บรรณานุกรมหนังสือใหม ประจําเดือน กรกฎาคม 2556
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
สํานักราชเลขาธิการ. ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาททีพ่ ระราชทานในโอกาส
ตางๆ พุทธศักราช 2547. กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ, 2548.
(อ.895.915 ส691ป)
พระราชดํารัส / พระบรมราโชวาท
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการปรับโครงสรางภาค
การผลิตและบริการในชวง 2 ปแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
2553.
(338.9593 ส691ค)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 – โครงการติดตามและประเมินผล /
โครงสรางภาคการผลิตและบริการ - การติดตามและประเมินผล
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. โครงการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรการปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการในชวง
2 ปแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2553.
(338.9593 ส691ค)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 – โครงการติดตามประเมินผล /
โครงสรางภาคการผลิตและบริการ – การติดตามและประเมินผล
ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล. การเมืองในกระบวนการกระจายอํานาจ : ศึกษาผานบทบาทของนักวิชา
การ ขาราชการ นักการเมืองและประชาชน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555.
(320.9593 ศ734ก)
รัฐศาสตร
ทัศนียน ารถ ลิ้มสุทธิวันภูม.ิ การบัญชีชั้นสูง 1. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ทีพีเอ็นเพรส, 2553.
(657.046 ท366ก)
การบัญชี
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ชาญวิทย เกษตรศิริ, บรรณาธิการ. 500 ป กาลานุกรมสยามอยุธยาถึงไทยบางกอก
กับลัทธิอาณานิคมตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต-อาเซียน : 2054-2554.
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, 2556.
(959.3023 ห541)
ไทย - ประวัตศิ าสตร - 2054-2554
ธรรมนิติ. ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ ป 2556. กรุงเทพฯ : บริษทั ธรรมนิติ เพรส จํากัด, 2556.
(อ.336.02 ธ339ป)
รัษฎากร
สมชาย พงษพัฒนาศิลป. ถาม - ตอบ แพง. กรุงเทพฯ : หางหุน สวนจํากัด เจริญรัฐการพิมพ
2555, 2555.
(340.56 ส239ต)
กฎหมายแพง
สมชาย พงษพัฒนาศิลป. ถาม - ตอบ อาญา. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด เจริญรัฐการพิมพ ,
2555.
(345 ส239ถ)
กฎหมายอาญา
อรุณี อยางธารา...(และคนอืน่ ๆ). การบัญชีการเงิน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2543.
(657.48 ก459)
การบัญชี / การเงิน
สุชาย ยังประสิทธิ์กุล. รายงานการสอบบัญชี. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ทีพเี อ็น เพรส, 2548.
(657.45 ส761ร)
การสอบบัญชี
ฟลิปป, ฟรานเชสกา บี. พระทีน่ ั่งอนันตสมาคม สัญลักษณความสัมพันธ ไทย – อิตาลี.
กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงโรม, 2555.
(725.11 ฟ451พ)
ไทย - ความสัมพันธกับตางประเทศ – อิตาลี / พระทีน่ ั่งอนันตสมาคม /
ไทย - ประวัตศิ าสตร - กรุงรัตนโกสินทร - 2325
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ศิริรัตน ทวีทรัพย, จัดทําตนฉบับ. พระประวัติและประชุมบทละครดึกดําบรรพ. กรุงเทพฯ :
กรมศิลปากร, 2556.
(895.912 พ345)
บทละครไทย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานการศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหา และแนวโนม
บริบทการเปลีย่ นแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใตกระแสโลกาภิวัตนดาน
การเมืองการปกครอง. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551.
(379.593 ส691ร)
ไทย – การเมืองและการปกครอง / สังคมไทย – การเปลีย่ นแปลง
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานการศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหา และแนวโนม
บริบทการเปลีย่ นแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใตกระแสโลกาภิวัตน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2551.
(379.593 ส691ร)
สังคมโลก - การเปลี่ยนแปลง - ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม /
สังคมไทย - การเปลี่ยนแปลง - ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานการศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหา และแนวโนม
บริบทการเปลีย่ นแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใตกระแสโลกาภิวัตน
ดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551.
(379.593 ส691ร)
สังคมโลก - การเปลี่ยนแปลง – ดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน /
สังคมไทย - การเปลี่ยนแปลง – ดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานการศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหา และแนวโนม
บริบทการเปลีย่ นแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใตกระแสโลกาภิวัตน ดานประชากร.
กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551.
(379.593 ส691ร)
สังคมโลก - การเปลี่ยนแปลง – ดานประชากร /
สังคมไทย - การเปลี่ยนแปลง – ดานประชากร
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานการศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหา และแนวโนม
บริบทการเปลีย่ นแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใตกระแสโลกาภิวัตน ดานสังคม.
กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551.
(379.593 ส691ร)
สังคมโลก - การเปลี่ยนแปลง – ดานสังคม / สังคมไทย - การเปลีย่ นแปลง – ดานสังคม
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานการศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหา และแนวโนม
บริบทการเปลีย่ นแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใตกระแสโลกาภิวัตน
ดานเศรษฐกิจและลักษณะของการผลิตและการบริการ. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2551.
(379.593 ส691ร)
สังคมโลก - การเปลี่ยนแปลง - ดานเศรษฐกิจ การผลิตและการบริการ /
สังคมไทย - การเปลี่ยนแปลง - ดานเศรษฐกิจ การผลิตและการบริการ
สํานักงานศาลปกครอง. แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง เลมที่ 2, 4. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
ศาลปกครอง, 2556.
(342.0664 น927)
กฎหมายปกครอง / ศาลปกครอง
มัลลิกา คณานุรักษ. จิตวิทยาการสื่อสารของมนุษย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2547.
