ลําดับที่

ชื่อหนังสื อ
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10 วิธีเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็ นคนมีเสนห์่
100 เคล็ดลับทําคุณผอม
่ ได้จริ ง
100 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ จํางายใช้
่ ฮาสุ ดขีด
2 ทนายซาส์
80 นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
80 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก
่ ตวั
9 เรื่ องกฎหมายแพงใกล้
DIY Science
iPad
iPhone IOS4
Kitchen
KPI รายบุคคลสุ ดยอดบริ หารผลลัพธ์ขององค์กร
Refresh your home
Small & chic homes 3 คู่มือการจัดและตกแตง่
่ ้ นเทพ
Speak English พูดอังกฤษเกงขั
่
The Hero ฮีโรจอมยุ
ทธ์ มหาบุรุษ และสุ ดยอดโยมในดวงใจ
ิ
The next 100 years จะเกดอะไรในรอบ
100 ปี :พยากรณ์โลกวันนี้ ถึงปี 2100
TU-GET ฉบับเจาะข้อสอบ
Twitter English
กระบวนการออกแบบย้อนกลับ การพัฒนาหลักสู ตรและออกแบบการสอน
อิงมาตรฐาน
ั
่ วยการทบทวน
การกระจายอํานาจกบการปฏิ
รูปประเทศไทย:วาด้
่ ฐบาล ภูมิภาค และท้องถิ่น และการปกครองท้องถิ่น
ความสัมพันธ์ระหวางรั
รู ปแบบพิเศษ
ั
่ วยการมีส่ วนรวมและการ
่
การกระจายอํานาจกบการปฏิ
รูปประเทศไทย:วาด้
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนและการตรวจสอบการดําเนินงาน
่ องถิ่น
ขององค์กรปกครองสวนท้

21.

22.

ชื่อผู้แต่ ง
ปิ ยะพร จึงศิริกลุ
รุ่ งเรื อง คลองบางลอ
ชลธิชา มูลเนียม
วันชัย สอนศิริ
ชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์
แซร์รา, การ์ลา
อรพรรณ พนัสพัฒนา
วชรวรรณ ฤทธิรงค์
วศิน เพิม่ ทรัพย์
วศิน เพิม่ ทรัพย์
ภัทรศิริ อภิชิต
ี วัฒนศิริชยั กุล
สมเกยรติ
ศรายุทธ ศรี ทิพย์อาสน์
กติิ ภูมิ (โสฬส) ศรี สมนึก
สุ รีรัตน์ ทองอินทร์
พระมหาสมปอง ตาลปุตโต
ฟรี ดแมน, จอร์ช
POSTGRADTEM
บิ๊กส์, แอนดูรว์
พิมพันธ์ เดชะคุปต์
ศูนย์ส่ งเสริ มนวัตกรรมและธรรมาภิ
บาลท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ส่ งเสริ มนวัตกรรมและธรรมาภิ
บาลท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ั
่ วยการยกระดับมาตรฐาน
การกระจายอํานาจกบการปฏิ
รูปประเทศไทย:วาด้
การจัดบริ การสาธารณะ การบริ หารจัดการ และธรรมาภิบาลขององค์กรปรก
่ องถิ่น
ครองสวนท้
ั
่ วยยุทธศาสตร์ขบั เคลื่อน
การกระจายอํานาจกบการปฏิ
รูปประเทศไทย:วาด้
่ กรปกครองสวนท้
่ องถิ่น
การกระจายอํานาจ ให้แกองค์
การเขียนเชิงรายการ
การควบคุม และตรวจสอบภายใน
การจัดการพัสดุและสํานักงาน
การจัดการศึกษาท้องถิ่น:โดยชุมชน เพื่อชุมชน และสังคมไทย
การจัดการสารสนเทศสําหรับผูน้ าํ องค์กร และผูบ้ ริ หาร
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
การตรวจสอบภายในภาครัฐระดับพื้นฐาน
การบริ หารงานวิชาการ
่
การบริ หารจัดการ และการบริ หารการพัฒนาของหนวยงานของรั
ฐ
การบริ หารจัดการเชิงจิตวิทยา
การบริ หารจัดการเชิงปฏิรูป:ทฤษฎี วิจยั และปฏิบตั ิทางการศึกษา
่ :ประชาชน องค์กรปกครองสวน
่
การบริ หารจัดการศึกษาแบบมีส่ วนรวม
ท้องถิ่น และราชการ
การบริ หารโรงเรี ยนเชิงกลยุทธ์
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ และการเลื่อนเงินเดือน
่
การพัฒนาผูเ้ รี ยนสู่ สงั คมแหงความเรี
ยนรู ้:การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
การพัฒนาหลักสู ตร และการนําไปใช้
่ ประสิ ทธิภาพ
การพูดในที่ชุมชน : เทคนิคและการปฏิบตั ิอยางมี
การวัดผลและการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์
การวางแผนและประเมินผลโครงการแบบมุ่งเน้นผลงานในภาครัฐ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ย Excel
ี่ ั
การวิจยั เกยวกบการบริ
หารการศึกษา
ั
การศึกษากบการจั
ดการ
การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรี ยนรู ้

