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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  1    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1 เอกสารค าสอนวิชาวิทยาการก้าวหน้าทางเวชศาสตร์ชันสูตร. MT 4863 - 255- 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2 ไฟฟ้า คูเปอร์, อะแลน. 253- 1 เบสท์ บุ๊คส์

3 1-1,000,000 "หน่ึงถึงล้าน" คู่มือฝึกพูดตัวเลขภาษาอังกฤษ นภารัตน์ ชัยศิริรัตน์ 25-- 1 FOR-U English Language…

4 110 ธาตุคุณสมบัติและการค้นพบ - 25-- 3 อักษรวัฒนา

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

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

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

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

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

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

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

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

13 กลศาสตร์ควันตัมและทฤษฎีควันตัมสนาม เฉลียว มณีเลิศ. 25-- 1 สยามสเตช่ันเนอร่ีซัพพลายส์

14 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร สุชาติ พงษ์พานิช. 25-- 10 พัฒนาศึกษา

15 การใช้ภาษา ประทีป วาทิกทินกร. 25-- 1 -

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

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

18 การเรียนรู้ภาษา พัฒน์ น้อยแสงศรี. 25-- 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

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

20 เกมทดลองทางเคมีและชีววิทยา : เสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง จอห์นสตัน, เทด. 25-- 1 เดอะบุคส์

21 แก่นไวยากรณ์อังกฤษ เชาวน์ เชวงเดช 25-- 1 เจริญวิทย์การพิมพ์

22 โก อินเตอร์ ! : ฝึกพูดภาษาอังกฤษใครว่ายาก - 25-- 1 มายิก
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

23 คณิตศาสตร์ท่ัวไป คณิต เจริญสุข. 25-- 1 แม็ค

24 คณิตศาสตร์สูง เรขาคณิตวิเคาระห์ ฉัตรเพชร สน่ันพานิชย์. 25-- 2 อักษรวัฒนา

25 คอร์สมุ่ง ENT พิริยะ เลาหพิพัฒนา 25-- 2 ติวเตอร์

26 ค าง่ายท่ีมักเขียนผิด ค าง่ายท่ีมักอ่านผิด : เรียงล าดับอักษรตามพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานสุทธิ ภิบาลแทน 25-- 2 อักษรวัฒนา

27 คู่มือ GAMT เข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) - 25-- 1 ที.จี.อาร์.อี. (ประเทศไทย)

28 คู่มือการเรียนรายวิชาสถิติเบ้ืองต้น - 25-- 1 -

29 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยา สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 25-- 28 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

30 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น. MI 2134 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 25-- 52 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

31 คู่มือปฏิบัติการสรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาพยาบาล - 25-- 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

32 เคมี. เล่ม 1 - 25-- 4 อักษรเจริญทัศน์

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

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

35 เคมีประยุกต์ ด ารงค์ คงสวัสด์ิ. 25-- 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ

36 เคมีส าหรับนักศึกษาพยาบาล - 25-- 1 งานพัฒนาหลักสูตรและหนังสือฯ

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

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

39 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 25-- 1 โอเดียนสโตร์

40 แคลคูลัสและเทคนิคการใช้ Graphing calculator กมล เอกไทยเจริญ. 25-- 5 ไฮเอ็ดพับลิชช่ิง

41 งานคอมพิวเตอร์ในมุมมองนักบริหาร ชรินทร์ วัชรินทร์วงศ์. 25-- 1 อินฟอร์เมติก บิซิเนสพับลิเคชัน

42 จุลชีววิทยา จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 25-- 23 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

43 จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน จ ารูญศรี พุ่มเทียน 25-- 10 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

44 โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ : ส าหรับเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิต... - 25-- 1 PSP. Group
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

45 ชีววิทยา ม.4-5-6 สมาน แก้วไวยุทธ. 25-- 1 ไฮเอ็ดพับลิชช่ิง

46 ท าเนียบเคร่ืองมือแพทย์ : หนังสือคู่มือรวบรวมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ - 25-- 1 นิรภัยธุรกิจ

47 ปฎิบัติการสรีวิทยา ส าหรับนักศึกษาพยาบาล จวงจันทร์ ชัยธชวงศ์. 25-- 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

48 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา I. AN 2151 - 25-- 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

49 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1 - 25-- 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

50 ปอดและการหายใจ เลียงชัย ล้ิมล้อมวงศ์.                                                                          25-- 5 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

51 ปาราสิตวิทยาทางการแพทย์ - 25-- 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

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

54 ฟังก์ชันวิเคราะห์เชิงซ้อนส าหรับนักฟิสิกส์ บัญชา พนเจริญสวัสด์ิ. 25-- 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

55 ฟิสิกส์ยุคใหม่ปริทัศน์ วันชัย โพธ์ิพิจิตร. 25-- 1 คณะวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระฯ

56 ภาคผนวกวิชาพยาธิวิทยา. PA 220 ไพศาล ลีละชัยกุล. 25-- 7 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

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

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

59 ภาษาไทยธุรกิจ สุภาพ รุ่งเจริญ. 25-- 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ

60 ระบบประสาท : ระบบรับความรู้สึก วิสุดา สุวิทยาวัฒน์. 25-- 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

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

62 สนทนาภาษาจีนกลางข้ันพ้ืนฐาน - 25-- 1 นานมีบุ๊ค

63 สรีรวิทยา - 25-- 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

64 สรีรวิทยาเบ้ืองต้น เล่ม 2 - 25-- 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

65 สรุปค าบรรยาย วิชา กายวิภาคศาสตร์เบ้ืองต้น - 25-- 1 -

66 สรุปรายงานปีท่ี 1 โครงการหน่วยวิจัยฟิสิกส์ทดลอง - 25-- 1 -
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67 หนทางสู่วิชาชีพแพทย์ พยาบาล เภสัชกร อัญญา นุภาพ.                                                                                   25-- 3 K & P Books

68 หนังสือประกอบการเรียนคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น มานัส บุญยัง. 25-- 1 โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักช่ัน

69 หลักการตลาด สมบูรณ์ ขันติโชติ. 25-- 1 บัณฑิตสาส์น

70 หลักการตลาด พรนิภา กาญจนพงศ์. 25-- 1 ศรีสง่าวิชาการ 

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

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

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

74 เอกสารประกอบการสอนปรสิตวิทยาทางการแพทย์ รายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา.... สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ 25-- 11 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

75 เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยา : ตอนปรสิตวิทยาทางการแพทย์. MI 3133 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ 25-- 41 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

76 เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา. MI 2134 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ 25-- 30 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

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

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

79 ประวัติศาสตร์ความอ้วน : อิทธิพลของไขมันท่ีส่งผลต่อชะตากรรมมนุษยชาติ ฟอร์ธ, คริสโตเฟอร์ อี. 2565 1 ยิปซี

80 การบกพร่องทางสมองและการรู้คิดก่อนและหลังผ่าตัด - 2564 1 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

81 เทคนิคการสร้างและการตรวจสอบคุณสมบัติการวัดของเคร่ืองมือวิจัยทางสุขภาพ สุรีย์พันธ์ุ วรพงศธร 2564 1 หจก. วนิดาการพิมพ์

82 แผนท่ีร่างกายมนุษย์ แอชเวลล์, เคน 2564 1 แอร์โรว์ คลาสสิกบุ๊คส์

83 วิทยาศาสตร์ความอ้วน : ถอดรหัสศาสตร์แห่งการลดน้ าหนัก ไขความลับสู่สุขภาพดีอย่างย่ังยืนเฝิง, เจสัน 2564 1 Bookscape

84 สมองฟิต-ฟิตสมอง : เคล็ดลับเพ่ิมศักยภาพและปลุกความคิดสร้างสรรค์ ฉบับศัลยแพทย์สมองจันเดียล, ราหุล 2564 1 บุ๊คสเคป

85 Cases in medical microbiology & parasitology - 2563 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

86 Covid-19 โรคระบาดแห่งศตวรรษ น าชัย ชีววิวรรธน์, 2509- 2563 1 มติชน

87 จากปีศาจสู่เช้ือโรค :  ประวัติศาสตร์การแพทย์กับโรคระบาดในสังคมไทย ชาติชาย มุกสง 2563 1 มติชน

88 จุลชีววิทยาการแพทย์ - 2563 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1268972461?queryString=1268972461&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%20%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%98%E0%B8%A3.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  5    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

89 ต าราหลักการตลาด วิทวัส รุ่งเรืองผล 2563 1 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

90 เพ่ือนเก่าท่ีหายสาบสูญ : สุขภาพดีด้วยการดูแลระบบนิเวศในร่างกาย ชัชพล เกียรติขจรธาดา 2563 1 Chatchapol Books

91 ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ ค าศัพท์และเทคนิคการเขียนและการอ่าน ภาษาอังกฤษส าหรับเวชระเบียนผู้ป่วยLiveABC 2563 1 นานมีบุ๊คส์

92 โมเลกุลชีวิต - 2563 1 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

93 ไวรัส ฉบับกระชับ ครอว์ฟอร์ด, โดโรธี เอช. 2563 1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์

94 ไวรัสอาวุธลับจักรวาล สม สุจีรา 2563 1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เรือนแก้วการพิมพ์

95 สุขภาพดีตลอดไป  ศุภวุฒิ สายเช้ือ 2563 1 Openbooks

96 หลักชีวเคมีทางการแพทย์ - 2563 1 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

97 ห้องผ่าตัด no. 9-2 ธีรภัทร์ พุ่มพวง 2563 1  บริษัท ต้นมะนาว พับลิชช่ิง จ ากัด

98 อู่ฮ่ันสู้สู้ : บันทึกวิกฤตปิดเมืองต้านโควิด-19 - 2563 1 บริษัทจงสว่าง จ ากัด

99 กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล แสวง บุญเฉลิมวิภาส 2562 2 วิญญูชน

100 การตรวจสอบสารตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟทและคาร์บาเมตในผลไม้จากตลาดสด จังหวัดสมุทรปราการ- 2562 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

101 การทดสอบสารท่ีมีผลต่อการต้านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากใบกล้วยหิน สุดารัตน์ ไวว่อง 2562 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

102 การทดสอบสารออกฤทธ์ิในการยับย้ังแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากหัวปลีกล้วยหิน ณัฐริกา ศรีพัฒน์ 2562 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

103 การปนเป้ือนของกรดซาลิซิลิกในผลไม้ดองท่ีจ าหน่ายในตลาดสด อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการสิริยากร จันทบุญเรือง 2562 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

104 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการรักษาสภาพเน้ือเย่ือผิวหนังของร่างอาจารย์ใหญ่ด้วยวิธี Formalin solution…- 2562 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

105 การศึกษาประสิทธิภาพการติดสีนิวเคลียสของเน้ือเย่ือกล้ามเน้ือลายจากร่างอาจรย์ใหญ่ด้วยสีจากธรรมชาติ…- 2562 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

106 ความลับในร่างกายมนุษย์ท่ีเราไม่เคยรู้ ฟรานซิส, เกวิน 2562 1 แอร์โรว์ มัลติมีเดีย

107 พ้ืนฐานทางระบบสารสนเทศ วอนชนก ไชยสุนทร 2562 1 หจก.มีน เซอร์วิส ซัพพลาย

108 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ - 2562 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

109 ระบบร่างกายมนุษย์ อรกัญญ์ ภูมิโครักษ์ 2562 1 เอ็มไอเอส

110 ฤทธ์ิของสารสกัดทานาคา (Hesperethusa crenulate (Roxb.) Roem) ต่อการยับย้ังเช้ือ Staphylococcus…- 2562 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  6    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

111 หลักชีววิทยา เมเดอร์, ซิลเวีย เอส. 2562 2 แมคกรอ-ฮิล

112 ห้องผ่าตัด no. 9 ธีรภัทร์ พุ่มพวง 2562 1  บริษัท ต้นมะนาว พับลิชช่ิง จ ากัด

113 กฎหมายการแพทย์ความยินยอมภายหลังได้รับการบอกกล่าวแล้ว (Informed consent) วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์ 2561 1 นิติธรรม

114 กฎหมายการแพทย์สมัยใหม่ วิฑูรย์ อ้ึงประพันธ์,  2475- 2561 2 วิญญูชน

115 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่... - 2561 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

116 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ าส้มสายชูในการลดพยาธิและโคลิฟอร์มแบคทีเรียในผักท่ีรับประทานสด- 2561 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

117 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดึงแคลเซียมออกจากกระดูกต้นขาด้วยสารละลายกรดไนตริก…ปพิชญา สายสวัสด์ิ 2561 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

118 การศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคของหลอดเลือด vertebral จากร่างอาจารย์ใหญ่ - 2561 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

119 การศึกษาลักษณะทางพยาธิสภาพและความหนาของผนังหลอดเลือด - 2561 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

120 การศึกษาศักยภาพของแบคทีเรียสายพันธ์ุท่ีสร้างสารออกฤทธ์ิยับย้ังเช้ือราในธรรมชาติ เบ็ญจวรรณ นาคศรี 2561 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

121 การศึกษาสมรรถภาพปอดของผู้ประกอบอาชีพข่ีมอเตอร์ไซค์รับจ้างในจังหวัดสมุทรปราการ - 2561 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

122 การศึกษาสัณฐานวิทยาและความไวต่อกระเทียมของเช้ือราท่ีแยกได้จากเปลือกกระเทียม ธนัชชา มาเรียง 2561 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

123 การส ารวจความชุกของพยาธิเข็มหมุดในโรงเรียนประถมศึกษาตอนต้นในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ- 2561 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

124 คุณภาพของสไลด์เน้ือเย่ือท่ีเตรียมจากอวัยวะของหมูท่ีจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าและตลาดสด- 2561 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

125 คู่มือหมอครอบครัว ฉบับสมบูรณ์ - 2561 2 หมอชาวบ้าน

126 จุลกายวิภาคศาสตร์ เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ 2561 2 บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จ ากัด

127 จุลชีววิทยาการแพทย์ - 2561 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

128 จุลชีววิทยาและการประยุกต์ วสุ ปฐมอารีย์ 2561 1 ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

129 จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาส าหรับพยาบาล จินตนา อาจสันเท๊ียะ 2561 1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก

130 เช้ือโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม : ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย ทวีศักด์ิ เผือกสม 2561 1 Illumination Editions

131 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (หนอนพยาธิ) เพ็ญนภา ชมะวิต 2561 1 โครงการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

132 ผลของการออกก าลังกายแบบแอโรบิกต่อสมรรถภาพปอดในอาสาสมัครปกติ - 2561 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  7    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

133 ภูมิคุ้มกันวิทยา ปาริชาติ พุ่มขจร 2561 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

134 ระบบประสาทและการท างาน เฉง นิลบุหงา 2561 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

135 ศัพท์แพทย์พ้ืนฐาน พงษ์ศักด์ิ เจริญงามเสมอ 2561 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

136 สงครามท่ีไม่มีวันชนะ : ประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างมนุษย์และเช้ือโรค ชัชพล เกียรติขจรธาดา 2561 1 บริษัท ภาพพิมพ์ จ ากัด

137 สารชีวโมเลกุลในเคมีอินทรีย์ มูฮ าหมัด นิยมเดชา 2561 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

138 สุดยอดแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ไทย โสมชยา ธนังกุล 2561 1 แสงดาว

139 Adventures in human being ความลับในร่างกายมนุษย์ท่ีเราไม่เคยรู้ ฟรานซิส, เกวิน 2560 1 แอร์โรว์ มัลติมีเดีย

140 Atlas of medical parasitology : with 469 colour illustrations - 2560 5 ภาพพิมพ์

141 English for the medical profession ประพิศ พงษ์พานิช. 2560 1 พี.เพรส

142 Future Brain : เปล่ียนสมองท้ังที อย่ามีดีแค่ฉลาดข้ึน บรอคคีส, เจนน่ี 2560 1 ไอดีซี พรีเมียร์

143 Urine : an integrated approach โสภาพรรณ เอกรัตนวงศ์, 2560 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

144 กลยุทธ์การสร้างสรรค์เพ่ือการส่ือสารการตลาด สมิทธ์ิ บุญชุติมา 2560 2 21 เซ็นจูล่ี

145 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบข้ันพ้ืนฐานส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ธีรพล ทิพย์พยอม 2560 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

146 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ ามันถ่ัวลิสงและไซลีนในการเป็น Clearing agent โดย... ณัฐวดี พระสว่าง 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

147 การพัฒนาวิธีการเพาะเล้ียงเซลล์มะเร็งเต้านมแบบ 3 มิติเพ่ือใช้ทดสอบตัวยาในห้องปฏิบัติการวราวุฒิ วรรณโล 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

148 การศึกษา anterior olfactory nucleus (AON) จากร่างอาจารย์ใหญ่ด้วยเทคนิคการย้อม... กรรณิการ์ ทิพสมบัติ 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

149 การศึกษาปรสิตท่ีพบในปลานิล อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อาภาภัทร โชคดีพงศ์ 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

150 การศึกษาผลของน้ ายาบ้วนปากต่อการยับย้ังแบคทีเรียท่ีแยกได้จากน้ าลาย เกษรา เพชรสง 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

151 การศึกษาพยาธิในหอยเชอร่ีจากบ่อเล้ียงปลานิลในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ... ณัฐสิมา เชยมาน 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

152 การศึกษาลักษณะเน้ือเย่ือของฮิปโปแคมปัสจากร่างอาจารย์ใหญ่กับเน้ือเย่ือมาตรฐาน... กุลนที ซัวเกษม 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

153 การศึกษาเอกลักษณ์และความสามารถในการยับย่ังเช้ือแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจาก... ฤทัยลักษณ์ ชลวิริยะกุล 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

154 การส ารวจความชุกพยาธิเข็มหมุดในเด็ก อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศ... อดิเทพ เปียป่ินทอง 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  8    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

155 การส ารวจและจ าแนกท๊อกซินท่ีก่อโรครุนแรงจากเช้ือ Vibrio parahaemolyticus และ... พิมพ์พร ชอบธรรม 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

156 การหาอุณหภูมิท่ีเหมาะส าหรับการเพ่ิมปริมาณยีน aroC จาก Streptomyces venezuelae...ไพรพรรณ วัฒนากิจพานิช 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

157 การหาอุณหภูมิท่ีเหมาะส าหรับการเพ่ิมปริมาณยีน Transcriptional activator (sven0913)...รติพร ประสาทเขตการ 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

158 ค าศัพท์-ค าย่อทางการแพทย์ : ฉบับ A-Z ปราณี ทู้ไพเราะ 2560 1 N P Press

159 โชคดีท่ีเรียนหมอ สม สุจีรา 2560 1 เรือนแก้วการพิมพ์

160 ปรับสมองไม่ให้เส่ือม คะโตะ, โทะชิโนะริ. 2560 1 อินสปายร์

161 ผลของการออกก าลังกายแบบแอโรบิกต่อความจ าและค่าเวลาปฏิกิริยา การตอบสนองต่อ... อรุณโรจน์ โลหิตพินทุ 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

162 ยุงท่ีส าคัญทางการแพทย์ของประเทศไทย ด ารงพันธ์ุ ทองวัฒน์ 2560 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

163 หลักพ้ืนฐานค าศัพท์เฉพาะทางด้านการแพทย์ ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล 2560 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

164 หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน กาญจนา อู่สุวรรณทิม 2560 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

165 อักษรย่อท่ีหมอใช้ 2017 กนธีร์ สังขวาสี 2560 5 ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ

166 Basic and clinical neuroscience 8 - 2559 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

167 Human leukocyte antigen และความส าคัญทางคลินิก ศศิจิต เวชแพศย์ 2559 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

168 การตรวจหาเช้ือ staphylococcus aureus ท่ีปนเป้ือนในเน้ือหมูดิบในตลาดสดบางโฉลง... ธนัมพร มงคลมหัทธนะ 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

169 การตรวจหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการส่งถ่ายพลาสมิดชนิดไม่แทรกโครโมโซม plj86 หรือ... กรภัค บุณยะโหตระ 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

170 การติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในเด็ก อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ - 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

171 การยศาสตร์ กิตติ อินทรานนท์ 2559 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

172 การเรียนการสอนนิสิตแพทย์แบบบูรณาการเพ่ือฝึกทักษะการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล 2559 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

173 การศึกษาการปนเป้ือนของเช้ือราและสารอะฟลาท็อกซินในตัวอย่างอาหารแห้งด้วยวิธี... จิรวัฒน์ เข็มทอง 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

174 การศึกษาการปนเป้ือนของพยาธิและแบคทีเรียจากกุ้งฝอย เกศอนงค์ ฉัตรงามวิจิตร 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

175 การศึกษาความไวต่อยาปฏิชีวนะของเช้ือ Salmonella spp. และ non-Salmonella ท่ีแยก... กฤษณา เล็กยวง 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

176 การศึกษาความไวต่อยาปฏิชีวนะของเช้ือ Salmonella spp. และ non-Salmonella ท่ีแยก... กัญญาภัทร สูงกลาง 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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หน้าท่ี  9    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

177 การศึกษาค าศัพท์ทางการแพทย์ วันเพ็ญ ด าดี. 2559 2 Wanpen Damdee Publishig

178 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบลักษณะเน้ือเย่ือของไขสันหลังจากร่างอาจารย์ใหญ่กับเน้ือเย่ือ ... จตุพงศ์ ป่ินแก้ว 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

179 การศึกษาพยาธิในหอยน้ าจืดท่ีเป็นอาหารของคนในอ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี... กนกวรรณ วิเศษศรี 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

180 การศึกษาลักษณะทางเน้ือเย่ือวิทยาของกล้ามเน้ือจากร่างอาจารย์ใหญ่ นาตาชา ช่ืนหทัย 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

181 การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการส่งถ่ายพลาสมิดชนิด non-integrative plj86 หรือ... กฤษณา เลิศภานุวัฒน์ 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

182 ความรู้พ้ืนฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยา ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ 2559 5 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

183 คือ-- แพทย์ผู้ให้ด้วยหัวใจ ธาดา ยิบอินซอย สันติสุข โสภณสิริ, 2497- 2559 1 หมอชาวบ้าน

184 คู่มือตรวจตาพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ าบ้านสาขาจักษุวิทยา แพทย์ท่ัวไป…- 2559 2 คอร์ปอเรช่ัน โฟร์ดี

185 เคร่ืองมือวัดสัญญาณทางสรีรวิทยาของหัวใจ : คู่มือการสร้างส าหรับงานวิจัย เกษรา รักษ์พงษ์สิริ. 2559 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

186 จริยธรรมในวิชาชีพแพทย์ วิรัช ทุ่งวชิรกุล 2559 2 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

187 จากจรรยาแพทย์มาถึงยุคชีวจริยศาสตร์ วิฑูรย์ อ้ึงประพันธ์. 2559 1 วิญญูชน

188 ต ารา หู คอ จมูก - 2559 4 คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

189 ต าราพ้ืนฐานวิสัญญีวิทยา - 2559 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

190 นิติเวชคลินิก อัมพร แจ่มสุวรรณ 2559 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

191 ปรสิตวิทยาส าหรับพยาบาลและสาธารณสุข ณัฏฐวุฒิ แก้วพิบูลย์ 2559 2 บริษัท สมบูรณ์การพิมพ์ จ ากัด

192 ผลกระทบของความเครียดต่อค่าเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองของนักศึกษาหลักสูตร... กุลธิดา สีลารักษ์ 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

193 ผลของการสวดมนต์แบบออกเสียงต่อความเครียด อัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจ...ฉัตรภรณ์ มีอาจ 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

194 ผลของการสูบบุหร่ีต่อความจ าและค่าเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองต่อแสงและเสียงในอาสา...ปัญชลี เกตุน้อย 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

195 ผลของการออกก าลังกายบริหารสมองต่อการเพ่ิมความใส่ใจและความจ าในเด็กประถม... ทวีทรัพย์ จ่ันสกุล 2559 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

196 ฟิสิกส์ : พ้ืนฐานส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประยูรศักด์ิ เปล้ืองผล. 2559 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

197 มาตรฐานการปฏิบัติงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์... - 2559 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

198 แมลงทางการแพทย์ : ชีววิทยาและนวัตกรรมในการป้องกันก าจัดแมลง - 2559 1 โรงพิมพ์ชุนนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
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หน้าท่ี  10    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

199 ร่างกายมนุษย์ : สารานุกรมประกอบภาพ - 2559 1 เอ็มไอเอส

200 วิทยาภูมิคุ้มกัน ธงชัย เตโชวิศาล 2559 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

201 สองมือแห่งศรัทธา : ชีวิตแพทย์ผู้สร้างแรงบันดาลใจ คาร์สัน, เบนจามิน 2559 1 มูลนิธิหนังสือเพ่ือสังคม

202 หลักการตลาด อาร์มสตรอง, แกร่ี. 2559 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

203 หลักพ้ืนฐานค าศัพท์เฉพาะทางด้านการแพทย์ ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล 2559 2 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

204 หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน กาญจนา อู่สุวรรณทิม 2559 2 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

205 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. หน่วยท่ี 11-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2559 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

206 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. หน่วยท่ี 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2559 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

207 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. หน่วยท่ี 6-10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2559 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

208 Basic and clinical neuroscience 7 - 2558 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

209 Infections in immunocompromised hosts - 2558 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

210 กฎหมายและข้อควรระวังของแพทย์ พยาบาล แสวง บุญเฉลิมวิภาส. 2558 2 วิญญูชน

211 การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรคท่ีพบบ่อย สุทธิรัตน์ สิทธิศักด์ิ 2558 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

212 กาลานุกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. เล่มท่ี 2 คลาร์ก, จอห์น โอ. อี. 2558 1 สุวีริยาสาส์น

213 คดีทางการแพทย์. เล่ม 2 ขวัญชัย โชติพันธ์ุ 2558 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

214 ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นทางห้องปฏิบัติการเวชพันธุศาสตร์ - 2558 1 สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992)

215 คู่มือกายวิภาคศาสตร์คลินิก ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์. 2558 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

216 คู่มือการใช้ยา : ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก 2558 2 ไฟล์ช็อป

217 ชีวเคมีทางการแพทย์ : เมตาบอลิสมของสารอาหารเชิงบูรณาการ ส าหรับนักศึกษา... - 2558 3 ไอกรุ๊ป เพรส

218 ต าราชีวเคมีพ้ืนฐานส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์. เล่ม 1 - 2558 2 โครงการต ารา คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

219 ท าไม? แพทย์จึงถูกลงโทษ...บทเรียนจากคดีจริยธรรมแพทยสภา สมศักด์ิ โล่ห์เลขา. 2558 2 แพทยสภา

220 บันทึกหมอโหด หมอโหด 2558 1 บริษัท ต้นมะนาว พับลิชช่ิง จ ากัด
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  11    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

221 พระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 - 2558 2 ส านัก

222 พ้ืนฐานกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ 2558 1 ไอกรุ๊ปเพรส

223 พ้ืนฐานวิทยาภูมิคุ้มกันและหลักการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกัน กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์ 2558 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

224 เรียนหมอหนักมาก It's not easy to be doctor พ่ีเพลีย. 2558 1 แซลมอน

225 ไวรัสวิทยาทางการแพทย์พ้ืนฐาน ดลฤดี สงวนเสริมศรี 2558 5 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

226 เส้นประสาทสมองและก้านสมองเชิงประยุกต์ - 2558 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

227 หลักการตลาดสมัยใหม่ สุดาพร กุณฑลบุตร. 2558 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

228 50 สุดยอดทฤษฎีของโลก จากมันสมองนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ! - 2557 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

229 Basic & clinical neuroscience 6 - 2557 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

230 Encore rheumatology - 2557 1 สมาคมรูมาติสซ่ัมแห่งประเทศไทย

231 Lecture note on preclinic : เอกสารประกอบการสอน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า- 2557 1 โครงการต าราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ

232 การแก้โจทย์แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยวูลแฟรมแอลฟา ปราโมทย์ เดชะอ าไพ. 2557 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

233 การวิจัยบริการทางสุขภาพ กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ. 2557 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

234 กาลานุกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. เล่มท่ี 1 คลาร์ก, จอห์น โอ. อี. 2557 1 สุวีริยาสาส์น

235 เกร็ดความรู้ชุดร่างกายมนุษย์สุดอัศจรรย์ไขความลับท่ีเรายังไม่รู้ - 2557 2 Feel good

236 คัมภีร์สุขภาพ โชปรา, ซานจิฟ 2557 2 อมรินทร์สุขภาพ

237 คู่มือการปฏิบัติงานแบคทีเรียและราส าหรับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลท่ัวไป - 2557 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

238 ชีวเคมี - 2557 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

239 ชีวเคมีทางการแพทย์ ชัยสิทธ์ิ สิทธิเวช 2557 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

240 ถามได้ ตอบได้ สนทนาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประไพ ภูงามเชิง 2557 1 เอ็มไอเอส

241 ทฤษฎีรหัส พัฒนี อุดมกะวานิช. 2557 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

242 เทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร์ วีระพงศ์ ลุลิตานนท์. 2557 1 ดีทรีโอ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  12    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

243 ป้าเช่ือแบบน้ันจริงๆ หรือครับ?? หมอหมีผู้เห้ียมโหด 2557 1 ต้นมะนาว

244 พยาธิวิทยาช่องปาก : ศัลยพยาธิวิทยาและการวินิจฉัยแยกโรคทางคลินิก รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ 2557 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

245 เพ่ิมพลังความคิดฟิตสมองอัจฉริยะ! พาวเวล, ไมเคิล. 2557 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

246 มหกายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์. 2557 2 ไอกรุ๊ป เพรส

247 มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข - 2557 5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

248 ระบบการเคล่ือนไหว ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์. 2557 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

249 ระบบทางเดินอาหารและการประยุกต์ สมนึก นิลบุหงา. 2557 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

250 ระบบหัวใจและการท างาน สมนึก นิลบุหงา 2557 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

251 โรคเบาหวาน : ความรู้พ้ืนฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้อง - 2557 1 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่

252 สรีรวิทยา 1 - 2557 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

253 หลักการตลาด - 2557 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

254 หลักการตลาด ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล. 2557 1 แสงดาว

255 50 ข้อสงสัยในความเป็นคน เฮนเดอร์สัน, มาร์ก. 2556 1 อมรินทร์

256 Anatomy workbook I : บททดสอบตนเองกายวิภาคศาสตร์. เล่ม 1 ณัฐพล รัตนธรรมสกุล. 2556 1 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

257 Basic and clinical neuroscience 5 ชัยภัทร ชุณหรัศม์ิ ... [และคนอ่ืนๆ] 2556 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

258 Clinical lipidology 2556 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

259 Emergency care : the pocket guide book - 2556 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

260 Inside journal ธรรมสรณ์ พิริยสุพงศ์ 2556 3 โรงพยาบาลขอนแก่น

261 Painless biostatistics ธรรมสรณ์ พิริยสุพงศ์ 2556 3 โรงพยาบาลขอนแก่น

262 กลยุทธ์และการจัดการการเปล่ียนแปลง คิม, ดับเบิลยู ชาน. 2556 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

263 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ตามระบบ 1 ธนศิลป์ หวลมานพ 2556 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

264 การตรวจทางห้องปฏิบัติการเก่ียวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดเพ่ือการวินิจฉัยด้าน... - 2556 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  13    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

265 การตรวจวินิจฉัยและจัดการผลการตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจเบ้ืองต้นส าหรับพยาบาล... - 2556 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

266 ความรู้พ้ืนฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยา ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ 2556 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

267 คาร์โบไฮเดรตโครงสร้างและเมแทบอลิซึม : ฉบับง่ายต่อการอ่านและท าความเข้าใจ ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์. 2556 1 ไอกรุ๊ป เพรส

268 ค าศัพท์-ค าย่อทางการแพทย์ ปราณี ทู้ไพเราะ. 2556 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

269 คู่มือตรวจโรคด้วยตนเองเบ้ืองต้น : รู้ทันท่วงที ก่อนท่ีจะสายเกินแก้! - 2556 1 อินทรีย์

270 คู่มือเตรียมสอบแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกและวิทยาศาสตร์สุขภาพแนวใหม่ - 2556 1 ไฮเอ็ดพับลิชช่ิง

271 เคล็ดลับครูแพทย์คลินิก - 2556 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

272 แคลคูลัส : ผลบวกอนันต์ - 2556 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

273 แคลคูลัส 1 ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2556 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

274 จุลชีววิทยาการแพทย์ - 2556 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

275 ชีววิทยา สตารร์, เซซี. 2556 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

276 เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน รับพร กิตติวัชร. 2556 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

277 เซียนคณิตคิดเลขเร็ว คาเปลลา. 2556 3 เบรนจีเนียส

278 ต าราการประยุกต์วิทยาศาสตร์การแพทย์ - 2556 1 กรุงเทพเวชสาร

279 ต าราวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล. 2556 1 สวัสดิการส านักงานคณะกรรมการวิจัยฯ

280 ทวิตภพสยบจักรวาล โชวน์, มาร์คัส. 2556 1 มติชน

281 แนวทางการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นก าเนิดส าเร็จรูปทางห้องปฏิบัติการ วิชุดา จริยะพันธ์ุ. 2556 3 สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

282 แบคทีเรียทางการแพทย์ อิสยา จันทร์วิทยานุชิต. 2556 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

283 ประวัติย่อของกาลเวลา : ฉบับภาพประกอบ ฮอว์ก้ิง, สตีเฟ่น. 2556 1 มติชน

284 ประสาทกายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน ผาสุก (บุญซ่ือ) มหรรฆานุเคราะห์. 2556 1 สยามพิมพ์นานา

285 โปรตีนกาวไหมกับการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ พรอนงค์ อร่ามวิทย์ 2556 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

286 พยาธิวิทยาคลินิก - 2556 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  14    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

287 พันธุศาสตร์เชิงชีวเคมี จิตติมา เจริญพานิช. 2556 1 โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮ้าส์

288 พันธุศาสตร์ในเวชปฏิบัติ กัญญา ศุภปิติพร. 2556 2 คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

289 โพรไบโอติก : จุลินทรีย์ทางเลือกเพ่ือสุขภาพ ไชยวัฒน์ ไชยสุต 2556 1 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

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

291 ฟิสิกส์ฉบับเจ้าตูบ ออร์เซล, แชด. 2556 1 มติชน

292 ฟิสิกส์เพ่ืออนาคต คากุ, มิชิโอะ. 2556 2 มติชน

293 ภาษาหมอพูดอย่างไรฝร่ังจึงฟังรู้เร่ือง อิศรางค์ นุชประยูร 2556 2 ภาพพิมพ์

294 ภาษาอังกฤษส าหรับ บุคลากรในวงการแพทย์, พยาบาล, เภสัชกร, ผู้ช่วยพยาบาล วีรสุ สุมน 2556 3 Minibear Publishing

295 มหกายวิภาคศาสตร์-เน้ือเย่ือวิทยา ของระบบกล้ามเน้ือและกระดูก รักษวรรณ พูนค า 2556 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

297 รอบรู้วิทยาศาสตร์ โกสินทร์ รตนประเสริฐ. 2556 2 นานา

298 ระบบประสาทและการท างาน สมนึก นิลบุหงา. 2556 4 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

299 ร่างกายมนุษย์ - 2556 1 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา

300 โรคของดวงตา พวงทอง ไกรพิบูลย์. 2556 6 อมรินทร์สุขภาพ

301 โรคติดเช้ือในโรงพยาบาล กมลวิช เลาประสพวัฒนา 2556 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

302 วิญญาณในอะตอม : บทสนทนาเร่ืองความล้ีลับของฟิสิกส์ควอนตัม - 2556 1 มติชน

303 วิทยาเอ็มบริโอ เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ 2556 1 ไอกรุ๊ปเพรส

304 ศัลยศาสตร์ตกแต่งพ้ืนฐาน สุรจิต อาวสกุลสุทธิ 2556 1 คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

305 สงครามหลุมด า ซัสคินด์, เลโอนาร์ด. 2556 1 มติชน

306 สถิติเบ้ืองต้น : แนวคิดและทฤษฎี ณหทัย ราตรี. 2556 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

307 สรีรวิทยาคลินิกพ้ืนฐานหลักการวินิจฉัยในเวชปฏิบัติสาหรับพยาบาล แพทย์ และ... - 2556 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

308 สุดยอดนวัตกรรมไทย. เล่ม 9 - 2556 1 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (องค์การฯ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  15    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

309 หลักการตรวจร่างกายเบ้ืองต้นส าหรับนิสิตด้านการแพทย์ วิโรจน์ ไววานิชกิจ. 2556 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

310 หลักการทางสุขศึกษา เอมอัชฌา (รัตน์ริมจง) วัฒนบุรานนท์. 2556 3 โอเดียนสโตร์

311 หลักการบันทึกเวชระเบียนอย่างมีคุณภาพ ส าหรับแพทย์ในยุคปฏิรูปสารสนเทศ วรรษา เปาอินทร์. 2556 1 โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

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

313 เหย่ือหมอ? : ความซับซ้อนของภาวะแทรกซ้อน กาวานดี, อาทูล 2556 1 มติชน

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

315 100 เทคโนโลยีพลิกโลก : สร้างเสริมประสบการณ์ชุด 100 สร้างสรรค์ 1000 สร้างเสริม Woodford, Chris ... [และคนอ่ืนๆ] 2555 4 เนช่ัน เอ็กมอนท์

316 20 ค าถามส าคัญของคณิตศาสตร์ คริลล่ี, โทน่ี. 2555 3 มติชน

317 20 ค าถามส าคัญของฟิสิกส์ บรูกส์, ไมเคิล. 2555 1 มติชน

318 20 ค าถามส าคัญของเอกภพ คลาร์ก, สจ๊วร์ต. 2555 1 มติชน

319 25 เคล็ดลับระงับโรค สโตน, จีน 2555 2 ส่องตะวัน

320 Approaches toward the better care of burn and wound - 2555 5 กรุงเทพเวชสาร

321 Basic and clinical neuroscience 2 ณัฐ พสุธารชาติ, บรรณาธิการ 2555 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

322 Basic and clinical neuroscience 4 ชัยภัทร ชุณหรัศม์ิ ... [และคนอ่ืนๆ] 2555 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

323 Beta-lactamase ในแบคทีเรียแกรมลบจากความรู้พ้ืนฐานสู่เวชปฏิบัติ ภัทรชัย กีรติสิน. 2555 3 วี.เจ. พร้ินต้ิง

324 GSP โปรแกรมคณิตศาสตร์ท่ีต้องเรียนรู้ เสรี สุขโยธิน. 2555 2 เดอะบุคส์

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

326 Manual of medical investigations ชุษณา สวนกระต่าย, บรรณาธิการ 2555 13 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

327 Pancytopenia : สาเหตุท่ีพบบ่อยในเวชปฏิบัติ พีระพล วอง 2555 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

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

329 กลยุทธ์การน าระดับกูรู ศิริยุพา รุ่งเริงสุข. 2555 2 กรุงเทพธุรกิจ

330 กว่าจะเป็นหมอฟัน ทีมงานเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม 2555 1 เด็กดีพับลิชช่ิง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  16    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

331 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ปาร์รามอง 2555 3 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

332 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ พรรณี หนูซ่ือตรง 2555 6 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

333 การจัดจ าแนกแบคทีเรียแกรมบวก รูปร่างกลม วงศ์ไมโครคอคเคซีอี และสเตรปโตคอคเคซีอี สุบัณฑิต น่ิมรัตน์. 2555 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

334 การจ าลอง เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์. 2555 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

335 การแปลผลและจัดการค่าวิกฤตทางห้องปฏิบัติการทางเวชบ าบัดวิกฤติหลักการตรวจ... วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ 2555 5 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

336 การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ฯ 2555 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

337 การสร้างส่ือการสอนภาษาอังกฤษเบ้ีองต้น 1 ซูซาน, เฮาส์ 2555 2 อินสปายร์

338 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กทุกช่วงวัย พิมพาภรณ์ กล่ันกล่ิน, บรรณาธิการ 2555 4 แผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์ฯ

339 กินต้านเบาหวาน ณิชชยา ฐิติชญาพัทธ์, บก.เรียบเรียง 2555 2 มายิก

340 กินต้านพิษชีวิตยืนยาว ปณิธิ พุทธกรุณา, บ.ก. เรียบเรียง 2555 2 มายิก

341 กินถูกสุขสง่า สง่า ดามาพงษ์. 2555 3 พีเพิลมีเดีย

342 แกะรหัสอัจฉริยะสะท้านโลกไอน์สไตน์ ปิยะโชค ถาวรมาศ. 2555 2 ก้าวแรก

343 คณิตศาสตร์ส าหรับนักเคมี วิวัฒน์ วชิรวงศ์กวิน 2555 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

344 ความน่าจะเป็น : ส าหรับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สายชล สินสมบูรณ์ทอง. 2555 2 จามจุรีโปรดักท์

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

346 ความรู้เก่ียวกับการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการด้านกุมารเวชศาสตร์ทารก... วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ 2555 5 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

347 คัมภีร์พูดจีนกลาง ยงชวน มิตรอารี 2555 5 เยลโล่การพิมพ์

348 คู่มือพัฒนาภาวะผู้น า แมคคี, แอนนี. 2555 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

349 คู่มือและบทคัดย่อประชุมวิชาการประจ าปี คร้ังท่ี 22, 15-16 พฤศจิกายน 2555 … ประชุมวิชาการประจ าปีสมาคมไวรัส... 2555 1 สมาคม

