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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  1

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1 โภชนาการต้านพิษ - 254- 2 ต้นธรรม

2 จุลินทรีย์ ทิสเดล, จิม. 253- 1 เบสท์ บุ๊คส์

3 108 การถนอมอาหารและการแปรรูป - 25-- 1 ก าแก้ว

4 108 สูตรการผลิตปุ๋ยชีวภาพ : ยุทธศาสตร์แก้จนทางรอดของเกษตรกรไทย ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ 25-- 3 เพชรกะรัต

5 33 เมนูอาหารยอดนิยมเพ่ือสุขภาพและพลังงาน เสาวภรณ์ วังวรรธนะ. 25-- 1 ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต

6 English small talk Schuh, Chistopher 25-- 1 ทิพย์

7 Enjoy your English I นภารัตน์ ชัยศิริรัตน์. 25-- 1 ฟอร์ ยู อิงลิช เทรนน่ิง สคูล

8 Essestial English-American idioms and slang for Thai students ทองใบ วัฒนชัยศิลป์ 25-- 2 วี เจ พร้ินต้ิง

9 Mathematical formulas = สูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา... - 25-- 1 -

10 Modern compact chemistry 1-6 เพ็ญศิริ พวงศรี. 25-- 1 เทพรัตน์การพิมพ์

11 Modern English grammar and usage พีรชาติ นิลวณิช 25-- 2 อักษรวัฒนา

12 Practical English grammar with answer key ไกรคุง อนัคฆกุล 25-- 3 ปัญญาชน

13 Standard English grammar ส าราญ ค าย่ิง. 25-- 2 วีเจ พร้ินต้ิง

14 กลศาสตร์ควันตัมและทฤษฎีควันตัมสนาม เฉลียว มณีเลิศ. 25-- 1 สยามสเตช่ันเนอร่ีซัพพลายส์

15 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร สุชาติ พงษ์พานิช. 25-- 10 พัฒนาศึกษา

16 การใช้ภาษา ประทีป วาทิกทินกร. 25-- 1 -

17 การใช้ภาษาอังกฤษ. 2 ภอ.102 ปริยา นวรัตน์ 25-- 1 บัณฑิตสาส์น

18 การแปรรูปผลไม้หลากหลายชนิด : แช่อ่ิม เช่ือม อบแห้ง ฉาบ เสาวภรณ์ วังวรรธนะ. 25-- 1 ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต

19 การแยกเช้ือ Lactic Acid Bacteria ท่ีผลิตสารต่อต้านจุลชีพ ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์. 25-- 1 -

20 การเรียนรู้ภาษา พัฒน์ น้อยแสงศรี. 25-- 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

21 เก่งภาษาอังกฤษจากข่าว พร้อมแปลศัพท์และส านวน ชาญชัย บุญเฮ้า 25-- 4 B.E.C

22 เกมทดลองทางเคมีและชีววิทยา : เสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง จอห์นสตัน, เทด. 25-- 1 เดอะบุคส์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

23 เกร็ดจากล่วมยา เสนอ อินทรสุขศรี. 25-- 1 พิมพ์ทอง

24 แก่นไวยากรณ์อังกฤษ เชาวน์ เชวงเดช 25-- 1 เจริญวิทย์การพิมพ์

25 โก อินเตอร์ ! : ฝึกพูดภาษาอังกฤษใครว่ายาก - 25-- 1 มายิก

26 คณิตศาสตร์ท่ัวไป คณิต เจริญสุข. 25-- 1 แม็ค

27 คณิตศาสตร์สูง เรขาคณิตวิเคาระห์ ฉัตรเพชร สน่ันพานิชย์. 25-- 2 อักษรวัฒนา

28 คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น - 25-- 1 -

29 คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น วิทยา สุคตบวร 25-- 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ

30 คอร์สมุ่ง ENT พิริยะ เลาหพิพัฒนา 25-- 2 ติวเตอร์

31 ค าง่ายท่ีมักเขียนผิด ค าง่ายท่ีมักอ่านผิด : เรียงล าดับอักษรตามพจนานุกรมไทย… สุทธิ ภิบาลแทน 25-- 2 อักษรวัฒนา

32 คู่มือการจัดท าระบบการรับเร่ืองร้องเรียนและการแจ้งความน าจับ กระทรวงสาธารณสุข. ส านักงานฯ 25-- 1 ส านักคณะกรรมการอาหารและยา

33 คู่มือการเฝ้าระวังทางด้านสุขาภิบาลอาหาร กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย. 25-- 1 กองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย

34 คู่มือการเรียนรายวิชาสถิติเบ้ืองต้น - 25-- 1 -

35 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยา สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 25-- 28 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

36 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น. MI 2134 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 25-- 52 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

37 เคมี. เล่ม 1 - 25-- 4 อักษรเจริญทัศน์

38 เคมีชีวอนินทรีย์ หิริหัทยา เพชรม่ัง 25-- 5 กลุ่มงานบริการการศึกษา ม.ทักษิณ

39 เคมีเบ้ืองต้น : รหัส 3000-1410 ด ารงค์ คงสวัสด์ิ. 25-- 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ

40 เคมีประยุกต์ ด ารงค์ คงสวัสด์ิ. 25-- 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ

41 เคมีอนินทรีย์. 2 หิริหัทยา เพชรม่ัง 25-- 1 กลุ่มงานบริการการศึกษา ม.ทักษิณ

42 เคมีอินทรีย์ เล่ม 1 สมพงศ์ จันทร์โพธ์ิศรี. 25-- 9 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ

43 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 25-- 1 โอเดียนสโตร์

44 แคลคูลัสและเทคนิคการใช้ Graphing calculator กมล เอกไทยเจริญ. 25-- 5 ไฮเอ็ดพับลิชช่ิง
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

45 งานคอมพิวเตอร์ในมุมมองนักบริหาร ชรินทร์ วัชรินทร์วงศ์. 25-- 1 อินฟอร์เมติก บิซิเนสพับลิเคชัน

46 จุลชีววิทยา จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 25-- 23 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

47 จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน จ ารูญศรี พุ่มเทียน 25-- 10 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

48 โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ : ส าหรับเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิต... - 25-- 1 PSP. Group

49 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป เฉลียว มณีเลิศ 25-- 1 สยามสเตช่ันเนอร่ีซัพพลายส์

50 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร. 1 - 25-- 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

51 น้ าสมุนไพร 108 - 25-- 2 โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

52 น้ าสมุนไพร 108 - 25-- 1 โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

53 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1 - 25-- 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

54 ผักพ้ืนบ้านและอาหารพ้ืนเมือง - 25-- 1 ฟ้าอภัย

55 ฝึกสนทนาภาษาจีนกลาง - 25-- 3 ที.เอส.อี.เทคโนโลยี

56 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 25-- 5 -

57 พีชคณิตเชิงเส้นและเทคนิคการใช้ Graphing calculator กมล เอกไทยเจริญ. 25-- 2 ไฮเอ็ดพับลิชช่ิง

58 ฟังก์ชันวิเคราะห์เชิงซ้อนส าหรับนักฟิสิกส์ บัญชา พนเจริญสวัสด์ิ. 25-- 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

59 ฟิสิกส์ยุคใหม่ปริทัศน์ วันชัย โพธ์ิพิจิตร. 25-- 1 คณะวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระฯ

60 ภาษาจีน "สบายๆ" หลักและการใช้ภาษา. เล่มท่ี 1 วัชริน เอกพลากร 25-- 5 โรงพิมพ์ อุษาการพิมพ์

61 ภาษาไทยค าง่ายท่ีมักใช้ผิด : ค าท่ีมักเขียนผิดบ่อย ๆ รุ่งทิวา ศรีวิเชียร 25-- 2 -

62 ภาษาไทยธุรกิจ สุภาพ รุ่งเจริญ. 25-- 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ

63 วิธีค านวณในฟิสิกส์ I เพ็ญจันทร์ ซิงห์. 25-- 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

64 สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานท่ีจ าหน่าย (กรุงเทพ...- 25-- 6 ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการฯ

65 สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานท่ีจ าหน่าย (ส่วน... - 25-- 6 ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการฯ

66 สนทนาภาษาจีนกลางข้ันพ้ืนฐาน - 25-- 1 นานมีบุ๊ค
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

67 สรุปรายงานปีท่ี 1 โครงการหน่วยวิจัยฟิสิกส์ทดลอง - 25-- 1 -

68 หนังสือประกอบการเรียนคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น มานัส บุญยัง. 25-- 1 โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักช่ัน

69 เอกสารค าสอน สถิติ 1 ธนานันต์ กุลไพบุตร. 25-- 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร

70 เอกสารค าสอนรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา. MI 2134 จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 25-- 25 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

71 เอกสารประกอบการสอนชีววิทยาโมเลกุล (306411) ชูตา บุญภักดี. 25-- 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา

72 เอกสารประกอบการสอนวิชา คส 313 การถนอมอาหาร 1 สุธีรา ผ่องศรี. 25-- 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

73 เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยกับการส่ือสาร. เล่ม 1 TH 1402 ทัศพร เกตุถนอม. 25-- 30 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

74 เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยกับการส่ือสาร. เล่ม 2 TH 1402 ทัศพร เกตุถนอม. 25-- 58 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

75 การแปรรูปด้วยความร้อนและไม่ใช้ความร้อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ฤทธิชัย อัศวราชันย์ 2564 1 โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮ้าส์

76 Food Design จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม - 2563 1 อิน่ี บุ๊คส์

77 เทคโนโลยีสารกล่ินรส ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ 2563 1 บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน)

78 แบคทีเรียในอาหารหมัก อ านาจ ภักดีโต 2563 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

79 เอนไซม์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ทิพวรรณ ทองสุข 2563 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

80 กระบวนการหมักและผลิตภัณฑ์จากรา Rhizopus วิเชียร กิจปรีชาวนิช 2562 1 หจก. วนิดาการพิมพ์ (สาขาท่ี 1)

81 พ้ืนฐานทางระบบสารสนเทศ วอนชนก ไชยสุนทร 2562 1 หจก.มีน เซอร์วิส ซัพพลาย

82 หลักการออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ 2562 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

83 เอนไซม์ในอาหาร โชคชัย ธีรกุลเกียรติ 2562 1 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

84 HACCP การจัดการความปลอดภัยอาหาร ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ 2561 2 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

85 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ - 2561 2 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

86 การตรวจวิเคราะห์เช้ือ Listeria monocytogenes โดยการพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีมาตรฐาน…อารยา จันทร์กระทึก 2561 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

87 การตรวจวิเคราะห์เช้ือก่อโรคท่ีปนเป้ือนในข้ันตอนการผลิตและการบรรจุลูกช้ิน ขวัญชนก ชัยสุทธ์ิ 2561 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

88 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมหลักสูตร... - 2561 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1288311586?queryString=1288311586&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

89 การวิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมและการตอบสนองต่อเช้ือ Xanthomonas axonopodis pv. Manihotis…อังคณา มุละชีวะ 2561 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

90 บรรจุภัณฑ์สุญญากาศส าหรับปลาสลิดแดดเดียว - 2561 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

91 พิษวิทยา : ผลกระทบต่อโภชนาการและระบบร่างกาย - 2561 1 ธนุชพร้ินต้ิง

92 ภูมิคุ้มกันวิทยา ปาริชาติ พุ่มขจร 2561 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

93 วิธีมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์อาหาร. เล่มท่ี 6 - 2561 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

94 สารชีวโมเลกุลในเคมีอินทรีย์ มูฮ าหมัด นิยมเดชา 2561 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

95 กระบวนการและจุลินทรีย์ท่ีเก่ียวข้องในการผลิตอาหารหมัก ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 2560 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

96 การคัดแยกเช้ือจุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารอินทรีย์จากบ่อขยะ ปันตา เฟ่ืองฟูผดุงสิน 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

97 การจัดการความปลอดภัยอาหารส าหรับงานบริการอาหาร - 2560 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

98 การจ าแนกพืช 9 ชนิดด้วย DNA Barcode กฤตญาณี ปวงค า 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

99 การเจริญและการรอดชีวิตของเช้ือ Lactobacillus rhamnosus ในเคร่่ืองด่ืมเจลล่ีสับปะรด ณัฐกานต์ อ่ิมใจ 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

100 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาในกระบวนการผลิตภัณฑ์ยาและส่ิงแวดล้อม… เพ็ญอรุณ ยมนา 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

101 การตรวจสอบการปนเป้ือนจุลินทรีย์ในวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ยา (Microbiological… สุภาพร บุญสาน 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

102 การตรึงเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียด้วยวิธีการห่อหุ้มและการประยุกต์ใช้ในการผลิต... มนสิชา นันทิธัญญธาดา 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

103 การทดสอบเปรียบเทียบระยะเวลาการเจริญของเช้ือ Candida albicans ATCC 10231… ภรณ์ทิพย์ ด ารงค์กุลสมบัติ 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

104 การนับเช้ือจุลินทรีย์อ้างอิงของ Working broth และ Working agar วรรณิดา หรีหร่อง 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

105 การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร คงศักด์ิ ศรีแก้ว 2560 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

106 การผลิตไบโอดีเซลโดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์อิสระและเอนไซม์… ตริตาภรณ์ กาญจนากร 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

107 การผลิตและการศึกษาคุณสมบัติของสารไวโอลาซีนจาก Chromobacterium violaceum… นัฐภัชสร ดิษฐเดช 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

108 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าสมุนไพรจีนท่ีมีฤทธ์ิต้านเช้ือแบคทีเรียก่อโรคในระบบทาง… จุฑามาศ สิทธิศิริ 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

109 การพัฒนาโลช่ันท่ีมีส่วนผสมสารสกัดหยาบจากสมุนไพรจีนมีฤทธ์ิต้านเช้ือจุลินทรีย์ท่ี... ณภัสนันท์ กมลฉ่ า 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

110 การศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพอาหารเพาะเช้ือ กัญติมา ปัตถา 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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111 การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียและการประยุกต์ใช้ในสารซักล้าง กรรณิการ์ สยุมพร 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

112 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ าหมักชีวภาพและสารสกัดจากสมุนไพรในการยับย้ังเช้ือรา… อุไรวรรณ ค าเกล้ียง 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

113 การศึกษาประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียท่ีปนเป้ือนน้ ามันโดยแบคทีเรียท่ีสร้างเอนไซม์… กนกนาถ ล่ันทอง 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

114 การศึกษาพัฒนาวิธีการทวนสอบกระบวนการผลิตท่ีมีผลต่อการลดปริมาณเช้ือจุลินทรีย์… นภาทิพย์ ปรางทอง 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

115 การศึกษาอายุการเก็บรักษาของอาหารเพาะเช้ือ บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเค้ิล… อัมพา ขุนจัตุรัส 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

116 ชุดทดสอบอย่างง่ายส าหรับประเมินความสามารถ ขวัญกมล เกตุแก้ว 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

117 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพข้ันสูง สุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร 2560 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

118 เทคโนโลยีการตรึงเอนไซม์ ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 2560 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

119 เทคโนโลยีเอนไซม์ อรัญ หันพงศ์กิตติกูล. 2560 1 โอเดียนสโตร์

120 ปฏิบัติการชีวเคมี - 2560 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

121 ประสิทธิภาพของการใช้รังสียูวีและกรดอะซิติกในการลดปริมาณเช้ือจุลินทรีย์บนพ้ืนผิว… กัญติมา ปัตถา 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

122 แผ่นฟิล์มว่านหางจระเข้ผสมไคโตซานเพ่ือใช้ยับย้ังเช้ือ Streptococcus pyogenes… ไอย์รดา อาปะโกเศศ 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

123 รายงานความชุกของเช้ือวัณโรคและเช้ือวัณโรคด้ือยาท่ีเพาะได้จากส่ิงส่งตรวจของผู้ป่วย… ณภัสนันท์ กมลฉ่ า 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

124 วิธีมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์อาหาร. เล่มท่ี 5 - 2560 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

125 แหล่งคาร์บอนท่ีมีน้ าตาลซูโครสในการผลิตเอกโซพอลิแซคคาไรด์โดย ยีสต์สายพันธ์ุ… กฤตญาณี ปวงค า 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

126 30 เมนูอร่อยจากแยม - 2559 1 อมรินทร์ Cuisine

127 การ Swab test เคร่ืองมือและอุปกรณ์ของฝ่ายงานผลิตแหนม เพ่ือหาแนวโน้มการ… กฤตาภรณ์ เนินกลาง 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

128 การคัดแยกเช้ือ Escherichia coli, staphylococcus aureus และ salmomella ท่ีด้ือ... ถิราพร ปะนามะโกษา 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

129 การคัดแยกเช้ือโพรไบโอติกจากสุนัขส าหรับใช้เสริมในขนมปังบิสกิตสุนัข นฤมล ปิยะเสถียรรัตน์ 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

130 การคัดเลือกแบคทีเรียโพรไบโอติกจากฟาร์มและโรงฆ่าสุกรท่ีมีประสิทธิภาพในการ... จีรนุช วันแสนซ่ือ 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

131 การโคลนยีน Carlectuculin ของกุ้งกุลาด าและการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนเพ่ือใช้… เกศกนก บุตดี 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

132 การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีปรับสภาพเป็นแหล่งคาร์บอนของการผลิตสาร... วดี ศรีเพ็ง 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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133 การตรวจวิเคราะห์เช้ือ Shigella spp. ในอาหาร และอาหารสัตว์ ตามมาตรฐาน ISO … นฤมล ปิยะเสถียรรัตน์ 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

134 การตรึงเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียและการประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล กรพินธ์ุ อ ามาตยนู 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

135 การทดสอบประสิทธิภาพของน้ ายาฆ่าเช้ือและน้ ายาท าความสะอาดต่อการยับย้ัง… น้ าทิพย์ ช่วงอรุณ 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

136 การนับเช้ือจุลินทรีย์อ้างอิงของ Working broth และ Working agar บริษัท ห้องปฏิบัติ… ศศินันท์ ธันยมัยภาลินี 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

137 การปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย์และ Vibrio ในสาหร่ายพวงองุ่นและประสิทธิภาพการท า... หน่ึงฤทัย ไร้ทุกข์ 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

138 การประยุกต์ใช้โพรไบโอติกในผลิตภัณฑ์ non-dairy product จรียา กระสายเงิน 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

139 การผลิตเคร่ืองด่ืมด้วยแบคทีเรียโพรไบโอติกท่ีแยกได้จากผลไม้ น้ าทิพย์ ช่วงอรุณ 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

140 การผลิตไบโอดีเซลโดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์อิสระ เกศกนก บุตดี 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

141 การพัฒนาการผลิตมะม่วงดองโดยใช้กล้าเช้ือแบคทีเรียกรดแลคติก จิรภัทร ศิลม่ัน 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

142 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกท่ีมีฤทธ์ิยับย้ังเช้ือก่อโรค พันธกานต์ พยมพฤกษ์ 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

143 การวัดเน้ือสัมผัสของผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร ปานมนัส ศิริสมบูรณ์. 2559 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

144 การวินิจฉัยโรคติดเช้ือของระบบประสาทส่วนกลางโดยวิธีทางชีวโมเลกุล สถาบันพยาธิ… กนกวรรณ สลุงอยู่ 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

145 การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรีย์ใช้ในกระบวนการบ าบัดน้ าเสีย จิรภัทร ศิลม่ัน 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

146 การศึกษาเช้ือราท่ีแยกจากอาคารหอพักและการใช้น้ ามันหอมระเหยยับย้ังรา ธงวิชัย ศรีสวัสด์ิ 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

147 การศึกษาเช้ือราท่ีแยกจากอาคารหอพักและการใช้น้ ามันหอมระเหยยับย้ังรา สายทิพย์ ฐิตยานันท์ 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

148 การศึกษาแบคทีเรียเช้ือผสมท่ีมีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ไลเปสท่ีมีผลต่อการ... กนกวรรณ สลุงอยู่ 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

149 การศึกษาปัจจัยก่อโรคของแบคทีเรีย Spiroplasma eriocheiris ในกุ้งก้ามกรามหน่วย… ณัฐกานต์ ท าทัน 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

150 การศึกษาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาของน้ าท่ีใช้ภาย… กรวรรณ พอดี 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

151 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการผลิตสารยับย้ังแบคทีเรียโดยเช้ือราจากป่าชายเลน กฤตาภรณ์ เนินกลาง 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

152 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียไอโซเลต MAS-2... กุลธิดา โชติพินิจ 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

153 การอัดแพร่ด้วยสุญญากาศในอาหาร วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์. 2559 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

154 ความเป็นกรด-ด่างของน้ าสมุนไพรฝางต่อสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลินทรีย์ กรรณกนก น้อยวิเชียร 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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155 คุณสมบัติของไคโตซานท่ีมีผลต่อการยับย้ังเช้ือจุลินทรีย์ในตันอ่อนพึชตระกูลผักกาด... ปัญจรัตน์ รัตนไพศาลสิน 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

156 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ดุษณี ธนะบริพัฒน์. 2559 1 หจก. วี.เจ.พร้ินต้ิง

157 ฉลาดกินฉลาดใช้เพ่ือสุขภาพดีและปลอดภัย - 2559 2 กอแก้ว

158 ชีวโมเลกุลพ้ืนฐาน สมจิต ด าริห์อนันต์. 2559 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

159 ชีววิทยาในชีวิตประจ าวัน ภรณี อุทโยภาศ. 2559 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

160 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาด้านการจัดระบบอาหารของกลุ่มชนในอาเซียนเพ่ือความม่ันคง… เอกรินทร์ พ่ึงประชา 2559 1 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

161 ผลของสารเคมีต่อการผลิต Polyhydroxyalkanoates (PHAs) ปัทมพร เขียวหวาน 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

162 ผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยและผลพลอยได้ท่ีน่าสนใจ สุนันท์ วิทิตสิริ 2559 1 โอเดียนสโตร์

163 ผัก ผลไม้ สมุนไพร ล้างพิษ พิชิตโรค จรรยา เลิศพงษ์ไทย 2559 1 อีเทอร์นิต้ีไอเดีย

164 ฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพส าหรับระบบอาหาร รังสินี โสธรวิทย์. 2559 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

165 มหัศจรรย์น้ าส้มสายชู : อมตะยาอายุวัฒนะและตัวชูรสอาหาร หมอปริญญา แพทย์แผน 2559 1 ปัญญาชน

166 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - 2559 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

167 วิธีมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์อาหาร. เล่มท่ี 4 - 2559 5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงฯ

168 ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการผลิตกรดอะซิติกและแบตเตอร่ีชีวภาพ เกียรติศักด์ิ สมเป็ง 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

169 หลักการเบ้ืองต้นของเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ สุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร. 2559 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

170 แหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนท่ีเหมาะสมในการผลิตเอกโซพอลิแซคคาไรต์จากยีสต์... สุภาณัฐ ชงัดเวช 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

171 HACCP การจัดการความปลอดภัยอาหาร ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์. 2558 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

172 การคัดแยกเช้ือและการผลิตสารสีจากเช้ือ Pseudmonas aeruginasa สายนันท์ ธรรมพานันท์. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

173 การตรวจวัดการเจริญของแบคทีเรียผลิตกรดเลคติกโดยสารสีธรรมชาติจากข้าว ณัฐธิดา แย้มศิลป์. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

174 การตรวจวิเคราะห์เช้ือ Vibrio cholerae และ Vibrio parahaemolyticus จากตัวอย่าง... ทศพล กรศรี 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

175 การตรวจวิเคราะห์เช้ือ Vibrio cholerae และ Vibrio parahaemolyticus จากตัวอย่าง… ทศพล กรศรี 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

176 การตรึงเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียด้วยวิธีการห่อหุ้ม ณัชญา ทะนันชัย. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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177 การเปรียบเทียบคุณภาพสินค้า supermarket บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด… เสฏฐวุฒิ วงษ์ศิลป์ 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

178 การผลิตกรดอะซิติกร่วมกับการผลิตกระแสไฟฟ้า รัตนโชค ไชยสอน. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

179 การผลิตเคร่ืองด่ืมน้ าว่านหางจระเข้ผสมเช้ือแบคทีเรียกรดแลคติกท่ีแยกได้จากนมโค กมลชนก โชไชย. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

180 การผลิตน้ ามะตูมหมักด้วยแบคทีเรียกรดแลคติกท่ีแยกได้จากผัก ผลไม้สด และผัก... จันทร์เพ็ญ พัฒนาพันธ์. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

181 การผลิตไบโอดีเซลโดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์ตรึงรูปเปรียบ... ปรียานุช พุทธวงศ์. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

182 การผลิตและคุณสมบัติการเป็นสารต้านจุลชีพของฟิล์มไบโอเซลลูโลสท่ีได้จากแบคทีเรีย ธนัชชา จิวะวงศ์สกุล. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

183 การผลิตสารลดแรงตึงงผิวชีวภาพจากน้ ามันเหลือใช้และกากน้ าตาลโดยยีสต์ Candida... นันทัชพร ขวัญไชย. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

184 การพัฒนาเทคนิค Two-tube Nested PCR ในการตรวจสอบเช้ือ Listeria monocytogenes ชมพูนุท นิลกรณ์. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

185 การพัฒนาโยเกิร์ต์จากข้าวไรซ์เบอร่ีงอกและข้าวหอมกระดังงางอกเสริมเช้ือโพรไบโอติก... พรทิพย์ อุ่นจิตติ. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

186 การพัฒนาไวน์ข้าว (สาโท) จากข้าวไรช์เบอร่ีและข้าวเหนียวลืมผัวโดยใช้เช้ือบริสุทธ์ิ วรรณนิสา ฉลองศักด์ิ. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

187 การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียท่ีคัดแยกได้จากดินและน้ าเสีย... พรสวรรค์ จันทร์รัสมี. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

188 การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียและการประยุกต์ใช้ในสารซักล้าง ณัฐนันท์ ดิษขุนทด. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

189 การศึกษาเช้ือราท่ีแยกจากห้องสมุดและการใช้สารทางชีวภาพยับย้ังเช้ือรา ขัตฑิพงศ์ คงม่ัน. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

190 การศึกษาแบคทีเรียผลิตเอนไซม์ไลเปสท่ีมีผลต่อการย่อยสลายน้ ามันและน้ าเสียปน... ฐิติยา เมืองวงษ์. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

191 การศึกษาประสิทธิภาพของกรดอินทรีย์ สารเคมี สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ จากยีนส์ใน... ปาริชาต ทัพไพรี. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

192 การศึกษาแยกจุลินทรีย์ท่ีผลิตเอกโซโพลีแซคคาไรด์จากเกสรดอกไม้ กัลยณัฏฐ์ ตุลาสมบัติ. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

193 คุณสมบัติการเป็นโพรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติกท่ีแยกจากผักและผลไม้และ... วรัญญา ศึกษา. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

194 คุณสมบัติในการต้านจุลินทรีย์ของฟิล์มบริโภคได้จากเจลาตินและอัลจิเนตร่วมกับ... จุฑารัตน์ วรรณกลึง. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

195 จุลชีววิทยาทางอาหาร ธารารัตน์ ชือตอฟ. 2558 4 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

196 จุลชีววิทยาทางอาหาร ชมภู่ ย้ิมโต. 2558 1 ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคช่ัน

197 เทคโนโลยีการแช่แข็งอาหาร สงวนศรี เจริญเหรียญ. 2558 2 ส. เจริญเหรียญ

198 น้ าหมักสมุนไพร อนุพงษ์ บัวแย้ม 2558 1 พงษ์สาส์น
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

199 ปทานุกรมจุลชีววิทยา วสุ ปฐมอารีย์ 2558 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

200 ผลิตภัณฑ์นมผสมน้ ามะเขือเทศท่ีหมักด้วยแบคทีเรียกรดแลคติกท่ีแยกได้จากน้ านมแม่ บุษราคัม บุญปก. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

201 ฟิสิกส์ 1 เซอร์เวย์, เรย์มอนด์ เอ. 2558 2 เซนเกจ เลินน่ิง อินโด-ไชน่า

202 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ 2558 2 ก้าวไทยแอดเวอร์ไทซ่ิง

203 ฤทธ์ิต้านจุลินทรีย์ของราเส้นใยและยีนส์ทนเค็มท่ีคัดแยกจากป่าชายเลน พงศกร ทิพย์สุวรรณ. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

204 ลักษณะของกระบวนการหมักคอมบูชาจากสมุนไพรและฤทธ์ิต้านจุลชีพ น้ าฝน สาทรกิจ. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

205 วัสดุสัมผัสอาหาร : ความปลอดภัยและกฎระเบียบ งามทิพย์ ภู่วโรดม. 2558 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

206 วิทยาเอนไซม์ : การเกิดและการควบคุมสีน้ าตาลและกล่ินรสผิดปกติในผักผลไม้ โชคชัย ธีรกุลเกียรติ. 2558 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

207 วิธีมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์อาหาร. เล่มท่ี 3 - 2558 5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงฯ

208 ศึกษาแหล่งคาร์บอนเพ่ือผลิต Polyhydroxyalkanoate (PHAs) จากแบคทีเรีย ศรัญญา ใจแก้ว. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

209 สารสกัดแอนโทไซยานินจากดอกอัญชันต่อการรอดชีวิตของจุลินทรีย์โพรไบโอติกใน... วันทนีย์ รอดศิริ. 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

210 การคัดแยกโพรไบโติกแบคทีเรียจากอาหารหมักในจังหวัดสมุทรปราการ ณิชาภา เพ็งคล้าย. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

211 การคัดแยกและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญของแบคท่ีเรียผลิตกรดแลคติกและแบคทีเรีย… ธิดารัตน์ สุขจันทร์เทาะ. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

212 การใช้เทคนิค Multiplex-PCR ตรวจสอบยีนด้ือยา Carbapenems ของเช้ือแบคทีเรีย… ก่ิงแก้ว ต้นโพธ์ิ. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

213 การตรวจวิเคราะห์เช้ือ Vibrio porohoemolyticus (tdh+) โดยเทคนิคดูเพล็กซ์พีซีอาร์… เจตน์สฤษฏ์ิ คัมภีรกิจ. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

214 การทดสอบประสิทธิภาพของน้ ายาล้างจานและสารลดแรงตึงผิวชีวภาพต่อการยับย้ัง… จินต์จุฑา สมันตธนกุล. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

215 การประยุกต์ใช้แผ่นฟิลม์ผสมสารสกัดมะแขว่นยับย้ังเช้ือ Vibrio sp. ในกุ้งสด ปัญจพร เช้ียงสิน. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

216 การผลิตสาโทข้าวไรซ์เบอร่ีและสาโทข้าวเหนียวลืมผัวโดยใช้เช้ือบริสุทธ์ิท่ีแยกได้จาก… อนุรักษ์ เมืองสงวน. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

217 การพัฒนานมเปร้ียวพร้อมด่ืมจากข้าวไรช์เบอร่ีและข้าวสังข์หยดเสริมเช้ือโพรไบโอติก… นิภารัตน์ สุขมี. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

218 การพัฒนาสูตรเจลล้างมือผสมสารสกัดธรรมชาติในการยับย้ังจุลินทรีย์ก่อโรค จุฑานพ มากล่อม. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

219 การศึกษาการผลิต Polyhydroxyalkanoates (PHAs) ของแบคทีเรียจากตัวอย่างดิน พานุภัทร ศิลวิศาล. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

220 การศึกษาคุณสมบัติและการตรึงเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียเพ่ือผลิตไบโอดีเซลจาก… กมลรัตน์ แป้นเจริญ. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

221 การศึกษาแบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซม์ไลเปสและสารลดแรงตึงผิวชีวภาพในการย่อย… จันทร์จิรา ข าสุวรรณ. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

