
ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่
1 100 เทคนิคลบัของหน่วย SEAL ฉบบัตอ้งรอดในทุก

สถานการณ์ /
Emerson, Clint พ 355.548  อ772ห 2561

2 108 ค าศพัท ์เพ่ือการสนบัสนุนการเมืองภาคพลเมือง / สมพนัธ์ เตชะอธิก 323.042 ห159 2555

3 Blockchain Technology ถนนสายใหมเ่ช่ือมโลกดิจิทลั
ไร้พรมแดน /

Get Smart 332.178  บ231 2561

4 Boya Chinese : elementary 1 / Li, Xiao Qi 495.182495911 L693BE 2016 v1

5 Complete English สรุปหลกัภาษาองักฤษ ม.4-5-6 ฉบบั
สมบูรณ์ /

ภทัรา ภทัรภูรีรักษ์ 428.076 ภ374ค 2561

6 Digital Branding : กลยทุธ์แจง้เกิดแบรนดเ์ลก็ ใหเ้ติบ
ใหญ่ไดอ้ยา่งย ัง่ยืน /

ณัฐพล ใยไพโรจน์ 658.827ณ342ด 2561

7 Digital Marketing 5G : Concept & Case Study / ณัฐพล ใยไพโรจน์ 658.827  ณ342ดจ 2561

8 Future : ปัญญาอนาคต / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา พ 089.95911 ภ524ฟ 2559

9 Make Money on Facebook เปล่ียน Facebook ธรรมดา / บรินดา แฮนเซ่น 658.872 บ215ม 2561

10 Short note pharmacotherapy [ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560] / ธีระพงษ ์ศรีศิลป์ 615.1 ธ666ช 2560

11 กฎหมายทหาร / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล 343.014 ก114 2561

12 กฏหมายกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท / ส านกังานศาลยติุธรรม. 347.09 ก115 2560

13 การก ากบัดูแลโฆษณา  : หลกัการ  แนวปฎิบติัและ
กรณีศึกษา/

บุหงา ชยัสุวรรณ 343.082 บ684ก 2561

14 การจดัการความขดัแยง้ / ส านกังานศาลยติุธรรม. 303.69 ก446 2560

15 การดูแลรักษามะเร็งระยะลุกลามมาท่ีกระดูก / ด าเนินสนัต ์พฤกษากร 616.994 ก451 2559

16 การบญัชีส าหรับผูบ้ริหารและผูท่ี้มิใช่นกับญัชี อญัชลี พิพฒันเสริญ 657  อ525ก 2561

17 การปฎิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ีส่ี/ ชวาบ, เคลาส์ พ 354.68 ช292ก 2561

18 การประยกุตใ์ชดิ้นซิเมนตใ์นงานวิศวกรรมโยธา / พิทยา แจ่มสว่าง 620.191 พ671ก 2561

19 การป้องกนัภาวะสมองเส่ือมของผูสู้งอายโุดยใชห้ลกัมิติ
จิตวิญญาณตาม

จารุวรรณ สนองญาติ 616.831 อ153ก 2559

20 การพยาบาลผูป่้วยท่ีมีปัญหาการผนัแปรของออกซิเจน / จนัทร์ทิรา เจียรณัย 610.73691 จ262ก 2560

21 การพยาบาลผูป่้วยท่ีมีปัญหาในการขบัถ่ายปัสสาวะ / พนูทรัพย ์โสภารัตน์ 616.62 พ846ก 2553

22 การพยาบาลโรคเลือดในเดก็ / จารุวรรณ สนองญาติ 618.9215 จ337ก 2558

23 การพฒันาเครือขา่ยชุมชนและประชาสงัคม / นฤมล สุ่นสวสัด์ิ 307.14 น276ก 2561

24 การลดคา่ดชันีน ้าตาลในผลิตภณัฑอ์าหาร / ยทุธนา พิมลศิริผล 664.07 ย355ก 2561

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนสิงหาคม 2561



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนสิงหาคม 2561

25 การออกแบบระบบไฟฟ้า / ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช 621.3191 ธ147ก 2561

26 ขายเน้ือใหเ้หมือนหลุยส์ วิตตอง/ อีดงช็อล พ 658.85 อ771ข 2561

27 คดีส าคญัท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติช้ีมลู (พ.ศ.
2543-2557) /

