
  
 
 
 

ลาํดับที ่ ช่ือหนังสือ ช่ือผ้แต่งู  

1. 10 วิธีเปล่ียนตวัเองใหก้ลายเป็นคนมีเสนห์่  ปิยะพร จึงศิริกลุ 
2. 100 เคลด็ลบัทาํคุณผอม รุงเรือง คลองบางลอ่  
3. 100 ประโยคสนทนาภาษาองักฤษ จาํงายใชไ้ดจ้ริง่  ชลธิชา มูลเนียม 
4. 2 ทนายซาส์ฮาสุดขีด่  วนัชยั สอนศิริ 
5. 80 นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ 
6. 80 สิงมหศัจรรยข์องโลก่  แซร์รา, การ์ลา 
7. 9 เร่ืองกฎหมายแพงใกลต้วั่  อรพรรณ พนสัพฒันา 
8. DIY Science  วชรวรรณ ฤทธิรงค ์
9. iPad วศิน เพิมทรัพย์่  
10. iPhone IOS4 วศิน เพิมทรัพย์่  
11. Kitchen ภทัรศิริ อภิชิต 
12. KPI รายบุคคลสุดยอดบริหารผลลพัธ์ขององคก์ร สมเกยรติ วฒันศิริชยักลุี  
13. Refresh your home ศรายทุธ ศรีทิพยอ์าสน ์
14. Small & chic homes 3 คูมือการจดัและตกแตง่ ่  กติภูมิ ิ (โสฬส) ศรีสมนึก 
15. Speak English พดูองักฤษเกงขนัเทพ่ ้  สุรีรัตน์ ทองอินทร์ 
16. The Hero ฮีโรจอมยทุธ์ มหาบุรุษ และสุดยอดโยมในดวงใจ่  พระมหาสมปอง ตาลปุตโต 
17. The next 100 years จะเกดอะไรในรอบ ิ 100 ปี:พยากรณ์โลกวนันีถึงปี ้ 2100 ฟรีดแมน, จอร์ช 
18. TU-GET ฉบบัเจาะขอ้สอบ POSTGRADTEM 
19. Twitter English บิกส์๊ , แอนดูรว ์
20. กระบวนการออกแบบยอ้นกลบั การพฒันาหลกัสูตรและออกแบบการสอน

อิงมาตรฐาน 
พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์

21. การกระจายอาํนาจกบการปฏิรูปประเทศไทยั :วาดว้ยการทบทวน่
ความสมัพนัธ์ระหวางรัฐบาล ภูมิภาค และทอ้งถิน และการปกครองทอ้งถิน่ ่ ่
รูปแบบพิเศษ 

ศูนยส์งเสริมนวตักรรมและธรรมาภิ่
บาลทอ้งถิน คณะรัฐศาสตร์ ่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 22. การกระจายอาํนาจกบการปฏิรูปประเทศไทยั :วาดว้ยการมีสวนรวมและการ่ ่ ่
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคประชาชนและการตรวจสอบการดาํเนินงาน
ขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่  

ศูนยส์งเสริมนวตักรรมและธรรมาภิ่
บาลทอ้งถิน คณะรัฐศาส่ ตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 



23. การกระจายอาํนาจกบการปฏิรูปประเทศไทยั :วาดว้ยการยกระดบัมาตรฐาน่
การจดับริการสาธารณะ การบริหารจดัการ และธรรมาภิบาลขององคก์รปรก
ครองสวนทอ้งถิน่ ่  

ศูนยส์งเสริมสนวตักรรมและธรรมาภิ่
บาลทอ้งถิน่  คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

24. การกระจายอาํนาจกบการปฏิรูปประเทศไทยั :วาดว้ยยทุธศาสตร์ขบัเคล่ือน่
การกระจายอาํนาจ ใหแ้กองคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ่  

ศูนยส์งเสริมนวตักรรมและธรรมาภิ่
บาลทอ้งถิน คณะรัฐศาสตร์ ่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