ศูนย์ส่ งเสริ มสนวัตกรรมและธรรมาภิ
บาลท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ส่ งเสริ มนวัตกรรมและธรรมาภิ
บาลท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วรวรรธน์ ศรี ยาภัย
ั
ชนม์ณฐั ชา กงวานศุ
ภพันธ์
วันทนีย ์ แสนภักดี
เมตต์ เมตต์การุ ณ์จิต
ชนวัฒน์ โภญจนาวรรณ
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สิ ริลกั ษณ์ เที่ยงธรรม
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
ธร สุ นทรายุทธ
ธร สุ นทรายุทธ
เมตต์ เมตต์การุ ณ์จิต
วินยั ดิสสงค์
สวัสดิการสํานักงาน ก.พ.
ดวงกมล สิ นเพ็ง
สุ นทร โคตรบรรเทา
อนงค์ รุ่ งเรื อง
เยาวดี รางชัยกุล
ี รัตน์
วัฒนา วงศ์เกยติ
ั วาณิ ชย์บญั ชา
กลยา
บุญชม ศรี สะอาด
ระพี สาคริ ก
ณัฐกร สงคราม
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ิ อ่ ยางไรให้
่
กนอยู
ห่างไกลจากโรคไต เบาหวาน มะเร็ ง
ิ
เกมและกจกรรมพั
ฒนาบุคลากร
ขโมยสมองไอน์สไตน์
่ นพระพุทธเจ้าหลวง
ของสวยของดีครั้ งแผนดิ
ขําสุ ดขีด
เข็มทิศหัวใจ 2
ไขรหัสโลกลี้ ลบั
่ น
คนไททิ้งแผนดิ
่ กมักถามเรื่ องนี้
คนนารั
ความสุ ขของกะทิ ตอน ในโลกใบเล็ก
คัมภีร์นกั เดินทางฉบับกระเป๋ า
คัมภีร์เลี้ ยงลูก
่ าตอบ
คําถามสําคัญกวาคํ
่
ี่ ั
คําพอสอน
:ประมวลผลพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสเกยวกบ
ิ
เศรษฐกจพอเพี
ยง
คิดทลายกรอบคิดเดิม เพิ่มพลังคิดสร้างสรรค์
คิดแบบบูรณาการ
่ ่ขาดหายจากชีวิตที่หายขาด
คุณคาที
คุณธรรมนําความรู ้
คูม่ ือ Windows Phone ฉบับสมบูรณ์
คู่มือ+CD ฝึ กพิมพ์ดีด 2 ภาษาไทย-อังกฤษ
่ ่ างบ้าน
คูม่ ือกอรางสร้
คูม่ ือการบริ หารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรื อน สรุ ปคําถาม-คําตอบ
ี่ ั
เกยวกบการประเมิ
นผลการปฏิบตั ิราชการ และการเลื่อนเงินเดือน
คู่มือการพัสดุ
่
คู่มือเที่ยวตางประเทศด้
วยตัวเอง
คูม่ ือประเมินผลงานสู่ ความสําเร็ จในการพัฒนาคน
่ ออาชีพ
คู่มือวิเคราะห์ SWOT อยางมื
่
คู่มือสร้างบ้านไมบานปลาย
ฅนสุ วรรณภูมิ
จอมบงการ

