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ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  10 เร่ืองเด่น สิทธิมนุษยชนดา้นกฎหมายและการปฏิบติัท่ีไม่เป็น

ธรรม  
กชามาศ ฐาปนโสภณ พ 323 ก112ส 2558  

2  40 ปี สถาบนัวิจยัสภาวะแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั : 4 
ทศวรรษสถาบนัฯ สร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มไทยอยา่งย ัง่ยนื /  

วรรณี พฤฒิถาวร GP 378.593 ส733 2557  

3  Advertising and promotions : an integrated brand approach /  Semenik, Richard J. 659.1 S471A 2012  
4  Anatomy and physiology made incredibly visual! /  Dyer, Janyce G. 611.00222 A535 2014  
5  Android : how to program /  Deitel, Paul  006.78 D324A 2015  
6  Applying career development theory to counseling /  Sharf, Richard S. 331.702 S531A 2013  
7  ASEAN Mutual recognition arrangement on tourism 

professionals (ASEAN MRA on TP) [DVD]  
Ministry of Tourism and 
Sports 

DVD 00659 M 2016 

8  Business analytics : data analysis and decision making /  Albright, S. Christian  658.403 A342B 2015  
9  Business and professional ethics : for directors, executives and 

accountants /  
Brooks, Leonard J. 174.9657 B873B 2012  

10  Business and society : ethics and stakeholder management /  Buchholtz, Ann K. 658.408 B919B 2012  
11  Casarett and Doull's toxicology : the basic science of poisons /  Klaassen, Curtis D. 615.9 C334 2013  
12  Computer organization and architecture : designing for 

performance /  
Stallings, William  004.22 S782C 2016  

13  Computer security : principles and practice /  Stallings, William 005.8 S782C 2015  
14  Culture strike ไม่ไทยแลนด ์ท าแทนไม่ได ้/  ปฏิกาล ภาคกาย  พ 306 ป134ม 2558  
15  Database systems : a practical approach to design, 

implementation, and management /  
Connolly, Thomas M. 005.74 C752D 2015  

16  Designing qualitative research /  Marshall, Catherine 001.42 M367D 2016  
17  Engineering dynamics labs with SolidWorks motion 2014 /  Lee, Huei-Huang  620.1040285 L478E 2014  
18  English-Thai dictionary of synonyms and antonyms /  แมนเซอร์, มาร์ติน เอช.  อ 423.95911 ม872อ 2558  
19  Entrepreneurial finance : strategy, valuation, and deal structure /  Smith, Janet Kiholm  658.15224 S651E 2011  
20  Essential clinical anatomy /  Moore, Keith L.  611 M822E 2015  
21  Essentials of management information systems /  Laudon, Kenneth C. 658.4038011 L367E 2015  
22  Essentials of modern business statistics with Microsoft Office 

Excel /  
Anderson, David R.  519.5 A546E 2016  

23  Essentials of organisational behaviour /  Mullins, Laurie J. 302.35 M959E 2011  
24  Essentials of Rubin's pathology /  Rubin, Emanuel 616.07 E78 2014  
25  Foodborne infections and intoxications /  Morris, J. Glenn 615.954 F686 2013  
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26  Foundations of strategy /  Grant, Robert M. 658.4012 G762F 2012  
27  Gear up เคลด็ลบัปรับกลยทุธ์ธุรกิจของคุณ /  แรมเฟลท,์ ลีนา  658.4012 ร921ก 2558  
28  Goldfrank's toxicologic emergencies /  Hoffman,  Robert S. 615.9 G619 2015  
29  Graphic design, referenced : a visual guide to the language, 

applications, and history of graphic design /  
Gomez-Palacio, Bryony 741.6 G633G 2009  

30  High-Yield gross anatomy /  Dudek, Ronald W. 612.00202 D845H 2015  
31  Intermediate accounting /  Stice, James D. 657.044 S854I 2014  
32  International business /  Hill, Charles W. L.  658.049 H645I 2016  
33  Introduction to game design, prototyping, and development /  Gibson, Jeremy  794.8 G449I 2015  
34  Introduction to wireless and mobile systems /  Agrawal, Dharma Prakash 621.384 A277I 2016  
35  Invitation to psychology /  Wade, Carole  150 W119I 2015  
36  Judgment under uncertainty : heuristics and biases /  Kahneman, Daniel  153.46 J92 2008  
37  Management /  Robbins, Stephen P. 658 R636M 2016  
38  Managing change in organizations /  Carnall, Colin  658.406 C288M 2014  
39  Manual of nutritional therapeutics /  Alpers, David H. 615.854 M294 2015  
40  Modern marketing research : concepts, methods, and cases /  Feinberg, Fred M.  658.83 F299M 2013  
41  New era of management /  Daft, Richard L. 658 D124N 2012  
42  Nursing today : transition and trends /  Zerwekh, JoAnn 610.73 Z58N 2015  
43  One thousand years of manga /  Koyama-Richard, Brigitte 741.5952 K88O 2007  
44  Operating systems : internals and design principles /  Stallings, William  005.43 S782O 2015  
45  Operations management /  Stevenson, William J. 658.5 S848O 2014  
46  Power brands : measuring, making, and managing brand success  Perrey, Jesko   658.827 P455P 2015  
47  Practical Management Science /  Winston, Wayne L. 658 W783P 2016  
48  Principles of engineering economic analysis / John A. White, 

Kenneth E. Case, David B. Pratt  
White, John A.  658.155 W585P 2012  

49  Principles of toxicology /  Stine, Karen E. 615.9 S854P 2015  
50  Problem solving with C++ /  Savitch, Walter 005.133 S267P 2015  
51  Project economics and decision analysis volume 2 : 

probabilistic Models /  
Mian, M. A. 338.2328 M618P 2011  

52  Project management : tools and tradeoffs /  Klastorin, Ted  658.404 K63P 2011  
53  Rational choice in an uncertain world : the psychology of 

judgment and decision making /  
Hastie, Reid 153.83 H356R 2010  
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54  Research and evaluation in counseling /  Erford, Bradley  158.3 E67R 2015  
55  Rogers' textbook of pediatric intensive care /  Nichols, David G. 618.920028 R729 2016  
56  Smart city : การพฒันาและปรับใชร้ะบบ IT ในการบริหารจดั

การเมือง /  
เอกชยั สุมาลี 307.76 อ873ส 2558  

57  Social responsibility and business /  Ferrell, O. C.  658.408 F383S 2011  
58  Sourcing and supply chain management /  Handfield, Robert B. 658.7 H236S 2011  
59  Starting out with Java : early objects /  Gaddis, Tony  005.133 G123S 2015  
60  Strategic management and competitive advantage : concepts 

and cases /  
Barney, Jay B. 658.4012 B261S 2015  

61  Systems analysis and design : in a changing world /  Satzinger, John W.  004.21 S253S 2012  
62  The beginner's guide to android game development/  Cho, James S. 794.8 C545B 20014  
63  The breakthrough challenge : 10 ways to connect today's profit 

with tomorrow's bottom line /  
Elkington, John 658.408 E43B 2014  

64  The Facebook effect : the inside story of the company that is 
connecting the world /  

Kirkpatrick, David  338.761006754 K59F 
2010  

65  The handbook of market intelligence : understand, compete and 
grow in global markets /  

Hedin, Hans  658.83 H454H 2014  

66  Understanding the theory and design of organizations /  Daft, Richard L. 658.1 D124U 2013  
67  Update on pediatric infectious diseases 2015 /  วีระชยั วฒันวีรเดช  618.92 อ549 2558  
68  กฎหมายส าหรับพยาบาล /  แสงทอง ธีระทองค า   344.0414 ส961ก 2558  
69  กรณีศึกษาปัญหาและวิธีการแกไ้ขปัญหาของแผนกส่วนหนา้ของ

โรงแรมแชงกรี-ล่า (CD สหกิจศึกษา) /  
วลัยา เทพประสิทธ์ิ  CD/PR 00369 2554  

70  กระบวนการพยาบาลและการประยกุตใ์ช ้: สมดุลน ้าและ 
อิเลก็โทรไลต ์/  

ทิพยฆ์มัพร เกษโกมล 616.3992 ท461ก 2558  

71  การคน้หาขอ้มลูดว้ยภาพถ่ายจากโทรศพัทมื์อถือ (CD โครงงาน)  โชติชนิต กาญจนะทวี  CD/PR 00739 2554  
72  การควบคุมหุ่นยนตด์ว้ยค าสัง่เสียงเพ่ือใชใ้นการแข่งขนัหุ่นยนต์

เพื่อนอจัฉริยะชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2554 (CD สหกิจ
ศึกษา) /  

ตนาวิน สดุดี  CD/PR 00923 2554  

73  การจดัการการเงินธุรกิจ /  รอสส์, สตีเฟน เอ. 658.15 ร195ป 2557  
74  การจดัการดา้นการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว /  บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา  338.4791 บ563ก 2558  
75  การจดัการทรัพยากรมนุษย ์: แนวทางใหม่ /  ประเวศน์ มหารัตน์สกลุ  658.3 ป384ก 2558  
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76  การจดัการท่าอากาศยาน /  บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา  387.736 บ563ก 2551  
77  การจดัการท่ีพกัตากอากาศ /  อริสรา เสยานนท ์ 647.94068 อ398ก 2558  
78  การจดัการผลิตภณัฑแ์ละการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ /  ชลธิศ ดาราวงษ ์ 658.575 ช224ก 2558  
79  การจดัการภาวะโภชนาการในผูสู้งอาย ุ/  วีรศกัด์ิ เมืองไพศาล 613.0438 ก446 2557  
80  การจดัการสินเช่ือ /  กฤษฎา สงัขมณี  658.88 ก279ก 2558  
81  การจ าลองโมเลกลุของสารจากพืชในการออกฤทธ์ิเป็นสารยบัย ั้ง

รีเซปเตอร์ไทโรซีน ไคเนส และ HSP90 /  
ธนินทรั์ฐ ส าเริง  CD/PA 00086 2554  

82  การใชผ้งเมือกจากเมลด็แมงลกัเป็นพรีไบโอติกในการผลิต
ไอศกรีมโยเกิร์ต ( CD โครงงาน) /  

อารีรัตน์ อิฎฐกรพนัธ์ CD/PR 00829 2555  

83  การใชผ้งเยือ่ฟักขา้วแหง้เป็นสารกนัหืนในผลิตภณัฑ ์
มายองเนส ( CD โครงงาน) /  

ณฐัพร ตะเภาทอง  CD/PR 00827 2555  

84  การใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง /  พดัชา หลิมวฒันา  CD/PA 00067 2554  
85  การดูแลผูป่้วยโรคเบาหวานท่ียากต่อการรักษา /  วีระศกัด์ิ ศรินนภากร 616.462 ก451 2557  
86  การดูแลรักษาวตัถุพิพิธภณัฑ ์/  จิราภรณ์ อรัณยะนาค  069.53 จ535ก 2558  
87  การเดินทาง 70 กา้วเพ่ือปลดทุกขท์างการเงินส าหรับสาวท่ี

