิศจินดา  CD/PR 00982 2553  

181  การส ารวจพฤติกรรมการใชบ้ริการ และความพึงพอใจของ
ลูกคา้ต่อการใหบ้ริการของ บริษทั โตโยตา้ นครธน จ ากดั 
(CD สหกิจศึกษา) /  

พรนภา เพญ็อมัพร  CD/PR 00518 2552  

182  การเสนองานขายและการส่งเสริมการขายของ CCTV  
(CD สหกิจศึกษา) /  

หสัดิน พรหมประดิษฐ CD/PR 00515 2552  



 
รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 

ประจ าเดือน  ธันวาคม 2558 

12/26 
 

 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
183  การอนุรักษพ์ลงังานของระบบอดัอากาศ ณ บริษทั  สามมิตร

มอเตอร์สแมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั (CDสหกิจศึกษา) /  
อภิศกัด์ิ วฒันจีราพงศา  CD/PR 00718 2553  

184  การออกแบบ ZVS ดีซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนทช์นิด
อนุกรม (CDโครงงาน) /  

กฤษดา สุดสวา่งเนตร  CD/PR 01136 2553  

185  การออกแบบเคร่ืองจกัรกล 1 /  ซิกเลย,์ โจเซฟ เอดวาร์ด  621.815 ซ239ก 2552 ล1  
186  การออกแบบท่อลม (CD สหกิจศึกษา) /  ธีรพงศ ์ขินแกว้  CD/PR 00311 2553  
187  การออกแบบและการบ ารุงรักษาเคร่ืองผลิตก๊าซไนโตรเจน 

(CDโครงงาน) /  
ขวญัไชย ชูสิน  CD/PR 00562 2553  

188  การออกแบบและการวเิคราะห์ไทริสเตอร์อินเตอร์หน่ึงเฟส
ส าหรับระบบต่อใชง้านร่วมกนัของแหล่งจ่ายดีซีไลน์การ
ไฟฟ้า (CD วจิยั) /  

ยงยทุธ นาราษฎร์  CD/RH 00002 2552  

189  การออกแบบและติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในอาคาร  
(CD โครงงาน) /  

สุรวฒิุ ฤทธิธรรมกุล  CD/PR 00646 2552  

190  การออกแบบและสร้างเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงชนิดลูกสูบ
เคล่ือนท่ีอิสระ ( CD โครงงาน) /  

ณฐัทวชิ วชิยัดิษฐ  CD/PR 00796 2552  

191  การออกแบบส่ือประชาสัมพนัธ์ใหก้บัองคก์ร บริษทั รีฟริจ
เจอเรชัน่ อินดสัเตรียล จ ากดั แผนก คอมพิวเตอร์อาร์ต 
(CDสหกิจศึกษา) /  

เจนนิภา ศรีวไิลฤทธ์ิ  CD/PR 00732 2553  

192  การออมและการบริการของธนาคารออมสิน (CDสหกิจ
ศึกษา) /  

อรพินธ์ ค ามุงคุณ  CD/PR 00950 2553  

193  การอพัเดตและติดตั้งเราทเ์ตอร์ตูเ้อทีเอม็ (CD สหกิจศึกษา) /  นภาพร บุญชู  CD/PR 00348 2553  
194  เกาชีวติ /  ด ารงค ์วงษโ์ชติป่ินทอง  158.1 ด493ก 2554  
195  เกาด ารงค ์/  ด ารงค ์วงษโ์ชติป่ินทอง  158 ด493ก 2554  
196  ขอ้มูลแรงงานท่ีมีทกัษะพิเศษ ปี 2558 /  กระทรวงแรงงาน. กรมก  GP 331.11422 ข291 2558  
197  ขั้นตอนการท างานและการบ ารุงรักษาเคร่ืองห่อสิบซอง 

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั (CD สหกิจศึกษา) /  
สิทธิชยั ชูเช้ือ  CD/PR 00312 2554  

198  ขา้วกลอ้งผสมหุงสุกไวคุณค่าทางโภชนาการสูง  
( CD โครงงาน) /  

คุลิกา จนัทร์ศรี  CD/PR 00538 2553  

199  แขนกลจบัช้ินงานอุณหภูมิสูงควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (CD โครงงาน) /  

ภาณุวฒัน์ สุวรรณมณี  CD/PR 00549 2552  

200  ครุเศรษฐศาสตร์ : งานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ /  พิริยะ ผลพิรุฬห์  RH 371.1 พ733ค 2558  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
201  ความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีส่งผลกระทบต่อนกัท่องเท่ียวไทย

ในกรุงเทพมหานคร แผนกผูช่้วยประสานงาน ณ บริษทั เวลิด ์
สปิริต ออนทวัร์ จ  ากดั (CD สหกิจศึกษา) /  

จิราวรรณ มุ่งสันติ  CD/PR 00761 2552  

202  ความเขา้ใจเร่ืองชีวติ /   ญาณสงัวร, สมเด็จพระสงัฆราช  
สกลมหาสงัฆปริณายก, สมเด็จ
พระ  

พ 294.3444 ญ241ค 2556  

203  ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเท่ียวต่างประเทศ 
กรณีศึกษา บริษทั วนัเวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร (CD สหกิจศึกษา) /  

สิรินุช ชุมคง  CD/PR 00521 2552  

204  ความพึงพอใจของผูค้ลอดต่อการบริการดา้นการพยาบาลท่ี
ไดรั้บจากนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ บณัฑิตของมหาวทิยาลยั
สยาม(CD วจิยั) /  

จิตตร์ะพี บูรณศกัด์ิ  CD/RH 00021 2553  

205  ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการบริการ Internet 
Check-In สายการบินเคแอลเอม็ รอยลั ดชัทแ์ละสายการบิน
แอร์ ฟรานซ์ แผนก บริการผูด้ดยสารภาคพื้นดิน Ground 
Passenger Service ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/สายการบินเค
แอลเอม็ รอยลั ดชัทแ์ละสายการบินแอร์ ฟรานซ์  
(CD สหกิจศึกษา) /  

วลิาสินี มณีกุล  CD/PR 00807 2552  

206  ความพึงพอใจของลูกคา้โรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ สีลม ท่ีมาใช้
บริการในห้องอาหาร The Brasserie (CD สหกิจศึกษา) /  

อรอุมา ธนกุสุมาลย ์ CD/PR 00356 2553  

207  ความพึงพอใจของสถานประกอบการณ์ต่อคุณลกัษณะของ
นกัศึกษาโครงการสหกิจศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  
(CD วจิยั) /  

ชลลดา มงคลวนิช  CD/RH 00037 2551  

208  ความพึงพอใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมีต่อ บริษทั เอ็มดี
ทวัร์ จ  ากดั แผนก วซ่ีา ณ บริษทั เอม็ ดี ทวัร์ จ  ากดั (CD สหกิจ
ศึกษา) /  