25. การเขียนเชิงรายการ วรวรรธน์ ศรียาภยั 
26. การควบคุม และตรวจสอบภายใน ชนมณ์ฐัชา กงวานศุภพนัธ์ั  
27. การจดัการพสัดุและสาํนกังาน วนัทนีย ์แสนภกัดี 
28. การจดัการศึกษาทอ้งถิน่ :โดยชุมชน เพื่อชุมชน และสงัคมไทย เมตต ์เมตตก์ารุณ์จิต 
29. การจดัการสารสนเทศสาํหรับผูน้าํองคก์ร และผูบ้ริหาร ชนวฒัน์ โภญจนาวรรณ 
30. การจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล อาภรณ์ ภูวิทยพนัธ์ุ่  
31. การตรวจสอบภายในภาครัฐระดบัพืนฐาน้  สิริลกัษณ์ เท่ียงธรรม 
32. การบริหารงานวิชาการ ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ 
33. การบริหารจดัการ และการบริหารการพฒันาของหนวยงานของรัฐ่  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 
34. การบริหารจดัการเชิงจิตวทิยา ธร สุนทรายทุธ 
35. การบริหารจดัการเชิงปฏิรูป:ทฤษฎี วิจยั และปฏิบติัทางการศึกษา ธร สุนทรายทุธ 
36. การบริหารจดัการศึกษาแบบมีสวนรวม่ ่ :ประชาชน องคก์รปกครองสวน่

ทอ้งถิน และราชการ่  
เมตต ์เมตตก์ารุณ์จิต 

37. การบริหารโรงเรียนเชิงกลยทุธ์ วินยั ดิสสงค ์
38. การประเมินผลการปฏิบติัราชการ และการเล่ือนเงินเดือน สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 
39. การพฒันาผูเ้รียนสูสงัคมแหงความเรียนรู้่ ่ :การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
ดวงกมล สินเพง็ 

40. การพฒันาหลกัสูตร และการนาํไปใช ้ สุนทร โคตรบรรเทา 
41. การพดูในท่ีชุมชน : เทคนิคและการปฏิบติัอยางมีประสิทธิภาพ่  อนงค ์รุงเรือง่  
42. การวดัผลและการสร้างแบบสอบผลสมัฤทธ์ิ เยาวดี รางชยักลุ 
43. การวางแผนและประเมินผลโครงการแบบมุงเนน้ผลงานในภาครัฐ่  วฒันา วงศเ์กยติรัตน์ี  
44. การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ย Excel  กลยา วาณิชยบ์ญัชาั  
45. การวิจยัเกยวกบการบริหารการศึกษาี่ ั  บุญชม ศรีสะอาด 
46. การศึกษากบการจดัการั  ระพี สาคริก 
47. การออกแบบและพฒันามลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ ณฐักร สงคราม 



48. กนอยอูยางไรใหห้างไกลจากโรคไต เบาหวาน มะเร็งิ ่ ่ ่  ตรีชฎา จงจิตมน่ั 
49. เกมและกจกรรมพฒันาบุคลากริ  เดมมิง่ , วศุท เค 
50. ขโมยสมองไอน์สไตน ์ อึนกิ, ซอง 
51. ของสวยของดีครังแผนดินพระพทุธเจา้หลวง้ ่  ธงทอง จนัทรางศุ 
52. ขาํสุดขีด โยง เชิญยมิ่ ้  
53. เขม็ทิศหวัใจ 2 ศิริรัตน์ ณ พทัลุง ต.สุวรรณ 
54. ไขรหสัโลกลีลบั้  ไมเคิล, แบรดลีย ์
55. คนไททิงแผนดิน้ ่  สญัญา ผลประสิทธ์ิ 
56. คนนารักมกัถามเร่ืองนี่ ้  อภิชาต อินทรวิศิษฏ ์
57. ความสุขของกะทิ ตอน ในโลกใบเลก็ งามพรรณ เวชชาชีวะ 
58. คมัภีร์นกัเดินทางฉบบักระเป๋า เจนเนอร์, พอล 
59. คมัภีร์เลียงลูก้  สป๊อก, เบนจามิน 
60. คาํถามสาํคญักวาคาํตอบ่  หนุมเมืองจนัทร์่  
61. คาํพอสอน่ :ประมวลผลพระบรมราโชวาท และพระราชดาํรัสเกยวกบี่ ั

