รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือนเมษายน 2561
ลำดับที่
ชื่ อเรื่ อง
1 Animation 2D Stop! teen mom หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน

ชื่ อผู้แต่ ง

เลขหมู่

(CD โครงงาน)

CD/PR 01315 2560

วัยรุ่ น

2
3

Bicycle buying decision support system for beginner website
Designing and managing the supply chain : concepts,
strategies, and case studies /

(CD โครงงาน)
Simchi-Levi, David

CD/PR 01326 2560
658.5 S588D 2009

4
5

Doing business in the ASEAN countries /

Bhasin, Balbir B

338.88859 B575D 2010

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

Lenskold, James D

658.1554 L573M 2003

6
7
8

MICE ไม่ได้แปลว่าหนู

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

338.4791 ม964 2561

Social media advertising /

กวิสรา ธิสาคร

659.1 ก323ซ 2559

Thailand reset พลิกมุมคิดเศรษฐกิจไทย เอาประชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง /

ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

พ 338.9593 ธ663ท 2560

9

The people champion : แนวคิดและหลักการบริ หารคนเพื่อ
ผลงาน /

มณี วรรณ ฉัตรอุทยั

658.3 ม139พ 2554

10

Think new ASEAN ! : rethinking marketing towards ASEAN Kotler, Philip
economic community /

658.800959 K87T 2015

11
12
13
14
15
16

Windows 10 Office 2016 ฉบับสมบูรณ์ /
กลางฝูงแพะหลังหัก / อุมมีสาลาม อุมาร

อัมริ นทร์ เพ็ชรกุล
อุมมีสาลาม อุมาร

005.369 อ568ว 2560
รส อ846ก 2557

การเขียนโปรแกรม Java และ Android /

บัญชา ปะสีละเตสัง

005.133 บ253ก 2559

การจัดการจริ ยธรรมทางธุรกิจ /
การตลาด 4.0 /
การปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม กรณี คนพิการไม่ได้รับสิทธิให้เข้าทา
ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน /

จินตนา บุญบงการ
คอตเลอร์ , ฟิ ลิป
กชามาศ ฐาปนโสภณ

174.4 จ482ก 2561
658.8 ค183ก 2560
333.31 ก112ก 2558

17
18
19
20
21
22
23

การปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม กรณี สานักงานคณะกรรมการ
การปรับปรุ งความเชื่อถือได้ของระบบรถไฟฟ้าด้วยการ
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช /

กชามาศ ฐาปนโสภณ
ประดิษฐ แก้วสาร
อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย

610.69 ก112ก 2558
CD/T 00264 2560
616.804231 อ332ก 2556

การพิมพ์สกรี น /

วิเชียร จิระกรานนท์

686.2316 ว559ก 2559

กาลครั้งหนึ่ งทุกสถานที่เคยมีความรัก /

สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

พ 895.911 ส355ก 2554

เกมสยามยู ชูต้ เอ็มอัพ บนระบบปฎิบตั ิการแอนดรอยด์

(CD โครงงาน)

CD/PR 01323 2559

เกมหน่วยคนคลัง่ พิทกั ษ์โลก บนระบบปฎิบตั ิการแอนดรอยด์

(CD โครงงาน)

CD/PR 01322 2559

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือนเมษายน 2561
ลำดับที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื่ อเรื่ อง

ชื่ อผู้แต่ ง

เลขหมู่

แก้ปัญหารถเสียด้วยตนเอง /
ขายออนไลน์แบบไม่ตอ้ งสต๊อกสินค้าด้วย Dropship /

สมปอง คงนิ่ ม
มณี นุช สมานหมู่

629.287 ส261ก 2557
658.872 ม132ข 2559

คนสาเร็ จ เขาพูดกันแบบไหน? /

โอ, ซู ฮยัง

พ 808.51อ964ค 2560

ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน กระชากหน้ากากตึ๋งหนืด /

อิม, ซังโฮ

พ 332.042 อ747ค 2560 ล31

ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน คูต่ ืดจอมเขมือบ/

สตอรี บอกซ์

พ 332.042 ส169ค 2560 ล27

ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน จอมตืดกระเป๋ าเหล็ก /
ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน ตะลุยป่ วนก๊วนทหาร /
ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน ตานานบ้านตึ๋งหนืด /