(302.2 ม377จ)
การสื่อสาร—แงจิตวิทยา / การสื่อสารระหวางบุคคล—แงจิตวิทยา
เติมศักดิ์ คทวณิช. จิตวิทยาทั่วไป = General Psychology. กรุงเทพฯ : ซัเอ็ดยูเคชัน่ , 2549.
(150 ต777จ)
จิตวิทยา
ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล. สรางระบบงานฐานขอมูลดวย PL/SQL และ Oracle Developer.
นนทบุรี : อินโฟเพรส, 2545.
(005.759 ย355ส)
พีแอล เอสคิวแอล—ภาษาโปรแกรมเฉพาะชนิด /
ออราเคิล ดีเวลล็อปเปอร—การพัฒนาระบบฐานขอมูล
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ธเนศ อาภรณสุวรรณ. ความเปนมาของทฤษฎีแบงแยกดินแดนในภาคใตไทย. กรุงเทพฯ :
มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2555.
(959.3044 ธ285ค)
ไทย (ภาคใต)—การเมืองและการปกครอง / ไทย (ภาคใต)—ปญหาและขอพิพาท /
ความขัดแยงทางสังคม--ไทย (ภาคใต)
อาณัติ ลีมัคเดช. เลนแรแปรหุน : เจาะตลาดผานงานวิจยั . กรุงเทพฯ : คณะบุคคลบริหารสื่อ
การสอน, 2551.
(332.6322 อ618ล)
หุนและการเลนหุน
ภัสนวจี ศรีสุวรรณ...และคนอื่น ๆ. เปลี่ยนเปนสุข ประสบการณ 3 ซีวิตบนเสนทางสุขแท
ดวยปญญา. กรุงเทพฯ : หจก.สามลดา, 2554.
(158 ป747)
ความสุข
เศรษฐกิจพอเพียงกับการดําเนินธุรกิจ. กรุงเทพฯ : บมจ.ดทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูพิเคชัน่ , 2550.
(380 ศ856)
การจัดการธุรกิจ—เศรษฐกิจพอเพียง
ธีรวัฒน ประกอบผล, เขียน. โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม = Data Structure & Algorithm.
กรุงเทพฯ : บริษัท วัคเวส มีเดีย จํากัด, 2552.
(005.73 ธ647ค)
โครงสรางขอมูล—คอมพิวเตอร / อัลกอริทึม—โปรแกรมคอมพิวเตอร
ณัฐภูมิ โอภาภิบาล. Windows 7 ฉบับใชจริง. นนทบุรี : ไอดีซ,ี 2552.
(005.3684 ณ342ว)
WINDOWS 7—โปรแกรมคอมพิวเตอร / ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร
สัจจะ จรัสรุงรวีวร. Activ server Pages และแอพพลิเคชันฐานขอมูลสําหรับอินเทอรเน็ต.
กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, ม.ป.ป..
(005.276 ส548)
ASP—ฐานขอมูลอินเทอรเน็ต / ระบบสื่อสารขอมูล
วีระยุทธ โลวมัน่ คง. Core Flash. นนทบุรี : เกทอินโฟ, 2543.
(005.369 ว847ค)
แมคโครมีเดียแฟลช—โปรมแกรมคอมพิวเตอร
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Campbell, Patrick T., เขียน. คูมือการติดตั้งและดูแลระบบเครือขายในสํานักงานขนาดเล็ก.
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540.
(651.846 ค765ค)
การจัดการสํานักงาน / ขายงานคอมพิวเตอร
วาสนา ไตรพฤฒิธัญญา. Microsoft Access 97 Step by Step. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540.
(005.369 ว491ม)
MICROSOFT ACCESS 97—โปรแกรมคอมพิวเตอร
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. สราง Web Page แบบมืออาชีพดวย HTML. กรุงเทพฯ : ไทยเจริญการพิมพ,
2541.
(005.72 ก34ส)
WEB PAGE—การออกแบบ / HTML—ภาษาคอมพิวเตอร
พิพัฒน หิรัณยวณิชชากร. ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร. กรุงเทพฯ :
ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2542.
(004.6 พ698ร)
ขายงานคอมพิวเตอร / ระบบสื่อสารขอมูล
ธาริน สิทธิธรรมชารี. คูมือการเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic Version 6.0 ฉบับเพื่อ
การใชงานจริง. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, ม.ป.ป..
(005.369 ธ525ค)
ไมโครซอฟตวชิ ัวลเบสิก—โปรแกรมคอมพิวเตอร
ธาริน สิทธิธรรมชารี. คูมือการเขียนโปรแกรม Microsoft Advanced Visual Basic Version
ฉบับเพื่อการประยุกตใชงาน. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, ม.ป.ป..
(005.369 ธ525ค)
ไมโครซอฟตวชิ ัวลเบสิก—โปรแกรมคอมพิวเตอร
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. การใชงาน Windoes 95 อยางมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ :
เคทีพี คอมพ แอนด คอนซัลท, 2539.
(005.43 ก673ก)
ไมโครซอฟตวนิ โดวส 95 / ระบบปฎิบัติการ—คอมพิวเตอร
ประคอง กรรณสูต. สถิติศาสตรประยุกตสําหรับครู. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540.
(519.5024372 ป198ส)
สถิติศาสตรประยุกตสําหรับครู
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สุวรรณนภา คําไร. ปลูกความสุขกลางใจ : คูมือการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสุขภาวะ
ทางปญญา. กรุงเทพฯ : โครงการสุขแทดว ยปญญเครือขายพุทธิกา, 2554.
(158 ส869ป)
ความสุข / สุขภาพจิต
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. สุขแทกลางใจเรา. กรุงเทพฯ :
เครือขายพุทธิกา, 2553.