อาทิตย ์พรปาวีณ์  CD/PR 00765 2552  

209  ความพึงพอใจในการบริการการจดัน าเท่ียว กรณีศึกษา บริษทั 
วนัเวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั กรุงเทพมหานคร  
(CD สหกิจศึกษา) /  

อคัรพนัธ์ พรรณเจริญ  CD/PR 00848 2552  

210  ความสุขอยูท่ี่น่ี มวัไปหากนัท่ีไหน /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยตุโต)  294.3144 พ349ค 2557  
211  คอร์รัปชนัและกลไกก าจดักลโกง /  สิริลกัษณา คอมนัตร  364.1323 ส731ค 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
212  คมัภีร์กลอ้งดิจิตอล : มหศัจรรยก์ารถ่ายภาพแห่งอนาคต [ซีดี-

รอม] /  
วรีนิจ ทรรทรานนท ์ CD 771.3  ว827ค 2546  

213  ค าพิพากษาศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิ- 
กายน พ.ศ. 2013 ฉบบัภาษาองักฤษ พร้อมค าแปลภาษาไทย /  

กระทรวงการต่างประเทศ  341.42 ค369 2557  

214  คิดใหม่สู่อาเซียน /  คอตเลอร์, ฟิลิป  658.827 ค183ค 2558  
215  คุณากรแห่งแผน่ดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี /  
ส านกังานประกนัสังคม  อ 923.1593 ค639 2558  

216  คู่มือ PowerPoint 2010 ฉบบัสมบูรณ์ /  ดวงพร เก๋ียงค า  005.369 ด211ค 2553  
217  คู่มือการใชง้านระบบ CABNET แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-

Book) ภายในกลุ่มงานสารบรรณ ณ ส านกังานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (CD สหกิจศึกษา) /  

อภิวฒัน์ โฉมมณี  CD/PR 00442 2553  

218  คู่มือการสอบเทียบเคร่ืองวดัอุณหภูมิดว้ยอ่างอุณหภูมิแบบแหง้  พิชิต ฤกษนนัทน์  536.50284  ค695 2543  
219  คู่มือการเสนอขอข้ึนทะเบียน มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม

ของชาติ /  
กรมส่งเสริมวฒันธรรม  GP 353.77 ค695 2558  

220  คู่มือใชง้าน iPhone 6 & iPad Air 2 + iOS 8 /  อธัพล เอ้ือเจริญกิจการ  004.165 อ542ค 2558  
221  คู่มือใชง้าน PowerPoint 2013 ฉบบัสมบูรณ์ /  ดวงพร เก๋ียงค า  005.369 ด211ค 2557  
222  คู่มือแนะน าแผนกจดัเล้ียงส าหรับนกัศึกษาฝึกงาน แผนก จดั

เล้ียง โรงแรมสยามซิตี (CD สหกิจศึกษา) /  
ธญัญดา ชุมวระ  CD/PR 00811 2552  

223  คู่มือโปรแกรมบริหารระบบบญัชีครบวงจร  
(CD Organizer) (CD สหกิจศึกษา) /  

กริชรัตน์ ค  าเฟย  CD/PR 00570 2553  

224  เคมี เล่ม 2 /  แชง, เรยม์อนด ์ 540 ช786ค 2555 ล2  
225  เคร่ืองกดัช้ินงาน 3 มิติอเนกประสงค ์(CD โครงงาน) /  ฉตัรชยั เพิ่มพนู  CD/PR 00675 2552  
226  เคร่ืองควบคุมการปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในส านกังาน 

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

227  เคร่ืองตรวจจบัสัญญาณแอฟเอม็ (CDโครงงาน) /  มธัทนะ แจ่มจิรารักษ ์ CD/PR 00932 2553  
228  เคร่ืองบนัทึกเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรมแบบพกพาท่ีใชง้าน

ร่วมกบั คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (CDโครงงาน) /  
ณฐัพล  ชยัณรงคศิ์ริพ CD/PR 00735 2553  

229  เคร่ืองผลิตก๊าซโอโซนแบบแรงดนัสูงและความถ่ีสูง โดยใช้
หลกัการมอดูเลตความหนาแน่นของจ านวนพลัส์ 
(CDโครงงาน) /  

กุศล แกะขนุท CD/PR 00677 2552  

230  เคร่ืองมือการวนิิจฉยัความอยูดี่มีสุขและความผกูพนัของ
บุคลากร /  

จิรประภา อคัรบวร RH 658.3 จ493ค 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
231  เคล็ดวธีิแกก้รรม-ปัญหาชีวติ กินอยา่งไรไร้โรคภยั /  สุวรรณภูมิ  พ 613 ค762 2557  
232  โคง้สุดทา้ยการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย  ประภสัสร์ เทพชาตรี, บก. GP 341.2473 ค949 2558 ล4  

233  โคง้สุดทา้ยการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
ไทย : TU-ASEAN Forum 9 /  

ประภสัสร์ เทพชาตรี, บก. GP 341.2473 คส949 2558  

234  โคง้สุดทา้ยการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
ไทย : TU-ASEAN Forum 9 /  

ประภสัสร์ เทพชาตรี, บก. GP 341.2473 คส949 2558  

235  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Cushion แท่น D- 250 Tons  
( CD สหกิจศึกษา) /  

อรรถพงษ ์แน่นอุดร  CD/PR 00773 2552  

236  โครงการสร้างส่ือโฆษณามลัติมีเดียแนะน าบริษทั  
(CD สหกิจศึกษา) /  

เอกพจน์ นาคเงิน  CD/PR 00480 2553  

237  โครงงานการจ าลองการชนดา้นหนา้ส าหรับ รถ Student 
Formula (CD สหกิจศึกษา) /  

ฐิติวชัร์ เหง่ียมสง่า  
  

CD/PR 00484 2553  

238  โครงงานท าป้ายโฆษณา (CD สหกิจศึกษา) /  สุนีย ์ชา้งศิลา  CD/PR 00759 2552  
239  งานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ณ หอ้งปฏิบติัการ

ไฟฟ้าแรงสูง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (CD สหกิจศึกษา) /  
ธีรภทัร วิรวรรณนาวนิ  CD/PR 00629 2552  

240  งานบริการดา้นภาษีและประกนัสังคม ส านกังาน ป.ปัญญา
การบญัชี (CDสหกิจศึกษา) /  

สุธารัตน์ นิลบุตร  CD/PR 00688 2551  

241  งานออกแบบติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายไฟฟ้าในตูค้วบคุมแรง
สูง ณ บริษทั ยตูา้อุตสาหกรรม จ ากดั (CDสหกิจศึกษา) /  

