
ล ำดับท่ี ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่
1 AA Gill is away / Gill, AA P 910.4 G475A  2002

2 Applied clinical pharmacokinetics / Bauer, Larry A 615.7 B344A 2014

3 Boya Chinese : elementary 2 / Li, Xiao Qi CD 495.182495911L693BE 2016 v2

4 Dramatic dialogue : contemporary clinical practice/ Atlas, Galit 616.8917 A881D 2018

5 Imagined theatres : writing for a theoretical stage / Sack, Daniel 792.022 I31 2017

6 Mastering Composition กฎ ทฤษฎี และวิธีจัด

องค์ประกอบส ำหรับถ่ำยภำพ /

Garvey-Williams, Richard 771 ก514ม 2561

7 Standing up, speaking out Meier, Matthew R 792.76 S785 2017

8 Thailand 4.0 ตอบโจทย์ประเทศไทย? / ภักดี รัตนมุขย์ 351.593 ภ315ท 2561

9 The monster in C517 history : this thing of darkness / Chemers, Michael 792 C517M 2018

10 The road / McCarthy, Cormac Fic M123R 2010

11 YouTube & Video Marketing / ศุภณัฐ สุขโข 658.872 ศ686ย 2561

12 กำพย์กลอนวิพำกษ์วิจำรณ์สังคมและกำรเมืองสยำม 

(2491-2493)

นำยผี พ 895.911 น473ก 2557 ล2

13 กำพย์กลอนเหมำเจ๋อตุง / ประไพ วิเศษธำนี พ 895.11 ก433 2561

14 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 658.3 ณ319ก 2561

15 กำรใช้ SPSS for Windows ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล / กัลยำ วำนิชย์บัญชำ 001.420285 ก399ก 2561

16 กำรตลำดแบบวัวสีม่วง / โกดิน, เซธ พ 658.8 ก932ก 2561

17 กำรบริหำรกำรตลำด ฉัตยำพร เสมอใจ 658.8 ฉ229ก 2560

18 กำรบังคับใช้กฎหมำยให้เป็นไปตำมแนวนโยบำยพ้ืนฐำนแห่งรัฐ

 /

สุรพล ศรีวิทยำ RH 342.593 ส852ก 2560

19 กำรประยุกต์กำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน กฤษณ์ชำคริตส ณ วัฒนประเสริฐ 658.5 ก281ก 2560

20 กำรลงทุนในตรำสำรหน้ี / ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 332.6323ก499 2551

21 กำรวิเครำะห์กระบวนกำรเข้ำรับกำรรักษำของผู้ป่วย OPD โดย

 Heuristics miner /

วิไลวรรณ เนียมศิโรรัตน์ CD/PA 00308 2559

22 กำรวิเครำะห์กระบวนกำรเข้ำรับกำรรักษำของผู้ป่วย OPD โดย

 Heuristics miner /

วิไลวรรณ เนียมศิโรรัตน์ PA 005 ว735ก 2559

23 กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของ ศูนย์ให้บริกำรทำง

โทรศัพท์ โดย ใช้เหมืองกระบวนกำร /

สมพงษ์ วงศ์วิกรำนต์ PA 005.75 ส264ก 2559

รำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศใหม่ ส ำนักทรัพยำกรสำรสนเทศมหำวิทยำลัยสยำม
ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2561



ล ำดับท่ี ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศใหม่ ส ำนักทรัพยำกรสำรสนเทศมหำวิทยำลัยสยำม
ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2561

24 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของประวัติกำรรักษำผู้ป่วยและโรค

โดยใช้ Fuzzy miner algorithm /

อกรำช เจริญผล PA 004.21 อ881ก 2559

25 กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถกำรกู้ยืมขององค์กำรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ อ 354.2793 ด554ผ 2542 ล6

26 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน / ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 657.3 ก514 2548

27 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน / ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 657.3 ก514 2551

28 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน / ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 657.3  ก514 2554

29 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน / ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 657.3 ก514 2557

30 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ / ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 519.5 ก514 2548