222 การศึกษาแบคทีเรียผลิตเอนไซม์ไลเปสท่ีมีผลต่อการย่อยสลายน้ ามันและน้ าเสีย… พรพรรณ ลีลาอุดมลิปิ. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

223 การศึกษาประสิทธิภาพของเจลล้างมือผสมสารสกัดจากเปลือกผลไม้ในการยับย้ัง… ลลิตา ไพบูลย์. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

224 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ าผักท่ีส่งเสริมการเจริญของแบคทีเรียกรดแลคติกและ… พิชญนันท์ จารุไพโรจน์. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

225 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยและสารลดแรงตึงผิวชีวภาพในการยับย้ัง… กิตติมา เกตุสอาด. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

226 การศึกษายีน PHA synthase จากแบคทีเรียทนเค็ม ธัญธิดา เนินไชย. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

227 การศึกษาฤทธ๋ิของสารสกัดจากปะการัง และแบคทีเรียท่ีอยู่ในปะการังต่อการยับย้ัง… ชลิตตา พุ่มเรือง. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

228 การส่งเสริมการเจริญของแบคทีเรียกรดแลคติกและการยับย้ังการเจริญของแบคทีเรีย… พัชญ์สีดา มหาภาพ. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

229 คู่มือการประยุกต์ใช้ สุขลักษณะท่ีดีของครัวผลิตอาหาร ส าหรับศูนย์อาหาร - 2557 2 สถาบันอาหาร

230 คู่มือการผลิตนมถ่ัวเหลือง - 2557 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

231 คู่มือการผลิตน้ าผลไม้ - 2557 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

232 คู่มือการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม. เล่ม 2 - 2557 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

233 เคมีนมและผลิตภัณฑ์นม นิธิยา รัตนาปนนท์. 2557 3 โอเดียนสโตร์

234 เคมีวิเคราะห์ สราวุฒิ สมนาม. 2557 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

235 เคมีอาหาร นิธิยา รัตนาปนนท์. 2557 1 โอเดียนสโตร์

236 ชา ธีรพงษ์ เทพกรณ์. 2557 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

237 ชีวเคมี - 2557 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

238 เทคโนโลยีการก าจัดจุลินทรีย์ในอากาศในโรงพยาบาล ภารดี ช่วยบ ารุง. 2557 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

239 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร วิไล รังสาดทอง. 2557 1 เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล

240 ประสิทธิภาพของสารสกัดมะรุมต่อการยับย้ังเช้ือ Streptococcus pyogenes ภัสสร ยืนตระกูล. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

241 ประสิทธิภาพของสารสกัดรานาเกลือในการยับย้ังแบคทีเรียก่อโรค ธัญชนก ยัญญากูร. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

242 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญและการผลิตกรดแลคติกของเช้ือ Loctobocillus ocidophilus… ฐิติพร เจียมศรีชัย. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

243 ผลของการรมกรดอะซิติกต่อการเจริญของเช้ือราก่อโรคในมะขามหวาน (พันธุ๋สีทอง)… ขนิษฐา สุทินเผือก. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

244 ผลของน้ าสมุนไพรท่ีสามารถยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารและ… ศุภีเรศร์ เสมสวัสด์ิ. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

245 พอลิเมอร์จากจุลินทรีย์ สุขใจ ชูจันทร์. 2557 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

246 วิธีมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์อาหาร. เล่มท่ี 2 - 2557 5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงฯ

247 สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานท่ีจ าหน่าย… - 2557 1 ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการฯ

248 สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานท่ีจ าหน่าย… - 2557 1 ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการฯ

249 สีของแสงท่ีมีอิทธิพลต่อเช้ือราและคุณภาพของต้นอ่อนพืช ทัศนีย์วรรณ แพงศิริ. 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

250 อาหารปลอดภัยรู้ไว้ไม่เสียรู้(ผู้ค้า) - 2557 1 ยูโรปา เพรส

251 อาหารปลอมโคตรอันตราย รวิโรจน์. 2557 2 อนิเมทกรุ๊ป

252 SSOP วิธีปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาลส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร สุดสาย ตรีวานิช. 2556 5 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

253 การทดลองอาหาร อัจฉรา ดลวิทยาคุณ. 2556 2 โอเดียนสโตร์

254 การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร คงศักด์ิ ศรีแก้ว 2556 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

255 คู่มืออาหารเสริม ฉบับสมบูรณ์ เริงฤทธ์ิ สัปปพันธ์ุ 2556 1 เอ็มไอเอส

256 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วิลาศ พุ่มพิมล 2556 1 ดวงกมลพับลิชช่ิง

257 แคลคูลัส 1 ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2556 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

258 ฉลาดซ้ือรวมผลทดสอบ 2013 'รู้เลือกกิน' - 2556 2 มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค

259 ชีววิทยา สตารร์, เซซี. 2556 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

260 เซียนคณิตคิดเลขเร็ว คาเปลลา. 2556 2 เบรนจีเนียส

261 ตายไม่รู้ตัว วัชรีพร คงวิลาด. 2556 1 Pop Get Book

262 ต าราปฏิบัติการโภชนาการเชิงชีวเคมี - 2556 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

263 เทคโนโลยีผักและผลไม้ ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน. 2556 1 โอเดียนสโตร์

264 พันธุศาสตร์เชิงชีวเคมี จิตติมา เจริญพานิช. 2556 1 โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮ้าส์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

265 ฟังก์ชันเชิงซ้อนและการประยุกต์ : ส าหรับนักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร ธนิต มาลากร. 2556 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

266 ฟิสิกส์ฉบับเจ้าตูบ ออร์เซล, แชด. 2556 1 มติชน

267 มหัศจรรย์ทฤษฎีสตริง กรีน, ไบรอัน, ค.ศ.1963- 2556 2 มติชน

268 รอบรู้วิทยาศาสตร์ โกสินทร์ รตนประเสริฐ. 2556 2 นานา

269 วิศวกรรมกระบวนการหมัก สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล. 2556 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

270 สเตอริโอเคมีส าหรับเคมีอินทรีย์ เย็นหทัย แน่นหนา 2556 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

271 สาหร่ายน้ าจืดในประเทศไทย ยุวดี พีรพรพิศาล. 2556 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

272 สุดยอดนักชีววิทยา สุทัศน์ ยกส้าน. 2556 1 สารคดี

273 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 1 กฤษณา ชุติมา. 2556 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

274 หลักโภชนศาสตร์ นิธิยา รัตนาปนนท์. 2556 3 โอเดียนสโตร์

275 หลักวิศวกรรมโปรตีน จิตติมา เจริญพานิช. 2556 1 โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮ้าส์

276 อลหม่านการกิน : เร่ืองราวของระบบผลิตอาหารต้ังแต่ต้นทางจนถึงจานของเรา ฐิตินันท์ ศรีสถิต 2556 1 สวนเงินมีมา

277 เอนไซม์และการประยุกต์ใช้ - 2556 1 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวฯ

278 ไอน์สไตน์ : ชีวประวัติและจักรวาล (ฉบับสมบูรณ์) ไอแซคสัน, วอลเตอร์. 2556 1 เนช่ันบุ๊คส์

279 20 ค าถามส าคัญของคณิตศาสตร์ คริลล่ี, โทน่ี. 2555 3 มติชน

280 20 ค าถามส าคัญของฟิสิกส์ บรูกส์, ไมเคิล. 2555 1 มติชน

281 GSP โปรแกรมคณิตศาสตร์ท่ีต้องเรียนรู้ เสรี สุขโยธิน. 2555 2 เดอะบุคส์

282 IT Manager friend book อนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2555 1 ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน)

283 SPSS 17 การประยุกต์ใช้โปรแกรม SPSS 17.0 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์. 2555 4 สวัสดี ไอ

284 การผลิตเคร่ืองด่ืมและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 2555 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

285 การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ฯ 2555 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

286 การสร้างส่ือการสอนภาษาอังกฤษเบ้ีองต้น 1 ซูซาน, เฮาส์ 2555 2 อินสปายร์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

287 การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2555 2 ท้อป

288 กินกู้โลก : ตีแผ่ผลจากการกินท้ิงกินขว้างท่ีคุณต้องตะลึง! สจ๊วร์ต, ทริสแทรม 2555 5 มติชน

289 แกะรหัสอัจฉริยะสะท้านโลกไอน์สไตน์ ปิยะโชค ถาวรมาศ. 2555 2 ก้าวแรก

290 คณิตศาสตร์ส าหรับนักเคมี วิวัฒน์ วชิรวงศ์กวิน 2555 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

291 ความน่าจะเป็น : ส าหรับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สายชล สินสมบูรณ์ทอง. 2555 2 จามจุรีโปรดักท์

292 ความน่าจะเป็นและสถิติ : สรุปเน้ือหา โจทย์แบบฝึกหัดและเฉลย ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2555 8 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

293 คัมภีร์พูดจีนกลาง ยงชวน มิตรอารี 2555 5 เยลโล่การพิมพ์

294 เคมี 1 แชง, เรย์มอนด์. 2555 1 แมคกรอ-ฮิล

295 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 รานี สุวรรณพฤกษ์. 2555 1 วิทยพัฒน์

296 เคมีท่ัวไป. เล่ม 2 รานี สุวรรณพฤกษ์. 2555 1 วิทยพัฒน์

297 เคมีอินทรีย์. เล่ม 1 สมพงศ์ จันทร์โพธ์ิศรี. 2555 1 วิทยพัฒน์

298 เคมีอินทรีย์ข้ันต้น 2 วิลาศ พุ่มพิมล. 2555 3 ดวงกมลพับลิชช่ิง

299 เคมีอินทรีย์ข้ันสูง 1 วิลาศ พุ่มพิมล. 2555 1 ดวงกมลพับลิชช่ิง

300 แคลคูลัสเบ้ืองต้นส าหรับผู้เร่ิมเรียน สุวรรณ ถังมณี. 2555 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

301 จุลชีววิทยาทางอาหาร บุษกร อุตรภิชาติ. 2555 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ

302 จุลชีววิทยาอาหาร นิอร โฉมศรี. 2555 3 เชียงใหม่ปรินทร์ต้ิง

303 ติวสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น"เน้ือหาพร้อมแนวข้อสอบ" ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล 2555 3 สูตรไพศาล

304 เบต้ากลูแคนเสริมภูมิคุ้มกัน วิทยา กดุมภะ 2555 3 เพชรประกาย

305 ฟู้ดอิงค์ เวเบอร์, คาร์ล. 2555 1 มติชน

306 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ธนาวุฒิ ประกอบผล. 2555 2 ท้อป

307 เร่ืองลึกลับของวีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์, ตอน มัชฌิมยาม วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์. 2555 2 ย้อนรอย

308 วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรม รุ่งนภา พงศ์สวัสด์ิมานิต. 2555 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

309 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัย ศิริชัย กาญจนวาสี. 2555 5 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

310 สมการเชิงอนุพันธ์ ส าเริง ช่ืนรังสิกุล. 2555 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

311 สารให้ความหวานพลังงานต่ า : การผลิตทางชีวภาพ คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์ สุขใจ ชูจันทร์ 2555 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร

312 หลักคณิตศาสตร์ พัฒนี อุดมกะวานิช. 2555 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

313 ออกเสียงอังกฤษให้เจ๋ง เศรษฐวิทย์. 2555 3 โรงพิมพ์เม็ดทราย

314 เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

315 เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

316 แอนติออกซิแดนท์ในธัญพืช อนุชิตา มุ่งงาม. 2555 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

317 100 รูปแบบประโยคจีน. ชุดท่ี 2 อาศรมสยาม-จีนวิทยา 2554 5 ทฤษฎี

318 84 สูตรอาหารข้าวกล้องเฉลิมพระเกียรติ - 2554 1 มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

319 99 ค าอังกฤษใช้ผิดบ่อย. ตอนค าง่ายมักใช้ผิด ลี, ซังบิน 2554 3 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

320 99 ค าอังกฤษใช้ผิดบ่อย. ตอนค าฮิตผิดประจ า ลี, ซังบิน 2554 3 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

321 Why, wine? กุลเดช สินธวณรงค์ 2554 1 YMJ Ordinary Partnership

322 กรอบยุทธศาสตร์ : การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย - 2554 5 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

323 การคัดเลือกและการผลิตเอนไซม์ไซแลเนสจากเช้ือราท่ีย่อยสลายไซเลน กุลธิดา เศรษฐภักดี. 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

324 การจัดการความปลอดภัยอาหารส าหรับงานบริการอาหาร - 2554 4 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

325 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา. 2554 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารวิชาฯ

326 การปรับเปล่ียนโครงสร้างของสารไดไฮโดรไอโซสตีวิออลและเคอร์คิวมินโดย… กฤตธี พันธ์ุแดง. 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

327 การเพาะเล้ืยงสาหร่าย Spirulina platensis โดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก… กัญธภัทร ภูมิคอนสาร. 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

328 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกจากผลิตภัณฑ์กิมจิเพ่ือศึกษาผลในการ… ธนาภรณ์ สุขพัฒน์. 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

329 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกจากผลิตภัณฑ์ปลาหมักพ้ืนบ้านเพ่ือ… ภัคสิริ ลิกขะไชย. 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

330 การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัยสีทจากดินท่ีสามารถยับย้ังการเจริฐของ… ฐิติรัตน์ สุลัย. 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

331 การแยกและศึกษาลักษณะสมบัติของแบคทีเรียต้านทานโลหะหนักท่ีแยกได้… น้ าฝน บุญรักษา. 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

332 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2554 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

333 การวิเคราะห์พหุระดับ ศิริชัย กาญจนวาสี. 2554 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

334 การวิจัยการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ บุญเล้ียง ทุมทอง 2554 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

335 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไลเปสจาก Bacillus sp. HCU3-2… แคทลียา จิตราม. 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

336 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียท่ีคัดแยกได้จากดิน การะเกด มูลค า. 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

337 เก่งเขียนอังกฤษง่ายนิดเดียว ฉบับการ์ตูน มุน, ดันยอล 2554 2 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

338 คณิตศาตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ ศาสตรา สุดสวาสด์ิ. 2554 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

339 คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน เศรษฐวิทย์. 2554 3 โรงพิมพ์เม็ดทราย

340 คัมภีร์พูดไทย-จีน ยงชวน มิตรอารี 2554 5 เกลอเรียน

341 ค าไทยท่ีมักใช้ผิด ตระการ เอ่ียมตระกูล 2554 2 คล่ืนอักษร

342 คุ้มครองผู้บริโภค vs. คุ้มครองตัวเอง ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล. 2554 2 วนิดาการพิมพ์

343 เคมีท่ัวไป เล่ม 2 รานี สุวรรณพฤกษ์ 2554 1 วิทยพัฒน์

344 เคมีอินทรีย์ข้ันต้น 1 วิลาศ พุ่มพิมล. 2554 4 ดวงกมลพับลิชช่ิง

345 แคลคูลัส 2 ฉบับเสริมประสบการณ์ สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. 2554 1 วิทยพัฒน์

346 ชีวเคมี แคมเบลล์, มารี เค. 2554 3 เซนเกต เลินน่ิง (ประเทศไทย)

347 ชีวเคมีทางโภชนาการ สุนีย์ สหัสโพธ์ิ. 2554 1 โอเดียนสโตร์

348 ชีววิทยา 1 : ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต อาณาจักรมอเนอรา แบคทีเรีย พันธุศาสตร์… อักษร ศรีเปล่ง ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 1 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตฯ

349 ต าราชีวสถิติพ้ืนฐาน วิชัย เอกพลากร. 2554 8 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

350 ทฤษฎีการชักตัวอย่าง ประชุม สุวัตถี. 2554 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารฯ

351 บทสนทนาเก่ียวกับ IT ลี ซู เจียน 2554 3 ดวงกมล

352 แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน หน่ึง เตียอ ารุง. 2554 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

353 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชท่ีมีผลต่อการกระตุ้นการเจริญของโพรไบโอติก เดือน สระสินธ์ิ. 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

354 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ สุภาวิณี สัตยาภรณ์. 2554 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

355 พูดจีนจากจินตภาพ Mind Map Chinese หนูเหมย 2554 3 พราว

356 พูดจีน-อังกฤษปร๋อไม่ง้อไกด์ สู่, โอลิเวอร์ 2554 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

357 พูดอ่านฟังภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ศิรณา เภาเอ่ียม 2554 3 คล่ืนอักษร

358 ฟิสิกส์ 2 : ตัวอย่างและโจทย์พร้อมค าเฉลย ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์. 2554 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

359 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย. เล่ม 1 : ฉบับเสริมประสบการณ์ พงษ์ศักด์ิ ชินนาบุญ. 2554 1 วิทยพัฒน์

360 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย. เล่ม 2 : ฉบับเสริมประสบการณ์ พงษ์ศักด์ิ ชินนาบุญ. 2554 1 วิทยพัฒน์

361 ภาษาจีนเพ่ือการสมัครงาน จิรวรรณ จิรันธร. 2554 7 พงศ์ภรณ์

362 โลกทัศน์กับการด าเนินชีวิต อรรถสิทธ์ิ สุนาโท. 2554 5 โครงการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ

363 ศัพท์อังกฤษแค่ Read ก็ Get. ตอนค าใกล้ตัวท่ีน่ารู้ มุน, ดอก 2554 6 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

364 สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานท่ีจ าหน่าย... - 2554 1 ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการฯ

365 สถิติเบ้ืองต้น : แนวคิดและทฤษฎี ณหทัย ราตรี. 2554 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

366 สนทนาภาษาจีนฉบับจ้ิม ช้ี เท่ียว เรืองรอง รุ่งรัศมี. 2554 1 บุ๊ค คาเฟ่

367 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สุพัฒนา เอ้ือทวีเกียรติ ... [และคณะ] 2554 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

368 สุดยอดนักเคมีโลก สุทัศน์ ยกส้าน. 2554 1 สารคดี

369 หลักการวิเคราะห์อาหาร นิธิยา รัตนาปนนท์ 2554 3 โอเดียนสโตร์

370 หลักสถิติ สรชัย พิศาลบุตร. 2554 2 วิทยพัฒน์

371 100 รูปแบบประโยคจีน อาศรมสยาม-จีนวิทยา 2553 10 ทฤษฎี

372 Office talk ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน ไลฟ์เอบีซี. 2553 3 อินสปายร์

373 Say it in English : useful phrases and sentences for nursing personnel ธมลวรรณ ลาไม้. 2553 2 โรงพิมพ์นพรัตน์

374 Step by step เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ์ตูน LiveABC 2553 2 อินสปายร์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

375 กระชากหน้ากากอุตสาหกรรมอาหาร ไซม่อน, มิเชล. 2553 1 แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)

376 การคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากอาหารหมักท่ีสามารถยับย้ังการเจริญของ… อมรรัตน์ ทิพย์รัตน์. 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

377 การคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกจากอาหารหมักท่ีสามารถสร้างสารยับย้ังแบค… วิจิตรา อ่อนสกุล. 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

378 การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทจากดินบริเวณกองขยะท่ีสามารถยับย้ังการจริญของ… วิไลวรรณ คุ้มศิริ. 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

379 การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทจากดินปุ๋ยหมักและดินบริเวณรอบรากต้นมัน… วิจิตรา ธนาทิพยกุล. 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

380 การจ าแนกสายพันธ์ุของ Vibrio parahaemolyticus โดยวิธีการศึกษาแบบแผนการด้ือ… พรทิพย์ พ่ึงม่วง. 2553 8 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

381 การใช้งานโปรแกรม Matlab เบ้ืองต้น - 2553 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

382 การปรับเปล่ียนโครงสร้างของสารไอโซสตีวิออลและเคอร์คิวมินโดยกระบวนการ… กนกวรรณ บรรพต. 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

383 การปรับเปล่ียนโครงสร้างของสารไอโซสตีวิออลและเคอร์คิวมินโดยกระบวนการ… ลิขิต ธิปัญญา. 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

384 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสจาก Bacillus sp. HCU3-2 อัญชลี วงษ์ทอง. 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

385 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสชนิดใหม่ท่ีสร้างโดย… พิมพ์ปวีณ์ ประสงค์. 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

386 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของแอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียท่ีคัดแยกได้จากดิน ชญาณิศา เหมพรหมราช. 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

387 การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ท่ีสามารถย่อยสลายน้ ามันหล่อเย็น นิตยา กรวยทอง. 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

388 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียท่ีสามารถย่อยสลายน้ ามันหล่อเย็น อวัสดา ทรัพย์สมาน. 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

389 การลดปริมาณสาหร่าย Microcystis aeruginosa โดยใช้ไคโตแซน สิริลักษณ์ มินช่าง. 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

390 การล้างผักชีด้วยน้ าส้มสายชูเพ่ือลดการปนเป้ือนของ Escherichia coli จิรัชญา ชัยฤทธ์ิ. 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

391 การล้างผักชีด้วยสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตเพ่ือลดการปนเป้ือนของ… อัจฉรา ธรรมอุปถัมภ์. 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

392 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2553 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

393 การศึกษาผลของน้ าผ้ึงและ Bacillus Sp. ท่ีแยกได้จากน้ าผ้ึงในการยับย้ัง… กวินรัตน์ เกียรติศักด์ิทวี. 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

394 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียท่ีคัดแยก… สุธาสินี ทิมมณี. 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

395 การเสริมสารอาหารในอาหาร วิสิฐ จะวะสิต. 2553 2 หมอชาวบ้าน

396 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับคอมพิวเตอร์ : ตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และ... นงนุช สุขวารี ... [และคนอ่ืนๆ] 2553 2 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตฯ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

397 ความน่าจะเป็นและสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะฯ 2553 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

398 คิดเลขไวใครก็ท าได้ อาเบะ, เคอิจิ 2553 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

399 คิดเลขไวใครก็ท าได้ อาเบะ, เคอิจิ 2553 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

400 คู่มือ Matlab : ฉบับสมบูรณ์ ปริญญา สงวนสัตย์. 2553 3 ไอดีซี

401 เคมีท่ัวไป 1 เกษม พลายแก้ว. 2553 7 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

402 เคมีและจุลชีววิทยาเบ้ืองต้นของอาหาร รังสินี โสธรวิทย์. 2553 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

403 เคมีอินทรีย์ : เร่ืองจ าเป็นส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ พัชรี ภคกษมา. 2553 1 โครงการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ

404 เคมีอินทรีย์. เล่ม 2 สมพงศ์ จันทร์โพธ์ิศรี. 2553 1 วิทยพัฒน์

405 แคลคูลัส 1 สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. 2553 2 วิทยพัฒน์

406 แคลคูลัส 1 ฉบับเสริมประสบการณ์ สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. 2553 1 วิทยพัฒน์

407 โครงงานออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ "อาหารกระต่ายตรา กัสโต้" ธิดาดาว นุชเกษม 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

408 เจ้าหัวหอมฟิตอิงลิชในท่ีท างาน เจ่ียงจ้ืออ๋ีว์ 2553 3 อินสปายร์

409 ชีววิทยา 1 ปรีชา สุวรรณพินิจ. 2553 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

410 ชีววิทยา 2 ปรีชา สุวรรณพินิจ. 2553 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

411 ชีววิทยา. เล่ม 2 สตารร์, เซซี. 2553 1 เซนเกจ เลินน่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

412 น้ า(ด่ืม)ฟรีไม่มีในโลก รอยท์, อลิซาเบธ. 2553 2 โพสต์บุ๊กส์

413 บ้านปลอดพิษชีวิตปลอดภัย พูลสุข ปรัชญานุสรณ์ 2553 1 มติชน

414 ประมวลสาระชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ. หน่วยท่ี 11-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

415 ประมวลสาระชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ. หน่วยท่ี 5-10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

416 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกทับทิมในการยับย้ังแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร ศรายุธ สิงห์โตทอง. 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

417 โปรไบโอติก : มหัศจรรย์จุลินทรีย์ ทางเลือกใหม่เพ่ือสุขภาพดี ฮัฟฟ์นาเกิล, แกร่ี บี. 2553 1 มติชน

418 ฝึกเขียนภาษาอังกฤษจากไดอาร่ี : เก่งใช้ส านวน - 2553 2 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

419 ฝึกเขียนภาษาอังกฤษจากไดอาร่ี : เก่งแต่งประโยค - 2553 2 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

420 ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย : ภาคกลศาสตร์. เล่ม 1 สุชาติ สุภาพ. 2553 1 Science

421 ฟิสิกส์จุดประกาย บัญชา ธนบุญสมบัติ. 2553 1 สารคดี

422 ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา. เล่ม 1 ยัง, ฮิวส์ ดี. 2553 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

423 ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา. เล่ม 2 : อุณหพลศาสตร์ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ยัง, ฮิวส์ ดี. 2553 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

424 ภาษาไทยกับการส่ือสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2553 1 ต้นไม้น้ า

425 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ โอภส์ แก้วจ าปา. 2553 3 โอเดียนสโตร์

426 รวมสูตรกฏทฤษฎีคณิตศาสตร์ ปกรณ์ พลาหาญ. 2553 1 สุวีริยาสาส์น

427 ระบบไอซีทีและการจัดการยุคใหม่ พงษ์ศักด์ิ ผกามาศ. 2553 3 วิตต้ีกรุ๊ป

428 รู้ไว้...ไม่โง่ ณรงค์ โฉมเฉลา. 2553 2 โพสต์บุ๊กส์

429 เรขาคณิต : ความรู้พ้ืนฐาน รูปสามเหล่ียม ความคล้าย วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส… ยุพิน พิพิธกุล. 2553 2 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตฯ

430 เรียนรู้หลักไวยากรณ์อังกฤษง่ายนิดเดียว ประเพศ ไกรจันทร์. 2553 1 ศยาม

431 เรียนอังกฤษสไตล์เด็กนอก : ตามติดชีวิตประจ าวัน จอง, จีฮเย 2553 2 อินสปายร์

432 วิทยาเช้ือรา นุกูล อินทระสังขา. 2553 2 คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

433 ศัพท์ธุรกิจควรรู้ 1000 ค า ไลฟ์เอบีซี. 2553 3 อินสปายร์

434 ศึกษาการปนเป้ือนแบคทีเรียในเน้ือไก่ท่ีวางจ าหน่ายในตลาดสดเปรียบเทียบ… ณัฐทิตา ปราณนัทธี. 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

435 สถิตินันพาราเมตริก สุวิมล ติรกานันท์. 2553 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

436 สารพิษในอาหาร นิธิยา รัตนาปนนท์. 2553 3 โอเดียนสโตร์

437 สารานุกรมชา ฉบับสมบูรณ์ - 2553 1 บลู สกาย บุ๊คส์

438 หลักเคมี 2 สุธน เสถียรยานนท์. 2553 3 โอเดียนสโตร์

439 อังกฤษแนวใหม่ : ครบเคร่ืองเร่ืองประโยค กุเทพ ใสกระจ่าง. 2553 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

440 อาหารแปรรูป วิภาวัน จุลยา 2553 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)
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441 Dictionary of idioms สมชาย ชัยธนะตระกูล 2552 3 Vision Press

442 May I help you ธชพร เทศะศิลป์, บรรณาธิการ 2552 1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

443 Super quick พูดจีนชัดลัดทันใจ สิวิณี เตรียมชาญชูชัย 2552 10 ทฤษฎี

444 Think สารานุกรมชวนคิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรองซัว, อูลาส. 2552 2 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

445 What's up doc? นพดล สโรบล 2552 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984)

446 กดเคร่ืองคิดเลขท าไมในเม่ือคิดในใจได้เร็วกว่า เบนจามิน, อาร์เธอร์. 2552 4 วีเลิร์น

447 การก าจัดคราบน้ ามันปาล์มบนผ้าฝ้ายดิบด้วยเอนไซม์ไลเปส ขนิษฐา ทรัพย์สิทธิกุล. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

448 การก าจัดจุลินทรีย์ท่ีปนเป้ือนในฟองน้ าล้างจานด้วยน้ าร้อน เกศินี แจ้งเอ่ียม. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

449 การก าจัดจุลินทรีย์ท่ีปนเป้ือนในฟองน้ าล้างจานด้วยน้ าส้มสายชู เบญจพร ประจักษ์คุณ. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

450 การก าจัดจุลินทรีย์ท่ีปนเป้ือนในฟองน้ าล้างจานด้วยไมโครเวฟ รุ้งนภา ใจสีงาม. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

451 การก าจัดจุลินทรีย์ท่ีปนเป้ือนในฟองน้ าล้างจานด้วยโอโซน นิโลบล ค าเต็ม. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

452 การคัดแยกและการเพาะเล้ียงสาหร่าย Oscillatoria sp. ปรียาภรณ์ โพธ์ิทองค า. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

453 การคัดเลือกแบคทีเรียท่ีสามารถผลิตเอนไซม์ไฮโดรเลสได้จากดิน ดวงใจ แง่มสุราช. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

454 การคัดเลือกสายพันธ์ุราท่ีสร้างเอนไซม์อะมิเลสจากลูกแป้งสุรา กวิสรา พิศพันธ์ุ. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

455 การใช้โปรแกรม Maple ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา. 2552 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

456 การใช้ภาษาไทย การุณันทร์ รัตนแสนวงษ์. 2552 3 โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

457 การใช้ภาษาไทยในวงราชการ ปรียา หิรัญประดิษฐ. 2552 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

458 การดูดซับทางชีวภาพของตะก่ัวในน้ าตาลโดย Aspergillus niger วราภรณ์ พันธ์ุศุภผล. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

459 การตรวจคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ในยาสมุนไพรส าเร็จรูปและควบคุมการ... เมธาวี แพทย์กูล. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

460 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่อการเจริญของ... ดลพร ปรัชญธ ารง. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

461 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่อการยับย้ัง... ธนทศพรรณ พุทธรักษา. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

462 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา. 2552 2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารวิชาฯ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

463 การปรับเปล่ียนโครงสร้างสารสตีวิออลโดยกระบวนการทางชีวภาพ ด้วยเช้ือรา กรกนก ใจแสน. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

464 การปรับเปล่ียนโครงสร้างสารไอโซสตีวิออลโดยกระบวนการทางชีวภาพ ด้วย... กาญจนา ชีวะประมง. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

465 การผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากสาโทโดย Acetobacter pasteurianus TISTR 403 ชลธร สตะเวทิน. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

466 การผลิตเหล้าอุสมุนไพร รุ้งสาง สวัสด์ิประภา. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

467 การพัฒนาสูตรอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับการเพาะเล้ียงสาหร่าย Spirulina platensis… ศิริลักษณ์ ศรีธัญรัตน์. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

468 การแยกและคัดเลือกยีสต์ท่ีสามารถผลิตรงควัตถุกลุ่มแคโรทีนอยด์จากป่าชายเลน พิรพรรณ เพียรกิจกรรม. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

469 การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัยซีตจากดินท่ีสามารถยับย้ังการเจริญของเช้ือรา... อรสิริ ศิริพันธ์ุ. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

470 การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัยซีตจากป่าชายเลนท่ีสร้างสารยับย้ังแบคทีเรีย... ฝนแก้ว สุ่มเงิน. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

471 การล้างผักชีด้วยน้ ามะนาวผสมน้ าส้มสายชูเพ่ือลดปริมาณเช้ือ Escherichia... กฤษฎารัตน์ บุญสีลา. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

472 การล้างผักชีด้วยน้ าสัมสายชูเพ่ือลดปริมาณเช้ือ Escherichia coli ฉัตรสุดา แก่นสงสัย. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

473 การวางแผนและการวิเคราะห์การทดลอง = Design and analysis of experiments จิราวัลย์ จิตรถเวช. 2552 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารฯ

474 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Instat ด ารงค์ ทิพย์โยธา 2552 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

475 การศึกษาการดูดซับทางชีวภาพของตะก่ัวในน้ าโดย Rhizopus sp. จิตตินันท์ ย่ิงยงยุทธ. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

476 การศึกษาความหลากหลายของราจากป่าชายเลน หฤทัย บุญศรี. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

477 การศึกษาผลของแหล่งอาหารต่อการผลิตคีเฟอร์และฤทธ์ิในการยับย้ังแบคทีเรียก่อโรค… ประภาพรรณ สุขสุภาพ. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

478 การศึกษาสมบัติในการยับย้ังแบคทีเรียก่อโรคจากน้ าผ้ืงและจุลินทรีย์ท่ีแยกได้... สุธิษา มะณี. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

479 การศึกษาแหล่งอาหารและสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการผลิตคีเฟอร์และฤทธ์ิในการ… จิรัญญาพร อ่ิมเอิบ. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

480 การศึกษาองค์ประกอบของสูตรอาหารท่ีเหมาะสมต่อการผลิตแคโรทีนอยด์โดยยีสต์ พรพิมล นาทันรีบ. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

481 การศึกษาองค์ประกอบของสูตรอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตรงตวัตถุกล่ม... ประภาพร แป้นเมฆ. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

482 การสกัดจีโนมิกดีเอ็นเอจากจุลินทรีย์ในดินให้บริสุทธ์ิและแยกขนาดของจีโนมิก… กิจสิทธ์ิ พรหมสุทธ์ิ. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

483 เก่งเลขให้ถึงแก่น ด้วยทฤษฎีบทคณิตศาสตร์ เซะกิเนะ, อะกิมิซิ. 2552 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญ่ีปุ่น)

484 ข้อก าหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามมาตรฐานท่ัวไปส าหรับวัตถุเจือปนอาหารของ… - 2552 2 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  23

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

485 ข้อก าหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามมาตรฐานท่ัวไปส าหรับวัตถุเจือปนอาหารของ… - 2552 1 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

486 คณิตคิดง่าย 8 เทคนิคพลิกโจทย์หินให้เป็นโจทย์หมู คะซุฮิโระ, ฟุจิฮะระ. 2552 1 แพรวเยาวชน

487 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ในวงธุรกิจ อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2552 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

488 คู่มือตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร วีรานุช หลาง. 2552 5 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

489 เคมีชีวอนินทรีย์เบ้ืองต้น พรเทพ สมพรพิสุทธ์ิ. 2552 4 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

490 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 - 2552 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

491 เคมีวิเคราะห์ ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์. 2552 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

492 เคมีวิเคราะห์ : การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ศิริพร จันทรคีรี. 2552 1 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ

493 เคมีอินทรีย์. เล่ม 1 สมพงศ์ จันทร์โพธ์ิศรี. 2552 2 วิทยพัฒน์

494 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน ประเสริฐ ศรีไพโรจน์. 2552 12 เอ.ซี.ที การพิมพ์

495 แคลคูลัส 1 ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2552 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

496 แคลคูลัส 1 ฉบับเสริมประสบการณ์ สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. 2552 1 วิทยพัฒน์

497 แคลคูลัส 2 อนัญญา อภิชาตบุตร. 2552 2 วิทยพัฒน์

498 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 บรรเทิง แก่นสาร. 2552 2 โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

499 จิตวิทยาเพ่ือชีวิตและการท างาน ก่ิงแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ 2552 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

500 จีนอุ่นเคร่ือง จิง, ซิน 2552 2 ฟีลกูด

501 จุลชีววิทยาท่ัวไป นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ. 2552 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

502 จุลชีววิทยาทางอาหาร บุษกร อุตรภิชาติ. 2552 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ

503 ชีวเคมีพ้ืนฐาน ศุภศิษฐ์ อรุณรุ่งสวัสด์ิ 2552 1 ท้อป

504 ชีววิทยา. เล่ม 1 เชาวน์ ชิโนรักษ์. 2552 3 ศิลปาบรรณาคาร

505 ชีวสถิติ/SPSS อรทัย ต้ังวรสิทธิชัย. 2552 1 โฟกัสมาสเตอร์พร้ินต์

506 ตรีโกณมิติ รัชพล ธนาภากรรัตนกุล. 2552 2 เจริญรัฐการพิมพ์
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หน้าท่ี  24

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

507 ทฤษฎีการค านวณ เกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ. 2552 3 ซัคเซส มีเดีย

508 ทักษะการเขียนภาษาไทย ดวงใจ ไทยอุบุญ 2552 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

509 แนวคิดพ้ืนฐานทางการวิจัย สิทธ์ิ ธีรสรณ์. 2552 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

510 บทบาทของอาบัสคูลลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการดูดดึงโลหะหนักในข้าวฟ่างหวาน... ฉัตรนิฏฐา ภัทรธนเสฏฐ์. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

511 บทสนทนาเก่ียวกับช้อปป้ิง ลี ซู เจียน 2552 2 ดวงกมลพับลิชช่ิง

512 บทสนทนาในการท างาน ลี ซู เจียน 2552 2 ดวงกมลพับลิชช่ิง

513 บทสนทนาส าหรับการท่องเท่ียว ลี ซู เจียน 2552 2 ดวงกมลพับลิชช่ิง

514 บิดเล่นๆ เป็นรูบิค Rubik's Cube. เล่ม 1, ฉบับ for beginner อนุสรณ์ ศรีค าขวัญ. 2552 1 Keyage

515 ประสิทธิภาพของส่วนใสท่ีได้จาก Lactobacillus acidophilus TISTR 450,... เสาวลักษณ์ งามข า. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

516 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากชาต่อการยับย้ังแบคทีเรียก่อโรคในอาหารและแบคทีเรียท่ีท าให้อาหารเน่าเสียขนิษฐา ไหมอ่อน. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

517 ผลของสารสกัดจากใบพลู ใบกะเพรา และ หัวกระเทียมต่อการยับย้ังการเจริญ... สุกานดา หมุ่ยยุง. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

518 ผลของสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่อการยังย้ังการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรค กิตติยารัตน์ โสพรรณรัตน์ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

519 ผู้ชายท่ีหลงรักตัวเลข = The man who loved only numbers ฮอฟฟ์แมน, พอล. 2552 2 มติชน

520 แผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R นราทิพย์ จ่ันสกุล. 2552 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

521 ฝึกพูดอ่านเขียนเรืยนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กฤษณี เรืองรัตนะ 2552 3 เจ.บี.พับลิชช่ิง

522 พีชคณิตเชิงเส้น เบ็ญจะ นิสสัยสุข. 2552 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

523 พูดจีนกลางฉบับกระเป๋า นพพิชญ์ ประหว่ัน 2552 3 ทฤษฎี

524 พูดจีนกลางได้ใน 30 วัน แสงตะวัน ชุมชาด, บก.เรียบเรียง 2552 4 ต้นธรรม

525 พูดจีนคล่องใน 30 วัน สุภาณี ปิยพสุนทรา. 2552 9 ทฤษฎี

526 ฟิสิกส์ 1 ปรเมษฐ์ ปัญญาเหล็ก. 2552 3 โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

527 ภาษาจีนกลางส าหรับงานประกาศเสียงตามสาย จรัสศรี จิรภาส. 2552 10 ทฤษฎี

528 ภาษาปากภาษาจีนท่ีใช้บ่อย ธนานันท์ ตรงดี 2552 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  25

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

529 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการท างาน กมลชนก ช่ืนมนุษย์ 2552 3 Dดี

530 ภาษาอังกฤษร้ายสาระ 2.0 มารพิณ 2552 3 บุ๊ค คาเฟ่

531 ระบบปฏิบัติการ พีระพนธ์ โสพิศสถิตย์. 2552 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

532 รูบิค บิดเอาจริง Rubik's Cube. เล่ม 2, ฉบับ Turn pro อนุสรณ์ ศรีค าขวัญ. 2552 1 Keyage

533 รู้รักภาษาไทย. เล่ม 2 : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิตยสถาน. 2552 2 ราชบัณฑิตยสถาน

534 เรียนจีนกลางจากการ์ตูนข าขัน ยงชวน มิตรอารี 2552 3 เยลโล่การพิมพ์

535 เรียนจีนกลางจากปริศนาค าทาย ยงชวน มิตรอารี 2552 3 เกลอเรียน

536 เรียนภาษาจีนกลางจากหนังสือพิมพ์ ชาตรี แซ่บ้าง 2552 10 ปัญญาชน

537 เรียนรู้หลักไวยากรณ์อังกฤษง่ายนิดเดียว ประเพศ ไกรจันทร์. 2552 1 ศยาม

538 ศึกษาประสิทธิภาพของสารท่ีแยกจากแลคติคแอซิดแบคทีเรียต่อความสามารถ… นันทินี ภู่หลง. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

539 สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานท่ีจ าหน่าย - 2552 2 หน่วยเคล่ือนท่ีเพ่ือความปลอดภัยด้านฯ

540 สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานท่ีจ าหน่าย... - 2552 2 ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการฯ

541 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1 ชนะ ปรีชา. 2552 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

542 สถิติท่ัวไป อ านาจ วังจีน. 2552 1 โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

543 สถิติท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์ สายชล สินสมบูรณ์ทอง. 2552 3 จามจุรีโปรดักท์

544 สถิติเพ่ือการวิจัยด้วยโปรแกรม R ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2552 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

545 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์. 2552 7 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

546 สภาวะท่ีเหมาะสมต่อการเติบโตของไดอะตอมน้ าเค็ม Amphora delicatissima พิมพา ขอวางกลาง. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

547 สรุปเน้ือหาและรวมสูตร Calculus I Calculus II Calculus III Differential equations ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2552 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

548 สวัสดีหนีห่าว - 2552 15 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

549 ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา. เล่ม 2 (ความม่ันคงทางอาหาร) นงนภัส คู่วรัญญู เท่ียงกมล 2552 4 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

550 หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเคร่ืองมือ - 2552 5 ชวนพิมพ์ 50
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  26

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

551 หลักสถิติ กัลยา วานิชย์บัญชา. 2552 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

552 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตและการใช้อาหาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

553 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตและการใช้อาหาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

554 เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีอาหารและเคร่ืองด่ืม. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

555 เอกสารประกอบการสอนวิชาอินทรีย์เคมีพ้ืนฐาน. CH 2233 สุวรรณี สายสิน. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

556 100 โจทย์คณิตพิชิต Admission ยาสุดะ, โทรุ. 2551 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญ่ีปุ่น)

557 ISO22000 Food safety management system ฮากิวารา, มัทซูยูกิ. 2551 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

558 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร วีระ พุ่มเกิด 2551 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

559 กลยุทธ์การเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ บุญเลิศ วัจจะตรากุล. 2551 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

560 การเขียนรายงานการค้นคว้า : พร้อมตัวอย่างรายงานและภาคนิพนธ์ พูลสุข เอกไทยเจริญ 2551 2 สุวีริยาสาส์น

561 การเลือกใช้สถิติท่ีเหมาะสมส าหรับการวิจัย ศิริชัย กาญจนวาสี. 2551 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

562 เก่งภาษาอังกฤษ : ฉบับเรียนเร็ว นรินทร์ เจริญศิริ 2551 3 คล่ืนอักษร

563 เก่งภาษาอังกฤษวิธีลัดตะลุยฝึกกับเพ่ือนสนิท ครูก๊ิก 2551 2 Dดี

564 เกษตรธรรมชาติประยุกต์ : หลักการ แนวคิด เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย อานัฐ ตันโช 2551 2 ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ส านักฯ

565 ความจริงเร่ืองจีเอ็มโอ : มายาคติ การผูกขาด และคอรัปช่ัน ในนามของความก้าวหน้าทาง... วิฑูรย์ เล่ียนจ ารูญ. 2551 2 มูลนิธิชีววิถี(BIOTHAI)

566 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยา. MI 3131 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

567 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

568 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

569 คู่มือปฏิบัติการฟิสิกส์ 1. PH 1151 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

570 เคมีปริมาณวิเคราะห์ : เทคนิคและการทดลอง พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์. 2551 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

571 เคมีวิเคราะห์ ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์ 2551 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

572 เคมีอาหารของคาร์โบไฮเดรต วรรณา ตุลยธัญ. 2551 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

573 เคมีอินทรีย์ เกษร พะลัง. 2551 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

574 แคลคูลัส 2 ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2551 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

575 งานวิจัยพ้ืนฐานฐานรากของการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. เล่ม 1 - 2551 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

576 งานวิจัยพ้ืนฐานฐานรากของการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. เล่ม 2 - 2551 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

577 งานวิจัยพ้ืนฐานฐานรากของการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. เล่ม 3 - 2551 2 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

578 จีนจ านรรจา จรัสศรี จิรภาส. 2551 7 สุขภาพใจ

579 จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อม วีรานุช หลาง 2551 5 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

580 เฉลยแบบฝึกหัดฟิสิกส์ 1 ปรเมษฐ์ ปัญญาเหล็ก. 2551 3 โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

581 ช าแหละการพูดการเขียนภาษาอังกฤษ เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ 2551 3 รุ่งเรืองสูง พร้ินต้ิง

582 ชีวโมเลกุล สุกัญญา สุนทรส. 2551 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

583 ชีววิทยา สตารร์, เซซี. 2551 5 เซนเกจ เลินน่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

584 ชีววิทยา 1 ปรีชา สุวรรณพินิจ. 2551 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

585 ชีวสถิติส าหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อรุณ จิรวัฒน์กุล 2551 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น

586 ตัวแบบเชิงเส้น ส ารวม จงเจริญ. 2551 2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารฯ

587 ทฤษฎีการค านวณ เกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ. 2551 2 ซัคเซส มีเดีย

588 ทักษะภาษาเพ่ือการส่ือสาร กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธ์ิ 2551 5 โอเดียนสโตร์

589 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ สมุทร เซ็นเชาวนิช, 2479-2530 2551 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

590 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการสารสนเทศ ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์. 2551 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

591 เทคโนโลยีอาหารหมัก จารุวรรณ มณีศรี. 2551 1 โฟร์เพซ

592 แนวคิดและหลักการส าคัญเร่ืองมาตรฐานระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองด้านอาหาร...ยุทธนา นรภูมิพิภัชน์. 2551 1 ที.เค.พร้ินต้ิง

593 แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและสถิติวิเคราะห์ : แนวคิดพ้ืนฐานและวิธีการ ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2551 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

594 ประมวลสาระชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ. หน่วยท่ี 1-4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

595 ประมวลสาระรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการส่ือสาร 1. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2551 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

596 ผลของโอโซนและอุณหภูมิต่อการก าจัดจุลินทรีย์ท่ีปนเป้ือนในผลิตภัณฑ์เคร่ือง วรพรรณี เผ่าทองศุข 2551 8 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

597 ผลเฉลยฟิสิกส์ 2 : สสาร คล่ืนกล คล่ืนเสียง ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอุณหพลศาสตร์ สมพงษ์ ใจดี. 2551 6 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

598 ผลเฉลยฟิสิกส์ 4 : แสง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ สัมพัทธภาพพิเศษ ฟิสิกส์อนุภาคและจักรวาลวิทยา สมพงษ์ ใจดี. 2551 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

599 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 พร้อมกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข... - 2551 2 กองควบคุมอาหาร ส านักงานคณะกรรมฯ

600 พิษวิทยาส่ิงแวดล้อม ฐิติยา แซ่ปัง 2551 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

601 พืชจีเอ็ม : ค าถามแห่งศตวรรษ เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์. 2551 1 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และฯ

602 พ้ืนฐานการค านวณในงานวิเคราะห์เชิงปริมาณ ธีรศักด์ิ โรจนราธา. 2551 2 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร

603 พูดจีนกลางฉบับพิเศษ ยงชวน มิตรอารี 2551 1 เยลโล่การพิมพ์

604 พูดจีนกลางได้ใน 30 วัน แสงตะวัน ชุมชาด, บก.เรียบเรียง 2551 1 ต้นธรรม

605 พูดจีนกลางอย่างง่ายท่ีสุด ยงชวน มิตรอารี 2551 5 เกลอเรียน

606 พูดโทรศัพท์กับฝร่ัง ครูแหม่ม 2551 3 คล่ืนอักษร

607 ฟิสิกส์ 2 ปรเมษฐ์ ปัญญาเหล็ก. 2551 3 โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

608 ฟิสิกส์ 2 : ตัวอย่างและโจทย์พร้อมค าเฉลย ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์. 2551 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

609 ฟิสิกส์นิวตัน สม สุจีรา. 2551 1 อมรินทร์

610 ฟิสิกส์นิวตัน สม สุจีรา. 2551 2 อมรินทร์

611 ฟิสิกส์เพ่ือทุกคน 2 : สาระความรู้สู่สังคม สมพงษ์ ใจดี. 2551 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

612 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย. เล่ม 2 : ฉบับเสริมประสบการณ์ พงษ์ศักด์ิ ชินนาบุญ. 2551 1 วิทยพัฒน์

613 ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา. เล่ม 3 : ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่ ยัง, ฮิวส์ ดี. 2551 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

614 ฟิสิกส์และน้ า มาริโก้, อีลินา. 2551 3 สุวีริยาสาส์น

615 ฟิสิกส์สู่มหาวิทยาลัย : สาระความรู้สู่สังคม สมพงษ์ ใจดี. 2551 17 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

616 ภาษากับการส่ือสาร สมชัย ศรีนอก, บก. 2551 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

617 ภาษาไทยง่ายส าหรับคนท่ีใช้ภาษาอังกฤษ : พ้ืนฐานความรู้ค าศัพท์และการออกเสียง ช็อทเท็นโลฮะ, อันดเรอัส 2551 3 โดลฟิน พับลิชิง

618 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร รหัสวิชา 1500105 อรอนงค์ ต้ังก่อเกียรติ... [และคนอ่ืน ๆ] 2551 1 โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

619 รวมโจทย์ปราบเซียนคณิตศาสตร์ อิทธิ ฤทธาภรณ์. 2551 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญ่ีปุ่น)

620 รวมบทสนทนาจีน-ไทย ยงชวน มิตรอารี 2551 10 เกลอเรียน

621 ราวิทยาเบ้ืองต้น วิจัย รักวิทยาศาสตร์ 2551 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

622 รู้รักภาษาไทย. เล่ม 1 : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิตยสถาน. 2551 5 ราชบัณฑิตยสถาน

623 รู้เรียนเขียนจีน เหยิน จ่ิงเหวิน. 2551 4 อมรินทร์

624 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เกษม จันทร์แก้ว. 2551 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

625 วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรม รุ่งนภา พงศ์สวัสด์ิมานิต. 2551 2 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

626 ศัพท์วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ นิธิยา รัตนาปนนท์ 2551 4 โอเดียนสโตร์

627 สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานท่ีจ าหน่าย... - 2551 2 หน่วยเคล่ือนท่ีเพ่ือความปลอดภัยด้านฯ

628 สถิติเพ่ือการวิจัย ระพินทร์ โพธ์ิศรี. 2551 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

629 สนทนาจีนกลางลัดทันใจ สิวิณี เตรียมชาญชูชัย 2551 6 ทฤษฎี

630 สมุดฝึกเขียนตัวอักษรจีนภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการส่ือสาร 1. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2551 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

631 สารพิษรอบตัว ไมตรี สุทธจิตต์. 2551 1 ดวงกมลพับลิชช่ิง

632 ส่ือสารจีนกลางอย่างง่ายๆ แสงตะวัน ชุมชาด, บก.เรียบเรียง 2551 4 ต้นธรรม

633 สุดยอดกลยุทธ์ผู้น าแห่งอนาคต แซนเดอรส์, แดน เจ. 2551 2 แมคกรอ-ฮิล

634 เสริมความรู้มุ่งสู่โอลิมปิกคณิตศาสตร์ : โลกเรขาคณิต ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2551 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

635 หลักการวิเคราะห์อาหารด้วยประสาทสัมผัส ปราณี อ่านเปร่ือง. 2551 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

636 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 1 กฤษณา ชุติมา. 2551 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

637 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 2 กฤษณา ชุติมา. 2551 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

638 หลักภาษาอังกฤษ : ฉบับสมบูรณ์ ณวรา อลิน 2551 6 คล่ืนอักษร
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หน้าท่ี  30

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

639 หัดพูดภาษาจีนกลาง ม. อ้ึงอรุณ 2551 10 ฟีลกูด

640 เห็ดเศรษฐกิจ ช านาญ พิทักษ์ทอง. 2551 1 เกษตรสยามบุ๊คส์

641 อ่าน-เขียนเรียนจีนกลาง ยงชวน มิตรอารี 2551 5 เยลโล่การพิมพ์

642 อ่านสนุก-ปลุกส านึก. เล่ม 1 อัจฉรา ชีวพันธ์ 2551 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

643 อายุการเก็บรักษาของข้าวแตนในระบบบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ศรีพักตร์ แนมใส. 2551 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

644 เอกสารค าสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้. GE 1122 รัชนีพร ศรีรักษา. 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

645 เอกสารประกอบการสอนวิชาสุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. GE 1072 กานตร์รวี นาทอง. 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

646 Update on pediatric infectious diseases 2007 สมนึก สังฆานุภาพ. 2550 1 สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแห่งฯ

647 การควบคุมคุณภาพ สมศักด์ิ แก้วพลอย 2550 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

648 การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้น าองค์กรและผู้บริหาร ชนวัฒน์ โกญจนาวรรณ. 2550 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

649 การจ าแนกราเส้นสายท่ีพบในอาหารและอากาศ เสาวนิตย์  ชอบบุญ 2550 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

650 การถนอมอาหาร ชมภู่ ย้ิมโต. 2550 2 โอเดียนสโตร์

651 การทดลองเคมี โลเอสช์นิก, ลุยส์ วี. 2550 1 ปาเจรา

652 การทดลองเคมี โลเอสช์นิก, ลุยส์ วี. 2550 1 ปาเจรา

653 การบรรจุอาหาร งามทิพย์ ภู่วโรดม. 2550 3 เอส.พี.เอ็ม.การพิมพ์

654 การแปรรูปผลิตผลเกษตรให้เป็นอาหารท าอย่างไร สุคนธ์ช่ืน  ศรีงาม. 2550 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

655 การเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้า บรรณ บูรณะชนบท. 2550 1 ฐานเกษตรกรรม

656 การเพาะเห็ดหูหนู ยุทธนา ธีระวงศ์กังวาล 2550 1 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการฯ

657 การวิเคราะห์พหุระดับ ศิริชัย กาญจนวาสี. 2550 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

658 ขอดเกล็ดปฏิบัติการพิชิตสูตรลับปลาส้มปลอดสารพิษ : เม่ือวิทยาศาสตร์ "กินได้" อภิญญา ตันทวีวงศ์. 2550 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

659 ข้อพิพาทว่าด้วย GMOs ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป สิทธิกร นิพภยะ. 2550 1 โครงการ WTO Watch (จับกระแสฯ

660 คณิตวิเคราะห์ : ทฤษฎีและตัวอย่าง สมใจ จิตพิทักษ์. 2550 2 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ
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หน้าท่ี  31

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

661 คณิตศาสตร์ - 2550 3 สุวีริยาสาส์น

662 คณิตศาสตร์ O-net ไม่ยาก อย่างท่ีคิด ปี 50 ราเชน ศุภสินธ์ุ. 2550 2 แก่นวิชา

663 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยา. MI 3131 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2550 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

664 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2550 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

665 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น. MI 2134 จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2550 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

666 คู่มือลดการปนเป้ือนเช้ือแบคทีเรียก่อโรคในหอยนางรมสดแกะเปลือก - 2550 5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูพา

667 คู่มือวัคซีน 2008 - 2550 1 สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

668 คู่มืออ่านข่าวภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ ยงยุทธ ข าคง 2550 3 สายธาร

669 เคมี 2 แชง, เรย์มอนด์. 2550 1 แมคกรอฮิล

670 เคมีและจุลชีววิทยาเบ้ืองต้นของอาหาร รังสินี โสธรวิทย์ 2550 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

671 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 วรรณี  ธรรมโชติ. 2550 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

672 จับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด. ภาค 1 เศรษฐวิทย์ 2550 3 โรงพิมพ์เม็ดทราย

673 จับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด. ภาค 2 เศรษฐวิทย์ 2550 3 โรงพิมพ์เม็ดทราย

674 จุลชีววิทยา อัจฉรา  เพ่ิม. 2550 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

675 ชีววิทยา 2 ปรีชา สุวรรณพินิจ. 2550 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

676 ทฤษฎีการเลือกตัวอย่าง สุเมธ สมภักดี. 2550 2 ประกายพรึก

677 ทักษะการเขียนภาษาไทย ดวงใจ ไทยอุบุญ 2550 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

678 แบบเรียนลัดภาษาจีนกลางแนวใหม่. เล่มท่ี 2 : ฉบับเรียนด้วยตนเอง ชาตรี แซ่บ้าง 2550 3 ปัญญาชน

679 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ หิริหัทยา เพชรม่ัง. 2550 2 เทมการพิมพ์

680 ผลการศึกษาปัญหาความปลอดภัยด้านอาหารและแนวทางการแก้ไขป้องกัน - 2550 2 ศูนย์ศึกษาระบบความปลอดภัยอาหารฯ

681 ผลงานวิจัยเทคโนโลยีการเฝ้าระวังและควบคุมแมลงพาหะ (พ.ศ. 2530-2549) - 2550 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

682 ผลเฉลยฟิสิกส์ 1 : กลศาสตร์สัมพันธภาพพิเศษ สมพงษ์ ใจดี. 2550 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  32

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

683 ผลเฉลยฟิสิกส์ 3 : ไฟฟ้า แม่เหล็ก-ไฟฟ้า สมพงษ์ ใจดี. 2550 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

684 ฝึกพูดภาษาจีนไว้ใช้งานในสถานภารณ์ต่าง ๆ ปฐวี ภูผาสิทธ์ิ 2550 5 เจ.บี.พับลิชช่ิง

685 พจนานุกรมศัพท์การวิจัยและสถิติ ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ 2550 4 ด่านสุทธาการพิมพ์

686 พจนานุกรมศัพท์การวิจัยและสถิติ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ 2550 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

687 พาไปดูฝร่ังเขาออกเสียง เศรษฐวิทย์ 2550 3 โรงพิมพ์เม็ดทราย

688 พูดจีนกลางในสถานการณ์จริง ยงชวน มิตรอารี 2550 5 เกลอเรียน

689 พูดอังกฤษในชีวิตการท างาน อิสรีย์ แจ่มข า 2550 3 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

690 ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย. เล่ม 2 สุชาติ สุภาพ. 2550 1 Science

691 ฟิสิกส์ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะฯ 2550 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

692 ฟิสิกส์เพ่ือทุกคน 1 : สาระความรู้สู่สังคม สมพงษ์ ใจดี. 2550 5 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

693 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 : ไฟฟ้าและแม่เหล็ก-ไฟฟ้า สมพงษ์ ใจดี. 2550 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

694 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย. เล่ม 1 พงษ์ศักด์ิ ชินนาบุญ. 2550 1 วิทยพัฒน์

695 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย. เล่ม 2 ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์. 2550 5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

696 ภาชนะบรรจุอาหาร สิรินาถ จริยโชติเลิศ. 2550 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

697 ภาษาไทย 1 พงศ์เกษม สนธิไทย 2550 2 โอเดียนสโตร์

698 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน สุธิดา วิมุตติโกศล. 2550 3 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

699 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน เศรษฐวิทย์. 2550 3 โรงพิมพ์เม็ดทราย

700 มหันตภัยฟาสต์ฟู้ดเขมือบโลก ชลอสเซอร์, อีริค. 2550 3 วีเลิร์น

701 ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP สุวิมล กีรติพิบูล. 2550 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

702 ระบบพันธุกรรมของจุลินทรีย์ จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธ์ิ. 2550 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

703 วิตามิน ซิลเวอร์แมน, ฮาโรลด์ เอ็ม 2550 1 หมอชาวบ้าน

704 สรุปเน้ือหาและรวมสูตร Calculus I Calculus II Calculus III ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2550 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  33

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

705 สุดยอดเทคนิคการเขียน เศรษฐวิทย์. 2550 2 โรงพิมพ์เม็ดทราย

706 หลักการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางเคมี นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 2550 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

707 หลักการคณิตศาสตร์ วรรณี  ธรรมโชติ. 2550 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

708 หลักภาษาไทย : ฉบับนักเรียน นักศึกษา วันเพ็ญ เทพโสภา 2550 3 พัฒนาศึกษา

709 เห็ดหอม บรรณ บูรณะชนบท 2550 1 ฐานเกษตรกรรม

710 เห็ดหูหนู บรรณ บูรณะชนบท. 2550 1 โรงพิมพ์เทพพิทักษ์การพิมพ์

711 เหล้าพ้ืนบ้าน ณัฐกิตต์ิ ธรรมเจริญ. 2550 1 ก.พล (1996)

712 อ่านสนุก-ปลุกส านึก. เล่ม 2 อัจฉรา ชีวพันธ์ 2550 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

713 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

714 เอกสารค าสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้. GE 1122 รัชนีพร ศรีรักษา. 2550 7 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

715 เอกสารค าสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้. GE 1122 รัชนีพร ศรีรักษา. 2550 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

716 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร สมชาย หอมยก 2550 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

717 Active-passive ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล 2549 2 โอเดียนสโตร์

718 Basic English writing The Mentor Group 2549 4 สกายบุ๊กส์

719 Everyday American idioms : with examples of usage วิศิษฏ์ เกษมพิมลพร 2549 3 โอเดียนสโตร์

720 TOEIC reading : review-tests สุทิน พูนสวัสด์ิ 2549 1 ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี

721 กลยุทธ์การอินทิเกรตและเมเปิล เสนอ คุณประเสริฐ 2549 2 วี.เจ. พร้ินต้ิง

722 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน อัครพนท์ เน้ือไม้หอม 2549 6 ซี วี แอล การพิมพ์

723 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสิทธ์ิ ทีฆพุฒิ. 2549 4 โครงการไอซีที-เทเลคอมออนไลน์

724 การใช้งานโปรแกรม Matlab เบ้ืองต้น - 2549 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

725 การตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2004... สยาม อรุณศรีมรกต 2549 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

726 การถอดความ เอมอร ชิตตะโสภณ. 2549 2 โรงพิมพ์ม่ิงเมือง
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

727 การพัฒนาชุดทดสอบสาร Nitrofurantoin ปนเป้ือนในเคมีภัณฑ์ก่ึงส าเร็จรูป ปวีณา หมุนบัว. 2549 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

728 การพัฒนาระบบเอกสารการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO14001 : 2004  ส าหรับ.. สยาม อรุณศรีมรกต 2549 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

729 การวิเคราะห์การถดถอย วิรัชช พานิชวงศ์. 2549 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

730 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2549 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

731 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สุวัฒนา เอ่ียมอรพรรณ 2549 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

732 คณิตศาสตร์บูรณาการ - 2549 3 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่

733 ความปลอดภัยของอาหาร ศุภชัย เน้ือนวลสุวรรณ. 2549 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

734 คู่มือการประยุกต์ใช้ GMP และ 5ส ในอุตสาหกรรมอาหาร จันทร์นา สงวนรุ่งวงศ์ 2549 5 พงษ์วรินการพิมพ์

735 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร. MT 4532 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

736 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2549 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

737 คู่มือปฏิบัติการชีววิทยา 1-2 นพดล ศุกระกาญจน์ ... [และคนอ่ืน ๆ] 2549 7 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ

738 เคมี. 2 : ธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ่ม S ธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ่ม P ธาตุทรานซิชันแลนทาไนด์... - 2549 5 มูลนิธิ (สอวน)

