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9786160822522
9786167880174
9789740334903
9789740335016
9789740335740
9786163021021
9786160431991
9789744144041
9786160424276
9786165305679
9786162133763
9786162136542
9786164230705
9786164133235
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9786163810489
9786164070936
9786162006784
9786164137165
9786161810061
9786164240025
9786162694721

รายชื่ อหนังสื อ
การขายเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1004) : สมคิด มิมมา
การจัดการขนส่ งและการกระจายสิ นค้าเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC TRANSPORT AND DISTRIBUTION MANAGEMENT) : คานาย อภิปรัชญาสกุล
การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน (INVENTORY MANAGEMENT IN SUPPLY CHAINS) : พิภพ ลลิตาภรณ์
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า (HR IN THE NEXT DECADE) : พยัต วุฒิรงค์
เอนไซม์ในวิถียอ่ ยสลายสารมลพิษ (ENZYMES IN POLLUTANT BIODEGRADATION PATHWAY) : อลิสา วังใน
120 สวัสดิการ การวางแผนภาษีและการบันทึกบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน (EMPLOYEE BENEFITS) : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
150 กิจกรรมสร้างทักษะคณิ ตศาสตร์ : SHARON MACDONALD
48 เงื่ อนงามรณะที่ช่วยคุณโกงความตายจากมัจจุราช : MICHEAL POWELL
80 กิจกรรมวิทย์ปฐมวัย: อนุ บาล-ประถมศึกษาปี ที่ 2 : JANICE VANCLEAVE
86 สู ตร น้ าผักและผลไม้ ดีทก็ ซ์ : ฟูจิซาวา เซริ กะ
ระบายสี 9 คาพ่อสอน :ชุด 9 ตามรอยพ่อ : กองบรรณาธิ การ สกายบุก๊ ส์
พระอัจฉริ ยภาพของพ่อ :ชุด 9 ตามรอยพ่อ : ธัมม์ ศิริพรมริ นทร์
BIOLOGY ชีววิทยา : ศุภณัฐ ไพโรหกุล
ERROR เจ๋ ง! สุ ดยอดเทคนิ ค แค่"จับคู"่ ก็"รู ้คาตอบ" : อุษา วัชริ นทร์ เสวี
GRAPHIC DESIGN QUIZ VOL.1 ออกแบบอย่างไรให้สวย? : KUMIKO TANAKA และคณะ
GRAMMAR จัดเต็ม+ข้อสอบ 2 : เอกชัย เกรี ยงโกมล
กระบวนการกลายเป็ นรู ปไวยากรณ์ (GRAMMATICALIZATION) : กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
PROFESSIONAL VISUAL BASIC 2015 : ศุภชัย สมพานิ ช
THE DAILY TRADING COACH ปรับความคิดสู่ เทรดเดอร์ มืออาชีพ : BRETT N. STEENBARGER
THE ORGANIC WAY: I LOVE GARDEN VOL.8 : อิศรา แพงสี
กฎหมายธุรกิจเพือ่ การจัดการ (BUSINESS LAW FOR MANAGEMENT) : บุญเพราะ แสงเทียน
กฎหมายเบื้องต้นทางธุ รกิจ : ทวีเกียรติ มีนะกนิ ษฐ
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9789742036454
9786164291423
9786164292604
9786162694172
9786164237483
9786164237490
9786164238039
9786162694608
9786162695353
9786163947444
9786167730929
9786161816537
9786162820373
9786167060880
9789740335207
9789744669414
9786162694653
9786164131842
9786163942753
9786164135765
9789740335344
9786164137950