สุพจน์ จนัทร์เปล่งแส  CD/PR 00717 2553  

242  ฉลอง ปึงตระกลู ผูน้ าการจดัท าแผนพฒันาประเทศฉบบัแรก
ของไทย /  

ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ  

923.3593 ฉ151 2558  

243  ฉากทศัน์ ชีวติคนไทยพุทธศกัราช 2576 /  ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด  305.09593 ม558ฉ 2557  
244  ชนบทไทย จากอดีตสู่อนาคต /  จามะรี เชียงทอง  307.1412 จ313ช 2557  
245  ชีวติคนไทย ในสองทศวรรษของการพฒันา /  ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด  305.09593 ช583 2556  
246  ชุดควบคุมป๊ัมน ้าเพื่อการเกษตรโดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์

(CDโครงงาน) /  
ธีระวทิย ์จิตรชยักาญจน์  CD/PR 00555 2552  

247  ชุดสาธิตระบบสัญญาณเตือนอคัคีภยัควบคุม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (CDโครงงาน) /  

อรรถโกวทิ นิลวรรณ์  CD/PR 00939 2553  

248  ใชอี้เมลท าการตลาดยงัไงให้รวย /  ปภาดา อมรนุรัตน์กุล  พ 658.872 ป163ช 2558  
249  ซีดีรอม พระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  

[ซีดี-รอม]  
มูลนิธิสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา  

CD 00070 2542  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
250  เซียนหุน้ห่านทองค า /  เทพ รุ่งธนาภิรมย ์ 332.6322 ท595ซ 2558  
251  ตกแต่งภาพกราฟิก Photoshop cs6 ฉบบัสมบูรณ์ /  ปิยะ นากสงค ์ 006.6869 ป621ต 2558  
252  ตวัช้ีวดัผลการพฒันาการฝึกอบรมพนกังานบริษทั ครัวการบิน

กรุงเทพฯ จ ากดั (CD สหกิจศึกษา) /  
พิมพก์านต ์ศิริโชติ  CD/PR 00979 2553  

253  ตามหาคนในรูป ภาพมงคลในหลวงกบัประชาชน  กองบรรณาธิการข่าวสด  อ 923.1593 ต3451 2549  
254  ต าราเรียนภาษาไทยส าหรับชาวจีน เล่ม 1[ซีดี-รอม] /  พิชยั พินยักุล  CD 495.182495911 พ642ต 

2549  
255  ตูเ้ยน็ควบคุมอุณหภูมิโดยแผน่เพลเทียร์และมโครคอนโทรล-

เลอร์ (CDโครงงาน) /  
เจษฎาภรณ์ กล่ินกลาง  CD/PR 00937 2553  

256  เตา้ฮวยฟรุตสลดัสูตรลดตน้ทุน (CD สหกิจศึกษา) /  อภิญญา ชนนัทถ์าวร  CD/PR 00983 2553  
257  ถอดรหสัปรัชญา และองคค์วามรู้ของผูว้า่การ ประสาร  

ไตรรัตน์วรกุล : ส าหรับผูบ้ริหารรุ่นใหม่ เพื่อการขบัเคล่ือน
ธนาคารแห่งประเทศไทยสู่อนาคต /  

กรวรรณ กิจสมมารถ  332.11092 ก181ถ 2558  

258  ทบทวนภูมิทศัน์การเมืองไทย /  อภิชาต สถิตนิรามยั  320.9593 อ252ท 2556  
259  ทรงพระเจริญ : ทศพิธราชธรรมและจกัรวรรดิวตัรเฉลิมพระ

เกียรติ ในมหามงคลวโรกาสฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี 9 
มิถุนายน 2549  

สถาบนับนัลือธรรม  อ 923.1593 ท139 2549  

260  ทรงพระเจริญ : ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบติั
ครบ 60 ปี  

- อ 923.1593 ทพ139 2549  

261  ทรัพยากรน ้า สิทธิร่วมของชุมชน /  ลดัดาวลัย ์ตนัติวทิยาพิทกัษ ์ 343.092 ท164 2558  
262  ทางรถไฟสายดาวตก /  ทรงกลด บางยีข่นั  พ 385 ท1244ท 2557  
263  เทคนิคการซ้ือและขายสินคา้ (CD สหกิจศึกษา) /  บณัฑิตย ์เนตรกอบเก้ือ  CD/PR 00464 2552  
264  เทคนิคการทดสอบเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้า ณ การไฟฟ้านคร

หลวงเขตวดัเลียบ (CDสหกิจศึกษา) /  
อภิชยั เรียนเจริญ  CD/PR 00713 2553  

265  เทคนิคการใหบ้ริการพิเศษกบัลูกคา้ ว.ีไอ. พี (Red Carpet 
Treatment for V.I.P. Guests) แผนก Food&Beverage  และ 
Front office ณ โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพฯ สีลม (CD สหกิจ
ศึกษา) /  

ลิขิต อภิรัตนวฒิุ  CD/PR 00809 2552  

266  โทรทศัน์ดิจิตอล คืออะไรเวย้...เฮย้ !!! /  สุชาติ สุภาพ  621.38807 ส761ท 2557  
267  โทรทศัน์ไทยสู่ยคุ โทรทศัน์ดิจิทลัภาคพื้นดิน /  กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร  
621.38807 ท857 2557  

268  ไทยกบัการเป็นศูนยก์ลางของประชาคมอาเซียน /  ประภสัสร์ เทพชาตรี, บก. GP 341.2473 ท931 2558 ล2  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
269  ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ /  ทินกร ภูวะปัจฉิม  อ 923.1593 ธ111 2544  
270  ธุรกรรมของธนาคารกรุงไทยเชิงปฏิบติังานของนกัศึกษา

ฝึกงาน แผนก  พนกังานบริการลูกคา้และพนกังานสินเช่ือ 
ธนาคารกรุงไทย  สาขาตลาดมหาชยั (CDสหกิจศึกษา) /  

เบญจวรรณ จุนเจือ  CD/PR 00955 2553  

271  นกัลงทุนหุน้ห่านทองค า /  เทพ รุ่งธนาภิรมย ์ 332.6322 ท595น 2558  
272  แนวทางการจดัน าเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ถ ้าเสาหิน อุทยานแห่งชาติ

ล าคลองงู จงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับบริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ 
(CD สหกิจศึกษา) /  

อนวชั แตต้ระกลู  CD/PR 00978 2553  

273  บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาปฐมวยัตามแนวคิดของมอน
เตสซอร่ีในบริบทไทย /  

ค าแกว้ ไกรสรพงษ ์ CD/T 00165 2551  

274  บทสรุปส าหรับผูบ้ริหารการเรียนการสอนและผูเ้ช่ียวชาญ
ภาษาเพื่่อนบา้นในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเซีย/
อินโดนีเซียในประเทศไทย /  

