
No. ชื่อหนังสือ ผูแตง Record เลขทะเบียน เลขเรียกหนังสือ สถานที่จัดเก็บ

1 แนวทางการการพัฒนาคุณภาพการใหบริการนวด น้ําทิพย ตันพงษ 001996 บธ.ม.001935 วพ  HF  5415.5  น522น  2556 ฉ.1 วิทยาเขตพัฒนาการ ชั้น

2 แนวทางการการพัฒนาคุณภาพการใหบริการนวด น้ําทิพย ตันพงษ 001996 บธ.ม.001958 วพ  HF  5415.5  น522น  2556  ฉ.1 วิทยาเขตรมเกลา

3 กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของ เพ็ญพิชชา วิชิตพันธ 001997 บธ.ม.001936 วพ  HD  1361  พ982ก  2556 ฉ.1 วิทยาเขตพัฒนาการ ชั้น

4 กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของ เพ็ญพิชชา วิชิตพันธ 001997 บธ.ม.001959 วพ  HD  1361  พ982ก  2556 ฉ.1 วิทยาเขตรมเกลา

5 การเปดรานอาหารฟวชั่น ปทมาภรณ ทองศักดิ์สิทธิ์ 001998 บธ.ม.001937 วพ  HF  5415.32  ป533ก  2556 ฉ.1 วิทยาเขตพัฒนาการ ชั้น

6 การเปดรานอาหารฟวชั่น ปทมาภรณ ทองศักดิ์สิทธิ์ 001998 บธ.ม.001960 วพ  HF  5415.32  ป533ก  2556 ฉ.1 วิทยาเขตรมเกลา

7 ความผูกพันของพนักงานที่มีตอบริษัทโอเวอรซี อ นิชนันท วิเศษลา 001999 บธ.ม.001938 วพ  HD  38  น557ค  2556  ฉ.1 วิทยาเขตพัฒนาการ ชั้น

8 ความผูกพันของพนักงานที่มีตอบริษัทโอเวอรซี อ นิชนันท วิเศษลา 001999 บธ.ม.001961 วพ  HD  38  น557ค  2556  ฉ.1 วิทยาเขตรมเกลา

9 ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ศิริลักษณ ขําหาญ 002000 บธ.ม.001939 วพ  HD  38  ศ484ค  2556  ฉ.1 วิทยาเขตพัฒนาการ ชั้น

10 ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ศิริลักษณ ขําหาญ 002000 บธ.ม.001962 วพ  HD  38  ศ484ค  2556    ฉ.1 วิทยาเขตรมเกลา

11 ความพึงพอใจและความคาดหวังดานสวัสดิการ ณัฐชานันท ลาวัง 002001 บธ.ม.001940 วพ  HF  5549.5.J63  ณ328ค  2556  ฉ.1 วิทยาเขตพัฒนาการ ชั้น

12 ความพึงพอใจและความคาดหวังดานสวัสดิการ ณัฐชานันท ลาวัง 002001 บธ.ม.001963 วพ  HF  5549.5.J63  ณ328ค  2556 ฉ.1 วิทยาเขตรมเกลา

13 ความรูความเขาใจของนักบัญชีที่มีตอมาตรฐาน จริยา ประจักสุข 002002 บธ.ม.001941 วพ  HF  5616.T5  จ167ค  2555 ฉ.1 วิทยาเขตพัฒนาการ ชั้น

14 ความรูความเขาใจของนักบัญชีที่มีตอมาตรฐาน จริยา ประจักสุข 002002 บธ.ม.001964 วพ  HF  5616.T5  จ167ค  2555 ฉ.1 วิทยาเขตรมเกลา

15 แนวทางการตลาดธุรกิจอพารทเมนทของผูบริหาร เจษฎา เตชะประเสริฐพร 002003 บธ.ม.001942 วพ  HD  1382.5  จ721น  2556  ฉ.1 วิทยาเขตพัฒนาการ ชั้น

วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตป 2556



16 แนวทางการตลาดธุรกิจอพารทเมนทของผูบริหาร เจษฎา เตชะประเสริฐพร 002003 บธ.ม.001965 วพ  HD  1382.5  จ721น  2556  ฉ.1 วิทยาเขตรมเกลา

17 แนวทางการธํารงรักษาพนักงานโรงแรม ชีวศิลป สิริจินดาวิโรจน 002004 บธ.ม.001943 วพ  HF  5549.5.J63  ช581น  2556 ฉ.1 วิทยาเขตพัฒนาการ ชั้น

18 แนวทางการธํารงรักษาพนักงานโรงแรม ชีวศิลป สิริจินดาวิโรจน 002004 บธ.ม.001966 วพ  HF  5549.5.J63  ช581น  2556  ฉ.1 วิทยาเขตรมเกลา

19 แนวทางการเปดรานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ ฉัตรชัย ขานฉนวน 002005 บธ.ม.001967 วพ  HF  5415.32  ฉ232น  2556  ฉ.1 วิทยาเขตรมเกลา

20 แนวทางการเปดรานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ ฉัตรชัย ขานฉนวน 002005 บธ.ม.001944 วพ  HF  5415.32  ฉ232น  2556  ฉ.1 วิทยาเขตพัฒนาการ ชั้น

21 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของศูนย มัลลิกา สวัสดิ์พรไพบูลย 002006 บธ.ม.001968 วพ  HF  5415.335  ม377น  2556 ฉ.1 วิทยาเขตรมเกลา

22 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของศูนย มัลลิกา สวัสดิ์พรไพบูลย 002006 บธ.ม.001945 วพ  HF  5415.335  ม377น  2556  ฉ.1 วิทยาเขตพัฒนาการ ชั้น

