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จ านวนและรายช่ือหนังสือสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี 1         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1 กวีเต๋ำเถำยวนหมิง ทองแถม นำถจ ำนง, แปล 25-- 1 ก.ไก่

2 กำกชำค้ำงคืน - 25-- 1 บริษัทสำรสำร โปรดักช่ีน

3 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลผลงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับงำนกองทุนเงินทดแทน               - 25-- 1 -

4 กำรส ำรวจศำลเจ้ำจีนในเขตกรุงเทพมหำนคร ต้วน, ล่ีเซิง. 25-- 3 -

5 กินเจเว้นกรรม หวัง, ซ่ือ ไฉ่.                                                                                                      25-- 1 ร้ำนหนังสือกระวี

6 คนจีนสร้ำงตัวอย่ำงไร ทิพย์วำรี.                                                                                          25-- 2 ซี. เอ. ดี

7 ค ำศัพท์และบทสนทนำพ้ืนฐำนจีน-อังกฤษ-ไทย - 25-- 4 ต้นธรรม

8 คิดอย่ำงจีน (พิมพ์คร้ังท่ี 3) ส. สุวรรณ.                                                                                        25-- 4 พิรำบ

9 คิดอย่ำงจีน (พิมพ์คร้ังท่ี 4) ส. สุวรรณ.                                                                                        25-- 5 พิรำบ

10 คู่มือสนทนำภำษำจีนส ำหรับท่องเท่ียว (เทป+หนังสือ)   - 25-- 1 นำนมี

11 คู่มือสนทนำภำษำจีนส ำหรับนักท่องเท่ียว ดองมณี 25-- 3 ยินหยำง

12 คู่มือหัดพูดภำษำกวำงตุ้ง จีนกลำง - 25-- 2 นำนมี

13 เคล็ดลำงแห่งฝันท ำนำยให้โชคแบบจีน อ. วิษณุรักษ์ 25-- 1 รถไฟหนังสือ

14 จอมเผด็จกำร อ. อิทธิพล 25-- 1 มงคลกำรพิมพ์

15 จีน-เทศกำลและวันส ำคัญ วันทิพย์ สินสูงสุด 25-- 8 สำยใจ

16 เจงกีสข่ำน : จอมจักรพรรดิผู้ย่ิงใหญ่ องอำจ นิมิตกุล 25-- 1 ดินสอ

17 เจำะดวงจีน ช้ีชัด "โป๋ยหย่ีส่ีเถ่ียว" เสฐวุฒิ เป่ียมสุคนธ์สุข 25-- 1 -

18 ซุนยัตเซ็น บิดำของชำติ วันทิพย์ สินสูงสุด 25-- 1 วันทิพย์

19 ดังค ำจีนกล่ำวไว้ว่ำ... - 25-- 1 ต้นธรรม

20 ตรรกศำสตร์ของฮวงจุ้ย - 25-- 1 อินทรีย์

21 ต ำรำจีนเพ่ือสุขภำพดี มีอำยุยืน - 25-- 1 เดลฟี

22 ต ำรำเรียนพูด 4 ภำษำ ไทย จีนกลำง แต้จ๋ิว จีน 75 ช่ัวโมง จ ำลอง พิศนำคะ 25-- 2 อ ำนวยสำส์น
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หน้าท่ี 2         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

23 ต ำรำเรียนพูดภำษำจีนกลำง - แต้จ๋ิว - อังกฤษ วำย, จิง เจ 25-- 4 นำนมี

24 ต่ึงน้ังก้ำเก้ีย (คนจีนสอนลูก)                                                                 - 25-- 3 เดอะบอส์ส

25 เตรียมควำมพร้อมให้ลูกรักเรียนรู้ ภำษำจีนข้ันพ้ืนฐำน ไทย จีน อังกฤษ แต้จ๋ิว                      ชลีพร ปิติเลิศไพบูลย์ 25-- 4 เอเธนส์บุ๊คส์ (1997)

26 เต้ิงเส่ียวผิงมังกรมหัศจรรย์ สุขสันต์ วิเวกเมธำกร 25-- 3 ด้วยรัก

27 เทศกำลส ำคัญของคนจีน ทำนตะวัน 25-- 3 ดรีมไลน์กรุ๊ป

28 บทสนทนำจีนกลำง-แต้จ๋ิว วำย, จิง เจ 25-- 2 ผดุงศึกษำ

29 บทสนทนำภำษำกวำงตุ้งด้วยตนเอง (เทป+หนังสือ) วำย, จิง เจ 25-- 3 ผดุงศึกษำ

30 บุคคลส ำคัญในประวัติศำสตร์จีน - 25-- 3 คุ้มค ำ

31 แบบหัดเขียนภำษำจีน 1                                                                                        - 25-- 1 จีนสยำม

32 ประเพณีธรรมเนียมจีนในเมืองไทย - 25-- 1 รุ่งเรืองสำส์นกำรพิมพ์

33 ประวัติจริงของอำ Q หลู่ซ่ิน. 25-- 1 แม่ค ำผำง

34 ผ่ำตัดจอมขันที หล่ี เหลียน อิง สุขสันต์ วิเวกเมธำกร 25-- 1 ด้วยรัก

35 ฝันสลำย หลู่ซ่ิน.                                                                                             25-- 2 นำนมี

36 ฝึกสนทนำภำษำจีนกลำง - 25-- 4 ที.เอส.อี.เทคโนโลยี

37 ฝึกสมำธิแบบจีน (ไทเก๊ก) ต้ำหลิว 25-- 1 เรจีนำ

38 พระพุทธเจ้ำทรงส่ังสอนอะไร - 25-- 5 -

39 พรุ่งน้ี หลู่ซ่ิน.                                                                                             25-- 2 นำนมี

40 พลังของแผ่นดิน - 25-- 3 คณะกรรมกำรกำรพลังงงำน

41 พำยุ จินอ้ี 25-- 1 ชมรมหนังสือ

42 ภำษำจีน "สบำยๆ" หลักและกำรใช้ภำษำ. เล่มท่ี 1 วัชริน เอกพลำกร 25-- 5 โรงพิมพ์ อุษำกำรพิมพ์

43 ภำษำจีน 1 กิตติ พรพิมลวัฒน์ 25-- 1 แม็ค

44 ภำษำจีน 3. 20003205, ภจ.103 กมล วรเวทยำกรณ์ 25-- 1 บัณฑิตสำส์น
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

45 ภำษำจีน. 1 : ช่วงช้ันท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ภำคเรียนท่ี 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้... นิพันธ์ พิษณุคุปต์ หินมณี 25-- 3 แม็ค

46 ภำษำจีน. 1 : ช่วงช้ันท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ภำคเรียนท่ี 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้... นิพันธ์ พิษณุคุปต์ หินมณี 25-- 3 แม็ค

47 ภำษำจีน. 1 ภจ.011, ภจ.101, พช.051, ชพณ.3611, 20003203 กมล วรเวทยำกรณ์ 25-- 1 บัณฑิตสำส์น

48 ภำษำจีน. 2 ภจ.012, 20003204 กมล วรเวทยำกรณ์ 25-- 1 บัณฑิตสำส์น

49 ภำษำจีนแต้จ๋ิวเรียนเร็ว เกำเฟย 25-- 1 อักษรวัฒนำ

50 ภำษำจีนพ้ืนฐำน - 25-- 2 เพ่ิมเสริมสุช

51 ภำษิตเซ็งล้ี หวงเหมำ. 25-- 4 พิรำบ

52 มณีวำทะ เมย์ทิวำ 25-- 2 กรุณำ-จตุพร

53 ย้อนรอยแผ่นดินมังกร - 25-- 2 คุ้มค ำ

54 ระบบเสียงภำษำจีนเบ้ืองต้น เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์ 25-- 2 มหำวิทยำลัยนเรศวร

55 ระเบียงภำพ 72 ศิษย์ขงจ๊ือ ศรีวำรี 25-- 1 ธรรมชำติ

56 เรียนภำษำจีน 30 ช่ัวโมง ธำรำ เกตุสินธ์ุ 25-- 3 อักษรวัฒนำ

57 วำทะเอ้ียนจ่ือ ยอดนักปกครองจีน : เจำะจำกคัมภีร์ "เอ้ียนจ่ือชุนชิว" อันลือช่ือของจีน                       - 25-- 2 ธรรมชำติ

58 วิจิตรกำมำในอำรยธรรมจีน           - 25-- 1 คุ้มค ำ

59 วิธีเขียนอักษรจีน วรรณี วิสุทธิพิทักษ์กุล 25-- 2 -

60 ศัพท์หมวด จีน-ไทย : ค ำอ่ำน-ค ำแปลไทย พนัส ยงเชำวน์.                                                                                  25-- 2 เดลฟี

61 ศัพท์หมวดจีนกลำง แสงตะวัน ชุมชำด 25-- 1 ต้นธรรม

62 ศิลปะกำรทูตของโจวเอินไหล - 25-- 5 สุขภำพใจ

63 สงครำมฝ่ินควำมอัปยศของมนุษยชำติ สุขสันต์ วิเวกเมธำกร.                                                                           25-- 2 ด้วยรัก

64 สนทนำจีนกลำงอย่ำงง่ำย อำนต้ำ, เส่ียว.    25-- 2 ทฤษฎี

65 สนทนำภำษำกวำงตุ้งเรียนเร็ว เจ้ิงเหวินหล่ี 25-- 2 อักษรวัฒนำ

66 สนทนำภำษำจีน (สำมภำษำ) ชุดท่ี 2 เกำเฟย 25-- 3 อักษรวัฒนำ
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

67 สนทนำภำษำจีน (สำมภำษำ) ชุดท่ี 3 เกำเฟย 25-- 2 อักษรวัฒนำ

68 สนทนำภำษำจีนกลำง                                                                                            - 25-- 1 ยินหยำง

69 สนทนำภำษำจีนกลำง 1000 ค ำ - 25-- 3 The Overseas Chinese Library

70 สนทนำภำษำจีนกลำง 500 ค ำ - 25-- 3 The Overseas Chinese Library

71 สนทนำภำษำจีนกลำงข้ันพ้ืนฐำน - 25-- 1 นำนมีบุ๊ค

72 สนทนำภำษำจีนฉบับสำมภำษำ เกำเฟย.                                                                                           25-- 3 อักษรวัฒนำ

73 สุภำษิตจีน ท. ธีรำนันท์ 25-- 1 ดวงแก้ว

74 สุภำษิตพิชิตควำมส ำเร็จ บอนไซ.                                                                                            25-- 1 ซี.เอ.ดี พับลิชช่ิง

75 เสียงขลุ่ยหวนคืนป่ำไผ่ อธิ ศิริรักษ์, รวบรวมเรียบเรียง 25-- 1 Special Collect Press

76 หนังสือท่ีระลึกครบรอบ 10 ปีคลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย - 25-- 1 -

77 โหรำศำสตร์จีน : โหรำศำสตร์จีนโหมกระหน่ ำยุโรปรำวพำยุบ่งบอกถึงวิธีต่ำงๆท่ีน่ำต่ืน เดลซอล, พอลลำ 25-- 2 เดลฟี

78 เอกสำรประกอบกำรสัมมนำเร่ือง "เศรษฐกิจจีน : หน่ึงปี หลังเข้ำ WTO และผล… - 25-- 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

79 มรกต จำงเจ๋ีย 2664 3 นำนมีบุ๊คส์

80 1,000 ประโยคภำษำจีนใช้บ่อยในชีวิตประจ ำวัน อรพินท์ อัจฉริยกำญจน์ 2565 1 พรำว

81 7,000 ค ำศัพท์จีนกลำง เล่มเดียวจบ ครบทุกหมวด เฉินเหล่ำซือ  2565 1 เพชรประกำย

82 Boya Chinese ระดับเร่ิมต้น 1 = Boya Chinese elementary I = 博雅汉语 . 初级起步篇 Iหลี, เส่ียวฉี 2565 2 เพ็ญวัฒนำ

83 TBX ศัพท์สอบ HSK ระดับต้น หล่ีวู่ 2565 1 บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ ำกัด

84 YUFA เร่ิมต้นส ำหรับคนเรียนจีน = 简明汉语语法学习手册 จู, เส่ียวซิง 2565 1 เพ็ญวัฒนำ

85 เก่งจีนสุดปัง ด้วยโครงสร้ำงประโยคภำษำจีน อัจฉรินทร์ อิทธิศิลป 2565 1 บริษัท ไซนีส เอ็กซ์เปิร์ต จ ำกัด

86 จำกจักรพรรดิสู่สำมัญชน : อัตชีวประวัติของ อ้ัยชิง เจ่ียวหรอ ฟู่อ้ี จักรพรรดิองค์สุดท้ำยแห่งรำชวงศ์ชิงอ้ัยชิง เจ่ียวหรอ ฟูอ้ี, ค.ศ. 1906-1967 2565 1 แสงดำว

87 โจว เอินไหล มหำบุรุษโลกไม่ลืม ยศไกร ส.ตันสกุล, 2523- 2565 1 แสงดำว

88 ซุน ยัตเซ็น : ผู้จุดไฟปฏิวัติ หยำง, หล่่ีกวง 2565 1 แสงดำว

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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หน้าท่ี 5         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

89 เตรียมพร้อมสอบจีน ภูรดำ เซ่ียงจ๊ง 2565 1 บริษัท คำร์เปเดียมเมอร์ จ ำกัด

90 เต้ิง เส่ียวผิง : ปฏิวัติแห่งกำรปฏิวัติจีน ยศไกร ส.ตันสกุล, 2523- 2565 1 แสงดำว

91 แต้จ๋ิว แต่แจ๋ว = 潮州 สมชำย จิว 2565 2 ยิปซี

92 เทพเจ้ำจีนในกรุงเทพฯ อชิรัชญ์ ไชยพจน์พำนิช 2565 2 มติชน

93 เทพนิยำยจีนและต ำนำนพ้ืนบ้ำน วิลเฮล์ม, ริชำร์ด,  ค.ศ. 1873-1930 2565 1 แอร์โรว์

94 ประวัติศำสตร์จีน ทวีป วรดิลก, 2471-2548 2565 2 แสงดำว

95 ประวัติศำสตร์จีนสมัยใหม่ กรพนัช ต้ังเข่ือนขันธ์ 2565 1 เสริมวิทย์บรรณำคำร

96 ประวัติศำสตร์จีนหลังเหมำ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, 2491- 2565 2 ซิลค์เวอร์ม

97 ผู้คน กำรต่อสู้และผีอำรักษ์ : ว่ำด้วยเร่ือง "อ้ีหมินเหยีย" ของกลุ่มคนแคะในไต้หวัน สุรสิทธ์ิ อมรวณิชศักด์ิ. 2565 1 ส ำนักพิมพ์ต้นฉบับ

98 ผู้ค้ำสัญชำติจีน : กำรย้ำยถ่ินข้ำมชำติและเคร่ือข่ำยทำงสังคมในกำรพัฒนำธุรกิจในยุคดิจิทัล Lin, Lan, 1991- 2565 1 ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ ำโขง คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

99 พิชิตค ำศัพท์ HSK ระดับ 1-3 พร้อมเทคนิคพิชิตข้อสอบ HSK - 2565 1 แมนดำริน

100 พิชิตค ำศัพท์ HSK ระดับ 4 พร้อมเทคนิคพิชิตข้อสอบ HSK - 2565 1 แมนดำริน

101 มังกรผงำด : 70 ปี กำรเมืองสำธำรณรัฐประชำชนจีน, ค.ศ. 1949-2019 จุลชีพ ชินวรรโณ 2565 1 คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

102 รูปเคำรพเจ้ิงเหอในสังคมไทย = 三寶公 สุรสิทธ์ิ อมรวณิชศักด์ิ. 2565 1 ส ำนักพิมพ์ต้นฉบับ

103 เรียนรู้ภำษำจีน จำกต ำรำอำหำรสมุนไพร - 2565 1 ประพันธ์สำส์น

104 เร่ืองส้ัน 1000 ศัพท์ : รวมเร่ืองส้ันเสริมทักษะกำรอ่ำนภำษำจีน ส่ือจ้ี 2565 1 เพ็ญวัฒนำ

105 เร่ืองส้ัน 1500 ศัพท์ : รวมเร่ืองส้ันเสริมทักษะกำรอ่ำนภำษำจีน ส่ือจ้ี 2565 1 เพ็ญวัฒนำ

106 เร่ืองส้ัน 500 ศัพท์ : รวมเร่ืองส้ันเสริมทักษะกำรอ่ำนภำษำจีน ส่ือจ้ี 2565 1 เพ็ญวัฒนำ

107 ล้ำนนำสวำมิภักด์ิ ควำมสัมพันธ์ในระบบบรรณำกำรระหว่ำงจีนกับล้ำนนำ โจวป้ีเฝิง 2565 1 มติชน

108 เล่ำเร่ืองเมืองนำนกิงผ่ำนประวัติศำสตร์จีน เย่, จ้ำวเหยียน 2565 1 ส ำนักพิมพ์แมนดำริน

109 สนทนำภำษำจีนฉบับธุรกิจบริกำร จุรี สุชนวนิช 2565 1 ส ำนักพิมพ์ภำษำและวัฒนธรรม สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

110 สมุดจ ำจีน - 2565 1 บริษัท โอเพ่นดูเรียน จ ำกัด
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

111 สี จ้ินผิง มังกรเหนือมังกร เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป 2565 1 แสงดำว

112 สูญส้ินบัลลังก์ซ่ง : ลมประจิมพัดมำ มวลพฤกษำเห่ียวเฉำ จ้ำว, อ้ี, ค.ศ. 1965 กุมภำพันธ์- 2565 1 มติชน

113 หม่ืนล้ีเดียวดำย ชินวัฒน์ ต้ังสุทธิจิต 2565 1 เรือนแก้วกำรพิมพ์

114 เหมำ เจ๋อตง : มนุษย์ ไม่ใช่พระเจ้ำ เชียน, เอ๋ียนช่ือ 2565 1 แสงดำว

115 100 ข้อสงสัย ไขปริศนำแผ่นดินมังกร - 2564 3 ส ำนักพิมพ์ ออล บุ๊คส์

116 18 กลยุทธ์พิชิตเงินล้ำนของกิมย้ง อภิวัฒน์ สุนันท์ยืนยง 2564 1 ต้นคิด ส ำนักพิมพ์

117 36 กลยุทธ์แห่งชัยชนะในกำรสัประยุทธ์ทุกปริมณฑล บุญศักด์ิ แสงระวี 2564 1 แสงดำว

118 China now จีนก้ำวน ำ-- วำทกรรมแดนมังกรบนเวทีโลก จำง, เหวยเหว่ย, ค.ศ. 1957- 2564 2 สุขภำพใจ

119 Mindset สุมำอ้ี ในสำยตำคนรุ่นใหม่ เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป 2564 1 ปันปัญญำ

120 เก่ง Mind Map ไวยำกรณ์จีน ฉบับสมบูรณ์ สุ่ยหลิน 2564 1 อินส์พัล

121 เขียนจีนให้เป็นไทย สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ 2564 1 มติชน

122 ครองแผ่นดินจีน : พรรค ผู้น ำ อ ำนำจรัฐ วรศักด์ิ มหัทธโนบล 2564 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

123 ควำมฝันในหอแดง เฉำ, เส่ียฉ้ิน, ประมำณ ค.ศ. 1717-17632564 1 แสงดำว

124 ควำมสัมพันธ์ไทย - จีน จำกเอกสำรสมัยรำชวงศ์หยวน หมิง ชิง - 2564 1 ส ำนักวรรณกรรมและประวิติศำสตร์ กรมศิลปำกร

125 คิดอย่ำงจีน ยศไกร ส.ตันสกุล, 2523- 2564 1 แสงดำว

126 เคล็ดวิชำเตรียมสอบจีน เมธำ วำมวำณิชย์ 2564 2 เพ็ญวัฒนำ

127 งำมเพรำะแต่ง ประวัติศำสตร์กำรประทินโฉมต ำรับจีน หล่ี, หยำ, ค.ศ. 1977- 2564 1 มติชน

128 จักรยำนท่ีหำยไป อู๋, หมิง-อ้ี,  ค.ศ. 1971- 2564 1 Bibli

129 จำรชนสำมก๊ก. เล่ม 3, ตอน ไฟลำมทุกค่ำย เหอ, มู่ 2564 1 มติชน

130 จำรชนสำมก๊ก. เล่ม 4, ตอน แผนสังหำรกังต๋ัง เหอ, มู่ 2564 1 มติชน

131 ซีรีส์ค ำเหมือน HSK 1-6 ไวยำกรณ์จีนง่ำยๆ สไตล์สุ่ยหลิน อัจฉรินทร์ อิทธิศิลป 2564 2 บริษัท ไชนีสแบง จ ำกัด

132 ตำมรอยสำมก๊กจำกจีนสู่บำงกอก : กวนอู จำกขุนพลสู่เทพเจ้ำศักด์ิสิทธ์ิ ปริวัฒน์ จันทร 2564 1 ส ำนักพิมพ์สำรคดี
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

133 ไต้หวันไม่ใช่ส่วนหน่ึงของจีน : ประวัติศำสตร์ชำติไต้หวัน ซู, ฮวำหยวน 2564 2 ส ำนักนิสิตสำมย่ำน

134 แบบเรียนวัฒนธรรมจีน = 中国文化简明教程 ก ำพล ปิยะศิริกุล 2564 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรังสิต

135 ประสบกำรณ์ประชำธิปไตยจีน ฝำง, หนิง, ค.ศ. 1957- 2564 1 มูลนิธิสถำบันสร้ำงสรรค์ปัญญำสำธำรณะ

136 พิชิตค ำศัพท์ภำษำจีนพ้ืนฐำน 6,000 ค ำ HSK & PAT 7.4 - 2564 1 แมนดำริน

137 มรดกศิลป์ : ศำลเจ้ำแม่ม่ำจ้อโป๋, จังหวัดพังงำ ฤทธิเดช ทองจันทร์ 2564 1 กองโบรำณคดี กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม

138 เมืองชำยแดน = 边城 เส่ินฉงเหวิน 2564 3 นำนมีบุ๊คส์

139 เม่ือผมเป็นเจ้ำของสวนสัตว์ ลำเหมียนฮวำถังเตอะทู่จ่ือ 2564 4 โรส อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง

140 ยุทธศำสตร์โฆษณำชวนเช่ือ : กำรขยำยอิทธิพลของจีนภำยใต้สี จ้ินผิง แบรดี, แอนน์-มำรี. 2564 1 ส ำนักนิสิตสำมย่ำน

141 ระบบมโนทัศน์ "ใจ" ในภำษำไทยเปรียบเทียบกับภำษำจีนตำมแนวภำษำศำสตร์ปริซำน ซือฉี, เหยำ 2564 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

142 ระยะห่ำง ระหว่ำงเรำ เล่ียว, จิมม่ี 2564 1 Piccolo

143 เล่ห์กลจักรพรรดิ = 帝王攻略 อว่ีเซ่ียวหลำนซำน 2564 5 โรสพับลิชช่ิง

144 สนทนำ 3 ภำษำ ไทย-อังกฤษ-จีน โต้ตอบอย่ำงม่ันใจ พิชิตงำนบริกำรในร้ำนค้ำ - 2564 1 ส ำนักพิมพ์ทองเกษม

145 สนทนำ 3 ภำษำ ไทย-อังกฤษ-จีน โต้ตอบอย่ำงม่ันใจ พิชิตงำนบริกำรในร้ำนอำหำร - 2564 1 ส ำนักพิมพ์ทองเกษม

146 สนทนำ 3 ภำษำ ไทย-อังกฤษ-จีน โต้ตอบอย่ำงม่ันใจ พิชิตงำนบริกำรในโรงพยำบำล - 2564 1 ส ำนักพิมพ์ทองเกษม

147 สนทนำ 3 ภำษำ ไทย-อังกฤษ-จีน โต้ตอบอย่ำงม่ันใจ พิชิตงำนบริกำรในโรงแรม - 2564 1 ส ำนักพิมพ์ทองเกษม

148 สมุดจ ำจีน - 2564 2 บริษัท โอเพ่นดูเรียน จ ำกัด

149 ส่องลำยครำม สืบหำจีนกรุงศรีฯ พิมพ์ประไพ พิศำลบุตร 2564 2 ซิลค์เวอร์ม

150 สังคมจีนในประเทศไทย : ประวัติศำสตร์เชิงวิเครำะห์ สกินเนอร์, จี. วิลเลียม ค.ศ. 1925-20082564 1 มติชน

151 หลักฐำนล้ำนนำในเอกสำรโบรำณจีน กนกพร นุ่มทอง 2564 2 ภำควิชำภำษำตะวันออก คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

152 China next normal : วิกฤตและโอกำสของจีนในโลกหลังโควิด อำร์ม ต้ังนิรันดร 2563 1 บริษัท บุ๊คสเคป จ ำกัด

153 กลศึกเหมำ เจ๋อตง บุญศักด์ิ แสงระวี 2563 1 แสงดำว

154 กำลคร้ังหน่ึงใน"จีนยุคใหม่" สุภัททกิต เจตทวีกิจ 2563 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง
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155 ข้ำคือ...เย่เหอนำลำ ซูสีไทเฮำ วลี รัตนำ. 2563 1 แสงดำว

156 ข้ำผู้น้ี... วำสนำดีเกินใคร เผิงไหลเค่อ 2563 3 แจ่มใส

157 ควำมคิดและวำทะ สี จ้ินผิง - 2563 1 แสงดำว

158 ค ำศัพท์สมัยใหม่ไทย-จีน = 泰汉当代流行词汇 - 2563 2 ส ำนักพิมพ์ ออล บุ๊คส์

159 คู่มือพิชิตกำรสอบ HSK ระดับ 5 - 2563 1 ส ำนักพิมพ์แมนดำริน

160 คู่มือพิชิตกำรสอบ HSK ระดับ 6 - 2563 1 ส ำนักพิมพ์แมนดำริน

161 จำรชนสำมก๊ก.  เล่ม 1, ตอน กำรศึกท่ีเขำเตงกุนสัน เหอ, มู่ 2563 1 มติชน

162 จีน อเมริกำ มหำอ ำนำจ Technology เงินตรำ อนำคต หล่ี, ไค-ฟู. 2563 3 บิงโก

163 จีนก่อนคอมมิวนิสต์ : ประวัติศำสตร์จีนท่ีคุณอำจไม่รู้ ดีคอตเตอร์, แฟรงค์ 2563 1 ส ำนักนิสิตสำมย่ำ

164 จีนยุคบุรำณรัฐ วรศักด์ิ มหัทธโนบล 2563 2 ศยำม

165 แจ๊ค หม่ำ ผู้เปิดขุมทรัพย์อำลีบำบำ เหยียน, ฉ่ีเฉิง. 2563 1 แสงดำว

166 ไดอำร่ีล็อกดำวน์อู่ฮ่ัน กัว, จิง 2563 1 มติชน

167 ต่ง หมิงจู กุหลำบเหล็กต ำนำนกรี หงเหวิน, กัว 2563 1 แสงดำว

168 ต ำนำนคนฮกจิว ยุทธิยง ล้ิมเลิศวำที 2563 1 บ้ำนพระอำทิตย์

169 แต้จ๋ิว = Teochew = 潮州 ธำนี ปิยสุข 2563 2 แสงดำว

170 ทักษะกำรแปลภำษำจีนเป็นภำษำไทย กนกพร นุ่มทอง 2563 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

171 บันทึกพระถังซัมจ๋ัง : อ้ำงอิงจำกหลักฐำนบันทึกทำงประวัติศำสตร์ คงเหลียน สีบุญเรือง 2563 1 ย้อนรอย

172 บุปผำรัตติกำลแห่งฉำงอัน หนิงหล่ง 2563 4 แจ่มใส

173 ประเพณีถือศีลกินผัก ศำลเจ้ำกิวอ่องเอ่ีย จังหวัดตรัง = 董里什田斗母宮 เจษฎำ นิลสงวนเดชะ 2563 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

174 เปิดกรุเอกสำรจีนโบรำณ : ตีแผ่ระบบปกครองชนชำยขอบและเจ้ำท้องถ่ินชำวไตของแผ่นดินจีนเจีย, แยนจอง 2563 1 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)

175 เปิดม่ำนแดนมังกร บทเรียนจำกควำมล้มเหลว เหยำเหว่ยจวิน 2563 1 สยำมอินเตอร์บุ๊ค

176 พลิกสุสำน อ่ำนจ๋ินซี สมชำย จิว 2563 1 มติชน
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177 ภำษำจีนเพ่ือกำรล่ำมในธุรกิจ กนกพร นุ่มทอง 2563 1 ภำควิชำภำษำตะวันออก คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

178 มองตะเกียบ เห็นป่ำไผ่. เล่ม 5 นิธิพันธ์ วิประวิทย์ 2563 2 เยลโล่กำรพิมพ์

179 มองสังคมจีนผ่ำนวรรณกรรม เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระ, 2498-2563 4 นำนมีบุ๊คส์

180 มังกรสยำยเกร็ด สมชำย จิว 2563 2 ยิปซี

181 รัฐกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในบริบทของจีน : ภำยใต้กรอบงำนของคณะอนุกรรมกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน- 2563 2 สถำบันพระปกเกล้ำ

182 เร่ิน เจ้ิงเฟย : มังกรทะยำนฟ้ำหัวเว่ย หล่ี, หงเหวิน 2563 1 แสงดำว

183 ลมพัดมิรู้ล่วงหน้ำ : จำรึกโรงสี ลูกจีนโพ้นทะเล สุกัญญำ หำญตระกูล 2563 1 ส ำนักพิมพ์สำรคดี

184 วิถีแห่งอ ำนำจ เอ้ียก่วย เสถียร จันทิมำธร 2563 2 มติชน

185 ไวยำกรณ์จีน ส ำหรับคนไทย หล่ี, เต๋อจิน 2563 2 หม่ืนอักษร

186 สนทนำภำษำจีนแบบเร่งรัด ธุรกิจร้ำนอำหำร : อำหำรและเคร่ืองด่ืม - 2563 2 บริษัท เพชรประกำย จ ำกัด

187 สรรนิพนธ์กำรทหำรเหมำเจ๋อตุง เมำ, เซตุง 2563 1 ส ำนักพิมพ์ศรีปัญญำ

188 สูญแผ่นดิน ส้ินอ ำนำจ : วำระสุดท้ำยของแมนจูจำกภำพถ่ำยท่ีพบในสยำม กรกิจ ดิษฐำน 2563 1 สยำม เรเนซองส์

189 หม่ำ ฮว่ำเถิง :  รำชำเพนกวิน QQ แห่งอำณำจักรเทนเซนต์เจ้ำแห่งโลกอินเทอร์เน็ต เหล่ิง, หู 2563 1 แสงดำว

190 หยิกเล็บมังกร :  ควำมทรงจ ำของ "ซิว ซิววัน" ล่ำมจีน-ไทย ยุคนำยกฯ "โจว เอินไหล" ซิว, ซิววัน 2563 1 สวนเงินมีมำ

191 หลอก้วนจง : ผู้ให้ก ำเนิดสำมก๊ก บุญศักด์ิ แสงระวี 2563 2 แสงดำว

192 หวัง เจ้ียนหลิน :จักรพรรดิแห่งอำณำจักรแวนด้ำ กรุ๊ป โจว, เสวียน 2563 2 แสงดำว

193 อ่ำนนิทำนเรียนรู้ภำษำจีน ส่ีว์, กวงฮุย 2563 1 บริษัท ส ำนักพิมพ์ประพันธ์สำส์น จ ำกัด

194 7,000 ค ำศัพท์จีนกลำง เล่มเดียวจบ ครบทุกหมวด เฉินเหล่ำซือ 2562 1 เพชรประกำย

195 Dropship จับเสือมือเปล่ำออนไลน์ เปิดร้ำนไม่มีของก็ขำยได้ วิฑูร แสงทรัพย์ 2562 1 คอร์ฟ่ังก์ช่ัน

196 The rise of China : จีนคิดใหญ่ มองไกล อักษรศรี พำนิชสำส์น, 2511- 2562 2 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

197 กำรประเมินผลกระทบด้ำนนโยบำยกำรค้ำกำรลงทุนของประเทศจีน : ภำยใต้ยุทธศำสตร์และ...- 2562 2 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

198 เกร็ดเทพเจ้ำจีน สมชำย จิว 2562 1 บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จ ำกัด
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199 เกิดใหม่ในกองเพลิง : รวมเร่ืองส้ันจีนสมัยใหม่ - 2562 1 มติชน

200 แกะรอยหยักสมองยิว & จีน ทำงด้ำนกำรค้ำ จันท์ เสวิกุล 2562 1 Mass Publishing

201 คล่ืนจีน : กำรผงำดของรัฐอำรยธรรม จำง, เหวยเหว่ย ค.ศ. 1957- 2562 1 บริษัท อินเทลเลคชวล พับลิชช่ิง จ ำกัด

202 ควำมคิดช้ีน ำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประวัติและพัฒนำกำร เจ้ิง, เฉียน, ค.ศ. 1949- 2562 1 แสงดำว

203 ค ำส ำคัญเพ่ือเข้ำใจประเทศจีน. ฉบับหน่ึงแถบหน่ึงเส้นทำง - 2562 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

204 คู่มือพิชิตกำรสอบ HSK ระดับ 4 - 2562 1 ส ำนักพิมพ์แมนดำริน

205 โครงสร้ำงทฤษฎีแนวคิดสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน สวี, กุ้ยเซียง 2562 2 แสงดำว

206 จ๋ินซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหำรดินเผำ - 2562 1 กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม

207 จีนโบรำณใน 30 วินำที : 50 ควำมส ำเร็จสูงสุดของอำรยธรรมอันเป็นนิรันดรอธิบำยในเวลำคร่ึงนำที- 2562 1 บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จ ำกัด

208 เจำะลึกค ำศัพท์ HSK ฉบับจีน-ไทย 2 ภำษำ (ระดับ 1-6) เหยิน, จ่ิงเหวิน, ค.ศ. 1964- 2562 1 บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสซ่ิง จ ำกัด

209 ซุน ยัตเซ็น : บิดำแห่งกำรปฏิวัติชำวจีน ยศไกร ส.ตันสกุล, 2523- 2562 2 แสงดำว

210 ตะวันลับแห่งต้ำถัง จ้ำว, อ้ี. 2562 2 มติชน

211 ตำมรอยพุทธศิลป์บนแผ่นดินจีน ฉัตรสุมำลย์ 2562 1 ศูนย์ไทยธิเบต

212 นวัตกรรมทำงควำมคิดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในยุคปฏิรูปเปิดประเทศ อู่, กว๋อโหย่ว, ค.ศ. 1957- 2562 2 แสงดำว

213 ปรมำจำรย์ลัทธิมำร. 1 โม่เซียงถงซ่ิว 2562 1 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ เบเกอร่ีบุ๊ค

214 ปรมำจำรย์ลัทธิมำร. 2 โม่เซียงถงซ่ิว 2562 1 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ เบเกอร่ีบุ๊ค

215 ประเพณีพ้ืนบ้ำนจีน เซ้ียว, หล่ี 2562 1 บริษัท ส ำนักพิมพ์ประพันธ์สำส์น จ ำกัด

216 ประวัติกำรพัฒนำแนวทำงหลักของพรรคคอมมิวนิสต์จีน หวง, อีปิง 2562 1 แสงดำว

217 ประวัติศำสตร์จีน กู๊ดริดจ์, แอล. คำร์ริงตัน  (ลูเทอร์ คำร์ริงตัน)2562 1 เคล็ดไทย

218 ประวัติศำสตร์จีน รงรอง วงศ์โอบอ้อม 2562 1 ทอร์ซ

219 ประวัติศำสตร์จีนสมัยใหม่ มิตเตอร์, รำนำ, ค.ศ. 1969- 2562 2 Bookscape

220 ประวัติศำสตร์ศิลปะจีนโดยสังเขป อชิรัชญ์ ไชยพจน์พำนิช 2562 2 มิวเซียมเพรส
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221 ปัญญำ ชำ จีน ภิญโญ ไตรสุริยธรรมำ 2562 1 Openbooks

222 พิชัยยุทธ์ซุนวู ฉบับหัวซำน หัวซำน 2562 1 บำงกอก โพสต์

223 พ้ืนฐำนทำงระบบสำรสนเทศ วอนชนก ไชยสุนทร 2562 1 หจก.มีน เซอร์วิส ซัพพลำย

224 เพลงกระบ่ี สีจ้ินผิง - 2562 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

225 มองตะเกียบ เห็นป่ำไผ่. เล่ม 4 นิธิพันธ์ วิประวิทย์ 2562 1 โพสต์บุ๊กส์

226 รวมค ำศัพท์และตัวอย่ำงข้อสอบ HSK ระบบใหม่ ฉบับปรับปรุง - 2562 1 แมนดำริน

227 ระบอบลัทธิสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน หวง, อีปิง 2562 1 แสงดำว

228 ระหว่ำงบรรทัด สถำปัตย์แดนมังกร นิธิพันธ์ วิประวิทย์ 2562 3 มติชน

229 วรรณกรรมจีนแปล : วิจำรณ์ พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ 2562 1 รัตนุวรรณกำรพิมพ์ 3

230 วันเสำร์-ช่ัวโมงทรงพระอักษร = Saturday Princess Time = 星期六 公主时间 เหวินหง, หยู 2562 3 ส ำนักพิมพ์ทองเกษม

231 วิถีแห่ง ขงจ้ือ ขงเบ้ง โจโฉ สอนให้เป็น "ยอดคน" ไร้ขีดจ ำกัด ภัทระ ฉลำดแพทย์ 2562 1 กู๊ดไลฟ์

232 วิถีแห่งแจ็ก หม่ำ ฮัว, เช่ิง. 2562 1 บริษัท วำรำ พับลิชช่ิง จ ำกัด

233 วิถีแห่งเต๋ำ เหลำจ่ือ 2562 2 โอเพ่น โซไซต้ี

234 วิถีแห่งอ ำนำจซุนยัตเซ็น เสถียร จันทิมำธร 2562 3 มติชน

235 สงครำมกลำงเมืองจีน กรกิจ ดิษฐำน 2562 1 บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จ ำกัด

236 หลุนอ่ีว์ : ขงจ่ือสนทนำ - 2562 1 โอเพ่น โซไซต้ี

237 เหมำเจ๋อตง : มังกรปฏิวัติชำติจีน ยศไกร ส.ตันสกุล, 2523- 2562 2 แสงดำว

238 12 สถำนท่ีท่องเท่ียวในกรุงเทพฯและกำรแต่งกำยอย่ำงเหมำะสม ภัคจิรำ เทพวงษ์ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

239 24 กตัญญู (ย่ีจับส่ีเฮ่ำ) - 2561 5 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

240 40 เมนู อำหำรไทยริมทำงท่ีได้รับกำรแนะน ำจำกส ำนักข่ำว CNN รักษ์วนำ รุ่งแสง 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

241 All-in-one Chinese ภำษำจีนครบ ณัชชำรีย์ พำณิชธนสิน 2561 2 พรำว

242 China 5.0 : สีจ้ินผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และแผนกำรใหญ่ AI อำร์ม ต้ังนิรันดร 2561 1 Bookscape
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