ตอ้งการยนืบนขาตวัเอง /  
นิธิณฐั เกวลิน  พ 332.024 น613ก 2557  

88  การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ การวิเคราะห์และแปลผลส าหรับ
พยาบาลเวชปฏิบติั /  

จิดาภา เรือนใจมัน่ 616.0756 จ391ก 2558  

89  การตรวจสอบวิธีวิเคราะห์สาร B-sitosterol ในใบกฤษฎาดว้ย
เทคนิค TLC-densitometry /  

รุ่งวิทย ์เอ่ียมสหเกียรติ  CD/PA 00072 2554  

90  การตรวจสอบสินคา้คงเหลือ ในระหวา่ง เดือน มีนาคม - 
พฤษภาคม 2554 โรงแรม แกรนด ์เดอ วิลล ์(CD สหกิจศึกษา)  

ณฐักฤตา ไทยานนท ์ CD/PR 00590 2554  

91  การตรวจสมัภาษณ์ทางจิตเวช /  มาโนช หล่อตระกลู 616.89 ก451 2558  
92  การตั้งสูตรต ารับและการประเมินน ้ายาบว้นปากหญา้ดอกขาว

ส าหรับอดบุหร่ี /  
ภทัราภรณ์ ศรีทองแดง  CD/PA 00147 2555  

93  การตั้งสูตรต ารับและการประเมินยาบว้นปากชนิดเมด็ฟู่  วรเชษฐ ์แสนกลา้  CD/PA 00077 2554  
94  การน าเขา้วตัถุดิบเสน้ดา้ยจากต่างประเทศ  

(CD สหกิจศึกษา) /  
วิไลลกัษณ์ ลีลาวลัลภ  CD/PR 00506 2554  

95  การน าเชลแลก็มาใชเ้พ่ือเป็นสารก่อเมทริกซ์ในระบบน าส่งยา
แบบลอยตวัในกระเพาะอาหาร /  

จงรักษ ์งามศิล  CD/PA 00089 2554  

96  การบริหารการพยาบาล /  นิตยา ศรีญาณลกัษณ์ 610.73068 ก459 2557  
97  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์/  จตุรงค ์ศรีวงษว์รรณะ  658.3 จ138ก 2558  
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98  การบญัชีบริหาร /  บรูเวอร์, พีเตอร์ ซี.  657 บ231ก 2558  
99  การบนัทึกบญัชีลกูหน้ี-เจา้หน้ี (CD สหกิจศึกษา) /  เอมิศรา นิลวงศ ์ CD/PR 00975 2553  
100  การประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารยส์งัเวียน อินทรวิชยั ดา้น

ตลาดการเงินไทย" คร้ังท่ี 23 ประจ าปี 2558 /  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ GP 332.4 ก475 2558  

101  การประเมินภาวะสุขภาพผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ: การประยกุตใ์ชใ้น
การพยาบาล /  

ผอ่งพรรณ อรุณแสง  618.970231 ผ225ก 2558  

102  การประยกุตใ์ชเ้สน้ใยพอลิเมอร์ HDPE เสริมก าลงัในซีเมนตม์อร์
ตาร์ (CD สหกิจศึกษา) /  

ธวชัชยั นนัทคีรี  CD/PR 00869 2554  

103  การปรับปรุงขั้นตอนการจดัเตรียมช้ินส่วน Reinforcement 
quarter lock piller upper right hand ส าหรับ Toyota Hilux Vigo 
แผนก คลงัสินคา้ OME ณ บริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟค
เจอร่ิง จ  ากดั (มหาชน) ( CD สหกิจศึกษา) /  

สิขรินทร์ พลอยสุข  CD/PR 00377 2554  

104  การป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของการรักษาดว้ยยาวาร์
ฟารินในผูป่้วยโรคหวัใจเตน้ผิดจงัหวะชนิดสัน่พร้ิว ณ 
โรงพยาบาลต ารวจ /  

นฐัพงษ ์พวงทอง  CD/PA 00134 2555  

105  การเปรียบเทียบความคงตวัของยาเตรียมเฉพาะคราวรานิทิดีน โฮ
โดรคลอไรตท่ี์เตรียมจากเมด็ยาต่างบริษทั /  

กรกมล เป่ียมฟ้า  CD/PA 00141 2555  

106  การเปรียบเทียบดา้นความถ่ีของโรคหืดในผูใ้หญ่ระหวา่งผูป่้วย
โรคหืดท่ีเขา้รับการรักษาในคลินิกโรคหืดอยา่งง่าย และคลินิก
ผูป่้วยนอกทัว่ไป ในโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี /  

นราพร จองจ าเริญ  CD/PA 00085 2554  

107  การเปรียบเทียบปริมาณสาร Eugenol และฤทธ์ิตา้นเช้ือ 
Streptococcus mutans จากน ้ามนักานพลท่ีูเตรียมจากวิธีสกดัแบบ
ต่าง ๆ /  

กิจจิณฎัฐ ์วิมลกาญจนา  CD/PA 00137 2555  

108  การเปรียบเทียบปริมาณสารส าคญัและฤทธ์ิทางชีวภาพของผล
มะขามป้อมท่ีเตรียมโดยวิธีการสกดัแบบต่างๆ /  

ปฐมา โสภาช  CD/PA 00145 2555  

109  การเปล่ียนแปลงและการพฒันาองคก์าร /  จิตติ รัศมีธรรมโชติ  658.406 จ419ก 2558  
110  การแปรรูปวตัถุดิบท่ีเหลือใชเ้ป็นขนมคุกก้ีสมุนไพรใบกะเพรา 

(CD สหกิจศึกษา) /  
พรนิภา คา้ขา้ว  CD/PR 00617 2553  

111  การผลิตโยเกิร์ตขา้วกลอ้งพนัธ์ุหอมนิล ( CD โครงงาน)  วิญญู  ช่วยแกว้  CD/PR 00824 2555  
112  การผลิตสารใหก้ล่ินรสจากโปรตีนถัว่เหลืองโดยใชก้ระบวนการ

ใหค้วามร้อน (CD โครงงาน) /  
ฉตัรมงคล กอบกิจเจริญ  CD/PR 00874 2555  

113  การพยาบาลจิตเวช /  วีณา เจ๊ียบนา 616.804231 ก492 2558  
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114  การพยาบาลจิตเวช : สารส่ือประสาทกบัการพยาบาลผูป่้วยท่ี

ไดรั้บยาจิตเวช /  
เอ้ือญาติ ชูช่ืน  616.804231 อ929ก 2557  

115  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 /  ฉวีวรรณ สตัยธรรม  616.804231 ก492 2557 ล1  
116  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 /  ฉวีวรรณ สตัยธรรม  616.804231 ก492 2556 ล2  
117  การพยาบาลเดก็ เล่ม 1 /  พรทิพย ์ศิริบูรณ์พิพฒันา 618.9200231 ก492 2556 ล1  
118  การพยาบาลในระยะคลอด : แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบติั /  นนัทพร แสนศิริพนัธ์ 618.20231 น419ก 2558  
119  การพยาบาลบุคคลท่ีมีภาวะช็อก /  วิลาวลัย ์อุดมการเกษตร  616.028 ว719ก 2558  
120  การพยาบาลปัญหาส าคญัของผูสู้งอาย ุ: การน าใช ้/  ผอ่งพรรณ อรุณแสง  618.970231 ผ225ก 2555  
121  การพยาบาลมารดาท่ีมีการคลอดยากและการช่วยคลอด /  ศิริวรรณ แสงอินทร์ 618.20231 ศ486ก 2557  
122  การพยาบาลมารดาหลงัคลอดท่ีมีความต่างทางวฒันธรรม /  ศิริพนัธ์ุ ศิริพนัธ์ุ 618.6 ศ465ก 2557  
123  การพยาบาลศลัยศาสตร์วิกฤต /  รัชนี เบญจธนงั  616.025 ก492 2558  
124  การพยาบาลสตรีตั้งครรภ ์ท่ีมีความเส่ียงสูง 1 /  สมบูรณ์ บุณยเกียรติ  618.3 ส258ก 2557 ล1  
125  การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภแ์ละระยะคลอด /  มาลีวลั เลิศสาครศิริ 618.20231 ม516ก 2558  
126  การพยาบาลอนามยัชุมชน : แนวคิด หลกัการและการปฏิบติัการ

พยาบาล /  
จริยาวตัร คมพยคัฆ ์ 610.7343 ก492 2554  

127  การพยาบาลอาชีวอนามยั : แนวคิดและการปฏิบติั /  พิมพพ์รรณ ศิลปสุวรรณ 613.62 พ718ก 2558  
128  การพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื /  บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา  338.4791 บ563ก 2557  
129  การพฒันาเคร่ืองควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าดว้ยแอนดรอยโ์ฟน  

(CD โครงงาน) /  
ธเนศร์ ธุวะค า  CD/PR 00883 2554  

130  การพฒันาเคร่ืองวดัปริมาณกมัมนัตภาพรังสีประจ าบุคคล ชนิด
เกบ็ขอ้มลูบนหน่วยความจ า (CD สหกิจศึกษา) /  

ธีระยทุธ นรวรางกรู  CD/PR 00326 2554  

131  การพฒันาดปรแกรมคน้คืนภาพภาษามือไทยจากค าศพัทบ์น
ระบบปฎิบติัการแอนดรอยด ์(CD โครงงาน)  

ศิริพงษ ์สุขสบาย  CD/PR 00915 2555  

132  การพฒันาน ้ากระสายยาส าหรับเตรียมเฉพาะคราว /  นพพล พฒัโนทยั  CD/PA 00066 2554  
133  การพฒันาผลิตภณัฑบ์าลม์สต๊ิกจากน ้ามนัตะไคร์หอม /  พนิดา ศรีวะรมย ์ CD/PA 00074 2554  
134  การพฒันาระบบงานส าหรับร้านขายเส้ือผา้นกัเรียนโดยการ

จดัการฐานขอ้มลู Microsoft SQL Server  (CD โครงงาน) /  
เสาวลกัษณ์ สุวรส  CD/PR 00922 2555  

135  การพฒันาระบบติดตามตวัผา่นกเูกิล แมปส์ (CD โครงงาน) /  อ านาจ แกว้จรูญ  CD/PR 00658 2554  
136  การพฒันาระบบบริหารการจดัการและการจดัเกบ็เอกสาร 

ส าหรับงานร้านขายหนงัสือ โดยใชท้ฤษฎี Efficient Consumer 
Response (ECR) (CD โครงงาน) /  
 

ศรินรัตน์ รุจิเรืองชยั  CD/PR 00881 2555  
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137  การพฒันาระบบบริหารงานขายสินคา้ โดยใชร้ะบบการจดัการ

