
ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

1 Adaptive nearest neighborhood collabreative filtering for 
recommender systems / 

Pitaya Poompuang CD/T 00263 2013

2 Animation 2D Stop! teen mom หยดุการตั้งครรภไ์มพ่ร้อมใน
วยัรุ่น (CD โครงงาน) /

ณฐัธิดา สุหงษา CD/PR 01315 2560

3 Bicycle buying decision support system for beginner website 
(CD โครงงาน) /

นนทวฒัน ์สถิตยว์ฒันานนท์ CD/PR 01326 2560

4 Business to business marketing management / Zimmerman, Alan 658.8 Z72B 2018

5 Corporate computer security/ Boyle, Randy J 005.8 B792C 2015

6 Design basics / Lauer, David A 745.4 L372D 2012

7 Encyclopedia of tourism volume 1 : A-K / Jafari, Jafar R 338.4791 E56 2016 v1

8 Encyclopedia of tourism volume 2 : L-Z/ Jafari, Jafar R 338.4791 E56 2016 v2

9 Financial and managerial accounting : the basis for business 
decisions / 

Williams, Jan R 658.1511 W724F 2018

10 Fluid, electrolytes, and acid - base and disorders / พงศธร คชเสนี 616.3992 ฟ562 2560

11 How to treat in internal medicine / พิสุทธ์ิ ศิริไพฑูรย์ 616 ฮ391 2561

12 Location-based service on GPS mobile tracking/ Walisa Romsaiyud  CD/T 00262 2012

13 Marketing and supply chain management : a systemic approach Folinas, Dimitris 658.7 F665M 2018

14 Mock-Up Biology Exams/ ศภุณฐั ไพโรหกลุ 570.76 ศ687ม 2556

15 Neurontin Study Somchai Towanabut 615.19 S693N 2001

16 Operations management : sustainability and supply chain 
management / 

Heizer, Jay 658.5 H473O 2014

17 Pattern discovery. / Parhan Porouhan CD/T 00255 2017

18 Pep confidential : inside Pep Guardiola's first season at Bayern 
Munich / 

Perarnau, Marti 796.3342 P426P 2014

19 Perfect english grammar คมัภีร์ไวยากรณ์องักฤษ พิชิตขอ้สอบ / ภทัรา ภทัรภูรีรักษ์ 425.076 ภ374พ 2558

20 Strategic management and business policy / Wheelen, Thomas L 658.4012 W561S 2018

21 Symptomatology & laboratory interpretation in hematology ชินดล วานิชพงษพ์นัธ์ุ 616.15 ซ321 2561

22 The Best ICU/ ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์ 616.028 บ827 2560

23 TOEFL ITP with MP3 CD / สุทิน พลูสวสัด์ิ 428.0076 ส779ท 2559

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม ่สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจาํเดือนมิถุนายน 2561



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม ่สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจาํเดือนมิถุนายน 2561

24 TOEIC เตม็แลว้เตม็อีก : Essential Grammar for the TOEIC Test/ ธนภทัร ภวชโลทร (ครูเคน) 428.0076 ธ152ท 2560

25 กลยทุธก์ารเพ่ิมคุณคา่การตลาดสาํหรับการทอ่งเท่ียวเชิงพทุธ
ศาสนา ของพระอารามหลวง /

พระมหาสุริยา มะสนัเทียะ CD/T 00254 2558

26 กวา่จะถึงวนัน้ี : อตัตชีวประวติั "พระเทพวิสุทธิโมลี" (พรหมา 
สปปณโญ ป.ธ.๙) /

- พ 294.36 ก536 2556

27 กลัยาณิวฒันาคารวาลยั องคอุ์ปภมัภสื์บสานศิลปวฒันธรรมไทย / กระทรวงวฒันธรรม. 923.1593 ก411 2551

28 การจดัการวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิผลองคก์าร / มณีกญัญา  นากามทัสึ CD/T 00250 2560

