
ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่
1 Animation 2D Stop! teen mom หยดุการตั้งครรภไ์ม่พร้อมใน

วยัรุ่น
(CD โครงงาน) CD/PR 01315 2560

2 Bicycle buying decision support system for beginner website (CD โครงงาน) CD/PR 01326 2560

3 Designing and managing the supply chain : concepts, 
strategies, and case studies / 

Simchi-Levi, David 658.5 S588D 2009

4 Doing business in the ASEAN countries  / Bhasin, Balbir B 338.88859 B575D 2010

5 Marketing ROI : the path to campaign, customer, and 
corporate profitability / 

Lenskold, James D 658.1554 L573M 2003

6 MICE ไม่ไดแ้ปลว่าหนู จิรุตถ ์อิศรางกูร ณ อยธุยา 338.4791 ม964 2561

7 Social media advertising / กวิสรา ธิสาคร 659.1 ก323ซ 2559

8 Thailand reset พลิกมุมคิดเศรษฐกิจไทย เอาประชาชนเป็น
ศนูยก์ลาง /

ธีระชยั ภูวนาถนรานุบาล พ 338.9593 ธ663ท 2560

9 The people champion : แนวคิดและหลกัการบริหารคนเพ่ือ
ผลงาน /

มณีวรรณ ฉตัรอุทยั 658.3 ม139พ 2554

10 Think new ASEAN ! : rethinking marketing towards ASEAN 
economic community  / 

Kotler, Philip 658.800959 K87T 2015

11 Windows 10 Office 2016 ฉบบัสมบรูณ์ / อมัรินทร์ เพช็รกุล 005.369 อ568ว 2560

12 กลางฝงูแพะหลงัหกั / อุมมีสาลาม อุมาร อุมมีสาลาม อุมาร รส อ846ก 2557

13 การเขียนโปรแกรม Java และ Android / บญัชา ปะสีละเตสงั 005.133 บ253ก 2559

14 การจดัการจริยธรรมทางธุรกิจ / จินตนา บญุบงการ 174.4 จ482ก 2561

15 การตลาด 4.0 / คอตเลอร์, ฟิลิป 658.8 ค183ก 2560

16 การปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม กรณีคนพิการไม่ไดรั้บสิทธิใหเ้ขา้ท า
ประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน /

กชามาศ ฐาปนโสภณ 333.31 ก112ก 2558

17 การปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม กรณีส านกังานคณะกรรมการ กชามาศ ฐาปนโสภณ 610.69 ก112ก 2558

18 การปรับปรุงความเช่ือถือไดข้องระบบรถไฟฟ้าดว้ยการ ประดิษฐ แกว้สาร CD/T 00264 2560

19 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / อรพรรณ ลือบญุธวชัชยั 616.804231 อ332ก 2556

20 การพิมพส์กรีน / วิเชียร จิระกรานนท์ 686.2316  ว559ก 2559

21 กาลคร้ังหน่ึงทกุสถานท่ีเคยมีความรัก / สราวุธ เฮง้สวสัด์ิ พ 895.911 ส355ก 2554

22 เกมสยามย ูชูต้เอม็อพั บนระบบปฎิบติัการแอนดรอยด์ (CD โครงงาน) CD/PR 01323 2559

23 เกมหน่วยคนคลัง่พิทกัษโ์ลก บนระบบปฎิบติัการแอนดรอยด์ (CD โครงงาน) CD/PR 01322 2559

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนเมษายน 2561



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนเมษายน 2561

24 แกปั้ญหารถเสียดว้ยตนเอง / สมปอง คงน่ิม 629.287  ส261ก 2557

25 ขายออนไลน์แบบไม่ตอ้งสตอ๊กสินคา้ดว้ย Dropship / มณีนุช สมานหมู่ 658.872  ม132ข 2559

26 คนส าเร็จ เขาพดูกนัแบบไหน? / โอ, ซู ฮยงั พ 808.51อ964ค 2560

27 ครอบครัวต๋ึงหนืด ตอน กระชากหนา้กากต๋ึงหนืด / อิม, ซงัโฮ พ 332.042 อ747ค 2560 ล31

28 ครอบครัวต๋ึงหนืด ตอน คูตื่ดจอมเขมือบ / สตอรีบอกซ์ พ 332.042  ส169ค 2560 ล27

29 ครอบครัวต๋ึงหนืด ตอน จอมตืดกระเป๋าเหลก็ / ลี, บงกี พ 332.042 ล511ค 2558 ล25

30 ครอบครัวต๋ึงหนืด ตอน ตะลุยป่วนก๊วนทหาร  / ควอ็น, ชนัโฮ พ 332.042 ค182ค 2561 ล22