ลี, บงกี
คว็อน, ชันโฮ
สตอรี บอกซ์

พ 332.042 ล511ค 2558 ล25
พ 332.042 ค182ค 2561 ล22
พ 332.042 ส169ค 2560 ล28

ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน ตึ๋งหนืดพอเพียง/

สตอรี บอกซ์

พ 332.042 ส169ค 2559 ล26

ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน ตึ๋งหนืดสไตล์ /
ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน ตืดสุดฤทธิ์ฟิตเกิน 100 /
ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน เที่ยวต่างแดนแบบสุดตึ๋ง /
ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน เที่ยวป่ าฮาสุดป่ วน /
ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน นักสื บตืดสะเด็ด /

คัง, มินฮึ
ลี, ซึงฮึ
อิม, ซังโฮ
อิม, ซังโฮ
สตอรี บอกซ์

พ 332.042 ค238ค 2561 ล19
พ 332.042 ล511ค 2558 ล18
พ 332.042 อ747ค 2560 ล24
พ 332.042 อ747ค 2560 ล21
พ 332.042 ส169ค 2560 ล30

ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน พี่เลี้ยงซูเปอร์ตืด /

คิม, ฮักย็อน

พ 332.042 ค451ค 2560 ล23

ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน แหวกกฎลดพลังงาน /

คิม, ฮักย็อน

พ 332.042 ค451ค 2561 ล20

ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน ไอดอลตึ๋งหนืดตืดหลุดโลก /

อิม, ซังโฮ

พ 332.042 อ747ค 2559 ล29

ความคิดเศรษฐี /

ปาร์ ก, จงกิ

พ 158.2 ป549ค 2561

ความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน /
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่ าชายเลน 1 ทศวรรษ
ทรัพยากรชีวภาพในป่ าชายเลน (พ.ศ. 2549-2558) /

ศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู ้
ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิ ชย์

332 ค181 2560
578.7 ช445ค 2559

คิดใหญ่ เริ่ มให้เล็ก /
กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร
คูม่ ือการพยาบาล การดูแลผูป้ ่ วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อุษณี ย ์ เพ็ชรอ่อน
คูม่ ือการพยาบาล ผูป้ ่ วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน พัฒนาพร สุปินนะ

พ 658ก327ค 2561
RH 610.73691 อ863ค 2558
RH 610.73691พ534ค 2558

คูม่ ือการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบ
ปภาภิน ศิริผล
คูม่ ือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์ (ปรับปรุ งใหม่) / อรพิน ประวัติบริ สุทธิ์

616.73ป164ค 2559
005.133 อ334ค 2559

คูม่ ือใช้งาน Access 2010 ฉบับสมบูรณ์ /
คูม่ ือใช้งาน Windows 10 & Office 2016 /
คูม่ ือเรี ยนเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์ /

005.369 ธ439ค 2556
005.4469 ส786ค 2559
005.133 ก977ค 2556

คูม่ ือออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ฉบับสมบูรณ์ /

ธัชชัย จาลอง
สุธีร์ นวกุล
ไกรศร ตั้งโอภากุล

005.72 ด211ค 2560

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือนเมษายน 2561
ลำดับที่
53
54
55
56
57

ชื่ อเรื่ อง

ชื่ อผู้แต่ ง

เลขหมู่

เคมี 1 /

แชง, เรย์มอนด์

540 ช786ค 2560 ล1

เคล็ดลับเลิกทรมานกับการอ่านหนังสือ /
เคาะขายทาเงินล้านได้ดว้ ย ebay PayPal /
แคร์ เช่น มิตร /
งานสังเคราะห์ เรื่ อง ผลของโปรแกรมการเตือนความพร้อมใน
การหย่าเครื่ องช่วย

อิวะนะมิ, คุนิอะคิ
กองบรรณาธิการ
พัชรศรี เบญจมาศ
ปนิ ฏฐา นาคช่วย

พ 371.30281 อ751ค 2560
658.872 ค837 2560
พ 089.95911พ516ค 2560
RH 610.7 ป148ง 2560

58
59
60

แฉหมดเปลือก Hack Facebook ทายังไง /

สิทธิโชค บุญประเสริ ฐผล

พ 005.8 ส722ฉ 2560

ชมรมช่างต้องสานต่อ /
ช่วงผกา : 7 ทศวรรษ กษัตราทรงครองไทยราชภัฎเชียงใหม่
เทิดไท้ ปิ่ นราชัน และ 4

ชมรมช่างเทศบาลแห่งประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ .

363.6 ช175 2555
390 ช263 2559

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

ชิ้นส่วนเครื องกล /
ชีวิตดีข้ นึ ทุกๆ ด้านด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียว 2 /
ชีวิตผมเปลี่ยนไปเมื่อได้เทพช้างมาเป็ นกุนซือ /

บุญธรรม ภัทราจารุ กุล
มาริ เอะ, คนโด
เคยะ, มิซุโนะ

621.8 บ471ช 2560
พ 648.5ม476ช 2560 ล2
พ 158.1 ค745ช 2560

ใช้ชีวิตอย่างคนรู้จกั ชีวิต / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
เซียนโอกินาว่า /
ดัง่ เรื อนร่ างไร้องคาพยพ /

เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
ศันสวัตต์ ภูมิจิตร
ภู กระดาษ

พ 158 ฌ999ช 2561
พ 915.204 ศ337ซ 2561
รส ภ641ค 2558

ได้ทกุ สิ่ งด้วยสิ่ งเดียว/

เคลเลอร์ , เกรย์

พ 158.1 ค765ด 2560

ตะเกียงกลางพายุ /

จุฬามณี

น จ679 2560

ตามรอยตลาดน้ า

(CD โครงงาน)

CD/PR 01324 2559

ตาราอายุรศาสตร์อาการวิทยา /

วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย

616.047 ต367 2559

โตเกียว ใครๆก็เที่ยวได้ [Edition 2]/

แคตโตะ เรดเลิฟทรี

915.204 ต912ต 2559

ทาเงินออนไลน์ดว้ ยทุน 0 บาท/

ลักขณา พรพรรณา

พ 658.872 ล218ท 2561

ทาไมคุยกับคนนี้แล้วรู ้สึกดีจงั /

ฮิซะโนะริ , โยะชิดะ

พ 153.6 ฮ423ท 2560

ทาไมต้องเริ่ มด้วย "ทาไม"/

ซินิค, ไซมอน

พ 658.4 ซ319ท 2560

ทุกสิ่ งในชีวิตจะดีข้ นึ เมื่อตื่นเช้า /

เอลรอด, ฮัล

พ 158.1 อ915ท 2560

ไทยคดีศึกษาในมิติทอ้ งถิ่นภาคใต้ /

มหาวิทยาลัยทักษิณ .

959.3 ท958 2560

78

นักแสดงสด /

ธุดงควัตร : หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่ าบ้านตาด อมริ นทร์ พริ้ นติง้ แอนด์พบั ลิชชิ่ง 294.35 ธ711 2556
จ. อุดรธานี /
สาคร พูลสุข

รส ส628น 2560

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือนเมษายน 2561
ลำดับที่
ชื่ อเรื่ อง
79 นิทรรศการในกระบวนการ "พม่าระยะประชิด" สื่อเพื่อ

ชื่ อผู้แต่ ง

เลขหมู่

ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

303.482 ศ146น 2560

ส่งเสริ มบทสนทนาระหว่างวัฒนธรรม /

80

บริ บทวัฒนธรรม : รวมผลการดาเนิ นงานปี 2553-2554 /

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

306 บ215 2554

81
82

ปฏิทินเทศกาลงานประเพณี ประจาปี 2561 /

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

915.93 ป135 2561

83
84

ประมวลพระราชดารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใน สานักราชเลขาธิการ
ประมวลพระราชดารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใน สานักราชเลขาธิการ
โอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2542 /

อ 895.915 ป352 2543
อ 895.915 ป352 2539

85

ประมวลหลักคาสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 2 และ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ภาคที่ 3 /
พัฒนาสังคม.