สมหมาย ชินนาค  RH 495.9 ส287บ 2558  

275  แบบการด ารงชีวติของผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานครศึกษา
เฉพาะกรณีผูสู้งอายท่ีุมีงานท า(CD วจิยั) /  

จิรวุฒิ หลอมประโคน  CD/RH 00027 2551  

276  แบบจ าลองอาคารจอดรถระบบอตัโนมติั (CD โครงงาน) /  รชฏ ทา้วกลัยา  CD/PR 00625 2552  
277  ปฏิรูปประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน /  ประภสัสร์ เทพชาตรี GP 341.2473 ป138 2558 ล1  
278  ประเพณีอีสาน 12 เดือน [ซีดี-รอม]  ศูนยส์ารนิเทศอีสานสิรินธร 

ส านกัวทิยบริการ 
CD 00020 2538  

279  ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและ
ขอ้เสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เล่ม 1 /  

อจัฉรา ฉายากุล 341.48 ป353 2558 ล1  

280  ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและ
ขอ้เสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เล่ม 2 /  

องัคณา สังขท์อง 341.48 ป353 2558 ล2  

281  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสมคัรสมาชิกฟิต
เนส เซ็นเตอร์ ของผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร (CD วจิยั) 

จิรวุฒิ หลอมประโคน  CD/RH 00024 2552  

282  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในร้านคา้
สมยัใหม่ของผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร (CD วจิยั) /  

จิรวุฒิ หลอมประโคน  CD/RH 00026 2553  

283  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยืน่แบบภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายผา่นทาง
อินเทอร์เน็ต ของส านกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 2 /  

อวยพร ตั้งกาญจนาชูกิจ PA 336.24  อ437ป 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
284  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวของผูท่ี้อาศยัในเขต

ธนบุรี ปี 2552 ณ บริษทั เวลิด ์สปิริต ออนทวัร์ จ  ากดั (CD สห
กิจศึกษา) /  

พชัรพร โสทน  CD/PR 00986 2552  

285  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใชบ้ริการ ณ 
ส านกังานประกนัสังคม กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 7 /  

ศุภิสรา  กิตติสทา้นไตรภพ PA 368.4 ศ739ป 2557  

286  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสมคัรใจของประชาชนท่ีมีต่อการช าระภาษี
ทอ้งถ่ิน : กรณีศึกษาส านกังานเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร /  

ปรีชา ดว้งหร่าย PA 336.2 ป467ป 2553  

287  ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติขา้ราชการ ส านกัจดัการท่ีดินของ
รัฐ กรมท่ีดิน /  

เลขา พสัสระ PA 306.361 ล761ป 2557  

288  ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนวชิาภาษาองักฤษใน
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั /  

พระกุศล ฮุน PA 428.3407  ก321ป 2555  

289  ปัจจยัท่ีมีผลพฤติกรรมการซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบรนดข์องกลุ่ม
ผูสู้งอาย ุ(CD วจิยั) /  

จิรวรรณ ดีประเสริฐ  CD/RH 00022 2552  

290  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจน าเท่ียว
ของชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร (CD สหกิจศึกษา) /  

อนุชา ธญัญานนัท ์ CD/PR 00770 2552  

291  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการแกไ้ข
ปัญหาท่อระบายน ้า / ท่อน ้าอุดตนัของเจา้ท่ีเทศบาลนคร
พระนครศรีอยธุยา /  

ส าเริง จนัทร์ประสาท PA 627.4 ส712ป 2557  

292  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการสนทนาออนไลน์ผา่นโทรศพัท ์
มือถือของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร /  

ภาณุพงศ ์อุทยัวตัน์ T/มส  302.2 ภ432ป 2554  

293  ปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการสายการบินยไูนเต็ด (CD สหกิจ
ศึกษา) /  

พรทิพย ์ฉตัรมาลีรรัตน์  CD/PR 00989 2553  

294  ปุจฉาวสิัชนาในต่างประเทศ เล่มท่ี 3 /  พระราชนิโรธรังสี คมัภีร
ปัญญาวิศิษฎ ์(หลวงปู่เทสก ์
เทสรังสี)  

 พ 294.3444 พ369ป 2558 ล3  

295  เปิดโลกการค ้าประกนัสินเช่ือ : หลากหลายรูปแบบการค ้า
ประกนัสินเช่ือท่ีประสบความส าเร็จทัว่โลก /  

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุต
สาห- กรรมขนาดยอ่ม (บสย.) 

332.7 ป759 2558  

296  โปรแกรมการพฒันาระบบเฝ้าระวงัเครือข่าย (CD โครงงาน) /  กฤษณ์ครินทร์ เฉวยีงหงส์  CD/PR 00375 2553  
297  โปรแกรมค านวณคุณค่าสารอาหารและโภชนาการ 

(CD โครงงาน) /  
อานนท ์โพธิสาร  CD/PR 00908 2555  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
298  โปรแกรมจดัเก็บการปฏิบติังานของบุคลากรบริษทั ตลาด

โซลูชัน่ จ  ากดั ผา่นระบบ อินเทอร์เน็ต (CD สหกิจศึกษา) /  
รัตนะ อชัชะ  CD/PR 00385 2553  

299  โปรแกรมช่วยผสมสีพิเศษจากฐานขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บ
ฐานขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บฐานขอ้มูล ( CD สหกิจศึกษา) /  

รวภิาส แสงเงิน  CD/PR 01125 2552  

300  โปรแกรมช่วยเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ (CD สหกิจศึกษา) /  ศิราณี สิงห์เดชะ  CD/PR 00341 2553  
301  โปรแกรมพฒันาระบบการเก็บขอ้มูลการยมื-คืนอุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์ ของแผนกไอที บริษทั เดอะนีลเส็น คอมปะนี 
(ประเทศไทย) จ ากดั (CD สหกิจศึกษา) /  

ธารทิพย ์ดาวสุข  CD/PR 01162 2552  

302  โปรแกรมเพื่อการจดัเก็บขอ้มูลโคโลเคชัน่เซอร์เวอร์ บริษทั 
โปรอิจเมจ เอน็จิเน่ียร่ิง แอนด ์คอมมูนิเคชัน่ (CD สหกิจศึกษา)  

สุทธิพงศ ์ขาวสะอาด  CD/PR 00381 2553  

303  โปรแกรมระบบการบริหารงานขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(CDสหกิจศึกษา) /  

พลัลภ พจนะศิลป  CD/PR 00620 2552  

304  โปรแกรมสร้างแบบจ าลองแผนผงัระบบเครือข่าย กรณีศึกษา
ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม  (CD โครงงาน) /  

ศรัณยก์ร ศรีฉลองรัตน์  CD/PR 00832 2552  

305  ผลกระบวนการเร่งการบ่มท่ีมีคุณภาพของขา้วสารหอมมะลิ
พนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ( CD โครงงาน) /  

