บรรณานุกรมหนังสือใหม ประจําเดือนสิงหาคม 2560
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
มานพ คณะโต...และคนอื่น ๆ. รายงานเฝาระวังสถานการณยาเสพติดอาเซียนประจําป 2558.
กรุงเทพฯ : ศูนยประสานงานความรวมมือดานยาเสพติดอาเซียน, 2560.
(362.293 ร451)
การควบคุมยาเสพติด / ยาเสพติด
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. รายงานผลการดําเนินงานสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2558 (สิงหาคม พ.ศ.2559 - เมษายน พ.ศ.2560).
กรุงเทพฯ : สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2560.
(อ.378.05 ส691ร)
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ. กาวสูทศวรรษที่ 3 ยกเครื่องกลไกกํากับกันเอง.
กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ, [2560].
(070.172 ส226ก)
หนังสือพิมพ—บทความ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี. 85 ป สํานักนายกรัฐมนตรี 28 มิถุนายน 2560.
กรุงเทพฯ : สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 2560.
(อ.354.593 ส691ป)
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ. รวมคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจําป 2558 - 2559 เลม 1-2.
กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2559.
(342.5930269 ส691ร)
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ / ศาลรัฐธรรม—คําวินิจฉัย
สุจิตรา สันธนาภรณ, ผูเรียบเรียงและรวบรวม. พระบวรราชานุสรณ พระบาทสมเด็จ
พระปวเรนทราเมศมหิศเรศรังสรรค พระปนเกลาเจาอยูหัว 7 มกราคม 2560.
กรุงเทพฯ : บริษัท จันวาณิชย ชีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด, 2560.
(923.1593 ส753พ)
พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว—พระราชประวัติ

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. การติดตามและประเมินการสงเสริมคานิยมของคนไทย.
กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.
(370.114 ส691ก)
คานิยมของคนไทย—การประเมิน
ออม ประนอม. พลังคําสูพลังใจ. กรุงเทพฯ : พิมพคํา, 2548.
(423 อ451พ)
ภาษาอังกฤษ—คําศัพท
ไพบูลย แพงเงิน. สมุนไพรรูใชไกลโรค (สมุนไพรคูบาน 2). กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
(581.63 พ978ส)
พืชสมุนไพร—สรรพคุณ
สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร. ชุมชนคนรักษคลองระยะ 2. กรุงเทพฯ : สํานักการระบาย
น้ํา กรุงเทพมหานคร, 2559.
(333.91626574 ส691ช)
คลอง—ระบายน้ํา / การปองกันน้ําทวม / ระบบบําบัดน้ําเสีย
ประภัสสร เสวิกุล, บรรณาธิการ. ฉันจะไมปลอยมือเธอ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, 2557.
(รส. ฉ251)
รวมเรื่องสั้น / การทุจริตและประพฤติมิชอบ
วิชัย อุตสาหจิต. บริษัท ปูนซิเมนตไทย (ลําปาง) จํากัด สุขมั่นคงและยาวนาน.
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), 2557.
(658.38 ว543บ)
บริษัท ปูนซิเมนตไทย (ลําปาง) จํากัด--การทํางาน—ความสุข /
บริษัท ปูนซิเมตไทย (ลําปาง) จํากัด—องคกรแหงความสุข
วิสาขา ภูจินดา, บรรณาธิการ. รวมปาฐกถาการบริหารการพัฒนา ปาฐกถาพิเศษเพื่อการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,
2558.
(351 ร156)
การบริหารภาครัฐ / การหารรัฐกิจ
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หนึ่งตาเลนท. การลวงละเมิดทางเพศผูเยาวโดยบาทหลวงและนักบวชคาทอลิก . เชียงใหม :
อัญญา, 2557.
(306.77 ห159ก)
การละเมิดทางเพศ—ผูเยาว /
การลวงละเมิดทางเพศผูเยาว--บาทหลวง—นักบวชคาทอลิก
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. เสนทางรอดปลอดยาบา. กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อและสิ่งพิมพ
แกวเจาจอม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ม.ป.ป..