350 คู่มือหัตถการพ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ : ความรู้พ้ืนฐานและหัตถการท่ีส าคัญ รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล, บรรณาธิการ 2555 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

351 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 รานี สุวรรณพฤกษ์. 2555 1 วิทยพัฒน์

352 เคมีท่ัวไป. เล่ม 2 รานี สุวรรณพฤกษ์. 2555 1 วิทยพัฒน์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  17    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

353 เคมีอินทรีย์ข้ันต้น 2 วิลาศ พุ่มพิมล. 2555 3 ดวงกมลพับลิชช่ิง

354 เคมีอินทรีย์ข้ันสูง 1 วิลาศ พุ่มพิมล. 2555 1 ดวงกมลพับลิชช่ิง

355 เคล็ดลับสุขภาพดี : ไม่มีวันป่วย พรพิมล ศิริกุล 2555 2 เก็ท ไอเดีย

356 แคลคูลัสเบ้ืองต้นส าหรับผู้เร่ิมเรียน สุวรรณ ถังมณี. 2555 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

357 จริยธรรมทางการแพทย์ ชัยรัตน์ ฉายากุล ... [และคนอ่ืนๆ] 2555 3 โรงพิมพ์เดือนตุลา

358 จ าแม่น! อ่านเร็ว! : คู่มือการออกก าลังกายสมองสไตล์“เพ่ือนติวเพ่ือน”ทฤษฏี... สุชาดา ลิมปนาทไพศาล 2555 2 ฮับ ส านักพิมพ์

359 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ : แบคทีเรียก่อโรค อรอนงค์ พร้ิงศุลกะ 2555 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

360 ฉลาดใช้ยา สันต์ หัตถีรัตน์. 2555 3 หมอชาวบ้าน

361 ฉลาดซ้ือรวมผลทดสอบ 2012 รู้กิน 'In Life' - 2555 2 มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค

362 ชีวโมเลกุลของโรคมะเร็ง ธเนศ พงศ์ธีรัตน์. 2555 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

363 ชีววิทยาพ้ืนฐานของเน้ือฟัน : การเจริญเติบโตการสร้างและการเจริญทดแทน พสุธา ธัญญะกิจไพศาล. 2555 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

364 ชีวสถิติทางคลินิก วาทินี สุขมาก 2555 5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

365 เช้ือเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร กับเวชปฏิบัติทางศัลยกรรม ประกิตพันธ์ุ ทมทิตชงค์ 2555 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

366 เซียนคณิตพิชิตสมองเส่ีอม คาเปลลา 2555 2 เบรนจีเนียส

367 ตาโปน ธัญญพัทธ์ เบญจวลีย์มาศ 2555 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

368 ต าราการวิจัยทางคลินิก - 2555 6 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล

369 ต าราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและส่ิงส่งตรวจ วีรวรรณ เล็กสกุลไชย 2555 7 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

370 ต าราโรคของต่อมหมวกไต ทิพาพร ธาระวานิช, บรรณาธิการ 2555 4 กรุงเทพเวชสาร

371 ต าราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ปรียา กุลละวณิชย์, บรรณาธิการ 2555 3 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

372 ติวสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น"เน้ือหาพร้อมแนวข้อสอบ" ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล 2555 3 สูตรไพศาล

373 ถอดรหัสสมองอัจฉริยะ พาวเวล, ไมเคิล. 2555 4 เอ็กซเปอร์เน็ท

374 นาฬิกาชีวิต เพ่ือสุขภาพดีและมีความสุข คงคา หิมาลัย 2555 3 คล่ืนอักษร



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  18    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

375 น้ าผัก-ผลไม้ 100 สูตรเพ่ือสุขภาพชะลอวัยห่างไกลโรค พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล. 2555 2 เก็ท ไอเดีย

376 เบต้ากลูแคนเสริมภูมิคุ้มกัน วิทยา กดุมภะ 2555 3 เพชรประกาย

377 ปรสิตวิทยา ชโลบล วงศ์สวัสด์ิ 2555 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

378 พจนานุกรมศัพท์แพทย์ - 2555 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

379 พยาธิวิทยาคลินิก พรรธนมณฑน์ อุชชิน ... [และคนอ่ืนๆ]. 2555 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

380 พยาธิวิทยาท่ัวไป เยาวลักษณ์ ฉ่ ากระมล, บรรณาธิการ 2555 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

381 พ้ืนฐานวิทยาภูมิคุ้มกันและหลักการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกัน กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์ 2555 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

382 พ้ืนฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ ... [และคณะ] 2555 2 สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย

383 ฟันเทียมท้ังปากช่ัวคราวใส่ทันที พจนรรถ เบญจกุล 2555 1 บริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิงฯ

384 ภูมิคุ้มกัน บอด้ีการ์ดส่วนตัว ฟุจิตะ, โคอิชิโร, ค.ศ. 1939- 2555 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น

385 เภสัชวิทยา :  เน้ือหาส าคัญและแบบฝึกหัด - 2555 1 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

386 ยกเคร่ืองความคิด Fried, Jason. 2555 1 วีเลิร์น

387 ยอดอาหารและสมุนไพรป้องกันไตเส่ือม พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล. 2555 2 เก็ท ไอเดีย

388 ระบบประสาทและการท างาน สมนึก นิลบุหงา. 2555 5 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

389 ระบบร่างกายมนุษย์ อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ 2555 15 เอ็มไอเอส

390 ระบบหัวใจและการท างาน สมนึก นิลบุหงา 2555 6 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

391 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ธนาวุฒิ ประกอบผล. 2555 2 ท้อป

392 ร่างกายมนุษย์ อรพิน ยงวัฒนา, ผู้แปล 2555 5 สุวีริยาสาสน์

393 โรคกล้ามเน้ือ รวิพรรณ วิทูรพณิชย์, บรรณาธิการ 2555 6 โฮลิสติ

394 โรคของหู จมูก คอ พวงทอง ไกรพิบูลย์. 2555 1 อมรินทร์สุขภาพ

395 โรคของหูช้ันนอก วันดี ไข่มุกด์, บรรณาธิการ 2555 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

396 โรคระบบประสาทท่ีพบบ่อยในเด็ก ณรงค์ เอ้ือวิชญาแพทย์ 2555 3 คลังนานาวิทยา
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  19    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

397 โรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน พรภัทร ธรรมสโรช, บรรณาธิการ 2555 3 จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์

398 วัคซีน : การวิจัยพัฒนา การผลิต การควบคุมคุณภาพและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค - 2555 1 ส านักงานกิจการ โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ฯ

399 วิทยาศาสตร์. ตอนไฟฟ้ามีประโยชน์ พร้อมแนวข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท… ณัฏฐวีร์ ทวีวิเสสานนท์. 2555 2 ดอกหญ้าวิชาการ

400 วิธีจัดท าแผนธุรกิจ วีรวุธ มาฆะศิรานนท์. 2555 5 เอ็กซเปอร์เน็ท

401 วิธีวัดค่า iQ ฟิตสมองแบบอัจฉริยะ คาร์เตอร์, ฟิลิป 2555 2 เบรนจีเนียส

402 ศาสตร์และศิลปะของผู้น า : ท่ีครองใจทุกคน สมชาย กิจยรรยง. 2555 2 สมาร์ท ไลฟ์

403 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัย ศิริชัย กาญจนวาสี. 2555 5 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

404 สมการเชิงอนุพันธ์ ส าเริง ช่ืนรังสิกุล. 2555 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

405 สมอง Harddisk อัจฉริยะ อมลวรรณ อิทธิกรชัย, บ.ก.เรียบเรียง 2555 2 แพรธรรม

406 สรีรวิทยา 1 - 2555 1 โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันฯ

407 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์. 2555 2 ตีรณสาร

408 สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหารและการประยุกต์ทางคลินิก ดวงพร ทองงาม 2555 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

409 สรีรวิทยาระบบหัวใจและหลอดเลือด พัชรินทร์ เทพอารีนันท์ 2555 8 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

410 สัญญาณป่วยบนร่างกาย ลิปแมน-สมิธ, โจแอน. 2555 3 วีเลิร์น

411 สารานุกรมวิทยาศาสตร์ร่างกายมนุษย์ นัสวรรณ ใจม่ัน 2555 3 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

412 สุขภาพดีราคาถูกด้วยชีวจิต สาทิส อินทรก าแหง. 2555 1 อมรินทร์สุขภาพ

413 สุขภาพเพ่ือชีวิต สุชาติ โสมประยูร, บรรณาธิการ 2555 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

414 สุดขอบความรู้ พิศนุรัตน์ เขจร. 2555 2 พิศนุรัตน์ เขจร

415 หลักการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านสูติศาสตร์ส าหรับพยาบาล แพทย์ และ... วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ 2555 5 Love Me Love My Books

416 หลักการตลาด ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์. 2555 2 ท้อป

417 หลักการตลาดสมัยใหม่ สุดาพร กุณฑลบุตร. 2555 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

418 หลักคณิตศาสตร์ พัฒนี อุดมกะวานิช. 2555 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  20    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

419 แหล่งพลังงานจ๋ิว : วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกและไพโรอิเล็กทริก นันทกาญจน์ มุรศิต. 2555 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

420 ออกเสียงอังกฤษให้เจ๋ง เศรษฐวิทย์. 2555 3 โรงพิมพ์เม็ดทราย

421 อาหารต้านอัลไซเมอร์ ศัลยา คงสมบูรณ์เวช. 2555 2 อมรินทร์สุขภาพ

422 อาหารเสริมโภชนาการเพ่ือสุขภาพ แสตรนด์, เรย์ ดี. 2555 3 อนิเมทกรุ๊ป

423 ไอแซก นิวตัน นักวิทยาศาสตร์ผู้เปล่ียนแปลงทุกสรรพส่ิง สตีล, ฟิลิป 2555 2 แพรวเยาวชน

424 ฮิกส์โบซอน อนุภาคพระเจ้าจุดเร่ิมต้นของการปฏิวัติคร้ังใหม่ อรรถกฤต ฉัตรภูติ. 2555 1 มติชน

425 100 นักวิทย์ฯ โลกไม่ลืม วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์. 2554 2 ดอกหญ้า 2000

426 100 รูปแบบประโยคจีน. ชุดท่ี 2 อาศรมสยาม-จีนวิทยา 2554 5 ทฤษฎี

427 99 ค าอังกฤษใช้ผิดบ่อย. ตอนค าง่ายมักใช้ผิด ลี, ซังบิน 2554 3 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

428 99 ค าอังกฤษใช้ผิดบ่อย. ตอนค าฮิตผิดประจ า ลี, ซังบิน 2554 3 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

429 Atlas of hematology for medical students มาลิดา พรพัฒน์กุล, บรรณาธิการ 2554 2 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

430 Atlas of medical parasitology : with 469 colour illustrations ประยงค์ ระดมยศ ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 6 ภาพพิมพ์

431 Basic and clinical neuroscience 3 ณัฐ พสุธารชาติ, บรรณาธิการ 2554 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

432 ECG ทางคลินิก ยงยุทธ สหัสกุล 2554 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

433 LabView ซอฟต์แวร์เพ่ือการพัฒนาระบบการวัดและควบคุม กิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี. 2554 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

434 Pharmacotherapy in cardiovascular diseases III : a comprehensive update... นารัต เกษตรทัต, บรรณาธิการ 2554 3 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

435 Pharmacotherapy in infectious diseases : commitment to excellence... นารัต เกษตรทัต, บรรณาธิการ 2554 5 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

436 Trends in infectious disease pharmacotherapy 2011 ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

437 กฎแห่งความส าเร็จ เข็มทิศมุ่งสู่การเป็นผู้บริหารช้ันแนวหน้า ปนัดดา ชิณวงศ์. 2554 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

438 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ของแขน ขา และ หลัง นิธิมา เพียวพงษ์ 2554 4 โรงพิมพ์ทวีโชติการพิมพ์

439 การจัดการความรู้ พ.ศ. 2549 การตรวจสอบคุณภาพวัคซีนเบ้ืองต้น วิชชุดา จริยะพันธ์ุ ... [และคนอ่ืน ๆ] 2554 3 สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

440 การจัดการความรู้ พ.ศ. 2553 การเตรียมชีววัตถุมาตรฐานของประเทศ ท า สุภาพร ภูมิอมร ... [และคนอ่ืน ๆ] 2554 3 สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  21    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

441 การตลาดระหว่างประเทศ อัควรรณ์ แสงวิภาค. 2554 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

442 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา. 2554 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารวิชาฯ

443 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2554 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

444 การวิเคราะห์พหุระดับ ศิริชัย กาญจนวาสี. 2554 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

445 การวิจัยการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ บุญเล้ียง ทุมทอง 2554 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

446 เก่งเขียนอังกฤษง่ายนิดเดียว ฉบับการ์ตูน มุน, ดันยอล 2554 2 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

447 คณิตศาตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ ศาสตรา สุดสวาสด์ิ. 2554 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

448 คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน เศรษฐวิทย์. 2554 3 โรงพิมพ์เม็ดทราย

449 คัมภีร์พูดไทย-จีน ยงชวน มิตรอารี 2554 5 เกลอเรียน

450 ค าไทยท่ีมักใช้ผิด ตระการ เอ่ียมตระกูล 2554 2 คล่ืนอักษร

451 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ พรรณทิพา ศักด์ิทอง 2554 6 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

452 คู่มือแพทย์เวร จารุพิมพ์ สูงสว่าง ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 1 โครงการต ารา-ศิริราช ส านักงานรองฯ

453 เคมีอินทรีย์ข้ันต้น 1 วิลาศ พุ่มพิมล. 2554 4 ดวงกมลพับลิชช่ิง

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

455 ชวนเพ่ือนมาเป็นพวก (เรา) บาชราช, ซามูเอล ปี. 2554 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

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

457 ชีวเคมีทางโภชนาการ สุนีย์ สหัสโพธ์ิ. 2554 1 โอเดียนสโตร์

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

459 ต าราชีวสถิติพ้ืนฐาน วิชัย เอกพลากร. 2554 8 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

460 ทฤษฎีการชักตัวอย่าง ประชุม สุวัตถี. 2554 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารฯ

461 บทสนทนาเก่ียวกับ IT ลี ซู เจียน 2554 3 ดวงกมล

462 บริหารสมองชะลอความเส่ือม สุขพัชรา ซ้ิมเจริญ 2554 5 หมอชาวบ้าน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  22    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

463 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ มีชัย ศรีใส. 2554 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

464 ผู้น ายอดเย่ียมใครๆ ก็เป็นได้ ศิริพร วิษณุมหิมาชัย. 2554 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

465 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ สุภาวิณี สัตยาภรณ์. 2554 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

466 พูดจีนจากจินตภาพ Mind Map Chinese หนูเหมย 2554 3 พราว

467 พูดจีน-อังกฤษปร๋อไม่ง้อไกด์ สู่, โอลิเวอร์ 2554 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

468 พูดอ่านฟังภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ศิรณา เภาเอ่ียม 2554 3 คล่ืนอักษร

469 แพทย์เอกของโลก ทวี มุขธระโกษา. 2554 3 สถาพรบุ๊คส์

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

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

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

473 ภาวะผู้น ากับการจัดการ สถาพร ป่ินเจริญ. 2554 1 สถาบันราชภัฏนครปฐม

474 ภาษาจีนเพ่ือการสมัครงาน จิรวรรณ จิรันธร. 2554 7 พงศ์ภรณ์

475 ระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศห้องปฏิบัติการการแพทย์ วิโรจน์ ไววานิชกิจ. 2554 2 เลิฟมีเลิฟมายบุ๊ค

476 รายงานการวิจัยการพัฒนาแกนน าในการจัดการระบบฐานข้อมูลชุมชน จุฑามาศ โชติบาง ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

477 รู้ไว้ห่างไกลโรค ภาวิณี 2554 2 Sanamya Publishing

478 เร่ืองเล่าจากร่างกาย : เข้าใจร่างกายพฤติกรรมและธรรมชาติผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ ชัชพล เกียรติขจรธาดา. 2554 1 อมรินทร์พร้ินต้ิง

479 โลกทัศน์กับการด าเนินชีวิต อรรถสิทธ์ิ สุนาโท. 2554 5 โครงการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ

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

481 สถิติเบ้ืองต้น : แนวคิดและทฤษฎี ณหทัย ราตรี. 2554 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

482 สนทนาภาษาจีนฉบับจ้ิม ช้ี เท่ียว เรืองรอง รุ่งรัศมี. 2554 1 บุ๊ค คาเฟ่

483 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สุพัฒนา เอ้ือทวีเกียรติ ... [และคณะ] 2554 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

484 สมองดีมีชัยไปกว่าคร่ึงเทคนิคง่ายๆ บ ารุง-ดูแล-พัฒนา วรกร วีระกุล 2554 2 Feel Good
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  23    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

485 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์. 2554 3 ตีรณสาร

486 สรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยาระบบกล้ามเน้ือและกระดูก ภนารี บุษราคัมตระกูล 2554 5 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

487 สุขภาพดีอายุยืนด้วยวิธีการกินอาหารตามกรุปเลือด ฟรินจ์, เอ็มม่า 2554 2 เก็ท ไอเดีย

488 สุขภาพเพ่ือชีวิต สุรเดช ส าราญจิตต์. 2554 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

489 สุดยอดนักเคมีโลก สุทัศน์ ยกส้าน. 2554 1 สารคดี

490 หลักสถิติ สรชัย พิศาลบุตร. 2554 2 วิทยพัฒน์

491 หัวหน้างานกับการบริหารงานบุคคล ธ ารงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ 2554 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

492 เหตุผลของธรรมชาติ : เรียนรู้กลไกของร่างกายและเข้าใจเหตุผลของธรรมชาติผ่านกระบวน…ชัชพล เกียรติขจรธาดา. 2554 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

493 อณูพันธุศาสตร์ของโรคภูมิต้านเน้ือเย่ือตนเอง ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์. 2554 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

494 อิมมูโนฮิสโตเคมิสทรี : ทฤษฎีและปฏิบัติ สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 2554 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

495 เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของหัวใจและหลอดเลือด ทนงชัย สิริอภิสิทธ์ิ, บรรณาธิการ 2554 1 โครงการต ารา-ศิริราช สังกัดงานวิชาการฯ

496 เอกซเรย์ดิฟแฟรกชันเบ้ืองต้น สุธรรม ศรีหล่มสัก 2554 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

497 100 รูปแบบประโยคจีน อาศรมสยาม-จีนวิทยา 2553 10 ทฤษฎี

498 Basic and clinical neuroscience 2 ณัฐ พสุธารชาติ, บรรณาธิการ 2553 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

499 Lower extremity : dissection and clinical application อารยา เสง่ียมพงษ์ 2553 3 ศุภวนิชการพิมพ์

500 Manual of medical therapeutics ชุษณา สวนกระต่าย, บรรณาธิการ 2553 12 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

501 Office talk ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน ไลฟ์เอบีซี. 2553 3 อินสปายร์

502 Pharmaceutical diagnosis 2010 : diversity in pharmaceutical care เฉลิมศรี ภุมมางกูร, บรรณาธิการ 2553 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

503 Pharmacotherapy in infectious diseases : from evidence-based to pharmaceutical...นารัต เกษตรทัต, บรรณาธิการ 2553 3 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

504 Pharmacotherapy in infectious diseases : second edition with lastest antibiogram นารัต เกษตรทัต, บรรณาธิการ 2553 3 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

506 Step by step เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ์ตูน LiveABC 2553 2 อินสปายร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  24    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

507 THORAX : กายวิภาคและการประยุกต์ใช้ทางคลินิกของช่องอก สุพิน ชมภูพงษ์. 2553 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

508 กายวิภาคศาสตร์ วุฒิกิจ ธนะภูมิ 2553 5 มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา

509 กายวิภาคศาสตร์ คณาจารย์เครือข่ายการศึกษาพยาบาลฯ 2553 2 โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระฯ

510 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 2553 4 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

511 การใช้งานโปรแกรม Matlab เบ้ืองต้น - 2553 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

512 การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล ชวนพิศ วงศ์สามัญ 2553 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

513 การบริหารจัดการเชิงจิตวิทยา : หลักการการประยุกต์และกรณีศึกษา ธร สุนทรายุทธ 2553 1 เนติกุลการพิมพ์

514 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2553 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

515 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับคอมพิวเตอร์ : ตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และ... นงนุช สุขวารี ... [และคนอ่ืนๆ] 2553 2 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตฯ

516 ความน่าจะเป็นและสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะฯ 2553 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

517 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจ นภาพร ขันธนภา. 2553 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

518 คอมบินาทอริก : การเรียงสับเปล่ียนและการจัดหมู่ สัมประสิทธ์ิทวินาม หลักการเพ่ิม… ไพศาล นาคมหาชลาสินธ์ุ. 2553 2 มูลนิธิ สอวน.

519 คัมภีร์ผู้น า : เทคนิคการเป็นผู้น าท่ีชนะใจคนท้ังโลก วรภัทร์ ภู่เจริญ. 2553 1 อริยชน

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

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

522 คู่มือ Matlab : ฉบับสมบูรณ์ ปริญญา สงวนสัตย์. 2553 3 ไอดีซี

523 คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ. เล่ม  1 ยาระบบประสาท… คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ2553 2 ส านักงานประสานการพัฒนาบัญชียาฯ

524 คู่มือวัคซีน 2010 และประเด็นในการส่ือสาร ชิษณุ พันธ์ุเจริญ ... [และคนอ่ืนๆ] 2553 4 ศูนย์อบรมทักษะการส่ือสาร

525 เคมีท่ัวไป 1 เกษม พลายแก้ว. 2553 7 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

527 เคมีอินทรีย์. เล่ม 2 สมพงศ์ จันทร์โพธ์ิศรี. 2553 1 วิทยพัฒน์

528 แคลคูลัส 1 สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. 2553 2 วิทยพัฒน์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  25    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

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

530 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบ้ืองต้น สิริอร วิชชาวุธ. 2553 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

531 เจ้าหัวหอมฟิตอิงลิชในท่ีท างาน เจ่ียงจ้ืออ๋ีว์ 2553 3 อินสปายร์

532 ฉลาดรู้อย่างผู้น า บูรชัย ศิริมหาสาคร. 2553 1 แสงดาว

533 ชีววิทยา 1 ปรีชา สุวรรณพินิจ. 2553 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

534 ชีววิทยา 2 ปรีชา สุวรรณพินิจ. 2553 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

536 ชีววิทยาของกระดูก : ชีวเคมีระดับเซลล์และโรคท่ีพบบ่อย สิทธิศักด์ิ หรรษาเวก. 2553 3 โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักท์

537 เซลล์ชีววิทยา เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์. 2553 1 ไอกรุ๊ป เพรส

538 ดีเอ็นเอเทคโนโลยี : การประยุกต์ศึกษาแบคทีเรียก่อโรคเมลิออยโดสิส สุมาลี ต้ังประดับกุล. 2553 40 แมคกรอ-ฮิล

539 ต ารากายวิภาคศาสตร์ท่ัวไป ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์, บรรณาธิการ 2553 10 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

540 บันทึกคนดองศพเลนิน ซบาร์สกี, อิลยา 2553 1 โพสต์บุ๊กส์

541 บ้านปลอดพิษชีวิตปลอดภัย พูลสุข ปรัชญานุสรณ์ 2553 1 มติชน

542 ประมวลสาระชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ. หน่วยท่ี 11-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

543 ประมวลสาระชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ. หน่วยท่ี 5-10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

544 ประสาทวิทยาทางคลินิก พรภัทร ธรรมสโรช, บรรณาธิการ 2553 1 จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์

545 ผู้น าสร้างได้เช่ือผม อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา. 2553 1 สมาร์ท ทู เวิร์ค

546 ผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลง แบล็ก, เจ สจ๊วต. 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

547 ฝึกเขียนภาษาอังกฤษจากไดอาร่ี : เก่งใช้ส านวน - 2553 2 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

548 ฝึกเขียนภาษาอังกฤษจากไดอาร่ี : เก่งแต่งประโยค - 2553 2 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

549 พันธุศาสตร์โมเลกุล ธีระชัย ธนานันต์ 2553 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

550 ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย : ภาคกลศาสตร์. เล่ม 1 สุชาติ สุภาพ. 2553 1 Science
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  26    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

551 ฟิสิกส์จุดประกาย บัญชา ธนบุญสมบัติ. 2553 1 สารคดี

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

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

554 ภาษาไทยกับการส่ือสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2553 1 ต้นไม้น้ า

555 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ โอภส์ แก้วจ าปา. 2553 3 โอเดียนสโตร์

556 เภสัชวิทยาของยาต้านมะเร็งกลุ่มเจาะจงเป้าหมาย - 2553 2 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

557 มหัศจรรย์เหนือท้องฟ้า : รู้ลึกต านานโบราณด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ แอนดรูวส์, ทัมรา. 2553 2 โครงการสรรพสาส์น มูลนิธิเด็ก

558 รวมสูตรกฏทฤษฎีคณิตศาสตร์ ปกรณ์ พลาหาญ. 2553 1 สุวีริยาสาส์น

559 ระบบไอซีทีและการจัดการยุคใหม่ พงษ์ศักด์ิ ผกามาศ. 2553 3 วิตต้ีกรุ๊ป

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

561 เรียนรู้หลักไวยากรณ์อังกฤษง่ายนิดเดียว ประเพศ ไกรจันทร์. 2553 1 ศยาม

562 เรียนอังกฤษสไตล์เด็กนอก : ตามติดชีวิตประจ าวัน จอง, จีฮเย 2553 2 อินสปายร์

563 วิทยาภูมิคุ้มกันพ้ินฐานและคลินิก อรวดี หาญวิวัฒน์วงศ์, บรรณาธิการ 2553 10 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

564 วิทยาหลอดเลือดด า พรรธนมณฑน์ อุชชิน, บก. 2553 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

565 วิศวกรรมชีวการแพทย์ข้ันพ้ืนฐาน - 2553 5 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญ่ีปุ่น)

566 ศัพท์ธุรกิจควรรู้ 1000 ค า ไลฟ์เอบีซี. 2553 3 อินสปายร์

567 สถิตินันพาราเมตริก สุวิมล ติรกานันท์. 2553 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

568 สมุดภาพสมอง เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์. 2553 1 ไอกรุ๊ป เพรส

569 หลักการและเทคนิคทางห้องปฏิบัติการคลินิก จิตรบรรจง ต้ังปอง 2553 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

570 หลักเคมี 2 สุธน เสถียรยานนท์. 2553 3 โอเดียนสโตร์

571 อังกฤษแนวใหม่ : ครบเคร่ืองเร่ืองประโยค กุเทพ ใสกระจ่าง. 2553 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

572 เอกสารค าสอนวิชาเภสัชวิทยาบ าบัด 1. PY 4432 : การใช้ยาในโรคระบบหัวใจและหลอด... ศิรประภา ทับทิม. 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  27    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

573 Basic and clinical neuroscience 1 ณัฐ พสุธารชาติ, บรรณาธิการ 2552 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

574 Chula's atlas of basic human anatomy วิไล ชินธเนศ ... [และคนอ่ืนๆ] 2552 4 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

575 Dictionary of idioms สมชาย ชัยธนะตระกูล 2552 3 Vision Press

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

577 Super quick พูดจีนชัดลัดทันใจ สิวิณี เตรียมชาญชูชัย 2552 10 ทฤษฎี

578 The review book of practiccal ECG - 2552 1 บริษัทพิมพ์สวย

579 Think สารานุกรมชวนคิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรองซัว, อูลาส. 2552 2 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

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

581 กฎทอง 33 ข้อสู่ความส าเร็จในการเป็นผู้น า วิชัย กอสงวนมิตร 2552 2 ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์

582 กฎทองแห่งผู้น า โนลาสโค, มิเชล. 2552 2 ทีบีเค มีเดีย

583 กดเคร่ืองคิดเลขท าไมในเม่ือคิดในใจได้เร็วกว่า เบนจามิน, อาร์เธอร์. 2552 4 วีเลิร์น

584 กล้าท่ีจะเปล่ียน...กล้าท่ีจะเก่ง... เคส, ลารีนา. 2552 3 แมคกรอ-ฮิล

585 กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ. เล่ม 1 บังอร ฉางทรัพย์. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

586 กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ. เล่ม 2 บังอร ฉางทรัพย์. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

587 การจัดการการตลาด เคริน, โรเจอร์ เอ. 2552 2 แมคกรอ-ฮิล

588 การใช้โปรแกรม Maple ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา. 2552 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

589 การใช้ภาษาไทย การุณันทร์ รัตนแสนวงษ์. 2552 3 โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

590 การใช้ภาษาไทยในวงราชการ ปรียา หิรัญประดิษฐ. 2552 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

591 การตลาดระหว่างประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2552 4 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

592 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา. 2552 2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารวิชาฯ

593 การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพ่ือก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน ทองพันช่ัง พงษ์วารินทร์. 2552 1 ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์

594 การวางแผนและการวิเคราะห์การทดลอง จิราวัลย์ จิตรถเวช. 2552 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารฯ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  28    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

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

596 เขาเรียกผมว่า "คุณหมอผู้เปล่ียนโลก" วิวัฒน์ โรจนพิทยากร 2552 1 แพรวส านักพิมพ์

597 คณิตคิดง่าย 8 เทคนิคพลิกโจทย์หินให้เป็นโจทย์หมู คะซุฮิโระ, ฟุจิฮะระ. 2552 1 แพรวเยาวชน

598 ความจริงเร่ืองจีเอ็มโอ : มายาคติ การผูกขาด และคอรัปช่ัน ในนามของความก้าวหน้าทาง... วิฑูรย์ เล่ียนจ ารูญ. 2552 1 มูลนิธิชีววิถี(BIOTHAI)

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

600 ความรู้พ้ืนฐานทางทันตกรรมบูรณะ วรยา มณีลังกา 2552 2 โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันฯ

601 คู่มือปฏิบัติการวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์. MT 2512 ทวีพร พันธ์ุพาณิชย์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

602 เคมีชีวอนินทรีย์เบ้ืองต้น พรเทพ สมพรพิสุทธ์ิ. 2552 4 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

603 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 - 2552 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

604 เคมีอินทรีย์. เล่ม 1 สมพงศ์ จันทร์โพธ์ิศรี. 2552 2 วิทยพัฒน์

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

606 แคลคูลัส 1 ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2552 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

608 แคลคูลัส 2 อนัญญา อภิชาตบุตร. 2552 2 วิทยพัฒน์

609 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 บรรเทิง แก่นสาร. 2552 2 โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

610 จิตวิทยาเพ่ือชีวิตและการท างาน ก่ิงแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ 2552 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

611 จีนอุ่นเคร่ือง จิง, ซิน 2552 2 ฟีลกูด

612 จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาส าหรับพยาบาล จินตนา อาจสันเท๊ียะ 2552 1 บางกอกบล๊อก

613 ฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ พิสนธ์ิ จงตระกูล. 2552 1 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

614 ชีววิทยา. เล่ม 1 เชาวน์ ชิโนรักษ์. 2552 3 ศิลปาบรรณาคาร

615 ชีวสถิติ อรทัย ต้ังวรสิทธิชัย. 2552 1 โฟกัสมาสเตอร์พร้ินต์

616 ต้นแบบนักคิดนวัตกรรม เบิร์นส์, เกรเกอรี. 2552 2 เอ็กซเปอร์เน็ท
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  29    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

617 ตรีโกณมิติ รัชพล ธนาภากรรัตนกุล. 2552 2 เจริญรัฐการพิมพ์

618 ต่อมไพเนียล : จากกายวิภาคศาสตร์สู่ชีววิทยาระดับโมเลกุล ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ 2552 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

619 ต าราหลักการตลาด วิทวัส รุ่งเรืองผล. 2552 7 บริษัท มิสเตอร์ก๊อปป้ี (ประเทศไทย) จ ากัด

620 ทฤษฎีการค านวณ เกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ. 2552 3 ซัคเซส มีเดีย

621 ทักษะการเขียนภาษาไทย ดวงใจ ไทยอุบุญ 2552 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

622 นวัตกรรมองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือการสร้างสุข…อตินุช นารถน้ าพอง ... [และคนอ่ืนๆ] 2552 2 อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์

623 น าธุรกิจสู่ชัยชนะสไตล์บารัค โอบามา ลิเบิร์ต, แบร์รี. 2552 1 เนช่ันบุ๊คส์

624 บทบาทในการเป็นพาหะเช้ือปรสิตแบบเชิงกลของแมลงสาบในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เพ็ญนภา ชมะวิต. 2552 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

625 บทสนทนาเก่ียวกับช้อปป้ิง ลี ซู เจียน 2552 2 ดวงกมลพับลิชช่ิง

626 บทสนทนาในการท างาน ลี ซู เจียน 2552 2 ดวงกมลพับลิชช่ิง

627 บทสนทนาส าหรับการท่องเท่ียว ลี ซู เจียน 2552 2 ดวงกมลพับลิชช่ิง

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

629 ปรสิตวิทยา ชโลบล วงศ์สวัสด์ิ 2552 3 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่

630 ผลของการออกก าลังกายอย่างหนักต่อการท างานของแฟกเตอร์ VIII : C และแอนตีทรอมบิน...เมตตา  โพธ์ิกล่ิน 2552 8 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

631 ผู้ชายท่ีหลงรักตัวเลข ฮอฟฟ์แมน, พอล. 2552 2 มติชน

632 แผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R นราทิพย์ จ่ันสกุล. 2552 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

633 ฝึกพูดอ่านเขียนเรืยนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กฤษณี เรืองรัตนะ 2552 3 เจ.บี.พับลิชช่ิง

634 พยาธิวิทยาคลินิก พรรธนมณฑน์ อุชชิน ... [และคนอ่ืนๆ]. 2552 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

635 พิชิต 7 leadership competencies ด้วยเอ็นเนียแกรม. เล่ม 1 ลาพิด-บ็อกดา, จินเจอร์. 2552 1 สยามเอ็นเนียแกรม คอนซัลต้ิง

636 พีชคณิตเชิงเส้น เบ็ญจะ นิสสัยสุข. 2552 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

637 พูดจีนกลางฉบับกระเป๋า นพพิชญ์ ประหว่ัน 2552 3 ทฤษฎี

638 พูดจีนกลางได้ใน 30 วัน แสงตะวัน ชุมชาด, บก.เรียบเรียง 2552 4 ต้นธรรม
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  30    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

639 พูดจีนคล่องใน 30 วัน สุภาณี ปิยพสุนทรา. 2552 9 ทฤษฎี

640 ฟิสิกส์ 1 ปรเมษฐ์ ปัญญาเหล็ก. 2552 3 โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

641 ภาวะเป็นพิษจากสารออร์กาโนฟอสฟอรัสและคาร์บาเมต - 2552 3 โครงการต ารารามาธิบดี คณะแพทยฯ

642 ภาวะผู้น าและผู้น าเชิงกลยุทธ์ เนตร์พัณณา ยาวิราช. 2552 4 ทริปเพ้ิล กรุ๊ป

643 ภาษาจีนกลางส าหรับงานประกาศเสียงตามสาย จรัสศรี จิรภาส. 2552 10 ทฤษฎี

644 ภาษาปากภาษาจีนท่ีใช้บ่อย ธนานันท์ ตรงดี 2552 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

645 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการท างาน กมลชนก ช่ืนมนุษย์ 2552 3 Dดี

646 ภาษาอังกฤษร้ายสาระ 2.0 มารพิณ 2552 3 บุ๊ค คาเฟ่

647 เภสัชวิทยา : เน้ือหาส าคัญและแบบฝึกหัด - 2552 6 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

648 มหาบุรุษจอร์จ วอชิงตัน รีสซ์, เจมส์ ซี. 2552 2 เอเอสทีวีผู้จัดการ

649 ไม่มีเจ้านายไม่ใช่ลูกน้ององค์กรของเรามีแต่ "ผู้น า" ทศ คณนาพร. 2552 2 แฮปป้ีบุ๊ค

650 ไม่ยาก...ถ้าอยากชนะ Charan, Ram. 2552 2 แมคกรอ-ฮิล

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

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

653 เรียนจีนกลางจากการ์ตูนข าขัน ยงชวน มิตรอารี 2552 3 เยลโล่การพิมพ์

654 เรียนจีนกลางจากปริศนาค าทาย ยงชวน มิตรอารี 2552 3 เกลอเรียน

655 เรียนภาษาจีนกลางจากหนังสือพิมพ์ ชาตรี แซ่บ้าง 2552 10 ปัญญาชน

656 เรียนรู้หลักไวยากรณ์อังกฤษง่ายนิดเดียว ประเพศ ไกรจันทร์. 2552 1 ศยาม

657 วิชาผู้น า(ถ้าได้ลงมือท าแล้วจะมีความสุข) แซนเดอรส์, แดน เจ. 2552 2 แมคกรอ-ฮิล

658 วิถีแห่งผู้น า ทะไลลามะ 2552 2 เนช่ันบุ๊คส์

659 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1 ชนะ ปรีชา. 2552 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

660 สถิติท่ัวไป อ านาจ วังจีน. 2552 1 โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  31    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

661 สถิติท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์ สายชล สินสมบูรณ์ทอง. 2552 3 จามจุรีโปรดักท์

662 สถิติเพ่ือการวิจัยด้วยโปรแกรม R ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2552 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

663 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์. 2552 7 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

664 สรีรวิทยา - 2552 1 โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันฯ

665 สรีรวิทยา 1 - 2552 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

666 สรีรวิทยา 2 - 2552 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

667 สรีรวิทยา. ล. 1-2 ชุมพล ผลประมูล, บรรณาธิการ 2552 14 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

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

669 สวัสดีหนีห่าว - 2552 15 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

670 ส่ือสารอย่างผู้น า อุดม ม่ังมีมหาศาล 2552 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

671 เส้นทางสู่ขุมทอง แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2552 3 ดีเอ็มจี

672 หลักการตลาด วิเชียร วงศ์ณิชชากุล. 2552 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

673 หลักการปฏิบัติด้านโภชนบ าบัด รุจิรา สัมมะสุต. 2552 1 สุพัตราการพิมพ์

674 หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเคร่ืองมือ - 2552 5 ชวนพิมพ์ 50

675 หัดพูดจีนกลางเพ่ือธุรกิจและการท่องเท่ียว สุชล ฉินทปรปักษ์ 2552 10 ทฤษฎี

676 อณูพันธุศาสตร์เบ้ืองต้น : มหัศจรรย์ของดีเอ็นเอ ตรีทิพย์ รัตนวรชัย 2552 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

677 เอกสารค าสอนวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์. MT 2512 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

678 เอกสารค าสอนวิชาเภสัชวิทยาบ าบัด 1. PY 4432 : การใช้ยาในโรคระบบหัวใจและหลอด... ศิรประภา ทับทิม. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

679 เอกสารประกอบการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2. AN 2123 เมตตา โพธ์ิกล่ิน. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

680 เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยา : ตอนปรสิตวิทยาทางการแพทย์. MI 3133 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ 2552 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

681 เอกสารประกอบการสอนวิชาอินทรีย์เคมีพ้ืนฐาน. CH 2233 สุวรรณี สายสิน. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

682 100 โจทย์คณิตพิชิต Admission ยาสุดะ, โทรุ. 2551 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญ่ีปุ่น)
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  32    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

683 101 วิธีสมองดีความจ าเลิศ เมวิตา วงศ์วิเชียรชัย, บรรณาธิการ 2551 2 รีดเดอร์ส ไดเจสท์

684 21 กฎผู้น าตลอดกาล : ปฏิบัติตามแล้วผู้อ่ืนจะตามคุณ ฉบับฉลองครบรอบ 10 ปี แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2551 2 โนบิลิส

685 Laboratory application in clinical hematology พรรธนมณฑน์ อุชชิน ... [และคนอ่ืนๆ]. 2551 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

686 MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า - 2551 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

687 กรณีศึกษาเก่ียวกับการตรวจวิเคราะห์สารน้ าทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วิโรจน์ ไววานิชกิจ. 2551 6 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

688 กลยุทธ์การเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ บุญเลิศ วัจจะตรากุล. 2551 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

689 กล้าฝันกล้าท า แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2551 1 ดีเอ็มจี

690 กายวิภาคศาสตร์ - 2551 1 โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระฯ

691 กายวิภาคศาสตร์ : เชิงส่วน บังอร ฉางทรัพย์. 2551 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

692 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ วิไล ชินธเนศ. 2551 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

693 กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ. เล่ม 1 บังอร ฉางทรัพย์. 2551 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

694 กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ. เล่ม 2 บังอร ฉางทรัพย์. 2551 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

695 การเขียนรายงานการค้นคว้า : พร้อมตัวอย่างรายงานและภาคนิพนธ์ พูลสุข เอกไทยเจริญ 2551 2 สุวีริยาสาส์น

696 การบริหารเชิงกลยุทธ์ สมยศ นาวีการ. 2551 4 บรรณกิจ

697 การพัฒนาภาวะผู้น า แคมป์เบล, สก็อต. 2551 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

698 การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมทักษะการใช้มือส าหรับปฏิบัติงานหัตถการทางทันตกรรม สุวดี เอ้ืออรัญโชติ. 2551 1 -