เศรษฐกจพอเพียงิ  
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหา 

62. คิดทลายกรอบคิดเดิม เพิมพลงัคิดสร้างสรรค์่  เดอโบโน, เอด็เวิร์ด 
63. คิดแบบบูรณาการ โรเจอร์, มาร์ติน 
64. คุณคาท่ีขาดหายจากชีวิตท่ีหายขาด่  ชยัชน โลวเ์จริญกลู 
65. คุณธรรมนาํความรู้ อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา 
66. คูมือ ่ Windows Phone ฉบบัสมบูรณ์ ทรงศกัดิ ลิมสิริสนัติกลุ์ ้  
67. คูมือ่ +CD ฝึกพิมพดี์ด 2 ภาษาไทย-องักฤษ กองบรรณาธิการ 
68. คูมือกอรางสร้างบา้น่ ่่  สญัญา นามี 
69. คูมือการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน สรุป่ คาํถาม-คาํตอบ 

เกยวกบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ และการเล่ือนเงินเดือนี่ ั  
สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 

70. คูมือการพสัดุ่  สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 
71. คูมือเท่ียวตางประเทศดว้ยตวัเอง่ ่  ภทัรพงษ ์รัตนเสวี 
72. คูมือประเมินผลงานสูความสาํเร็จในการพฒันาคน่ ่  สุกญญา รัศมีั ธรรมโชติ 
73. คูมือวิเคราะห์ ่ SWOT อยางมืออาชีพ่  เอกชยั บุญยาทิษฐาน 
74. คูมือสร้างบา้นไมบานปลาย่ ่  สญัญา นามี 
75. ฅนสุวรรณภูมิ จีระเดช ดิสกะประกาย 
76. จอมบงการ เชลดอน, ซิดนีย ์



77. จดับา้นใหมถูกใจสมอง่  วนิษา เรซ 
78. เจาะเนน้ๆ โดย Tens + Passive Voice ทิพยธิ์ดา บุตรฉุย 
79. ฉลาดเลียงลูก เทาทนัพิษภยัยคุไฮสปีด้ ่  พาลมัเมอร์, ซู 
80. ชนะทุกข ์สร้างสุขดว้ยรอยยมิ และเสียงหวัเราะ้  สมคิด ลวางกรู 
81. ชนะโรคอว้นและกวนโรคเรือรัง๊ ้  อดุลย ์บณัฑุกลุ 
82. ชีวิตรักเจา้ฟ้า 2 ลดา รุชิรกนก 
83. โชคดีท่ีเป็นโสด พชัรศรี เบญจมาศ 
84. ณ นิวกลม้  
85. เดอะซีเคร็ต สุดยอดคนรุนใหม่ ่ แฮร์ริงตนั, พอล 
86. ตลาดสดสนามเป้า ทีมผลิดรายการตลาดสดสนามเป้า 
87. ตดั-แตง่ -แปล-ตอ่ -คลิปวิดีโอ จุใจวยัโจ๋ ภานุมาศ สุวรรณ์ 
88. ตนักบชีวติคิดท่ีไมเคยตนัั ่  ถนอมศกัดิ จิรายสุวสัดิ์ ์  
89. ถามจากสมองตอบจากหวัใจ ว.วชิรเมธี 
90. เทคนิคการใชค้าํถามพฒันาความคิด ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ 

91. เทคนิคการตรวจรางหนงัสือ การเวน้วรรค และการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน่  ฝ่ายตาํราวิชาการ 
92. เทคนิควิเคราะห์คาํศพัท ์Word Analysis Prefix Suffix Root UNSELFISH 
93. เทศน์ทวัไทย่  พระมหาสมปอง ตาลปุตโต 
94. เท่ียวเมืองนอกกบภาษาองักฤษงายๆั ่  กองบรรณาธิการ Book Caff 
95. เท่ียวเสาร์อาทิตย ์ บีวาวแฟมิล่ี 
96. เท่ียวเสาร์อาทิตย ์2 บีวาวแฟมิล่ี 
97. เท่ียวหวัหิน บีวาวแฟมิล่ี 
98. ธรรมนาํเทรนด ์ ว.วชิรเมธี 
99. ธรรมะตม้ยาํ เมนูท่ี 1 สูตรเดด็สูความเป็นเลิศ่  ว.วชิรเมธี 
100. ธรรมะตม้ยาํ เมนูท่ี 2 สูตรลบัดบัความร้อน ว.วชิรเมธี 
101. ธรรมะตม้ยาํ เมนูท่ี 3 สูตรสาํเร็จของชีวิต ว.วชิรเมธี 
102. แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยร์วมสมยั่  เจษฎา นกนอ้ย 
103. ในคนมีปลาในขามีคลีบ ชูบิน, นีล 
104. บนัทึกฝันแบก็แพค็ฮนันีมูนรอบโลก 31 ประเทศ วลยัลกัษณ์(ตาสวาง่ )ทอมลินสนั 
105. บนัทึกฝันแบก็แพค็ฮนันีมูนรอบโลก 31 ประเทศ วลยัลกัษณ์(ตาสวาง่ )ทอมลินสนั 
106. บนัทึกรัฐมนตรีหญิง ทิพาวดี เมฆสวรรค ์
107. บนัทึกลบัมารี ออ็งตวัแนตต ์ เอริคสนั, แครอลล่ี 