(362.29 ก161ส)
ยาเสพติด—การควบคุม / ยาเสพติดกับเยาวชน
พงศศักดิ์ ตั้งคณา. กฎจักรวาล. กรุงเทพฯ : มูลนิธิจิตเปนผูใหใจเปนนิพพาน, 2559.
(294.301 พ137ก)
จักรวาล / พุทธปรัชญา / ปรัชญากับศาสนา
กระทรวงยุติธรรม. พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ.2551. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2554.
(345.052 ก218พ)
การสงผูรายขามแดน--กฎหมายและระเบียบขอบังคับ—การแปลเปนภาษาอังกฤษ /
ผูรายขามแดน
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย. สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย. กรุงเทพฯ :
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย, 2559.
(333.77 ส691ส)
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ กับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. โครงการศึกษาการเตรียมความพรอมของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมและการศึกษาผลกระทบเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2558. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม , 2558.
(384.041 ส691ค)
โทรคมนาคม—แงเศรษฐกิจ /
โครงการศึกษาการเตรียมความพรอมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
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ฉัตรทิพย นาถสุภา. แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนขอเสนอทางทฤษฎีในบริบทตางสังคม. กรุงเทพฯ :
บริษัท สํานักพิมพสรางสรรค จํากัด, 2554.
(306.3 ฉ233น)
เศรษฐกิจชุมชน
ฉัตรทิพย นาถสุภา. ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555.
(330.1 ฉ233ล)
เศรษฐศาสตรการเมือง
อรทัย กกผล. Best Practices ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความเปนเลิศดานความโปรงใส
และการมีสวนรวมของประชาชน. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2547.
(320.84 อ324บ)
การปกครองทองถิ่น—การจัดการความรู /
องคกรปกครองสวนทองถิ่น—การจัดการความรู
จงจิตร อังคทะวานิช...และคนอื่น ๆ. สถานการณปญหาโภชนาการในพระสงฆ จากโครงการสงฆ
ไทยไกลโรค. กรุงเทพฯ : านักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), 2559.
(294.361641302 ส179)
โภชนาการและการกําหนดอาหารในโรคมะเร็ง —พระสงฆ
ศูนยกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สัญญาตองเปนสัญญา. กรุงเทพฯ :
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน), 2559.
(343.071 ศ799ส)
การคุมครองผูบริโภค—กฎหมายและระเบียบขอบังคับ / สัญญาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ. 0 สุดยอดแผนธุรกิจ = DTN Business Plan Award 2017.
นนทบุรี : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2560.
(658.4012 ก169ส)
การวางแผนธุรกิจ / การจัดการธุรกิจ
กลไกตลาดทุนสําหรับบริหารความเสี่ยงดานลมฟาอากาศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย. กรุงเทพฯ :
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2560.
(332.041 ก286)
การพัฒนาเศรษฐกิจ / ตลาดทุน / การบริหารความเสี่ยง
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ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล. วิเคราะหหุนราย Sector หุนกลุมบริการรับเหมากอสราง. กรุงเทพฯ :
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2560.
(332.6322 ป415ว)
หุนและการเลนหุน
อัจฉรา โยมสินธุ. ตามหา หุนตัวแรก ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,
2559.
(332.6 อ499ต)
หุน
ณฤทธิ์ วรพงษดี. Set Your Startup Business Guide = รูจักธุรกิจสตารทอัพ. กรุงเทพฯ :
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2560.
(658 ณ253ซ)
การจัดการธุรกิจ / การลงทุน
ธนาวัฒน สิริวัฒนธนกุล. คูมือ Happy Money Guide ตอนวางแผนการออมสม่ําเสมอ.
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2560.
(332.6 ธ251ค)
การเงิน / การออม
อัจฉรากร ศรีสุโข. Investor's Practice guide = คูมือผูลงทุน ฉบับลงทุนในกองทุนรวม.
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2560.
(332.6 อ499อ)
การลงทุน
อัจฉรา โยมสินธุ. 40+ยังไมสาย เกษียณสบายเปนจริงได. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย, 2560.