ศนูยวิ์จยัเพ่ือต่อตา้นการทุจริต ป๋วย 
อ๊ึงภากรณ์

364.1323 ค134 2560

28 คนธรรพวาทีศรีรัตนโกสินทร์ เล่ม 1(รัชกาลท่ี 1- รัชกาล
ท่ี 3) /

มาณพ อิศรเดช 927.8 ม427ค 2551 ล.1

29 คนธรรพวาทีศรีรัตนโกสินทร์ เล่ม 2 (รัชกาลท่ี 4 - 
รัชกาลท่ี 5) /

มาณพ อิศรเดช 927.8 ม427ค 2551 ล.2

30 คนธรรพวาทีศรีรัตนโกสินทร์ เล่ม 3 (รัชกาลท่ี 6 - 
รัชกาลท่ี 8) /

มาณพ อิศรเดช 927.8 ม427ค 2551 ล.3

31 คนธรรพวาทีศรีรัตนโกสินทร์ เล่ม 4 (รัชกาลท่ี 9) / มาณพ อิศรเดช 927.8 ม427ค 2551 ล.4

32 ความปลอดภยัในงานก่อสร้าง / กวี หวงันิเวศน์กลุ 690.23 ก325ค 2561

33 ความรู้เก่ียวกบักฏหมายแพง่ส าหรับการไกล่เกล่ียขอ้
พิพาท /

ส านกังานศาลยติุธรรม. ส านกั
ส่งเสริมงานตุลาการ

347.09 ค181 2560

34 ค าศพัทน่์ารู้ กฟผ. / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ 621.303 ค384 2559

35 คู่มือ เทคนิคพิชิต GRAMMAR ฉบบัขอ้สอบ / ภิญโญ คลา้ยบวร 425 ภ524ค 2561

36 คู่มือกระบวนการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา /
ส านกังานศาลยติุธรรม. ส านกั
ส่งเสริมงานตุลาการ

345 ค695 2560

37 คู่มือการพยาบาล ผูป่้วยเดก็ท่ีมีภาวะหวัใจเตน้ผิดปกติ / อโนมา ศรีแสง 612.17 อ243ค 2560

38 คู่มือการพยาบาล ผูป่้วยโรคหลอดเลือดแดงโคโรนารีย ์/ ปิยะฉตัร ลีวานนัท์ 616.133 ป622ค 2559

39 คู่มือเขา้รับราชการ นายร้อยต ารวจชั้นสญัญาบตัร /
ฝ่ายวิชาการ สถาบนัวิชาการ SP 
ACADEMY

363.2 ค695 2556

40 คู่มือตะลุยโจทยค์ณิตศาสตร์ระดบั ม.4 ส าหรับสอบเขา้
โรงเรียนเตรียมทหาร

ภูเบศ โรจนกลุ 510.76 ภ658ค 2561

41 คู่มือเตรียมสอบ เจา้พนกังานการขา่วปฏิบติังาน / สถาบนั The Best Center 352.65 คบ695 2561

42 คู่มือเตรียมสอบ เจา้หนา้ท่ีปกครองปฏิบติังาน / สถาบนั The Best Center 352.65 คห695 2561

43 คู่มือเตรียมสอบ นกัจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการ) / สถาบนั The Best Center 352.65 คน695 2561

44 คู่มือเตรียมสอบ นิติกร ปฏิบติัการ ส านกังานศาลยติุธรรม สถาบนั The Best Center 352.65 คก695 2561

45 คู่มือเตรียมสอบครู ต  าแหน่ง ครูผูช่้วย ฉบบัสมบูรณ์ 
ปรับปรุงใหม ่2561 /

จามจุรี จ  าเมือง 371.1076 จ311ค 2561

46 คู่มือเตรียมสอบเจา้พนกังานการเงินและบญัชีปฏิบติัการ / สถาบนั The Best Center 352.65 คต695 2561



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนสิงหาคม 2561

47 คู่มือเตรียมสอบเจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน กรมการ
ปกครอง /

สถาบนั The Best Center 352.65 คส695 2561

48 คู่มือเตรียมสอบนกัวิเคราะห์นโยบาย / สถาบนั The Best Center 352.65 คค695 2561

49 คู่มือเตรียมสอบนกัวิชาการการศึกษาปฏิบติัการ สถาบนั The Best Center 352.65 คย695 2561