(158 ส691ส)
ความสุข
กองการทองเที่ยว. แสงแหงศิลป พิพธิ ภัณฑบางกอก : คูมือเยี่ยมชมพิพิธภัณฑในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล. กรุงเทพฯ : สายธุรกิจโรงพิมพ, 2551.
(708.9 ก344ส)
พิพิธภัณฑ
ส.ธโนฆาภรณ. คิดถึงสวนโมกข. กรุงเทพฯ : บริษทั สองศยาม จํากัด, 2556.
(294.361 ส112ค)
พุทธทาสภิกขุ / พระธรรมเทศนา
สุจิตต วงษเทศ...และคนอื่น ๆ. เรือพระราชพิธีและเหเรือมาจากไหน? เมื่อไร?. กรุงเทพฯ :
มติชน, 2550.
(390.22 ร899)
เรือพระราชพิธี--เรือศักดิ์สิทธิ์—ประวัติ / กาพยเหเรือ / กระบวนพยุหยาตรา
สํานักพระราชวัง. รวมเรื่องและขอปฏิบัติเกี่ยวกับราชสํานัก. กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ, 2553.
(390.22 ส691ร)
ราชสํานักและขาราชสํานัก
สุทัสสา ออนคอม. สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม เลม 1-2. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2550.
(294.3827 ส778ส)
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม / วรรณกรรมพุทธศาสนา
ฆนัท พูลสวัสดิ์. Microsoft SQL Server. กรุงเทพฯ : ว.เพ็ชรสกุล, 2543.
(003.7575 ฆ219ม)
MICROSOFT SQL SERVER—โปรแกรมคอมพิวเตอร /
การสรางบานขอมูลในSQL SERVER
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สัจจะ จรัสรุงรวีวร. คูมือการสรางแอพพลิเคชันดวย Visual Basic 6.0 ฉบับสมบูรณ.
นนทบุรี : อินโฟเพรส, 2542.
(005.133 ส547ค)
VISUAL BASIC—โปรแกรมคอมพิวเตอร/ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
บุญชม ศรีสะอาด. การวิจยั เบื้องตน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, 2543.
(001.43 บ243ก)
วิจัย
กัลยา วาณิชยบัญชา. การใช SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอ มูล. กรุงเทพฯ :
หางหุน สวนจํากัด วี เค แอนด เอสโฟโต สตูดิโอ, 2545.
(001.4220285 ก399ก)
วิจัย / SPSS—โปรแกรมคอมพิวเตอร
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. Visual Basic 5 ฉบับโปรแกรมเมอร. กรุงเทพฯ : ไทยเจริญการพิมพ, 2541.
(005.118 ก672ว)
VISUAL BASIC—โปรแกรมคอมพิวเตอร / ระบบงานฐานขอมูล
ประชา พฤกษประเสริฐ. คูมือการเรียนรูและเทคนิคการใชงาน Adobe Photoshop 5.0
ฉบับสมบูรณ. กรุงเทพฯ : ส.เอเซียเพรส (1989), ม.ป.ป..
(005.369 ป16ค)
PHOTOSHOP 5.0—โปรแกรมคอมพิวเตอร / คอมพิวเตอรกราฟก
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. คัมภีรระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และระบบผูเชี่ยวชาญ. กรุงเทพฯ :
เคทีพี คอมพ แอนด คอนซัลท, 2546.
(658.40300285633 ก672ค)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ—โปรแกรมคอมพิวเตอร / ระบบผูชํานาญการ—คอมพิวเตอร
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ. การสือ่ สารขอมูลและเครือขาย. กรุงเทพฯ : บริษทั พัฒนาวิชาการ (2535)
จํากัด, 2550.
(004.6 อ978ก)
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
อนุรักษ ภูเนตร, เขียน. สรางงาน 3D ดวย 3ds max 9. ฉะเชิงเทรา : พี เอ็น เอ็น กรุป, 2550.
(006.693 อ199ส)
3DS MAX 9—โปรแกรรมคอมพิวเตอร
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พิกุลทอง หงสหิน. การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกริก, 2555.
(658 พ631ก)
การจัดการองคการ / การจัดการทรัพยากรมนุษย
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. JAVA ฉบับพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : เคทีพีคอมพ แอนด คอน ซัลท, 2544.
(005.133 ก673จ)
จาวา—ภาษาคอมพิวเตอร / การเขียนโปรแกรม—คอมพิวเตอร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กฎหมายไทย : ล.14 - ล.16 ธุรกิจและพาณิชย. กรุงเทพฯ :
สํานักงานฯ, 2554.
(340.09593 ส691ก)
กฎหมาย – ไทย / กฎหมายธุรกิจ / กฎหมายพาณิชย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กฎหมายไทย : เลม 26 ที่อยูอาศัย การเวนคืนอสังหาริมทรัพย.
กรุงเทพฯ : สํานักงานฯ, 2554.
(340.09593 ส691ก)
กฎหมาย – ไทย / กฎหมายแพงและพาณิชย – ทรัพยสนิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กฎหมายไทย : เลม 25 เกษตรและสหกรณ ที่อยูอาศัย.
กรุงเทพฯ : สํานักงาน, 2554.
(340.09593 ส691ก)
กฎหมาย – ไทย / กฎหมายเกษตรกรรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กฎหมายไทย : เลม 24 เกษตรและสหกรณ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานฯ, 2554.
(340.09593 ส691ก)
กฎหมาย – ไทย / กฎหมายเกษตรกรรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กฎหมายไทย : เลม 23 ที่ดิน เกษตรและสหกรณ.
กรุงเทพฯ : สํานักงานฯ, 2554.
(340.09593 ส691ก)
กฎหมาย – ไทย / กฎหมายเกษตรกรรม / ที่ดิน – กฎหมายและระเบียบขอบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กฎหมายไทย : เลม 22 ที่ดิน. กรุงเทพฯ : สํานักงานฯ, 2554.
