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หน้าท่ี 1      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1 กำรเพ่ิมพูนควำมช ำนำญทำงด้ำนประโยคและวิเครำะห์ประโยค พิทยำ อนุกูล 254- 1 ทฤษฎี

2 พจนำนุกรมค ำเหมือน : ไทย-อังกฤษ-อังกฤษ อุทัย ไชยำนนท์ 254- 1 น  ำฝน

3 พูดอังกฤษแบบฝร่ัง เศรษฐวิทย์ 254- 4 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

4 1,000 ศัพท์ค ำพ้องอังกฤษ-ไทย พฤกษะศรี 25-- 1 เพเปอร์เวิลด์

5 1-1,000,000 "หน่ึงถึงล้ำน" คู่มือฝึกพูดตัวเลขภำษำอังกฤษ นภำรัตน์ ชัยศิริรัตน์ 25-- 1 FOR-UEnglishLanguageSchool

6 Advanced English grammar for high learners ส ำรำญ ค ำย่ิง 25-- 2 วีเจพริ นติ ง

7 At the office : an English conversation guide for thai office staff ไลเซนบอร์ท, โรเบิร์ต 25-- 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

8 Dictionary in action English-Thai by example usage (3 in 1)        ส ำรำญ ค ำย่ิง 25-- 2 สวีทแคท

9 Dictionary of 917 confusing words and phrases (หนังสืออ้ำงอิงกำรใช้ค ำ… สรวงสุดำ สมสกุล 25-- 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

10 Easy English at work สุกัญญำ อัศวสุนทรำ 25-- 2 เอส.พี.ซี.บุ๊คส์

11 English idiomatic phrases อภิกช เดชรุ่งเรืองเจริญ 25-- 1 บริษัทดวงกมลสมัย

12 English small talk ชูว์, คริสโตเฟอร์ 25-- 1 ทิพย

13 Enjoy your English I นภำรัตน์ ชัยศิริรัตน์ 25-- 1 ฟอร์ยูอิงลิชเทรนน่ิงสคูล

14 Essestial English-American idioms and slang for Thai students         ทองใบ วัฒนชัยศิลป์ 25-- 2 วีเจพริ นติ ง

15 Modern English grammar and usage พีรชำติ นิลวณิช 25-- 2 อักษรวัฒนำ

16 New model English-Thai dictionary สอ เสถบุตร 25-- 1 ไทยวัฒนำพำนิช

17 Practical English grammar with answer key ไกรคุง อนัคฆกุล 25-- 3 ปัญญำชน

18 Standard English grammar ส ำรำญ ค ำย่ิง 25-- 2 วีเจพริ นติ ง

19 TOEIC listening tests กิตต์ิ จิรติกุล 25-- 1 ดวงกมลสมัย

20 กริยำ 3 ช่อง - 25-- 2 กังสดำลบุ๊คส์

21 กริยำในภำษำอังกฤษ ชูจิตต์ เขียวสมบูรณ์ 25-- 1 มหำวิทยำลัยบูรพำ

22 กำรเขียนและโต้ตอบจดหมำยต่ำงประเทศ ยุพดี พิษณะไวศยวำท 25-- 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

23 กำรใช้ค ำไวพจน์ภำษำอังกฤษ สมพงษ์ ภำวิจิตร 25-- 2 อักษรวัฒนำ

24 กำรใช้ภำษำอังกฤษ. 2 ภอ.102 ปริยำ นวรัตน์ 25-- 1 บัณฑิตสำส์น

25 กำรส่ือสำรด้วยจดหมำย 2 ภำษำ แว่นค ำ ฉำยธรรม 25-- 1 มำยิก

26 ก ำจัดจุดอ่อนไวยำกรณ์-สนทนำ ชำญชัย บุญเฮ้ำ 25-- 2 ภำพพิมพ์

27 เก่งภำษำอังกฤษจำกข่ำว (พร้อมแปลศัพท์และส ำนวน) ชำญชัย บุญเฮ้ำ 25-- 4 B.E.C.

28 เก่งอังกฤษติดอันดับ ลิ นล่ี สิ มปะสุวัณณ 25-- 2 โอเดียนสโตร์

29 โก อินเตอร์ ! : ฝึกพูดภำษำอังกฤษใครว่ำยำก - 25-- 1 มำยิก

30 ค ำสับสนท่ีใช้ผิดเสมอในภำษำอังกฤษ ประพันธ์ วิภวศุทธ์ิ 25-- 1 รำมำกำรพิมพ์

31 คิงอำร์เธอร์กับอัศวินโต๊ะกลม - 25-- 1 พี.วำทินพับลิเคช่ัน

32 คู่มือกำรฝึกสนทนำอังกฤษด้วยกำรเรียนรู้ท่ีหลักกำร วำริน รุ่งจตุรภัทร 25-- 1 วำริน

33 จดหมำยธุรกิจภำษำอังกฤษ - 25-- 2 ต้นธรรม

34 จดหมำยธุรกิจอังกฤษใน 29 วัน สตเวน, จอห์น 25-- 1 อักษรวัฒนำ

35 ใช้ศัพท์ภำษำอังกฤษให้ถูกต้องตรงตำมควำมหมำยท่ีแท้จริง ส ำรำญ ค ำย่ิง 25-- 3 วีเจพริ นติ ง

36 ฌำน ดำร์ก นักรบของพระเจ้ำ - 25-- 1 คุ้มค ำ

37 เทคนิคกำรเดำศัพท์ - 25-- 1 พีบีซี

38 เทคนิคกำรฝึกพูดภำษำอังกฤษ นเรศ สุรสิทธ์ิ 25-- 1 พี.เอส.เพรส

39 บทสนทนำภำษำอังกฤษประกอบภำพของออกซฟอร์ด Richards, J. C. 25-- 1 มหำวิทยำลัยออกซฟอร์ด