31 ครอบครัวต๋ึงหนืด ตอน ต านานบา้นต๋ึงหนืด / สตอรีบอกซ์ พ 332.042  ส169ค 2560 ล28

32 ครอบครัวต๋ึงหนืด ตอน ต๋ึงหนืดพอเพียง / สตอรีบอกซ์ พ 332.042  ส169ค 2559 ล26

33 ครอบครัวต๋ึงหนืด ตอน ต๋ึงหนืดสไตล ์ / คงั, มินฮึ พ 332.042 ค238ค 2561 ล19

34 ครอบครัวต๋ึงหนืด ตอน ตืดสุดฤทธ์ิฟิตเกิน 100  / ลี, ซึงฮึ พ 332.042 ล511ค 2558 ล18

35 ครอบครัวต๋ึงหนืด ตอน เท่ียวต่างแดนแบบสุดต๋ึง  / อิม, ซงัโฮ พ 332.042 อ747ค 2560 ล24

36 ครอบครัวต๋ึงหนืด ตอน เท่ียวป่าฮาสุดป่วน  / อิม, ซงัโฮ พ 332.042 อ747ค 2560 ล21

37 ครอบครัวต๋ึงหนืด ตอน นกัสืบตืดสะเด็ด / สตอรีบอกซ์ พ 332.042  ส169ค 2560 ล30

38 ครอบครัวต๋ึงหนืด ตอน พ่ีเล้ียงซูเปอร์ตืด  / คิม, ฮกัยอ็น พ 332.042 ค451ค 2560 ล23

39 ครอบครัวต๋ึงหนืด ตอน แหวกกฎลดพลงังาน  / คิม, ฮกัยอ็น พ 332.042 ค451ค 2561 ล20

40 ครอบครัวต๋ึงหนืด ตอน ไอดอลต๋ึงหนืดตืดหลุดโลก / อิม, ซงัโฮ พ 332.042 อ747ค 2559 ล29

41 ความคิดเศรษฐี / ปาร์ก, จงกิ พ 158.2 ป549ค 2561

42 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการเงินและการลงทนุ / ศนูยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ 332 ค181 2560

43 ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน 1 ทศวรรษ
ทรัพยากรชีวภาพในป่าชายเลน (พ.ศ. 2549-2558) /

ชยัสิทธ์ิ ตระกูลศิริพาณิชย์ 578.7 ช445ค 2559

44 คิดใหญ่ เร่ิมใหเ้ลก็ / กวีวุฒิ เตม็ภูวภทัร พ 658ก327ค 2561

45 คูมื่อการพยาบาล การดูแลผูป่้วยภาวะกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด อุษณีย ์เพช็รอ่อน RH 610.73691 อ863ค 2558

46 คูมื่อการพยาบาล ผูป่้วยภาวะกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั พฒันาพร สุปินนะ RH 610.73691พ534ค 2558

47 คูมื่อการพยาบาลผูป่้วยโรคโพรงกระดูกสนัหลงัส่วนเอวตีบ ปภาภิน ศิริผล 616.73ป164ค 2559

48 คูมื่อเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา C ฉบบัสมบรูณ์(ปรับปรุงใหม่) / อรพิน ประวติับริสุทธ์ิ 005.133 อ334ค 2559

49 คูมื่อใชง้าน Access 2010 ฉบบัสมบรูณ์ / ธชัชยั จ  าลอง 005.369 ธ439ค 2556

50 คูมื่อใชง้าน Windows 10 & Office 2016  / สุธีร์ นวกุล 005.4469 ส786ค 2559

51 คูมื่อเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบบัสมบรูณ์ / ไกรศร ตั้งโอภากุล 005.133 ก977ค 2556

52 คูมื่อออกแบบและสร้างเวบ็ไซต ์ฉบบัสมบรูณ์ /  005.72 ด211ค 2560



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนเมษายน 2561

53 เคมี 1 / แชง, เรยม์อนด์ 540 ช786ค 2560 ล1

54 เคลด็ลบัเลิกทรมานกบัการอ่านหนงัสือ / อิวะนะมิ, คุนิอะคิ พ 371.30281 อ751ค 2560