243 E-BOOK แนะน ำบริษัท ศูนย์ฝึกปฏิบัติกำรศรีวำรีพำวิลเล่ียน จ ำกัด กตัญชลี สุวัฒโนดม 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

244 กำรกรอกแบบฟอร์มง่ำยๆ ด้วยตนเอง ปรตำ แหยมพรรนัย 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

245 กำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ข้อมูลด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองขำออกส ำหรับผู้โดยสำรชำวจีน สุมนำ อินทรเอียด 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

246 กำรปฏิวัติคร้ังท่ีสำม :  สู่แผ่นดินจีนยุคใหม่ ภำยใต้ผู้น ำตลอดกำล สี จ้ินผิง อีโคโนมี, เอลิซำเบท, ค.ศ. 1962- 2561 1 ส ำนักพิมพ์ เกรท ไอเดีย

247 กำรแปลภำษำจีน : กุญแจสู่กำรส่ือสำรข้ำมวัฒนธรรม ชนำกำนต์ ส่ือมโนธรรม 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

248 กำรพัฒนำรูปแบบในกำรส่ือสำรเร่ือง โครงกำรคัดกรองและตรวจสอบเอกสำรล่วงหน้ำทำงอิเล็กทรอนิกส์…วชิรำภรณ์ ตังสวำนิช 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

249 กำรเมืองในจีน ศิริลักษม์ ตันตยกุล 2561 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

250 กำรลงทะเบียนสมัครงำนออนไลน์ผ่ำน QR Code กับบริษัทเดลต้ำ อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)…นภำพร ชนะชัย 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

251 กำลคร้ังหน่ึงในแดนมังกร : ชีวิตผจญภัยของเส่ียวหลู่ กัว เส่ียวหลู่ กัว 2561 2 ริเวอร์ บุ๊คส์

252 ข้อควรปฎิบัติก่อนข้ึนเคร่ืองบิน นวลพรรณ วงษ์สอำด 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

253 ข้อควรปฏิบัติ สังเกต และระวังในกำรท่องเท่ียวทำงธรรมชำติและทำงประวัติศำสตร์ วัชรพงษ์ ศศะนำวิน 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

254 ข้ันตอนกำรท ำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ของโรงพยำบำลบีเอ็นเอช (ฉบับแปลภำษำจีน) ธิดำพร วำรินทร์ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

255 คู่มือกำรเช็คอินและเช็คเอำท์ภำษำจีนส ำหรับแผนกต้อนรับส่วนหน้ำของ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลมชลิตำ ชีวินรุ่งโรจน์ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

256 คู่มือกำรใช้งำนภำษำจีนส ำหรับพนักงำนต้อนรับส่วนหน้ำ อำทิมำ เลิศวัฒนำพร 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

257 คู่มือกำรรับรองแขกจำกจีน กัญญำรัตน์ โทมุลำ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

258 คู่มือกำรลงทุนในสำธำรณรัฐประชำชนจีน ประจ ำปี พ.ศ. 2561 - 2561 2 แสงสว่ำงเวิลด์เพรส

259 คู่มือค ำศัพท์ช่วยเหลือนักท่องเท่ียวเบ้ืองต้น (ภำษำจีน) พร้อมภำพประกอบ ชัยพันธ์ุ สิทธิสุวรรณกุล 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

260 คู่มือค ำศัพท์ท่ีใช้ในสนำมบิน พิมพ์ชนก วิเชียรรัตน์ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

261 คู่มือค ำศัพท์และบทสนทนำภำษำจีนกำรโรงแรมพ้ืนฐำน ณัฐธิดำ ชูเขียว 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

262 คู่มือค ำศัพท์และบทสนทนำภำษำจีนพ้ืนฐำนในโรงแรม มณัญชยำ แข้โส 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

263 คู่มือค ำศัพท์และบทสนทนำส ำหรับฝ่ำยบัญชี บริษัท ซำน่่ีไทยยนต์ จ ำกัด จิรวรรณ ดวงแก้ว 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

264 คู่มือแนะน ำกำรใช้ระบบปฏิบัติกำร Easy Fo บัณฑิตำ ปีวรำพันธ์วิรำ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

265 คู่มือแนะน ำบริษัทเพ่ือธุรกิจกำรส่งออกต่ำงประเทศและบทสนทนำส ำหรับพนักงำนขำยแบบฉบับภำษำไทย…จิตตรำภรณ์ สุขวันดี 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

266 คู่มือแนะน ำโรงแรม Mii Hotel เป็นภำษำจีน นุชจิรำ ล่ ำดี 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

267 คู่มือแนะน ำสินค้ำสำรสกัดจำกแตงกวำ แบรนด์บู๊ทส์ ปิยนุช กันภัย 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

268 คู่มือแนะน ำหมู่บ้ำนชนบทไทยส ำหรับลูกค้ำชำวจีน ปำจรีย์ เสนน้อย 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

269 คู่มือบทสนทนำภำษำจีนส ำหรับพนักงำนต้อนรับส่วนหน้ำ อรวรรณ โตแคล้วภัย 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

270 คู่มือพิชิตกำรสอบ HSK ระดับ 4 - 2561 1 ส ำนักพิมพ์แมนดำริน

271 คู่มือพิชิตกำรสอบ HSK ระดับ 5 - 2561 1 ส ำนักพิมพ์แมนดำริน

272 คู่มือพิชิตค ำศัพท์พร้อมสอบวัดระดับควำมรู้ภำษำจีน YCT หน่ึงหทัย มณีทิพย์สกุล 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

273 คู่มือภำษำจีนส ำหรับแผนกต้อนรับ แผนกแม่บ้ำน และห้องอำหำร ธำรำรัตน์ แสงโรจน์ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

274 คู่มือภำษำจีนส ำหรับพนักงำนต้อนรับส่วนหน้ำโรงแรมศิวำเทล กรุงเทพ ประฤทธ์ิตรำ อุปริวงค์ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

275 คู่มือภำษำจีนส ำหรับพนักงำนต้อนรับส่วนหน้ำโรงแรมไอแช็ปเตอร์ สุวรรณภูมิ ชนันพร ศรีพรหม 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

276 คู่มือและโปสเตอร์แนะน ำกำรเตรียมเอกสำรย่ืนขอวีซ่ำ (ฉบับภำษำไทย) วสุธร เจริญใจ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

277 คู่มือและวีดิทัศน์ กำรปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ฐำนิตำ ศรีสวัสด์ิ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

278 คู่มือวิธีกำรลงข้อมูลข่ำวประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ บนเว็บไซต์ของสถำบันขงจ่ือกำรแพทย์แผนจีน…เตชินท์ ลี 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

279 คู่มือส่ิงท่ีควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในสนำมบินสุวรรณภูม่ิส ำหรับนักท่องเท่ียวชำวจีนและคู่มือ…วิภำวรรณ รำชแสง 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

280 คู่มือห้องมุมนมแม่ฉบับภำษำจีน ณัฐณิชำ รัตนำนนท์ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

281 คู่มืออนุรักษ์พลังงำนในอำคำร สุชำดำ จ ำปำเทพ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

282 คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับผู้โดยสำรขำเข้ำและเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ ภิญญดำ จันพลำ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

283 แคตตำล็อก "ผลิตภัณฑ์ส ำหรับตกแต่งพ้ืนและผนัง" ปรียำรัตน์ บุญเม่น 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

284 แคตตำล็อค 3 ภำษำแนะน ำสินค้ำของบริษัท มังคิ คิง ฟูด จ ำกัด โสภิตำ คูมหำนำคำ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

285 จีนก้ำวหน้ำต่อไปในยุคใหม่ : ค ำปรำศรัยของสีจ้ินผิง รำยงำนต่อสมัชชำผู้แทนคร้ังท่ี 19, 18 ตุลำคม 2017- 2561 1 ชุมศิลป์ธรรมดำ

286 จีนมหำอ ำนำจโลก : จำกศตวรรษอัปยศสู่ยุคแห่งควำมรุ่งโรจน์ - 2561 1 มูลนิธิสถำบันสร้ำงสรรค์ปัญญำสำธำรณะ
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

287 จีมุ้ย โหรำศำสตร์จีน ศำสตร์ล้ีลับพันปีจำกดวงดำว ฉบับสมบูรณ์ หน่ ำปักซินแส. 2561 2 โนเบ้ิลบุคส์

288 ฉำงต่วนจิง : ศำสตร์แห่งกำรยืดหยุ่นพลิกแพลง เจ้ำหยุย 2561 1 เต๋ำประยุกต์

289 ฉำงอัน 12 ช่ัวยำม หม่ำ, ป๋อยง,  ค.ศ. 1980- 2561 3 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

290 ดุจนำวำกลำงมหำสมุทร จ ำนงศรี หำญเจนลักษณ์, คุณหญิง 2561 1 บริษัท ชิโน พอร์ท จ ำกัด

291 ตะลุยโจทย์ภำษำจีน 1,500 ข้อ ชำนนท์ ทองชัยประสิทธ์ิ 2561 2 สำมลดำ

292 เทพน้อยแห่งหำยนะ สือหลัว 2561 1 แจ่มใส

293 บทบำทจีนต่ออำเซียนในทศวรรษหน้ำ : กำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคม - 2561 2 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

294 บล็อกภำษำจีนส ำหรับสำยกำรบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ศิริลักษณ์ แซ่เล้ำ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

295 บัตรค ำศัพท์ภำษำจีนส ำหรับพนักงำนต้อนรับส่วนหน้ำ หรรษำ จุ่งพิวัฒน์ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

296 โบชัวร์แนะน ำกำรสมัครอิเล็กทรอนิกส์วีซ่ำ ฉบับภำษำจีนและอังกฤษ รัชฎำ เพ่ิมพูล 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

297 โบรชัวร์ส ำหรับสินค้ำไม้ไผ่ฉบับ ไทย-จีน-อังกฤษ รัญชนำ จันทร์อ่อน 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

298 โบรชัวร์อธิบำยประโยชน์และลักษณะของวัคซีนส ำหรับเด็ก วัลลี ดีวุ่น 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

299 ประเทศจีนบนเส้นทำงสังคมนิยม = 中国特色社会主义道路 เจ้ิน, เชียง 2561 2 แสงดำว

300 ประวัติศำสตร์จีน ค.ศ. 1900-1949 ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ, 2484- 2561 1 บริษัท ส ำนักพิมพ์สร้ำงสรรค์ จ ำกัด

301 ปำกน้ ำเมืองท่ำโบรำณ : ควำมเช่ือและวิถีชีวิตของชำวจีน พรพรรณ จันทโรนำนนท์ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

302 ป้ำยอธิบำยกำรใช้งำนและป้ำยแจ้งเตือนพร้อมส่ือวีดีโอกำรให้บริกำรเพ่ือลูกค้ำชำวจีน ชมพูนุช วังหอม 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

303 ไป๋อ๋ินน่ำ : หมู่บ้ำนลับล้ีริมฝ่ังน้ ำ ฉือ, จ่ือเจ้ียน. 2561 1 บริษัท นำนมีบุ๊คส์ จ ำกัด

304 แผนท่ีท่องเท่ียวในเยำวรำชและสถำนท่ีส ำคัญในกรุงเทพ กุลณัฐ พระภูมิ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

305 แผ่นป้ำยพ้ืนท่ีกำรให้บริกำรศูนย์บรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 ภำษำวรรจณำ แซ่ต้ัง 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

306 แผ่นพับ/โปสเตอร์ประชำสัมพันธ์ค่ำยตำมรอยวัฒนธรรมภำคฤดูใบไม้ผลิ 2 ภำษำ (ไทย-จีน) เจนจิรำ บัวอุไร 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

307 แผ่นพับธุรกิจกำรค้ำออนไลน์ข้ำมพรมแดนของประเทศจีน 2561 (ฉบับภำษำไทย) ภำกมล อัครโยธินกุล 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

308 แผ่นพับแนะน ำโคมไฟ outdoor ภำนรินทร์ เรืองวัชรเมธี 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

309 แผ่นพับหน้ำท่ีและอ ำนำจของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 (ฉบับแปลภำษำจีน)พรพิมล ทำยะบวร 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

310 พิชิตไวยำกรณ์ภำษำจีน - 2561 4 แมนดำริน เอดูเคช่ัน

311 ไฟล์เสียงประกำศและส่ือข้อมูลประชำสัมพันธ์ส ำหรับผู้โดยสำรชำวจีนของสำยกำรบินไทยไลอ้อนแอร์ปุณณภำ จันทรำประภำเวช 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

312 มองตะเกียบ เห็นป่ำไผ่. เล่ม 2 นิธิพันธ์ วิประวิทย์. 2561 1 บำงกอกโพสต์

313 มองตะเกียบ เห็นป่ำไผ่. เล่ม 3 นิธิพันธ์ วิประวิทย์. 2561 1 บำงกอกโพสต์

314 ยงเจ้ิง ฮ่องเต้พิทักษ์ต้ำชิง. เล่ม 3, ตอนจอมรำชันหรือทรรำช เอ้อ, เยว่เหอ 2561 1 มติชน

315 ยอดกุนซือทะลุมิติ. 10 มู่อ้ี 2561 1 มติชน

316 ยอดกุนซือทะลุมิติ. 9 มู่อ้ี 2561 1 มติชน

317 รำคจริต หลิว, ต๋ำหลิน 2561 1 โนเบ้ิลบุ๊คส์

318 เร่ืองทีไม่เคยเล่ำในวังต้องห้ำม หวัง, อีเฉียว 2561 3 มติชน

319 เลียดก๊ก : ฉบับคนรุ่นใหม่ สุขสันต์ วิเวกเมธำกร 2561 1 ส ำนักพิมพ์บ้ำนพระอำทิตย์

320 วิถีแห่งอ ำนำจ จูหยวนจำง เสถียร จันทิมำธร 2561 1 มติชน

321 ศำลเจ้ำจีนในกรุงเทพฯ อชิรัชญ์ ไชยพจน์พำนิช 2561 2 มติชน

322 สนทนำภำษำจีนแบบเร่งรัดธุรกิจกำรค้ำ - 2561 1 แมนดำริน เอดูเคช่ัน

323 สนุกกับกำรเรียนภำษำจีนด้วยตนเอง ส ำหรับธุรกิจ ส่ีว์, กวงฮุย 2561 1 บริษัท ส ำนักพิมพ์ประพันธ์สำส์น จ ำกัด

324 สมุดแนะเคร่ืองจักร (sany family product) และอะไหล่ จีน-ไทย ศิรินำถ บุญเมือง 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

325 สำมก๊ก ฉบับ วินทร์ เลียววำริณ วินทร์ เลียววำริณ 2561 1 บริษัท 113 จ ำกัด

326 สำวไทยแก้มแดงด้วยวิตำมินแสนวิเศษ ณัฎฐณิชำ จัดพล 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

327 ส่ิงท่ีควรท ำและไม่ควรท ำในสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวนิยม ชนิชำ อ่ิมเจริญ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

328 หนังสือข้อมูลเชิงอรรถเร่ืองนวนิยำยหงส์ขังรัก 5 เล่ม เชิงชำญ คงเปล่ียม 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

329 หนังสือคู่มือแนะน ำบริษัท นูทริกซ์ จ ำกัด(มหำชน) ฉบับภำษำจีน - ภำษำอังกฤษ รชฏ โชติมงคล 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

330 หัดอ่ำนภำษำจีนกลำง ม. อ้ึงอรุณ 2561 1 อรุณรุ่ง
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331 อย่ำเรียกฉันว่ำนังแพศยำ หลิว, เจ้ินอว๋ิน 2561 1 มติชน

332 ฮองเฮำอัปลักษณ์ ธำนี ปิยสุข 2561 1 โนเบ้ิลบุ๊คส์

333 กรงเล็บมังกร : แสนยำนุภำพและบทบำทของกองทัพจีน จุลชีพ ชินวรรโณ 2560 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

334 กำรกระจำยส่ือประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียวจำกถ่ินสยำม-แดนมังกรจีน นิตยำ แซ่ล้ิม 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

335 กำรช่วยเหลือและให้ข้อมูลเบ้ืองต้นกับผู้โดยสำรชำวจีน ศุภิสรำ ทิมเสน 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

336 กำรบริกำรแผนท่ีของเดลต้ำส ำหรับพนักงำนต้อนรับ เกวลิน ต้ังชีววัฒนกุล 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

337 กำรปกครองท้องถ่ินในมณฑลซำนตง สำธำรณรัฐประชำชนจีน นิยม รัฐอมฤต 2560 1 วิทยำลัยพัฒนำกำรปกครองท้องถ่ิน สถำบันพระปกเกล้ำ

338 กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรและกำรติดต่อช่วยเหลือเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับแขกชำวจีนทิพกฤตำ แสวงดี 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

339 กำรพัฒนำรูปแบบแรงจูงใจของบัตรยูเนียนเพย์เพ่ือกำรส่งเสริมกำรขำย ของธนำคำรแห่งประเทศจีน…สมฤทัย ต้ังนวสันต์ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

340 กำรสอบวัดระดับควำมรู้ภำษำจีน นพพิชญ์ ประหว่ัน 2560 6 เพชรประกำย

341 ไกด์บุ๊คแนะน ำพิพิธภัณฑ์บ้ำนจิม ทองป์สัน (ฉบับภำษำจีน) รวิพร ผลพิจิตร 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

342 เข้ำใจง่ำยๆ กับพลังงำน พันพิชำ จู่ห้อง 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

343 คดีดังจำกแฟ้มอำชญำกรรมของซือกง อดุลย์ รัตนม่ันเกษม, เรียบเรียง 2560 1 แสงดำว

344 คมปัญญำ จักรพรรดิเฉียนหลง อดุลย์ รัตนม่ันเกษม. 2560 2 แสงดำว

345 คมปัญญำปรัชญำจีนสอนให้เป็นมังกร ทศ คณนำพร. 2560 2 กู๊ดไลฟ์

346 ควำมรู้เร่ืองชงและเร่ืองน่ำรู้จีน-ไทย ถำวร สิกขโกศล 2560 5 แสงดำว

347 ควำมสนใจในข่ำวสำรของหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้ำ มณฑล ชีวสุนทร 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

348 คอลเลคช่ันชุด "เคร่ืองประดับอัญมณีเลอค่ำกับ 12 นักษัตรของชำวจีน" ณัฐณิชำ วลัญชพฤกษ์ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

349 คู่มือกำรช ำระเงินและกำรใช้ระบบ SWIFT ฉบับจีนแปลไทย ดวงรัตน์ โชติภักดี 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

350 คู่มือกำรท่องโลกสยำมเซอร์เพนทำเรียม วีรำวัลย์ เทศเพ็ญ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

351 คู่มือค ำศัพท์ภำษำจีนท่ีใช้ในแผนกรับประกันคุณภำพ (QA) สุธิดำ ลีนำ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

352 คู่มือค ำศัพท์และแบบฟอร์มภำษำจีนในแผนกต้อนรับส่วนหน้ำ มุกธิดำ ภมรภักดีพิสุทธ์ิ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

353 คู่มือค ำศัพท์และประโยคบทสนทนำภำษำจีนในเชิงธุรกิจกำรโรงแรม ศรีวลี เทศสวัสด์ิ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

354 คู่มือค ำศัพท์แหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทย นุชนันท์ เกษมสรวล 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

355 คู่มือแนะน ำบริษัท ทีซีไอ ทีวี เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์บริษัท (ไทย-จีน) กำนดำ สงวนย้ิม 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

356 คู่มือแนะแนวกำรศึกษำต่อประเทศจีน สุชำวดี แสนค ำ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

357 คู่มือแผ่นพับแนะน ำแท็กซ่ี โดย กองก ำกับกำร 6 กองบังคับกำรต ำรวจท่องเท่ียวและ… อภิญญำ โสมสมบัติ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

358 คู่มือพิชิตกำรสอบ HSK ระดับ 1-2 - 2560 1 ส ำนักพิมพ์ แมนดำริน เอดูเคช่ัน

359 คู่มือพิชิตกำรสอบ HSK ระดับ 3 - 2560 1 ส ำนักพิมพ์ แมนดำริน เอดูเคช่ัน

360 คู่มือพิชิตข้อสอบ Entrance ภำษำจีน PAT 7.4 - 2560 1 ส ำนักพิมพ์ แมนดำริน เอดูเคช่ัน

361 คู่มือภำษำจีนส ำหรับแผนกต้อนรับ โสภิดำ บุญเล้ียง 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

362 แค็ตตำล๊อกผลิตภัณฑ์ท ำควำมเย็น จีน-ไทย ลออลักษณ์ วิจิตรโสภำพันธ์ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

363 จงหัวอ้ีซ่ือ จีนมีเกร็ด สมชำย จิว 2560 2 ยิปซี กรุ๊ป

364 จำกจักรพรรดิสู่สำมัญชน :  อัตชีวประวัติของ อ้ัยชิง เจ่ียวหรอ ฟู่อ้ี จักรพรรดิองค์สุดท้ำยแห่งรำชวงศ์ชิงอ้ัยชิง เจ่ียวหรอ ฟูอ้ี, ค.ศ. 1906-1967 2560 1 แสงดำว

365 จีน-ไทยผูกพันฉันพ่ีน้อง สมยศ ศุภกิจไพบูลย์. 2560 1 ย้อนรอย

366 เจำะลึกเร่ืองจ๋ินซี เล่ำ ชวน หัว 2560 1 ปันปัญญำ

367 เจำะอักษรจีน ชัยรัตน์ กิตติคุณผดุง 2560 2 ส. เอเชียเพรส (1989) จ ำกัด

368 ซำนไห่จิง' : คัมภีร์ขุนเขำและท้องทะเล ซุน, เจ้ียน คุน, ค.ศ. 1991- 2560 1 บริษัท วำรำ พับลิชช่ิง จ ำกัด

369 ซูสีไทเฮำ : หงส์เหนือบัลลังก์ ผู้สร้ำงจีนสมัยใหม่ ชำง, จุง, ค.ศ. 1952- 2560 2 เอสไอเดีย

370 ไตรยุทธศิลป์ : ลูกไม้กำรเมือง อดุลย์ รัตนม่ันเกษม 2560 1 แสงดำว

371 นิยำยอิงประวัติศำสตร์จีน สำมก๊กค ำกลอน ครูพงษ์ 2560 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

372 บล็อกและโบรชัวร์ค ำศัพท์แนะน ำสินค้ำจีน-ไทย ชไมพร เกษภูเขียว 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

373 บัตรประโยคภำษำจีน-อังกฤษข้ันตอนกำรเช็คอิน จิรำวัลย์ อินทะพงษ์ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

374 บุปผำในกุณฑีทอง หวำง, ฉี เชง 2560 1 ศรีปัญญำ
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

375 บุปผำในกุณฑีทอง หวำง, ฉี เชง 2560 1 ส ำนักพิมพ์ดอกหญ้ำ

376 โบรชัวร์แนะน ำส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกภำยในโรงแรม โนโวเทล แบงคอก สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ฉบับภำษำอังกฤษ-จีนภำณุตำ แสงพลัด 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

377 ประโยคภำษำจีนส ำหรับฝ่ำยจัดซ้ือต่ำงประเทศและโบชัวร์แนะน ำสินค้ำ เนำวนิตย์ ยูงมณีรัตน์ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

378 ประวัติศำสตร์จีน รงรอง วงศ์โอบอ้อม. 2560 3 ทอร์ซ

379 ปรัชญำของขงจ๊ือ : ส ำหรับผู้ท่ีเร่ิมเรียนรู้ - 2560 1 สมิต

380 ป้ำยประกำศเพ่ือประชำสัมพันธ์ผู้โดยสำร วรีรัตน์ ต้ังไทยขวัญ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

381 แผ่นพับแนะน ำกำรบริกำรของบริษัทและข้อมูลโลจิสติกส์เบ้ืองต้น (ฉบับ ภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ-ภำษำจีน)นภสร วีรศรุตกรกุล 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

382 แผ่นพับประชำสัมพันธ์กำรใช้บริกำรรถแท็กซ่ีระยะใกล้ ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อรนำถ ฉันทนำวณิชย์ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

383 พจนำนุกรม จีน-ไทย ฉบับสมัยใหม่ (แก้ไขปรับปรุงเน้ือหำเพ่ิมเติม) - 2560 2 ส่ือรวิชญ

384 พิชิตไวยำกรณ์ภำษำจีน ระดับต้น - 2560 2 แมนดำริน เอดูเคช่ัน

385 มองตะเกียบ เห็นป่ำไผ่. [เล่ม 1] นิธิพันธ์ วิประวิทย์. 2560 1 โพสต์บุ๊กส์

386 มังกรเล่ือมลำยนำค : จีนกับโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ ศุภกำร สิริไพศำล 2560 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

387 ไม่เก่งก็ส ำเร็จได้ด้วยวิถีเล่ำป่ี เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2560 1 โนเบ้ิลบุ๊คส์

388 ยงเจ้ิง : ฮ่องเต้พิทักษ์ต้ำชิง เล่ม 1 ตอนเส้นทำงสู่บัลลังก์มังกร เอ้อ, เยว่เหอ 2560 1 มติชน

389 ยงเจ้ิง ฮ่องเต้พิทักษ์ต้ำชิง. เล่ม 2, ตอนฝ่ำมรสุมส่ันคลอนรำชบัลลังก์ เอ้อ, เยว่เหอ 2560 1 มติชน

390 ยอดกุนซือทะลุมิติ 6 มู่อ้ี 2560 1 มติชน

391 ยอดกุนซือทะลุมิติ. 7 มู่อ้ี 2560 1 มติชน

392 ยอดกุนซือทะลุมิติ. 8 มู่อ้ี 2560 1 มติชน

393 ร้อยเร่ืองรำววังต้องห้ำม จ้ำวกว่ำงเชำ 2560 2 มติชน

394 ลอดลำยมังกร : เส้นทำงสำยไหม แห่งศตวรรษท่ี 21 โครงกำรเปล่ียนโลก ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ 2560 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรังสิต

395 วำทะจักรพรรดิคังซี อดุลย์ รัตนม่ันเกษม. 2560 2 แสงดำว

396 วิถีแห่งอ ำนำจ ซูสีไทเฮำ เสถียร จันทิมำธร 2560 1 มติชน
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

397 วีรบุรุษสำมก๊ก : 27 ขุนศึกผู้เป็นเลิศ หล่ี, อันสือ. 2560 1 มติชน

398 ไวยำกรณ์จีนระดับกลำง เมชฌ สอดส่องกฤษ. 2560 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

399 ศัพท์จีนระดับกลำง จุรี สุชนวนิช. 2560 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

400 สนทนำภำษำจีนกลำง จิงซิน 2560 1 Feel Good

401 สมุดค ำศัพท์จีน ค ำแปล ค ำอ่ำนส ำหรับโรงแรม ปำริมำ ลิขิตวัชรกุล 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

402 สะใภ้คนจีน จเด็จ ก ำจรเดช 2560 1 ผจญภัยส ำนักพิมพ์

403 สำมก๊กเล่ำ พระพุทธเจ้ำสอน รำช รำมัญ 2560 1 ปรำชญ์ส ำนักพิมพ์

404 สำรพันค ำถำม เร่ืองจริงหรือแต่งเสริมในจดหมำยเหตุสำมก๊ก ฉบับเฉินโซ่ว ยศไกร ส.ตันสกุล 2560 1 สยำมควำมรู้

405 ส่ือกำรสอนเพ่ือยกระดับควำมรู้ภำษำไทยส ำหรับชำวจีน กนกพร เท่ียงธรรม 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

406 ส่ือข้อมูลกำรต่อเคร่ือง 4 รูปแบบส ำหรับผู้โดยสำรชำวจีนและพนักงำนของบริษัท กำรบินไทย…ณัฐภัทร วิทูรำภรณ์ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

407 ส่ือน ำเสนอผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปของบริษัท เซย์ไฮ กู๊ด จ ำกัด ช่ืนฤดี วิริยำนนท์ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

408 ส่ือประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้กำรส่ือสำรภำษำจีนข้ันพ้ืนฐำน สุรีย์รัตน์ บรรพตศิขร 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

409 ส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือกำรยกระดับคุณภำพควำมปลอดภัยของผู้ป่วยชำวจีน พัฐธนิสำ แซ่ต้ัง 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

410 สุภำษิตจีน เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล 2560 1 คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

411 หมิงสือลู่-ชิงสือลู่ : บันทึกเร่ืองจริงแห่งรำชวงศ์หมิงและรำชวงศ์ชิง ตอนว่ำด้วยสยำม และ... วินัย พงศ์ศรีเพียร 2560 1 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ

412 หยุดโลกร้อนด้วยมือเรำ โชติยำพร ทำป้อง 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

413 หลังส้ินบัลลังก์มังกร : ประวัติศำสตร์จีนยุคเปล่ียนผ่ำน เส้ำ, หย่ง 2560 1 มติชน

414 องค์หญิงไท่ผิง - 2560 1 โนเบ้ิลบุ๊คส์

415 อัลบ้ัมควำมรู้ภำษำจีนท่ีใช้ในองค์กร ศวิตำ ดำวชมพู 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

416 เอกสำรภำษำจีนท่ีใช้ในแผนกซักรีดส ำหรับผู้เข้ำพักท่ีใช้ภำษำจีนในกำรส่ือสำร โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ตชนำกำนต์ บุหงำรัตน์ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

417 ฮุนจึงเหลำ ล่อ, กวนตง, ค.ศ. 1300-1400? 2560 1 ศรีปัญญำ

418 25 ปี อำเซียน-จีน จำกเพ่ือนบ้ำนสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศำสตร์ - 2559 2 กรมอำเซียน กระทรวงต่ำงประเทศ
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

419 4,000 ค ำศัพท์ 3 ภำษำ ไทย-จีนกลำง-อังกฤษ นพพิชญ์ ประหว่ัน. 2559 1 Feel good

420 7 มหำจักรพรรดิจีน ประวัติศำสตร์ปฐมบุรุษผู้สร้ำงจักรวรรดิ วีระชัย โชคมุกดำ 2559 2 ยิบซี

421 7,000 ค ำศัพท์จีนกลำง เล่มเดียวจบครบทุกหมวด เฉิงเหล่ำซือ 2559 1 เพชรประกำย

422 Chineasy เก่งจีนได้ไม่ต้องจ ำ เส่ียวหลัน. 2559 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

423 Li Ka-Shing จำกชำยขำยดอกไม้ผู้กลำยเป็นมหำเศรษฐี หล่ี, เจ๋อเหวิน 2559 2 ยิปซี กรุ๊ป

424 Say Chinese & English now! คุยจีน-อังกฤษคล่อง ท่องไปได้ท่ัวโลก! - 2559 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

425 Slang จีนสนุกจัง Maneeploy 2559 2 ส.เอเซียเพรส (1989)

426 กลยุทธ์ซุนกวนชนะได้ไม่ต้องเหน่ือย เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป 2559 1 นำนำ

427 กำรเมืองในองค์กรสไตล์สำมก๊ก เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป 2559 1 แสงดำว

428 กำรส ำรวจควำมต้องกำรของพนักงำนต่อกำรจัดกำรภำยในของบริษัทกำรค้ำขนำดเล็ก สุจรรย์จิรำ พลอยมุข 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

429 กำรเสริมทักษะภำษำจีน สำยฝน วรรณสินธพ 2559 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

430 กำรออกเสียงภำษำจีนกลำงโดยระบบพินอิน ศิริเพ็ญ ก ำแพงแก้ว. 2559 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

431 เก่งจีนทันใจ! ม. อ้ึงอรุณ. 2559 1 บิสคิต

432 เก่งศัพท์จีน 3,000 ค ำใน 30 วัน นภัทร อภิรักษ์เสนำ. 2559 1 คำร์เปเดียมเมอร์

433 เก้ียซุงฮวดไช้ : ลูกหลำนกตัญญูโชคดี จิตรำ ก่อนันทเกียรติ 2559 1 แสงดำว

434 แก่นขงจ๊ือ : ควำมหมำยแห่งชีวิตแท้จริง และปัญญำท่ีย่ิงใหญ่ นิพำดำ วิริยะวงศ์พำนิช 2559 1 แสงดำว

435 ควำมรักใดจะไม่ปวดร้ำว ชวนหนี 2559 3 นำนมีบุ๊คส์

436 คัมภีร์สนทนำจีนธุรกิจฉบับมืออำชีพ ลุย, ยำนฮุย 2559 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

437 ค ำวิเศษณ์ท่ีใช้เสียงเฉพำะเจำะจง ไทย-จีน - 2559 1 ตถำตำ

438 ค ำสำปมรณะ วำระสุดท้ำยของรำชวงศ์ชิง 3. ตอน"คืนร่ำง" เจ่ียนเชียนอ้ำย 2559 1 โพสต์

439 คิดแบบขงเบ้งเปล่ียนแมวเป็นรำชสีห์ ปรีชำพล เสรีวิริยะกุล 2559 1 นำนำ

440 โครงกำรกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำโครงกำรค่ำยภำษำจีนภำคฤดูร้อน/ฤดูหนำว รำตรี ฉ่ัวตระกูล 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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หน้าท่ี 21         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

441 จีนในอนำคต - 2559 1 ชุมศิลป์ธรรมดำ

442 โจโฉ ยอดคนจอมอหังกำร หวังเสียวเหล่ย 2559 1 โพสต์บุ๊กส์

443 ช่ือ แซ่ และระบบตระกูลแซ่ : อัตลักษณ์ส ำคัญเบ้ืองต้นของคนจีน ถำวร สิกขโกศล. 2559 2 แสงดำว

444 ตงกง ต ำหนักบูรพำ เฝยหว่อซือฉุน 2559 2 สยำมอินเตอร์บุ๊ค

445 ทำงลัดเขียนอักษรจีน เหยียน, เกำ. 2559 2 แมนดำริน เอดูเคช่ัน

446 เทพรัตนทรงช่วยพัฒนำงำนตรุษจีนเยำวรำชให้เด่นงำม แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย 2559 5 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

447 ประวัติศำสตร์ศิลปะจีน = History of chinese art = 中國藝術歷史 ก ำจร สุนพงษ์ศรี, 1937-  2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

448 พลิกประวัติศำสตร์ เส้นทำงสำยไหม แฮนเซน, วำเลอรี, $d ค.ศ. 1958- 2559 1 มติชน

449 พิชิตค ำศัพท์ HSK ระดับ 6 - 2559 1 แมนดำริน

450 พ้ืนฐำนภำษำจีน สุชำดำ ต้ังทำงธรรม. 2559 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

451 ภำษำจีน 360 องศำ พรรณิกำ ชวนำทนุสรณ์. 2559 1 Life Balance

452 ภำษำจีนเพ่ือกำรส่ือสำร รัตนำ จันทรสำรโสภณ 2559 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

453 ภำษำจีนระดับต้น 1 (ฉบับปรับปรุง) เหยิน, จ่ิงเหวิน, ค.ศ. 1964- 2559 1 บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

454 ภำษำจีนระดับต้น 2 (ฉบับปรับปรุง) เหยิน, จ่ิงเหวิน, ค.ศ. 1964- 2559 1 บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

455 มิติใหม่ควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตไทย-จีน 40 ปี - 2559 2 วิทยำลัยนำนำชำติปรีดี พนมยงค์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

456 ไม้เท้ำตีสุนัข กัวจ้ิงอว่ี 2559 2 มติชน

457 ยอดกุนซือทะลุมิติ 4 มู่อ้ี 2559 1 มติชน

458 ยอดกุนซือทะลุมิติ 5 มู่อ้ี 2559 1 มติชน

459 ยุทธศำสตร์จีนบนเวทีโลก ไชยสิทธ์ิ ตันตยกุล 2559 3 โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮ้ำส์

460 รวมค ำศัพท์และตัวอย่ำงข้อสอบ YCT ระบบใหม่ พร้อมตะลุยโจทย์ข้อสอบ HSK ระดับต้น - 2559 1 เพชรประกำย

461 รำชส ำนักจีนหันซ้ำย โลกหันขวำ หวังหลง 2559 2 มติชน

462 รำยงำนวิจัยโครงกำรพระรำชด ำริในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีอันเน่ืองมำจำกกำรเสด็จฯ เยือนสำธำรณรัฐประชำชนจีน- 2559 2 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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หน้าท่ี 22         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

463 เร้นรักบุปผำหยก หลิน, จินนี 2559 1 อรุณ

464 ลวง โหว, เหวินหย่ง 2559 2 แมงมุมบุ๊ก

465 วิถีแห่งอ ำนำจโจโฉ เสถียร จันทิมำธร. 2559 1 มติชน

466 วิถีแห่งอ ำนำจลกซุน เสถียร จันทิมำธร. 2559 1 มติชน

467 ศำลเจ้ำศรัทธำสถำนแห่งบำงกอก - 2559 3 ส ำนักผังเมือง กรุงเทพมหำนคร

468 สนทนำภำษำจีนในชีวิตประจ ำวันและในธุรกิจ ไอรีน เป 2559 1 ดวงกมลพับลิชช่ิง

469 สนทนำภำษำจีนในต่ำงแดน - 2559 1 แมนดำรินเอดูเคช่ัน

470 สองพิสดำรต ำนำนยุทธ์ เจ้ิงฟง 2559 12 สยำมอินเตอร์บุ๊ค

471 ส ำเพ็ง : ประวัติศำสตร์ชุมชนชำวจีนในกรุงเทพฯ - 2559 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

472 สีจ้ินผิง ยุทธศำสตร์กำรบริหำรประเทศ สีจ้ินผิง. 2559 2 มติชน

473 สุมำอ้ีพลังเครือข่ำยสู่ชัยชนะ ยศไกร ส.ตันสกุล 2559 2 นำนำ

474 อักษรข้ำงในอักษรจีนตัวย่อ ส่วนประกอบตัวอักษรจีนสมัยใหม่ นพพิชญ์ ประหว่ัน. 2559 3 เพชรประกำย

475 อัจฉริยะ 100 หน้ำประวัติศำสตร์จีน สุกัญญำ มกรำวุธ. 2559 1 อมรินทร์

476 อำเซียน-จีน ท้ังปีนเกลียวท้ังเก่ียวก้อย เกียรติชัย พงษ์พำณิชย์ 2559 3 แสงดำว

477 อ่ำนคนทะลุใจ ด้วยกลยุทธ์สำมก๊ก เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป 2559 1 แสงดำว

478 100 ส ำนวนจีนเก่ียวกับตัวเลข - 2558 1 ตถำตำ

479 140 อักษรจีนท่ีใช้บ่อยท่ีสุด - 2558 1 แมนดำริน เอดูเคช่ัน

480 701 เจำะจำรชนแดนมังกร ม่ำยเจีย 2558 2 มติชน

481 Quick Chinese ภำษำจีนพูดเลย! พรเพ็ญ เลิศชัยพัฒนกุล 2558 1 พรำว

482 กวนอู ขุนศึกผู้กลำยเป็นเทพ กิตติ โล่ห์เพชรัตน์ 2558 1 ก้ำวแรก

483 กำรจัดกำรปัญหำภำยในหอพัก วรรณำ ผอมปิด 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