40 พูดภำษำอังกฤษทันใจ 191 - 25-- 1 ฟรีแมนมัลติมีเดีย

41 พูดอังกฤษส ำหรับธุรกิจ - 25-- 3 ทฤษฎี

42 ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ smile chat ชูว์, คริสโตเฟอร์. 25-- 1 ทิพย

43 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน : Tow-word verbs จรัสรัตน์ ทอไชยรวี 25-- 1 เดลฟี

44 ภำษำอังกฤษพื นฐำน. 1 พอ.101, 20001201 ถิรเดช เรืองสินทรัพย์ 25-- 1 บัณฑิตสำส์น
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

45 ภำษำอังกฤษพื นฐำน. 2 พอ.102, 20001202 ถิรเดช เรืองสินทรัพย์ 25-- 1 บัณฑิตสำส์น

46 ภำษำอังกฤษพื นฐำน. 4 20001204, พอ.204 ถิรเดช เรืองสินทรัพย์ 25-- 1 บัณฑิตสำส์น

47 ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรท่องเท่ียว - 25-- 1 ต้นธรรม

48 มำรี อองตัวเนต : กุหลำบแห่งแวร์ซำย - 25-- 1 ต้นธรรม

49 ระเบียบวิธีวิจัย ธนำนันต์ กุลไพบุตร. 25-- 1 สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคลวิทยำฯ

50 เรียนญ่ีปุ่นง่ำย ๆ - 25-- 4 ไพลินพับลิชช่ิง

51 เรียนพูดภำษำอังกฤษ 75 บทเรียนเรียนด้วยตนเอง อำจำรย์ MRC 25-- 1 พิทยำคำร

52 เรียนภำษำอังกฤษด้วยภำพ ประพัฒน์ จงใจรักษ์. 25-- 3 บุ๊คส์เอเธนส์

53 เรียนอังกฤษ - 25-- 1 ทฤษฎี

54 ลุยข้อสอบ Toeic grammar กิตต์ิ จิรติกุล. 25-- 3 ดวงกมลสมัย

55 ไวยำกรณ์อังกฤษชุดบันได 4 ขั น เล่ม 2 เชำวน์ เชวงเดช 25-- 2 ต้นตระ

56 ไวยำกรณ์อังกฤษชุดบันได 4 ขั น เล่ม 3 เชำวน์ เชวงเดช 25-- 5 ต้นตระ

57 ศัพท์ค ำนี มีท่ีมำ - 25-- 3 ต้นธรรม

58 ศัพท์อังกฤษในชีวิตประจ ำวัน. เล่ม 3 : ประกอบภำพของออกซฟอร์ด Richards, J. C. 25-- 1 แพร่พิทยำ

59 ศิลปกำรสนทนำภำษำอังกฤษ - 25-- 3 ปัญญำชน

60 ศิลปกำรสนทนำภำษำอังกฤษ (พิมพ์ครั งท่ี 5) - 25-- 3 ปัญญำชน

61 สนทนำภำษำอังกฤษเม่ืออยู่ต่ำงแดน - 25-- 1 ต้นธรรม

62 สนุกกับกำรสะกดค ำ กี, โรบีน 25-- 2 Nanmeebook

63 สนุกกับเคร่ืองหมำยวรรคตอน กี, โรบีน 25-- 2 Nanmeebook

64 สรุปกฎและหลักกำรใช้ค ำบุพบท - 25-- 1 มำยิก

65 ส ำนวนภำษำอังกฤษท่ีใช้ในชีวิตประจ ำวัน ประพันธ์ วิภวศุทธ์ิ 25-- 1 รำมำกำรพิมพ์

66 ส่ือสำรด้วยกำรแปล - 25-- 3 มำยิก
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

67 ส่ือสำรด้วยกำรพูด : พูดถูกใจใครๆ ก็รัก - 25-- 1 มำยิก

68 สูตรส ำเร็จ Grammar : easy to understand ส ำหรับประถม-ม.ต้น, ม.ปลำย... ชำญชัย บุญเฮ้ำ 25-- 2 B.E.C.

69 หลักกำรเขียนจดหมำยภำษำอังกฤษ - 25-- 2 มำยิก

70 หลักอังกฤษและกำรใช้ Tense ธง วิทัยวัฒน์ 25-- 1 ครีเอทบุ๊คส์

71 อำวุธคู่กำยใช้ในทุกโอกำสเม่ือต้องพูดจำภำษำอังกฤษ - 25-- 1 เดลฟี

72 เอกสำรค ำสอน วิชำ อก 351 กำรแปลเบื องต้น ชูจิตต์ เขียวสมบูรณ์ 25-- 1 มหำวิทยำลัยบูรพำ

73 Conver พูดมันส์ 1,000 ประโยค : หมวดชีวิตประจ ำวัน - 2565 1 บริษัท โอเพ่นดูเรียน จ ำกัด

74 Krudew เก็งโจทย์สอบ TOEIC - 2565 2 บริษัท โอเพ่นดูเรียน จ ำกัด

75 Krudew เก็งศัพท์ 500 ค ำ - 2565 1 บริษัท โอเพ่นดูเรียน จ ำกัด

76 TBX บุกทะลวงศัพท์สอบ TOEIC Vocab ใช้จริงในชีวิตท ำงำน 4000 ค ำ - 2565 1 บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ ำกัด

77 สรุปทริค Grammar ติวสอบ TOEIC เล่มเดียวจบ 750+ คะแนน - 2565 1 บริษัท โอเพ่นดูเรียน จ ำกัด

78 Guru ทัน TOEIC เทคนิคพิชิต 990 คะแนนเต็ม! สุพัตรำ โยมงำม 2564 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

79 New TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก : the ultimate guide to the new TOEIC test ธนภัทร ภวชโลทร 2564 1 Ingenious Books