รายชื่ อหนังสื อ
กฎหมาย ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์ : สุพิศ ปราณี ตพลกรัง
พยานพิสดาร (ฉบับปรับปรุ งใหม่ ปี 2560) :หลักกฎหมายตาม ป.วิ.พ. และ ป.วิ.อ. และแนวคาพิพากษาฎีกาที่น่าสน : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
ล้มละลายพิสดาร (ฉบับปรับปรุ งใหม่ ปี 2560) : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจาคุก : ธานี วรภัทร์
วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุ งใหม่ ปี 2560) : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุ งใหม่ ปี 2560) : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุ งใหม่ ปี 2560) : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
กฎหมายสมัยอยุธยา : เสนี ย ์ ปราโมช
กฎหมายอาญาเปรี ยบเทียบพร้อมคาถามและแนวคาตอบ : นันทัช กิจรานันทน์ และคณะ
การจัดการการตลาด (MARKETING MANAGEMENT) : นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร
การจัดกิจกรรม STEM EDUCATION สาหรับเด็กปฐมวัย : ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร และคณะ
การ์ ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ 9 :ในหลวงของเรา : สละ นาคบารุ ง
การบัญชีการเงิน (1 BK./1 CD-ROM) (FINANCIAL ACCOUNTING) : ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ
การบัญชีข้ นั กลาง (INTERMEDIATE ACCOUNTING) : J. DAVID SPICELAND และคณะ
การบัญชีข้ นั สู ง 1 : ดุษฎี สงวนชาติ และคณะ
การบัญชีช้ นั ต้น :อ้างอิงกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงินล่าสุด (ปรับปรุ ง 2558) : อัญชลี พิพฒั นเสริ ญ
การปกครองท้องถิ่นไทย :หลักการและมิติใหม่ในอนาคต : โกวิทย์ พวงงาม
การประเมินความเสี่ ยงสาหรับสารเคมี : นงลักษณ์ เรื องวิเศษ
การรับฟั งพยานหลักฐานในคดีแพ่งและคดีอาญา : ชนบท ศุภศรี และคณะ
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ (LEARNING MEASUREMENT AND EVALUATION) : โชติกา ภาษีผล
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ ากาลัง 1 : กุลยศ อุดมวงศ์เสรี
การวิจยั พัฒนาโมเดลเลิฟเพือ่ สร้างเสริ มความเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ :ชุดโครงการวิจยั สาหรับนิ สิตระดับอุดมศึ : เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
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9786164233027
9789740335672
9789740332879
9789740334682
9786163822932
9789746728638
9789749747568
9789748320205
9789745921757
9789990118759
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รายชื่ อหนังสื อ
จานวน
การศึกษา 4.0 เป็ นยิง่ กว่าการศึกษา : ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ และคณะ
32/ เล่2559
ม
การศึกษาและความเป็ นครู ไทย : ธราญา จิตรชญาวณิ ช
12/ เล่2560
ม
การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี : ธูปทอง กว้างสวาสดิ์
12/ เล่2557
ม
การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม (INTERCULTURAL COMMUNICATION) : เมตตา วิวฒั นานุ กูล (กฤตวิทย์)
22/ เล่2559
ม
การสื่ อสารองค์กร :แนวคิดการสร้างชื่ อเสี ยงอย่างยัง่ ยืน (CORPORATE COMMUNICATION: STRATEGIC CONCEPTS : รุ่ งรัตน์ ชัยสาเร็ จ
12/ เล่2558
ม
การออกแบบและจาลองระบบพลังงาน : ศิวะ อัจฉริ ยวิริยะ
12/ เล่2557
ม
คาฉันท์: วรรณลีลามรดกชาติ : ทองแถม นาถจานง
12/ เล่2559
ม
คาพ่อสอน :ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
92/ เล่2559
ม
คาพ่อสอน :ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดารัส เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (ปกอ่อน) : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 142 เล่/ 2559
ม
หนังสื อชุดคาพ่อสอน :ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดารัส ฉบับพิเศษ (บรรจุกล่อง 3 เล่ม) : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
12/ ชุ2559
ด
คาพ่อสอน :ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดารัส เกี่ยวกับความสุขในการดาเนิ นชีวิต : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 122 เล่/ 2559
ม
คาฟ้ อง-คาร้องคดีครอบครัว : ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์
52/ เล่2556
ม
คาภาษาไทยที่มกั อ่านและเขียนผิด : NATTAWAN TUTOR
12/ เล่2559
ม
คาอธิ บายตัว๋ เงิน : สหธน รัตนไพจิตร
112 เล่/ 2559
ม
คู่มือ MAC OS X EL CAPITAN ฉบับสมบูรณ์ : นวอร แจ่มขา
12/ เล่2559
ม
คู่มือใช้งาน INDESIGN CC : กชพร นวสาเภาเงิน
12/ เล่2559
ม
คู่มือใช้งาน WINDOWS 10 & OFFICE 2016 : สุธีร์ นวกุล
12/ เล่2559
ม
คู่มือนักศึกษากฎหมาย : คมกริ ช วัฒนเสถียร
102 เล่/ 2559
ม
เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ : ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
12/ เล่2560
ม
แคคตัส (CACTUS) : ภวพล ศุภนันทนานนท์
12/ เล่2559
ม
โครงการเพิม่ ขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 5) :รายงานการ : มูลนิ ธิสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒ12นาประเทศไทย
/ ชุ2558
ด
โครงงานวิทย์เกรด A+ : JANICE VANCLEAVE
12/ เล่2559
ม
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9786165129930
9786167739632
9786162602078
9786162601972
9786162601989
9786162602498
9786162602085
9789740334835
9786164050044
9789743159282
9786162622250
9786165560719
9786164290259
9789740335320
9786165266345
9786162007187
9786162623509
9786162045691
9789740208716
9786162694899
9789740335665
9786169073291