(332.02401 อ499ส)
การเงินสวนบุคคล
เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม. กองทุน กองทรัสต ทางลัดมั่งคั่งอสังหา. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย, 2560.
(332.6 ท713ก)
การลงทุน
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พิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ, บรรณาธิการ. 106 ป แหงการสถาปนา กรมศิลปากร. นนทบุรี :
บริษัท สหมิตรพริ้นติ้ง แอนดพับลิชชิ่ง จํากัด, 2560.
(353.77 ห159)
กรมศิลปากร / กรมศิลปากร—การบริหาร
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ. คูมือการนํายุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) : ไปสูการปฎิบัติ.
นนทบุรี : สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ , 2560.
(364.1323 ค123ค)
การทุจริตและประพฤติมิชอบ—การปองกัน / การทุจริตและประพฤติมิชอบ—ไทย
กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. คูมือการตัดสินกรีฑาคนพิการ. กรุงเทพฯ :
บริษัท เอ็นวายฟลม จํากัด, 2559.
(796.4 ก169ค)
กรีฑาคนพิการ—การตัดสิน
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. องคเอกอัครศาสนูปถัมภก พระผูทรงอุปถัมภศาสนา.
กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2552.
(อ.923.1593 ก169อ)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช--พระราชกรณียกิจ—ทางดานศาสนา
กระทรวงอุตสาหกรรม. กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 อาสา มุงมั่น พัฒนาและบูรณาการ.
กรุงเทพฯ : บริษัท เพจเมคเกอร จํากัด, 2553.
(353.8 ก218ก)
กระทรวงอุตสาหกรรม
กาญจนา นาคสกุล. พจนานุกรมไทย-เขมร. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548.
(อ.495.9139593 ก425พ)
ภาษาไทย--พจนานุกรม—ภาษาเขมร / ภาษาเขมร--พจนานุกรม—ภาษาไทย
ชาญวิทย เกษตรศิริ, บรรณาธิการ. พระเจากรุงสยามกับเซอรจอหน เบาวริง. กรุงเทพฯ :
มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร , 2548.
(959.3034 พ323)
ไทย--ประวัติศาสตร--กรุงรัตนโกสินทร--รัชกาลที่ 4 / ไทย-ความสัมพันธกับตางประเทศ /
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว / เซอรจอหน เบาวริง
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สกินเนอร, จอรจ วิลเลี่ยม. สังคมจีนในประเทศไทย ประวัติศาสตรเชิงวิเคราะห .
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตา มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร , 2548.
(325.25109593 ส125ส)
จีน--ความสัมพันธกับตางประเทศ—ไทย / ไทย-ความสัมพันธกับตางประเทศ—จีน /
จีน—ความเปนอยูและประเพณี / ชาวจีน—ไทย
สารสิน วีระผล. จิ้มกองและกําไร : การคาไทย-จีน. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, 2548.
(382.09510593 ส676จ)
จีน--การคากับตางประเทศ—ไทย / ไทย--การคากับตางประเทศ—จีน /
ไทย--การคา—ประวัติ
ดิเรก ปทมสิริวัฒน, บรรณาธิการ. ทุนสังคม และทุนวัฒนธรรมในระบบเศรษฐกิจ และการจัดการ
ยุคใหม : รวมบทความจากการประชุมวิชาการ ประจําป 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พิษณุโลก : คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547
(309.2 ท553)
ทุนนิยม / การมีสวนรวมของชุมชน / การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ--วัฒนธรรม—สังคม
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พระราชสมัญญาในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. นนทบุรี : สํานักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.
(923.1593 ส691พ)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช—พระราชกรณียกิจ
พิศาล บุญผูก. นนทบุรีศรีมหานคร. นนทบุรี : โครงการพัฒนาและเผยแพรสารสนเทศจากภูมิ
ปญญาทองถิ่น ดานนนทบุรีศึกษาเพื่อสงเสริมบริการหองสมุดสูชุมชน
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.