80 TBX บุกทะลวงข้อสอบ TOEIC listening 10 ชุด 1000 ข้อ จอง, เคลล่ี 2564 1 บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ ำกัด

81 TBX บุกทะลวงข้อสอบ TOEIC reading 10 ชุด 1000 ข้อ รำ, ซูจิน 2564 1 บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ ำกัด

82 จักรวรรดิจอมเขมือบ : อิทธิพลจำกกำรตำมล่ำหำอำหำรของอังกฤษต่อโลกยุคใหม่ คอลลิงแฮม, อี. เอ็ม. 2564 1 ยิปซี

83 จิตวิทยำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ชไมภัค เตชัสอนันต์ 2564 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

84 เจำะลึกข้อสอบ ระบบใหม่ New TOEIC ฉบับสมบูรณ์ + ปรับปรุงข้อสอบปีล่ำสุด สักรินทร์ เพ็งประเดิม 2564 1 บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ ำกัด

85 เตรียมสอบเข้ม TOEIC แบบ All-in-one ลุยโจทย์ 1,000 ข้อ LC + RC - 2564 2 บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จ ำกัด

86 พิชิตศัพท์ TOEIC 7,600++ ค ำฮิต ฟิตใน 30 วัน โช, เดวิด 2564 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

87 ภำษำอังกฤษกฎหมำยส ำหรับกำรสอบเนติบัณฑิตไทย นันทน อินทนนท์, 2513- 2564 2 บริษัท กรุงสยำม พับลิชช่ิง จ ำกัด

88 ศัพท์สอบ TOEIC รีวิส-ซูเบิร์ท, เคอร์ทิส เอ็ม. 2564 1 บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ ำกัด
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

89 English vocab for everyday use : ศัพท์สำมัญประจ ำ'ชีพ ธนภัทร ภวชโลทร 2563 1 อินจีเนียส บุ๊คส์

90 Midnight's children รัชดี, ซัลมำน 2563 1 มติชน

91 TOEIC ฟินเว่อร์ by ครูโตโน่ ฉบับ Update ล่ำสุด วันวิชิต บูรณะสิทธิพร 2563 2 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

92 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรใช้สถิติในงำนวิจัย ชูศักด์ิ จรูญสวัสด์ิ 2563 1 คิสุกะ (ประเทศไทย)

93 คัมภีร์เขียนอีเมลธุรกิจ ท่ีคนส ำเร็จต้องมี! แพก, ซอนยอบ 2563 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

94 คัมภีร์สนทนำอังกฤษ ท่ีคนอยำกเก่งต้องมี Chen, Zili 2563 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

95 คู่มือสอบ TOEIC เจำะศัพท์ออกสอบบ่อย ฉบับสมบูรณ์ วโรดม วณิชศิลป์ 2563 1 Life Balance

96 ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ LC (Listening) อี, คีแทก 2563 3 บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ ำกัด

97 ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ RC (Reading) อี, คีแทก 2563 3 บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ ำกัด

98 ไวยำกรณ์อังกฤษเบื องต้นฉบับง่ำยจนบอกต่อ รุ่งเพชร ศรีอุทุมพร 2563 1 บริษัท พิมพ์สวย จ ำกัด

99 Grammar errors สุทิน พูลสวัสด์ิ 2562 1 ศูนย์หนังสือ ที.จี.อำร์.อี.

100 Redesigned TOEIC top secrets กิตต์ิ จิรติกุล 2562 1 บริษัท บุ๊คเฟิสท์ จ ำกัด

101 TOEIC complete guidebook เพ็ญใจ สินเสมอสุข 2562 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

102 กล้ำท่ีจะ PAR : Participatory action research กำรวิจัยปฏิบัติกำรอย่ำงมีส่วนร่วม วศิน ปลื มเจริญ 2562 1 วี.เจ. พริ นติ ง

103 กำรออกแบบกำรวิจัย : แนวทำงกำรวิจัยเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ และผสำนวิธี จิระพงค์ เรืองกุน 2562 1 ทเวลล์พริ นต์

104 เก่ง grammar เล่มเดียวเอำอยู่ ! เชิญพร คงมำ 2562 1 บิสคิต

105 เกร็ดวิชำแปล สถำพร ฉันท์ประสูตร 2562 1 สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเซีย มหำวิทยำลัยมหิดล

106 เจำะข้อสอบ Redesigned TOEIC Listening - 2562 1 บริษัท บุ๊คเฟิสท์ จ ำกัด

107 เฉลยข้อสอบ TOEIC ไม่ช่วยอะไร : ถ้ำวิเครำะห์ข้อสอบไม่เป็น เจำะลึกวิธีใหม่ เพ่ิมคะแนนสอบปรียำภำ พืชผล 2562 2 บริษัท เซเว่นดี บุ๊ค จ ำกัด

108 ตีแผ่แบไต๋ งัด GRAMMAR ท้ำรบ TOEIC อชิรญำ สุทธำงคกูล 2562 2 I Love CU

109 บ้ำนโกลเดน รัชดี, ซัลมำน 2562 1 มติชน

110 ผ่ำนฉลุย ตะลุย CU-TEP วันวิชิต บูรณะสิทธิพร 2562 1 ฟรีมำยด์ พับลิชช่ิง
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

111 ผ่ำนฉลุย ตะลุยศัพท์ TOEIC ดนัย วงษำ 2562 1 ฟรีมำยด์

112 พื นฐำนทำงระบบสำรสนเทศ วอนชนก ไชยสุนทร 2562 1 หจก.มีน เซอร์วิส ซัพพลำย

113 ภำษำกับควำมหมำย ชัชวดี ศรลัมพ์, 2502- 2562 1 บริษัท จรัญสนิทวงศ์กำรพิมพ์ จ ำกัด