739 เคมีโคออร์ดิเนชัน สุจิตรา ยังมี. 2549 3 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

740 เคมีท่ัวไป : ส าหรับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ อินทิรา หาญพงษ์พันธ์. 2549 5 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

741 เคมีท่ัวไป 1 กุลยา โอตากะ. 2549 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

742 เคมีท่ัวไป. เล่ม 2 - 2549 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

743 เคมีท่ัวไปส าหรับ O-NET อินทิรา หาญพงษ์พันธ์. 2549 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

744 เคมีพ้ืนฐาน. เล่ม 2 ประเสริฐ ศรีไพโรจน์. 2549 1 โรงพิมพ์ ส.พิจิตร การพิมพ์

745 เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า เพ็ญศรี ทองนพคุณ. 2549 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

746 เคมีอาหารของคาร์โบไฮเดรต วรรณา ตุลยธัญ 2549 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

747 เคมีอินทรีย์ เกษร พะลัง. 2549 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

748 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น พรศักด์ิ คุณวุฒิมโนธรรม. 2549 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

749 แคลคูลัส 1-1 ล าดวน ยอดย่ิง. 2549 1 The Knowledge Center

750 แคลคูลัส 2 ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2549 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

751 แคลคูลัส. 1-1 ชัยประเสริฐ แก้วเมือง. 2549 2 สกายบุ๊กส์

752 จุลชีววิทยาทางดิน สุบัณฑิต น่ิมรัตน์ 2549 1 โอเดียนสโตร์

753 ชีวเคมีเบ้ืองต้น (เคมีชีวิต) ประดิษฐ์ มีสุข. 2549 2 กลุ่มงานบริการการศึกษา ม.ทักษิณ

754 ชีววิทยา 1 : ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต อาณาจักรมอเนอรา แบคทีเรีย พันธุศาสตร์… อักษร ศรีเปล่ง ... [และคนอ่ืนๆ] 2549 8 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตฯ

755 ชีววิทยา 2 - 2549 3 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

756 ชีววิทยา 2 - 2549 5 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

757 ซูริมิ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเน้ือปลาบด สุทธวัฒน์ เบญจกุล. 2549 2 โอเดียนสโตร์

758 ต าราจุลชีววิทยาทางอาหาร สุมณฑา วัฒนสินธ์ุ. 2549 1 จามจุรีโปรดักท์

759 ทฤษฎีกลุ่มและการประยุกต์ทางเคมี สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์. 2549 1 นิวไทยมิตรการพิมพ์

760 ทักษะการเขียนภาษาไทย ดวงใจ ไทยอุบุญ 2549 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

761 เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านกับชีวิตประจ าวัน ชัญชณา ธนชยานนท์ 2549 2 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

762 เทคนิคฉลาดคิดพิชิต Smart-II ภาณุ ปรัชญะวิสาล. 2549 2 ดวงกมลสมัย

763 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร นิตย์ศรี แสงเดือน 2549 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

764 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารจัดการ นพดล อินนา. 2549 3 จามจุรีโปรดักท์

765 ปุ๋ยหมักดินหมักและปุ๋ยน้ าชีวภาพ : เพ่ือการปรับปรุงดินโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ ทิพวรรณ สิทธิรังสรรค์. 2549 2 โอเดียนสโตร์

766 พจนานุกรมวิศวกรรมอาหาร (อังกฤษ-ไทย) และ ท าเนียบผู้ผลิต-จ าหน่ายเคร่ืองจักร… พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ 2549 4 ฟูด เน็ทเวิร์ด โซลูช่ัน

767 พลวัตของภาษาไทยปัจจุบัน - 2549 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

768 พินิจไทยไตรภาค ปฐมภาค : ภาษา อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ 2549 7 สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์ฯ

769 พ้ืนฐานจีนกลาง ยงชวน มิตรอารี 2549 5 เกลอเรียน

770 พูดจีนกลางในชีวิตประจ าวัน ยงชวน มิตรอารี 2549 5 เกลอเรียน
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

771 ฟิสิกส์นอกต ารา วิชัย หโยดม. 2549 2 สารคดี

772 ฟิสิกส์และเคมี - 2549 3 สุวีริยาสาส์น

773 ภาษาไทย 1 ธนู ทดแทนคุณ. 2549 2 โอเดียนสโตร์

774 ภาษาไทย 1 วิเศษ ชาญประโคน 2549 3 ทริปเพ้ิล กรุ๊ป

775 ภาษาไทยส าหรับการพูดในโอกาสต่างๆ เอมอร ชิตตะโสภณ. 2549 2 โรงพิมพ์ม่ิงเมือง

776 ภาษาพูด-ภาษาเขียน เอมอร ชิตตะโสภณ. 2549 2 โรงพิมพ์ม่ิงเมือง

777 ภาษาส่องสังคม วรรณคดีส่องชัวิต การประชุมทางวิชาการเร่ืองภาษาส่อง... 2549 1 แซทโฟร์ พร้ินต้ิง

778 ภาษาอังกฤษเทคนิค. 1 : อาหารและโภชนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พวงมณี ตันติวงศ์ 2549 2 โอเดียนสโตร์

779 ภาษาอังกฤษส าหรับการเจรจาต่อรอง ปัทมา กิตติถาวร. 2549 1 ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ฯ

780 มลพิษทางทะเลและชายฝ่ัง สุวัจน์ ธัญรส 2549 1 โอเดียนสโตร์

781 ยีสต์ : ความหลากหลายและเทคโนโลยีชีวภาพ สาวิตรี ล่ิมทอง 2549 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

782 รายงานผลการศึกษาความต้องการก าลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง 2549 2 กลุ่มนโยบายและแผนการผลิตและฯ

783 รู้ใช้...รู้เทคนิคในห้องปฏิบัติการ - 2549 1 โครงการ

784 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - 2549 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

785 วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล อนันต์ชัย เข่ือนธรรม. 2549 4 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

786 ไวยากรณ์ไทย นววรรณ พันธุเมธา 2549 3 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

787 สถิติคณิตศาสตร์. 2 สายชล สินสมบูรณ์ทอง. 2549 1 จามจุรีโปรดักท์

788 สถิติวิจัย I บุญเรียง ขจรศิลป์. 2549 4 โรงพิมพ์พีเอส.พร้ินท์

789 สนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจ าวัน นิรามิส เกียรติบุญศรี. 2549 3 แสงสว่างเวิลด์เพลส

790 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์ เย็นหทัย แน่นหนา. 2549 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

791 สมการเชิงอนุพันธ์เบ้ืองต้น ปรัชญา บุญประเสริฐ. 2549 2 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

792 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ จุมพจน์ วนิชกุล. 2549 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)
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หน้าท่ี  37

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

793 ส่ือสารจีนกลางอย่างง่ายๆ แสงตะวัน ชุมชาด, บก.เรียบเรียง 2549 1 ต้นธรรม

794 สุดยอดเทคนิคการเขียน เศรษฐวิทย์. 2549 1 โรงพิมพ์เม็ดทราย

795 หลักสถิติ. 2 นิดา ชาญบรรยง 2549 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

796 ห้องสมุดและสารนิเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า สุกัญญา กุลนิติ 2549 1 โอ.เอส. พร้ินต้ิง เฮ้าส์

797 เห็ดพิษ - 2549 1 สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งฯ

798 อณูพันธุศาสตร์ หัทยา กาวีวงศ์. 2549 1 บุญไชยการพิมพ์

799 อินทรีย์เคมี 1 อุดม ก๊กผล. 2549 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

800 เอกสารประกอบการสอนวิชาโลกทัศน์กับการด าเนินชีวิต. GE 1082 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

801 เอกสารประกอบการสอนวิชาสุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. GE 1072 กานตร์รวี นาทอง. 2549 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

802 เอกสารประกอบการสอนวิชาสุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. GE 1072 กานตร์รวี นาทอง. 2549 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

803 เอกสารประกอบค าสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้. GE 1122 ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์. 2549 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

804 Clearity say it right : รู้ลึก รู้จริงเร่ือง English กัญญภัทร์ รัตนอนันต์ 2548 2 เมเปิล อิงค์

805 E-Biochem คู่มือเรียนชีวเคมีโดย E-learning - 2548 3 ดาวคอมพิวกราฟิก

806 English for communication and study skill มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2548 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

807 English handbook for master's degree เดอะ เมนเตอร์, เรียบเรียง 2548 4 สกายบุ๊กส์

808 Speak American : สารพันเกร็ดภาษาและวัฒนธรรมอเมริกัน จอห์นสตัน, ดิเลรี บี. 2548 1 วิทยพัฒน์

809 TOEIC reading review-tests สุทิน พูนสวัสด์ิ 2548 2 ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี

810 What's up doc? นพดล สโรบล 2548 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984)

811 การจัดการสารสนเทศเบ้ืองต้น ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. 2548 4 เอ็กซเปอร์เน็ท

812 การปฏิบัติภายหลังการเก็บเก่ียวผักและผลไม้ ดนัย บุณยเกียรติ 2548 1 โอเดียนสโตร์

813 การประมวลสารนิเทศส าเร็จรูป จินดารัตน์ เบอรพันธ์ุ. 2548 3 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

814 การวิเคราะห์การถดถอย ทรงศิริ แต้สมบัติ. 2548 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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หน้าท่ี  38

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

815 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2548 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

816 การวิเคราะห์พหุระดับ ศิริชัย กาญจนวาสี. 2548 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

817 การศึกษาสถานการณ์และระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย… - 2548 1 สถาบันครังสมองของชาติ

818 ก้าวพ้นกรอบไอน์สไตน์ - 2548 1 มติชน

819 ก้าวพ้นกรอบไอน์สไตน์ (พิมพ์คร้ังท่ี 5) - 2548 2 มติชน

820 เกรงใจ แปลว่าอะไรเป็นภาษาอังกฤษ บ๊ิกส์, แอนดรูว์ 2548 1 ครูช้าง

821 ไขภาษาไทย อุปกิตศิลปสาร, พระยา. 2548 4 แม่โพสพ

822 คณิตคิดวันละข้อ : ถ้าไม่พอท าล่วงหน้าได้ (ม. 4-5-6) ธิดาสิริ ภัทรากาญจน์. 2548 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

823 คณิตศาสตร์ท่ัวไป บรรเทิง แก่นสาร. 2548 3 ฝ่ายเทคโนโลยี ม.ศรีปทุม

824 คณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน ระดับมหาวิทยาลัย - 2548 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

825 ครัวฟอร์คิดส์ English for you ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง. 2548 1 วิริยะ

826 ความน่าจะเป็นและทฤษฎีสถิติเบ้ืองต้น จิรัชย์ สุขะเกตุ 2548 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

827 คอมบินาทอริก : การเรียงสับเปล่ียนและการจัดหมู่ สัมประสิทธ์ิทวินาม หลักการเพ่ิม… ไพศาล นาคมหาชลาสินธ์ุ 2548 3 มูลนิธิ สอวน.

828 คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น นอร์ตัน, ปีเตอร์ 2548 2 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ

829 ค านามประสมศาสตร์และศิลป์ในการสร้างค าไทย อัญชลี สิงห์น้อย 2548 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

830 คู่มือการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง : ระบบกองเติมอากาศ ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร. 2548 1 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และฯ

831 คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ - 2548 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

832 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยา. MI 3131 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2548 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

833 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร. MT 4532 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

834 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2548 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

835 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2548 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

836 คู่มือปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน. BI 1033 ชูศักด์ิ นิธิเกตุกุล 2548 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  39

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

837 คู่มือวัตถุเจือปนอาหาร สุกิจ นววงศ์ 2548 2 เอม่ี เทรดด้ิง

838 เคมี : เคมีค านวณ อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี - 2548 1 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

839 เคมีท่ัวไป 2 สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์. 2548 2 โอ.เอ.พร้ินต้ิงเฮาส์

840 เคมีท่ัวไป เล่ม 1 ฉบับรวบรัด ลัดดา มีศุข 2548 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

841 เคมีท่ัวไป. เล่ม 2 : ฉบับรวบรัด ลัดดา มีศุข 2548 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

842 เคมีและคุณภาพสัตว์น้ า สุทธวัฒน์ เบญจกุล. 2548 2 โอเดียนสโตร์

843 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น ประดิษฐ์ มีสุข 2548 1 กลุ่มงานบริการการศึกษา ม.ทักษิณ

844 เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ - 2548 1 สุขภาพใจ

845 แคลคูลัส โทมัส, จอร์จ. 2548 2 เพียร์สันเอ็ดดูเคช่ันอินโดไชน่า

846 แคลคูลัส โทมัส, จอร์จ. 2548 2 เพียร์สันเอ็ดดูเคช่ันอินโดไชน่า

847 แคลคูลัส. 1 วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ 2548 2 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

848 แคลคูลัส. 2 ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2548 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

849 แคลคูลัสและการประยุกต์ พิพัฒน์ เพริดพร้ิง. 2548 1 สุวีริยาสาส์น

850 จับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด. ภาค 1 เศรษฐวิทย์ 2548 2 โรงพิมพ์เม็ดทราย

851 จับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด. ภาค 2 เศรษฐวิทย์ 2548 1 โรงพิมพ์เม็ดทราย

852 จากอณูถึงอนันต์ วิทยาศาสตร์ต้องรู้ กริบบิน, จอห์น. 2548 2 สารคดี

853 จีเอ็มโอ : นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ชนินทร์ เจริญพงศ์. 2548 1 ส านักงานคณะกรรมการอาหารฯ

854 จุลชีววิทยาของน้ าเสีย สุบัณฑิต น่ิมรัตน์ 2548 5 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

855 ชีวเคมี ดาวัลย์ ฉิมภู่ 2548 5 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

856 ชีววิทยา : ปฏิบัติการ สิริภัทร์ พราหมณีย์. 2548 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

857 ชีววิทยา 1 ปรีชา สุวรรณพินิจ. 2548 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

858 ชีววิทยา 1 : ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต อาณาจักรมอเนอรา แบคทีเรีย พันธุศาสตร์… อักษร ศรีเปล่ง ... [และคนอ่ืนๆ] 2548 3 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตฯ
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หน้าท่ี  40

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

859 ชีววิทยา 2 ปรีชา สุวรรณพินิจ. 2548 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

860 ต าราชีวเคมี - 2548 1 โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา

861 ต าราปฏิบัติการชีวเคมีเบ้ืองต้น - 2548 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

862 ทฤษฎีความน่าจะเป็น มานพ วราภักด์ิ. 2548 6 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

863 ทีเด็ดพิชิต Reading - 2548 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

864 เทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ตรีโกณมิติ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กวิยา เนาวประทีป 2548 2 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

865 เทคโนโลยีสาหร่าย : กับอนาคตการเกษตรของประเทศไทย อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2548 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และฯ

866 เทคโนโลยีอบแห้งในอุตสาหกรรมอาหาร - 2548 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

867 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธ์ิ. 2548 7 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

868 ปริศนาคลินิก : โรคติดเช้ือ สมนึก สังฆานุภาพ. 2548 1 หมอชาวบ้าน

869 ปาฐกถาหลักภาษาไทย อุปกิตศิลปสาร, พระยา. 2548 6 แม่โพสพ

870 ผู้ชายท่ีหลงรักตัวเลข ฮอฟฟ์แมน, พอล. 2548 1 มติชน

871 พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับนักเรียนนักศึกษา สุวรรณา สนเท่ียง. 2548 2 เต๋าประยุกต์

872 พันธุวิศวกรรมเบ้ืองต้น สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล 2548 2 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

873 พีชคณิต : มโนคติเบ้ืองต้นทางพีชคณิต พหุนามและสมการพหุนาม จ านวนเชิงซ้อน… ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ. 2548 4 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

874 พูดจีนกลางเป็นเร็ว พรรณาภา สิริมงคลสกุล. 2548 2 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

875 พูดอังกฤษธุรกิจ แสงระวี ทองดี 2548 3 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

876 พูดอังกฤษอย่างไรในชีวิตประจ าวัน ประเพศ ไกรจันทร์ 2548 1 พี. เอส. เพรส

877 ฟิสิกส์ : (กลศาสตร์ : หน่วยของการวัด กฎของการเคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ีภายใต้… - 2548 2 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

878 ฟิสิกส์คิดค านึง. 1 : สาระเสริมการเรียนรู้ ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์. 2548 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

879 ฟิสิกส์นอกต ารา วิชัย หโยดม. 2548 1 สารคดี

880 ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา. เล่ม 2 : อุณหพลศาสตร์ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ยัง, ฮิวส์ ดี. 2548 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

881 ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา. เล่ม 2 : อุณหพลศาสตร์ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ยัง, ฮิวส์ ดี. 2548 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

882 ภาษาจีน "สบายๆ" หลักและการใช้ภาษา วัชริน เอกพลากร 2548 13 ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์-การพิมพ์

883 ภาษาไทยกับค าประพันธ์ อุปกิตศิลปสาร, พระยา. 2548 4 แม่โพสพ

884 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ พิศเพลิน สงวนพงศ์. 2548 2 โรงพิมพ์เทียนวัฒนา

885 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและสืบค้น วรมน เหรียญสุวรรณ ... [และคนอ่ืนๆ] 2548 5 โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

886 ภาษาในสังคมไทย : ความหลากหลาย การเปล่ียนแปลง และการพัฒนา อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ 2548 4 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

887 ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล. 2548 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

888 ภาษาอังกฤษฉบับมือถือ อัครพนท์ เน้ือไม้หอม 2548 3 ซี วี แอล การพิมพ์

889 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน เศรษฐวิทย์. 2548 1 โรงพิมพ์เม็ดทราย

890 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร อนุสรณ์ สรพรหม. 2548 8 สกายบุ๊ก

891 มนุษย์อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อม กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ 2548 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

892 มหันตภัยมืด : สารเคมีและสารสังเคราะห์ ทิพวรรณ เทพพิทักษ์ 2548 2 ประพันธ์สาส์น

893 เรขาคณิต : ความรู้พ้ืนฐาน รูปสามเหล่ียม ความคล้าย วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส… ยุพิน พิพิธกุล 2548 3 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

894 เรขาคณิตเบ้ืองต้น จารุวรรณ สิงห์ม่วง 2548 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์

895 เรียนคณิตกับลูกน้อย สุมาลี ชาญมหาพน 2548 1 โครงการสรรพสาส์น ส านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

896 เรียนรู้สถิติและการวิจัยด้วยกรณีศึกษา สรชัย พิศาลบุตร. 2548 3 วิทยพัฒน์

897 โลกทัศน์กับการด าเนินชีวิต ธีรโชติ เกิดแก้ว 2548 6 ส่ือตะวัน

898 โลกอสมการ ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2548 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

899 วิถีคิด วิธีเขียน บุญยงค์ เกศเทศ 2548 1 หลักพิมพ์

900 วิทยาศาสตร์กับสังคม. GE 1032 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

901 วิทยาศาสตร์การอาหารของไขมันและน้ ามัน นิธิยา รัตนาปนนท์ 2548 3 โอเดียนสโตร์

902 ศัพท์ชีววิทยา สุเทพ ดุษฎีวณิชยา 2548 1 แม็ค
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

903 สถิติวิจัย สุรินทร์ นิยมางกูร. 2548 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

904 สนุกสนทนาจีนกลางเพ่ือการเดินทาง ชนานาถ ส่งชัย 2548 2 ทฤษฎี

905 สารอาหารดี ๆ อยู่ 120 ปี ไม่มีโรค สัณห์ ศัลยศิริ 2548 1 ชบา พับลิชช่ิง เวิร์กส

906 สาระน่ารู้อณูพันธุศาสตร์ - 2548 1 สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย

907 สุดยอดเทคนิคการเขียน เศรษฐวิทย์. 2548 1 โรงพิมพ์เม็ดทราย

908 หลักชีววิทยา สิริภัทร์ พราหมณีย์. 2548 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

909 หลักภาษาไทย จงชัย เจนหัตถการกิจ 2548 3 ธนาเพรส

910 อณูพันธุศาสตร์ หัทยา กาวีวงศ์ 2548 1 บุญไชยการพิมพ์

911 อสมการและสมการเชิงฟังก์ชัน : พ้ืนฐานของอสมการ อสมการค่าเฉล่ียเลขคณิต-… ภัททิรา เรืองสินทรัพย์ 2548 3 มูลนิธิ สอวน.

912 อ่านภาษาอังกฤษอย่างไรถึง(ไม่)เข้าใจ สุพรรณสิริ วัทฒกานนท์ 2548 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมฯ

913 อ่านอังกฤษให้สัมฤทธ์ิผล สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์ 2548 1 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

914 อาหารการกินในศัพท์และส านวนเยอรมันและไทย วรรณา แสงอร่ามเรือง. 2548 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

915 อาหารสู่ชีวิตใหม่ เอนไซม์มหัศจรรย์ เกียรติวรรณ อมาตยกุล. 2548 1 ภาพพิมพ์

916 อินทิกรัล ธีระศักด์ิ อุรัจนานนท์. 2548 1 สกายบุ๊กส์

917 เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

918 เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

919 เอกสารค าสอนวิชา 614 201 สารพิษในชีวิตประจ าวัน - 2548 2 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น

920 เอกสารประกอบการสอนวิชา English for Social Administration สิทธิพร ยอดนิล 2548 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมฯ

921 เอกสารประกอบการสอนวิชาสุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. GE 1072 อรพินท์ นาทอง. 2548 9 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

922 เอกสารประกอบการสอนวิชาสุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. GE 1072 อรพินท์ นาทอง. 2548 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

923 Basic English grammar คู่มือศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ - 2547 1 สกายบุ๊กส์

924 GMOs : ชีวิตวิปริตพันธ์ุ - 2547 1 สถาบันวิถีทรรศน์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

925 GMOs มหัศจรรย์หรือมหันตภัยของสหัสวรรษ - 2547 3 มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์ฯ

926 GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย สุวิมล กีรติพิบูล. 2547 5 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

927 Grammatical lessons of English. Book 1 พิทยา อนุกูล 2547 1 ทฤษฎี

928 Hope and courage ปราณี ธนะชานันท์, ผู้แปลและเรียบเรียง 2547 2 รีดเดอร์ส ไดเจสท์

929 Refresher mathematics อนุสรณ์ สรพรหม. 2547 1 สกายบุ๊กส์

930 การใช้ภาษาไทย จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, บรรณาธิการ 2547 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

931 การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร วราวุฒิ ครูส่ง. 2547 4 ดี สแควร์ อินเตอร์เนช่ันแนล

932 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2547 4 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

933 การสุขาภิบาลอาหาร สุมณฑา วัฒนสินธ์ุ. 2547 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

934 เก่งภาษาอังกฤษจากเพลง ชุดรักเรา--ไม่เก่าเลย ทักษิณา, แปลและเรียบเรียง 2547 1 One World

935 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับคอมพิวเตอร์ : ตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน… - 2547 5 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

936 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน - 2547 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

937 ความน่าจะเป็นและสถิติ ศุภชัย นาทะพันธ์. 2547 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

938 คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น. เล่มท่ี 4 - 2547 2 เอส.พี.ซี. บุ๊คส์

939 คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น. เล่มท่ี 5 : ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต                       ณาตยา ฉาบนาค 2547 2 เอส.พี.ซี. บุ๊คส์

940 คัมภีร์กริยา 3 ช่อง (ฉบับสมบูรณ์ท่ีสุด) ภูวนารถ รัศมีเพชร 2547 1 วันเวิลด์

941 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยา. MI 3131 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2547 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

942 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2547 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

943 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2547 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

944 คู่มือปฏิบัติการชีววิทยา. BI 1041 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 7 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

945 คู่มือพูดจีนกลาง ฉบับพกติดตัวท่องท่ัวโลก ยงชวน มิตรอารี 2547 5 เกลอเรียน

946 คู่มือเพาะเห็ด บรรณ บูรณะชนบท. 2547 1 เพ็ท-แพล้น พับลิชช่ิง
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

947 เคมี : เคมีค านวณ อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี - 2547 1 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

948 เคมี. 2 แชง, เรย์มอนด์. 2547 6 ท้อป/แมคกรอฮิล

949 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 : ทฤษฎีแบบฝึกหัดและเฉลย สุดจิต สงวนเรือง. 2547 1 วี.เจ. พร้ินต้ิง

950 เคมีท่ัวไป. เล่ม 2 : ทฤษฎีแบบฝึกหัดและเฉลย สุดจิต สงวนเรือง. 2547 3 วี.เจ. พร้ินต้ิง

951 เคมีพ้ืนฐาน. เล่ม 1 ประเสริฐ ศรีไพโรจน์. 2547 3 โรงพิมพ์ ส.พิจิตร การพิมพ์

952 เคมีพ้ืนฐาน. เล่ม 2 ประเสริฐ ศรีไพโรจน์. 2547 3 โรงพิมพ์ ส.พิจิตร การพิมพ์

953 เคมีวิทยาของน้ าและน้ าเสีย ม่ันสิน ตัณฑุลเวศม์ 2547 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

954 เคมีอินทรีย์ ไมซ์ลิด, แฮร์เบอร์ท. 2547 7 ท้อป/แมคกรอฮิล

955 เคมีอินทรีย์ 2. CM 222 (CH 222) วารุณี ยงสกุลโรจน์. 2547 2 คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามค าแหง

956 เคล็ดลับการแปรรูปน้ าผลไม้-สมุนไพรให้มีคุณภาพ เชษฐา ใจใส 2547 1 มติชน

957 แคลคูลัส 2. MA 1023 อนัญญา อภิชาตบุตร 2547 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

958 แคลคูลัส 2. MA 1023 อนัญญา อภิชาตบุตร 2547 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

959 จุลชีววิทยาท่ัวไป นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ 2547 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

960 จุลชีววิทยาปฏิบัติการ กัญจนา ธีระกุล ... [และคนอ่ืนๆ] 2547 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

961 จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน จ ารูญศรี พุ่มเทียน 2547 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

962 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สมใจ ศิริโภค 2547 5 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

963 ชีวเคมีเบ้ืองต้น (เคมีชีวิต) ประดิษฐ์ มีสุข. 2547 1 กลุ่มงานบริการการศึกษา ม.ทักษิณ

964 ชีวโมเลกุล สุกัญญา สุนทรส. 2547 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

965 ชีววิทยา - 2547 2 สุวีริยาสาสน์

966 ชีววิทยา 2 : ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต อาณาจักรมอเนอรา แบคทีเรีย พันธุศาสตร์… - 2547 6 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

967 ชีววิทยา สัตววิทยา. 1 : ล าดับโครงสร้างของส่ิงมีชีวิต การก าเนิดและ… - 2547 1 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

968 ชีววิทยา. 3 : โครโมโซม การแบ่งเซลล์ กฎของเมนเดล ปฏิกิริยาร่วมของยีน - 2547 5 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

969 ชีววิทยาของเซลล์ ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์. 2547 3 โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮ้าส์

970 ดอยค า : ของว่าง เคร่ืองด่ืม ดอกไม้ - 2547 1 มูลนิธิโครงการหลวง

971 โดเรมอนสอนคณิตศาสตร์. ตอนการแก้ปัญหาโจทย์ คันจิโร, โคบายาชิ. 2547 1 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

972 โดเรมอนสอนคณิตศาสตร์. ตอนเศษส่วน ทศนิยม คันจิโร, โคบายาชิ. 2547 1 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

973 ถนอม & แปรรูปอาหารเกษตร วิลาวรรณ์ ปิยะปราโมทย์. 2547 2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

974 ทฤษฎีจ านวน สมใจ จิตพิทักษ์. 2547 1 กลุ่มงานบริการการศึกษา

975 ทฤษฎีจ านวน : ความรู้เบ้ืองต้น การหารลงตัว จ านวนเฉพาะข้อเท็จจริงบางประการเก่ียวกับ…ณรงค์ ป้ันน่ิม. 2547 4 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

976 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ วัชรพร น่ิมนวล 2547 2 วังอักษร

977 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร วิไล รังสาดทอง. 2547 3 เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล

978 เทคโนโลยีชีวภาพอาหารการหมักและส่ิงแวดล้อม สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล. 2547 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

979 แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี… - 2547 1 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และฯ

980 แบคทีเรียท่ีเก่ียวข้องกับโรค นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ 2547 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

981 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น 1 วารุณี ยงสกุลโรจน์. 2547 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

982 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป บุษกร อุตรภิชาติ. 2547 1 กลุ่มงานบริการการศึกษา ม.ทักษิณ

983 ปฏิบัติการทางพันธุวิศวกรรม นภา ศิวรังสรรค์. 2547 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

984 ประมวลสาระชุดวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

985 ประมวลสาระชุดวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

986 ประวัติย่อของเวลา (พิมพ์คร้ังท่ี 13) ฮอว์กิง, สตีเฟน 2547 1 มติชน

987 แผนการฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2547- สถาบันอาหาร. ฝ่ายบริการวิชาการ 2547 1 สถาบันฯ

988 พจนานุกรมเคมี ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2547 4 โอเดียนสโตร์

989 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 : พ.ศ. 2522 ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2547-2549 - 2547 1 สูตรไพศาล

990 พีชคณิต : มโนคติเบ้ืองต้นทางพีชคณิต พหุนามและสมการพหุนาม จ านวนเชิงซ้อน… ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ. 2547 2 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

991 พีชคณิตนามธรรม วิชัย ช านิ 2547 3 กลุ่มงานบริการการศึกษา ม.ทักษิณ

992 พีชคณิตนามธรรมเบ้ืองต้น สมใจ จิตพิทักษ์ 2547 3 กลุ่มงานบริการการศึกษา ม.ทักษิณ

993 พูดอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (ชุดท่ี 1) วราลี สิทธิจินดาวงศ์. 2547 1 มัณธนาการพิมพ์

994 พูดอังกฤษเป็นเร็ว วราลี สิทธิจินดาวงศ์ 2547 5 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

995 ฟิสิกส์ : (กลศาสตร์ : หน่วยของการวัด กฎของการเคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ีภายใต้… - 2547 8 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

996 ฟิสิกส์. 1 บดินทร์ชาติ สุขบท. 2547 3 สกายบุ๊กส์

997 ฟิสิกส์. เล่ม 1 : ระดับอุดมศึกษา ยัง, ฮิวส์ ดี 2547 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

998 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 สมพงษ์ ใจดี. 2547 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

999 ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา. เล่ม 1 ยัง, ฮิวส์ ดี. 2547 3 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

1000 ภาษาคาใจ. ภาค 2 สังคีต จันทนะโพธิ 2547 1 เนช่ันบุ๊คส์ อินเตอร์เนช่ันแนล

1001 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว หล่ี, จ้ือ หมิน 2547 5 อิทธิเชษฐ์,

1002 ภาษาจีนหลักสูตรเร่งรัด ฉ่ีเสียน, เจ่ียน. 2547 2 บุ๊ค พอยท์

1003 ภาษาไทย 5 นาที. เล่ม 2 จ านงค์ ทองประเสริฐ 2547 1 ดวงแก้ว

1004 ภาษาไทยของเรา สมาคมภาษาและหนังสือแห่งฯ 2547 2 สถาพรบุ๊คส์

1005 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ โอภส์ แก้วจ าปา. 2547 2 โอเดียนสโตร์

1006 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบค้น สมพร แพ่งพิพัฒน์. 2547 2 โอเดียนสโตร์

1007 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและสืบค้น นันทา วิทวุฒิศักด์ิ. 2547 1 ดี.ดี.บุ๊คสโตร์

1008 เภสัชโภชนา สรจักร ศิริบริรักษ์. 2547 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1009 โภชนะบ าบัด อมรรัตน์ เจริญชัย. 2547 1 แสงแดด