ฐานขอ้มลู Microsoft SQL Server 2008 R2 กรณีศึกษา "ระบบ
บริหารงานร้านขายปืนและอุปกรณ์บีบีกนั" (CD โครงงาน) /  

ณฐัพล ถาวรวงศ ์ CD/PR 00862 2555  

138   การพฒันาระบบประเมินผลสมรรถนะความสามารถแบบออนไลน์ หยาดรุ้ง สิทธิจนัทร์ PA 006 ห234ก 2557  
139  การพฒันาระบบระบุต าแหน่งบนโทรศพัทโ์ดยไม่ใช ้จีพีเอส  

(CD โครงงาน) /  
ธีรศกัด์ิ ศรีเพง็  CD/PR 00669 2554  

140  การพฒันาระบบเวบ็ปแพพลิเคชัน่ส าหรับสหกิจศึกษา 
(CD โครงงาน) /  

นงลกัษณ์ อวยพร  CD/PR 00916 2554  

141  การพฒันาและประเมินสูตรต ารับรักษาสิวในรูปแบบ 
ไมโครอิมลัชนัเจลจากสารสกดัเปลือกผลมงัคุด /  

ออ้มจิตร์ สมภกัดี  CD/PA 00070 2554  

142  การพฒันาวอฟตแ์วร์ส าหรับบริหารงานร้านขายยาเวชภณัฑ ์โดย
ใชห้ลกัการบริหารสินคา้คงคลงัแบบ First In First Out  
(CD โครงงาน) /  

ณฐัพร ทางถูก  CD/PR 00880 2555  

143  การพฒันาวิธีสกดัผลมะขามป้อมท่ีมีปริมาณสารส าคญัและฤทธ์ิ
ตา้นอนุมลูอิสระสูง /  

วราภรณ์ กณัฑวงษ ์  CD/PA 00076 2554  

144  การพฒันาสูตรต ารับเจลมาส์กลอกหนา้ส าหรับรักษาสิวจากสาร
สกดัเปลือกผลมงัคุดและไข่ขาว /  

วรเดช สุขเดโชสวา่ง  CD/PA 00143 2555  

145  การพฒันาสูตรต ารับแผน่ฟิลม์น ้ามนักานพลเูพ่ือระงบักล่ินปากท่ี
มีสาเหตุมาจากเช้ือแบคทีเรีย /  

วสุรัตน์ สงัวรณ์  CD/PA 00073 2554  

146  การพฒันาสูตรมอร์ตา้ผสมน ้ายางส าหรับใชเ้ป็นตวัเช่ือมประสาน
รอยร้าว ในคลองส่งน ้าชลประทาน (CD โครงงาน) /  

สุขสนัต ์พิริยะคณานนท ์ CD/PR 00700 2554  

147  การพฒันาแหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากพลงังานลมเพ่ือ
น าไปใชก้บัเคร่ืองก าเนิดก๊าซโอโซน (CD โครงงาน) /  

ณฐัวฒิุ สารสุข  CD/PR 00318 2554  

148  การพฒันาอุปกรณ์ช่วยในการจ่ายยาน ้าในเดก็ /  วิมุตติ รัตนพนัธ์   CD/PA 00068 2554  
149  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา

เสพติด อ  าเภอโกสัมพีนคร จงัหวดัก าแพงเพชร /  
สมบติั เสียมทอง PA 362.29 ส255ก 2553  

150  การยอมรับของผูบ้ริโภคชาวต่างชาติท่ีมีต่อขา้วไทย  
(CD โครงงาน) /  

กนกกานต ์ภิราญค า  CD/PR 00873 2555  

151  การแยกสลายดว้ยน ้าบางส่วนของเชลแลก็เพ่ือใชเ้ป็นสารก่อเมท
ริกซ์ในระบบน าส่งยาชนิดลอยตวัในกระเพาะอาหาร /  

อฒัชยั โนด า  CD/PA 00078 2554  

152  การรักษาพยาบาลโรคเบ้ืองตน้ /  วราภรณ์ บุญเชียง 610.73 ก499 2558  
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153  การวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น /  สุวิมล วอ่งวาณิช  001.4 ส882ก 2558  
154  การวินิจฉยัสุขภาพจากการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการในเวชปฏิบติั

ปฐมภมิูส าหรับพยาบาล แพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์/  
วิโรจน์ ไววานิชกิจ  616.075 ก514 2555  

155  การศึกษาความคงตวัทางกายภาพและเคมีของต ารับยาเตรียม
เฉพาะคราวยาน ้าแขวนตะกอนไรแฟมปิซินท่ีเตรียมข้ึนใน
โรงพยาบาล   

ธนิตา ละอองศรี  CD/PA 00139 2555  

156  การศึกษาความคงสภาพของยา Rifampicin ในต ารับยาเตรียม
พิเศษเฉพาะราย /  

นริศรา พงษพ์ชัรินทร์  CD/PA 00065 2554  

157  การศึกษาความคาดหวงัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามต่อ
บทบาทเภสชักรชุมชนดา้นการช่วยเลิกบุหร่ี /  

เบญ็จา สุขราม  CD/PA 00082 2554  

158  การศึกษาความชุกของการปวดประจ าเดือนชนิดปฐมภมิู 
พฤติกรรมการจดัการตนเอง และความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยับาง
ประการกบัการปวดประจ าเดือนชนิดปฐมภมิูของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัสยาม /  

วารุณี เพไร  CD/RH 00064 2555  

159  การศึกษาความตอ้งการพ้ืนฐานของลกูคา้ท่ีมีต่อสายการบินแอร์
โรสวิท  กรณีศึกษา สายการบินแอร์โรสวิท กรุงเทพมหานคร 
(CDสหกิจศึกษา) /  

อริสา พรมป้อง  CD/PR 00335 2554  

160  การศึกษาความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีใชบ้ริการ ภตัตาคาร Zeus 
Beach Bar โรงแรมอปัสราบีชรีสอร์ท แอนด ์สปา (CD สหกิจศึกษา)  

เอมอร สายทอง  CD/PR 00357 2554  

161  การศึกษาความมีวินยัในตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัสยาม (CD วิจยั) /  

อรทิพา ส่องศิริ  CD/RH 00047 2551  

162  การศึกษาความวิตกกงัวลต่อสุขภาพของตนเองและปัญหาการใช้
ยาของผูสู้งอายใุนศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายบุา้น
บางแค /  

มนสัชนก เข่ือนเพช็ร์  CD/PA 00096 2554  

163  การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความแปรปรวนของค่า INR กบั
อาการแทรกซอ้นของผูป่้วยท่ีใชว้าร์ฟารินเน่ืองจากการผา่ตดั
เปล่ียนล้ินหวัใจในคลินิกวาร์ฟารินในโรงพยาบาลต ารวจ /  

ณฐัาพร สุวรรณธาดา  CD/PA 00146 2555  

164  การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงสนบัสนุนทางสงัคมและ
ความวิตกกงัวล ของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ท่ีเขา้รับการตรวจรักษาใน
โรงพยาบาลสมุทรสาคร (CD วิจยั) /  

สุสารี ประคินกิจ  CD/RH 00009 2552  

165  การศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพและความคงตวัทางเคมีของ 
ไรแฟมปิซิน-ไชโคลเดกตริน ในรูปแบบการน าส่งยาเขา้สู่ปอด /  

กมลพร จงชนะพงศ ์ CD/PA 00138 2555  
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166  การศึกษาคุณสมบติัทางดา้นก าลงัของดินซีเมน้ตผ์สมน ้ายางพารา

(CD โครงงาน) /  
ธิติพงศ ์หล่อพิศาลชยั  CD/PR 01104 2556  

167  การศึกษาโครงสร้างบา้นพกัอาศยั 2 ชั้นและความปลอดภยัใน
งานก่อสร้าง บริษทั เพอร์เฟค บิลเดอร์ 2001 จ  ากดั (CD สหกิจศึกษา)  

ศุภฉตัร โศภาพิมลลกัษณ์  CD/PR 00302 2553  

168  การศึกษาทศันคติของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
สาขาการบริบาลทางเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยั
สยาม /  

อิงอร สอนนอ้ย  CD/PA 00204 2556  

169  การศึกษาทศันคติและพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชนชาติอินเดีย 
กรณีศึกษา บริษทั เวลคมัทวัร์ จ  ากดั จ.นนทบุรี (CD สหกิจศึกษา)  

รพิรัตน์ ชุ่มช่ืน  CD/PR 00813 2552  

170  การศึกษาเทคนิคและวิธีการแกไ้ขปัญหาการติดตั้งผนงัส าเร็จรูป 
(CD โครงงาน) /  

เด่นพงษ ์ตรีบุพชาติสกลุ  CD/PR 00421 2552  

171  การศึกษาเทคนิคและวิธีการแกไ้ขปัญหาความล่าชา้ในงาน
ก่อสร้าง กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างอาคารชุดพกัอาศยัวิชแอ
ทสามยา่น บริษทั อรุณ ชยัเสรี คอนซลัต้ิง เอนจิเนียร์ส จ ากดั (CD 
สหกิจศึกษา) /  

มยรีุ สิทธิ  CD/PR 01142 2552  

172  การศึกษาเทคโนโลย ีDSLAM ขนาดเลก็ (CD สหกิจศึกษา) /  ธนกฤต ตั้งไทยขวญั  CD/PR 00372 2553  
173  การศึกษาปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคในการเขา้ร่วมโครงการร้านยา

คุณภาพของร้านยาทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังธนบุรี /  
กฤษฎา วงษา  CD/PA 00081 2554  

174  การศึกษาปัญหาดา้นเทคนิคของผูอ้ยูอ่าศยัอาคารชุดในเขต
กรุงเทพมหานคร (CD โครงงาน) /  

ชลนที ภทัรเสรีวงศ ์ CD/PR 00854 2551  

175  การศึกษาปัญหาและการวิเคราะห์ความเส่ียงส าหรับงานท่อดนั
ลอด (CDโครงงาน ) /  

นเรนทร์ฤทธ์ิ นามบุตร  CD/PR 00573 2552  

176  การศึกษาปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาเพ่ือพฒันาคุณภาพ
งานบริการ แผนกตัว๋และรับจอง บริษทั รุ่งทรัพยก์ารท่องเท่ียว 
จ  ากดั(CD สหกิจศึกษา) /  

ศิริรรัตน์ เถลิงนวชาติ  CD/PR 00354 2554  

177  การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค (AQ) ระหวา่งนกัศึกษาเภสชัศาสตร์ ชั้นปีต่างๆ ของ
มหาวิทยาสยาม /  

ณิชชาภทัร ดาราฉาย  CD/PA 00093 2554  

178  การศึกษาผลของต ารับยาสมุนไพรร่วมกบัยาแผนปัจจุบนัในการ
รักษาผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ณ โรงพยาบาลบา้นตาขนุ /  