114 ภำษำศำสตร์ประยุกต์ : สหวิทยำกำรเพ่ือกำรแก้ปัญหำด้ำนภำษำ เมลดำ สุดำจิตรอำภำ 2562 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

115 รวมศัพท์ท่ีมักออกสอบ TOEIC 4000 ค ำ + แนวข้อสอบ Vocab Test วศินีทิพย์ เรนวำลี 2562 2 ไอดีซี

116 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ : จำกแนวคิดทฤษฎีสู่กำรปฎิบัติ ช ำนำญ ปำณำวงษ์ 2562 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

117 สถิติเพ่ือกำรวิจัย ภัทรสินี ภัทรโกศล 2562 1 บริษัท ศรีเมืองกำรพิมพ์ จ ำกัด

118 สุดยอดเทคนิคพิชิต TOEIC วโรดม วณิชศิลป์ 2562 1 Life Balance

119 Grammar tests สุทิน พูลสวัสด์ิ 2561 1 ศูนย์หนังสือ ที.จี.อำร์.อี.

120 Guru ทัน TOEIC เทคนิคพิชิต 990 คะแนนเต็ม! สุพัตรำ โยมงำม 2561 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

121 TOEIC 1000 ข้อ ฟิตก่อนสอบ วโรดม วณิชศิลป์ 2561 1 คำร์เปเดียมเมอร์

122 TOEIC Vocab 500+ รวมค ำศัพท์ 500 ค ำ ท่ีต้องรู้ก่อนสอบ TOEIC ปริญญ์ เศรษฐเสถียร 2561 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

123 TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก : super turbo ธนภัทร ภวชโลทร. 2561 1 บริษัท กรีนไลฟ์ พริ นติ ง เฮ้ำส์ จ ำกัด

124 TOEIC ปัง! grammar เป๊ะ! สุรชัย รอดงำม 2561 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

125 กำรใช้ SPSS for Windows ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล กัลยำ วำนิชย์บัญชำ 2561 1 โรงพิมพ์สำมลดำ

126 เก่งไวยำกรณ์อังกฤษพิชิตควำมส ำเร็จ ฉบับปลอดล็อก รุ่งเพชร ศรีอุทุมพร 2561 1 พิมพ์สวย

127 เจำะศัพท์ TOEIC ตรงเว่อร์ ท่องน้อย แต่ออกสอบเยอะ ได้คะแนนสูงปร๊ีด!! วันวิชิต บูรณะสิทธิพร 2561 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

128 ชุดเคร่ืองมือ : ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรส่งออกและน ำเข้ำ พรชุลี อำชวอ ำรุง 2561 2 บริษัท ที. เอส. พรินท์ติ ง 2002 จ ำกัด

129 เปล่ียนคุณเป็นคนใหม่ พูดอังกฤษได้เป๊ะเวอร์ ฉบับปรับปรุง แบรดชอว์, อดัม 2561 2 เอ็มไอเอส

130 แปลผิด แปลถูก : คัมภีร์กำรแปลยุคใหม่ สุพรรณี ป่ินมณี 2561 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

131 พิชิต TOEIC 900 ++ ณัฐวิภำ วิริยำ 2561 1 บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ำกัด

132 ภำษำและวัฒนธรรม วริศรำ อนันตโท 2561 1 คณะมนุษยศำสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

133 รำชินีนักอ่ำน เบนเน็ตต์, อลัน, ค.ศ. 1934- 2561 1 บุ๊คโมบี  เพรส

134 วรรณกรรม : ประวัติศำสตร์เร่ืองเล่ำแห่งจินตนำกำร ซัตเทอร์แลนด์, จอห์น, ค.ศ. 1938- 2561 1 Bookscape

135 ศัพท์มัคคุเทศก์ (ไทย-อังกฤษ) หมวดศิลปะและวัฒนธรรมไทย ต่อพงศ์ แจ่มทวี 2561 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

136 สรุป Grammar TOEFL นเรศ สุรสิทธ์ิ 2561 1 บริษัท พี. เอส. เพรส จ ำกัด

137 สองปี แปดเดือน กับย่ีสิบแปดคืน รัชดี, ซัลมำน 2561 2 มติชน

138 1,000 ประโยคภำษำอังกฤษส ำหรับผู้เร่ิมต้น สมิทธ์, นำธำน 2560 1 Feel good

139 Anchor CU-TEP with MP3 CD สุทิน พูลสวัสด์ิ 2560 2 ศูนย์หนังสือ ที.จี.อำร์.อี.

140 CU-TEP grammar : error identification ภำษำอังกฤษเข้ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย สุทิน พูลสวัสด์ิ 2560 2 ศูนย์หนังสือ ที.จี.อำร์.อี.

141 CU-TEP reading : ภำษำอังกฤษเข้ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย สุทิน พูลสวัสด์ิ 2560 1 ศูนย์หนังสือ ที.จี.อำร์.อี.

142 Easy English ฝึกพูดภำษำอังกฤษได้ง่ำยนิดเดียว ปีนป่ำย 2560 1 Book Caff

143 English for the medical profession ประพิศ พงษ์พำนิช. 2560 1 พี.เพรส

144 Grammar and techniques of the English language Revised edition เลิศ เกษรค ำ. 2560 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

145 Grammar บ้ำพลัง (ฉบับสมบูรณ์มำก) บี ทีม 2560 1 Book Caff

146 I speak English พูดอังกฤษเป๊ะปัง! ฝร่ังกด like ฐิศิรักน์ วิชัยศร 2560 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

147 TOEIC ฟินเว่อร์ ง้ำยง่ำย by ครูโตโน่ วันวิชิต บูรณะสิทธิพร 2560 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

148 Very verbs สำรพัดกริยำ : หลำกหลำยค ำ น ำมำร้อยเรียง - 2560 1 ซำเร็น

149 กำรแปลให้เก่ง : คู่มือนักแปลมืออำชีพ ผ่องศรี ลือพร้อมชัย 2560 1 สมำคมนักแปลและล่ำมแห่งประเทศไทย