31 กำรวิเครำะห์ตรำสำรอนุพันธ์ / ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 332.6457 ก514 2548

32 กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพเชิงเวลำของกระบวนกำรให้บริกำร

ทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำล /

ปัญจพร ใจสุข PA 004.21 ส264ก 2559

33 กำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ ทฤษฎีและภำคปฏิบัติ / กุลภัทรำ สิโรดม 332.632 ก728ก 2549

34 กำรวิเครำะห์เหมืองเครือข่ำยทำงสังคมท่ีท ำงำนร่วมกันของ

แพทย์ /

พลวัต รัตนวยำภรณ์ PA 004 พ444ก 2559

35 กำรศึกษำกระบวนกำรและผลลัพธ์ของกำรจัดท ำนโยบำย

งบประมำณโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชำ 352.49593 ธ431ก 2559

36 กำรศึกษำกำรส่งมอบงำนจำกบันทึกเหตุกำรณ์ในศูนย์บริกำร

ข้อมูลลูกค้ำโดยใช้ Process Mining

พัชรินทร์ พันธ์พำณิชย์ CD/PA 00306 2559

37 กำรส่ือควำมหมำยของกำรออกแบบบนบรรจุภัณฑ์ของขนมขบ

เค้ียวท่ีคัดสรร /

จันทรำวรรณ บ ำเรอรักษ์ T/มส 745.4 จ282ก 2558

38 กำรอบรมระยะส้ัน คร้ังท่ี 1 "วันท่ี 28-29 กันยำยน 2538 ณ 

ห้องประชุมช้ัน 5 อำคำรศูนย์กำรแพทย์สิริกิต์ิ

วิศำล คันธำรัตน์กุล 616.12 ก528 2538

39 กุหลำบบนดวงจันทร์ / อดิศร ไพรวัฒนำนุพันธ์ รส ก741 2561

40 เกำะล่องหน / เกริกศิษฎ์ พละมำตร์ น ก764ก 2561

41 แก้วจอมแก่น แว่นแก้ว น ว942ก 2540

42 ขงจ๊ือ นักปรำชญ์ผู้ย่ิงใหญ่ท่ีโลกไม่ลืม / สมศักด์ิ อัมรินทร์ พ 922.9 ข119 2555

43 ข้อคิดจำกวรรณคดี  / อินทรำยุธ พ 895.91 743ข 2561

44 ข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงิน / ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 332.642 ข291 2548



ล ำดับท่ี ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศใหม่ ส ำนักทรัพยำกรสำรสนเทศมหำวิทยำลัยสยำม
ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2561

45 ข้อเสนอในกำรปฏิรูปโครงสร้ำงกำรปกครองท้องถ่ินในประเทศ

ไทย /

ศุภสวัสด์ิ ชัชวำลย์ 352.1409593 ศ734ข 2559

46 ขำยของออนไลน์ ได้เงินง่ำย ๆ ใน 3 สัปดำห์/ ชวพล ฟ้ำอ ำนวยผล พ 658.872 ช276ข 2561

47 เข้ำให้ถึงใจลูกค้ำ/ กฤตนัน วิโรจน์สำยลี พ 658.812 ก274ข 2559

48 คนกำรเมือง / นรนิติ เศรษฐบุตร 324.2092 น217ค 2559

49 ควำมงำมของชีวิต และสังเขปประวัติ อัศนี พลจันทร / ป้ำลม พ 089.95911ป545ค 2561

50 ควำมรักใดจะไม่ปวดร้ำว / ชวนหนี พ 895.13 ช273ค 2561

51 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

 /

วศิน เพ่ิมทรัพย์ 004 ว357ค 2561

52 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับตรำสำรทุน / ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 332.645 ค181 2548

53 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับตรำสำรหน้ี / ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 332.6323 ค181 2548

54 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับตรำสำรอนุพันธ์ / ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 332.6457 ค181 2547

55 คัมภีร์กำรใช้ Visual C# ฉบับสมบูรณ์ / วัตสัน, คำร์ลี สุวัฒนำ สุขสมจินตน์ 005.262 ว417ค 2546