108. บนัทึกโลก บนัทึกสยาม สุวรรณา บุญกลํ่า 
109. บา้นและสวน ฉบบัพิเศษกลางปี 2553 สาํนกัพิมพบ์า้นและสวน 
110. บา้นและสวน ฉบบัพิเศษประจาํปี’53 สาํนกัพิมพบ์า้นและสวน 
111. เบืองลึกการเสียดินแดน และปัญหาปราสาทพระวหิารจาก ร้ .ศ. 112 ถึง

ปัจจุบนั 
สุวิทย ์ธีรศาศวิต 

112. แบกเป้ตามตะวนั กองบรรณาธิการจุดประกาย-เสาร์
สวสัดี 

113. ปฏิบติัการสรรคส์ร้างความสุข รูบิน, เกรตเชน 
114. ปฏิรูปการศึกษา แนวคิด และขอ้เสนอแนะ วิชิตวงศ ์ณ ป้อมเพชร 
115. ประชาคมเอเชียตะวนัออก ประภสัสร์ เทพชาตรี 
116. ปรัชญาการศึกษาสาํหรับผูบ้ริหารการศึกษา สุนทร โคตรบรรเทา 
117. ปรัชญาเศรษฐกจพอเพยีงิ ”พอเพียงโลกเยน็” - 
118. ปราชญเ์ดินดิน วิถีคนกลา้ทา้เปล่ียนโลก อิสระพร บวรเกดิ  
119. ปัญจมรัช และฉฐัราชกบการศึกษา ั 1 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
120. ปัญจมรัช และฉฐัราชกบการศึกษา ั 2 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
121. ปุจฉา-วิสชันา กฎหมายแรงงานพร้อมแนวปฏิบติัในการบริหารงานบุคคล อรรถพล มนสัไพบูลย ์
122. โปรไบโอติกมหศัจรรยจุ์ลินทรียท์างเลือกใหมเพื่อสุขภาพดี่  ฮฟัฟ์ นาเกลิ , แกร่ี บี 
123. ผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์และผลิตภาพ: กระบวนทศัน์ใหม และผูน้าํใหมทาง่ ่

การศึกษา 
ไพฑูรย ์สินลารัตน์ 

124. ฝ่าชะตาโลกอยใูหร้อดถึงปี ่ 2020 ชชัรินทร์ ไชยวฒัน ์
125. พจนานุกรมคาํศพัทท่ี์มกัใชส้บัสน อเลก็ซานเดอร์, แอล จี 
126. พจนานุกรมภาพธงนานาชาติ คิมิกะ วะระเบะ 
127. พจนานุกรมวลี และสาํนวนองักฤษ ชาญ ชินวรกจกุิ ล 
128. พบลิงท่ีคร่ึงทาง พระอาจารยสุ์มโน ภิกข ุ
129. พระราชบญัญติัการศึกษาแหงชาติ่  สาํนกัพิมพสู์ตรไพศาล 
130. พฤติกรรมพยากรณ์ Ariely, Dan 
131. พฒันาการของการบริหารการศึกษาไทย จีระพนัธ์ุ พลูพฒัน ์
132. พิชิต CU-TEP Reading POSTGRADTEM 
133. พดูครองใจคน คณาทตั จนัทร์ชวาลา 