เบญจมาศ ทองมณี  CD/PA 00140 2555  

179  การศึกษารูปแบบการสัง่ใชย้า Ciprofloxacin ในโรงพยาบาล 
ราชพิพฒัน์ /  

วรลกัษณ์ ทงัสุภติู  CD/PA 00084 2554  
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180  การศึกษาลกัษณะงานและคุณภาพชีวิตการท างานของเภสชักร

โรงพยาบาล /  
ธีระวฒัน์ ดวงคะชาติ  CD/PA 00079 2554  

181  การศึกษาวิธีการปรับหมึกของเคร่ืองพิมพมิ์ตซูบิชิ รุ่น 3 เอฟ และ 
รุ่นไดมอนด ์3000 (CD สหกิจศึกษา) /  

สิทธิพล จ านงกลดั  CD/PR 00609 2554  

182  การสร้างระบบฐานขอ้มลูเพื่อผูบ้ริหารส าหรับคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม (CD โครงงาน) /  

เขมจิรา จนัทรา  CD/PR 00924 2554  

183  การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในชุมชน : การประยกุต์
แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบติั /  

อาภาพร เผา่วฒันา  613 อ634ก 2556  

184  การส ารวจความรู้ของคนในชุมชนคลองตาแป้นในเร่ืองความ
แตกต่างระหวา่งการแพย้ากบัอาการขา้งเคียงจากยา /  

ปรียภรณ์ ศรีจรัสกลุ  CD/PA 00083 2554  

185  การส ารวจความเหมาะสมในการจ่ายยาฆ่าเช้ือราชนิดทาในผูป่้วย
โรคกลากโดยเภสชักรชุมชน /  

ภทัราภรณ์ จนัทรานภาภรณ์  CD/PA 00097 2554  

186  การส ารวจตน้ทุนของร้านขายยาคุณภาพในกรุงเทพมหานคร ฝ่ัง
ธนบุรี /  

สกาวรัตน์ ตะเคียนทอง  CD/PA 00094 2554  

187  การส ารวจแนวทางการจ่ายยาบรรเทาอาการไอของเภสชักร
ชุมชน /  

นิรชา โพธ์ิเล้ียง  CD/PA 00091 2554  

188  การส ารวจแนวทางการจ่ายยาส าหรับผูป่้วยโรคไมเกรนของเภสชั
กรชุมชน /  

แจ่มจรัส วิชยัสืบ  CD/PA 00090 2554  

189  การส ารวจปัญหายาเหลือใชใ้นผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลรัฐใน
กรุงเทพมหานคร /  

ประเวท การเมือง  CD/PA 00088 2554  

190  การออกแบบเพ่ือการสร้างสรรคง์านแต่งงานโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ บริษทั จิรายเุดอะเวดด้ิงแพลนเนอร์ จ  ากดั แผนก 
คอมพิวเตอร์กราฟิค (CDสหกิจศึกษา) /  

พลวฒัน์ สงัขก์รด  CD/PR 00472 2554  

191  การออกแบบและปรับแต่งค่าโมดูลการขายของโปรแกรม SAP 
กรณีศึกษา: ธุรกิจขายสินคา้อุปกรณ์ไอที (บริการ)  

ปฐมพงษ ์ฤกษส์มุทร PA 005.713 ป142ก 2555  

192  การออกแบบและปรับแต่งค่าโมดูลการขายของโปรแกรม SAP 
กรณีศึกษา: ธุรกิจขายสินคา้อุปกรณ์ไอที 

สนัฐิติ เช่ือมสุข PA 005.713 ส559ก 2555  

193  การออกแบบและพฒันาเคร่ืองอบฟิลม์หดฝาขวดน ้า (CD 
โครงงาน) /  

เอกชยั แซ่เอ้ียะ  CD/PR 00917 2555  

194  การออกแบบและสร้างเคร่ืองดกัจบัฝุ่ นละอองแบบเวนทูรีสครับ
เบอร์ (CD โครงงาน) /  

ธวชัชยั อมรสิริกลุชยั  CD/PR 00878 2555  

195  การออกแบบและสร้างเคร่ืองมือหา้มเลือด ( CD โครงงาน)  มานิตย ์ดีโสภา  CD/PR 00665 2554  
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196  การออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุมอินดกัชัน่ มอเตอร์

สามเฟสดว้ยแมกเนติกคอนแทคเตอร์ (CD โครงงาน) /  
อรฉตัร์ บุญสม  CD/PR 00887 2555  

197  การออกแบบและสร้างตวัถงัรถยนตโ์ดยใชไ้ฟเบอร์ส าหรับรถ 
Student Formul  Car 2010-2011 (CD โครงงาน) /  

อรรถชยั ขาวแก ้ CD/PR 00595 2554  

198  การออกแบบและสร้างส่ือการเรียนเลขเศษส่วนโดยใชก้าร
แสดงผลบนจอแอลอีดีควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์  
(CD โครงงาน) /  

สมยัไทย คุม้แกว้  CD/PR 00659 2555  

199  การออกแบบอินเวอร์เตอร์เรโซแนนทอ์นุกรมแบบแหล่งจ่าย
แรงดนั (CD โครงงาน) /  

กรีเพชร พรหมจนัทร์ CD/PR 00661 2555  

200  กมุารเวชศาสตร์ เล่ม 1 /  สมบูรณ์ จนัทร์สกลุพร  618.92 ก721 2557 ล1  
201  กมุารเวชศาสตร์ เล่ม 2 /  สมบูรณ์ จนัทร์สกลุพร  618.92 ก721 2557 ล2  
202  เกม First Arrival บนระบบปฎิบติัการแอนดรอยด ์ 

(CD โครงงาน) /  
สกล อินทร์กล ่า  CD/PR 00652 2554  

203  เกมแพนดา้นกัปีนบนเทคโนโลยไีอโอเอส (CD โครงงาน)  พิทวสั พรหมบรรจง  CD/PR 00655 2554  
204  เกมส์ Mummy Math บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์(CD 

โครงงาน) /  
ณฤทธ์ จนัทร์ศรี  CD/PR 00893 2555  

205  ขอ้ควรระวงัทางกฎหมายของพยาบาล /  มานิตย ์จุมปา  344.0414 ม453ข 2555  
206  ความคาดหวงัของนกัศึกษาต่อบทบาทเภสชักรชุมชนดา้นการ

ช่วยเลิกบุหร่ี : กรณีศึกษามหาวิทยาลยัสยาม /  
อจัฉราพร บุญมรกต  CD/PA 00092 2554  

207  ความพึงพอใจของผูป่้วยท่ีมีต่อการบริบาลทางเภสชักรรม ใน
ผูป่้วยนอก โรงพยาบาลต ารวจ /  

วิภาดา สุดใจ  CD/PA 00136 2555  

208  ความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการท่องเท่ียวของ บริษทั 
โดทูเกเธอร์ ทราเวล จ ากดั(CD สหกิจศึกษา) /  

มณีรัตน์ เน้ือทอง  CD/PR 00353 2554  

209  ความพึงพอใจในการใหบ้ริการน าเท่ียวของบริษทั คลินิคทวัร์ 
จ  ากดั (CD สหกิจศึกษา) /  

พรทิพย ์สุยะวงศ ์ CD/PR 00448 2554  

210  ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคารพาณิชยข์อง
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร (CD วิจยั) /  

จิรวฒิุ หลอมประโคน  CD/RH 00025 2553  

211  ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพตามแบบ BMTI กบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศึกษา คณะพยาบาล  (CD วิจยั) /  

ณฎัฐา อนุตรสญัจ ์ CD/RH 00014 2554  

212  คู่มือปฏิบติัการพยาบาลทางศลัยกรรม /  ส่งศรี รัตนมาลาวงศ ์ 617.0231 ส143ค 2558  
213  เคก้มะม่วงเขมนัต า กรณีศึกษา โรงแรม แกรนด ์เดอ วิลล ์

กรุงเทพฯ (CD สหกิจศึกษา) /  
อภิญญา สุภาสาคร  CD/PR 00365 2554  
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214  เคร่ืองแลกธนบตัรเป็นเหรียญอตัโนมติัควบคุมโดยไมโคร 

คอนโทรล เลอร์  (CDโครงงาน) /  
กิมานนท ์ พลูก าลงั  CD/PR 00866 2555  

215  โครงการเยาวชนสร้างสรรคน์วตักรรมทอ้งถ่ิน ปี 4 /  ธนิษฐา สุขะวฒันะ  GP 305.23 ธ265ค 2558  
216  จริยศาสตร์ส าหรับพยาบาล /  สิวลี ศิริไล  174.2 ส729จ 2556  
217  จารึก เร่ืองอศัจรรยค์นยคุปัจจุบนั(ไม่)เคยรู้ (ฉบบัเสริมขอ้มลู

ใหม่) /  
ภควตั ฟสูกลุธรรม  พ 089.95911 จ319 2558  

218  จิตวิทยาบุคลิกภาพร่วมสมยัและจิตบ าบดั /  ศรีเรือน แกว้กงัวาล  155.2 ศ243จ 2558  
219  ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าดว้ยมือถือแบบรับค าสัง่เสียงพดู 

ตอบรับ (CD โครงงาน) /  
เกษมศานต ์สุขสวา่ง  CD/PR 00668 2554  

220  ชุดสาธิตการขนส่งระบบรางดว้ยมอเตอร์เหน่ียวน าเชิงเสน้แบบ
หน่ึงขา้ง (CD โครงงาน) /  

ณฐัพล โสภา  CD/PR 00701 2555  

221  ตอบโจทยส่ิ์งแวดลอ้มทอ้งถ่ิน 2 : Roadmap การจดัการขยะ /  พิรียตุม ์วรรณพฤกษ ์ GP 363.728 พ733ต 2558  
222  ตามรอยเสน้ทางทางเศรษฐกิจ สมยัรัฐจารีต : เชียงตุง เมืองลา 

สามตา้ว /  
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง GP 330.951 ต341 2558  

223  ต าราการป้องกนัและรักษาโรคเทา้ในผูป่้วยเบาหวาน /  ณฐัพงศ ์โฆษชุณหนนัท ์ 616.462 ต367 2556  
224  ต าราอายรุศาสตร์ เล่ม 1/  ชุษณา สวนกระต่าย 616 ต367 2558 ล1  
225  ต าราอายรุศาสตร์ เล่ม 2 /  ชุษณา สวนกระต่าย 616 ต367 2558 ล2  
226  ติดปีกบินสู่ AEC /  เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ  พ 158.7 ก768ต 2558  
227  ถอดรหสัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด ทิศนา แขมมณี  371.102 ท512ถ 2558  
228  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 1 : วินยปิฎเก มหาวิภงฺคปาลิ 

