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ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐). กลุมบริหารวิชาการ, ๒๕๕๐. อัดสําเนา.
สวิง บุญเจิม. คูมือการเรียนการสอนอักษรธรรมอีสาน. ม.ป.ท. : สํานักพิมพมรดกอีสานศรี
อุบล, ๒๕๔๗.

๗๓

บรรณานุกรม (ตอ)
สิทธา พินิจภูวดล. "ลักษณะภาษาไทย," ใน เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หนวยที่
๑-๗. พิมพครัง้ ที่ ๑๔. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕.
สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย. วิธีสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา.
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