484 กำรจัดท ำคู่มือภำพค ำศัพท์ภำษำจีนเบ้ืองต้นท่ีใช้ในกำรสนทนำภำยในโรงแรมลีโนวำส ำหรับ... รุจิตรำ แจ้งพันธ์ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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หน้าท่ี 23         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

485 กำรจัดท ำป้ำยประกำศแจ้งเท่ียวบินล่ำช้ำและเปล่ียนประตูข้ึนเคร่ืองของบริษัท โอเรียนท์ ไทย...กำญต์ุณภัส ภูริมิตร 2558 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

486 กำรแปลข่ำวหนังสือพิมพ์ภำษำจีนเป็นภำษำไทย ดวงกมล ภำจ ำรงค์ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

487 กำรส ำรวจพฤติกรรมกำรใช้บัตรเครดิต วิภำวี หำญเจริญพิพัฒน์ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

488 เก่งภำษำจีนง่ำยๆ อ่ำนออก พูดได้ เหมือนเจ้ำของภำษำ - 2558 1 นำนำส ำนักพิมพ์

489 คมผู้น ำในสำมก๊ก เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2558 1 สุขภำพใจ

490 ควำมงำมใน "ประเทศจีน" ของบริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จ ำกัด ศุภณัฐ หำญประมุขกุล 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

491 คังซี จอมจักรพรรดิต้ำชิง เอ้อเยว่เหอ 2558 6 มติชน

492 คัมภีร์เม่ิงจ่ื เม่ิงจ่ือ 2558 1 openbooks

493 ค ำศัพท์ท่ีใช้ในแผนกจัดซ้ือ รังสิยำ แซ่อ้ึง 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

494 ค ำสำปมรณะ วำระสุดท้ำยของรำชวงศ์ชิง 1. ตอน"ค ำสำป" เจ่ียนเชียนอ้ำย 2558 1 โพสต์

495 คิดอย่ำงจีน ส. สุวรรณ. 2558 2 พิรำบ

496 คิดอย่ำงจีน ส. สุวรรณ 2558 1 เป็นสำระ

497 คู่มือกำรใช้ระบบ (KIOSK) รถรับจ้ำงสำธำรณะ (รถแท็กซ่ี) ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จุฑำทิพ พิณประเสริฐ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

498 คู่มือกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน ฉบับปรับปรุง - 2558 1 แมนดำริน

499 คู่มือควำมรู้พ้ืนฐำนเก่ียวกับยำงรถยนต์และค ำศัพท์ภำษำจีนท่ีใช้เป็นประจ ำในแผนก Mixing ...โชติกำ นวลรัตน์ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

500 คู่มือค ำศัพท์ 3 ภำษำ (ไทย-จีน-อังกฤษ)ส ำหรับใช้ในพิพิธภัณฑ์บ้ำนจิม ทอมป์สัน กชวรรณ ฉำยำรัตน์ 2558 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

501 คู่มือค ำศัพท์และตัวอย่ำงประโยคในกำรให้บริกำรผู้โดยสำรชำวจีนในส่วนพนักงำนภำคพ้ืน... มธุมน สวรรค์สมบัติ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

502 คู่มือพกพำไปเรียนจีน ศกุณตลำ เป้ำทอง 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

503 คู่มือพิชิตกำรสอบ HSK - 2558 5 แมนดำริน เอดูเคช่ัน

504 คู่มือภำษำจีนเบ้ืองต้น คู่มือแนะน ำกำรท่องเท่ียวแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ภัทรียำ คงช่ืนสิน 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

505 คู่มือภำษำจีนส ำหรับพนักงำนกำรโดยสำรภำคพ้ืน ปิยพร ค ำอ้ำย 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

506 คู่มือภำษำจีนส ำหรับโรงแรมแผ่นพับประชำสัมพันธ์โรงแรมเอกสำรแจ้งสิทธิประโยชน์ส ำหรับ…ธนดล จีรสันติวงศ์ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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หน้าท่ี 24         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

507 คู่มือเย่ียมชมโรงงำนพำซำญ่ำและซีดีเสียง ฉบับภำษำจีน ทิพยำภรณ์ คนำวนิค 2558 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

508 คู่มือสนทนำภำษำจีนส ำหรับผู้ขับข่ีรถรับจ้ำงสำธำรณะ (รถแท๊กซ่ี) ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิวรัญญำ ญำติสวัสด์ิกุล 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

509 คู่มือส ำหรับนักศึกษำจีน (ฉบับย่อ) ผกำทิพย์ หม่ืนโท่น 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

510 คู่มือส ำหรับผู้ท่ีต้องกำรฝึกงำนต่อประเทศจีน ณัฐพร ฐิตินันท์ถำวร 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

511 จดหมำยเหตุสำมก๊ก ตอน ยอดกุนซือง่อก๊ก ยศไกร ส.ตันสกุล 2558 1 แสงดำว

512 จดหมำยเหตุสำมก๊ก ตอน ยอดกุนซือจ๊กก๊ก ยศไกร ส.ตันสกุล 2558 1 แสงดำว

513 จ๋ินซีฮ่องเต้ ผู้ไร้เมตตำส่ังฆ่ำโหดแบบทรมำนสุดๆ รวิโรจน์ 2558 1 อนิเมท กรุ๊ป

514 เจินหวนจอมนำงคู่แผ่นดิน หลิวเล่ียนจ่ือ 2558 11 สยำมอินเตอร์บุ๊ค

515 โจวเอินไหล รัฐบุรุษจีน เชำวน์ พงษ์พิชิต 2558 2 มติชน

516 ชุมนุมมังกรซ่อนพยัคฆ์ (ฉบับคืนยุทธจักร) เสถียร จันทิมำธร. 2558 1 มติชน

517 แซ่เซียว และสำยสกุล ส. ศิวรักษ์ ถำวร สิกขโกศล. 2558 1 ศูนย์ไทยธิเบต

518 ต้ังฮ่ัน พงศำวดำรจีน - 2558 1 ยิปซี

519 เต้ำเต๋อจิง : คัมภีร์เต๋ำ เหลำจ่ือ. 2558 1 ก้ำวแรก

520 เต้ำเต๋อจิง : คัมภีร์เต๋ำ เหลำจ่ือ. 2558 1 ก้ำวแรก

521 บุปผำซ่อนจันทร์ หลิน, จินนี 2558 1 อรุณ

522 ประโยคอมตะประวัติศำสตร์จีน เหยียนมู่สุ่ย 2558 1 โพสต์

523 ปัญญำ ชำ จีน ภิญโญ ไตรสุริยธรรมำ. 2558 2 โอเพ่น บุ๊คส์

524 ปัญหำกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยแผนกำรเรียนศิลป์... ธุมวดี สิริปัญญำฐิติ. 2558 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

525 แปดเทพแห่งโชคชัย โป๊ยเซียน ฉบับคนเดินดิน เล่ำชวนหัว. 2558 1 ปันปัญญำ

526 แผ่นพับแนะน ำโรงพยำบำลเป็นภำษำจีน วิจิตรำ กันนิยม 2558 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

527 แผนลวงหักเหล่ียมเซ่ียงไฮ้ เส่ียวไป๋ 2558 1 มติชน

528 พจนำนุกรมจีน-ไทย ฉบับวำยซีที : ค ำหลักส ำหรับผู้เรียนภำษำจีนเบ้ืองต้น บุญเรือง มำนะสุรกำร 2558 2 ไอยรำ12
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หน้าท่ี 25         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

529 พจนำนุกรมภำพถ่ำย 3 ภำษำ อังกฤษ-จีน-ไทย ฉบับสมบูรณ์ - 2558 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

530 พูดจีนเก่งมำก! หวงเหล่ำซือ 2558 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

531 แฟ้มแนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียว sight-seeing tours และรำยช่ือสำยกำรบินเทียบภำษำอังกฤษ…ธเนศ ธัญธนกิจ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

532 ภำษำจีนส ำหรับมัคคุเทศก์ ธเนศ อ่ิมส ำรำญ 2558 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

533 มหำอำณำจักรและสุดยอดสมบัติจีน อดุลย์ รัตนม่ันเกษม. 2558 3 แสงดำว

534 มิตรภำพไทย-จีน : ใต้ร่มพระบำรมี สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี - 2558 1 มหำวิทยำลัยรังสิต

535 ยอดวีรชนสำมก๊ก : 33 ผู้มีใจสูง หล่ี, อันสือ. 2558 2 มติชน

536 รอยย้ิมและน้ ำตำของหัวใจ เซ่ีย, หว่ำนอ๋ิง 2558 5 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

537 รอยย้ิมและน้ ำตำของหัวใจ เซ่ีย, หว่ำนอ๋ิง 2558 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

538 ร้ำนน้ ำชำ บทละครพูด 3 องก์ = Tea house : a play in three acts = 茶馆 เหลำเส่อ 2558 3 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

539 รำยกำรสอนค ำศัพท์วัยรุ่นไทยในปัจจุบัน รินรฏำ ล้ีวีรำกูล 2558 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

540 รำยงำนเก่ียวด้วยสถำนกำรณ์บำงประกำรในกรุงนำนกิง อภิบำลรำชไมตรี (ต่อม),  พระยำ 2558 1 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ

541 รู้ศัพท์ 300 ค ำ ก็พูดอ่ำนเขียนภำษำจีนได้ วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์. 2558 1 อินส์พัล

542 เรียนศัพท์จีนวันละนิด พูดจีนวันละหน่อย กวนเหล่ำซือ 2558 1 Dดี

543 เร่ืองชวนหัวในยุครำชวงศ์จีนหรรษำสองพันปี = 中国古代笑话 วริษฐ์ ล้ิมทองกุล. 2558 4 บ้ำนพระอำทิตย์

544 ลับเฉพรำะ จีน ทุกเร่ืองท่ีไม่จ ำเป็นต้องรู้ ฟอร์บ, สก๊อตต์. 2558 1 อมรินทร์คอมมิกส์ อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

545 วัฒนธรรมแต้จ๋ิว อดุลย์ รัตนม่ันเกษม. 2558 3 แสงดำว

546 วำทกรรมกำรทูตจีนร่วมสมัย : ควำมหมำยและบทบำท พัชนี ต้ังยืนยง 2558 2 ศูนย์จีนศึกษำ สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำฯ

547 วิถีแห่งอ ำนำจเจงกิสข่ำน เสถียร จันทิมำธร 2558 3 มติชน

548 วิถีแห่งอ ำนำจบูเช็กเทียน เสถียร จันทิมำธร. 2558 2 มติชน

549 ไวยำกรณ์จีนระดับต้น เมชฌ สอดส่องกฤษ 2558 2 ภำษำและวัฒนธรรม

550 ไวยำกรณ์จีนระดับต้น เมชฌ สอดส่องกฤษ 2558 1 ภำษำและวัฒนธรรม
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หน้าท่ี 26         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

551 ศัพท์จีนระดับต้น จุรี สุชนวนิช 2558 1 ภำษำและวัฒนธรรม

552 ศิลปินหญิงในประวัติศำสตร์ศิลปะจีน ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศำล. 2558 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

553 สงครำมสำมก๊ก : 26 ยุทธวิธีสู่ชัยชนะ หล่ี, อันสือ 2558 2 มติชน

554 สนทนำจีนสุดฮิต พิชิตทุกสถำนกำรณ์ ด้วย real Chinese conversation คิม, ฮเยกยอง 2558 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

555 สำมก๊กฉบับล่ิวล้อ ว่ำด้วยอัศวิน ฮูหยินและฮ่องเต้ เล่ำชวนหัว. 2558 1 ปันปัญญำ

556 ส ำนวนจีนย่ิงอ่ำนย่ิงเก่ง - 2558 1 อมรินทร์

557 ส ำนวนจีนย่ิงอ่ำนย่ิงสนุก - 2558 1 อมรินทร์

558 ส ำรวจข้อมูลโรงแรมและท่ีพักระดับ 2-5 ดำวในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และบริเวณโดยรอบท่ำ... นภัสวรรณ เอ้ือเกิดอำรีย์ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

559 ส่ือกำรสอนภำษำจีนพ้ืนฐำนท่ีใช้ในชีวิตประจ ำวัน วิทยำลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหำรธุรกิจ พิรำอร จันทร์เปรม 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

560 สุดยอดคัมภีร์ไวยำกรณ์จีน ฉบับสมบูรณ์ เหยิน จ่ิงเหวิน. 2558 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

561 สุดยอดศัพท์จีนควรรู้และเตรียมสอบ YCT & HSK (1 -3) - 2558 2 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

562 สุภำษิตจีนสอนใจ : 3 ภำษำ จีน-อังกฤษ-ไทย นำรีรัตน์ บัวบำนพร้อม 2558 1 ประพันธ์สำส์น

563 หนังสือคัดอักษรจีน. ภำค 1 - 2558 2 เดียร์ เดียร์

564 หนังสือคัดอักษรจีน. ภำค 2 - 2558 2 เดียร์ เดียร์

565 หนังสือคัดอักษรจีน. ภำค 3 - 2558 3 เดียร์ เดียร์

566 หลักสูตรงำนศิลปะส ำหรับเด็กวัย 3-12 ปี พร้อมคู่มือประดิษฐ์ (ฉบับภำษำจีน) ภำวิณี อ่อนหวำน 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

567 หัดอ่ำนภำษำจีนกลำง ฉบับใช้บ่อย เหล่ำเจำซือ 2558 1 ห่ิงห้อย

568 108 ค ำศัพท์ใหม่ในสังคมออนไลน์ - 2557 1 แมนดำริน เอดูเคช่ัน

569 กลศึกพิสดำรในสำมก๊ก บุญศักด์ิ แสงระวี. 2557 2 สุขภำพใจ

570 ก ำเนิดคนแต้จ๋ิววิวัฒนำกำรจำกอดีตถึงปัจจุบัน อดุลย์ รัตนม่ันเกษม 2557 1 แสงดำว

571 เก่งภำษำจีนด้วยตัวเอง นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์ 2557 1 สถำพรบุ๊คส์

572 เก่งศัพท์จีนเล่มเดียวเอำอยู่! หวงเหล่ำซือ. 2557 1 บิสคิต
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หน้าท่ี 27         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

573 คังซี จอมจักรพรรดิต้ำชิง เอ้อเยว่เหอ 2557 4 มติชน

574 คังซี จอมจักรพรรดิต้ำชิง เอ้อเยว่เหอ 2557 1 มติชน

575 ค ำกริยำวิเศษณ์จีนกลำงสมัยใหม่ ตงจิง 2557 1 โรงพิมพ์ภำพพิมพ์

576 ค ำสันธำนและค ำบุพบทจีนกลำง ตงจิง 2557 1 เกลอเรียน

577 จดหมำยเหตุสำมก๊ก. ตอนยอดขุนพลจ๊กก๊ก ยศไกร ส.ตันสกุล 2557 1 ปรำชญ์

578 จำกบูรพำสู่อุษำคเนย์ อู๋ จ้ี เยียะ, ค.ศ. 1905-1992 2557 8 โพสต์ พับลิชช่ิง

579 จีน อำรยธรรมย่ิงใหญ่แต่โบรำณแห่งตะวันออก ดวงธิดำ รำเมศวร์. 2557 1 แพรธรรม ส ำนักพิมพ์

580 จีนจ ำง่ำย Mind pictures เซ่ียหมิงอ้ำย 2557 1 อมรินทร์

581 เจ็ดวันหลังควำมตำย หยูหัว 2557 1 เอโนเวล

582 ชีวิตและปรัชญำม่อจ๊ือ(บัคจ๊ือ)เมธีแห่งควำมรักควำมเมตตำ เจ้ำ ฝู 2557 1 แสงดำว

583 ไซ่ฮ่ัน (พงศำวดำรจีน) - 2557 1 ยิปซี

584 ดอกไม้ไร้รำก หมิน, อันฉี, ค.ศ. 1957- 2557 1 มติชน

585 ต้นก ำเนิดง้ิวจีน - 2557 1 สุขภำพใจ

586 ตลอดกำลน่ะนำนแค่ไหน เถ่ียหนิง 2557 3 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

587 ตลอดกำลน่ะนำนแค่ไหน เถ่ียหนิง 2557 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

588 ต ำนำนรักทุ่งสีเพลิง ม่ัวเหยียน 2557 1 เอโนเวล

589 ต่ึงหน่ังเก้ีย จิตรำ ก่อนันทเกียรติ. 2557 1 สุขสมบูรณ์

590 เถ้ำแก่จีนสอนลูกให้รวย คนแซ่เล้ง 2557 1 Dดี

591 เทศกำลจีนและกำรเซ่นไหว้ ถำวร สิกขโกศล. 2557 1 มติชน

592 นำมำนุกรมสำมก๊ก ฉบับแฟนพันธ์ุแท้ ชัชวนันท์ สันธิเดช 2557 1 ชวนอ่ำน

593 นิทำนคนรวย เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2557 1 ปรำชญ์

594 ประวัติกำรอพยพของชำวจีนไหหล ำ หวังยีชุน 2557 2 มูลนิธิกำรศึกษำและวัฒนธรรมไหหล ำฯ
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หน้าท่ี 28         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

595 ประวัติศำสตร์จีน มหำอ ำนำจผู้กุมชะตำโลกจำกโบรำณถึงปัจจุบัน วีระชัย โชคมุกดำ 2557 2 ยิปซี

596 ประวัติศำสตร์ลับหลังวังซูสีไทเฮำ ปร๊ินเซสเต๋อหลิง 2557 1 มติชน

597 ปรัชญำขงจ๊ือชีวิตรุ่งโรจน์ด้วยเก่งและดี จงเฉิง 2557 1 แสงดำว

598 ปรัชญำค ำคมสำมก๊ก สำละ บุญคง 2557 2 ก้ำวแรก

599 ปรัชญำจำงจ๊ือมรรควิถีของมนุษย์ท่ีแท้ จุยจ๊ือ 2557 1 แสงดำว

600 ปรัชญำเม่งจ๊ือวิถีแห่งเมตตำง่ำยดุจพลิกของเล่นบนฝ่ำมือ จวินจ่ือ 2557 1 แสงดำว

601 เปิดต ำนำนผ่ำนอักษรจีน โจว, เซ่ียวเทียน 2557 2 มติชน

602 เปิดหน้ำกำกขงเบ้ง ฉบับรวมเล่ม เล่ำชวนหัว. 2557 1 เคล็ดไทย

603 พิชิตศัพท์จีน กำนเชียงกัว 2557 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

604 พูดจำภำษำจีน : คู่มือสนทนำภำษำจีนและภำษำอังกฤษ ฉบับท่องเท่ียว - 2557 1 ส่ือรวิชญ

605 พูดจีนกันเถอะ กวนเหล่ำซือ 2557 1 Dดี

606 พูดจีนให้แตกต้องแหกปำก กวนเหล่ำซือ 2557 1 Dดี

607 พูดได้พูดดีภำษำจีน ภัณฑิลำ เลิศเภสัชวิทยำ 2557 1 อมรินทร์

608 ฟัง-พูด-อ่ำน-เขียน เรียนจีนกลำง ฉบับสมบูรณ์ พรรณำภำ สิริมงคลสกุล. 2557 3 Languages House Publishing

609 ภำษำจีนธุรกิจ (ส ำหรับผู้เรียนชำวไทย) ประพิณ มโนมัยวิบูลย์. 2557 3 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

610 ภำษำจีนส ำหรับโรงแรมและกำรบริกำร ตงจิง 2557 1 บรรเทิง นรำภิรมย์

611 มังกรหลำกสี : กำรขยำยอิทธิพลเหนือดินแดนและพันธกิจเผยแผ่อำรยธรรมในอุษำคเนย์ ยศ สันตสมบัติ. 2557 2 ศูนย์ศึกษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

612 เม่ือได้ใกล้ชิดยุคลบำท เผย์, เส่ียวรุ่ย. 2557 3 ชวนอ่ำน

613 ยอดกุนซือทะลุมิติ มู่อ้ี 2557 5 มติชน

614 ยอดกุนซือทะลุมิติ 1 มู่อ้ี 2557 1 มติชน

615 ยุทธวำทีกำรใช้วำจำเป็นอำวุธ - 2557 1 คุณธรรม

616 ยุทธศำสตร์สู่ชัยชนะแบบซุนวู ศุภิกำ กุญชร ณ อยุธยำ 2557 2 ก้ำวแรก
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หน้าท่ี 29         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

617 รวมค ำศัพท์และตัวอย่ำงข้อสอบ HSK ระบบใหม่ - 2557 1 เพชรประกำย

618 รำกเหง้ำเผ่ำจีน อดุลย์ รัตนม่ันเกษม 2557 2 แสงดำว

619 เรียนจีนกลำงจำกค ำพ้องควำมหมำย ตงจิง 2557 1 เคล็ดไทย

620 เรียนศัพท์จีนจำกภำพ จ ำแม่น - คัดสนุก - ฝึกสมอง - 2557 2 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

621 ล ำน ำกระเทียม ม่ัวเหยียน 2557 1 เอโนเวล

622 วรรณคดีจีน : ประวัติและผลงำนสะท้ำนโลก ส. สุวรรณ. 2557 1 เกลอเรียน

623 วำทะธรรมส ำนวนจีน : คติธรรมวรรณกรรมอมตะในพงศำวดำร เปำบุ้นจ้ิน ธรรมสภำ 2557 1 ธรรมสภำ

624 วำทะธรรมส ำนวนมังกร : คติธรรมวรรณกรรมอมตะในพงศำวดำร สำมก๊ก ธรรมสภำ 2557 1 ธรรมสภำ

625 วิถีเล่ำจ้ือ วิถีแห่งยอดคน ภัทระ ฉลำดแพทย์ 2557 1 แฮปป้ีบุ๊ค

626 วิถีแห่งอ ำนำจหล่ีซ่ือหมิน ถังไท่จง เสถียร จันทิมำธร 2557 3 มติชน

627 ศัพท์จีนนอกต ำรำ - 2557 1 ตถำตำ

628 สนทนำภำษำจีนในต่ำงแดน - 2557 1 แมนดำรินเอดูเคช่ัน

629 สนทนำภำษำจีนแบบเร่งรัดอำหำรและเคร่ืองด่ืม - 2557 1 แมนดำริน เอดูเคช่ัน

630 สำมก๊ก : ฉบับยอดยุทธ์ ทองแถม นำถจ ำนง. 2557 2 สุขภำพใจ

631 สำมก๊กฉบับภำพบุคคลพร้อมประวัติ สุภำณี ปิยพสุนทรำ. 2557 2 สุขภำพใจ

632 สำมก๊กฉบับล่ิวล้อ เล่ำเซียงชุน. 2557 1 คุณธรรม

633 ส ำนวนจีนในสำมก๊ก เชำวน์ พงษ์พิชิต. 2557 2 สุขภำพใจ

634 สีจ้ินผิง : บนทำงแยกประวัติศำสตร์จีน หยำงจงเหม่ย 2557 3 มติชน

635 เสียงร่ ำไห้กลำงสำยฝน หยูหัว 2557 1 เอโนเวล

636 หนีห่ำว พูดจีนได้ทันใจ - 2557 1 ทัช พับลิเคช่ันส

637 เหมำเจ๋อตุง เพน, รอเบิร์ต, ค.ศ. 1911-1983 2557 1 แสงดำว

638 อ่ำนสำมก๊กง่ำยนิดเดียว เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2557 1 คุณธรรม

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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หน้าท่ี 30         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

639 100 บุคคลส ำคัญของโลก เอกชัย จันทรำ 2556 1 ยิปซี

640 101 ค ำถำมสำมก๊ก - 2556 3 มติชน

641 36 กลอุบำย สมศักด์ิ แต้มบุญเลิศชัย. 2556 3 มติชน

642 365 วลีฮิต จีน ชำนนท์ ทองชัยประสิทธ์ิ 2556 1 อมรินทร์

643 4,000 ค ำศัพท์จีนกลำงท่ีใช้บ่อยในชีวิตประจ ำวัน ม. อ้ึงอรุณ. 2556 6 Feel good

644 Daily Chinese สนทนำภำษำจีนในชีวิตประจ ำวันแบบทันท่วงที นีน่ำ กัว 2556 1 Book Caff

645 Mind map พูดจีน แบบเน้นๆ สุ่ย หลิน 2556 2 อินส์พัล

646 กระบ่ีเย้ยยุทธจักร กิมย้ง 2556 6 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

647 กระบ่ีไร้เทียมทำน อ้ึงเอ็ง. 2556 3 วิถีบูรพำ

648 กระแสธำรปรัชญำจีน : ข้อโต้แย้งเร่ือง ธรรมชำติ อ ำนำจ และจำรีต สุวรรณำ สถำอำนันท์ 2556 2 ศยำม

649 เก่งจีนอินเทรนด์ ตอนพูดจีนได้เท่ียวไหนก็สนุก ชำนนท์ ทองชัยประสิทธ์ิ 2556 1 สำมลดำ

650 เก่งจีนอินเทรนด์ ตอนพูดได้ตำมใจคิด ชำนนท์ ทองชัยประสิทธ์ิ 2556 2 สำมลดำ

651 เก่งพินอินได้ใน 3 วัน เจ้ิงเซียง, เฉิน 2556 1 อมรินทร์

652 ขงจ่ือ : มหำปรำชญ์แห่งแผ่นดินชีวประวัติและค ำสอนบัณฑิต 60 ข้อ - 2556 2 ธรรมสภำ

653 ขงจ๊ือ ฉบับปรำชญ์ชำวบ้ำน อองซก. 2556 1 เต๋ำประยุกต์

654 ข ำขัน 100 เร่ืองฮำปัญญำจีน กระบ่ีมือสอง 2556 1 คล่ืนอักษร

655 ขุนโจรคู่บัลลังก์ จ่ิวถู 2556 5 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

656 ควำมรักในหอแดง เฉิน, พอลีน, ค.ศ. 1966- 2556 1 บริษัท สันสกฤต จ ำกัด

657 ควำมรู้พ้ืนฐำนภำษำจีนกลำงแบบง่ำยๆ ชำตรี แซ่บ้ำง. 2556 1 ปัญญำชน

658 คัมภีร์ไตรอักษร ส. สุวรรณ. 2556 3 เยลโล่กำรพิมพ์

659 คู่มือกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน - 2556 1 แมนดำริน

660 คู่มือใช้ค ำลักษณนำมภำษำจีนกลำง ตงจิง 2556 1 เกลอเรียน
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หน้าท่ี 31         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

661 คู่มือเตรียมสอบ HSK แบบใหม่ ระดับ 5 ฉบับเฉลยภำษำไทย. - 2556 1 หม่ืนอักษร

662 คู่มือเตรียมสอบ HSK แบบใหม่ ระดับ4 ฉบับเฉลยภำษำไทย - 2556 2 หม่ืนอักษร

663 คู่มือฝึกพูดจีน-ไทย : รวมสรรบทพูดท่ีใช้จริงในปัจจุบัน ยงชวน มิตรอำรี 2556 2 เยลโล่กำรพิมพ์

664 ง ำประกำย : กโลบำยไร้ผู้ต่อต้ำน เห่ง, อู๋อ๊ัง 2556 1 เต๋ำประยุกต์

665 จดหมำยเหตุสำมก๊ก...ฉบับเฉินโซ่ว ยศไกร ส.ตันสกุล 2556 1 ปรำชญ์

666 จวงจ่ือฉบับสมบูรณ์ - 2556 2 โอเพ่นบุ๊กส์

667 จับอิดน้ึง โก้วเล้ง. 2556 2 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

668 จำงจ๊ือปรำชญ์ผู้เป็นอยู่ต่ ำแต่ใคร่ครวญสูง จุยจ๊ือ 2556 2 แสงดำว

669 จ ำเป็นต้องพูดได้เม่ือไปเท่ียว Chinese edition นีน่ำ กัว 2556 1 Book Caff

670 จีนแผ่นดินท่ี 5 วรศักด์ิ มหัทธโนบล. 2556 2 Openbooks

671 ฉลำดรู้ทันคนด้วย 100 นิทำนปรัชญำจีน กระบ่ีมือสอง 2556 1 คล่ืนอักษร

672 ชอล้ิวเฮียง โก้วเล้ง. 2556 7 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

673 ชีวประวัติจวงส้ือผิง เล่ียวฉี 2556 1 แม่ค ำผำง

674 ซุนยัตเซ็น : มหำบุรุษผู้พลิกแผ่นดินจีน หลิวเส่ียวฮุ่ย 2556 3 มติชน

675 ดำวตกผีเส้ือกระบ่ี โก้วเล้ง. 2556 2 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

676 ต๋ีเหรินเจ๋ีย ตุลำกำรสะท้ำนแผ่นดิน ฟำน กูลิค, โรแบร์ท 2556 3 ไครม์แอนด์มิสทรี

677 เต๋ำเจียระไนมนุษย์คืนสู่สำมัญ รจนำ สุภำพชน 2556 1 Minibear Publishing

678 เต้ิงเส่ียวผิว : ชำยร่ำงเล็กผู้พลิกแผ่นดินจีน อำนนท์ จิตรประภำส 2556 1 ยิปซี กรุ๊ป

679 ถ้อยค ำจำกรำกผัก หง, จ้ือเฉิน 2556 1 สยำมปริทัศน์

680 เถ่ำช่ิวคนสุดท้ำย Mones, Nicole 2556 2 มติชน

681 ทำงลัดหัดพูดจีนสุดจ๊ีด!! หลิน, เฟย 2556 1 Life Balance

682 ท่ีเรียกว่ำ 'แต้จ๋ิว เส่ียวจิว 2556 1 มติชน
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หน้าท่ี 32         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

683 ท่ีสุดประเทศจีน 100 สถำนท่ีท่ีต้องไปเยือน เย่ำ, เผิง 2556 3 ทองเกษม

684 นำงพญำฮองไทเฮำ น.ม.ส. 2556 1 สยำมปริทัศน์

685 นำรีนครำ ฉือล่ี 2556 3 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

686 บทเรียนมังกรรวย : สุดยอดภำษิตจีนเร่ืองธุรกิจกับชีวิตจริง หวงเหมำ. 2556 2 เยลโล่กำรพิมพ์

687 ประวัติศำสตร์จีนฉบับย่อ หล่ีเฉวียน 2556 5 มติชน

688 ปรัชญำขงจ๊ือกตัญญูธรรมคู่ฟ้ำดิน จงเฉิง 2556 2 แสงดำว

689 ปรัชญำขงจ๊ือฉบับกฎทองของขงจ๊ือ เดือนเพ็ญ เด่นจรัส 2556 1 แสงดำว

690 ปรัชญำขงจ๊ือมรรคำกำรเมืองกำรปกครองท่ีล้ ำเลิศ จงเฉิง 2556 2 แสงดำว

691 ปรัชญำจำงจ๊ือ วิถีกำรงำนอันเบิกบำนใจ จุยจ๊ือ 2556 2 แสงดำว

692 ปรัชญำเม่งจ๊ือถือแบบอย่ำงยอดคน จวินจ่ือ 2556 1 แสงดำว

693 ปรัชญำเล่ำจ๊ือซ่อนคมกุมควำมส ำเร็จ จู๋โก้ว 2556 2 แสงดำว

694 ปรัชญำเล่ำจ๊ือพอเพียงสัตย์ช่ือ จู๋โก้ว 2556 2 แสงดำว

695 ปรัชญำเล่ำจ๊ือมรรควิถีสู่ชีวิตท่ีดีงำม เดือนเพ็ญ เด่นจรัส 2556 1 แสงดำว

696 เปิดต ำนำน 12 นักษัตรจีน โจวเซ่ียวเทียน 2556 2 มติชน

697 แผ่นดินและประชำกรของข้ำพเจ้ำ : พระอัตชีวประวัติขององค์ทะไลลำมะแห่งธิเบต - 2556 1 ศูนย์ไทย-ธิเบต

698 ฝึกพูดภำษำจีนจำกค ำศัพท์  (ฉบับเปล่ียนปกใหม่) - 2556 1 Book Caff

699 พิชิตข้อสอบภำษำจีน 2 ฉบับค ำศัพ นพดล นันทสุขเกษม 2556 1 ปสันน์ บุ๊ค

700 พูดคุยจีนกลำงตำมเส้นทำงส ำนวนจีน ตงจิง 2556 1 เกลอเรียน

701 พูดจีนกลำงได้ภำยใน 69 ช่ัวโมง - 2556 1 อินทรีย์

702 ภำษำจีน 2 เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล 2556 1 คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

703 ภำษำจีนโดนใจ คนวัยไซเบอร์ เมชฌ สอดส่องกฤษ 2556 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

704 ภำษิตจอมปรำชญ์ : คัดสรรกล่ันกรองจำกสุดยอดสุภำษิตจีน เหอ อุ๋น ฮุ่ย. 2556 2 เยลโล่กำรพิมพ์
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

705 ภูมิหลังจีน ไพโรจน์ โพธ์ิไทร 2556 2 วังอักษร

706 เม่งจ๊ือผู้คงม่ันต่อคุณธรรม จวินจ่ือ 2556 1 แสงดำว

707 ยอดขุนโจร โก้วเล้ง. 2556 2 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

708 ยอดตุลำกำรรำชวงศ์ซ่ง เฉียนหลินเซิน 2556 1 มติชน

709 ยูนนำน...กำลคร้ังหน่ึง อำณิก ศุระศรำงค์ 2556 1 เบลส โอเวอร์

710 ร้อยเร่ืองรำวต้ำหมิง เล่ำชวนหัว. 2556 2 คุณธรรม

711 รูปแบบสิริมงคลจำกสวรรค์ของประเทศจีน เออ, อ๊ิงซุย 2556 5 แสงดำว

712 เรียนจีนกลำงจำกค ำตรงข้ำม ตงจิง 2556 1 เยลโล่กำรพิมพ์

713 เรียนภำษำจีนกลำง (ตัวย่อ) เบ้ืองต้น พรรณำภำ สิริมงคลสกุล. 2556 1 เอ็มไอเอส

714 เรียนภำษำจีนกลำงง่ำยๆ จำกตัวอย่ำงภำษำไทย. เล่มท่ี 1 : (ฉบับเรียนด้วยตนเอง) ชำตรี แซ่บ้ำง 2556 2 ปัญญำชน

715 เร่ืองลับๆ จำกปำกขันที รวิโรจน์ 2556 1 อนิเมทกรุ๊ป

716 ล่องส ำเภำเข้ำสยำม : สืบสำนสำยสกุลแห่งพระประเสริฐวำนิช (โป้) เศรษฐบุตร… - 2556 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

717 เล่ห์ขุนศึกสำมก๊ก สำละ บุญคง 2556 1 ก้ำวแรก

718 เล่ำเร่ืองมังกร ส. พลำยน้อย. 2556 1 พิมพ์ค ำ

719 วำยุทุรยุค : สัจกวีกลำงรอยแยกแห่งยุคสมัย ไพวรินทร์ ขำวงำม. 2556 1 สำมสหำย

720 วิถีแห่งอ ำนำจสุมำอ้ี เสถียร จันทิมำธร. 2556 2 มติชน

721 ศัพท์หมวด จีน-ไทย - 2556 1 เอ็มไอเอส

722 ศัพท์หมวดจีน-ไทย : เรียนเร็วรู้ไวใช้ได้จริง - 2556 1 มำยิก

723 ศิลปะกำรพูดเพ่ือสร้ำงควำมร่ ำรวย สมชำย กิจยรรยง. 2556 6 พีเพิลมีเดีย

724 ศิลปะจีนโดยสังเขป อชิรัชญ์ ไชยพจน์พำนิช 2556 1 ภำควิชำประวัติศำสตร์ศิลปะ คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร

725 สนทนำ 3 ภำษำ จีน-อังกฤษ-ไทย ใน 30 สถำนกำรณ์ ตงจิง 2556 3 เกลอเรียน

726 สนทนำภำษำจีนแบบเร่งรัดกำรโรงแรม - 2556 3 เพชรประกำย
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

727 สนุกกับกำรเรียนภำษำจีนด้วยตนเอง 2 ส่ีว์, กวงฮุย 2556 1 ประพันธ์สำส์น

728 สำมก๊ก - 2556 8 เกลอเรียน

729 สำมเซียน ฮก ลก ซ่ิว เล่ำชวนหัว. 2556 1 คุณธรรม

730 หยุนหนำน เมืองมหัศจรรย์ ว. วชิรเมธี. 2556 2 Do It Now Publishing

731 หลักไวยำกรณ์จีน (ฉบับศึกษำด้วยตนเอง) ฮุ่ยจฺวิน 2556 1 เต๋ำประยุกต์

732 ห้องเรียนสนทนำภำษำจีนกลำง ซินโป 2556 5 อมรินทร์

733 อ่ำนกลยุทธ์เล่ห์เหล่ียมโจโฉ สำละ บุญคง 2556 2 ก้ำวแรก

734 อ่ำนยุทธวิธีเล่ำป่ี กิตติ โล่ห์เพชรัตน์ 2556 1 ก้ำวแรก

735 อ้ีจิง ศำสตร์พ้ืนฐำนแห่งชีวิต เจิงซ่ือเฉียง 2556 4 มติชน

736 ฮวงจุ้ยน ำโชค : ฉบับวิธีออกแบบและปรับแต่งฮวงจุ้ยด้วยตนเอง ไป๋, เฮ่อหมิง 2556 1 เต๋ำประยุกต์ 2011

737 ฮ่องเต้สิบปฐมกษัตริย์จีน อดุลย์ รัตนม่ันเกษม 2556 2 แสงดำว

738 10 กุนซือจีนยอดอัจฉริยะ วัชระ ชีวะโกเศรษฐ. 2555 4 สุขภำพใจ

739 100 ประโยครอบรู้ธุรกิจจีน จำงหง 2555 5 ตถำตำ

740 100 ประโยครอบรู้วัฒนธรรมจีน ซุนอ้ี 2555 5 ตถำตำ

741 100 ปรัชญำ ดร.เทียม โชควัฒนำ โชตวิชช์ สุวงศ์ 2555 1 อมรินทร์

742 100 วลีฮิตภำษำจีน หวังเส่ียวหนิง 2555 5 ตถำตำ

743 1421 ปีท่ีจีนค้นพบโลก เร่ืองจริงหรืออิงนิยำย : ปำฐกถำเกียรติยศผู้ช่วยศำสตรำจำรย์… - 2555 1 -

744 150 ปี ประวัติศำสตร์จีนยุค "ป่วยไข้" จำกสงครำมฝ่ินสู่มหำอ ำนำจโลก วีระชัย โชคมุกดำ 2555 1 ยิปซี

745 18 เทพมงคลจีนมหำโชคทรัพย์เศรษฐี ม่ิงขวัญ ลิรุจประภำภร 2555 2 Think Good

746 200 ศำลเจ้ำอำยุเกินร้อยปีท่ัวไทย จิตรำ ก่อนันทเกียรติ. 2555 2 จิตรำ

747 40 วำทะชนะใจในสำมก๊ก เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2555 5 คุณธรรม

748 4000 ค ำ : พิชิตไทย-จีน-อังกฤษ จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์. 2555 5 ไว้ลำย
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