(ปฐโม ภาโค) /  
พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต)  

อ 294.382 ท121 2557 ล1  

229  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 2 : วินยปิฎเก มหาวิภงฺคปาลิ 
(ทุติโย ภาโค) /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล2  

230  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 3 : วินยปิฎเก ภิกฺขณีุวิภงฺคปาลิ  พระราชสุธี (โสภณ โสภณจิตโต) อ 294.382 ท121 2557 ล3  
231  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 4 : วินยปิฎเก มหาวคฺคปาลิ 

(ปฐโม ภาโค) /  
พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล4  

232  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 5 : วินยปิฎเก มหาวคฺคปาลิ 
(ทุติโย ภาโค) /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล5  

233  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 6 : วินยปิฎเก จุลฺลวคฺคปาลิ 
(ปฐโม ภาโค) /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล6  

234  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 7 : วินยปิฎเก จุลฺลวคฺคปาลิ 
(ทุติโย ภาโค) /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล7  
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ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
235  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 8 : วินยปิฎเก ปริวารปาลิ /  พระราชสุธี (โสภณ โสภณ

จิตโต) 
อ 294.382 ท121 2557 ล8  

236  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 9 : สุตฺตนฺตปิฎเก ทีฆ
นิกายสฺส สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล9  

237  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 10 : สตฺตนฺตปิฎเก ทีฆ
นิกายสฺส มหาวคฺคปาลิ /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล10  

238  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 11 : สุตฺตนฺตปิฎเก ทีฆ
นิกายสฺส ปาฏกวคฺคปาลิ /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล11  

239  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 12 : สุตฺตนฺตปิฎเก มชฺฌิมนิ
กายสฺส มลูปณฺณาสกปาลิ /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล12  

240  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 13 : สุตฺตนฺตปิฎเก มชฺฌิมนิ
กายสฺส มชฌิมปณฺณาสกปาลิ /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล13  

241  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 14 : สุตฺตนฺตปิฎเก มชฺฌิมนิ
กายสฺส อุปริปณฺณาสกปาลิ /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล14  

242  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 15 : สุตฺตนฺตปิฎเก ส ยตฺุต
นิกายสฺส สคาถวคฺคส ยตฺุตปาลิ /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล15  

243  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 16 : สุตฺตนฺตปิฎเก ส ยตฺุต
นิกายสฺส นิทานวคฺคส ยตฺุตปาลิ /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล16  

244  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 17 : สุตฺตนฺตปิฎเก ส ยตฺุต
นิกายสฺส ขนฺธวารวคฺคส ยตฺุตปาลิ /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล17  

245  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 18 : สุตฺตนฺตปิฎเก ส ยตฺุต
นิกายสฺส สฬายตนวคฺคส ยตฺุตปาลิ /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล18  

246  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 19 : สุตฺตนฺตปิฎเก ส ยตฺุต
นิกายสฺส มหาวารวคฺคส ยตฺุตปาลิ /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล19  

247  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 20 : สุตฺตนฺตปิฎเก องฺคุตฺตร
นิกายสฺส เอกกนิปาต - ทุกนิปาต - ติกนิปาตปาลิ /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล20  

248  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 21 : สุตฺตนฺตปิฎเก องฺคุตฺตร
นิกายสฺส จตุกฺกนิปาตปาลิ /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล21  

249  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 22 : สุตฺตนฺตปิฎเก องฺคุตฺตร
นิกายสฺส ปญฺจกนิปาต - ฉกฺกนิปาตปาลิ /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล22  

250  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 23 : สุตฺตนฺตปิฎเก องฺคุตฺตร
นิกายสฺส สตฺตกนิปาต - อฏฐกนิปาต - นวกนิปาตปาลิ /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล23  
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ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
251  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 24 : สุตฺตนฺตปิฎเก องฺคุตฺตร

นิกายสฺส ทสกนิปาต - เอกาทสกนิปาตปาลิ /  
พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล24  

252  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 25 : สุตฺตนฺตปิฏเก ขทฺุทก
นิกายสฺส ขทฺุทกปาฐ - ธมฺมปท - อุทาน - อิติวตฺุตก - สุตฺตนิปาต
ปาลิ /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล25  

253  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 26 : สุตฺตนฺตปิฏเก ขทฺุทก
นิกายสฺส วิมานวตฺถุ - เปตวตฺถุ - เถรคาถา - เถรีคาถาปาลิ /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล26  

254  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 27 : สุตฺตนฺตปิฏเก ขทฺุทก
นิกายสฺส ชาตกปาลิ (ปฐโม ภาโค) /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล27  

255  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 28 : สุตฺตนฺตปิฏเก ขทฺุทก
นิกายสฺส ชาตกปาลิ (ทุติโย ภาโค) /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล28  

256  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 29 : สุตฺตนฺตปิฏเก ขทฺุทก
นิกายสฺส มหานิทฺเทสปาลิ /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล29  

257  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 30 : สุตฺตนฺตปิฏเก ขทฺุทก
นิกายสฺส จูฬนิทฺทเทสปาลิ /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล30  

258  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 31 : สุตฺตนฺตปิฏเก ขทฺุทก
นิกายสฺส ปฏิสมฺภิทามคฺคปาลิ /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล31  

259  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 32 : สุตฺตนฺตปิฏเก ขทฺุทก
นิกายสฺส อปทานปาลิ (ปฐโม ภาโค) /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล32  

260  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 33 : สุตฺตนฺตปิฏเก ขทฺุทก
นิกายสฺส อปทานปาลิ (ทุติโย ภาโค) /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล33  

261  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 34 : อภิธมฺมปิฏเก 
ธมฺมสงฺคณิปาลิ /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล34  

262  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 35 : อภิธมฺมปิฏเก วิภงฺคปาลิ   พระราชสุธี (โสภณ โสภณจิตโต) อ 294.382 ท121 2557 ล35  
263  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 36 : อภิธมฺมปิฏเก ธาตุกถา 

ปุคฺคลปญฺญตฺติปาลิ /  
พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล36  

264  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 37 : อภิธมฺมปิฏเก กถาวตฺถุ
ปาลิ /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล37  

265  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 38 : อภิธมฺมปิฏเก ยมกปาลิ 
[ปฐโม ภาโค] /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล38  

266  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 39 : อภิธมฺมปิฏเก ยมกปาลิ 
[ทุติโย ภาโค] /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล39  
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ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
267  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 40 : อภิธมฺมปิฏเก ปฏฐาน

ปาลิ [ปฐโม ภาโค] /  
พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล40  

268  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 41 : อภิธมฺมปิฏเก ปฏฐาน
ปาลิ [ทุติโย ภาโค] /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล41  

269  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 42 : อภิธมฺมปิฏเก ปฏฐาน
ปาลิ [ตติโย ภาโค] /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล42  

270  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 43 : อภิธมฺมปิฏเก ปฏฐาน
ปาลิ [จตุตฺโถ ภาโค] /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล43  

271  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 44 : อภิธมฺมปิฏเก ปฏฐาน
ปาลิ [ปญฺจโม ภาโค] /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล44  

272  ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏก  2549 พทฺุธวสฺเส 45 : อภิธมฺมปิฏเก ปฏฐาน
ปาลิ [ฉฏโฐ ภาโค] /  

พระราชสุธี (โสภณ โสภณ
จิตโต) 

อ 294.382 ท121 2557 ล45  

273  ทอลค์โชว ์ชุด กตญัญู [ดีวีดี]  พงศศ์กัด์ิ ตั้งคณา  DVD 00653 M 2557  
274  ทอลค์โชว ์ชุด คุณธรรมจริยธรรมของขา้ราชการ [ดีวีดี]  พงศศ์กัด์ิ ตั้งคณา  DVD 00654 M 2558  
275  ทอลค์โชว ์ชุด จุดหมายท่ีปลายฝัน [ดีวีดี]  พงศศ์กัด์ิ ตั้งคณา  DVD 00652 M 2557  
276  ทอลค์โชว ์ชุด ส านึกรักแผน่ดิน [ดีวีดี]  พงศศ์กัด์ิ ตั้งคณา  DVD 00655 M 2558  
277  เท่ียววดัไทยในจงัหวดัสมุทรสงคราม /  ไกรนุช ศิริพลู  294.3435 ก975ท 2558  
278  ไทยกบัการเป็นศนูยก์ลางของประชาคมการเมืองและความมัน่คง

อาเซียน : การประชุมระดมสมองคร้ังท่ี 4 /  
ประภสัสร์ เทพชาตรี GP 341.2473 ท932 2558  

279  ไทยกบัการเป็นศนูยก์ลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : การ
ประชุมระดมสมองคร้ังท่ี 5 /  

ประภสัสร์ เทพชาตรี GP 341.2473 ทก932 2558  

280  ไทยกบัการเป็นศนูยก์ลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2 
: TU-ASEAN Forum 8 /  

ประภสัสร์ เทพชาตรี GP 341.2473 ทศ932 2558  

281  ไทยกบัการเป็นศนูยก์ลางของประชาคมสงัคมและวฒันธรรม
อาเซียน : การประชุมระดมสมองคร้ังท่ี 6 /  

ประภสัสร์ เทพชาตรี GP 341.2473 ทป932 2558  

282  ธรรมนูญชีวิต : พทุธจริยธรรมเพื่อชีวิตท่ีดีงาม /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)  พ 294.3013 พ349ธ 2555  
283  ธุรกิจน าเท่ียว /  บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา 338.4791 บ563ธ 2558  
284  ธุรกิจสายการบิน /  สมยศ วฒันากมลชยั 387.7 ส274ธ 2557  
285  นมแม่ นมแท ้นมผง นมเทียม /  กิตติ กนัภยั  พ 649.33 น199 2558  
286  นิราศพระบาท โดย สุนทรภู่ ฉบบัไทย-องักฤษ /  เสาวณีย ์นิวาศะบุตร 895.911  น656 2558  
287  แนวทางปฏิบติัอยา่งปลอดภยัในเวชศาสตร์มารดาและทารกใน

ครรภ ์/  
วิบูลย ์เรืองชยันิคม 618.2 น927 2558  
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288  บทบาทของเภสชักรในการใหค้วามรู้เร่ืองภาวะแทรกซอ้นใน

ผูป่้วยนอกของคลินิกโรคไตเร้ือรัง โรงพยาบาลต ารวจ /  
จีรารัฐ คงรอด  CD/PA 00131 2555  

289  บริหารชีวิตดว้ยจิตวิทยา /  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ 158.1 บ228 2558  
290  บวรธรรมบพิตร : ประมวลพระรูป สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก /  
พระศากยวงศว์ิสุทธ์ิ  
(อนิลมาน ธมฺมสากิโย) 