268 ป354 2559

86
87
88

ประวัติศาสตร์ความคิดนิ ติปรัชญา /

วรเจตน์ ภาคีรัตน์

340.1 ว188ป 2561

ประวัติศาสตร์ที่เพิง่ เศร้า /

จิรัฏฐ์ ประเสริ ฐทรัพย์

รส จ527ป 2560

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ สังกัดกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน /

พยอม สดใส

CD/PA 00323 2561

89
90

ปัญญางาน จัดการตน /

ดรักเกอร์ , ปี เตอร์ เอฟ

พ158 ด131ป 2560

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็ น
พลเมืองของรัฐไทย /

สานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

323.6 ป525 2560

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558-2559 /

เพ็ญโฉม แซ่ต้งั

363.73 ป525 2560

เปลี่ยนวิธีคิดแค่ 5 วิงานก็สาเร็ จไปแล้ว 90เปอร์เซ็นต์/

โทะริ ฮะระ, ทะกะชิ

พ 158.7 ท911ป 2560

เปิ ดร้านพร้อมโปรโมตด้วย Facebook + Line/

กฤษณะ ภักดีพงษ์

658.872 ก281ป 2559

เปิ ดร้านให้ได้เงินล้านบน Facebook/
เปิ ดร้านให้ได้ลา้ นด้วย line shop+line pay/

กองบรรณาธิการ
นลิน จันทร

658.872 ป759 2559
658.872 น284ป 2559

โปรแกรมระบบจัดการบ้านพักทหาร

(CD โครงงาน)

CD/PR 01316 2560

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง/

-

345.05 ป352 2558

ผมจะสอนให้คุณรวย /
เศรษฐี, รามิตร
ผลของเกลือโซเดียมคลอไรด์และน้ าตาลซูโครสต่อการเกิดโฟม (CD โครงงาน)

พ 332.024 ศ873ผ 2561
CD/PR 01329 2559

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ /
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 /

344.01 พ371 2561
346.0135 พ371 2561

อัมภัสชา ดิษฐอานาจ
อัมภัสชา ดิษฐอานาจ

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือนเมษายน 2561
ลำดับที่
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

ชื่ อเรื่ อง
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่ ด้วย JavaScript /

ชื่ อผู้แต่ ง
จตุรพัชร์ พัฒนทรงศิวิไล

เพิ่มพลังพลเมือง สร้างความเป็ นธรรมลดความเลื่อมล้า /

เลขหมู่
006.78 จ139พ 2559
338.9593 พ937 2556

มองแบบพีระมิด คิดได้อย่างเฉี ยบคม /

ฮิระอิ, ทะคะชิ พิมพ์รัก สุขสวัสดิ์ พ 153.42 ฮ456ม 2560

มิยากุจิ เคล็ดลับจาแม่น เลิกซะที กับการหลงๆ ลืมๆ /

มิยากุจิ, คิมิโทช

พ 153.14 ม581ม 2560

เมนเทอร์ ผูถ้ า่ ยทอดประสบการณ์มืออาชีพ /

วรภัทร์ ภู่เจริ ญ

พ 658.3124 ว233ม 2560

รวมคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจาปี 2558-2559 (เล่ม 1) /

สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

342.59302643 ร155 2560 ล1

รวมคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจาปี 2558-2559 (เล่ม 2) /

สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

342.59302643 ร155 2560 ล2

ระบบการจัดการอูแ่ ท็กซี่

(CD โครงงาน)

CD/PR 01328 2560

ระบบจัดการการผลิตเครื่ องจักรออนไลน์ บริ ษทั เอส บี เค

(CD โครงงาน)

CD/PR 01320 2559

ระบบแจ้งพบของหายภายในมหาวิทยาลัยสยามบนระบบ
ปฎิบตั ิการแอนดรอยด์

(CD โครงงาน)

CD/PR 01317 2560

ระบบซื้อขายและออกแบบรองเท้าผ้าใบออนไลน์

(CD โครงงาน)

CD/PR 01321 2559

ระบบบริ หารงานร้านอุปกรณ์กีฬาพูม่า

(CD โครงงาน)

CD/PR 01327 2560

ระบบบันทึกงานประจาวันออนไลน์ บริ ษทั นาพลัส

(CD โครงงาน)

CD/PR 01311 2559

ระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของร้านขายสลัดฟาร์มเมอร์เฟรซ

(CD โครงงาน)

CD/PR 01314 2559

ระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของร้านเบเกอรี่ ลิเบียโฮ
116 มเมด
ระบบลางานออนไลน์ บริ ษทั พาณิ ชา
117 ระบบสารสนเทศบริ หารจัดการสินค้า บริ ษทั ดิเอท รี พบั บลิค