749 90 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน - 2555 2 ตถำตำ

750 Easy Chinese ฝึกพูดภำษำจีนได้ง่ำยนิดเดียว นีน่ำ กัว 2555 1 Book Caff

751 กบฎจีนจน บนถนนพลับพลำไชย สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ 2555 4 มติชน

752 กลยุทธ์กุนซือ : ฉบับเจ็ดยอดกุนซือในสำมก๊ก อดุลย์ รัตนม่ันเกษม. 2555 5 เต๋ำประยุกต์ 2011

753 กลรักเกมอ ำนำจเจียงชิง อันฉี, หมิน. 2555 1 มติชน

754 กษัตริย์บัลลังก์เลือดจำกซูสีไทเฮำถึงปูยี - 2555 1 สยำมปริทัศน์

755 กำรแปลจีน-ไทยเบ้ืองต้น ศศรักษ์ เพชรเชิดชู, 2518- 2555 5 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

756 เก่งจีนเล่มเดียวเอำอยู่ อรุณำ บัณฑิตย์ด ำรงกุล 2555 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

757 ขงจ้ือ : ยอดนักปรำชญ์ท่ีโลกยังไม่ลืม สมศักด์ิ อัมรินทร์, ผู้แปลและเรียบเรียง 2555 1 NextBook@NBC

758 ขงจ๊ือสอนคนธรรมดำให้เป็น "ยอดคน" ภัทระ ฉลำดแพทย์ 2555 1 แฮปป้ีบุ๊ค

759 ข้อเท็จจริง 7 ปัญหำของประชำชนจีน - 2555 6 ตถำตำ

760 คนจีนสู้ชีวิตต ำนำนเส่ือผืนหมอนใบ สังคีต จันทนะโพธิ. 2555 1 อนิเมทกรุ๊ป

761 คนสร้ำงชำติ เหมำ เจ๋อ ตง บุญชัย ใจเย็น. 2555 2 ปรำชญ์

762 คมวำทะสำมก๊ก พลิกชีวิต ภัทระ ฉลำดแพทย์ 2555 2 แฮปป้ีบุ๊ค

763 คมวำทีในวรรณคดีสำมก๊ก โกวิท ต้ังตรงจิตร. 2555 1 ดอกหญ้ำ 2000

764 ควำมฝันในหอแดง ฉบับสมบูรณ์ พร้อมค ำวิจำรณ์ เฉำเสว่ียฉิน 2555 4 ต้นไม้

765 ควำมลับของจ๋ินซีฮ่องเต้ หล่ีไคหยวน 2555 2 มติชน

766 คัมภีร์พูดจีนกลำง ยงชวน มิตรอำรี 2555 5 เยลโล่กำรพิมพ์

767 ค ำจีนสยำม : ภำพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ไทย-จีน วรศักด์ิ มหัทธโนบล. 2555 5 อมรินทร์

768 ค ำพ้องจีน-ไทย เมชฌ สอดส่องกฤษ 2555 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

769 คู่มือเตรียมสอบ HSK แบบใหม่ ระดับ 3 ฉบับเฉลยภำษำไทย. - 2555 2 หม่ืนอักษร

770 คู่มือเรียนภำษำจีนกลำงด้วยตนเอง ม. อ้ึงอรุณ. 2555 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

771 เคร่ืองหมำยวรรคตอนและสัญลักษณ์พิเศษในภำษำจีน จรัสศรี จิรภำส. 2555 6 ตถำตำ

772 เง่ือนไขกลับคืนฟ้ำ 5 ประกำร - 2555 1 เอกอนันต์

773 จ๋ินซีฮ่องเต้ สร้ำงชำติบนซำกศพ อ๋องห้ำแคว้น 2555 1 อนิเมทกรุ๊ป

774 เจ๊ำะแจ๊ะภำษำจีน - 2555 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

775 เจ้ิงเหอ : มหำขันทีแห่งท้องทะเล จูซูจ้ิน 2555 4 มติชน

776 เจินกวนเจ้ิงเย่ำ : ยอดกุศโลบำยจีน อู๋จิง. 2555 3 เต๋ำประยุกต์

777 เฉินซู่จว๋ี แม่ค้ำผักผู้ให้ท่ีย่ิงใหญ่ เฉิน, ซู่จว๋ี 2555 2 อินสปำยร์

778 เฉินซู่จว๋ี แม่ค้ำผักผู้ให้ท่ีย่ิงใหญ่ เฉิน, ซู่จว๋ี 2555 1 อินสปำยร์

779 ชอล้ิวเฮียง โก้วเล้ง. 2555 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

780 ชู้รักซูสีไทเฮำ : เบ้ืองหลังบทพิศวำสหลังม่ำนบัลลังก์มังกร รวิโรจน์ 2555 1 อนิเมทกรุ๊ป

781 ไช่ซ้ิง : ต ำนำนทรัพยเทพ โชติช่วง นำดอน. 2555 1 ชุมศิลป์ธรรมดำ

782 ซูสีไทเฮำ : รัฐประหำรยึดอ ำนำจฮ่องเต้ รวิโรจน์ 2555 2 อนิเมทกรุ๊ป

783 ถ่อมตนหรืออวดควำมถ่อมตน อ่ึง บุ่งง้ี 2555 2 เต๋ำประยุกต์ 2011

784 ท่องเท่ียวท่ัวโลกกับศัพท์ 1500 ค ำ ไทย จีน อังกฤษ แก้วชำย ธรรมำชัย และเพ่ือน, แปลฯ 2555 2 ตรงหัว

785 เทคนิคสุดเจ๋งจ ำง่ำยไวยำกรณ์จีน โจว, เส่ียวเกิง 2555 1 เนช่ันบุ๊คส์

786 เท็ดด้ี หมีข้ีเหร่ท่องโลก ดิ, เฟอร์ 2555 1 Springbooks

787 นำยแม่ พิมพ์ประไพ พิศำลบุตร. 2555 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

788 นิทำนจีน คำร์เพนเตอร์, ฟรำนเซส 2555 4 เรืองปัญญำ 1549

789 บันทึกกำรทูตจีน 10 เร่ือง เฉียน, ฉีเชิน 2555 2 มติชน

790 ประวัติศำสตร์จีน : ฉบับกำร์ตูน จำงอู่ซุ่น 2555 12 สุขภำพใจ

791 ประวัติศำสตร์จีนสมัยใหม่ สิทธิพล เครือรัฐติกำล 2555 1 ชวนอ่ำน

792 ปรัชญำโก้วเล้ง ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร. 2555 1 แสงดำว
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

793 ปรัชญำธรรม ท่ำนเว่ยหว่ำง : อัจฉริยะแห่งพุทธผู้ไม่รู้หนังสือ ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร. 2555 1 แสงดำว

794 ปวงปรัชญำจีน ฟ้ืน ดอกบัว 2555 3 ศยำม

795 ปูยี ส้ินสุดรำชบัลลังก์มังกร เส้ียวจันทร์ 2555 2 เพชรประกำย

796 เปิดต ำนำนเทศกำลจีน โจวเซ่ียวเทียน 2555 7 มติชน

797 ผลัดแผ่นดินมังกร : จีนภำยใต้ผู้น ำรุ่นท่ี 5 จุลชีพ ชินวรรโณ 2555 1 Openbooks

798 ผลัดแผ่นดินมังกร : จีนภำยใต้ผู้น ำรุ่นท่ี 5 จุลชีพ ชินวรรโณ 2555 1 Openbooks

799 พจนำนุกรมค ำศัพท์หมวด 3 ภำษำไทย-อังกฤษ-จีน - 2555 1 ส่ือรวิชญ

800 พจนำนุกรมจีน-ไทย ฉบับทันสมัย อ๋อง เทำ จิน 2555 3 แสงดำว

801 พระนำงมือเป้ือนเลือดซูสีไทเฮำ บุญชัย ใจเย็น. 2555 2 ปรำชญ์

802 พิชัยสงครำมซุนวู : ฉบับกะทัดรัด ซุนวู. 2555 1 เต๋ำประยุกต์ 2011

803 พิชัยสงครำมซุนวู : ฉบับควำมคิดกำรทหำรเหมำเจ๋อตุง ซุนวู. 2555 2 เต๋ำประยุกต์

804 พิชิตค ำศัพท์ HSK ระดับ 1-6 - 2555 3 เพชรประกำย

805 พูดจีนให้ได้ด่ังใจ อำศรมสยำม-จีนวิทยำ 2555 5 ตถำตำ

806 ภำษำจีนท่ีคนไทยใช้สับสน อำศรมสยำม-จีนวิทยำ 2555 5 ตถำตำ

807 ภำษำจีนธุรกิจกำรประชุมและสรุปงำน ไลฟ์เอบีซี. 2555 5 อินสปำยร์

808 ภำษำจีนธุรกิจเม่ืออยู่ในท่ีท ำงำน ไลฟ์เอบีซี. 2555 5 อินสปำยร์

809 ภำษำจีนธุรกิจสมัครและสัมภำษณ์งำน ไลฟ์เอบีซี. 2555 5 อินสปำยร์

810 ภำษำจีนพ้ืนฐำน 2 เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล 2555 1 คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

811 มรสุมยุทธจักร ชิวม่ังฮุ้น 2555 2 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

812 มหำพิชัยสงครำม ประดิษฐ์ พีระมำน 2555 1 สุขภำพใจ

813 มหำพิชัยสงครำม ประดิษฐ์ พีระมำน 2555 1 สุขภำพใจ

814 มหำยำนในจีน ฉัตรสุมำลย์ กบิลสิงห์. 2555 2 ศูนย์ไทยธิเบต



ตารางหมายเลข  9
จ านวนและรายช่ือหนังสือสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

815 มหำอ ำนำจจีน นริศรำ พลำยมำศ 2555 6 ก้ำวแรก

816 มหำอ ำนำจจีนบนทำงแพร่ง เฉ่ียตง 2555 3 มติชน

817 มังกรไร้ส้ินบัลลังก์ หยวนซือไข่ ซุนยัตเซน เจียงไคเชก เส้ียวจันทร์ 2555 2 เพชรประกำย

818 ยอดคุณธรรมของขงจ๊ือ อุดมพร อมรธรรม 2555 1 แสงดำว

819 รวมศัพท์ไทย-จีน ตงจิง 2555 5 เกลอเรียน

820 ร้อยเร่ืองรำวแมนจู เล่ำชวนหัว. 2555 2 คุณธรรม

821 เร่ืองรำวหลำกหลำยในแดนมังกร ณัฐวุฒิ สุวรรณช่ำง. 2555 3 เพชรภูมิกำรพิมพ์

822 เร่ืองโหดๆ ของพระนำงซูสีไทเฮำ รวิโรจน์ 2555 1 อนิเมทกรุ๊ป

823 ล้ันลำภำษำจีน เมชฌ สอดส่องกฤษ 2555 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

824 โลกบู๊ล้ิม โชติช่วง นำดอน 2555 1 สถำพรบุ๊คส์

825 วิพำกษ์ประธำนเหมำ เชำวน์ พงษ์พิชิต. 2555 4 มติชน

826 ศัพท์จีนในชีวิตประจ ำวัน ปณิธิ พุทธกรุณำ, บก.เรียบเรียง 2555 5 ต้นธรรม

827 ศัพท์ธุรกิจกำรค้ำไทย-จีน-อังกฤษ จุรี สุชนวนิช. 2555 7 จีนสยำม

828 ศัพท์พ้ืนฐำน 3 ภำษำ จีน-ไทย-อังกฤษ ยงชวน มิตรอำรี 2555 3 เกลอเรียน

829 ศัพท์ส ำนวนจีนกลุ่มค ำ 3 อักษร ตงจิง 2555 6 เกลอเรียน

830 เศรษฐกิจกับส่ิงแวดล้อมจีน : สู่สมดุลใหม่แห่งกำรพัฒนำ ยุวดี คำดกำรณ์ไกล. 2555 3 ล๊อคอินดีไซน์เวิร์ค

831 สนทนำภำษำจีนแบบเร่งรัดกำรนวดและสปำ - 2555 2 แมนดำริน

832 สนทนำภำษำจีนแบบเร่งรัดกำรน ำเท่ียว - 2555 6 แมนดำริน เอดูเคช่ัน

833 สนทนำภำษำจีนแบบเร่งรัดธุรกิจกำรค้ำ - 2555 1 แมนดำริน เอดูเคช่ัน

834 สนุกกับกำรเรียนภำษำจีนด้วยตนเอง ส่ีว์, กวงฮุย 2555 1 ประพันธ์สำส์น

835 สมุดบันทึกมนตร์ด ำ เยว่อ้ิงหลี 2555 3 Spell

836 สำมก๊กฉบับเจ้ำพระยำพระคลัง (หน) สำมก๊ก 2555 2 แสงดำว
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

837 สำมก๊กฉบับโรงพิมพ์หมอบรัดเลย์ สมำคมเผยแผ่คุรธรรม "เต็กก่ำ" จีจินเกำะ2555 4 สมำคมเผยแผ่คุรธรรม "เต็กก่ำ" จีจินเกำะ

838 ส่ียอดหญิงงำมจีน เล่ำชวนหัว. 2555 2 คุณธรรม

839 สุดยอดลูกกตัญญู : เร่ืองเล่ำสอนลูกหลำนท่ีสิบทอดกันมำนำนนับพันปี อุทิศ เกรียงไกรสร 2555 1 อนิเมทกรุ๊ป

840 หมู่บ้ำนเล็กตระกูลเป้ำ หวังอันอ้ี 2555 2 นำนมีบุ๊คส์

841 หัดอ่ำนภำษำจีนกลำง : ฉบับรู้ค ำสร้ำงประโยคสนทนำได้ง่ำยนิดเดียว ม. อ้ึงอรุณ. 2555 5 เอ็มทีบุ๊ค

842 หัดอ่ำนภำษำจีนกลำงฉบับพ้ืนฐำน ม. อ้ึงอรุณ. 2555 5 เอ็มทีบุ๊ค

843 เหตุเกิดในรำชวงศ์ชิง - 2555 1 ชวนอ่ำน

844 เหนือขงเบ้งคือสุมำอ้ี ทองแถม นำถจ ำนง. 2555 2 คุณธรรม

845 อร่อยจังอำหำรเจ : สืบสำนต ำนำนอำหำรเจ ท่ัวประเทศ - 2555 1 อร่อยจัง อินเตอร์เนช่ันแนล

846 100 เทพและเซียนจีน ล่ีว์ซิง, อู่ 2554 2 อมรินทร์

847 100 ยอดหญิงจีน จ๋ัวจือ, ไช่ 2554 3 อมรินทร์

848 100 รูปแบบประโยคจีน. ชุดท่ี 2 อำศรมสยำม-จีนวิทยำ 2554 5 ทฤษฎี

849 101 บทสนทนำจีนพร้อมใช้ในร้ำนอำหำร โหวคุณ 2554 1 เนช่ันบุ๊คส์

850 101 บทสนทนำจีนพร้อมใช้เรียนต่อในจีน จำงจ้ิง, เฉินเส่ียวหนิง 2554 1 เนช่ันบุ๊คส์

851 150 ปี ประวัติศำสตร์จีนยุค"ป่วยไข้"จำกสงครำมฝ่ินสู่มหำอ ำนำจโลก วีระชัย โชคมุกดำ 2554 2 ยิปซี

852 157 นิทำนมังกร สอนสร้ำงตัวให้รวยเร็ว วิชัย ตระกูลพัฒนกร 2554 1 Feel Good

853 35 หมวดค ำศัพท์เฉพำะภำษำจีนท่ีควรรู้ จิรวรรณ จิรันธร. 2554 5 พงศ์ภรณ์

854 500 อักษรจีนจ ำง่ำยใช้ได้จริง เมชฌ สอดส่องกฤษ 2554 5 ภำษำและวัฒนธรรม

855 7 ส่ิงมหัศจรรย์ในจีนสุดยอดอำรยธรรมท่ีโลกจำรึก รวิโรจน์ 2554 2 อนิเมทกรุ๊ป

856 Mind Map ศัพท์จีนแบบเน้นๆ สุ่ย หลิน 2554 5 ไลฟ์บำลำนซ์

857 Survivor ฮ่องกง หนุงหนิง 2554 1 อมรินทร์

858 กตัญญูในกงเต๊กและกงเต๊กในกตัญญู : พิธีกงเต๊กในสังคมไทยและสังคมโลก แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย 2554 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

859 กวนอู ปรำชญ์ผู้เท่ียวธรรม เส้ียวจันทร์ 2554 1 Best Book

860 กำรตัดสินข้อพิพำท ฝงเม่ิงหลง 2554 2 แสงดำว

861 กำรสัประยุทธ์ ฝงเม่ิงหลง 2554 2 แสงดำว

862 กิจกรรมสร้ำงสรรค์ภำษำจีนหรรษำ ประทุมพร ต้ังกุลธวัช 2554 2 ชวนอ่ำน

863 ครองแผ่นดินจีน : พรรค ผู้น ำ อ ำนำจรัฐ วรศักด์ิ มหัทธโนบล 2554 1 มติชน

864 ควำมรักผูกพันกับจีน : กำรระลึก 30 ปี สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม… Xianzhen, Shi, editor 2554 5 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

865 ควำมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย - จีน แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย. 2554 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

866 คัมภีร์กำรใช้คน ฝงเม่ิงหลง 2554 2 แสงดำว

867 คัมภีร์คุณธรรมเยำวชน หล่ีอว้ีซ่ิว. 2554 1 ทองเกษม

868 คัมภีร์นรลักษณ์แบบจีน ม. อ้ึงอรุณ. 2554 2 เอ็มทีบุ๊ค

869 คัมภีร์พิเครำะห์สถำนกำรณ์ ฝงเม่ิงหลง 2554 2 แสงดำว

870 คัมภีร์พูดไทย-จีน ยงชวน มิตรอำรี 2554 5 เกลอเรียน

871 คัมภีร์สำมอักษร หวังอ้ิงหลิน 2554 1 ทองเกษม

872 ค ำจีนเขียนชีวิต 2 ดวงพร วงศ์ชูเครือ 2554 2 บ้ำนพระอำทิตย์

873 ค ำจีนใช้สนุก อำศรมสยำม-จีนวิทยำ 2554 4 สุขภำพใจ

874 ค ำไทยท่ีมำจำกจีน กวี ไพรัชเวทย์. 2554 2 จีนสยำม

875 จวงจ่ือฉบับสมบูรณ์ สุรัติ ปรีชำธรรม, แปลและเรียบเรียง 2554 2 โอเพ่นบุ๊กส์

876 จิตวิญญำณขงเบ้ง ปรำชญ์ผู้หย่ังรู้ฟ้ำ-ดิน เส้ียวจันทร์ 2554 1 Best Book

877 จิวย่ี ขุนศึกสำมแผ่นดินผู้ไม่เคยพ่ำยใครนอกจำกพ่ำยใตตนเอง เส้ียวจันทร์ 2554 1 Best Book

878 จีน : กับสังคม วัฒนธรรมหลำกหลำยชำติพันธ์ ยรรยง จิระนคร. 2554 3 ล๊อคอินดีไซน์เวิร์ค

879 จีนสมัยใหม่ : ควำมรู้ฉบับพกพำ มิตเตอร์, รำนำ 2554 1 โอเพ่นเวิลด์ส

880 จูล่ง ปรำชญ์แห่งคนจริง เส้ียวจันทร์ 2554 3 เบสบุ๊ค
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หน้าท่ี 41         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

881 จูหยวนจำง จำกสำมัญชนสู่จักรพรรด์ิ เล่ำชวนหัว. 2554 3 เคล็ดไทย

882 โจเซฟ นีดแฮม ผู้ชำยท่ีหลงรักเมืองจีน วินเซสเตอร์, ไซมอน. 2554 1 มติชน

883 โจวเอินไหล ผู้ปลูกไมตรีไทย-จีน วรรณไว พัธโนทัย. 2554 2 ประโคนชัย

884 ชะตำกรรมสุดรันทดของมเหสีและสนมท้ัง 5 รวิโรจน์ 2554 2 อนิเมทกรุ๊ป

885 ชิง : จุดจบระบบจักรพรรดิ จอมยุทธสว่ี 2554 3 ฐำนกำรพิมพ์

886 ดำวแดงเหนือแผ่นดินจีน สโนว์, เอ็ดกำร์. 2554 1 สุขภำพใจ

887 ต้นก ำเนิด 100 ส่ิงแรกของโลก เทมเพิล, โรเบิร์ต (โรเบิร์ต เค. จี.) 2554 2 มติชน

888 ต้นก ำเนิดวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจีน กองบรรณำธิกำรส ำนักพิมพ์เอเชียแพ็ค 2554 2 สุขภำพใจ

889 ต้นต ำนำนลูกหลำนจีนในสยำม กิตติ โล่ห์เพชรัตน์ 2554 2 ก้ำวแรก

890 ตระกูลแซ่ในจังหวัดชลบุรี : วิถีและพลัง ภำรดี มหำขันธ์. 2554 2 มหำวิทยำลัยบูรพำ

891 ตัวตนคนแต้จ๋ิว เส่ียวจิว 2554 3 มติชน

892 ต ำรำพิชัยสงครำมซุนหวู่กับ 36 กลยุทธ์จีนโบรำณ ดำณุภำ ไชยพรธรรม 2554 2 แพรธรรม

893 แต้จ๋ิว : จีนกลุ่มน้อยท่ีย่ิงใหญ่ ถำวร สิกขโกศล. 2554 2 มติชน

894 ถอดรหัสลับยุทธศำสตร์จีน วิบูลย์ ต้ังกิตติภำภรณ์. 2554 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

895 เทพเจ้ำแห่งคุณธรรม สุ่ยเซียน 2554 2 เบสบุ๊ค

896 นำงพญำเม่งจู เสฐียร พันธรังษี. 2554 2 แสงดำว

897 นิทำนมังกรสอนลูกให้ได้ดี ทิพย์กำนดำ 2554 2 ดอกหญ้ำฟอร์คิด

898 บทสนทนำเก่ียวกับ IT IT talk Shujuan, Li 2554 3 ดวงกมล

899 ประวัติศำสตร์จีน : ฉบับกำร์ตูน จำงอู่ซุ่น 2554 4 สุขภำพใจ

900 ประวัติศำสตร์จีนยุครำชวงศ์ สำยฝน รุ่งประเสริฐ วรรณสินธพ 2554 8 เพชรกะรัต

901 ประวัติศำสตร์ลับรำชินีมองโกล เวเธอร์ฟอร์ด, แจ๊ก 2554 1 มติชน

902 ปูยีจักรพรรดิองค์สุดท้ำยรำชวงศ์จีน รวิโรจน์ 2554 1 อนิเมทกรุ๊ป
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หน้าท่ี 42         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

903 โป๊ยเซียนคะนองฤทธ์ิ ทองแถม นำถจ ำนง 2554 2 ชุมศิลป์ธรรมดำ

904 เฝ้ำต้นไม้ รอกระต่ำย หม่ำ, อเดลีน เหยียน, ค.ศ. 1937- 2554 1 ม่ิงมิตร

905 พจนำนุกรมค ำศัพท์ธุรกิจ-รำชกำร ไทย-อังกฤษ-จีน - 2554 1 ส่ือรวิชญ

906 พจนำนุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ) เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ. 2554 4 รวมสำส์น (1977)

907 พจนำนุกรมไทย-จีน ฉบับทันสมัยประยุกต์ เชิดชัย เลิศกิจเจริญวงศ์ 2554 5 จีนสยำม

908 พระนำงซูสี จักรพรรดินีกู้บัลลังก์ อันฉี, หมิน. 2554 1 มติชน

909 พิชัยสงครำมซุนวู : ฉบับ ประสำนทฤษฎีเข้ำกับกำรปฏิบัติ ซุนวู. 2554 2 เต๋ำประยุกต์ 2011

910 พูดจีนจำกจินตภำพ Mind Map Chinese Noo Mei 2554 3 พรำว

911 เพลงจีนเด็กแสนสนุก 2 = 快乐儿歌 2 ก่อศักด์ิ ธรรมเจริญกิจ. 2554 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

912 ฟ้ำก ำหนดให้ย่ิงใหญ่ ซูสีไทเฮำ เส้ียวจันทร์ 2554 1 เบสบุ๊ค

913 ภำษำจีนเพ่ือกำรสมัครงำน จิรวรรณ จิรันธร. 2554 7 พงศ์ภรณ์

914 ภำษำจีนภำษำใจภำษำไทยเทียบค ำ ยงชวน มิตรอำรี 2554 5 เกลอเรียน

915 ภูมิปัญญำจีนสอนท ำกำรค้ำ - 2554 3 Dดี

916 ภูมิปัญญำสตรี ฝงเม่ิงหลง 2554 2 แสงดำว

917 มังกรผลัดแผ่นดิน วริษฐ์ ล้ิมทองกุล. 2554 2 ผู้จัดกำร 360

918 ยอดตุลำกำรรำชวงศ์ซ่ง. เล่ม 3. ตอนคดีปริศนำในวังหลวง เฉียนหลินเซิน 2554 1 มติชน

919 ย่ ำถนนยลถ่ินจีน เจริญ ตันมหำพรำน 2554 2 ปรำชญ์

920 ยุทธศำสตร์ก ำลังคนเพ่ือรองรับกระแส จีนภิวัฒน์ อักษรศรี พำนิชสำส์น 2554 1 สถำบันฯ

921 รหัสลับบู๊ล้ิม พชร สมุทวณิช 2554 2 บ้ำนพระอำทิตย์

922 เร็วง่ำยพูดได้ทันใจ 100 ประโยคสนทนำภำษำจีน ชญำนี วำตสกุล 2554 1 Life Balance

923 เรียนภำษำจีนจำกชีวิตประจ ำวันบ้ำนของติงหนิง พรพรรณ จันทโรนำนนท์. 2554 1 วิทยพัฒน์

924 วิวัฒนำกำรกวีนิพนธ์จีน ยง อิงคเวทย์. 2554 4 มูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพ่ือกำรสงเครำะห์ จีจินเกำะ
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หน้าท่ี 43         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

925 วิหคโลหิต โก้วเล้ง. 2554 4 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

926 ไวยำกรณ์จีนกลำงอย่ำงง่ำย-ใช้จริง ยงชวน มิตรอำรี 2554 5 เยลโล่กำรพิมพ์

927 ศัพทำนุกรมจีนกลำง ตงจิง 2554 5 เกลอเรียน

928 ศิลปะแห่งวำทะ ฝงเม่ิงหลง 2554 2 แสงดำว

929 ศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรออกเสียง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในภำษำจีนกลำง สำยฝน  วรรณสินธพ 2554 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

930 เศรษฐกิจจีนในมุมมองนักเศรษฐศำสตร์ไทย อักษรศรี (อติสุธำโภชน์) พำนิชสำส์น 2554 3 open books

931 สถำนกำรณ์โลกกับกำรทูตจีน เฉียน, ฉีเชิน 2554 2 มติชน

932 สนทนำจีน-อังกฤษ-ไทย แอร์สจ๊วตมืออำชีพ นริศ วศินำนนท์ 2554 5 ทฤษฎี

933 สนทนำภำษำจีนฉบับจ้ิม ช้ี เท่ียว เรืองรอง รุ่งรัศมี. 2554 1 บุ๊ค คำเฟ่

934 สิบค ำนิยำมจีน หยูหัว 2554 8 อินสปำยร์

935 ส่ียอดหญิงงำมผู้พลิกประวัติศำสตร์จีน ถำวร สิกขโกศล. 2554 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

936 หนีห่ำวพูดภำษำจีนคล่องเหมือนเจ้ำของภำษำ (ฉบับพกพำไปเท่ียวประเทศจีน) กัว, นีน่ำ 2554 5 Book Caff

937 หมำกกลคนอย่ำง เต้ิง เส่ียวผิง บุญชัย ใจเย็น. 2554 2 ปรำชญ์

938 หลักไวยำกรณ์จีน (ฉบับศึกษำด้วยตนเอง) ฮุ่ยจฺวิน 2554 5 เต๋ำประยุกต์

939 เหล่ียมเล่ห์เพทุบำย ฝงเม่ิงหลง 2554 2 แสงดำว

940 อุ้ยเซ่ียวป้อ (เหยียบยอดยุทธจักร) กิมย้ง 2554 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

941 ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ - 2554 7 โมเดิร์นไลฟ์

942 100 รูปแบบประโยคจีน อำศรมสยำม-จีนวิทยำ 2553 10 ทฤษฎี

943 100 ส ำนวนควรรู้ไทย-จีน - 2553 6 ทฤษฎี

944 100 ส ำนวนจีน - 2553 1 หม่ืนอักษร

945 100 สุภำษิตค ำจีน - 2553 1 หม่ืนอักษร

946 108 ส่ิงม่ิงมงคลจีน ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศำล. 2553 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

947 35 ปี ควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตไทย-จีน พ.ศ. 2518-2553 : อดีต ปัจจุบัน อนำคต จุลชีพ ชินวรรโณ 2553 1 โอเพ่นบุ๊กส์

948 60 ปี น.นพรัตน์ เจิดจรัสรัศมีมิเส่ือมคลำย ประสิทธ์ิ ฉกำจธรรม 2553 1 บุ๊คสไมล์

949 60 ปีโพ้นทะเล = 六十年海外見聞錄 อู๋จ้ีเยียะ 2553 1 โพสต์บุ๊กส

950 60 ปีแห่งกำรสถำปนำสำธำรณรัฐประชำชนจีน = 中国走过 60 年 จำงซีเส่ียน. 2553 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

951 กวนอู เทพเจ้ำแห่งควำมสัตย์ซ่ือ ยำขอบ. 2553 4 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

952 กว่ำจีนใหม่จะได้เกิด ประณีต ธำรำทิพย์ 2553 3 สุขภำพใจ

953 ก ำเทียนลก แม้ฟ้ำยังต้ืนตัน กอยัง 2553 4 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

954 เกร็ดประวัติศำสตร์จีน 5,000 ปี - 2553 1 ดวงกมลพับลิชช่ิง

955 แกะรอยโจโฉ ปรำชญ์แห่งกำรปกครอง เส้ียวจันทร์ 2553 1 Best Book

956 ขงจ่ือจอมปรำชญ์แห่งแผ่นดิน ชุนหล่ี 2553 2 ชุณหวัตร

957 ขงจ๊ือฉบับปรำชญ์ชำวบ้ำน อองซก. 2553 2 เต๋ำประยุกต์

958 ขันทีคนสุดท้ำย ตัน สือ 2553 2 สันสกฤต

959 คนจีนท้ิงแผ่นดิน เจริญ ตันมหำพรำน. 2553 2 ปรำชญ์

960 คัมภีร์เจ้ำสัวจีนอำก๋งสอนว่ำ ประกำศิต 2553 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

961 คัมภีร์เต้ำเต้อจิง - 2553 1 ลูก-หลำน จ่ำง แซ่ต้ัง

962 คัมภีร์หลุนอว่ี - 2553 1 ชุณหวัตร

963 คำรมคมควำมคิด : ภูมิปัญญำเพ่ือชีวิตและกำรบริหำร ประสิทธ์ิ ฉกำจธรรม 2553 1 สุขภำพใจ

964 ค ำสอนของจูจ้ือ บุญศักด์ิ แสงระวี. 2553 2 สุขภำพใจ

965 คู่มือเรียนภำษำจีนกลำงด้วยตนเอง (พิมพ์คร้ังท่ี 3) ม. อ้ึงอรุณ 2553 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

966 ง ำประกำย : กโลบำยไร้ผู้ต่อต้ำน เห่ง, อู๋อ๊ัง 2553 3 เต๋ำประยุกต์

967 จีนกลำงมำตรฐำน หล่ีเต๋อจ้ำว. 2553 10 ทฤษฎี

968 จีนใช้ไทยยืม นวรัตน์ ภักดีค ำ. 2553 3 อมรินทร์
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หน้าท่ี 45         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

969 จูล่งสุภำพบุรุษจำกเสียงสำน ยำขอบ. 2553 3 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

970 เจงกิสข่ำนมหำบุรุษผู้เปล่ียนโลก เวเธอร์ฟอร์ด, แจ๊ก 2553 2 มติชน

971 ซ้องก๋ัง : วีรบุรุษแห่งเขำเหลียงซำน ซ่ือไหน่อัน 2553 4 แสงดำว

972 ไซซี ผู้พลิกชะตำแผ่นดิน อดุลย์ รัตนม่ันเกษม. 2553 1 แสงดำว

973 ดอกไม้สองแผ่นดิน กนกพงศ์ สงสมพันธ์ุ ... [และคนอ่ืน ๆ] 2553 2 เอโนเวล

974 ต้นก ำเนิดช่ือแซ่จีน - 2553 3 สุขภำพใจ

975 ต้นก ำเนิดอำหำรจีน สีว์สือเทำ 2553 3 สุขภำพใจ

976 ต๋ังโต๊ะ ผู้ถูกแช่งท้ังสิบทิศ ยำขอบ. 2553 3 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

977 ตำมรอยเล่ำป่ี ปรำชญ์ผู้หย่ังรู้ใจคน เส้ียวจันทร์ 2553 1 Best Book

978 ต ำรำพิชัยสงครำมของท่ำนซุนวู่ - 2553 1 ลูก-หลำน จ่ำง แซ่ต้ัง

979 เตียวเส้ียน ผู้พลีกำยก ำจัดกังฉิน อดุลย์ รัตนม่ันเกษม. 2553 1 แสงดำว

980 นิทำนคนจีนก่อนนอน : สอนให้เป็นยอดคนขุนพลและผู้น ำ ปรัชญำทอง 2553 4 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

981 ประวัติศำสตร์จีน กู๊ดริช, คำร์ริงตัน 2553 2 เคล็ดไทย

982 ประวัติศำสตร์จีน 3,000 ปีใต้เงำองค์จักรพรรดิ วีระชัย โชคมุกดำ 2553 1 ยิปซี

983 ประวัติศำสตร์จีนยุคก่อนประวัติศำสตร์ สำยฝน รุ่งประเสริฐ วรรณสินธพ 2553 4 เพชรกะรัต

984 ประวัติศำสตร์ไทยในสำยตำชำวจีน ต้วน, ล่ี เซิง. 2553 5 พิรำบ

985 ปรัชญำจีนจำกขงจ่ือถึงเหมำเจ๋อตง เฝิงอ่ิวหลัน. 2553 2 สุขภำพใจ

986 พจนำนุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ) เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ. 2553 1 รวมสำส์น (1977)

987 พิชัยสงครำมสำมก๊ก สังข์ พัธโนทัย. 2553 2 สุขภำพใจ

988 พิณพิฆำต เหง่ยคัง 2553 4 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

989 ภำพสลักศิลำเล่ำเร่ืองวรรณกรรมจีนใน"สวนขวำ"เมืองโบรำณ ศำนติ ภักดีค ำ 2553 1 เมืองโบรำณ

990 ภำษำจีนกลำงข้ันพ้ืนฐำน 2 ประพิณ มโนมัยวิบูลย์. 2553 2 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ
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หน้าท่ี 46         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

991 มงคลแห่งจีน-เทพเจ้ำสัญลักษณ์มงคล ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศำล. 2553 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

992 ยกเคร่ืองเร่ืองมองโกล เล่ำชวนหัว. 2553 1 คุณธรรม

993 ยอดน้ ำลำยบู๊ล้ิม เล่ำชวนหัว. 2553 2 เคล็ดไทย

994 ย้อนรอยบรรพชนมังกร แอ๊ด คำรำบำว 2553 1 ม่ิงมิตร

995 ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนในประเทศไทย เอกพงษ์ เลำหะเทียนสินธ์ุ. 2553 3 ส ำนักยุทธศำสตร์อุดมศึกษำต่ำงฯ

996 รบแบบเหมำเจ๋อตง เล่ำชวนหัว. 2553 1 คุณธรรม

997 ร้อยเพลงรักษำชำติจีน เมชฌ สอดส่องกฤษ 2553 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

998 รำยงำนกำรวิจัยแร่ืองอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของชำวไทยเช้ือสำยจีนในอ ำเภอ… พรพรรณ จันทโรนำนนท์. 2553 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

999 ลูกจีนรักชำติ เชำวน์ พงษ์พิชิต. 2553 2 มติชน

1000 เล่ำป่ี ผู้พนมมือให้แก่ชนทุกช้ัน ยำขอบ. 2553 3 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1001 เล่ำเร่ืองสำมก๊กฉบับคนรุ่นใหม่ เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2553 1 คุณธรรม

1002 วำดค ำจีน จิตรลดำ โลจนำทร 2553 1 ชวนอ่ำน

1003 วำทะจ้ิงจอกเฒ่ำ หล่ี, เฮ่อ 2553 1 เต๋ำประยุกต์

1004 ศัพท์ภำษำจีนกลำงในชีวิตประจ ำวัน นิรำมิส เกียรติบุญศรี. 2553 3 แสงสว่ำงเวิลด์เพรส

1005 ศัพท์หมวดไทย-จีน ยงชวน มิตรอำรี 2553 10 เกลอเรียน

1006 ศำลเจ้ำศำลจีนในกรุงเทพฯ กุลศิริ อรุณภำคย์ 2553 2 มิวเซียมเพรส

1007 สำมก๊ก (ฉบับตัวละคร) ใบบัว 2553 2 บีเวล

1008 สำมก๊ก (ฉบับเร่ืองย่อ) ใบบัว 2553 2 บีเวล

1009 สำมก๊ก ฉบับนักบริหำร เจริญ วรรธนะสิน. 2553 5 วิสดอมเฮำส์

1010 สำมก๊ก ฉบับนักบริหำร (พิมพ์คร้ังท่ี 2) เจริญ วรรธนะสิน. 2553 1 วิสดอมเฮำส์

1011 สำมก๊ก ฉบับนักบริหำร (พิมพ์คร้ังท่ี 3) เจริญ วรรธนะสิน. 2553 4 วิสดอมเฮำส์

1012 สำมก๊ก ฉบับนักบริหำร (พิมพ์คร้ังท่ี 4) เจริญ วรรธนะสิน. 2553 2 วิสดอมเฮำส์
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หน้าท่ี 47         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1013 สำมก๊กฉบับคนกันเอง ภำคสำม : เรำต่ำงโหยหำควำมสุขท่ีแท้จริง เอ้ือ อัญชลี 2553 2 มติชน

1014 ส ำนวนจีนสุดฮิต = 流行汉语口语 หวำง, เส่ียวหมิง. 2553 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1015 เสริมสิริมงคลยลศิลปะจีน 9 วัดไทยในกรุงเทพฯ ศำนติ ภักดีค ำ. 2553 1 อมรินทร์

1016 หนทำงสร้ำงชำติของจีนใหม่ บุญศักด์ิ แสงระวี. 2553 5 สุขภำพใจ

1017 หนังสือเรียนภำษำจีนกลำง (ฉบับปรับปรุง) - 2553 10 น ำทองกำรพิมพ์

1018 หยังกุ้ยเฟย ผู้สร้ำงต ำนำนรักฮ่องเต้ อดุลย์ รัตนม่ันเกษม. 2553 1 แสงดำว

1019 หลักกำรแปลไทย-จีน ก่อศักด์ิ ธรรมเจริญกิจ. 2553 2 จีนสยำม

1020 หลำยชีวิตในพงศำวดำรจีน ล. เสถียรสุต. 2553 1 ก.ไก่

1021 หลินเจ้ียนหลงนักเลงข้ีคุกผู้พลิกชะตำคว้ำควำมส ำเร็จ หลินเจ้ียนหลง 2553 1 อินสปำยร์

