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สรุปผลทีส่ าคัญการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือนในช่วง 6 เดือนแรก 2556

เอกสารรายงานการส ารวจเข้าถึงบริการทางการเงินของประเทศไทย พ.ศ.2556

เอกสารรายงานการส ารวจอนามัยและสวสัดิการ พ.ศ.2556

เอกสารสรุปผลทีส่ าคัญส ามะโนธรุกจิและอตุสาหกรรม พ.ศ.2555:อตุสาหกรรมการผลิต(การเกบ็รวบรวมข้อมูลรายละเอยีด

56 ส านักงานสภาพฒันาการเมือง รายงานประจ าปี 2555

แนวปฏบิัติในการจดัท าข้อมูลวฎัจกัรชีวติผลิตภณัฑ์ จ านวน 12 รายสาขาอตุสาหกรรม

หลักปฏบิัติเทคโนโลยีการผลิตทีส่ะอาด จ านวน 3 ราย สาขาอตุสาหกรรม

การจดัการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในอาเซียนเพือ่ตอบรับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้

รายงานการประชุมวนัสากลแหง่ความหลากหลายทางชีวภาพเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ

รายงานการประชุมสัมชชาภาคีอนุสัญญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที ่11

รายงานการประชุมสัมชชาภาคีอนุสัญญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที ่9 

รายงานการประชุมหารือเร่ืองการด าเนินงานตามโปรแกรมงานวา่ด้วยพืน้ทีคุ้่มครองของอนุสัญญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

สู่เป้าหมาย 2010 ระบบนิเวศทะเลและชายฝ่ัง

59 ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี รายงานประจ าปี 2555 ส านักงานเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

พจนานุกรมภาษาโคราช

รายงานสืบเนือ่งการประชุมวชิาการระดับชาติประจ าปี 2557

61 ส านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกจิการค้า 75 ปี ดัชนีราคาสินค้าไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ.2481-2556)

62 อาจารย์พงศ์พฒัน์ เพช็รรุ่งเรือง ต าราเร่ืองการบริหารผลิตภาพ (Productvity Management)

ต่อยอดไอเดียท าธรุกจิอาหาร

กรณีศึกษาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น:ความส าเร็จและความท้าทาย

การเจรจาสู่อนาคตปาตานี

การท่องเทีย่วไทยจากนโยบายสู่รากหญา้

การประชุมวชิาการ การน าเสนอผลงานด้านการจดัการอตุสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี 2556

การประชุมวชิาการโลกมุสลิม ประจ าปี 2556 "ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเชิงแข่งขันและมรดกทางวฒันธรรมของมุสลิมในประชาคมอาเซียน"

การประเมินมูลค่าเพิม่ทีเ่กดิจากโครงการบ้านมัน่คง

การปรับปรุงมาตรการทางภาษเีพือ่กระตุ้นการลงทุนวจิยัและพฒันาเทคโนโลยีในภาคเอกชน

การสัมมนาวชิาการเร่ืองกฎหมายส าคัญทีใ่ช้ในการบริการกลุ่มเป้าหมายด้านสวสัดิการสังคมเพือ่รับรองรับประชาคมอาเซียนส าหรับองค์การ
สมาชิกสภาสังคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ข้อเสนอปฏรูิปนโยบายอาหารปลอดภยั

คู่มือการจดัการส่ิงแวดล้อมส าหรับอตุสาหกรรมผลิตบรรจภุณัฑ์พลาสติก

คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ทีเ่ป็นธรรม

คู่มือศึกษาธรรมชาติในอทุยานแหง่ชาติส าหรับเด็ก นักส ารวจตัวจิ๋ว

โครงการจดัท าฐานข้อมูลและวเิคราะหเ์พือ่การวางผังอนุภาคกลุ่มจงัหวดัอบุลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ

โคลงกลอนของครูเทพ รวมเล่ม 1-3

จดหมายข่าวส านักราชเลขาธกิาร

จะเลือกการปฏวิติัทางการศึกษาหรือจะเลือกความพนิาศ

เชียงแสนแดนศรัทธา

ญาณวรมหาเถรานุสรณ์ หนังสือทีร่ะลึกงานท าบุญครบรอง 100 วนั (สตมวาร) พระมงคลญาณเถร ว.ิ (หลวงปูม่า ญาณวโร)

ดนตรีล้านนา สล่าเคร่ืองตี

ต่อยอดไอเดียท าธรุกจิแฟชั่น

นโยบายสาธารณะเพือ่พฒันาการเศรษฐกจิ

นิทานเพือ่การเรียนรู้ภาษาล้านนา "เต่าน้อยอองค า"

แนวทางการปฏรูิปการช่วยเหลือชาวนาและพฒันาข้าวไทยอย่างยั่งยืน

บทบาทของมหาวทิยาลัยกบัการวจิยัและพฒันานโยบายสาธารณะทีดี่

ปฏทิินท่องเทีย่วอทุยานแหง่ชาติ 3 ฤดู

ประชาธปิไตยไทยในทศวรรษทีแ่ปด

ประเพณี พธิกีรรม การท านาโบราณล้านนนา

ประเพณีส าคัญล้านนา

ประวติัวดัสุปัฏนารามวรวหิารและโบราณวตัถุชิ้นส าคัญ

ฟตุบอลไทยประวติัศาสตร์ อ านาจ การเมือง และความเป็นชาย

มรรยาทงาม

60

63

ส านักเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมโรงงาน

ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

ส านักวจิยั มหาวทิยาลัยวงษช์วลิตกลุ

ไม่มี

ส านักงานสถิติแหง่ชาติ55

57

58



ที่ แหล่งที่มา ชือ่เรื่อง

ร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี เล่ม 3

รักใหเ้ป็นไม่เหน็ยาก

รายงานการเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2549

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี 2556

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการค่าใช้จา่ยในการส ารวจแรงงานในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว

รายงานประจ าปี 2556 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

รายงานประจ าปี 2556 ธนาคารแหง่ประเทศไทย

รายงานประจ าปี 2556 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

รายงานประจ าปี 2556 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภฎันครสวรรค์

สรุปผลการด าเนินงานปีที ่6 (มกราคม 2556-มีนาคม 2557) คณะกรรมาธกิารการสาธารณสุข วฒิุสภา

สัมผัสเมืองเชียงของด้วยใจ

หลักฐานธรรมกายในคัมภร์ีพทุธโบราณฉบับประชาชน

หลักฐานธรรมกายในคัมภร์ีพทุธโบราณฉบับรวมงานวจิยัโดยย่อ

หลักฐานธรรมกายในคัมภร์ีพทุธโบราณฉบับวชิาการ

องค์ความรู้เกีย่วกบัการสหกรณ์

อาหารน าเข้าปลอดภยัแล้วหรือยัง

 63  รายชื่อผู้บริจาค 168  ชื่อเรือ่ง

63 ไม่มี