(959.3 พ757น)
นนทบุรี—ประวัติศาสตร / นนทบุรี—ความเปนอยูและประเพณี
อรทัย กกผล, บรรณาธิการ. ถอดรหัส รางวัลพระปกเกลา, 50. กรุงเทพฯ : จรัญสนิทวงศการพิมพ,
2551.
(352.14 ถ296)
ไทย—การเมืองการปกครอง / องคการบริหารสวนตําบล
จเด็จ กําจรเดช. ประเทศมือสอง. กรุงเทพฯ : สสส., 2556.
(นว. จ133ป)
นวนิยายไทย
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เรวัตร พันธุพิพัฒน. สวนโลก. กรุงเทพฯ : สสส., 2556.
(นว. ร769ส)
นวนิยายไทย
สํานักงานนโนบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. ชุดความรุดานการอนุรักษ
คุมครองแหลงมรดกโลก เลมที่ 1-4. กรุงเทพฯ : บริษัทโมโนกราฟสตูดิโอ จํากัด, 2556.
(959.3 ส691ช)
อนุสัญญาคุมครองมรดกโลก / แหลงมรดกโลกของไทย/ ขึ้นทะเบียนแหลงมรดกโลก /
การจัดการแหลงมรดกโลกในตางประเทศ
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ. ประกาศการพระราชพิธี เลม 1-2. กรุงเทพฯ :
กรมศิลปากร, 2550.
(390.09593 พ323ป)
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม—ไทย / ไทย—ความเปนอยูและประเพณี
สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร. วัดเบญจมบพิตรและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
วัดเบญจมบพิตร พระพุทธรูปสําคัญ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม. กรุงเทพฯ :
รุงศิลปการพิมพ, 2551.
(294.33 ส691ว)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บทละครนอก เรื่องพิกุลทอง. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2552.
(895.912 บ129)
พิกุลทอง—บทละครนอก
ธานินทร งามวิทยาพงศ. เทมเปล Boxing คัมภีรการลงทุนแนว Vsop. กรุงเทพฯ : บุญสิริการพิมพ,
2550.
(332.6322 ธ515ท)
หุนและการเลนหุน
พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม). แปดเปง ประเพณีนมัสการพระเจาตนหลวง เมือง
พะเยา. พะเยา : นครนิวสการพิมพ, 2551.
(294.3435 พ322ป)
พระพุทธรูป—พะเยา / พระเจาตนหลวง—พระพุทธรูป / พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม /
พะเยา—ความเปนอยูและประเพณี
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มาโนช พรหมสิงห. สายรุงกลางซากผุกรอน. กรุงเทพฯ : สสส., 2556.
(นว. ม456ส)
นวนิยายไทย
เสนทางสูอาชีพนักขาว. กรุงเทพฯ : วัฏฏะ คลาสสิฟายดส, 2553.
(070.43092 ส897)
นักขาว
กุลธิดา บุณยะกุล- ดันนากิ้น. เสนทางสูชัยชนะบารักโอบามา. กรุงเทพฯ : นกฮูกพับลิชชิ่ง, 2551.
(895.918 ก726ส)
วรรณกรรมไทย
วศิน เตยะธิติและคณะ. ซูเปอร เออี = Super AE. กรุงเทพฯ : ยูนิเวอรแซล พับลิชิ่ง, 2550.
(659.1 ซ489)
โฆษณา
ทศ คณนาพร. 10 เหตุผลที่คนรุนใหมประสบความสําเร็จเร็วและแรง. กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2551.
(650.1 ท234ส)
ความสําเร็จทางธุรกิจ
อุดม ทรัพยโภคอนันต. คัมภีรสรางตัวรวยดวยธุรกิจขนาดเล็ก. กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2552.
(658 อ785ค)
การจัดการธุรกิจ
อภิสิทธิ์ วรวิจิตรสกุล. บริหารชีวิต จัดระเบียบความคิดเพื่อชีวิตกาวหนา. กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2552.
(158.1 อ269บ)
ความสําเร็จ
ทศ คณนาพร. วิชามหาเศรษฐีที่มหาวิทยาลัยไมมีสอน. กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2553.