50 คู่มือเตรียมสอบนกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ / สถาบนั The Best Center 352.65 คร695 2561

51 คู่มือเตรียมสอบนกัวิชาการจดัหาท่ีดิน / สถาบนั The Best Center 352.65 คด695 2561

52 คู่มือเตรียมสอบนกัวิชาการศาสนาปฏิบติัการ สถาบนั The Best Center 352.65 คอ695 2561

53 คู่มือเตรียมสอบนกัวิชาการสรรพสามิตปฏิบติัการกรม
สรรพสามิต /

สถาบนั The Best Center 352.65 คม695 2561

54 คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา / สถาบนั The Best Center 352.65 ค695 2560

55 คู่มือเตรียมสอบนิติกร ส านกัอ านวยการประจ าศาลฏีกา / สถาบนั The Best Center 352.65 ค695 2560

56 คู่มือเตรียมสอบบรรจุ ครูผูช่้วย วิชาเอก เทคโนโลยี
ทางการศึกษา /

นพดล มนตรี 371.1076 น191ค 2561

57 คู่มือเตรียมสอบบรรจุ ครูผูช่้วย วิชาเอก สุขศึกษาและพล
ศึกษา /

นพดล มนตรี 371.1076 น191ค 2561

58 คู่มือเตรียมสอบพนกังานการเลือกตั้ง สถาบนั The Best Center 352.65 คพ695 2561

59 คู่มือทบทวนความรู้และเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ

วาทินี สุขมาก 616.890231 ว464ค 2558

60 คู่มือนกับญัชี for AEC / เสริมโชค ไชยเลิศ 657  ส924ค 2557

61 คู่มือสอบเขา้ สรุปขา่วเหตุการณ์ปัจจุบนัใชส้อบทุก
หน่วยงาน สรุป+ขอ้สอบ /

สถาบนั SP ACADEMY 352.65 คข695 2561

62 คู่มือสอบเจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน สถาบนั The Best Center 352.65 คน695 2561

63 คู่มือสอบเจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน ส านกังานปฏิรูป
ท่ีดิน /

สถาบนั The Best Center 352.65 ค695 2560

64 คู่มือสอบนกัจดัการงานทัว่ไป / สถาบนั The Best Center 352.65 ค695 2560

65 คู่มือสอบรองสารวตัร สายสอบสวนและสายนิติกร / สถาบนั The Best Center 363.2 คม695 2561

66 เคมี 2 / แชง, เรยม์อนด์ 540 ช786ค 2561

67 จดหมายเหตุสภาพฒันาการเมือง  ชุดท่ี 2 (พ.ศ. 
2556-2559) /

สถาบนัพระปกเกลา้. ส านกังานสภา
พฒันาการเมือง

อ 351.593 จ133 2559

68 เจาะขอ้สอบรองสารวตัร ท าหนา้ทีบญัชี / / สถาบนั The Best Center 363.2 จ757 2561

69 เจาะลึก แปรรูป ปตท / นฤมล สอาดโฉม 338.925 น276จ 2561
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนสิงหาคม 2561

70 ชวนคุณรวยดว้ยอสงัหาฯ โดยใชเ้งินคนอ่ืน / ถนอม ดีสร้อย 333.33 ร131ช 2558

71 ชุดเกง็ขอ้สอบ นายร้อยต ารวจรองสารวตัร สถาบนัติวนิติธนิต 363.2 ช613 2561

72 ไดดี้เพราะพรีเซนต ์/ - 658.452 บ781ด 2561

73 ต ารา หู คอ จมกู / วิฑูร ลีเกริกกอ้ง 617.51 ต367 2559

74 ติดจรวดทางความคิด แบบ อีลอน มสัก ์/ อีสโต, เจสสิกา้ พ 158 อ774ต 2561

75 ถอดรหสัการศึกษาพฒันาชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ 
สงัคมและการเมือง /

