
ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่
1 108 ศิลปินร่วมสมยัท่ีน่าจบัตามอง / สมลกัษณ์ คล่องแคล่ว 700.92 ห159 2560

2 40+ ยงัไม่สาย เกษียณสบายเป็นจริงได ้/ อจัฉรา โยมสินธ์ุ 332.024 อ499ส 2560

3 A Survey of Thai learner's problems with Japanese 
pronunciation and native teachers'

Chiba, Masahito RH 371.3 C532S 2009

4 Grant's atlas of anatomy / Agur, Anne M. R 611.00222A284G 2017

5 Happy retirement guide คู่มือสร้างสุขวยัเกษียณ / อลิศรา ฮวัวานิช 332.024 อ427ฮ 2557

6 I am an entrepreneur ผูป้ระกอบการ สานฝัน สร้างธุรกิจ 
ฉบบั แบบอยา่งธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา /

วิทมนต ์ผลเจริญรัตน์ 658.421 ว578อ 2557

7 Investor's practice guide คู่มือผูล้งทุน ฉบบัลงทุนในกองทุน
รวม /

อจัฉราภร ศรีสุโข 332.6327 อ513อ 2560

8 กระดูกหกัและขอ้เคล่ือน / ไพรัช ประสงคจี์น 617.15 พ987ก 2552

9 กระตุกต่อมคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค ์เล่ม 2 / ณรงคช์ยั อคัรเศรณี 338.4 ณ215ก 2555

10 กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาขนมขบ
เค้ียวท่ีคดัสรร /

กนกวรรณ พนัสิทธิวรกุล T/มส 659.152 ก125ก 2558

11 กระบวนทศัน์พฒันศึกษา / ชนิตา รักษพ์ลเมือง 370 ช153ก 2557

12 กลไกตลาดทุนส าหรับบริหารความเส่ียงดา้นลมฟ้าอากาศ
เพ่ือพฒันาเศรษฐกิจไทย /

คณะนกัศึกษาหลกัสูตรผูบ้ริหาร
ระดบัสูง

332.041 ก286 2560

13 กองทุน กองทรัสต ์ทางลดัมัน่คง อสงัหา / เทิดศกัด์ิ ทวีธีระธรรม 332.63247 ท713ก 2560

14 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย ์/ วิไล ชินธเนศ 611 ว724ก 2560

15 การขนส่งระหว่างประเทศ : เช่ือมโยงการคา้โลก / สนัติชยั คชรินทร์ 387 ส583ก 2560

16 การจดัการช่องทางการตลาด / ยพิุน พิทยาวฒันชยั 658.87 ย421ก 2550

17 การจดัการช่องทางการตลาดและการกระจายสินคา้ / ยพิุน พิทยาวฒันชยั 658.87 ย421ก 2558

18 การเจรจาต่อรอง / วตักินส์, ไมเคิล 658.4052 ว416ก 2556

19 การดูแลอยา่งมีคุณภาพในเวชศาสตร์มารดาและทารกใน
ครรภ ์/

วิบูลย ์เรืองชยันิคม 618.2 ก451 2559

20 การบริหารการตลาด / สืบชาติ อนัทะไชย 658.8 ส736ก 2556

21 การบริหารจดัการและปฏิบติังานโรงแรม ศตวรรษท่ี 21 
ฉบบัผูบ้ริหาร /

ปรีชา แดงโรจน์ 647.94068 ป467ก 2556

22 การบญัชีการเงิน / ดวงสมร อรพินท์ 657.48 ด231ก 2557

23 การบญัชีขั้นตน้ / ธารี หิรัญรัศมี 657.042 ธ527ก 2560

24 การบญัชีขั้นสูง 1 / ดุษฎี สงวนชาติ 657.046 ด731ก 2557

25 การพยาบาลผูป่้วยออร์โธปิติคส์ / มหาวิทยาลยัมหิดล. 610.73677 ก492 2555

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนมกราคม 2561
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26 การพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุเล่ม 1 / คณาจารยส์ถาบนัพระบรมราชชนก 618.970231 ก492 2558 ล1

27 การพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุเล่ม 2 / คณาจารยส์ถาบนัพระบรมราชชนก 618.970231 ก492 2557 ล2

28 การพยาบาลสตรีท่ีมีโรคร่วมกบัการตั้งครรภ ์/ กนกวรรณ ฉันธนะมงคล 618.2 ก125ก 2559

29 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1 / วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์ 618.20231 ก492 2559 ล1