(CD โครงงาน)

CD/PR 01312 2559

(CD โครงงาน)

CD/PR 01312 2559

(CD โครงงาน)

CD/PR 01318 2559

118 ระบบสารสนเทศเพื่อบริ หารจัดการโครงการ กรณี ศึกษา บริ ษทั (CD โครงงาน)

CD/PR 01319 2559

111
112
113
114
115

จากัด
อากาเป้

119 รับจ๊อบออนไลน์ จากรายได้ชวั่ คราวขา ๆ สู่รายได้ประจาทาได้ ณัฐวศา สุทธิธาดา

658.872 ณ359ร 2559

ทุกคน /

120 รามเกียรติ์วดั พระแก้ว เขียนใหม่สมัยรัชกาลที่ 7 /
121 รายงานการวิจยั การใช้ผลการเรี ยนรู้เพื่อบ่งบอกการพัฒนา

รุ่ งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล

751.73 ร636ร 2560

สิริพร บูรพาเดชะ

RH 378.199 ส731ร 2558

สิริพร บูรพาเดชะ

RH 378.17 ส731ร 2558

หลักสูตรการศึกษา :

122 รายงานการวิจยั ความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรและ
กระบวนการเรี ยนการสอนกับผลลัพธ์

123 รายงานการวิจยั ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลาดับขั้นความต้องการของ สิริพร บูรพาเดชะ

RH 378.3 ส731ร 2558

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือนเมษายน 2561
ลำดับที่
ชื่ อเรื่ อง
124 รายงานการวิจยั ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลาดับขั้นความต้องการ

ชื่ อผู้แต่ ง

เลขหมู่

สิริพร บูรพาเดชะ

RH 378.3 ส731ร 2559

สิริพร บูรพาเดชะ

RH 378.16 ส731ร 2558

วัทยา วาริ ทธีว์

พ 616.3623 ศ337ร 2560

วัชราภรณ์ ตั้งประดิษฐ์

CD/T 00266 2560

ธีระ ธนะกาญจนสุทธิ์
เกริ กศิษฎ์ พละมาตร์

340 ธ661ร 2560
รส ก764ร 2560

ของนักศึกษา

125 รายงานการวิจยั การประเมินผลการเรี ยนรู้และกระบวนการ
เรี ยนรู ้ :

126 รู้ทนั ไวรัสตับอักเสบทุกสายพันธุ์ /
127 รู ปแบบคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง /

128
129
130
131
132
133
134

รู ้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจาบ้าน /
เรากาลังกลายพันธุ์ /

ลงโฆษณากับ YouTube เจาะตลาดเป้าหมายได้แม่นยา+ได้ผล / ธัญธัช นันท์ชนก

658.872 ธ468ล 2560

เลี้ยงลูกให้ใช้เงินเป็ น /
วิ่งไปให้สุดเทรนด์ /

คู, อดัม
สุภาพงษ์ นิลเกษ

พ 332.024 ค689ล 2560
พ 332.6322 ส838ว 2560

เว็บแอปพลิเคชัน่ ระบบบริ หารจัดการสนามฟุตบอล

(CD โครงงาน)
สมประวิณ มันประเสริ ฐ

CD/PR 01309 2559

เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง : ทฤษฎีและงานวิจยั เชิงประจักษ์
ของระบบเศรษฐกิจไทย /

339 ส258ศ 2560

135 สติกเกอร์ + ธีม + สติกเกอร์ดุุ๊กดิ๊ก Line ทาง่ายๆ ขายเป็ นล้าน / วีรวุฒิ หาญสมบัติ

พ 658.872 ว836ส 2560

136 สถิติเชิงบรรยาย : การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงบุกเบิกและกราฟิ ก

519.53 อ623ส 2560

อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

ทางสถิติดว้ ยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น /

137
138
139
140
141
142
143
144

สถิติและการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-8 /

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 304.6072 มส747ส 2534 ล1

สถิติและการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15 /
สมองทองคา /
สร้างงานพรี เซนเตชันด้วย PowerPoint 2013 ฉบับสมบูรณ์ /
สร้างระบบงานเพื่อจัดการข้อมูลด้วย Excel VBA ฉบับสมบูรณ์
สารพัดวิธีโปรโมตร้านค้าออนไลน์ให้ขายดี ผมทาได้ คุณก็ทา
ได้
สิ่ งที/ ่คน้ พบระหว่างนัง่ เฉยเฉย /

