รายชืIอทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สํานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559
ลําดับที ชือเรือง
1 "They say/I say" : the moves that matter in academic
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชือผู้แต่ ง

เลขหมู่

Graff, Gerald

808.042 G736T 2012

วาสนา นาน่วม

พ 923.8593 ว491บ 2558

108 เช็ค คดีอาญา /

สูตรไพศาล

346.096 ห159 2559

5 ร้อยพันความงดงาม จากอีเมลของ ยอดเยียI ม /

ยอดเยียI ม เทพธรานนท์

พ 089.95911 ย177ห 2556

6 ร้อยพันความรู้คิด จากอีเมลของ ยอดเยียI ม /

ยอดเยียI ม เทพธรานนท์

พ 089.95911 ย177ห 2557

การท่องเทีIยวแห่งประเทศไทย

915.93 จ689 2559

การท่องเทีIยวแห่งประเทศไทย

อ 915.93 จ689 2559

Kim, W. Chan

658.802 K49B 2015

Gregson, Jill

610.73 G789C 1993

writing : with readings /
"บิ&กตู่" นายกฯ โหด มัน ฮา /

70 เส้นทางตามรอยพระบาท : ไม่มีทีIใดบนผืนแผ่นดิน
ไทยทีIพระองค์เสด็จไปไม่ถึง /
70 เส้นทางตามรอยพระบาท : ไม่มีทีIใดบนผืนแผ่นดิน
ไทยทีIพระองค์เสด็จไปไม่ถึง /
Blue ocean strategy : how to create uncontested market
space
Clinical nursing pocket book /
Comparative politics in ASEAN /
Essentials of comparative politics /
Financial Information Farmer Groups in Thailand 2015
(จุลสาร 1142)
Financial Information of Cooperatives in Thailand
2015 (จุลสาร 1143)
LabVIEW 2009 student edition /
Professional web design CS6 : เรี ยนรู้กระบวนการ
สร้างและออกแบบ Website
Royal Coronation Ceremony [DVD]

17
18

SMEs ตีตลาดโลก ภาค 2 /

19

Summary the eleventh national economic and social
development plan (2012-2016) /
Thailand : a concise history /

20
21
22
23

Startup Thailand 4.0 (จุลสาร 1149)

Thailand : a concise history /

National Institute Development
Administration
O' Neil, Patrick H

320.3 O58E 2013

Financial Analysis unit

จุลสาร 1142

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

จุลสาร 1143

Bishop, Robert H

006,68 B622L 2010

วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์

006.78 ว184ป 2556

320.3 C737 2015

The Sub-Committee for
Documentaries
พลชัย เพชรปลอด
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี .
สํานักโฆษก

พ 658.022 อ916 2559 ล2

Office of the Prime Minister.

R 338.9593 S955 2012

Savitri Suwansathit

R 959.3 T364 2016

Savitri Suwansathit

The big deal : an essential course in business English / Menne, Saxon
Will in the world : how Shakespeare became
Greenblatt, Stephen

DVD 00665 M 2011 d1-2 c1

จุลสาร 1149

959.3 T364 2016

651.73076 M547B 1986
822.33 G798w 2004

รายชืIอทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สํานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559
ลําดับที
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

ชือเรือง

กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรี ยเ์ บื{องต้น /
กลยุทธ์หุน้ ห่านทองคํา /