ชุติกาญจน์ แดงขจิตเพชร์  CD/PR 00540 2553  

306  ผลการศึกษาการใชส้ารแคลเซียมคลอไรด ์ร่วมกบั สารเคลือบ
ผวิ Guster S ต่อคุณภาพแคนตาลูปตดัแต่งพนัธ์ุซนัเลด้ี  
( CD โครงงาน) /  

ศิริพร ทองปาน  
  

CD/PR 00534 2553  

307  ผลของกระบวนการใหค้วามร้อนต่อสมบติัทางพฤกษเคมีและ
การตา้นออกซิเดชนัของซอสกะเพรา ( CD โครงงาน) /  

เนตรนภา แกว้ศรีจนัทร์  CD/PR 00533 2553  

308  ผลของการใชฟิ้ลม์พลาสติกและสารเคลือบผวิจาก"คโตซาน
ต่อคุณภาพของขนุนตดัแต่งพร้อมบริโภคพนัธ์ุทองประเสริฐ  
( CD โครงงาน) /  

ณฐั กอคูณกลาง  CD/PR 00388 2553  

309  ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเดินพิธีการโดยผา่นระบบ  
E-customs ( CD สหกิจศึกษา) /  

พรเทพ พวงพยอม  CD/PR 00415 2552  

310  แผนธุรกิจส าหรับมือใหม่หดัเขียน [ซีดี-รอม] /  สุธี พนาวร CD 658.4012 ส786ผ 2550  
311  พระสังฆราชาสมเด็จพระญาณสังร สมเด็จพระสังฆราช สกล

มหาสังฆปริณายก และสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ /  

สุขมุพนัธ์ุ บริพตัร, ม.ร.ว. พ 294.363 พ411 2558  

312  พระอจัฉริยะกษตัริยไ์ทย  [ซีดี-รอม]  - CD 00102 2542  
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313  พฤติกรรมการเอาใจใส่ดูแลนกัศึกษาของอาจารยพ์ยาบาล ใน

การสอนภาคปฎิบติั ตามการรับรู้ของอาจารย ์และนกัศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม (CD วจิยั) /  

ปรียธิดา เชิดชูเกียรติสกุล  CD/RH 00052 2552  

314  พฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย (CD สหกิจศึกษา) /  

อรนุช ทุนทวศีีลศกัด์ิ  CD/PR 00405 2553  

315  พิธีการน าเขา้ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Import)  
( CD สหกิจศึกษา) /  

อรญา ภทัร์คุณานนท ์ CD/PR 00602 2553  

316  พุทธธรรมกบัสังคม /  ประเวศ วะสี 294.311783 ป384พ 2557  
317  ภาพรวมของธนาคารออมสิน (CDสหกิจศึกษา) /  เพญ็พร แซ่อ้ึง  CD/PR 00822 2552  
318  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล Corporate income tax ส านกังานวนัสิตา

การบญัชี (CD สหกิจศึกษา) /  
ศศิธร สิริวฒัน์  CD/PR 00460 2552  

319  ภูมิแพใ้นเด็กรักษาเองได ้[ซีดี-รอม] /  ลลิตา ธีระสิริ  CD พ 616.97 ล145ภ 2549  
320  มะม่วงสุก 3 มิติ (CD สหกิจศึกษา) /  รัฐพล โพธ์ิเวชกุล  CD/PR 00360 2553  
321  มาตรฐานการบริการเคร่ืองบินเช่าเหมาล าส่วนบุคคล Air 

Rattanaburi jet service กรณีษึกษา บริษทั วรรณาฮอลิเดยท์วัร์ 
จ  ากดั (CD สหกิจศึกษา) /  

สุธนี จนัทร์แดง  CD/PR 00364 2553  

322  เมนูอาหารอิตาเล่ียนเพื่อสุขภาพ แผนกครัว ณ โรงแรมตวนันา 
บางกอก (CD สหกิจศึกษา) /  

ทรงกรด สิริสุขวฒันะ  CD/PR 00760 2552  

323  ยทุธศาสตร์หุน้ห่านทองค า /  เทพ รุ่งธนาภิรมย ์ 332.6322 ท595ย 2558  
324  รถยกถงั 200 ลิตร บริษทั ทรงชยัป่ันทอจ ากดั (CD สหกิจศึกษา)  กฤษฎา สนิทวงศ ์ณ อยธุยา  CD/PR 00691 2552  
325  ร่มเยน็เป็นสุข เล่มท่ี ๑ เกราะคุม้ภยั /  ภาสินี เป่ียมพงศส์านต ์ 330.07 ภ511ร 2555  
326  รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 7 [ซีดี-รอม] /  คณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ  
CD 343.0994 ร176 2554 ล7  

327  ระดบัประสิทธิภาพของกองทุนโครงการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจน กรณีศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี /  

อ าพร รวยร่ืน PA 362.58 อ689ร 2557  

328  ระบบ E-Sharing บริษทัโลจิสแอนด์เซอร์วสิ จ  ากดั  
(CD สหกิจศึกษา) /  

ชลธี พชรภาคิน  CD/PR 00598 2553  

329  ระบบการจองพื้นท่ีส านกังานผา่นระบบอินเตอร์เน็ต บริษทั 
ไทยคาร์ดอทคอม จ ากดั (CD โครงงาน) /  

วชัรพล เจริญวงศจ์งดี  CD/PR 01146 2552  

330  ระบบการจดัการขอ้มูลลูกคา้ (CDสหกิจศึกษา) /  อรรัมภา อ่ิมประสิทธ์ชยั  CD/PR 00500 2553  
331  ระบบการจดัการงานวิจยัอิเล็กทรอนิกส์กรณีศึกษาส านกั

ส่งเสริมและพฒันางานวิจยัมหาวทิยาลยัสยาม (CD โครงงาน) /  
นรภทัร ฉตัรทิน  CD/PR 00833 2552  
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332  ระบบการจดัการฐานขอ้มูลลูกคา้ บริษทั นิมเบิล  

คอปอเรชนั จ ากดั (CD สหกิจศึกษา) /  
ดาหวนั แสงจนัทร์  CD/PR 00382 2553  

333  ระบบการเรียนรู้ผา่นอินเทอรืเน็ตเร่ือง การเขียนโปรแกรม
ภาษา PHP (CD โครงงาน) /  

จิราภรณ์ อริยวงศ ์ CD/PR 00835 2552  

334  ระบบคน้หาขอ้มูลชุมสาย Opnet 565K ดว้ย PHP (CD สหกิจ
ศึกษา) / 

สินสมุทร โตอินทร์  CD/PR 00459 2552  

335  ระบบคลงัทรัพยสิ์น กรณีศึกษาแผนก TY-U ฝ่ายช่าง บริษทั
การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (CD โครงงาน) /  