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
จีราวุธ วาริ นทร์
ธัญธัช นันท์ชนก

304.6072 มส747ส 2534 ล2
พ 158.1 ข519สท 2560
005.369 พ553ส 2560
CD 005.369 จ574ส 2560
658.872 ธ468ส 2559

สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

พ 895.911 ส355ส 2553

สิ ทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณี ขอให้ลบประวัติอาชญากร
และทาลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ /

กชามาศ ฐาปนโสภณ

363.258 ก112ส 2558

145 สิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิของบุคคลในเกียรติยศ

กชามาศ ฐาปนโสภณ

345.056 ก112ส 2558

และชื่อเสี ยง กรณี การนาตัวผูต้ อ้ งหาใน

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือนเมษายน 2561
ลำดับที่
ชื่ อเรื่ อง
ชื่ อผู้แต่ ง
146 สิทธิและเสรี ภาพในการประกอบอาชีพ กรณี ผทู้ ี่เคยรับโทษให้ กชามาศ ฐาปนโสภณ

เลขหมู่
331.7 ก112ส 2558

จาคุกถูกจากัดสิ ทธิในการเข้ารับราชการ /

147 สิทธิและเสรี ภาพในการศึกษา กรณี ขอให้ตรวจสอบและ

กชามาศ ฐาปนโสภณ

352.43 ก112ส 2558

ดาเนิ นคดีกบั เจ้าหน้าที่ของ

148 สิทธิและเสรี ภาพในการศึกษา กรณี ทางการศึกษาตามหลักสูตร กชามาศ ฐาปนโสภณ

371.042 ก112ห 2558

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว /

149
150
151
152
153
154

สุดยอดคาถาม สู่การเป็ นยอดผูน้ า /

แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี

พ 658.4092 ม854ย 2558

สูตรลับขายดีใน Facebook + Social /

ณัฐวศา สุทธิธาดา

658.872 ณ359ส 2559

สูตรลับปรับเว็บให้แรงด้วย SEO /
เสน่หานุสรณ์ /

สุพิชฌาย์ ศรี ประสิ ทธิ์
เงาจันทร์

005.72 ส831ส 2561
รส ง822ส 2560

โสกราตีสถึงซาร์ ตร์ : ประวัติศาสตร์ ของปรัชญา /

สตัมป์ , แซมมวล อีน๊อค

190 ส169ส 2558

หนังสื อสาหรับค้นคว้า เรื่ อง วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช
ระดับมัธยมศึกษา /

วินยั พงศ์ศรี เพียร

อ 529 ห149 2546

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

หัวใจสี ขาว /

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

พ 158.1 ด123ห 2553

หิ มาลัยไม่มีจริ ง /

นิ้วกลม

พ 915.496 น672ห 2561

เห็นได้ก่อนใครใน 1 ย่อหน้า /
อย่าเอาใจไปติดกับอดีต อย่าโยนชีวิตไปอยูใ่ นอนาคต ทุ่มเท
อยูอ่ ย่างไรให้สมองไม่แก่ /
อยูอ่ ย่างไรให้สมองไม่แก่ /
ออกแบบและขายสติกเกอร์ +ธีมบน LINE/
อิฐ /
แอนิ เมชันสามมิติ เรื่ อง คูม่ ือแนะนาหลักสูตรเบื้องต้นของ

กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร
เทมพลาร์ , ริ ชาร์ด
ซุกิยะมะ, ทะคะชิ
อะคิระ, อุเอะนิชิ
นลิน จันทร
สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์
(CD โครงงาน)
(CD โครงงาน)
คิโยซากิ , โรเบิร์ต ที

พ 658 ก327ห 2560
พ 158 ท637อ 2559
พ 158 ซ361อ 2560
พ 155.25 อ463พ 2561
005.3 น284อ 2559
พ 089.95911 ส355อ 2556
CD/PR 01325 2559

แอปพลิเคชัน่ ศูนย์รวมตลาดพระเครื่ อง
โอกาสอีกครั้ง มัง่ คัง่ อีกหน/

CD/PR 01308 2559
พ 332.024 ค451อ 2560