อ 294.363 บ236 2558  

291  บนัทึกการเดินทางบนเสน้ทางวงแหวนอารยธรรมลุ่มน ้าโขง
ตอนบน : เชียงตุง เมืองลา สามตา้ว : รายงานการส ารวจ จากเชียง
ตุง เมืองลา สามตา้ว ถึงเชียงรุ่ง เมืองหลา้ เมืองฮาย /  

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
 

GP 915.91 บ135 2558  

292  บนัทึกเร่ืองเด่นรางวลัพระปกเกลา้ /  อรทยั ก๊กผล   GP 352.1409593 บ268 2558  

293  ปกิณกศิลปวฒันธรรม เล่ม 21 จงัหวดันครราชสีมา /  ธีระ แกว้ประจนัทร์ 915.9304 ป119 2558 ล21  
294  ปกิณกะทอ้งถ่ินไทย : เพ่ิมรายไดท้อ้งถ่ินง่ายๆ แค่พลิกฝ่ามือ /  วฒิุสาร ตนัไชย GP 352.44 ว874ป 2558  
295  ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว /  ศรัญยา วรากลุวิทย ์ 338.4791 ศ159ป 2558  
296  ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการพฒันาตนเองในการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการ ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร.../  
ชุติมณฑน์ วงคก์  ่า PA 371.2 ช616ป 2557  

297  ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
เขา้ร่วมโครงการเก่ียวกบัการเสริมสร้างความสามคัคีในชุมชน ใน
เขตเทศบาลเมืองสระแกว้ อ  าเภอเมือง จงัหวดัสระแกว้ /  

พระมหาเชาวลิต ผนั 
  

PA 179.9 พ358ป 2557  

298  ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
เขา้ร่วมโครงการอบรมเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสธารณภยั
ของสถานีดบัเพลิงถนนจนัทร์ ในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  

คมสนั กรรณเทพ PA 363.37 ค147ป 2556  

299  ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
เขา้ร่วมโครงการเก่ียวกบัการเสริมสร้างความสามคัคีในชุมชน ใน
เขตเทศบาลเมืองสระแกว้ อ  าเภอเมือง จงัหวดัสระแกว้ /  

พระมหาเชาวลิต ผนั
ประเสริฐ 

PA 179.9 พ358ป 2557  

300  ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
เขา้ร่วมโครงการอบรมเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสธารณภยั
ของสถานีดบัเพลิงถนนจนัทร์ ในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  

คมสนั กรรณเทพ PA 363.37 ค147ป 2556  

301  ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าตามโครงการลดการใชพ้ลงังานในภาคราชการของ
บุคลากรท่ีสงักดักระทรวงมหาดไทยในศุนยร์าชการจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา /  

สนัทศัน์  ทนันิธิ PA 333.793217 ส588ป 
2557  

302  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้รับการรักษาตวัซ ้าในผูป่้วยโรคหวัใจ
ลม้เหลว ณ โรงพยาบาลต ารวจ /  

สาวิตรี สายทอง CD/PA 00132 2555  
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303  ปัญหาจากการใชย้าในผูป่้วยโรคไตเร้ือรังท่ีไดรั้บการฟอกเลือด

ดว้ยเคร่ืองไตเทียม /  
จาตุรงค ์อ  านาจครุฑ  CD/PA 00080 2554  

304  เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี 2550 กบัร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกและ
ร่างฉบบัเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ /  

นาถะ ดวงวิชยั อ 342.593 ป725 2558  

305  โปรแกรมซ้ือขายอะไหล่รถยนต ์(CD โครงงาน) /   สุพรัตน์ หม่ืนเจริญ  CD/PR 00699 2554  
306  โปรแกรมตกแต่งรูปภาพออนไลน์ (CD โครงงาน) /  เอกพล โล่สัตยกลุ  CD/PR 00895 2555  
307  โปรแกรมระบบบริหารจดัการร้านอินเตอร์เน็ตแบบเอ้ืออ านวย

ส าหรับสมาชิก (CD โครงงาน)   
ฐิติพนัธ์ ชีวะโกเศรษฐ  CD/PR 00698 2554  

308  โปรแกรมเรียนรู้ค าศพัทบ์นระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ 
(CD โครงงาน) /  

จินตนา ใจดีเจริญ  CD/PR 00742 2554  

309  ผลของการใชส้าร 1- Methylcyclopropene ท่ีมีผลต่อคุณภาพของ
ฝร่ังพนัธ์ุแป้นสีทอง และฝร่ังพนัธ์ุกิมจูภายหลงัการเกบ็เก่ียว ( CD 
โครงงาน) /  

ณฐักิตต์ิ ทาสิทธ์ิ  CD/PR 00871 2555  

310  ผลของยาเมด็รานิทิดีน ไฮโดรคลอไรด ์ต่างบริษทัต่อความคงตวั
ทางกายภาพของยาเตรียมเฉพาะคราว /  

ชลธิชา สอนสุภาพ  CD/PA 00075 2554  

311  ผลของอุณหภมิู  ค่าความเป็นกรด-ด่าง และเกลือ ท่ีมีต่อความคง
ตวัของสารสี และการผลิตสารสีบนถัว่เขียว ถัว่แดง และถัว่ด  า 
โดย Monascus sp. SU1 and SU3 ( CD โครงงาน) /  

วีรยา  แกว้กลม  CD/PR 00826 2555  

312  ผลิตภณัฑแ์ครกเกอร์ปลอดกลแูตนจากแป้งถัว่ผสม (CD โครงงาน)  ณฐัถาพร การสมัฤทธ์ิ  CD/PR 00870 2555  
313  ผูห้ญิงฉลาด แกลง้โง่ขั้นเทพ /  นางสาว พอใจ  พ 155.633 น454ผ 2557  
314  แผนท่ีชีวิต เขม็ทิศชุมชน : เพ่ือแกห้น้ีแกจ้นอยา่งย ัง่ยนื /  เสรี พงศพ์ิศ  พ 307.14 ส929ผ 2555  
315  แผนธุรกิจส าหรับมือใหม่หดัเขียน [ซีดี-รอม] /  สุธี พนาวร CD 658.4012 ส786ผ 2551  
316  ฝันยิง่ใหญ่ หวัใจไม่ยอมแพ ้/  วยูชิิช, นิค พ 158 ว886ฝ 2557  
317  พจนานุกรมศพัท ์ค าอธิบายศพัท ์องักฤษ-ไทย พ้ืนฐานดา้นการ

จดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานท่ีควรรู้ /  
พรวศิน ศิริสวสัด์ิ อ 658.5003 พ278พ 2558  

318  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิคส าหรับพยาบาล [แบบฝึก
ปฏิบติั]/  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิ- 
ราช. สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  

616.070076 มส747พ
2552  

319  พระพทุธเจา้มหาศาสดาโลก ตอนท่ี 1-4 [ดีวีดี]  -  DVD 00660 M 2558 ช1ผ1  
320  พระพทุธเจา้มหาศาสดาโลก ตอนท่ี 5-8 [ดีวีดี]  -  DVD 00660 M 2558 ช1ผ2  
321  พระพทุธเจา้มหาศาสดาโลก ตอนท่ี 9-12 [ดีวีดี]  -  DVD 00660 M 2558 ช1ผ3  
322  พระพทุธเจา้มหาศาสดาโลก ตอนท่ี 13-16 [ดีวีดี]  -  DVD 00660 M 2558 ช1ผ4  
323  พระพทุธเจา้มหาศาสดาโลก ตอนท่ี 17-20 [ดีวีดี]  -  DVD 00660 M 2558 ช1ผ5  
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324  พระพทุธเจา้มหาศาสดาโลก ตอนท่ี 21-24 [ดีวีดี]  -  DVD 00660 M 2558 ช1ผ6  
325  พระพทุธเจา้มหาศาสดาโลก ตอนท่ี 25-28 [ดีวีดี]  -  DVD 00660 M 2558 ช1ผ7  
326  พระพทุธเจา้มหาศาสดาโลก ตอนท่ี 29-32 [ดีวีดี]  -  DVD 00660 M 2558 ช2ผ1  
327  พระพทุธเจา้มหาศาสดาโลก ตอนท่ี 33-36 [ดีวีดี]  -  DVD 00660 M 2558 ช2ผ2  
328  พระพทุธเจา้มหาศาสดาโลก ตอนท่ี 37-40 [ดีวีดี]  -  DVD 00660 M 2558 ช2ผ3  
329  พระพทุธเจา้มหาศาสดาโลก ตอนท่ี 41-44 [ดีวีดี]  -  DVD 00660 M 2558 ช2ผ4  
330  พระพทุธเจา้มหาศาสดาโลก ตอนท่ี 45-48 [ดีวีดี]  -  DVD 00660 M 2558 ช2ผ5  
331  พระพทุธเจา้มหาศาสดาโลก ตอนท่ี 49-52 [ดีวีดี]  -  DVD 00660 M 2558 ช2ผ6  
332  พระพทุธเจา้มหาศาสดาโลก ตอนท่ี 53-55 [ดีวีดี]  -  DVD 00660 M 2558 ช2ผ7  
333  พระสงัฆราชาสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกล

มหาสงัฆปริณายก และสมเดจ็พระสงัฆราชแห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ /  

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

334  พฤติกรรมการบริโภคส่ือส่ิงพิมพเ์พ่ือการเส่ียงโชคของประชากร
ใน เขต บางขนุเทียน /  

อุมาพร ปรีชาชีววฒัน์ PA 302.232 อ846พ 2557  

335  พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม  
( CD วิจยั) /  

จิรภทัร หาญนุสสรณ์  CD/RH 00001 2554  

336  พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการบริโภคอาหารทอ้งถ่ิน
ภาคใตข้องประเทศไทย /  

อภิณทัธ์ บุญนาค CD/T 00212 2558  

337  พฤติกรรมและการรับรู้ความเส่ียงของการใชผ้ลิตภณัฑย์อ้มผม
ของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม /  

ศิริกลุ บุญเกษม  CD/PA 00133 2555  

338  พฒันาเคร่ืองส าหรับท าซีลยางโอริงขนาดเลก็ (CD โครงาน) /  มานิต พบสมยั  CD/PR 01029 2555  
339  พฒันาเวบ็ไซตส์อนการใชโ้ปรแกรมมเูด้ิล (CD โครงงาน)  อภิญญา มานะชยัมงคล  CD/PR 00884 2554  
340  พทุธประวติั ฉบบัจิตรกรรม /  อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉยั  294.361 อ869พ 2558  
341  พทุธประวติัอมตะ /  โชติ จินตแสวง  294.361 ช821พ 2558  
342  พทุธวิธีละกิเลส /   ญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช  

 สกลมหาสังฆปริณายก, สมเด็จพระ  
พ 294.3444 ญ241พ 2558  

343  มุมมองใหม่ : โครงการกิจกรรมขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา : 
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 2555 (SP2) : 43 ตน้แบบ
นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง /  