จิรดา แซ่เตียว CD/PR 00851 2551  

336  ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับร้านอาหารยคุใหม่(CD สหกิจศึกษา)  ภานุวชัร ทรัพยน์อวตัต ์ CD/PR 00457 2552  
337  ระบบงานการเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ องคก์ารสงเคราะห์

ทหารผา่นศึก /  
นลินี กลางโฉม PA 005.7565 น287ร 2557  

338  ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนนายแพทย ์(CD สหกิจศึกษา)  สุณิสา โชคเสริมวทิย ์ CD/PR 00621 2552  
339  ระบบจดัการการเบิกอุปกรณ์การเรียน-การสอน กรณีศึกษา

ศูนยผ์ลิตส่ือการสอน และเบิกจ่ายวสัดุการสอนของ
มหาวทิยาลยัสยาม (CD สหกิจศึกษา) /  

ฉตัรทิยา สีนิล   CD/PR 00793 2552  

340  ระบบจ าลองการติดตั้งอุปกรณ์รถยนต ์กรณีศึกษา บริษทัไทย
คาร์ดอทคอม (CD โครงงาน) /  

อารีวรรณ พุดคลา้ย  CD/PR 00034 2551  

341  ระบบซ้ือ-ขายอะไหล่แอร์รถยนต ์(CD สหกิจศึกษา) /  ศรัญย ูวพิณิชกรกุล CD/PR 00792 2552  
342  ระบบตรวจสอบการท างานของเครือข่ายผา่นเวบ็เบส 

(CD โครงงาน)  
วฒิุชยั สกุณา  CD/PR 00376 2553  

343  ระบบบริหารงานบุคลากรของการรถไฟแห่งประเทศ  
(CD สหกิจศึกษา) /  

อริสา แซ่เตือง  CD/PR 00453 2552  

344  ระบบบริหารงานร้านขายกระเป๋า (CD โครงงาน) /  ธวชั ทองตาม  CD/PR 00708 2553  
345  ระบบบริหารงานร้านขายกล่องบรรจุภณัฑ ์(CD โครงงาน) /  ศิริพิชญ ์นวลประพนัธ์  CD/PR 00017 2552  
346  ระบบบริหารงานร้านขายส่งเส้ือผา้ (CD โครงงาน) /  กนกรัตน์ ฉายวิเชียร  CD/PR 00018 2552  
347  ระบบบริหารงานร้านขายเส้ือผา้เด็ก (CD โครงงาน) /  ปราณิศา พวงเกษม  CD/PR 00020 2552  
348  ระบบบริหารงานร้านขายหนงัสือบนอินเทอร์เน็ต(CD โครงงาน)  อดิศร สินก่อเกียรติ  CD/PR 00704 2553  
349  ระบบบริหารงานร้านเบเกอร์ร่ี (CD โครงงาน) /  กิตติยา ทองเสน CD/PR 00706 2553  
350  ระบบบริหารงานร้านผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์(CD โครงงาน) /  ประภากร ณัฐวฒิุ  CD/PR 00707 2552  
351  ระบบบริหารงานอู่เช่ารถแท็กซ่ี (CD โครงงาน) /  วรัิตน์ พบพานทอง  CD/PR 00019 2552  
352  ระบบบริหารจดัการอาคารจอดรถโรงพยาบาลศิริราชดว้ย

เทคโนโลย ีRFID (CD โครงงาน) /  
- CD/PR 00850 2552  
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353  ระบบเปิดบตัรซ่อมและใบเคลมสินคา้ เอสวโีอเอ จ ากดั 

มหาชน (CD สหกิจศึกษา) /  
นนัทพร บวัไชโย  CD/PR 00857 2551  

354  ระบบยมื-คืนหนงัสือออนไลน์ (กรณีศึกษา : หอ้งสมุด
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง) (CD โครงงาน) /  

ศิรวทิย ์หงษาครประเสริฐ  CD/PR 00836 2552  

355  ระบบสมุดพกออนไลน์ กรณีศึกษาคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม (CD โครงงาน) /  

โสภิดา เหลืองปทุม  CD/PR 00037 2551  

356  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการอุปกรณ์สารสนเทศ 
(กรณีศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสียาม (CD สหกิจศึกษา) /  

ธาดา เหลืองรุ่งโรจน์  CD/PR 00849 2552  

357  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา /  สฤษด์ิพงษ ์ลิมปิษเฐียร  371.200285 ส363ร 2557  
358  ระบบสารสนเทศศูนยบ์ริการซ่อมรถยนต ์(กรณีศึกษา : บาง

บอนการาจ) Garare service online (CD โครงงาน) /  
ยงยทุธ์ อุปลกะลิน  CD/PR 00568 2553  

359  ระบบสารสนเทศสถิติคนไข ้(CD สหกิจศึกษา) /  รังซายส์ เอ่ียมวชัรินทร์  CD/PR 00441 2553  
360  ระบบอินทราเน็ต การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แผนก

เทคโนโลยสีารสนเทศ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(CD สหกิจศึกษา) /  

กฤษติยา กล่ินสัมผสั  CD/PR 00338 2553  

361  รัก[ษา]กระดูกสัตวเ์ล้ียงหกั /  กรกฎ งานวงศพ์าณิชย ์ 636.089715 ก152ร 2556  
362  รัตนโกสินทร์ : การเมืองการปกครอง [ซีดี-รอม]    CD 00100 2542  
363  รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา แบบบนัทึกการท างาน

ประจ าส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาบางขนุเทียน  
(CD สหกิจศึกษา) /  

อรรถวตั รอดแพทย ์ CD/PR 00026 2551  

364  รายงานการปฎิบติังานสหกิจศึกษา ภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์Specific Business Tax for Real Estate 
บริษทั บางกอกเพลซ จ ากดั  
(CD สหกิจศึกษา) /  

นาฎยา วริศรากุล  CD/PR 00027 2551  

365  รายงานการปฎิบติังานสหกิจศึกษาช่ือ ขบวนการและขั้นตอน
การถ่ายภาพในการผลิตรายการ The procedure of camera 
production บริษทับางกอกเอ็นเตอร์เทนเมน้ต ์(CD สหกิจศึกษา)  

พงศธร  นวลศิริ CD/PR 00050 2552  

366  รายงานการปฏิบติังานแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.
30 ) บริษทั คอมพาส แอค็เคา้ต้ิง จ  ากดั (CD สหกิจศึกษา) /  

ธนชยั กุลศานติชยั   CD/PR 00972 2553  

367  รายงานการปฏิบติังานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กิจกรรม 5 ส กบั การไฟฟ้านครหลวง แผนกบริการลูกคา้ราย
ใหญ่ 3 (CDสหกิจศึกษา) /  