699 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา. 2551 1 ท้อป

700 กูรูแห่งความเป็นผู้น า Thomas, Mark A. 2551 2 ดวงกมลพับลิชช่ิง

701 เก่งภาษาอังกฤษ : ฉบับเรียนเร็ว นรินทร์ เจริญศิริ 2551 3 คล่ืนอักษร

702 เก่งภาษาอังกฤษวิธีลัดตะลุยฝึกกับเพ่ือนสนิท ครูก๊ิก 2551 2 Dดี

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

704 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจ อนิวัช แก้วจ านงค์. 2551 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  33    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

705 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบ Servant Leadership ของผู้บริหารระดับต้น...ดวงพร ทาคายานางิ. 2551 2 -

706 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยา. MI 3131 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

707 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

708 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

709 คู่มือปฏิบัติการฟิสิกส์ 1. PH 1151 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

710 คู่มือปฏิบัติการวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์. MT 2512 ทวีพร พันธ์ุพาณิชย์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

711 คู่มือผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพ่ือใช้รับจ้าง - 2551 5 พี แอนด์ พี ปร้ินต้ิงพรีเพรส

712 เคมีปริมาณวิเคราะห์ : เทคนิคและการทดลอง พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์. 2551 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

713 เคมีอินทรีย์ เกษร พะลัง. 2551 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

714 เคล็ดลับแรงบันดาลใจแห่งสุดยอดผู้น า บัลโดนี, จอห์น. 2551 1 แมคกรอ-ฮิล

715 แคลคูลัส 2 ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2551 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

716 งานวิจัยพ้ืนฐานฐานรากของการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. เล่ม 1 - 2551 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

717 งานวิจัยพ้ืนฐานฐานรากของการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. เล่ม 2 - 2551 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

718 งานวิจัยพ้ืนฐานฐานรากของการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. เล่ม 3 - 2551 2 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

719 จีนจ านรรจา จรัสศรี จิรภาส. 2551 7 สุขภาพใจ

720 ฉลาดข้ึน, เร็วข้ึน, ดีข้ึน : กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของผู้น า สโลน, คาร์ลิน. 2551 4 เนช่ันบุ๊คส์

721 ฉลาดคิดอย่างผู้น าโลก ฮ. นิกฮูก้ี. 2551 2 เลมอนกรีน

722 เฉลยแบบฝึกหัดฟิสิกส์ 1 ปรเมษฐ์ ปัญญาเหล็ก. 2551 3 โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

723 ช าแหละการพูดการเขียนภาษาอังกฤษ เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ 2551 3 รุ่งเรืองสูง พร้ินต้ิง

724 ชีวโมเลกุล สุกัญญา สุนทรส. 2551 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

726 ชีววิทยา 1 ปรีชา สุวรรณพินิจ. 2551 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  34    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

727 ชีวสถิติส าหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อรุณ จิรวัฒน์กุล 2551 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น

728 ตรรกศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล วิทยา ศักยาภินันท์ 2551 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

729 ตัวแบบเชิงเส้น ส ารวม จงเจริญ. 2551 2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารฯ

730 ทฤษฎีการค านวณ เกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ. 2551 2 ซัคเซส มีเดีย

731 ทักษะการเป็นผู้น า เบรด, ลอยด์. 2551 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

732 ทักษะภาษาเพ่ือการส่ือสาร กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธ์ิ 2551 5 โอเดียนสโตร์

733 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ สมุทร เซ็นเชาวนิช, 2479-2530 2551 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

734 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการสารสนเทศ ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์. 2551 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

735 แบคทีเรียทางการแพทย์ อิสยา จันทร์วิทยานุชิต. 2551 8 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

736 แบบฝึกหัดกายวิภาคศาสตร์ เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์. 2551 5 ไอกรุ๊ป เพรส

737 ประมวลสาระชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ. หน่วยท่ี 1-4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

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

739 ประวัติย่อท่ีสุดของเกือบทุกส่ิงจากจักรวาลถึงเซลล์ ไบรสัน, บิล 2551 2 วงกลม

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

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

742 ผู้น าอัจฉริยะสร้างได้ อานันท์ ชินบุตร. 2551 2 ริช พับลิชช่ิง

743 ฝึกพูดภาษาอังกฤษไว้ส่ือสารเพ่ือการท่องเท่ียว ฉัตรกมล อัตรคุปต์ 2551 5 เจ.บี.พับลิชช่ิง

744 พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานบริษัทแห่งหน่ึง... ณัฐพล ครุฑสวัสด์ิ. 2551 2 -

745 พัฒนาทักษะผู้น า ไอ เอ็ม บุ๊คส์ 2551 3 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

746 พีชคณิตนามธรรม วัชรี กาญจย์กีรติ. 2551 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

748 พ้ืนฐานการค านวณในงานวิเคราะห์เชิงปริมาณ ธีรศักด์ิ โรจนราธา. 2551 2 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  35    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

749 พูดจีนกลางฉบับพิเศษ ยงชวน มิตรอารี 2551 1 เยลโล่การพิมพ์

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

751 พูดจีนกลางอย่างง่ายท่ีสุด ยงชวน มิตรอารี 2551 5 เกลอเรียน

752 พูดโทรศัพท์กับฝร่ัง ครูแหม่ม 2551 3 คล่ืนอักษร

753 ฟิสิกส์ 2 ปรเมษฐ์ ปัญญาเหล็ก. 2551 3 โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

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

755 ฟิสิกส์นิวตัน สม สุจีรา. 2551 1 อมรินทร์

756 ฟิสิกส์นิวตัน สม สุจีรา. 2551 2 อมรินทร์

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

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

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

760 ฟิสิกส์และน้ า มาริโก้, อีลินา. 2551 3 สุวีริยาสาส์น

761 ฟิสิกส์สู่มหาวิทยาลัย : สาระความรู้สู่สังคม สมพงษ์ ใจดี. 2551 17 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

762 ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Marks, Paul. 2551 2 ปาเจรา

763 ภาวะผู้น า สุดา สุวรรณาภิรมย์. 2551 4 เอ.อาร์.อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ พับลิเคชัน

764 ภาษากับการส่ือสาร สมชัย ศรีนอก, บก. 2551 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

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

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

767 เภสัชวิทยา. เล่ม 2 - 2551 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

768 มหัศจรรย์แห่งร่างกาย ฮวน, สตีเฟ่น. 2551 3 มติชน

769 มหัศจรรย์แห่งร่างกาย ฮวน, สตีเฟ่น. 2551 1 มติชน

770 มาตราฐานการปฏิบัติของแพทยสภากรณีขอความเป็นธรรม ธ ารง จิรจริยาเวช. 2551 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  36    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

771 ยา. เล่ม 2 - 2551 1 หมอชาวบ้าน

772 รวมโจทย์ปราบเซียนคณิตศาสตร์ อิทธิ ฤทธาภรณ์. 2551 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญ่ีปุ่น)

773 รวมบทสนทนาจีน-ไทย ยงชวน มิตรอารี 2551 10 เกลอเรียน

774 รังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ในประเทศไทย เสริม จันทร์ฉาย. 2551 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร

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

776 รู้เรียนเขียนจีน เหยิน จ่ิงเหวิน. 2551 4 อมรินทร์

777 วิทยาภูมิคุ้มกันพ้ืนฐานและคลินิก - 2551 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

778 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้เร่ืองระบบขับถ่าย ยองจู, อัน. 2551 1 อมรินทร์คอมมิกส์

779 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้เร่ืองร่างกายมนุษย์ กีซอง, โด. 2551 1 อมรินทร์คอมมิกส์

780 ศิลปของผู้น า โคเฮน, วิลเลียม เอ. 2551 1 เดลฟี

781 สเต็มเซลล์ = Stem cell น าชัย ชีววิวรรธน์. 2551 3 สารคดี

782 สนทนาจีนกลางลัดทันใจ สิวิณี เตรียมชาญชูชัย 2551 6 ทฤษฎี

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

784 สรีรวิทยา 1 - 2551 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

785 สรีรวิทยา 2 - 2551 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

786 ส่องสมองมองโลกจิต เกลลาทลีย์, แองกัส 2551 2 มูลนิธิเด็ก

787 สารพิษรอบตัว ไมตรี สุทธจิตต์. 2551 3 ดวงกมลพับลิชช่ิง

788 สีและการเห็นสี พรทวี พ่ึงรัศมี. 2551 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

789 ส่ือสารจีนกลางอย่างง่ายๆ แสงตะวัน ชุมชาด, บก.เรียบเรียง 2551 4 ต้นธรรม

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

791 สุดยอดการค้นพบทางชีวภาพ มาลินี อัศวดิษฐเลิศ. 2551 1 สารคดี

792 เสริมความรู้มุ่งสู่โอลิมปิกคณิตศาสตร์ : โลกเรขาคณิต ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2551 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  37    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

793 หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง - 2551 1 กรม

794 หลักการตลาด ฉัตยาพร เสมอใจ. 2551 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

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

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

797 หลักภาษาอังกฤษ : ฉบับสมบูรณ์ ณวรา อลิน 2551 6 คล่ืนอักษร

798 ห้องเรียนผู้น าของฮาร์วาร์ด ปาร์คส, ชารอน ดาลอส, ค.ศ.1942- 2551 2 แมคกรอ-ฮิล

799 หัดพูดภาษาจีนกลาง ม. อ้ึงอรุณ 2551 10 ฟีลกูด

800 อ่าน-เขียนเรียนจีนกลาง ยงชวน มิตรอารี 2551 5 เยลโล่การพิมพ์

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

802 เอกสารค าสอนวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์. MT 2512 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

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

804 เอกสารค าสอนวิชาพยาธิวิทยา. PA 2202 ไพศาล ลีละชัยกุล. 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

805 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา : ปรสิตวิทยาทางการแพทย์... สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

806 เอกสารประกอบการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1. AN 2113 เมตตา โพธ์ิกล่ิน 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

807 เอกสารประกอบการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1. AN 2113 เมตตา โพธ์ิกล่ิน 2551 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

808 เอกสารประกอบการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2. AN 2123 เมตตา โพธ์ิกล่ิน. 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

809 เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยา : ตอนปรสิตวิทยาทางการแพทย์. MI 3133 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ 2551 17 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

810 เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา : จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน. MI 2134 จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

811 เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา : จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน. MI 2134 จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

812 เอกสารประกอบการสอนวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา. MI 2032 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2551 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

813 เอกสารประกอบการสอนวิชาเภสัชกรรมคลินิก 1. PY 4453 : วิชาปฏิบัติการเภสัชกรรม… นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ. 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

814 เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรวิทยา. PS 2323 เมตตา โพธ์ิกล่ิน. 2551 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  38    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

815 เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรวิทยาของมนุษย์. PS 2184 - 2551 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

816 เอกสารประกอบการสอนวิชาสุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. GE 1072 กานตร์รวี นาทอง. 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

817 เอกสารประกอบการสอนวิชาองค์การและการจัดการ MG 1303 มณฑล สรไกรกิติกูล. 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

818 เอกสารประกอบการสอนวิทยาการก้าวหน้าทางเวชศาสตร์ชันสูตร. MT 4863 - 2551 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

819 เอนไซม์ดัดแปรคาร์โบไฮเดรตในอุตสาหกรรม เป่ียมสุข พงษ์สวัสด์ิ 2551 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

820 Active leader ผู้น า 360 [องศา] เสรี วงษ์มณฑา. 2550 3 ฐานการพิมพ์

821 THORAX : กายวิภาคและการประยุกต์ทางคลินิก สุพิน ชมภูพงษ์ 2550 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

822 กายวิภาคศาสตร์ 1 บังอร ฉางทรัพย์. 2550 5 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

823 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของระบบกล้ามเน้ือและกระดูก เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์. 2550 5 บุ๊คเน็ท

824 การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้น าองค์กรและผู้บริหาร ชนวัฒน์ โกญจนาวรรณ. 2550 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

825 การตลาดระหว่างประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2550 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

826 การตลาดระหว่างประเทศ คาทิโอรา, ฟิลิป อาร์. 2550 5 แมคกรอ-ฮิล

827 การทดลองเคมี โลเอสช์นิก, ลุยส์ วี. 2550 1 ปาเจรา

828 การทดลองเคมี โลเอสช์นิก, ลุยส์ วี. 2550 1 ปาเจรา

829 การผ่าชันสูตรซากสัตว์และการเก็บตัวอย่าง เกรียงศักด์ิ ไพรหิรัญกิจ 2550 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

830 การวิเคราะห์พหุระดับ ศิริชัย กาญจนวาสี. 2550 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

832 คณิตวิเคราะห์ : ทฤษฎีและตัวอย่าง สมใจ จิตพิทักษ์. 2550 2 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ

833 คณิตศาสตร์ - 2550 3 สุวีริยาสาส์น

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

835 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยา. MI 3131 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2550 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

836 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2550 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  39    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

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

838 คู่มือปฏิบัติการวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์. MT 2512 ทวีพร พันธ์ุพาณิชย์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2550 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

839 คู่มืออ่านข่าวภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ ยงยุทธ ข าคง 2550 3 สายธาร

840 เคมี 2 แชง, เรย์มอนด์. 2550 1 แมคกรอฮิล

841 แคลคูลัส 3 พรชัย สาตรวาหา. 2550 1 พิทักษ์การพิมพ์

842 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 วรรณี  ธรรมโชติ. 2550 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

843 จับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด. ภาค 1 เศรษฐวิทย์ 2550 3 โรงพิมพ์เม็ดทราย

844 จับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด. ภาค 2 เศรษฐวิทย์ 2550 3 โรงพิมพ์เม็ดทราย

845 จุลชีววิทยา อัจฉรา  เพ่ิม. 2550 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

846 ชีววิทยา 2 ปรีชา สุวรรณพินิจ. 2550 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

847 ต าราพยาธิวิทยากายวิภาค. เล่ม 1 - 2550 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

848 ต าราเภสัชบ าบัด ธานี เมฆะสุวรรณดิษฐ์, บรรณาธิการ 2550 7 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

849 ทฤษฎีการเลือกตัวอย่าง สุเมธ สมภักดี. 2550 2 ประกายพรึก

850 ทักษะการเขียนภาษาไทย ดวงใจ ไทยอุบุญ 2550 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

851 ทักษะผู้บริหาร ทองทิพภา วิริยะพันธ์ุ. 2550 1 G.P. Cyberprint Co., Ltd

852 ทักษะผู้บริหาร ทองทิพภา วิริยะพันธ์ุ. 2550 1 G.P. Cyberprint Co., Ltd

853 นิติพิษวิทยา ณัฐ ตันศรีสวัสด์ิ 2550 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

855 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ หิริหัทยา เพชรม่ัง. 2550 2 เทมการพิมพ์

856 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ : สมองใหญ่ (Cerebrum) สมองน้อย (Cerebellum) กนกพร ฉายะบุระกุล. 2550 5 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต

857 ประสาทสรีรวิทยา ราตรี สุดทรวง 2550 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

858 ผลเฉลยฟิสิกส์ 1 : กลศาสตร์สัมพันธภาพพิเศษ สมพงษ์ ใจดี. 2550 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  40    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

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

860 ผู้น ากับวิทยาศาสตร์ใหม่ : การค้นพบระเบียบในโลกไร้ระเบียบ วีตเลย์, มาร์กาเร็ต เจ. 2550 1 แปลนพร้ินท์ต้ิง

861 ผู้น ากับวิทยาศาสตร์ใหม่ : การค้นพบระเบียบในโลกไร้ระเบียบ วีตเลย์, มาร์กาเร็ต เจ. 2550 2 แปลนพร้ินท์ต้ิง

862 ผู้น าท่ีทรงพลัง : ผู้น าท่ีผลักดันองค์กรไปสู่ความย่ิงใหญ่ โบยาต์ซิส, ริชาร์ด. 2550 6 เอ็กซเปอร์เน็ท

863 ผู้น าหลายมิติ ชัยวัฒน์ ชยางกูร, ม.ล. 2550 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

864 ผู้น าเหนือระดับด้วยวิสัยทัศน์เหนืออนาคต บลองชาร์ด, เคน. 2550 1 ดีเอ็มจี

865 ผู้น าเหนือระดับด้วยวิสัยทัศน์เหนืออนาคต บลองชาร์ด, เคน. 2550 1 ดีเอ็มจี

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

867 พจนานุกรมแพทยศาสตร์ วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม.                                                                          2550 2 รวมสาส์น

868 พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม.                                                                          2550 2 รวมสาส์น

869 พจนานุกรมศัพท์การวิจัยและสถิติ ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ 2550 4 ด่านสุทธาการพิมพ์

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

871 พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ ประดิษฐ์ พงศ์ทองค า. 2550 2 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

872 พาไปดูฝร่ังเขาออกเสียง เศรษฐวิทย์ 2550 3 โรงพิมพ์เม็ดทราย

873 พูดจีนกลางในสถานการณ์จริง ยงชวน มิตรอารี 2550 5 เกลอเรียน

874 พูดอังกฤษในชีวิตการท างาน อิสรีย์ แจ่มข า 2550 3 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

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

876 ฟิสิกส์ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะฯ 2550 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

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

879 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย. เล่ม 1 พงษ์ศักด์ิ ชินนาบุญ. 2550 1 วิทยพัฒน์

880 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย. เล่ม 2 ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์. 2550 5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  41    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

881 ภาวะความเป็นผู้น า : เอกสารต าราหลักประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสน... สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์. 2550 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

882 ภาวะผู้น าในองค์การ ชาญชัย อาจินสมาจาร. 2550 1 ปัญญาชน

883 ภาวะผู้น าส าหรับพลเรือน ทหาร ต ารวจ ประเสริฐ เกษรมาลา 2550 1 สูตรไพศาล

884 ภาษาไทย 1 พงศ์เกษม สนธิไทย 2550 2 โอเดียนสโตร์

885 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน สุธิดา วิมุตติโกศล. 2550 3 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

886 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน เศรษฐวิทย์. 2550 3 โรงพิมพ์เม็ดทราย

887 เภสัชกรยิปซี กฤษณา ไกรสินธ์ุ 2550 2 Lips Publishing

888 เภสัชวิทยา - 2550 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

889 มหัศจรรย์พลังเซลล์ต้นก าเนิด ก าพล ศรีวัฒนกุล. 2550 1 ฐานการพิมพ์

890 ยาและโรคติดเช้ือ - 2550 5 คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต

891 ยุทธศิลป์ของสุดยอดผู้น า หวังเซียนหมิง. 2550 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

892 ระบบพันธุกรรมของจุลินทรีย์ จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธ์ิ. 2550 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

893 ร่างกายและจิตใจ วอลโพล, เบรนดา. 2550 2 ปาเจรา

894 รามานุจัน : อัจฉริยะไม่รู้จบ คานิเกล, โรเบิร์ต. 2550 1 มติชน

895 เรียนรู้จากซีอีโอ สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน. 2550 2 ไทยเอฟเฟคท์สตูดิโอ

896 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของกระดูกเซลล์ต้นก าเนิดและวิศวกรรมเน้ือเย่ือ สิทธิศักด์ิ หรรษาเวก 2550 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

897 ศัพท์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุขฉบับประยุกต์. เล่ม 1 วรุณวรรณ ผาโคตร 2550 3 เค.เอส.พี.การพิมพ์

898 ศัพท์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุขฉบับประยุกต์. เล่ม 2 วรุณวรรณ ผาโคตร 2550 5 เค.เอส.พี.การพิมพ์

899 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ อมรรัตน์  แมกไม้รักษา. 2550 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

900 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า เฮย์ท, วิลเลียม เอช. เจอาร์. 2550 1 ท้อป

901 สมการเชิงอนุพันธ์ พรชัย สาตรวาหา. 2550 3 โรงพิมพ์พิทักษ์การพิมพ์

902 สรีรวิทยา - 2550 1 สุวีริยาสาส์น
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  42    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

903 สรีรวิทยา 1 - 2550 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

904 สรีรวิทยา 2 - 2550 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

905 สรุปเน้ือหาและรวมสูตร Calculus I Calculus II Calculus III ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2550 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

906 สุขภาพเพ่ือชีวิต สุชาติ โสมประยูร, บรรณาธิการ 2550 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

907 สุดยอดเทคนิคการเขียน เศรษฐวิทย์. 2550 2 โรงพิมพ์เม็ดทราย

908 สุดยอดภาวะผู้น า เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ. 2550 2 ซัคเซส มีเดีย

909 หลัก 5 ประการสู่การเป็นผู้น า : สะพานเช่ือมช่องว่างของการเป็นผู้น า เมเยอร์, พอล เจ. 2550 6 ดีเอ็มจี

910 หลัก 5 ประการสู่การเป็นผู้น า : สะพานเช่ือมช่องว่างของการเป็นผู้น า เมเยอร์, พอล เจ. 2550 1 ดีเอ็มจี

911 หลักการคณิตศาสตร์ วรรณี  ธรรมโชติ. 2550 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

912 หลักการตลาดสมัยใหม่ สุดาพร กุณฑลบุตร. 2550 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

913 หลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์. 2550 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญ่ีปุ่น)

914 หลักคิดสู่ความเป็นผู้น า รัถยา สารธรรม. 2550 3 สุขภาพใจ

915 หลักภาษาไทย : ฉบับนักเรียน นักศึกษา วันเพ็ญ เทพโสภา 2550 3 พัฒนาศึกษา

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

917 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

918 เอกสารค าสอนวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์. MT 2512 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

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

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

921 เอกสารค าสอนวิชาพยาธิวิทยา. PA 2202 ไพศาล ลีละชัยกุล. 2550 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

922 เอกสารประกอบการสอนยาออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทส่วนกลาง. PM 3433 นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ. 2550 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

923 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา : ปรสิตวิทยาทางการแพทย์... สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2550 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

924 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา : ปรสิตวิทยาทางการแพทย์... สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2550 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  43    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

925 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร สมชาย หอมยก 2550 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

926 เอกสารประกอบการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1. AN 2113 เมตตา โพธ์ิกล่ิน 2550 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

927 เอกสารประกอบการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2. AN 2123 เมตตา โพธ์ิกล่ิน. 2550 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

928 เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยา : ตอนปรสิตวิทยาทางการแพทย์. MI 3133 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ 2550 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

929 เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา : จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน. MI 2134 จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2550 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

930 เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา : จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน. MI 2134 จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2550 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

931 เอกสารประกอบการสอนวิชาพยาธิสรีรวิทยา. MT2022 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

932 เอกสารประกอบการสอนวิชาเภสัชกรรมคลินิก 1. PY 4453 : วิชาปฏิบัติการเภสัชกรรม… นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ. 2550 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

933 เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรวิทยา. PS 2323 เมตตา โพธ์ิกล่ิน. 2550 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

934 เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรวิทยาของมนุษย์. PS 2184 - 2550 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

935 Active-passive ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล 2549 2 โอเดียนสโตร์

936 Basic English writing The Mentor Group 2549 4 สกายบุ๊กส์

937 ECG ทางคลินิก ยงยุทธ สหัสกุล 2549 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

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

939 Light Up จ าลักษณ์ ขุนพลแก้ว. 2549 1 สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ

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

941 กฎเหล็ก 100 ข้อท่ีผู้น า ผู้บริหาร ผู้จัดการต้องรู้ ภูริฑัต รัศมีเพชร. 2549 1 กู๊ดมอร์น่ิง

942 กลยุทธ์การอินทิเกรตและเมเปิล เสนอ คุณประเสริฐ 2549 2 วี.เจ. พร้ินต้ิง

943 กลยุทธ์เหนือผู้น า Jack Welch เครมส์, เจฟฟรีย์ เอ 2549 3 แมคกรอ-ฮิล

944 กลศาสตร์ควอนตัน : แนวคิดและข้ันตอน รัศมีดารา หุ่นสวัสด์ิ. 2549 1 โครงการสนับสนุนการจัดท าผลงานฯ

945 กายวิภาคศาสตร์ : เชิงส่วน บังอร ฉางทรัพย์ 2549 10 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

946 กายวิภาคศาสตร์ : สรุปเน้ือหาเชิงระบบ บังอร ฉางทรัพย์ 2549 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  44    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

947 กายวิภาคศาสตร์ : สรุปเน้ือหาเชิงระบบ บังอร ฉางทรัพย์ 2549 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

948 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ วิไล ชินธเนศ. 2549 2 สามลดา

949 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ร าแพน พรเทพเกษมสันต์. 2549 8 ศิลปาบรรณาคาร

950 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน อัครพนท์ เน้ือไม้หอม 2549 6 ซี วี แอล การพิมพ์

951 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสิทธ์ิ ทีฆพุฒิ. 2549 4 โครงการไอซีที-เทเลคอมออนไลน์

952 การใช้งานโปรแกรม Matlab เบ้ืองต้น - 2549 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

953 การตรวจหายีน Human platelet antigen-7 ถึง 13 โดยวิธี Polymerase Chain ชลันดา กองมะเริง ... [และคนอ่ืน ๆ] 2549 8  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

954 การตลาดระหว่างประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2549 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

955 การถอดความ เอมอร ชิตตะโสภณ. 2549 2 โรงพิมพ์ม่ิงเมือง

956 การบริหารไอทีมืออาชีพ บุญมาก ศิริเนาวกุล 2549 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต

957 การพยากรณ์เชิงปริมาณ ทรงศิริ แต้สมบัติ. 2549 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

958 การวิเคราะห์การถดถอย วิรัชช พานิชวงศ์. 2549 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

959 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2549 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

960 การวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้าไฟฟ้า วิรัช เรืองศรีตระกูล. 2549 2 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น

961 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับความรู้ด้านเทคโนโลยีสาร... สมภูมิ นัยเนตร. 2549 3 -

962 ก้าวสู่ความส าเร็จ เคล็ดลับหัวหน้างาน ฐิติกร สินเจริญ 2549 1 ไพลิน

963 ก้าวสู่ตลาดโลกอย่างม่ันใจในเอเชีย บอชรอกค์, แมร่ี เมอร์ร่ี. 2549 4 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

964 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สุวัฒนา เอ่ียมอรพรรณ 2549 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

965 กินต้านโรค : โรคร้ายป้องกันได้ด้วยอาหาร ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์. 2549 1 แสงแดด

966 คณิตศาสตร์บูรณาการ - 2549 3 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่

967 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2549 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

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



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  45    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

969 คู่มือปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก. MT 3422 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

970 คู่มือปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาพ้ืนฐาน. MT 3413 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

971 คู่มือปฏิบัติการวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์. MT 2512 ทวีพร พันธ์ุพาณิชย์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2549 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

972 คู่มือผู้น าผู้บริหารและผู้จัดการ นันทิพัฒน์ ธัญพิสิษฐ์ 2549 2 กู๊ดมอร์น่ิง

973 คู่มือพัฒนาผู้น า : 10 บทบาทผู้น าสมัยใหม่ วิเชียร ชุติมาเทวินทร์. 2549 1 ยู-เน็ท" ศูนย์สัมมนาผู้น าระหว่างประเทศ

974 คู่มือยา ปราณี ทู้ไพเราะ. 2549 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

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

976 เคมีโคออร์ดิเนชัน สุจิตรา ยังมี. 2549 3 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

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

978 เคมีท่ัวไป 1 กุลยา โอตากะ. 2549 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

979 เคมีท่ัวไป. เล่ม 2 - 2549 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

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

982 เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า เพ็ญศรี ทองนพคุณ. 2549 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

983 เคมีอินทรีย์ เกษร พะลัง. 2549 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

984 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น พรศักด์ิ คุณวุฒิมโนธรรม. 2549 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

985 เคล็ดลับผู้น า ลอมบาร์ดี, วินซ์. 2549 1 แมคกรอ-ฮิล

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

987 แคลคูลัส 2 ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2549 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

989 จุลชีววิทยาช่องปากและท่ีมาของโรคฟันผุโรคปริทันต์และโรคในช่องปาก จินตกร คูวัฒนสุชาติ. 2549 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

990 จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาส าหรับพยาบาล จินตนา อาจสันเท๊ียะ 2549 15 บางกอกบล๊อก
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  46    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

991 ชีวเคมีของฮอร์โมนเชิงบูรณาการ : ฮอร์โมนระบบสืบพันธ์ุ ตรีทิพย์ รัตนวรชัย 2549 4 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

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

994 ชีววิทยา 2 - 2549 3 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

995 ชีววิทยา 2 - 2549 5 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

996 เซมิคอนดักเตอร์ฟิสิกส์ สมเกียรติ ศุภเดช. 2549 1 ศูนย์วิจัยอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาอิเล็กฯ

997 เซลล์ชีววิทยาทางการแพทย์. 1 - 2549 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

998 เซลล์ชีววิทยาทางการแพทย์. 2 กลไกการท างานของเซลล์แลเน้ือเย่ือ - 2549 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

999 เซลล์มหัศจรรย์แห่งชีวิต ซู อัน, คิม 2549 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1000 ต าราปรสิตวิทยาทางการแพทย์ - 2549 3 เมดิคัล มีเดีย

1001 ทฤษฎีกลุ่มและการประยุกต์ทางเคมี สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์. 2549 1 นิวไทยมิตรการพิมพ์

1002 ทักษะการเขียนภาษาไทย ดวงใจ ไทยอุบุญ 2549 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1003 เทคนิคการทดลอง X-ray absorption spectroscopy ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม วันทนา คล้ายสุบรรณ์ 2549 4 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเคร่ืองก าเนิดฯ

1004 เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านกับชีวิตประจ าวัน ชัญชณา ธนชยานนท์ 2549 2 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

1005 เทคนิคฉลาดคิดพิชิต Smart-II ภาณุ ปรัชญะวิสาล. 2549 2 ดวงกมลสมัย

1006 เทคโนโลยีกับสุขภาพ เอมอัชฌา (รัตน์ริมจง) วัฒนบุรานนท์ 2549 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1007 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม บรรจง มไหสวริยะ ... [และคนอ่ืนๆ] 2549 2 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

1008 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารจัดการ นพดล อินนา. 2549 3 จามจุรีโปรดักท์

1009 ประสาทศาสตร์พ้ืนฐาน กัมมันต์ พันธุมจินดา ... [และคนอ่ืนๆ] 2549 5 สินประสิทธ์ิการพิมพ์

1010 ผู้น าทะลุคัมภีร์ พสุ เดชะรินทร์. 2549 1 เนช่ันมัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

1011 ผู้น าเป็นได้...ง่ายนิดเดียว โอเวนม, โจ 2549 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช้ัน อินโดไชน่า

1012 ผู้น าเป็นได้...ง่ายนิดเดียว โอเวนม, โจ 2549 3 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช้ัน อินโดไชน่า
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  47    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1013 ผู้น าเป็นได้...ง่ายนิดเดียว โอเวนม, โจ 2549 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช้ัน อินโดไชน่า

1014 ผู้น าพันธ์ุแท้. เล่ม 2, มุขบริหารสู่การเป็นผู้น า บูรชัย ศิริมหาสาคร. 2549 2 แสงดาว

1015 ผู้น าสายพันธ์ุใหม่ กฤษณ์ รุยาพร. 2549 1 มติชน

1016 ผู้น าหลายมิติ ชัยวัฒน์ ชยางกูร, ม.ล. 2549 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1017 ผู้น าแห่งความส าเร็จ คอฟลิน, แดน. 2549 1 บิสคิต

1018 พลวัตของภาษาไทยปัจจุบัน - 2549 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1019 พินิจไทยไตรภาค ปฐมภาค : ภาษา อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ 2549 7 สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์ฯ

1020 พ้ืนฐานจีนกลาง ยงชวน มิตรอารี 2549 5 เกลอเรียน

1021 พูดจีนกลางในชีวิตประจ าวัน ยงชวน มิตรอารี 2549 5 เกลอเรียน

1022 ฟิสิกส์นอกต ารา วิชัย หโยดม. 2549 2 สารคดี

1023 ฟิสิกส์และเคมี - 2549 3 สุวีริยาสาส์น

1024 ภาวะผู้น า. เล่ม 1 : พลังขับเคล่ือนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ นิตย์ สัมมาพันธ์. 2549 2 อินโนกราฟฟิกส์

1025 ภาวะผู้น าของผู้บริหารมืออาชีพ : กรณีผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ศักด์ิไทย สุรกิจบวร. 2549 1 สุวีริยาสาส์น

1026 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม ยงยุทธ เกษสาคร. 2549 1 วี.เจ.พร้ินต้ิง

1027 ภาวะผู้น าและการพัฒนาทีมงาน บุตรี จารุโรจน์ 2549 3 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1028 ภาวะผู้น าองค์กรยุคใหม่ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี 2549 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1029 ภาษาไทย 1 วิเศษ ชาญประโคน 2549 3 ทริปเพ้ิล กรุ๊ป

1030 ภาษาไทย 1 ธนู ทดแทนคุณ. 2549 2 โอเดียนสโตร์

1031 ภาษาไทยส าหรับการพูดในโอกาสต่างๆ เอมอร ชิตตะโสภณ. 2549 2 โรงพิมพ์ม่ิงเมือง

1032 ภาษาพูด-ภาษาเขียน เอมอร ชิตตะโสภณ. 2549 2 โรงพิมพ์ม่ิงเมือง

1033 ภาษาส่องสังคม วรรณคดีส่องชัวิต การประชุมทางวิชาการเร่ืองภาษาส่อง... 2549 1 แซทโฟร์ พร้ินต้ิง

1034 ภาษาอังกฤษส าหรับการเจรจาต่อรอง ปัทมา กิตติถาวร. 2549 1 ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ฯ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  48    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1035 เภสัชต ารับโรงพยาบาล พ.ศ. 2549 (List of hospital formulary  A.D. 2006) ตาม... - 2549 11 ส านักงานคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา

1036 เภสัชบ าบัด : ยาท่ีใช้ในโรคของระบบทางเดินอาหาร ศรีสมบัติ นวนพรัตน์สกุล. 2549 3 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร

1037 เภสัชโภชนา. เล่ม 2 สรจักร ศิริบริรักษ์. 2549 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1038 เภสัชวิทยา. เล่ม 2, ยาท่ีออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทกลาง จินตนา สัตยาสัย, บรรณาธิการ 2549 1 คลังนานาวิทยา

1039 เภสัชวิทยาบ าบัด 1. PY 4432 : การใช้ยาในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ศิรประภา ทับทิม. 2549 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1040 มหกายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาท รับพร กิตติวัชร 2549 1 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1041 มหัศจรรย์อาหารต้านโรค : พลังสารอาหารช่วยคุณบรรเทาอาการเจ็บป่วย นิลุบล พรพิทักษ์พันธ์ุ ... [และคนอ่ืนๆ] 2549 2 รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)

1042 เม่ือคุณหมอไม่รู้จักสารอาหารเสริมบ าบัดโรคความตายอาจ...ก าลังครอบง าคุณ แสตรนด์, เรย์ ดี 2549 1 อนิเมทกรุ๊ป

1043 เม่ือคุณหมอไม่รู้จักสารอาหารเสริมบ าบัดโรคความตายอาจ...ก าลังครอบง าคุณ แสตรนด์, เรย์ ดี 2549 1 อนิเมทกรุ๊ป

1044 เม่ือคุณหมอไม่รู้จักสารอาหารเสริมบ าบัดโรคความตายอาจ...ก าลังครอบง าคุณ แสตรนด์, เรย์ ดี 2549 2 อนิเมทกรุ๊ป

1045 ยา - 2549 2 หมอชาวบ้าน

1046 วิกฤตสร้างผู้น า ค็อกซ์, แดนน่ี 2549 1 แมคกรอ-ฮิล

1047 วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล อนันต์ชัย เข่ือนธรรม. 2549 4 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1048 วิธีและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาการคิด : ส าหรับครูในยุคปฏิรูปการศึกษา สุวัฒนา เอ่ียมอรพรรณ 2549 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1049 ไวยากรณ์ไทย นววรรณ พันธุเมธา 2549 3 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1050 ศัพท์เภสัชศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน - 2549 5 ราชบัณฑิตยสถาน

1051 สเต็มเซลล์ดีเอ็นเอและชีวจริยธรรม ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์. 2549 2 มติชน

1052 สถิติคณิตศาสตร์. 2 สายชล สินสมบูรณ์ทอง. 2549 1 จามจุรีโปรดักท์

1053 สถิติวิจัย I บุญเรียง ขจรศิลป์. 2549 4 โรงพิมพ์พีเอส.พร้ินท์

1054 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์. 2549 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1055 สนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจ าวัน นิรามิส เกียรติบุญศรี. 2549 3 แสงสว่างเวิลด์เพลส

1056 สมการเชิงอนุพันธ์เบ้ืองต้น ปรัชญา บุญประเสริฐ. 2549 2 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  49    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1057 สรีรวิทยาระบบกล้ามเน้ือ พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์ 2549 5 มหาวิทยาลัยรังสิต

1058 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ จุมพจน์ วนิชกุล. 2549 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1059 สาระส าคัญวิชาสรีรวิทยา - 2549 3 โครงการต ารา วพม.