150 คู่มือฝึกพูด ฝึกแปลภำษำอังกฤษระดับเร่ิมต้น ยุวนำฏ คุ้มขำว 2560 1 BOOK MAKER

151 เดอะ เกรท วอลล์ มอร์ริส, มำร์ก 2560 2 เลเจ้นด์ บุ๊คส์

152 ทุกองค์กรจะขำดคุณไม่ได้ ถ้ำคุณใช้ภำษำอังกฤษแบบมืออำชีพ ภีม คล้ำยเสมอ 2560 1 เอ็ดดูเคช่ัน ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย

153 เทคนิคกำรใช้สถิติเพ่ือกำรวิจัย ชูศรี วงศ์รัตนะ 2560 1 อมรกำรพิมพ์

154 เทคนิคกำรสร้ำงเคร่ืองมือวิจัย : แนวทำงกำรน ำไปใช้อย่ำงมืออำชีพ ชูศรี วงศ์รัตนะ 2560 1 อมรกำรพิมพ์
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155 ปำฏิหำริย์แห่งดังเคิร์ก ลอร์ด, วอลเตอร์ 2560 1 เลเจ้นด์ บุ๊คส์

156 ผ่ำโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC อี, กีแทก 2560 2 ธิงค์ บียอนต์ บุ๊คส์

157 พิพิธภัณฑ์แห่งควำมไร้เดียงสำ ปำมุก, ออร์ฮำน, ค.ศ. 1952- 2560 1 มติชน

158 พิพิธภัณฑ์แห่งควำมไร้เดียงสำ ปำมุก, ออร์ฮำน, ค.ศ. 1952- 2560 1 มติชน

159 พูดอังกฤษง่ำยๆ ใช้งำนได้จริง อำจำรย์เอก. 2560 1 บริษัท ทัช พับลิเคช่ัน จ ำกัด

160 พูดอังกฤษอย่ำงไรไม่ให้ฝร่ังงง : ส ำหรับผู้เรียนภำษำอังกฤษ เฟรดริคสัน, เทอร่ี แอล. 2560 1 โพสต์บุ๊กส์

161 ภำษำอังกฤษ : มำยำคติอ ำนำจและกำรครอบง ำ พงศกร เมธีธรรม. 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

162 ภำษำอังกฤษ 1,000 Units พูด อ่ำน เขียน แปล เล่มเดียวอยู่ ชนน์ ณัฐธยำน์. 2560 1 ADJ

163 ภำษำอังกฤษดรำม่ำ สุรีรัตน์ ทองอินทร์ 2560 1 BOOK MAKER

164 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรเขียนงำนวิจัย กันยำรัตน์ เกตุข ำ. 2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

165 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรโรงแรม ณัฐวิกำ วิริยำ 2560 1 บิสคิต

166 ระเบียบวิธีวิจัย จำกแนวคิด ทฤษฎี สู่ภำคปฏิบัติ วนิดำ วำดีเจริญ. 2560 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

167 สถิติเชิงบรรยำยกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกรำฟิกทำงสถิติด้วยกำรเขียนโปรแกรม R...อำนนท์ ศักด์ิวรวิชญ์ 2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

168 สปีคอิงลิชนอกต ำรำ นำยทีม 2560 1 เอ็มไอเอส

169 สัตว์มหัศจรรย์และถ่ินท่ีอยู่ ต้นฉบับบทภำพยนตร์ โรว์ล่ิง, เจ.เค. 2560 2 นำนมีบุ๊คส์

170 ส ำนวนอังกฤษและส ำนวนไทยท่ีมีควำมหมำยคล้ำยคลึงกัน รัชนี ซอโสตถิกุล 2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

171 หลักกำรท ำและกำรเขียนวิทยำนิพนธ์และกำรวิจัย สุนทร โคตรบรรเทำ 2560 1 ส ำนักพิมพ์ปัญญำชน

172 หิมะ ปำมุก, ออร์ฮำน 2560 1 บทจร

173 อีเมล์ภำษำอังกฤษ : เก่งได้สบำย เรียนรู้ได้ง่ำยนิดเดียว อำจำรย์เอก. 2560 1 บริษัท ทัช พับลิเคช่ัน จ ำกัด

174 แอ๊ดวำนซ์เอบีซี ปำป้ำปีป้ี. 2560 1 Young Fortune

175 แฮร์ร่ี พอตเตอร์กับเด็กต้องค ำสำป : ภำคหน่ึงและสอง โรว์ล่ิง, เจ.เค. 2560 1 นำนมีบุ๊คส์

176 4,000 ค ำศัพท์ 3 ภำษำ ไทย-จีนกลำง-อังกฤษ นพพิชญ์ ประหว่ัน. 2559 1 Feel good
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177 Barron's TOEIC practice exams with MP3 เลำจฮีด, ลิน, 1946- 2559 1 เอ็มไอเอส

178 English 1000 errors : เตรียมตัวสอบทุกสนำมและพัฒนำพื นฐำนภำษำอังกฤษพร้อมค ำแปล…- 2559 1 สำมลดำ

179 Grammar maniac : เรียนรู้เรียนเก่งไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษด้วยตนเอง - 2559 1 เดียร์ เดียร์

180 Grammar ภำษำอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ ณัฐวิภำ วิริยำ. 2559 1 บิสคิต

181 Mind map Grammar + ข้อสอบ 2 เอกชัย เกรียงโกมล. 2559 1 Life Balance

182 Perfect English grammar วศินีทิพย์ เรนวำลี. 2559 1 ไอดีซีฯ

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

184 TOEFL ITP with MP3 CD สุทิน พูลสวัสด์ิ 2559 1 ศูนย์หนังสือ ที.จี.อำร์.อี.

185 กระบวนกำรกลำยเป็นรูปไวยำกรณ์ ก่ิงกำญจน์ เทพกำญจนำ. 2559 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