56 คัมภีร์กำรใช้ XML ฉบับสมบูรณ์ / ฮันเตอร์, เดวิด 005.72 ฮ241ค 2545

57 คัมภีร์ผู้จัดกำร / ลุกซ์, ริชำร์ด พ 658.4 ล599ค 2561

58 ค ำให้กำรขุนหลวงหำวัด (ฉบับหลวง) และ ประชุมพงศำวดำร 

ภำค 81 จดหมำยเหตุ

อนันต์ อมรรตัย 959.3023 ค391 2544

59 คู่มือกำรเขียนโปรแกรมภำษำ C ฉบับสมบูรณ์ / ธีรวัฒน์ ประกอบผล 005.133 ธ647ค 2561

60 คู่มือกำรใช้โปรแกรม AutoCAD 2015 3D and Lumion 3D

 v.4 : [ดีวีดี] /

ภำณุพงษ์ ปัตติสิงห์ DVD 620.00420285 ภ432ค 2557

61 คู่มือกำรพยำบำล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดคำโรติดอุดตันท่ีรักษำ

ด้วยกำรใส่สำยสวน /

วิยะดำ แสงศรี RH 610.73691ว678ค 2559

62 คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภำษำไพธอน Python / ณัฐวัตร ค ำภักดี 005.133 ณ352ค 2561

63 คู่มือบังคับคดี / สุพร อิศรเสนำ, ม.ล 347.077 ส827ค 2545

64 เคร่ืองมือเพ่ือกำรวิเครำะห์กำรลงทุน / ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 332.632ค753 2548

65 เคล็ดกลอน เคล็ดแห่งอหังกำร / ประไพ วิเศษธำนี พ 808.1 ป334ค 2557

66 โฆษณำและท ำตลำดออนไลน์ให้ดังเปร้ียง / กองบรรณำธิกำรรีไวว่ำ 658.872 ฆ812 2561

67 จุด (ไม่) จบ : ช่วงฉำกกำรเมืองไทย '48 - '59 / ฐิติกร สังข์แก้ว 320.9593ฐ332จ 2559



ล ำดับท่ี ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศใหม่ ส ำนักทรัพยำกรสำรสนเทศมหำวิทยำลัยสยำม
ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2561

68 ชีวิตงำม ตำมค ำสอนของพระเจ้ำอยู่หัว : กำรศึกษำพระรำช

ด ำรัสและพระบรมรำโชวำทเก่ียวกับกำรด ำเนินชีวิตของคนใน

ชำติ /

มัลลิกำ ตัณฑนันทน์ 895.915 ม377ช 2560

69 ช่ือและช่ือสกุลท่ี พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอ

ดุลยเดช บรมนำถบพิตร พระรำชทำน เล่ม 1 /

ส ำนักพระรำชวัง. อ 929.4 ช599 2560 ล1

70 ช่ือและช่ือสกุลท่ี พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอ

ดุลยเดช บรมนำถบพิตร พระรำชทำน เล่ม 2 /

ส ำนักพระรำชวัง. อ 929.4 ช599 2560 ล2

71 ชุมนุมบทควำมและปกิณกคดีของอัสนี พลจันทร์ เล่ม 1 / อัศนีย์ พลจันทร พ 089.95911อ575ช 2561 ล1

72 ซ้ือง่ำย ขำยคล่อง ขำยออนไลน์บน Facebook / ณำตยำ ฉำบนำค 658.872 ณ429ซ 2561

73 เซน ธรรม / นุสนธ์ิ พ 294.3927 ซ519 2560

74 ต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก/ สิรินพรรณ สุขใยพัธน์ T/มส 338.9593 ส731ต 2560

75 ต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก/ สิรินพรรณ สุขใยพัธน์ CD/T 00247 2560

76 ต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพในกำร

ป้องกันปรำบปรำมยำเสพติด

ตะวัน  ตระกำรฤกษ์ T/มส 362.293 ต258ต 2559

77 ต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพในกำร

ป้องกันปรำบปรำมยำเสพติด

ตะวัน ตระกำรฤกษ์ CD/T 00241 2559

78 ตลำดกำรเงินและกำรก ำกับดูแล / ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 332.642 ต199 2548