ชือผู้แต่ ง

เลขหมู่

สําเนียง อภิสนั ติยาคม
เทพ รุ่ งธนาภิรมย์

547.2 ส693ก 2559
พ 332.642 ท595ก 2558

กษัตริ ยา : แก้วกษัตริ ยา /

ทมยันตี

น ท121ก 2547

กายนคร ฉบับผญา /

จ.เขมจิตต์

พ 895.911 จ111ก 2559

การจัดการยุคโลกา-เทศาภิวฒั น์ : ในมุมมองนักปฏิบตั ิ /
การบริ หารความขัดแย้งของเจ้าอาวาสตามหลักอธิกรณ
สมถะ 7 /
การประเมินทางกายภาพและความคงตัวของยาคาวิได
ลอนในเภสัชภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ /
การพยาบาลสตรี ทีIมีโรคร่ วมกับการตั{งครรภ์ /
การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่าง
การพัฒนาคุณภาพชีวติ นักศึกษา รู ปแบบการจัดกิจกรรม
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
การฟื{ นฟูคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยไตวายเรื{ อรังระยะ
สุดท้ายด้วยธรรมปฏิบตั ิ /
การเมืองเปรี ยบเทียบอาเซียน /
กุสุมาวรรณนา 6 : วิวธิ วารประพันธ์ /
ไขศรี ศรี อรุ ณ จากคุณครู ...สู่คุณหญิง /
คนเริI มต้น /
ความรู้เบื{องต้นเกีIยวกับภาพนิIงและภาพยนตร์ หน่วยทีI
1-7 /
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดสิทธิการตายอย่าง
ธรรมชาติ
คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสาร /
คียบ์ อร์ด เพลงพระราชนิพนธ์ [ดีวดี ี]
คียบ์ อร์ดเพลงพระราชนิพนธ์ /
คียบ์ อร์ดเพลงพระราชนิพนธ์ /
คู่มือการดําเนินงานเครื อข่ายเพืIอการพัฒนาอุดมศึกษา /
คู่มือเลี{ยงปลาตูส้ วยงาม /
เครืI องมือประเมินคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยโรคหัวใจ :
การทบทวนงานวิจยั ในประเทศไทย /
แคน [วีซีดี]
จริ ยธรรมทางธุรกิจ /

สุดจิต นิมิตกุล

658 ส766ก 2559

พระสุพฒั น์ ถาวโร (ชัยวรรณ์)

T/มจร 303.69 พ414ก 2556

สบรรณ บุญธนวรกุล

PA 615.19 ส219ก 2558

กนกวรรณ ฉันธนะมงคล
สุภาวดี เครื อโชติกุล

618.2 ก125ก 2559
618.20231 ส838ก 2554

สมชาย เบ็ญจวรรณ์

T/มมส 378.302 ส239ก 2555

จุฑามาศ วารี แสงทิพย์

294.35 จ628 2553

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์.
กุสุมา รักษมณี
พลชัย เพชรปลอด
จันทราภา จินดาทอง

320.3 ก498 2559
808 ก732ก 2559
อ 923.7 ข962 2559
361.614 จ281ค 2559

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

778 มส747ค 2547 ล1

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
พระสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอ
ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
สํานักงานคณะกรรมการการ
สาหร่ ายทะเล

DVD 00661 M 2552 ผ1-3ฉ1
อ 782.42 ค479 2552
782.42 ค479 2552
378 ค695 2552
639.34 ส688ค 2536

นินูรีดา อุมาร์

PA 615 น615ค 2558

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จินตนา บุญบงการ

VCD 1272 M 2559
174.4 จ482จ 2558

342.0664 ค369 2558
342.0662 ค382 2544

รายชืIอทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สํานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559
ลําดับที ชือเรือง
50 จะเข้ [วีซีดี]
51 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื{นฐานเพืIอการแนะแนว
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

ชือผู้แต่ ง

เลขหมู่
VCD 1273 M 2559
371.4 มส747จ 2533 ล2

หน่วยทีI 9-15 /
เซียนหุน้ ห่านทองคํา /

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
เทพ รุ่ งธนาภิรมย์

ต้นแบบการบริ หารจัดการของ บริ ษทั การบินไทย

ฉัตรชัย กองกุล

T/มส 658.023 ฉ232ต 2558

ต้นแบบประสิทธิภาพการบริ หารจัดการของอุตสาหกรรม สมบูรณ์ คงทองวัฒนา
ต้นไม้ของพ่อ [วีซีดี]
จีเอ็มเอ็ม แกรมมีI
ใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุ งรัตนโกสินทร์ /
พิพฒั น์ เนี{ยวคงศักดิ‚
ไทเผีย /
เสถียร ยอดดี
ไทรโยค [วีซีดี]
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นักลงทุนหุน้ ห่านทองคํา /
เทพ รุ่ งธนาภิรมย์
แนวทางการปฎิบตั ิราชการจากคําวินิจฉัยของศาล
สํานักงานศาลปกครอง
ปกครองสูงสุด ประจําปี พ.ศ.2558 /
บันทึกประวัติศาสตร์ "ปัIนเพืIอพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ 88
กระทรวงศึกษาธิการ
พรรษา ทวยราษฎร์จงรักลํ{าปิ ตุรงค์ /
บันทึกเสียงเพลงสําคัญของชาวสยาม [วีซีดี]
บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลาคม ผ่าน 13 กบฎ /
สมิทธ์ ถนอมศาสนะ
ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 22 จังหวัดนครศรี ธรรมราช / ธีระ แก้วประจันทร์
ผญาข่อหล่อท่อปัญญา (รวมผญาบันทึกในเฟสบุค๊ ) เล่ม2
จ.เขมจิตต์
/
ผลการตัดสินภาพถ่ายโครงการประกวดภาพถ่าย Bike กระทรวงการท่องเทีIยวและกีฬา.
for Dad ปัIนเพืIอพ่อ /
กรมการท่องเทีIยว
ผลการตัดสินภาพถ่ายโครงการประกวดภาพถ่าย Bike กระทรวงการท่องเทีIยวและกีฬา.
for Dad ปัIนเพืIอพ่อ /
กรมการท่องเทีIยว
พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญา
พระธรรมคําสอนของหลวงปู่ /
วิศิษฎ์ (หลวงปู่ เทสก์ เทสรังสี)