(650.1 ท234ว)
ความสําเร็จ / ความสําเร็จทางธุรกิจ
กองบรรณาธิการถนนนักลงทุน กรุงเทพธุรกิจ. ลาความจน วางแผนรวย. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุคส,
2550.
(332 ก351ล)
การเงิน / การลงทุน / การเงินสวนบุคคล
วอลลส, จีนแน็ตต, เขียน. ปราสาทของพอ. กรุงเทพฯ : บริษัท สันสกฤต, 2551.
(นว. ว368ป)
นวนิยายแปล
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อรวรรณ ทรัพยพลอย. พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงษาธิราชสนิทปราชญผูเปนกําลังของ
แผนดิน. กรุงเทพฯ : สรางสรรคบุคส, 2552.
(923.2 อ372พ)
กรมหลวงษาธิราชสนิท
อัครเดช แซตัน. คนจีนสอนลูกรวย. กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2551.
(650.1 อ474ค)
ความสําเร็จทางธุรกิจ
เรืองจรูญ รุจิกร. คูมือสมัครงาน เตรียมตัวใหพรอมกอนหางาน. กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2549.
(658.311 ร852ค)
การสมัครงาน
วิชาฤทธิ์ เพิ่มพูน. สุดยอดวิธีสูนักขายมือทอง. กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2553.
(658.85 ว548ส)
นักขาย / การขาย
กฤษนันท อุดมทรัพยมงคล. เคล็ดวิธีเปลี่ยนตัวเองใหเปนนักขายขั้นเทพ. กรุงเทพฯ : กูดลัค, 2552.
(658.81 ก284ค)
การขาย
ศักดินนท สรรคสืบวิคูณ. วางแผนชีวิตเพื่อใหคุณประสบความสําเร็จตั้งแตหนุมสาว. กรุงเทพฯ :
เพชรสีน้ําเงิน, 2552.
(650.1 ศ325ว)
ความสําเร็จ—ดานธุรกิจ / ความคิดและการคิด
อภิวัฒน กฤตรัตนพล. บริหารนอกหลักสูตร ทางลัดสูความสําเร็จ. กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2551.
(158 อ266บ)
ความสําเร็จ
ธนรัตน เตีย. คัมภีรมังกรสอนสรางตัวรุงเรือง. กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2550.
(398.9951 ธ157ค)
คําคม—จีน
อภิวัฒน กฤตนพล. เทคนิคงาย ๆ บริหารชีวิตใหร่ํารวยกอนอายุ. กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2550.
(158 อ266ท)
ความสําเร็จ
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แซนเลอร, สตีฟ. 100 วิธีทําใหคนยอมทํางานใหเราดวยความเต็มใจ และมีแรงจูงใจที่ดี .
นนทบุรี : บี มีเดีย, 2555.
(158 ซ818ห)
แรงจูงใจในการทํางาน / ความสําเร็จ
จุลจักร นนทกร. กําไรความคิด จากชีวิตที่ติดลบ. กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2550.
(158 จ657ก)
จิตวิทยาประยุกต / ความสําเร็จ
สุทธิชัย ปทุมลองทอง. 36 วิธีสูความสําเร็จในชีวิต. กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2549.
(158 ส773ส)
การดําเนินชีวิต / ความสําเร็จ
อภิสิทธิ์ วรวิจิตสกุล. บริหารชีวิต จัดระเบียบความคิด เพื่อชีวิตกาวหนา. กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2552.
(158.1 อ269บ)
ความสําเร็จ
กองไกล. กาวหนาในที่ทํางาน. กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2551.
(158 ก345ก)
ความสําเร็จ
สมิทชัย สารนสิทย. นําพลังในตัวคุณ ออกมาใชใหเกิดประโยชนเดี๋ยวนี้ . กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2553.
(155.2 ส312น)
บุคลิกภาพ / การปรับตัว—จิตวิทยา
ปณิธาน มิ่งมงคลกุล. คิดแบบผูชนะ : เพื่อคุรเปลี่ยนวิธีคิดก็เทากับคุณเปลี่ยนชีวิตของตัวเอง.
กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2540.
(158 ป148ค)
ความสําเร็จ
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