(340.09593 ส691ก)
กฎหมาย – ไทย / ที่ดิน – กฎหมายและระเบียบขอบังคับ
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กฎหมายไทย : เลม 21 พลังงาน. กรุงเทพฯ :
สํานักงานฯ, 2554.
(340.09593 ส691ก)
กฎหมาย – ไทย / พลังงาน – กฎหมายและระเบียบขอบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กฎหมายไทย : เลม 20 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
กรุงเทพฯ : สํานักงานฯ, 2554.
(340.09593 ส691ก)
กฎหมาย – ไทย / ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม – กฎหมายและระเบียบขอบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กฎหมายไทย : เลม 19 ทรัพยากรธรรมชาติ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานฯ, 2554.
(340.09593 ส691ก)
กฎหมาย – ไทย / ทรัพยากรธรรมชาติ – กฎหมายและระเบียบขอบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กฎหมายไทย : เลม 18 ทรัพยสนิ ทางปญญา การคา
ระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ : สํานักงานฯ, 2554.
(340.09593 ส691ก)
กฎหมาย – ไทย / ทรัพยสนิ ทางปญญา – กฎหมายและระเบียบขอบังคับ /
การคาระหวางประเทศ – กฎหมายและระเบียบขอบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กฎหมายไทย : เลม 17 อุตสาหกรรม การทองเทีย่ ว
และอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว. กรุงเทพฯ : สํานักงานฯ, 2554.
(340.09593 ส691ก)
กฎหมาย – ไทย / กฎหมายอุตสาหกรรม
ชาญวิทย เกษตรศิริ, บก.. 500 ป ความสัมพันธสยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติ
ตะวันตกในอุษาคเนย - อาเซียน : 2054 – 2554. กรุงเทพฯ : มูลนิธโิ ตโยตาประเทศไทย,
2556.
(327.5930469 ห541)
ไทย - ความสัมพันธกับตางประเทศ – โปรตุเกส
สมนึก อํารุงสกุลรัฐ. กําจัดไวรัสงายๆ ดวยฟรีโปรแกรม Virus & Spyware. กรุงเทพฯ :
สวัสดิ์ ไอที, 2550.
(005.8 ส16ก)
ไวรัสคอมพิวเตอร
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Post Grad Team. เจาะลึกอังกฤษธรรมศาสตร TU-GET. กรุงเทพฯ : หนาตางสูโลกกวาง, 2543.
(425.076 ป938จ)
ภาษาอังกฤษ—ไวยากรณ / ภาษาอังกฤษ—การศึกษาและการสอน
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน. ทฤษฎีองคการสมัยใหม. กรุงเทพฯ : บริษทั แวทโฟร พริน้ ติ้ง จํากัด,
2546.
(658.4 ท478ท)
องคการ—การบริหาร
Post Grad Team. เจาะเกราะ CU-TEP แนวใหม. กรุงเทพฯ : หนาตางสูการศึกษา, 2544.
(425.076 ป938จ)
ภาษาอังกฤษ—ไวยากรณ / ภาษาอังกฤษ—การศึกษาและการสอน
พุทธทาสภิกขุ. อานาปานสติสมบูรณแบบ : การหายใจทีด่ ับทุกขได. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2549.
(294.3443 พ831อ)
อานาปานสติ
วัชรินทร เงินสุข. ตามรอยพระยุคลบาทเสด็จประพาสตนเมืองนครสวรรค รศ.125 (พ.ศ.2449).
นครสวรรค : อินทนนทการพิมพ, 2549.
(923.1593 ว386ต)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว—พระราชประวัติ
ประกิจ รอดประเสริฐ. โรคอัมพาต ปองกัน และรักษาได. ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.
(616.842 ป195ร)
โรคอัมพาต
พ.สุวรรณ. ไหวพระ 9 วัด เสริมชะตาและสะเดาะเคราะห. กรุงเทพฯ : บานมงคล, 2545.
(294.3135 พ111ห)
วัดที่มีชื่อเสียง--พระพุทธรูป--การสักการะ—สิริมงคล
ชาติ ภิรมยกุล. ทัวรไหวพระ 9 วัด : อโหสิกรรม. กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.
(294.3135 ช516ท)
วัดที่มีชื่อเสียง--พระพุทธรูป--การสักการะ—สิริมงคล / แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย. ภาคอีสาน. กรุงเทพฯ : การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย, 2552.
(915.9304 ก454ภ)
ภาคอีสาน – ภูมิประเทศและการทองเที่ยว / ภาคอีสาน – ภูมินิเวศ /
ภาคอีสาน – กลุมชาติพันธุ / ภาคอีสาน – ศิลปวัฒนธรรม
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การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย. อุบลราชธานี. กรุงเทพฯ : การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย, 2552.
(915.9304 ก454อ)
อุบลราชธานี – ภูมิประเทศและการทองเที่ยว
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย. อุดรธานี. กรุงเทพฯ : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2552.
(915.9304 ก454อ)
อุดรธานี – ภูมิประเทศและการทองเที่ยว
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย. อํานาจเจริญ. กรุงเทพฯ : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2552.
(915.9304 ก454อ)
อํานาจเจริญ – ภูมิประเทศและการทองเที่ยว
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย. นครพนม. กรุงเทพฯ : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2552.
(915.9304 ก454น)
นครพนม – ภูมิประเทศและการทองเทีย่ ว
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย. ชัยภูม.ิ กรุงเทพฯ : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2552.
(915.9304 ก454ช)
ชัยภูมิ – ภูมิประเทศและการทองเที่ยว
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย. ขอนแกน. กรุงเทพฯ : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2552.