1010 โภชนา-โรคาน่าฉงน สุทัศน์ ยกส้าน 2547 1 สารคดี

1011 มาตรการป้องกันการปนเป้ือนของเช้ือจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ฟุจิโอะ, อิโนะอุเอะ. 2547 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1012 รวมค าศัพท์เรียนจีนกลางกับหวังเหม่ยล่ี เฉิงเซ่ียงเหวิน. 2547 4 ทฤษฎี
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1013 รู้เรียนเขียนจีน เหยิน จ่ิงเหวิน. 2547 1 สุดสัปดาห์

1014 เรขาคณิต : ความรู้พ้ืนฐาน รูปสามเหล่ียม ความคล้าย วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส รูป… - 2547 1 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

1015 เรียนจีนกลางกับหวังเหม่ยล่ี เฉิงเซ่ียงเหวิน. 2547 9 ทฤษฎี

1016 เรียนภาษาจีนกลางจาก 100 ปริศนาค าทาย นิรามิส เกียรติบุญศรี. 2547 3 แสงสว่างเวิลด์เพรส

1017 เรียนรู้โปรแกรมชีวสารสนเทศด้วยตนเอง - 2547 4 สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และฯ

1018 วิทยาศาสตร์กับสังคม. GE 1032 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1019 วิศวกรรมการก าจัดน้ าเสีย. เล่มท่ี 5 เกรียงศักด์ิ อุดมสินโรจน์ 2547 1 เอส. อาร์.พร้ินต้ิง แมสโปรดักส์

1020 วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรม รุ่งนภา พงศ์สวัสด์ิมานิต. 2547 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1021 สถิติเบ้ืองต้น สายชล สินสมบูรณ์ทอง. 2547 2 จามจุรี โปรดักท์

1022 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัย ศิริชัย กาญจนวาสี. 2547 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1023 สนทนาจีนกลางยุคใหม่ เส่ียว อานต้า. 2547 2 ทฤษฎี

1024 สนุกสนทนาจีนกลางเพ่ือการบริการ - 2547 4 ทฤษฎี

1025 สมการเชิงอนุพันธ์ วิภาวรรณ สิงห์พร้ิง. 2547 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมฯ

1026 สมุดฝึกเขียนตัวอักษรจีนภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการส่ือสาร 1. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2547 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1027 ส่ือการเรียนการสอนรายวิชา แคลคูลัสแบบออนไลน์ วันชัย ลือไพบูลย์พันธ์ุ. 2547 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1028 เสน่ห์ภาษาไทย นิตยา กาญจนะวรรณ 2547 2 มติชน

1029 หลักการคณิตศาสตร์ ปิยรัตน์ จาตุรันตบุตร. 2547 2 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1030 หลักการวิเคราะห์อาหารด้วยประสาทสัมผัส ปราณี อ่านเปร่ือง. 2547 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1031 หลักคณิตศาสตร์ วิชัย ช านิ. 2547 1 กลุ่มงานบริการการศึกษา ม.ทักษิณ

1032 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 1 กฤษณา ชุติมา. 2547 4 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1033 อาณาจักรแห่งคณิตศาสตร์ - 2547 3 สหมิตรการพิมพ์

1034 อ่านสนุก-ปลุกส านึก อัจฉรา ชีวพันธ์ 2547 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1035 อ่านสนุก-ปลุกส านึก. เล่ม 2 อัจฉรา ชีวพันธ์ 2547 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1036 อินทรีย์เคมี 1 อุดม ก๊กผล. 2547 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1037 เอกภพสรรพส่ิงและมนุษยชาติ รอฮีม ปรามาส 2547 1 มติชน

1038 เอกสารค าสอนกิณวิทยาและไวรัสวิทยาทางการแพทย์. MT 4543 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1039 เอกสารค าสอนวิชาจุลชีววิทยาพ้ืนฐาน. MI 2112 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ 2547 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1040 เอกสารค าสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น. GE 1022 ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ 2547 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1041 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจิตวิทยากับชีวิต. GE 2123 - 2547 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1042 เอกสารประกอบการสอนวิชาอินทรีย์เคมีพ้ืนฐาน. CH 2233 สุวรรณี สายสิน. 2547 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1043 เอนไซม์ทางอาหาร ปราณี อ่านเปร่ือง. 2547 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1044 100 ประโยคพูดภาษาอังกฤษ สมชาย ชัยธนะตระกูล 2546 1 เพจ พลับลิสช่ิง

1045 Basic English grammar คู่มือศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการบริษัทสกายบุ๊กส์. 2546 2 สกายบุ๊กส์

1046 Brighter English เขียนส้ัน อ่านง่าย เข้าใจเร็ว บุญทรง สุวัตถี 2546 4 วันเวิลด์

1047 Dictionary of idioms สมชาย ชัยธนะตระกูล 2546 3 Vision Press

1048 English style English-Thai สมชาย ชัยธนะตระกูล 2546 1 ธรรมสาร

1049 Oops! ผิดอีกแล้ว! บ๊ิกส์, แอนดรูว์ 2546 1 ดับเบ้ิลนายน์ พร้ินต้ิง

1050 Readings in English for general purposes พิกุล บุณยรัตพันธ์ุ 2546 1 อีเลคทรอนิคส์ เวิลด์

1051 การใช้ภาษาไทย. 1 - 2546 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1052 การใช้ภาษาไทย. 2 - 2546 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1053 การตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ. MT 3522 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1054 การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช ศิวพงศ์ จ ารัสพันธ์ุ. 2546 2 สถาบันราชภัฎอุดรธานี

1055 การวิเคราะห์การถดถอย วิรัชช พานิชวงศ์. 2546 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

1056 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2546 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1057 เก่งภาษาอังกฤษ คุณคิด? ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ คาร์ล, โรเบิร์ต. 2546 1 สารสาร

1058 เก่งศัพท์ฉบับผู้ดีอังกฤษ รอน ค าอินไชย 2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1059 เกร็ดภาษาหนังสือไทย ส. พลายน้อย 2546 2 พิมพ์ค า

1060 คณิตศาสตร์ : การสอนและการเรียนรู้ อัมพร ม้าคนอง 2546 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1061 คณิตศาสตร์ท่ัวไป พิพัฒน์ เพริดพร้ิง. 2546 3 สุวีริยาสาส์น

1062 คนท าไวน์ = Winemaker I โชคชัย วนภู 2546 1 สมบูรณ์พร้ินต้ิง

1063 ความน่าจะเป็น พิพัฒน์ เพริดพร้ิง. 2546 1 สมคมส่งเสริมเทคโนดลยี (ไทยญ่ีปุ่น)

1064 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ ธีระศักด์ิ อุรัจนานนท์. 2546 4 สกายบุ๊กส์

1065 ความปลอดภัยของอาหาร บัญญัติ บุญญา. 2546 2 เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส

1066 ความปลอดภัยของอาหาร (การใช้ระบบ HACCP) สุมณฑา วัฒนสินธ์ุ. 2546 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1067 ความลับ 12 ประการของภาษาอังกฤษ ลอย ชุนพงษ์ทอง 2546 1 รัฐยาการพิมพ์

1068 คัมภีร์พิชิตการสอบภาษาอังกฤษฉบับเร่งรัด สวัสด์ิ ภู่ทอง 2546 3 ธารอักษร

1069 ค าเฉลยและคู่มือฝึกสนทนาของ"ภาษาจีนระดับต้น. 1 และ 2 เหยิน จ่ิงเหวิน. 2546 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1070 คู่มือการใช้ชุดทดสอบอาหาร 21 ชนิด : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่องค์กรท้องถ่ินและ... - 2546 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงฯ

1071 คู่มือครูปฏิกิริยาทางเคมี แฟรงค์, เดวิด วี. 2546 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

1072 คู่มือครูองค์ประกอบพ้ืนฐานทางเคมี แฟรงค์, เดวิด วี. 2546 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

1073 คู่มือเดินทางไทย-จีน เส่ียว อานต้า. 2546 2 ทฤษฎี

1074 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยา. MI 3131 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2546 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1075 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร. MT 4532 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1076 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2546 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1077 คู่มือปฏิบัติการชีววิทยา. BI 1041 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1078 คู่มือปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ. MT 4032 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1079 คู่มือปฏิบัติการวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์. MT 2512 - 2546 7 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1080 คู่มือและแนวข้อสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สถิติ - 2546 1 สกายบุ๊กส์

1081 เคมี. เล่ม 1 แชง, เรย์มอนด์. 2546 12 แมคกรอฮิล

1082 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 : ทฤษฎีแบบฝึกหัดและเฉลย สุดจิต สงวนเรือง. 2546 3 วี.เจ. พร้ินต้ิง

1083 เคมีวิเคราะห์ (พิมพ์คร้ังท่ี 6) ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์ 2546 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1084 เคมีวิเคราะห์ (พิมพ์คร้ังท่ี 7) ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์ 2546 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1085 เคมีอินทรีย์. CH 2263 พัชรี ภคกษมา 2546 7 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1086 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น. CM 221 (CH 221) ร าไพ สิริมนกุล. 2546 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามค าแหง

1087 แคลคูลัส ไอยเรส, แฟรงก์. 2546 6 ท้อป

1088 แคลคูลัส 1 ฉบับเสริมประสบการณ์ สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. 2546 1 วิทยพัฒน์

1089 แคลคูลัส 2. MA 1023 อนัญญา อภิชาตบุตร 2546 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1090 แคลคูลัส 2. MA 1023 อนัญญา อภิชาตบุตร 2546 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1091 โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ นิลรัตน์ กล่ินจันทร์. 2546 1 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1092 ง่ายๆ กับ "IT Audit" สถาบันแมจิกทูธิงค์ 2546 1 สถาบันแมจิก ทู ธิงค์,

1093 จับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด. ภาค 1 เศรษฐวิทย์ 2546 2 โรงพิมพ์เม็ดทราย

1094 จับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด. ภาค 2 เศรษฐวิทย์ 2546 2 โรงพิมพ์เม็ดทราย

1095 จุลินทรีย์กับการควบคุมสุขลักษณะการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ฟุจิโอะ, อิโนะอุเอะ. 2546 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1096 ชีววิทยา 1 ปรีชา สุวรรณพินิจ. 2546 3 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1097 ชีววิทยา 2 ปรีชา สุวรรณพินิจ. 2546 1 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1098 เตรียมสอบการเขียน Essays : TOEFL GMAT GRE ฉบับสมบูรณ์ ช านาญ ศุภนิตย์. 2546 2 สถาบัน ที.จี.อาร์.อี. (ประเทศฯ

1099 ทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยหนังสือพิมพ์ เฟรดริกสัน, เทอร่ี แอล 2546 1 โพสต์ บุ๊คส์

1100 ท่องกันดีนัก... รู้จักกันหรือเปล่า? พนิตนาฏ ชูฤก 2546 2 เม็ดทราย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1101 เทคนิคการสอนและรูปแบบการเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบวิชาคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น สมนึก ภัททิยธนี. 2546 2 คณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม

1102 เทคโนโลยีของแป้ง กล้าณงรงค์ ศรีรอต 2546 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1103 เทคโนโลยีโทรคมนาคมทฤษฎีข่าวสารและการเข้ารหัส ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ. 2546 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1104 นโยบายระบบอาหารไทย : ได้เวลาช่วยรัฐสร้างยุทธศาสตร์ชาติ - 2546 4 ซีทรู มีเดีย

1105 น่ารู้เร่ืองไวน์ นิธิยา รัตนาปนนท์ 2546 1 โอเดียนสโตร์

1106 ปฏิบัติการชีวเคมี อรนาถ สุนทรวัฒน์. 2546 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร

1107 ปทานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ : สาขาชีววิทยา ประภาศรี เทียนประเสริฐ. 2546 3 ชมรมเด็ก

1108 ประวัติย่อของเวลา (พิมพ์คร้ังท่ี 1) ฮอว์กิง, สตีเฟน 2546 1 มติชน

1109 ประวัติย่อของเวลา (พิมพ์คร้ังท่ี 10) ฮอว์กิง, สตีเฟน 2546 2 มติชน

1110 ประวัติย่อของเวลา (พิมพ์คร้ังท่ี 5) ฮอว์กิง, สตีเฟน 2546 2 มติชน

1111 ประวัติย่อของเวลา (พิมพ์คร้ังท่ี 9) ฮอว์กิง, สตีเฟน 2546 2 มติชน

1112 ปริศนาค าทายส่งเสริมการอ่าน จรีธร แหวนทอง. 2546 1 เบ็นพับลิชชิง

1113 เปิดโลกเคมี : ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนส าหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย - 2546 1 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1114 เปิดโลกเคมี : ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนส าหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับคู่มือครู - 2546 2 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1115 ฝึกพูด-อ่าน-เขียน-เรียนภาษาอังกฤษสไตล์นักเรียนนอก สิงหา คลังทิพย์ 2546 1 สารสาร มาร์เก็ตต้ิง

1116 พจนานุกรมเคมี ฉบับภาพประกอบ เวิร์ธเฮม, เจน. 2546 1 พูนเพ่ิมผลิตผล

1117 พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับง่ายและชัดเจน (จีนกลาง, แต้จ๋ิว) - 2546 5 รวมสาส์น

1118 พจนานุกรมชีววิทยา ฉบับภาพประกอบ สต็อคเลย์, คอริน. 2546 2 พูนเพ่ิมผลิตผล

1119 พจนานุกรมฟิสิกส์ ฉบับภาพประกอบ สต็อคเลย์, คอริน. 2546 1 พูนเพ่ิมผลิตผล

1120 พจนานุกรมศัพท์ชีววิทยา ชูชาติ ยังบรรเทา. 2546 2 โอเดียนสโตร์

1121 พีชคณิตย์เชิงเส้น ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2546 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1122 พูดจีนกลาง : คู่มือเดินทางฉบับเรียนเร็ว เส่ียว อานต้า. 2546 1 ทฤษฎี
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1123 พูดอังกฤษอย่างไรในชีวิตประจ าวัน ประเพศ ไกรจันทร์ 2546 2 พี. เอส. เพรส

1124 ฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจ าวัน อัจจิมา เกิดผล, ม.ล. 2546 2 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1125 ฟิสิกส์ บูชเช, เฟรดเดอริค เจ. 2546 10 ท้อป

1126 ฟิสิกส์ 1 - 2546 4 คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ฯ

1127 ฟิสิกส์ 1 ศรีธน วรศักด์ิโยธิน. 2546 1 สกายบุ๊กส์

1128 ฟิสิกส์. 1 บดินทร์ชาติ สุขบท. 2546 1 สกายบุ๊กส์

1129 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน เรืองชัย รักศรีอักษร. 2546 1 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1130 ฟิสิกส์พ้ืนฐานระดับมหาวิทยาลัย 1 ทวี ฉิมอ้อย. 2546 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1131 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 สมพงษ์ ใจดี. 2546 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1132 ภัยจากอาหาร. เล่ม 1 ทักษิณา ณ ตะก่ัวทุ่ง. 2546 1 ศิลปาบรรณาคาร

1133 ภาษาจีนหลักสูตรเร่งรัด ฉ่ีเสียน, เจ่ียน. 2546 1 บุ๊ค พอยท์

1134 ภาษาไทย 5 นาที. เล่ม 1 จ านงค์ ทองประเสริฐ 2546 2 ดวงแก้ว

1135 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและสืบค้น สนิท สัตโยภาส. 2546 2 ธารอักษร

1136 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล จารุณี กองพลพรหม ... [และคนอ่ืนๆ] 2546 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1137 ภาษาและวรรณกรรมสารฉบับภาษาและวรรณกรรมไม่เคยตาย - 2546 2 แซทโฟร์ พร้ินต้ิง

1138 ภาษาอังกฤษฉบับมือถือ เอกสิทธ์ิ เน้ือไม้หอม 2546 1 เค ทู คอนแทค

1139 ภาษาอังกฤษต้ังแต่เร่ิมต้น จนพูด อ่าน เขียนได้ : ฝึกอ่าน ฝึกพูด ฝึกเขียน พจนารถ พุทธิพงษ์ 2546 1 สารสาร มาร์เก็ตต้ิง

1140 ภาษาอังกฤษในพาดหัวข่าว ฉันทนา ไชยชิต 2546 5 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1141 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1. รหัสวิชา 20001201 จรัณย์ ศรีลาวงษ์ 2546 1 ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

1142 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร. 1 วัชรพร น่ิมนวล 2546 1 วังอักษร

1143 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร. 2 วัชรพร น่ิมนวล 2546 1 วังอักษร

1144 ภาษาอังกฤษส าเร็จรูป พร้อมเก่ง เพ่ือการท่องเท่ียว (ฉบับฮาร์ดคอร์) พงศ์พีระ ชวาลาธวัช. 2546 3 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1145 ภูมิปัญญาท่ีด่ืมได้ วัฒน์ วรรลยางกูร 2546 2 มติชน

1146 เมตริกซ์ พีชคณิตเชิงเส้น และการประยุกต์ : คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมและ… ศรีบุตร แววเจริญ. 2546 1 วงตะวัน

1147 ยาสัตว์ตกค้าง ความปลอดภัยทางอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค ศศิ เจริญพจน์. 2546 1 กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส านักฯ

1148 ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP สุวิมล กีรติพิบูล. 2546 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1149 รู้รักภาษาไทย เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาฯ 2546 3 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

1150 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส. III เลิศ สิทธิโกศล. 2546 1 สกายบุ๊กส์

1151 เรียนภาษาจีนกลาง : จากค าศัพท์และประโยคในชีวิตประจ าวัน นิรามิส เกียรติบุญศรี. 2546 5 แสงสว่างเวิลด์เพลส

1152 เรียนภาษาจีนกลาง : จากค าศัพท์และประโยคในชีวิตประจ าวัน นิรามิส เกียรติบุญศรี. 2546 3 แสงสว่างเวิลด์เพลส

1153 เรียนภาษาจีนกลาง : จากค าศัพท์และประโยคในชีวิตประจ าวัน นิรามิส เกียรติบุญศรี. 2546 1 แสงสว่างเวิลด์เพลส

1154 เรียนอังกฤษกับเร่ืองข าขันข้ันเบา...เบา หนวนอู้, แปล 2546 1 ทฤษฎี

1155 วัตถุเจือปนอาหาร. เล่ม 1 ศิวาพร ศิวเวชช. 2546 5 โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการฯ

1156 วิทยาศาสตร์กับสังคม. GE 1032 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 30 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1157 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - 2546 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1158 ศาสตร์และศิลป์ภาษาไทย เจริญ เจษฎาวัลย์ 2546 2 พอดี

1159 สถานการณ์และแนวโน้มอาหาร : ถึงเวลาสร้างนโยบายอาหารแห่งชาติ อนุช อาภาภิรม. 2546 5 ซีทรู มีเดีย

1160 สถิติพ้ืนฐานส าหรับนักวิทยาศาสตร์ สมจิต วัฒนาชยากูล. 2546 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1161 สถิติวิเคราะห์ สายชล สินสมบูรณ์ทอง. 2546 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

1162 สนทนาภาษาจีน การุณย์, หล่ี. 2546 7 สายธาร

1163 สบายๆ เม่ือจับไมค์พูดอังกฤษ งามพร้ิง รุ่งโรจน์ดี 2546 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยฯ

1164 หลักการปฏิบัติการเคมีท่ัวไป ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ. 2546 1 ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1165 หลักการพ้ืนฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สุนทร โสตถิพันธ์ุ.                                                                               2546 4 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1166 หลักปฏิบัติเพ่ือการป้องกันมลพิษ (เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด) : ส าหรับอุตสาหกรรม... - 2546 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1167 หลักพันธุศาสตร์ - 2546 1 สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย

1168 หลักภาษาไทย : ฉบับนักเรียน นักศึกษา วันเพ็ญ เทพโสภา 2546 1 พัฒนาศึกษา

1169 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ศันสนีย์ สุวรรณเจตต์. 2546 2 พิสิษฐ์การพิมพ์

1170 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ปรียา ไชยสมคุณ. 2546 1 ประสานมิตร

1171 อ่าน 68 สันธาน อ่านเร็วอ่านคล่อง คร้ังละสองประโยค จรรยา อินทร์อ๋อง 2546 1 ศูนย์ภาษา ไอ.โอ.ยู.

1172 อ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ผล เศรษฐวิทย์ 2546 4 โรงพิมพ์เม็ดทราย

1173 อาหารไทย : ความเป็นไทใครคุกคาม - 2546 4 ซีทรู มีเดีย

1174 เอกสารค าสอนวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์. MT 2512 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 8 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1175 เอกสารประกอบการสอนจุลชีววิทยา. MI 3133 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ 2546 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1176 เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการอินทรีย์เคมี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1177 เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยากับชีวิต. GE 2123 - 2546 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1178 เอกสารประกอบการสอนวิชาโลกทัศน์กับการด าเนินชีวิต. GE 1003 ธีรโชติ เกิดแก้ว. 2546 7 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1179 เอกสารประกอบการสอนวิชาสุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. GE 1072 ชะวะลีพร ภวภูตานนท์ฯ ... [และคนอ่ืนๆ] 2546 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1180 เอกสารประกอบการสอนวิชาสุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. GE 1072 ชะวะลีพร ภวภูตานนท์ฯ ... [และคนอ่ืนๆ] 2546 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1181 เอกสารประกอบการสอนวิชาสุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. GE 1072 อังคะนา ศรีตะลา. 2546 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1182 เอดส์ : การรักษา ยา และวัคซีน ปราโมทย์ ธีรพงษ์ 2546 1 โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันฯ

1183 ไอซีทีเพ่ือการศึกษาไทย ยืน ภู่วรวรรณ. 2546 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1184  รู้จักอาหารจากฉลาก - 2545 1 หมอชาวบ้าน

1185 Communication skills in technical English พิทยา อนุกูล. 2545 4 ทฤษฎี

1186 English grammar for competition จรรยา อินทร์อ๋อง 2545 1 ศูนย์ภาษา I.O.U.

1187 Exercises towards proficiency of English words. Book II พิทยา อนุกูล 2545 1 ทฤษฎี

1188 กฎ 99 ข้อท่ีควรทราบเพ่ือพัฒนาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ จุลนรี อัชชนียะสกุล 2545 1 สกายบุ๊กส์
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หน้าท่ี  55

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1189 กฎหมายการค้าโลก ว่าด้วยสินค้าเกษตร อาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีคนไทยควรรู้ สุธาบดี สัตตบุศย์. 2545 7 เอส. เอ. 21 จ ากัด

1190 กราฟ ตาราง และสมการส าหรับการวิจัยทางสุขภาพ วีระศักด์ิ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 2545 2 โอเอส พร้ินต้ิง เฮาส์

1191 การแก้ปัญหาท่ีเหมาะท่ีสุดในเชิงปฏิบัติส าหรับอุตสาหกรรม กรุง สินอภิรมย์สราญ 2545 1 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1192 การควบคุมจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ฟุจิโอะ, อิโนะอุเอะ. 2545 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1193 การควบคุมจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ฟุจิโอะ, อิโนะอุเอะ. 2545 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1194 การใช้ภาษาไทย. 1 - 2545 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1195 การตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ. MT 3522 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1196 การถนอมอาหาร พรพล รมย์นุกูล. 2545 1 โอเดียนสโตร์

1197 การถ่ายเทความร้อน สุนันท์ ศรัณยนิตย์. 2545 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญ่ีปุ่น)

1198 การปนเป้ือนอะลูมิเนียมในเน้ือปลาท่ีอบโดยใช้อะลูมิเนียมฟอยล์ห่อหุ้ม - 2545 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1199 การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ GMP กฎหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2545 10 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1200 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอาหาร 7 ชนิดท่ี Candida albicans สามารถสร้าง… ปวิชยา จ าเริญ... [และคนอ่ืน ๆ] 2545 1 -

1201 การวิเคราะห์การถดถอย วิรัชช พานิชวงศ์. 2545 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

1202 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงธุรกิจ ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย. 2545 3 ป่ินเกล้าการพิมพ์

1203 การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร ผจงจิต อินทสุวรรณ. 2545 2 พ.ศ. พัฒนา

1204 การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Food safety & hygiene เพ่ือระบบคุณภาพของ… การอบรมเชิงปฏิบัติการ : (2545 :... 2545 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1205 เกมภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก เลวิส, กอร์ดอน 2545 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

1206 เกร็ดภาษาหนังสือไทย เล่ม 1 ส. พลายน้อย 2545 3 พิมพ์ค า

1207 เกร็ดภาษาหนังสือไทย เล่ม 2 ส. พลายน้อย 2545 3 พิมพ์ค า

1208 ข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านความม่ันคงทางอาหาร - 2545 5 คณะท างานยกร่างและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ

1209 คณิตศาสตร์ท่ัวไป อนุสรณ์ สรพรหม. 2545 1 สกายบุ๊กส์

1210 ความน่าจะเป็น : ทฤษฎีและการประยุกต์ รัชกมล กบิลจิตต์. 2545 2 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
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หน้าท่ี  56

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1211 ความปลอดภัยของอาหาร (การใช้ระบบ HACCP) สุมณฑา วัฒนสินธ์ุ. 2545 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1212 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการจัดการเอกสารและหลักการจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร สมสรวง พฤติกุล. 2545 1 สถาบันพระปกเกล้า

1213 คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น นอร์ตัน, ปีเตอร์ 2545 6 แมคกรอ-ฮิล

1214 คัมภีร์แห่งไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ : สมบูรณ์แบบท่ีสุดในประวัติศาสตร์ ลอย ชุนพงษ์ทอง 2545 2 รัฐยาการพิมพ์

1215 ค าไทยท่ีมักเขียนและใช้กันผิด. เล่ม 2 ดนัย เมธิตานนท์ 2545 1 ไททรรศน์

1216 ค ามีคม : ว่าด้วยภาษา วัฒนธรรมและอ านาจ นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2545 3 มติชน

1217 คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - 2545 32 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

1218 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยา. MI 3131 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2545 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1219 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2545 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1220 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2545 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1221 คู่มือปฏิบัติการวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์. MT 2512 - 2545 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1222 คู่มือละเลิกการด่ืมนม บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. 2545 1 รวมทรรศน์

1223 เคมี : วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 บราวน์, ธีโอเดอร์ แอล. 2545 7 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

1224 เคมี. เล่ม 1 แชง, เรย์มอนด์. 2545 3 แมคกรอฮิล

1225 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 ฉบับรวบรัด ลัดดา มีศุข. 2545 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1226 เคมีพ้ืนฐาน. เล่ม 1 ประเสริฐ ศรีไพโรจน์. 2545 2 สุพีเรียพร้ิงต้ิงเฮาส์

1227 เคมีและสสาร - 2545 2 ไมเนอร์ คอร์ปอเรช่ัน

1228 เคมีอาหาร นิธิยา รัตนาปนนท์ 2545 2 โอเดียนสโตร์

1229 เคมีอินทรีย์ พัชรี ภคกษมา 2545 19 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1230 แคลคูลัส 1 สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. 2545 3 วิทยพัฒน์

1231 แคลคูลัส 2. MA 1023 อนัญญา อภิชาตบุตร 2545 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1232 แคลคูลัส. 2 อนัญญา อภิชาตบุตร 2545 3 วิทยพัฒน์
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หน้าท่ี  57

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1233 แคลคูลัสสามวัน ธีระพันธ์ุ สันติเทวกุล. 2545 1 โรงพิมพ์ธรรมสาร

1234 จีโนมและเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ : ปฏิบัติการอาร์เอพีดีและเอเอฟแอลพี สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. 2545 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1235 จีโนมิกส์ภาษาแห่งชีวิต - 2545 2 มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์ฯ

1236 จุลชีววิทยาทางอาหาร บุษกร อุตรภิชาติ. 2545 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ

1237 จุลชีววิทยาทางอาหาร สุมณฑา วัฒนสินธ์ุ. 2545 4 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1238 ชีววิทยา : ปฏิบัติการ สิริภัทร์ พราหมณีย์. 2545 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1239 ฐานข้อมูลอ้างอิงบัญชีวัตถุอันตราย : ข้อควรรู้ส าหรับการควบคุมและประกอบการเก่ียว... - 2545 3 ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการฯ

1240 ด่ืมอย่างไรให้สุขภาพดี (วิธีท าให้สุราแปรคุณภาพเป็นสารบ ารุงร่างกาย) - 2545 1 สุขภาพใจ

1241 ต าราว่าด้วยการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ มานิต มานิตเจริญ 2545 3 รวมสาส์น

1242 ติวเข็ม Maths Entrance ชาญชัย เลิศบัณฑรกุล 2545 2 เอส.พี.ซี. พร้ินต้ิง

1243 ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ ประชุม สุวัตถี. 2545 1 โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการฯ

1244 ทักษะการเขียนภาษาไทย ดวงใจ ไทยอุบุญ 2545 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1245 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ สมุทร เซ็นเชาวนิช 2545 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1246 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ วชิราพร พุ่มบานเย็น 2545 1 Soft Press

1247 นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร ส านักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 2545 2 กองทุนพัฒนานวัตกรรม

1248 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ ดวงพร คันธโชติ. 2545 1 โอเดียนสโตร์

1249 แบบรูปและความสัมพันธ์ = Pattern & relation นวลน้อย เจริญผล. 2545 1 ดอกหญ้าวิชาการ

1250 แบบเรียนลัดภาษาจีนกลาง. เล่มท่ี 1 ชาตรี แซ่บ้าง 2545 1 โรงเรียนเสริมภูมิปัญญาประชานิเวศน์ 3(ALC)

1251 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ นินนาท์ โชติบริบูรณ์ 2545 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ

1252 แปรรูปอาหาร : ทางออกของเศรษฐกิจอาหารไทยในอนาคต ส านักงานสนับสนุนการพัฒนาฯ 2545 9 ส านักงานสนับสนุนการพัฒนาฯ

1253 แผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ 2545 4 สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ

1254 พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ) เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ. 2545 1 รวมสาส์น
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หน้าท่ี  58

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1255 พจนานุกรมส านวนจีน-ไทย เชิดชัย ผาสุพงษ์ 2545 5 พู่กันจีน

1256 พ้ืนฐานการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ศรีวิไล พลมณี. 2545 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1257 ฟิสิกส์. 2 - 2545 2 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1258 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย ไฟฟ้า-แม่เหล็ก ปิยะรัตน์ พราหมณี. 2545 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1259 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัยไม่ยาก 1 สมโภชน์ อ่ิมเอิบ. 2545 1 บ.ส.พิจิตรการพิมพ์

1260 ฟิสิกส์และพลังงาน - 2545 2 ไมเนอร์ คอร์ปอเรช่ัน

1261 ภาษาไทยกับการส่ือสาร นริศรา เกตวัลห์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2545 3 ต้นไม้น้ า

1262 ภาษาไทยใช้ E-N-T จงชัย เจนหัตถการกิจ 2545 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1263 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและสืบค้น สนิท สัตโยภาส. 2545 2 ธารอักษร

1264 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1 แก้วกานต์ ภูมิศรีแก้ว 2545 2 ประสานมิตร

1265 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1 ยุพยงค์ โสรัจประสพสันติ 2545 2 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ

1266 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 2 สุภาพ รุ่งเจริญ 2545 2 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ

1267 ภาษาไทยหลากหลายส าเนียง : ความรู้ท่ีผู้ก าหนดนโยบายและแผนภาษา ธีระพันธ์ ล. ทองค า. 2545 3 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการฯ

1268 ภาษาในสังคมไทย : ความหลากหลาย การเปล่ียนแปลง และการพัฒนา อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ 2545 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1269 ภาษาและการสอน ศรีวิไล พลมณี. 2545 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1270 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ นิลรัตน์ กล่ินจันทร์ 2545 1 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณฯ

1271 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1. รหัสวิชา 20001201 จรัณย์ ศรีลาวงษ์. 2545 1 ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

1272 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ ศิริลักษณ์ ล้ิมภักดี 2545 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

1273 มาตรการป้องกันการปนเป้ือนของเช้ือจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ฟุจิโอะ, อิโนะอุเอะ. 2545 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1274 เรียนภาษาไทยง่าย ๆ สไตล์ครูลิลล่ี กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ 2545 1 สุดสัปดาห์

1275 เรียนภาษาไทยง่าย ๆ สไตล์ครูลิลล่ี กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ 2545 1 สุดสัปดาห์

1276 วิธีเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ปล่ัง พลอยพรหม 2545 1 รวมสาส์น
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1277 ศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน - 2545 2 ราชบัณฑิตยสถาน

1278 ศัพท์ไทยใช้คล่อง เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช 2545 1 อักษรเจริญทัศน์

1279 สนทนาภาษาจีนกลางใน 28 วัน (ส าเนียงปักก่ิง) วัชระ ชีวะโกเศรษฐ. 2545 4 ทฤษฎี

1280 สรรค์ค าสร้างประโยค เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช 2545 1 อักษรเจริญทัศน์

1281 สุราในสังคมไทย : ผลการศึกษาโครงการศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับ... อดิศวร์ หลายชูไทย 2545 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1282 หนูพัดสัมผัสคณิตศาสตร์ วิจิตรา อุปการนิติเกษตร. 2545 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

1283 หลักการแปล : กิจกรรมสู่ความเข้าใจ สัญฉวี สายบัว. 2545 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1284 หลักเคมีท่ัวไป เล่ม 1 กฤษณา ชุติมา. 2545 4 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1285 หลักชีววิทยา สุพจน์ ใช้เทียมวงศ์. 2545 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1286 หลักภาษาไทย ก าชัย ทองหล่อ 2545 2 รวมสาส์น

1287 หลักภาษาไทย : อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ อุปกิตศิลปสาร, พระยา. 2545 3 ไทยวัฒนาพานิช

1288 อนาคตท่ีเกิดใหม่ = A future reborn : เทคโนโลยี EM ศตวรรษท่ี 21 ฮิหงะ, เทรูโอะ 2545 1 อี เอ็ม คิวเซ

1289 อ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ผล เศรษฐวิทย์ 2545 1 เม็ดทราย

1290 อาหารขยะคร่าชีวิต ภาณุ อัมพรบุพชา. 2545 1 รวมทรรศน์

1291 อาหารไทย : ผลิตเพ่ือใครคนไทยฤาต่างชาติ ส านักงานสนับสนุนการพัฒนาฯ 2545 8 ส านักงานสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

1292 อินทรีย์เคมี. II - 2545 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1293 เอกสารการสอนชุดวิชาความคิดเชิงวิเคราะห์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1294 เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1295 เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1296 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1297 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1298 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1299 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1300 เอกสารค าสอนวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์. MT 2512 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1301 เอกสารค าสอนวิชาจุลชีววิทยาพ้ืนฐาน. MI 2112 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ 2545 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1302 เอกสารค าสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น. GE 1022 ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ 2545 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1303 เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการอินทรีย์เคมี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1304 เอกสารประกอบการสอนวิชา GE 1003 โลกทัศน์กับการด าเนินชีวิต ธีรโชติ เกิดแก้ว. 2545 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1305 เอกสารประกอบการสอนวิชาสังคมไทยในโลกปัจจุบัน    - 2545 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1306 เอกสารประกอบการสอนวิชาสุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. GE 1072 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1307 GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย สุวิมล กีรติพิบูล. 2544 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1308 What's up doc? นพดล สโรบล 2544 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984)

1309 What's up doc? นพดล สโรบล 2544 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984)

1310 กลวิธีการสอนอาหารและโภชนาการ ประหยัด สายวิเชียร. 2544 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1311 การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ สิริพร ทิพย์คง. 2544 2 ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ

1312 การเขียนเชิงปฏิบัติการ กองเทพ เคลือบพณิชกุล 2544 2 โอเดียนสโตร์

1313 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม พรพรรณ เลิศทวีสินธ์ุ. 2544 1 องค์การค้าของคุรุสภา

1314 การใช้ภาษาไทย. 2 - 2544 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1315 การตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ. MT 3522 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1316 การเปล่ียนแปลงของภาษา : ภาษาอังกฤษผ่านกาลเวลา น้ าทิพย์ ภิงคารวัฒน์ 2544 2 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1317 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2544 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1318 การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพ่ือการตัดสินใจ กัลยา วานิชย์บัญชา. 2544 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1319 การสร้างระบบเพ่ือศึกษาค่าความหนืดในอาหารเหลวแบบ Continuous recording tube สุวรรณ หอมหวล. 2544 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1320 เขียนอย่างไรสไตล์อังกฤษ อรัญญา งามวงศ์. 2544 1 สารสาร มาร์เก็ตต้ิง
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1321 คณิตศาสตร์ค ากลอน : คู่มือพัฒนาทักษะความคิดทางคณิตศาสตร์ อนุชิต ล้ ายอดมรรคผล. 2544 4 กระดาษสา

1322 คณิตศาสตร์มหัศจรรย์ : คู่มือการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ - 2544 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

1323 คลังค า นววรรณ พันธุเมธา 2544 1 อมรินทร์

1324 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน มุกดา สุขสวัสด์ิ 2544 3 โอเดียนสโตร์

1325 คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น นอร์ตัน, ปีเตอร์ 2544 2 แมคกรอ-ฮิล

1326 คู่มือความปลอดภัยของอาหาร (ฉบับกระเป๋า) : ส าหรับพนักงานผลิตและบริการอาหาร... สุมณฑา วัฒนสินธ์ุ. 2544 3 เอส. บี. บิซิเนส

1327 คู่มือแนะน าการใช้งาน The geometer's sketchpad : ซอฟต์แวร์ส ารวจเชิงคณิตศาสตร์... ชานัน, สตีเว่น. 2544 1 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาฯ

1328 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร. MT 4532 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1329 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2544 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1330 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2544 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1331 คู่มือปฏิบัติการชีววิทยา. BI 1041 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1332 คู่มือปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ. MT 4032 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1333 คู่มือปฏิบัติการวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์. MT 2512 - 2544 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1334 คู่มือวิชาการเร่ืองพิษภัยในอาหาร นัยนา ใช้เทียมวงศ์. 2544 1 กองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย

1335 คู่มืออ้างอิง The geometer's sketchpad : ซอฟต์แวร์ส ารวจเชิงคณิตศาสตร์เรขาคณิตพลวัต - 2544 2 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาฯ

1336 เคมี. 2 = Chemistry แชง, เรย์มอนด์. 2544 2 แมคกรอฮิล

1337 เคมีท่ัวไป 1 = General chemistry 1 มานพ พราหมณโชติ. 2544 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามค าแหง

1338 เคมีฟิสิกัล 1 = Physical chemistry I : CH 243 วิชัย ธรานนท์. 2544 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1339 เคมีฟิสิกัล 2 = Physical chemistry 2 : CH 343 ปรีชา พหลเทพ. 2544 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1340 เคมีอินทรีย์ 1. CM 222 (CH 222) = Organic chemistry 1 วารุณี ยงสกุลโรจน์. 2544 2 คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามค าแหง

1341 เคมีอินทรีย์ 2 = Organic chemistry II : CH 323 ธิติมา รุกขไชยศิริกุล. 2544 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1342 แคลคูลัส I ส าหรับ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับเสริมประสบการณ์ เล่ม 1) วิศิษฎ์ เดชพันธ์. 2544 3 บุ๊คเน็ท
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  62

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1343 งานวิจัยเร่ืองการพิสูจน์มิติเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์ด้วยคณิตศาสตร์ ปรเมสฐ์ บุญศรี. 2544 1 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1344 จุลชีววิทยาของอาหารและนม พวงพร โชติกไกร. 2544 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1345 จุลชีววิทยาปฏิบัติการ กัญจนา ธีระกุล ... [และคนอ่ืนๆ] 2544 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1346 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สมใจ ศิริโภค. 2544 1 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1347 จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิงประตูสู่โลกระดับจุลภาค บัญชา ธนบุญสมบัติ 2544 1 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

1348 โจทย์ 3000 ข้อ เคมี กอลด์เบอร์, เดวิด อี. 2544 2 แมคกรอฮิล

1349 ชีวเคมี - 2544 1 โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันฯ

1350 ชีวเคมี ประเสริฐ ศรีไพโรจน์ 2544 1 ประกายพรึก

1351 ชีวเคมี 1 สุนันทา ภิญญาวัธน์ 2544 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1352 ชีวเคมี 2 สุนันทา ภิญญาวัธน์ 2544 4 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1353 ชีวเคมีเบ้ืองต้น เรืองลักขณา จามิกรณ์ 2544 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1354 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อม ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และฯ 2544 1 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และฯ

1355 แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดี (จี.เอ็ม.พี.) : ตามประกาศกระทรวง... ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2544 1 โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

1356 แบคทีเรียท่ีเก่ียวข้องกับโรค นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ 2544 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1357 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรฯ 2544 1 ส านักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1358 ปฏิบัติการเคมี 2 พิทยา สีสด. 2544 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1359 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น วารุณี ยงสกุลโรจน์. 2544 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1360 พาไปดูฝร่ังเขาออกเสียง เศรษฐวิทย์ 2544 1 โรงพิมพ์เม็ดทราย

1361 ภาษาไทยธุรกิจ แก้วตา กรุงวงศ์ 2544 2 เฟิสท์ ออฟเซท

1362 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและสืบค้น วรมน ล้ิมมณี ... [และคนอ่ืนๆ] 2544 2 สถาบันราชภัฎสวนดุสิต

1363 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและทักษะการเรียน - 2544 2 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

1364 ภาษาอังกฤษเม่ือคุณไปนอก. เล่ม 1 วิภาดา กิตติโกวิท, แปล 2544 1 นานมีบุ๊คส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1365 ภาษาอังกฤษเม่ือคุณไปนอก. เล่ม 2 วิภาดา กิตติโกวิท, แปล 2544 1 นานมีบุ๊คส์

1366 ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP สุวิมล กีรติพิบูล. 2544 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1367 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย : การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง และราชาศัพท์ ผะอบ โปษะกฤษณะ, คุณหญิง. 2544 3 รวมสาส์น (1977)

1368 วิทยาศาสตร์กับสังคม อ านาจ เจริญศิลป์ 2544 1 โอเดียนสโตร์

1369 วิทยาศาสตร์กับสังคม. GE 1032 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1370 วิทยาศาสตร์กับสังคม. GE 1032 (พิมพ์คร้ังท่ี 2) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1371 สมการเชิงอนุพันธ์ พรชัย สาตรวาหา. 2544 1 พิทักษ์การพิมพ์

1372 สุราในสังคมไทย : ผลการศึกษาโครงการศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการบริโภค… อดิศวร์ หลายชูไทย 2544 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1373 หลักการแปรรูปอาหารเบ้ืองต้น นิธิยา รัตนาปนนท์. 2544 1 โอเดียนสโตร์

1374 หลักสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป อัจฉรีย์ จันทลักขณา. 2544 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1375 เห็ดและราในประเทศไทย ปรเมท รักษวงศ์ 2544 1 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

1376 อ่านสนุก-ปลุกส านึก อัจฉรา ชีวพันธ์ 2544 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1377 อ่านอังกฤษให้สัมฤทธ์ิผล สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์ 2544 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1378 อาหารปนเป้ือน สหประชาชาติ. โครงการส่ิงแวดล้อม. 2544 1 สถาบันการแปลหนังสือ กรมวิชาการ

1379 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม มลศิริ วีโรทัย. 2544 2 พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

1380 เอกสารการสอนชุดวิชาการประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1381 เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1382 เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1383 เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. หน่วยท่ี 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1384 เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. หน่วยท่ี 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1385 เอกสารค าสอนภาษาไทยกับการส่ือสาร. GE 1043 นริศรา เกตวัลห์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2544 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1386 เอกสารค าสอนวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์. MT 2512 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1387 เอกสารค าสอนวิชาจุลชีววิทยาพ้ืนฐาน. MI 2112 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ 2544 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1388 เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการอินทรีย์เคมี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1389 เอกสารประกอบการสอนวิชา GE 1003 โลกทัศน์กับการด าเนินชีวิต ธีรโชติ เกิดแก้ว. 2544 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1390 เอกสารประกอบการสอนวิชา GE 1003 โลกทัศน์กับการด าเนินชีวิต ธีรโชติ เกิดแก้ว. 2544 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1391 เอกสารประกอบการสอนวิชา GE 1003 โลกทัศน์กับการด าเนินชีวิต ธีรโชติ เกิดแก้ว. 2544 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1392 เอกสารประกอบการสอนวิชา GE 1003 โลกทัศน์กับการด าเนินชีวิต ธีรโชติ เกิดแก้ว...[และคนอ่ืน ๆ] 2544 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1393 เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนเพ่ือการส่ือสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1394 เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยากับชีวิต. GE 2123 - 2544 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1395 24 ช่ัวโมงกับภาษาไทย : ข้ันพ้ืนฐาน อนุชา วรรณกร 2543 2 ไทยแลงเกวจสเตช่ัน

1396 Classical English grammar for all : clear, simple explanation of key.. อบรม สินภิบาล 2543 2 โรงเรียนอบรมภาษาต่างประเทศ

1397 GMOs มหัศจรรย์หรือมหันตภัยของสหัสวรรษ - 2543 1 มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์ฯ

1398 Good in English เก่งภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกหัดมหัศจรรย์ คุรุมิตร 2543 2 ทฤษฎี

1399 การตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ. MT 3522 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2543 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1400 การทดสอบความไวต่อยาของเช้ือวัณโรค : การประยุกต์ทางคลินิกและเพ่ือ... - 2543 1 National Center for Genetic Eng...

1401 การเพาะเห็ดฟาง บุญส่ง วงศ์เกรียงไกร. 2543 1 ชมรมนักเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

1402 การย่อความ ไพรถ เลิศพิริยกมล. 2543 2 สุวีริยาสาส์น

1403 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2543 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1404 การหาค่าเหมาะสมท่ีสุด : หลักการพ้ืนฐานและข้ันตอนวิธีการ ธนัญชัย ลีภักด์ิปรีดา 2543 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1405 ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น สุรินทร์ ขนาบศักด์ิ. 2543 1 ธนบรรณการพิมพ์

1406 ความปลอดภัยของอาหาร (การใช้ระบบ HACCP) สุมณฑา วัฒนสินธ์ุ. 2543 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1407 ค าไทยท่ีมักเขียนและใช้กันผิด. เล่ม 1 ดนัย เมธิตานนท์ 2543 1 ไททรรศน์

1408 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของแหนมในเขตกรุงเทพมหานคร อิสยา จันทร์วิทยานุชิต 2543 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1409 คู่มือเคมีฟิสิกัล 1 วิชัย ธรานนท์. 2543 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1410 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร สุมาลี เหลืองสกุล 2543 3 ชัยเจริญ

1411 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2543 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1412 เคมีท่ัวไป 1. CM 111 มานพ พราหมณโชติ. 2543 3 คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามค าแหง

1413 เคมีท่ัวไป 2 มานพ พราหมณโชติ. 2543 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1414 เคมีประยุกต์ ชัยยุทธ ช่างสาร. 2543 1 ว. เพ็ชรสกุล

1415 เคมีพ้ืนฐาน สมรวดี ฟักผลงาม. 2543 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1416 เคมีฟิสิกัล 3 ไกรฤกษ์ อบรมสุข. 2543 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1417 เคมีฟิสิกัล 3 ไกรฤกษ์ อบรมสุข. 2543 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1418 เคมีวิเคราะห์ ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์ 2543 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1419 เคมีวิเคราะห์ 2 ธวัชชัย ศรีวิบูลย์ 2543 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1420 เคมีวิเคราะห์ 2 เร่ืองโครมาโทกราฟีของเหลวท่ีมีสมรรถนะสูง วัชรี ชาติกิตติคุณวงศ์ 2543 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1421 เคมีอินทรีย์ เกษร พะลัง. 2543 5 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1422 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น. CM 221 (CH 221) ร าไพ สิริมนกุล. 2543 8 คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามค าแหง

1423 จุลชีววิทยาปฏิบัติ สุพจน์ ใช้เทียมวงศ์ 2543 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1424 โจทย์ 3000 ข้อแคลคูลัส เมนเดลสัน, เอลเลียต. 2543 1 แมคกรอฮิล อินเตอร์เนช่ันแนลฯ

1425 ชีวเคมี - 2543 6 มหาวิทยาลัยมหิดล

1426 ชีวเคมี 2 เรืองลักขณา จามิกรณ์ 2543 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1427 ชีวเคมีทางโภชนาการ สุนีย์ สหัสโพธ์ิ 2543 2 โอเดียนสโตร์

1428 ชีววิทยา วิลเลียมส์, กาเรธ. 2543 1 นานมีบุ๊คส์

1429 ชีววิทยาเบ้ืองต้น. BI 103 ณพพร ด ารงศิริ. 2543 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1430 เตรียมตัวไปอ่านข่าว เศรษฐวิทย์ 2543 2 Mild
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1431 เทคโนโลยีชีวภาพ : การปรับแต่งพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตด้วยเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ปรีชา ประเทพา. 2543 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1432 ปฏิบัติการเคมี 2 กุลยา จงศิริลักษณ์. 2543 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1433 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ปริมาณ ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์. 2543 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1434 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษจากข่าว ปรีมา มุ่งมาตร 2543 1 รวมสาส์น (1977)

1435 ฟิสิกส์ - 2543 12 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

1436 ฟิสิกส์ 1 - 2543 12 คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ฯ

1437 ฟิสิกส์ 2 - 2543 14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1438 ฟิสิกส์ของวัสดุ ศุภสโรช หม่ืนสิทธ์ิ 2543 1 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1439 ฟิสิกส์เชิงสถิติเบ้ืองต้น นิคม ชูศิริ. 2543 1 กลุ่มงานส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

1440 ภาษากับการส่ือสาร. รายวิชา 080 176 มหาวิทยาลัยศิลปกร. คณะอักษรศาสตร์. 2543 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

1441 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2543 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1442 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ ศิริลักษณ์ ล้ิมภักดี 2543 2 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

1443 รายงานการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ - 2543 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

1444 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง - 2543 2 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และฯ

1445 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยจากอดีตสู่อนาคต - 2543 1 มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์ฯ

1446 วิศวกรรมการก าจัดน้ าเสีย. เล่มท่ี 4 เกรียงศักด์ิ อุดมสินโรจน์ 2543 1 มหาวิทยาลัยรังสิต

1447 วิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย 2020 : สถานภาพและยุทธศาสตร์ - 2543 1 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และฯ

1448 สถิติเบ้ืองต้น ชูศรี พันธ์ุทอง 2543 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1449 สรุปสถานการณ์สุขาภิบาลอาหาร : ข้อเสนอต่อการจัดการด้านความสะอาดปลอดภัย… - 2543 6 กองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย

1450 สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยฯ 2543 1 โอเดียนสโตร์

1451 สารสนเทศในบริบทสังคม ประภาวดี สืบสนธ์ิ. 2543 5 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

1452 หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น. เล่ม 5 นฤชิต แววศรีผ่อง 2543 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1453 อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโตรสโกปี ลาวัลย์ ศรีพงษ์. 2543 3 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

1454 อ่านอังกฤษให้สัมฤทธ์ิผล สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์ 2543 3 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1455 อินทรีย์เคมี 1 อุดม ก๊กผล. 2543 6 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1456 เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง). หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1457 เอกสารการสอนชุดวิชาเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร. หน่วยท่ี 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1458 เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีอาหารและเคร่ืองด่ืม. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1459 เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีอาหารและเคร่ืองด่ืม. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1460 เอกสารค าสอนจุลชีววิทยาเช้ือโรค : เร่ืองความรู้เบ้ืองต้น ทางไวรัส… ทิพยา เอกลักษณานันท์ 2543 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1461 เอกสารค าสอนวิชาโลกทัศน์กับการด าเนินชีวิต. GE 1003 ธีรโชติ เกิดแก้ว ... [และคนอ่ืนๆ] 2543 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1462 การจัดเก็บและการค้นคืนสารนิเทศ มาลี ไชยเสนา 2542 3 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

1463 การใช้บริการห้องสมุดและการเขียนรายงานการค้นคว้า สุทธิลักษณ์ อ าพันวงศ์. 2542 1 ไทยวัฒนาพานิช

1464 การใช้ภาษา ไพบูลย์ ดวงจันทร์. 2542 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1465 การใช้ภาษาไทย กองเทพ เคลือบพณิชกุล 2542 1 โอเดียนสโตร์

1466 การถ่ายเทความร้อน พงษ์เจต พรหมวงศ์. 2542 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าฯ

1467 การเพาะเห็ดฟาง ยุพยงษ์ สุทธิธรรม. 2542 2 โอเดียนสโตร์

1468 การวิเคราะห์การถดถอย ทรงศิริ แต้สมบัติ. 2542 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1469 การศึกษาปัญหาการเขียนภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัย… ทัศพร เกตุถนอม. 2542 9 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1470 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ศิวาพร ศิวเวชช. 2542 3 โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรฯ

1471 ข้อปฏิบัติตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารส าหรับโรงอาหาร สุวรรณา ธรรมร่มดี. 2542 1 กองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย

1472 เขียนให้ถูกเขียนอย่างไร สุภา พ้ืนนาค 2542 2 สวนหนังสือ

1473 ความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ ธีระพร วีระถาวร. 2542 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1474 คู่มือการใช้งานป้ัมชนิดทนทานต่อการกัดกร่อน โอนิชิ, โคคิชิ 2542 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1475 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2542 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1476 คู่มือลดความอ้วน : โปรแกรมเร่งรัด 15 วัน นาตาชา ฉัตรธ ารง. 2542 1 ไพลินสีน้ าเงิน

1477 เคมี 2500 ข้อ ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2542 1 โอเดียนสโตร์

1478 เคมี เล่ม 1 แชง, เรย์มอนด์. 2542 6 แมคกรอฮิล

1479 เคมีท่ัวไป. เล่ม 2 - 2542 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1480 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์. 1 - 2542 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1481 โจทย์ 2000 ข้อคณิตศาสตร์ดีสครีต ลิปชูทซ์, ซีมัวร์. 2542 3 แมคกรอฮิล

1482 โจทย์ 2500 ข้อสมการเชิงอนุพันธ์ บรอนสัน, ริชาร์ด. 2542 3 แมคกรอฮิล

1483 ชีวเคมี - 2542 9 มหาวิทยาลัยมหิดล

1484 ชีวเคมี - 2542 3 โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันฯ

1485 ชีววิทยา - 2542 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

1486 เทคนิคการค้นคว้าวิทยาการ สุพัตรา ชุมเกตุ. 2542 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1487 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง สุรินทร์ นิยมางกูร. 2542 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1488 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ สมุทร เซ็นเชาวนิช 2542 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1489 เทคโนโลยีบ าบัดน้ าเสียอุตสาหกรรม ม่ันสิน ตัณฑุลเวศม์ 2542 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1490 โปรตีนท่ีพบใน Body fluid : การประยุกต์ทางการแพทย์ วารุณี เกียรติดุริยกุล. 2542 1 คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

1491 พจนานุกรม จีน-ไทย เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ. 2542 2 รวมสาส์น

1492 พจนานุกรม จีน-ไทย (ฉบับใหม่) เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ. 2542 6 รวมสาส์น

1493 พาไปดูฝร่ังเขาออกเสียง เศรษฐวิทย์ 2542 1 เจนเดอร์เพรส

1494 พิษภัยในอาหาร จักรพันธ์ุ ปัญจะสุวรรณ. 2542 2 โอเดียนสโตร์

1495 พีชคณิตเชิงเส้น ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2542 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1496 พูดจาภาษาดอกไม้ ประยอม ซองทอง 2542 1 ต้นอ้อ 1999
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1497 ภาษาของเรา. ชุดท่ี 2 จ านงค์ ทองประเสริฐ 2542 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

1498 ภาษาไทยไขขาน จ านงค์ ทองประเสริฐ 2542 8 ต้นอ้อ 1999

1499 ภาษาไทยนอกจอ อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล 2542 2 นานมีบุ๊คส์

1500 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน ประยอม ซองทอง 2542 1 ต้นอ้อ 1999

1501 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบค้น สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. 2542 1 เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคช่ัน

1502 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและสืบค้น ศศิธร ธัญลักษณานันท์... [และคนอ่ืน ๆ] 2542 1 เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคช่ัน

1503 ภาษาไทยวันน้ี เล่ม 3 ส านวนไทยในการส่ือสาร ฐะปะนีย์ นาครทรรพ. 2542 2 สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงฯ

1504 ภาษาวรรณนา : วิวัฒน์และวิบัติของภาษาไทย เปล้ือง ณ นคร 2542 1 ข้าวฟ่าง

1505 ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ เอ้ือน เล่งเจริญ 2542 2 รวมสาส์น

1506 รวมโจทย์เคมีอินทรีย์ สุนันทา วิบูลย์จันทร์. 2542 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

1507 สุดยอดวิทยาศาสตร์ หายนภัยสรรพชีวิต GMOs : ชีวิตวิปริตพันธ์ุ - 2542 1 โครงการวิถีทรรศน์

1508 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 2 กฤษณา ชุติมา. 2542 3 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1509 หลักภาษาไทย สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 2542 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

1510 อาชีวเวชศาสตร์ ฉบับพิษวิทยา - 2542 8 สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย

1511 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม. หน่วยท่ี 11-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1512 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม. หน่วยท่ี 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1513 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1514 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1515 เอกสารค าสอนวิชาภาษาไทยกับการส่ือสาร. GE 1043 ทัศพร เกตุถนอม ... [และคนอ่ืนๆ] 2542 9 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1516 เอกสารค าสอนวิชาภาษาไทยกับการส่ือสาร. GE 1043 ทัศพร เกตุถนอม ... [และคนอ่ืนๆ] 2542 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1517 เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาเพ่ือการด ารงชีวิต. GE 1092 อัจฉรา บัวเลิศ ... [และคนอ่ืนๆ] 2542 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1518 เกร็ดความรู้ 2 ภาษาไทย-อังกฤษ : เพ่ือสาระรอบรู้ควบคู่ทักษะทางภาษา นิพนธ์ กาบสลับพล 2541 1 ทฤษฎี
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1519 คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร์ 2541 1 เอส แอนด์ เค บุคส์

1520 คู่มือวิชาการสุขาภิบาลอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าท่ีและครูผู้ดูแลโรงอาหารของโรงเรียน กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย. 2541 1 กองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย

1521 คู่มือวิชาการสุขาภิบาลอาหารส าหรับเจ้าหน้าท่ี กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย. 2541 1 โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

1522 เคมี. เล่ม 1 - 2541 1 อักษรเจริญทัศน์

1523 เคมี. เล่ม 2 - 2541 1 อักษรเจริญทัศน์

1524 เคมีท่ัวไป 2 สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์. 2541 3 โอ.เอ.พร้ินต้ิงเฮาส์

1525 เคมีวิเคราะห์ ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์ 2541 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1526 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์. 1 - 2541 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1527 จุลชีววิทยาท่ัวไป นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ 2541 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1528 จุลชีววิทยาทางอาหาร สุมาลี เหลืองสกุล. 2541 3 ชัยเจริญ

1529 ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์เคมีอินทรีย์ ไมซ์ลิด, แฮร์เบอร์ท. 2541 5 แมคกรอฮิล อินเตอร์เนช่ันแนลฯ

1530 ท าเนียบร้านผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษและสมุนไพรในประเทศไทย                   - 2541 1 ฟ้าอภัย

1531 เทคนิคการคิดคณิตศาสตร์ อ านวย เลิศชยันตี. 2541 1 ศิลปสนองการพิมพ์

1532 น าผลไม้และเคร่ืองด่ืมผสม - 2541 2 แสงแดด

1533 ประโยคและศัพท์ ขัติยะ ราชบังสา 2541 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1534 พจนานุกรม จีน-ไทย (จีนกลาง กวางตุ้ง แต้จ๋ิว) เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ. 2541 1 รวมสาส์น

1535 พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับนักเรียน (จีนกลาง กวางตุ้ง แต้จ๋ิว) เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ. 2541 3 รวมสาส์น

1536 พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ เคมี : ฉบับภาพประกอบ - 2541 1 โปรดัคททีฟ บุ๊ค

1537 พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ พนิดา เอกอะไพกุล 2541 1 -

1538 ฟิสิกส์ 1 - 2541 21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1539 ฟิสิกส์ 2 - 2541 22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1540 ฟิสิกส์ 2 - 2541 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1541 ภาษาไทยวันน้ี เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาฯ 2541 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

1542 ภาษาไทยวันน้ี เล่ม 2 สมพร จารุนัฏ 2541 1 สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการฯ

1543 ภาษาอังกฤษมูลฐาน 1 อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์. 2541 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1544 รายงานการวิจัยเร่ืองอินเตอร์เน็ต : บริการอ้างอิงของห้องสมุด นฤตย์ น่ิมสมบูรณ์ 2541 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1545 โรคติดเช้ือ - 2541 5 มหาวิทยาลัยมหิดล

1546 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย : การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง และราชาศัพท์ ผะอบ โปษะกฤษณะ, คุณหญิง. 2541 1 รวมสาส์น (1977)

1547 ลักษณะภาษาไทย บรรจบ พันธุเมธา 2541 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1548 วัตถุเจือปนอาหาร กรมอนามัย. กองสุขาภิบาลอาหาร. 2541 1 โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

1549 วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย บุญชม ศรีสะอาด. 2541 1 สุวีริยาสาส์น

1550 วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย เล่ม 1 บุญชม ศรีสะอาด. 2541 3 สุวีริยาสาส์น

1551 วิธีศึกษาภาษาอังกฤษจากข่าว สวาสด์ิ พรรณา 2541 3 รวมสาส์น

1552 วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรม รุ่งนภา พงศ์สวัสด์ิมานิต. 2541 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1553 ศัพท์และอภิธานศัพท์ทางชีววิทยา ศิริพรต ผลสินธ์ุ. 2541 2 ดี.ดี. บุ๊คสโตร์

1554 สุนทรียภาพในภาษาไทย ดวงมน จิตร์จ านงค์ 2541 2 ศยาม

1555 หนังสืออ่านเพ่ิมเติมวิชาคณิตศาสตร์ ทรงสามมติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - 2541 1 กรมวิชาการและกระทรวงศึกษา

1556 หลักเคมี 1 : ทฤษฎี โครงสร้าง ปฏิกิริยา ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2541 1 โอเดียนสโตร์

1557 เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง). หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1558 เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง). หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1559 เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1560 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม. หน่วยท่ี 11-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1561 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม. หน่วยท่ี 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1562 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม. หน่วยท่ี 6-10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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หน้าท่ี  72

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1563 101 โครงงานคณิตศาสตร์ โบลท์, ไบรอัน. 2540 5 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

1564 Basic English book 2 : essential words using นักวิชาการภาษาอังกฤษ 2540 2 เอสแอนด์เคบุ๊คส์

1565 Quick quiz English ทรงศักด์ิ สฤษฎีชัยกุล, บรรณาธิการ 2540 2 สถาบันพัฒนาการศึกษาแบบฯ

1566 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร สมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์. 2540 5 โอเดียนสโตร์

