
ลาํดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่
1 All about critical care : toward critical care excellence / ดุสิต สถาวร 616.028 อ495 2559

2 Applied group theory in physics / Yan, Yupeng 530 Y21A 2011

3 Beat the OSCE / นฤชา จิรกาลวสาน 616.02 บ361 2559

4 BRANDiNG 4.0 / ปิยะชาติ อิศรภกัดี 658.827 ป621บ 2559

5 English for the medical profession / ประพิศ พงษพ์านิช 428.24 ป328อ 2560

6 EQ สาํหรับผูน้าํ / เฟลดแ์มน, แดเนียล เอ พ 153.9 ฟ635อ 2547

7
Optical target recognition : fundamentals and 
application / 

Widjaja, Joewono 621.3994 W639O 2011

8 Plant engineers and managers guide to energy 
conservation / 

Thumann, Albert 658.26 T534P 2011

9 Power conversion and control of wind energy systems / Wu, Bin 621.312136 W959P 2011

10 Power plant engineering / Nag, P. K 621.4 N147P 2014

11 Switchmode RF and microwave power amplifiers / Grebennikov, Andrei 621.381535 G788S 2012

12 Update on pediatric infectious diseases 2017 / วรีะชยั วฒันวรีเดช 618.92 อ549 2560

13 กระบวนการดูดซบัสาร / ชยัยศ ตั้งสถิตยก์ุลชยั 660.284235 ช416ก 2554

14 กลศาสตร์ของวสัดุคอมโพสิต / ไพโรจน์ สิงหถนดักิจ 620.118 พ993ก 2559

15 กลศาสตร์วศิวกรรม / วรสิทธ์ิ กาญจนกิจเกษม 620.1 ว291ก 2559

16 กลศาสตร์วศิวกรรม : สถิตยศาสตร์ / ธญัญารัตน์ สิงหนาท 620.103 ธ468ก 2559

17 การควบคุมอตัโนมติั / สราวฒิุ สุจิตจร 629.8 ส354ก 2554

18 การจดัการของเสียอุตสาหกรรม / องักศิ์ริ ทิพยารมณ์ 628.4 อ486ก 2559

19 การจดัการเชิงกลยทุธ์ : เทคโนโลยแีละนวตักรรม / ไพโรจน์ ปิยะวงศว์ฒันา 658.4012 พ992ก 2560

20 การจดัการเชิงเปรียบเทียบ/การจดัการขา้มวฒันธรรม / สมชนก (คุม้พนัธ์ุ) ภาสกรจรัส 658.049  ส237ก 2559

21 การจดัการทรัพยากรบุคลพ้ืนฐานแนวคิดเพ่ือการปฏิบติั / เดชา เดชะวฒันไพศาล 658.3 ด841ก 2558

22 การจดัการและพฤติกรรมองคก์าร / ร็อบบิ้นส์, สตีเฟน พี 658 ร187ก 2559

23 การจดัการวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิผล
องคก์าร /

มณีกญัญา  นากามทัสึ T/มส 658.300952 ม125ก 2560

24 การจดัการวสัดุคงคลงัในโซ่อุปทาน : การวเิคราะห์ 
ออกแบบ และการจดัการ /

พิภพ ลลิตาภรณ์ 658.787 พ713ก 2559

25 การจดัทาํระบบคุณภาพ ISO 17025 and GLP สาํหรับ
หอ้งปฏิบติัการเคมี /

อภิชาติ อ่ิมยิม้ 542.1 อ252ก 2559

26 การซ่อมแซมคอนกรีตและการบาํรุงรักษา / เอม็มอน, ปีเตอร์ เอช็ 691.3 อ898ก 2559

27 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์/ สุดแดน วสุิทธิลกัษณ์ 910 ส766ก 2556

28 การบริหารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ / วราภรณ์ จิรชีพพฒันา 658.404 ว321ก 2559

29 การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นทศวรรษหนา้ / พยตั วฒิุรงค์ 658.3 ก459 2559

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวทิยาลยสัยาม
ประจาํเดือนมิถุนายน 2560
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวทิยาลยสัยาม
ประจาํเดือนมิถุนายน 2560

30 การบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ / ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร 658.049 ช133ก 2559