30 การพยาบาลหญิงตั้งครรภท่ี์มีภาวะแทรกซอ้นจากการ
ตั้งครรภ ์/

มณีภรณ์ โสมานุสรณ์ 618.2 ม134ก 2551

31 การพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน :แบบฝึกปฏิบติั หน่วยท่ี 1-15 /
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวิชานิติศาสตร์

338.642 มส747ก 2551

32 การพฒันาระบบน าทางภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน /

สิริวรรณ ชมภูแกว้ CD/PA 005.5 ส732ก 2559

33 การพฒันาส่ือ Augmented Reality ดว้ยโปรแกรม Processing
 และ OpenSpace3D /

วิวฒัน์ มีสุวรรณ์ 006.8 ว742ก 2558

34 การระงบัความรู้สึกส าหรับการผา่ตดักระดูกสนัหลงั / มานี รักษาเกียรติศกัด์ิ 617.48 ก499 2560

35 การวิเคราะห์ขอ้มูลการด าเนินงานของ ศนูยใ์ห้บริการทาง
โทรศพัท ์/

สมพงษ ์วงศวิ์กรานต์ CD/PA 00307 2559

36 การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์ / ศิริชยั พงษวิ์ชยั 001.4220285 ศ452ก 2558

37 การสอบบญัชี / นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ 657.45 น619ก 2559

38 การสะกดน้ิวมือไทย ก.ไก่ ส าหรับภาษามือไทย / ก าพล สุวรรณรัต 371.912 ก523 2559

39 กุมารศลัยศาสตร์พ้ืนฐาน / ไพศาล เวชชพิพฒัน์ 617.98 พ997ก 2560

40 เกมตุ๊กตาไขลานผจญภยับนระบบปฎิบติัการแอนดรอย ์(CD 
โครงงาน) /

รัชดา ทรัพยบ์ุญมี CD/PR 01278 2559

41 ไกลบา้น เล่ม 1 /
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, 
พระบาทสมเด็จพระ, พ.ศ.2396-2453

895.914  จ657ก 2537 ล1

42
ไกลบา้น เล่ม 2 /

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, 
พระบาทสมเด็จพระ, พ.ศ.2396-2454

895.914 จ657ก 2537 ล2

43 ขอ้สอบผูพิ้พากษาวิชาภาษาองักฤษ : พร้อมค าตอบ ค  าศพัท ์
และส านวนท่ีควรรู้ /

ธง วิทยัวฒัน์ 347.014076 ธ112ข 2536

44 ค. คิด ข.เขียน พุทธศาสนาในประเทศไทย / ฉัตรสุมาลย์ 294.309593 ฉ236ค 2555

45 ความขดัแยง้และการสร้างความปรองดองในสงัคมไทย / ส านกังานสภาพฒันาการเมือง RH 303.69 ค181 2559

46 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี /

ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ 351.593 ค356 2557

47 คือ...แพทยผ์ูใ้ห้ดว้ยหวัใจ ธาดา ยบิอินซอย/ สนัติสุข โสภณสิริ 926.1 ส587ค 2559



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนมกราคม 2561

48 คุณธรรมและจริยธรรม ไม่มีขาย สงัคมไทยจะมีไดต้อ้ง
ช่วยกนั /

มานิจ สุขสมจิตร 303.372 ค622 2556

49 คู่มือ Happy money guide ตอน เคลด็ลบัสร้างสุขทางการเงิน / อลิศรา ฮวัวานิช 332.024 อ427ค 2559

50 คู่มือ Happy money guide ตอน วางแผนการออมสม ่าเสมอ / ธนาวฒัน์ สิริวฒัน์ธนกุล A 332.024 ธ251ค 2560

51 คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าปี 2559 / ส านกันายกรัฐมนตรี. 382.0951 ค695 2559

52 คู่มือเงินทองตอ้งวางแผน ตอน กา้วสู่การเป็นเจา้ของกิจการ / ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 332.024 ค695 2557

53 คู่มือเงินทองตอ้งวางแผน ตอน มนุษยเ์งินเดือน ก็มัง่ค ัง่ได ้/ ปิยาภรณ์ ครองจนัทร์ พ 332.024 ค695 2557

54 คู่มือเงินทองตอ้งวางแผน ตอนกา้วสู่ชีวิตวยัท างาน / ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 332.6 ค695 2557

55 คู่มือฉนวนความร้อน / ตระการ กา้วกสิกรรม 693.832 ต145ค 2537

56 คู่มือนกับิด คู่คิดนกัขบั / กระทรวงพาณิชย.์ กรมการประกนัภยั พ 368.092 ค695 2548