วชิราภรณ์ สงัขท์อง 370.19 ว153ถ 2560

76 ถอดรหสัลบัสมองเงินลา้น / เอคเคอร์, ที ฮาร์ฟ พ 332.02401 อ885ถ 2557

77 ทรัพยากรพืชทอ้งถ่ินภาคใตต้อนล่าง / นิรันดร์ สุมาลี 581.9593  ท164 2561

78 ทรัพยากรพืชทอ้งถ่ินภาคใตต้อนล่าง / นิรันดร์ สุมาลี 581.9593  ท164 2561

79 ทอ้งถ่ินรังสิต : จากเรือสู่รถกบัการเปล่ียนแปลงของ
ชุมชน  /

จนัทิมา องัคพาณิชกิจ 959.3 จ285ท 2561

80 ท างานยงัไงไมใ่หเ้หน่ือยคนเดียว / คิม ซอง โฮ พ 158.7 ค451ท 2561

81 ท าไมตอ้งเร่ิมดว้ย "ท าไม"/ ซิเนก, ไซมอน พ 658.4 ซ319ท 2560

82 เทคนิคจิตวิทยาส าหรับการไกล่เกล่ีย / ส านกังานศาลยติุธรรม. 303.69 ท591 2560

83 เทคนิคดึงลูกคา้เขา้ร้าน ดูดเงินลา้นเขา้บญัชี / ธวชัชยั พืชผล พ 658.812  ธ395ท  2561

84 เทคนิคแลมป์และการประยกุตใ์ช ้/ ปานนัท ์กาญจนภูมิ 570.724 ป547ท 2561

85 ธนบุรีในมิติของประวติัศาสตร์ / ตรงใจ หุตางกรู 959.34 ธ146 2561

86 แนวขอ้สอบนายสิบฯ สายป้องกนัและปราบปรามท าได ้
สอบได ้100% /

 - 363.2 น927 2561

87 แนวค าวินิจฉยัของศาลปกครอง เล่มท่ี 6 [ซีดี-รอม] / ส านกังานศาลปกครอง CD / อ 342.0664 น927 2560 ล6

88 แนวค าวินิจฉยัของศาลปกครอง เล่มท่ี 7 [ซีดี-รอม] / ส านกังานศาลปกครอง CD / อ 342.0664 น927 2561 ล7

89 บริหารเวลาอยา่งไร ใหชี้วิตมีประสิทธิภาพเตม็ท่ีตลอด 24
 ชัว่โมง /

แรนเดล, จิม พ 650.11 จ918บ 2561

90 ป๊ัมเงินดว้ยอสงัหาฯ ไวใ้ชต้ลอดชาติ / รวิโรจน์ อมัพลเสถียร 333.33 ร166ป 2561

91 ผา่โจทย ์1000 ขอ้สอบ TOEIC [ซีดี-รอม]/ อี กี แทก CD 428.0076 อ769ผ 2560

92 พยาบาลน าการจดัการภาวะน ้าหนกัเกิน/ ศิริอร สินธุ ฐิติพงษ ์ตนัค  าปวน 616.398 พ219 2559

93 พฒันาชีวิต คิดแบบ Startup / นภดล ร่มโพธ์ิ 658.11 น191พ 2561

94 ฟัง พดู อ่าน เขียน แปลภาษาองักฤษ / กองบรรณาธิการเอม็ไอเอส 428  ฟ219 2558



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนสิงหาคม 2561

95 มโนมติและกระบวนการพยาบาล : แบบฝึกปฏิบติัชุดวิชา
 หน่วยท่ี 1-15 /

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

610.73076 มส747ม 2552 ล1

96 มหาวิทยาลยั หุ้นส่วนสงัคมท่ีสหราชอาณาจกัร / วิจารณ์ พานิช พ 378.41 ว519ม 2561

97 ไมรู้่ฟอเร็กซ์ไมไ่ดแ้ลว้ : Welcome to Forex / ธีรภทัร วารีกิจพนัธ์ุ 332.45 ธ636ม 2561

98 ยทุธศาสตร์ชาติเพ่ือการพฒันาท่ีอยูอ่าศยั / การเคหะแห่งชาติ. GP 363.5 ย365 2553

99 ยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี 3

ส านกังาน ป.ป.ช. GP 364.1323 ย365 2560

100 รวมแนวขอ้สอบเตรียมสอบบรรจุครู ต  าแหน่ง ครูผูช่้วย จามจุรี จ  าเมือง 371.1076 จ311ร 2561

101 รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเวบ็ไซต ์
www.pub-law.net เล่ม 13 /

ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ 342 ร156 2558 ล13

102 รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ โครงการจดัท า
ยทุธศาสตร์การพฒันา /

ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(สศอ.)