พ 332.6322 ท595ซ 2558
T/มส 658.5 ส257ต 2558
VCD 1270 M 2558 ฉ1
779 ต882 2559
น ส894ท 2545
VCD 1274 M 2559
พ 332.6322 ท595น 2558
342.0664 น927 2559
อ 923.1593 บ268 2559
VCD 1271 M 2559
พ 320.9593 บ268 2559
915.9304 ป119 2559 ล22
พ 895.91 จ111ผ 2559 ล2
อ 779 ผ191 2559
779 ผ191 2559
พ 294.3444 พ369พ 2559

69

พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) /

กระทรวงวัฒนธรรม. กรมศิลปากร อ 728.8209593 พ381 2558

70

พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) /

กระทรวงวัฒนธรรม. กรมศิลปากร 728.8209593 พ381 2558

พลิกวิกฤติพารวย /

คณิต นิมมาลัยรัตน์

พ 332.6 ค129พ 2556

พื{นฐานศัลยศาสตร์ มอ. เล่ม 1 /

ศักดิ‚ชาย เรื องสิน

CD 617 พ816 2554 ล1

71
72
73

ภาพเก่ากรุ งเทพฯ : ประมวลภาพเก่ากรุ งเทพฯ แบบดูง่าย
เอนก นาวิกมูล
/

อ 959.3 อ893ภ 2558

รายชืIอทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สํานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559
ลําดับที ชือเรือง
74 ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

สิริกิต‚ ิ พระบรมราชินีนาถ [ดีวดี ี]
ภารกิจองคมนตรี พุทธศักราช 2557 /

ชือผู้แต่ ง

เลขหมู่

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี . DVD 00656 M 2558 ผ1-2
สํานักราชเลขาธิการ

GP 352.24 ภ459 2559

มาตรการการเยียวยาผูไ้ ด้รับความเสียหายจากควันบุหรีI
ในรู ปแบบของกองทุน
เมืIอหัวใจเป็ นมิตรกับผืนป่ า /

วัชรพงศ์ พิฑิธพรรณพงศ์

T/มส 362.828 ว378ม 2558

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

333.75 ม851 2558

แมลงศัตรู ขา้ วเปลือกและการป้ องกันกําจัด /

กุสุมา นวลวัฒน์ เกษตร.

632.7 ก732 2548

ยุทธศาสตร์หุน้ ห่านทองคํา /

เทพ รุ่ งธนาภิรมย์

พ 332.6322 ท595ย 2558

เยาวชนกับการมีส่วนร่ วมพัฒนาประชาธิปไตย (จุลสาร สํานักงานเลขาธิการสภา
1144)
ผูแ้ ทนราษฎร
ระบบนําส่งยาสู่เป้ าหมาย /
ปราณีต โอปณะโสภิต
ระเบียบวิธีวจิ ยั : หลักการ แนวคิด เทคนิคการเขียน
รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2558 /
รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2558 /
รายงานการวิจยั เรืI อง ปัจจัยทีIมีผลต่อการรักษาโรคไม่
รายงานการวิจยั เรืI อง ปัจจัยทีIมีผลต่อการรักษาโรคไม่
รายงานการอภิปรายประชุมวิชาการ งานวิจยั เพืIอการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมอย่างยังI ยืน /
รายงานการอภิปรายประชุมวิชาการ งานวิจยั เพืIอการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมอย่างยังI ยืน /
รายงานการอภิปรายประชุมวิชาการ งานวิจยั เพืIอการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมอย่างยังI ยืน /
รายงานการอภิปรายประชุมวิชาการ งานวิจยั เพืIอการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมอย่างยังI ยืน /
รายงานคุณภาพชีวติ ของคนไทย จากข้อมูลความจําเป็ น
พื{นฐาน ปี 2559 /