29 การจดัการสมยัใหม ่/ เนตร์พณัณา ยาวิราช 658 น785ก 2560

30 การใชย้าจิตเวชในทางคลินิก / มาโนช หล่อตระกลู 615.788 ก449 2560

31 การตลาดเพ่ือความย ัง่ยนื / นธกฤต วนัตะ๊เมล์ 658.8 น152ก 2561

32 การตลาดระดบัโลก / นนัทสารี สุขโต 658.84 น425ก 2557

33 การตั้งตาํรับและการเตรียมยาไร้เช้ือ/ เพญ็ศกัด์ิ จนัทราวธุ 615.1 พ911ก 2558

34 การบริหารยาในผูป่้วยวิกฤตและฉุกเฉิน  / วีรพงศ ์วฒันาวนิช 615.ก461 2560

35 การบญัชีตน้ทนุ / มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ 657.42 ม156ก 2561

36 การประยกุตใ์ชเ้ซลลเ์พาะเล้ียงทางเภสชัศาสตร์ชีวภาพ / ปร่ิมเฉนียน มุ่งการดี 571.638 ก491 2559

37 การปรับปรุงขั้นตอนการรักษาพยาบาลดว้ย Repair model / ณฐัพงษ ์แซ่ล้ิม PA 005.1 ณ339ก 2560

38 การปรับปรุงขั้นตอนการรักษาพยาบาลดว้ย Repair model / ณฐัพงษ ์แซ่ล้ิม CD/PA 00325 2560

39 การปรับปรุงความเช่ือถือไดข้องระบบรถไฟฟ้าดว้ยการ
บาํรุงรักษา /

ประดิษฐ แกว้สาร CD/T 00264 2560

40 การเปรียบเทียบการใชโ้ปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธี
แบบจาํลองสารสนเทศอาคาร

คฑาวฒิุ ล้ิมพงษธร CD/T 00256 2560

41 การพฒันาระบบการคน้หาขอ้มลูดว้ยภาพถ่ายจาก iPhone / วิชาญ ผิวเกล้ียง CD/PA 00320 2560

42 การวิจยัธุรกิจ / สุภาวดี ขนุทองจนัทร์ 001.422 ส839ก 2560

43 การศึกษาเพ่ือการตรวจสอบระยะเวลาในการทาํงานของศนูย์
ใหบ้ริการลูกคา้ /

เจนจิรา ชูชยัมงคล PA 005 จ713ก 2560

44 การส่ือสารขอ้มลูและเครือขา่ย / นรรัตน ์วฒันมงคล 004.6 น219ก 2561

45 การส่ือสารทางการตลาด / สิทธ์ิ ธีรสรณ์ 658.802 ส721ก 2559

46 เก่งองักฤษ English Grammar ฉบบัสมบรูณ์/ เอกชยั เกรียงโกมล 425 อ873ก 2560



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม ่สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจาํเดือนมิถุนายน 2561

47 เกมสยามย ูชู้ตเอม็อพั บนระบบปฎิบติัการแอนดรอยด ์ (CD 
โครงงาน) /

ทตัภูมิ ล้ิมคงคาวงษ์ CD/PR 01323 2559

48 เกมหน่วยคนคลัง่พิทกัษโ์ลก บนระบบปฎิบติัการแอนดรอยด ์ 
(CD โครงงาน) /

ปณุยภา ชาวโพงพาง CD/PR 01322 2559

49 ขนมไทย / มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 641.86 ข214 2556

50 ขนุศึก / ไม ้เมืองเดิม น ม962ข 2548 ล1

51 ขนุศึก / ไม ้เมืองเดิม น ม962ข 2548 ล2

52 ขนุศึก / ไม ้เมืองเดิม น ม962ข 2548 ล4

53 ขนุศึก / ไม ้เมืองเดิม น ม962ข 2548 ล5

54 ขนุศึก / ไม ้เมืองเดิม น ม962ข 2548 ล6

55 ขนุศึก / ไม ้เมืองเดิม น ม962ข 2548 ล7

56 ขนุศึก / ไม ้เมืองเดิม น ม962ข 2548 ล8

57 ความคงสภาพของยาและเภสชัภณัฑ/์ ชุดา จิตตสุโภ 615.1 ช613ค 2559

58 ความพึงพอใจต่อสาํนกัปฎิบติัธรรมประจาํกรุงเทพมหานคร 
แห่งท่ี 37 /

พระภูมินทร์ ตรีภพอารักษ์ CD/PA 00321 2560

59 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวิชาชีพเภสชักรรม / อภิชยั อภิรัตนพิมลชยั 615.1 อ251ค2558

60 คุณธรรม จริยธรรมสาํหรับบริหารมืออาชีพ / รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ 174.9371  ร621ค 2560

61 คู่มือเตรียมสอบ นิติกรสาํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรม / ฝ่ายวิชาการ สถาบนั The Best Center 352.65 ค695 2560

62 คู่มือศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติสาํหรับเดก็ /
กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และ
พนัธ์ุพืช.