1060 ส่ือสารจีนกลางอย่างง่ายๆ แสงตะวัน ชุมชาด, บก.เรียบเรียง 2549 1 ต้นธรรม

1061 สุดยอดต าราโอสถทิพย์ : ให้ความประจักษ์แจ้งในการรักษาโรคต่าง ๆ พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี 2549 2 ปิรามิด

1062 สุดยอดเทคนิคการเขียน เศรษฐวิทย์. 2549 1 โรงพิมพ์เม็ดทราย

1063 สุดยอดศิลปะผู้น า ประสาน วงศ์ใหญ่. 2549 1 ชนนิยม

1064 หลักการตลาดเพ่ือธุรกิจ อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนานนท์. 2549 3 โรงพิมพ์เสิมมิตร

1065 หลักการตลาดสมัยใหม่ สุดาพร กุณฑลบุตร. 2549 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1066 หลักสถิติ. 2 นิดา ชาญบรรยง 2549 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1067 ห้องสมุดและสารนิเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า สุกัญญา กุลนิติ 2549 1 โอ.เอส. พร้ินต้ิง เฮ้าส์

1068 หัวหน้างานพันธ์ุแท้ วิชัย สุวรรณจินดา 2549 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1069 อณูพันธุศาสตร์ หัทยา กาวีวงศ์. 2549 1 บุญไชยการพิมพ์

1070 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ มุกดา แม้นมินทร์. 2549 1 ประกายพรึก

1071 อัจฉริยะแห่งผู้น า ริวาส-ไมคูด, มิเกล. 2549 1 แมคกรอ-ฮิล

1072 อาหารต้านได้สารพัดโรค ดูดีได้ทุกสภาวะ พรพิมล ศิริกุล 2549 1 ชบา พับลิชช่ิง

1073 อาหารต้านโรค : โภชนาการทางเลือกกินอย่างไรให้สุขภาพดีและมีชีวิตยืนยาว ฉัตรภา หัตถโกศล. 2549 1 บริษัทมีเดียแอสโซซิเอตเต็ด

1074 อินทรีย์เคมี 1 อุดม ก๊กผล. 2549 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1075 เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1076 เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1077 เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1078 เอกสารค าสอนภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก. MT 3422 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  50    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1079 เอกสารค าสอนวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์. MT 2512 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1080 เอกสารค าสอนวิชาพยาธิวิทยา. PA 2202 ไพศาล ลีละชัยกุล. 2549 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1081 เอกสารประกอบการสอน เร่ืองยาออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทส่วนกลาง นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ. 2549 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1082 เอกสารประกอบการสอนภูมิคุ้มกันวิทยาพ้ืนฐาน. MT 3413 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1083 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา : ปรสิตวิทยาทางการแพทย์... สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2549 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1084 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา : ปรสิตวิทยาทางการแพทย์... สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2549 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1085 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา : ปรสิตวิทยาทางการแพทย์... สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2549 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1086 เอกสารประกอบการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1. AN 2113 เมตตา โพธ์ิกล่ิน 2549 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1087 เอกสารประกอบการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2. AN 2123 เมตตา โพธ์ิกล่ิน. 2549 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1088 เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาธุรกิจ. เล่ม 1 MG 3073 ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง. 2549 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1089 เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยา : ตอนปรสิตวิทยาทางการแพทย์. MI 3133 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ 2549 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1090 เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา : จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน. MI 2134 จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2549 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1091 เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา : จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน. MI 2134 จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2549 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1092 เอกสารประกอบการสอนวิชาพยาธิสรีรวิทยา. MT2022 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1093 เอกสารประกอบการสอนวิชาเภสัชวิทยา 1. PM 3433 : ยาออกฤทธ์ิต่อระบบประสาท… นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ. 2549 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1094 เอกสารประกอบการสอนวิชาเภสัชวิทยา 1. PM 3433 : หลักความรู้เบ้ืองต้นทางเภสัชวิทยา นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ. 2549 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1095 เอกสารประกอบการสอนวิชาโลกทัศน์กับการด าเนินชีวิต. GE 1082 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1096 เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรวิทยา. PS 2323 เมตตา โพธ์ิกล่ิน. 2549 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1097 เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรวิทยาของมนุษย์. PS 2184 เมตตา โพธ์ิกล่ิน 2549 2  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1098 เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรวิทยาของมนุษย์. PS 2184 เมตตา โพธ์ิกล่ิน 2549 2  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1099 เอกสารประกอบการสอนวิชาสุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. GE 1072 กานตร์รวี นาทอง. 2549 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1100 เอกสารประกอบการสอนวิชาสุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. GE 1072 กานตร์รวี นาทอง. 2549 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  51    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1101 เอกสารประกอบการสอนวิชาองค์การและการจัดการ MG 1303 มณฑล สรไกรกิติกูล. 2549 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1102 เอกสารประกอบค าสอนวิชา GE 2222 ตรรกวิทยา : การใช้เหตุผลในชีวิตประจ าวัน วิชัย สุนาโท. 2549 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1103 เอกสารประกอบค าสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้. GE 1122 ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์. 2549 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1104 Chula's atlas of basic human anatomy วิไล ชินธเนศ ... [และคนอ่ืนๆ] 2548 6 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1105 Clearity say it right : รู้ลึก รู้จริงเร่ือง English กัญญภัทร์ รัตนอนันต์ 2548 2 เมเปิล อิงค์

1106 E-Biochem คู่มือเรียนชีวเคมีโดย E-learning - 2548 3 ดาวคอมพิวกราฟิก

1107 English for communication and study skill มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2548 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

1108 English handbook for master's degree เดอะ เมนเตอร์, เรียบเรียง 2548 4 สกายบุ๊กส์

1109 Speak American : สารพันเกร็ดภาษาและวัฒนธรรมอเมริกัน จอห์นสตัน, ดิเลรี บี. 2548 1 วิทยพัฒน์

1110 TOEIC reading review-tests สุทิน พูนสวัสด์ิ 2548 2 ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี

1111 What's up doc? นพดล สโรบล 2548 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984)

1112 กรณีศึกษา Best practices : ภาวะผู้น า สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 2548 3 สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ

1113 กายวิภาคศาสตร์ - 2548 3 สุวีริยาสาส์น

1114 กายวิภาคศาสตร์ : สรุปเน้ือหาเชิงระบบ บังอร ฉางทรัพย์ 2548 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1115 กายวิภาคศาสตร์ : สรุปเน้ือหาเชิงระบบ บังอร ฉางทรัพย์ 2548 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1116 กายวิภาคศาสตร์ 1 บังอร ฉางทรัพย์. 2548 6 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1117 กายวิภาคศาสตร์ของระบบโครงสร้างร่างกาย. AN 2282 บังอร ฉางทรัพย์ 2548 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1118 กายวิภาคศาสตร์แขนและคู่มือปฏิบัติการ ภัทริยา อินทร์โท่โล่. 2548 1 คณะสหเวชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

1119 การจัดการสารสนเทศเบ้ืองต้น ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. 2548 4 เอ็กซเปอร์เน็ท

1120 การตรวจวิเคราะห์สารน้ าจากการเจาะเพ่ือส่งตรวจ วิโรจน์ ไววานิชกิจ. 2548 7 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1121 การตลาดระหว่างประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2548 4 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1122 การตายแบบอะพอพโทสิสของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน รัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย. 2548 5 ดาวคอมพิวกราฟิค
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  52    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1123 การประมวลสารนิเทศส าเร็จรูป จินดารัตน์ เบอรพันธ์ุ. 2548 3 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1124 การวิเคราะห์การถดถอย ทรงศิริ แต้สมบัติ. 2548 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1125 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2548 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1126 การวิเคราะห์พหุระดับ ศิริชัย กาญจนวาสี. 2548 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1127 เกรงใจ แปลว่าอะไรเป็นภาษาอังกฤษ บ๊ิกส์, แอนดรูว์ 2548 1 ครูช้าง

1128 ไขภาษาไทย อุปกิตศิลปสาร, พระยา. 2548 4 แม่โพสพ

1129 คณิตคิดวันละข้อ : ถ้าไม่พอท าล่วงหน้าได้ (ม. 4-5-6) ธิดาสิริ ภัทรากาญจน์. 2548 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1130 คณิตศาสตร์ท่ัวไป บรรเทิง แก่นสาร. 2548 3 ฝ่ายเทคโนโลยี ม.ศรีปทุม

1131 คณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน ระดับมหาวิทยาลัย - 2548 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1132 คลอสตริเดียมเปอร์ฟริงเจนส์ท่ีส าคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขและการตรวจวินิจฉัย... อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ 2548 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

1133 ความน่าจะเป็นและทฤษฎีสถิติเบ้ืองต้น จิรัชย์ สุขะเกตุ 2548 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1134 คอมบินาทอริก : การเรียงสับเปล่ียนและการจัดหมู่ สัมประสิทธ์ิทวินาม หลักการเพ่ิม… ไพศาล นาคมหาชลาสินธ์ุ 2548 3 มูลนิธิ สอวน.

1135 ค านามประสมศาสตร์และศิลป์ในการสร้างค าไทย อัญชลี สิงห์น้อย 2548 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1136 คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ - 2548 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1137 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยา. MI 3131 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2548 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1138 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2548 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1139 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2548 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1140 คู่มือปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก. MT3422 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1141 คู่มือปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาพ้ืนฐาน. MT 3413 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1142 คู่มือปฏิบัติการวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์. MT 2512 ทวีพร พันธ์ุพาณิชย์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2548 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1143 เคมี : เคมีค านวณ อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี - 2548 1 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

1144 เคมีของยา : การเปล่ียนแปลงของยาในร่างกาย และ prodrugs เกษร นันทจิต. 2548 3 คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  53    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1145 เคมีท่ัวไป 2 สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์. 2548 2 โอ.เอ.พร้ินต้ิงเฮาส์

1146 เคมีท่ัวไป เล่ม 1 ฉบับรวบรัด ลัดดา มีศุข. 2548 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1147 เคมีท่ัวไป. เล่ม 2 : ฉบับรวบรัด ลัดดา มีศุข. 2548 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1148 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น ประดิษฐ์ มีสุข. 2548 1 กลุ่มงานบริการการศึกษา ม.ทักษิณ

1149 เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ - 2548 1 สุขภาพใจ

1150 แคลคูลัส โทมัส, จอร์จ. 2548 2 เพียร์สันเอ็ดดูเคช่ันอินโดไชน่า

1151 แคลคูลัส โทมัส, จอร์จ. 2548 2 เพียร์สันเอ็ดดูเคช่ันอินโดไชน่า

1152 แคลคูลัส. 1 วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ 2548 2 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1153 แคลคูลัส. 2 ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2548 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1154 แคลคูลัสและการประยุกต์ พิพัฒน์ เพริดพร้ิง. 2548 1 สุวีริยาสาส์น

1155 ฆ่าคนตายหรือฆาตกรรม ธ ารง จิรจริยาเวช 2548 1 โรงพิมพ์เดือนตุลา

1156 จับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด. ภาค 1 เศรษฐวิทย์ 2548 2 โรงพิมพ์เม็ดทราย

1157 จับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด. ภาค 2 เศรษฐวิทย์ 2548 1 โรงพิมพ์เม็ดทราย

1158 จากอณูถึงอนันต์ วิทยาศาสตร์ต้องรู้ กริบบิน, จอห์น. 2548 2 สารคดี

1159 จิตวิทยาธุรกิจ ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2548 3 ธรรมสาร

1160 จีเอ็มโอ : นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ชนินทร์ เจริญพงศ์. 2548 1 ส านักงานคณะกรรมการอาหารฯ

1161 ชันสูตรผ่าศพในทางนิติเวช ธ ารง จิรจริยาเวช. 2548 6 โรงพิมพ์เดือนตุลา

1162 ชีวเคมี ดาวัลย์ ฉิมภู่ 2548 5 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

1163 ชีววิทยา : ปฏิบัติการ สิริภัทร์ พราหมณีย์. 2548 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1164 ชีววิทยา 1 ปรีชา สุวรรณพินิจ. 2548 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1165 ชีววิทยา 1 : ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต อาณาจักรมอเนอรา แบคทีเรีย พันธุศาสตร์… อักษร ศรีเปล่ง ... [และคนอ่ืนๆ] 2548 3 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตฯ

1166 ชีววิทยา 2 ปรีชา สุวรรณพินิจ. 2548 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  54    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1167 ชีวสถิติส าหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อรุณ จิรวัฒน์กุล 2548 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น

1168 ตรรกศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล วิทยา ศักยาภินันท์ 2548 4 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1169 ตรรกศาสตร์ : ศิลปะแห่งการนิยามความหมายและการให้เหตุผล จ านงค์ ทองประเสริฐ. 2548 2 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1170 ตายฉับพลันจากโรคท่ีคาดไม่ถึง ธ ารง จิรจริยาเวช 2548 1 โรงพิมพ์เดือนตุลา

1171 ต าราปฏิบัติการชีวเคมีเบ้ืองต้น - 2548 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1172 ทฤษฎีความน่าจะเป็น มานพ วราภักด์ิ. 2548 6 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1173 ทีเด็ดพิชิต Reading - 2548 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

1174 เทคนิคการพยากรณ์ วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล. 2548 3 โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการฯ

1175 เทคนิคการพยากรณ์ สมเกียรติ เกตุเอ่ียม. 2548 3 กลุ่มงานบริการการศึกษา ม.ทักษิณ

1176 เทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ตรีโกณมิติ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กวิยา เนาวประทีป 2548 2 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

1177 เทคนิคพ้ืนฐานทางปรสิตวิทยา ชูมณี ละม่อม. 2548 1 คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

1178 แนวทางการผลิตวัตถุดิบปัญจขันธ์ในประเทศไทย เย็นจิตร เตชะด ารงสิน, บรรณาธิการ 2548 4 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการฯ

1179 บริษัท กระรอกน้อย จ ากัด เดนน่ิง, สตีเฟน 2548 2 วีเลิร์น

1180 บริษัท กระรอกน้อย จ ากัด เดนน่ิง, สตีเฟน 2548 1 วีเลิร์น

1181 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา I. AN 2151 - 2548 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1182 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา II. AN 2161 รังสิมา ใช้เทียมวงศ์ 2548 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1183 ปาฐกถาหลักภาษาไทย อุปกิตศิลปสาร, พระยา. 2548 6 แม่โพสพ

1184 ผู้ชายท่ีหลงรักตัวเลข ฮอฟฟ์แมน, พอล. 2548 1 มติชน

1185 ผู้น าท่ีย่ิงใหญ่...ฉลาดใช้ EQ โกลแมน, แดเนียล. 2548 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1186 พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับนักเรียนนักศึกษา สุวรรณา สนเท่ียง. 2548 2 เต๋าประยุกต์

1187 พีชคณิต : มโนคติเบ้ืองต้นทางพีชคณิต พหุนามและสมการพหุนาม จ านวนเชิงซ้อน… ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ. 2548 4 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

1188 พ้ืนฐานการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกัน กฤษณา จรรยาพูน. 2548 1 แอนนาออฟเซต
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  55    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1189 พูดจีนกลางเป็นเร็ว พรรณาภา สิริมงคลสกุล. 2548 2 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

1190 พูดอังกฤษธุรกิจ แสงระวี ทองดี 2548 3 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

1191 พูดอังกฤษอย่างไรในชีวิตประจ าวัน ประเพศ ไกรจันทร์ 2548 1 พี. เอส. เพรส

1192 ฟิสิกส์ : (กลศาสตร์ : หน่วยของการวัด กฎของการเคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ีภายใต้อิทธิพล… - 2548 2 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

1193 ฟิสิกส์คิดค านึง. 1 : สาระเสริมการเรียนรู้ ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์. 2548 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1194 ฟิสิกส์นอกต ารา วิชัย หโยดม. 2548 1 สารคดี

1195 ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา. เล่ม 2 : อุณหพลศาสตร์ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ยัง, ฮิวส์ ดี. 2548 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

1196 ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา. เล่ม 2 : อุณหพลศาสตร์ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ยัง, ฮิวส์ ดี. 2548 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

1197 ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Marks, Paul 2548 3 ปาเจรา

1198 ภาวะผู้น า : ทฤษฎีและปฏิบัติ : ศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นผู้น าท่ีสมบูรณ์ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์. 2548 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1199 ภาวะผู้น า ฉบับก้าวล้ ายุค วิเชียร วิทยอุดม. 2548 5 ธีระฟิล์ม และ ไซเท็กซ์

1200 ภาวะผู้น า. เล่ม 1 : พลังขับเคล่ือนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ นิตย์ สัมมาพันธ์. 2548 2 อินโนกราฟฟิกส์

1201 ภาษาจีน "สบายๆ" หลักและการใช้ภาษา วัชริน เอกพลากร 2548 13 ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์-การพิมพ์

1202 ภาษาไทยกับค าประพันธ์ อุปกิตศิลปสาร, พระยา. 2548 4 แม่โพสพ

1203 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ พิศเพลิน สงวนพงศ์. 2548 2 โรงพิมพ์เทียนวัฒนา

1204 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและสืบค้น วรมน เหรียญสุวรรณ ... [และคนอ่ืนๆ] 2548 5 โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

1205 ภาษาในสังคมไทย : ความหลากหลาย การเปล่ียนแปลง และการพัฒนา อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ 2548 4 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1206 ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล. 2548 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1207 ภาษาอังกฤษฉบับมือถือ อัครพนท์ เน้ือไม้หอม 2548 3 ซี วี แอล การพิมพ์

1208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน เศรษฐวิทย์. 2548 1 โรงพิมพ์เม็ดทราย

1209 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร อนุสรณ์ สรพรหม. 2548 8 สกายบุ๊ก

1210 เภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. เล่ม 1 บุญเกิด คงย่ิงยศ, บรรณาธิการ 2548 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  56    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1211 มหันตภัยมืด : สารเคมีและสารสังเคราะห์ ทิพวรรณ เทพพิทักษ์ 2548 2 ประพันธ์สาส์น

1212 ยา - 2548 1 หมอชาวบ้าน

1213 ยาปฏิชีวนะกลุ่มเศฟาโลสปอรินส์ - 2548 4 สมาคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย

1214 ยาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติท่ีใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์ - 2548 5 คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่

1215 รายงานการวิจัยการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน… ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ 2548 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1216 รายช่ือผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต สุขศรี อ้ึงบริบูรณ์โอสถ. 2548 14 ส านักยาและวัตถุเสพติด กรมฯ

1217 เรขาคณิต : ความรู้พ้ืนฐาน รูปสามเหล่ียม ความคล้าย วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส… ยุพิน พิพิธกุล 2548 3 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

1218 เรขาคณิตเบ้ืองต้น จารุวรรณ สิงห์ม่วง 2548 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์

1219 เรียนคณิตกับลูกน้อย สุมาลี ชาญมหาพน 2548 1 โครงการสรรพสาส์น ส านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

1220 เรียนรู้สถิติและการวิจัยด้วยกรณีศึกษา สรชัย พิศาลบุตร. 2548 3 วิทยพัฒน์

1221 โลกทัศน์กับการด าเนินชีวิต ธีรโชติ เกิดแก้ว. 2548 6 ส่ือตะวัน

1222 โลกอสมการ ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2548 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1223 วิถีคิด วิธีเขียน บุญยงค์ เกศเทศ 2548 1 หลักพิมพ์

1224 วิทยาภูมิคุ้มกัน : ส าหรับการเรียนการสอนและการวิจัย ไพศาล สิทธิกรกุล 2548 3 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1225 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต - 2548 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

1226 วิธีจัดท าแผนการตลาด วีรวุธ มาฆะศิรานนท์. 2548 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1227 ศพพูดได้ : ใครฆ่า ท่ีไหน เม่ือไร เพราะอะไร พรทิพย์ โรจนสุนันท์. 2548 1 คลินิกสุขภาพ

1228 ศัพท์ : เภสัชวิทยาและสมุนไพร วรุณวรรณ ผาโคตร. 2548 4 เค.เอส.พี การพิมพ์

1229 ศัพท์ชีววิทยา สุเทพ ดุษฎีวณิชยา 2548 1 แม็ค

1230 สถิติวิจัย สุรินทร์ นิยมางกูร. 2548 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1231 สนุกสนทนาจีนกลางเพ่ือการเดินทาง ชนานาถ ส่งชัย 2548 2 ทฤษฎี

1232 สรีรวิทยา 1 - 2548 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  57    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1233 สรีรวิทยา 2 - 2548 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1234 สรีรวิทยาของผนังเซลล์ ชลลดา บูรณกาล 2548 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1235 สารอาหารดี ๆ อยู่ 120 ปี ไม่มีโรค สัณห์ ศัลยศิริ 2548 1 ชบา พับลิชช่ิง เวิร์กส

1236 สาระน่ารู้อณูพันธุศาสตร์ - 2548 1 สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย

1237 สุขภาพเพ่ือชีวิต สุชาติ โสมประยูร, บรรณาธิการ 2548 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1238 สุดยอดเทคนิคการเขียน เศรษฐวิทย์. 2548 1 โรงพิมพ์เม็ดทราย

1239 สุดยอดผู้น า : 24 บทเรียนส าหรับผู้น าท่ีไม่ธรรมดา เซ็นเจอร์, จอห์น เอช. 2548 2 แมคกรอ-ฮิล

1240 สูตรส าเร็จ 90 วันผู้น าคนใหม่ : บทพิสูจน์ความสามารถของคุณว่าจะอยู่หรือไป! วัตกินส์, ไมเคิล. 2548 1 ดีเอ็มจี

1241 สู้เพ่ือศพ พรทิพย์ โรจนสุนันท์. 2548 1 คลินิกสุขภาพ

1242 สู่เส้นทางอัจฉริยะ Count down : ชีวิตและการแข่งขันของหกหนุ่มบนเวทีคณิตศาสตร์โอลิมปิก โอลสันม สตีฟ 2548 1 นานมีบุ๊คส์

1243 หลักการตลาด Bearden, William O. 2548 3 แมคกรอ-ฮิล

1244 หลักการตลาด ด ารงศักด์ิ ชัยสนิท. 2548 1 วังอักษร

1245 หลักชีววิทยา สิริภัทร์ พราหมณีย์. 2548 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1246 หลักภาษาไทย จงชัย เจนหัตถการกิจ 2548 3 ธนาเพรส

1247 ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานหลักประกันคุณภาพยา - 2548 2 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

1248 หัวหน้ามืออาชีพ : 24 บทเรียนท่ีจะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการท างานของคุณ คุก, มาร์แชล เจ. 2548 1 แมคกรอ-ฮิล

1249 อณูพันธุศาสตร์ หัทยา กาวีวงศ์ 2548 1 บุญไชยการพิมพ์

1250 อสมการและสมการเชิงฟังก์ชัน : พ้ืนฐานของอสมการ อสมการค่าเฉล่ียเลขคณิต-… ภัททิรา เรืองสินทรัพย์ 2548 3 มูลนิธิ สอวน.

1251 อ่านภาษาอังกฤษอย่างไรถึง(ไม่)เข้าใจ สุพรรณสิริ วัทฒกานนท์ 2548 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมฯ

1252 อ่านอังกฤษให้สัมฤทธ์ิผล สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์ 2548 1 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1253 อินทิกรัล ธีระศักด์ิ อุรัจนานนท์. 2548 1 สกายบุ๊กส์

1254 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาด. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  58    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1255 เอกสารค าสอนภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก. MT3422 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1256 เอกสารค าสอนวิชา 614 201 สารพิษในชีวิตประจ าวัน - 2548 2 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น

1257 เอกสารค าสอนวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์. MT 2512 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1258 เอกสารค าสอนวิชาพยาธิวิทยา. PA 2202 ไพศาล ลีละชัยกุล. 2548 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1259 เอกสารค าสอนวิชาเภสัชวิทยาบ าบัด 1. PY 4432 : การใช้ยาในโรคระบบหัวใจและหลอด… ศิรประภา ทับทิม. 2548 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1260 เอกสารประกอบการสอนภูมิคุ้มกันวิทยาพ้ืนฐาน. MT3413 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1261 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา : ปรสิตวิทยาทางการแพทย์... สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2548 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1262 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา : ปรสิตวิทยาทางการแพทย์... สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2548 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1263 เอกสารประกอบการสอนวิชา English for Social Administration สิทธิพร ยอดนิล 2548 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมฯ

1264 เอกสารประกอบการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1. AN 2113 เมตตา โพธ์ิกล่ิน 2548 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1265 เอกสารประกอบการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1. AN 2113 เมตตา โพธ์ิกล่ิน 2548 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1266 เอกสารประกอบการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2. AN 2123 เมตตา โพธ์ิกล่ิน 2548 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1267 เอกสารประกอบการสอนวิชาพยาธิสรีรวิทยา. เล่ม 1-2 วิชุดา กิจธรธรรม ... [และคนอ่ืนๆ] 2548 12 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1268 เอกสารประกอบการสอนวิชาเภสัชกรรมคลินิก 1. PY 4453 : วิชาปฏิบัติการเภสัชกรรม… นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ. 2548 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1269 เอกสารประกอบการสอนวิชาเภสัชวิทยา 1. PM 3433 : เร่ืองยาออกฤทธ์ิต่อระบบประสาท…นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ. 2548 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1270 เอกสารประกอบการสอนวิชาเภสัชวิทยาบ าบัด 2. PY 4442 : เร่ือง 1. อาการปวดศีรษะ… นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ. 2548 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1271 เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรวิทยา. PS 2323 เมตตา โพธ์ิกล่ิน. 2548 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1272 เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรวิทยาของมนุษย์. PS 2184 เมตตา โพธ์ิกล่ิน 2548 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1273 เอกสารประกอบการสอนวิชาสุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. GE 1072 อรพินท์ นาทอง. 2548 9 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1274 เอกสารประกอบการสอนวิชาสุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. GE 1072 อรพินท์ นาทอง. 2548 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1275 An update on infectious diseases 2004 พรรณพิศ สุวรรณกูล, บก. 2547 2 สมาคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย

1276 Atlas of medical parasitology with 456 colour illustrations - 2547 1 เมดิคัล มีเดีย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  59    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1277 Basic English grammar คู่มือศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ - 2547 1 สกายบุ๊กส์

1278 GMOs : ชีวิตวิปริตพันธ์ุ - 2547 1 สถาบันวิถีทรรศน์

1279 GMOs มหัศจรรย์หรือมหันตภัยของสหัสวรรษ - 2547 3 มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์ฯ

1280 Grammatical lessons of English. Book 1 พิทยา อนุกูล 2547 1 ทฤษฎี

1281 Hope and courage ปราณี ธนะชานันท์, ผู้แปลและเรียบเรียง 2547 2 รีดเดอร์ส ไดเจสท์

1282 Refresher mathematics อนุสรณ์ สรพรหม. 2547 1 สกายบุ๊กส์

1283 กายวิภาคศาสตร์ - 2547 6 โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระฯ

1284 กายวิภาคศาสตร์ : สรุปเน้ือหาเชิงระบบ บังอร ฉางทรัพย์ 2547 12 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1285 กายวิภาคศาสตร์ : สรุปเน้ือหาเชิงระบบ บังอร ฉางทรัพย์ 2547 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1286 กายวิภาคศาสตร์ของระบบโครงสร้างร่างกาย. AN 2282 บังอร ฉางทรัพย์ 2547 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1287 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 2547 4 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

1288 การใช้ภาษาไทย จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, บรรณาธิการ 2547 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

1289 การตลาดระหว่างประเทศ อัควรรณ์ แสงวิภาค. 2547 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1290 การตลาดระหว่างประเทศ อัควรรณ์ แสงวิภาค. 2547 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1291 การตลาดระหว่างประเทศ สมพงษ์ เฟ่ืองอารมย์. 2547 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1292 การตลาดระหว่างประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2547 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1293 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2547 4 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1294 การวิเคราะห์สภาพตาส าหรับการแก้ไขสายตาผิดปกติโดย Corneal topography สบง ศรีวรรณบูรณ์ 2547 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

1295 การส ารวจความชุกการติดเช้ือพยาธิล าไส้ในชุมชนคลองเตย บังอร ฉางทรัพย์ 2547 8 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1296 เก่งได้...ก็ล้มได้ ดอทลิช, เดวิด แอล. 2547 2 บี มีเดีย

1297 เก่งภาษาอังกฤษจากเพลง ชุดรักเรา--ไม่เก่าเลย ทักษิณา, แปลและเรียบเรียง 2547 1 One World

1298 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับคอมพิวเตอร์ : ตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน… - 2547 5 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  60    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1299 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน - 2547 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1300 ความน่าจะเป็นและสถิติ ศุภชัย นาทะพันธ์. 2547 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1301 คัมภีร์...การพัฒนาภาวะผู้น า : จากปรมาจารย์ระดับโลก เมาริก, จอห์น แวน. 2547 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1302 คัมภีร์กริยา 3 ช่อง (ฉบับสมบูรณ์ท่ีสุด) ภูวนารถ รัศมีเพชร 2547 1 วันเวิลด์

1303 คุณลักษณะความเป็นผู้น าของผู้หญิงในระดับผู้บริหารในธุรกิจภาคการบริการ ณัฏฐ์ปนิตา สีบุญเรือง. 2547 2 -

1304 คู่มือการปฏิบัติงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคส าหรับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข - 2547 10 กลุ่มโรคติดต่อท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน

1305 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยา. MI 3131 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2547 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1306 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2547 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1307 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2547 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1308 คู่มือปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก. MT3422 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1309 คู่มือปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาพ้ืนฐาน. MT 3413 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1310 คู่มือปฏิบัติการวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์. MT 2512 ทวีพร พันธ์ุพาณิชย์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2547 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1311 คู่มือพูดจีนกลาง ฉบับพกติดตัวท่องท่ัวโลก ยงชวน มิตรอารี 2547 5 เกลอเรียน

1312 เคมี : เคมีค านวณ อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี - 2547 1 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

1313 เคมี. 2 แชง, เรย์มอนด์. 2547 6 ท้อป/แมคกรอฮิล

1314 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 : ทฤษฎีแบบฝึกหัดและเฉลย สุดจิต สงวนเรือง. 2547 1 วี.เจ. พร้ินต้ิง

1315 เคมีท่ัวไป. เล่ม 2 : ทฤษฎีแบบฝึกหัดและเฉลย สุดจิต สงวนเรือง. 2547 3 วี.เจ. พร้ินต้ิง

1316 เคมีพ้ืนฐาน. เล่ม 1 ประเสริฐ ศรีไพโรจน์. 2547 3 โรงพิมพ์ ส.พิจิตร การพิมพ์

1317 เคมีพ้ืนฐาน. เล่ม 2 ประเสริฐ ศรีไพโรจน์. 2547 3 โรงพิมพ์ ส.พิจิตร การพิมพ์

1318 เคมีอินทรีย์ ไมซ์ลิด, แฮร์เบอร์ท. 2547 7 ท้อป/แมคกรอฮิล

1319 เคมีอินทรีย์ 2. CM 222 (CH 222) วารุณี ยงสกุลโรจน์. 2547 2 คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามค าแหง

1320 แคลคูลัส 2. MA 1023 อนัญญา อภิชาตบุตร 2547 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  61    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1321 แคลคูลัส 2. MA 1023 อนัญญา อภิชาตบุตร 2547 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1322 โคลนน่ิง : เทคโนโลยีสะท้านโลก - 2547 1 มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์ฯ

1323 จุลชีววิทยาปฏิบัติการ กัญจนา ธีระกุล ... [และคนอ่ืนๆ] 2547 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1324 จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน จ ารูญศรี พุ่มเทียน 2547 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1325 จุลศัลยกรรมการต่อรยางค์ สารเนตร ไวคกุล, บก. 2547 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1326 ชีวเคมีเบ้ืองต้น (เคมีชีวิต) ประดิษฐ์ มีสุข. 2547 1 กลุ่มงานบริการการศึกษา ม.ทักษิณ

1327 ชีวโมเลกุล สุกัญญา สุนทรส. 2547 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1328 ชีววิทยา - 2547 2 สุวีริยาสาสน์

1329 ชีววิทยา 2 : ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต อาณาจักรมอเนอรา แบคทีเรีย พันธุศาสตร์… - 2547 6 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

1330 ชีววิทยาของเซลล์ ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์. 2547 3 โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮ้าส์

1331 ใช้ยา-ต้องรู้ เรวดี ธรรมอุปกรณ์ 2547 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1332 โดเรมอนสอนคณิตศาสตร์. ตอนการแก้ปัญหาโจทย์ คันจิโร, โคบายาชิ. 2547 1 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

1333 โดเรมอนสอนคณิตศาสตร์. ตอนเศษส่วน ทศนิยม คันจิโร, โคบายาชิ. 2547 1 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

1334 ตรรกะแห่งการพิสูจน์ โซโล, แดเนียล. 2547 2 ท้อป

1335 ต าราประสาทกายวิภาคศาสตร์ เกรียงไกร อุรุโสภณ ... [และคณะ] 2547 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

1336 ทฤษฎีจ านวน สมใจ จิตพิทักษ์. 2547 1 กลุ่มงานบริการการศึกษา

1337 ทฤษฎีจ านวน : ความรู้เบ้ืองต้น การหารลงตัว จ านวนเฉพาะข้อเท็จจริงบางประการเก่ียวกับ…ณรงค์ ป้ันน่ิม. 2547 4 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

1338 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ วัชรพร น่ิมนวล 2547 2 วังอักษร

1339 แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ…- 2547 1 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และฯ

1340 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น 1 วารุณี ยงสกุลโรจน์. 2547 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1341 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป บุษกร อุตรภิชาติ. 2547 1 กลุ่มงานบริการการศึกษา ม.ทักษิณ

1342 ปฏิบัติการทางพันธุวิศวกรรม นภา ศิวรังสรรค์. 2547 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  62    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1343 ประมวลสาระชุดวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับนักเศรษฐศาสตร์. หน่วยท่ี 12-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1344 ประมวลสาระชุดวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1345 ประมวลสาระชุดวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1346 ประสาทวิทยาพ้ืนฐาน กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ์ ... [และคนอ่ืน ๆ] 2547 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1347 ผู้น า อ านาจ และการเมืองในองค์การ จุมพล หนิมพานิช. 2547 2 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1348 ผู้น าท่ีย่ิงใหญ่...ฉลาดใช้ EQ โกลแมน, แดเนียล. 2547 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1349 ผู้น าบุญหล่นทับ - 2547 1 เอ. อาร์. บิซิเนส เพรส

1350 ฝึกให้เป็นยอดผู้น า กอร์ดอน, ธอมัส. 2547 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1351 พจนานุกรมเคมี ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2547 4 โอเดียนสโตร์

1352 พจนานุกรมแพทยศาสตร์ วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม 2547 2 รวมสาส์น

1353 พีชคณิต : มโนคติเบ้ืองต้นทางพีชคณิต พหุนามและสมการพหุนาม จ านวนเชิงซ้อน… ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ. 2547 2 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

1354 พีชคณิตนามธรรม วิชัย ช านิ 2547 3 กลุ่มงานบริการการศึกษา ม.ทักษิณ

1355 พีชคณิตนามธรรมเบ้ืองต้น สมใจ จิตพิทักษ์ 2547 3 กลุ่มงานบริการการศึกษา ม.ทักษิณ

1356 พูดอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (ชุดท่ี 1) วราลี สิทธิจินดาวงศ์. 2547 1 มัณธนาการพิมพ์

1357 พูดอังกฤษเป็นเร็ว วราลี สิทธิจินดาวงศ์ 2547 5 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

1358 ฟิสิกส์ : (กลศาสตร์ : หน่วยของการวัด กฎของการเคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ีภายใต้อิทธิพล… - 2547 8 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

1359 ฟิสิกส์. 1 บดินทร์ชาติ สุขบท. 2547 3 สกายบุ๊กส์

1360 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 สมพงษ์ ใจดี. 2547 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1361 ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา. เล่ม 1 ยัง, ฮิวส์ ดี. 2547 3 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

1362 ภาวะผู้น าส าหรับการพลิกฟ้ืนบริษัท กันเตอร์, โรซาเบท มอส. 2547 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1363 ภาษาคาใจ. ภาค 2 สังคีต จันทนะโพธิ 2547 1 เนช่ันบุ๊คส์ อินเตอร์เนช่ันแนล

1364 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว หล่ี, จ้ือ หมิน 2547 5 อิทธิเชษฐ์,
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  63    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1365 ภาษาจีนหลักสูตรเร่งรัด ฉ่ีเสียน, เจ่ียน. 2547 2 บุ๊ค พอยท์

1366 ภาษาไทย 5 นาที. เล่ม 2 จ านงค์ ทองประเสริฐ 2547 1 ดวงแก้ว

1367 ภาษาไทยของเรา สมาคมภาษาและหนังสือแห่งฯ 2547 2 สถาพรบุ๊คส์

1368 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ โอภส์ แก้วจ าปา. 2547 2 โอเดียนสโตร์

1369 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบค้น สมพร แพ่งพิพัฒน์. 2547 2 โอเดียนสโตร์

1370 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและสืบค้น นันทา วิทวุฒิศักด์ิ. 2547 1 ดี.ดี.บุ๊คสโตร์

1371 เภสัชจลนศาสตร์ สุพงษ์ เอกศิริพงษ์. 2547 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1372 เภสัชโภชนา สรจักร ศิริบริรักษ์. 2547 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1373 เภสัชวิทยา 2. PM 4413 : เร่ือง Nutrients as drugs นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ. 2547 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1374 มหกายวิภาคศาสตร์การเคล่ือนไหว ผาสุก (บุญซ่ือ) มหรรฆานุเคราะห์. 2547 2 พี.บี. ฟอเรน บุ๊คส์ เซนเตอร์

1375 มหกายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน (ฉบับย่อ) เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์. 2547 4 บุ๊คเน็ท

1376 มหัศจรรย์แห่งชีวิต ชัยวัฒน์ คุประตกุล. 2547 1 สารคดี

1377 ยอดผู้น ายุคใหม่ พสุ เดชะรินทร์. 2547 1 ผู้จัดการ

1378 ยา - 2547 1 หมอชาวบ้าน

1379 ยา - 2547 1 หมอชาวบ้าน

1380 รวมค าศัพท์เรียนจีนกลางกับหวังเหม่ยล่ี เฉิงเซ่ียงเหวิน. 2547 4 ทฤษฎี

1381 รายงานการวิจัยโครงการการผลิตเซลล์ผันไฟฟ้าจากความร้อน ธนูสิทธ์ิ บุรินทร์ประโคน. 2547 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1382 รายงานการวิจัยเร่ืองการสร้างแบบวัดความเครียดในนักกีฬาสตรี พรรณพิไล ศรีอาภรณ์. 2547 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่

1383 รู้เรียนเขียนจีน เหยิน จ่ิงเหวิน. 2547 1 สุดสัปดาห์

1384 เรขาคณิต : ความรู้พ้ืนฐาน รูปสามเหล่ียม ความคล้าย วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส รูป… - 2547 1 โครงการต าราวิทยาศาสตร์และฯ

1385 เรียนจีนกลางกับหวังเหม่ยล่ี เฉิงเซ่ียงเหวิน. 2547 9 ทฤษฎี

1386 เรียนภาษาจีนกลางจาก 100 ปริศนาค าทาย นิรามิส เกียรติบุญศรี. 2547 3 แสงสว่างเวิลด์เพรส
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  64    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1387 เรียนรู้โปรแกรมชีวสารสนเทศด้วยตนเอง - 2547 4 สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และฯ

1388 เร่ืองของภูมิชีวิต สาทิส อินทรก าแหง. 2547 1 คลินิกสุขภาพ

1389 วิญญาณผู้น า : จากรากฐานสู่การพัฒนา ระพี สาคริก. 2547 1 คบไฟ

1390 วิถีสู่ผู้น าองค์กร ฟอกซ์, เจฟฟรีย์ เจ. 2547 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1391 วิธีเลือกผู้น า ซอร์เซอร์, เมลวิล. 2547 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1392 ศพช่วยสืบ รวมคดีฆาตกรรมก้องโลก. ภาคแรก อินเนส, เบรียน. 2547 1 เนช่ันบุ๊คส์ อินเตอร์เนช้ันแนล

1393 สถิติเบ้ืองต้น สายชล สินสมบูรณ์ทอง. 2547 2 จามจุรี โปรดักท์

1394 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัย ศิริชัย กาญจนวาสี. 2547 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1395 สนทนาจีนกลางยุคใหม่ เส่ียว อานต้า. 2547 2 ทฤษฎี

1396 สนุกสนทนาจีนกลางเพ่ือการบริการ - 2547 4 ทฤษฎี

1397 สมการเชิงอนุพันธ์ วิภาวรรณ สิงห์พร้ิง. 2547 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมฯ

1398 สมุดฝึกเขียนตัวอักษรจีนภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการส่ือสาร 1. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2547 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1399 สรุปรวม...สุดยอดกลยุทธ์การตลาด ฉัตยาพร เสมอใจ. 2547 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1400 ส่ือการเรียนการสอนรายวิชา แคลคูลัสแบบออนไลน์ วันชัย ลือไพบูลย์พันธ์ุ. 2547 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1401 สุขภาพเพ่ือเขา ซาซ, เพเนโลป. 2547 1 คลินิกสุขภาพ

1402 สุขภาพเพ่ือเขา : เปล่ียนแรงเคลียดเป็นพลังชีวิตสร้างภาวะสุขท่ีย่ังยืน ซาซ, เพเนโลป. 2547 1 คลินิกสุขภาพ

1403 สุขภาพเพ่ือเธอ ซาซ, เพเนโลป. 2547 1 คลินิกสุขภาพ

1404 สุดยอดผู้น าระดับ 5 คอลลินส์, จิม. 2547 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1405 เสน่ห์ภาษาไทย นิตยา กาญจนะวรรณ 2547 2 มติชน

1406 เสริมภูมิคุ้มกันต้านทานโรค - 2547 1 รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)

1407 หลักการคณิตศาสตร์ ปิยรัตน์ จาตุรันตบุตร. 2547 2 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1408 หลักการตลาด ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์. 2547 2 ท้อป
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  65    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1409 หลักการตลาด วัลลภ นิมมานนท์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2547 3 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

1410 หลักคณิตศาสตร์ วิชัย ช านิ. 2547 1 กลุ่มงานบริการการศึกษา ม.ทักษิณ

1411 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 1 กฤษณา ชุติมา. 2547 4 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1412 อาณาจักรแห่งคณิตศาสตร์ - 2547 3 สหมิตรการพิมพ์

1413 อ่านสนุก-ปลุกส านึก อัจฉรา ชีวพันธ์ 2547 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1414 อ่านสนุก-ปลุกส านึก. เล่ม 2 อัจฉรา ชีวพันธ์ 2547 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1415 อายุรกรรมห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ 2547 8 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1416 อินทรีย์เคมี 1 อุดม ก๊กผล. 2547 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1417 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาด. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1418 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาด. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1419 เอกสารค าสอนภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก. MT 3422 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1420 เอกสารค าสอนภูมิคุ้มกันวิทยาพ้ืนฐาน. MT 3413 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1421 เอกสารค าสอนเภสัชวิทยาบ าบัด 1 การใช้ยาในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด. PY 4432 ศิรประภา ทับทิม. 2547 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1422 เอกสารค าสอนเภสัชวิทยาบ าบัด 1. PY 4432 นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ. 2547 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1423 เอกสารค าสอนวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์. MT 2512 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1424 เอกสารค าสอนวิชาจุลชีววิทยาพ้ืนฐาน. MI 2112 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ 2547 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1425 เอกสารค าสอนวิชาพยาธิวิทยา. PA 2202 ไพศาล ลีละชัยกุล. 2547 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1426 เอกสารค าสอนวิชาเภสัชวิทยาบ าบัด 1. PY 4432 : การใช้ยาในโรคระบบหัวใจและหลอด... ศิรประภา ทับทิม. 2547 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1427 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา : ปรสิตวิทยาทางการแพทย์... สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2547 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1428 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา : ปรสิตวิทยาทางการแพทย์... สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2547 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1429 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา : ปรสิตวิทยาทางการแพทย์... สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2547 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1430 เอกสารประกอบการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1. AN 2113 เมตตา โพธ์ิกล่ิน 2547 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  66    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1431 เอกสารประกอบการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2. AN 2123 เมตตา โพธ์ิกล่ิน 2547 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1432 เอกสารประกอบการสอนวิชาพยาธิสรีรวิทยา. PA 2213 วิชุดา กิจธรธรรม ... [และคนอ่ืนๆ] 2547 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1433 เอกสารประกอบการสอนวิชาเภสัชกรรมคลินิก 1. PY 4453 : วิชาปฏิบัติการเภสัชกรรม… นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ. 2547 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1434 เอกสารประกอบการสอนวิชาเภสัชวิทยา 1. PM 3433 : ยาออกฤทธ์ิต่อระบบประสาท… นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ. 2547 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1435 เอกสารประกอบการสอนวิชาเภสัชวิทยา 1. PM 3433 : หลักความรู้เบ้ืองต้นทางเภสัชวิทยา นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ. 2547 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1436 เอกสารประกอบการสอนวิชาเภสัชวิทยาบ าบัด 2. PY 4442 : วิชาปฏิบัติการเภสัชกรรม… นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ. 2547 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1437 เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรวิทยา. PS 2323 เมตตา โพธ์ิกล่ิน. 2547 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1438 เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรวิทยาของมนุษย์. PS 2184 เมตตา โพธ์ิกล่ิน 2547 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1439 เอกสารประกอบการสอนวิชาอินทรีย์เคมีพ้ืนฐาน. CH 2233 สุวรรณี สายสิน. 2547 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1440 100 ประโยคพูดภาษาอังกฤษ สมชาย ชัยธนะตระกูล 2546 1 เพจ พลับลิสช่ิง