57 คู่มือยา / ปราณี ทูไ้พเราะ 615.1 ป445ค 2551

58 คู่มือเรียนภาษาซี / อรพิน ประวติับริสุทธ์ิ 005.133 อ338ค 2547

59 คู่มือโรค / ปราณี ทูไ้พเราะ 616 ป445ค 2558

60 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร / โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ 004.6 อ978ค 2551

61 แค่ไหน อยา่งไร ท าไม่ : น ้าผลไม ้ตาฮิเตียน โนนิ / โซโลมอน, นีล พ 641.875 ซ921ค 2551

62 จดหมายเหตุงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี / นยันา แยม้สาขา อ 390.22 จส131 2545

63 จริยธรรมของผูแ้ทนขายท่ีส่งผลต่อคุณภาพความสมัพนัธ์กบั
ลูกคา้อุปกรณ์เคร่ืองมือการแพทย์/

รัตนา ชยักลัยา T/มส 174.4 ส834ป 2560

64 จะเข ้[วีซีดี] ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย VCD 1273 M 2559

65 โจวเอินไหล : รัฐบุรุษจีน / เชาวน์ พงษพิ์ชิต 923.251 ช728จ 2558

66 ชีวิตน้ีดีไดอี้ก / โคเฮน, อลนั 158.1 ค979ช 2555

67 ตจวิทยา / ยพิุน ไทยพิสุทธิกุล 616.5 ต114 2546

68 ตามรอย...พ่อตาก...ไป...บา้นทุ่งใหญ่...เมืองจนัทบูร / สมโภชน์ วาสุกรี พ 923.1593 ต341 2559

69 ต าราศลัยศาสตร์ ภาค 1 / สุทธิพร จิตตมิ์ตรภาพ 617 ต367 2558 ล1

70 ต าราอายรุศาสตร์ทัว่ไป / นิธิพฒัน์ เจียรกุล 616 ตอ367 2556

71 ไตรโลกวิตถาร / พระครูโสภณสิทธิการ (อ่อน) พ 294.344 พ322ต 2545

72 ถอยไปขา้งหน้า / ชูลทส์, โฮวาร์ด 647.9573 ช678ถ 2554

73 ทฤษฎีงานฝึกฝีมือ / ทศพล สงัขอ์ยทุธ์ 621.9 ท166 2546

74 ไทรโยค [วีซีดี] ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย VCD 1274 M 2559

75 นบพระภูมิบาล / สปริง กรุ๊ป อ 923.1593 น163 2559
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76 นโยบายของรัฐและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ / ปราณี จิตติกรณ์กิจศิลป์ 382.1ป445น 2555

77 นวมหาราช / สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย อ 923.1593 น298 2531

78 นิเวศวิทยาและการกระจายพนัธุ์ของหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงใน
ประเทศไทย /

สายสุดใจ สุนทรพิทกัษก์ูล 583.75 ส662น 2559

79 นิเวศวิทยาและการกระจายพนัธุ์ของหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงใน
ประเทศไทย /

สายสุดใจ สุนทรพิทกัษก์ูล อ 583.75 ส662น 2559

80 แนวคิดพ้ืนฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล / จนัทร์เพญ็ สนัตวาจา 610.73  จ272น 2556

81 แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคออร์โธปิดิกส์ / สิทธิศกัด์ิ หรรษาเวก 616.7 ส723น 2553

82 ประวติัศาสตร์ของชนชาติอาหรับ / ฮูรานี, อลัเบิร์ต 909.0974927 ฮ247ป 2550

83 ประวติัศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบบัยอ่) : การเร่ิมตน้และการ
สืบเน่ืองงานช่างในศาสนา /

สนัติ เลก็สุขมุ 709.593 ส582ป 2560

84 ปรัชญาการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั / อุดมพร อมรธรรม 370.1 อ791ป 2559

85 ปลูกเรือน / เสฐียรโกเศศ อ 392.3 ส893ป 2539

86 โปรแกรมวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ / อ านวย สกุลสุกใส 621.3815 อ682ป 2540

87 โปรแกรมวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ / อ านวย สกุลสุกใส 621.3815 อ682ป 2541

88 ผลงานวิจยัทางศาสนาและจริยธรรม / กรมการศาสนา. กองแผนงาน 294.307  ผ191 2529

89 ผูแ้นะน าการลงทุนดา้นลงทุนดา้นกองทุน / สมาคมบริษทัจดัการลงทุน (AIMC) 332.6327 ผ749 2555

90 แผนพฒันาการเมือง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2560-2564) / สภาพฒันาการเมือง อ 320.9593

91 พจนานุกรมการสาธารณสุขไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
พ.ศ.2559 /