186 กษัตริย์ เฮนรีท่ี 8 กับ 6 รำชินี ดวงธิดำ รำเมศวร์ 2559 1 กอแก้ว

187 กำรเขียนภำษำอังกฤษธุรกิจ ณัฐวิภำ วิริยำ 2559 1 บิสคิต

188 กำรวิจัยปฏิบัติกำร ภัทรำพร เกษสังข์. 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

189 กำรันตี...ส ำเร็จ พูดอังกฤษได้ใน 1 เดือน สมชำย พงศ์สรำญ 2559 1 บริษัท พี.เอ. ลีฟว่ิง จ ำกัด

190 เก่งภำษำ 50 ล้ำน บัณฑิต อึ งรังษี. 2559 1 เดอะ พอยท์ (The Point)

191 เก่งสนทนำภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน ภำณุพงศ์ ค ำวชิรพิทักษ์ 2559 1 เพชรประกำย

192 ตีศัพท์แตกกระจุย พนิตนำฏ ชูฤกษ์. 2559 3 พนิตนำฏ ชูฤกษ์

193 เตรียมสอบ TOEIC ฉบับสมบูรณ์ เพ็ญใจ สินเสมอสุข. 2559 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

194 ทำงลัด Grammar อ่ำนก่อนสอบ - 2559 1 Life Balance

195 ท ำไมเรำเลี ยง Pig แต่กิน Pork ชัชพล เกียรติขจรธำดำ. 2559 1 ชัชพล เกียรติขจรธำดำ

196 เทคนิคกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

197 แนวทำงเพ่ือกำรเรียนรู้กำรวิจัยเชิงคุณภำพ พิเชษฐ์ วงศ์เกียรต์ิขจร. 2559 1 ปัญญำชน

198 บรรพบุรุษของพวกเจ้ำเขำอยู่ท่ีไหนเสียแล้วบรรดำศำสดำพยำกรณ์เล่ำเขำมีชีวิตเป็นนิรันดร์หรือเอกเกอร์ส, เดฟ 2559 1 เลเจ้นด์ บุ๊คส์
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

199 ปฏิบัติกำรเดือดเชือดไฮดริช บิเนต์, โลรองต์ 2559 1 เลเจ้นด์ บุ๊คส์

200 แปลได้ แปลดี : ทักษะกำรแปลส ำหรับผู้เรียนในระดับมหำวิทยำลัย สุพรรณี ป่ินมณี 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

201 ฝร่ังก็ฝร่ังเถอะ เอำอยู่! นำยทีม. 2559 1 คำร์เปเดียมเมอร์

202 พูดจำภำษำอังกฤษต้อนรับอำเซียน ชัยยง เผือกทอง 2559 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

203 พูดภำษำอังกฤษง่ำยๆ ในท่ีท ำงำน สุนิสำ สมนึก เจเซน 2559 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

204 พูดอังกฤษง่ำยๆ ตั งแต่พื นฐำนถึงขั นโปรฯ สมิธ, นำธำน. 2559 1 Feel good

205 พูดอังกฤษไม่สะดุดด้วยกลยุทธ์ง่ำยๆ ทวีศักด์ิ ชูมำ 2559 1 บริษัท ธนพัฒน์พริ นติ ง แอนด์พับพลิเคช่ันฯ

206 ภำษำอังกฤษเบื องต้น - 2559 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

207 ภำษำอังกฤษเพ่ือธุรกิจร้ำนอำหำร ไลฟ์เอบีซี. 2559 1 อินสบำยร์

208 ภำษำอังกฤษส ำหรับพยำบำลและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ วรณัฐ ปกรณ์รัตน์ 2559 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

209 เรียนอังกฤษผ่ำนกำรแปล เศรษฐวิทย์. 2559 2 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

210 เล่ห์รักบัลลังก์รำชินี เกรเกอร่ี, ฟิลิปปำ 2559 1 มติชน

211 วิธีวิทยำกำรวิจัย ทิพย์สิริ กำญจนวำสี. 2559 1 ทรีบีกำรพิมพ์และตรำยำง

212 ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษส ำหรับผู้เร่ิมต้น พิมพ์พิศำ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

213 ศัพท์อังกฤษสองหน้ำ คิม, ซู ฮยอน. 2559 1 คำร์เปเดียมเมอร์

214 สนทนำภำษำอังกฤษ 3 ระดับ มิสเตอร์อิงลิช. 2559 1 ADJ

215 ห้องส่วนตัว วูล์ฟ, เวอร์จิเนีย, ค.ศ. 1882-1941. 2559 1 สยำมปริทัศน์

216 อังกฤษ จักรวรรดิท่ีพระอำทิตย์ไม่เคยตกดิน ปัญญำ วิวัฒนำนันท์ 2559 1 ยิปซี

217 เอลิซำเบธท่ี 2 : แน่วในปณิธำน เฮิร์ด, ดักลำส 2559 1 โอเพ่น โซไซตี 

218 30 Days พูดภำษำอังกฤษคล่องเหมือนเจ้ำของภำษำ B Team 2558 1 Book Caff

219 495 ประโยคค ำถำมภำษำอังกฤษท่ีคุณต้องรู้! เฌอมำณย์ รัตนพงศ์ตระกูล 2558 1 บริษัท บุ๊ค คำเฟ่ จ ำกัด

220 60 วัน พูดอังกฤษเก่งทันใจด้วยส ำนวน วลีฮิตในชีวิตประจ ำวัน - 2558 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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221 7 วันพิชิต Tense ฉบับสมบูรณ์ - 2558 1 บริษัท อินส์พัส จ ำกัด

222 CULI dictionary of English usage จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. สถำบันฯ 2558 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