1567 การเขียนอนุเฉทชนิดต่างๆ เอมอร ดิสปัญญา 2540 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1568 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ นิแวเต๊ะ หะยีวามิง. 2540 1 โฟร์เพซ

1569 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการเขียนภาษาไทย ของ... ทัศพร เกตุถนอม 2540 2 -

1570 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2540 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1571 ไขศัพท์จากข่าว. II สรรเสริญ สุวรรณประเทศ 2540 5 วิทยพัฒน์

1572 คณิตศาสตร์ วัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ. 2540 2 มติชน

1573 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เลิศ สิทธิโกศล. 2540 1 สกายบุ๊กส์

1574 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและเคร่ืองด่ืมในอาคารโภชนาการ...             วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์ 2540 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1575 คู่มือการใช้ชุดทดสอบ (SI-2) เพ่ือการเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร - 2540 3 กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

1576 คู่มือมาตรฐานและกลวิธีในการด าเนินงานสุขาภิบาลอาหารของสถานท่ีปรุง ประกอบ… กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย. 2540 9 กองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย

1577 เคมีท่ัวไปส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาล โสภณ เริงส าราญ. 2540 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1578 แคลคูลัส 1 - 2540 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1579 โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ : ส าหรับเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาปริญญาโท สถาบัน… วิมล พรมจันทร์. 2540 1 PSP

1580 ชีววิทยา - 2540 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1581 ชีววิทยา 2 ปรีชา สุวรรณพินิจ. 2540 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1582 ต าราว่าด้วยการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ มานิต มานิตเจริญ 2540 1 รวมสาส์น

1583 ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์เคมีพ้ืนฐาน โรเซ็นเบอร์, แอล. เจโรมี. 2540 5 แมคกรอฮิล

1584 ทัศนะไอที ครรชิต มาลัยวงศ์. 2540 2 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมฯ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1585 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1586 ประทีปไทยชุดภาษาและวรรณคดีไทย สมบัติ จ าปาเงิน. 2540 1 โอเดียนสโตร์

1587 พิชิตคณิตศาสตร์ : กลยุทธ์สู่ความเป็นเย่ียมในการเรียนคณิตศาสตร์ สมิท, ริชาร์ด แมนน่ิง. 2540 2 โรงพิมพ์การศาสนา

1588 พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ - 2540 1 สกายบุ๊กส์

1589 ภาษากับการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปกร. คณะอักษรศาสตร์. 2540 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

1590 ภาษาในสังคมไทย : ความหลากหลาย การเปล่ียนแปลง และการพัฒนา อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ 2540 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1591 ภาษาวรรณนา : วิวัฒน์และวิบัติของภาษาไทย เปล้ือง ณ นคร 2540 2 ข้าวฟ่าง

1592 เรขาคณิตวิเคราะห์ ภัทรา เตชาภิวาทย์. 2540 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1593 วิทยาเช้ือราการแพทย์ นงนุช วณิตย์ธนาคม 2540 16 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1594 วิธีเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ปล่ัง พลอยพรหม 2540 1 รวมสาส์น

1595 วิพากษ์การใช้ภาษาไทย : รวมบทความจากคอลัมน์ ปากกาขนนก สังเกต. ปรีชา ช้างขวัญยืน 2540 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1596 เว้าเร่ือง ไวน์ ส. นพพร 2540 1 มติชน

1597 ไวรัสวิทยา - 2540 10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1598 ศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน - 2540 1 ราชบัณฑิตยสถาน

1599 สถิติวิทยาทางการวิจัย ล้วน สายยศ. 2540 3 สุวีริยาสาส์น

1600 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 1 กฤษณา ชุติมา. 2540 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1601 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 2 กฤษณา ชุติมา. 2540 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1602 หลักภาษาไทย สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 2540 1 ไทยวัฒนาพานิช

1603 หลักสถิติ - 2540 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1604 อาหารมีพิษชีวิตมีภัย พรพรรณ รพี. 2540 1 สุขภาพใจ

1605 เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1606 เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1607 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1608 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1609 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1610 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม. หน่วยท่ี 11-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1611 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม. หน่วยท่ี 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1612 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม. หน่วยท่ี 6-10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1613 504 ค าฮิตพิชิตภาษาอังกฤษ บรอมเบอร์ก, เมอร์เรย์ 2539 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1614 Basic English book 1 : tenses นักวิชาการภาษาอังกฤษ 2539 2 เอสแอนด์เคบุ๊คส์

1615 การเขียนประโยคต่างๆและอนุเฉท พรสุข บุญสุภา 2539 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1616 การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพ่ือการตัดสินใจ กัลยา วานิชย์บัญชา. 2539 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1617 ไขศัพท์จากข่าว สรรเสริญ สุวรรณประเทศ 2539 2 วิทยพัฒน์

1618 คณิตศาสตร์เทคนิค 1 ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์. 2539 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1619 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์. 2539 1 -

1620 ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ ธีระพร วีระถาวร. 2539 2 วิทยพัฒน์

1621 คู่มือการตรวจสอบส่ิงแวดล้อมโรงงาน - 2539 1 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

1622 คู่มือหลักชีววิทยา. BI 115 (H) พงศ์พันธ์ุ กองทอง 2539 1 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

1623 เคมีท่ัวไป. เล่ม 2 - 2539 2 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1624 เคมีวิเคราะห์ 1 ชูติมา ศรีวิบูลย์ 2539 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1625 เคมีอินทรีย์ สุนันทา วิบูลย์จันทร์ 2539 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

1626 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น เกษร พะลัง. 2539 2 ไทยวัฒนาพานิช

1627 แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ i 2301115 กฤษณะ เนียมมณี. 2539 15 พิทักษ์การพิมพ์

1628 ชีววิทยา เล่ม 3 เชาวน์ ชิโนรักษ์ 2539 2 บูรพาสาสน์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1629 ชุดรวมข้อสอบคณิตศาสตร์ (นิด้า) - 2539 1 ฝ่ายวิชาการสถาบัน OPINION

1630 ดรรชนีวารสารไทยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : การประยุกต์ใช้จาก… สุนทรี รสสุธาธรรม. 2539 2 -

1631 ทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติข้ันต้น อ านวย มณีศรีวงศ์กูล. 2539 2 โอเดียนสโตร์

1632 ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ดีสครีต ลิบชูทซ์, ซีมัวร์. 2539 1 แมคกรอฮิล

1633 ทักษะการเขียนภาษาไทย ดวงใจ ไทยอุบุญ 2539 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1634 เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ ทรงศิริ แต้สมบัติ. 2539 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

1635 น้ าสมุนไพร : การเตรียมน้ าด่ืมจากพืชท่ีมีสรรพคุณทางยาและมีคุณค่าทางอาหาร พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ. 2539 1 เมดิคัล มีเดีย

1636 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการถนอมและการแปรรูปอาหาร. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1637 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1638 พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับใหม่ เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ. 2539 1 รวมสาส์น

1639 พจนานุกรมค าพ้อง ค าจีน-ค าไทย เกาเฟย. 2539 4 อักษรวัฒนา

1640 พับกระดาษ สู่แนวคิด คณิตศาสตร์ : Mathematics through paper folding - 2539 1 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

1641 พีชคณิตย์เชิงเส้น ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2539 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1642 ฟิสิกส์ 1 - 2539 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1643 ฟิสิกส์ 2 - 2539 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1644 ภาษาของเรา จ านงค์ ทองประเสริฐ 2539 8 ต้นอ้อ แกรมม่ี

1645 ภาษาของเรา. ชุดท่ี 1 จ านงค์ ทองประเสริฐ 2539 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

1646 ภาษาไทย 2 ประภาศรี สีหอ าไพ ... [และคนอ่ืนๆ] 2539 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1647 รวมโจทย์เคมีอินทรีย์ สุนันทา วิบูลย์จันทร์. 2539 4 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

1648 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติในการวิจัยทางคลินิค สังวาลย์ รักษ์เผ่า 2539 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1649 วิทยาศาสตร์กับสังคม เติมศักด์ิ เศรษฐวัชราวนิช 2539 1 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

1650 ศิลปะการใช้ภาษา สุจริต เพียรชอบ 2539 2 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1651 สถิตินอนพาราเมตริก อ านวย เลิศชยันตี. 2539 1 โรงพิมพ์ศิลปสนองการพิมพ์

1652 สุขวิทยาอาหาร ออมสิน ศีลพันธ์ุ. 2539 1 สถาบันราชภัฏมหาสารคาม

1653 หลักการทางพิษวิทยา ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว 2539 4 มหาวิทยาลัยมหิดล

1654 หลักเคมี 1 : ทฤษฎี โครงสร้าง ปฏิกิริยา ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2539 1 โอเดียนสโตร์

1655 หลักเคมีท่ัวไป เล่ม 1 กฤษณา ชุติมา. 2539 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1656 หลักภาษาไทย : อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ อุปกิตศิลปสาร, พระยา. 2539 1 ไทยวัฒนาพานิช

1657 หลักสถิติเบ้ืองต้น ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์. 2539 2 สุวีริยาสาส์น

1658 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ - 2539 1 โรงพิมพ์การศาสนา

1659 เอกสารการสอนชุดวิชาการถนอมและการแปรรูปอาหาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1660 เอกสารการสอนชุดวิชาการประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1661 เอกสารการสอนชุดวิชาความคิดเชิงวิเคราะห์. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1662 เอกสารการสอนชุดวิชาความคิดเชิงวิเคราะห์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1663 เอกสารการสอนชุดวิชาเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร. หน่วยท่ี 11-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1664 เอกสารการสอนชุดวิชาเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร. หน่วยท่ี 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1665 เอกสารการสอนชุดวิชาเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร. หน่วยท่ี 6-10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1666 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม. หน่วยท่ี 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1667 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม. หน่วยท่ี 6-10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1668 Clinical diagnostic microbiology 508302 : Laborayory manual department of clinical...มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1669 Precalc helper มิลเลอร์, โรเบิร์ต. 2538 1 แมคกรอฮิล อินเตอร์เนช่ันแนลฯ

1670 การเขียนเชิงสาธก ธัญพงศ์ มูลสุวรรณ 2538 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1671 การใช้ภาษาไทย. 1 - 2538 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1672 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการอาชีพ 2 ทิพวรรณ หอมพูล 2538 3 วังอักษร
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1673 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ นงเยาวดี พัฒนาวงศ์ธรรม. 2538 2 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

1674 คณิตศาสตร์เบ้ืองต้น - 2538 1 ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี ม.ศรีปทุม

1675 ความยอกย้อนของภาษา สอ เสถบุตร 2538 2 ผู้จัดการ

1676 ค าไทยใช้สนุก จงจิต นิมมานนรเทพ 2538 3 นานมีบุ๊คส์

1677 คู่มือการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี - 2538 2 กองความปลอดภัยโรงงาน

1678 คู่มือปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป - 2538 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1679 เคมี. เล่ม 1 - 2538 10 อักษรเจริญทัศน์

1680 เคมี. เล่ม 2 - 2538 8 อักษรเจริญทัศน์

1681 เคมีฟิสิกัล 2 ปรีชา พหลเทพ. 2538 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1682 เคมีอนินทรีย์ 1 นิตยา แซ่ซ้ิม. 2538 6 โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา

1683 แคลคูลัส 1 - 2538 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1684 แคลคูลัส I มิลเลอร์, โรเบิร์ต. 2538 1 แมคกรอฮิล อินเตอร์เนช่ันแนลฯ

1685 แคลคูลัส II มิลเลอร์, โรเบิร์ต. 2538 1 แมคกรอฮิล อินเตอร์เนช่ันแนลฯ

1686 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ประมง มัทนา แสงจินดาวงษ์ 2538 1 ร้ัวเขียว

1687 จุลชีววิทยาในกระบวนการแปรรูปอาหาร วราวุฒิ ครูส่ง. 2538 1 โอเดียนสโตร์

1688 ชีวเคมี ค าถาม ค าตอบ และค าอธิบาย ประเสริฐ ศรีไพโรจน์ 2538 4 เอส แอนด์ เค บุคส์

1689 ชีวเคมี. เล่ม 1 โมเลกุลชีวภาพ ดาวัลย์ ฉิมภู่. 2538 7 ประกายพรึก

1690 ต้มย าค าไทย จงจิต นิมมานนรเทพ 2538 2 นานมีบุ๊คส์

1691 ต าราว่าด้วยการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ มานิต มานิตเจริญ 2538 1 รวมสาส์น

1692 ทรัพยากรสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า สุกานดา ดีโพธ์ิกลาง ... [และคนอ่ืนๆ] 2538 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1693 ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ไอยเรส, แฟรงก์. 2538 1 แมคกรอฮิล อินเตอร์เนช่ันแนลฯ

1694 ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ฟิสิกส์พ้ืนฐาน บูสซ์, เฟรดเดอร์ริค เจ. 2538 1 แมคกรอฮิล อินเตอร์เนช่ันแนลฯ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1695 ทฤษฎีและวิธีการส ารวจตัวอย่าง สุชาดา กีระนันทน์. 2538 2 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1696 ทฤษฎีอาหาร เข็มทอง น่ิมจินดา. 2538 3 โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา

1697 ทักษะและกระบวนการให้การปรึกษา สุรินทร์ รณเกียรติ. 2538 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1698 เทคนิคทางเคมี ประเสริฐ ศรีไพโรจน์. 2538 5 ประกายพรึก

1699 แนวการศึกษาชุดวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์. หน่วยท่ี 12-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1700 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1701 แบบฝึกหัดและเทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์แคลคูลัส วิชัย ทิพณีย์. 2538 15 ที.พี.พร้ินท์

1702 ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม - 2538 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณฯ

1703 ประมวลสาระชุดวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์. หน่วยท่ี 8-11 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1704 ปัญหาการใช้ภาษาไทยถึงข้ันวิกฤตจริงหรือ กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาฯ 2538 2 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

1705 พูดจาภาษาไทย นิตยา กาญจนะวรรณ 2538 2 โอเดียนสโตร์

1706 ฟิสิกส์ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์2538 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1707 ฟิสิกส์ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์2538 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1708 ฟิสิกส์ 2 อนันตสิน เตชะก าพุช. 2538 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1709 ฟิสิกส์เบ้ืองต้นและพ้ืนฐาน วิชิต กฤษณะภูติ. 2538 2 โอเดียนสโตร์

1710 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย. เล่ม 1 ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์. 2538 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1711 ภาษาไทย 1 ไพฑรูย์ สินลารัตน์. 2538 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1712 ภาษาไทยธุรกิจ 2 ทิพวรรณ หอมพูล 2538 1 วังอักษร

1713 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ตวงรัตน์ คูหเจริญ. 2538 3 ธีรพงษ์การพิมพ์

1714 ภาษาไทยวันละค า 2534 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1715 ภาษาไทยไอที นิตยา กาญจนะวรรณ 2538 3 สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์

1716 แม่ไม้ค าไทย จงจิต นิมมานนรเทพ 2538 4 นานมีบุ๊คส์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1717 เรขาคณิตโพรเจคทีฟ สมภพ ไกรโรจนานันท์. 2538 5 โอเดียสแควร์

1718 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย : การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง และราชาศัพท์ ผะอบ โปษะกฤษณะ, คุณหญิง. 2538 1 รวมสาส์น (1977)

1719 วิธีการทางสถิติกับผลการทดลอง อุษา ช่อผล. 2538 10 โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา

1720 วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย เล่ม 2 บุญชม ศรีสะอาด. 2538 2 สุวีริยาสาส์น

1721 ศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน - 2538 4 ราชบัณฑิตยสถาน

1722 สนุกกับภาษาไทย เล่ม 1 ช่วย พูลเพ่ิม 2538 3 ดอกหญ้า

1723 สารานุกรมเคมี ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา สมพร ธรรมาพิทักษ์กุล. 2538 1 โฟรเพซ

1724 เสน่ห์ค าไทย จงจิต นิมมานนรเทพ 2538 2 นานมีบุ๊คส์

1725 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 1 กฤษณา ชุติมา. 2538 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1726 อาหาร สุธีรา ผ่องศรี 2538 2 -

1727 เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1728 เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1729 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม. หน่วยท่ี 11-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1730 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม. หน่วยท่ี 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1731 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม. หน่วยท่ี 6-10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1732 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1733 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1734 เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทย. 1 510-140 - 2538 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1735 English idioms : new all idioms you need for studying in English สมชาย ชัยธนะตระกูล 2537 1 Page Publishing

1736 กฎหมายควบคุมอาหารและมาตรฐานอาหาร พัฒน์ สุจ านงค์. 2537 5 โอเดียนสโตร์

1737 ก๊าซกับการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร งามทิพย์ ภู่วโรดม. 2537 1 โรงพิมพ์ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม

1738 การเขียนเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจในภาษาอังกฤษ อุบลรัตน์ เต็งไตรรัตน์. 2537 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1739 การใช้ภาษาไทย. 2 - 2537 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1740 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2537 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1741 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2537 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1742 เกร็ดภาษาหนังสือไทย เล่ม 1 ส. พลายน้อย 2537 3 ดอกหญ้า

1743 เกร็ดภาษาหนังสือไทย เล่ม 2 ส. พลายน้อย 2537 1 ดอกหญ้า

1744 คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต เสรี นังคลา. 2537 2 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

1745 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ ประสาร ไชยณรงค์. 2537 1 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู

1746 ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ ธีระพร วีระถาวร. 2537 1 อักษัรกราฟฟิก

1747 ความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ ธีระพร วีระถาวร. 2537 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1748 ความน่าจะเป็นและสถิติ - 2537 3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1749 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ สุพัตรา บุญมาก,--น.ต. หญิง. 2537 7 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1750 คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น ศูนย์ REC สหวิทยาลัยทักษิณ 2537 2 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช      

1751 คู่มือเคมีฟิสิกัล 1 วิชัย ธรานนท์. 2537 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1752 เคมีท่ัวไป 2 มานพ พราหมณโชติ. 2537 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1753 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 ฉบับรวบรัด ลัดดา มีศุข. 2537 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1754 เคมีฟิสิกัล 1 วิชัย ธรานนท์. 2537 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1755 เคมีวิเคราะห์ ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์ 2537 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1756 แคลคูลัส เล่ม 1 - 2537 1 พิทักษ์การพิมพ์

1757 แคลคูลัส เล่ม 2 อนัญญา อภิชาตบุตร. 2537 1 พิทักษ์การพิมพ์

1758 ชีวเคมี อาภัสรา ชมิดท์ 2537 15 เค ยู เพลส์

1759 ชีวสถิติเบ้ืองต้น ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 2 วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล 2537 11 มหาวิทยาลัยมหิดล

1760 ชีวสถิติเบ้ืองต้นส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่มท่ี 1 วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล 2537 1 มหาวิทยาลัยมหิดล
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1761 ชุดเทคโนโลยีไทย : เบ็ดเสร็จในกิจการโคกระบือผลส าเร็จพร้อมส่งออก - 2537 3 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1762 ต้านมะเร็งด้วยอาหารกับธรรมชาติบ าบัด สมพงศ์ สหพงศ์. 2537 3 รวมทรรศน์

1763 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ สมุทร เซ็นเชาวนิช 2537 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1764 แนวการศึกษาชุดวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์. หน่วยท่ี 1-3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1765 แนวการศึกษาชุดวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์. หน่วยท่ี 4-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1766 แนวการศึกษาชุดวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์. หน่วยท่ี 8-11 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1767 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1768 ปฏิบัติการเคมี 1 วัชรี ชาติกิตติคุณวงศ์. 2537 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1769 ปฏิบัติการเคมีปริมาณวิเคราะห์ ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์ 2537 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1770 ปฏิบัติการชีววิทยา - 2537 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1771 ปฏิบัติการอินทรีย์เคมี 1 ธิติมา รุกขไชยศิริกุล. 2537 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1772 ประมวลสาระชุดวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์. หน่วยท่ี 1-3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1773 ประมวลสาระชุดวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์. หน่วยท่ี 4-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1774 ประมวลสาระชุดวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์. หน่วยท่ี 8-11 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1775 พจนานุกรม จีน-ไทย เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ. 2537 1 รวมสาส์น

1776 พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ - 2537 2 PSP

1777 พิษวิทยา : หลักเบ้ืองต้นประยุกต์อาหารและโภชนาการ แก้ว กังสดาลอ าไพ. 2537 6 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

1778 พีชคณิตเชิงเส้น ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2537 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1779 พีชคณิตระดับอุดมศึกษา ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2537 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1780 ฟิสิกส์ 1 - 2537 1 คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ฯ

1781 ฟิสิกส์ 2 - 2537 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1782 ภัยมืดจากสารพิษ จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก. 2537 8 เค.ยู. บุ๊คเซ็นเตอร์



ตารางหมายเลข  9
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1783 ภาษาไทยไฮเทค นิตยา กาญจนะวรรณ 2537 2 สุวีริยาสาสน์

1784 ภาษาพาที ส. เช้ือหอม 2537 2 หมึกจีน

1785 ภาษาอังกฤษวันละ 5 นาที. เล่ม 1-2 ทีมงานบอสตัน เบรน กรุ๊ป, แปลและเรียบเรียง2537 2 เอ็ม บี เอ

1786 ไวน์ฝร่ังเศส เมรัยอมตะ กมลศักด์ิ ต้ังธรรมนิยม 2537 1 แกรมม่ี

1787 หลักการและการประยุกต์ HACCP ในสถานท่ีผลิต ปรุง ประกอบ และจ าหน่ายอาหาร ศากุน เอ่ียมศิลา. 2537 1 กรมอนามัย กองสุขาภิบาลอาหาร

1788 หลักภาษาไทย ก าชัย ทองหล่อ 2537 3 รวมสาส์น

1789 เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1790 เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1791 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1792 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1793 เอกสารประกอบการสอนคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2537 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1794 เอกสารประกอบการสอนวิชาแคลคูลัส. 1 สุพจน์ ชะนะมา. 2537 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1795 เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทย. 1 510-140 - 2537 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1796 English for math = ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์ อิทธิ ฤทธาภรณ์. 2536 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1797 การปฏิบัติตัวท่ัวไปหลักการและวิธีการควบคุมอาหารส าหรับผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรังระยะ… - 2536 5 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

1798 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ศิวาพร ศิวเวชช. 2536 6 New Touch Media Corporation

1799 คณิตศาสตร์ II อารมณ์ แสงเพชรส่อง. 2536 15 พิทักษ์การพิมพ์

1800 เคมี. เล่ม 1 - 2536 10 อักษรเจริญทัศน์

1801 เคมี. เล่ม 2 - 2536 5 อักษรเจริญทัศน์

1802 เคมีวิเคราะห์ ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์ 2536 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1803 เคมีวิเคราะห์ปริมาณ เล่ม 1 มุกดา จิรภูมิมินทร์ 2536 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1804 เคมีวิเคราะห์ปริมาณ เล่ม 1 (พิมพ์คร้ังท่ี 4) มุกดา จิรภูมิมินทร์ 2536 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1805 แคลคูลัสเล่ม 1 สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. 2536 2 พิทักษ์การพิมพ์

1806 จุลชีววิทยาปฎิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2536 9 นวกนก

1807 ชีววิทยา 1 ปรีชา สุวรรณพินิจ. 2536 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1808 ชีววิทยาท่ัวไป 1 เพ็ญแสง ปุตตะ. 2536 2 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู

1809 ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์แคลคูลัส ไอยเรส, แฟรงก์. 2536 2 McGraw-Hill

1810 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ สุภาพ บุณยะรัตเวช. 2536 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1811 ปฏิบัติการชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1812 ฟิสิกส์เบ้ืองต้นและพ้ืนฐาน วิชิต กฤษณะภูติ. 2536 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

1813 ฟิสิกส์เพ่ือความเพลิดเพลิน. เล่ม 2 - 2536 3 ส านักงานคณะกรรมการแห่งชาติ

1814 ภาษาไทย ค าง่ายท่ีมักใช้ผิด รุ่งทิวา ศรีวิเชียร 2536 2 โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธ์ิ

1815 วิทยาศาสตร์กับสังคม เพียร ซ้ายขวัญ 2536 3 กรมการฝึกหัดครู

1816 วิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจ เฟรเดอริคสัน, เทอร่ี 2536 1 Post Books

1817 วิธีศึกษาภาษาอังกฤษจากข่าว สวาสด์ิ พรรณา 2536 1 รวมสาส์น

1818 วิศวกรรมการกล่ัน : จากห้องทดลองถึงโรงาน โอเฮะ, โชโซ 2536 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1819 ศัพท์และอภิธานศัพท์ทางชีววิทยา ศิริพรต ผลสินธ์ุ. 2536 3 ดี.ดี. บุ๊คสโตร์

1820 สถิติวิจัย I บุญเรียง ขจรศิลป์. 2536 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1821 สุนทรียภาพในภาษาไทย ดวงมน จิตร์จ านงค์ 2536 1 ศยาม

1822 หลักการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหาร วันเพ็ญ จิตรเจริญ. 2536 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล าปาง

1823 หลักเคมี 2 : ทฤษฎี โครงสร้าง ปฏิกิริยา ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2536 3 โอเดียนสโตร์

1824 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 1 กฤษณา ชุติมา. 2536 29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1825 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 2 กฤษณา ชุติมา. 2536 24 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1826 หลักภาษาไทย ชาคริต อนันทราวัน 2536 2 โอเดียนสโตร์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1827 หลักภาษาไทย สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 2536 3 ไทยวัฒนาพานิช

1828 หลักภาษาไทย : ตรงตามหลักสูตรสภาการฝึกหัดครูพุทธศักราช 2524 ชาคริต อนันทราวัน 2536 1 โอเดียนสโตร์

1829 อาหารขยะ คร่าชีวิต ไคลน์, มอนเต. 2536 5 รวมทรรศน์

1830 อาหารเป็นยา ลู, เฮนรี ซี. 2536 5 รวมทรรศน์

1831 อินทรีย์เคมี 1 อุดม ก๊กผล. 2536 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1832 เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1833 เอกสารประกอบการสอนคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2536 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1834 การค้นคืนสารนิเทศออนไลน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรฯ 2535 2 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1835 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2535 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1836 การวิเคราะห์ทางพิษวิทยา จิตนา โมกขะเวส. 2535 2 โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

1837 การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ สุชาตา ชินะจิตร. 2535 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1838 คณิตศาสตร์ III แคลคูลัส I - 2535 25 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

1839 คณิตศาสตร์ท่ัวไป สมวงษ์ แปลงประสพโชค. 2535 2 ชมรมคณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนคร

1840 ความน่าจะเป็นและสถิติ ม่ิงขวัญ เหรียญประยูร. 2535 1 -

1841 ความน่าจะเป็นและสถิติ - 2535 16 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1842 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ สุพัตรา บุญมาก,--น.ต. หญิง. 2535 2 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1843 เคมีท่ัวไป 1 มานพ พราหมณโชติ. 2535 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1844 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 - 2535 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1845 เคมีท่ัวไป. เล่ม 2 - 2535 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1846 เคมีอาหาร รัชนี ตัณทะพานิชกุล. 2535 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1847 เคมีอินทรีย์ สุนันทา วิบูลย์จันทร์. 2535 13 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

1848 เคมีอินทรีย์ 1 วารุณี ยงสกุลโรจน์. 2535 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1849 เคมีอินทรีย์ 1 วารุณี ยงสกุลโรจน์. 2535 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1850 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น เกษร พะลัง. 2535 20 ไทยวัฒนาพานิช

1851 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น ประดิษฐ์ มีสุข. 2535 25 โอเดียนสโตร์

1852 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น ร าไพ สิริมนกุล. 2535 6 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1853 ชีวเคมี 1 = Biochemistry 1 สุนันทา ภิญญาวัธน์ 2535 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1854 ชีวสถิติเบ้ืองต้น ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 2 วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล 2535 2 มหาวิทยาลัยมหิดล

1855 ชีวสถิติเบ้ืองต้นส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่มท่ี 1 วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล 2535 2 มหาวิทยาลัยมหิดล

1856 ต าราว่าด้วยการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ เอ็ม.เอ็ม.ซี. 2535 2 รวมสาส์น

1857 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกาารประยุกต์ วีนัส พีชวณิชย์. 2535 4 ประกายพรึก

1858 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1859 ปฏิบัติการเคมี 2 กุลยา จงศิริลักษณ์. 2535 8 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1860 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น วารุณี ยงสกุลโรจน์. 2535 5 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1861 ปฏิบัติการชีววิทยา - 2535 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1862 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 - 2535 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1863 ปฏิบัติการอินทรีย์เคมี 1 ธิติมา รุกขไชยศิริกุล. 2535 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1864 ผลของดินกัมมันต์ต่อไฮโดรจีเนช่ันของน้ ามันละหุ่งโดยตัวเร่งปฏิกิริยานิเกิล                        เทียนชัย พฤกษ์รังษี. 2535 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1865 ฝึกเขียนจดหมายภาษาอังกฤษถึงเพ่ือน รติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร 2535 1 บ๊ิกบุ๊ค

1866 ภาษาไทย 2 ประภาศรี สีหอ าไพ ... [และคนอ่ืนๆ] 2535 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1867 ภาษาไทย ท่ีส่ือมวลชนอาจใช้พลาด สน่ัน ปัทมะทิน 2535 6 โอเดียนสโตร์

1868 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 3 โฆสิต ชาติก าแหง. 2535 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1869 โรคติดเช้ือ - 2535 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

1870 วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร ศิวาพร ศิวเวชช. 2535 3 โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการฯ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1871 วิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจ เฟรเดอริคสัน, เทอร่ี 2535 1 Post

1872 วิธีเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ปล่ัง พลอยพรหม 2535 5 รวมสาส์น

1873 หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเคร่ืองมือ แม้น อมรสิทธ์ิ. 2535 5 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

1874 หลักสถิติ - 2535 2 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1875 ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า ประทีป จรัสรุ่งรวีวร. 2535 2 ต้นอ้อ

1876 เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1877 เอกสารการสอนชุดวิชาความคิดเชิงวิเคราะห์. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1878 เอกสารการสอนชุดวิชาความคิดเชิงวิเคราะห์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1879 เอกสารการสอนชุดวิชาแคลคูลัสข้ันสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชียล. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1880 เอกสารการสอนชุดวิชาแคลคูลัสข้ันสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชียล. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1881 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1882 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1883 เอกสารประกอบการสอนคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2535 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1884 เอกสารประกอบการสอนวิชาแคลคูลัส สุพจน์ ชะนะมา. 2535 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1885 16 ค ากริยาท่ีใช้บ่อยในการสนทนาภาษาอังกฤษ วันดี ม่านศรีสุข 2534 1 บ๊ิกบุ๊ค

1886 การใช้ภาษาไทย นพดล จันทร์เพ็ญ 2534 2 ต้นอ้อ

1887 คณิตศาสตร์ 112 แคลคูลัส II - 2534 17 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

1888 คณิตศาสตร์ I อารมณ์ แสงเพชรส่อง. 2534 15 พิทักษ์การพิมพ์

1889 คณิตศาสตร์ท่ัวไป วิรุฬห์ บุญสมบัติ. 2534 2 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1890 ค าง่ายใช้ให้ถูก ผจงวาด กมลเสรีรัตน์ 2534 2 สุวิรียาสาส์น