พ 372.357  ค695 2557

63 คู่มือสอบเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป กระทรวงการต่างประเทศ / ฝ่ายวิชาการ สถาบนั The Best Center 352.65 คจ695 2560

64 คู่มือสอบนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย ์/ ฝ่ายวิชาการ สถาบนั The Best Center 352.65 คน695 2560

65 คู่มือสอบนกัวิชาการตรวจเงินแผน่ดินปฏิบติัการ (บญัชี) / ฝ่ายวิชาการ สถาบนั The Best Center 352.65 คว695 2560

66 โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา เล่ม 3 / ไพบลูย ์เลิศศรี 530.076 พ979ค 2560 ล3

67 จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช /

กรมศิลปากร. สาํนกัหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ

CD 923.1593 จ131 2561



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม ่สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจาํเดือนมิถุนายน 2561

68 จริยธรรมของผูแ้ทนขายท่ีส่งผลต่อคุณภาพความสมัพนัธก์บั
ลูกคา้อุปกรณ์เคร่ืองมือ/

รัตนา ชยักลัยา CD/T 00265  2560

69 เจาะขอ้สอบ ภาค ก ระดบั 1-2 ความรู้ความสามารถทัว่ไป ก.พ. / ฝ่ายวิชาการ สถาบนั The Best Center 352.65 จ758 2560

70 เจาะจุดแขง็ / บคัก้ิงแฮม, มาร์คสั พ 658 บ247จ 2557

71 ชีวเภสชัภณัฑ ์การออกแบบและพฒันา/ พฒันา ศรีพลากิจ 610.28 พ532ช 2558

72 ชีววิทยาโมเลกลุของเซลลม์ะเร็ง / ปิติ จนัทร์วรโชติ 616.994 ป615ช 2560

73 ญาณสงัวรเทศนา / ญาณสงัวร, สมเดจ็พระสงัฆราช 294.3444 ญ241ญ 2556

74 ตน้แบบการบริหารจดัการเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตาก/ สิรินพรรณ สุขใยพธัน์ CD/T 00249 2560

75 ตะลุยโจทย ์Grammar 1500 ขอ้ / ศภุวฒัน ์พกุเจริญ 425.076 ศ723ตจ 2560

76 ตะลุยโจทย ์Vocab 1,000 ขอ้ / ศภุวฒัน ์พกุเจริญ 428.0076 ศ723ต 2560

77 ตนักบัวิธีคิดท่ีไมเ่คยตนั / ถนอมศกัด์ิ จิรายสุวสัด์ิ พ 650.1 ถ192ต 2553

78 ตวัช้ีวดัทางชีวภาพของเซลลผิ์วหนงั จากความรู้พ้ืนฐานสู่ / จารุภา วิโยชน์ 612.79 จ333ต 2560

79 ตวัแบบการจดัการความรู้ของการไฟฟ้านครหลวง / ไพรัตน ์ตน้สิน CD/T 00270 2560

80 ตวัแบบประสิทธิภาพการจดัการของอุตสาหกรรมฟอกยอ้มท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

สายพิณ ป้ันทอง CD/T 00259 2560

81 ตามรอยตลาดนํ้า (CD โครงงาน) / ทิราวฒุ อินทรพานิช CD/PR 01324 2559

82 ตาํราการบาํบดัทดแทนไตแบบต่อเน่ืองในผูป่้วยวิกฤต / ณฐัชยั ศรีสวสัด์ิ 616.614 ต367 2561

83 ตาํราอายรุศาสตร์ อาการวิทยา/ ธนนัดา ตระการวนิช 616 ต367 2559

84 ติวเขม้ PAT2 พิชิตขอ้สอบเตม็ 100% ภายใน 5 วนั / สโรชา ศิริพรรณ 373.076 ส357ต 2560

85 ตีแตก! ฟิสิกส์ 9 วิชาสามญั / คมพิสิฐ ประสาท 530.076 ค151ต 2561

86 เตรียมสอบ PAT 1 ความถนดัทางคณิตศาสตร์/ วชิรา โอภาสวฒันา (พ่ีโต๋) 510.76 ว153ต 2558