223 I love you Grammar : ฉันรักเธอนะ English - 2558 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

224 O.K. English พูดอังกฤษเก่งอย่ำงเทพ Bele 2558 1 ทัช พับลิเคช่ันส

225 Oxford essential dictionary : for Thai learners of English - 2558 2 Oxford University Press

226 Redesigned TOEIC vocabulary tests กิตต์ิ จิรติกุล. 2558 1 บุ๊คเฟิสท์

227 กำรแปลภำษำไทยเป็นภำษำอังกฤษ พิมพันธ์ุ เวสสะโกศล 2558 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

228 กำรแปลเร่ืองสั นและนวนิยำยภำษำอังกฤษ อัจฉรำ ไล่สัตรูไกล 2558 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

229 เก่งพูดอังกฤษในท่ีสำธำรณะ ตะวัน ปทุมเพชร 2558 1 อินส์พัล

230 เก่งศัพท์ประจ ำวัน 3 ภำษำ อังกฤษ-จีน-ไทย Mr. Bready 2558 2 ทัช พับลิเคช่ันส

231 เก่งอังกฤษแค่ดัดจริตให้ถูกท่ี ยุภำพร จันทำ 2558 1 ADJ

232 เกำะติดชีวิต tutor ติวเตอร์โตโน่ 2558 2 ดอกหญ้ำ 2000

233 เข้ำใจไวยำกรณ์ก่อนฝึกพูดภำษำอังกฤษ จุฑำรัตน์ วรณันสิริ 2558 1 Book Now Publishing

234 เขียน resume ภำษำอังกฤษพิชิตงำน ณฐำกร สิรินำนุวัติ 2558 1 Book Now Publishing

235 เขียนอย่ำงไร...ได้มำตรฐำน นำรีรัตน์ บุญช่วย. 2558 4 แสงดำว

236 ครบเคร่ืองเร่ืองส ำนวนอังกฤษ ประเพศ ไกรจันทร์. 2558 1 พี.เอส.เพรส

237 ไดอำร่ีของมนุษย์หมำป่ำอ่อนหัด โคลลินส์, ทิม 2558 1 มติชน

238 ตีแผ่แบไต๋ TOEIC Practice : Verb Tenses และผองเพ่ือน อำจำรย์ลูกปัด 2558 1 I Love CU

239 เตรียมสอบ CU-TEP : Chulalongkorn University Test of English Proficiency ภำษำอังกฤษ...สุทิน พูลสวัสด์ิ 2558 1 ศูนย์หนังสือ ที.จี.อำร์.อี.

240 เตรียมสอบ TOEIC ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล 2558 1 เอ็มไอเอส

241 เทลส์ ออฟ ดิ โอโตริ ปฐมภำค. ลิขิตแห่งสวรรค์ เฮิร์น, ลิอัน 2558 1 แพรวส ำนักพิมพ์

242 เทลส์ ออฟ ดิ โอโตริ. เล่ม 1, เหยียบถ่ินพยัคฆ์ เฮิร์น, ลิอัน 2558 1 แพรวส ำนักพิมพ์
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243 เทลส์ ออฟ ดิ โอโตริ. เล่ม 2, วิหคหลงรัง เฮิร์น, ลิอัน 2558 1 แพรวส ำนักพิมพ์

244 เทลส์ ออฟ ดิ โอโตริ. เล่ม 3, จันทร์กระจ่ำงฟ้ำ เฮิร์น, ลิอัน 2558 1 แพรวส ำนักพิมพ์

245 เทลส์ ออฟ ดิ โอโตริ. เล่ม 4, สิ นเสียงปักษำ เฮิร์น, ลิอัน 2558 1 แพรวส ำนักพิมพ์

246 นวัตกรรมลิขสิทธ์ิทรัพย์สินทำงปัญญำ ศำสตร์ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรส ำหรับ... วีร์ ระวัง 2558 1 คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ม.มหิดล

247 นักสืบข้อสอบ Error identification อำจำรย์ ทีอำร์ 2558 1 อินส์พัล

248 พจนำนุกรมค ำศัพท์ภำษำฝร่ังเศสท่ีใช้ในภำษำอังกฤษ และค ำศัพท์ภำษำอังกฤษท่ี… พงศำ กันสะทอน 2558 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

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

250 พม่ำร ำลึก ออร์เวลล์, จอร์จ, ค.ศ. 1903-1950 2558 1 ส ำนักหนังสือไต้ฝุ่น

251 พูดคล่องไม่ต้องคิด ไวเนอร์, เกเบรียล. 2558 1 แมกซินคิวบ์พับลิชช่ิง

252 พูดอังกฤษง่ำยๆ ในชีวิตประจ ำวัน สร้อยทิพย์ นกขมิ น 2558 1 บริษัท พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชช่ิง จ ำกัด

253 พูดอังกฤษนอกต ำรำ ไม่มีใครกล้ำสอน กุลธิดำ รุ่งเรืองเกียรติ 2558 1 พรำว

254 พูดอังกฤษไม่ต้องเก่งมำกมำยแค่ใช้งำนได้ก็พอ ครูพ่ีซูซำน 2558 1 ADJ

255 ฟลอร่ำ 717 พอลล์, ลำลีน 2558 1 เลเจ้นด์ บุ๊คส์

256 ฟัง พูด อ่ำน เขียน แปลภำษำอังกฤษ - 2558 2 เอ็มไอเอส

257 ฟิฟตี เชดส์ดำร์กเกอร์ เจมส์, อี แอล 2558 1 โรส

258 ฟิฟตี เชดส์ออฟเกรย์ เจมส์, อี แอล 2558 1 โรส

259 ภำษำอังกฤษติดจรวด English@work อำจำรย์เอก 2558 1 Double Days

260 รวมหลักไวยำกรณ์อังกฤษฉบับสมบูรณ์ ช ำนำญ ศุภนิตย์. 2558 1 ศูนย์หนังสือ ที.จี.อำร์.อี.