55 เคาะขายท าเงินลา้นไดด้ว้ย ebay PayPal / กองบรรณาธิการ 658.872  ค837 2560

56 แคร์ เช่น มิตร / พชัรศรี เบญจมาศ พ 089.95911พ516ค 2560

57 งานสงัเคราะห์ เร่ือง ผลของโปรแกรมการเตือนความพร้อมใน
การหยา่เคร่ืองช่วย

ปนิฏฐา นาคช่วย RH 610.7 ป148ง 2560

58 แฉหมดเปลือก Hack Facebook ท ายงัไง / สิทธิโชค บญุประเสริฐผล พ 005.8  ส722ฉ 2560

59 ชมรมช่างตอ้งสานต่อ / ชมรมช่างเทศบาลแห่งประเทศ 363.6 ช175 2555

60 ช่วงผกา : 7 ทศวรรษ กษตัราทรงครองไทยราชภฎัเชียงใหม่ 
เทิดไท ้ป่ินราชนั และ 4

มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่. 390 ช263 2559

61 ช้ินส่วนเครืองกล / บญุธรรม ภทัราจารุกุล 621.8 บ471ช 2560

62 ชีวิตดีข้ึนทกุๆ ดา้นดว้ยการจดับา้นแค่คร้ังเดียว 2 / มาริเอะ, คนโด พ 648.5ม476ช 2560 ล2

63 ชีวิตผมเปล่ียนไปเม่ือไดเ้ทพชา้งมาเป็นกุนซือ / เคยะ, มิซุโนะ พ 158.1 ค745ช 2560

64 ใชชี้วิตอยา่งคนรู้จกัชีวิต / เฌอมาณย ์รัตนพงศต์ระกูล เฌอมาณย ์รัตนพงศต์ระกูล พ 158 ฌ999ช 2561

65 เซียนโอกินาว่า / ศนัสวตัต ์ภูมิจิตร พ 915.204 ศ337ซ 2561

66 ดัง่เรือนร่างไร้องคาพยพ / ภู กระดาษ รส ภ641ค 2558

67 ไดท้กุส่ิงดว้ยส่ิงเดียว/ เคลเลอร์, เกรย์ พ 158.1  ค765ด 2560

68 ตะเกียงกลางพาย ุ/ จุฬามณี น จ679 2560

69 ตามรอยตลาดน ้า (CD โครงงาน) CD/PR 01324 2559

70 ต าราอายรุศาสตร์อาการวิทยา / วนัชยั เดชสมฤทธ์ิฤทยั 616.047 ต367 2559

71 โตเกียว ใครๆก็เท่ียวได ้[Edition 2]/ แคตโตะ เรดเลิฟทรี 915.204 ต912ต 2559

72 ท าเงินออนไลน์ดว้ยทนุ 0 บาท/ ลกัขณา พรพรรณา พ 658.872 ล218ท 2561

73 ท าไมคุยกบัคนน้ีแลว้รู้สึกดีจงั/ ฮิซะโนะริ, โยะชิดะ พ 153.6  ฮ423ท 2560

74 ท าไมตอ้งเร่ิมดว้ย "ท าไม"/ ซินิค, ไซมอน พ 658.4 ซ319ท 2560

75 ทกุส่ิงในชีวิตจะดีข้ึนเม่ือต่ืนเชา้ / เอลรอด, ฮลั พ 158.1 อ915ท 2560

76 ไทยคดีศึกษาในมิติทอ้งถ่ินภาคใต ้/ มหาวิทยาลยัทกัษิณ. 959.3 ท958 2560

77 ธุดงควตัร : หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโน วดัป่าบา้นตาด
 จ. อุดรธานี /

อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนดพ์บัลิชช่ิง 294.35 ธ711 2556

78 นกัแสดงสด / สาคร พลูสุข รส ส628น 2560



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนเมษายน 2561

79 นิทรรศการในกระบวนการ "พม่าระยะประชิด" ส่ือเพ่ือ
ส่งเสริมบทสนทนาระหว่างวฒันธรรม /

ศรยทุธ เอ่ียมเอ้ือยทุธ 303.482 ศ146น 2560

80 บริบทวฒันธรรม : รวมผลการด าเนินงานปี 2553-2554 / มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา

306 บ215 2554

81 ปฏิทินเทศกาลงานประเพณี ประจ าปี 2561 / การทอ่งเท่ียวแห่งประเทศไทย 915.93 ป135 2561

82 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง่/

 - 345.05 ป352 2558

83 ประมวลพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานใน ส านกัราชเลขาธิการ อ 895.915 ป352 2543

84 ประมวลพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานใน
โอกาสต่าง ๆ ปีพทุธศกัราช 2542 /

ส านกัราชเลขาธิการ อ 895.915 ป352 2539

85 ประมวลหลกัค าสอนดา้นสงัคมของพระศาสนจกัร ภาคท่ี 2 และ
 ภาคท่ี 3 /

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือ
พฒันาสงัคม.