รายชื่ อหนังสื อ
งานเย็บประเป๋ าสตางค์รูปสัตว์ (ฉบับสุดคุม้ ) : รจนา เชื้ อชม
จักรวรรดินิยมตะวันตก ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ :การเข้ามาและผลกระทบ (WESTERN IMPERIALISM IN SOUTHEAST : วินยั พงศ์ศรี เพียร
จาตัวบทสาคัญ 225 มาตรา ป.แพ่ง : THE SUCCESS GROUP
จาตัวบทสาคัญ 76 มาตรา ป.วิ.แพ่ง : THE SUCCESS GROUP
จาตัวบทสาคัญ 79 มาตรา ป.วิ.อาญา (เล่มกลาง) : THE SUCCESS GROUP
จาตัวบทสาคัญ 80 มาตรา ล้มละลาย (ปกอ่อน) : THE SUCCESS GROUP
จาตัวบทสาคัญ 99 มาตรา ป.อาญา (ปกอ่อน) : THE SUCCESS GROUP
จิตสาธารณะ สร้างได้ง่ายนิ ดเดียว : กรรยา พรรณา
จุลชีววิทยาทางอาหาร (FOOD MICROBIOLOGICAL) : ชมภู่ ยิม้ โต
เจ้ายุทธจักรดนตรี ไทย (1 BK./1 CD-ROM) : ถาวร สิ กขโกศล
ช่างคอม ประกอบ ติดตั้ง และแก้ปัญหาเครื่ อง สาหรับผูเ้ ริ่ มต้น (1 BK./1 CD-ROM) : พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และคณะ
ชีววิทยา :ปฏิบตั ิการ : สิ ริภทั ร์ พราหมณี ย ์ และคณะ
ราหู อมจันทร์ VOL.18 :ชีวิตความเร็ วสูญ : กองทุนกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ และคณะ
การวิจยั ปฏิบตั ิการ (ACTION RESEARCH) : ภัทราพร เกษสังข์
ติดกับ :นิ ทานเรื่ องจริ ง ตานานการลวง หลอกล่อ ลงหม้อตุ๋น : คนเล่านิ ทาน
ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับ ช่างคอมมืออาชีพ 2017 : สุทธิ พนั ธุ์ แสนละเอียด
ติดตั้งและบริ หารระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ดว้ ย WINDOWS SERVER 2012 R2 (ฉบับสมบูรณ์) : กองบรรณาธิ การ
แต่งภาพถ่ายด้วย LIGHTROOM 6 และ CC + LIGHTROOM MOBILE (1 BK./1 DVD) : ตะวัน พันธ์แก้ว
ใต้เบื้องพระยุคลบาท : สุ เมธ ตันติเวชกุล
ถาม-ตอบ เอกเทศสัญญา 2 :จ้างแรงงาน จ้างทาของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสานักโรงแรม ตัวแทน นายหน้า : ไผทชิต เอกจริ ยกร
ทฤษฎีรหัส (CODING THEORY) : พัฒนี อุดมกะวานิ ช
ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ : สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิ การ
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9789749993392
9786164132924
9789740335535
9786160821594
9789740335177
9789740334965
9786161401771
9789990109955
9786163020901
9786164139770
9786160308859
9786168000137
9786163810427
9789740323181
9789740331315
9786160619696
9786163943293
9786167793238
9786163020956
9786163590039
9786164290877
9786165266314