79 ทฤษฎีตลำดทุน / ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 332.63 ท122 2548

80 ทวีปอเมริกำใต้ / มัลลิกำ พงศ์ปริตร 918.04 ท199 2543

81 ท ำตลำดได้เงินล้ำนบนไลน์ด้วย LINE@/ นลิน จันทร 658.872 น284ท 2561

82 เทคนิคกำรแกะสลักเทียน เล่ม 1 / สุรชัย ศรีใส 736.93 ส847ท 2561 ล1

83 เทคนิคกำรว่ำควำมภำคปฏิบัติ คดีแพ่ง-คดีอำญำ และจัดท ำ

เอกสำร, พินัยกรรม /

พิชัย นิลทองค ำ 347.055 ท591 2545

84 เทคโนโลยีเย่ือแผ่นและกำรประยุกต์ใช้ในอุตสำหกรรมอำหำร / สุวัฒนำ พฤกษะศรี 664.02 ส876ท 2560

85 ธุรกิจส่งออก ส ำเร็จได้ รวยเร็ว / เรวดี สุขสรำญรมย์ 382.6 ร767ธ 2561

86 นครจัมปำศรี / ณัฐพงษ์ บุญเพ็ช 959.3  น115 2545

87 นวมรัชขัตติยำนุสรณ์ : รวมผลงำนร ำลึกถึงพระบำทสมเด็จ

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร /

รัตนพล ช่ืนค้ำ 923.1593 น297 2560

88 นวัตกรรม 6.0 Platform..เปล่ียนอนำคต/ สมคิด ลวำงกูร พ 658.4063 ส234น 2561



ล ำดับท่ี ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศใหม่ ส ำนักทรัพยำกรสำรสนเทศมหำวิทยำลัยสยำม
ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2561

89 นักกำรเมืองถ่ินจังหวัดกำฬสินธ์ุ / ศรุดำ สมพอง 324.2092 ศ138น 2559

90 นักกำรเมืองถ่ินจังหวัดตรำด / นพดล พรำมณี 324.2092 น169น 2559

91 นักกำรเมืองถ่ินจังหวัดน่ำน / สุทธิชัย ปัญญโรจน์ 324.2092 ส773น 2559

92 นักกำรเมืองถ่ินจังหวัดพังงำ / สมจินตนำ คุ้มภัย 324.2092 ส236น 2559

93 นักกำรเมืองถ่ินจังหวัดลพบุรี / ธนกร จำรุต้ังสกุล 324.2092 ธ132น 2559

94 นักกำรเมืองถ่ินจังหวัดหนองบัวล ำภู / วัลลภ รัฐฉัตรำนนท์ 324.2092 ว447น 2559

95 นิทำนกำรเมืองและเร่ืองส้ันของอัสนี พลจันทร์ เล่ม 1 / อัศนีย์ พลจันทร รส อ575น 2561 ล1

96 นิทำนกำรเมืองและเร่ืองส้ันของอัสนี พลจันทร์ เล่ม 2 / อัศนีย์ พลจันทร รส อ575น 2561 ล2

97 นิทำนกำรเมืองและเร่ืองส้ันของอัสนี พลจันทร์ เล่ม 3 / อัศนีย์ พลจันทร รส อ575น 2561 ล3

98 นิรันดร์ในดวงใจ / จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป อ 923.1593 น648 2561

99 นิรันดร์ในดวงใจ / จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป 923.1593 น648 2561

100 แนวคิดหลักวิธีปฏิบัติและปัญหำกำรด ำเนินคดี แพ่ง-อำญำ 

แชร์ เปียหวย /

พิชัย นิลทองค ำ 332.6322 น927 2541

101 แนวทำงกำรควบคุมภำยในท่ีดี / ณฐพร พันธ์ุอุดม 332.6453 ณ341น 2549

102 แนวทำงกำรตรวจสอบภำยใน / ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 657.458 น927 2548

