
ล ำดับท่ี ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่
1 1 เปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้/ วินทร์ เลียววาริณ พ 158 ว617ห 2561

2 100 ปี สถานีกรุงเทพ / การรถไฟแห่งประเทศไทย อ 385.314 ห159 2559

3 120 วิธีท าให้คนอ่ืนชอบ/ หลิว หย่ง เซิง พ 158.1 ห337ห 2561

4 50 ปี อุทยานแห่งชาติไทย / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช อ 333.783 ห556 2555

5 51 ศาสตราวุธสู่จุดสูงสุดของชีวิต/ ฌอน บูรณะหิรัญ พ 158.1 ฌ111ห 2561

6 52 วิธีฝึกสมองให้จ าอะไรก็ได้ง่ายๆ โดยอัตโนมัติ และจ าได้นาน/ โอ'ไบรอัน, โดมินิก พ 153.14 อ964ห 2559

7 Adaptive nearest neighborhood collabreative filtering for 

recommender systems / 

Pitaya Poompuang T/SU 005.741 P681A 2013

8 An empirical impact study on the transformatioal 

leadership practices of educational leadership training 

team leaders 

Smith, Gregory A Siam University T/SU 371.201 S648A 2013

9 Cryptoassets / เบอร์นิสก์, คริส 332.178 บ828ค 2561

10 Forex War Episode 1 (Basic Training) / ยอดเดช ว่องวิทยา 332.456 ย173ฟ 2561 ล1

11 Forex War Episode 2 (Intermediate) / ยอดเดช ว่องวิทยา 332.456 ย173ฟ 2561 ล2

12 NLP : ภาษา สมอง มหัศจรรย์ เทคโนโลยีสร้างความส าเร็จช่ัว

ข้ามคืน /

วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์ พ 158.1 ว763อ 2560

13 Talk like TED / แกลโล , คาร์ไมน์ พ 808.5 ก889ท 2558

14 The workmanship เพราะเราต้องท างานแบบ "มืออาชีพ " นุกูล ทะนวนรัมย์ พ 158.7 น722ว 2561

15 Wink : ม่ังค่ังมากกว่าท่ีตาเห็น / แฮมิลตัน, โรเจอร์ พ 332.024 ฮ852ว 2559

16 กฎ 3 ข้อของการผลิตโชคด้วยตัวคุณเอง พาเทล, นีล 650.1  พ611ก 2561

17 กรรมตามสมอง / ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร พ 153.42 ข519ก 2561

18 กลยุทธ์เก็งก าไรเทรดระยะส้ัน  / วิลเล่ียมส์, แลร์ร่ี 332.6322 ว714ก 2561

19 การลงทุนใน Cryptocurrency ให้ได้เงินปลอดภัยไม่ถูกโกง/ Get Smart 332.178 d499 2561

20 คนในนิทาน / กร ศิริวัฒโณ น ก151ค 2561

21 คัมภีร์เทคนิควิเคราะห์หุ้น (ฉบับรวมเล่ม) / ดม ดอนชัย 332.6322 ด126ค 2560

22 คิดแบบภาววิทย์ / ภาววิทย์ กล่ินประทุม พ 158.1 ภ478ค 2557

23 คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก / ชวอร์ต, เดวิด เจ พ 153.42 ช286ค 2561

รำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศใหม่ ส ำนักทรัพยำกรสำรสนเทศมหำวิทยำลัยสยำม

ประจ ำเดือนธันวำคม 2561



ล ำดับท่ี ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศใหม่ ส ำนักทรัพยำกรสำรสนเทศมหำวิทยำลัยสยำม

ประจ ำเดือนธันวำคม 2561

24 คู่มือการเทรด Cryptocurrency เพ่ือพลิกชีวิต พัฒนภาส ล่ิวมโนคุณ 332.178 พ527ค 2561

25 คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design thinking/ เบอร์เนตต์, บิล 650.1 บ828ค 2561

26 เงินเร่ืองใหญ่ท่ีโรงเรียนไม่เคยสอน / มณฑานี ตันติสุข พ 332.0415 ม121ง 2561

27 จงท้ิงส่ิงท่ีดีเพ่ือส่ิงท่ีดีท่ีสุด / แม็กคีโอน, เกร็ก พ 650.1 ม853จ 2561

28 จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์เทวสถาน ส าหรับพระนคร / อนุชา เสมารัตน์ อ 294.5 จ131 2557

29 จากรัชกาลท่ี 5 ถึงรัชกาลท่ี 9 : อีกย่างก้าวของพระบรมเดชานุภาพ

 /

สมโชติ อ๋องสกุล 923.1593 ส241จ 2560

30 จินตภาพสะเทือนโลก / วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์ 154.2 ว763จ 2561

31 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม / สมใจ ศิริโภค 660.62 ส237จ 2555

32 เจ็ดมิติแห่งความมหัศจรรย์ ณ แดนอาทิตย์อุทัย (ภาคท่ี 2) / อริยา กีรติชีวัน 915.204 อ398จ 2559