ตรี ชฎา จงจิตมัน่
เดมมิ่ง, วศุท เค
อึนกิ, ซอง
ธงทอง จันทรางศุ
โยง่ เชิญยิม้
ศิริรัตน์ ณ พัทลุง ต.สุ วรรณ
ไมเคิล, แบรดลีย ์
สัญญา ผลประสิ ทธิ์
อภิชาต อินทรวิศิษฏ์
งามพรรณ เวชชาชีวะ
เจนเนอร์, พอล
สป๊ อก, เบนจามิน
หนุ่มเมืองจันทร์
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหา
เดอโบโน, เอ็ดเวิร์ด
โรเจอร์, มาร์ติน
ชัยชน โลว์เจริ ญกูล
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ทรงศักดิ์ ลิ้มสิ ริสนั ติกลุ
กองบรรณาธิการ
สัญญา นามี
สวัสดิการสํานักงาน ก.พ.
สวัสดิการสํานักงาน ก.พ.
ภัทรพงษ์ รัตนเสวี
ั รัศมีธรรมโชติ
สุ กญญา
เอกชัย บุญยาทิษฐาน
สัญญา นามี
จีระเดช ดิสกะประกาย
เชลดอน, ซิดนีย ์
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จัดบ้านใหมถู่ กใจสมอง
เจาะเน้นๆ โดย Tens + Passive Voice
่ นพิษภัยยุคไฮสปี ด
ฉลาดเลี้ ยงลูก เทาทั
ชนะทุกข์ สร้างสุ ขด้วยรอยยิม้ และเสี ยงหัวเราะ
๊
ชนะโรคอ้วนและกวนโรคเรื
้ อรัง
ชีวิตรักเจ้าฟ้ า 2
โชคดีที่เป็ นโสด
ณ
เดอะซีเคร็ ต สุ ดยอดคนรุ่ นใหม่
ตลาดสดสนามเป้ า
ตัด-แตง่-แปล-ตอ่-คลิปวิดีโอ จุใจวัยโจ๋
ั วติ คิดที่ไมเคยตั
่ น
ตันกบชี
ถามจากสมองตอบจากหัวใจ
เทคนิคการใช้คาํ ถามพัฒนาความคิด
่
เทคนิคการตรวจรางหนั
งสื อ การเว้นวรรค และการใช้เครื่ องหมายวรรคตอน
เทคนิควิเคราะห์คาํ ศัพท์ Word Analysis Prefix Suffix Root
เทศน์ทว่ั ไทย
ั
่
เที่ยวเมืองนอกกบภาษาอั
งกฤษงายๆ
เที่ยวเสาร์อาทิตย์
เที่ยวเสาร์อาทิตย์ 2
เที่ยวหัวหิ น
ธรรมนําเทรนด์
ธรรมะต้มยํา เมนูที่ 1 สูตรเด็ดสู่ ความเป็ นเลิศ
ธรรมะต้มยํา เมนูที่ 2 สูตรลับดับความร้อน
ธรรมะต้มยํา เมนูที่ 3 สูตรสําเร็ จของชีวิต
แนวคิดการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ร่ วมสมัย
ในคนมีปลาในขามีคลีบ
บันทึกฝันแบ็กแพ็คฮันนีมนู รอบโลก 31 ประเทศ
บันทึกฝันแบ็กแพ็คฮันนีมนู รอบโลก 31 ประเทศ
บันทึกรัฐมนตรี หญิง
บันทึกลับมารี อ็องตัวแนตต์