268 ป354 2559

86 ประวติัศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา / วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 340.1 ว188ป 2561

87 ประวติัศาสตร์ท่ีเพ่ิงเศร้า / จิรัฏฐ ์ประเสริฐทรัพย์ รส จ527ป 2560

88 ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ สงักดักรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน /

พยอม สดใส CD/PA 00323 2561

89 ปัญญางาน จดัการตน / ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ พ158 ด131ป 2560

90 ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสญัชาติและสิทธิในความเป็น
พลเมืองของรัฐไทย /

ส านกังานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

323.6 ป525 2560

91 ปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558-2559 / เพญ็โฉม แซ่ตั้ง 363.73 ป525 2560

92 เปล่ียนวิธีคิดแค่ 5 วิงานก็ส าเร็จไปแลว้ 90เปอร์เซ็นต/์ โทะริฮะระ, ทะกะชิ พ 158.7  ท911ป 2560

93 เปิดร้านพร้อมโปรโมตดว้ย Facebook + Line/ กฤษณะ ภกัดีพงษ์ 658.872  ก281ป 2559

94 เปิดร้านใหไ้ดเ้งินลา้นบน Facebook/ กองบรรณาธิการ 658.872  ป759 2559

95 เปิดร้านใหไ้ดล้า้นดว้ย line shop+line pay/ นลิน จนัทร 658.872  น284ป 2559

96 โปรแกรมระบบจดัการบา้นพกัทหาร (CD โครงงาน) CD/PR 01316 2560

97 ผมจะสอนใหคุ้ณรวย / เศรษฐี, รามิตร พ 332.024 ศ873ผ 2561

98 ผลของเกลือโซเดียมคลอไรดแ์ละน ้าตาลซูโครสต่อการเกิดโฟม (CD โครงงาน) CD/PR 01329 2559

99 พระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ ์ / อมัภสัชา ดิษฐอ านาจ 344.01 พ371 2561

100 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 /

อมัภสัชา ดิษฐอ านาจ 346.0135 พ371 2561



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนเมษายน 2561

101 พฒันาเวบ็แอปพลิเคชัน่ดว้ย JavaScript / จตุรพชัร์ พฒันทรงศิวิไล 006.78 จ139พ 2559

102 เพ่ิมพลงัพลเมือง สร้างความเป็นธรรมลดความเล่ือมล ้า /  338.9593 พ937 2556

103 มองแบบพีระมิด คิดไดอ้ยา่งเฉียบคม / ฮิระอิ, ทะคะชิ พิมพรั์ก สุขสวสัด์ิ พ 153.42  ฮ456ม 2560

104 มิยากุจิ เคลด็ลบัจ าแม่น เลิกซะที กบัการหลงๆ ลืมๆ / มิยากุจิ, คิมิโทช พ 153.14 ม581ม 2560

105 เมนเทอร์ ผูถ่้ายทอดประสบการณ์มืออาชีพ/ วรภทัร์ ภู่เจริญ พ 658.3124  ว233ม 2560

106 รวมค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญ ประจ าปี 2558-2559 (เล่ม 1) / ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ 342.59302643  ร155 2560 ล1

107 รวมค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญ ประจ าปี 2558-2559 (เล่ม 2) / ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ 342.59302643 ร155 2560 ล2

108 ระบบการจดัการอู่แทก็ซ่ี (CD โครงงาน) CD/PR 01328 2560

109 ระบบจดัการการผลิตเคร่ืองจกัรออนไลน์ บริษทั เอส บี เค (CD โครงงาน) CD/PR 01320 2559

110 ระบบแจง้พบของหายภายในมหาวิทยาลยัสยามบนระบบ
ปฎิบติัการแอนดรอยด์

(CD โครงงาน) CD/PR 01317 2560

111 ระบบซ้ือขายและออกแบบรองเทา้ผา้ใบออนไลน์ (CD โครงงาน) CD/PR 01321 2559

112 ระบบบริหารงานร้านอุปกรณ์กีฬาพมู่า (CD โครงงาน) CD/PR 01327 2560

113 ระบบบนัทึกงานประจ าวนัออนไลน์ บริษทั น าพลสั (CD โครงงาน) CD/PR 01311 2559
114 ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของร้านขายสลดัฟาร์มเมอร์เฟรซ (CD โครงงาน) CD/PR 01314 2559