1441 29 เคล็ดลับผู้น าจากแจ็ค เวลช์ สเลเตอร์, โรเบิรต์. 2546 1 ดอกหญ้า 2000

1442 Basic English grammar คู่มือศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการบริษัทสกายบุ๊กส์. 2546 2 สกายบุ๊กส์

1443 Brighter English เขียนส้ัน อ่านง่าย เข้าใจเร็ว บุญทรง สุวัตถี 2546 4 วันเวิลด์

1444 Dictionary of idioms สมชาย ชัยธนะตระกูล 2546 3 Vision Press

1445 ECG ทางคลินิก ยงยุทธ สหัสกุล.                                                                                2546 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

1446 English style English-Thai สมชาย ชัยธนะตระกูล 2546 1 ธรรมสาร

1447 EQ ส าหรับผู้น า เฟลด์แมน, แดเนียล. 2546 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1448 Oops! ผิดอีกแล้ว! บ๊ิกส์, แอนดรูว์ 2546 1 ดับเบ้ิลนายน์ พร้ินต้ิง

1449 Readings in English for general purposes พิกุล บุณยรัตพันธ์ุ 2546 1 อีเลคทรอนิคส์ เวิลด์

1450 การจัดการการตลาด คอตเลอร์, ฟิลิป. 2546 7 บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

1451 การจัดการการตลาด สุวิมล แม้นจริง. 2546 7 เอช. เอ็น. กรุ๊ป

1452 การใช้ภาษาไทย. 1 - 2546 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  67    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1453 การใช้ภาษาไทย. 2 - 2546 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1454 การตลาดระหว่างประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2546 1 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1455 การตลาดระหว่างประเทศ อดุลย์ จาตุรงคกุล. 2546 7 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1456 การตลาดระหว่างประเทศ สุดาพร กุณฑลบุตร. 2546 6 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1457 การตลาดระหว่างประเทศ ธนุตร์ เอ่ียมอร่าม. 2546 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

1458 การวิเคราะห์การถดถอย วิรัชช พานิชวงศ์. 2546 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

1459 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2546 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1460 การศึกษาหนอนพยาธิใบไม้ในล าไส้เป็ดและไก่บ้านจากตลาดสดในเขตอ าเภอบางพลี… - 2546 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1461 เก่งภาษาอังกฤษ คุณคิด? ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ คาร์ล, โรเบิร์ต. 2546 1 สารสาร

1462 เก่งศัพท์ฉบับผู้ดีอังกฤษ รอน ค าอินไชย 2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1463 เกร็ดภาษาหนังสือไทย ส. พลายน้อย 2546 2 พิมพ์ค า

1464 คณิตศาสตร์ : การสอนและการเรียนรู้ อัมพร ม้าคนอง 2546 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1465 คณิตศาสตร์ท่ัวไป พิพัฒน์ เพริดพร้ิง. 2546 3 สุวีริยาสาส์น

1466 ความฉลาดรู้ของผู้น า สมชาติ กิจยรรยง. 2546 2 เอ็มไอที คอนซัลต้ิง

1467 ความน่าจะเป็น พิพัฒน์ เพริดพร้ิง. 2546 1 สมคมส่งเสริมเทคโนดลยี (ไทยญ่ีปุ่น)

1468 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ ธีระศักด์ิ อุรัจนานนท์. 2546 4 สกายบุ๊กส์

1469 ความลับ 12 ประการของภาษาอังกฤษ ลอย ชุนพงษ์ทอง 2546 1 รัฐยาการพิมพ์

1470 คัมภีร์ Manager CEO Boss Leader Executive ธีรภัทร อัศวชัยคิน. 2546 2 วันเวิลด์

1471 คัมภีร์พิชิตการสอบภาษาอังกฤษฉบับเร่งรัด สวัสด์ิ ภู่ทอง 2546 3 ธารอักษร

1472 ค าเฉลยและคู่มือฝึกสนทนาของ"ภาษาจีนระดับต้น. 1 และ 2 เหยิน จ่ิงเหวิน. 2546 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1473 คิดและท าอย่างผู้น า นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์. 2546 1 สนุกอ่าน

1474 คิดใหม่...ท าใหม่สไตล์ผู้น ายุคโลกาภิวัฒน์ แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2546 1 Good Morning
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  68    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1475 คู่มือ...ฝึกหัดพัฒนาทักษะผู้น า เบิร์ช, พอล. 2546 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1476 คู่มือครูเซลล์และพันธุกรรม ครอนไคน์, โดนัลด์. 2546 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

1477 คู่มือครูปฏิกิริยาทางเคมี แฟรงค์, เดวิด วี. 2546 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

1478 คู่มือครูสุขภาพและชีววิทยามนุษย์ คูลิดจ์-สตอลซ์, อลิซาเบธ. 2546 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

1479 คู่มือครูองค์ประกอบพ้ืนฐานทางเคมี แฟรงค์, เดวิด วี. 2546 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

1480 คู่มือเดินทางไทย-จีน เส่ียว อานต้า. 2546 2 ทฤษฎี

1481 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยา. MI 3131 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2546 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1482 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2546 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1483 คู่มือปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก. MT3422 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1484 คู่มือปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาพ้ืนฐาน. MT 3413 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 8 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1485 คู่มือปฏิบัติการวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์. MT 2512 ทวีพร พันธ์ุพาณิชย์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2546 8 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1486 คู่มือผู้น า ทักษะความคิดด้านขวาง Sloane, paul. 2546 3 กู๊ดมอร์น่ิง

1487 คู่มือและแนวข้อสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สถิติ - 2546 1 สกายบุ๊กส์

1488 เคมี. เล่ม 1 แชง, เรย์มอนด์. 2546 12 แมคกรอฮิล

1489 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 : ทฤษฎีแบบฝึกหัดและเฉลย สุดจิต สงวนเรือง. 2546 3 วี.เจ. พร้ินต้ิง

1490 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น. CM 221 (CH 221) ร าไพ สิริมนกุล. 2546 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามค าแหง

1491 แคลคูลัส = Calculus ไอยเรส, แฟรงก์. 2546 6 ท้อป

1492 แคลคูลัส 1 ฉบับเสริมประสบการณ์ สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. 2546 1 วิทยพัฒน์

1493 แคลคูลัส 2. MA 1023 อนัญญา อภิชาตบุตร 2546 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1494 แคลคูลัส 2. MA 1023 อนัญญา อภิชาตบุตร 2546 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1495 แคลคูลัส 2. MA 1023 อนัญญา อภิชาตบุตร 2546 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1496 แคลคูลัส 3 อรุณี เจริญราช. 2546 1 วิทยพัฒน์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  69    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1497 โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ นิลรัตน์ กล่ินจันทร์. 2546 1 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1498 ง่ายๆ กับ "IT Audit" สถาบันแมจิกทูธิงค์ 2546 1 สถาบันแมจิก ทู ธิงค์,

1499 จับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด. ภาค 1 เศรษฐวิทย์ 2546 2 โรงพิมพ์เม็ดทราย

1500 จับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด. ภาค 2 เศรษฐวิทย์ 2546 2 โรงพิมพ์เม็ดทราย

1501 จากบริษัทดีสู่ความเป็นบริษัทท่ีย่ิงใหญ่ คอลลินส์, จิม. 2546 2 ผู้จัดการ

1502 เจาะลึกร่างกายมนุษย์ โรเจอร์, เคริสทีน. 2546 1 นานมีบุ๊คส์

1503 ชีวเคมีทางการแพทย์ : เมตาบอลิสมของสารอาหารเชิงบูรณาการ ส าหรับนักศึกษาสาย... ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์. 2546 8 บุ๊คเน็ท

1504 ชีวเคมีประยุกต์ด้านสุขภาพ ประดิษฐ์ มีสุข. 2546 1 กลุ่มงานบริการการศึกษา ม.ทักษิณ

1505 ชีวเคมีเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ 12-14 พฤษภาคม 2546 ณ... - 2546 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1506 ชีววิทยา 1 ปรีชา สุวรรณพินิจ. 2546 3 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1507 ชีววิทยา 2 ปรีชา สุวรรณพินิจ. 2546 1 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1508 ตายด้วยยาฆ่าด้วยพิษ : มันเป็นอุบัติเหตุฆาตรกรรมหรือฆ่าตัวตายเผยเร่ืองจริงคดีดัง... วิเชียร ต้ังธนานุวัฒน์. 2546 2 อนิเมทกรุ๊ป

1509 ต าราประสาทจักษุวิทยา วณิชา ช่ืนกองแก้ว 2546 2 มหาวิทยาลัยมหิดล

1510 ต าราหลักการตลาด วิทวัส รุ่งเรืองผล. 2546 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1511 เตรียมสอบการเขียน Essays : TOEFL GMAT GRE ฉบับสมบูรณ์ ช านาญ ศุภนิตย์. 2546 2 สถาบัน ที.จี.อาร์.อี. (ประเทศฯ

1512 ทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยหนังสือพิมพ์ เฟรดริกสัน, เทอร่ี แอล 2546 1 โพสต์ บุ๊คส์

1513 ท่องกันดีนัก... รู้จักกันหรือเปล่า? พนิตนาฏ ชูฤก 2546 2 เม็ดทราย

1514 เทคนิคการสอนและรูปแบบการเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบวิชาคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น สมนึก ภัททิยธนี. 2546 2 คณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม

1515 เทคโนโลยีโทรคมนาคมทฤษฎีข่าวสารและการเข้ารหัส ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ. 2546 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1516 นิติเวชศาสตร์การชันสูตรศพ พรทิพย์ โรจนสุนันท์. 2546 2 วิญญูชน

1517 น่ีแหละ...วิธีสร้างสุขภาพดีในวันเดียว มานพ ประภาษานนท์.                                                                          2546 1 มติชน

1518 บทน าทางกายวิภาคศาสตร์เน้ือเย่ือวิทยา บังอร ฉางทรัพย์ 2546 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  70    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1519 ปฏิบัติการชีวเคมี อรนาถ สุนทรวัฒน์. 2546 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร

1520 ปทานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ : สาขาชีววิทยา ประภาศรี เทียนประเสริฐ. 2546 3 ชมรมเด็ก

1521 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ วิฑูรย์ ไวยนันท์. 2546 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

1522 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ โปรโตซัวและหนอนพยาธิ - 2546 4 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

1523 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ มีชัย ศรีใส. 2546 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1524 ประสาทกายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์. 2546 4 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1525 ปริศนาค าทายส่งเสริมการอ่าน จรีธร แหวนทอง. 2546 1 เบ็นพับลิชชิง

1526 ป้ันลูกน้องให้เป็นมือโปร เกรียงศักด์ิ นิรัติพัฒนะศัย. 2546 1 เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส

1527 เป็นผู้น าท่ีดีให้ได้ค าว่า เจ้านาย จะตามมาเอง อแดร์, จอห์น. 2546 1 Good Morning

1528 เปิดโลกเคมี : ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนส าหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย - 2546 1 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1529 เปิดโลกเคมี : ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนส าหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับคู่มือครู - 2546 2 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1530 ผู้น ารุ่นใหม่สไตล์ CEO เบนเน็ตต์, วิคก้ี. 2546 2 Good Morning

1531 ผู้น าวิวัฒน์! อันนันซิโอ, ซูซาน. 2546 1 เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส

1532 ฝึกพูด-อ่าน-เขียน-เรียนภาษาอังกฤษสไตล์นักเรียนนอก สิงหา คลังทิพย์ 2546 1 สารสาร มาร์เก็ตต้ิง

1533 พจนานุกรมเคมี ฉบับภาพประกอบ เวิร์ธเฮม, เจน. 2546 1 พูนเพ่ิมผลิตผล

1534 พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับง่ายและชัดเจน (จีนกลาง, แต้จ๋ิว) - 2546 5 รวมสาส์น

1535 พจนานุกรมชีววิทยา ฉบับภาพประกอบ สต็อคเลย์, คอริน. 2546 2 พูนเพ่ิมผลิตผล

1536 พจนานุกรมฟิสิกส์ ฉบับภาพประกอบ สต็อคเลย์, คอริน. 2546 1 พูนเพ่ิมผลิตผล

1537 พจนานุกรมศัพท์ชีววิทยา ชูชาติ ยังบรรเทา. 2546 2 โอเดียนสโตร์

1538 พยาธิวิทยาพ้ืนฐานของโรคท่ีพบบ่อย อนุพงศ์ นิติเรืองจรัส. 2546 2 โอ เอส พร้ินต้ิงเฮาส์

1539 พันธุศาสตร์ประชากร สมชัย จันทร์สว่าง. 2546 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1540 พันธุศาสตร์มนุษย์ อมรา คัมภิรานนท์. 2546 1 เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  71    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1541 พีชคณิตย์เชิงเส้น ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2546 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1542 พูดจีนกลาง : คู่มือเดินทางฉบับเรียนเร็ว เส่ียว อานต้า. 2546 1 ทฤษฎี

1543 พูดอังกฤษอย่างไรในชีวิตประจ าวัน ประเพศ ไกรจันทร์ 2546 2 พี. เอส. เพรส

1544 ฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจ าวัน อัจจิมา เกิดผล, ม.ล. 2546 2 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1545 ฟิสิกส์ บูชเช, เฟรดเดอริค เจ. 2546 10 ท้อป

1546 ฟิสิกส์ 1 - 2546 4 คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ฯ

1547 ฟิสิกส์ 1 ศรีธน วรศักด์ิโยธิน. 2546 1 สกายบุ๊กส์

1548 ฟิสิกส์. 1 บดินทร์ชาติ สุขบท. 2546 1 สกายบุ๊กส์

1549 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน เรืองชัย รักศรีอักษร. 2546 1 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1550 ฟิสิกส์พ้ืนฐานระดับมหาวิทยาลัย 1 ทวี ฉิมอ้อย. 2546 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1551 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 สมพงษ์ ใจดี. 2546 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1552 ภาวะผู้น า. เล่ม 1 : พลังขับเคล่ือนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ นิตย์ สัมมาพันธ์. 2546 3 อินโนกราฟฟิกส์

1553 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม ยงยุทธ เกษสาคร. 2546 1 เอส. แอนด์. จี. กราฟฟิค

1554 ภาวะผู้น าและผู้น าเชิงกลยุทธ์ เนตร์พัณณา ยาวิราช. 2546 4 เซ็นทรัลเอ็กซ์เพรส

1555 ภาษาจีนหลักสูตรเร่งรัด ฉ่ีเสียน, เจ่ียน. 2546 1 บุ๊ค พอยท์

1556 ภาษาไทย 5 นาที. เล่ม 1 จ านงค์ ทองประเสริฐ 2546 2 ดวงแก้ว

1557 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและสืบค้น สนิท สัตโยภาส. 2546 2 ธารอักษร

1558 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล จารุณี กองพลพรหม ... [และคนอ่ืนๆ] 2546 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1559 ภาษาและวรรณกรรมสารฉบับภาษาและวรรณกรรมไม่เคยตาย - 2546 2 แซทโฟร์ พร้ินต้ิง

1560 ภาษาอังกฤษฉบับมือถือ เอกสิทธ์ิ เน้ือไม้หอม 2546 1 เค ทู คอนแทค

1561 ภาษาอังกฤษต้ังแต่เร่ิมต้น จนพูด อ่าน เขียนได้ : ฝึกอ่าน ฝึกพูด ฝึกเขียน พจนารถ พุทธิพงษ์ 2546 1 สารสาร มาร์เก็ตต้ิง

1562 ภาษาอังกฤษในพาดหัวข่าว ฉันทนา ไชยชิต 2546 5 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  72    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1563 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร. 1 วัชรพร น่ิมนวล 2546 1 วังอักษร

1564 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร. 2 วัชรพร น่ิมนวล 2546 1 วังอักษร

1565 ภาษาอังกฤษส าเร็จรูป พร้อมเก่ง เพ่ือการท่องเท่ียว (ฉบับฮาร์ดคอร์) พงศ์พีระ ชวาลาธวัช. 2546 3 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

1566 เภสัชวิทยา. เล่ม 1 - 2546 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

1567 เภสัชวิทยา. เล่ม 3 - 2546 3 โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันฯ

1568 เภสัชวิทยาของฮอร์โมน สุมนา ชมพูทวีป.                                                                                2546 1 เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน

1569 เมตริกซ์ พีชคณิตเชิงเส้น และการประยุกต์ : คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมและ… ศรีบุตร แววเจริญ. 2546 1 วงตะวัน

1570 ระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ บังอร ฉางทรัพย์ 2546 7 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1571 ระบบประสาทระบบรับความรู้สึกระบบต่อมไร้ท่อ บังอร ฉางทรัพย์ 2546 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1572 ระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบน้ าเหลืองและภูมิคุ้มกัน บังอร ฉางทรัพย์ 2546 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1573 รักเป็นศพ : สืบปมพิศวาสฆาตกรรมและคดีอ่ืน ๆ พรทิพย์ โรจนสุนันท์. 2546 1 คลินิกสุขภาพ

1574 รู้รักภาษาไทย เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาฯ 2546 3 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

1575 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส. III เลิศ สิทธิโกศล. 2546 1 สกายบุ๊กส์

1576 เรียนภาษาจีนกลาง : จากค าศัพท์และประโยคในชีวิตประจ าวัน นิรามิส เกียรติบุญศรี. 2546 5 แสงสว่างเวิลด์เพลส

1577 เรียนภาษาจีนกลาง : จากค าศัพท์และประโยคในชีวิตประจ าวัน นิรามิส เกียรติบุญศรี. 2546 3 แสงสว่างเวิลด์เพลส

1578 เรียนภาษาจีนกลาง : จากค าศัพท์และประโยคในชีวิตประจ าวัน นิรามิส เกียรติบุญศรี. 2546 1 แสงสว่างเวิลด์เพลส

1579 เรียนอังกฤษกับเร่ืองข าขันข้ันเบา...เบา หนวนอู้, แปล 2546 1 ทฤษฎี

1580 วิทยาการวัสดุการแพทย์ มาลินี ประสิทธ์ิศิลป์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2546 2 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

1581 วิทยาศาสตร์ในร่างกาย ลอบบ์, จานิส. 2546 1 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1582 วิธีจัดท าแผนการตลาด วีรวุธ มาฆะศิรานนท์. 2546 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1583 วีเนียร์ : ศาสตร์และศิลป์ช้ันสูงงานทันตกรรมเพ่ือความสวยงาม   เฉลิมพล ล้ีไวโรจน์.                                                                             2546 1 พรรษาดีไซด์

1584 เวชศาสตร์โมเลกุล สุรางค์ นุชประยูร, บก. 2546 3 Text and Journal Publication
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  73    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1585 ศพช่วยสืบ รวมคดีฆาตกรรมก้องโลก. ภาคแรก อินเนส, เบรียน. 2546 1 เนช่ันบุ๊คส์ อินเตอร์เนช้ันแนล

1586 ศัพท์เภสัชศาสตร์อังกฤษ-ไทย - 2546 1 สภาเภสัชกรรม

1587 ศาสตร์และศิลป์ภาษาไทย เจริญ เจษฎาวัลย์ 2546 2 พอดี

1588 สถิติพ้ืนฐานส าหรับนักวิทยาศาสตร์ สมจิต วัฒนาชยากูล. 2546 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1589 สถิติวิเคราะห์ สายชล สินสมบูรณ์ทอง. 2546 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

1590 สนทนาภาษาจีน การุณย์, หล่ี. 2546 7 สายธาร

1591 สบายๆ เม่ือจับไมค์พูดอังกฤษ งามพร้ิง รุ่งโรจน์ดี 2546 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยฯ

1592 สารพิษจากเช้ือรา : อะฟลาทอกซิน อนงค์ บิณฑวิหค. 2546 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1593 สาระพิษวิทยา : จากพ้ืนฐานสู่ข้างเตียงผู้ป่วย วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล. 2546 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1594 สุขภาพเพ่ือชีวิต สุชาติ โสมประยูร, บรรณาธิการ 2546 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1595 หลักการตลาด ฉบับมาตรฐาน คอตเลอร์, ฟิลิป. 2546 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

1596 หลักการปฏิบัติการเคมีท่ัวไป ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ. 2546 1 ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1597 หลักการพ้ืนฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สุนทร โสตถิพันธ์ุ.                                                                               2546 4 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1598 หลักพันธุศาสตร์ - 2546 1 สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย

1599 หลักภาษาไทย : ฉบับนักเรียน นักศึกษา วันเพ็ญ เทพโสภา 2546 1 พัฒนาศึกษา

1600 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ศันสนีย์ สุวรรณเจตต์. 2546 2 พิสิษฐ์การพิมพ์

1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ปรียา ไชยสมคุณ. 2546 1 ประสานมิตร

1602 หัวหน้างานพันธ์ุแท้ วิชัย สุวรรณจินดา 2546 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1603 อ่าน 68 สันธาน อ่านเร็วอ่านคล่อง คร้ังละสองประโยค จรรยา อินทร์อ๋อง 2546 1 ศูนย์ภาษา ไอ.โอ.ยู.

1604 อ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ผล เศรษฐวิทย์ 2546 4 โรงพิมพ์เม็ดทราย

1605 เอกสารค าสอนภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก. MT 3422 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1606 เอกสารค าสอนภูมิคุ้มกันวิทยาพ้ืนฐาน. MT 3413 ศราวุธ สุทธิรัตน์. 2546 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  74    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1607 เอกสารค าสอนวิชากายวิภาคศาสตร์. AN 2213 บังอร ฉางทรัพย์ 2546 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1608 เอกสารค าสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1. AN 2184 บังอร ฉางทรัพย์ 2546 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1609 เอกสารค าสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2. AN 2194 บังอร ฉางทรัพย์ 2546 7 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1610 เอกสารค าสอนวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์. MT 2512 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 9 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1611 เอกสารค าสอนวิชาพยาธิวิทยา. PA 2202 ไพศาล ลีละชัยกุล. 2546 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1612 เอกสารประกอบการสอนจุลชีววิทยา. MI 3133 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ 2546 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1613 เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการอินทรีย์เคมี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1614 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา : ปรสิตวิทยาทางการแพทย์. MI 2134สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2546 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1615 เอกสารประกอบการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1. AN 2113 เมตตา โพธ์ิกล่ิน 2546 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1616 เอกสารประกอบการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2. AN 2123 เมตตา โพธ์ิกล่ิน 2546 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1617 เอกสารประกอบการสอนวิชาเภสัชวิทยา 2. PM 4413 : เร่ืองยาต้านมะเร็ง นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ. 2546 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1618 เอกสารประกอบการสอนวิชาโลกทัศน์กับการด าเนินชีวิต. GE 1003 ธีรโชติ เกิดแก้ว. 2546 7 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1619 เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรวิทยา. PS 2323 เมตตา โพธ์ิกล่ิน. 2546 14 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1620 เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรวิทยาของมนุษย์. PS 2184 เมตตา โพธ์ิกล่ิน 2546 4  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1621 เอกสารประกอบการสอนวิชาสุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. GE 1072 อังคะนา ศรีตะลา. 2546 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1622 เอกสารประกอบการสอนวิชาสุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. GE 1072 ชะวะลีพร ภวภูตานนท์ฯ ... [และคนอ่ืนๆ] 2546 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1623 เอกสารประกอบการสอนวิชาสุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. GE 1072 ชะวะลีพร ภวภูตานนท์ฯ ... [และคนอ่ืนๆ] 2546 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1624 ไอซีทีเพ่ือการศึกษาไทย ยืน ภู่วรวรรณ. 2546 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1625 Atlas of medical parasitology with 456 colour illustrations - 2545 4 ภาพพิมพ์

1626 Communication skills in technical English พิทยา อนุกูล. 2545 4 ทฤษฎี

1627 Curing light machine 2 : light emitting diode (LEDs) resin curing light                    เฉลิมพล ล้ีไวโรจน์.                                                                             2545 1 -

1628 English grammar for competition จรรยา อินทร์อ๋อง 2545 1 ศูนย์ภาษา I.O.U.
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  75    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1629 Exercises towards proficiency of English words. Book II พิทยา อนุกูล 2545 1 ทฤษฎี

1630 GMO สงครามเทคโนโลยีชีวภาพ : การปฏิวัติคร้ังท่ีสาม : สงครามมนุษยชาติท่ีไม่มีการ... จักรกฤษณ์ ควรพจน์. 2545 5 เนช่ันบุ๊คส์ อินเตอร์เนช่ันแนล

1631 กฎ 99 ข้อท่ีควรทราบเพ่ือพัฒนาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ จุลนรี อัชชนียะสกุล 2545 1 สกายบุ๊กส์

1632 กรณีศึกษา Best practices : ภาวะผู้น า สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 2545 6 สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ

1633 กลไกสู่ความเป็นเลิศ เซีย, อดัม. 2545 1 อักษรเจริญทัศน์

1634 กายวิภาคศาสตร์ - 2545 3 โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระฯ

1635 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ พิชิต ภูติจันทร์. 2545 3 โอเดียนสโตร์

1636 การแก้ปัญหาท่ีเหมาะท่ีสุดในเชิงปฏิบัติส าหรับอุตสาหกรรม กรุง สินอภิรมย์สราญ 2545 1 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1637 การเขียนภาษาอังกฤษในธุรกิจและชีวิตประจ าวัน : จดหมาย รายงานการประชุม บันทึก... พิชญา จุฑาชวกุล, เรียบเรียง 2545 1 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1638 การเขียนเอกสารส านักงาน ประภัสสร ภัทรนาวิก. 2545 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ

1639 การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนปฏิบัติการสรีรวิทยา : สรีรวิทยาของเส้นประสาท… ธงชัย สุขเศวต.                                                                                  2545 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1640 การใช้ภาษาไทย. 1 - 2545 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1641 การตลาดระหว่างประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2545 4 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1642 การตลาดระหว่างประเทศ อภิรัฐ ต้ังกระจ่าง. 2545 5 ไดมอน อิน บิซสิเนส เวิร์ล

1643 การถ่ายเทความร้อน สุนันท์ ศรัณยนิตย์. 2545 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญ่ีปุ่น)

1644 การแพทย์การสาธารณสุขเมืองไทย : วิวัฒนาการความเป็นมาจากอดีต ยุวดี จอมพิทักษ์. 2545 4 โอเดียนสโตร์

1645 การรับรู้ : ร่างกายของเราเช่ือมโยงกับโลกภายนอกอย่างไร เบนส์, ฟรานเชสกา. 2545 2 ไทยวัฒนาพานิช

1646 การวิเคราะห์การถดถอย วิรัชช พานิชวงศ์. 2545 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

1647 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงธุรกิจ ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย. 2545 3 ป่ินเกล้าการพิมพ์

1648 การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร ผจงจิต อินทสุวรรณ. 2545 2 พ.ศ. พัฒนา

1649 การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคความเข้มข้นวิธี Formalin-ether and formalin-detergent... - 2545 1 -

1650 การศึกษาหนอนพยาธิใบไม้ล าไส้ขนาดกลางในไส้เป็ดพ้ืนบ้านจากตลาดเยาวราช กรุงเทพ... เกษม ทองเจือ. 2545 1 -
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  76    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1651 เกมภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก เลวิส, กอร์ดอน 2545 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

1652 เกร็ดภาษาหนังสือไทย เล่ม 1 ส. พลายน้อย 2545 3 พิมพ์ค า

1653 เกร็ดภาษาหนังสือไทย เล่ม 2 ส. พลายน้อย 2545 3 พิมพ์ค า

1654 ไขคดีดังเบ้ืองหลังศพ พรทิพย์ โรจนสุนันท์. 2545 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1655 คณิตศาสตร์ท่ัวไป อนุสรณ์ สรพรหม. 2545 1 สกายบุ๊กส์

1656 ความน่าจะเป็น : ทฤษฎีและการประยุกต์ รัชกมล กบิลจิตต์. 2545 2 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

1657 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการจัดการเอกสารและหลักการจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร สมสรวง พฤติกุล. 2545 1 สถาบันพระปกเกล้า

1658 คัมภีร์แห่งไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ : สมบูรณ์แบบท่ีสุดในประวัติศาสตร์ ลอย ชุนพงษ์ทอง 2545 2 รัฐยาการพิมพ์

1659 ค าไทยท่ีมักเขียนและใช้กันผิด. เล่ม 2 ดนัย เมธิตานนท์ 2545 1 ไททรรศน์

1660 ค ามีคม : ว่าด้วยภาษา วัฒนธรรมและอ านาจ นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2545 3 มติชน

1661 คู่มือ CEO MD GM Boss ยุคใหม่ ธวัชชัย พืชผล. 2545 1 แอล ที เพรส

1662 คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - 2545 32 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

1663 คู่มือการตรวจยูโรพลศาสตร์ เทคนิค และการแปลผล พิชัย บุณยะรัตเวช.                                                                             2545 1 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1664 คู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค - 2545 1 กระทรวงสาธารณสุข

1665 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยา. MI 3131 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2545 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1666 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2545 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1667 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2545 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1668 คู่มือปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก. MT3422 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1669 คู่มือปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาพ้ืนฐาน. MT 3413 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1670 คู่มือปฏิบัติการวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์. MT 2512 ทวีพร พันธ์ุพาณิชย์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2545 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1671 คู่มือวิชาฝึกงานทางห้องปฏิบัติการ 2. MT 4724 : ส าหรับห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร - 2545 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1672 เคมี : วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 บราวน์, ธีโอเดอร์ แอล. 2545 7 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  77    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1673 เคมี. เล่ม 1 แชง, เรย์มอนด์. 2545 3 แมคกรอฮิล

1674 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 ฉบับรวบรัด ลัดดา มีศุข. 2545 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1675 เคมีพ้ืนฐาน. เล่ม 1 ประเสริฐ ศรีไพโรจน์. 2545 2 สุพีเรียพร้ิงต้ิงเฮาส์

1676 เคมีและสสาร - 2545 2 ไมเนอร์ คอร์ปอเรช่ัน

1677 แคลคูลัส 1 สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. 2545 3 วิทยพัฒน์

1678 แคลคูลัส 2. MA 1023 อนัญญา อภิชาตบุตร 2545 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1679 แคลคูลัส. 2 อนัญญา อภิชาตบุตร. 2545 3 วิทยพัฒน์

1680 แคลคูลัสสามวัน ธีระพันธ์ุ สันติเทวกุล. 2545 1 โรงพิมพ์ธรรมสาร

1681 จีโนมและเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ : ปฏิบัติการอาร์เอพีดีและเอเอฟแอลพี สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. 2545 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1682 จีโนมิกส์ภาษาแห่งชีวิต - 2545 2 มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์ฯ

1683 ชีวเคมีทางการแพทย์ : Metabolism วิชัย เอ้ือสิยาพันธ์ุ. 2545 8 บุ๊คเน็ท

1684 ชีววิทยา : ปฏิบัติการ สิริภัทร์ พราหมณีย์. 2545 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1685 ชุดตรวจวินิจฉัยโดยหลักการวิทยาภูมิคุ้มกัน : การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจส าเร็จรูป ธารารัชต์ ธารากุล. 2545 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1686 ฐานข้อมูลอ้างอิงบัญชีวัตถุอันตราย : ข้อควรรู้ส าหรับการควบคุมและประกอบการเก่ียว... - 2545 3 ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการฯ

1687 ต่อมไพเนียลและเมลาโทนิน ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ 2545 2 โรงพิมพ์กรุงเทพ

1688 ต าราว่าด้วยการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ มานิต มานิตเจริญ 2545 3 รวมสาส์น

1689 ติวเข็ม Maths Entrance ชาญชัย เลิศบัณฑรกุล 2545 2 เอส.พี.ซี. พร้ินต้ิง

1690 ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ ประชุม สุวัตถี. 2545 1 โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการฯ

1691 ทักษะการเขียนภาษาไทย ดวงใจ ไทยอุบุญ 2545 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1692 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ สมุทร เซ็นเชาวนิช 2545 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1693 เทคนิคพ้ืนฐานทางปรสิตวิทยา ชูมณี ละม่อม. 2545 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1694 นิติเวชศาสตร์การชันสูตรศพ พรทิพย์ โรจนสุนันท์. 2545 2 วิญญูชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  78    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1695 แบบรูปและความสัมพันธ์ นวลน้อย เจริญผล. 2545 1 ดอกหญ้าวิชาการ

1696 แบบเรียนลัดภาษาจีนกลาง. เล่มท่ี 1 ชาตรี แซ่บ้าง 2545 1 โรงเรียนเสริมภูมิปัญญาประชานิเวศน์ 3(ALC)

1697 ประมวลรายช่ือและรหัสเคร่ืองมือแพทย์ : ส าหรับการติดต่อและขออนุญาตจากส านักงาน... ส านักงานคณะกรรมกรรมการอาหารฯ 2545 2 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1698 ประมวลสาระชุดวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับนักเศรษฐศาสตร์. หน่วยท่ี 12-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1699 ประมวลสาระชุดวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับนักเศรษฐศาสตร์. หน่วยท่ี 1-4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1700 ประมวลสาระชุดวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับนักเศรษฐศาสตร์. หน่วยท่ี 5-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1701 ประมวลสาระชุดวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับนักเศรษฐศาสตร์. หน่วยท่ี 9-11 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1702 ประสาทสรีรวิทยา ราตรี สุดทรวง 2545 7 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1703 ผู้น า วรนุช เพ่ิมปิยพฤฒิ. 2545 2 สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ

1704 ผู้น าคุณก็เป็นได้ แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2545 2 น้ าฝน

1705 ผู้น าแบบ "พ่อนาย" โคเฮน, วิลเลียม เอ. 2545 1 เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส

1706 แผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ 2545 4 สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ

1707 พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ) เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ. 2545 1 รวมสาส์น

1708 พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม.                                                                          2545 2 รวมสาส์น

1709 พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม.                                                                          2545 1 รวมสาส์น

1710 พจนานุกรมศัพท์แพทย์ : อังกฤษเป็นไทยพร้อมด้วยค าอ่าน ฝ่ายวิชาการแพร่พิทยา 2545 3 แพร่พิทยา

1711 พจนานุกรมส านวนจีน-ไทย เชิดชัย ผาสุพงษ์ 2545 5 พู่กันจีน

1712 พ้ืนฐานการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ศรีวิไล พลมณี. 2545 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1713 ฟิสิกส์. 2 - 2545 2 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1714 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย ไฟฟ้า-แม่เหล็ก ปิยะรัตน์ พราหมณี. 2545 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1715 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัยไม่ยาก 1 สมโภชน์ อ่ิมเอิบ. 2545 1 บ.ส.พิจิตรการพิมพ์

1716 ภาวะผู้น า : ทฤษฎีและปฏิบัติ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์. 2545 3 สถาบันราชภัฏเชียงราย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  79    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1717 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม ยงยุทธ เกษสาคร. 2545 1 เอส. แอนด์. จี. กราฟฟิค

1718 ภาษาไทยกับการส่ือสาร นริศรา เกตวัลห์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2545 3 ต้นไม้น้ า

1719 ภาษาไทยใช้ E-N-T จงชัย เจนหัตถการกิจ 2545 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1720 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและสืบค้น สนิท สัตโยภาส. 2545 2 ธารอักษร

1721 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1 แก้วกานต์ ภูมิศรีแก้ว 2545 2 ประสานมิตร

1722 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1 ยุพยงค์ โสรัจประสพสันติ 2545 2 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ

1723 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 2 สุภาพ รุ่งเจริญ 2545 2 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ

1724 ภาษาไทยหลากหลายส าเนียง : ความรู้ท่ีผู้ก าหนดนโยบายและแผนภาษา ธีระพันธ์ ล. ทองค า. 2545 3 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการฯ

1725 ภาษาในสังคมไทย : ความหลากหลาย การเปล่ียนแปลง และการพัฒนา อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ 2545 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1726 ภาษาและการสอน ศรีวิไล พลมณี. 2545 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1727 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ นิลรัตน์ กล่ินจันทร์ 2545 1 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณฯ

1728 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1. รหัสวิชา 20001201 จรัณย์ ศรีลาวงษ์. 2545 1 ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

1729 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ ศิริลักษณ์ ล้ิมภักดี 2545 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

1730 เภสัชวิทยา. 1 - 2545 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1731 มหกายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐานอิงคลินิก ผาสุก (บุญซ่ือ) มหรรฆานุเคราะห์. 2545 3 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

1732 ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 10 - 2545 3 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

1733 ระบบอวัยวะของร่างกาย กนกธร ปิยธ ารงรัตน์. 2545 2 โอเดียนสโตร์

1734 รักเป็นศพ : สืบปมพิศวาสฆาตกรรมและคดีอ่ืน ๆ พรทิพย์ โรจนสุนันท์. 2545 1 คลินิกสุขภาพ

1735 ร่างกาย บรีเวอร์, ซาราห์. 2545 1 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

1736 ร่างกายของเรา - 2545 2 ไมเนอร์ คอร์ปอเรช่ัน

1737 เรียนภาษาไทยง่าย ๆ สไตล์ครูลิลล่ี กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ 2545 1 สุดสัปดาห์

1738 เรียนภาษาไทยง่าย ๆ สไตล์ครูลิลล่ี กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ 2545 1 สุดสัปดาห์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  80    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1739 เลือด กระดูก และอวัยวะ ช้ินเล็กช้ินน้อย อาร์โนล, นิก. 2545 1 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

1740 วิธีเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ปล่ัง พลอยพรหม 2545 1 รวมสาส์น

1741 วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต - 2545 2 ไมเนอร์ คอร์ปอเรช่ัน

1742 ศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน - 2545 2 ราชบัณฑิตยสถาน

1743 ศัพท์ไทยใช้คล่อง เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช 2545 1 อักษรเจริญทัศน์

1744 สนทนาภาษาจีนกลางใน 28 วัน (ส าเนียงปักก่ิง) วัชระ ชีวะโกเศรษฐ. 2545 4 ทฤษฎี

1745 สรรค์ค าสร้างประโยค เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช 2545 1 อักษรเจริญทัศน์

1746 สรีรวิทยา - 2545 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

1747 สรีรวิทยา 1 - 2545 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1748 สรุปรวม...สุดยอดกลยุทธ์การตลาด ฉัตยาพร เสมอใจ. 2545 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1749 สอนด้วยศพ พรทิพย์ โรจนสุนันท์. 2545 1 คลินิกสุขภาพ

1750 สารพิษรอบตัว ประภาศรี เทียนประเสริฐ. 2545 1 สุวีริยาสาส์น

1751 สารานุกรมพ้ืนฐานของร่างกายมนุษย์ วอล์กเกอร์, ริชาร์ด. 2545 2 ที เจ เจ

1752 หนูพัดสัมผัสคณิตศาสตร์ วิจิตรา อุปการนิติเกษตร. 2545 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

1753 หลักการตลาด คอตเลอร์, ฟิลิป. 2545 14 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

1754 หลักการตลาด : ยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 พิบูล ทีปะปาล. 2545 1 โรงพิมพ์มิตรสัมพนธ์กราฟฟิค

1755 หลักการท างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทวี หอมชง. 2545 1 สุวีริยาสาส์น

1756 หลักการแปล : กิจกรรมสู่ความเข้าใจ สัญฉวี สายบัว. 2545 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1757 หลักเคมีท่ัวไป เล่ม 1 กฤษณา ชุติมา. 2545 4 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1758 หลักชีววิทยา สุพจน์ ใช้เทียมวงศ์. 2545 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1759 หลักภาษาไทย ก าชัย ทองหล่อ 2545 2 รวมสาส์น

1760 หลักภาษาไทย : อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ อุปกิตศิลปสาร, พระยา. 2545 3 ไทยวัฒนาพานิช



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  81    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1761 หัวใจผู้น า บลองชาร์ด, เคน. 2545 1 เออาร์ บิซิเนส เพรส

1762 องค์การและการจัดการ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอ่ืน ๆ]. 2545 5 Dimond in Business World

1763 องค์การและการจัดการ (ฉบับมาตรฐาน) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอ่ืน ๆ]. 2545 2 Dimond in Business World

1764 อ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ผล เศรษฐวิทย์ 2545 1 เม็ดทราย