(915.9304 ก454ข)
ขอนแกน – ภูมิประเทศและการทองเทีย่ ว
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย. กาฬสินธุ. กรุงเทพฯ : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2552.
(915.9304 ก454ก)
กาฬสินธุ – ภูมิประเทศและการทองเทีย่ ว
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย. ศรีสะเกษ. กรุงเทพฯ : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2552.
(915.9304 ก454ศ)
ศรีสะเกษ – ภูมิประเทศและการทองเทีย่ ว
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย. เลย. กรุงเทพฯ : การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย, 2552.
(915.9304 ก454ล)
เลย – ภูมิประเทศและการทองเทีย่ ว
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย. รอยเอ็ด. กรุงเทพฯ : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2552.
(915.9304 ก454ร)
รอยเอ็ด – ภูมิประเทศและการทองเที่ยว
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การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย. ยโสธร. กรุงเทพฯ : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2552.
(915.9304 ก454ย)
ยโสธร – ภูมิประเทศและการทองเที่ยว
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย. หนองบัวลําภู. กรุงเทพฯ : การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย, 2552.
(915.9304 ก454ห)
หนองบัวลําภู – ภูมิประเทศและการทองเที่ยว
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย. หนองคาย. กรุงเทพฯ : การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย, 2552.
(915.9304 ก454ห)
หนองคาย – ภูมิประเทศและการทองเที่ยว
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย. สุรินทร. กรุงเทพฯ : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2552.
(915.9304 ก454ส)
สุรินทร – ภูมิประเทศและการทองเที่ยว
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย. สกลนคร. กรุงเทพฯ : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2552.
(915.9304 ก454ส)
สกลนคร – ภูมิประเทศและการทองเทีย่ ว
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย. นครราชสีมา. กรุงเทพฯ : การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย, 2552.
(915.9304 ก454น)
นครราชสีมา – ภูมิประเทศและการทองเที่ยว
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย. บุรีรัมย. กรุงเทพฯ : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2552.
(915.9304 ก454บ)
บุรีรัมย – ภูมปิ ระเทศและการทองเที่ยว
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย. มุกดาหาร. กรุงเทพฯ : การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย, 2552.
(915.9304 ก454ม)
มุกดาหาร – ภูมิประเทศและการทองเทีย่ ว
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย. มหาสารคาม. กรุงเทพฯ : การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย, 2552.
(915.9304 ก454ม)
มหาสารคาม – ภูมิประเทศและการทองเที่ยว
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แผนแมบทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2550-2554) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552. กรุงเทพฯ : กองตรวจความปลอดภัย, 2552.
(363.11 ก151ผ)
ความปลอดภัยในการทํางาน—กฎหมายและระเบียบขอบังคับ /
แผนแมบทความปลอดภัย--อาชีวอนามัย—สภาพแวดลอมในการทํางาน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. ปรัชญา การอุดมศึกษาไทย. กรุงเทพฯ :
สํานักงานฯ, 2552.
(378.593 ส691ป)
การศึกษา—ไทย / การศึกษาขั้นอุดมศึกษา—ปรัชญา
ชัยมาศ คะมา. การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก = Visual Basic.Net Programming.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกริก, 2552.
(005.276 ช412ก)
ภาษาวิชวลเบสิก—การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร / ไมโครซอฟต—อินเตอรเน็ต
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สิทธิประโยชน : มาตรการในการระดมทรัพยากร
เพื่อการอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552.
(336.206378 ส691ส)
การศึกษา--ภาษี—ไทย / การศึกษาขัน้ อุดมศึกษา--ภาษี—ไทย
ปราณี ศรีสมบูรณ. 4 ทศวรรษการสงออกอาหารไทย (พ.ศ.2506-2546) ภายใตการ
สงเสริมสนับสนุนดวยสาธารณสุข. กรุงเทพฯ : สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2553.
(382.64 ป446ส)
อาหารไทย—การสงออก
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน). ตําราเทคโนโลยี
อวกาศ และภูมิศาสตรสารสนเทศศาสตร. กรุงเทพฯ :
บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), 2552.
(621.367 ส691ต)
การวิเคราะหขอ มูลระยะไกล / ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร
กระทรวงการตางประเทศ. ขอมูลที่ประชาชนไทยควรทราบเกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหาร
และการเจรจาเขตแดนไทย-กัมพูชา. กรุงเทพฯ : กระทรวงการตางประเทศ, 2554.
(327.5930596 ก452ข)
ปราสาทพระวิหาร—ปญหาและขอพิพาท / ไทย--ปญหาชายแดน—กัมพูชา/ ศาลโลก
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สํานักงานผูตรวจการแผนดิน. 10 ป ผูตรวจการแผนดิน. กรุงเทพฯ :
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน, 2553.
(352.88 ส691ส)
ผูตรวจการแผนดิน
ธานินทร กรัยวิเชียร. จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ.
กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนดพบั ลิชชิ่ง, 2551.
(172.2 ธ515จ)
จริยธรรมการเมือง / นักการเมือง—จรรยาบรรณ / ขาราชการ—จรรยาบรรณ
สํานักงานประกันสังคม. ศัพทประกันสังคม. กรุงเทพฯ : กองแผนงานและสารสนเทศ
สํานักงานประกันสังคม, 2550.
(อ.368.403 ส691ศ)
ประกันสังคม—ศัพท
กรรมวิธีการดั้งเดิมในการผลิตงานชางพุทธศิลปนา น. เชียงใหม : สันติภาพแพ็ตพรินท, 2551.
(704.948943 ส236ก)
ศิลปกรรม--พุทธศาสนา—นาน / พุทธศิลปนาน
เธียรชาย อักษรดิษฐ. ลวดลายพุทธศิลปนาน. เชียงใหม : สันติภาพ แพ็ตพริ้นท, 2551.