- GP 371.33 ม636 2553  

344  โมเดลสมการโครงสร้าง /  พลูพงศ ์สุขสวา่ง  519.535 พ866ม 2556  
345  ย  าสม้แขกเพื่อสุขภาพ (CD สหกิจศึกษา) /  ฐิติญา ปันดี  CD/PR 00605 2554  
346  ระบบการจดัการบุคคล (CD โครงงาน) /  สนัติ เล่าทุย  CD/PR 00758 2555  
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347  ระบบการจดัการร้านงานศิลปะงานประติมากรรมออนไลน์  ริสา เลิศเจริญลาภ PA 005.74 ร491ร 2557  
348  ระบบการจดัการสินคา้และวตัถุดิบ กรณีศึกษา บริษทั  

เอ เค เฮาส์ การ์เมนท ์(CD โครงงาน) /  
ปัทมาภรณ์ บุญมาเอง  CD/PR 00750 2555  

349  ระบบควบคุมไฟฟ้าในบา้นดว้ยระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เคล่ือนท่ีมือถือ (CD โครงงาน) /  

ธีรชยั พานทอง  CD/PR 00754 2555  

350  ระบบควบคุมรถบงัคบัวทิยดุว้ยเสียง ผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ีแอน
ดรอยด ์(CD โครงงาน) /  

ปฐมพงษ ์ชาญช่าง  
  

CD/PR 00907 2555  

351  ระบบจองพ้ืนท่ีขายสินคา้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
(CD โครงงาน) /  

สุทธิพงศ ์ขาวสะอาด  CD/PR 00399 2554  

352  ระบบจองหอ้งประชุมหรือสมัมนาออนไลน์แบบรวมศนูย ์ 
(CD โครงงาน) /  

ดิศรณ์ พรหมสมบติั  
  

CD/PR 01094 2556  

353  ระบบจดัการธุรกิจฟิลม์รถยนต ์กรณีศึกษาร้าน พีเค ออโตฟิ้ลม์ 
(CD โครงงาน) /  

สุมาณี วอ่งไววิทยากลุ  CD/PR 00898 2555  

354  ระบบจดัการไฟลเ์อกสาร มคอ.มหาวิทยาลยัสยาม(CDโครงงาน)  สุรีวรรณ ชุณหจิรัฐิติกาล  CD/PR 00657 2554  
355  ระบบจดัการภานนิพนธ์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลยัสยาม (CD โครงงาน) /  
วรรณภา จ าปาสาร  CD/PR 00892 2555  

356  ระบบตรวจจบัโลโกร้ถยนตแ์บบอตัโนมติั (CD โครงงาน)  ยรุนนัต ์เห่งหอม  CD/PR 00740 2554  
357  ระบบตรวจสอบและตอบโตก้ารบุกรุก (CD โครงงาน) /  วงกต หลามสกุล  CD/PR 00647 2554  
358  ระบบถ่ายทอดสดผา่นทางเวบ็ไซต ์กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยาม (CD โครงงาน) /  
อาทิตย ์พจชนิกลุ  CD/PR 00653 2554  

359  ระบบบริหารการจดัการอุตสาหกรรมหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอส.พี.เอ 
จ  ากดั (CD โครงงาน) /  

วิทวสั นากสุก  CD/PR 00834 2552  

360  ระบบบริหารขอ้มลูศิษยเ์ก่า กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม (CD Fครงงาน) 

รัตติยา สง่าโฉม  CD/PR 00395 2554  

361  ระบบบริหารงานเช่าพ้ืนท่ีหา้งสรรพสินคา้ (CD โครงงาน) /  ณฐัวฒิุ พฒันพงศ ์ CD/PR 00921 2555  
362  ระบบบริหารงานเช่าอพาร์ทเมน้ท ์(CD โครงงาน) /  กริชรัตน์ ค  าเฟย  CD/PR 01201 2557  
363  ระบบบริหารงานทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์ /  กมลทิพย ์ไชยก าเนิด PA 005.7565 ก136ร 2557  
364  ระบบบริหารงานร้านขายกระเป๋า (CD โครงงาน) /  บณัฑิต สุพฒันารังษี  CD/PR 00581 2555  
365  ระบบบริหารงานร้านขายของช า (CD โครงงาน) /  ประวฒิุชยั สิทธิสา  CD/PR 00582 2555  
366  ระบบบริหารงานร้านขายคอมพิวเตอร์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เค.พี.

เอน็.คอม.แอนด ์แอดเซสเซอร่ี (CD สหกิจศึกษา) /  
ศกัด์ิดา สงวนศกัด์ิ  CD/PR 00447 2554  

367  ระบบบริหารงานร้านขายเคร่ืองฟอกอากาศ (CD โครงงาน) /  จกัรพนัธ์ ทองดี  CD/PR 00710 2553  
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368  ระบบบริหารงานร้านขายเคร่ืองส าอาง (CD โครงงาน) /  ปรียาภรณ์ โตพาณิชสกุล  CD/PR 00864 2555  
369  ระบบบริหารงานร้านขายตุ๊กตาถกัโครเชต ์(CD โครงงาน) /  บุษกร จนัทร์สมบุญ   CD/PR 00860 2555  
370  ระบบบริหารงานร้านขายผา้คลุมรถยนต ์(CD โครงงาน) /  ขวญัฤดี ดวงเดือน  CD/PR 00861 2555  
371  ระบบบริหารงานร้านขายพลาสติก (CD โครงงาน) /  กญัญากาญจน์ ผาสุข  CD/PR 00697 2553  
372  ระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ (CD โครงงาน) /  อรทยั เล่ียงบุญ  CD/PR 00705 2553  
373  ระบบบริหารงานร้านขายสีพน่รถยนต ์(CD โครงงาน) /  นิติศกัด์ิ จัน่แจ่ม  CD/PR 00584 2555  
374  ระบบบริหารงานร้านขายเส้ือผา้กีฬา (CD โครงงาน) /  รพีพร สุรินทร์  CD/PR 00585 2555  
375  ระบบบริหารงานร้านขายอุปกรณ์เคร่ืองเขียน (CD โครงงาน) /  กญัญารัตน์ เบียดจงัหรีด  CD/PR 00583 2555  
376  ระบบบริหารงานร้านขายอุปกรณ์มวย โดยใชเ้ทคนิคการ

ออกแบบดว้ย Developer Express (CD โครงงาน)   
ณฐัวตัร สุริโย  CD/PR 00859 2555  

377  ระบบบริหารจดัการขอ้มลูพนกังาน แผนก บริษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากดั (มหาชน) (CD สหกิจศึกษา) /  

ชาลิสา หาริชยั  CD/PR 00498 2553  

378  ระบบบริหารจดัการคงคลงั กรณีศึกษาร้านสี เอน็พีซี ฮาร์ดแวร์ 
(CD โครงงาน) /  

ชญานท์ตั ทรงประไพ  CD/PR 00909 2555  

379  ระบบบริหารจดัการร้านจิวเวลร่ี กรณีศึกษาร้าน เซเวน่จิวเวลร่ี 
(CD โครงงาน) /  

สุทธิชยั สิทธ์ิพรสุวรรณ  CD/PR 00891 2555  

380  ระบบบริหารจดัการโรงเรียนสอนขบัรถยนต ์กรณีศึกษา : 
โรงเรียนสอนขบัรถนครศรียานยนต ์(CD โครงงาน) /  

เฉลิมพร ตระกลลกัษณา  CD/PR 00392 2554  

381  ระบบบริหารจดัการสวนสนุกโดยใชอ้าร์เอฟไอดี (CD โครงงาน)  ณรงคฤ์ทธ์ิ พลอยศรีล้ิมพ  CD/PR 00927 2555  
382  ระบบรักษาความปลอดภยัภายในบา้นพกัอาศยัแบบไร้สายท่ีใช้

โมดูลส่ือสารชิกบี ควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์  
(CD โครงงาน) /  

สุริยะ ไชยศิริ  CD/PR 00662 2555  

383  ระบบร้านกระเป๋าออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน เอน็ แบค้ ดีไซน์  
(CD โครงงาน) /  

ชยัพชัร คลา้ยแจง้  CD/PR 00910 2555  

384  ระบบสนบัสนุนการพฒันาทกัษะของเดก็ในวยัอนุบาล  
(CD โครงงาน) /  

ธวชัชยั ทองช่ืน  CD/PR 00649 2554  

385  ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลยัสยาม (CD โครงงาน) /  

ฐานิยา นิธิสุภา  CD/PR 00896 2555  

386  ระบบสารสนเทศจดัการเรียนการสอน กรณีศึกษา : สถาบนักวด
วิชาเสริมพฒัน์ (CD โครงงาน) /  

ศุภลกัษณ์ บุญมา  CD/PR 00752 2555  

387  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ การบริหารงานหอ้งพกั 
กรณีศึกษา : มลัเบอร์ร่ีอพาร์ทเมน้ต ์(CD โครงงาน) /  

กมลพฒัน์ สะสมทรัพย ์ CD/PR 00396 2554  



 
รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัสยาม 

ประจ าเดือน  มกราคม 2559 

21/24 
 

 

ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
388  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการธุรกิจอพาร์ทเมน้ท ์(CD โครงาน)  วชัรชยั พงษไ์กรกิติ CD/PR 01076 2556  
389  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการเอกสารการประชุม กรณีศึกษา

ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยาม (CD โครงงาน)  
ธนาธิป ล่ิมวิริยะกลุ  CD/PR 00745 2555  

390  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการลงทะเบียนออนไลน์ 
กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม (CD โครงงาน) /  

ทิพวรรณ สุขสาคร  CD/PR 00753 2555  

391  ระบบแสดงขอ้มลูและน าทาง กรณีศึกษาสวนสตัวดุ์สิต(CD โครงงาน)  ณชัธิษณ์ตา กลุเลิศประเสริฐ  CD/PR 00903 2555  
392  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย : ความเป็นมาและสาระส าคญั  บณัฑิต จนัทร์โรจนกิจ  342.593 บ259ร 2558  
393  รายงานประจ าปี 2557 คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน และ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน /  
ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบักิจการพลงังาน  

GP 333.79 ร451 2557  

394  รีเซ็ตการศึกษาทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสงัคม /  ไกรยส ภทัราวาท GP 379.593 ก975ร 2558  
395  เร่ือง South of heaven โรงแรมอปัสราบีชรีสอร์ท แอนด ์สปา 

(CD สหกิจศึกษา) /  
รินดา ภาคโพธ์ิ  CD/PR 00370 2554  

396  เร่ืองเล่าจากวงัวรดิศ /  ปนดัดา ดิศกลุ  พ 959.3 ป161ร 2558  
397   แรงจูงใจในการท างานของขา้ราชการต ารวจกองบงัคบัการปราบ-   