103 แนวทำงปฎิบัติท่ีเก่ียวข้องกับตรำสำรทุน / ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 332.632 น781 2549

104 แนวทำงปฏิรูปกำรกระจำยอ ำนำจกำรคลังสู่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน /

สกนธ์ วรัญญูวัฒนำ 352.14 ส115น 2559

105 ในกับดักและกลำงวงล้อม / ประชำคม ลุนำชัย น ป234น 2561

106 บ้ำนในโคลน / กิตติศักด์ิ คเชนทร์ น ก675บ 2559

107 ประกบคู่ส่ือโซเชียล Facebook และ IG / กฤษณะ ภักดีพงษ์ 658.872 ก281ป 2561

108 ผุดเกิดมำลำร่ ำ / อำรยำ รำษฎร์จ ำเริญสุข น อ653ผ 2561

109 พจนำนุกรมญ่ีปุ่น-ไทย ศัพท์บัญชีและภำษี / ผกำพร หวังพ่ึงพุทธ อ 657.03 ผ114พ 2560

110 พระบวรรำชำนุสรณ์ พระบำทสมเด็จพระปวเรนทรำเมศ มหิศ

เรศรังสรรค์ พระป่ินเกล้ำฯ /

สุจิตรำ สันธนำภรณ์ NGP 923.1593 พ343 2560

111 พุทธศักรำชอัสดงกับทรงจ ำของทรงจ ำของแมวกุหลำบด ำ / วีรพร นิติประภำ น ว829พ 2561

112 เภสัชวิทยำและหลักกำรรักษำภำวะกรดยูริกในเลือดและโรค

เกำต์

วิลำสินี หิรัญพำนิช ซำโตะ 615.7 ภ781 2561



ล ำดับท่ี ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศใหม่ ส ำนักทรัพยำกรสำรสนเทศมหำวิทยำลัยสยำม
ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2561

113 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรขนำดกลำง

และขนำดย่อม

ผกำพร หวังพ่ึงพุทธ 657.46 ผ114ม 2561

114 เม่ือข้ำพเจ้ำเขียนย่ ำแดนมังกร / เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช

กุมำรี, สมเด็จพระ,

พ 915.1 ท622ม 2561

115 แม่บ้ำนหัวเห็ด / อ ำแดงกล่อม พ 089.95911 อ679ม 2561

116 รวมสูตรค ำนวณและฟังก์ชัน Excel Formulas+Functions 

ฉบับสมบูรณ์ /

พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร 005.369 พ553ร 2561

117 ริดสีดวงทวำรหนัก / ปริญญำ ทวีชัยกำร พ 616.35 ป458ร 2553

118 ล่องล้ำนนำ / มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 390.09593 ล151 2561

119 วิชำสร้ำงธุรกิจ ฉบับ MIT / ออเล็ต, บิล 658 อ459ว 2560

120 วิธีกำรตัวแปรผิวสะท้อน / จันทร์เพ็ญ อนุรัตนำนนท์ 519.57จ272ว 2560

121 วิธีคิด วิธีรวย หมำน้อยสอนรวย ฉบับปรับปรุง / เชฟเฟอร์, โบโด พ 332.024 ช713ว 2560

122 ศำสตร์แห่งกำรขำยท่ีใครก็ปฏิเสธไม่ได้ / มัตสึโมโตะ, โนบุฮิซะ 658.83 ม341ศ 2561

123 ศิลปำกำรแห่งกำพย์กลอน / ศรีอินทรำยุธ พ 808.1ศ282ศ 2556

124 เส้นทำงชีวิตสู่ธุรกิจพันล้ำน / ทรัมป์, โดนัลด์ เจ พ 923.173 ท164ส 2560

125 หนี หน้ี กันดีกว่ำ / นวพันธ์ ปิยะวรรณกร พ 658.1526 น297ห 2552

126 หยดน้ ำหวำนในหยำดน้ ำตำ / อุรุดำ โควินท์ น อ856ห 2560