(704.948943 ธ971ล)
ลวดลายพุทธศิลปนาน
พระปยโสทรเชษฐภคินี : รอยกรองนอมสํานึกพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร. กรุงเทพฯ :
ดานสุทธาการพิมพ, 2551.
(อ.927.709593 พ17)
กวีนพิ นธไทย / กวีไทย—ชีวประวัติ
ประพันธ ภักดีกุล...และคณะ. รูปแบบและปจจัยในการเสริมสรางความเขมเข็งของชุมชน
ดวยศักยภาพและภูมิปญญาทองถิน่ เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน. กรุงเทพฯ :
ไอเดียสแคร, 2549.
(307.19 ป319ร)
ภูมิปญญาชาวบาน / การพัฒนาชุมชน / การพัฒนาแบบยั่งยืน
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ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี (ศพส). บทบาทของศาสนิกในการสรางความสมานฉันท.
กรุงเทพฯ : บริษัท เคล็ดไทย จํากัด, 2549.
(323 ศ816บ)
สมานฉันท—ศาสนิก
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. สภานิติบัญญัติแหงชาติ สมัชชาแหงชาติ และ
สภารางรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ, 2550.
(328.31025593 ส691ส)
สภานิติบัญญัติแหงชาติ / สมัชชาแหงชาติ / สภารางรัฐธรรมนูญ
เพชรี ขุมทรัพย. วิเคราะหงบการเงิน : หลักและการประยุกต. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539.
(657.3 พ879ว)
งบการเงิน
นันทน อินทนนท, บรรณาธิการ. ทรัพยสนิ ทางปญญาในยุคโลกาภิวฒ
ั น เลม 1. กรุงเทพฯ :
จิรรัชการพิมพ, 2547.
(346.048 ท163)
กฎหมาย / ทรัพยสนิ ทางปญญา—กฎหมายและระเบียบขอบังคับ
วิจิตรา พูลเพิม่ ทรัพย. หลักการบัญชีตนทุน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544.
(657.42 ว528ห)
การบัญชีตนทุน
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543.
(304.2 ส716)
สิ่งแวดลอม / มนุษย—อิทธิพลของสิ่งแวดลอม
สมดี จินดาพิษฐาน. มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับหองสมุด เลม 1-2 มงคลที่ 1-38. กรุงเทพฯ :
อุษาการพิมพ, 2556.
(294.301 ส242ม)
ธรรมะกับชีวิตประจําวัน / มงคลชีวิต
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช. คูมือทองเที่ยวอุทยานแหงชาติทงุ แสลงหลวง.
กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2556.
(915.93 ก169ค)
อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง – ภูมิประเทศและการทองเทีย่ ว
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กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช. คูมือทองเที่ยวอุทยานแหงชาติภูกระดึง. กรุงเทพฯ :
กรมฯ, 2556.
(915.93 ก169ค)
อุทยานแหงชาติภูกระดึง – ภูมิประเทศและการทองเที่ยว
กิ่งฉัตร. มนตจันทรา. กรุงเทพฯ : อรุณ, 2556.
(นว ก633ม)
นวนิยาย
สมชาย พงษพัฒนาศิลป. ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย.
กรุงเทพฯ : หางหุน สวนจํากัด เจริญรัฐการพิมพ, 2554.
(345 ส239ป)
กฎหมายอาญา / กฎหมายแพงและพาณิชย
กองบรรณาธิการสํานักพิมพโซลิด บุก ส. สวนดุสิตโพล : ชี้เปนชี้ตาย หรือคําทํานายอนาคต.
กรุงเทพฯ : โซลิด บุกส, 2553.
(303.38 ก351ส)
ประชามติ / การสํารวจประชามติ / การหยั่งเสียงมหาชน – แงการเมือง
สํานักอุทยานแหงชาติ. การจัดการถ้ําเพื่อการทองเทีย่ วในอุทยานแหงชาติ. กรุงเทพฯ :
สํานักฯ, 2554.
(551.447 ส691ก)
ถ้ํา / นิเวศวิทยาถ้าํ
สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
รวมบทความดานกฎหมายดีเดนเนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์. กรุงเทพฯ :
สถาบันฯ, 2556.
(340 ส181ร)
กฎหมาย
เดอโบโน, เอ็ดเวิรด. คิดได คิดดี. กรุงเทพฯ : บริษทั เออารไอพี จํากัด (มหาชน), 2553.
(153.35 ด915ค)
ความคิดและการคิด / ทักษะทางการคิด / ความคิดสรางสรรค
สนธิญาณ ชืน่ ฤทัยในธรรม. พระเจาแผนดินถูกคุกคามจากการเมือง. นนทบุรี :
กรีน ปญญาญาณ, 2555.
(320.9593 ส192พ)
กษัตริยและผูค รองนคร – ไทย / ความขัดแยงทางการเมือง
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กอบกุล อิงคุทานนท. โค - อีท - เซนโก : นักรบแหงกงลอดวงตะวัน. กรุงเทพฯ :
เคล็ดไทย 2008, 2555.
(978.3900497 ก358ค)
อินเดียนแดง – ความเปนอยูและประเพณี
ผูตองขังเรือนจํากลางบางขวาง. อิสรภาพบนเสนบรรทัด 13 นักโทษประหาร. กรุงเทพฯ :
สารคดี, 2554.
(365.6 ผ749อ)
นักโทษ / ผูตองหา / การจําคุก
เรยโนลดส, แอนดรูว...(และคนอื่นๆ). การออกแบบระบบเลือกตั้ง : คูม ือเลมใหมของ
International IDEA. นครปฐม : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา .
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
(324.6 ก528)
ระบบเลือกตั้ง
ศูนยศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน. คูม ือการสอนวิชากฎหมายสื่อมวลชนและ
วิชาจริยธรรมสื่อมวลชน. กรุงเทพฯ : บริษทั จรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด, 2556.
(343.099 ศ816ค)
กฎหมายสื่อมวลชน / จริยธรรมสื่อมวลชน
โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ (ค.ศ.1894-1989) ชีวประวัติและมรดกทางความคิด. กรุงเทพฯ :
PHP Institute, 2554.
(920.71 ค951)
โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ (ค.ศ.1894-1989)—ชีวประวัติ / นักธุรกิจญี่ปุน
พระครูสังฆรักษวีระ ฐานวีโร. พระประวัติสมเด็จพระสงฆราชสุก ไกเถื่อน ยุคกรุงศรีอยุธยา.
นนทบุรี : สัมปชัญญะ, 2552.
(294.300922 พ323พ)
สมเด็จพระสังฆราชสุก ไกเถือ่ น
ภัทราพร สังขพวงทอง. ความรูนอกกะลา 1. กรุงเทพฯ : พิมพบูรพา, 2550.
(791.45 ภ375ค)
กบนอกกะลา—รายการโทรทัศน
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ริว จิตสัมผัส. ทําไมชีวิตตองติดกรรม 4 ตอนประสบการณกรรม. กรุงเทพฯ :
สยามอินเตอรบุคส, 2554.
(121.6 ร482ท)
ความรู—
 ความเชื่อ
ริว จิตสัมผัส. ทําไมชีวิตตองติดกรรม 3 ตอนกรรมฆาตัวตาย. กรุงเทพฯ :
สยามอินเตอรบุคส, 2554.
(121.6 ร482ท)
ความรู—
 ความเชื่อ
ริว จิตสัมผัส. ทําไมชีวิตตองติดกรรม 2 ตอนกอกรรมทําแทง. กรุงเทพฯ :
สยามอินเตอรบุคส, 2553.
(121.6 ร482ท)
ความรู—
 ความเชื่อ
ริว จิตสัมผัส. ทําไมชีวิตตองติดกรรม 5 ตอนนําบุญอยางไรใหไกลกรรม. กรุงเทพฯ :
สยามอินเตอรบุคส, 2555.
(121.6 ร482ท)
ความรู—
 ความเชื่อ / กรรม
ริว จิตสัมผัส. กรรมในกํามือ. ปทุมธานี : เวิรคพอยท, 2554.
(121.6 ร482ก)
กรรม / วิญญาณ
จ.เขมจิตต. ผญาสอนศีลธรรม เรื่องสวงเมา เซาประมาท. กรุงเทพฯ : นิติธรรมการพิมพ, 2553.
(294.35 จ111ผ)
พุทธศาสนา—คําสอน / ธรรมะกับชีวิตประจําวัน
Rees,James C. มหาบุรุษ จอรจ วอชิงตัน. กรุงเทพฯ : เอเอสทีวีผูจัดการ, 2552.
(923.173 ร238ม)
วอชิงตัน, จอรจ ค.ศ.1732-1799 / ภาวะผูน ํา—สหรัฐอเมริกา
ธวัชชัย สัตยสมบูรณ, บรรณาธิการ. กฎหมายสาธารณสุข = Public Health Laws.
นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช., 2542.
(344.04 ก395)
สาธารณสุข—กฎหมายและระเบียบขอบังคับ / กฎหมายสาธารณสุข
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พัชรินทร สิรสุนทร. แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและการประยุกต เพื่อการพัฒนาสังคม.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556.
(303.44 พ523น)
การพัฒนาสังคม / สังคมวิทยา / การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วีระศักดิ์ เครือเทพ. การวิเคราะหฐานะทางการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น :
คูมือสําหรับนักบริหารงานทองถิ่นในยุคใหม. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2554.
(320.982 ว849ก)
ทองถิน่ —การเงินและการปกครอง / องคกรปกครองสวนทองถิน่
นรนิติ เศรษฐบุตร. การปกครองทองถิน่ ในประเทศเม็กซิโก. กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกลา, 2554.
(320.972 น217ก)
เม็กซิโก—การเมืองและการปกครอง / การเมือง—เม็กซิโก /
การปกครองทองถิ่น—เม็กซิโก
บุญเกียรติ โชควัฒนา. ไดอยางที่คิด. กรุงเทพฯ : อมรินทรธรรมะ, 2552.
(153.42 บ395ด)
จิตวิทยาประยุกต / ความคิดและการคิด--แงศาสนา—พุทธศาสนา
สฤณี อาชวานันทกุล. ลองคลื่นโลกาภิวฒ
ั น 1. กรุงเทพฯ : OpenBooks, 2550.
(303.4 ส357ล)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน). ตัวชี้วดั ความสุข : กลยุทธการสรางและการใชเพือ่ ชุมชน
เปนสุข. กรุงเทพฯ : สถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข, 2553.
(306.03593 พ358ต)
ไทย—ภาวะสังคม / คุณภาพชีวิต—ไทย / ดัชนีความสุข—ไทย
โบโน, เอ็ดเวิรด เดอ คิดได คิดดี. กรุงเทพฯ : เออารไอพี, 2553.
(153.42 บ919ค)
ความคิดและการคิด / ทักษะทางการคิด
ปราลี โพนคํา. การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาเบื้องตน. กรุงเทพฯ :
บริษัท ไตรสปอทส จํากัด, 2547.
(005.133 ป453ก)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร / จาวา—ภาษาคอมพิวเตอร
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สุรพล เพชรไกร. เทคนิคการจูงใจ = Motivation Techniques. อยุธยา :
เทียนวัฒนาพริ้นทติ้ง, 2554.