1765 อินทรีย์เคมี. II - 2545 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1766 เอกสารการสอนชุดวิชาความคิดเชิงวิเคราะห์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1767 เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์กับการตลาด. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1768 เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์กับการตลาด. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1769 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1770 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1771 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1772 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1773 เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศธุรกิจเบ้ืองต้น. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1774 เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศธุรกิจเบ้ืองต้น. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1775 เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1776 เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1777 เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1778 เอกสารค าสอนภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก. MT 3422 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1779 เอกสารค าสอนภูมิคุ้มกันวิทยาพ้ืนฐาน. MT 3413 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1780 เอกสารค าสอนวิชากายวิภาคศาสตร์. AN 2213 บังอร ฉางทรัพย์. 2545 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1781 เอกสารค าสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1. AN 2184 บังอร ฉางทรัพย์ 2545 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1782 เอกสารค าสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2. AN 2194 บังอร ฉางทรัพย์ 2545 1  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  82    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1783 เอกสารค าสอนวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์. MT 2512 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1784 เอกสารค าสอนวิชาจุลชีววิทยาพ้ืนฐาน. MI 2112 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ 2545 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1785 เอกสารค าสอนวิชาพยาธิวิทยา. PA 2202 ไพศาล ลีละชัยกุล. 2545 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1786 เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการอินทรีย์เคมี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1787 เอกสารประกอบการสอนปรสิตวิทยาทางการแพทย์ รายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา.... สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ 2545 16 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1788 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา : ปรสิตวิทยาทางการแพทย์... สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ. 2545 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1789 เอกสารประกอบการสอนวิชา GE 1003 โลกทัศน์กับการด าเนินชีวิต ธีรโชติ เกิดแก้ว. 2545 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1790 เอกสารประกอบการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1. AN 2113 เมตตา โพธ์ิกล่ิน 2545 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1791 เอกสารประกอบการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2. AN 2123 เมตตา โพธ์ิกล่ิน 2545 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1792 เอกสารประกอบการสอนวิชาพยาธิสรีรวิทยา. เล่ม 1-2 วิชุดา กิจธรธรรม ... [และคนอ่ืนๆ] 2545 8 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1793 เอกสารประกอบการสอนวิชาพยาธิสรีรวิทยา. เล่ม 1-2 วิชุดา กิจธรธรรม ... [และคนอ่ืนๆ] 2545 12 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1794 เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรวิทยา. PS 2323 เมตตา โพธ์ิกล่ิน. 2545 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1795 เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรวิทยา. PS 2323 เมตตา โพธ์ิกล่ิน. 2545 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1796 เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรวิทยาของมนุษย์. PS 2184 เมตตา โพธ์ิกล่ิน 2545 2  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1797 เอกสารประกอบการสอนวิชาสุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. GE 1072 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1798 Atlas of medical parasitology with 456 colour illustrations - 2544 2 ภาพพิมพ์

1799 Official correspondence วิธีเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ สรรเสริญ สุวรรณประเทศ 2544 3 วิทยาพัฒนา

1800 What's up doc? นพดล สโรบล 2544 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984)

1801 What's up doc? นพดล สโรบล 2544 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984)

1802 การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ = Problem solving สิริพร ทิพย์คง. 2544 2 ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ

1803 การเขียนเชิงปฏิบัติการ กองเทพ เคลือบพณิชกุล 2544 2 โอเดียนสโตร์

1804 การชันสูตรศพ พรทิพย์ โรจนสุนันท์. 2544 1 วิญญูชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  83    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1805 การใช้ภาษาไทย. 2 - 2544 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1806 การบริหารสมอง พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์. 2544 1 เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์

1807 การเปล่ียนแปลงของภาษา : ภาษาอังกฤษผ่านกาลเวลา น้ าทิพย์ ภิงคารวัฒน์ 2544 2 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1808 การพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้น า วีรวุธ มาฆะศิรานนท์. 2544 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1809 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2544 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1810 การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพ่ือการตัดสินใจ กัลยา วานิชย์บัญชา. 2544 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1811 การศึกษาความชุกพยาธิเข็มหมุดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาในเขตอ าเภอ...              ชูศักด์ิ นิธิเกตุกุล ... [และคนอ่ืนๆ]. 2544 9 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1812 เขียนอย่างไรสไตล์อังกฤษ อรัญญา งามวงศ์. 2544 1 สารสาร มาร์เก็ตต้ิง

1813 คณิตศาสตร์ค ากลอน : คู่มือพัฒนาทักษะความคิดทางคณิตศาสตร์ อนุชิต ล้ ายอดมรรคผล. 2544 4 กระดาษสา

1814 คณิตศาสตร์มหัศจรรย์ : คู่มือการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ - 2544 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

1815 คนฉลาดเขียน ยุดา รักไทย. 2544 3 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

1816 คลังค า นววรรณ พันธุเมธา 2544 1 อมรินทร์

1817 ความหลากหลายทางชีวภาพ - 2544 2 พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

1818 คู่มือแนะน าการใช้งาน The geometer's sketchpad : ซอฟต์แวร์ส ารวจเชิงคณิตศาสตร์... ชานัน, สตีเว่น. 2544 1 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาฯ

1819 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2544 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1820 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2544 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1821 คู่มือปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก. MT3422 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1822 คู่มือปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาพ้ืนฐาน. MT 3413 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1823 คู่มือปฏิบัติการวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์. MT 2512 ทวีพร พันธ์ุพาณิชย์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2544 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1824 คู่มืออ้างอิง The geometer's sketchpad : ซอฟต์แวร์ส ารวจเชิงคณิตศาสตร์เรขาคณิตพลวัต - 2544 2 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาฯ

1825 เคมี. 2 แชง, เรย์มอนด์. 2544 2 แมคกรอฮิล

1826 เคมีท่ัวไป 1 มานพ พราหมณโชติ. 2544 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามค าแหง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  84    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1827 เคมีฟิสิกัล 1 วิชัย ธรานนท์. 2544 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1828 เคมีฟิสิกัล 2 ปรีชา พหลเทพ. 2544 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1829 เคมีอินทรีย์ 1. CM 222 (CH 222) วารุณี ยงสกุลโรจน์. 2544 2 คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามค าแหง

1830 เคมีอินทรีย์ 2 ธิติมา รุกขไชยศิริกุล. 2544 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1831 แคลคูลัส I ส าหรับ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับเสริมประสบการณ์ เล่ม 1) วิศิษฎ์ เดชพันธ์. 2544 3 บุ๊คเน็ท

1832 งานวิจัยเร่ืองการพิสูจน์มิติเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์ด้วยคณิตศาสตร์ ปรเมสฐ์ บุญศรี. 2544 1 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1833 จุลชีววิทยาปฏิบัติการ กัญจนา ธีระกุล ... [และคนอ่ืนๆ] 2544 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1834 จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิงประตูสู่โลกระดับจุลภาค บัญชา ธนบุญสมบัติ. 2544 2 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

1835 โจทย์ 3000 ข้อ เคมี กอลด์เบอร์, เดวิด อี. 2544 2 แมคกรอฮิล

1836 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรฯ 2544 1 ส านักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1837 ปฏิบัติการเคมี 2 พิทยา สีสด. 2544 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1838 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น วารุณี ยงสกุลโรจน์. 2544 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1839 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ - 2544 5 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

1840 ผู้น าการเปล่ียนแปลง วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. 2544 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1841 ฝันให้พรุ่งน้ี ... ไม่มีศพ พรทิพย์ โรจนสุนันท์. 2544 1 เฉลียงลม

1842 พาไปดูฝร่ังเขาออกเสียง เศรษฐวิทย์ 2544 1 โรงพิมพ์เม็ดทราย

1843 ภาวะผู้น า รังสรรค์ ประเสริฐศรี. 2544 3 Diamond in Business World

1844 ภาษาจีนระดับต้น. 1 เหยิน จ่ิงเหวิน 2544 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1845 ภาษาไทยธุรกิจ แก้วตา กรุงวงศ์ 2544 2 เฟิสท์ ออฟเซท

1846 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและสืบค้น วรมน ล้ิมมณี ... [และคนอ่ืนๆ] 2544 2 สถาบันราชภัฎสวนดุสิต

1847 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและทักษะการเรียน - 2544 2 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

1848 ภาษาอังกฤษเม่ือคุณไปนอก. เล่ม 1 วิภาดา กิตติโกวิท, แปล 2544 1 นานมีบุ๊คส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  85    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1849 ภาษาอังกฤษเม่ือคุณไปนอก. เล่ม 2 วิภาดา กิตติโกวิท, แปล 2544 1 นานมีบุ๊คส์

1850 เภสัชวิทยา เล่ม 1 - 2544 3 โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันฯ

1851 เภสัชวิทยา. เล่ม 2 - 2544 5 โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันฯ

1852 เภสัชวิทยาพ้ืนฐานและคลินิกของต่อมไร้ท่อ                   มาลียา มโนรถ 2544 1 พี.บี. ฟอเรน บุ๊คส เซนเตอร์

1853 ระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ บังอร ฉางทรัพย์. 2544 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1854 รายงานการวิจัยฉบับสมบุรณ์โครงการวิจัยทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)… - 2544 1 -

1855 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการสังเคราะห์ 1, 3-อัลเทอเนตคาลิก[4]-ไซเคลน… บัญชา พูลโภคา. 2544 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1856 เร่ืองน่ารู้ไคติน-ไคโตซาน - 2544 3 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

1857 โรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเส่ือม : ค าถามท่ีคุณมี ค าตอบท่ีคุณต้องการ เฮย์, เจนนิเฟอร์ 2544 3 หน้าต่างสู่สุขภาพ

1858 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย : การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง และราชาศัพท์ ผะอบ โปษะกฤษณะ, คุณหญิง. 2544 3 รวมสาส์น (1977)

1859 เล่าให้คิด : เพ่ือการสร้างผู้น ายุคใหม่ในรูปแบบใหม่ วีรวุธ มาฆะศิรานนท์. 2544 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1860 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต - 2544 3 ศูนย์หนังสือ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

1861 วิธีจัดท าแผนการตลาด วีรวุธ มาฆะศิรานนท์. 2544 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1862 สมการเชิงอนุพันธ์ พรชัย สาตรวาหา. 2544 1 พิทักษ์การพิมพ์

1863 สรีรวิทยา 1 - 2544 1 เรือนแก้วการพิมพ์

1864 สรีรวิทยา 2 สุวรรณา หังสพฤกษ์. 2544 3 เรือนแก้วการพิมพ์

1865 สืบจากศพ พรทิพย์ โรจนสุนันท์. 2544 1 คลินิกบ้านและสวน

1866 สืบจากศพ พรทิพย์ โรจนสุนันท์, คุณหญิง, 2497- 2544 1 คลินิกบ้านและสวน

1867 สุขภาพพอเพียง : ระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์ จรัส สุวรรณเวลา. 2544 6 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

1868 สู้เพ่ือศพ พรทิพย์ โรจนสุนันท์. 2544 1 คลินิกสุขภาพ

1869 สู้เพ่ือศพ พรทิพย์ โรจนสุนันท์. 2544 1 คลินิกสุขภาพ

1870 สู้เพ่ือศพ พรทิพย์ โรจนสุนันท์. 2544 1 คลินิกสุขภาพ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  86    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1871 หลักการตลาด พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต. 2544 1 แม็ค

1872 หลักสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป อัจฉรีย์ จันทลักขณา. 2544 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1873 อ่านสนุก-ปลุกส านึก อัจฉรา ชีวพันธ์ 2544 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1874 อ่านอังกฤษให้สัมฤทธ์ิผล สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์ 2544 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1875 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาด. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1876 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาด. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1877 เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1878 เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1879 เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. หน่วยท่ี 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1880 เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. หน่วยท่ี 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1881 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการบริหารธุรกิจ. หน่วยท่ี 10-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1882 เอกสารการสอนชุดวิชาตรรกศาสตร์ เซตและทฤษฎีจ านวน. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1883 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1884 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1885 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1886 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1887 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1888 เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1889 เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1890 เอกสารค าสอนภาษาไทยกับการส่ือสาร. GE 1043 นริศรา เกตวัลห์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2544 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1891 เอกสารค าสอนภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก. MT 3422 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1892 เอกสารค าสอนภูมิคุ้มกันวิทยาพ้ืนฐาน. MT 3413 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  87    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1893 เอกสารค าสอนวิชากายวิภาคศาสตร์. AN 2213 บังอร ฉางทรัพย์. 2544 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1894 เอกสารค าสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1. AN 2184 บังอร ฉางทรัพย์ 2544 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1895 เอกสารค าสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2. AN 2194 บังอร ฉางทรัพย์ 2544 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1896 เอกสารค าสอนวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์. MT 2512 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1897 เอกสารค าสอนวิชาจุลชีววิทยาพ้ืนฐาน. MI 2112 สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ 2544 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1898 เอกสารค าสอนวิชาพยาธิวิทยา. PA 2202 ไพศาล ลีละชัยกุล. 2544 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1899 เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการอินทรีย์เคมี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1900 เอกสารประกอบการสอนวิชา GE 1003 โลกทัศน์กับการด าเนินชีวิต ธีรโชติ เกิดแก้ว. 2544 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1901 เอกสารประกอบการสอนวิชา GE 1003 โลกทัศน์กับการด าเนินชีวิต ธีรโชติ เกิดแก้ว. 2544 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1902 เอกสารประกอบการสอนวิชา GE 1003 โลกทัศน์กับการด าเนินชีวิต ธีรโชติ เกิดแก้ว. 2544 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1903 เอกสารประกอบการสอนวิชา GE 1003 โลกทัศน์กับการด าเนินชีวิต ธีรโชติ เกิดแก้ว...[และคนอ่ืน ๆ] 2544 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1904 เอกสารประกอบการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 และ 2. AN 2113 และ... เมตตา โพธ์ิกล่ิน 2544 7 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1905 เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนเพ่ือการส่ือสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1906 เอกสารประกอบการสอนวิชาพยาธิสรีรวิทยา. เล่ม 1 วิชุดา กิจธรธรรม ... [และคนอ่ืนๆ] 2544 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1907 เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรวิทยา. PS 2323 เมตตา โพธ์ิกล่ิน. 2544 8 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1908 เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรวิทยา. PS 2323 เมตตา โพธ์ิกล่ิน. 2544 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1909 เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรวิทยาของมนุษย์. PS 2184 เมตตา โพธ์ิกล่ิน 2544 8  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1910 21 กฎเหล็กแห่งการเป็นผู้น า : ปฏิบัติตามกฎเหล่าน้ีแล้วคนอ่ืนจะปฏิบัติตามคุณเอง แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2543 2 เออาร์ บิซิเนส เพรส

1911 21 กฎเหล็กแห่งการเป็นผู้น า : ปฏิบัติตามกฎเหล่าน้ีแล้วคนอ่ืนจะปฏิบัติตามคุณเอง แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2543 2 เออาร์ บิซิเนส เพรส

1912 24 ช่ัวโมงกับภาษาไทย : ข้ันพ้ืนฐาน อนุชา วรรณกร 2543 2 ไทยแลงเกวจสเตช่ัน

1913 Classical English grammar for all : clear, simple explanation of key.. อบรม สินภิบาล 2543 2 โรงเรียนอบรมภาษาต่างประเทศ

1914 GMOs มหัศจรรย์หรือมหันตภัยของสหัสวรรษ - 2543 1 มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์ฯ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  88    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1915 Good in English เก่งภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกหัดมหัศจรรย์ คุรุมิตร 2543 2 ทฤษฎี

1916 การจัดการการตลาด ศุภร เสรีรัตน์. 2543 2 เอ.อาร์. บิซิเนส, เพรส

1917 การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ นพดล เชิญตระกูล 2543 1 -

1918 การตลาดระหว่างประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2543 6 ไตรรัตน์

1919 การย่อความ ไพรถ เลิศพิริยกมล. 2543 2 สุวีริยาสาส์น

1920 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2543 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1921 การวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า ลาวัลย์ ศรีพงษ์. 2543 2 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร

1922 การหาค่าเหมาะสมท่ีสุด : หลักการพ้ืนฐานและข้ันตอนวิธีการ ธนัญชัย ลีภักด์ิปรีดา 2543 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1923 ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น สุรินทร์ ขนาบศักด์ิ. 2543 1 ธนบรรณการพิมพ์

1924 ค าไทยท่ีมักเขียนและใช้กันผิด. เล่ม 1 ดนัย เมธิตานนท์ 2543 1 ไททรรศน์

1925 คู่มือเคมีฟิสิกัล 1 วิชัย ธรานนท์. 2543 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1926 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2543 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1927 คู่มือปฏิบัติการวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก. MT 3422 ทวีพร พันธ์ุพาณิชย์. 2543 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1928 เคมีท่ัวไป 1. CM 111 มานพ พราหมณโชติ. 2543 3 คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามค าแหง

1929 เคมีท่ัวไป 2 มานพ พราหมณโชติ. 2543 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1930 เคมีท่ัวไปส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาล - 2543 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1931 เคมีประยุกต์ ชัยยุทธ ช่างสาร. 2543 1 ว. เพ็ชรสกุล

1932 เคมีพ้ืนฐาน สมรวดี ฟักผลงาม. 2543 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1933 เคมีฟิสิกัล 3 ไกรฤกษ์ อบรมสุข. 2543 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1934 เคมีฟิสิกัล 3 ไกรฤกษ์ อบรมสุข. 2543 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1935 เคมีอินทรีย์ เกษร พะลัง. 2543 5 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1936 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น. CM 221 (CH 221) ร าไพ สิริมนกุล. 2543 8 คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามค าแหง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  89    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1937 โจทย์ 3000 ข้อแคลคูลัส เมนเดลสัน, เอลเลียต. 2543 1 แมคกรอฮิล อินเตอร์เนช่ันแนลฯ

1938 ชีววิทยา วิลเลียมส์, กาเรธ. 2543 1 นานมีบุ๊คส์

1939 ชีววิทยาเบ้ืองต้น. BI 103 ณพพร ด ารงศิริ. 2543 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1940 เตรียมตัวไปอ่านข่าว เศรษฐวิทย์ 2543 2 Mild

1941 ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า เอดมินิสเตอร์, เอ. โจเซฟ. 2543 2 แมคกรอฮิล

1942 ทักษะภาวะผู้น า ชาญชัย อาจินสมาจาร. 2543 3 มัลติอินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี

1943 เทคนิคการสร้างภาวะผู้น า กิติ ตยัคคานนท์. 2543 1 เปลวอักษร

1944 เทคโนโลยีชีวภาพ : การปรับแต่งพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตด้วยเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ปรีชา ประเทพา. 2543 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1945 ปฏิบัติการเคมี 2 กุลยา จงศิริลักษณ์. 2543 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1946 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ปริมาณ ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์. 2543 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1947 ประสาทกายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน ผาสุก (บุญซ่ือ) มหรรฆานุเคราะห์. 2543 1 พี.บี. ฟอเรน บุ๊คส์ เซนเตอร์

1948 เป็นผู้น าอย่างม่ันใจใน 30 วัน : น่ีคือช่วงเวลาท่ีส าคัญในการก้าวสู่ความเป็นผู้น าอย่างท่ีใจ... บิเอล, บ๊อบ. 2543 2 เออาร์ บิซิเนส เพรส

1949 ผู้น า อ านาจ และการเมืองในองค์การ จุมพล หนิมพานิช. 2543 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1950 ผู้น าแห่งโลกอนาคต : การบริหารจัดการแบบมือาชีพ เฮสเชลเบอิน, เฟรนซ์. 2543 1 ส่ือดี

1951 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษจากข่าว ปรีมา มุ่งมาตร 2543 1 รวมสาส์น (1977)

1952 พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม.                                                                          2543 2 รวมสาส์น

1953 พยาธิวิทยาระบบประสาท วิสิทธ์ิ อวิรุทธ์นันท์. 2543 3 โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระฯ

1954 พันธุศาสตร์ยุคใหม่ : เทคโนโลยีดีเอ็นเอเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรม ปรีชา ประเทพา. 2543 2 หาวิทยาลัยมหาสารคาม

1955 พันธุศาสตร์สัตว์น้ า อุทัยรัตน์ ณ นคร. 2543 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1956 ฟิสิกส์ - 2543 12 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

1957 ฟิสิกส์ 1 - 2543 12 คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ฯ

1958 ฟิสิกส์ 2 - 2543 14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  90    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1959 ฟิสิกส์เชิงสถิติเบ้ืองต้น นิคม ชูศิริ. 2543 1 กลุ่มงานส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

1960 ภาษากับการส่ือสาร. รายวิชา 080 176 มหาวิทยาลัยศิลปกร. คณะอักษรศาสตร์. 2543 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

1961 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2543 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1962 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ ศิริลักษณ์ ล้ิมภักดี 2543 2 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

1963 เภสัชวิทยา. เล่ม 2 - 2543 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

1964 เภสัชวิทยาของฮอร์โมน สุมนา ชมพูทวีป.                                                                                2543 3 เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน

1965 ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 9 - 2543 4 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

1966 รายงานการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ - 2543 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

1967 เล่าให้คิด : เพ่ือการสร้างผู้น ายุคใหม่ในรูปแบบใหม่ วีรวุธ มาฆะศิรานนท์. 2543 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1968 วิทยาภูมิคุ้มกันพ้ืนฐานและคลินิก - 2543 12 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1969 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง - 2543 2 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และฯ

1970 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยจากอดีตสู่อนาคต - 2543 1 มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์ฯ

1971 วิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย 2020 : สถานภาพและยุทธศาสตร์ - 2543 1 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และฯ

1972 สถิติเบ้ืองต้น ชูศรี พันธ์ุทอง 2543 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1973 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ปรีชา ประเทพา. 2543 2 นแก่นโรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท

1974 สรีรวิทยาของผนังเซลล์ ชลลดา บูรณกาล 2543 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1975 สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยฯ 2543 1 โอเดียนสโตร์

1976 สารสนเทศในบริบทสังคม ประภาวดี สืบสนธ์ิ. 2543 5 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

1977 สาระส าคัญวิชาสรีรวิทยา - 2543 2 โครงการต ารา วพม.

1978 สุขภาพเพ่ือชีวิต สุชาติ โสมประยูร, บรรณาธิการ 2543 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1979 หลักการตลาด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2543 3 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

1980 หัวใจผู้น า บลองชาร์ด, เคน. 2543 4 เออาร์ บิซิเนส เพรส
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  91    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1981 อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโตรสโกปี ลาวัลย์ ศรีพงษ์. 2543 3 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

1982 อ่านอังกฤษให้สัมฤทธ์ิผล สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์ 2543 3 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1983 อินทรีย์เคมี 1 อุดม ก๊กผล. 2543 6 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1984 เอกกษัตริย์อัจฉริยภาษา : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2543 2 โรงพิมพ์ษศิริธรรมออฟเซ็ท

1985 เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง). หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1986 เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์กับการตลาด. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1987 เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์กับการตลาด. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1988 เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์และการวิจัยเพ่ือการธุรกิจ. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1989 เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์และการวิจัยเพ่ือการธุรกิจ. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1990 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1991 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1992 เอกสารค าสอนจุลชีววิทยาเช้ือโรค : เร่ืองความรู้เบ้ืองต้นทางไวรัสวิทยาการแพทย์ ทิพยา เอกลักษณานันท์. 2543 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น

1993 เอกสารค าสอนภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก. MT 3422 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2543 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1994 เอกสารค าสอนวิชากายวิภาคศาสตร์. AN 2213 บังอร ฉางทรัพย์. 2543 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1995 เอกสารค าสอนวิชาพยาธิวิทยา. PA 2202 ไพศาล ลีละชัยกุล. 2543 11 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1996 เอกสารค าสอนวิชาโลกทัศน์กับการด าเนินชีวิต. GE 1003 ธีรโชติ เกิดแก้ว ... [และคนอ่ืนๆ] 2543 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1997 เอกสารประกอบค าสอนวิชากายวิภาคศาสตร์. AN 2213 บังอร ฉางทรัพย์. 2543 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1998 เอกสารประกอบค าสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ I. AN 2184 บังอร ฉางทรัพย์. 2543 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1999 Chula's atlas of basic human anatomy วิไล ชินธเนศ ... [และคนอ่ืนๆ] 2542 5 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2000 กลไกลสร้างผู้น า ทิช่ี, โนเอล เอ็ม. 2542 2 เออาร์ บิซิเนส เพรส

2001 การจัดเก็บและการค้นคืนสารนิเทศ มาลี ไชยเสนา 2542 3 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

2002 การใช้บริการห้องสมุดและการเขียนรายงานการค้นคว้า สุทธิลักษณ์ อ าพันวงศ์. 2542 1 ไทยวัฒนาพานิช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  92    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2003 การใช้ภาษา ไพบูลย์ ดวงจันทร์. 2542 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2004 การใช้ภาษาไทย กองเทพ เคลือบพณิชกุล 2542 1 โอเดียนสโตร์

2005 การใช้ยาบ าบัดอาการ เรวดี ธรรมอุปกรณ์. 2542 1 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2006 การถ่ายเทความร้อน พงษ์เจต พรหมวงศ์. 2542 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าฯ

2007 การวิเคราะห์การถดถอย ทรงศิริ แต้สมบัติ. 2542 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2008 การศึกษาปัญหาการเขียนภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัย… ทัศพร เกตุถนอม. 2542 9 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2009 เขียนให้ถูกเขียนอย่างไร สุภา พ้ืนนาค 2542 2 สวนหนังสือ

2010 ความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ ธีระพร วีระถาวร. 2542 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2011 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับทฤษฎีการวัดสี - 2542 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

2012 ค าศัพท์สรีรวิทยา (2542) - 2542 2 เท็กซ์แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคช่ัน

2013 คิดแบบผู้น า : มองอนาคตธุรกิจผ่านสายตานักธุรกิจและนักวิชาการระดับโลก เคิร์ตซ์แมน, โจเอล, บก. 2542 3 เออาร์ บิซิเนส เพรส

2014 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น จ ารูญศรี พุ่มเทียน. 2542 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2015 เคมี 2500 ข้อ ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2542 1 โอเดียนสโตร์

2016 เคมี เล่ม 1 แชง, เรย์มอนด์. 2542 6 แมคกรอฮิล

2017 เคมีท่ัวไป. เล่ม 2 - 2542 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2018 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์. 1 - 2542 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2019 จักษุวิทยา อภิชาติ สิงคาลวณิช, บก. 2542 1 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

2020 โจทย์ 2000 ข้อคณิตศาสตร์ดีสครีต ลิปชูทซ์, ซีมัวร์. 2542 3 แมคกรอฮิล

2021 โจทย์ 2500 ข้อสมการเชิงอนุพันธ์ บรอนสัน, ริชาร์ด. 2542 3 แมคกรอฮิล

2022 ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล - 2542 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2023 ชีวเคมีทางการแพทย์ ธาดา สืบหลินวงศ์. 2542 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2024 ชีววิทยา - 2542 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  93    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2025 เทคนิคการค้นคว้าวิทยาการ สุพัตรา ชุมเกตุ. 2542 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2026 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง สุรินทร์ นิยมางกูร. 2542 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2027 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ สมุทร เซ็นเชาวนิช 2542 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2028 ป้ันดาวให้เป็นดาวรุ่ง : การพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสู่ความเป็นผู้น ายุคใหม่ แมคคอล, มอร์แกน ดับเบิลยู. 2542 2 เออาร์ บิซิเนส เพรส,

2029 โปรตีนท่ีพบใน Body fluid : การประยุกต์ทางการแพทย์ วารุณี เกียรติดุริยกุล. 2542 1 คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

2030 ผู้น าเหนือผู้น า คูซ, เจมส์ เอ็ม. 2542 2 เออาร์ บิซิเนส เพรส

2031 พจนานุกรม จีน-ไทย เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ. 2542 2 รวมสาส์น

2032 พจนานุกรม จีน-ไทย (ฉบับใหม่) เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ. 2542 6 รวมสาส์น

2033 พจนานุกรมรูปภาพไทย-อังกฤษ ส่ีสี ร่างกายของเรา - 2542 1 ดวงกมล

2034 พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม. 2542 1 รวมสาส์น

2035 พาไปดูฝร่ังเขาออกเสียง เศรษฐวิทย์ 2542 1 เจนเดอร์เพรส

2036 พีชคณิตเชิงเส้น ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2542 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2037 พูดจาภาษาดอกไม้ ประยอม ซองทอง 2542 1 ต้นอ้อ 1999

2038 ภาวะผู้น า กวี วงศ์พุฒ. 2542 2 บี.เค. อินเตอร์ปรนท์

2039 ภาษาของเรา. ชุดท่ี 2 จ านงค์ ทองประเสริฐ 2542 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

2040 ภาษาไทยไขขาน จ านงค์ ทองประเสริฐ 2542 8 ต้นอ้อ 1999

2041 ภาษาไทยนอกจอ อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล 2542 2 นานมีบุ๊คส์

2042 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน ประยอม ซองทอง 2542 1 ต้นอ้อ 1999

2043 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบค้น สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. 2542 1 เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคช่ัน

2044 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและสืบค้น ศศิธร ธัญลักษณานันท์... [และคนอ่ืน ๆ] 2542 1 เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคช่ัน

2045 ภาษาไทยวันน้ี เล่ม 3 ส านวนไทยในการส่ือสาร ฐะปะนีย์ นาครทรรพ. 2542 2 สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงฯ

2046 ภาษาวรรณนา : วิวัฒน์และวิบัติของภาษาไทย เปล้ือง ณ นคร 2542 1 ข้าวฟ่าง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  94    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2047 ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ เอ้ือน เล่งเจริญ 2542 2 รวมสาส์น

2048 เภสัชวิทยา เล่ม 1 - 2542 2 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

2049 รวมโจทย์เคมีอินทรีย์ สุนันทา วิบูลย์จันทร์. 2542 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

2050 ระบบข่าวสารเพ่ือการบริหาร จิดาภัส สัมพันธ์สมโภชน์. 2542 1 วังอักษร

2051 รายงานผลการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย - 2542 1 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และฯ

2052 โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย : ความเช่ือเร่ืองผีของไทยโซ่ง เรณู เหมือนจันทร์เชย. 2542 3 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือฯ

2053 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต - 2542 1 เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคช่ัน

2054 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต - 2542 1 เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคช่ัน

2055 สรีรวิทยาของแบคทีเรีย พวงพร โชติกไกร. 2542 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2056 สุขภาพเพ่ือชีวิต สุชาติ โสมประยูร, บรรณาธิการ 2542 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2057 สุดยอดวิทยาศาสตร์ หายนภัยสรรพชีวิต GMOs : ชีวิตวิปริตพันธ์ุ - 2542 1 โครงการวิถีทรรศน์

2058 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 2 กฤษณา ชุติมา. 2542 3 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2059 หลักภาษาไทย สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 2542 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

2060 องค์การและการจัดการ บรรยงค์ โตจินดา. 2542 7 รวมสาส์น (1977)

2061 อาชีวเวชศาสตร์ ฉบับพิษวิทยา - 2542 8 สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย

2062 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2063 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2064 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2065 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2066 เอกสารค าสอนวิชาพยาธิวิทยา. PA 2202 ไพศาล ลีละชัยกุล. 2542 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2067 เอกสารค าสอนวิชาภาษาไทยกับการส่ือสาร. GE 1043 ทัศพร เกตุถนอม ... [และคนอ่ืนๆ] 2542 9 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2068 เอกสารค าสอนวิชาภาษาไทยกับการส่ือสาร. GE 1043 ทัศพร เกตุถนอม ... [และคนอ่ืนๆ] 2542 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  95    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2069 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพยาธิวิทยา. PA 2202 ไพศาล ลีละชัยกุล. 2542 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2070 เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาเพ่ือการด ารงชีวิต. GE 1092 อัจฉรา บัวเลิศ ... [และคนอ่ืนๆ] 2542 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2071 เอกสารประกอบค าสอนวิชากายวิภาคศาสตร์. AN 2213 บังอร ฉางทรัพย์. 2542 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2072 เอกสารประกอบค าสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ I. AN 2184 บังอร ฉางทรัพย์. 2542 10 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2073 กดจุดหยุดอาการประสาทเส่ือม สิตางศ์ุ. 2541 1 แสงดาว

2074 เกร็ดความรู้ 2 ภาษาไทย-อังกฤษ : เพ่ือสาระรอบรู้ควบคู่ทักษะทางภาษา นิพนธ์ กาบสลับพล 2541 1 ทฤษฎี

2075 เคมี. เล่ม 1 - 2541 1 อักษรเจริญทัศน์

2076 เคมี. เล่ม 2 - 2541 1 อักษรเจริญทัศน์

2077 เคมีท่ัวไป 2 สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์. 2541 3 โอ.เอ.พร้ินต้ิงเฮาส์

2078 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์. 1 - 2541 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2079 ตรรกวิทยาท่ัวไป กีรติ บุญเจือ. 2541 2 ไทยวัฒนาพานิช

2080 ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์เคมีอินทรีย์ ไมซ์ลิด, แฮร์เบอร์ท. 2541 5 แมคกรอฮิล อินเตอร์เนช่ันแนลฯ

2081 เทคนิคการคิดคณิตศาสตร์ อ านวย เลิศชยันตี. 2541 1 ศิลปสนองการพิมพ์

2082 เทคนิคพ้ืนฐานทางปรสิตวิทยา ชูมณี ละม่อม. 2541 5 คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

2083 ประโยคและศัพท์ ขัติยะ ราชบังสา 2541 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2084 พจนานุกรม จีน-ไทย (จีนกลาง กวางตุ้ง แต้จ๋ิว) เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ. 2541 1 รวมสาส์น

2085 พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับนักเรียน (จีนกลาง กวางตุ้ง แต้จ๋ิว) เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ. 2541 3 รวมสาส์น

2086 พจนานุกรมแพทยศาสตร์ วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม.                                                                          2541 8 รวมสาส์น

2087 พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ เคมี : ฉบับภาพประกอบ - 2541 1 โปรดัคททีฟ บุ๊ค

2088 พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ พนิดา เอกอะไพกุล 2541 1 -

2089 พิษรอบตัว : การรักษาและการแก้พิษ - 2541 1 เอ.ที. แอนด์ เอ็น อินเตอร์เนช่ันแนล

2090 ฟิสิกส์ 1 - 2541 21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  96    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2091 ฟิสิกส์ 2 - 2541 22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2092 ฟิสิกส์ 2 - 2541 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2093 ภาษาไทยธุรกิจ แก้วตา กรุงวงศ์ 2541 1 เฟิสท์ ออฟเซท

2094 ภาษาไทยธุรกิจ เอกฉัท จารุเมธีชน. 2541 3 โอเดียนสโตร์

2095 ภาษาไทยวันน้ี เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาฯ 2541 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

2096 ภาษาไทยวันน้ี เล่ม 2 สมพร จารุนัฏ 2541 1 สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการฯ

2097 ภาษาอังกฤษมูลฐาน 1 อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์. 2541 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2098 เภสัชวิทยา. เล่ม 2 - 2541 3 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

2099 มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ : ศรีษะและคอ เล่ม 2 - 2541 3 เยียบุ๊คพับลิชเชอร์

2100 รายงานการวิจัยเร่ืองอินเตอร์เน็ต : บริการอ้างอิงของห้องสมุด นฤตย์ น่ิมสมบูรณ์ 2541 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2101 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย : การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง และราชาศัพท์ ผะอบ โปษะกฤษณะ, คุณหญิง. 2541 1 รวมสาส์น (1977)

2102 ลักษณะภาษาไทย บรรจบ พันธุเมธา 2541 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2103 วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย บุญชม ศรีสะอาด. 2541 1 สุวีริยาสาส์น

2104 วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย เล่ม 1 บุญชม ศรีสะอาด. 2541 3 สุวีริยาสาส์น

2105 วิธีศึกษาภาษาอังกฤษจากข่าว สวาสด์ิ พรรณา 2541 3 รวมสาส์น

2106 ศัพท์และอภิธานศัพท์ทางชีววิทยา ศิริพรต ผลสินธ์ุ. 2541 2 ดี.ดี. บุ๊คสโตร์

2107 สุนทรียภาพในภาษาไทย ดวงมน จิตร์จ านงค์ 2541 2 ศยาม

2108 หนังสือโรคหนอนพยาธิประกอบภาพ - 2541 2 กองโรคติดต่อท่ัวไป กรมควบคุมโรคฯ

2109 หนังสืออ่านเพ่ิมเติมวิชาคณิตศาสตร์ ทรงสามมติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - 2541 1 กรมวิชาการและกระทรวงศึกษา

2110 หลักการตลาด สุวิทย์ เปียผ่อง. 2541 1 -

2111 หลักการตลาด วิเชียร วงศ์ณิชชากุล. 2541 20 พิมพ์ลดา คอมพ้ิวกราฟฟิค การพิมพ์

2112 หลักการวินิจฉัยและรักษาภาวะเป็นพิษ-สารพิษ สมิง เก่าเจริญ. 2541 5 หมอชาวบ้าน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  97    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2113 หลักเคมี 1 : ทฤษฎี โครงสร้าง ปฏิกิริยา ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2541 1 โอเดียนสโตร์

2114 อณูชีววิทยาทางการแพทย์ - 2541 2 เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน

2115 เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง). หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2116 เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง). หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2117 เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2118 เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร์. หน่วยท่ี 11-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2119 เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร์. หน่วยท่ี 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2120 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2121 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2122 เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2123 เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2124 101 โครงงานคณิตศาสตร์ โบลท์, ไบรอัน. 2540 5 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

2125 Atlas of medical parasitology with 456 colour illustrations - 2540 1 ที.พี. พร้ินท์

2126 Basic English book 2 : essential words using นักวิชาการภาษาอังกฤษ 2540 2 เอสแอนด์เคบุ๊คส์

2127 Clinical diagnostic microbiology 508302 : Laborayory manual department… มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540 1 คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่

2128 Quick quiz English ทรงศักด์ิ สฤษฎีชัยกุล, บรรณาธิการ 2540 2 สถาบันพัฒนาการศึกษาแบบฯ

2129 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร สมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์. 2540 5 โอเดียนสโตร์

2130 การเขียนอนุเฉทชนิดต่างๆ เอมอร ดิสปัญญา 2540 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2131 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ นิแวเต๊ะ หะยีวามิง. 2540 1 โฟร์เพซ

2132 การประเมินความเส่ียงจากพิษของวัตถุอันตราย : หลักการและการประยุกต์ใช้ พาลาภ สิงหเสนี. 2540 4 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2133 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการเขียนภาษาไทย ของ... ทัศพร เกตุถนอม 2540 2 -

2134 การพัฒนาทักษะด้านเทคนิคการส่งเคร่ืองมือผ่าตัดส าหรับผู้ช่วยพยาบาลเพ่ือแก้ไขปัญหา... วิไลพร บุณยฤทธ์ิ. 2540 1 -
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  98    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2135 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2540 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2136 ไขศัพท์จากข่าว. II สรรเสริญ สุวรรณประเทศ 2540 5 วิทยพัฒน์

2137 คณิตศาสตร์ วัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ. 2540 2 มติชน

2138 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เลิศ สิทธิโกศล. 2540 1 สกายบุ๊กส์

2139 เคมีท่ัวไปส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาล โสภณ เริงส าราญ. 2540 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2140 แคลคูลัส 1 - 2540 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2141 จักษุวิทยา อภิชาติ สิงคาลวณิช, บก. 2540 5 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

2142 โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ : ส าหรับเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาปริญญาโท สถาบัน… วิมล พรมจันทร์. 2540 1 PSP

2143 ชีววิทยา - 2540 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2144 ชีววิทยา 2 ปรีชา สุวรรณพินิจ. 2540 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2145 ต าราว่าด้วยการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ มานิต มานิตเจริญ 2540 1 รวมสาส์น

2146 ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์เคมีพ้ืนฐาน โรเซ็นเบอร์, แอล. เจโรมี. 2540 5 แมคกรอฮิล

2147 ทัศนะไอที ครรชิต มาลัยวงศ์. 2540 2 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมฯ

2148 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ วิฑูรย์ ไวยนันท์. 2540 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

2149 ประทีปไทยชุดภาษาและวรรณคดีไทย สมบัติ จ าปาเงิน. 2540 1 โอเดียนสโตร์

2150 ประสาทชีวภาพเชิงเปรียบเทียบ กนกธร ปิยธ ารงรัตน์. 2540 1 โอเดียนสโตร์

2151 พยาธิวิทยากายวิภาค - 2540 1 โอ เอส พร้ินต้ิงเฮ้าส์

2152 พยาธิวิทยากายวิภาคพ้ืนฐาน - 2540 1 โอ เอส พร้ินต้ิงเฮ้าส์

2153 พิชิตคณิตศาสตร์ : กลยุทธ์สู่ความเป็นเย่ียมในการเรียนคณิตศาสตร์ สมิท, ริชาร์ด แมนน่ิง. 2540 2 โรงพิมพ์การศาสนา

2154 พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ - 2540 1 สกายบุ๊กส์

2155 ภาษากับการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปกร. คณะอักษรศาสตร์. 2540 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

2156 ภาษาไทยธุรกิจ พิศเพลิน สงวนพงศ์ 2540 1 วัชรินทร์การพิมพ์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  99    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2157 ภาษาไทยธุรกิจ พิศเพลิน สงวนพงศ์ 2540 3 วัชรินทร์การพิมพ์

2158 ภาษาในสังคมไทย : ความหลากหลาย การเปล่ียนแปลง และการพัฒนา อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ 2540 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2159 ภาษาวรรณนา : วิวัฒน์และวิบัติของภาษาไทย เปล้ือง ณ นคร 2540 2 ข้าวฟ่าง

2160 เภสัชวิทยา 1 - 2540 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2161 เภสัชวิทยา 1 - 2540 5 โรงพิมพ์เท็กซ์แอนด์เจอรนัส

2162 เภสัชวิทยา เล่ม 1 - 2540 5 มหาวิทยาลัยมหิดล

2163 เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล - 2540 7 สามเจริญพาณิชย์