31 การบญัชีตน้ทุน / ดวงมณี โกมารทตั 657.42 ด218ก 2559

32 การบญัชีตน้ทุน / ประภาภรณ์ เกียรติกุลวฒันา 657.42 ป342ก 2559

33 การบญัชีเพ่ือการจดัการ / เบญจมาศ อภิสิทธ์ิภิญโญ 658.1511 บ784ก 2560

34 การประกอบการระหวา่งประเทศ : ร้านอาหารไทยและ
อาหารแปรรูปในอาเซียน /

เนตรนภา ไวทยเ์ลิศศกัด์ิ 382.456413 น785ก 2559

35 การฝึกอบรมบุคลากรในองคก์าร / ชูชยั สมิทธิไกร 658.3124 ช647ก 2558

36 การวางระบบบญัชี / อุเทน เลานาํทา 657.1 อ826ก 2559

37 การศึกษาคาํศพัทท์างการแพทย ์/ วนัเพญ็ ดาํดี 610.3 ว435ก 2559

38 การศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบัคุณลกัษณะของคนไทยท่ี
พึงประสงค ์/

กระทรวงศึกษาธิการ. GP 152.4 ก522 2552

39 การสาํรวจรังวดั : ทฤษฎีและการประยกุตใ์ช ้/ วชิยั เยีย่งวรีชน 526.9 ว542ก 2559

40 คล่ืนเสียงความถ่ีสูงในภาวะแทรกซอ้นทางสูติศาสตร์ท่ี
พบบ่อย /

นิลภา พฤกษานุศกัด์ิ 618.2 น663ค 2559

41 คู่มือ Cyber security สาํหรับประชาชน / โปรวชิัน่ พ 005.8 ค695 2558

42 คู่มือการออกแบบอาคารเหลก็ข้ึนรูปเยน็ / วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 624.1771 ค695 2558

43 คู่มือตารางเทคนิคยานยนต ์/ บรรเลง ศรนิล 629.2 ค695 2559

44 คู่มือนกัศึกษาและหลกัสูตรมหาวทิยาลยัสยาม ปี
การศึกษา 2559-2560 /

มหาวทิยาลยัสยาม CU Tha110 2559

45 คู่มือบริการดา้นงานยติุธรรม : ฉบบัประชาชน / ปทิตตา โฉมประดิษฐ์ พ 353.44 ค695 2559

46 คู่มือวศิวกรรมฐานราก / พลัลภ วสุิทธ์ิเมธานุกลู 624.15 พ581ค 2558

47 คู่มือหตัถการพื้นฐานสาํหรับแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป / เพ่ิมศกัด์ิ สุเมฆศรี 616.02 ค695 2559

48 โครงสร้างขอ้มลูและอลักอริทึม / วรากร ศรีเชวงทรัพย์ 005.73 ว296ค 2560

49 จริยธรรมในวชิาชีพแพทย ์/ วรัิช ทุ่งวชิรกุล 174.2 ว689จ 2559

50 จิตรกรรมฝึพระหตัถ ์: พระอจัฉริยภาพลํ้าเลิศ / สายไหม จบกลศึก อ 759.9593 จ434 2560

51 ฉลองพระเดชบ่จาง กตเวทิคุณพระกรุณา / พชนตนย ์ศรีนวรัตน์ อ 369.46 ฉ153 2558

52 ชลศาสตร์ / อนุรักษ ์ศรีอริยวฒัน์ 627 อ199ช 2559

53 ตาํรากุมารเวชศาสตร์สาํหรับนกัศึกษาแพทยแ์ละแพทย์
เวชปฏิบติั เล่ม 1 /

สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ 618.92 ต367 2560 ล1

54 ตาํราประกอบภาพ : ภาวะวกิฤติทางสูติกรรม / วทิยา ถิฐาพนัธ์ 618.2 ต367 2559

55 ตาํรามะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั เล่ม 1 / ปริญญา ทวชียัการ 616.99434 ต367 2554 ล1

56 เตา้ เต๋อ จิง : ฉบบัอรรถาความใหม่ / เหลาจ่ือ 181.114 ห734ต 2560
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวทิยาลยสัยาม
ประจาํเดือนมิถุนายน 2560

57 ทกัษะการแปลผลและการใหค้าํปรึกษาทางคลินิก / เพ่ิมศกัด์ิ สุเมฆศรี 616.075 ท336 2559

58 เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง / รณรงค ์กระจ่างยศ 690.068 ร125ท 2558

59 เทคนิคการปรับปรุงพ้ืนดิน / สุขสันต ์หอพิบูลสุข 624.15 ส743ท 2554

60 แนวทางปฏิบติัวชิาชีพวศิวกรรม สาํหรับวศิวกรใหม่ / วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 620.0023 น927 2558

61 แนวสอนวชิาจรรยาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก / กรมยทุธศึกษาทหารบก 170.7 น928 2559

62 บญัชีเพ่ือการจดัการ / รัตนา วงศรั์ศมีเดือน 658.1511 ร376บ 2558

63 แบบจาํลองสมการโครงสร้างทางการตลาด / สืบชาติ อนัทะไชย 519.535 ส736บ 2559

64 ปฏิบติัธรรม (ทาํไม?-อยา่งไร?) / สุรพล ไกรสราวฒิุ พ 294.3444 ส852ป 2559

65 ปฏิรูปกฎหมายสิทธิ และสวสัดิการผูสู้งอาย ุ/ สุนี ไชยรส 344.023 ป138 2557

66 ประชุมพงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เล่ม 14 / บวรเวท รุ่งรุจี อ 959.3 ป247 2560 ล14

67 ประมวลรัษฎากร ฉบบักฎหมายลาํดบัรอง update 2559 / กมัปนาท บุญรอด 336.02 ก393ป 2559

68 ประสิทธิผลองคก์าร : แนวคิดและทบทวนวรรณกรรม
วจิยั /

นุกลู ชูทอง 658.406 น722ป 2559

69 ปริศนาชายแดนใต ้สู่ทางออกอยา่งยัง่ยนืไดจ้ริงหรือ / ภูวเดช อินทวงศ์ พ 303.6  ภ686ป 2558

70 ปัจจยัการเลือกใช ้พฤติกรรมการใช ้ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด รูปแบบในการดาํเนินชีวติ /

ศราลี รุ่งรักสกุล IS ศ169 2558

71 ปัจจยัของการใชบ้ริการจดัหางานต่างประเทศของ
แรงงานไทยในกรมการจดัหางาน กระทรวง

ภูริพงษ ์วารีศรี CD/PA 00286 2558

72 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั
ชีวติของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร /

มลฤดี วริิยานนท์ IS ม212 2558

73 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้
แฟชัน่ของผูบ้ริโภคในตลาดนดัสวนจตุจกัร

ปาริชาติ วงษท์องดี IS ป554 2558

74 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสมคัร
สมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ /

จิรวฒิุ หลอมประโคน RH 613.71 จ512ร 2552

75 ปัจจยัทางทศันคติดา้นอุปสงคท่ี์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจใชบ้ริการเงินฝากของธนาคารออมสิน

ไพรินทร์ รังศรีสัมพนัธ์ IS พ989 2558

76 ปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัแวดลอ้มเก่ียวกบัการออมท่ี
มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมใ /

พนมพล สุขวฒันทรัพย์ IS พ188 2558

77 ปัจจยัท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคซ้ิอสินคา้ท่ี Big C สาขาเพชรเกษม / ฐาณัฐค ์นิธิญาวฤีทธ์ิ IS ฐ169 2558
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ประจาํเดือนมิถุนายน 2560

78 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการประกนัภยัการเดินทางของ
บริษทัเอซ ไอเอน็เอ โอเวอร์ซี อินชวัรัน

ชุติมา ศรีบุรี IS ช617 2558

79 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารสดของประชาชนใน
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร /

พเยาว ์สนสาขา IS พ225 2558

80 ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความผกูพนัของพนกังานในองคก์าร
 : ศึกษากรณีการประปานครหลวง /

ณัฐพงษ ์สุวรรณรัตน์ CD/PA 00287 2559

81 ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ
สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน /

จุรี วรรณาเจริญกุล IS จ645 2558

82 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกลงทุนซ้ือสลากออมสิน
ของผูม้าใชบ้ริการ ธนาคารออมสิน เขตบางแค /

อรรคพล  แนวพนัธ์ IS  อ342 2558

83
ปจจยทสงผลตอประสทธภาพการปฏบตงานของ
ขา้ราชการ

พรทิพย ์ เพช็รนพรัตน์ PA 371.2 พ239ป 2559

84 ปัจจยัในการเตรียมความพร้อมทางดา้นทกัษะและการ
ปรับตวัของนกับญัชีในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ /

นภสัสร ศรีประดู่ IS น194 2558

85 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคไอศกรีมป่ันร้านสเวนเซ่นส์ เดอะมอลลท่์าพระ /

วสุธร เมือบสี IS ว363 2558

86 ปัจจยัส่ิงอาํนวยความสะดวกของโฮมสเตยท่ี์มีผลต่อ
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไทยท่ีอาํเภอเชียงคาน  /