(658.314 ส852ท)
การจูงใจ / การบริหารงานบุคคล
สมเดช โรจนครุ ีเสถียร. การบัญชีธุรกิจลิสซิ่ง เชาซื้อ และผอนชําระ. กรุงเทพฯ : ดีไลท, 2539.
(658.15242 ส248ก)
ธุรกิจ—การบัญชี / การบัญชี / เชาซื้อ / ผอนชําระ
Tax Business Center. ผูสอบบัญชีภาษีอากร TAX AUDITOR วิชาการบัญชี. กรุงเทพฯ :
Tax Business Center, ม.ป.ป..
(657.46 ท589ผ)
การบัญชี / ผูส อบบัญชีภาษีอากร
Tax Business Center. ผูสอบบัญชีภาษีอากร TAX AUDITOR วิชาภาษีอากร. กรุงเทพฯ :
Tax Business Center, ม.ป.ป..
(657.46 ท589ผ)
ภาษีอากร
Tax Business Center. ผูสอบบัญชีภาษีอากร TAX AUDITOR วิชาการสอบบัญชี. กรุงเทพฯ :
Tax Business Center, ม.ป.ป.
(657.46 ท589ผ)
การบัญชีภาษีอากร
นิพนั ธ เห็นโชคชัยชนะ. การสอบบัญชี เลม 1,2. กรุงเทพฯ : ทีพเี อ็นเพรส, 2545.
(657.45 น619ก)
การสอบบัญชี
มองประวัติศาสตรชาติไทยผานศัสตราวุธ. กรุงเทพฯ :
บริษัท รุงศิลปการพิมพ (1977) จํากัด, 2555.
(959.3 ม261)
ไทย--ประวัติศาสตร
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บรรณานุกรมหนังสือภาษาตางประเทศใหม ประจําเดือน กรกฎาคม 2556
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
Halsall, Fred. Data Communications, Computer Networks and Open Systems.
United Kingdom : Addison Wesley Longman Limited, 1997.
(004.6 H196D)
COMPUTER NETWORKS / DATA TRANSMISSION SYSTEMS
Leasure, Bob. The Web Warrior Guide to Web Database Technologies. United States :
Thomson, 2004.
(005.758 L438W)
DATABASE MANAGEMENT / WEB SITES—DESIGN
Winston, Wayne L.. Operations Research Applications and Algorithms. United States :
Thomson, 2004.
(658.1554 W783O)
OPERATIONS RESEARCH /
INDUSTRIAL MANAGEMENT--MATHEMATICAL MODELS
Satzinger, John W.. Systems Analysis and Design : in a changing world. America :
Thomson, 2004.
(004.21 S254S)
SYSTEM ANALYSIS /
ELECTRONIC DATA PROCESSING STRUCTURED TECHIQUES
Schiesser, Rich. It Systems Management. New Jersey : Prentice Hall PTR, 2002.
(658.05 S332I)
INFORMATION RESOURCES MANAGEMENT / INFORMATION TECHNOLOGY
Liang, Y. Daniel. Introduction to Java Programming. New Jersey : prentice, 2003.
(005.133 L693I)
JAVA--COMPUTER PROGRAM LANGUAGE
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Thompson, Ronald L.. Information Technology and Management. New Jersey :
McGraw-Hill Irwin, 2003.
(658.4038 T475I)
INFORMATION MANAGEMENT /
MANAGEMENT--INFORMATION TECHNOLOGY /
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
David, Fred R.. Strategic Management : concepts and cases. New Jersey :
Pearson, 2005.
(658.4012 D249S)
STRATEGIC PALNNING--CASE STUDIES / STRATEGIC MANAGEMENT
Kumar, V.. Customer Relationship Management. New Jersey :
John Wiley & Sons, Inc, 2006.
(658.812 K96C)
RELATIONSHIP MARKETING—TEXTBOOKS /
CUSTOMER RELATION--MANAGEMENT—TEXTBOOK
McClave, James T.. Statistics for Business and Economics. New Jersey : Pearson, 2005.
(519.5 M162S)
COMMERCIAL STATISTICS / ECONOMICS--STATISTICAL METHODS /
STATISTICS
Sucharat Rimkeeratikul. Rnglish for Import-Export Business. Thailand :
Thammasat University press, 2006.
(428.82 S942E)
English Language--Business English
Elmasri, Ramez. Fundamentals of Database Systems. Boston : Pearson, 2004.
(005.74 E48F)
DATABASE SYSTEMS
Piedad, Floyd. High Availability : Design, Techniques and Processes. New Jersey :
prentice Hall PTR, 2001.
(006336 P613H)
AVAILABILITY—DESIGN / AVAILABILITY—TECHNIQUES /
AVAILABILITY—PROCESSES
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Baeza-Yates, Ricardo. Modern information Retrieval. Londern :
pearson/Addison wesley, 1999.
(025.04 B142M)
INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS
Leon, Steven J. Linear Algebra with Applications. New Jersey : Pearson, 2002.
(512.5 L579L)
LGEBRAS—LINEAR
Lertporn Parasakul. English in Airline Business. Bangkok : Dhurakij Pundit University
Printing, 2008.
(428.24 L621E)
ENGLISH LANGUAGE--BUSINESS ENGLISH / AIR TRAVEL—TERMINOLOGY
Watson, Richard T.. Data Management : Databases and Organizations.
New Jersey : John Wiley & Sons, 2004.
(005.74 W341D)
DATABASE MANAGEMENT
Tardugno, Anthony F. IT Services : Costs Metrics, Benchmarking and Marketing.
New Jersey : Prentice Hall PTR, 2000.
(004.0688 T183I)
COMPUTER SERVICE INDUSTRY /
COMPUTER INDUSTRY--COUSTOMER SERVICES