2164 เรขาคณิตวิเคราะห์ ภัทรา เตชาภิวาทย์. 2540 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2165 วิชาอุปกรณ์การแพทย์ส าหรับหอผู้ป่วยหนัก สมศรี ดาวฉาย, บรรณาธิการ 2540 2 สวัสดีการพิมพ์

2166 วิทยาเช้ือราการแพทย์ นงนุช วณิตย์ธนาคม. 2540 16 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2167 วิธีเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ปล่ัง พลอยพรหม 2540 1 รวมสาส์น

2168 วิพากษ์การใช้ภาษาไทย : รวมบทความจากคอลัมน์ ปากกาขนนก สังเกต. ปรีชา ช้างขวัญยืน 2540 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2169 ศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน - 2540 1 ราชบัณฑิตยสถาน

2170 สถิติวิทยาทางการวิจัย ล้วน สายยศ. 2540 3 สุวีริยาสาส์น

2171 สรีรวิทยา - 2540 8 ยุทธรินทร์การพิมพ์

2172 สรีรวิทยาของมนุษย์ส าหรับพยาบาลวิทยาศาสตร์สุขภาพและประชาชน ชัชรินทร์ อังศุภากร. 2540 3 พร้ินต้ิงทราฟฟิค

2173 หนอนพยาธิตัวกลมและการติดเช้ือหนอนพยาธิตัวกลม - 2540 1 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2174 หนอนพยาธิใบไม้ พยาธิตืด ปรสิตอ่ืน ๆ และแมลงท่ีส าคัญทางการแพทย์ - 2540 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2175 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 1 กฤษณา ชุติมา. 2540 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2176 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 2 กฤษณา ชุติมา. 2540 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2177 หลักภาษาไทย สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 2540 1 ไทยวัฒนาพานิช

2178 หลักสถิติ - 2540 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  100    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2179 เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2180 เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2181 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2182 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2183 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2184 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2185 เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2186 เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2187 เอกสารค าสอนประกอบการเรียนวิชา Anatomy - 2540 10 -

2188 เอกสารประกอบการสอนหลักการตลาด ช่ืนอารมณ์ ภาระพฤติ. 2540 1 คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

2189 10 สรีรวิทยากับเทคโนโลยียุคใหม่ : การประชุมวิชาการทางสรีรวิทยา คร้ังท่ี 25 การประชุม...- 2539 2 สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

2190 504 ค าฮิตพิชิตภาษาอังกฤษ บรอมเบอร์ก, เมอร์เรย์ 2539 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2191 Basic English book 1 : tenses นักวิชาการภาษาอังกฤษ 2539 2 เอสแอนด์เคบุ๊คส์

2192 DNA sequencing and gene analysis in life sciences - 2539 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2193 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ วิไล ชินธเนศ. 2539 6 โรงพิมพ์เฟ่ืองฟ้า

2194 การเขียนประโยคต่างๆและอนุเฉท พรสุข บุญสุภา 2539 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2195 การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนปฏิบัติการสรีรวิทยา ธงชัย สุขเศวต. 2539 3 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2196 การพัฒนาไฟฟ้าในประเทศไทย - 2539 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2197 การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพ่ือการตัดสินใจ กัลยา วานิชย์บัญชา. 2539 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2198 การส ารวจการปนเป้ือนของพยาธิในผักสดจากตลาดในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ = A survey of pasasitic contamination in fresh vegetables from the Bangplee district market, samutprakran province สายพิณ แสงหิรัญ. 2539 4 -

2199 ไขศัพท์จากข่าว สรรเสริญ สุวรรณประเทศ 2539 2 วิทยพัฒน์

2200 คณิตศาสตร์เทคนิค 1 ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์. 2539 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  101    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2201 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์. 2539 1 -

2202 ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ ธีระพร วีระถาวร. 2539 2 วิทยพัฒน์

2203 คู่มือหลักชีววิทยา. BI 115 (H) พงศ์พันธ์ุ กองทอง 2539 1 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

2204 เคมีท่ัวไป. เล่ม 2 - 2539 2 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2205 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น เกษร พะลัง. 2539 2 ไทยวัฒนาพานิช

2206 แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ i 2301115 กฤษณะ เนียมมณี. 2539 15 พิทักษ์การพิมพ์

2207 จักรกลของร่างกาย - 2539 50 ซูเปอร์ ไอคิว

2208 เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยสถิติปี 2520-2539 ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์. 2539 2 ชมรมเด็ก

2209 ชีวเคมีทางการแพทย์ ธาดา สืบหลินวงศ์. 2539 12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2210 ชุดรวมข้อสอบคณิตศาสตร์ (นิด้า) - 2539 1 ฝ่ายวิชาการสถาบัน OPINION

2211 ดรรชนีวารสารไทยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : การประยุกต์ใช้… สุนทรี รสสุธาธรรม. 2539 4 -

2212 ตรรกวิทยา ชัชชัย คุ้มทวีพร. 2539 1 ศูนย์วิจัยและผลิตต ารา มหาวิทยาลัยเกริก

2213 ตรรกวิทยาท่ัวไป กีรติ บุญเจือ. 2539 1 ไทยวัฒนาพานิช

2214 ต าราปรสิตวิทยาทางการแพทย์ - 2539 16 เมดิคัล มีเดีย

2215 ทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติข้ันต้น อ านวย มณีศรีวงศ์กูล. 2539 2 โอเดียนสโตร์

2216 ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ดีสครีต ลิบชูทซ์, ซีมัวร์. 2539 1 แมคกรอฮิล

2217 ทักษะการเขียนภาษาไทย ดวงใจ ไทยอุบุญ 2539 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2218 เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ ทรงศิริ แต้สมบัติ. 2539 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

2219 แบบจ าลองเชิงสาเหตุภาวะสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวท่ีดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง สายพิณ เกษมกิจวัฒนา. 2539 1 -

2220 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2221 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2222 ประสาทสรีรวิทยา ราตรี สุดทรวง. 2539 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  102    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2223 ประสาไทย นิคม เขาลาด 2539 1 ณ คม

2224 โปรแกรมส่ังงานในการประมวลข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้ภาษาโคบอล แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม. 2539 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2225 พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับใหม่ เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ. 2539 1 รวมสาส์น

2226 พจนานุกรมค าพ้อง ค าจีน-ค าไทย เกาเฟย. 2539 4 อักษรวัฒนา

2227 พยาธิวิทยาเบ้ืองต้น เล่ม 1 - 2539 20 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2228 พยาธิวิทยาเบ้ืองต้น เล่ม 2 - 2539 20 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2229 พับกระดาษ สู่แนวคิด คณิตศาสตร์ : Mathematics through paper folding - 2539 1 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

2230 พีชคณิตย์เชิงเส้น ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2539 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2231 ฟิสิกส์ 1 - 2539 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2232 ฟิสิกส์ 2 - 2539 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2233 โฟลไซโทเมทรี โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์. 2539 2 วงตะวัน

2234 ภาษาของเรา จ านงค์ ทองประเสริฐ 2539 8 ต้นอ้อ แกรมม่ี

2235 ภาษาของเรา. ชุดท่ี 1 จ านงค์ ทองประเสริฐ 2539 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

2236 ภาษาไทย 2 ประภาศรี สีหอ าไพ ... [และคนอ่ืนๆ] 2539 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2237 เภสัชวิทยา - 2539 2 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

2238 รวมโจทย์เคมีอินทรีย์ สุนันทา วิบูลย์จันทร์. 2539 4 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

2239 รายงานการวิจัยเร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6…คม ทองพูล. 2539 1 ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี

2240 วิทยาภูมิคุ้มกันเบ้ืองต้น - 2539 9 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

2241 ศิลปะการใช้ภาษา สุจริต เพียรชอบ 2539 2 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

2242 สถิตินอนพาราเมตริก อ านวย เลิศชยันตี. 2539 1 โรงพิมพ์ศิลปสนองการพิมพ์

2243 สนทนาภาษาจีนกลางส าหรับการท่องเท่ียว เจิง ฟู่เจิน. 2539 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

2244 สรีรวิทยา - 2539 5 โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันฯ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  103    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2245 สาระน่ารู้ขอดเกร็ดร่างกาย กาเนอรี, แอนิตา. 2539 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2246 หลักการตลาด ธงชัย สันติวงษ์. 2539 4 ไทยวัฒนาพานิช

2247 หลักการตลาด สุวิช แย้มเผ่ือน. 2539 1 ไนน์ (1984)

2248 หลักการตลาด สุณิสา วิลัยรักษ์. 2539 1 -

2249 หลักการทางพิษวิทยา ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว 2539 4 มหาวิทยาลัยมหิดล

2250 หลักเคมี 1 : ทฤษฎี โครงสร้าง ปฏิกิริยา ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2539 1 โอเดียนสโตร์

2251 หลักเคมีท่ัวไป เล่ม 1 กฤษณา ชุติมา. 2539 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2252 หลักภาษาไทย : อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ อุปกิตศิลปสาร, พระยา. 2539 1 ไทยวัฒนาพานิช

2253 หลักสถิติเบ้ืองต้น ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์. 2539 2 สุวีริยาสาส์น

2254 องค์การและการจัดการ : ฉบับสมบูรณ์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอ่ืน ๆ]. 2539 1 พัฒนาศึกษา

2255 องค์การและการบริหาร : การศึกษาการจัดการแผนใหม่ ธงชัย สันติวงษ์. 2539 4 ไทยวัฒนาพานิช

2256 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ - 2539 1 โรงพิมพ์การศาสนา

2257 เอกสารการสอนชุดวิชาการตลาดระหว่างประเทศ. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2258 เอกสารการสอนชุดวิชาการตลาดระหว่างประเทศ. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2259 เอกสารการสอนชุดวิชาความคิดเชิงวิเคราะห์. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2260 เอกสารการสอนชุดวิชาความคิดเชิงวิเคราะห์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2261 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2262 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2263 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2264 Clinical diagnostic microbiology 508302 : Laborayory manual department of clinical...มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2265 Gross anatomy in the practice of medicine : ส าหรับใช้ประกอบการเรียนกระบวนวิชา... เตชะทัต เตชะเสน. 2538 10 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

2266 Gross anatomy in the practice of medicine : ส าหรับใช้ประกอบการเรียนกระบวนวิชา... เตชะทัต เตชะเสน. 2538 10 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  104    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2267 Precalc helper มิลเลอร์, โรเบิร์ต. 2538 1 แมคกรอฮิล อินเตอร์เนช่ันแนลฯ

2268 การเขียนเชิงสาธก ธัญพงศ์ มูลสุวรรณ 2538 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2269 การใช้ภาษาไทย. 1 - 2538 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2270 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการอาชีพ 2 ทิพวรรณ หอมพูล 2538 3 วังอักษร

2271 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ นงเยาวดี พัฒนาวงศ์ธรรม. 2538 2 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

2272 คณิตศาสตร์เบ้ืองต้น - 2538 1 ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี ม.ศรีปทุม

2273 ความยอกย้อนของภาษา สอ เสถบุตร 2538 2 ผู้จัดการ

2274 ค าไทยใช้สนุก จงจิต นิมมานนรเทพ 2538 3 นานมีบุ๊คส์

2275 คู่มือการปฏิบัติงานเร่ืองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค - 2538 1 กรมควบคุมโรคติดต่อ 

2276 คู่มือช าแหละร่างอาจารย์ใหญ่ ส าหรับนักศึกษาแพทย์ เตชะทัต เตชะเสน. 2538 10 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

2277 คู่มือปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป - 2538 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2278 เคมี. เล่ม 1 - 2538 10 อักษรเจริญทัศน์

2279 เคมี. เล่ม 2 - 2538 8 อักษรเจริญทัศน์

2280 เคมีฟิสิกัล 2 ปรีชา พหลเทพ. 2538 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2281 เคมีอนินทรีย์ 1 นิตยา แซ่ซ้ิม. 2538 6 โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา

2282 แคลคูลัส 1 - 2538 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2283 แคลคูลัส I มิลเลอร์, โรเบิร์ต. 2538 1 แมคกรอฮิล อินเตอร์เนช่ันแนลฯ

2284 แคลคูลัส II มิลเลอร์, โรเบิร์ต. 2538 1 แมคกรอฮิล อินเตอร์เนช่ันแนลฯ

2285 แคลคูลัส เล่ม 3 อรุณ เจริญราช. 2538 2 พิทักษ์การพิมพ์

2286 จิตวิทยาธุรกิจ เริงชัย หม่ืนชนะ. 2538 1 โอ.เอส. พร้ินต้ิง เฮ้าส์

2287 จุลศัลยศาสตร์นรีเวชวิทยา กอบจิตต์ ลิมปพยอม 2538 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2288 ชีวเคมี. เล่ม 1 โมเลกุลชีวภาพ ดาวัลย์ ฉิมภู่. 2538 7 ประกายพรึก
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  105    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2289 ต้มย าค าไทย จงจิต นิมมานนรเทพ 2538 2 นานมีบุ๊คส์

2290 ตรรกศาสตร์ : ศิลปะแห่งการนิยามความหมายและการให้เหตุผล จ านงค์ ทองประเสริฐ. 2538 1 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระฯ

2291 ต าราว่าด้วยการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ มานิต มานิตเจริญ 2538 1 รวมสาส์น

2292 ทรัพยากรสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า สุกานดา ดีโพธ์ิกลาง ... [และคนอ่ืนๆ] 2538 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2293 ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ไอยเรส, แฟรงก์. 2538 1 แมคกรอฮิล อินเตอร์เนช่ันแนลฯ

2294 ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ฟิสิกส์พ้ืนฐาน บูสซ์, เฟรดเดอร์ริค เจ. 2538 1 แมคกรอฮิล อินเตอร์เนช่ันแนลฯ

2295 ทฤษฎีและวิธีการส ารวจตัวอย่าง สุชาดา กีระนันทน์. 2538 2 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2296 ทักษะและกระบวนการให้การปรึกษา สุรินทร์ รณเกียรติ. 2538 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2297 เทคนิคทางเคมี ประเสริฐ ศรีไพโรจน์. 2538 5 ประกายพรึก

2298 เทคโนโลยีไลโปโซม อรัญญา มโนสร้อย. 2538 5 หจก.ไอเดีย สแควร์

2299 แนวการศึกษาชุดวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์. หน่วยท่ี 12-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2300 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2301 แบบฝึกหัดและเทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์แคลคูลัส วิชัย ทิพณีย์. 2538 15 ที.พี.พร้ินท์

2302 ประมวลสาระชุดวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์. หน่วยท่ี 8-11 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2303 ปัญหาการใช้ภาษาไทยถึงข้ันวิกฤตจริงหรือ กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาฯ 2538 2 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

2304 ผู้น าระดับโลก มอยเชอร์, เฮลมุช. 2538 1 แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็นเตอร์ฯ

2305 พยาธิวิทยากายวิภาค - 2538 5 โอ เอส พร้ินต้ิงเฮ้าส์

2306 พยาธิวิทยากายวิภาคพ้ืนฐาน - 2538 2 โอ เอส พร้ินต้ิงเฮ้าส์

2307 พัฒนาการของแบบทดสอบภาวะสารูปสนิทดี (พ.ศ.2532-2536) วรรณี ธนไพศาลกิจ. 2538 1 -

2308 พูดจาภาษาไทย นิตยา กาญจนะวรรณ 2538 2 โอเดียนสโตร์

2309 ฟิสิกส์ 1 - 2538 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2310 ฟิสิกส์ 2 - 2538 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  106    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2311 ฟิสิกส์ 2 อนันตสิน เตชะก าพุช. 2538 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2312 ฟิสิกส์เบ้ืองต้นและพ้ืนฐาน วิชิต กฤษณะภูติ. 2538 2 โอเดียนสโตร์

2313 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย. เล่ม 1 ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์. 2538 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2314 ภาษาไทย 1 ไพฑรูย์ สินลารัตน์. 2538 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2315 ภาษาไทยธุรกิจ 2 ทิพวรรณ หอมพูล 2538 1 วังอักษร

2316 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ตวงรัตน์ คูหเจริญ. 2538 3 ธีรพงษ์การพิมพ์

2317 ภาษาไทยวันละค า 2534 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2318 ภาษาไทยไอที นิตยา กาญจนะวรรณ 2538 3 สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์

2319 แม่ไม้ค าไทย จงจิต นิมมานนรเทพ 2538 4 นานมีบุ๊คส์

2320 แมลงและสัตว์ขาปล้องท่ีส าคัญทางการแพทย์ พิไล พูลสวัสด์ิ. 2538 5 ที.พี.พร้ินท์

2321 เรขาคณิตโพรเจคทีฟ สมภพ ไกรโรจนานันท์. 2538 5 โอเดียสแควร์

2322 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย : การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง และราชาศัพท์ ผะอบ โปษะกฤษณะ, คุณหญิง. 2538 1 รวมสาส์น (1977)

2323 วิธีการทางสถิติกับผลการทดลอง อุษา ช่อผล. 2538 10 โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา

2324 วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย เล่ม 2 บุญชม ศรีสะอาด. 2538 2 สุวีริยาสาส์น

2325 ศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน - 2538 4 ราชบัณฑิตยสถาน

2326 ศิลปการขาย ด ารงศักด์ิ ชัยสนิท. 2538 2 วังอักษร

2327 ศิลปการเป็นผู้น า ชาญชัย อาจินสมาจาร. 2538 1 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพฯ

2328 สนุกกับภาษาไทย เล่ม 1 ช่วย พูลเพ่ิม 2538 3 ดอกหญ้า

2329 สรีรวิทยาของผู้สูงอายุ ชูศักด์ิ เวชแพศย์. 2538 9 ศุภวนิชการพิมพ์

2330 สารานุกรมเคมี ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา สมพร ธรรมาพิทักษ์กุล. 2538 1 โฟรเพซ

2331 เสน่ห์ค าไทย จงจิต นิมมานนรเทพ 2538 2 นานมีบุ๊คส์

2332 หลักการตลาด วิมล จิโรจพันธ์ุ. 2538 1 โอเดียนสโตร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  107    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2333 หลักการตลาด ประไพศรี อินทรองพล. 2538 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ

2334 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 1 กฤษณา ชุติมา. 2538 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2335 เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2336 เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2337 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2338 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2339 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการทางคลินิกเก่ียวกับจุลชีว ปรสิต และภูมิคุ้มกัน. หน่วยท่ี 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2340 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการทางคลินิกเก่ียวกับจุลชีว ปรสิต และภูมิคุ้มกัน. หน่วยท่ี 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2341 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2342 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2343 เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 12-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2344 เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2345 เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2346 เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทย. 1 510-140 - 2538 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2347 ฮอร์โมน : กลไกและการออกฤทธ์ิร่วม นทีทิพย์ กฤษณามระ.                                                                          2538 8 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

2348 Chula's atlas of basic human anatomy วิไล ชินธเนศ ... [และคนอ่ืนๆ] 2537 4 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาศาสตร์

2349 English idioms : new all idioms you need for studying in English สมชาย ชัยธนะตระกูล 2537 1 Page Publishing

2350 PCR ในโรคติดต่อ : รายงานของคณะผู้เช่ียวชาญเพ่ือพัฒนาและน าเอาวิธีการของ PCR... - 2537 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2351 กายวิภาคศาสตร์ท่ัวไป - 2537 26 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

2352 การเขียนเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจในภาษาอังกฤษ อุบลรัตน์ เต็งไตรรัตน์. 2537 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2353 การใช้ภาษาไทย. 2 - 2537 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2354 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2537 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  108    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2355 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2537 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2356 กีฏวิทยา - อะคาโรวิทยา การแพทย์ และสัตวแพทย์ สัมฤทธ์ิ สิงห์อาษา. 2537 5 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2357 เกร็ดภาษาหนังสือไทย เล่ม 1 ส. พลายน้อย 2537 3 ดอกหญ้า

2358 เกร็ดภาษาหนังสือไทย เล่ม 2 ส. พลายน้อย 2537 1 ดอกหญ้า

2359 คณิตศาสตร์เข้าปริญญาโท - 2537 1 ที.จี.อาร์.อี. (ประเทศไทย)

2360 คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต เสรี นังคลา. 2537 2 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

2361 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ ประสาร ไชยณรงค์. 2537 1 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู

2362 ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ ธีระพร วีระถาวร. 2537 1 อักษัรกราฟฟิก

2363 ความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ ธีระพร วีระถาวร. 2537 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2364 ความน่าจะเป็นและสถิติ - 2537 3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2365 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ สุพัตรา บุญมาก,--น.ต. หญิง. 2537 7 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2366 คู่มือเคมีฟิสิกัล 1 วิชัย ธรานนท์. 2537 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2367 เคมีท่ัวไป 2 มานพ พราหมณโชติ. 2537 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2368 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 ฉบับรวบรัด ลัดดา มีศุข. 2537 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2369 เคมีฟิสิกัล 1 วิชัย ธรานนท์. 2537 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2370 แคลคูลัส เล่ม 1 - 2537 1 พิทักษ์การพิมพ์

2371 แคลคูลัส เล่ม 2 อนัญญา อภิชาตบุตร. 2537 1 พิทักษ์การพิมพ์

2372 จิตใจผู้จัดการ จิตวิญญาณผู้น า ฮิคแมน, เครก อาร์. 2537 1 เอ็ม บี เอ

2373 ชีวเคมีทางการแพทย์ ธาดา สืบหลินวงศ์. 2537 13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2374 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ สมุทร เซ็นเชาวนิช 2537 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2375 แนวการศึกษาชุดวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์. หน่วยท่ี 1-3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2376 แนวการศึกษาชุดวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์. หน่วยท่ี 4-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  109    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2377 แนวการศึกษาชุดวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์. หน่วยท่ี 8-11 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2378 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาวิทยาการทางคลินิกเก่ียวกับจุลชีว ปรสิต และภูมิคุ้มกัน. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2379 ปฏิบัติการเคมี 1 วัชรี ชาติกิตติคุณวงศ์. 2537 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2380 ปฏิบัติการชีววิทยา - 2537 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2381 ปฏิบัติการอินทรีย์เคมี 1 ธิติมา รุกขไชยศิริกุล. 2537 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2382 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ วิฑูรย์ ไวยนันท์. 2537 10 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

2383 ประมวลสาระชุดวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์. หน่วยท่ี 1-3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2384 ประมวลสาระชุดวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์. หน่วยท่ี 4-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2385 ประมวลสาระชุดวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์. หน่วยท่ี 8-11 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2386 โปรแกรมส่ังงานในการประมวลข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้ภาษาโคบอล แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม. 2537 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2387 พจนานุกรม จีน-ไทย เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ. 2537 1 รวมสาส์น

2388 พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ - 2537 2 PSP

2389 พิษวิทยา : หลักเบ้ืองต้นประยุกต์อาหารและโภชนาการ แก้ว กังสดาลอ าไพ. 2537 6 สถาบันวิจัยโภชนาการ ม.มหิดล

2390 พีชคณิตเชิงเส้น ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2537 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2391 พีชคณิตระดับอุดมศึกษา ด ารงค์ ทิพย์โยธา. 2537 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2392 ฟิสิกส์ 1 - 2537 1 คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ฯ

2393 ฟิสิกส์ 2 - 2537 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2394 ภัยมืดจากสารพิษ จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก. 2537 8 เค.ยู. บุ๊คเซ็นเตอร์

2395 ภาวะผู้น า : ศิลปะแห่งการจูงใจ ประชุม โพธิกุล, [แปล] 2537 1 วันทิพย์

2396 ภาษาไทยไฮเทค นิตยา กาญจนะวรรณ 2537 2 สุวีริยาสาสน์

2397 ภาษาพาที ส. เช้ือหอม 2537 2 หมึกจีน

2398 ภาษาอังกฤษวันละ 5 นาที. เล่ม 1-2 ทีมงานบอสตัน เบรน กรุ๊ป, แปลและเรียบเรียง2537 2 เอ็ม บี เอ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  110    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2399 เภสัชวิทยา - 2537 20 มหาวิทยาลัยมหิดล

2400 เภสัชวิทยา เล่ม 3 - 2537 8 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหดิล

2401 มนุษย์ ภาวะกายและจิต มุกดา สุขสมาน. 2537 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2402 มหกายวิภาคศาสตร์ เตชะทัต เตชะเสน. 2537 25 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

2403 มหกายวิภาคศาสตร์ เตชะทัต เตชะเสน. 2537 24 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2404 มหกายวิภาคศาสตร์ เตชะทัต เตชะเสน. 2537 25 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

2405 มหกายวิภาคศาสตร์ เตชะทัต เตชะเสน. 2537 25 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

2406 มหกายวิภาคศาสตร์ เตชะทัต เตชะเสน. 2537 25 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

2407 รวมสาระส าคัญจากการประชุมสัมมนา เร่ือง การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีเหมาะสม... การประชุมสัมมนาเร่ืองการใช้เทคโนโลยี...2537 1 โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

2408 ระบบประสาท ยุวดี วงษ์กระจ่าง...[และคนอ่ืน ๆ] 2537 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2409 ระบบประสาท 1 กนกวรรณ ติลกสกุลชัย. 2537 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2410 วิชาอุปกรณ์การแพทย์ส าหรับหอผู้ป่วยหนัก สมศรี ดาวฉาย, บรรณาธิการ 2537 3 โรงพยาบาลศิริราช

2411 วิทยาภูมิคุ้มกัน - 2537 16 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2412 ศิลปการขายช้ันสูง : หลักการขาย ด ารงศักด์ิ ชัยสนิท. 2537 2 วังอักษร

2413 หลักการตลาด สุณิสา วิลัยรักษ์. 2537 8 พี.เอ.ลิฟว่ิง

2414 หลักการตลาด ด ารงศักด์ิ ชัยสนิท. 2537 4 วังอักษร

2415 หลักการตลาด สุวสา ชัยสุรัตน์. 2537 2 ภูมิบัณฑิต

2416 หลักภาษาไทย ก าชัย ทองหล่อ 2537 3 รวมสาส์น

2417 องค์การและการจัดการ ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์. 2537 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2418 เอกสารการสอนชุดวิชาการตลาดระหว่างประเทศ. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2419 เอกสารการสอนชุดวิชาการตลาดระหว่างประเทศ. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2420 เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  111    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2421 เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2422 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2423 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2424 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2425 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2426 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2427 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2428 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการทางคลินิกเก่ียวกับจุลชีว ปรสิต และภูมิคุ้มกัน. หน่วยท่ี 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2429 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการทางคลินิกเก่ียวกับจุลชีว ปรสิต และภูมิคุ้มกัน. หน่วยท่ี 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2430 เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2431 เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2432 เอกสารประกอบการสอนวิชาแคลคูลัส. 1 สุพจน์ ชะนะมา. 2537 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2433 เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตนเอง กรรัตน์ เปล่งข า ... [และคนอ่ืนๆ] 2537 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2434 เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทย. 1 510-140 - 2537 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2435 English for math = ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์ อิทธิ ฤทธาภรณ์. 2536 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2436 การวิเคราะห์เน้ือหาข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหนังสือพิมพ์รายวัน… อัฐพร แจ้งใจ. 2536 1 -

2437 คณิตศาสตร์ II อารมณ์ แสงเพชรส่อง. 2536 15 พิทักษ์การพิมพ์

2438 ค าศัพท์สรีรวิทยา 2536 - 2536 1 สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

2439 เคมี. เล่ม 1 - 2536 10 อักษรเจริญทัศน์

2440 เคมี. เล่ม 2 - 2536 5 อักษรเจริญทัศน์

2441 เคมีท่ัวไปส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาล - 2536 4 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2442 แคลคูลัสเล่ม 1 สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. 2536 2 พิทักษ์การพิมพ์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  112    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2443 ชีววิทยา 1 ปรีชา สุวรรณพินิจ. 2536 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2444 ชีววิทยาท่ัวไป 1 เพ็ญแสง ปุตตะ. 2536 2 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู

2445 ตรรกวิทยาท่ัวไป กีรติ บุญเจือ. 2536 1 ไทยวัฒนาพานิช

2446 ตรรกวิทยาท่ัวไป บุญมี แท่นแก้ว. 2536 11 โอเดียนสโตร์

2447 ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์แคลคูลัส ไอยเรส, แฟรงก์. 2536 2 McGraw-Hill

2448 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ สุภาพ บุณยะรัตเวช. 2536 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2449 ปฏิบัติการชีววิทยา : ส าหรับนิสิตวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์ - 2536 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2450 ปาราสิตสาธารณสุข - 2536 5 มหาวิทยาลัยมหิดล

2451 โปรแกรมส่ังงานในการประมวลข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้ภาษาโคบอล แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม. 2536 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2452 ฟิสิกส์เบ้ืองต้นและพ้ืนฐาน วิชิต กฤษณะภูติ. 2536 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

2453 ฟิสิกส์เพ่ือความเพลิดเพลิน. เล่ม 2 - 2536 3 ส านักงานคณะกรรมการแห่งชาติ

2454 ภาษาไทย ค าง่ายท่ีมักใช้ผิด รุ่งทิวา ศรีวิเชียร 2536 2 โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธ์ิ

2455 ภาษาไทยธุรกิจ : ระดับอุดมศึกษา ปรีชา ช้างขวัญยืน. 2536 9 สร้างสรรค์-วิชาการ

2456 เภสัชวิทยา เล่ม 2 อโนชา อุทัยพัฒน์. 2536 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหดิล

2457 วิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจ เฟรเดอริคสัน, เทอร่ี 2536 1 Post Books

2458 วิธีศึกษาภาษาอังกฤษจากข่าว สวาสด์ิ พรรณา 2536 1 รวมสาส์น

2459 ศัพท์และอภิธานศัพท์ทางชีววิทยา ศิริพรต ผลสินธ์ุ. 2536 3 ดี.ดี. บุ๊คสโตร์

2460 สถิติวิจัย I บุญเรียง ขจรศิลป์. 2536 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2461 สรีรวิทยา - 2536 3 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

2462 สรีรวิทยา 2 - 2536 1 เรือนแก้วการพิมพ์

2463 สรีรวิทยา ตอน หลักการพ้ืนฐานท่ัวไป สกล พงศกร. 2536 4 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2464 สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย ชูศักด์ิ เวชแพศย์. 2536 9 ธรรกมลการพิมพ์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  113    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2465 สรีรวิทยาของมนุษย์ ชูศักด์ิ เวชแพศย์. 2536 1 โรงพิมพ์พรประเสริฐ พร้ินต้ิง

2466 สุนทรียภาพในภาษาไทย ดวงมน จิตร์จ านงค์ 2536 1 ศยาม

2467 หลักการตลาด ธงชัย สันติวงษ์. 2536 11 ไทยวัฒนาพานิช

2468 หลักเคมี 2 : ทฤษฎี โครงสร้าง ปฏิกิริยา ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2536 3 โอเดียนสโตร์

2469 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 1 กฤษณา ชุติมา. 2536 29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2470 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 2 กฤษณา ชุติมา. 2536 24 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2471 หลักภาษาไทย ชาคริต อนันทราวัน 2536 2 โอเดียนสโตร์

2472 หลักภาษาไทย สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 2536 3 ไทยวัฒนาพานิช

2473 หลักภาษาไทย : ตรงตามหลักสูตรสภาการฝึกหัดครูพุทธศักราช 2524 ชาคริต อนันทราวัน 2536 1 โอเดียนสโตร์

2474 องค์การและการจัดการ ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์. 2536 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2475 อินทรีย์เคมี 1 อุดม ก๊กผล. 2536 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2476 เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2477 Atlas of medical parasitology with 456 colour illustrations - 2535 10 ที.พี.พรินท์

2478 Chula's atlas of basic human anatomy วิไล ชินธเนศ ... [และคนอ่ืนๆ] 2535 7 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2479 กล้องจุลทรรศน์และเทคนิคการถ่ายภาพทางชีววิทยา อนันต์ ลือขจร. 2535 2 โอเดียนสโตร์

2480 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา สน่ัน สุขวัจน์. 2535 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

2481 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ร าแพน พรเทพเกษมสันต์. 2535 4 อมรการพิมพ์

2482 การค้นคืนสารนิเทศออนไลน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรฯ 2535 2 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2483 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2535 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2484 การวิเคราะห์ทางพิษวิทยา จิตนา โมกขะเวส. 2535 2 โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

2485 การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ สุชาตา ชินะจิตร. 2535 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2486 ของเหลวในร่างกายมนุษย์ สัญญา ร้อยสมมุติ. 2535 15 พี.บี.ฟอเรนบุ้คส
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  114    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2487 คณิตศาสตร์ III แคลคูลัส I - 2535 25 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

2488 คณิตศาสตร์ท่ัวไป สมวงษ์ แปลงประสพโชค. 2535 2 ชมรมคณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนคร

2489 ความน่าจะเป็นและสถิติ ม่ิงขวัญ เหรียญประยูร. 2535 1 -

2490 ความน่าจะเป็นและสถิติ - 2535 16 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2491 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ สุพัตรา บุญมาก,--น.ต. หญิง. 2535 2 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2492 เคมีท่ัวไป 1 มานพ พราหมณโชติ. 2535 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2493 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 - 2535 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2494 เคมีท่ัวไป. เล่ม 2 - 2535 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2495 เคมีท่ัวไปส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาล - 2535 6 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2496 เคมีอินทรีย์ สุนันทา วิบูลย์จันทร์. 2535 13 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

2497 เคมีอินทรีย์ 1 วารุณี ยงสกุลโรจน์. 2535 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2498 เคมีอินทรีย์ 1 วารุณี ยงสกุลโรจน์. 2535 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2499 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น เกษร พะลัง. 2535 20 ไทยวัฒนาพานิช

2500 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น ประดิษฐ์ มีสุข. 2535 25 โอเดียนสโตร์

2501 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น ร าไพ สิริมนกุล. 2535 6 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2502 ชีวเคมีทางการแพทย์ ธาดา สืบหลินวงศ์. 2535 11 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2503 ตรรกศาสตร์ : ศิลปะแห่งการนิยามความหมายและการให้เหตุผล จ านงค์ ทองประเสริฐ. 2535 1 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2504 ต าราว่าด้วยการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ เอ็ม.เอ็ม.ซี. 2535 2 รวมสาส์น

2505 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกาารประยุกต์ วีนัส พีชวณิชย์. 2535 4 ประกายพรึก

2506 แบบฝึกปฎิบัติวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2507 ปฏิบัติการเคมี 2 กุลยา จงศิริลักษณ์. 2535 8 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2508 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น วารุณี ยงสกุลโรจน์. 2535 5 มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  115    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2509 ปฏิบัติการชีววิทยา - 2535 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2510 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 - 2535 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2511 ปฏิบัติการอินทรีย์เคมี 1 ธิติมา รุกขไชยศิริกุล. 2535 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2512 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ วิฑูรย์ ไวยนันท์. 2535 11 มหาวิทยาลัยมหิดล

2513 ประสาทสรีรวิทยา ราตรี สุดทรวง 2535 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2514 ฝึกเขียนจดหมายภาษาอังกฤษถึงเพ่ือน รติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร 2535 1 บ๊ิกบุ๊ค

2515 ภาษาไทย 2 ประภาศรี สีหอ าไพ ... [และคนอ่ืนๆ] 2535 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2516 ภาษาไทย ท่ีส่ือมวลชนอาจใช้พลาด สน่ัน ปัทมะทิน 2535 6 โอเดียนสโตร์

2517 เภสัชวิทยา เล่ม 3 - 2535 2 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

2518 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 3 โฆสิต ชาติก าแหง. 2535 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2519 วิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจ เฟรเดอริคสัน, เทอร่ี 2535 1 Post

2520 วิธีเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ปล่ัง พลอยพรหม 2535 5 รวมสาส์น

2521 สรีรวิทยา 1 - 2535 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2522 สรีรวิทยา 2 - 2535 3 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

2523 สรีรวิทยาของระบบประสาท ชูศักด์ิ เวชแพศย์. 2535 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชยาบาล ม.มหิดล

2524 หลักการตลาด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2535 13 S.M. Circuit Press

2525 หลักการตลาด สุณิสา วิลัยรักษ์. 2535 3 -

2526 หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเคร่ืองมือ แม้น อมรสิทธ์ิ. 2535 5 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

2527 หลักสถิติ - 2535 2 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2528 ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า ประทีป จรัสรุ่งรวีวร. 2535 2 ต้นอ้อ

2529 เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2530 เอกสารการสอนชุดวิชาความคิดเชิงวิเคราะห์. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  116    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2531 เอกสารการสอนชุดวิชาความคิดเชิงวิเคราะห์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2532 เอกสารการสอนชุดวิชาแคลคูลัสข้ันสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชียล. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2533 เอกสารการสอนชุดวิชาแคลคูลัสข้ันสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชียล. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2534 เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ. เล่มท่ี 2 หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2535 เอกสารประกอบการสอนวิชาแคลคูลัส สุพจน์ ชะนะมา. 2535 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2536 16 ค ากริยาท่ีใช้บ่อยในการสนทนาภาษาอังกฤษ วันดี ม่านศรีสุข 2534 1 บ๊ิกบุ๊ค

2537 Siriraj's gross anatomy : lecture note volume one - 2534 3 มหาวิทยาลัยมหิดล

2538 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ (P.T. 3201) จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย ... [และคนอ่ืนๆ] 2534 1 มหาวิทยาลัยรังสิต

2539 การใช้ภาษาไทย นพดล จันทร์เพ็ญ 2534 2 ต้นอ้อ

2540 การศึกษาเซลล์และสารชีวเคมีในน้ าล้างถุงลมและซีร่ัมของผู้ป่วยมะเร็งปอด สุภาวดี คนชม.                                                                                   2534 1 -

2541 คณิตศาสตร์ 112 แคลคูลัส II - 2534 17 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

2542 คณิตศาสตร์ I อารมณ์ แสงเพชรส่อง. 2534 15 พิทักษ์การพิมพ์

2543 คณิตศาสตร์ท่ัวไป วิรุฬห์ บุญสมบัติ. 2534 2 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544 ความสามารถในการปฏิบัติงานบริหารเวชภัณฑ์ของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขระดับต าบลใน... ขวัญเรือน วัฒนา. 2534 1 -

2545 ค าง่ายใช้ให้ถูก ผจงวาด กมลเสรีรัตน์ 2534 2 สุวิรียาสาส์น

2546 เคมี. เล่ม 2 - 2534 5 อักษรเจริญทัศน์

2547 เคมีท่ัวไป 2 มานพ พราหมณโชติ. 2534 4 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2548 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน พงษ์ทิพย์ โกเมศโสภา. 2534 6 ยูไนเต็ดท์บุ๊คส์

2549 แคลคูลัส : ฉบับเตรียมสอบ วีนัส พีชวณิชย์ 2534 1 ประกายพรึก

2550 ตรรกวิทยา ชัชชัย คุ้มทวีพร. 2534 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551 ตรรกวิทยาท่ัวไป กีรติ บุญเจือ. 2534 12 ไทยวัฒนาพานิช

2552 นานาภาษาไทย เอ้ือน เล่งเจริญ. 2534 2 โอเดียนสโตร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  117    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2553 บาลี-สันสกฤตท่ีเก่ียวกับภาษาไทย ปรีชา ทิชินพงษ์ 2534 2 โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮ้าส์

2554 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2555 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2556 แบบฝึกปฏิบัติไทยศึกษา. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2557 แบบเรียนคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น - 2534 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2558 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น : เอกสารประกอบการสอนวิชา - 2534 1 มหาวิทยาลัยรังสิต

2559 ประสาทวิทยาพ้ืนฐาน กิตติ ล่ิมอภิชาต. 2534 1 ศักด์ิโสภาการพิมพ์

2560 ปาราสิตวิทยาทางการแพทย์ - 2534 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2561 พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ (พร้อมค าอธิบาย ฉบับ ม.ต้น-ปลาย) วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม.                                                                          2534 2 รวมสาส์น

2562 เพลินเพลิดกับวิชาฟิสิกส์ชุดกลศาสตร์ - 2534 1 -

2563 ฟิสิกส์ 1 - 2534 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2564 ฟิสิกส์ 2 - 2534 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2565 ฟิสิกส์แผนใหม่ : ความรู้พ้ืนฐานส าหรับนักฟิสิกส์ ธ ารง เมธาศิริ. 2534 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2566 ภาษาไทยวันละค า กาญจนา นาคสกุล. 2534 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2567 ภาษาและอักษรถ่ิน (เน้นภาคใต้) ฉันทัส ทองช่วย 2534 4 โอเดียนสโตร์

2568 ภาษาอังกฤษเม่ือคุณไปนอก. เล่ม 2 วิภาดา กิตติโกวิท, แปล 2534 1 ยินหยาง

2569 เภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ - 2534 2 สมบูลย์ออฟเซ็ทการพิมพ์

2570 รากฐานเรขาคณิต สิริวรรณ ต้ังจิตวัฒนะกุล. 2534 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2571 เรียนอังกฤษจากเร่ืองโรบินสัน ครูโซ ดีโฟว์, แคเนียล 2534 2 ทฤษฎี

2572 วิธีอ่านและแปลข่าวหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ สวัสด์ิ พรรณา 2534 2 โอเดียนสโตร์