1022 หวำงเจำจวิน ภำพสะท้อนนโยบำยอับปัญญำ อดุลย์ รัตนม่ันเกษม. 2553 1 แสงดำว

1023 เหตุเกิดในรำชวงศ์หมิง - 2553 2 ชวนอ่ำน

1024 อภิปรัชญำศิลปะของท่ำนเต้ำฉี : สมัยปลำยรำชวงศ์หมิง ค.ศ. 1660 - 2553 1 ลูก-หลำน จ่ำง แซ่ต้ัง

1025 อย่ำเช่ือซุนวู อย่ำชูสำมก๊ก : วิธีชนะโดยไม่ต้องรบ ประสบควำมส ำเร็จโดยไม่ต้องแข่งขัน อำนันท์ ชินบุตร. 2553 1 Powerful life

1026 อำถรรพ์เดือน 13 ! เล่ำชวนหัว. 2553 1 เคล็ดไทย

1027 อ่ำนเขียนเรียนจีนจำกอักษรภำพ จำง, จ้ีง 2553 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1028 อ่ำนสำมก๊กต่อยอดควำมคิดพินิจกำรใช้คน ฐำปนีย์ อตีตำ. 2553 1 ปรำชญ์

1029 ฮวนน้ัง คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538. 2553 1 ดอกหญ้ำ 2000

1030 เฮงตลอดปี : โชคดีตลอดชำติ - 2553 1 บันลือ พับลิเคช่ันส์

1031 108 สัญลักษณ์จีน ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศำล. 2552 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1032 Super quick พูดจีนชัดลัดทันใจ สิวิณี เตรียมชำญชูชัย 2552 5 ทฤษฎี

1033 กำรแปลจีน-ไทยเบ้ืองต้น ศศรักษ์ เพชรเชิดชู, 2518- 2552 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

1034 เก่งจีน 30 ชม.(พิมพ์คร้ังท่ี 1) เมชฌ สอดส่องกฤษ 2552 3 ภำษำและวัฒนธรรม
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1035 เก่งจีน 30 ชม.(พิมพ์คร้ังท่ี 2) เมชฌ สอดส่องกฤษ 2552 2 ภำษำและวัฒนธรรม

1036 เกร็ดประวัติศำสตร์จีน 5,000 ปี : ยุคก่อนประวัติศำสตร์ถึงสมัยรำชวงศ์ฉิน - 2552 4 ดวงกมลพับลิชช่ิง

1037 คนขำยเลือด หยูหัว 2552 1 นำนมีบุ๊คส์เอโนเวล

1038 คนตำยยำก หยูหัว 2552 1 นำนมีบุ๊คส์เอโนเวล

1039 ควำมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย - จีน แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย. 2552 1 -

1040 คัดเขียนจีน. เล่ม 1 วำสนำ ประจ ำ 2552 5 ทฤษฎี

1041 คัมภีร์หลุนอว่ี - 2552 1 ชุณหวัตร

1042 ค ำนับขงจ๊ือแล้วข้ึนเขำไท่ซำน สำวิตรี สุวรรณสถิตย์ 2552 2 ประพันธ์สำส์น

1043 ฆ้อน กรรไกร กระดำษ หวง, เยว่ียน 2552 2 ฟรีฟอร์ม

1044 จีนอุ่นเคร่ือง จิง, ซิน 2552 1 ฟีลกูด

1045 เจินกวนเจ้ิงเย่ำ : ยอดกุศโลบำยจีน อู๋จิง. 2552 2 เต๋ำประยุกต์

1046 ต้นก ำเนิดชำและเหล้ำจีน จังเจ้ียนล่ี 2552 5 สุขภำพใจ

1047 ต ำรำภำษำจีนระดับอำชีวศึกษำช้ันต้น - 2552 6 ศูนย์จีนศึกษำ สถำบันเอเซียศึกษำ จุฬำฯ

1048 ต ำรำภำษำจีนระดับอำชีวศึกษำช้ันสูง อรสำ รัตนอมรภิรมย์ ... [และคนอ่ืน ๆ] 2552 8 ศูนย์จีนศึกษำ สถำบันเอเซียศึกษำ จุฬำฯ

1049 ท่องเยำวรำชไหว้เจ้ำ 9 ศำล กุมำรีจีน ศุภศรันย์ 2552 1 Bear

1050 เทิดศักด์ิศรีจูล่ง เล่ำชวนหัว. 2552 3 เคล็ดไทย

1051 บทสนทนำเก่ียวกับช้อปป้ิง Li, Shu Juan 2552 1 ดวงกมลพับลิชช่ิง

1052 บทสนทนำในกำรท ำงำน Li, Shu Juan 2552 1 ดวงกมลพับลิชช่ิง

1053 บทสนทนำในชีวิตประจ ำวัน ลี, ซูเจวียน. 2552 1 ดวงกมล

1054 บทสนทนำส ำหรับกำรท่องเท่ียว Li, Shu Juan 2552 1 ดวงกมลพับลิชช่ิง

1055 แบบเรียนแปลไทย-จีน - 2552 1 University Press

1056 แบบเรียนภำษำจีนระดับประถมศึกษำ - 2552 12 ศูนย์จีนศึกษำ สถำบันเอเซียศึกษำ จุฬำฯ
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หน้าท่ี 49         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1057 แบบเรียนภำษำจีนระดับมัธยมศึกษำ - 2552 12 ศูนย์จีนศึกษำ สถำบันเอเซียศึกษำ จุฬำฯ

1058 ปรัชญำในนิทำนเต๋ำ - 2552 1 ชุมศิลป์ธรรมดำ

1059 ปริศนำกำรสร้ำงก ำแพงเมืองจีน สิทธิศักด์ิ รุ่งเจริญสุขศรี 2552 1 ฐำนกำรพิมพ์

1060 เปิดหน้ำกำกขงเบ้ง. ภำคสอง เล่ำชวนหัว. 2552 1 เคล็ดไทย

1061 ผู้ชำยเหมือนระเบิด : ควำมสุขก ำลังจะมำ หวง, เยว่ียน 2552 1 ฟรีฟอร์ม

1062 พ่ีกับน้อง หยูหัว 2552 1 นำนมีบุ๊คส์เอโนเวล

1063 พูดจีนกลำงฉบับกระเป๋ำ นพพิชญ์ ประหว่ัน 2552 2 ทฤษฎี

1064 พูดจีนกลำงได้ใน 30 วัน - 2552 4 ต้นธรรม

1065 พูดจีนคล่องใน 30 วัน สุภำณี ปิยพสุนทรำ 2552 5 ทฤษฎี

1066 ภำษำจีนกลำง ช้ันประถม. เล่ม 4 หล่ีเต๋อจ้ำว 2552 5 ทฤษฎี

1067 ภำษำจีนกลำงส ำหรับงำนประกำศเสียงตำมสำย จรัสศรี จิรภำส. 2552 4 ทฤษฎี

1068 ภำษำจีนสร้ำงสรรค์. เล่ม 3 : หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษำ - 2552 2 โรงพิมพ์สกสค. ลำดพร้ำว

1069 ภำษำปำกภำษำจีนท่ีใช้บ่อย ธนำนันท์ ตรงดี 2552 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

1070 มหำจักรพรรดิฮ่ันเกำจู่ ผู้โค่นบัลลังก์ฉินซีฮ่องเต้ วัชระ ชีวะโกเศรษฐ. 2552 3 สุขภำพใจ

1071 มังกรสอนลูก - 2552 1 สุขภำพใจ

1072 ไม่ยำก...จดจ ำอักษรจีน จำง, จ้ีง 2552 7 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1073 ยอดขุนพลจำกปัญญำขงเบ้ง - 2552 2 สุขภำพใจ

1074 ยอดค ำของยอดคน : อังกฤษ-จีน-ไทย ยงชวน มิตรอำรี 2552 3 เยลโล่กำรพิมพ์

1075 ย้ิม : กโลบำยเหนือผู้พิชิต เว่ย ถงเล่ียง 2552 2 เต๋ำประยุกต์

1076 ยุทธศิลป์เหมำเจ๋อตง บุญศักด์ิ แสงระวี. 2552 3 สุขภำพใจ

1077 ร้อยเรียงเร่ืองเล่ำภำพมงคลจีน สุภำณี ปิยพสุนทรำ. 2552 2 สุขภำพใจ

1078 ร้อยหมวดค ำจ ำอักษรจีน นริศ วศินำนนท์ 2552 1 ตถำตำ พับลิเคช่ัน
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หน้าท่ี 50         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1079 ริมถนนคนจีน ดำริณี (ศุทธสกุล) หำน 2552 1 แพรวส ำนักพิมพ์

1080 เร่ิมต้นเรียนจีน 3 เหยิน จ่ิงเหวิน. 2552 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1081 เรียนจีนกลำงจำกกำร์ตูนข ำขัน ยงชวน มิตรอำรี 2552 3 เยลโล่กำรพิมพ์

1082 เรียนจีนกลำงจำกปริศนำค ำทำย ยงชวน มิตรอำรี 2552 2 เกลอเรียน

1083 เรียนพินอิน ก่อศักด์ิ ธรรมเจริญกิจ. 2552 6 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1084 เรียนภำษำจีนกลำงจำกหนังสือพิมพ์ ชำตรี แซ่บ้ำง 2552 10 ปัญญำชน

1085 เรียนอย่ำงเข้ำใจไวยำกรณ์จีน - 2552 4 ทฤษฎี

1086 ลอยเรือชมจิวย่ี เล่ำชวนหัว. 2552 2 เคล็ดไทย

1087 วลีท่ีใช้บ่อย อังกฤษ-จีน-ไทย ยงชวน มิตรอำรี 2552 3 เกลอเรียน

1088 วิธีหลอกลวงอย่ำงสร้ำงสรรค์ : (กล้ำลวง : หลอกลวงอย่ำงสร้ำงสรรค์ ฉบับปรับปรุง) เจ้ิงซู, โจว 2552 2 เต๋ำประยุกต์

1089 ศัพท์จีนเรียนเร็ว นพพิชญ์ ประหว่ัน. 2552 13 ทฤษฎี

1090 ศัพท์หมวดจีนกลำง แสงตะวัน ชุมชำด 2552 4 ต้นธรรม

1091 ศำสตร์ศิลป์วัฒนธรรมจีน นริศ วศินำนนท์ 2552 4 สุขภำพใจ

1092 ศิลปะกำรทูตของโจวเอินไหล - 2552 4 สุขภำพใจ

1093 สนุกคัดอักษรจีนในชีวิตประจ ำวัน ภคมน อธิรัตนชัย 2552 5 ทฤษฎี

1094 สวัสดีหนีห่ำว - 2552 9 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1095 สัมผัสภำษำจีน. เล่ม 4 - 2552 2 โรงพิมพ์องค์กำรค้ำของ สกสค.

1096 สำมก๊กฉบับนักบริหำร เจริญ วรรธนะสิน. 2552 11 วิสดอมเฮำส์

1097 สำมก๊กฉบับนำยทุน. โจโฉ นำยกฯ ตลอดกำล คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538. 2552 1 ดอกหญ้ำ 2000

1098 สำมก๊กฉบับแปลใหม่ - 2552 2 ธรรมชำติ

1099 สำรพันค ำกริยำภำษำจีน วีระชำติ วงศ์สัจจำ. 2552 3 ทฤษฎี

1100 สำรำนุกรมสำมก๊ก โกวิท ต้ังตรงจิตร. 2552 2 พิมพ์ค ำ
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หน้าท่ี 51         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1101 เสน่ห์กว่งเจ จวงหมิงอิง 2552 1 มหำวิทยำลัยรังสิต

1102 หยู่อ่ีมงคลจีน : เคร่ืองหมำยโชคดีมีสุขร่ ำรวย หล่ีไป่ใส 2552 1 สยำมควำมรู้

1103 หลักกำรบริหำรกำรปกครองคัมภีร์หล่ีซ่ือชุนชิว ทองแถม นำถจ ำนง. 2552 2 สุขภำพใจ

1104 หัดพูดจีนกลำงเพ่ือธุรกิจและกำรท่องเท่ียว สุชล ฉินทปรปักษ์ 2552 2 ทฤษฎี

1105 'เหมำ' เร่ืองท่ีคุณไม่รู้ ชำง, จุง, ค.ศ. 1952- 2552 2 แสงดำว

1106 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำภำษำจีนเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์. CN 4843(พิมพ์คร้ังท่ี5) จรัสศรี จิรภำส. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1107 爹的教导 = ค ำสอนของ ต.เต่ำ 潘秋金 (สิรนุช อำชวนิจกุล). 2552 1 เดือนตุลำ

1108 China Tips สำระชีวิตจำกแดนมังกร เส่ียวหลง 2551 2 แสงดำว

1109 SMS 3 ภำษำไทย-อังกฤษ-จีน ยงชวน มิตรอำรี 2551 3 เกลอเรียน

1110 กลศึกสำมก๊ก หล่ี, ป่ิงเอ้ียน. 2551 1 สุขภำพใจ

1111 กวนอู : เทพเจ้ำแห่งควำมสัตย์ซ่ือ พีรยุทธ สุเทพคีรี 2551 1 แสงดำว

1112 ก ำเนิดและวิวัฒนำกำรของคนแต้จ๋ิวอดีตถึงปัจจุบัน อดุลย์ รัตนม่ันเกษม 2551 1 ขุนเขำ

1113 คติพจน์ประธำนเหมำเจ๋อตง บุญศักด์ิ แสงระวี 2551 2 สุขภำพใจ

1114 คลังศัพท์จีนกลำง วิชัย หว่อง 2551 3 ภูมิปัญญำ

1115 คัมภีร์เตรียมสอบจีนฉบับตงฟำงอ้ี. เล่ม 2 พ่ีอ้ี 2551 2 มติชน

1116 ค ำศัพท์ภำพไทย-จีน - 2551 1 เสริมภูมิ

1117 ค ำฮิตติดปำกจีนกลำง - 2551 1 ทฤษฎี

1118 คือ "ฮำกกำ" คือ "จีนแคะ" วรศักด์ิ มหัทธโนบล. 2551 1 มติชน

1119 คือ "ฮำกกำ" คือ "จีนแคะ" วรศักด์ิ มหัทธโนบล. 2551 1 มติชน

1120 เคล็ดลับกำรแก้ฮวงจุ้ยด้วยตนเอง มำโนช ประภำษำนนท์ 2551 1 มติชน

1121 จอมจักรพรรด์ิหญิงรัฐนิกูลก๋ิมหล่ีหง่ำวสร้ำงเมืองภูเก็ต. ภำค I เค, เชอร์ร่ีต้ัน 2551 1 โรงพิมพ์ภำพพิมพ์

1122 จีน : สังคมนิยมหรือทุนนิยม - 2551 3 คิดไทยใหม่
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หน้าท่ี 52         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1123 จีนจ ำนรรจำ จรัสศรี จิรภำส 2551 6 สุขภำพใจ

1124 เจ็งกิซ ข่ำน สุภำ ศิริมำนนท์ 2551 2 แม่ค ำผำง

1125 โจวเอินไหลฝำกช่ือไว้ในแผ่นดิน ฟำงจ้ีเฉิง 2551 3 สุขภำพใจ

1126 ซิเตงซันกับซิกัง - 2551 1 ศรีปัญญำ

1127 ซูสีไทเฮำ : พญำหงส์เหนือบัลลังก์มังกร - 2551 2 คุ้มค ำ

1128 ซูฮก ฮกเก้ียน โชว์ โชว์ 2551 1 บ้ำนพระอำทิตย์

1129 ต้นก ำเนิดชนชำติและประเพณีจีน หล่ีเส่ียวเซียง 2551 6 สุขภำพใจ

1130 ต้นก ำเนิดเทศกำลจีน โกห์, ไป กิ 2551 3 สุขภำพใจ

1131 ต้ำเจียห่ำว : ฉบับดวงจีน 2008 ธนกร แสงสินธ์ุ, บรรณำธิกำร 2551 1 ต้ำเจียห่ำว

1132 ต ำรำพิชัยสงครำมขงเบ้ง ขงเบ้ง 2551 1 ชุณหวัตร

1133 ธรรมะขงจ้ือสอนคนให้เป็นคน ทองแถม นำถจ ำนง 2551 2 ใบบัว

1134 น่ำรู้เร่ืองจีนๆ สมพร ภำวิจิตร 2551 7 สุขภำพใจ

1135 น้ ำตำอ้ีเหมำ อู, เอมิล่ี 2551 1 สันสกฤต

1136 นิทำนจีนสอนใจ ชนิกำนต์ เป่ียมพงษ์สำนต์ 2551 1 คล่ืนอักษร

1137 บทเทปเสียงรำยวิชำภำษำจีนพ้ืนฐำนเพ่ือกำรส่ือสำร 1. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2551 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1138 บันทึกรำยงำนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนในประเทศไทย เขียน ธีระวิทย์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2551 1 ศูนย์จีนศึกษำ สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำฯ

1139 เบ้ืองลึกเบ้ืองหลังควำมสัมพันธ์ไทย-ไต้หวันภำยใต้นโยบำยจีนเดียว องอำจ เดชอิทธิรัตน์ 2551 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1140 ประตูสู่วัฒนธรรมจีน มอนเทจ, คัลเชอร์ 2551 2 สุขภำพใจ

1141 ประมวลสำระรำยวิชำภำษำจีนพ้ืนฐำนเพ่ือกำรส่ือสำร 1. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2551 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1142 ประวัติจริงของอำ Q หลู่ซ่ิน 2551 2 แม่ค ำผำง

1143 ประวัติศำสตร์จีน : ยุคก่อนประวัติศำสตร์ถึงรำชวงศ์ชิง มอนเทจ, คัลเชอร์ 2551 2 สุขภำพใจ

1144 ประวัติศำสตร์ศิลปะจีน ก ำจร สุนพงษ์ศรี 2551 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ
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หน้าท่ี 53         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1145 ปรัชญำกำรปกครองของเม่งจ๊ือ บุญศักด์ิ แสงระวี 2551 6 สุขภำพใจ

1146 ปรัชญำชีวิตในสุภำษิตจีน เอ๋ียนเป่ยหมิง 2551 3 สุขภำพใจ

1147 โป๊ยย่ีส่ีเถียว : หมำกรุกแห่งชีวิต ดอลฟิน 2551 1 แสงดำว

1148 ผมช่ือ..หลิวอ้ำย หวำง, กัง 2551 1 สันสกฤต

1149 พงศำวดำรจีนฮ่องสิน เฟิง เสิน ประกำศิตแต่งต้ังเทพเจ้ำ สว่ีจ้งหลิน 2551 4 ต้นไม้

1150 พจนำนุกรมค ำเหมือน-ค ำตรงกันข้ำม อ. พฤกษะศรี 2551 6 อำนันท

1151 พจนำนุกรมค ำเหมือน-ค ำตรงข้ำม จีน-ไทย ชนิกำนต์ เป่ียมพงษ์สำนต์ 2551 3 คล่ืนอักษร

1152 พระถังซัมจ๋ังชีวิตจริงไม่อิงนิยำย อุษำ โลหะจรูญ 2551 3 สุขภำพใจ

1153 พระนำงซูสี จักรพรรดินีกู้บัลลังก์(พิมพ์คร้ังท่ี 1) อันฉี, หมิน 2551 1 มติชน

1154 พระนำงซูสี จักรพรรดินีกู้บัลลังก์(พิมพ์คร้ังท่ี 2) อันฉี, หมิน. 2551 1 มติชน

1155 พูดจีนกลำงฉบับพิเศษ ยงชวน มิตรอำรี 2551 1 เยลโล่กำรพิมพ์

1156 พูดจีนกลำงได้ใน 30 วัน - 2551 1 ต้นธรรม

1157 พูดจีนกลำงอย่ำงง่ำยท่ีสุด ยงชวน มิตรอำรี 2551 5 เกลอเรียน

1158 เพรำะรักนะ...อยำกให้เข้ำใจ โหว, เหวินหย่ง 2551 1 นำนมีบุ๊คส์เอโนเวล

1159 ภำพประวัติพระถังซัมจ๋ัง - 2551 1 สุขภำพใจ

1160 ภำษำจีนกลำง 1 กิตติ พรพิมลวัฒน์ 2551 15 ทฤษฏี

1161 ภำษำจีนระดับกลำง 1 เหยิน จ่ิงเหวิน 2551 10 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1162 มหำจักรพรรดิกุบไลข่ำน ยอดขุนพลนักรบสำยเลือดมองโกล บรรยง บุญฤทธ์ิ. 2551 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

1163 มังกรสอนศิษย์ - 2551 7 สุขภำพใจ

1164 รอบรู้ภำษำจีน เหยิน จ่ิงเหวิน. 2551 1 อมรินทร์

1165 ร้อยเรียงเคียงปัญญำเรียนรู้ภำษำจำกวัฒนธรรมจีน นริศ วศินำนนท์ 2551 6 เมืองโบรำณ

1166 รำยงำนวิจัย (ฉบับท่ี 1) : กำรเรียนกำรสอนภำษำจีนในประเทศไทยระดับประถม... เขียน ธีระวิทย์ ... [และคนอ่ืน ๆ] 2551 2 ศูนย์จีนศึกษำ สถำบันเอเซียศึกษำ จุฬำฯ
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หน้าท่ี 54         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1167 รำยงำนวิจัย (ฉบับท่ี 3) : กำรเรียนกำรสอนภำษำจีนในประเทศไทยระดับอุดมศึกษำ เขียน ธีระวิทย์ ... [และคนอ่ืน ๆ] 2551 2 ศูนย์จีนศึกษำ สถำบันเอเซียศึกษำ จุฬำฯ

1168 รำยงำนวิจัย (ฉบับท่ี 4) : กำรเรียนกำรสอนภำษำจีนในประเทศไทยกำรศึกษำ... เขียน ธีระวิทย์ ... [และคนอ่ืน ๆ] 2551 3 ศูนย์จีนศึกษำ สถำบันเอเซียศึกษำ จุฬำฯ

1169 รำยงำนวิจัย (ฉบับท่ี 5) : ควำมร่วมมือไทย-จีน ด้ำนกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน... เขียน ธีระวิทย์ ... [และคนอ่ืน ๆ] 2551 2 ศูนย์จีนศึกษำ สถำบันเอเซียศึกษำ จุฬำฯ

1170 รำยงำนวิจัยกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนในประเทศไทยระดับอำชีวศึกษำ เขียน ธีระวิทย์ ... [และคนอ่ืน ๆ] 2551 3 ศูนย์จีนศึกษำ สถำบันเอเซียศึกษำ จุฬำฯ

1171 รู้เรียนเขียนจีน เหยิน จ่ิงเหวิน. 2551 4 อมรินทร์

1172 เร่ิมต้นเรียนจีน เหยิน จ่ิงเหวิน 2551 6 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1173 เร่ืองเล่ำชำวแต้จ๋ิว เหล่ำต๊ัง 2551 2 นิวเซนจูร่ีฯ

1174 ไวยำกรณ์ภำษำจีน ฉบับเปรียบเทียบ : คู่มือไวยำกรณ์ส ำหรับคน...(พิมพ์คร้ังท่ี 1) เหยิน จ่ิงเหวิน 2551 1 อมรินทร์

1175 ไวยำกรณ์ภำษำจีน ฉบับเปรียบเทียบ : คู่มือไวยำกรณ์ส ำหรับคน...(พิมพ์คร้ังท่ี 2) เหยิน จ่ิงเหวิน 2551 4 อมรินทร์

1176 ศัพท์จีนกลำง จิง, ซิน 2551 3 ฟีลกูด

1177 ศัพท์จีนในชีวิตประจ ำวัน - 2551 5 ต้นธรรม

1178 ศัพท์หมวดจีนกลำง แสงตะวัน ชุมชำด 2551 1 ต้นธรรม

1179 ศัพท์หมวดจีนพ้ืนฐำน - 2551 5 มำยิก

1180 ศิลปะจีนสมัยใหม่ ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศำล 2551 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1181 สงครำมชิงแผ่นดิน สุขสันต์ วิเวกเมธำกร 2551 1 เคล็ดไทย

1182 สนทนำจีนกลำงลัดทันใจ สิวิณี เตรียมชสญชูชัย 2551 6 ทฤษฏี

1183 สนทนำแต้จ๋ิวลัดทันใจ สุภำณี ปิยพสุนทรำ 2551 6 ทฤษฎี

1184 สนุกกับกำรเรียนภำษำจีนด้วยตนเอง ส่ีว์, กวงฮุย 2551 1 ประพันธ์สำส์น

1185 สนุกกับส ำนวนจีนพักท้ำย สุภำณี ปิยพสุนทรำ 2551 11 ทฤษฏี

1186 สมุดฝึกเขียนตัวอักษรจีนภำษำจีนพ้ืนฐำนเพ่ือกำรส่ือสำร 1. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2551 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1187 สมุดฝึกเขียนตัวอักษรจีนภำษำจีนพ้ืนฐำนเพ่ือกำรส่ือสำร 2. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2551 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1188 สองปีในปักก่ิง วิภำ อุตมฉันท์ 2551 6 มติชน
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หน้าท่ี 55         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1189 สัมผัสภำษำจีน. เล่ม 3 - 2551 2 โรงพิมพ์องค์กำรค้ำของ สกสค.

1190 สำมก๊กฉบับวณิพก ยำขอบ 2551 2 แสงดำว

1191 ส ำนวนจีน นำรีรัตน์ วัฒนเวฬุ 2551 1 -

1192 สีกับควำมเช่ือท่ีปรำกฎในศำลเจ้ำและวัดจีนในย่ำนเยำวรำช อรุณโรจน์ เกียรติจินดำรัตน์ 2551 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1193 ส่ือสำรจีนกลำงอย่ำงง่ำยๆ - 2551 4 ต้นธรรม

1194 เสริมทักษะกำรคัดภำษำจีนกลำง 1 กิตติ พรพิมลวัฒน์ 2551 10 ทฤษฏี

1195 หมวดน ำอักษรจีน วีระชำติ วงศ์สัจจำ. 2551 10 ทฤษฏี

1196 หลุนอ่ีว์ : ขงจ่ือสนทนำ - 2551 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1197 หัดพูดภำษำจีนกลำง ม. อ้ึงอรุณ 2551 10 ฟีลกูด

1198 หัดอ่ำนภำษำจีนกลำง ม. อ้ึงอรุณ 2551 5 Feel Good

1199 หัวใจกบฏ โหว, เหวินหย่ง 2551 1 นำนมีบุ๊คส์เอโนเวล

1200 เห้งเจียศักด์ิสิทธ์ิ : เสริมชะตำชีวิตพิชิตอุปสรรค พลำธิป อนันตยะ 2551 1 เพ่ือนชำวบ้ำน

1201 เหยำหมิง สุภำณี ปิยพสุนทรำ 2551 2 ศรีสำรำ

1202 แหวะหัวใจซุนกวน เล่ำชวนหัว 2551 1 เคล็ดไทย

1203 อ้อมกอดลวง โหว, เหวินหย่ง 2551 1 นำนมีบุ๊คส์เอโนเวล

1204 อ่ำน-เขียนเรียนจีนกลำง ยงชวน มิตรอำรี 2551 6 เยลโล่กำรพิมพ์

1205 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำปรัชญำจีน. PL 2233 อรรถสิทธ์ิ สุนำโท. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1206 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำภำษำจีน 3 (กำรฟัง). CN 2113 (พิมพ์คร้ังท่ี 1) - 2551 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1207 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำภำษำจีน 4. CN2123 (พิมพ์คร้ังท่ี 1) - 2551 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1208 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำภำษำจีนเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์. CN 3953(พิมพ์คร้ังท่ี4) จรัสศรี จิรภำส. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1209 ฮวงจุ้ยมงคลฉบับคริสตัลน ำโชค เฉิน, ก๋ัวเฉิง 2551 1 เต๋ำประยุกต์

1210 ฮ่ัน : ชำติพันธ์ุท่ีไม่มีวันตำย เล่ำชวนหัว 2551 2 เคล็ดไทย
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หน้าท่ี 56         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1211 1421 ปีท่ีจีนค้นพบโลก เมนซีส์, กำวิน 2550 2 มติชน

1212 500 อักษรจีนต้องรู้. เล่ม 2 กิติชัย เสริมสุวิทยวงศ์ 2550 3 ออริกำมิเพรส

1213 Knowing the Chinese : ล้วงลึกธรรมเนียมกำรค้ำจีน โชคชัย เดชศิริอุดม 2550 1 Busy-Day

1214 กงเต็ก : พิธีศพชำวจีนแต้จ๋ิว ธรรญำภรณ์ วงซ์บุญชัยนันท์ 2550 2 สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์ฯ

1215 กระเบ้ืองถ้วยกะลำแตก พิมพ์ประไพ พิศำลบุตร. 2550 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1216 ก ำเนิดต้นแซ่และกำรต้ังนำมสกุลจำกแซ่ของลูกจีนในไทย. เล่ม 2 จิตรำ ก่อนันทเกียรติ 2550 1 จิตรำ

1217 เกมชีวิตลิขิตหัวใจ โหว, เหวินหย่ง 2550 1 นำนมีบุ๊คส์เอโนเวล

1218 ขงจ่ือจอมปรำชญ์แห่งแผ่นดิน ชุนหล่ี 2550 1 ชุณหวัตร

1219 ขันที : ส่ิงช ำรุดทำงมนุษยศำสตร์ เล่ำชวนหัว 2550 1 เคล็ดไทย

1220 คติธรรมจีนค ำโคลง สนิท บุญฤทธ์ิ 2550 2 สถำพรบุ๊คส์

1221 ควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับประวัติศำสตร์ประเทศจีน - 2550 7 สุขภำพใจ

1222 ควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับภูมิศำสตร์ประเทศจีน - 2550 5 สุขภำพใจ

1223 ควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับวัฒนธรรมประเทศจีน - 2550 9 สุขภำพใจ

1224 คัมภีร์เตรียมสอบจีนฉบับตงฟำงอ้ี. เล่ม 1 พ่ีอ้ี 2550 5 มติชน

1225 ค ำบุพบทและค ำสันธำนท่ีใช้บ่อยในภำษำจีน จิตรลัดดำ สวัสดิพงษ์ 2550 5 เต๋ำประยุกต์

1226 คุณธรรมในสำมก๊ก คมเดือน เจิดจรัสฟ้ำ 2550 8 แสงดำว

1227 คุณศัพท์จีนกลำง : ฉบับค ำซ้ ำ นพพิชญ์ ประหว่ัน 2550 7 ทฤษฎี

1228 คุยเฟ่ืองเร่ืองสำมก๊ก โกวิท ต้ังตรงจิตร 2550 2 สุวีริยำสำส์น

1229 คู่มือค ำทับศัพท์จีน-ไทย ยงชวน มิตรอำรี 2550 5 เกลอเรียน

1230 จ.จีนจดจ ำ : 200 ค ำ 800 วลี 20 บทสนทนำ ซ่ง ฟำน 2550 3 วรรณวุฒิ

1231 จำนด่วนภำษำจีนธุรกิจ จิรวรรณ จิรันธร 2550 13 เนช่ันบุ๊คส์

1232 จีนในกระแสโลกำภิวัฒน์ วรศักด์ิ มหัทธโนบล 2550 3 Openbooks
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หน้าท่ี 57         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1233 จีนเผชิญหน้ำกำรท้ำทำยใหม่ บุญศักด์ิ แสงระวี 2550 3 สุขภำพใจ

1234 จีนหำดใหญ่ : ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และสังคม ศุภกำร สิริไพศำล 2550 2 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยทักษิณ

1235 เจ้ำสัวสยำม วรำงคณำ สุเมธวัน 2550 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

1236 เจียงชิง บุญศักด์ิ แสงระวี 2550 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ

1237 ชำวจีนเรียนภำษำไทย หล่ี, จ้ือ หมิน 2550 2 อิทธิเชษฐ์

1238 ซุนวู. ฉบับกำร์ตูนคลำสสิค สันติ วุฒิรัตน์ 2550 2 มติชน

1239 ไซ่ฮ่ัน (รำชวงศ์ฮ่ันตะวันตก) เจินเหว่ย. 2550 1 รีปัญญำ

1240 ต้ำเจียห่ำว : ฉบับต้ำเจียห่ำวอีสคัมม่ิงทูทำวน์ - 2550 3 ต้ำเจียห่ำว

1241 ต ำรำก้ำวแรกดวงจีน(สไตล์เทียนเต็ก)ส ำหรับผู้เร่ิมต้น เทียนเต็ก ซินแส 2550 1 วงษ์นิธิศ กำรพิมพ์

1242 ต ำรำพิชัยสงครำมสำมก๊ก - 2550 4 แสงดำว

1243 นักฆ่ำพันธ์ุมังกร เล่ำชวนหัว 2550 1 บ้ำนพระอำทิตย์

1244 บทนิพนธ์เหมำเจ๋อตง : ว่ำด้วยปรัชญำและกำรใช้ปรัชญำ - 2550 3 สุขภำพใจ

1245 แบบเรียนลัดภำษำจีนกลำงแนวใหม่. เล่มท่ี 2 : ฉบับเรียนด้วยตนเอง ชำตรี แซ่บ้ำง 2550 3 ปัญญำชน

1246 ประวัติศำสตร์จีน กู๊ดริช, คำร์ริงตัน 2550 3 เคล็ดไทย

1247 ปักก่ิงในควำมทรงจ ำ ศรีกำนดำ ภูมิบริรักษ์ 2550 2 ชวนอ่ำน

1248 ปักธงรุกตลำดจีน อักษรศรี (อติสุธำโภชน์) พำนิชสำส์น 2550 10 Busy-day Co., Lrd.

1249 เปิดหน้ำกำกขงเบ้ง. ภำคสำม เล่ำชวนหัว 2550 2 เคล็ดไทย

1250 โป๊ยเซียน 8 เทพแห่งคุณธรรม - 2550 4 ไวท์วิซ

1251 ฝึกพูดภำษำจีนไว้ใช้งำนในสถำนภำรณ์ต่ำง ๆ ปฐวี ภูผำสิทธ์ิ 2550 5 เจ.บี.พับลิชช่ิง

1252 พจนำนุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ) เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ. 2550 5 รวมสำส์น (1977)

1253 พิชัยสงครำมซุนวู : ฉบับ 133 ตัวอย่ำงกำรยุทธ์ ซุนวู 2550 2 คุณธรรม

1254 พูดจีนกลำงในสถำนกำรณ์จริง ยงชวน มิตรอำรี 2550 5 เกลอเรียน
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1255 ภำษำจีนกลำงข้ันพ้ืนฐำน 1 ประพิณ มโนมัยวิบูลย์. 2550 3 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

1256 มงคลจีนท ำแล้วเฮงตลอดปี พ. สุวรรณ. 2550 1 บ้ำนมงคล

1257 มังกรก๊ำก : เรียนภำษำจีนจำกเร่ืองชวนหัว พรพรรณ จันทโรนำนนท์. 2550 1 วิทยพัฒน์

1258 ยุทธศิลป์ของซุนวู สุปัญญำ ไชยชำญ 2550 4 พี.เอ.ลีฟว่ิง

1259 รวมบทสนทนำจีน-ไทย ยงชวน มิตรอำรี 2550 10 เกลอเรียน

1260 ร้อยหมวดค ำจ ำอักษรจีน นริศ วศินำนนท์ 2550 5 ตถำตำ พับลิเคช่ัน

1261 รำยงำนวิจัยเร่ืองตำมรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : มุมมอง... มำลินี คัมภีรญำณนนท์ 2550 1 มหำวิทยำลัยศิลปำกร

1262 เรียนจีนกลำงกับเพลงดังอมตะ ยงชวน มิตรอำรี 2550 2 เกลอเรียน

1263 เร่ืองเล่ำจำกควำมตำย : ดินแดนจีนโบรำณ รอสส์, สจวร์ต 2550 1 เนช่ันแนล จีโอกรำฟฟิก

1264 ลับสมองเรียนภำษำจีน 1 - 2550 8 จีนสยำม

1265 ลูกปลำน้อยเซียวฮ้ือย้ี โก้วเล้ง. 2550 4 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

1266 วำทะสำมก๊ก ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร 2550 1 แสงดำว

1267 วิเครำะห์ข้อสอบเอนทรำนซ์ภำษำจีน - 2550 1 Friendship Language Academy

1268 วิถีจีน-ไทยในสังคมสยำม แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย 2550 6 มติชน

1269 ศัพท์จีนเรียนเร็ว 1 นพพิชญ์ ประหว่ัน. 2550 10 ทฤษฏี

1270 ศิลปะจีน : ปำฐกถำพระรำชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช... เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชฯ 2550 6 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1271 สงครำมสำมก๊ก : กลยุทธ์พลิกสถำนกำรณ์ - 2550 2 ดอกหญ้ำ 2000

1272 สนทนำกวำงตุ้งลัดทันใจ - 2550 10 ทฤษฎี

1273 สัตว์ชวน (ฅน) ขัน คีรีบูน 2550 1 คีรีบูน

1274 สัตว์ชวน (ฅน) คิด คีรีบูน 2550 1 คีรีบูน

1275 สัมผัสภำษำจีน. เล่ม 1 - 2550 2 โรงพิมพ์องค์กำรค้ำของ สกสค.