รายชื่ อหนังสื อ
ทักษะการเขียนภาษาไทย : ดวงใจ ไทยอุบุญ
ทาไมประกันตัวไม่ได้ แล้วต้องทาอย่างไรจึงจะได้ประกันตัว : ชนบท ศุภศรี และคณะ
ทาอย่างไรเมื่อได้สอนเด็กพิเศษ : จรี ลกั ษณ์ รัตนาพันธ์
เทคนิ คการเพิม่ ผลผลิตในองค์กร :หลักการและตัวอย่างการปฏิบตั ิ (PRODUCTIVITY IMPROVEMENT: PRINCIPLE AND : ประจวบ กล่อมจิตร
เทคนิ คการวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรี ยนรู ้ : พิชิต ฤทธิ์จรู ญ
เทคนิ ควิธีการสอนประวัติศาสตร์ (TEACHING HISTORY TECHNIQUE AND METHODOLOGY) : เฉลิม มลิลา นิ ติเขตต์ปรี ชา
เมืองไฟสวรรค์ :นครรัตติกาล เล่ม 6 (THE MORTAL INSTRUMENTS: BOOK 6) : CASSANDRA CLARE
นิ ยายรักสุนทรภู่ : ก้องภพ รื่ นศิริ และคณะ
บัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร ความเหมือนที่แตกต่าง (พร้อมแนวทางชี้ แจงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร) : พุทธิ มา เกิดศิริ
บัญชีช้ นั สู ง 2 (ADVANCED ACCOUNTING II) : ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร และคณะ
บันทึกของพ่อ :80 ข้อคิดบันทึกไว้จากใจพ่อ (ปกแข็ง) : ธรรมสภา
บันเทิงชีวิตครู :สู่ ชุมชนการเรี ยนรู ้ : วิจารณ์ พานิ ช
ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่ องทุกมาตรา (ฉบับสมบูรณ์) : บุญร่ วม เทียมจันทร์ และคณะ
ปรัชญาวิจยั (PHILOSOPHY OF RESEARCH) : รัตนะ บัวสนธ์
ปลา ชีววิทยาและอนุ กรมวิธาน : วิมล เหมะจันทร
ปลายฤทัย : กอใจ
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี (PETROLEUM AND PETROCHEMISTRY) : สุปราณี แก้วภิรมย์
เปิ ดกะลา สถาปั ตย์ : พิชญ์วุฒิ วิรุตมวงศ์
ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนต่อการทาบัญชีและภาษี : สุพฒั น์ อุปนิ กขิต
แนวทางและแบบอย่างการลงทุนเพาะปลูก ผักไร้ดิน เพือ่ การค้าครบวงจร : อภิชาติ ศรี สอาด
แผนผังดาเนิ นคดีอาญาระบบไต่สวนในศาลอาญาคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบกลาง พร้อมด้วยกฎหมายเกี่ยวกับศาลอาญาฯ : สมภพ บัวยัง่ ยืน
แผนล่า เล่ม 1 :นิ ทานเรื่ องจริ ง ตานานการลวง หลอกล่อ ลงหม้อตุ๋น : คนเล่านิ ทาน

จานวน
82/ เล่2556
ม
12/ เล่2559
ม
12/ เล่2559
ม
12/ เล่2557
ม
12/ เล่2559
ม
62/ เล่2559
ม
12/ เล่2558
ม
12/ เล่2558
ม
11/ เล่2558
ม
82/ เล่2559
ม
12/ เล่2559
ม
12/ เล่2559
ม
12/ เล่2559
ม
42/ เล่2560
ม
12/ เล่2556
ม
12/ เล่2560
ม
12/ เล่2558
ม
12/ เล่2559
ม
12/ เล่2559
ม
11/ เล่2557
ม
12/ เล่2560
ม
12/ เล่2559
ม

No
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

ISBN
9786165266321
9786164135345
9786162135743
9786160308866
9786160308897
9786163251022
9789740333852
9786162924309
9789740332350
9786164131408
9786164236042
9786167970349
9786167340630
9786165561860
9786167150567
9786162602696
9786167490816
9786162695056
9789740333432
9786165382908
9786165089791
9789747628715