ภทัรชนม ์รัชตะหิรัญ IS ภ365 2558

87 ปัญหาเก่ียวกบัการทาํสัญญาประกนัชีวติทางโทรศพัทท่ี์มี
เง่ือนไขไม่ตอ้งตรวจสุขภาพหรือไม่ตอ้งตอบคาํถาม/

วนัดี พละศึก CD/PA 00285 2557

88 ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและ
คุม้ครองสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวั

สาํนกังานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

RH 342.0858 ป525 2558

89 ปาฏิหาริยอ์าํมหิต / เคฟ, แพทริก น ค739ป 2551

90 ผูสู้งอายใุนสังคนจีน : การจดัสวสัดิการตน้แบบการดูแล
และกิจกรรมทางสังคม /

ธีระ สินเดชารักษ์ 362.60951 ธ662ผ 2558

91 พระธรรมเทศนาในการพระศพสมเดจ็พระญาณสังวร 
สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เล่ม 1 /

สมเดจ็พระวนัรัต (จุนท ์พฺรหฺมคุตฺโต) อ 294.3444 พ334 2558 ล1

92 พระธรรมเทศนาในการพระศพสมเดจ็พระญาณสังวร 
สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เล่ม 2 /

สมเดจ็พระวนัรัต (จุนท ์พฺรหฺมคุตฺโต) อ 294.3444 พ334 2558 ล2

93 พระพุทธเจา้ของเรานั้นท่านเลิศลํ้า เล่ม 1 พ.ศ.2503 - 
2504 /

สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 294.308 ญ241พ 2558 ล1



ลาํดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวทิยาลยสัยาม
ประจาํเดือนมิถุนายน 2560

94 พระราชดาํรัสและสุนทรพจน์ตอบ งานถวายพระกระยา
หารคํ่าและพระราชทานเล้ียง /

สาํนกัราชเลขาธิการ อ 895.915 พ368 2555

95
พระราชดารสและสุนทรพจนตอบ ในงานพระราชทาน
เล้ียง /

สาํนกัราชเลขาธิการ อ 895.915 พ368 2556

96 พฤติกรรมผูบ้ริโภค / วฒิุ สุขเจริญ 658.8342 ว862พ 2555

97 พฤติกรรมผูบ้ริโภค / วฒิุ สุขเจริญ 658.8342Aa ว862พ 2559

98 พลศาสตร์ไฟฟ้า / ประสาท สืบคา้ 537.6 ป397พ 2554

99 พอ : หลกัธรรมแห่งความพอเพียง /
ญาณสงวร, สมเดจพระสงฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก

พ 294.3444 ญ241พ 2558

100 พ่อผเีพ้ียน / วริษฐา น ว329พ 2551

101 พ้ืนฐานช่างโลหะ / กฤษณ์ อินทรนนท์ 682.092 ก281พ 2558

102 ภาวะผูน้าํทางการบริหาร / ณิรดา เวชญาลกัษณ์ 658.4092 ณ449ภ 2560

103 ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน / ราชบณัฑิตยสถาน 495.9 ภว487 2556

104 ภาษาองักฤษนอกตาํรา เล่ม 6 / วทิย ์ศิวะศริยานนท์ 425 ว579ภ 2529 ล6

105 ภาษาองักฤษนอกตาํรา เล่ม 8 / วทิย ์ศิวะศริยานนท์ 425 ว579ภ 2529 ล8

106 ภิรมยภ์าพภกัดี / จาํนงค ์ภิรมยภ์กัดี อ 923.1593 จ344ภ 2557

107 มาตรการการเยยีวยาผูไ้ดรั้บความเสียหายจากควนับุหร่ี
ในรูปแบบของกองทุนเพ่ือการเยยีวยา /

วชัรพงศ ์พิฑิธพรรณพงศ์ CD/T 00231 2558

108 มาตรฐานใหม่ของการจดัทาํบริการสาธารณะระดบัชาติ
ในประเทศไทย /

นนัทวฒัน์ บรมานนัท์ 342.066 น425ม 2555

109 รวมกฎหมายประจาํปี พุทธศกัราช 2558 เล่ม2 / สาํนกังานเลขาธิการสภา อ 349.593 ร155 2559 ล2

110 รวมคาํวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญ ประจาํปี 2557 เล่ม 3 / สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ 342.59302643 ร155 2559 ล3

111 ระบบบริหารงานขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(CD 
โครงงาน) /

กิตติพงศ ์เช่ียวอาภา CD/PR 01227 2558

112 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี / พลพธู ปียวรรณ 657.0285 พ441ร 2558