1276 ส ำนวนภำษำพ้ืนบ้ำนแต้จ๋ิว สุภำณี ปิยพสุนทรำ 2550 5 ทฤษฎี



ตารางหมายเลข  9
จ านวนและรายช่ือหนังสือสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1277 สุดยอดกลยุทธ์กำรบริหำรกำรปกครอง 10 ยอดผู้น ำแผ่นดินจีน : กำรก้ำวข้ึนสู่... สุขสันต์ วิเวกเมธำกร 2550 2 เคล็ดไทย

1278 หลักเกณฑ์กำรทับศัพท์ภำษำจีนและภำษำฮินดี - 2550 1 รำชบัณฑิตยสถำน

1279 เหมำเจ๋็อตง : จำกท้องนำเสำซำนสู่เมืองกรุงปักก่ิง บุญศักด์ิ แสงระวี 2550 4 สุขภำพใจ

1280 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรสนทนำภำษำจีน 2. CN 2223 - 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1281 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำภำษำจีน 2 (กำรฟัง). CN 1123 (พิมพ์คร้ังท่ี 1) - 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1282 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำภำษำจีน 2 (กำรฟัง). CN 1123 (พิมพ์คร้ังท่ี 2) - 2550 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1283 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำภำษำจีนเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์. CN 3953(พิมพ์คร้ังท่ี3) จรัสศรี จิรภำส. 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1284 8 เทพอสูรมังกรฟ้ำ กิมย้ง. 2549 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

1285 กวนอู เทพเจ้ำแห่งควำมสัตย์ซ่ือ (ฉบับกำร์ตูน) สุภฤกษ์ บุญกอง 2549 1 สกำยบุ๊กส์

1286 ก ำเนิดต้นแซ่และกำรต้ังนำมสกุลจำกแซ่ของลูกจีนในไทย. เล่ม 1 จิตรำ ก่อนันทเกียรติ. 2549 2 จิตรำ

1287 ขงเบ้ง ผู้หย่ังรู้ดินฟ้ำมหำสมุทร (ฉบับกำร์ตูน) สุภฤกษ์ บุญกอง 2549 1 สกำยบุ๊กส์

1288 ควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับประวัติศำสตร์ประเทศจีน - 2549 2 สุขภำพใจ

1289 คำรวะบรรพบุรุษ ชุด ม่ังมี สำยัณห์ เล็กอุทัย 2549 1 ผู้จัดกำร

1290 ค ำคมสอนลูก - 2549 2 -

1291 ค ำคมสอนลูก. เล่ม 1-2 - 2549 10 -

1292 ค ำซ้ ำในภำษำจีนและภำษำไทย : กำรศึกษำเปรียบเทียบ ฟู่, เจิง โหย่ว. 2549 3 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

1293 คู่มือลักษณนำมจีน-ไทย จริยำ วำณิชวิริยะ 2549 8 วิทยพัฒน์

1294 จดหมำยลับไป่เหอ ซี, ลิซำ 2549 1 อรุณกำรพิมพ์

1295 จังซ่งศึกสองตระกูล - 2549 1 เนช่ันบุ๊คส์ อินเตอร์เนช่ันแนล

1296 จีน : เศรษฐกิจกำรเมืองหลังยุคปฏิรูป สมภพ มำนะรังสรรค์ 2549 2 สถำบันวิถีทรรศน์

1297 จีนพิชิตโลก : บทสรุปพลิกหน้ำประวัติศำสตร์ยุคเดินเรือ โยธิน เอ้ือคณำรักษ์ 2549 1 ผู้จัดกำร

1298 จีนใหม่ในศตวรรษท่ี 21 (สำรนิพนธ์เร่ืองจีนช่วงปี ค.ศ. 1999-2005) เขียน ธีระวิทย์ 2549 3 มติชน
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หน้าท่ี 60         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1299 จูล่ง สุภำพบุรุษจำกเสียงสำน (ฉบับกำร์ตูน) สุภฤกษ์ บุญกอง 2549 1 สกำยบุ๊กส์

1300 เจ้ำแม่กวนอิม ผู้ทรงสดับเสียงทุกขเวทนำของสัตว์โลก (ฉบับกำร์ตูน) ชลลดำ ชะบำงบอน 2549 1 สกำยบุ๊กส์

1301 เจำะลึกค ำกริยำจีนกลำง - 2549 5 ทฤษฎี

1302 เจินกวนเจ้ิงเย่ำ : ยอดกุศโลบำยจีน อู๋จิง 2549 1 เต๋ำประยุกต์

1303 โจโฉ ผู้ไม่ยอมให้โลกทรยศ (ฉบับกำร์ตูน) สุภฤกษ์ บุญกอง 2549 1 สกำยบุ๊กส์

1304 ฉำงต่วนจิง : ศำสตร์แห่งกำรยืดหยุ่นพลิกแพลง เจ้ำหยุย 2549 2 เต๋ำประยุกต์

1305 ซูสีไทเฮำ คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538. 2549 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1306 ไซอ๋ิว หน่ึงในส่ีสุดยอดวรรณกรรมจีน (ฉบับกำร์ตูน) สุภฤกษ์ บุญกอง 2549 2 สกำยบุ๊กส์

1307 ไซฮ่ัน : พงศำวดำรจีน ไฉ่ตงฝำน 2549 3 ต้นไม้

1308 ต ำรำเรียนภำษำไทยส ำหรับชำวจีน. เล่มท่ี 1 พิชัย พินัยกุล. 2549 5 ไทยวรศิลป์กำรพิมพ์

1309 ถังไท่จงฮ่องเต้ : จักรพรรดินักปกครองแห่งรำชวงค์ถังของจีน วัชระ ชีวะโกเศรษฐ 2549 2 สุขภำพใจ

1310 ทำงด่วนไปสู่ภำษำจีน 2 หล่ี, จ้ือ หมิน 2549 5 อิทธิเชษฐ์

1311 ท ำเนียบศำสตรำวุธจีน ฮ.ศุภวุฒิ จันทสำโร. 2549 1 ยิปซี

1312 บันทึกกำรทูตจีน 10 เร่ือง เฉียน, ฉีเชิน 2549 3 มติชน

1313 บำปสีขำว โหว, เหวินหย่ง 2549 1 นำนมีบุ๊คส์เอโนเวล

1314 แบบฝึดหัดจีน "สบำย ๆ". เล่ม 1 วัชริน เอกพลำกร 2549 5 ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์-กำรพิมพ์

1315 ประชำธิปไตย : ลัทธิสังคมนิยมของจีน - 2549 1 สุขภำพใจ

1316 ประวัติจริงของอำ Q หลู่ซ่ิน 2549 2 แม่ค ำผำง

1317 ประวัติวรรณคดีจีน สุภัทร ชัยวัฒนพันธ์ุ 2549 10 สุขภำพใจ

1318 ประวัติศำสตร์ยูนนำนสมัยใหม่ - 2549 4 สร้ำงสรรค์

1319 ปวงปรัชญำจีน ฟ้ืน ดอกบัว 2549 5 ศยำม

1320 พจนำนุกรมจีน-ไทย เผย์, เส่ียวรุ่ย 2549 3 ทฤษฎี
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1321 พจนำนุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ) เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ. 2549 1 รวมสำส์น (1977)

1322 พจนำนุกรมไทย-จีน (ฉบับอธิบำย 2 ภำษำ 60,000 ค ำ) เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ 2549 1 รวมสำส์น (1977)

1323 พจนำนุกรมไทย-จีน-อังกฤษ : ฉบับ 3 ภำษำ 60,000 ค ำ เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ. 2549 1 รวมสำส์น (1977)

1324 พลิกม่ำนไม้ไผ่ - 2549 2 บุ๊คสไมล์

1325 พ้ืนฐำนจีนกลำง ยงชวน มิตรอำรี 2549 5 เกลอเรียน

1326 พูดจีนกลำงในชีวิตประจ ำวัน ยงชวน มิตรอำรี 2549 5 เกลอเรียน

1327 ภำษำจีน "สบำยๆ" หลักและกำรใช้ภำษำ วัชริน เอกพลำกร 2549 10 ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์-กำรพิมพ์

1328 ภำษำจีนกลำงห้ำร้อยค ำ. (1) ก่อศักด์ิ ธรรมเจริญกิจ 2549 1 จีนสยำม

1329 ภำษำจีนธุรกิจ (ส ำหรับผู้เรียนชำวไทย) ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 2549 6 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

1330 ภำษำจีนพ้ืนฐำน บุญญนุช ชีวะก ำจร. 2549 15 โรงพิมพ์ศรีเมืองกำรพิมพ์

1331 ภำษำจีนพ้ืนฐำน. 1 บุญญนุช ชีวะก ำจร 2549 5 โรงพิมพ์ศรีเมืองกำรพิมพ์

1332 ภำษำจีนส ำหรับผู้เร่ิมต้นใน 3 ก้ำว หวำง กวน หวิน 2549 3 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

1333 ยอดตุลำกำรรำชวงศ์ซ่ง เฉียนหลินเซิน 2549 1 มติชน

1334 ยอดน้ ำลำยสำมก๊ก. 3 : เรียนส ำนวนจีนจำกต้นฉบับสำมก๊ก เล่ำชวนหัว 2549 3 บ้ำนพระอำทิตย์

1335 ยุทธศิลป์ซุนจ่ือ : ฉบับ 3 ภำษำ ไทย จีน อังกฤษ - 2549 1 สุขภำพใจ

1336 รวยรินกล่ินชำ เรืองรอง รุ่งรัศมี. 2549 1 แพรวส ำนักพิมพ์

1337 ร้อยบทกวีถำง อุ้ย บุญภัทร 2549 1 ไชน์

1338 เรียนภำษำจีนกลำงด้วยตนเอง ม. อ้ึงอรุณ 2549 3 อรุณรุ่ง

1339 เรียนภำษำจีนให้สนุก : คู่มือครู กัว, เซ่ำเหมย 2549 10 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1340 เรียนภำษำจีนให้สนุก : แบบเรียน กัว, เซ่ำเหมย 2549 8 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1341 เรียนภำษำจีนให้สนุก. เล่ม 4 : แบบเรียน กัว, เซ่ำเหมย 2549 5 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1342 ล ำดับขีดกำรเขียนตัวอักษรจีน 3,500 ค ำ ฮ่ัน จ้ือ กง อภิชำติ สวัสด์ิธนำกุล 2549 3 เอพีเอส อินเตอร์มิวสิค จ ำกัด
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หน้าท่ี 62         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1343 ลูกหลำนคนแต้จ๋ิว เหล่ำต๊ัง 2549 4 โรงพิมพ์นิวเซนจูร่ี พร้ินต้ิง แอนด์ แพคฯ

1344 วิเครำะห์ข้อสอบเอนทรำนซ์ภำษำจีน - 2549 1 Friendship Language Academy

1345 วิสัยทัศน์เหมำเจ๋อตง บุญศักด์ิ แสงระวี 2549 1 สุขภำพใจ

1346 ศตวรรษจีน : หลำกแง่มุมจีนแผ่นดินใหญ่ในห้วงรอยต่อของศตวรรษ วรศักด์ิ มหัทธโนบล 2549 2 Openbooks

1347 สนทนำภำษำจีนกลำงในชีวิตประจ ำวัน นิรำมิส เกียรติบุญศรี. 2549 3 แสงสว่ำงเวิลด์เพรส

1348 ส ำเพ็ง : ประวัติศำสตร์ชุมชนชำวจีนในกรุงเทพฯ (พิมพ์คร้ังท่ี 1) - 2549 1 ศูนย์จีนศึกษำ สถำบันเอเชียศึกษำ

1349 ส ำเพ็ง : ประวัติศำสตร์ชุมชนชำวจีนในกรุงเทพฯ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) - 2549 2 ศูนย์จีนศึกษำ สถำบันเอเชียศึกษำ

1350 ส่ือสำรจีนกลำงอย่ำงง่ำยๆ - 2549 1 ต้นธรรม

1351 สุภำษิตโลก : 3 ภำษำ อังกฤษ-จีน-ไทย ยงชวน มิตรอำรี 2549 3 เยลโล่กำรพิมพ์

1352 หมวยไทยไปลุยจีน ดำริณี ศุทธสกุล 2549 1 นะเพชรเผ็ดส ำนักพิมพ์

1353 หลินเจ๋อสวี วีรบุรุษสงครำมฝ่ิน วัชระ ชีวะโกเศรษฐ 2549 2 สุขภำพใจ

1354 ไหว้เจ้ำเสริมดวงชะตำ ฉบับพัฒนำกำร พ. สุวรรณ. 2549 1 บ้ำนมงคล

1355 เอกสำรค ำสอนวิชำควำมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-จีน. SS 2223 (พิมพ์คร้ังท่ี 3) แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย 2549 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1356 เอกสำรค ำสอนวิชำควำมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-จีน. SS 2223 (พิมพ์คร้ังท่ี 5) แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1357 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำภำษำจีนเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์. CN 3953(พิมพ์คร้ังท่ี2) จรัสศรี จิรภำส. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1358 เอกสำรสรุปกำรสัมมนำวิชำกำร "30 ปีควำมสัมพันธ์ไทย-จีน 600 ปีซ ำปอกง/เจ้ิงเหอ สัมมนำวิชำกำรเร่ือง"30 ปี ควำม... 2549 4 มูลนิธิโตโยต้ำประเทศไทย

1359 ฮ่องเต้หญิงบูเช็กเทียน : หน่ึงเดียวในประวัติศำสตร์จีน บุญศักด์ิ แสงระวี 2549 2 สุขภำพใจ

1360 ฮองเฮำ : รำชวงศ์ซีฮ่ัน - 2549 1 ยูจัง พรินท์ต้ิง

1361 30 ปีควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตไทย-จีน : ควำมร่วมมือระหว่ำงกัลยำณมิตร 2518-2548 จุลชีพ ชินวรรโณ. 2548 2 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงกำรฯ

1362 4 สุดยอดสมบัติจีนในห้องหนังสือ อดุลย์ รัตนม่ันเกษม 2548 5 แม่โพสพ

1363 600 ปี สมุทรยำตรำ เจ้ิงเหอ : แม่ทัพเรือผู้กลำยเป็นเทพเจ้ำ "ซ ำปอกง" อันศักด์ิสิทธ์ิ        ปริวัฒน์ จันทร 2548 2 มติชน

1364 69 คัมภีร์จีน อำกู๋ คนแซ่จัง 2548 1 กู๊ดมอร์น่ิง
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หน้าท่ี 63         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1365 Open dragon. 3 : China & east asia journal - 2548 1 Openbooks

1366 กระแสธำรปรัชญำจีน : ข้อโต้แย้งเร่ือง ธรรมชำติ อ ำนำจ และจำรีต สุวรรณำ สถำอำนันท์ 2548 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1367 ขันทีคนสุดท้ำย หลิงไห่เฉิง 2548 1 คบไฟ

1368 เขียนอักษรจีนด้วยพู่กัน ปรีชำ ธีระธนำนนท์ 2548 3 หว๋ำเซิง

1369 ควำมสัมพันธ์จีน-ไทย ฟู่, เจิง โหย่ว 2548 1 สำธำรณรัฐประชำชนจีน

1370 คัมภีร์รำกผัก หง, ย่ิงหมิง 2548 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1371 คือ "ฮำกกำ" คือ "จีนแคะ" วรศักด์ิ มหัทธโนบล 2548 1 มติชน

1372 คู่มือครูหนังสือเรียนภำษำจีน. เล่ม 5-6 - 2548 1 หอกำรค้ำไทย-จีน

1373 คู่มือประวัติวรรณคดีจีน เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล 2548 1 คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1374 คู่มือเรียนค ำลักษณนำมในภำษำจีน - 2548 2 วิถีเรียนรู้

1375 จวงจ๊ือจอมปรำชญ์ บุญศักด์ิ แสงระวี 2548 1 ปิรำมิด

1376 จำกฮวงโหสู่เจ้ำพระยำ ประภัสสร เสวิกุล 2548 2 ธนำคำรกสิกรไทย

1377 จ้ิมก้องและก ำไร : กำรค้ำไทย-จีน 2195-2396/1652-1853 สำรสิน วีระผล 2548 4 มูลนิธิโตโยต้ำประเทศ

1378 จิวย่ี ผู้ถ่มน้ ำลำยรดฟ้ำ (ฉบับกำร์ตูน) สุภฤกษ์ บุญกอง 2548 1 สกำยบุ๊กส์

1379 จีน : หลำยมิติ ดวงใจ 2548 4 ปำเจรำ

1380 จีน-ญ่ีปุ่น : ประวัติศำสตร์เบ้ืองหลังควำมขัดแย้งของสองมหำอ ำนำจและนัยต่อ... ไชยวัฒน์ ค้ ำชู. 2548 1 Openbooks

1381 เจ้ิงเหอ แม่ทัพขันที "ซ ำปอกง" : กองเรือมหำสมบัติแห่งจักรพรรดิมังกรเพ่ือสถำปนำ… ปริวัฒน์ จันทร 2548 1 มติชน

1382 ชุมนุมศัพท์ต่ำง : จีน-ไต้หวัน เชิดชัย ผำสุพงษ์ 2548 5 เต๋ำประยุกต์

1383 ซูสีไทเฮำ รำชินีดอกกล้วยไม้ อันฉี หมิน 2548 1 มติชน

1384 ต๋ังโต๊ะ ผู้ถูกสำปแช่งท้ังสิบทิศ (ฉบับกำร์ตูน) สุภฤกษ์ บุญกอง 2548 1 สกำยบุ๊กส์

1385 ตุ๊กตำศิลำจีนวัดโพธ์ิ ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ 2548 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1386 ถอดเกร็ดมังกร, ตอน ลัดเลำะรำยมณฑล พิษณุ เหรียญมหำสำร 2548 2 ไซออนมีเดีย
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หน้าท่ี 64         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1387 ทักทำย ถำมทุกข์สุข อวยพร Li Zi Min 2548 1 อิทธิเชษฐ์

1388 ทำงด่วนไปสู่ภำษำจีน 1 หล่ี, จ้ือ หมิน 2548 5 อิทธิเชษฐ์

1389 ธรรมเนียมน้ีคือค ำพร เฮง-เฮง-ฮง-ซก จิตรำ ก่อนันทเกียรติ 2548 2 แพรว

1390 นิทำนก่อนนอนสอนให้เป็นคนเหนือคน ตำเชย 2548 1 วันเวิลด์

1391 นิทำนคนจีนก่อนนอนสอนให้เป็นยอดคน ขุนพลและผู้น ำ ตำเชย 2548 1 วันเวิลด์

1392 นิทำนจำกอำก๋งก่อนนอนสอนให้เป็นคนดี ส ำนึกดี ย่ิงใหญ่ กตัญญู รู้ทันคน ตำเชย 2548 1 วันเวิลด์

1393 นิทำนปรัชญำเต๋ำ เสฐียรพงษ์ วรรณปก 2548 1 มติชน

1394 นิทำนอัจฉริยะก่อนนอนสอนให้เป็นคนฉลำดและร่ ำรวย ตำเชย 2548 1 วันเวิลด์

1395 บทกวีจีน จ่ำง, แซ่ต้ัง 2548 1 ลูก-หลำน จ่ำงแซ่ต้ัง

1396 บทเทปเสียงรำยวิชำภำษำจีนพ้ืนฐำนเพ่ือกำรส่ือสำร 2. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1397 บทนิพนธ์คลำสสิค หลิวซ่ำวฉี ว่ำด้วยพรรค หลิว, ซ่ำวฉี 2548 2 สุขภำพใจ

1398 บ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน. ภำค 1-3 - 2548 1 รำชบัณฑิตยสถำน

1399 บูรพเทวีปกรณ์ : พระแม่หน่ีวำ พระแม่ฉำงเอ๋อ พระแม่เหอเซียนกู   กิตติ วัฒนะมหำตม์ 2548 2 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

1400 แบบฝึกเรียนภำษำจีนกลำง 3 ชูเสวียฮ่ันอว่ี 2548 5 น้ ำใจ

1401 ประมวลสำระรำยวิชำภำษำจีนพ้ืนฐำนเพ่ือกำรส่ือสำร 2. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1402 พจนำนุกรมจีน-ไทย ฉบับนักเรียนนักศึกษำ สุวรรณำ สนเท่ียง 2548 2 เต๋ำประยุกต์

1403 พจนำนุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ) เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ 2548 1 รวมสำส์น (1977)

1404 พิชัยสงครำม : ศำสตรนิพนธ์ของซุนวู เจษฎำ ทองรุ่งโรจน์ 2548 2 สุขภำพใจ

1405 พูดจีนกลำงเป็นเร็ว พรรณำภำ สิริมงคลสกุล 2548 2 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

1406 เพชรร่วงจำกพงศำวดำรจีน - 2548 2 สุขภำพใจ

1407 เพลงรัก โชติช่วง นำดอน, ถอดถ้อยร้อยเรียง 2548 2 ใบบัว

1408 ภำษำจีน "สบำยๆ" หลักและกำรใช้ภำษำ. เล่มท่ี 1 วัชริน เอกพลำกร 2548 13 โรงพิมพ์ อุษำกำรพิมพ์
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หน้าท่ี 65         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1409 ภำษำจีนกลำงระดับต้น. (3) เหว่ยหมิน, หวัง. 2548 3 รวมสำส์น (1977)

1410 ภำษำจีนธุรกิจ ไป๋ชุน 2548 3 อักษรวัฒนำ

1411 ภำษำจีนพ้ืนฐำน. 2 บุญญนุช ชีวะก ำจร 2548 5 โรงพิมพ์ศรีเมืองกำรพิมพ์

1412 ภำษำจีนพ้ืนฐำน. 3 บุญญนุช ชีวะก ำจร 2548 4 โรงพิมพ์ศรีเมืองกำรพิมพ์

1413 ภำษำจีนพ้ืนฐำน. เล่ม 1 วิทวัส ประทีปพรณรงค์ 2548 5 พี. รุ่งโรจน์กำรพิมพ์

1414 ภำษำจีนภำษำใจ ยงชวน มิตรอำรี 2548 5 เกลอเรียน

1415 ภำษำจีนหรรษำ ฉบับ 3 ภำษำ - 2548 6 ทฤษฎี

1416 มังกรหัวเรำะ เต้ำหยิน 2548 1 ปิรำมิด

1417 ม่ำนประเพณี เดโช บุญชูช่วย 2548 3 แม่ค ำผำง

1418 ยอดน้ ำลำยสำมก๊ก. 1 : เรียนส ำนวนจีนจำกต้นฉบับสำมก๊ก เล่ำชวนหัว. 2548 3 บ้ำนพระอำทิตย์

1419 ยอดน้ ำลำยสำมก๊ก. 2 : เรียนส ำนวนจีนจำกต้นฉบับสำมก๊ก เล่ำชวนหัว. 2548 3 บ้ำนพระอำทิตย์

1420 รำกเหง้ำเผ่ำจีน อดุลย์ รัตนม่ันเกษม 2548 5 แม่โพสพ

1421 รำยงำนวิจัยกำรพัฒนำกำรเมืองเปรียบเทียบระหว่ำงจีนกับไทย สุรชัย ศิริไกร. 2548 1 สถำบันพระปกเกล้ำ

1422 เรียนจีนกลำงแนวใหม่ ยงชวน มิตรอำรี 2548 5 เกลอเรียน

1423 เรียนภำษำจีนให้สนุก. เล่ม 3 : แบบเรียน กัว, เซ่ำเหมย 2548 5 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1424 เร่ืองจริงจำกจีน วิภำ อุตมฉันท์ 2548 2 มติชน

1425 เล่ำป่ี ผู้พนมมือแด่ชนทุกช้ัน (ฉบับกำร์ตูน) สุภฤกษ์ บุญกอง 2548 1 สกำยบุ๊กส์

1426 แลหลังประวัติศำสตร์จีน หวำง เฟิง 2548 1 เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์

1427 วำทะจอมยุทธ์สุดยอดสุภำษิตจีน ยงชวน มิตรอำรี 2548 2 เกลอเรียน

1428 ศัพท์จีน 100 ค ำ ลิน, แพทริก 2548 10 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1429 ศัพท์จีน 100 ค ำ. เล่ม 2 ลิน, แพทริก 2548 3 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1430 ศัพท์ภำษำจีนกลำงในชีวิตประจ ำวัน นิรำมิส เกียรติบุญศรี 2548 3 แสงสว่ำงเวิลด์เพลส



ตารางหมายเลข  9
จ านวนและรายช่ือหนังสือสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี 66         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1431 ศัพท์หมวดจีน-ไทย : ค ำอ่ำน-ค ำแปลไทย - 2548 5 เกลอเรียน

1432 ศัพทำนุกรมจีน-ไทย ฉบับหัวไท่ : ค้นศัพท์ตำมหมวดน ำมีค ำอ่ำนภำษำจีนกลำง… เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ 2548 3 รวมสำส์น (1977)

1433 ศิลปะกำรใช้คนของเหมำเจ๋อตง บุญศักด์ิ แสงระวี. 2548 1 สุขภำพใจ

1434 สนุกกับกำรเรียนภำษำจีนด้วยตนเอง ส่ีว์ กวงฮุย 2548 1 ประพันธ์สำส์น

1435 สนุกกับโหวงเฮ้ง อัศเจรีย์. 2548 1 ปำฎิหำริย์

1436 สังคมจีนในประเทศไทย : ประวัติศำสตร์เชิงวิเครำะห์ สกินเนอร์, จี. วิลเลียม 2548 4 มูลนิธิโตโยต้ำประเทศ

1437 สำนศิลป์ จีน-สยำม : อิทธิพลจีนในศิลปะไทยจำกกรุงสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ สง่ำ ลือชำพัฒนพร 2548 3 มำนุษยศิลป์

1438 สำมก๊ก (ฉบับหัวกะทิ) - 2548 3 สุขภำพใจ

1439 สำมก๊ก ฉบับน ำร่อง วัชระ ชีวะโกเศรษฐ 2548 4 สุขภำพใจ

1440 สำมก๊กกำรเมือง. ตอนเมืองแตก ทองแถม นำถจ ำนง 2548 2 แม่โพสพ

1441 สำรพันประโยคค ำถำมภำษำจีนกลำง วีระชำติ วงศ์สัจจำ 2548 2 ทฤษฎี

1442 สุภำษิตแต้จ๋ิว : ผลึกแห่งภูมิปัญญำ สุภำณี ปิยพสุนทรำ 2548 2 สุขภำพใจ

1443 หน้ำต่ำงมังกร นพพิชญ์ ประหว่ัน 2548 2 ทฤษฎี

1444 หย่ังรู้สำมก๊ก โกวิท ต้ังตรงจิตร 2548 2 ปิรำมิด

1445 หลำยชีวิตในพงศำวดำรจีน ล. เสถียรสุต 2548 2 ปิรำมิด

1446 เหียกวงเอ่ียม : ชีวประวัติชุดภำพ จำงต้ีเกำ 2548 2 โมเดิร์นพับลิซ่ิง

1447 เหียกวงเอ่ียม : วีรชนจีนโพ้นทะเล อัมพร เอ่ียมสุรีย์ 2548 15 บ้ำนพระอำทิตย์

1448 อะไรเอ่ย จ๊ีน...จีน : เรียนภำษำจีนจำกปริศนำค ำทำย จริยำ วำณิชวิริยะ 2548 4 วิทยพัฒน์

1449 เอกสำรค ำสอนวิชำควำมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-จีน. SS 2223 (พิมพ์คร้ังท่ี 2) แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย 2548 22 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1450 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำปรัชญำจีน. PL 2233 (พิมพ์คร้ังท่ี 7) วิชัย สุนำโท 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1451 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำปรัชญำจีน. PL 2233 (พิมพ์คร้ังท่ี 8) วิชัย สุนำโท 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1452 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำภำษำจีนส ำหรับมัคคุเทศก์ 1. CN 4973 ธเนศ อ่ิมส ำรำญ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%8C%20%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%B8%E0%B8%A2%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1453 เอกสำรอ่ำนประกอบรำยวิชำปรัชญำจีน : ปรัชญำคุณธรรมขงจ่ือในวรรณกรรมสำมก๊ก อรรถสิทธ์ิ สุนำโท. 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1454 เอกสำรอ่ำนประกอบรำยวิชำปรัชญำจีน : ปรัชญำคุณธรรมขงจ่ือในวรรณกรรมสำมก๊ก อรรถสิทธ์ิ สุนำโท. 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1455 ฮวงจุ้ย : ศำสตร์และศิลป์ในมิติของซินแส สถำปนิก วิศวกร เวชสวรรค์ หล้ำกำศ 2548 1 มติชน

1456 ฮวงจุ้ย วิถีแห่งธรรมชำติ สุทัศน์ เย่ียมวัฒนำ 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1457 ฮวงจุ้ย ฮวงเจ๊ง มำโนช ประภำษำนนท์ 2548 2 เวิร์คพอยท์ พับลิชช่ิง

1458 3,500 ค ำ ล ำดับขีดอักษรจีน นพพิชญ์ ประหว่ัน 2547 4 ทฤษฎี

1459 36 กลยุทธ์แห่งชัยชนะในกำรสัประยุทธ์ทุกปริมณฑล บุญศักด์ิ แสงระวี.                                                                               2547 1 สุขภำพใจ

1460 360 องศำใน...จีน - 2547 1 อมรินทร์พร้ินต่ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1461 กังฉิน : ส่ิงโสโครกทำงประวัติศำสตร์ เล่ำชวนหัว 2547 1 เคล็ดไทย

1462 กินเจให้ถูกวิธี : เป็นมงคลชีวิตและอำยุยืน พ. สุวรรณ. 2547 1 บ้ำนมงคล

1463 เขียนอักษรจีน พรรณจรี สิริมงคลกุล 2547 2 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

1464 ไขค ำจีน ทะเลดำว 2547 10 บ้ำนพระอำทิตย์

1465 ควำมสัมพันธ์จีน-ไทย ฟู่, เจิง โหย่ว. 2547 1 ส ำนักงำนสำรนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีฯ

1466 คัดอักษรจีนชุดเรียนรู้พินอิน - 2547 3 ทฤษฎี

1467 คู่มือกำรเขียนจดหมำยธุรกิจภำษำจีน กำรุณย์, หล่ี 2547 4 ทฤษฎี

1468 คู่มือครูหนังสือเรียนภำษำจีน - 2547 2 หอกำรค้ำไทย-จีน

1469 คู่มือนักเดินทำงจีน มัทรียำ ธำลีทรัพย์ 2547 1 อทิตตำ

1470 คู่มือพูดจีนกลำง ฉบับพกติดตัวท่องท่ัวโลก ยงชวน มิตรอำรี 2547 6 เกลอเรียน

1471 คู่มือเรียนพูดภำษำไทยจีนกลำง ช. ศรีง้ิวรำย. 2547 2 จีนสยำม

1472 คู่มือศัพท์ภำษำจีนท่ีใช้บ่อย 1,500 ค ำ หลัว เหวิน ซวน 2547 3 จีนสยำม

1473 จ้อภำษำจีนให้เพลินกับอำจำรย์เหยิน จ่ิงเหวิน. เล่ม 2 : คู่มือส ำหรับผู้เรียนและ… เหยิน จ่ิงเหวิน.                                                                                   2547 2 สุดสัปดำห์

1474 จีน : ยุคเศรษฐกิจร้อนแรงและภัยคุกคำมจำกฟองสบู่ สมภพ มำนะรังสรรค์ 2547 2 สถำบันวิถีทรรศน์
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หน้าท่ี 68         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1475 จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่ ภูวดล ทรงประเสริฐ 2547 2 บริษัท แบรนด์เอจ

1476 จีนสำมยุค พำย, ลูเช่ียน ดับเบ้ิลยู. 2547 3 สุขภำพใจ

1477 ซ้องก๋ัง ฉบับสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ ซือ นัยอัน 2547 1 ศรีปัญญำ

1478 ไซอ๋ิว โหง่วเส็งอึง. 2547 1 ศรีปัญญำ

1479 ไซอ๋ิว ฉบับสมบูรณ์                                                                              - 2547 2 โฆษิต

1480 ตำรำงเปรียบเทียบตัวอักษรจีน เต็ม-ย่อ - 2547 3 ทฤษฎี

1481 ต ำรำพิชัยสงครำมของซุนวู พร้อมต้นฉบับภำษำจีน (พิมพ์คร้ังท่ี 1) ซุนวู 2547 1 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

1482 ต ำรำพิชัยสงครำมของซุนวู พร้อมต้นฉบับภำษำจีน (พิมพ์คร้ังท่ี 4) ซุนวู 2547 1 เอ. อำร์. บิซิเนส เพรส

1483 ต ำรำพิชัยสงครำมซุนวู ภำคปฏิบัติ ซุนวู 2547 3 สุขภำพใจ

1484 ถังซ ำจ๋ัง : จดหมำยเหตุกำรเดินทำงสู่ดินแดนตะวันตกของมหำรำชวงศ์ถัง     ซูหลุน, ชิว 2547 1 มติชน

1485 ทหำรจีนคณะชำติ ก๊กมินต๋ัง ตกค้ำงทำงภำคเหนือประเทศไทย กำญจนะ ประกำศวุฒิสำร 2547 2 สยำมรัตน พร้ินต้ิง

1486 ธรรมเนียมจีนมีเหมือน, มีต่ำงและมีแปลก จิตรำ ก่อนันทเกียรติ 2547 1 จิตรำ

1487 นักกำรเมืองเปร่ืองปรำดในพงศำวดำรจีน วัชระ ชีวะโกเศรษฐ.                                                                            2547 2 สุขภำพใจ

1488 นำยแม่ พิมพ์ประไพ พิศำลบุตร.                                                                       2547 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

1489 นิทำนคติสอนใจของชำวจีน สิริประภำวรรณ 2547 3 -

1490 บทเทปเสียงรำยวิชำภำษำจีนพ้ืนฐำนเพ่ือกำรส่ือสำร 1. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1491 บทนิพนธ์คลำสสิคหลิวซ่ำวฉ่ีว่ำด้วยกำรฝึกฝนของสมำชิกพรรคคอมมิวนิสต์ บุญศักด์ิ แสงระวี 2547 2 สุขภำพใจ

1492 บ่บ๊ัดบ่ย้งก้ง : วัฒนธรรมไทยจีน : ไม่รู้ต้องแสวง แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย 2547 2 สีดำ

1493 บุคคลภำษิตในสำมก๊ก สำมก๊กอ๋ิมและเร่ืองเสริมใหม่ นำยต ำรำ ณ เมืองใต้ 2547 1 ศรีปัญญำ

1494 แบบฝึกเรียนภำษำจีนกลำง. 1 ชูเสวียฮ่ันอว่ี 2547 8 น้ ำใจ

1495 ประมวลสำระรำยวิชำภำษำจีนพ้ืนฐำนเพ่ือกำรส่ือสำร 1. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1496 ประวัติศำสตร์จีน โจวจยำหรง.                                                                                      2547 2 นำนมีบุ๊คพับลิเคช่ันส์
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หน้าท่ี 69         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1497 พูดภำษำจีนกลำงในชีวิตประจ ำวัน (ชุดท่ี 2) ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ 2547 1 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

1498 ไฟต้ิงไชน่ำ ซีโมนอฟ, ค. 2547 1 ทฤษฎี

1499 ภำษำจีนกลำง ช้ันประถม. เล่ม 3 หล่ีเต๋อจ้ำว 2547 1 ทฤษฎี

1500 ภำษำจีนกลำงระดับต้น. (2) เหว่ยหมิน, หวัง 2547 3 รวมสำส์น (1977)

1501 ภำษำจีนกลำงห้ำร้อยค ำ. (2) ก่อศักด์ิ ธรรมเจริญกิจ. 2547 1 จีนสยำม

1502 ภำษำจีนพ้ืนฐำน บุญญนุช ชีวะก ำจร 2547 8 โรงพิมพ์ศรีเมืองกำรพิมพ์

1503 ภำษำจีนเพ่ือกำรท่องเท่ียว Li, Zi Min. 2547 5 อิทธิเชษฐ์

1504 ภำษำจีนหลักสูตรเร่งรัด ฉ่ีเสียน, เจ่ียน 2547 2 บุ๊ค พอยท์

1505 มิติใหม่เรียนภำษำจีนด้วยอักษรภำพ หวง เฉียน จ้ิน 2547 1 ภูมิปัญญำ

1506 ยอดขุนพลจำกปัญญำขงเบ้ง ขงเบ้ง 2547 1 สุขภำพใจ

1507 รวมค ำศัพท์เรียนจีนกลำงกับหวังเหม่ยล่ี เฉิงเซ่ียงเหวิน 2547 3 ทฤษฎี

1508 รู้เรียนเขียนจีน เหยิน จ่ิงเหวิน 2547 1 สุดสัปดำห์

1509 เรียนจีนกลำงกับหวังเหม่ยล่ี เฉิงเซ่ียงเหวิน.                                                                                 2547 5 ทฤษฎี

1510 เรียนจีนกลำงด้วยตนเอง เส่ียว อำนต้ำ 2547 1 ทฤษฎี

1511 เรียนภำษำจีนกลำงง่ำยนิดเดียว. 3 พรรณจรี สิริมงคลกุล 2547 1 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

1512 เรียนภำษำจีนกลำงจำก 100 ปริศนำค ำทำย นิรำมิส เกียรติบุญศรี. 2547 3 แสงสว่ำงเวิลด์เพรส

1513 เรียนภำษำจีนกลำงจำกเร่ืองข ำขัน นิรำมิส เกียรติบุญศรี 2547 1 บริษัท แสงสว่ำงเวิลด์เพลส จ ำกัด

1514 เรียนภำษำจีนด้วยตนเอง กวง หมิง 2547 19 สถำพรบุ๊คส์

1515 เรียนภำษำจีนให้สนุก : คู่มือครู กัว, เซ่ำเหมย 2547 10 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1516 เรียนลัดจีนกลำงหลักสูตรข้ันต้น. 2 Ding, Jiefen 2547 1 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

1517 เร่ืองจริงของจักรพรรดินีโหด หลิน, ยู่ถัง 2547 1 มติชน

1518 เร่ืองจีนหลำยเร่ือง หน่ึงเร่ืองมีหลำยต ำรำ จิตรำ ก่อนันทเกียรติ 2547 2 จิตรำ

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%20%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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หน้าท่ี 70         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1519 ฤำภำษำจีนกลำงในไทยจะกลำยเป็นภำษำวิบัติ ส. สุวรรณ 2547 3 ทฤษฎี

1520 ลิงจอมโจก : ไขควำมปริศนำธรรมในไซอ๋ิว เขมำนันทะ. 2547 1 สถำพรบุ๊คส์

1521 วิวัฒนำกำรกำรปกครองของจีน เขียน ธีระวิทย์ 2547 2 สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำฯ

1522 ไวยำกรณ์จีน เส่ียว อำนต้ำ 2547 2 ทฤษฎี

1523 ศัพทำนุกรมจีน-ไทย : ฉบับจงหัวค้นศัพท์ตำมหมวดน ำ พร้อมค ำอ่ำนภำษำแต้จ๋ิว… เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ. 2547 2 รวมสำส์น

1524 ศัพทำนุกรมจีน-ไทย ฉบับซินหัว : ค้นศัพท์ตำมอักขระพินอินพร้อมค ำอ่ำนภำษำแต้จ๋ิว เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ 2547 1 รวมสำส์น (1977)

1525 ศัพทำนุกรมอำหำรริมทำงย่ำนเยำวรำช - 2547 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1526 ศำลเจ้ำจีนศักด์ิสิทธ์ิในประเทศไทย เจริญ ตันมหำพรำน 2547 1 วันชนะ

1527 ศิลปะกำรใช้กลยุทธ์ในสำมก๊ก ฮว่อหย่ีเจีย 2547 2 สุขภำพใจ

1528 สนทนำจีนกลำงยุคใหม่ เส่ียว อำนต้ำ 2547 2 ทฤษฎี

1529 สนุกสนทนำจีนกลำงเพ่ือกำรบริกำร  - 2547 2 ทฤษฎี

1530 สนุก-หำยสงสัยกับช่ือจีนและควำมหมำย จิตรำ ก่อนันทเกียรติ 2547 3 จิตรำ

1531 สบำย ๆ สไตล์จีนกลำง วิชัย แซ่หำน 2547 1 ทฤษฎี

1532 สมุดฝึกเขียนตัวอักษรจีนภำษำจีนพ้ืนฐำนเพ่ือกำรส่ือสำร 1. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1533 สัญลักษณ์สะกดเสียง วีระชำติ วงศ์สัจจำ 2547 1 ทฤษฎี