87 เตรียมสอบ PAT 3 ความถนดัทางวิศวกรรมศาสตร์ / กษิต์ิเดช สุนทรานนท์ 620.076 ก333ต 2560

88 ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เล่ม 7 : ไมไ้ผ ่/ สุนทร ดุริยะประพนัธ์ 584.9 ท164 2544

89 แนวขอ้สอบ 9 วิชาสามญั คณิตศาสตร์/ ณฐั อุดมพาณิชย์ 510.76 ณ321น 2560

90 แนวขอ้สอบ GAT ภาษาองักฤษ ฉบบัเลก็พริกข้ีหนู (Version 2) / สุทธิพล หึกขนุทด 428.076 ส773น 2559

91 แนวขอ้สอบ O-NET ภาษาองักฤษ ฉบบัจ๋ิวแต่แจ๋ว (Version 2 )/ สุทธิพล หึกขนุทด 428.0076 ส773นอ 2559

92 แนวคิด หลกัการ และกระบวนการวิจยั : เชิงปริมาณ คุณภาพ
และผสานวิธี การเขียน/

ประเวศน ์มหารัตนส์กลุ 808.066 ป384น 2561



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม ่สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจาํเดือนมิถุนายน 2561

93 ในหลวงรัชกาลท่ี 9 กบั 14 ตุลา "เหตุเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์" / วสิษฐ เดชกญุชร พ 923.2 ว362น 2560

94 บางคร้ังเรากลื็มรักตวัเอง / วินทร์ เลียววาริณ พ 158  ว617บ 2560

95 บรูพาจารย ์/ ณิชารีย ์แกว้พรรณ 294.363 บ747 2560

96 แบบฝึกหดัสรุปหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้/ Azar, Betty Schrampfer 425.076 อ617บ 2558

97 ประวติัศาสตร์และศิลปะลา้นนา / สุรพล ดาํริห์กลุ 959.302 ส852ป 2561

98 ประสิทธิผลการจดัการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย/

สุภตัรา กนัพร้อม CD/T 00248 2560

99 ประสิทธิผลการป้องกนัการทจุริตการสอบเขา้เป็นนกัเรียนนาย
สิบตาํรวจของตาํรวจ /

อรุณ กนัพร้อม CD/T 00247 2560

100 ประสิทธิภาพการบริหารจดัการศนูยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนั
อาทิตยว์ดันาคปรก

พระประยทุธ ์ชุมโส CD/PA 00322 2559

101 ปัจจยัการบริหารจดัการท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยูใ่นองคก์ารของ
พยาบาลวิชาชีพท่ีขาดแคลน

กิตติยา ชชัวาลชาญชนกิจ CD/T 00257 2560

102 ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สงักดั
กรมสวสัดิการ /

พยอม สดใส CD/PA 00323 2561

103 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนใน
ภาคกลางของประเทศไทย /

ชนพงษ ์อาภรณ์พิศาล CD/T 00260 2560

104 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานวิชาการของ
พนกังาน มหาวิทยาลยั

พงษส์นัต์ิ ตนัหยง CD/T 00246 2560

105 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการอุตสาหกรรม
ฮาร์ดิสกไ์ดร์ฟ/

สราวธุ แซ่ตั้ง CD/T 00258 2560

106 โปรแกรมระบบจดัการบา้นพกัทหาร (CD โครงงาน) / กิตติศกัด์ิ โชติวิจิตร CD/PR 01316 2560

107 ผลของเกลือโซเดียมคลอไรดแ์ละนํ้าตาลซูโครสต่อการเกิดโฟม
และการเกิดอิมลัชนั /

อารีรัตน ์ หนูวฒันา CD/PR 01329 2559

108 ผา่โจทย ์1000 ขอ้สอบ TOEIC/ อี กี แทก 428.0076 อ769ผ 2560

109 พจนานุกรมศพัทพ์ฤษศาสตร์ ฉบบัราชบณัฑิตยสภา / สาํนกังานราชบณัฑิตยสภา อ 580.3 พ174 2560

110 พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล / พสัมณฑ ์คุม้ทวีพร 616.07 พ587พ 2558