วนิษา เรซ
ทิพย์ธิดา บุตรฉุย
พาลัมเมอร์, ซู
สมคิด ลวางกูร
อดุลย์ บัณฑุกลุ
ลดา รุ ชิรกนก
พัชรศรี เบญจมาศ
นิ้วกลม
แฮร์ริงตัน, พอล
ทีมผลิดรายการตลาดสดสนามเป้ า
ภานุมาศ สุ วรรณ์
ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
ว.วชิรเมธี
ชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์
ฝ่ ายตําราวิชาการ
UNSELFISH
พระมหาสมปอง ตาลปุตโต
กองบรรณาธิการ Book Caff
บีวาวแฟมิลี่
บีวาวแฟมิลี่
บีวาวแฟมิลี่
ว.วชิรเมธี
ว.วชิรเมธี
ว.วชิรเมธี
ว.วชิรเมธี
เจษฎา นกน้อย
ชูบิน, นีล
่ )ทอมลินสัน
วลัยลักษณ์(ตาสวาง
่ )ทอมลินสัน
วลัยลักษณ์(ตาสวาง
ทิพาวดี เมฆสวรรค์
เอริ คสัน, แครอลลี่

108.
109.
110.
111.
112.

บันทึกโลก บันทึกสยาม
บ้านและสวน ฉบับพิเศษกลางปี 2553
บ้านและสวน ฉบับพิเศษประจําปี ’53
เบื้องลึกการเสี ยดินแดน และปัญหาปราสาทพระวิหารจาก ร.ศ. 112 ถึง
ปั จจุบนั
แบกเป้ ตามตะวัน

113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

ปฏิบตั ิการสรรค์สร้างความสุ ข
ปฏิรูปการศึกษา แนวคิด และข้อเสนอแนะ
ประชาคมเอเชียตะวันออก
ปรัชญาการศึกษาสําหรับผูบ้ ริ หารการศึกษา
ิ
ปรัชญาเศรษฐกจพอเพี
ยง”พอเพียงโลกเย็น”
ปราชญ์เดินดิน วิถีคนกล้าท้าเปลี่ยนโลก
ั
ปั ญจมรัช และฉัฐราชกบการศึ
กษา 1

120.

ั
ปั ญจมรัช และฉัฐราชกบการศึ
กษา 2

121.
122.
123.

ปุจฉา-วิสชั นา กฎหมายแรงงานพร้อมแนวปฏิบตั ิในการบริ หารงานบุคคล
่ ่อสุ ขภาพดี
โปรไบโอติกมหัศจรรย์จุลินทรี ยท์ างเลือกใหมเพื
่
ผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์ และผลิตภาพ: กระบวนทัศน์ใหม่ และผูน้ าํ ใหมทาง
การศึกษา
ฝ่ าชะตาโลกอยูใ่ ห้รอดถึงปี 2020
พจนานุกรมคําศัพท์ที่มกั ใช้สบั สน
พจนานุกรมภาพธงนานาชาติ
พจนานุกรมวลี และสํานวนอังกฤษ
พบลิงที่ครึ่ งทาง
่
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พฤติกรรมพยากรณ์
พัฒนาการของการบริ หารการศึกษาไทย
พิชิต CU-TEP Reading
พูดครองใจคน
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126.
127.
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129.
130.
131.
132.
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สุ วรรณา บุญกลํ่า
สํานักพิมพ์บา้ นและสวน
สํานักพิมพ์บา้ นและสวน
สุ วิทย์ ธีรศาศวิต
กองบรรณาธิการจุดประกาย-เสาร์
สวัสดี
รู บิน, เกรตเชน
วิชิตวงศ์ ณ ป้ อมเพชร
ประภัสสร์ เทพชาตรี
สุ นทร โคตรบรรเทา
อิสระพร บวรเกดิ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
อรรถพล มนัสไพบูลย์
ฮัฟฟ์ นาเกลิ, แกรี่ บี
ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์
ชัชริ นทร์ ไชยวัฒน์
อเล็กซานเดอร์, แอล จี
คิมิกะ วะระเบะ
ิ ล
ชาญ ชินวรกจกุ
พระอาจารย์สุมโน ภิกขุ
สํานักพิมพ์สูตรไพศาล
Ariely, Dan
จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
POSTGRADTEM
คณาทัต จันทร์ชวาลา