 ปรามการกระท าความผดิเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี
อภินนัท ์ จิตรหลงั PA 363.22 อ257ร 2556  

398  โรคผนงัลกูตาชั้นกลางอกัเสบในเวชปฏิบติั /  เกษรา พฒันพิฑูรย ์ 617.7 ก815ร 2558  
399  ลองดู ประยทุธ มหากิจศิริ /  ประยทุธ มหากิจศิริ  923.8593 ป364ล 2558  
400  ลาบขา้วห่อ (CD สหกิจศึกษา) /  พชรพร แสงโสภา  CD/PR 00367 2554  
401  วิถีชุมชน เคร่ืองมือ 7 ช้ิน ท่ีท าใหง้านชุมชนง่าย ไดผ้ล และสนุก /  โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ์ 307 ก941ว 2556  
402  วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค [แบบฝึกปฏิบติั ]/  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
614.4076 มส747ว 2552  

403  เวบ็จดัขอ้มลูวงจรเช่า (ลีดส์ไลน์อินเตอร์เน็ต) บริษทั ทีโอที จ  ากดั 
(มหาชน)  (CD สหกิจศึกษา) /  

อานนท ์เศรษฐปราโมทย ์ CD/PR 00784 2552  

404  เวบ็เซอร์วิสส าหรับอ านวยความสะดวกเพื่ออพัเดตและประสาน
ขอ้มลูสู่ฐานขอ้มลูเซิร์ฟเวอร์ (CD โครงงาน) /  

ฐานพฒัน์ พีระรัตนดิลก  CD/PR 01109 2556  

405  เวบ็ไซตจ์องสถานท่ีออกก าลงักายและแอพพลิเคชนัจองสถานท่ี
ออกก าลงักายผา่นโทรศพัทมื์อถือระบบแอนดรอยด ์ 
(CD โครงงาน) /  

บุรินทร์ นามศิริ  CD/PR 00648 2554  

406  เวบ็แอบลิเคชัน่ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรม (CD โครงงาน) /  เฉลิมชยั ทรงสวสัด์ิ  CD/PR 00743 2554  
407  เวบ็แอพลิเคชัน่แบบคดักรองดา้นความบกพร่องส าหรับเดก็พิเศษ 

(CD โครงงาน) /  
ศศิประภา โยคี  CD/PR 00905 2555  
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408  ศกัยภาพในการเป็นสารตา้นอนุมลูอิสระและตา้นการอกัเสบของ

สมุนไพรพ้ืนบา้นไทย /  
จกัรพงษ ์รัตนโชติ  CD/PA 00144 2555  

409  ศพัทบ์ญัญติัองักฤษ-ไทย ไทย-องักฤษ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
รุ่น 1.1 [ซีีด-รอม]  

- CD 00201 2547  

410  ศิลปะอาเซียน : อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ
บรูไน /  

ปิยะแสง จนัทรวงศไ์พศาล  709.59 ป622ศ 2558  

411  ศึกษาการคดัแยกเช้ือรา Monascus  spp. เพื่อผลิตสารสี  
( CD โครงงาน) /  

ภสิูษฐ ์โภคมงคลทิวตัถ ์ CD/PR 00727 2553  

412  ศึกษาการใชก๊้าซไฮโดรเจนผสมน ้ามนัก๊าซโซลีน(CDโครงงาน) /  กิตติชยั ชูสุวรรณ  CD/PR 00330 2554  
413  ศึกษาการผลิตฟิลม์ท่ีรับประทานไดจ้ากสตาร์ชแหว้จีน  

( CD โครงงาน) /  
ลลิดา ทา้วลา  CD/PR 00531 2553  

414  ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในศาลแพง่ธนบุรี /  ชนาภา ประชากรธญัญกิจ  IS  ช149 2557  
415  ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหาร เคเอฟซี ท่ี

หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค /  
ศศิพิมพ ์แสงพิทกัษ ์ IS  ศ293 2557  

416  ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารเอม็ เค สุก้ี ท่ี
หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบางแค /  

สุนิสา เพง่เซง้  IS  ส818 2557  

417  ศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคาร
ประชาชน ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง /  

ชูโชค ทีปกาญจน์  IS  ช655 2557  

418  ศึกษาพฒันาการตลาดต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ในตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี /  

อุกริช จบศรี  IS  อ778 2557  

419  เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองส าหรับผูน้  าชุมชน  
[แบบฝึกปฏิบติั] /  

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมา
ธิราช. สาขาวชิานิติศาสตร์  

330.1076 มส747ศ 2552  

420  เศรษฐศาสตร์แนวพทุธ /  พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ. ปยตฺุโต) 

พ 294.33785 พ349ศ 
2554  

421  สตรอวเ์บอร์รีอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ /  สุรางคนา ไมต้ราวฒันา  634.75 ส858ส 2557  
422  สมบติัทางเคมีกายภาพของเน้ือมะพร้าวขดูอบแหง้และน ้ากะทิท่ี

ได ้(CD โครงงาน) /  
กาญจนาลกัษณ์ ศรีภาเลิศ  CD/PR 01100 2556  

423  สยามจดหมายเหตุ 2546 [ซีดี-รอม]    CD 00285 2546 ฉ1  
424  สร้างจุดเด่น เนน้จุดแกร่ง : คน้หาจุดแขง็ พฒันาใหโ้ดดเด่น เพ่ือ

ชยัชนะและความส าเร็จ /  
บคักิงแฮม, มาร์คสั  พ 158.1 บ247ส 2557  

425  ส่วนประสมทางการตลาด ทศันคติ และพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางประเภทมาส์กลอกหนา้ ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม  

ลกัษณ์นารา แสงมณีโชติ  CD/PA 00202 2556  
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426  สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย ์[แบบฝึกปฏิบติั] /  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   306.461076 มส747ส 2550  
427  ส ารวจและศึกษาปัญหาอุปสรรคในการปฎิบติังานของพนกังาน

ฝ่ายผลิต ( Production) ในบริษทั ครัวการบินกรุงเทพ จ ากดั  
(CD สหกิจศึกษา) /  

เบจวรรณ แซ่เล่ียว  CD/PR 00412 2552  

428   สิบรูปแบบการสร้างนวตักรรม : หลกัการสร้างพฒันาการท่ียิง่ใหญ่ คีล่ีย,์ ลาร์ร่ี  658.4063 ค499ส 2558  
429  ส่ือการเรียนรู้ภาษาจีนกลาง (CDโครงงาน) /  พรพิมล ภทัรทวีโชคชยั  CD/PR 00919 2556  
430  ส่ือการเรียนรู้เร่ืองไดโนเสาร์สามมิติ ดว้ยเทคโนโลยเีสมือนจริง /  ปภินวิทย ์เช้ือนุช  CD/PR 01052 2556  
431  ส่ือการสอนเร่ือง "English with me" (CDโครงงาน) /  เกวลี ยอดใส  CD/PR 00624 2553  
432  ส่ือการสอนเร่ือง "เศรษฐกิจพอเพียง" (CDโครงงาน) /  ศิริพร จรียะธนา  CD/PR 00623 2553  
433  ส่ือประชาสมัพนัธ์ของมลูนิธิศนูยพ์ิทกัษสิ์ทธิเดก็ (CDสหกิจศึกษา)  ธนกร ม่ิงมโนทยานนท ์ CD/PR 00449 2553  
434  ส่ือภาพเคล่ือนไหวเพื่อการโฆษณา (CDสหกิจศึกษา) /  กฤษฎา เจริญกิจอมร  CD/PR 00471 2553  
435  เสริมประสบการณ์ผูน้  าชุมชน [แบบฝึกปฏิบติั ] /  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมา-

ธิราช. สาขาวชิานิติศาสตร์  
658.4092076 มส747ส 
2551  

436  หลกัการมคัคุเทศก ์/  บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา  910.092 บ563ห 2558  
437  หลกัการมีส่วนร่วมกบัการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื /  จินตวีร์ เกษมศุข  307.1412 จ484ห 2557  
438  หลกัเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข [แบบฝึกปฏิบติั]  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมา-ธิราช. 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
338.473621076 มส747ห 
2553  

439  หุ่นดี สุขภาพดี ไม่ใช่เร่ืองยาก (CD โครงงาน) /  นุจรินทร์ มีโภคกิจ  CD/PR 01111 2556  
440  องคก์ารและการจดัการ /  สมคิด บางโม  658.402 ส234อ 2558  
441  อนามยัส่ิงแวดลอ้ม [แบบฝึกปฏิบติั] /  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
613.1076 มส747อ 2552  

442  ออกแบบและสร้างระบบรองรับน ้าหนกัรถพลงังานเซลล์
แสงอาทิตย ์(CD โครงงาน) /  

อาทิตย ์แซ่จึง  CD/PR 00798 2552  

443  ออกแบบเวบ็ไซตโ์ครงการครอบครัวสุขสนัต ์ไหวพ้ระ 9 วดักบั
บริการ ขสมก หน่วยงานแผนกการเดินรถ ณ องคก์ารขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ เขตการเดนรถท่ี 6(CDสหกิจศึกษา) /  

นทัยา เมืองรามญั  CD/PR 00499 2553  

444  ออกแบบเวบ็ไซตส์ าหรับใชง้าน ในระบบงาน Scada การไฟฟ้า
ส่วนภมิูภาค Provincial electricity authority (CD สหกิจศึกษา) /  

อนุชา วรรณราช  CD/PR 00689 2552  

445  อตัราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของวนั และอตัราค่าไฟฟ้าตาม
ช่วงเวลาของการใช ้(CDโครงงาน) /  

สราวธุ เถาตะก ู CD/PR 00556 2553  

446  อาหารหวาน " Coconut Custard" โรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ (สีลม 
กรุงเทพ) (CD สหกิจศึกษา) /  

ศสินีย ์พนัธ์ดี  CD/PR 00438 2552  
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447  อิทธิพลของเกลือร่วมกบัชนิดของควนัต่อปริมาณฮิสตามีนและ

ปริมาณสาร 5-ไฮดรอกซีเมทธิล-2-เฟอร์ฟรูาลดีไฮดใ์นผลิตภณัฑ์
ปลาซาบะ ( CD โครงงาน) /  

สุทิศา จุลมานะ  CD/PR 00828 2555  

448    อุณหพลศาสตร์: วา่ดว้ยหลกัการ โครงสร้างและกระบวนทศันย์คุใหม่ บุรินทร์ ก าจดัภยั  536.7 บ647อ 2558  
449  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว /  บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา  338.4791 บ563อ 2556  
450  อุปนิสยัท่ี 8 : จากประสิทธิผลสู่ความยิง่ใหญ่! /  โควีย,์ สตีเฟ่น อาร์.  พ 158 ค976อ 2557  
451  เอายงัไงดีกบัชีวิต /  ว. วชิรเมธี  พ 089.95911 ว111อ 2557  

 