111 พระภทัรมหาราชรําลึก / มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ อ 923.1593  พ356  2559

112 พดูเร่ืองบวกเรียกโชคดี พดูเร่ืองดีมีความสุข / อะคิระ, อุเอะนิชิ พ 155.25 อ463พ 2561

113 ฟิสิกส์ สรุปเขม้ แนวขอ้สอบ ม.ปลาย เล่ม 1 / ประสิทธ์ิ จนัตะ๊ภา 530.076 ป412ฟ 2561



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม ่สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจาํเดือนมิถุนายน 2561

114 มาตรการทางกฎหมายคุม้ครองผูซ้ื้อสตัวเ์ล้ียงประเภทสุนขัและ
แมว /

วรินทร วารี CD/T 00252 2560

115 มาตรการทางกฎหมายส่ิงบง่ช้ีทางภูมิศาสตร์เพ่ือปกป้องภูมิ
ปัญญาชุมชน

ณทภคั นพธัธนาการ CD/T 00253 2560

116 ระบบการจดัการ การเรียนรู้ออนไลน ์(CD โครงงาน) / วิจิตตรา ทองดวง CD/PR 01312 2559

117 ระบบการจดัการอู่แทก็ซ่ี (CD โครงงาน) / เกตุนรา เทียนศิริ CD/PR 01328 2560

118 ระบบจดัการการผลิตเคร่ืองจกัรออนไลน ์บ. เอส บี เค แมชชิน
นารี จาํกดั (CD โครงงาน) /

วรรณวิษา บญุบรุา CD/PR 01320 2559

119 ระบบจดัการธุรกิจเช่ารถแทก็ซ่ี (CD โครงงาน) / กฤตเมธ วฒันะ CD/PR 01346 2560

120 ระบบแจง้พบของหายภายในมหาวิทยาลยัสยามระบบปฎิบติัการ
แอนดรอยด ์(CD โครงงาน) /

ธรรมนูญ กา้นชูช่อ CD/PR 01317 2560

121 ระบบซ้ือขายและออกแบบรองเทา้ผา้ใบออนไลน ์(CD โครงงาน)
 /

กณัฑเ์อนก ลือประเสริฐ CD/PR 01321 2559

122 ระบบนาํส่งยา / นรเศรษฐ ์ณ สงขลา 615.19 น224ร 2560

123 ระบบบริหารงานคลินิก (CD โครงงาน) / มนสัวี โกมลนิรมิต CD/PR 01110 2556

124 ระบบบริหารงานร้านอุปกรณ์กีฬาพมูา่ (CD โครงงาน) / พรศกัด์ิ จินาอ่อน CD/PR 01327 2560

125 ระบบบนัทึกงานประจาํวนัออนไลน ์บริษทั นาํพลสั จาํกดั (CD 
โครงงาน) /

กชกร กูส้วสัด์ิ CD/PR 01310 2559

126 ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของร้านขายสลดัฟาร์มเมอร์เฟรซ 
(CD โครงงาน) /

ธราเทพ เลิศลิขิตธนิตกลุ CD/PR 01314 2559

127 ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของร้านเบเกอร่ีลิเบียโฮมเมด (CD 
โครงงาน) /

ธญัญาลกัษณ์ จกัรแกว้ CD/PR 01313 2559

128 ระบบลางานออนไลน ์บริษทั พาณิชา จาํกดั (CD โครงงาน) / วชัราภรณ์ เช้ือตาพระ CD/PR 01311 2559

129 ระบบสารสนเทศบริหารจดัการสินคา้ บริษทั ดิเอท รีพบับลิค 
จาํกดั (CD โครงงาน) /

สายฝน พรหมไชยะ CD/PR 01318 2559

130 ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจดัการโครงการ บริษทั อากาเป้ 
คอนซลัต้ิง  (CD โครงงาน) /

พนัทิวา แซ่เลก็ CD/PR 01319 2559

131 ระบบใหบ้ริการแอปพลิเคชัน่บริหารจดัการร้าน (CD โครงงาน) / ปณชยั นิยมกชกร CD/PR 01341 2560

132 ระเบียบวิธีวิจยั จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบติั / วนิดา วาดีเจริญ 001.42 ว171ร 2560

133 รายงานการวิจยั ประสิทธิภาพและการบริหารจดัการของ
มหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ /

กระทรวงศึกษาธิการ. RH 378.101 ร451 2560



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม ่สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจาํเดือนมิถุนายน 2561

134 รูปแบบการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฎั / วรรณภร ศิริพละ CD/T 00261 2559

135 รูปแบบคุณคา่ตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง

วชัราภรณ์ ตั้งประดิษฐ์ CD/T 00266  2560

136 เร่ืองเล่าจากอดีตเลขาธิการสภาพฒัน ์/ สรรเสริญ วงศช์ะอุ่ม พ 338.9 ส339ร 2559

137 วิทยานิพนธดี์/ดีเด่น และบทคดัยอ่วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ ์ปี 
พ.ศ. 2559 /

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม. 
บณัฑิตวิทยาลยั

AB 016.378242 ว584 2560

138 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพ่ือการบริหารจดัการภยัพิบติั และ
ตวัอยา่งงานวิจยั /

ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกลุ 363.34 ว587 2555

139 วิธีเรียนรู้ชีวิตสาธารณะ/ เกห์ล, ญาณ 307.1  ก829ว 2561

140 เวบ็แอปพลิเคชัน่ระบบบริหารจดัการสนามฟตุบอล Midfield FC
 (CD โครงงาน) /

กิติยา หอมรส CD/PR 01309 2559

141 ศพัทโ์ทอิคออกสอบบอ่ย 4,000 คาํ/ ทีมวิชาการ Life Balance 428.0076 ศ337 2561

142 ศาสนธรรมกบัสุขภาพ / พระวิชิต ธมฺมชิโต 294.3144 พ388ศ 2554

143 ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชยั-ลา้นนา / สนัติ เลก็สุขมุ 709.593  ส582ศห 2561

144 ศิลปะสุโขทยั / สนัติ เลก็สุขมุ 709.593  ส582ศ 2561

145 สถิติสาํหรับงานวิศวกรรม / ศิริจนัทร์ ทองประเสริฐ 620.0015195  ศ449ส 2547

146 สร้างสรรคสู่์การเปล่ียนแปลง / กรมประชาสมัพนัธ์ พ 659.2 ส349 2561

147 สรุปเขม้ Grammar พาตะลุยโจทย ์GAT, O-NET และ 9 วิชา
สามญั /

สุทธิพล หึกขนุทด 425 ส773ส 2561

148 สรุปเขม้เคมีคาํนวณ มธัยมปลาย / สุมนมาลย ์จนัทร์เอ่ียม 540.76 ส841ส 2560

149 สรุปหลกัคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ฉบบัสมบรูณ์ / นกัรบ พิมพข์าว 510.76 ส356 2559

150 หนงัสือคู่มือหมอพาร์กินสนั/ รุ่งโรจน ์พิทยศิริ 615.833 ห144 2560

151 หนงัสือหน่ึงในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศไทย / สุวิทย ์ตราสุวรรณ์ 341.2473 หท149 2555

152 หลกัการเบ้ืองตน้ของเทคโนโลยกีระบวนการผลิตทางชีวภาพ / สุชาดา จนัทร์ประทีป นภาธร 660.6 ส759ห 2559

153 หลกัการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาดว้ยยาอย ่างมี
ประสิทธิภาพ /

ช่ืนจิตร กองแกว้ 615.58 ช592ห 2561

154 อวสานละครแห่งชีวิต / ไชยวฒัน ์เหลืองอมรเลิศ พ 923.8593 ช912อ 2560

155 แอนิเมชนัสามมิติ เร่ือง คู่มือแนะนาํหลกัสูตรเบ้ืองตน้ของ
มหาวิทยาลยัสยาม CD โครงงาน /

พิเชษฐ ์เครือคลา้ย CD/PR 01325 2559



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม ่สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจาํเดือนมิถุนายน 2561

156 แอปพลิเคชัน่ศนูยร์วมตลาดพระเคร่ือง บนแพลทฟอร์มแอน
ดรอยด ์(CD โครงงาน) /

อรรถชยั คนัธารราษฎร์ CD/PR 01308 2559

157 แอปพลิเคชันิ่นโรตีบนแพลตฟอร์มแอนดรอยด ์(CD โครงงาน) / บญุฤทธ์ิ ร้ัวสาํราญ วรยศ คาํลือ CD/PR 01342 2560