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข อ 362.103  พ174 2559

92 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / สายไหม จบกลศึก อ 923.1593 พ343 2559

93 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช / สายไหม จบกลศึก 923.1593 พ343 2559

94 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 ... / กรมการประกนัภยั 368.384 ก151พ 2549

95 พระสูตรบทพระมหานิพพาน เล่ม 1 / วิเชียร เพข็รพรประภาส 294.3823 ส414 2560 ล1

96 พระสูตรบทพระมหานิพพาน เล่ม 2 / วิเชียร เพข็รพรประภาส 294.3823 ส414 2560 ล2

97 พระสูตรบทพระมหานิพพาน เล่ม 3 / วิเชียร เพข็รพรประภาส 294.3823 ส414 2560 ล3

98 พระสูตรบทพระมหานิพพาน เล่ม 4 / วิเชียร เพข็รพรประภาส 294.3823 ส414 2560 ล4

99 พระสูตรบทพระมหานิพพาน เล่ม 5 / วิเชียร เพข็รพรประภาส 294.3823 ส414 2560 ล5

100 พระสูตรบทพระมหานิพพาน เล่ม 6 / วิเชียร เพข็รพรประภาส 294.3823 ส414 2560 ล6



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนมกราคม 2561

101 พลบัพลึงธาร พรรณไมน้ ้าถ่ินเดียวในประเทศไทยท่ีใกลสู้ญ
พนัธุ์ /

นิรันดร์รัตน์ ป้อมอ่ิม อ 581.76 น648พ 2560

102 พลบัพลึงธาร พรรณไมน้ ้าถ่ินเดียวในประเทศไทยท่ีใกลสู้ญ
พนัธุ์ /

นิรันดร์รัตน์ ป้อมอ่ิม 581.76 น648พ 2560

103 มโนมติและกระบวนการพยาบาล : แบบฝึกปฏิบติั หน่วยท่ี 
1-15 /

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

610.73 มส747ม 2552

104 มรดกวฒันธรรมไทย / สมชาย ณ นครพนม อ 390.09593 ม192 2559

105 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม / ไชยชาญ หินเกิด 621.46 ช854ม 2560

106 มะเร็งเยือ่บุโพรงมดลูก / วิรัช เจริญเอ่ียม 618.1 ม269 2539

107 ยดืหุ่นสาว...วา้วหุ่นสวย! / สิกะฮะระ, ชิเอะโกะ 613.71 ส714ย 2556

108 รวมค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจ าปี 2544 เล่ม 3 / ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ 342.59302643  ร155 2545

109 รวมค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจ าปี 2545 เล่ม 1 / ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ 342.59302643 ร155 2546

110 รวมค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจ าปี 2545 เล่ม 4 / ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ 342.59302643 รค155 2546

111 รวมบทความ การท่องเท่ียวไทยนานาชาติ ปี พ.ศ.2548 / เทิดชาย ช่วยบ ารุง RH 338.4791072 ร156 2549

112 ระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ (CD โครงงาน) / ธญัพร ค  าสุข CD/PR 01277 2559

113 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี / พลพธู ปิยวรรณ 657.0285 พ441ร 2560

114 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี : พร้อมกรณีศึกษา / วชันีพร เศรษสกัโก 657.0285 ว376ร 2560

115 รัฐธรรมนูญไทย / คณิน บุญสุวรรณ 342.02 ค132ร 2551

116 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ... ฉบบั
รับฟังความคิดเห็น /

ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 342.593 ร399 2550

117 ราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา / สวสัดิการส านกัเลขาคณะรัฐมนตรี 342.07  ร412 2541

118 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ / นุชจรี พิเชฐกุล 657.3 น724ร 2559

119 เร่ิมตน้ชา้ ใช่ว่าจะรวยไม่ได ้ยิง่เร่ิมตน้ไว ยิง่รวยกนัใหญ่ / บาค, เดวิด 332.024 บ284ร 2559

120 เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ ์/ เยื้อน ตนันิรันดร งศ์ 618.24  ว896 2556

121 เวชสถิติ / แสงเทียน อยูเ่ถา 610.727 ส961ว 2560

122 หลกัการตลาด...สมยัใหม่ / สุดาพร กุณฑลบุตร 658.8  ส769ห 2558

123 หุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง / ประสิทธ์ิ รัตนกิจกมล ย 332.6322 ป415ห 2560

124 องคก์รเปล่ียนสู่ความยิง่ใหญ่ / ลอวเ์ลอร์, เอด็เวิร์ด อี 658.4 ล159อ 2551