2573 สถิติเพ่ือการวิจัยค านวณด้วยภาษา BASIC ประคอง กรรณสูต. 2534 1 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2574 สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย จรัญ จันทลักขณา. 2534 6 ไทยวัฒนาพานิช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  118    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2575 หลักการตลาด ปรียา วอนขอพร ... [และคนอ่ืนๆ] 2534 15 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2576 หลักการตลาด [ปรับปรุงใหม่] พิบูล ทีปะปาล. 2534 7 สถาบันราชภัฎ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2577 หลักภาษาไทย สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 2534 2 ไทยวัฒนาพานิช

2578 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : การใช้ภาษา. เล่มท่ี 1 หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2579 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : การใช้ภาษา. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2580 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 1. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2581 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 1. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2582 Chula's atlas of basic human anatomy วิไล ชินธเนศ ... [และคนอ่ืนๆ] 2533 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาศาสตร์

2583 Numbers in English = การอ่านตัวเลขในภาษาอังกฤษ มัสสุ, ซูคาซะ 2533 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2584 Siriraj's gross anatomy (lecture note) : atlas gross anatomy - 2533 4 มหาวิทยาลัยมหิดล

2585 กลศาสตร์ I. 420211 ศิวาพร สหวัฒน์. 2533 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

2586 กายวิภาคศาสตร์ระบบการเคล่ือนไหว - 2533 2 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

2587 การใช้บริการห้องสมุดและการเขียนรายงานการค้นคว้า สุทธิลักษณ์ อ าพันวงศ์. 2533 3 ไทยวัฒนาพานิช

2588 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2533 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2589 คณิตศาสตร์ท่ัวไป - 2533 2 อักษรเจริญทัศน์

2590 ความน่าจะเป็นและสถิติ - 2533 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2591 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ สุพัตรา บุญมาก,--น.ต. หญิง. 2533 15 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2592 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ สุพัตรา บุญมาก,--น.ต. หญิง. 2533 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2593 เคมีท่ัวไป เล่ม 1 - 2533 1 คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ฯ

2594 แคลคูลัส I 261-105 ตอนท่ี 2 ภรณี เจริญภักตร์. 2533 1 คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ฯ

2595 จุลชีววิทยาคลินิค : แบคทีเรียวิทยาคลินิค - 2533 1 คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

2596 ตรรกวิทยาท่ัวไป กีรติ บุญเจือ. 2533 1 ไทยวัฒนาพานิช



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  119    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2597 ตรรกศาสตร์และเซต. MA 224 สุนทร แสวงผล. 2533 1 มหาวิทยาลัยรามค าแห่ง

2598 แบบฝึกหัดปฎิบัติชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2599 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป - 2533 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2600 พจนานุกรมแพทยศาสตร์. เล่ม 1 วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม 2533 3 บ ารุงสาส์น

2601 พจนานุกรมแพทยศาสตร์. เล่ม 2 วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม 2533 5 บ ารุงสาส์น

2602 พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม.                                                                          2533 5 รวมสาส์น

2603 ฟิสิกส์ในการพยาบาล. เล่ม 1 สุรัตน์ พงศ์นพรัตน์. 2533 1 -

2604 ภาษาไทย 1 ไพฑรูย์ สินลารัตน์. 2533 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2605 ภาษาไทย 2 ประภาศรี สีหอ าไพ 2533 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2606 ภาษาไทยธุรกิจ พิศเพลิน สงวนพงศ์ 2533 2 -

2607 ศัพท์ท่ีน่ารู้ทางภูมิคุ้มกันวิทยา ศรีวิไล วโรภาสตระกูล. 2533 1 โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท

2608 สถิติวิจัย I บุญเรียง ขจรศิลป์. 2533 2 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

2609 สถิติวิจัย II บุญเรียง ขจรศิลป์. 2533 3 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

2610 สถิติวิทยา 1 อ านวย เลิศชยันตี. 2533 2 อ านวยการพิมพ์

2611 สรีรวิทยา - 2533 1 ฤทธิศรีการพิมพ์

2612 หลักการตลาด สุดาดวง เรืองรุจิระ. 2533 16 ประกายพรึก

2613 หลักการตลาด ธงชัย สันติวงษ์. 2533 3 ไทยวัฒนาพานิช

2614 หลักเคมี 1 : ทฤษฎี โครงสร้าง ปฏิกิริยา ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2533 15 โอเดียนสโตร์

2615 หลักภาษาไทย : อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ อุปกิตศิลปสาร, พระยา. 2533 2 ไทยวัฒนาพานิช

2616 หลักสเทริโอเคมีของสารอินทรีย์ อ านาจ ตันติวนิช. 2533 7 โรงพิมพ์ภาพพิมพ์

2617 องค์การและการจัดการ ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์. 2533 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2618 อนุภาค : ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับฟิสิกส์อนุภาค เชสเตอร์, มิชเชลล์. 2533 2 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  120    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2619 เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2620 เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2621 Siriraj's gross anatomy (lecture note) - 2532 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

2622 Siriraj's gross anatomy : lecture note volume 2 - 2532 4 มหาวิทยาลัยมหิดล

2623 การใช้ค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกัน วรรณ แก้วแพรก 2532 5 โอเดียนสโตร์

2624 การใช้ภาษาไทยในวงราชการ ปรียา หิรัญประดิษฐ 2532 5 โอเดียนสโตร์

2625 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับไฟฟ้า สกิงลิง, ฮิว ฮิวเดรท. 2532 1 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2626 คู่มือคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น สุพจน์ ชะนะมา. 2532 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2627 คู่มือปฏิบัติการและการสาธิตจุลชีววิทยาท่ัวไปและทางการแพทย์. SCMI 301 - 2532 1 ป. สัมพันธ์พาณิชย์

2628 คู่มือเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ - 2532 5 เทคนิค

2629 เคมี 2500 ข้อ ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2532 2 โอเดียนสโตร์

2630 เคมีท่ัวไป : ส าหรับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ อินทิรา หาญพงษ์พันธ์. 2532 2 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2631 เคมีอินทรีย์ 2 รัชนี ตัณทะพานิชกุล. 2532 1 ชวนพิมพ์

2632 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น เกษร พะลัง. 2532 1 ไทยวัฒนาพานิช

2633 เฉลยแบบฝึกหัดเมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 มานัส บุญยัง. 2532 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2634 เซลล์และออร์กาเนลล์ เวคิน นพนิตย์. 2532 1 อาร์ไอเอเซ็นเตอร์และเอเชีย ไดแอกโนสติกส์

2635 แบบเรียนคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น - 2532 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2636 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 - 2532 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2637 ปัญหาการสอนเขียนอังกฤษแก่ผู้เร่ิมเรียน พัฒน์ น้อยแสงศรี. 2532 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2638 ภาษาไทยวันละค า - 2532 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2639 ภาษาพาเพลิน เล่ม 1-2 ช่วย พูลเพ่ิม 2532 4 โอเดียนสโตร์

2640 เภสัชวิทยา เล่ม 2 - 2532 7 อักษรบัณฑิต
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  121    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2641 มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ : แขนและขา. เล่ม 1 - 2532 3 เยียร์บุ๊คพับลิชเช่อร์

2642 มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ : ช่องอก, ช่องท้อง, และเชิงกราน เล่ม 3 - 2532 4 เยียบุ๊คพับลิชเชอร์

2643 ระบบประสาท ยุวดี วงษ์กระจ่าง...[และคนอ่ืน ๆ] 2532 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2644 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย บรรจบ พันธุเมธา 2532 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2645 สถิติวิเคราะห์เบ้ืองต้น รสสุคนธ์ หังสพฤกษ์. 2532 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2646 สถิติวิเคราะห์เบ้ืองต้น สมจิต วัฒนาชยากูล. 2532 1 ประกายพรึก

2647 สรีรวิทยา - 2532 3 ฤทธิศรีการพิมพ์

2648 สรีรวิทยา 1 - 2532 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2649 สรีรวิทยา 2 - 2532 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2650 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 2 กฤษณา ชุติมา. 2532 1 บริษัทประชาชน

2651 เอกสารการสอนรายวิชาการอยู่อย่างไทย. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2652 กีฏวิทยาการแพทย์ สุภัทร สุจริต. 2531 6 โรงพิมพ์พิศิษฐ์การพิมพ์

2653 คณิตศาสตร์ กรรณิกา ทิตาราม. 2531 1 -

2654 ความน่าจะเป็นและสถิติ ชะเอม สายทอง. 2531 2 โอเดียนสโตร์

2655 คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ปราณี ใจอาจ. 2531 2 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

2656 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิค 2 - 2531 1 คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

2657 เคมี. เล่ม 1 ทบวงมหาวิทยาลัย. 2531 2 อักษรเจริญทัศน์

2658 เคมีค านวณและเทคนิคการท าโจทย์ ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2531 20 โอเดียนสโตร์

2659 แคลคูลัส เล่ม 2 อนัญญา อภิชาตบุตร. 2531 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2660 เทคโนโลยีฟิสิกส์สมัยใหม่ สมโภชน์ อ่ิมเอิบ. 2531 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

2661 ปฏิบัติการชีววิทยา : ส าหรับนิสิตวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์ - 2531 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2662 ฟิสิกส์เบ้ืองต้น วิไลวรรณ ภูละออ. 2531 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  122    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2663 เภสัชวิทยา เล่ม 2 อโนชา อุทัยพัฒน์. 2531 2 อักษรบัณฑิต

2664 เมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 มานัส บุญยัง. 2531 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2665 ศิลปการขาย วารินทร์ สินสูงสุด. 2531 2 สายใจ

2666 สถิติส าหรับชีววิทยา อภิญญา วงศ์กิดาการ. 2531 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

2667 สรีรวิทยาของเย่ือเซลล์ เลียงชัย ล้ิมล้อมวงศ์. 2531 4 โครงการต าราวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม

2668 สุขภาพและพัฒนาการของเด็กไทย อารี วัลยะเสวี, บรรณาธิการ 2531 3 เอช เอ็น สเตช่ันนาร่ีและการพิมพ์

2669 หนังสือปฎิบัติการชีววิทยา - 2531 5 ทบวงมหาวิทยาลัย

2670 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 1 กฤษณา ชุติมา. 2531 1 บริษัทประชาชน

2671 หลักชีววิทยา = Principles of biology : BI 115 สุพจน์ ใช้เทียมวงศ์. 2531 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2672 หลักพ้ืนฐานทางสรีรวิทยา ปราณี ใจอาจ. 2531 3 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

2673 เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2531 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2674 คณิตศาสตร์ท่ัวไประดับมหาวิทยาลัย - 2530 7 ประกายพรึก

2675 คณิตศาสตร์เทคนิค 1 ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์. 2530 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2676 คู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค - 2530 1 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

2677 คู่มือเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ - 2530 1 ศูนย์หนังสือทีจีอาร์อี

2678 คู่มือหลักเคมี 1 ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2530 1 โอเดียนสโตร์

2679 แคลคูลัส เล่ม 1 - 2530 1 พิทักษ์การพิมพ์

2680 ชีววิทยา - 2530 5 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

2681 เทคนิคการวิเคราะห์และความรู้เบ้ืองต้น ส าหรับห้องปฏิบัติการพิษวิทยา พรรณี พิเดช. 2530 10 คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

2682 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ มีชัย ศรีใส. 2530 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2683 ประสาทศาสตร์พ้ืนฐาน กัมมันต์ พันธุมจินดา ... [และคนอ่ืนๆ] 2530 2 สินประสิทธ์ิการพิมพ์

2684 ประสาทสรีรวิทยา ชูศักด์ิ เวชแพศย์. 2530 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชยาบาล ม.มหิดล
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  123    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2685 พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ พนิดา เอกอะไพกุล 2530 1 PSP

2686 พัฒนาทักษะการอ่าน เพลินพิศ ฉายจรรยา 2530 2 -

2687 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย. เล่ม 1 ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์. 2530 7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2688 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย. เล่ม 2 ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์. 2530 11 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2689 ฟิสิกส์มัธยมปลาย. เล่ม 2 ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์. 2530 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2690 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ I พิกุล วณิชาภิชาติ. 2530 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

2691 ภาษาไทยวันละค า กาญจนา นาคสกุล. 2530 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2692 เภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ - 2530 1 ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

2693 มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ : ศรีษะและคอ เล่ม 2 มีชัย ศรีใส. 2530 2 สินประสิทธ์ิการพิมพ์

2694 ไมโครคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ บัณฑิต  ณ ล าพูน. 2530 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่

2695 หลักเคมี 2 : ทฤษฎี โครงสร้าง ปฏิกิริยา ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2530 5 โอเดียนสโตร์

2696 หลักภาษาไทย ก าชัย ทองหล่อ 2530 2 บ ารุงสาส์น

2697 เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2530 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2698 การใช้ภาษาเชิงปฏิบัติ สนิท ต้ังทวี 2529 1 โอเดียนสโตร์

2699 กูลโคส พลังงาน อุณหภูมิของร่างกาย อาทรทิพย์ วัฒนพงศ์ศิริ. 2529 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2700 คณิตศาสตร์เทคนิค 2 ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์. 2529 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2701 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ เพ็ญจันทร์ ซิงห์. 2529 2 -

2702 คู่มือการตรวจทางจุลชีววิทยาคลินิก - 2529 16 โรงพิมพ์การศาสนา

2703 คู่มือปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 - 2529 5 นลิน

2704 คู่มือปฏิบัติการชีวเคมี ประดิษฐ์ มีสุข. 2529 1 โอเดียนสโตร์

2705 ชีววิทยา เล่ม 1 เชาวน์ ชิโนรักษ์. 2529 1 โรงพิมพ์อมรการพิมพ์

2706 เทคโนโลยีชีวภาพ วราวุฒิ ครูส่ง. 2529 6 โอเดียนสโตร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  124    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2707 ปาราสิตวิทยา : การตรวจวินิจฉัยและศึกษาวิจัย วิฑูรย์ ไวยนันท์. 2529 9 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

2708 โปโตซัว บพิธ จารุพันธ์ุ. 2529 6 โอ.เอส.พร้ินต้ิงเฮ้าส์

2709 พจนานุกรมศัพท์แพทย์ : อังกฤษเป็นไทยพร้อมด้วยค าอ่าน ฝ่ายวิชาการแพร่พิทยา 2529 1 แพร่พิทยา

2710 ฟิสิกส์กับชีวิต ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์. 2529 9 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2711 ภาษาไทยวันละค า กาญจนา นาคสกุล. 2529 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2712 หลักชีววิทยา สุพจน์ ใช้เทียมวงศ์. 2529 1 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

2713 เอกสารการสอนชุดวิชาตรรกศาสตร์ เซตและทฤษฎีจ านวน. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2714 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2715 เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์ 111 : ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 วิไลวรรณ ภูละออ. 2529 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2716 การประเมินหน้าท่ีของระบบประสาท ประพิณ วัฒนกิจ. 2528 2 โรงพิมพ์อักษรพัฒนา

2717 ความรู้และทักษะทางภาษา สนิท ต้ังทวี 2528 1 โอเดียนสโตร์

2718 คู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค - 2528 1 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

2719 คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ปราณี ใจอาจ. 2528 1 -

2720 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิค 2 - 2528 1 คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

2721 เคมี. เล่ม 2 - 2528 3 อักษรเจริญทัศน์

2722 เคมี. เล่ม 2 - 2528 1 อักษรเจริญทัศน์

2723 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์. 2528 47 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2724 ชีววิทยา ปรีชา สุวรรณพินิจ. 2528 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2725 ชีววิทยา เล่ม 2 เชาวน์ ชิโนรักษ์. 2528 1 ศิลปาบรรณคาร

2726 เทคนิคการประมาณเชิงวิเคราะห์ มงคล เดชนครินทร์. 2528 2 ราชบัณฑิตยสถาน

2727 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาไทยศึกษา เล่ม 2. หน่วยท่ี 6-11 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2728 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาไทยศึกษา เล่มท่ี 1. หน่วยท่ี 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  125    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2729 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 12-15 เล่ม 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2730 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาไทยศึกษา. หน่วยท่ี 12-15 เล่ม 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2731 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2732 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2733 ปฏิบัติการชีววิทยา. B1. 1612 - 2528 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2734 ประมวลภาพปรสิตวิทยาทางการแพทย์ นิมิตร มรกต. 2528 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2735 ประสาทศาสตร์พ้ืนฐาน กัมมันต์ พันธุมจินดา ... [และคนอ่ืนๆ] 2528 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2736 ปาราสิตสาธารณสุข - 2528 1 บัณฑิตการพิมพ์

2737 พจนานุกรมศัพท์แพทย์ : อังกฤษเป็นไทยพร้อมด้วยค าอ่าน ฝ่ายวิชาการแพร่พิทยา 2528 2 แพร่พิทยา

2738 ฟิสิกส์ของรังสีเอกซ์ (เอกซเรย์ในการแพทย์) ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย. 2528 2 โอเดียนสโตร์

2739 ภาษาไทยวันละค า กาญจนา นาคสกุล. 2528 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2740 เภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ - 2528 1 สมบูลย์ออฟเซ็ทการพิมพ์

2741 มนุษย์ : ภาวะกายและจิต มุกดา สุขสมาน. 2528 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2742 ลักษณะภาษาไทย บรรจบ พันธุเมธา 2528 1 ก่ิงจันทร์การพิมพ์

2743 วัสดุทางการแพทย์และอวัยวะเทียม ชูศักด์ิ เวชแพศย์. 2528 1 โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราพยาบาล

2744 สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย ชูศักด์ิ เวชแพศย์. 2528 1 เทพรัตน์การพิมพ์

2745 สรีรวิทยาเบ้ืองต้น เล่ม 1 - 2528 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2746 สรีรวิทยาเบ้ืองต้น เล่ม 3 ทวินศรี วรวรรณ. 2528 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2747 หลักฟิสิกส์ของสภาวะแวดล้อม วิยะดา บุษยานนท์. 2528 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

2748 หลักภาษาไทย : อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ อุปกิตศิลปสาร, พระยา. 2528 1 ไทยวัฒนาพานิช

2749 องค์การและการจัดการ ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์. 2528 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2750 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : การใช้ภาษา. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  126    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2751 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : การใช้ภาษา. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2752 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2753 เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2754 เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2755 ความรู้เก่ียวกับส่ิงเป็นพิษ - 2527 1 โรงพิมพ์การศาสนา

2756 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น. CH 221 ร าไพ ศิระมานะกุล. 2527 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2757 ชีววิทยา - 2527 6 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

2758 เต๋าแห่งฟิสิกส์ ขับประ, ฟริตจ๊อฟ. 2527 1 เทียบวรรณ

2759 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการใช้ภาษาไทย. เล่มท่ี 1 หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2760 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการใช้ภาษาไทย. เล่มท่ี 2 หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2761 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ สุภาพ บุณยะรัตเวช. 2527 1 ไทยวัฒนาพานิช

2762 ปาราสิตวิทยา ศรีวัฒนา ชิตช่าง. 2527 3 สหประชาพาณิชย์

2763 พจนานุกรมศัพท์ชีววิทยา ชูชาติ ยังบรรเทา. 2527 4 โอเดียนสโตร์

2764 พิษและการแก้พิษ อุษณา หงส์วารีวัธน์. 2527 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

2765 ฟิสิกส์รังสี ไพเสริฐ ธรรมมานุธรรม. 2527 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2766 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย. 2527 7 โอเดียนสโตร์

2767 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย. 2527 3 โอเดียนสโตร์

2768 ภาษาไทยวันละค า กาญจนา นาคสกุล. 2527 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2769 แมทช่ิงโปรแกรม : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ พิชิต ภูติจันทร์. 2527 1 โอเดียนสโตร์

2770 วิทยาภูมิคุ้มกัน - 2527 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2771 ไวยากรณ์ไทย นววรรณ พันธุเมธา 2527 1 รุ่งเร่ืองสาส์นการพิมพ์

2772 สารชีวโมเลกุล มุกดา ฐิตะสุต. 2527 6 ไทยวัฒนาพานิช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  127    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2773 หลักการตลาด ปรียา วอนขอพร ... [และคนอ่ืนๆ] 2527 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2774 หลักฟิสิกส์ : ภาคกลศาสตร์และความร้อน ทัศน์วิไล วัฒนายน. 2527 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

2775 เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2776 เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2777 เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : การใช้ภาษา. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2778 เอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์ท่ัวไป 510-152 - 2527 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2779 เอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์ท่ัวไป. 510-152 - 2527 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2780 กายวิภาคและสรีรวิทยา อนันต์ อัตชู. 2526 1 ไทยวัฒนาพานิช

2781 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา. เล่ม 1 ประวิทย์ สุนทรสีมะ. 2526 2 ธนะการพิมพ์

2782 การแปลค าในภาษาไทย วัลยา ช้างขวัญยืน 2526 1 -

2783 ความน่าจะเป็นและสถิติ - 2526 6 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2784 คู่มือนักศึกษาพยาบาลวิชาจุลชีววิทยาและปาราสิตวิทยา บุญธรรม สุนทรเกียรติ. 2526 54 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยหัวเฉียว

2785 เคมี. เล่ม 1 - 2526 6 อักษรเจริญทัศน์

2786 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 - 2526 1 คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ฯ

2787 เคมีพ้ืนฐาน = Basic chemistry สมรวดี ฟักผลงาม. 2526 1 ห้างจัดการคุณพินอักษร

2788 เคมีวิทยา 1 หลักทฤษฎีและสมบัติของสสาร เซ็นโก, มิชเชล เจ. 2526 3 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2789 เคมีวิทยา 2 หลักทฤษฎีและสมบัติของสสาร เซ็นโก, มิชเชล เจ. 2526 2 ส านักงานวิจัยคณะกรรมการแห่งชาติ

2790 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น เกษร พะลัง. 2526 4 ไทยวัฒนาพานิช

2791 แคลคูลัส I อุทุมพร พลาวงศ์. 2526 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2792 จิตวิทยาเพ่ือชีวิตท่ีดี ทัสซ่ิง, ลาเยตต์. 2526 3 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติฯ

2793 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ - 2526 6 กรุงเทพเวชสาร

2794 ชีววิทยาเบ้ืองต้นของเซลล์ บัญญัติ สุขศรีงาม. 2526 1 โอเดียนสโตร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  128    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2795 ตรรกศาสตร์ : ศิลปะแห่งการนิยามความหมายและการให้เหตุผล จ านงค์ ทองประเสริฐ. 2526 1 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2796 ตารางคะแนนท่ี นิโลบล น่ิมก่ิงรัตน์. 2526 5 วัฒนาพานิช

2797 เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคุณ ส าเริง บุญเรืองรัตน์. 2526 1 ศึกษาพร

2798 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2526 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2799 ประสาทพยาธิวิทยา ส ารวย ช่วงโชติ. 2526 9 ไทยวัฒนาพานิช

2800 ปาราสิตสาธารณสุข - 2526 4 บัณฑิตการพิมพ์

2801 พจนานุกรมศัพท์แพทย์ : อังกฤษเป็นไทยพร้อมด้วยค าอ่าน ฝ่ายวิชาการแพร่พิทยา 2526 3 แพร่พิทยา

2802 ฟิสิกส์ 1 - 2526 4 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2803 ฟิสิกส์ท่ัวไป II : แม่เหล็ก ไฟฟ้า แสง ฟิสิกส์ยุคใหม่เบ้ืองต้น วิยะดา บุษยานนท์. 2526 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

2804 ฟิสิกส์เพ่ือความเพลิดเพลิน เล่ม 1 - 2526 3 ส านักงานคณะกรรมการแห่งชาติ

2805 วิเคราะห์การใช้ค า "ก็" ในภาษาไทย พนมพร สิงหพันธ์ุ. 2526 1 -

2806 ไวยากรณ์ไทย สมชาย ล าดวน 2526 2 โอเดียนสโตร์

2807 สรีรวิทยาของเซลล์ ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์. 2526 4 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2808 หลักชีวสถิติ สมชาย สุพันธ์ุวณิช. 2526 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหดล

2809 อุปกรณ์การแพทย์ หลักการ, การออกแบบ และ การน าไปใช้งาน ชูศักด์ิ เวชแพศย์. 2526 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

2810 อุปกรณ์การแพทย์ท่ีใช้ในการรักษาโรค ชูศักด์ิ เวชแพศย์. 2526 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

2811 เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2526 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2812 เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2526 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2813 Theory & worked examples in calculus part I. differetial calculus - 2525 1 ไทยวัฒนาพานิช

2814 Theory & workey examples in calculus part II. integral calulus - 2525 3 ไทยวัฒนาพานิช

2815 ความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์กุล. 2525 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2816 คอนเด็นส เคมีสทรี เทสท์ 1 เทพจ านงค์ แสงสุนทร. 2525 1 กราฟิคอาร์ต
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  129    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2817 ค าบรรยายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา : ส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล บุญรักษ์ กาญจนะโภคิน. 2525 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2818 คู่มือชีววิทยา - 2525 2 คณะอนุกรรมการ

2819 คู่มือปฏิบัติการอินทรียเคมีและชีวเคมีเบ้ืองต้น ประดิษฐ์ มีสุข. 2525 1 โอเดียนสโตร์

2820 เคมีค านวณและเทคนิคการท าโจทย์ ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2525 1 กราฟิคอาร์ต

2821 เคมีท่ัวไป อรุณ วงศ์พุทธา. 2525 2 กราฟฟิคอารต์

2822 เคมีพยาบาล - 2525 1 กราฟิคอาร์ต

2823 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ เล่มท่ี 3 - 2525 1 พิทักษ์การพิมพ์

2824 ชีววิทยา - 2525 3 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

2825 ชีววิทยาเบ้ืองต้น. BI 103 พินิจ ร่ืนเริง. 2525 1 กราฟิคอาร์ต

2826 ตารางคณิตศาสตร์และสถิติ - 2525 2 -

2827 ทักษะและเทคนิคการสอน ชาญชัย ศรีไสยเพชร. 2525 1 พิทักษ์อักษร

2828 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา สุคนธ์ คอนดี. 2525 3 โรงพิมพ์ไทยเขษม

2829 ประสาทสรีรวิทยา ราตรี สุดทรวง. 2525 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2830 ปาราสิตวิทยา ศรีวัฒนา ชิตช่าง. 2525 5 ศักด์ิโสภาการพิมพ์

2831 ฝึกเขียนจดหมายอังกฤษ อบรม สินภิบาล 2525 2 โอเดียนสโตร์

2832 ฟิสิกส์ เล่ม 1 - 2525 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2833 ฟิสิกส์ เล่ม 1 - 2525 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2834 ฟิสิกส์ เล่ม 2 - 2525 5 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2835 ฟิสิกส์ในการพยาบาล ชวลิต คัยนันทน์. 2525 13 วิทยาลัยพยาบาล

2836 วิชาอุปกรณ์การแพทย์ หลักการและเคร่ืองอุลตร้าซาวด์ในทางการแพทย์ ชูศักด์ิ เวชแพศย์. 2525 2 มหาวิทยาลัยมหิดล

2837 สทิริโอเคมีของสารอินทรีย์ อ านาจ ตันติวนิช. 2525 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

2838 สภาวะกรดด่าง : บทเรียนแบบโปรแกรม พินัย มโนทัย. 2525 9 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  130    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2839 หลักเคมี 1 : ทฤษฎี โครงสร้าง ปฏิกิริยา ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2525 3 โอเดียนสโตร์

2840 อนินทรียเคมี : ทฤษฎี-โครงสร้าง จันทรา ชัยมงคล. 2525 2 โอเดียนสโตร์

2841 อินทรีย์เคมีและชีวเคมี ธรรมนูญ เพชรยศ. 2525 5 โอเดียนสโตร์

2842 เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์ 3. เล่มท่ี 1 หน่วยท่ี 1-3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2525 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2843 Math guide 1 วัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ. 2524 1 อักษรบัณฑิต

2844 Numerical methods คณิต ไข่มุกด์. 2524 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาฯ

2845 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ประวิทย์ สุนทรสีมะ. 2524 1 อาทรการพิมพ์

2846 การใช้ค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกัน วรรณ แก้วแพรก 2524 1 โอเดียนสโตร์

2847 คณิตศาสตร์. เล่ม 1 - 2524 4 อักษรเจริญทัศน์

2848 คณิตศาสตร์ท่ัวไประดับมหาวิทยาลัย. ภาค 1 - 2524 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2849 คณิตศาสตร์ท่ัวไประดับมหาวิทยาลัย. ภาค 2 - 2524 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2850 คณิตศาสตร์ท่ัวไประดับมหาวิทยาลัย. ภาค 3 - 2524 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2851 เคมี. เล่ม 2 - 2524 5 อักษรเจริญทัศน์

2852 เคมีชีวิต : ชีวเคมีเบ้ืองต้น ประดิษฐ์ มีสุข. 2524 2 โอเดียนสโตร์

2853 เคมีฟิสิกัล สมเกียรติ กรีทอง. 2524 1 กราฟิอาร์ต

2854 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2524 2 โอเดียนสโตร์

2855 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน : แนวความคิด ปฎิบัติยาประยุกต์ ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2524 1 โอเดียนสโตร์

2856 แคลคูลัส ช้ันปีท่ี 1 เล่มท่ี 1 - 2524 3 พิทักษ์การพิมพ์

2857 เฉลยแบบฝึกหัดหลักเคมี 1, 2 ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2524 1 กราฟิคอาร์ต

2858 ชีวเคมีคลินิก. เล่ม 2 สุพิศ จินดาวณิค. 2524 8 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2859 ชีวเคมีคลินิค เล่ม 1 สุพิศ จินดาวณิค. 2524 4 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2860 ชีววิทยา - 2524 4 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  131    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2861 ต าราหลักเคมีพ้ืนฐาน : ระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยครู พิมล เรียนวัฒนา. 2524 6 โรงพิมพ์เบญจรักษ์

2862 ไทยมองไทย ทัศนะจากต่างแดน - 2524 1 เคล็ดไทย

2863 ประโยครับในภาษาไทย พรพิลาส เรืองโชติวิทย์ 2524 1 -

2864 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ มีชัย ศรีใส. 2524 2 โรงพิมพ์ เอ.เอ.เพรส

2865 พจนานุกรมเคมี ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2524 2 โอเดียนสโตร์

2866 พลังงานกับชีวิต วิจิตร คงพูล. 2524 5 โอเดียนสโตร์

2867 ฟิสิกส์ 1 - 2524 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2868 ฟิสิกส์ 1 - 2524 2 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2869 ฟิสิกส์ 2 - 2524 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2870 ฟิสิกส์ เล่ม 1 - 2524 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2871 ฟิสิกส์ยุคใหม่ปริทัศน์ วันชัย โพธ์ิพิจิตร. 2524 1 อักษรเจริญทัศน์

2872 วิชาอุปกรณ์การแพทย์ หลักการจัดหา, การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมอุปกรณ์การแพทย์…ชูศักด์ิ เวชแพศย์. 2524 1 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, 

2873 วิชาอุปกรณ์การแพทย์ส าหรับหอผู้ป่วยหนัก สมศรี ดาวฉาย, บรรณาธิการ 2524 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

2874 สถิติวิเคราะห์เบ้ืองต้น สมจิต วัฒนาชยากูล. 2524 2 ประกายพรึก

2875 สเปกโตรสโคปีข้ันพ้ืนฐานกับการประยุกต์ทางเคมี พิมล เรียนวัฒนา. 2524 1 อักษรเจริญทัศน์

2876 สรีรวิทยา ชูศักด์ิ เวชแพศย์. 2524 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

2877 สรีรวิทยาเบ้ืองต้น เล่ม 2 - 2524 1 อักษรเจริญทัศน์

2878 เสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เล่ม 1 ไสว นวลตรณี. 2524 1 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยม

2879 หลักเคมี 2 : ทฤษฎี โครงสร้าง ปฏิกิริยา ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2524 4 กราฟฟิคอาร์ต

2880 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 2 กฤษณา ชุติมา. 2524 1 โรงพิมพ์พิฆเณศ

2881 หลักชีวสถิติ สมชาย สุพันธ์ุวณิช. 2524 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหดล

2882 อินทรียเคมีเบ้ืองต้นระดับอุดมศึกษา ประดิษฐ์ มีสุข. 2524 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  132    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2883 เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ. เล่มท่ี 1 หน่วยท่ี 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2524 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2884 เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ. หน่วยท่ี 6-11 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2524 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2885 การเขียนหนังสือส าหรับเด็ก สมศักด์ิ ศรีมาโนชน์ 2523 2 โอเดียนสโตร์

2886 เขียนไทย อ่านไทย และราชาศัพท์ : ค าท่ีเขียนผิดบ่อยๆ ค าท่ีอ่านผิดบ่อย.. ชิต ภิบาลแทน 2523 1 อักษรบัณฑิต

2887 คณิตศาสตร์แผนใหม่ข้ันสูง อ านวย ขนันไทย. 2523 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2888 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ตรรกศาสตร์ สัญลักษณ์ สุวร กาญจนมยูร. 2523 8 ไทยวัฒนาพานิช

2889 ความน่าจะเป็นและสถิติ - 2523 1 พิทักษ์การพิมพ์

2890 ค าบรรยายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา : วิชากายศาสตร์ส าหรับนักศึกษา... บุญรักษ์ กาญจนะโภคิน. 2523 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2891 เคมี. เล่ม 1 - 2523 2 อักษรเจริญทัศน์

2892 เคมีท่ัวไป. เล่ม 2 - 2523 7 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2893 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น เกษร พะลัง. 2523 1 ไทยวัฒนาพานิช

2894 ชีวเคมีคลินิค. เล่ม 1 สุพิศ จินดาวณิค. 2523 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2895 ชีววิทยา เล่ม 1 - 2523 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2896 ชีววิทยาท่ัวไป - 2523 1 อักษรเจริญทัศน์

2897 เซ็ทและทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น วีนัส พีชวณิชย์. 2523 1 ประกายพรึก

2898 แบบทดสอบชีววิทยา ว.431-432 สิทธิชัย พุทธิประเสริฐ. 2523 1 หจก. ผลิตภัณฑ์การพิมพ์

2899 พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม.                                                                          2523 5 รวมสาส์น

2900 พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม.                                                                          2523 2 รวมสาส์น

2901 ฟิสิกส์ เล่ม 1 - 2523 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2902 ฟิสิกส์ เล่ม 2 - 2523 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2903 ฟิสิกส์ค านวณ 1 สุวิทย์ ชวเดช. 2523 1 กราฟฟิคอาร์ต

2904 ฟิสิกส์ค านวณ 2 สุวิทย์ ชวเดช. 2523 1 กราฟฟิคอารต์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  133    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2905 ฟิสิกส์แผนใหม่ 4 อารมณ์ ปุณโณทก. 2523 2 กราฟิคอาร์ต

2906 สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย จรัญ จันทลักขณา. 2523 3 ไทยวัฒนาพานิช

2907 สมการดิฟเฟอเรนเชียล เสกสรรค์ ด ากระบ่ี. 2523 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

2908 สรีรวิทยา สุทิพย์ พรรธนะแพทย์. 2523 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2909 สรีรวิทยาเบ้ืองต้น เล่ม 1 - 2523 1 อักษรเจริญทัศน์

2910 สารชีวโมเลกุล ประเสริฐ ศรีไพโรจน์. 2523 9 โอเดียนสโตร์

2911 หลักเคมี 2 : ทฤษฎี โครงสร้าง ปฏิกิริยา ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2523 1 กราฟฟิคอาร์ต

2912 หลักเคมีท่ัวไป. เล่ม 1 กฤษณา ชุติมา. 2523 1 โรงพิมพ์พิฆเณศ

2913 อินทรีย์เคมี = Organic chemistry ว่าด้วย hydrocarbons ไมตรี ปชาเดชสุวัฒน์. 2523 1 ประกอบเมไตร

2914 เอกสารประกอบค าบรรยายวิชาคณิตศาสตร์ I - 2523 2 -

2915 เอกสารประกอบค าบรรยายวิชาคณิตศาสตร์ II วัฒนา สุนทรธัย. 2523 2 วิทยาลัยกรุงเทพ

2916 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ประวิทย์ สุนทรสีมะ. 2522 1 อาทรการพิมพ์

2917 การท าและการทดสอบเลนส์หน้าของกล้องโทรทรรศน์ ชาคร วิภูษณวนิช. 2522 1 -

2918 คู่มือกายวิภาคศาสตร์ เล่ม 1 : มหกายวิภาคศาสตร์ สุเทพ จันทร์ผ่อง. 2522 1 มังคลาการพิมพ์

2919 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 - 2522 4 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2920 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 อุดม ศรีโยธา. 2522 1 อักษรเตริญทัศน์

2921 แคลคูลัส ช้ันปีท่ี 1 เล่มท่ี 2 - 2522 1 พิทักษ์การพิมพ์

2922 แคลคูลัส ช้ันปีท่ี 1 เล่มท่ี 3 - 2522 1 พิทักษ์การพิมพ์

2923 ชีวสถิติ : ตอนท่ี 1 สถิติภาคพรรณนา ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์. 2522 1 ไทยวัฒนาพานิช

2924 เซลล์พันธุศาสตร์ = [Cytogenetics] ในเวชปฎิบัติ วิทยา เมฆานันท์,--2582- 2522 4 โครงการต าราศิริราช คณะแพทยฯ

2925 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ สุภาพ บุณยะรัตเวช. 2522 1 ไทยวัฒนาพานิช

2926 ฟิสิกส์แผนใหม่ 1 อารมณ์ ปุณโณทก. 2522 1 กราฟิคอาร์ต
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  134    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2927 ลักษณะภาษาไทย (ไทย 104) ปรีชา ทิชินพงษ์ 2522 1 โอเดียนสโตร์

2928 หลักเคมี 1 : ทฤษฎี โครงสร้าง ปฏิกิริยา ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2522 1 กราฟิคอาร์ต

2929 ค าบรรยายวิชาวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล บุญรักษ์ กาญจนะโภคิน. 2521 5 -

2930 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 - 2521 1 คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ฯ

2931 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ ตอน 3 - 2521 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2932 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ ตอน 4 - 2521 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2933 ปฏิบัติการพิษวิทยา อารี สุขประเสริฐ. 2521 1 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2934 ปาราสิตวิทยาส าหรับพยาบาล ทรงวุฒิ สรสุชาติ. 2521 1 โรงพิมพ์พระสิงห์การพิมพ์

2935 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน นุกูล กระจาย. 2521 2 -

2936 ฟิสิกส์แผนใหม่ ภาค Statics & Dunamics พงษ์ศักด์ิ เสริมสาธนสวัสด์ิ. 2521 1 กราฟิคอาร์ต

2937 รวมโปรแกรมประยุกต์ส าหรับนักลงทุน ก้องเกียรติ โอภาสวงการ. 2521 1 ซีเอ็คยูเคช่ัน

2938 ระบบการซ้ือขายหุ้นคอมพิวเตอร์ สุปราณี พึงโสภณ. 2521 1 -

2939 หลักการตลาด อนันต์ จันทรกุล ...[และคนอ่ืน ๆ] 2521 4 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2940 อนินทรียเคมี ประเสริฐ ศรีไพโรจน์. 2521 4 อักษรบัณฑิต

2941 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา สน่ัน สุขวัจน์. 2520 1 โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์

2942 การใช้ภาษา นววรรณ พันธุเมธา 2520 1 โรงพิมพ์อักษรสมัย

2943 คณิตศาสตร์ข้ันสูง สุรวิทย์ กองสาสนะ. 2520 1 ไทยวัฒนาพานิช

2944 คู่มือความปลอดภัยในปฏิบัติการเคมี สุชาดา ชินะจิตร. 2520 2 ไทยวัฒนาพานิช

2945 บทน าสรีรวิทยาท่ัวไป เลียงชัย ล้ิมล้อมวงศ์. 2520 1 อักษรเจริญทัศน์

2946 หลักการตลาด บัญญัติ จุลนาพันธ์ุ. 2520 2 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2947 การตลาดระหว่างประเทศ ญาณเดช ทองสิมา. 2519 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2948 เภสัชวิทยา เล่ม 1 - 2519 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  135    .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2949 เภสัชวิทยา เล่ม 3 - 2519 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

2950 หลักชีววิทยา อาจ แจ่มเมฆ. 2519 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2951 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ สุภาพ บุณยะรัตเวช. 2518 1 ไทยวัฒนาพานิช

2952 พ้ืนฐานของการใช้ภาษา ปรีชา ช้างขวัญยืน 2517 1 ไทยวัฒนาพานิช

2953 ตรรกศาสตร์ : ศิลปะแห่งการนิยามความหมายและการให้เหตุผล จ านงค์ ทองประเสริฐ. 2515 1 วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2954 ประสาทวิทยา อดุลย์ วิริยเวชกุล. 2515 1 โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์

2955 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์. 2514 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2956 การใช้ภาษา กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการฯ 2511 1 อักษรเจริญทัศน์

2957 กายวิภาควิทยาและสรีรวิทยา. ภาค 1 เบนทูล บุญอิต. 2505 1 โรงพิมพ์เสาวภาค

2958 ปทานุกรมจีน-ไทย ชวน เชียวโชลิต (ประสิทธ์ิ ชวลิตธ ารง). 2505 7 นานมี

2959 พจนานุกรมศัพท์แพทย์ : อังกฤษเป็นไทยพร้อมด้วยค าอ่าน ฝ่ายวิชาการแพร่พิทยา 2505 1 แพร่พิทยา
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