33 เจาะจุดแข็ง 2.0 / แรธ, ทอม พ 658.4 ร915จ 2558

34 ชนะต้ังแต่ยังไม่ลงแข่ง / กอร์ดอน, จอน 658.402ก364ช 2559

35 ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา  / ดเว็ค, แครอล เอส พ 153.42 ด251ช 2561

36 ซ้ือกองทุนรวม เร่ิมยังไงดี / ประภาพร ช่างไม้ พ 332.6327 ซ361 2560

37 ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน / เอคเคอร์, ที ฮาร์ฟ พ 332.02401 อ885ถ 2557

38 ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน / ปาร์กพยองนยูล พ 330 ป549ศ 2561

39 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค / พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี 338.5 พ435ท 2555

40 ท าธุรกิจไม่ติดกรอบ ก็ดันกิจการให้เปร้ียงได้ ริชาร์ด, ด๊ัก พ 650 ร477ท 2559

41 ท าไมคนท่ีท างานเก่งท่ีสุดถึงใช้สมุดกราฟ / มะซะฟุมิ, ทะคะฮะชิ พ 651.74 ม269ท 2561

42 ทุนนิยมในศตวรรษท่ี 21 / พีเก็ตตี, โทมัส 330.122 พ631ท 2560

43 เทคนิคจ าแบบกาวตราช้าง / มะซะมิ, อุสึเดะ พ 153.12 ม269ท 2561

44 บรรลุงบการเงิน / ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์ พ 657.3 ธ152บ 2561

45 ประชาคมอาเซียน : มายาคติและความเป็นจริง / ปราณี ทิพย์รัตน์ 341.2473 ป445ป 2561

46 พ่อรวยสอนวัยรุ่น Rich dad poor dad for teens / คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที พ 332.024 ค451พ 2556

47 มัดใจเจ้านาย ผูกใจลูกน้อง ด้วยวิถีสามก๊ก / เป่ียมศักด์ิ คุณากร พ 658 ป771ม 2561

48 ยิง Ads facebook รุกแบบมืออาชีพ / โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ 659.144 ส984ย 2561

49 รอยเล่ือนเขย่าเศรษฐกิจโลก ราจัน รากุราม 330.973 ร399ร 2555



ล ำดับท่ี ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่
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ประจ ำเดือนธันวำคม 2561

50 ระบบการจัดการทรัพย์สิน กรณีศึกษา มูลนิธิดวงประทีป (CD 

โครงงาน)

จตุรพร ถาวรบัณฑิต CD/PR 01376 2561

51 ระบบการจัดการโปรเจ บ.พิกเซลอินเตอร์แอคทีฟ (CD โครงงาน) / นฤเบศ แจ่มแจ้ง CD/PR 01377 2561

52 เร่ือง Forex แบบน้ีก็มีด้วย/ เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา พ 332.456  ก767พ 2559

53 ลงทุนอย่างมืออาชีพ / วิน พรหมแพทย์ พ 332.6 ว617ล 2561

54 เลิกเป็นแมงเม่า / เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ พ 332.6322 จ731ล 2558

55 วิชาสร้างธุรกิจ ฉบับ MIT / ออเล็ต, บิล 650 อ459ว 2560

56 วิวัฒนาการของเงิน จากหอยเบ้ียสู่คริปโทเคอเรนซี / อาณัติ ลีมัคเดช 332.178 อ618ว 2561

57 ศาสตร์สู่ความร่ ารวย (แบบย่ังยืน) / วัตเทิลส์, วอลเลช ดี. พ 158.1 ว417ศ 2561

58 เศรษฐกิจดิจิทัล / แท็บสก็อตต์, ดอน 004.6 ท816ศ 2559

59 เศรษฐกิจภาคประชาชน / สมิคค์, เดวิด เอ็ม 338.9  ส311ศ 2560

60 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร/ นิกร น้อยพรม 332 น541ศ 2561

61 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา / อาชนัน เกาะไพบูลย์ 337 อ613ศ 2561

62 หุ้นพลิกชีวิต / สุภาพงษ์ นิลเกษ พ 332.6322 ส838ห 2561

63 เหล่ียมเจ้านาย เล่ห์ลูกน้อง ในสามก๊ก / เป่ียมศักด์ิ คุณากร พ 658.3 ป771ห 2561

64 อย่าปล่อยให้ใครฆ่าวาฬของคุณ/ รวิศ หาญอุตสาหะ พ 650.1 ร167อ 2559

65 อยู่ด้วยกันเพราะอยากอยู่ ไม่ใช่จ าเป็นต้องอยู่ / เทมพลาร์, ริชาร์ด พ 152.41 ท636อ 2560

66 อ่านใจคนได้ในเส้ียววินาที / ไนโต, โยชิฮิโต พ 138 น977อ 2561

67 อ่านเร็ว เข้าใจ ไม่มีวันลืม / ติกเคลาร์, มาร์ก พ 418.4 ต374อ 2561