1891 เคมี. เล่ม 2 - 2534 5 อักษรเจริญทัศน์

1892 เคมีท่ัวไป 2 มานพ พราหมณโชติ. 2534 4 มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1893 เคมีวิเคราะห์ปริมาณ เล่ม 2 : การไทเทรต มุกดา จิรภูมิมินทร์ 2534 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1894 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน พงษ์ทิพย์ โกเมศโสภา. 2534 6 ยูไนเต็ดท์บุ๊คส์

1895 เคร่ืองเทศพืชพันธ์ุปรุงรสแห่งชีวิต - 2534 1 สมิต

1896 แคลคูลัส : ฉบับเตรียมสอบ วีนัส พีชวณิชย์ 2534 1 ประกายพรึก

1897 จุลชีววิทยา สุพจน์ ใช้เทียมวงศ์ 2534 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1898 จุลชีววิทยาท่ัวไป บัญญัติ สุขศรีงาม 2534 7 โอเดียนสโตร์

1899 ซีอ๊ิว เฉิน เซ้ิง-เหอะ. 2534 1 โอ.เอส.พร้ินต้ิงเฮ้าส์

1900 นานาภาษาไทย เอ้ือน เล่งเจริญ. 2534 2 โอเดียนสโตร์

1901 บาลี-สันสกฤตท่ีเก่ียวกับภาษาไทย ปรีชา ทิชินพงษ์ 2534 2 โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮ้าส์

1902 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1903 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1904 แบบฝึกปฏิบัติไทยศึกษา. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1905 แบบเรียนคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น - 2534 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1906 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น : เอกสารประกอบการสอนวิชา - 2534 1 มหาวิทยาลัยรังสิต

1907 พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ : ฉบับภาพประกอบ - 2534 5 โปรดัคทีฟ บุ๊ค

1908 เพลินเพลิดกับวิชาฟิสิกส์ชุดกลศาสตร์ - 2534 1 -

1909 ฟิสิกส์ 1 - 2534 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1910 ฟิสิกส์ 2 - 2534 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1911 ฟิสิกส์แผนใหม่ : ความรู้พ้ืนฐานส าหรับนักฟิสิกส์ ธ ารง เมธาศิริ. 2534 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1912 ภาษาไทยวันละค า กาญจนา นาคสกุล. 2534 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1913 ภาษาอังกฤษเม่ือคุณไปนอก. เล่ม 2 วิภาดา กิตติโกวิท, แปล 2534 1 ยินหยาง

1914 รากฐานเรขาคณิต สิริวรรณ ต้ังจิตวัฒนะกุล. 2534 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1915 เรียนอังกฤษจากเร่ืองโรบินสัน ครูโซ ดีโฟว์, แคเนียล 2534 2 ทฤษฎี

1916 วิธีอ่านและแปลข่าวหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ สวัสด์ิ พรรณา 2534 2 โอเดียนสโตร์

1917 สถิติเพ่ือการวิจัยค านวณด้วยภาษา BASIC ประคอง กรรณสูต. 2534 1 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1918 สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย จรัญ จันทลักขณา. 2534 6 ไทยวัฒนาพานิช

1919 หลักภาษาไทย สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 2534 2 ไทยวัฒนาพานิช

1920 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : การใช้ภาษา. เล่มท่ี 1 หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1921 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : การใช้ภาษา. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1922 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 1. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1923 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 1. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1924 Numbers in English = การอ่านตัวเลขในภาษาอังกฤษ มัสสุ, ซูคาซะ 2533 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1925 กลศาสตร์ I. 420211 ศิวาพร สหวัฒน์. 2533 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

1926 การใช้บริการห้องสมุดและการเขียนรายงานการค้นคว้า สุทธิลักษณ์ อ าพันวงศ์. 2533 3 ไทยวัฒนาพานิช

1927 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2533 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1928 คณิตศาสตร์ท่ัวไป - 2533 2 อักษรเจริญทัศน์

1929 ความน่าจะเป็นและสถิติ - 2533 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1930 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ สุพัตรา บุญมาก,--น.ต. หญิง. 2533 15 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1931 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ สุพัตรา บุญมาก,--น.ต. หญิง. 2533 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1932 เคมีท่ัวไป เล่ม 1 - 2533 1 คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ฯ

1933 เคมีวิเคราะห์ปริมาณ เล่ม 1 มุกดา จิรภูมิมินทร์ 2533 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1934 เคมีอาหาร กุลยา จันทร์อรุณ. 2533 1 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู

1935 แคลคูลัส I 261-105 ตอนท่ี 2 ภรณี เจริญภักตร์. 2533 1 คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ฯ

1936 ตรรกศาสตร์และเซต. MA 224 สุนทร แสวงผล. 2533 1 มหาวิทยาลัยรามค าแห่ง
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1937 เทคโนโลยีชีวภาพ : มาสู่ยุคอุตสาหกรรม - 2533 8 ส านักงานคณะกรรมการแห่งชาติ

1938 แบบฝึกหัดปฎิบัติชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1939 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป - 2533 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

1940 ภาษาไทย 1 ไพฑรูย์ สินลารัตน์. 2533 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1941 ภาษาไทย 2 ประภาศรี สีหอ าไพ 2533 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1942 สถิติวิจัย I บุญเรียง ขจรศิลป์. 2533 2 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

1943 สถิติวิจัย II บุญเรียง ขจรศิลป์. 2533 3 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

1944 สถิติวิทยา 1 อ านวย เลิศชยันตี. 2533 2 อ านวยการพิมพ์

1945 หลักเคมี 1 : ทฤษฎี โครงสร้าง ปฏิกิริยา ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2533 15 โอเดียนสโตร์

1946 หลักภาษาไทย : อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ อุปกิตศิลปสาร, พระยา. 2533 2 ไทยวัฒนาพานิช

1947 หลักสเทริโอเคมีของสารอินทรีย์ อ านาจ ตันติวนิช. 2533 7 โรงพิมพ์ภาพพิมพ์

1948 อนุภาค : ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับฟิสิกส์อนุภาค เชสเตอร์, มิชเชลล์. 2533 2 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

1949 เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1950 เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1951 กฎหมายควบคุมอาหารและมาตรฐานอาหาร พัฒน์ สุจ านงค์. 2532 1 โอเดียนสโตร์

1952 กรรมวิธีการปรุงอาหาร ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก. 2532 1 โอเดียนสโตร์

1953 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก. 2532 2 โอเดียนสโตร์

1954 การควบคุมโรคติดต่อ : การสุขาภิบาลโรงงานฆ่าสัตว์ ไข่ และเน้ือไก่ สุวงศ์ ศาสตรวาหา. 2532 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1955 การใช้ค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกัน วรรณ แก้วแพรก 2532 5 โอเดียนสโตร์

1956 การใช้ภาษาไทยในวงราชการ ปรียา หิรัญประดิษฐ 2532 5 โอเดียนสโตร์

1957 คู่มือคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น สุพจน์ ชะนะมา. 2532 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1958 คู่มือปฏิบัติการและการสาธิตจุลชีววิทยาท่ัวไปและทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิทยาศาสตร์ 2532 1 ป. สัมพันธ์พาณิชย์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1959 คู่มือเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ - 2532 5 เทคนิค

1960 เคมี 2500 ข้อ ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2532 2 โอเดียนสโตร์

1961 เคมีท่ัวไป : ส าหรับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ อินทิรา หาญพงษ์พันธ์. 2532 2 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1962 เคมีอินทรีย์ 2 รัชนี ตัณทะพานิชกุล. 2532 1 ชวนพิมพ์

1963 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น เกษร พะลัง. 2532 1 ไทยวัฒนาพานิช

1964 เฉลยแบบฝึกหัดเมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 มานัส บุญยัง. 2532 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1965 ชีวเคมีค านวณ วัลลี สุวจิตตานนท์ 2532 24 โอเดียนสโตร์

1966 เซลล์และออร์กาเนลล์ เวคิน นพนิตย์. 2532 1 อาร์ไอเอเซ็นเตอร์และเอเชีย ไดแอกโนสติกส์

1967 เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม วราวุฒิ ครูส่ง. 2532 1 โอเดียนสโตร์

1968 แบบเรียนคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น - 2532 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1969 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 - 2532 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1970 ปัญหาการสอนเขียนอังกฤษแก่ผู้เร่ิมเรียน พัฒน์ น้อยแสงศรี. 2532 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1971 ภาษาไทยวันละค า - 2532 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1972 ภาษาพาเพลิน เล่ม 1-2 ช่วย พูลเพ่ิม 2532 4 โอเดียนสโตร์

1973 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย บรรจบ พันธุเมธา 2532 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1974 สถิติวิเคราะห์เบ้ืองต้น รสสุคนธ์ หังสพฤกษ์. 2532 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1975 สถิติวิเคราะห์เบ้ืองต้น สมจิต วัฒนาชยากูล. 2532 1 ประกายพรึก

1976 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 2 กฤษณา ชุติมา. 2532 1 บริษัทประชาชน

1977 เอกสารการสอนรายวิชาการอยู่อย่างไทย. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1978 เอกสารประกอบการสอนคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2532 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1979 เคมี. เล่ม 1 ทบวงมหาวิทยาลัย. 2531 2 อักษรเจริญทัศน์

1980 เคมีค านวณและเทคนิคการท าโจทย์ ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2531 20 โอเดียนสโตร์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1981 เคมีวิเคราะห์ปริมาณ เล่ม 2 มุกดา จิรภูมิมินทร์ 2531 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1982 แคลคูลัส เล่ม 2 อนัญญา อภิชาตบุตร. 2531 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1983 เทคโนโลยีฟิสิกส์สมัยใหม่ สมโภชน์ อ่ิมเอิบ. 2531 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

1984 ปฏิบัติการชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1985 ฟิสิกส์เบ้ืองต้น วิไลวรรณ ภูละออ. 2531 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

1986 โภชนาการเชิงชีวเคมี สรรเสริญ ทรัพยโตษก 2531 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1987 เมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 มานัส บุญยัง. 2531 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1988 สถิติส าหรับชีววิทยา อภิญญา วงศ์กิดาการ. 2531 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

1989 หนังสือปฎิบัติการชีววิทยา - 2531 5 ทบวงมหาวิทยาลัย

1990 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 1 กฤษณา ชุติมา. 2531 1 บริษัทประชาชน

1991 หลักชีววิทยา สุพจน์ ใช้เทียมวงศ์. 2531 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1992 คณิตศาสตร์ท่ัวไประดับมหาวิทยาลัย - 2530 7 ประกายพรึก

1993 คณิตศาสตร์เทคนิค 1 ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์. 2530 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1994 คู่มือเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ - 2530 1 ศูนย์หนังสือทีจีอาร์อี

1995 คู่มือหลักเคมี 1 ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2530 1 โอเดียนสโตร์

1996 เคมีอาหารเบ้ืองต้น ศศิเกษม ทองยงค์. 2530 10 โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮ้าส์

1997 แคลคูลัส เล่ม 1 - 2530 1 พิทักษ์การพิมพ์

1998 ชีวเคมี - 2530 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

1999 ชีวเคมี ประเสริฐ ศรีไพโรจน์ 2530 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ 

2000 ชีววิทยา - 2530 5 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

2001 เทคนิคการวิเคราะห์และความรู้เบ้ืองต้น ส าหรับห้องปฏิบัติการพิษวิทยา พรรณี พิเดช. 2530 10 คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

2002 พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ พนิดา เอกอะไพกุล 2530 1 PSP
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2003 พัฒนาทักษะการอ่าน เพลินพิศ ฉายจรรยา 2530 2 -

2004 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย. เล่ม 1 ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์. 2530 7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2005 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย. เล่ม 2 ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์. 2530 11 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2006 ฟิสิกส์มัธยมปลาย. เล่ม 2 ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์. 2530 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2007 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ I พิกุล วณิชาภิชาติ. 2530 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

2008 ภาษาไทยวันละค า กาญจนา นาคสกุล. 2530 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2009 ไมโครคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ บัณฑิต  ณ ล าพูน. 2530 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่

2010 หลักเคมี 2 : ทฤษฎี โครงสร้าง ปฏิกิริยา ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2530 5 โอเดียนสโตร์

2011 หลักภาษาไทย ก าชัย ทองหล่อ 2530 2 บ ารุงสาส์น

2012 การใช้ภาษาเชิงปฏิบัติ สนิท ต้ังทวี 2529 1 โอเดียนสโตร์

2013 กูลโคส พลังงาน อุณหภูมิของร่างกาย อาทรทิพย์ วัฒนพงศ์ศิริ. 2529 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2014 คณิตศาสตร์เทคนิค 2 ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์. 2529 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2015 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับโรคติดเช้ือ วรัญญา แสงเพ็ชรส่อง 2529 2 บัณฑิตการพิมพ์

2016 คู่มือปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 - 2529 5 นลิน

2017 คู่มือปฏิบัติการชีวเคมี ประดิษฐ์ มีสุข. 2529 1 โอเดียนสโตร์

2018 ชีววิทยา เล่ม 1 เชาวน์ ชิโนรักษ์. 2529 1 โรงพิมพ์อมรการพิมพ์

2019 ฟิสิกส์กับชีวิต ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์. 2529 9 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2020 ภาษาไทยวันละค า กาญจนา นาคสกุล. 2529 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2021 หลักชีววิทยา สุพจน์ ใช้เทียมวงศ์. 2529 1 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

2022 เอกสารการสอนชุดวิชาตรรกศาสตร์ เซตและทฤษฎีจ านวน. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2023 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2024 เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์ 111 : ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 วิไลวรรณ ภูละออ. 2529 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2025 ความรู้และทักษะทางภาษา สนิท ต้ังทวี 2528 1 โอเดียนสโตร์

2026 คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น พรชัย จิตต์พานิชย์ 2528 1 บริษัทประชาชนจ ากัด

2027 เคมี. เล่ม 2 - 2528 3 อักษรเจริญทัศน์

2028 เคมี. เล่ม 2 - 2528 1 อักษรเจริญทัศน์

2029 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์. 2528 47 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2030 ชีววิทยา ปรีชา สุวรรณพินิจ. 2528 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2031 ชีววิทยา เล่ม 2 เชาวน์ ชิโนรักษ์. 2528 1 ศิลปาบรรณคาร

2032 ชีววิทยา เล่ม 3 เชาวน์ ชิโนรักษ์ 2528 5 บูรพาสาสน์

2033 เทคนิคการประมาณเชิงวิเคราะห์ มงคล เดชนครินทร์. 2528 2 ราชบัณฑิตยสถาน

2034 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาไทยศึกษา เล่ม 2. หน่วยท่ี 6-11 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2035 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาไทยศึกษา เล่มท่ี 1. หน่วยท่ี 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2036 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 12-15 เล่ม 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2037 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 12-15 เล่ม 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2038 ปฏิบัติการชีววิทยา. B1. 1612 - 2528 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2039 ภาษาไทยวันละค า กาญจนา นาคสกุล. 2528 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2040 ลักษณะภาษาไทย บรรจบ พันธุเมธา 2528 1 ก่ิงจันทร์การพิมพ์

2041 หลักฟิสิกส์ของสภาวะแวดล้อม วิยะดา บุษยานนท์. 2528 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

2042 หลักภาษาไทย : อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ อุปกิตศิลปสาร, พระยา. 2528 1 ไทยวัฒนาพานิช

2043 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : การใช้ภาษา. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2044 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : การใช้ภาษา. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2045 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2046 ความรู้เก่ียวกับส่ิงเป็นพิษ - 2527 1 โรงพิมพ์การศาสนา
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2047 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น. CH 221 ร าไพ ศิระมานะกุล. 2527 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2048 ชีววิทยา - 2527 6 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

2049 เต๋าแห่งฟิสิกส์ ขับประ, ฟริตจ๊อฟ. 2527 1 เทียบวรรณ

2050 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการใช้ภาษาไทย. เล่มท่ี 1 หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2051 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการใช้ภาษาไทย. เล่มท่ี 2 หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2052 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ สุภาพ บุณยะรัตเวช. 2527 1 ไทยวัฒนาพานิช

2053 พจนานุกรมศัพท์ชีววิทยา ชูชาติ ยังบรรเทา. 2527 4 โอเดียนสโตร์

2054 พิษและการแก้พิษ อุษณา หงส์วารีวัธน์. 2527 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

2055 ฟิสิกส์รังสี ไพเสริฐ ธรรมมานุธรรม. 2527 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2056 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย. 2527 7 โอเดียนสโตร์

2057 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย. 2527 3 โอเดียนสโตร์

2058 ภาษาไทยวันละค า กาญจนา นาคสกุล. 2527 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2059 ไวยากรณ์ไทย นววรรณ พันธุเมธา 2527 1 รุ่งเร่ืองสาส์นการพิมพ์

2060 สารชีวโมเลกุล มุกดา ฐิตะสุต. 2527 6 ไทยวัฒนาพานิช

2061 หลักฟิสิกส์ : ภาคกลศาสตร์และความร้อน ทัศน์วิไล วัฒนายน. 2527 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

2062 เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2063 เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2064 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : การใช้ภาษา. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2065 เอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์ท่ัวไป 510-152 - 2527 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2066 เอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์ท่ัวไป 510-152 - 2527 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2067 การแปลค าในภาษาไทย วัลยา ช้างขวัญยืน 2526 1 -

2068 ความน่าจะเป็นและสถิติ - 2526 6 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2069 เคมี. เล่ม 1 - 2526 6 อักษรเจริญทัศน์

2070 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 - 2526 1 คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ฯ

2071 เคมีพ้ืนฐาน สมรวดี ฟักผลงาม. 2526 1 ห้างจัดการคุณพินอักษร

2072 เคมีวิทยา 1 หลักทฤษฎีและสมบัติของสสาร เซ็นโก, มิชเชล เจ. 2526 3 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2073 เคมีวิทยา 2 หลักทฤษฎีและสมบัติของสสาร เซ็นโก, มิชเชล เจ. 2526 2 ส านักงานวิจัยคณะกรรมการแห่งชาติ

2074 เคมีอาหาร พรรณี เดชก าแหง 2526 1 วิทยาลัยครูจันทรเกษม

2075 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น เกษร พะลัง. 2526 4 ไทยวัฒนาพานิช

2076 แคลคูลัส I อุทุมพร พลาวงศ์. 2526 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2077 ชีววิทยาเบ้ืองต้นของเซลล์ บัญญัติ สุขศรีงาม. 2526 1 โอเดียนสโตร์

2078 เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคุณ ส าเริง บุญเรืองรัตน์. 2526 1 ศึกษาพร

2079 ฟิสิกส์ 1 - 2526 4 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2080 ฟิสิกส์เพ่ือความเพลิดเพลิน เล่ม 1 - 2526 3 ส านักงานคณะกรรมการแห่งชาติ

2081 รวมกฏหมายอาหารและยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2526 1 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2082 วิเคราะห์การใช้ค า "ก็" ในภาษาไทย พนมพร สิงหพันธ์ุ. 2526 1 -

2083 ไวยากรณ์ไทย สมชาย ล าดวน 2526 2 โอเดียนสโตร์

2084 หลักชีวสถิติ สมชาย สุพันธ์ุวณิช. 2526 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหดล

2085 เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2526 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2086 Theory & worked examples in calculus part I. differetial calculus - 2525 1 ไทยวัฒนาพานิช

2087 Theory & workey examples in calculus part II. integral calulus - 2525 3 ไทยวัฒนาพานิช

2088 ความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์กุล. 2525 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2089 คู่มือชีววิทยา - 2525 2 คณะอนุกรรมการ

2090 คู่มือปฏิบัติการอินทรียเคมีและชีวเคมีเบ้ืองต้น ประดิษฐ์ มีสุข. 2525 1 โอเดียนสโตร์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2091 เคมีค านวณและเทคนิคการท าโจทย์ ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2525 1 กราฟิคอาร์ต

2092 เคมีท่ัวไป อรุณ วงศ์พุทธา. 2525 2 กราฟฟิคอารต์

2093 เคมีสภาวะแวดล้อม พิมล เรียนวัฒนา 2525 1 โอเดียนสโตร์

2094 จุลชีววิทยา เล่ม 1 บัญญัติ สุขศรีงาม 2525 1 โอเดียนสโตร์

2095 จุลชีววิทยาท่ัวไป บัญญัติ สุขศรีงาม 2525 4 โอเดียนสโตร์

2096 ชีววิทยา - 2525 3 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

2097 ชีววิทยาเบ้ืองต้น. BI 103 พินิจ ร่ืนเริง. 2525 1 กราฟิคอาร์ต

2098 ทักษะและเทคนิคการสอน ชาญชัย ศรีไสยเพชร. 2525 1 พิทักษ์อักษร

2099 ฝึกเขียนจดหมายอังกฤษ อบรม สินภิบาล 2525 2 โอเดียนสโตร์

2100 ฟิสิกส์ เล่ม 1 - 2525 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2101 ฟิสิกส์ เล่ม 2 - 2525 5 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2102 สทิริโอเคมีของสารอินทรีย์ อ านาจ ตันติวนิช. 2525 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

2103 สภาวะกรดด่าง : บทเรียนแบบโปรแกรม พินัย มโนทัย. 2525 9 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2104 หลักเคมี 1 : ทฤษฎี โครงสร้าง ปฏิกิริยา ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2525 3 โอเดียนสโตร์

2105 อนินทรียเคมี : ทฤษฎี-โครงสร้าง จันทรา ชัยมงคล. 2525 2 โอเดียนสโตร์

2106 อินทรีย์เคมีและชีวเคมี ธรรมนูญ เพชรยศ. 2525 5 โอเดียนสโตร์

2107 Math guide 1 วัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ. 2524 1 อักษรบัณฑิต

2108 Numerical methods คณิต ไข่มุกด์. 2524 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาฯ

2109 การใช้ค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกัน วรรณ แก้วแพรก 2524 1 โอเดียนสโตร์

2110 คณิตศาสตร์. เล่ม 1 - 2524 4 อักษรเจริญทัศน์

2111 คณิตศาสตร์ท่ัวไประดับมหาวิทยาลัย. ภาค 1 - 2524 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2112 คณิตศาสตร์ท่ัวไประดับมหาวิทยาลัย. ภาค 2 - 2524 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2113 คณิตศาสตร์ท่ัวไประดับมหาวิทยาลัย. ภาค 3 - 2524 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2114 เคมี. เล่ม 2 - 2524 5 อักษรเจริญทัศน์

2115 เคมีชีวิต : ชีวเคมีเบ้ืองต้น ประดิษฐ์ มีสุข. 2524 2 โอเดียนสโตร์

2116 เคมีฟิสิกัล สมเกียรติ กรีทอง. 2524 1 กราฟิอาร์ต

2117 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2524 2 โอเดียนสโตร์

2118 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน : แนวความคิด ปฎิบัติยาประยุกต์ ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2524 1 โอเดียนสโตร์

2119 แคลคูลัส ช้ันปีท่ี 1 เล่มท่ี 1 - 2524 3 พิทักษ์การพิมพ์

2120 เฉลยแบบฝึกหัดหลักเคมี 1, 2 ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2524 1 กราฟิคอาร์ต

2121 ชีววิทยา - 2524 4 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

2122 ชีวสถิติประยุกต์งานบริการสาธารณสุข ร าไพ สุขสวัสด์ิ ณ อยุธยา 2524 2 มหาวิทยาลัยมหิดล

2123 ต าราหลักเคมีพ้ืนฐาน : ระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยครู พิมล เรียนวัฒนา. 2524 6 โรงพิมพ์เบญจรักษ์

2124 ไทยมองไทย ทัศนะจากต่างแดน - 2524 1 เคล็ดไทย

2125 ประโยครับในภาษาไทย พรพิลาส เรืองโชติวิทย์ 2524 1 -

2126 พจนานุกรมเคมี ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2524 2 โอเดียนสโตร์

2127 ฟิสิกส์ 1 - 2524 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2128 ฟิสิกส์ 1 - 2524 2 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2129 ฟิสิกส์ 2 - 2524 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2130 ฟิสิกส์ เล่ม 1 - 2524 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2131 ฟิสิกส์ยุคใหม่ปริทัศน์ วันชัย โพธ์ิพิจิตร. 2524 1 อักษรเจริญทัศน์

2132 สถิติวิเคราะห์เบ้ืองต้น สมจิต วัฒนาชยากูล. 2524 2 ประกายพรึก

2133 หลักเคมี 2 : ทฤษฎี โครงสร้าง ปฏิกิริยา ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2524 4 กราฟฟิคอาร์ต

2134 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 2 กฤษณา ชุติมา. 2524 1 โรงพิมพ์พิฆเณศ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2135 หลักชีวสถิติ สมชาย สุพันธ์ุวณิช. 2524 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหดล

2136 อินทรียเคมีเบ้ืองต้นระดับอุดมศึกษา ประดิษฐ์ มีสุข. 2524 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

2137 การเขียนหนังสือส าหรับเด็ก สมศักด์ิ ศรีมาโนชน์ 2523 2 โอเดียนสโตร์

2138 เขียนไทย อ่านไทย และราชาศัพท์ : ค าท่ีเขียนผิดบ่อยๆ ค าท่ีอ่านผิดบ่อย.. ชิต ภิบาลแทน 2523 1 อักษรบัณฑิต

2139 คณิตศาสตร์แผนใหม่ข้ันสูง อ านวย ขนันไทย. 2523 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2140 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ตรรกศาสตร์ สัญลักษณ์ สุวร กาญจนมยูร. 2523 8 ไทยวัฒนาพานิช

2141 ความน่าจะเป็นและสถิติ - 2523 1 พิทักษ์การพิมพ์

2142 เคมี. เล่ม 1 - 2523 2 อักษรเจริญทัศน์

2143 เคมีท่ัวไป. เล่ม 2 - 2523 7 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2144 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น เกษร พะลัง. 2523 1 ไทยวัฒนาพานิช

2145 ชีวเคมี ฉบับปรับปรุงใหม่ - 2523 2 ศ.ส.การพิมพ์

2146 ชีววิทยา เล่ม 1 - 2523 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2147 ชีววิทยาท่ัวไป - 2523 1 อักษรเจริญทัศน์

2148 เซ็ทและทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น วีนัส พีชวณิชย์. 2523 1 ประกายพรึก

2149 แบบทดสอบชีววิทยา ว.431-432 สิทธิชัย พุทธิประเสริฐ. 2523 1 หจก. ผลิตภัณฑ์การพิมพ์

2150 ฟิสิกส์ เล่ม 1 - 2523 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2151 ฟิสิกส์ เล่ม 2 - 2523 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2152 ฟิสิกส์ค านวณ 1 สุวิทย์ ชวเดช. 2523 1 กราฟฟิคอาร์ต

2153 ฟิสิกส์ค านวณ 2 สุวิทย์ ชวเดช. 2523 1 กราฟฟิคอารต์

2154 ฟิสิกส์แผนใหม่ 4 อารมณ์ ปุณโณทก. 2523 2 กราฟิคอาร์ต

2155 รายงานการศึกษาวิจัยเร่ือง การใช้เคร่ืองกรองแบบแอนแอโรบิคเพ่ือ… - 2523 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

2156 สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย จรัญ จันทลักขณา. 2523 3 ไทยวัฒนาพานิช
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2157 สมการดิฟเฟอเรนเชียล เสกสรรค์ ด ากระบ่ี. 2523 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

2158 สารชีวโมเลกุล ประเสริฐ ศรีไพโรจน์. 2523 9 โอเดียนสโตร์

2159 หลักเคมี 2 : ทฤษฎี โครงสร้าง ปฏิกิริยา ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2523 1 กราฟฟิคอาร์ต

2160 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 1 กฤษณา ชุติมา. 2523 1 โรงพิมพ์พิฆเณศ

2161 อินทรีย์เคมี = Organic chemistry ว่าด้วย hydrocarbons ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์. 2523 1 ประกอบเมไตร

2162 เอกสารประกอบค าบรรยายวิชาคณิตศาสตร์ I - 2523 2 -

2163 เอกสารประกอบค าบรรยายวิชาคณิตศาสตร์ II วัฒนา สุนทรธัย. 2523 2 วิทยาลัยกรุงเทพ

2164 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 - 2522 4 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2165 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 อุดม ศรีโยธา. 2522 1 อักษรเตริญทัศน์

2166 แคลคูลัส ช้ันปีท่ี 1 เล่มท่ี 2 - 2522 1 พิทักษ์การพิมพ์

2167 แคลคูลัส ช้ันปีท่ี 1 เล่มท่ี 3 - 2522 1 พิทักษ์การพิมพ์

2168 จุลชีววิทยา เล่ม 2 พิไลวรรณ พงษ์ทูล 2522 2 โอเดียนสโตร์

2169 ชีวสถิติ : ตอนท่ี 1 สถิติภาคพรรณนา ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์. 2522 1 ไทยวัฒนาพานิช

2170 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ สุภาพ บุณยะรัตเวช. 2522 1 ไทยวัฒนาพานิช

2171 ฟิสิกส์แผนใหม่ 1 อารมณ์ ปุณโณทก. 2522 1 กราฟิคอาร์ต

2172 ลักษณะภาษาไทย (ไทย 104) ปรีชา ทิชินพงษ์ 2522 1 โอเดียนสโตร์

2173 หลักเคมี 1 : ทฤษฎี โครงสร้าง ปฏิกิริยา ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2522 1 กราฟิคอาร์ต

2174 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 - 2521 1 คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ฯ

2175 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ ตอน 3 - 2521 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2176 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ ตอน 4 - 2521 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2177 จุลชีววิทยา เล่ม 1 พิไลวรรณ พงษ์ทูล 2521 2 โอเดียนสโตร์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2178 ปฏิบัติการพิษวิทยา อารี สุขประเสริฐ. 2521 1 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2179 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน นุกูล กระจาย. 2521 2 -

2180 ฟิสิกส์แผนใหม่ ภาค Statics & Dunamics พงษ์ศักด์ิ เสริมสาธนสวัสด์ิ. 2521 1 กราฟิคอาร์ต

2181 อนินทรียเคมี ประเสริฐ ศรีไพโรจน์. 2521 4 อักษรบัณฑิต

2182 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา สน่ัน สุขวัจน์. 2520 1 โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์

2183 การใช้ภาษา นววรรณ พันธุเมธา 2520 1 โรงพิมพ์อักษรสมัย

2184 คณิตศาสตร์ข้ันสูง สุรวิทย์ กองสาสนะ. 2520 1 ไทยวัฒนาพานิช

2185 คู่มือความปลอดภัยในปฏิบัติการเคมี สุชาดา ชินะจิตร. 2520 2 ไทยวัฒนาพานิช

2186 เคมีวิเคราะห์ ประเสริฐ ศรีไพโรจน์ 2520 6 อักษรบัณฑิต

2187 หลักชีววิทยา อาจ แจ่มเมฆ. 2519 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2188 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ สุภาพ บุณยะรัตเวช. 2518 1 ไทยวัฒนาพานิช

2189 พ้ืนฐานของการใช้ภาษา ปรีชา ช้างขวัญยืน 2517 1 ไทยวัฒนาพานิช

2190 ตรรกศาสตร์ : ศิลปะแห่งการนิยามความหมายและการให้เหตุผล จ านงค์ ทองประเสริฐ. 2515 1 วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2191 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์. 2514 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2192 การใช้ภาษา กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการฯ 2511 1 อักษรเจริญทัศน์

2193 ปทานุกรมจีน-ไทย ชวน เชียวโชลิต (ประสิทธ์ิ ชวลิตธ ารง). 2505 7 นานมี

2194 พจนานุกรมศัพท์แพทย์ : อังกฤษเป็นไทยพร้อมด้วยค าอ่าน ฝ่ายวิชาการแพร่พิทยา 2505 1 แพร่พิทยา

5507

ข้อมูล ณ  วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566