1534 สำยธำรแห่งปัญญำ หงอ้ิงหมิง 2547 5 สุขภำพใจ

1535 หลักไวยำกรณ์จีนฉบับปรับปรุง ฝูเจินจู 2547 9 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1536 เห้งเจีย (ฉีเทียนต้ำเส้ิง) : ลิงในวรรณกรรมท่ีกลำยเป็นเทพเจ้ำ จรัสศรี จิรภำส 2547 4 มติชน

1537 ไหว้เจ้ำศักด์ิสิทธ์ิเสริมมงคลชีวิตให้รุ่งเรือง พ. สุวรรณ.                                                                                       2547 1 บ้ำนมงคล

1538 เอกสำรค ำสอนวิชำควำมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-จีน. SS 2223 แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย. 2547 7 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1539 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำปรัชญำจีน. PL 2233 วิชัย สุนำโท 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1540 ฮวงจุ้ย ส ำนักปำกัว-หลอซู : ม่ังค่ัง ร่ ำรวย มีสุข อ ำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่ำพงศ์.                                                                  2547 1 ดอกหญ้ำกรุ๊ป



ตารางหมายเลข  9
จ านวนและรายช่ือหนังสือสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี 71         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1541 108 ผู้กล้ำเหลียงซันปอ - 2546 4 สุขภำพใจ

1542 500 ค ำคุณศัพท์ท่ีใช้บ่อย วีระชำติ วงศ์สัจจำ.                                                                              2546 5 ทฤษฎี

1543 กลอุบำยท ำลำยล้ำงอย่ำงสำมก๊ก อัมพร สุขเกษม 2546 1 ข้ำวฟ่ำง

1544 กิจกรรมทำงกำรเมืองของชำวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย (ค.ศ.1906-1939)   เซ่ีย, กวง, ค.ศ. 1926-1999 2546 5 ศูนย์จีนศึกษำ สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำ

1545 เกียรติประวัติชำวไทยเช้ือสำยจีน                                                            - 2546 1 Info Media & Publication

1546 คติคนคติธรรม. ตอนศึกเมืองหงอเมืองอวด ขิงแก่ 2546 1 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

1547 คมค ำคมคน : จำกภำษิตนิทำนจีนโบรำณ - 2546 3 ธรรมชำติ

1548 ครบรอบ 10 ปี สมำคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน สมำคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยฯ 2546 1 สมำคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

1549 ควำมฝันในหอแดง เฉำเส่ียฉ้ิน.                                                                                        2546 3 โฆษิต

1550 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรออกเสียงภำษำจีนกลำงแบบรวบรัดตำมวิธีของ Hanyu… เหว่ยหมิน, หวัง 2546 2 รวมสำส์น (1977)

1551 ค ำเฉลยและคู่มือฝึกสนทนำของ"ภำษำจีนระดับต้น. 1 และ 2 เหยิน จ่ิงเหวิน.                                                                                   2546 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1552 คือ "ฮำกกำ" คือ "จีนแคะ" วรศักด์ิ มหัทธโนบล.                                                                            2546 4 มติชน

1553 คู่มือกำรใช้ศัพท์ภำษำจีน - 2546 3 ศูนย์จีนศึกษำ

1554 คู่มือเดินทำงไทย-จีน เส่ียว อำนต้ำ. 2546 2 ทฤษฎี

1555 คู่มืออักษรจีนรูปย่อ หล่ียุ่นซิน.                                                                                         2546 5 ดับเบ้ิลนำยน์

1556 เคล็ดลับกำรค้ำของคนจีน เล่ียว สง ส้ิว 2546 2 ข้ำวฟ่ำง

1557 เคล็ดลับวิธีผูกดวงแบบจีน หง, พีหมอ 2546 1 เต๋ำประยุกต์

1558 จีน : หุ้นส่วนใหญ่น ำไทยม่ังค่ัง พิษณุ เหรียญมหำสำร. 2546 1 สภำธุรกิจไทย-จีน

1559 จีนก้ำวสู่อนำคต : รำยงำนของ เจียงเจ๋อหมิน ในสมัชชำผู้แทนท่ัวประเทศ คร้ังท่ี 16...            เจียงเจ๋อหมิน.                                                                                    2546 6 สุขภำพใจ

1560 จีนมหำอ ำนำจในศตวรรษท่ี 21 สมภพ มำนะรังสรรค์.                                                                           2546 3 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1561 จุ๊กจ๊ิกจอจีน. เล่ม 1 : คู่มือส ำหรับผู้เรียนและผู้สอนภำษำจีนทุกระดับเพ่ือเสริม...                          เหยิน จ่ิงเหวิน.                                                                                   2546 2 สุดสัปดำห์

1562 เจ้ิงเหอ แม่ทัพขันที "ซ ำปอกง" : กองเรือมหำสมบัติแห่งจักรพรรดิมังกรเพ่ือสถำปนำ...                    ปริวัฒน์ จันทร.                                                                                   2546 2 มติชน
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หน้าท่ี 72         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1563 เจินกวนเจ้ิงเย่ำ : ยอดกุศโลบำยจีน อู๋จิง 2546 2 เต๋ำประยุกต์

1564 ซูสีไทเฮำ จักรกฤษณ์ ดวงพัตรำ.                                                                         2546 1 ดอกหญ้ำ

1565 เด็กเด็กเรียนจีน. 1-2 จิตรลดำ โลจนำทร 2546 4 โอ เค แอล เอส

1566 ต ำนำนชำในต ำรำจีน หวำง, หลิง.                                                                                      2546 4 มติชน

1567 ทิเบตท่ีเป็นจริง กรุนเฟลด์, เอ. ทอม.                                                                           2546 2 สุขภำพใจ

1568 เทพมงคลของจีน ล่ีฮุ่ย, สฺวี 2546 2 เต๋ำประยุกต์

1569 ธรรมเนียมจีนมีเหมือน, มีต่ำงและมีแปลก (พิมพ์คร้ังท่ี 1) จิตรำ ก่อนันทเกียรติ.                                                                           2546 1 จิตรำ

1570 ธรรมเนียมจีนมีเหมือน, มีต่ำงและมีแปลก (พิมพ์คร้ังท่ี 2) จิตรำ ก่อนันทเกียรติ.                                                                           2546 2 จิตรำ

1571 นักรบสองแผ่นดิน เล่ำเซียงชุน 2546 1 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

1572 นำงพญำงูขำวกับกำรปฏิรูปสังคมรำชวงศ์ซ่ง อติชำต คงวุฒิคุณำกร. 2546 4 คงวุฒิคุณำกร

1573 นำยแม่ พิมพ์ประไพ พิศำลบุตร. 2546 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

1574 แบบฝึกเรียนภำษำจีนกลำงชุด"คติพจน์นิทำนจีน" วีระชำติ วงศ์สัจจำ.                                                                              2546 10 ทฤษฎี

1575 แบบเรียนภำษำจีน. 3 ก่อศักด์ิ ธรรมเจริญกิจ.                                                                         2546 1 จีนสยำม

1576 ประวัติวรรณคดีจีน เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล 2546 2 คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1577 เปิดหน้ำกำกขงเบ้ง. ภำคสอง เล่ำชวนหัว 2546 1 เคล็ดไทย

1578 พจนำนุกรมกำรเขียนภำษำจีน : ฉบับอักษรย่อ สมชำย ชัยธนะตระกูล.                                                                        2546 4 วิสช่ัน เพรส

1579 พจนำนุกรมจีน-ไทย เผย์, เส่ียวรุ่ย.                                                                                    2546 5 ทฤษฎี

1580 พจนำนุกรมจีน-ไทย ฉบับง่ำยและชัดเจน (จีนกลำง, แต้จ๋ิว) - 2546 5 รวมสำส์น

1581 พูดจีนกลำง : คู่มือเดินทำงฉบับเรียนเร็ว เส่ียว อำนต้ำ.                                                                                     2546 1 ทฤษฎี

1582 ภำษำจีน. 1 2201-3801 : ฉบับตัวย่อ จงพวง มณีวัฒนำ.                                                                              2546 1 21 เซ็นจูร่ี เอ็ดดูเคช่ัน

1583 ภำษำจีนกลำงระดับต้น (1) เหว่ยหมิน, หวัง.                                                                                 2546 4 รวมสำส์น (1977)

1584 ภำษำจีนกลำงเรียนด้วยตนเอง ค ำอ่ำนเสียงจีนกลำงแบบมำตรฐำนมีท้ังภำษำลำติน           ชิวซ่ิวเหรียญ.                                                                                    2546 1 ศรีบุญอุตสำหกรรมกำรพิมพ์
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หน้าท่ี 73         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1585 ภำษำจีนช้ันประถม. เล่ม 2 หล่ี เต๋อ จ้ำว.                                                                                     2546 1 ทฤษฎี

1586 ภำษำจีนธุรกิจ (ส ำหรับผู้เรียนชำวไทย) ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.                                                                         2546 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1587 ภำษำจีนพ้ืนฐำน 3 เร่ือง กำรสนทนำภำษำจีน เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล 2546 1 คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1588 ภำษำจีนหลักสูตรเร่งรัด เจ่ียน ฉ่ีเสียน.                                                                                     2546 1 บุ๊ค พอยท์

1589 มังกรพลัดถ่ิน ช. ศรีง้ิวรำย 2546 1 จีนสยำม

1590 มังกรเยำวรำช ภรำดร ศักดำ.                                                                                    2546 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

1591 ย้ิมซ่อนคม : จำกภำษิตนิทำนตลกขบขันของจีนโบรำณ - 2546 2 ธรรมชำติ

1592 เรียนพินอิน ก่อศักด์ิ ธรรมเจริญกิจ.                                                                         2546 1 จีนสยำม

1593 เรียนภำษำจีน (จีนกลำง) พรรณจรี สิริมงคลกุล 2546 1 โรงพิมพ์สหมิตรพร้ินต้ิง

1594 เรียนภำษำจีนกลำง : จำกค ำศัพท์และประโยคในชีวิตประจ ำวัน(พิมพ์คร้ังท่ี 1) นิรำมิส เกียรติบุญศรี 2546 5 แสงสว่ำงเวิลด์เพลส

1595 เรียนภำษำจีนกลำง : จำกค ำศัพท์และประโยคในชีวิตประจ ำวัน(พิมพ์คร้ังท่ี 2) นิรำมิส เกียรติบุญศรี 2546 3 แสงสว่ำงเวิลด์เพลส

1596 เรียนภำษำจีนกลำง : จำกค ำศัพท์และประโยคในชีวิตประจ ำวัน(พิมพ์คร้ังท่ี 3) นิรำมิส เกียรติบุญศรี 2546 1 แสงสว่ำงเวิลด์เพลส

1597 เรียนภำษำจีนกลำงง่ำยนิดเดียว. 2 พรรณจรี สิริมงคลกุล.                                                                         2546 3 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

1598 เรียนภำษำจีนง่ำย ๆ ไม่ยำกเลย! : หัดอ่ำน-หัดเขียนภำษำจีนกลำงด้วยภำพ                    หวง เฉียน จ้ิน 2546 6 21 เซ็นจูร่ี เอ็ดดูเคช่ัน

1599 เรียนภำษำจีนมิติใหม่เรียนด้วยอักษรภำพ : หัดอ่ำน-หัดเขียนภำษำจีนกลำงด้วย...               หวง เฉียน จ้ิน 2546 3 ภูมิปัญญำ

1600 เรียนรู้ศัพท์จีนกับครอบครัวแสนสนุก เอมเมอร่ี, เฮทเธอร์.                                                                            2546 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

1601 เรียนลัดจีนกลำงหลักสูตรข้ันต้น. 1 Ding, Jiefen.                                                                                   2546 3 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

1602 เรียนอักษรจีนด้วยภำพ. เล่ม 2 หล่ีว์, เซียน เจ้ิง.                                                                                  2546 1 เสริมภูมิ

1603 เร่ืองส้ันของหลู่ซว่ิน - 2546 2 ชุมศิลป์ธรรมดำ

1604 เร่ืองส้ันของหลู่ซว่ิน - 2546 1 ชุมศิลป์ธรรมดำ

1605 วิถีจีน พรพรรณ จันทโรนำนนท์.                                                                     2546 2 ประพันธ์สำส์น

1606 วิวัฒนำกำรและส่วนประกอบส ำคัญของอักษรจีน กวี ไพรัชเวทย์.                                                                                  2546 1 จีนสยำม
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หน้าท่ี 74         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1607 ศัพท์ค ำพ้องรูปภำษำจีนกลำง เฉินซินจ้ือ.                                                                                        2546 10 ทฤษฎี

1608 ศัพท์จีน-ไทย (ชุดค ำอวยพรจีน) - 2546 1 ทฤษฎี

1609 ศัพท์จีน-ไทย (ชุดส ำนวนสุภำษิตจีน) - 2546 1 ทฤษฎี

1610 ศัพท์จีนน่ำรู้ส ำหรับผู้เร่ิมเรียน                                                                - 2546 6 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1611 ศัพท์จีน-อังกฤษ-ไทย - 2546 1 ทฤษฎี

1612 ศัพท์จีน-อังกฤษ-ไทย (ชุดเคร่ืองมือ ของใช้ และเคร่ืองเขียน) - 2546 1 ทฤษฎี

1613 ศัพท์จีน-อังกฤษ-ไทย (ชุดห้องนอนห้องน้ ำ) - 2546 1 ทฤษฎี

1614 ศัพท์ภำษำจีนกลำงในชีวิตประจ ำวัน(พิมพ์คร้ังท่ี 5) นิรำมิส เกียรติบุญศรี.                                                                           2546 1 แสงสว่ำงเวิลด์เพลส

1615 ศัพท์ภำษำจีนกลำงในชีวิตประจ ำวัน(พิมพ์คร้ังท่ี 6) นิรำมิส เกียรติบุญศรี 2546 2 แสงสว่ำงเวิลด์เพลส

1616 ศัพทำนุกรมจีน-ไทย ฉบับซินหัว : ค้นศัพท์ตำมอักขระพินอินพร้อมค ำอ่ำนภำษำ… เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ 2546 2 รวมสำส์น (1977)

1617 ศัพทำนุกรมจีน-ไทย ฉบับซินหัว ค้นศัพท์ตำมหมวดน ำพร้อมค ำอ่ำนภำษำแต้จ๋ิว...            เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ 2546 5 รวมสำส์น (1977)

1618 สนทนำภำษำจีน กำรุณย์ หล่ี.                                                                                      2546 7 สำยธำร

1619 สนทนำภำษำจีนกลำง 1 กิตติ พรพิมลวัฒน์. 2546 5 พู่กันจีน

1620 สนทนำภำษำจีนกลำงในชีวิตประจ ำวัน นิรำมิส เกียรติบุญศรี 2546 1 แสงสว่ำงเวิลด์เพรส

1621 สนทนำภำษำจีนกลำงเพ่ือธุรกิจกำรค้ำ กำรุณย์, หล่ี 2546 5 ทฤษฎี

1622 สำมก๊กสร้ำงเถ้ำแก่ใหม่, ตอนยอดกลยุทธ์พลิกวิกฤติสู่ควำมส ำเร็จ เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป.                                                                    2546 1 ก็อด กีฟว่ิง

1623 ส ำนวนจีน"สำมก๊ก" เชำวน์ พงษ์พิชิต 2546 7 สุขภำพใจ

1624 ส ำนวนธุรกิจจีน-ไทย - 2546 5 พู่กันจีน

1625 สุภำษิตจีน - 2546 1 สุวีริยำสำส์น

1626 หนังสือเรียนภำษำจีน - 2546 3 หอกำรค้ำไทย-จีน

1627 หยิน-หยำง ภูมิพยำกรณ์และฮวงจุ้ย พลูหลวง (นำมแฝง)                                                                           2546 2 ข้ำวฟ่ำง

1628 หูจ่ินเทำ : ผู้น ำจีนคนใหม่ บุญศักด์ิ แสงระวี 2546 2 สุขภำพใจ

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%20%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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หน้าท่ี 75         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1629 อลังกำรจีนศิลป์ จิตรำ ก่อนันทเกียรติ.                                                                           2546 2 จิตรำ

1630 อวสำนสำมก๊ก เล่ำเซียงชุน 2546 1 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

1631 อำรยธรรมจีน นิตยำ (พลพิพัฒนพงศ์) ชวี.                                                                 2546 5 สุวีริยำสำส์น

1632 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำปรัชญำจีน : PL 2233 วิชัย สุนำโท.                                                                                     2546 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1633 เอกสำรเผยแพร่ทำงวิชำกำรเร่ือง "จีนกับกำรก่อกำรร้ำย" จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย สถำบันเอฯ              2546 2 -

1634 เอกสำรอ่ำนประกอบรำยวิชำปรัชญำจีน : ปรัชญำคุณธรรมขงจ่ือในวรรณกรรม...        วิชัย สุนำโท.                                                                                     2546 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1635 ฮวงจุ๊ยประยุกต์ : ภูมิพยำกรณ์ส ำหรับธุรกิจและกำรอยู่อำศัย             แครสซ์, ริชชำร์ด.                                                                               2546 1 ข้ำวฟ่ำง

1636 ฮวงจุ้ยและสถำปัตยกรรม : ต ำนำนแห่งศำสตร์และศิลป์ในกำรวิเครำะห์ส ำหรับ...                  ธนัชชำ บูม.                                                                                       2546 1 แสงดำว

1637 เฮฮำปัญญำจีน หวังฮำจัง 2546 1 ม่ิงขวัญ

1638 1,000 ปี ประเพณีกำมรัญจวน แจคสัน, เบเวอร์ลีย์.                                                                             2545 2 ศรีสำรำ

1639 10 กุนซือยอดอัจฉริยะ วัชระ ชีวะโกเศรษฐ์.                                                                            2545 3 สุขภำพใจ

1640 4 ยอดหญิงงำมแดนมังกร สุขสันต์ วิเวกเมธำกร.                                                                           2545 1 ด้วยรัก

1641 The overseas Chinese ลอดลำยมังกรโพ้นทะเล ภูวดล ทรงประเสริฐ.                                                                            2545 2 Thaicoon Book

1642 กระจ่ำงใจจีน จิตรำ ก่อนันทเกียรติ 2545 2 จิตรำ

1643 กวนอู เทพเจ้ำแห่งควำมสัตย์ซ่ือ ยำขอบ.                                                                                            2545 1 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

1644 ขุมทรัพย์ควำมรู้ซ่อนอยู่ในค ำจีน จิตรำ ก่อนันทเกียรติ 2545 4 จิตรำ

1645 คณะฑูตใต้ดินสู่ปักก่ิง : เส้ียวหน่ึงในประวัติศำสตร์ไทย-จีน กรุณำ กุศลำสัย.                                                                                 2545 1 สุขภำพใจ

1646 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรออกเสียงภำษำจีนกลำงแบบรวบรัดตำมวิธีของ Hanyu...               เหว่ยหมิน, หวัง.                                                                                 2545 2 รวมสำส์น (1977)

1647 ค ำตรงข้ำม เฉินซินจ้ือ.                                                                                        2545 1 ทฤษฎี

1648 คู่มือศัพท์แยกประเภทไทย-จีน วัน โป หยก.                                                                                      2545 5 ทฤษฎี

1649 จ้วนฝ่ำหลุน หงจ้ือ, หล่ี 2545 2 เคล็ดไทย

1650 จำกสำมัญชนสู่จักรพรรดิ สุขสันต์ วิเวกเมธำกร 2545 3 ข้ำวฟ่ำง
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หน้าท่ี 76         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1651 จีน...ในกระแสกำรเปล่ียนแปลง                     - 2545 2 สุขภำพใจ

1652 จีนจะเปล่ียนโลกหรือโลกจะเปล่ียนจีน สันติ ต้ังรพีพำกร.                                                                               2545 5 มติชน

1653 เจ้ำฟ้ำ พิริยะ พนำสุวรรณ.                                                                             2545 2 เบญญำ

1654 ไฉ่ซิงเอ๊ีย เทพเจ้ำแห่งโชคลำภ พ. สุวรรณ. 2545 1 บ้ำนมงคล

1655 ชิดก๊กไซ่ฮ่ัน - 2545 1 กรมศิลปำกร

1656 บทบำทบรรษัทข้ำมชำติไทยในควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ ไทย-จีน พ.ศ.2524-2539        สุนิสำ สุขขี.                                                                                       2545 3 สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์ฯ

1657 แบบเรียนลัดภำษำจีนกลำง. เล่มท่ี 1 ชำตรี แซ่บ้ำง 2545 1 โรงเรียนเสริมภูมิปัญญำประชำนิเวศน์ 3

1658 ประวัติศำสตร์จีน เชนชิปิง.                                                                                          2545 4 ชุมศิลป์ธรรมดำ

1659 ผ่ำตัดจอมขันที เล่ำชวนหัว.                                                                                       2545 1 ด้วยรัก

1660 พจนำนุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวเต็ม) เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ.                                                                           2545 2 รวมสำส์น (1977)

1661 พจนำนุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ) เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ.                                                                           2545 1 รวมสำส์น

1662 พจนำนุกรมไทย-จีน (ฉบับอธิบำย 2 ภำษำ หมวดศัพท์โดด) เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ.                                                                           2545 2 รวมสำส์น (1977)

1663 พจนำนุกรมศัพท์ธุรกิจ จีน-ไทย-อังกฤษ มำนิต เจียรบรรจงกิจ.                                                                          2545 6 ทฤษฎี

1664 พจนำนุกรมส ำนวนจีน-ไทย เชิดชัย ผำสุพงษ์ 2545 5 พู่กันจัน

1665 ภำษำจีนกลำงข้ันพ้ืนฐำน 1 ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.                                                                         2545 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1666 ภำษำจีนกลำงข้ันพ้ืนฐำน 2 ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.                                                                         2545 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1667 ภำษำจีนธุรกิจ (ส ำหรับผู้เรียนชำวไทย) ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.                                                                         2545 2 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

1668 ภำษำจีนพ้ืนฐำน 1 เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล. 2545 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1669 ภำษำจีนระดับต้น. 2 เหยิน จ่ิงเหวิน 2545 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1670 มำเรียนภำษำจีนกลำงกันเถอะ vol.1-4 - 2545 16 เพอร์เฟค วิช่ัน มัลติมีเดีย

1671 รักของเหมำเจ๋อตง สุขสันต์ วิเวกเมธำกร.                                                                           2545 1 ด้วยรัก

1672 เร่ิมเรียนภำษำจีนกลำงฉบับพ้ืนฐำน เล่ม 2 ม. อ้ึงอรุณ.                                                                                       2545 1 สมิต
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หน้าท่ี 77         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1673 เรียนอักษรจีนด้วยภำพ. เล่ม 1 หล่ี เซียน เจ้ิง.                                                                                   2545 2 เสริมภูมิ

1674 ว่ำด้วยศิลปวัฒนธรรม เหมำเจ๋อตง.                                                                                      2545 1 ชมรมศึกษำวิทยำศำสตร์สังคม

1675 ไวยำกรณ์จีนกลำง ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.                                                                         2545 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1676 ศัพท์จีนกลำงเรียนเร็ว. เล่ม 2 : หลักสูตรใหม่-เข้ำใจง่ำย-จ ำได้แม่น เส่ียว อำนต้ำ.                                                                                     2545 3 ทฤษฎี

1677 ศัพท์หมวด 3 ภำษำ จีน-อังกฤษ-ไทย เส่ียว อำนต้ำ.                                                                                     2545 1 ทฤษฎี

1678 สนทนำภำษำจีนกลำงใน 28 วัน (ส ำเนียงปักก่ิง) วัชระ ชีวะโกเศรษฐ.                                                                            2545 4 ทฤษฎี

1679 สมุดฝึกหัดเขียนตัวอักษรจีน - 2545 2 หอกำรค้ำไทย-จีน

1680 ส่องชีวิตด้วยข้อคิดจีน - 2545 1 ดอกหญ้ำ 2000

1681 สำมก๊ก ฉบับใหม่ (จำกต้นฉบับด้ังเดิมของนำยล้อกวนตง) นำยหนหวย.                                                                                      2545 1 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

1682 หงส์ป่ำ ยุง, จำง 2545 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1683 หนังสือเรียนภำษำจีน - 2545 2 หอกำรค้ำไทย-จีน

1684 หลักกำรแปลไทย-จีน ก่อศักด์ิ ธรรมเจริญกิจ. 2545 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1685 หลักไวยำกรณ์จีน (ฉบับศึกษำด้วยตนเอง) ฮุ่ยจฺวิน 2545 10 ขุนเขำ

1686 หลำยมิติของจีน ดวงใจ.                                                                                             2545 3 น้ ำฝน

1687 เหมำเจ๋อตงฮ่องเต้นักปฏิวัติ ทวีป วรดิลก 2545 1 มติชน

1688 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ PL 2233 ปรัชญำจีน วิชัย สุนำโท.                                                                                     2545 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1689 2000 ภำษิตพิชิตควำมส ำเร็จ ฟำงซู่หัว.                                                                                          2544 1 ธรรมชำติ

1690 70 ภำพกตัญญู                                                       - 2544 1 -

1691 กระจ่ำงใจจีน จิตรำ ก่อนันทเกียรติ.                                                                           2544 2 จิตรำ

1692 กลยุทธ์กำรค้ำของคนจีน - 2544 1 น้ ำฝน

1693 กำรใช้ภำษำจีนกลำง เส่ียว อำนต้ำ.                                                                                     2544 5 ทฤษฎี

1694 กำรแปล 1 เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล.                                                                        2544 3 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง



ตารางหมายเลข  9
จ านวนและรายช่ือหนังสือสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี 78         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1695 กำรอ่ำนหนังสือพิมพ์จีน : คู่มือเทียบอักษรจีนตัวเก่ำกับตัวใหม่   เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล.                                                                        2544 3 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1696 คติพจน์ปรัชญำขงจ่ือ เล่มท่ี 2 : ควำมซ่ือสัตย์และสันติภำพแห่งโลก  มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1697 คมวำทะในสำมก๊ก ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร 2544 3 สร้อยทอง

1698 ควำมรู้เรืองจีนจำกตัวเลข จิตรำ ก่อนันทเกียรติ.                                                                           2544 3 จิตรำ

1699 คุณธรรมในสำมก๊ก คมเดือน เจิดจรัสฟ้ำ 2544 1 สร้อยทอง

1700 จีน...ผู้ไม่มีวันแพ้ สันติ ต้ังรพีพำกร.                                                                               2544 1 มติชน

1701 ชุมนุมส ำนวนจีน มำนิต เจียรบรรจงกิจ.                                                                          2544 4 สุขภำพใจ

1702 ซ้องก๋ัง : วีรบุรุษแห่งเขำเหลียงซำน - 2544 1 ประพันธ์สำส์น

1703 ต ำนำนมังกร คอสมอส.                                                                                         2544 1 ไพลิน

1704 แต้จ๋ิว ธำนี ปิติสุข.                                                                                       2544 5 ศรีสำรำ

1705 ท ำเนียบเจ้ำแม่และผู้วิเศษของจีน จิตรำ ก่อนันทเกียรติ.                                                                           2544 2 จิตรำ

1706 ท ำเนียบเทพเจ้ำของจีน จิตรำ ก่อนันทเกียรติ.                                                                           2544 2 จิตรำ

1707 บทสนทนำภำษำจีนกลำง เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล.                                                                        2544 3 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1708 เบ้งเฮ็กผู้ถูกกลืนท้ังเป็น คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538. 2544 1 ดอกหญ้ำ 2000

1709 ประวัติวัฒนธรรมจีน ล. เสถียรสุต.                                                                                     2544 1 ชมรมเด็ก

1710 ปรัชญำจีน จำกขงจ่ือถึงเหมำเจ๋อตง เฝิงอ่ิวหลัน.                                                                                       2544 5 พิรำบ

1711 ปรำชญ์จีน สอนว่ำ... เหอ อุ๋น ฮุ่ย.                                                                                      2544 2 พิรำบ

1712 โป๊ยเซียน ส. พลำยน้อย.                                                                                   2544 4 ข้ำวฟ่ำง

1713 ไปเรียนเมืองจีน อุทัยวรรณ กุลสันติธ ำรงค์ 2544 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1714 พิเครำะห์ "นิธิ" ปรำชญ์เจ๊ก ๆ           - 2544 3 มติชน

1715 ภำษำจีนพ้ืนฐำน 1 เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล.                                                                        2544 3 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1716 ภำษำจีนพ้ืนฐำน 3 เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล.                                                                        2544 3 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
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หน้าท่ี 79         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1717 ภำษำจีนพ้ืนฐำน 3 เร่ืองบทสนทนำภำษำจีน เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล.                                                                        2544 3 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1718 ภำษำจีนพ้ืนฐำน 4 เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล.                                                                        2544 3 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1719 ภำษำจีนแมนดำริน ระดับกลำง เล่ม 2 เผย์, เส่ียวรุ่ย.                                                                                    2544 2 ภำษำและวัฒนธรรม สมำคมส่งเสริมฯ

1720 ภำษำจีนระดับกลำง 1 พรพรรณ จันทโรนำนนท์.                                                                     2544 3 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1721 ภำษำจีนระดับกลำง 2 พรพรรณ จันทโรนำนนท์.                                                                     2544 3 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1722 ภำษำจีนระดับต้น. 1 เหยิน จ่ิงเหวิน 2544 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1723 ภำษำจีนเรียนได้ด้วยตนเอง สมชำย ชีวสุนทร.                                                                               2544 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1724 มังกรสอนลูก - 2544 1 ธรรมชำติ

1725 ยอดคนยอดปฐพี                                           - 2544 2 บ้ำนทองค ำ

1726 ยุทธวำที : ศำสตร์แห่งกำรใช้วำจำเป็นอำวุธ หวงเหวินฉง.                                                                                     2544 3 คุณธรรม

1727 รวมเร่ืองส้ันจำกแผ่นดินหยวนถึงแผ่นดินเช็ง        - 2544 2 อักษรวัฒนำ

1728 ร้อยเร่ืองเล่ำจำกเจ้ำสัว               - 2544 3 โรงพิมพ์พิมพ์ดี

1729 รอยสักมังกร : อดีต-ปัจจุบัน-และอนำคต...แผ่นดินจีน ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์.                                                                            2544 1 สมำพันธ์

1730 ระบ ำชำ อ๋อง.                                                                                                2544 1 ศรีสำรำ

1731 ลูกหลำนกตัญญูโชคดี เก้ีย-ซุง-ฮวด-ไช้ จิตรำ ก่อนันทเกียรติ.                                                                           2544 2 แพรว

1732 วิธีพลิกสถำนกำรณ์แบบสำมก๊ก - 2544 4 ขุนเขำ

1733 วิธีอ่ำนคนแบบจีน สว่ีเจ๋อเหยียน.                                                                                    2544 3 เต๋ำประยุกต์

1734 ศัพท์จีนกลำงเรียนเร็ว. เล่ม 1 : หลักสูตรใหม่-เข้ำใจง่ำย-จ ำได้แม่น เส่ียว อำนต้ำ.                                                                                     2544 2 ทฤษฎี

1735 ศัพท์จีน-อังกฤษ-ไทย - 2544 2 ทฤษฎี

1736 ศัพท์จีน-อังกฤษ-ไทย (ชุดผลไม้และผัก) - 2544 1 ทฤษฎี

1737 ศัพท์จีน-อังกฤษ-ไทย (ชุดสัตว์และแมลง) - 2544 1 ทฤษฎี

1738 สนทนำภำษำจีนกลำง                                                                          - 2544 1 นำนมี
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หน้าท่ี 80         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1739 สนุกกับค ำสแลงจีน จุไรรัตน์ อำรยะกิตติพงศ์. 2544 5 โรงพิมพ์ธรรมสำร

1740 สัตว์มงคลจีน ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ.                                                                           2544 1 ชมรมเด็ก

1741 สำมก๊กฉบับแปลใหม่. เล่มท่ี 1-2 - 2544 4 ธรรมชำติ

1742 สำรคดีชีวิตสะไภ้จีน กิมหล่ัน 2544 1 โป๊ยเซียน

1743 สำระนิยำยเจ๊กบ้ำนนอก กิมหล่ัน 2544 1 โป๊ยเซียน

1744 สำวใยตระกูล "งำนทวี" แลวิถีและพลังมังกรใต้ ศุลีมำน (นฤมล) วงศ์สุภำพ.                                                                  2544 3 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

1745 ส ำเภำสยำม : ต ำนำนเจ๊กบำงกอก พิมพประไฟ พิศำลบุตร.                                                                       2544 3 นำนมีบุ๊คส์

1746 ส่ียอดหญิงงำมผู้พลิกประวัติศำสตร์จีน ถำวร สิกขโกศล. 2544 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

1747 ส่ียอดหญิงงำมผู้พลิกประวัติศำสตร์จีน ถำวร สิกขโกศล. 2544 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

1748 สุดยอดกลยุทธ์กำรบริหำรกำรปกครอง 10 ยอดผู้น ำแผ่นดินจีน : กำรก้ำวข้ึน… สุขสันต์ วิเวกเมธำกร.                                                                           2544 4 เคล็ดไทย

1749 สุดยอดคมปัญญำ : ว่ำด้วย...สุดยอดของ...เจ้ำนำยเพ่ือนแท้นักวำงแผนนักเกล้ีย… - 2544 1 สุขภำพใจ

1750 หนังสือเรียนภำษำจีน. เล่ม 2 - 2544 1 หอกำรค้ำไทย-จีน

1751 9 มหำรำชมหำโหด แก้วชำย ธรรมำชัย.                                                                             2543 2 ตรงหัว

1752 กลยุทธยอดขุนพลในพงศำวดำรจีน - 2543 3 สุขภำพใจ

1753 กลศึกสำมก๊ก หล่ี, ป่ิงเอ้ียน.                                                                                    2543 2 สุขภำพใจ

1754 กวนอู เทพเจ้ำแห่งควำมสัตย์ซ่ือ ยำขอบ.                                                                                            2543 2 ดอกหญ้ำ 2543

1755 กวีนิพนธ์ หลู่ซ่ิน ทวีปวร.                                                                                             2543 1 สุขภำพใจ

1756 กำรใช้ภำษำจีนกลำง เส่ียว อำนต้ำ.                                                                                     2543 8 ทฤษฎี

1757 กำรศึกษำควำมต้องกำรบุคลำกรภำษำจีนของธุรกิจในประเทศไทย จรัสศรี จิรภำส.                                                                                                   2543 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1758 กำรศึกษำประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชำภำษำจีน...                         - 2543 9 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1759 กำรอ่ำนหนังสือพิมพ์จีน เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล. 2543 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1760 ก ำเนิดแห่งเซน = The Sen of buddhis นพ ท่ำพระจัทร์.                                                                                                  2543 1 ธำรบัวแก้ว



ตารางหมายเลข  9
จ านวนและรายช่ือหนังสือสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี 81         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1761 เกณฑ์กำรถ่ำยถอดเสียงภำษำจีนแมนดำรินด้วยอักขรวิธีไทย - 2543 5 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1762 ขอดเกล็ดพันธ์ุมังกร เล่ำชวนหัว.                                                                                       2543 3 ดับเบ้ิลนำยน์ พร้ินต้ิง

1763 ขันที : ส่ิงช ำรุดทำงมนุษยศำสตร์                                                    เล่ำชวนหัว    2543 2 เคล็ดไทย

1764 คนแซ่ล้ิม นภำ หลิน.                                                                                         2543 1 อภิญญำยะ

1765 ครบเคร่ืองเร่ืองจีน จุไรรัตน์ อำรยะกิตติพงศ์.                                                                     2543 2 มติชน

1766 ครอบครัวปฏิวัติของเหมำเจ๋อตง บุญศักด์ิ แสงระวี.                                                                               2543 3 สุขภำพใจ

1767 ควำมสัมพันธ์ไทย-จีน ภำยใต้พระบรมโพธิสมภำร - 2543 13 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1768 ควำมสัมพันธ์ไทย-จีน เหลียวหลังแลหน้ำ - 2543 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1769 คัมภีร์หลุนหว่ี : คุมภีร์จริยวัตรของขงจ้ือ ประชำ ชัยศิลป์.                                                                                                   2543 2 ธรรมชำติ

1770 เคล็ดแห่งกำรพิเครำะห์และใช้คน ทองแถม นำถจ ำนง.                                                                            2543 2 สุขภำพใจ

1771 จ๋ินซีฮ่องเต้ : จอมจักรพรรดิผู้พิชิต - 2543 1 สุขภำพใจ

1772 จ๋ินซีฮ่องเต้ มหำรำชหรือทรรำช บุญศักด์ิ แสงระวี.                                                                                               2543 3 สุขภำพใจ

1773 จิวย่ี ผู้ถ่มน้ ำลำยรดฟ้ำ ยำขอบ.                                                                                            2543 2 ดอกหญ้ำ 2543

1774 จูล่ง สุภำพบุรุษจำกเสียงสำน ยำขอบ.                                                                                            2543 1 ดอกหญ้ำ 2543

1775 เจ็ดยอดกุนซือในสำมก๊ก อดุลย์ รัตนม่ันเกษม.                                                                            2543 1 ดอกหญ้ำ

1776 เจียงหนำนแสนงำม เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีฯ2543 1 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ

1777 เฉินสุ่ยเป่ียน : จำกสำมัญชน สู่ประธำนำธิบดีไต้หวัน สุขสันต์ วิเวกเมธำกร.                                                                                           2543 1 ร่วมด้วยช่วยกัน

1778 ช ำแหละก๋ึนเล่ำป่ี เล่ำชวนหัว.                                                                                       2543 1 เคล็ดไทย

1779 ชีวประวัติ ดร.ซุนยัดเซ็น นักปฏิวัติจีนผู้ย่ิงใหญ่ - 2543 2 สุขภำพใจ

1780 ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ - 2543 1 คณะกรรมกำรโครงกำรด ำเนินกำรจัดสร้ำงฯ

1781 ต๋ังโต๊ะ ผู้ถูกแช่งท้ังสิบทิศ ยำขอบ.                                                                                            2543 2 ดอกหญ้ำ 2543

1782 เต๋ำคืออะไร จวงจ๊ือ.                                                                                             2543 3 ชุมศิลป์ธรรมดำ



ตารางหมายเลข  9
จ านวนและรายช่ือหนังสือสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี 82         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1783 ท่องเท่ียวท่ัวโลกกับศัพท์ 1500 ค ำ                               - 2543 1 ตรงหัว

1784 ท่ีสุดของเมืองจีน สุขสันต์ วิเวกเมธำกร.                                                                           2543 3 สุขภำพใจ

1785 ทุกเร่ืองให้สมปรำรถนำ บ่วง-ส่ือ-ยู่-อ่ี จิตรำ ก่อนันทเกียรติ.                                                                           2543 2 แพรว

1786 เทพเจ้ำประจ ำสำขำอำชีพ มงคล ไพศำลวำณิช.                                                                           2543 3 ไพลิน

1787 เทิดศักด์ิศรีจูล่ง                                                                  เล่ำชวนหัว    2543 1 เคล็ดไทย

1788 ธรรมเนียมน้ีคือค ำพร เฮง-เฮง-ฮง-ซก จิตรำ ก่อนันทเกียรติ.                                                                           2543 2 แพรว