สิริมา ปัญญา  CD/PR 00507 2553  
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368  รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา เร่ือง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(VAT) บริษทั ซี.เค.เอ. การบญัชีและกฎหมาย จ ากดั  
(CD สหกิจศึกษา) /  

รุ่งนภา เล็กประเสริฐ  CD/PR 00041 2551  

369  รายงานการประชุม การประชุมวชิาการบณัฑิตศึกษา
ระดบัชาติ คร้ังท่ี 6 วนัศุกร์ท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ /  

วลัลภ รัฐฉตัรานนท ์ RH 016.00143 ร451 2558  

370  รายงานการวิจยั การออกแบบและสร้างเคร่ืองท าความสะอาด
อุปกรณ์ดว้ยคล่ืนอลัตราโซนิก (CD วจิยั) /  

ปิติกนัต ์รักราชการ  CD/RH 00013 2553  

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

อาทร ไทยเจริญ  CD/RH 00033 2551  

372  รายงานการวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษาเภสัช
ศาสตร์มหาวทิยาลยัสยามต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
(CD วจิยั) /  

เฉลิมศรี ภุมมางกรู  CD/RH 00035 2553  

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

นรเศรษฐ กมลสุทธิ 
  

CD/RH 00015 2551  

374  รายงานการวิจยั เร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสินคา้แฟชัน่ของผูช้าย
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร (CD วจิยั)/  

วราภรณ์ ล้ิมเปรมวฒันา  CD/RH 00007 2552  

375  รายงานการวิจยั เร่ือง ลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม (CD วจิยั) /  

สมพร ปานยนิดี  CD/RH 00057 2551  

376  รายงานการศึกษาวจิยัเร่ือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติกบัการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเอกชนดว้ยกนั /  

ส านกังานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

RH 342.085 ร451 2558  

377  รายงานปฏิบติังานสหกิจศึกษา กระบวนการจดัท า 
สมุดรายวนัเงินสด บริษทัศรีวชิยัเวชววิฒัน์ จ  ากดั  
(CD สหกิจศึกษา) /  

กาญจนาพร ปาละมุล  CD/PR 00028 2551  

378  รายงานปฏิบติังานสหกิจศึกษา บ.แร็กอินเตอร์ไดนอสติค 
จ ากดั การทดสอบและการท าคู่มือใชง้านโปรแกรม Rax 
Checkpoint (CD สหกิจศึกษา) /  

วนิยั เพชรการณ์  CD/PR 01133 2552  

379  รายงานประจ าปี 2557 ส านกัหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร 
กระทรวงวฒันธรรม /  

กระทรวงวฒันธรรม  GP 027.593 ร451 2558  

380  รายงานผลการวจิยัสบู่ด า พ.ศ. 2551 และ 2553 / มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ RH 633.85 ร451 2558 
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381  รายงานระบบการช าระเงิน 2556 /  ธนาคารแห่งประเทศไทย  GP 332.152 ร451 2557  
382  รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2557 /  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม  
GP 363.73 ร451 2558  

383  รูปแบบการส่ือสารของผูน้ าแรงงานชาวพม่าจงัหวดั
สมุทรสาคร /  

ณภทัร์จีรา โสภณันา T/มส 331.62591 ณ161ร 
2556  

384  รูปแบบบา้นเรือนของกลุ่มชาติพนัธ์ุในอุษาคเนย ์/  ระววิรรณ โอฬารรัตน์มณี  728.3 ร267ร 2558  
385  รูปแบบส่วนประสมการตลาดและคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพล

ต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูซ้ื้อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารใน
ประเทศไทย /  

ภทัรญาณ์ บุญนาค T/มส 658.8 ภ365ร 2558  

386  เรียนหมอหนกัมาก /  พี่เพลีย พ 610.695 พ791ร 2558  
387  แรงงานขา้มชาติ อตัลกัษณ์และสิทธิความเป็นพลเมือง /  อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ  331.62 อ624ร 2557  
388  แรงจูงใจในการปฎิบติังานของพนกังานบริการภาคพื้นดินฝ่าย

การโดยสารประจ าสนามบินสุวรรณภูมิบริษทั ไทยแอร์เอเซีย 
จ ากดั แผนก การบริการภาคพื้นดินฝ่ายการดดยสาร ณ 
สนามบินสุวรรณภูมิ บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จ  ากดั (CD สหกิจ
ศึกษา) /  

สุภรดา เสือนอ้ย  CD/PR 00846 2552  

389  ลองดู ประยทุธ มหากิจศิริ /  ประยทุธ มหากิจศิริ  923.8  ป364ล  2558  
390  ลิขสิทธ์ิในงานผา้ไหมไทย : กรณีศึกษางานผา้ไหมจงัหวดั

สุรินทร์ (CD วจิยั) /  
ทวพีฤธ์ิ ศิริศกัด์ิบรรจง 
  

CD/RH 00058 2553  

391  วงจรกรองผา่นทุกความถ่ีโหมดกระแสท่ีสามารถปรับค่า
อตัราขยายไดด้ว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ (CD วจิยั)  

วภิาวลัย ์นาคทรัพย ์ CD/RH 00005 2553  

392  วฒันธรรมคุณภาพ : สร้างคน สร้างชาติ /  ส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์ารมหาชน)  

GP 370.7 ว394 2558  

393  วางแผนและออกแบบระบบเครือข่าย บริษทั ไทยเมอร์ร่ี จ  ากดั 
แผนก คอมพิวเตอร์ ณ บริษทัวซิาร์ด ซอฟแวร์ โซลูชัน่ จ  ากดั 
(CD สหกิจศึกษา) /  

อภิญญา เช้ือมัง่  CD/PR 00601 2553  

394  วธีิการตรวจสอบบญัชี (CD สหกิจศึกษา) /  ชยัวฒัน์ มัน่ชาวนา  CD/PR 00943 2553  
395  วธีิการตรวจสอบบญัชีสินคา้คงเหลือ เจา้หน้ี และค่าใชจ่้าย 

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

396  วศิวกรรมยานยนต ์/  เผด็จ แสนเกษม  629.2 ผ761ว 2558  
397  ศตวรรษสดุดี สายธารีแห่งนครา /  การประปานครหลวง  GP 628.1 ศ119 2557  
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398  สกู๊ปโฆษณาแชมพสูมุนไพรจีน บาหวาง (CDสหกิจศึกษา) /  สุจินดา ศรีไพศาลสิน  CD/PR 00469 2552  
399  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า /  เฮยท์, วลิเลียม เอช.  530.141 ฮ611ส 2555  
400  สนุกกบั App iPhone 4 & 3Gs /  ชนิดา พุฒิวจนานนท ์ 004.16 ช152ส 2553  
401  สมบติัทางเคมี กายภาพและทางประสาทสัทผสัของน ้าผึ้ง