113 ระบบสารสนเทศสาํหรับการจดัการพ้ืนท่ีเช่า (CD 
โครงงาน) /

ณัฐธรณ์ อยูเ่จริญ CD/PR 01226 2557

114 รักนะลูก...แต่จะไม่ตามใจ(จนหนูเสียเดก็) / Samalin, Nancy พ 155.4 ซ219ร 2554

115 รัฐสภาอาเซียน / สาํนกังานเลขาธิการสภา พ 328.59 ร362 2559

116 รู้จกักบั AEC ในมุมมองดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี/
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

337.159 ร711 2556

117 รู้บญัชีขั้นสูง / ดลกณิศ เตง็อาํนวย 657.046 ด141ร 2558

118 เร่ืองเล่าดี ๆ เติมเตม็หวัใจ / ปาร์ก ซอง ซอล รส ป549ร 2551



ลาํดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวทิยาลยสัยาม
ประจาํเดือนมิถุนายน 2560

119 แรงจูงใจของพนกังานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร / กมลชนก ยิง่สกุล IS  ก132 2558

120 แรงจูงใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสิน / สิโรธร องคศิ์ริพร IS ส733 2558

121 แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทาํงาน /

ดวงกมล ศรีเกิดครืน IS ด153 2558

122 แรงจูงใจในการสมคัรเขา้เป็นนกักีฬากีฬาอิเลคโทรนิกส์ 
(E-sports) /

ภาพิมล ไชยวฒิุ IS ภ456 2558

123 วดัเกาะแกว้สุธาราม / น. ณ ปากนํ้า อ 751.7309593 น111ว 2529

124 วดัช่องนนทรี / แสงอรุณ กนกพงศช์ยั อ 751.7309593 ว416 2525

125 วดัดุสิตดาราม / แสงอรุณ กนกพงศช์ยั อ 751.7309593  ส966ว 2526

126 วดัทองธรรมชาติ / แสงอรุณ กนกพงศช์ยั อ 751.7309593 ส966ว 2525

127 วดัประดู่ทรงธรรม / น. ณ ปากนํ้า อ 751.7309593 น111ว 2528

128 วดัประทุมวนาราม / น. ณ ปากนํ้า อ 751.7309593 น111ว 2539

129 วดัพระสิงห์ / วยิะดา ทองมิตร อ 751.7309593 ว678ว 2526

130 วดัภุมินทร์และวดัหนองบวั / น. ณ ปากนํ้า อ 751.7309593 น111ว 2529

131 วดัมชัฌิมาวาส / ศิลป์ชยั ช้ินประเสริฐ อ 751.7309593  ศ524ว 2526

132 วดัราชสิทธาราม / สุรสวสัด์ิ สุขสวสัด์ิ, ม.ล อ 751.7309593 ส855ว 2525

133 วดัโสมนสัวหิาร / น. ณ ปากนํ้า อ 751.7309593  น111ว 2538

134 วดัใหญ่สุวรรณาราม / จาํนงค ์ศรีนวล มิรา ประชาบาล อ 751.7309593 จ344ว 2527

135
ศาลรฐธรรมนูญกบการปฏรูปการเมองภายใตหลกนต
ธรรม /

เถกิงเกียรติ จนัทร์พลู 342.59302643 ถ511ศ 2558

136 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยเบ้ืองตน้ / ไพโรจน์ สัตยธรรม 515.35 พ993ส 2554

137 สัญญาณ ระบบ และการควบคุม / วชัรพงษ ์โขวฑิูรกิจ 621.30151 ว378ส 2559

138 สัญญาณและระบบสาํหรับวศิวกรรมไฟฟ้า / นรรัตน์ วฒันมงคล 621.3822 น219ส 2559

139 เส้นทางวสิาหกิจชุมชนเพ่ือการพฒันาอาชีพและการ
พ่ึงตนเอง /

จินตนา กาญจนวสุิทธ์ิ 338.642 จ482ส 2559

140 หนงัสือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบับทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของ
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ /

สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา พ 328.593 ห144 2560

141 หลกัการส่ือสารและการส่ือสารขอ้มลู / รวศิวร์ บานช่ืน 621.3822 ร167ห 2560

142 หลกัพ้ืนฐานการวเิคราะห์โครงสร้าง / สุนิติ สุภาพ 624.171 ส818ห 2558

143 อายรุศาสตร์ทนัใจ / มณฑิรา มณีรัตนะพร 616 อ641 2560