1789 นโยบำยต่ำงประเทศของจีนต่อพม่ำ : ช่วงระหว่ำงปี ค.ศ. 1988-1997   ฐิติพร จิระสวัสด์ิ.                                                                                2543 2 สถำบันเอเชียศึกษำ

1790 น้ ำตำเหมำเจ๋อตง หล่ีอ๋ินเฉียว.                                                                                       2543 4 สุขภำพใจ

1791 นิทำนปรัชญำเต๋ำ เสฐียรพงษ์ วรรณปก          2543 1 มติชน

1792 แนวกำรออกเสียงค ำจีนกลำง : โดยวิธีใช้อักษรแทนเสียง เส่ียว อำนต้ำ.                                                                                     2543 2 ทฤษฎี

1793 บทอ่ำนศิลปกรรมจีน พรพรรณ จันทโรนำนนท์ 2543 3 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1794 บัณฑิตก่อนเท่ียงคืน ล่ี-หยู.                                                                                              2543 2 ชุมศิลป์ธรรมดำ

1795 เบ้งเฮ็กไม่ใช่คนไท : เร่ืองชำติพรรณวรรณำในสำมก๊ก ทองแถม นำถจ ำนง 2543 1 สุขภำพใจ

1796 เปิดหน้ำกำกขงเบ้ง ภำคสอง เล่ำชวนหัว 2543 1 เคล็ดไทย

1797 เปิดหน้ำกำกขงเบ้ง ภำคหน่ึง เล่ำชวนหัว 2543 1 เคล็ดไทย

1798 เปิดอกบูเช็กเทียน เล่ำชวนหัว 2543 1 เคล็ดไทย

1799 ผ่ำสมองโจโฉ                                                                       เล่ำชวนหัว 2543 1 เคล็ดไทย

1800 พจนำนุกรมไทย-จีน (ฉบับอธิบำย 2 ภำษำ หมวดศัพท์โดด) เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ.                                                                           2543 1 รวมสำส์น (1977)

1801 โพธิสัตตวจรรยำวตำร : แนวทำงแห่งกำรด ำเนินชีวิตของโพธิสัตต์   ศำนติเทวะ.                                                                                                         2543 1 ศูนย์ไทย-ธิเบต

1802 ภำษำจีนกลำงเรียนด้วยตนเอง                                                   ชิวซ่ิงเหรียญ  2543 1 -

1803 ภำษำจีนธุรกิจ 1 เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล.                                                                        2543 3 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1804 ภำษำจีนแมนดำริน ระดับกลำง เล่ม 1 เผย์ เส่ียวรุ่ย.                                                                                                     2543 3 ภำษำและวัฒนธรรม สมำคมส่งเสริมฯ
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หน้าท่ี 83         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1805 มหำต ำนำนอ่ำนดวง เล่ม 1-2 ชัยเมษฐ์ เช่ียวเวช.                                                                                               2543 2 นำนมีบุ๊คส์

1806 มังกร 50 ปี สุขสันต์ วิเวกเมธำกร.                                                                           2543 3 ร่วมด้วยช่วยกัน

1807 ยอดกตัญญู ร.บุนนำค.                                                                                         2543 1 สุขภำพใจ

1808 รวมแก่นค ำสอนสมบัติจีน 1-4 โชติช่วง นำดอน               2543 15 ชุมศิลป์ธรรมดำ

1809 รวมแก่นค ำสอนสมบัติจีน 5                                                  โชติช่วง นำดอน               2543 4 ชุมศิลป์ธรรมดำ

1810 ระบบควำมฮิตกับระบบควำมคิดในต ำนำนงูขำว ป. แผนส ำเร็จ.                                                                                   2543 1 สุขภำพใจ

1811 รำยงำนของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำปัญหำสิทธิมนุษยชนวุฒิสภำพิจำรณำ...         ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ                   2543 1 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

1812 เล่ำนิทำนเซ็น                                                          - 2543 1 ธรรมสภำ

1813 เล่ำป่ี ผู้พนมมือให้แก่ชนทุกช้ัน ยำขอบ.                                                                                            2543 2 ดอกหญ้ำ 2543

1814 เล่ำเร่ืองมังกร ส. พลำยน้อย.                                                                                   2543 5 ข้ำวฟ่ำง

1815 ศิลปินแห่งเซ็น ภิกขุอีมำนูเอล เชอร์แมน                                      - 2543 1 ดอกโมกข์

1816 ศึกษำคัมภีร์เต้ำเต๋อ ชำตรี แซ่บ้ำง.                                                                                    2543 1 สุขภำพใจ

1817 สรรนิพนธ์เต้ิงเส่ียวผิง จีนจะไปทำงไหน? - 2543 3 สุขภำพใจ

1818 สรรนิพนธ์ิเม่ิงจ่ือ ฉบับจีน-ไทย                                            มูลนิธิมหกิจไพศำล             2543 2 ชัชวำลกำรพิมพ์

1819 สหัสมังกรวรรษ สุขสันต์ วิเวกเมธำกร.                                                                           2543 3 ร่วมด้วยช่วยกัน

1820 สุภำษิตแต้จ๋ิว สุภำณี ปิยพสุนทรำ.                                                                            2543 1 สุขภำพใจ

1821 หยำงกุ้ยเฟย วลี รัตนำ.                                                                                          2543 1 ดับเบ้ิลนำยน์

1822 เหมำเจ๋อตง จอมทัพไร้เทียมทำน สุขสันต์ วิเวกเมธำกร.                                                                                           2543 1 ข้ำวฟ่ำง

1823 อำจำรย์ดวงจีน ธำตุดิน                            ชัยเมษฐ์ เช่ียวเวช.                                                                                               2543 1 นำนมีบุ๊คส์

1824 อำจำรย์ดวงจีน ธำตุทอง                                          ชัยเมษฐ์ เช่ียวเวช.                                                                                               2543 1 นำนมีบุ๊คส์

1825 อำจำรย์ดวงจีน ธำตุน้ ำ                                            ชัยเมษฐ์ เช่ียวเวช.                                                                                               2543 1 นำนมีบุ๊คส์

1826 อำจำรย์ดวงจีน ธำตุไฟ ชัยเมษฐ์ เช่ียวเวช.                                                                                               2543 1 นำนมีบุ๊คส์
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หน้าท่ี 84         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1827 อำจำรย์ดวงจีน ธำตุไม้                                                ชัยเมษฐ์ เช่ียวเวช.                                                                                               2543 1 นำนมีบุ๊คส์

1828 อ่ำนจีนกลำงเบ้ืองต้น. เล่ม 2 เฉินหัว.                                                                                             2543 2 ทฤษฎี

1829 กำรศึกษำ สำมก๊ก สำมแนวทำง : สำมก๊ก กลศึก ศิลปะ สำระบันเทิง                                       สุนันท์ จันทร์วิเมลือง      2542 1 ต้นอ้อ 1999

1830 ก้ำวไปกับเซน เครือเถำ.                                                                                                           2542 1 ดับเบ้ิลนำยน์ พร้ินต้ิง

1831 แก่นขงจ๊ือ : ควำมหมำยแห่งชีวิตแท้จริงและปัญญำท่ีย่ิงใหญ่                                    นิพำดำ วิริยะวงศ์พำนิช                                                                                   2542 1 แสงดำว

1832 เคล็ดลับท ำกำรค้ำอย่ำงจีน เกรียงชัย เหรียญวิริยะกุล.                                                                    2542 2 ไพลินสีน้ ำเงิน

1833 ง้ิว อภิโชค แซ่โค้ว.                                                                                 2542 4 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

1834 จีน-ไทย ในศตวรรษท่ี 21 - 2542 7 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1835 ชุมนุมส ำนวนจีน มำนิต เจียรบรรจงกิจ.                                                                          2542 2 สุขภำพใจ

1836 ซุนวู ต ำรำพิชัยสงครำม 7 คัมภีร์ เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ 2542 1 รวมสำส์น (1977)

1837 เซนว่ำอย่ำงน้ี : รวมหลักปรัชญำ ค ำคมและสำระส ำคัญตำมวิถีแห่งเซน...                                    - 2542 1 ข้ำวฟ่ำง

1838 ไซซี : หญิงงำมผู้พลิกชะตำแผ่นดิน           อดุลย์ รัตนม่ันเกษม         2542 1 พลอยตะวัน

1839 เต๋ำ เต็ก เก็ง เหลำจ่ือ.                                                                                           2542 3 ชุมศิลป์ธรรมดำ

1840 เต้ำแห่งผู้น ำ : ยุทธศำสตร์แห่งควำมเป้นผู้น ำส ำหรับยุคใหม่ วันทิพย์ สินสูงสุด.                                                                              2542 2 สำยใจ

1841 เตียวเส้ียน : หญิงงำมผู้พลีกำยก ำจัดกังฉิน อดุลย์ รัตนม่ันเกษม         2542 1 พลอยตะวัน

1842 ไต้ฮงกง : เทพบุตรจำกกองฟอน                                              ชิต กันภัย 2542 2 รวมสำส์น

1843 ทุกเร่ืองให้สมปรำรถนำ บ่วง-ส่ือ-ยู่-อ่ี จิตรำ ก่อนันทเกียรติ 2542 1 แพรว

1844 เทพและเซียน แก้วชำย ธรรมำชัย.                                                                             2542 2 วันชนะ

1845 เท่ียวเมืองนรก                                                               - 2542 1 วำดศิลป์

1846 น ำเท่ียวเมืองไทย-ภำคกลำง                                     ก่อศักด์ิ ธรรมเจริญกิจ 2542 1 จีนสยำม

1847 บูรพำแดงเปล่ียนสี วรศักด์ิ มหัทธโนบล.                                                                            2542 3 มติชน

1848 แบบเรียนภำษำจีนช้ันกลำง มำนิต เจียรบรรจงกิจ 2542 9 สุขภำพใจ
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หน้าท่ี 85         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1849 ประเพณีจีน : รวมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและควำมเช่ือของคนจีน    ส. พลำยน้อย 2542 4 ข้ำวฟ่ำง

1850 ประวัติศำสตร์จีน ทวีป วรดิลก.                                                                                      2542 1 สุขภำพใจ

1851 ประวัติศำสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี : ศึกษำจำกเอกสำรจีน ต้วน, ล่ี เซิง.                                                                                                      2542 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1852 โป๊ยเซียน : แปดเทพแห่งโชคชัย สุขสันต์ วิเวกเมธำกร 2542 5 ข้ำวฟ่ำง

1853 พจนำนุกรม จีน-ไทย (ฉบับใหม่) เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ. 2542 6 รวมสำส์น

1854 พูดภำษำจีนกลำงให้เป็นภำยใน 24 ช.ม. ม.อ้ึงอรุณ.                                                                                                         2542 1 ไพลินสีน้ ำเงิน

1855 มังกรหัวเรำะ ธนิต ธรรมสุขคติ.                                                                                               2542 1 ต้นอ้อ 1999

1856 ยกเคร่ืองเร่ืองสำมก๊ก เล่ำชวนหัว                                                                                                         2542 1 ร่วมด้วยช่วยกัน

1857 ระบบควำมจ ำกับระบบควำมคิดในเร่ืองส้ันจีนพิศวง - 2542 1 สุขภำพใจ

1858 รู้เร่ืองจีนรวยแบบจีน ภัคพงษ์ โง้วเจริญกุล 2542 3 ไพลินสีน้ ำเงิน

1859 เรียนจีนกลำงด้วยตนเอง                                          เส่ียว อำนต้ำ           2542 5 ทฤษฎี

1860 แลหลังแดนมังกร เล่ม 1-8                                                - 2542 11 นำนมีบุ๊คส์

1861 วัฒนธรรมจีน นิตยำ (พลพิพัฒนพงศ์) ชวี.                                                                 2542 6 สุวีริยำสำส์น

1862 วิถีแห่งเต๋ำ หรือค ำภีร์เต๋ำเต็กเก็งของปรำชญ์เหลำจ๊ือ                                          - 2542 1 เคล็ดไทย

1863 ศัพท์หมวดภำษำจีน                                                  สุภำณี ปิยพสุนทรำ     2542 1 ทฤษฎี

1864 สนทนำจีนกลำง-อังกฤษ-ไทย 300 ประโยค สุภำณี ปิยพสุนทรำ.                                                                                             2542 4 ทฤษฎี

1865 สำรธำรแห่งปัญญำ หงอ้ิงหมิง.                                                                                        2542 1 สุขภำพใจ

1866 สุดยอด 8 เซียน : เคล็ดไฮเทคสุขภำพอำยุยืน - 2542 1 ตรงหัว

1867 สุภำษิตจีน เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล.                                                                        2542 4 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1868 สุมำอ้ีคนช่ัวช้ำของแผ่นดิน โชติช่วง นำดอน.                                                                                2542 2 สุขภำพใจ

1869 หยำงกุ้ยเฟย : หญิงงำมผู้สร้ำงต ำนำนรัก ฉบับฮ่องเต้                                  อดุลย์ รัตนม่ันเกษม         2542 1 พลอยตะวัน

1870 หลักไวยำกรณ์จีน                                                                        ฝูเจินจู 2542 1 นำนมี บุ๊คส์
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1871 หวำงเจำจิน : หญิงงำมผู้เป็นภำพสะท้อนนโยบำยอับปัญญำ อดุลย์ รัตนม่ันเกษม         2542 1 พลอยตะวัน

1872 ไหว้เจ้ำเสริมดวงชะตำ ฉบับพัฒนำกำร พ. สุวรรณ.                                                                                                        2542 1 บ้ำนมงคล

1873 อัตชีวประวัติขององค์ทะไลลำมะ : อิสรภำพในกำรล้ีภัย ทะไลลำมะ.                                                                                       2542 3 สำมสี

1874 อ่ำนจีนกลำงเบ้ืองต้น. เล่ม 1 เฉินหัว 2542 4 ทฤษฎี

1875 อำรยธรรมจีนสมัยรำชอำณำจักร สุนันทำ ฟำเบรอ. 2542 1 มหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น

1876 ฮก ลก ซ่ิว สำมเซียนยอดย่ิงยง สุขสันต์ วิเวกเมธำกร 2542 5 ข้ำวฟ่ำง

1877 1000 หน่ึงพันอักษรจีน - 2541 5 ทฤษฎี

1878 กำรอ่ำนภำษำจีน (1) ก่อศักด์ิ ธรรมเจริญกิจ. 2541 2 จีนสยำม

1879 กินเจเว้นกรรม หวัง, ซ่ือ ไฉ่.                                                                                     2541 1 มูลนิธิรัศมีธรรม

1880 ไขปริศนำชำวจีน ยิปซี.                                                                                               2541 2 แสงดำว

1881 คู่มือกำรใช้ศัพท์ภำษำจีน                                           ศูนย์จีนศึกษำ สถำบันศึกษำ จุฬำฯ 2541 1 ศูนย์จีนศึกษำ สถำบันศึกษำ จุฬำฯ

1882 ดวงดีมีชัยในทุกส่ิง สุขสันต์ วิเวกเมธำกร.                                                                                           2541 1 ข้ำวฟ่ำง

1883 ต ำรำพิชัยสงครำมซุนวู ภำคปฏิบัติ - 2541 1 สุขภำพใจ

1884 เทวดำเมืองจีน วินน่ี สุริยะไชย.                                                                                  2541 2 ไพลิน

1885 นโยบำยต่ำงประเทศจีน เขียน ธีระวิทย์.                                                                                   2541 2 ส ำนักงำนกองทุนสนันสนุนกำรวิจัย

1886 แบบเรียนภำษำจีนช้ันกลำง มำนิต เจียรบรรจงกิจ                         2541 6 สุขภำพใจ

1887 ประวัติสังเขปเจ้ำแม่กวนอิม พร้อมบทสวดมนต์                                                         - 2541 1 ชมรมบูชำเจ้ำแม่กวนอิม

1888 เปิดถ้ ำมังกร ไพบูลย์ ดิสรเตติวัฒน์.                                                                         2541 2 โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮ้ำส์
1889 พจนำนุกรม จีน-ไทย ฉบับนักเรียน (จีนกลำง กวำงตุ้ง แต้จ๋ิว) เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ.                                                                           2541 3 รวมสำส์น (1977)

1890 พจนำนุกรมอังกฤษ-ไทย (ฉบับห้องสมุด) วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม. 2541 1 รวมสำส์น

1891 ภำษำจีนกลำง 3                                   กิตติ พรพิมลวัฒน์        2541 3 รวมสำส์น

1892 ภำษำจีนกลำง เล่มท่ี 1                                                        พิชัย พินัยกุล           2541 1 ไทยวรศิลป์กำรพิมพ์
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หน้าท่ี 87         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1893 ภำษำจีนกลำงข้ันพ้ืนฐำน 1 ประพิณ มโนมัยวิบูลย์                       2541 1 โครงกำรต ำรำคณะอักษรศำสตร์ จุฬำฯ

1894 ภำษำธุรกิจจีนกลำง มำนิต เจียรบรรจงกิจ.                                                                          2541 3 ทฤษฎี

1895 เรียนจีนกลำงแบบมำตรฐำน เล่ม 1                            มำนิต เจียรบรรจงกิจ      2541 3 ทฤษฎี

1896 เรียนจีนกลำงแบบมำตรฐำน เล่ม 2                               มำนิต เจียรบรรจงกิจ      2541 3 ทฤษฎี

1897 เรียนจีนกลำงแบบมำตรฐำน เล่ม 3 มำนิต เจียรบรรจงกิจ      2541 2 ทฤษฎี

1898 ลูกหลำนกตัญญูโชคดี เก้ีย-ซุง-ฮวด-ไช้ จิตรำ ก่อนันทเกียรติ.                                                                           2541 1 แพรว

1899 เล่ำขำนต ำนำนประเพณีจีน แดง เก้ำแสน.                                                                                    2541 1 ฉัตรแก้ว

1900 วรรณกรรมจีนปัจจุบัน เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล.                                                                        2541 3 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1901 ไวยำกรณ์จีนกลำง                                                   ประพิณ มโนมัยวิบูลย์                       2541 1 โครงกำรต ำรำคณะอักษรศำสตร์ จุฬำฯ

1902 ศิลปะกำรใช้คนในสำมก๊ก ฮว่อหย่ีเจีย.                                                                                       2541 2 สุขภำพใจ

1903 สนทนำภำษำจีนกลำงจงหัว เกำเฟย.                                                                                                             2541 2 อักษรวัฒนำ

1904 ส ำนวนจีน ส. สุวรรณ. 2541 2 พิรำบ

1905 เสริมทักษะภำษำจีน "ฉบับเฮฮำ" เล่ม 1-2 สุภำณี ปิยพสุนทรำ.                                                                                             2541 6 ทฤษฎี

1906 กวนอิม : เทพเจ้ำแห่งควำมเมตตำ                                        พิศมัย สุภัทรำนนท์             2540 1 แสงดำว

1907 กำรประเมินผลกำรเรียน ภัทรำ นิคมำนนท์ 2540 1 อักษรำพิพัฒน์

1908 กำรเมืองกำรปกครองจีน ธวัช ทันโตภำส 2540 4 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1909 ขงเบ้ง "ผู้หย่ังรู้ดินฟ้ำมหำสมุทร" ยำขอบ 2540 1 ดอกหญ้ำ

1910 ข้ำพเจ้ำกับเสรีไทยสำยจีน ประสิทธ์ิ รักประชำ. 2540 1 พี. วำทิน พับลิเคช่ัน

1911 ควำมรู้เร่ืองจีนจำกผู้เฒ่ำ จิตรำ ก่อนันทเกียรติ. 2540 1 ดอกหญ้ำ

1912 ค ำคมคมค ำ เหมำเจ๋อตง - 2540 3 สุขภำพใจ

1913 เงินตรำไทย-จีน โบรำณและปัจจุบัน มังกร พุทธิวุฒิกูล 2540 3 โรงพิมพ์ บ. พับลิคบิสเนสพร้ินท์

1914 ฉำงต่วนจิง : คัมภีร์แห่งกำรยืดหยุ่นพลิกแพลงประยุกต์ เจ้ำหยุย.                                                                                           2540 1 สุขภำพใจ
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1915 เต๋ำแห่งควำมรักใคร่และชีวิตยืนยำว ไรด์, แดเนียล 2540 1 ข้ำวฟ่ำง

1916 เต้ิงเส่ียวผิงมังกรมหัศจรรย์ สุขสันต์ วิเวกเมธำกร.                                                                                           2540 3 ต้นอ้อ แกรมม่ี

1917 นักปรำชญ์จอมจ้ีเส้น                                                            เล่ำชวนหัว                                                                                                         2540 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

1918 น ำเท่ียวเมืองไทย-กรุงเทพฯ                                ก่อศักด์ิ ธรรมเจริญกิจ 2540 1 จีนสยำม

1919 นิว โมเดล ไทย-อิงลิช ดิกชันนำรี สอ เสถบุตร. 2540 2 ไทยวัฒนำพำนิช

1920 นิว โมเดล อิงลิช-ไทย ดิกชันนำรี สอ เสถบุตร. 2540 2 ไทยวัฒนำพำนิช

1921 แนวปฏิบัติกำรติดต่อค้ำขำยกับประเทศจีน วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน.                                                                           2540 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1922 บทบำทของชำวไทยเช้ือสำยจีนต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจในภูมิภำคตะวันตก - 2540 6 -

1923 บันทึกประวัติศำสตร์จีนก่อนส้ินรำชวงศ์ชิง สงครำมฝ่ิน สุขสันต์ วิเวกเมธำกร.                                                                                           2540 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

1924 เปรียบเทียบยุทธศิลป์ ซุนวู กับ เหมำเจ๋อตง - 2540 1 สุขภำพใจ

1925 ภำษำจีนกลำงพ้ืนฐำน 1                                            กิตติ พรพิมลวัฒน์        2540 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

1926 ร้อยแซ่พันธ์ุมังกร สุขสันต์ วิเวกเมธำกร.                                                                           2540 1 ประพันธ์สำส์น

1927 ลิงจอมโจก เขมำนันทะ.                                                                                       2540 2 กองทุนวุฒิธรรมเพ่ือกำรศึกษำและฯ

1928 วำทะฮ่องเต้ พระเจ้ำคังซี หรือพระเจ้ำเซ่ิงจู่ แห่งรำชวงศ์ชิง                         - 2540 1 ชุมศิลป์ธรรมดำ

1929 ศิลปะกำรใช้กลยุทธ์ในสำมก๊ก ฮว่อ, หย่ีเจีย.                                                                                     2540 1 อำรยชน

1930 สนุกกับขันทีจอมบงกำร หวำงหยงเซิง 2540 1 ดอกหญ้ำ

1931 อ่ึงต่ีเก้ีย : เร่ืองรำวชำวจีนโพ้นทะเลท่ัวโลก หลินปัน.                                                                                           2540 7 คบไฟ

1932 ฮ่องกง-จีน ในโลกท่ีก ำลังเปล่ียนแปลง     - 2540 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1933 กวนอิมพระบรมโพธิสัตว์                                          ญำณทัศน์      2539 1 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1934 กำรเมืองจีนสยำม : กำรเคล่ือนไหวทำงกำรเมืองของชำวจีนโพ้นทะเลในประเทศ… มูรำซิมำ, เออิจิ.                                                                                  2539 7 สถำบันศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

1935 ซูสีไทเฮำ เจน จ ำรัสศิลป์ 2539 1 มติชน

1936 ไซ่จินฮัว : วีรสตรีนำงโลม เคอซิง.                                                                                            2539 2 ธรรมชำติ
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1937 ใต้เมฆท่ีเมฆใต้ เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 2539 3 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1938 พจนำนุกรมค ำพ้อง ค ำจีน-ค ำไทย เกำเฟย.                                                                                                             2539 2 อักษรวัฒนำ

1939 ภำษำจีน 1 วรรณี วิสุทธิพิทักษ์กุล 2539 1 พัฒนำวิชำกำร (2535)

1940 ภำษำจีน 4 (พิมพ์คร้ังท่ี 1. ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1) วรรณี วิสุทธิพิทักษ์กุล.                                                                                         2539 1 พัฒนำวิชำกำร

1941 ภำษำจีน 4 (พิมพ์คร้ังท่ี 2) วรรณี วิสุทธิพิทักษ์กุล. 2539 1 พัฒนำวิชำกำร (2535)

1942 ภำษำจีน 4 (พิมพ์คร้ังท่ี 2. ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1) วรรณี วิสุทธิพิทักษ์กุล.                                                                                         2539 1 พัฒนำวิชำกำร

1943 เมธีตะวันออก เสถียร โพธินันทะ.                                                                              2539 3 ต้นอ้อ แกรมม่ี

1944 รำยงำนกำรวิจัยเร่ือง ชำวจีนแต้จ๋ิวในประเทศไทย และในภูมิล ำเนำเดิมท่ีเฉำซัน                 - 2539 2 สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์ฯ

1945 เร่ืองรักในปักก่ิง หลินยู่ถัง.                                                                                         2539 1 ดอกหญ้ำ

1946 วันในแผ่นดินมังกร โชติ ศรีสุวรรณ 2539 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

1947 ศำสตร์หน้ำด้ำนใจด ำ ส. สุวรรณ.                                                                                        2539 3 ชุมศิลป์ธรรมดำ

1948 หงส์ป่ำ : เร่ืองรำวของสตรีจีนสำมช่ัวอำยุคน จำง, ยุง 2539 2 นำนมีบุ๊คส์

1949 หนังสือเรียนภำษำจีน ชุด เส่ียวเสวียเค่อเป่ิน กระทรวงศึกษำธิกำร กรมวิชำกำร 2539 1 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

1950 อำหำรสมุนไพรในทัศนะจีน-ตะวันตก วิทิต วัณนำวิบูล.                                                                                                 2539 1 หมอชำวบ้ำน

1951 5 ขันทีจอมบงกำร หวำงหยงเซิง 2538 1 ดอกหญ้ำ

1952 กลอุบำยฮ่องเต้ ส. สุวรรณ.                                                                                        2538 1 ชุมศิลป์ธรรมดำ

1953 ขงจ้ือ : ประวัติจำกภำพจำรึกอำยุ 600 ปี - 2538 2 ต้นอ้อ

1954 เงำพระจันทร์ในคมกระบ่ี - 2538 2 ชุมศิลป์ธรรมดำ

1955 ด่ังคนละฟำกฟ้ำ ฉวนเหยำ.                                                                                         2538 1 ดอกหญ้ำ

1956 ประวัติศำสตร์จีนสมัยกุบไลข่ำนตำมรำยงำนของมำร์โค โปโล ชนำทิพย์ เกสะวัฒนะ. 2538 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1957 ปรัชญำจีน ทองหล่อ วงษ์ธรรมำ.                                                                          2538 1 โอเดียนสโตร์

1958 ภำษำจีนกลำงข้ันพ้ืนฐำน 2                                            ประพิณ มโนมัยวิบูลย์                       2538 1 โครงกำรต ำรำคณะอักษรศำสตร์ จุฬำฯ
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หน้าท่ี 90         .

ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1959 รำยงำนกำรศึกษำโครงกำรวิเครำะห์งำนวิจัยเก่ียวกับเร่ืองจีนศึกษำในประเทศไทย กรแก้ว อัจนวัจน์. 2538 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1960 กลยุทธ์ผู้น ำ : น ำด้วยภูมิปัญญำจำกอ้ีจิง - 2537 1 ดอกหญ้ำ

1961 ก ำเนิดใหม่ลำมะ = Reincarnation แมคแคน, วิคก้ี.                                                                                                   2537 1 ตรรกศิลำ

1962 ขอดเกล็ดมังกร : บันทึกกำรเดินทำงสู่แผ่นดินใหญ่จีนคร้ังท่ี 6 ส. ศิวรักษ์.                                                                                        2537 5 เคล็ดไทย

1963 คันฉ่องส่องคน ส. สุวรรณ. 2537 1 โรงพิมพ์เนช่ัน พับลิชช่ิง กรุ๊ป

1964 จอมยุทธ์ล่ิวฮวยฮวย โป้วอ้ังเสำะ 2537 2 สร้ำงสรรค์-วิชำกำร

1965 ซ่งช่ิงหลิง มณีของชำติ วันทิพย์ สินสูงสุด.                                                                              2537 3 วันทิพย์

1966 พูดกวำงตุ้ง : วิธีง่ำย พนัส ยงเชำวน์ 2537 3 เดลฟี

1967 ภำษำจีน - 2537 2 นำนมีบุ๊คส์

1968 ภำษำจีนกลำงข้ันพ้ืนฐำน 1 ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 2537 5  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1969 สรรนิพนธ์ขงเบ้งยุทธศิลป์ - 2537 2 ชุมศิลป์ธรรมดำ

1970 สรรนิพนธ์เต้ิงเส่ียวผิง จีนจะไปทำงไหน? - 2537 3 ดอกหญ้ำ

1971 เกร็ดชีวิตผู้น ำจีน จู, จงล่ี, ค.ศ. 1915- 2536 1 วันทิพย์

1972 ปัญญำจำกจีน วันทิพย์ สินสูงสุด 2536 3  สำยใจ

1973 ภำษำจีน 1 วรรณี วิสุทธิพิทักษ์กุล 2536 1 ไนน์ (1984)

1974 ภำษำจีน 2 - 2536 1 นำนมีบุ๊คส์

1975 ร้อยแผนแสนกลยุทธ์. เล่ม 2, ภำคเห็นกำรณ์ไกล เฉินเช่อ, หลินซ่ือหยง.                                                                         2536 2 ฉับแกระ

1976 ร้อยแผนแสนกลยุทธ์. เล่ม 3, ภำคกลอุบำย เฉินเช่อ, หลินซ่ือหยง.                                                                         2536 2 ฉับแกระ

1977 สำมก๊กวรรณทัศน์ สำมก๊ก                                                                                             2536 2 ดอกหญ้ำ

1978 อยู่อย่ำงจีน ประสงค์ สุ่นศิริ.                                                                                  2536 4 กตัญญู

1979 ท่องเมืองจีน อ ำนำจ เจริญศิลป์.                                                                               2535 3 เคล็ดไทย

1980 พจนำนุกรม จีน-ไทย ฉบับใหม่ เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ 2535 5  รวมสำส์น
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1981 สนทนำภำษำจีนกลำง 1,000 ค ำ หม่ำ, เจำฮว่ำ.                                                                                    2535 4 The Overseas Chinese Library

1982 คมวำที ในพงศำวดำรจีน  ศุภนิมิต, แปล 2534 2 สำมัคคีสำสน์

1983 ต ำรำเรียนพูดภำษำจีน 75 ช่ัวโมง จีนกลำง - แต้จ๋ิว - ไทยด้วยตนเอง  จ ำลอง พิศนำคะ. 2534 2 เสริมวิทย์บรรณคำร

1984 ต ำรำเรียนภำษำจีนสัปดำห์ละค ำ ธัญญำ ชุนชฎำธำร 2534 4  เคล็ดไทย

1985 ภำษำจีนกลำง ชุดท่ี 1 ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 2534 4 -

1986 ภำษำจีนธุรกิจ 2 ฉัตรดำร์พร มณัวัฒนำ 2534 1 -

1987 รำยงำนกำรวิจัยเร่ือง ชำวจีนแต้จ๋ิวในประเทศไทย และในภูมิล ำเนำเดิมท่ีเฉำซัน                 - 2534 3 สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์ฯ

1988 สนทนำภำษำจีนกลำงห้ำร้อยค ำ ก่อศักด์ิ ธรรมเจริญกิจ 2534 4 -

1989 สำยหยุดพุดจีบจีน ตะเกียงคู่ 2534 4 ยินหยำง

1990 ฮ่ัน : ชำติพันธ์ุท่ีไม่มีวันตำย เล่ำชวนหัว 2534 1 เคล็ดไทย

1991 ชุมนุมบทกวีจีนสดุดีดอกบัว - 2533 2 มูลนิธิ ไกซ่ิวต๊ึง

1992 ภำษำจีน 2 จำพวำ มณีวัฒนำ 2533 1 -

1993 ภำษำจีนกลำง ชุดเพลง จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย     2533 3 -

1994 ย้ิมซ่อนคม : จำกภำษิตนิทำนตลกขบขันของจีนโบรำณ - 2533 1 ธรรมชำติ

1995 แลหลังแดนมังกร. เล่ม 5 - 2533 1 นำนมีบุ๊คส์

1996 สนทนำธุรกิจ ภำษำจีนกลำง (พิมพ์คร้ังท่ี 1) - 2533 1 ยินหยำำง

1997 สนทนำธุรกิจ ภำษำจีนกลำง (พิมพ์คร้ังท่ี 2) - 2533 2 ยินหยำง

1998 หลักสงครำมกำรค้ำของจีน - 2533 1 ข้ำวฟ่ำง

1999 จีนอัปลักษณ์ ไป๋ เอ๋ียง. 2532 1 เคล็ดไทย

2000 ภำษำจีนค ำท่ีมักใช้ผิด อร-เกำเฟย 2532 2 -

2001 ภำษำจีนธุรกิจ ฉัตรดำร์พร มณีวัฒนำ 2532 2 -

2002 สนทนำภำษำจีน (สำมภำษำ) ชุดท่ี 1 เกำเฟย 2532 2 อักษรวัฒนำ
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ล ำดับท่ี                      รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

2003 สนทนำภำษำจีนกลำง 500 ค ำ หลิว, จ้ี ฮวง.                                                                                      2532 4 The Overseas Chinese Library

2004 สนทนำภำษำจีนฉบับสำมภำษำ                          เกำเฟย 2532 2 อักษรวัฒนำ

2005 เอ้ียนจ่ือ ปรำชญ์ผู้สยบขงจ้ือ รัถยำ สำรธรรม, แปล 2532 1 ธรรมชำติ

2006 ปทำนุกรม ค ำพังเพยจีน วันละค ำ เฉล่ียว เอ่ียมตระกูล 2531 2 โอเดียนสโตร์

2007 ปัญญำจำกจีน - 2530 1 สำยใจ

2008 ภำษำจีน 1 วรรณี วิสุทธิพิทักษ์กุล 2530 1 ไนน์ (1984)

2009 ภำษำจีน 3 จำพวำ มณีวัฒนำ 2530 1 -

2010 ภำษำจีน 4 จำพวำ มณีวัฒนำ 2530 1 -

2011 ภำษำจีน 5 จำพวำ มณีวัฒนำ 2530 1 -

2012 ภำษำจีนเรียนเร็ว เกำเฟย 2530 2 อักษรวัฒนำ

2013 เสริมทักษะสนทนำภำษำจีน 1 จำพวำ มณัวัฒนำ 2530 1 -

2014 เสริมทักษะสนทนำภำษำจีน 2 จำพวำ มณัวัฒนำ 2530 1 -

2015 เสริมทักษะสนทนำภำษำจีน 5 จำพวำ มณัวัฒนำ 2530 1 -

2016 เสริมทักษะสนทนำภำษำจีน 6 จำพวำ มณัวัฒนำ 2530 1 -

2017 หมิงกูเหนียง : คัดเลือกจำกเร่ืองส้ันรำงวัลยอดเย่ียมยุคปัจจุบันของจีน (1980-1983)                          - 2530 1 เริงรมย์

2018 หลักภำษำจีนกลำง ก่อศักด์ิ ธรรมเจริฐกิจ 2530 4 -

2019 ต ำรำเรียนภำษำจีนสัปดำห์ละค ำ ธัญญำ ชุนชฎำธำร 2529 5 เพ่ือนชีวิต

2020 พจนำนุกรม จีน-ไทย = 漢泰詞典 เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ. 2529 1 รวมสำส์น

2021 พจนำนุกรม ไทย-จีน                                                                                             - 2529 1 -

2022 สนทนำภำษำจีนกลำงยุคใหม่ 1 กิตติ พรพิมลวัฒน์ 2529 2 -

2023 1 โหลในเมืองจีน - 2528 1 ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์

2024 ภำษำจีนแต้จ๋ิวเรียนเร็ว เกำเฟย 2528 2 อักษรวัฒนำ
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2025 ท่ีรักอย่ำจำกฉันไป : วรรณกรรมสะท้อนภำพชีวิต "คนพิกำร" เจ้ิงฟงส่ี 2527 1 ดวงกมล

2026 รอยย้ิมหลังม่ำนหยก วำณิช จรุงกิจอนันต์. 2527 1 สยำมสปอร์ตพับลิชช่ิง

2027 กวีนิพนธ์ หลู่ซ่ิน ทวีปวร. 2526 2 ศึกษำสมัย

2028 คืนหนำว ปำจิณ 2525 1 ปิยะสำส์น

2029 บ้ำน ปำจิณ 2525 1 เมฆฝน

2030 ใบไม้ผลิ ปำจิณ 2525 1 ดอกหญ้ำ

2031 ควำมพินำศ ปำจิน 2524 1 จตุจักร

2032 ชีวิตใหม่ ปำจิน 2524 1 จตุจักรกำรพิมพ์

2033 พจนำนุกรม อังกฤษ-จีน-ไทย ฉบับใหม่                             เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ 2524 2 บ ำรุงสำส์น

2034 กวีนิพนธ์โจวเอินไหล ทินกร 2523 1 ลำยสือไทย

2035 ครอบครัวปฏิวัติของเหมำเจ๋อตง สุนทรี วีรอนงค์, แปล 2523 1 จอมปลวก

2036 จักจดจ ำนำยกฯไปช่ัวนิรันดร์ โจว เอิน-ไหล ทินกร 2523 1 โรงพิมพ์สุวรรณเสรี

2037 ขบวนกำรนักศึกษำจีน 4 พฤษภำคม ถึงปี 1949 เทอด ธงธรรม, แปลและเรียบเรียง 2522 1 สว่ำงศิลป์กำรพิมพ์

2038 บันทึกจำกจีน : เอกสำรกำรประชุมสภำผู้แทนประชำชนแห่งชำติสมัยท่ี 1 ชุดท่ี 5...              - 2522 1 พิชัยยุทธ์กำรพิมพ์

2039 รุกเหนือรบใต้ - 2522 1 ทำนตะวัน

2040 บุญพำวำสนำส่งได้ตำมหลังนำยกฯไปเมืองจีน ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ 2521 1 พี.พี

2041 หลินเก้ินผู้พิฆำตส่ีเก่ำ บุญเกิด เนำสยำม, แปลและเรียบเรียง 2521 1 ประชำชน

2042 ปรมำจำรย์ขงจ๊ือ นวม สงวนทรัพย์ 2520 1 บรรณำคำร

2043 สำมก๊กฉบับวณิพก ยำขอบ. 2520 1 ผดุงศึกษำ

2044 ม่ำนประเพณี อ่อนไท 2519 1 สัตยกำรพิมพ์

2045 จดหมำยจำกเมืองจีน ทอง น้ ำปำว 2517 1 คนหนุ่ม

2046 ฮัน ซู หยิน นิตย์ ทำนตะวัน, ถอดควำม 2517 1 อ. อิทธิพล
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2047 รวมเร่ืองเอกของลินยู่ถัง พิชัย รัตนประทีป, แปล 2510 1 โอเดียนสโตร์

4644

ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2566