23 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการคลับเลา พัสวี ถาวรสินธ 002007 บธ.ม.001946 วพ  HF  5549  พ587น  2556    ฉ.1 วิทยาเขตพัฒนาการ ชั้น

24 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการคลับเลา พัสวี ถาวรสินธ 002007 บธ.ม.001969 วพ  HF  5549  พ587น  2556    ฉ.1 วิทยาเขตรมเกลา

25 แนวทางการสรางแรงจูงใจในการทํางานของ ขนิษฐา สิงหโตทอง 002008 บธ.ม.001970 วพ  HF  5549.5.M36  ข226น  2556 ฉ.1 วิทยาเขตรมเกลา

26 แนวทางการสรางแรงจูงใจในการทํางานของ ขนิษฐา สิงหโตทอง 002008 บธ.ม.001947 วพ  HF  5549.5.M36  ข226น  2556 ฉ.1 วิทยาเขตพัฒนาการ ชั้น

27 แนวทางการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ จารุณี ศิริเรืองสกุล 002009 บธ.ม.001971 วพ  HF  5549.5.M63  จ322น  2556    ฉ. วิทยาเขตรมเกลา

28 แนวทางการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ จารุณี ศิริเรืองสกุล 002009 บธ.ม.001948 วพ  HF  5549.5.M63  จ322น  2556 ฉ.1 วิทยาเขตพัฒนาการ ชั้น

29 แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการ ยงคยาน มั่นคําศรี 002010 บธ.ม.001949 วพ  HF  5449  ย126น  2556    ฉ.1 วิทยาเขตพัฒนาการ ชั้น

30 แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการ ยงคยาน มั่นคําศรี 002010 บธ.ม.001972 วพ  HF  5449  ย126น  2556    ฉ.1 วิทยาเขตรมเกลา

31 แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ภาวิณี เปาทอง 002011 บธ.ม.001950 วพ  HF  5549  ภ479น  2556    ฉ.1 วิทยาเขตพัฒนาการ ชั้น

32 แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ภาวิณี เปาทอง 002011 บธ.ม.001973 วพ  HF  5549  ภ479น  2556    ฉ.1 วิทยาเขตรมเกลา

33 แนวทางการเสริมสรางแรงจูงใจในการ วรวิทย โพธิ์ลาภ 002012 บธ.ม.001974 วพ.  HF  5549.5.M63  ว281น  2556 ฉ.1 วิทยาเขตรมเกลา

34 แนวทางการเสริมสรางแรงจูงใจในการ วรวิทย โพธิ์ลาภ 002012 บธ.ม.001951 วพ.  HF  5549.5.M63  ว281น 2556 ฉ.1 วิทยาเขตพัฒนาการ ชั้น

35 แนวทางในการพัฒนาธุรกิจรานกาแฟสด Shrimp ขนิษฐา ยะหัตตะ 002013 บธ.ม.001952 วพ  HF  5415.335  ข226น  2556  ฉ.1 วิทยาเขตพัฒนาการ ชั้น

36 แนวทางในการพัฒนาธุรกิจรานกาแฟสด Shrimp ขนิษฐา ยะหัตตะ 002013 บธ.ม.001975 วพ  HF  5415.335  ข226น  2556  ฉ.1 วิทยาเขตรมเกลา

37 แนวทางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ ศิลปสุภา เสมจิตร 002014 บธ.ม.001976 วพ  HD  4901  ศ526น  2556  ฉ.1 วิทยาเขตรมเกลา



38 แนวทางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ ศิลปสุภา เสมจิตร 002014 บธ.ม.001953 วพ  HD  4901  ศ526น  2556  ฉ.1 วิทยาเขตพัฒนาการ ชั้น

39 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยใน Mrs.Huynh Thi My Linh 002015 บธ.ม.001954 วพ  LB  2331  ฮ251ป  2556 ฉ.1 วิทยาเขตพัฒนาการ ชั้น

40 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยใน Mrs.Huynh Thi My Linh 002015 บธ.ม.001977 วพ  LB  2331  ฮ251ป  2556 ฉ.1 วิทยาเขตรมเกลา

41 ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการทํางานของ ประสพสุข ภาคีวัตร 002016 บธ.ม.001955 วพ  HF  5549.5.M63  ป394ป 2556 ฉ.1 วิทยาเขตพัฒนาการ ชั้น

42 ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการทํางานของ ประสพสุข ภาคีวัตร 002016 บธ.ม.001978 วพ  HF  5549.5.M63  ป394ป  2556 ฉ.1 วิทยาเขตรมเกลา

43 ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ ปารวี เจริญวิริยะภาพ 002017 บธ.ม.001979 วพ  HF  5549.5.M63  ป551บ  2556 ฉ.1 วิทยาเขตรมเกลา

44 ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ ปารวี เจริญวิริยะภาพ 002017 บธ.ม.001956 วพ  HF  5549.5.M63 ป551บ 2556  ฉ.1 วิทยาเขตพัฒนาการ ชั้น

45 รูปแบบสวัสดิการที่พึงประสงคของพนักงาน ชัยวัชร พนมอนุอุดมสุข 002018 บธ.ม.001957 วพ  HF  5549.5.M63  ช431ร  2556 ฉ.1 วิทยาเขตพัฒนาการ ชั้น

46 รูปแบบสวัสดิการที่พึงประสงคของพนักงาน ชัยวัชร พนมอนุอุดมสุข 002018 บธ.ม.001980 วพ  HF  5549.5.M63  ช431ร  2556 ฉ.1 วิทยาเขตรมเกลา