134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

พูดอังกฤษจากจินตภาพ Mind Map English
ั ขภาพทางเลือก
แพทย์แผนจีนกบสุ
่ เขียน
ฟัง คิด อาน
ฟิ ตสมองแบบอัจฉริ ยะ
่ สกมั็ นแล้ว
ภาษาอังกฤษแคคริ
มนตราอาหรับ
มหัศจรรย์นิรันดร์รัก
่ มา้ ที่มองโกเลีย
มองผานหู
มองมุมกลับลับคมความคิด
มีความสุ ขให้ลูกเห็น เป็ นคนดีให้ลูกดู
มึงสูจ้ ริ งหรื อเปลา่
มือใหมจั่ ดหน้าจดหมายธุรกจิ เอกสารราชการ รายงานด้วย Word
่
เมนูเรี ยกนํ้ ายอย
เมล็ดพันธุ์เถื่อน WILD SEED ชุมพล เอกสมญา
เมื่อภูเขานํ้ าแข็งละลาย
เมื่อโลกเอาคืน
่
แม้แตหมายั
งติดใจ
ไมมี่ หญิงสาวในบทกวี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ใหม่
โยคะหน้าเด็ก
ร้อยคําที่ควรรู ้
ระบบบริ หารผลงาน = Performance Management System (PMS)
่ วยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
่
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด้
พ.ศ. 2547
่ วยงานสารบรรณ แกไขเพิ
้ ่มเติมฉบับที่ 2
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด้
พ.ศ. 2548
่ ดเดียว
รู ้กฎหมายงายนิ
่ ดเดียว
รู ้กฎหมายงายนิ
รู ้กฎหมายรักษาสิ ทธิ
รู ้ไว้ ไมถู่ กหลอก
่
เราหลงลืมอะไรบางอยาง

P.P.P
ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกลุ
ฝ่ ายวิชาการบิสคิต
เกมอน, เดวิด
ไรท์, คริ สโตเฟอร์
รมย์นลิน
แมคมานย์, ลิซ่า
ิ ่
สุ รพร เกดสวาง
แมคลาวด์, ฮิงจ์
่
ศศิวิมล ชวงยรรยง
สมคิด ลวางกูร
กองบรรณาธิการ
สํานักพิมพ์อมริ นทร์ CUISINE
สุ วิชานนท์ รัตนภิมล
คอตเตอร์, จอห์น พี
เลิฟล็อก เจมส์
เดอ โบปั สซังต์, กย์ี
ซะการี ยย์ า อมตยา
สมาน จันทะดี
ฉัตริ ษา ศรี สานติวงศ์
เสรี พงศ์พิศ
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สวัสดิการสํานักงาน ก.พ.
จํานงค์ หอมแย้ม
ชูชยั งามวสุ ลกั ษณ์
ชูชยั งามวสุ ลกั ษณ์
ชุลีพร วิริยะวงศ์ชยั
วันชัย สอนศิริ
วัชระ สัจจะสารสิ น
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164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