134. พดูองักฤษจากจินตภาพ Mind Map English  P.P.P 
135. แพทยแ์ผนจีนกบสุขภาพทางเลือกั  ทีปทศัน์ ชุณหสวสัดิกลุ 
136. ฟัง คิด อาน เขียน่  ฝ่ายวิชาการบิสคิต 
137. ฟิตสมองแบบอจัฉริยะ เกมอน, เดวิด 
138. ภาษาองักฤษแคคริสกมนัแลว้่ ็  ไรท,์ คริสโตเฟอร์ 
139. มนตราอาหรับ รมยน์ลิน 
140. มหศัจรรยนิ์รันดร์รัก แมคมานย,์ ลิซา่  
141. มองผานหูมา้ท่ีมองโกเลีย่  สุรพร เกดสวางิ ่  
142. มองมุมกลบัลบัคมความคิด แมคลาวด,์ ฮิงจ ์
143. มีความสุขใหลู้กเห็น เป็นคนดีใหลู้กดู ศศิวิมล ชวงยรรยง่  
144. มึงสูจ้ริงหรือเปลา่  สมคิด ลวางกรู 
145. มือใหมจดัหนา้จดหมายธุรกจ เอกสารราชการ รายงานดว้ย ่ ิ Word กองบรรณาธิการ 
146. เมนูเรียกนาํยอย้ ่  สาํนกัพิมพอ์มรินทร์ CUISINE 
147. เมลด็พนัธ์ุเถ่ือน WILD SEED ชุมพล เอกสมญา สุวิชานนท ์รัตนภิมล 
148. เม่ือภูเขานาํแขง็ละลาย้  คอตเตอร์, จอห์น พ ี
149. เม่ือโลกเอาคืน เลิฟลอ็ก เจมส์ 
150. แมแ้ตหมายงัติดใจ่  เดอ โบปัสซงัต,์ กย์ี  
151. ไมมีหญิงสาวในบทกวี่  ซะการียย์า อมตยา 
152. ยทุธศาสตร์การพฒันาวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาตามหลกัเกณฑใ์หม่ สมาน จนัทะดี 
153. โยคะหนา้เดก็ ฉตัริษา ศรีสานติวงศ ์
154. ร้อยคาํท่ีควรรู้ เสรี พงศพ์ิศ 
155. ระบบบริหารผลงาน = Performance Management System (PMS) อาภรณ์ ภูวิทยพนัธ์ุ่  
156. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวาดว้ยการจดัสวสัดิการภายในสวนราชการ ่ ่

พ.ศ. 2547 
สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 

157. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวาดว้ยงานสารบรรณ แกไขเพิมเ่ ้ ่ ติมฉบบัท่ี 2 
พ.ศ. 2548 

จาํนงค ์หอมแยม้ 

158. รู้กฎหมายงายนิดเดียว่  ชูชยั งามวสุลกัษณ์ 
159. รู้กฎหมายงายนิดเดียว่  ชูชยั งามวสุลกัษณ์ 
160. รู้กฎหมายรักษาสิทธิ ชุลีพร วิริยะวงศช์ยั 
161. รู้ไว ้ไมถูกหลอก่  วนัชยั สอนศิริ 
162. เราหลงลืมอะไรบางอยาง่  วชัระ สจัจะสารสิน 