RH 338.09593 ค961 2558

103 รู้ทนัอนาคตท่ี (อาจจะ) ไมมี่คุณ / รอส, อเลก็ พ 658.4063 ร195ร 2560

104 เรียนภาษาจีนดว้ยตนเอง จากนิทานคุณธรรม [ซีดี-รอม] / เขียน ธีระวิทย์ CD 495.18245911 ข752ร 2560

105 เรียนรู้งานบญัชีส าหรับหา้งหุ้นส่วน / เบญจมาศ อภิสิทธ์ิภิญโญ พ 657 บ784ร 2561

106 ลงทุนแบบ เบน เกรแฮม / นิเวศน์ เหมวชิรวรากร พ 332.6322 น678ล 2561

107 เลือกท่ีจะรวย / คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที พ 332.024 ค451ล 2561

108 วิเคราะห์งบการเงิน ส าหรับซ้ือขายหุ้น / TactSchool พ 657.3 ท814ว  2559

109 วิชาอ่านใจใหอี้กฝ่ายปฏิเสธไมล่ง / DaiGo, Mentalist พ 158.2 ด979ว 2561

110 วิทยาการรหสัลบัและการท าลายน ้าดิจิทลั/ ธ ารงรัตน์ อมรรักษา 005.82 ธ554ว 2561

111 วิธีบริหารเวลา ใหคุ้ม้คา่ท่ีสุดในแต่ละวนั / ไซแวร์ท, โลทาร์ พ 650.11 ซ969ว 2561

112 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน / สรญา แกว้พิบูลย์ 616 ส325ว 2561

113 ศลัยศาสตร์โรคหวัใจท่ีพบบ่อย / จรัญ สายะสถิตย์ 617.41 จ154ศ 2560

114 สแกนเทคนิคเดด็ๆ เทรด Forex มีแต่ไดก้บัได ้/ รตยา วงษส์มทุร พ 332.45 ร131ส 2560

115 สตาร์ทอพั งานบญัชี ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ / เบญจมาศ อภิสิทธ์ิภิญโญ พ 657 บ784ส 2561

116 สรุปเขม้ Basic Grammar ไวยากรณ์พ้ืนฐาน / สุทธิพล หึกขนุทด 425 ส773ส 2561

117 สรุปหลกัฟิสิกส์ ม.ปลาย และวิธีใชสู้ตร มัน่ใจเตม็ 100 / รักษิตภษัต ์โชติกิตติไพศาล 530.76 ร297ส 2561

118 สอนใช ้Excel ใหเ้ป็นเซียน / นนัทนี แขวงโสภา 005.369 น418ส 2561

119 สะกดความคิด สะกิดพฤติกรรม / เธเลอร์, ริชาร์ด เอช 330.019  ธ749ส 2561



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนสิงหาคม 2561

120 สาครบุรี จากวิถีชาวบา้น : การเปล่ียนผา่นวิถีชีวิตทอ้งถ่ิน
ในลุ่มน ้าท่าจีน

นฤพนธ์ ดว้งวิเศษ 959.3 ส628 2561

121 หลกัการและแนวคิดในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์/ นิติ รัตนปรีชาเวช 333.33 น581ห 2561

122 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ / สิทธิเดช พงศกิ์จวรสิน 338.5 ส722ห 2561

123 หลกัสูตรฝึกเตรียมเขา้ท างาน : ช่างกลึง หน่วยการฝึก 
งานกลึง 2 เล่มท่ี 5/

พิสิฐ เมธาภทัร 621.902 พ778ห 2535 ล5

124 อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั / วิญญู แสวงสินกสิกิจ 620.191 ว327อ 2561

125 อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั / บุญเรือง วงัศิลาบตัร 621.317 บ548อ 2561

126 แอปพลิเคชนัเสริมการเรียนรู้ระบบสุริยะดว้ยเทคโนโลยี
เสมือนจริง

ชิติพนัธ์ ปานเกษม CD/PR 01362 2560