115 ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของร้านเบเกอร่ีลิเบียโฮ
มเมด

(CD โครงงาน) CD/PR 01312 2559

116 ระบบลางานออนไลน์ บริษทั พาณิชา (CD โครงงาน) CD/PR 01312 2559
117 ระบบสารสนเทศบริหารจดัการสินคา้ บริษทั ดิเอท รีพบับลิค 

จ ากดั
(CD โครงงาน) CD/PR 01318 2559

118 ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจดัการโครงการ กรณีศึกษา บริษทั
 อากาเป้

(CD โครงงาน) CD/PR 01319 2559

119 รับจ๊อบออนไลน์ จากรายไดช้ัว่คราวข า ๆ สู่รายไดป้ระจ าท าได้
ทกุคน /

ณัฐวศา สุทธิธาดา 658.872  ณ359ร 2559

120 รามเกียรต์ิวดัพระแกว้ เขียนใหม่สมยัรัชกาลท่ี 7 / รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกูล 751.73 ร636ร 2560

121 รายงานการวิจยั  การใชผ้ลการเรียนรู้เพ่ือบง่บอกการพฒันา
หลกัสูตรการศึกษา :

สิริพร บรูพาเดชะ RH 378.199 ส731ร 2558

122 รายงานการวิจยั  ความเช่ือมโยงระหว่างหลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนกบัผลลพัธ์

สิริพร บรูพาเดชะ RH 378.17 ส731ร 2558

123 รายงานการวิจยั  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัล าดบัขั้นความตอ้งการของ สิริพร บรูพาเดชะ RH 378.3 ส731ร 2558



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนเมษายน 2561

124 รายงานการวิจยั  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัล าดบัขั้นความตอ้งการ
ของนกัศึกษา

สิริพร บรูพาเดชะ RH 378.3 ส731ร 2559

125 รายงานการวิจยั การประเมินผลการเรียนรู้และกระบวนการ
เรียนรู้ :

สิริพร บรูพาเดชะ RH 378.16 ส731ร 2558

126 รู้ทนัไวรัสตบัอกัเสบทกุสายพนัธุ ์ / วทัยา วาริทธีว์ พ 616.3623 ศ337ร 2560

127 รูปแบบคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง /

วชัราภรณ์ ตั้งประดิษฐ์ CD/T 00266  2560

128 รู้แลว้รอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจ าบา้น / ธีระ ธนะกาญจนสุทธ์ิ 340 ธ661ร 2560

129 เราก าลงักลายพนัธุ ์/ เกริกศิษฎ ์พละมาตร์ รส ก764ร 2560

130 ลงโฆษณากบั YouTube เจาะตลาดเป้าหมายไดแ้ม่นย  า+ไดผ้ล / ธญัธชั นนัทช์นก 658.872  ธ468ล 2560

131 เล้ียงลูกใหใ้ชเ้งินเป็น / คู, อดมั พ 332.024 ค689ล 2560

132 ว่ิงไปใหสุ้ดเทรนด ์ / สุภาพงษ ์นิลเกษ พ 332.6322 ส838ว 2560

133 เวบ็แอปพลิเคชัน่ระบบบริหารจดัการสนามฟตุบอล (CD โครงงาน) CD/PR 01309 2559
134 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง : ทฤษฎีและงานวิจยัเชิงประจกัษ์

ของระบบเศรษฐกิจไทย /
สมประวิณ มนัประเสริฐ 339 ส258ศ 2560

135 สติกเกอร์ + ธีม + สติกเกอร์ดุุ๊กด๊ิก Line ท าง่ายๆ ขายเป็นลา้น / วีรวุฒิ หาญสมบติั พ 658.872 ว836ส 2560

136 สถิติเชิงบรรยาย : การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบกุเบิกและกราฟิก
ทางสถิติดว้ยการเขียนโปรแกรม R เบ้ืองตน้ /

อานนท ์ศกัด์ิวรวิชญ์ 519.53  อ623ส 2560

137 สถิติและการวิจยัส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยท่ี 1-8 / มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช . 304.6072 มส747ส 2534 ล1

138 สถิติและการวิจยัส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยท่ี 9-15 / มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช . 304.6072 มส747ส 2534 ล2

139 สมองทองค า / ขนุเขา สินธุเสน เขจรบตุร พ 158.1 ข519สท 2560

140 สร้างงานพรีเซนเตชนัดว้ย PowerPoint 2013 ฉบบัสมบรูณ์ / พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร 005.369 พ553ส 2560