เรื่ อง(ไม่)ลับ ฉบับวังหลวง
ลบเหลี่มนไอน์สไตน์ 2
ลบเหลี่ยมไอน์สไตน์
ลับ ลวง เลือด
่ เป็ นอัจฉริ ยะ
เลนให้
เลาะเมดิเตอร์เรเนียน
โลกใบเล็กของเด็กชายบอส
่่
ไลลาแสงตะวั
น
วัฒนธรรมองค์กรปั จจัยสู่ ความสําเร็ จที่ยงั่ ยืน
่ ออาชีพด้วย Microsoft Project 2007
วางแผนและควบคุมโครงการอยางมื
่ วยองค์การยูเนสโก และผลประโยชน์ในมรดกโลก
วาด้
วิธีสร้างดัชนีชีวิตระดับบุคคลที่ได้ผลจริ ง
่
ศาสตร์แหงโหร
2554
สแกนกรรม 2 กรรมลิขิตหรื อจิตลิขิตกรรม
สร้างเมืองไทยให้น่าอยู่ 999 วัน
สร้างระบบ E-Learning ด้วย Moodle ฉบับสมบูรณ์
สอนลูกให้เป็ นเด็กฉลาด
สารพัสดุวิธีรวมด้วย“ฟรี ”
สาระสู่ การเปลี่ยนแปลงองค์กรที่มีประสิ ทธิผล
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริ มการเรี ยนรู ้
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริ มการเรี ยนรู ้
่ ง่ เฉยเฉย
สิ่ งที่คน้ พบระหวางนั
สิ่ งมหัศจรรย์ธรรมดา
่ น้ าํ
สื่ อสารอยางผู
สุ ขนอกสู ตร
่ างได้ดว้ ยตัวเอง
สุ ขภาพดีไมมี่ ขายแตสร้
เสี ยงดีเป็ นที่หนึ่ง
ใสปิ๊ งด้วยโยคะใบหน้า
หนีห่าวสนทนาภาษาจีนลัดทันใจ
่
หลวงพระบางเมืองมรดกโลก ราชธานีแหงความทรงจํ
าและพื้นที่พิธีกรรม
ในกระแสโลกาภิวฒั น์

รอยใบลาน
ลอยด์, จอห์น
ลอยด์, จอห์น
่
วาสนา นานวม
วนิษา เรซ
กาญจนา หงษ์ทอง
ภัทร์ไพบูลย์ นาศพัฒน์
เคลลี, ยูจีน โอ
ชนิดา จัตตรุ ทธะ
กรภัทร์ สุ ทธิดารา
พินิจ พันธุสาส์น
วสิ ษฐ์ พรหมบุตร
ทีมโหราจารย์
กฤษณา สุ ยะมงคล
เจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง และคณะ
อาณัติ รัตนถิรกุล
โดแมน, เกลน
แอนเดอร์สนั , คริ ส
จิตต์ รัศมีธรรมโชติ
โครงการสารานุกรมไทย
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
นิ้วกลม(สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์)
นิ้วกลม
อุดม มัง่ มีมหาศาล
สุ ปรี ยา ห้องแซง
บรรจบ ชุณหสวัสดิกลุ
สาทิตย์ ชัยประสิ ทธิกลุ
ฟูมิโกศ ทาคาซึ
จินนี่ ลี
ศุภชัย สิ งห์ยะบุศย์
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194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.

หลักสถิติวิจยั และการใช้โปรแกรม SPSS
ั
หัวหน้างานกบการบริ
หารงานบุคคล
่
่
องค์การระหวางประเทศ
(องค์การระหวางประเ
ทศในกระแสโลกาภิวฒั น์)
องค์การและการจัดการ
อยากไปเวิร์ค แอดน์ ทราเวล
่ ้ กมี็ ดว้ ย
อยางนี
่ ด 77 จังหวัด
อรอยเด็
่
อานใจคนได้
ใน 1 นาที
อาหารจากเครื่ องยาจีน
่ หวัน
โอบไหลไต้
ไอน์สไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็น 2
Globalization and the Study of Education
Human Resource Management
Child. Family, School. Community

ยุทธ ไกยวรรณ์
ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
ขจิต จิตตเสวี
พัชสิ รี ชมภูคาํ
บริ ษทั อคาเดกซ์ จํากดั
เทรซี่, เทิร์นเนอร์
่
กองบรรณาธิการขาวสด
ไลเบอร์แมน, เดวิด เจ
สํานักพิมพ์อมริ นทร์ CUISINE
ลักษณ์ เกษมสุข
สม สุ จีรา
Popkewitz, Thomas S.
Noe, Raymond A.
Berns, Roberta M.

ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ
สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ

