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Recognizing the exaggeration ways to get this ebook tag/ทําเงินผ่านเกม is additionally useful. You have remained in right site to begin getting this info. get the tag/ทําเงินผ่านเกม link that we present here and check out the link.
You could buy lead tag/ทําเงินผ่านเกม or get it as soon as feasible. You could speedily download this tag/ทําเงินผ่านเกม after getting deal. So, taking into account you require the ebook swiftly, you can straight acquire it. Its consequently enormously simple and appropriately fats, isnt it? You have to favor to in this spread

Khwāmsāmāt nai dān kanngœ̄
n khong thētsabān Chakrit Noranitipadungkarn 1976 Study of Thai municipalities, particularly Bangkok before its establishment as Bangkok
Metropolitan Administration, from standpoint of their ability to administer autonomously finances and accounts; useful as reader to local public administration students.
Sattrī sān 1991
Nittayasān lōk sīkhīeo 1996
ช่างสําราญ Dư̄
anwāt Phimwanā 2004
ไฟรักนายหัวทมิฬ ไอริส 2015-09-15 เมื่อน้องชายต้องฆ่าตัวตายเพราะผู้หญิงแพศยา นายหัวราเมศวร์ จึงควานหาหญิงชั่วมารับโทษทัณฑ์ในครั้งนี้ พ
ิมพ์นารา ต้องตกเป็นเชลยสวาทของนายหัวราเมศวร์ที่ เกาะโกลด์ ออฟ เดอะ ซี แต่หญิงสาวหาใช่คนผิดไม่! เธอเป็นแค่เพียงแพะรับบาปในเรื่องนี้
เท่านั้น... พิมพ์นาราจะใช้วิธีใด เพื่อประกาศความบริสุทธิ์ของตัวเอง... นายหัวราเมศวร์จะทําอย่างไร ในเมื่อคนผิดไม่ใช่พิมพ์นารา!!! และ
หัวใจอันแข็งแกร่งดุจหินผาของนายหัวราเมศวร์ จะต้านทานความรักและความดีของพิมพ์นาราได้หรือไม่?...เชิญติดตามได้ใน ไฟรักนายหัวทมิฬ นิยาย,
นิยายไทย, นิยายรัก, Thai ebook,ereaderthailand, หนังสือไทย,kindlethailand,kindle, ebook
สยามจดหมายเหตุ 2005
วาดฝันฉันจึงเป็น ศศิ ธนาดีโรจน์กุล (meisanmui) 2015-01-20 เนื้อหาเกี่ยวกับการทํางานวาดภาพประกอบทั้งหมดที่ควรรู้ การทํางาน ข้อคิดในการใช้ชีวิต
บทความคัดสรรมาอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นประโยชน์และจะเป็นคู่มือที่ติดตัวนักวาดทุกคนไปได้ ความหนา หนาในแบบที่สามารถเก็บไว้เป็นคู่มือ
อ้างอิงในยามที่ต้องการคําแนะนําได้เลย E-book เล่มนี้เหมาะกับ -นักวาดที่เพิ่งเริ่มเข้ามาสู่วงการ -นักวาดที่เข้ามาสู่วงการนานแล้วแต่ยังงาน
น้อย -นักวาดที่งานเยอะแต่อยากรู้เทคนิคเพิ่มเติม -ผู้ติดตามเว็บที่ต้องการแพ็คเกจที่อ่านง่ายในทันที -ผู้ที่สนใจงานวาดภาพประกอบ นักเรียน นัก
ศึกษา บทความทั้งหมดได้รับการคัดสรรจากบทความยอดนิยมภายในเว็บ เพราะฉะนั้นแน่ใจในคุณภาพของเนื้อหาได้เลยว่าจะมีคุณภาพที่ดี นอกจากเนื้อหาเก่ียวก
ับการทําภาพประกอบทั้งหมดยังแทรกเรื่องการตลาดและเรื่องของกลบยุทธราคาเข้าไปเพิ่มเติม มีเนื้อหาเกือบทุกหมวดของการเป็นนักวาดภาพประกอบนอกจากนี้
ยังมีวิธีแก้ปัญหางานไม่เข้าอีกด้วย
หาเงินจากเน็ตด้วยเว็บสําเร็จรูป Joomla3 Adsense Manit Kringrum 2016-02-18 คู่มือสอนสร้างเว็บไซต์หาเงินจาก Google Adsense ด้วย Joomla 3 ซึ่งได้รับการปรับ
แต่ง ติดตั้งโปรแกรมเสริมที่รองรับการทําเว็บไซต์เพื่อหาเงิน Adsense โดย เฉพาะ จึงง่ายในการเรียนรู้และนําไปใช้งาน แม้เป็นมือใหม่ไม่เคยมีพื้น
ฐานการทําเว็บไซต์มาก่อน ก็สามารถทําเว็บ Adsense ได้ทันที อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสืออย่างละเอียด ได้ที่ http://joomla3adsense.siteth.com/
หาเงินชิลๆ วันละ $1000 ด้วย Paidverts Thawatchai Singngam หาเงินชิลๆ วันละ $1000 ด้วย Paidverts หาเงินชิลๆ วันละ $1000 ผมอยากจะมีชีวิตอิสระ อยาก
ทําอะไรก็ทํา ดังนั้น ลองหาวิธีการ และลงมือทํา ในรอบสองเดือนที่ผ่านมา พูดได้ว่า ทํามาเยอะจริงๆ แต่ก็ ไม่ได้รับรายได้กลับมาเลย แม้แต่บาท
เดียว ยํ้านะ แม้แต่บาทเดียว จนมาพบ Paidverts พูดตรงๆนะ ชีวิตตื่นเต้นแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทํา จะหลับได้อย่างไร เพราะได้
พบวิธีการหารายได้ ที่ได้จริง คลิกเพื่อรับเงินตลอดเวลา ปกติผมจะเป็นคนขี้เกียจเขียนหนังสือมาก แต่ก็อยากแชร์ความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับ
เพื่อนๆ นั่งหลังขดหลังแข็ง จนได้หนังสือเล่มนี้ขึ้นมา แนะนําว่า ถ้าไม่อยากเสียโอกาส ควรจะรับหนังสือเล่มนี้ ไปพิจารณาดูครับ ลองทําสัก 4 เดือน
แล้วจะรู้ว่า เออ รู้อย่างนี้ รวยไปนานแล้ว เหมาะสําหรับ - โดนแอดเซ็นแบน - โดนอเมซอนปิดบัญชี - คนค้นหาวิธีการหาเงินใหม่ - เปิดใจเรียนรู้
แล้วจะรู้ว่าวิธีนี้ มันง่ายมากๆ - อยากมีรายได้ต่อวัน พุ่งไปเรื่อย จนไม่จํากัด โดยใช้เวลาเท่าเดิมหรือน้อยลงไปเรื่อยๆ - มีเป้าหมายในชีวิต
ที่ใช้ชีวิตอย่างอิสรภาพ ไม่เหมาะสําหรับ - คนที่มองว่าการหาเงินทางอินเตอร์เน็ตไม่มีจริง - อยากใช้ชีวิตเหมือนเดิมไปเรื่อยๆ จนแก่ตาย - คนที่ไม่
ชอบเห็นเงินเข้าในบัญชีเยอะๆ - คนที่ไม่มีเวลา 1 - 2 ชมต่อวัน คําแนะนําสําหรับผม ซื้อเถอะครับ จะได้ไม่เป็นภาระ ของลูกหลาน *** หากไม่อยากเสีย
ตัง สามารถรับได้ฟรี โดยดูเงื่อนไขได้ที่ http://zerotoinvestor.blogspot.com/p/blog-page.html **** จากใจของผู้เขียน หากท่านได้หนังสือนี้ไป ห้ามนําไป
จําหน่าย จ่ายแจกต่อนะครับ หากตรวจพบ เราขอดําเนินการตามกฏหมาย
ʻĒchīa rāi pī 1987
91 pī Mahātthai 1983 Commemorative volume brought out on the 91st anniversary of Ministry of Interior; comprises portaits of its past and present ministers and activities
of departments under the ministry.
แสงฉายแห่งสายลม 2008 A collection of contest-winning short stories by both Thai college students and the general public.
ทะลุมิติไปเป็นเพื่อนสมัยเด็กของหวานใจในนิยาย เล่ม 2 [จบ] Qiezaishanyang / ซู่เหมยหลิงฮุ่ย 2021-11-03 เซี่ยสุยเกิดมาพร้อมหัวใจที่ด้านชา ตลอดสอง
ชาติภพไม่เคยได้สัมผัสรสชาติของความรัก หรือกระทั่งความรู้สึกยามถูกปกป้องมาก่อน หลังจากถอนรากถอนโคนสามตระกูลใหญ่และสังหารศัตรูด้วยนํ้ามือ
ของตัวเอง เขาก็ย้อนกลับมาตอนตัวเองอายุสิบห้า เขากลบฝังความมืดมนบ้าคลั่งในหัวใจ แสร้งทําตัวเป็นเด็กหนุ่มผู้สุภาพอ่อนโยนอีกครั้ง ทุกสิ่ง
ล้วนเหมือนก่อนหน้าไม่มีผิด ยกเว้นก็เพียงเพื่อนสมัยเด็กซึ่งเป็นแค่ความทรงจําเก่าเก็บเลือนรางในชาติก่อนที่ดันทําตัวไม่เหมือนเดิม ราวกับสายลม
ฤดูใบไม้ผลิหลอมละลายผืนดินเยือกแข็ง ในหุบเหวแห่งนี้มีใครคนหนึ่งเข้ามากอบกุมมือเปื้อนเลือดของเขาไว้ keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai
ebook, hytexts, หนังสือ, cloverbook
Witthayāsān 1979
แกะรอยล่มสลายระบอบทักษิณ Suwat Thō̜
ngthanākun 2006 On the alleged use of political power for personal economic gains of Prime Minister Thaksin Shinawatra that leads to
the coup of September 19th, 2006 in Thailand by the army.
ความไว้ใจ กลยุทธ์สู่ความสําเร็จขั้นสูงสุด : Smart Trust* Rebecca R. Merrill (รีเบกกา อาร์. เมอร์ริลล์), Greg Link (เกร็ก ลิงค์), Stephen M.R. Covey
(สตีเฟน เอ็ม. อาร์. โควีย์) 2013 "Smart Trust" เล่มนี้ ผ่านความเห็นชอบจากผู้นําธุรกิจทั่วโลกมาแล้ว และยังได้รับการรับรองจากงานวิจัยอีกหลาย
แห่งที่ยืนยันว่า องค์กรความไว้วางใจสูงมีผลประกอบการสูงกว่าองค์กรความไว้วางใจตํ่ามากถึงเกือบสามเท่า เนื้อหาในเล่มเป็นการนําเสนอผลการวิจัยที่
ยืนยันความสําเร็จ พลัง และความผาสุกระยะยาว ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับระดับความไว้ใจในความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ของเราไม่ว่าจะเป็นชีวิตการทํางาน
หรือในชีวิตส่วนตัว มาหาเหตุผลกันว่าเหตุใดผู้ที่ได้รับความไว้ใจจึงมีโอกาสสูงกว่าที่จะได้งานทําหรือได้เลื่อนตําแหน่งงาน ได้ทําโครงการที่
ดีที่สุดด้วยงบประมาณก้อนใหญ่ที่สุด และเป็นคนสุดท้ายที่จะตกงาน หนังสือพลิกโลกเล่มนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปทั้งชีวิต เมื่อมันแสดงและ
พิสูจน์ให้เห็น "พลังของความไว้ใจ" ที่จะมีต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดไป ก่านอ่าน Smart Trust จะเพิ่มโอกาสให้คุณเติบโตในตลาด ซึ่งยากจะคาดเดายิ่ง
ขึ้นทุกวัน และยิ่งคาดเดาได้ยากเท่าไร วิจารณญาณและความสามารถในการไว้ใจของคุณ และองค์กรของคุณ ในโลกความไว้วางใจตํ่าก็จะยิ่งทําให้คุณได้
เปรียบในการแข่งขัน และขีดความสามารถในการพาตัวเองให้ผ่านพ้นความไม่แน่นอนที่มีความไว้วางใจตํ่าเป็นต้นเหตุก็ยิ่งได้เปรียบมากขึ้นด้วย
Street children culture in the street Somphong Čhitradap 1995 Study on culture of unprivileged abandoned children in Thailand.
พ่อค้าชาวสยาม ʻAnēk Nāwikkamūn 2007
หัวใจทองในใจเธอ อ้อมทิพย์ ศรีสุวรรณ์ 2004-03-01 ผิงผิง สาวน้อยที่เอาแต่ใจตัวเองและขี้โมโห เพราะถูกตามใจจากพ่อแม่บุญธรรม เธอเกลียดอาปา ผู้
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เป็นพ่อแท้ ๆ จริงอย่างที่สุด แต่อาปาเชื่อว่า โดยแก่นแท้แล้วเธอเป็นเด็กดี เขาจึงพาเธอออกเดินทางไปกับคณะกายกรรมหูเป่ย เพื่อตามหาหัวใจ
ทองคําในตัวเธอ ให้เจอก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
บริหารเงินเป็น เห็นเงินล้าน ยุค New Normal สาธิต บวรสันติสุทธิ์ CFP สํานักพิมพ์ เช็ก ราคาปก 225 บาท ลด 20% คงเหลือ 180 บาท ความสําคัญของการ
บริหารหารเงิน ไม่ใช่แค่การหาเงินหรือใช้เงิน แต่คุณต้องรู้จักการลงทุน ที่เหมาะสม เพื่อทําให้เงินงอกเงย แม้ในยามวิกฤติเศรษฐกิจ ดูหนังสือ
เรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com
คิดและทําแบบ โจโฉ ผู้นําตลอดกาล ภัทระ ฉลาดแพทย์ และธีระวุฒิ ปัญญา ราคาปก 195 บาท ลด 20% คงเหลือ 156 บาท "โจโฉ" เป็นผู้หนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็น
"ยอดคน" แห่ง "สามก๊ก" โดยเฉพาะการเป็นผู้นําที่เฉียบขาดมากในเรื่องการบริหารคน นอกจากนั้นแล้วโจโฉผู้นี้ยังนับว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีความคิด
ความอ่านที่รอบคอบ ทําการใหญ่ด้วยความไม่ประมาท การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ก็ยึดถือประโยชน์ของแผ่นดินและราษฎรเป็นสําคัญ สิ่งเหล่านี้ควรอย่าง
ยิ่งที่เราจะนําเอามาพิเคราะห์ศึกษาและนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน เหมาะสําหรับนักบริหารและทุกท่านที่ต้องการแนวทางความคิดตามแบบโจโฉ ดูหนังสือ
เรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.pailinbooknet.com
Khāo thai 1995
สกุลไทย 1996
เริ่มต้นลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง (ฉบับมือใหม่) สิรภพ มหรรฆสุวรรณ 2020-09-08 ----------------------------- ในภาวะดอกเบี้ยตํ่าติดดิน หลายคนมองหาการลงทุน
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่การเริ่มต้นลงทุนโดยปราศจากความรู้ อาจนําพาซึ่งความเสียหายหนักกว่าเดิม หากกําลังมองหาวิธีสร้างผลตอบแทนจาก
เงินออมที่สูงขึ้น และสร้างพอร์ตการลงทุนด้วยหุ้น "หนังสือเล่มนี้ คือคําตอบ" ----------------------------- - ทําไมต้องเริ่มต้นออมเงิน และลงทุน ยุคนี้ ออมเงินอย่างเดียวไม่พอ ต้องลงทุนให้เป็น - สะสมเงินหลักพันสู่เงินหลักล้าน ด้วยการลงทุนหุ้น - เงินน้อยใช่ว่าจะรวยไม่ได้ หากเลือก
ลงทุนให้ถูกวิธี - วิธีเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น - วิธีหาหุ้นลงทุน และหาข้อมูลบริษัท - อ่านงบการเงินสําหรับผู้เริ่มต้น - จัดพอร์ตการลงทุนหุ้นให้
มั่งคั่ง และมีความสุข - วิธีซื้อขายหุ้นด้วยตัวเอง ฯลฯ “หาคําตอบทั้งหมด ได้ในหนังสือเล่มนี้” อัดแน่นข้อมูลพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้น แนวคิด
วิธีเลือกหุ้น อ่านงบการเงิน วิเคราะห์พื้นฐาน ประเมินมูลค่าหุ้นเบื้องต้น จัดพอร์ตการลงทุน พร้อมวิธีซื้อขายหุ้นด้วยตัวเองแบบละเอียด เข้าใจ
ง่าย อ่านจบ ลงทุนเป็น เล่มเดียวครบ! ไม่มีประสบการณ์ ก็อ่านเล่มนี้ได้...
Lānnā Thai khadī 1978
ดีงามจริงลวง Suchāt Sawatsī 1995 Collection of short stories by contemporary Thai writers.
Wiwat 1996
ซ่อนเกมร้ายเผลอรักนักการเมือง เล่ม1 ปากกาทองแดง เรื่องราวของแม่ค้าในวัยนักศึกษาที่ได้บังเอิญรู้จักกับนักการเมืองสาวอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว โดย
มีเด็กน้อยวัยซนเป็นตัวเชื่อมระหว่างกัน ทําให้สนิทไว้ใจพูดคุยกันทุกเรื่อง จนถึงขั้นมีความรู้สึกพิเศษต่อกัน แต่ทว่า…วันหนึ่งเมื่อมีทางเลือก
ไม่มากนักแม่ค้าสาวเธอจําเป็นต้องทําในสิ่งที่ไม่อยากทํา เพราะเหตุผลบางอย่างและนั่นทําให้เธอติดพันจนไม่อาจถอนตัวได้ถึงแม้มันจะขัดกับความ
รู้สึกของเธอก็ตาม แต่แล้ว..โชคชะตากลับเล่นตลก ให้เธอทั้งคู่ต้องกลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้ง และแน่นอนว่าแม่ค้าสาว ได้ตกหลุมรักหญิงสาวผู้
นั้นอีกไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง โดยที่เธอพยายามจะหลอกตัวเองมาตลอด ว่าความรู้สึกนั้น มันไม่ใช่ของจริง และเส้นทางความรักของทั้งคู่ไม่ได้
สวยงามอย่างที่คิด แต่เคราะห์ซํ้ากรรมซัด เพราะเมื่อเธอทั้งคู่เคลียร์ความรู้สึกของตัวเองได้ ก็ต้องมาพบเจอกับปัญหาอีกครั้ง เพื่อช่วยรุ่นน้อง
ให้ออกมาจากที่ที่ไม่ควรอยู่ ด้วยทิฐิบางอย่างทุกอย่างจึงไม่ง่ายอีกตามเคย **นิยายเรื่องนี้มี5เล่มจบ**
Necromancer เล่ม 2 Fe-PinK 2019-12-06 จู่ ๆ เด็กหนุ่มวัย 17 ผู้แสนจะเอื่อยเฉื่อย ที่หมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมและมีเพื่อนน้อยนิด ก็ถูกเซเฮล เนโค
รแมนเซอร์จอมโหดทําสัญญาทาส แถมยังจับฝึกวิชาบรรดามีที่เกี่ยวกับวิญญาณ ทั้งที่เขาเองเป็นคนกลัวผีเข้าขั้นหวาดระแวง ด้วยเหตุผลที่เกรย์ไม่อาจ
ปฏิเสธได้เลย เมื่อเซเฮลทวงบุญคุณที่ดึงวิญญาณเขากลับร่าง แต่มันจะไม่พิลึกไปหน่อยเหรอ ที่เนโครแมนเซอร์จะมาอยู่ร่วมห้องกับเขา เพื่อการฝึก
อันเข้มข้นโดยที่มีเขาเป็นทาสรับใช้!! keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, cloverbook
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 2008
Phlō̜
i kǣm phet 2008-03-31
คัมภีร์ห้าห่วง : วิถียอดซามูไร มิยาโมโต้ มุซาชิ ฉบับการ์ตูน มิยาโมโต้ มุซาชิ ประสบการณ์ใหม่ของการอ่าน หนังสือบริหารสไตล์กราฟิก โนเวล เข้าใจ
สุดยอดแนวคิดระดับโลก อย่างรวดเร็ว พร้อมใช้ สําหรับคนรุ่นใหม่ นักธุรกิจ ผู้บริหาร และเจ้าของกิจการหัวทันสมัย จากสุดยอดหนังสือธุรกิจที่ต้อง
อ่านตลอดกาล ของ มุซาชิ เจ้าแห่งยุทธศาสตร์ผู้เก่งกาจผู้รู้จักจังหวะและความละเอียดอ่อนในการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ คัมภีร์ห้าห่วง คือบับทึกข้อ
สังเกตอันเฉียบคม กลั่นมาจากประสบการณ์ทั้งชีวิต อ่านไปเพียงไม่กี่หน้าก็รู้ได้ทันทีว่า ทําไมหนังสือเกี่ยวกับชีวิตและงานเขียนของมุซาชิจึง
ขายได้มากกว่า 100 ล้านเล่ม แนวคิดเรื่องยุทธศาสตร์ที่ยังทันสมัย นําเสนอในรูปแบบใหม่ ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์ ทั้งหน้าที่ การงาน และชีวิต
วิถียุทธศาสตร์จากประสบการณ์การรบตลอดชีวิตของซามูไรไร้พ่าย มิยาโมโต้ มุซาชิ กลั่นเป็นสุดยอดคัมภีร์ในรูปแบบการ์ตูนสีสวย เผยวิสัยทัศน์การ
พิชิตคู่ต่อสู้ ซึ่งยังคงทันสมัยและตรงประเด็นใน 40 ปี ต่อมา เหมาะทั้งสําหรับสนามชีวิตและสนามธุรกิจ หนังสือเล่มนี้สอนว่ายุทธวิธียิ่งใหญ่กิน
ขาดคําพูดบาดในหรือดาบปลายแหลม
วารสารราชบัณฑิตยสถาน 2007
ขายของ ONLINE ด้วยมือถือเครื่องเดียว สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ หลังจากประสบความสําเร็จถล่มทลายจากคอร์ส “ขายของออนไลน์ ด้วยมือถือเครื่องเดียว” จนมี
เสียงเรียกร้องจากผู้ที่พลาดการอบรมให้จัดทําเป็นหนังสือเพื่อจําหน่าย หนังสือชุด “คลิกเป็นเห็นเงินล้าน” ตอน “ขายของออนไลน์ ด้วยมือถือเครื่อง
เดียว” จึงได้ถือกําเนิดขึ้น เนื้อหาสาระภายในเล่มประกอบด้วย : โพสต์ขายของออนไลน์บนมือถือได้ที่ใหนบ้างถึงจะเวิร์ก / วิธีการสร้าง Facebook Shop /
เทคนิคการโพสต์เนื้อหาบน Facebook / วิธีการลงโฆษณา Facebook แบบประหยัดแต่ได้ผลดี (Conversion Rate สูง) / วิธีเปิด Line Shop และ กลยุทธ์การใช้ Line ใน
การทําธุรกิจแบบยั่งยืน แล้วไม่ต้องแชททั้งวัน การวางแผนธุรกิจบนมือถือเครื่องเดียวแต่เปิดดูได้ทุกที่ keyword: นิยาย, นิยายไทย,หนังสือไทย,ไทย
,thai book, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ,happybanana ดู E-Book เรื่องอื่นๆ ได้ที่ http://www.hytexts.com/thirdstoreebook
Banthưk kānmư̄
ang Thai 1987 On electing members of Assembly of the People's Representatives; includes biographical profiles of current members of assembly, election
statistics, data on regional politics and detailed data on economy of all 73 provinces.
สารคดี 2008-07
ข้อมูลอาชีพ Sučhanyā Sirichai 2006
ศิลปวัฒนธรรม 1998
ในทีวีไม่มีเทวดา (นะครับ) Čhakkraphop Phenkhǣ 2002 Anecdotes of Thai television media by Čhakkraphop Phenkhǣ, a news reporter and emcee.
รายงานการวิจัยเช งปฏิบัติการเรื่อ การใช้สื่อเพื่อป รับเปลี่ยนความคิ เห็น และพฤติกรรมทางเพ ของวัยรุ่น Umaporn Pattaravanich 1998
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