ดอกไมไ้ทย (CD โครงงาน) /  
ลกัขณฎัฐา ใหม่คามิ  CD/PR 00610 2553  

402  สร้างโมเดล 3 มิติดว้ย SketchUp 2015 ฉบบัสมบูรณ์ /  พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร  006.686 ส355 2558  
403  สร้างโมเดล 3 มิติดว้ย SketchUp 8 ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ /  จุฑามาศ จิวะสังข ์ 006.686 จ628ส 2554  
404  สามทศวรรษอาเซียน /  พิษณุ สุวรรณชฎ 337.159  พ764ส 2540  
405  ส่ือสงฆไ์ทย ไกลโรค : โภชนบูรณาการสู่วถีิสงฆ ์4 ภูมิภาค /  จงจิตร องัคทะวานิช  RH 613 จ118ส 2557  
406  สุขกนัเถิดเรา /  สุวรรธนา เทพจิต  RH 658.3 ส875ส 2557  
407  สุขทัว่ไทย /  ธีร์ธรรม วฑุฒิวตัรชยัแกว้ พ 658 ธ625ส 2557  
408  หลกัการท างานและการใชง้านของแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ 

(CDสหกิจศึกษา) /  
สุเมธ พิมพพ์งษ ์ CD/PR 00719 2553  

409  หลกัการและการติดตั้งระบบต่อลงดินของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอนครชยัศรี (CD สหกิจศึกษา) /  

ปฐมชยั เอา๊เจริญ  CD/PR 00628 2552  

410  หลกัการและการติดตั้งระบบต่อลงดินเพื่อป้องกนัฟ้าผา่ 
(CDสหกิจศึกษา) /  

เมธา เผอืกสมคัร  CD/PR 00680 2552  

411  หลกัการและการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารของบริษทั 
เอก็ซ์ไฟร์ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั (CDสหกิจศึกษา) /  

ออ๊ด พนัคง  CD/PR 00722 2553  

412  หลกัการและติดตั้งระบบก าจดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดข์อง
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (CDสหกิจศึกษา) /  

บญัญติั โยธาแขง็  CD/PR 00638 2552  

413  หลกัการวเิคราะห์พฤกษเคมีในสมุนไพรดว้ยเทคนิคทีแอลซี
และทีแอลซีสมรรถนะสูง/  

ออ้มบุญ วลัลิสุต  543.8 ห321 2556  

414  เห็นในส่ิงท่ีคนอ่ืนไม่เห็น /  แกลดเวลล,์ มลัคอลม์  พ 306.4 ก889ห 2557  
415  องคป์ระกอบการส่ือสารการด าเนินธุรกิจอยา่งรับผดิชอบต่อ

สังคมของธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค /  
จนัทร์เอ้ือ เชาวน์ฤทธ์ิ T/มส 658.408 จ278อ 2558  

416  อนาคตเกษตรกรรมไทย /  เบญจวรรณ ฤกษเ์กษม  630.9593 บ788อ 2557  
417  อนาคตพลงังานไทย /  กฤติยาพร วงษา  333.79 ก277อ 2557  
418  อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใตก้บัดกัประเทศรายไดป้านกลาง  สมชยั จิตสุชน   330.9593 ส238อ 2557  
419  อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982  กระทรวงการต่างประเทศ  343.096 อ235 2553  
420  ออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์(ทฤษฎีและปฏิบติั พร้อม

กรณีศึกษา) /  
ธชักร วงศค์  าชยั  006.78 ธ431อ 2558  
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421  เอแคลร์ล้ินจ่ีซิต้ี (CD สหกิจศึกษา) /  นชัชา การุณวงษ ์ CD/PR 00022 2551  
422  เอแคลร์ไส้ทุเรียน (CD สหกิจศึกษา) /  ธญัลกัษณ์ โชติพินิจ  CD/PR 00349 2554  
423  แอนิเมชัน่ : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (CD โครงงาน)  ศิริลกัษณ์ คนิสาร  CD/PR 01082 2557  
424  แอนิเมชัน่ 2 มิติ : Combo Girl แผนก Animator ณ บริษทั 

แก๊ก อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (CD สหกิจศึกษา) 
วรีะพนัธ์ ขนัธ์บุตร  CD/PR 00337 2553  

425  แอนิเมชนั 2 มิติ : แนะน าแหล่งท่องเท่ียวกลุ่มประเทศอาเซียน 
(CDโครงงาน) /  

เขมมิกา เดชเฟ่ือง  CD/PR 00920 2556  

426  แอพพลิเคชัน่ควบคุมประตูร้ัวท่ีอยูอ่าศยัดว้ยสัญญาณลูกรู บน
ระบบปฏิบติัการเอนดรอยด ์/  

อโนชา ดวงใจ  CD/PR 01050 2556  

427  แอพพลิเคชัน่จ  าลองการแต่งตวัสุนขับนระบบปฏิบติัการแอน
ดรอยด ์(CD สหกิจศึกษา) /  

ปาริฉตัร เนตรกระจ่าง  CD/PR 00996 2556  

428  แอพพลิเคชัน่บริหารจดัการร้านคา้ และระบบน าทางใน
สนามหลวง 2 บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์(CD โครงงาน)  

พศิน จิตกมลฉตัร  CD/PR 01187 2557  

429  แอพพลิเคชัน่รถบา้น บนระบบปฎิบติัการแอนดรอยด ์
(กรณีศึกษา บริษทั ไทยคาร์ดอทคอม) (CD โครงงาน) /  

ธนาภรณ์ รอดชีวติ  CD/PR 00656 2554  

430  แอพพลิเคชนัสังคมนกัปัน บนแพลทฟอร์มแอนดรอยด ์ 
(CD สหกิจศึกษา) /  

ณฎัฐก์ฤษณ์ วเิศษวรรธนะ  CD/PR 01176 2557  

431  แอพพลิเคชัน่ส าหรับผูใ้ชบ้ริการรถแทก็ซ่ีบนระบบปฎิบติัการ
แอนดรอยด ์(CD โครงงาน) /  

จิราวุฒิ เสาร์มัน่  CD/PR 00889 2555  

432  แอพพลิเคชัน่ส าหรับสืบคน้ความหมายจากค าศพัทเ์ฉพาะทาง
ท่ีใชใ้นวชิาชีพพยาบาล หมวดผดุงครรภ ์(CD โครงงาน) /  

ชยัวฒัน์ เลิศพจน์มณี  CD/PR 01120 2556  

433  แอพพลิเคชัน่ส่ือการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยเทคโนโลยี
เสมือนจริง ABC for Augmented reality (CD โครงงาน)  

ชนาภา กระจง  CD/PR 01196 2557  

434  แอพพลิเคชัน่องักฤษพาเพลิน เพื่อการเรียนรู้ เร่ืองกาล บน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอย ์/  

ทศพร เรืองศรี  CD/PR 01064 2556  

 