รายชื่ อหนังสื อ
จานวน
แผนล่า เล่ม 2 :นิ ทานเรื่ องจริ ง ตานานการลวง หลอกล่อ ลงหม้อตุ๋น : คนเล่านิ ทาน
12/ เล่2559
ม
ฝันให้ไกลไป TOP U : ชนะโชติ รัตนรุ จิกร
102 เล่/ 2559
ม
พระนลคาฉันท์ :วรรณคดีการ์ ตูน ฉบับ คลาสสิ ก (วรรณคดี พระราชนิ พนธ์ น.ม.ส.) : ยุพร แสงทักษิณ
12/ เล่2558
ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดารัส 12 องค์ คาสอนพ่อ :บันทึกคาสอนเพือ่ ความสุ ขและความสาเร็ จของชีวิต : ธรรมสภา
12/ เล่2559
ม
ตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช :พระธรรมเทศนาทศพิธราชธรรม (ปกใหม่) : พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิ1ก2ขุ/ เล่2559
)ม
พระราชบัญญัติลม้ ละลาย ปรับปรุ งใหม่ พ.ศ.2559 : ฝ่ ายวิชาการสูตรไพศาล
12/ เล่2559
ม
พฤกษศาสตร์ เชิงอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL BOTANY) : หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ และคณะ
12/ เล่2558
ม
พ่อฟ้ าหลวง :บันทึกแห่ งประวัติศาสตร์ ครั้งเสด็จประพาสภาคเหนื อ ในปี 2501 : กองบรรณาธิ การ
22/ เล่2559
ม
พื้นฐานการวิจยั เชิงประจักษ์ (FUNDAMENTALS OF EMPIRICAL RESEARCH) (สองภาษาไทย-อังกฤษ) : ธี ระ อาชวเมธี และคณะ
12/ เล่2557
ม
เพิม่ คะแนน COMMUNICATION O-NET , GAT (ฉบับ UPGRADE) : ภูวิท ฤกษ์ธนวัฒน์
12/ เล่2559
ม
ฟิ สิ กส์ของการสัน่ และคลื่น : สุ รเชษฐ์ หลิมกาเนิ ด
12/ เล่2559
ม
ภาษาไทยควรรู้ สาหรับนักเรี ยน : ฝ่ ายวิชาการไอคิว พลัส
12/ เล่2559
ม
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย : วรวรรธน์ ศรี ยาภัย
22/ เล่2556
ม
มลพิษทางดิน : ศุภมาศ พนิ ชศักดิ์พฒั นา
12/ เล่2559
ม
ไม้ป่าภาคใต้ เล่มที่ 2 (พรรณไม้วงศ์ EUPHORBIACEAE ถึงวงศ์ MENISPERMACEAE) : ไซมอน การ์ดเนอร์ และคณะ
12/ เล่2559
ม
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ (แก้ไขเพิม่ เติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2560) : คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP
12/ เล่2560
ม
ระบบการศึกษาอาเซี ยน : เปรมศักดิ์ เลิศสุริยะกุล
12/ เล่2559
ม
คาอธิ บายระบบศาลและพระธรรมนู ญศาลยุติธรรม : ไพโรจน์ วายุภาพ
122 เล่/ 2559
ม
ระเบียบวิธีสถิติทางการศึกษา (STATISTICAL METHODS IN EDUCATION) : กมลวรรณ ตังธนกานนท์
12/ เล่2558
ม
รู ้จกั กับน้ ามันและไขมันปรุ งอาหาร : สุนนั ท์ วิทิตสิ ริ
12/ เล่2559
ม
เรี ยนภาษาจีนด้วยตนเอง : หวงหมิง
22/ เล่2558
ม
เรี ยนรู ้จากพระเจ้าอยูห่ วั (ฉบับเฉลิมฉลองพระราชสมภพ 80 พรรษา) : แมนเฟรด คราเมส
32/ เล่2550
ม

No
133
134
135
136
137
138
139
140

ISBN
9789746416269
9786169198741
9786161811709
9789740335085
9786165518888
9789740335610
9786163826954
9786163822710

รายชื่ อหนังสื อ
วรรณคดีพระราชพิธี : บาหยัน อิ่มสาราญ
วัสดุจีโอโพลิเมอร์ (GEOPOLYMER) : อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์
ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย (ฉบับปรับปรุ งและเพิม่ เติม) : ณรงค์ศกั ดิ์ ค้านอธรรม
วิศวกรรมไมโครเวฟ : บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
ไวยากรณ์ไทย :หนังสื อชุดบรมราชกุมารี อกั ษรานุรักษ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลาดับ 5 : นววรรณ พันธุเมธา
ศาสตร์การสอนภาษาไทย ในฐานะภาษาต่างประเทศ (THE SCIENCE OF TEACHING THAI AS A FOREIGN LANGUAGE) : รุ่ งฤดี แผลงศร
นวัตกรรมลิขสิ ทธิ์ ทรัพย์สินทางปั ญญา ศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารสาหรับคนไทยสู่ อาเซียน : วีร์ ระวัง
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ : ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี

จานวน
12/ เล่2559
ม
12/ เล่2560
ม
42/ เล่2559
ม
32/ เล่2559
ม
72/ เล่2558
ม
12/ เล่2560
ม
12/ เล่2558
ม
12/ เล่2558
ม