จุลสาร 1144
615.19 ป447ร 2558

ณรงค์ โพธิ‚พฤกษานันท์
มูลนิธิส่งเสริ มวิทยาศาสตร์แ
มูลนิธิส่งเสริ มวิทยาศาสตร์แ
รุ่ งโรจน์ สงสระบุญ
รุ่ งโรจน์ สงสระบุญ
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ.
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ.
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ.
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ.

001.42 ณ212ร 2557
อ 926.593 ร399 2558
อ 926.593 ร399 2558
RH 613 ร636ร 2559
RH 613 ร636ร 2559

กระทรวงมหาดไทย.

อ 307.72 ร451 2559

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจยั ฐานข้อมูล
กลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน /

มูลนิธิสถาบันวิจยั

RH 331.12 ร451 2558

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจยั ฐานข้อมูล
กลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน /

มูลนิธิสถาบันวิจยั

RH 331.12 ร451 2558

รายงานแนวทางมาตรฐานการสืIอสารด้วยแสงทีIมองเห็น / ปิ ยะ โควินท์ทวีวฒั น์

RH 330.072 ร451 2557
RH 330.072 ร451 2558
RH 330.072 ร451 2557
RH 330.072 ร451 2558

621.3827 ป621ร 2559

รายชืIอทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สํานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559
ลําดับที ชือเรือง
95 เรี ยนเพืIอสอน : คู่มืออบรมครู ใหม่และครู ประจําการ
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

ชือผู้แต่ ง

เลขหมู่

เน้นปฏิบตั ิการในโรงเรี ยน /
แรงจูงใจทีIมีผลต่อพฤติกรรมการซื{อสลากออมสิน /

สเติร์น, จูเลียน

371.3 ส174ร 2545

สิโรธร องค์ศิริพร

IS ส733 2558

แรงจูงใจทีIมีผลต่อพฤติกรรมการซื{อสลากออมสิน /
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ /
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ /
ศาลเจ้าศรัทธาสถานแห่งบางกอก /
ศาลเจ้าศรัทธาสถานแห่งบางกอก /

สิโรธร องค์ศิริพร
สุภางค์ จันทวานิช
สุภางค์ จันทวานิช
กรุ งเทพมหานคร. สํานักผังเมือง
กรุ งเทพมหานคร. สํานักผังเมือง

IS ส733 2558
001.433 ส837ว 2559
001.433 ส837ว 2559
อ 726.1951 ศ364 2559
726.1951 ศ364 2559

ศิลปกรรมลํ{าค่า สมัยรัตนโกสินทร์ /

ราชบัณฑิตยสถาน. สํานักศิลปกรรม 709.593 ศ523 2549

ศิลปกรรมลํ{าค่า สมัยรัตนโกสินทร์ /
ศิลปะในการไกล่เกลีIย /
ศิลปะในการไกล่เกลีIย /
ศึกษาการซื{อขายหลักทรัพย์ทีIบริ ษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) /
เศรษฐศาสตร์การจัดการ /
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ /

ราชบัณฑิตยสถาน. สํานักศิลปกรรม 709.593 ศ523 2549
คมวัชร เอี{ยงอ่อง
303.69 ค151ศ 2558
คมวัชร เอี{ยงอ่อง
303.69 ค151ศ 2558
พรศิริ ศรี ประยูร

IS พ281 2558

นราทิพย์ ชุติวงศ์
ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี

338.5 น232ศ 2558
361.6 ณ311ศ 2558

เศรษฐศาสตร์องค์กรอุตสาหกรรม /

นันทวุฒิ พิพฒั น์เสรี ธรรม

338.6 น424ศ 2558

เรื องไร โตกฤษณะ

RH 639.8 ร861ส 2558

กฤษณา อโศกสิน

น ก282ส 2541 ล1

สถานภาพการเพาะเลี{ยงสัตว์น{ าํ ไทย ในบริ บทของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน /
สวรรค์เบีIยง เล่ม 1 /

113
114
115

สอนเล่นกีตาร์เพลงพระราชนิพนธ์ /

พระสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอ
ดุลยเดช
ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ

สอนเล่นกีตาร์เพลงพระราชนิพนธ์ /

ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ

สัมมนาการวิจยั และทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสืIอสาร
การศึกษา : ประมวลสาระ หน่วยทีI 5-7 /

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 371.33072 มส747ส 2537 ล2
บัณฑิตศึกษา. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

116

สัมมนาการวิจยั และทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสืIอสาร
การศึกษา : ประมวลสาระ หน่วยทีI 8-11 /

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 371.33072 มส747ส 2537 ล3
บัณฑิตศึกษา. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

117

สัมมนาการวิจยั และทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสืIอสาร
การศึกษา : ประมวลสาระ หน่วยทีI 8-11 /

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 371.33072 มส747ส 2537 ล4
บัณฑิตศึกษา. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

สอนเล่นกีตาร์ เพลงพระราชนิพนธ์ [ดีวดี ี]

DVD 00662 M 2552 ผ1-2ฉ1
อ 787.87 ส478 2554
787.87 ส478 2554

รายชืIอทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สํานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559
ลําดับที ชือเรือง
118 สานสายใยแผ่นดิน [DVD]
119 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต‚ ิ
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

พระบรมราชินีนาถ "แม่ของแผ่นดิน" [ดีวดี ี]
สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน 10 อันดับสหกรณ์ และกลุ่ม
เกษตรกร 2558 (จุลสาร 1140)
สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท
ประจําปี 2558 (จุลสาร 1138)
สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
รายจังหวัด 2558 (จุลสาร 1141)
สารสินสวามิภกั ดิ‚ /

ชือผู้แต่ ง

เลขหมู่

สํานักงานเสริ มสร้างเอกลักษณ์ของ DVD 00664 M 2555 ผ1-2 ฉ1
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง
DVD 00663 M 2559
ประเทศไทย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

จุลสาร 1140

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

จุลสาร 1138

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

จุลสาร 1141

วิมลพรรณ ปี ตธวัชชัย

อ 923.2593 ว666ส 2556

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ลําดวน จาดใจดี

อ 370.3 ส678 2559
428 ล333ส 2546

กรองทิพย์ คํายะรัตน์

PA 345 ก188ส 2558

สารานุกรมการศึกษาร่ วมสมัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
สํานวนอังกฤษสําหรับการโต้ตอบธุรกิจทางแฟกซ์และ
อีเมล /
สิทธิทีIจะได้รับความช่วยเหลือในทางคดีอาญาจาก
ทนายความ
สูบความสุข?...ดึIมความสุข? : สุขภาพจิตของผูส้ ูบบุรี
และดืIมแอลกอฮอล์ /
หมู่บา้ นในเงาฝน /
หลักการเรี ยนรู้และเทคนิคการฝึ กอบรม หน่วยทีI 1-8 /
หลักการเรี ยนรู้และเทคนิคการฝึ กอบรม หน่วยทีI 9-15 /
หลักธรรม หลักทํา ตามรอยพระยุคลบาท /

ภูเบศร์ สมุทรจักร

พ 362.29 ภ658ส 2558

พลชัย เพชรปลอด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุเมธ ตันติเวชกุล

พ 307.14 ห199 2559
374 มส747ห 2543 ล1
374 มส747ห 2543 ล2
895.915 ส843ห 2549

หลักธรรม หลักทํา ตามรอยพระยุคลบาท /

สุเมธ ตันติเวชกุล

อ 895.915 ส843ห 2549

หลักรัฐศาสตร์และการบริ หาร หน่วยทีI 9-15 /
หลักรับผิดชอบเพืIอปกป้ องและผลต่อการก่อร่ างองค์
ความรู้การเมืองระหว่างประเทศร่ วมสมัย /
องค์ประกอบคุณภาพตราสินค้าเว็บไซต์ของตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย /
องค์ประกอบทางกายภาพกรุ งรัตนโกสินทร์ /

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

351.593 มส747ห 2544 ล2

จันจิรา สมบัติพนู ศิริ

327.17 จ238ห 2558

สุเทพ มีอาษา

T/มส 658.872 ส781อ 2558

แน่งน้อย ศักดิ‚ศรี

อ 911.593 อ114 2534

พระมหาชาญ โชติญาณพล

T/มส 726.1 พ358อ 2558

อัคลักษณ์วดั ไทยในพระพุทธศาสนาทีIมีผลต่อการ
ท่องเทีIยวซํ{าของนักท่องเทีIยวต่างชาติ /