163. เร่ือง(ไม่)ลบั ฉบบัวงัหลวง รอยใบลาน 
164. ลบเหล่ีมนไอน์สไตน์ 2  ลอยด,์ จอห์น 
165. ลบเหล่ียมไอนส์ไตน์ ลอยด,์ จอห์น 
166. ลบั ลวง เลือด วาสนา นานวม่  
167. เลนใหเ้ป็นอจัฉริยะ่  วนิษา เรซ 
168. เลาะเมดิเตอร์เรเนียน กาญจนา หงษท์อง 
169. โลกใบเลก็ของเดก็ชายบอส ภทัร์ไพบูลย ์นาศพฒัน ์
170. ไลลาแสงตะวนั่ ่  เคลลี, ยจีูน โอ 
171. วฒันธรรมองคก์รปัจจยัสูความสาํเร็จท่ียงัยนื่ ่  ชนิดา จตัตรุทธะ 
172. วางแผนและควบคุมโครงการอยางมืออาชีพดว้ย ่ Microsoft Project 2007 กรภทัร์ สุทธิดารา 
173. วาดว้ยองคก์ารยเูนสโก และ่ ผลประโยชน์ในมรดกโลก พินิจ พนัธุสาส์น 
174. วิธีสร้างดชันีชีวิตระดบับุคคลท่ีไดผ้ลจริง วสิษฐ ์พรหมบุตร 
175. ศาสตร์แหงโหร ่ 2554 ทีมโหราจารย ์
176. สแกนกรรม 2 กรรมลิขิตหรือจิตลิขิตกรรม กฤษณา สุยะมงคล 
177. สร้างเมืองไทยใหน้าอย ู่ ่ 999 วนั เจิมศกัดิ ปินทอง แล์ ่ ะคณะ 
178. สร้างระบบ E-Learning ดว้ย Moodle ฉบบัสมบูรณ์ อาณติั รัตนถิรกลุ 
179. สอนลูกใหเ้ป็นเดก็ฉลาด โดแมน, เกลน 
180. สารพสัดุวิธีรวมดว้ย“ฟรี” แอนเดอร์สนั, คริส 
181. สาระสูการเปล่ียนแปลงองคก์รท่ีมีประสิทธิผล่  จิตต ์รัศมีธรรมโชติ 
182. สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชนฯ ฉบบัเสริมการเรียนรู้ โครงการสารานุกรมไทย 
183. สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชนฯ ฉบบัเสริมการเรียนรู้ สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน 
184. สิงท่ีคน้พบระหวางนงัเฉยเฉย่ ่ ่  นิวกลม้ (สราวธุ เฮง้สวสัด์ิ) 
185. สิงมหศัจรรยธ์รรมดา่  นิวกลม้  
186. ส่ือสารอยางผูน้าํ่  อุดม มัง่มีมหาศาล 
187. สุขนอกสูตร สุปรียา หอ้งแซง 
188. สุขภาพดีไมมีขายแตสร้างไดด้ว้ยตวัเอง่ ่  บรรจบ ชุณหสวสัดิกลุ 
189. เสียงดีเป็นท่ีหน่ึง สาทิตย ์ชยัประสิทธิกลุ 
190. ใสปิงดว้ยโยคะใบหนา้๊  ฟมิูโกศ ทาคาซึ 
191. หนีหาวสนทนาภาษาจีนลดัทนัใจ่  จินน่ี ลี 
192. หลวงพระบางเมืองมรดกโลก ราชธานีแหงความทรงจาํและพืนท่ีพิธีกรรม่ ้

ในกระแสโลกาภิวฒัน ์
ศุภชยั สิงห์ยะบุศย ์



 
 

หอ้งสมุดและศูนยเ์อกสารนานาชาติ  
สาํนกัความสัมพนัธ์ตางประเทศ สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ่  

193. หลกัสถิติวิจยั และการใชโ้ปรแกรม SPSS ยทุธ ไกยวรรณ์ 
194. หวัหนา้งานกบการบริหารงานบุคคลั  ธาํรงศกัดิ คงคาสวสัดิ์ ์  
195. องคก์ารระหวางประเทศ ่ (องคก์ารระหวางประเ่ ทศในกระแสโลกาภิวฒัน์) ขจิต จิตตเสว ี
196. องคก์ารและการจดัการ พชัสิรี ชมภูคาํ 
197. อยากไปเวิร์ค แอดน์ ทราเวล บริษทั อคาเดกซ์ จาํกดั 
198. อยางนีกมีดว้ย่ ็้  เทรซ่ี, เทิร์นเนอร์ 
199. อรอยเดด็ ่ 77 จงัหวดั กองบรรณาธิการขาวสด่  
200. อานใจคนไดใ้น ่ 1 นาที ไลเบอร์แมน, เดวดิ เจ 
201. อาหารจากเคร่ืองยาจีน สาํนกัพิมพอ์มรินทร์ CUISINE 
202. โอบไหลไตห้วนั่  ลกัษณ์ เกษมสุข 
203. ไอน์สไตน์พบพระพทุธเจา้เห็น 2 สม สุจีรา 
204. Globalization and the Study of Education Popkewitz, Thomas S. 
205. Human Resource Management  Noe, Raymond A. 
206. Child. Family, School. Community  Berns, Roberta M. 