141 สร้างระบบงานเพ่ือจดัการขอ้มูลดว้ย Excel VBA ฉบบัสมบรูณ์ จีราวุธ วารินทร์ CD 005.369 จ574ส 2560

142 สารพดัวิธีโปรโมตร้านคา้ออนไลน์ใหข้ายดี ผมท าได ้คุณก็ท  า
ได/้

ธญัธชั นนัทช์นก 658.872  ธ468ส 2559

143 ส่ิงท่ีคน้พบระหว่างนัง่เฉยเฉย / สราวุธ เฮง้สวสัด์ิ พ 895.911 ส355ส 2553

144 สิทธิในกระบวนการยติุธรรม กรณีขอใหล้บประวติัอาชญากร
และท าลายแผน่พิมพล์ายน้ิวมือ /

กชามาศ ฐาปนโสภณ 363.258 ก112ส 2558

145 สิทธิในกระบวนการยติุธรรมและสิทธิของบคุคลในเกียรติยศ
และช่ือเสียง กรณีการน าตวัผูต้อ้งหาใน

กชามาศ ฐาปนโสภณ 345.056 ก112ส 2558



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนเมษายน 2561

146 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีผูท่ี้เคยรับโทษให้
จ  าคุกถูกจ ากดัสิทธิในการเขา้รับราชการ /

กชามาศ ฐาปนโสภณ 331.7 ก112ส 2558

147 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีขอใหต้รวจสอบและ
ด าเนินคดีกบัเจา้หนา้ท่ีของ

กชามาศ ฐาปนโสภณ 352.43 ก112ส 2558

148 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีทางการศึกษาตามหลกัสูตร
การจดัการศึกษาโดยครอบครัว /

กชามาศ ฐาปนโสภณ 371.042 ก112ห 2558

149 สุดยอดค าถาม สู่การเป็นยอดผูน้ า / แมก็ซเ์วลล,์ จอห์น ซี พ 658.4092  ม854ย 2558

150 สูตรลบัขายดีใน Facebook + Social / ณัฐวศา สุทธิธาดา 658.872  ณ359ส 2559

151 สูตรลบัปรับเวบ็ใหแ้รงดว้ย SEO / สุพิชฌาย ์ศรีประสิทธ์ิ 005.72 ส831ส 2561

152 เสน่หานุสรณ์ / เงาจนัทร์ รส ง822ส 2560

153 โสกราตีสถึงซาร์ตร์ : ประวติัศาสตร์ของปรัชญา / สตมัป์, แซมมวล อีน๊อค 190 ส169ส 2558

154 หนงัสือส าหรับคน้ควา้ เร่ือง วนัวาร กาลเวลา แลนานาศกัราช 
ระดบัมธัยมศึกษา /

วินยั พงศศ์รีเพียร อ 529 ห149 2546

155 หวัใจสีขาว / ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย พ 158.1 ด123ห 2553

156 หิมาลยัไม่มีจริง / น้ิวกลม พ 915.496 น672ห 2561

157 เห็นไดก่้อนใครใน 1 ยอ่หนา้ / กวีวุฒิ เตม็ภูวภทัร พ 658 ก327ห 2560

158 อยา่เอาใจไปติดกบัอดีต อยา่โยนชีวิตไปอยูใ่นอนาคต ทุ่มเท เทมพลาร์, ริชาร์ด พ 158 ท637อ 2559

159 อยูอ่ยา่งไรใหส้มองไม่แก่/ ซุกิยะมะ, ทะคะชิ พ 158 ซ361อ 2560

160 อยูอ่ยา่งไรใหส้มองไม่แก่/ อะคิระ, อุเอะนิชิ พ 155.25 อ463พ 2561

161 ออกแบบและขายสติกเกอร์+ธีมบน LINE/ นลิน จนัทร 005.3 น284อ 2559

162 อิฐ / สราวุธ เฮง้สวสัด์ิ พ 089.95911 ส355อ 2556

163 แอนิเมชนัสามมิติ เร่ือง คูมื่อแนะน าหลกัสูตรเบ้ืองตน้ของ (CD โครงงาน) CD/PR 01325 2559

164 แอปพลิเคชัน่ศูนยร์วมตลาดพระเคร่ือง (CD โครงงาน) CD/PR 01308 2559
165 โอกาสอีกคร้ัง มัง่ค ัง่อีกหน / คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที พ 332.024 ค451อ 2560