261 รู้ศัพท์ยำกจำกรำกศัพท์ 1 ธวัชชัย คงแสงไชย 2558 1 บุตร-บอส บุ๊คเซ็นเตอร์

262 เรียนรู้ภำษำอังกฤษจำกนิทำนพื นบ้ำนอำเซียน - 2558 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

263 วันละ 1 Unit เก่งภำษำอังกฤษพิชิต Grammar B Team 2558 1 Book Caff

264 สนทนำภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน ฉบับสมบูรณ์ ทิพย์ธิดำ บุตรฉุย 2558 1 พรำว
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

265 สุดยอดเทคนิคกำรเขียนเรียงควำม เศรษฐวิทย์. 2558 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

266 สุดยอดเทคนิคพิชิต redesigned TOEIC กิตต์ิ จิรติกุล. 2558 1 บุ๊คเฟิสท์

267 สูตรส ำเร็จกำรเขียนควำมเรียงภำษำอังกฤษ วไลพรรณ ปึงพิพัฒน์ตระกูล 2558 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

268 หัวใจไม่หยุดฝัน เอกเกอร์ส, เดฟ 2558 1 เลเจ้นด์ บุ๊คส์

269 อังกฤษง่ำยๆ ใกล้มือ : Grammar Wood, Allison 2558 1 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

270 อังกฤษง่ำยๆ ใกล้มือ : I speak English Wood, Allison 2558 1 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

271 3,000 ค ำจ ำให้เเม่น PomThePanda 2557 1 ปรำชญ์

272 Basic ภำษำอังกฤษ : เตรียมตัวง่ำย ใช้งำนคล่อง Tsai, Kerra 2557 1 ไอดีซี พรีเมียร์

273 English conversation in daily life พูดอังกฤษไม่ติดอ่ำง - 2557 1 เอ็มไอเอส

274 English for travelers ภำษำอังกฤษส ำหรับนักเดินทำง พูดเข้ำใจ ช็อปจุใจ ฉบับมือ... พิศนำ พืชผล 2557 1 Pop Get Book

275 English moms dads & me ฝึกพูดภำษำอังกฤษในครอบครัว สไตล์นักเรียนทุนแลกเปล่ียน - 2557 1 PoP Get Book

276 Grammar and techniques of the English language Revised edition เลิศ เกษรค ำ. 2557 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

277 Grammar จัดเต็ม+ข้อสอบ เอกชัย เกรียงโกมล 2557 1 Life Balance

278 MAGIC VOCAB จ ำศัพท์สอบส ำหรับสอบเข้ำมหำวิทยำลัย, TOEFL, TOEIC, GAT,… ปิยะณัฐ แสงภัทรำชัย 2557 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

279 Quick English ภำษำอังกฤษพูดเลย พิศมร อภิชำตะพงศ์ 2557 1 พรำว

280 Quick Grammar ไวยำกรณ์อังกฤษใช้เลย - 2557 1 พรำว

281 Redesigned TOEIC grammar & reading tests ภำณุ ปรัชญะวิสำล 2557 1 บุ๊คเฟิสท์

282 SAT Vocabulary สุทิน พูลสวัสด์ิ. 2557 1 ศูนย์หนังสือ ที.จี.อำร์.อี.

283 Six senses ฟัง พูด อ่ำน เขียน เซียนอังกฤษ ยุวนำฏ คุ้มขำว 2557 1 about book

284 Synonyms & Antonyms for GAT : คู่มือศัพท์ค ำคล้ำยและศัพท์ค ำต่ำงเพ่ือกำร... สุภรำ สงวนโชคชัย. 2557 1 บิสซ่ีเดย์

285 Test on TOEIC vocabulary ภำณุ ปรัชญะวิสำล 2557 1 ดวงกมลสมัย

286 กำรใช้ส ำนวนภำษำอังกฤษ Student edition สมชำย ชัยธนะตระกูล. 2557 1 ปัญญพนต์ พับลิชช่ิง
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

287 กำรตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรทำงวิชำกำร เบกเกอร์, ลูซินด้ำ 2557 1 อ ำภำ ดำรำศรี

288 กำรสอนภำษำอังกฤษด้วยเทคโนโลยี ธูปทอง กว้ำงสวำสด์ิ. 2557 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

289 เก่งพูดอังกฤษในท่ีท ำงำน ฟินแมน 2557 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

290 เก่งหลักไวยำกรณ์อังกฤษง่ำยๆใน 30 วัน ภำณุพงศ์ ค ำวชิรพิทักษ์ 2557 1 เพชรประกำย

291 เข้ำอำเซียนทั งทีพูดภำษำไทยนิดๆ ฝึกพูดภำษำอังกฤษให้ดี ศิตำ เย่ียมขันติถำวร 2557 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

292 ควิดดิชในยุคต่ำงๆ วิสป์, เคนนิล เวอร์ที 2557 1 นำนมีบุ๊คส์

293 คัมภีร์กำรเขียนภำษำอังกฤษพื นฐำน เศรษฐวิทย์. 2557 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

294 คู่มือกำรใช้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน ฉบับสมบูรณ์ ภำชิยำ บุญญำนุภำพ 2557 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

295 คู่มืออีเมล ทวีศักด์ิ โอภำสวรรัตน์ 2557 1 แม็ทแค้มป์

296 ดุจพจีมนตรำ เบอร์ตัน, ริชำร์ด ฟรำนซิส 2557 1 ฟรีฟอร์ม

297 ตะลุยโจทย์ basic grammar ศุภวัฒน์ พุกเจริญ 2557 1 คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

298 ตะลุยโจทย์ grammar 1,500 ข้อ ศุภวัฒน์ พุกเจริญ 2557 1 คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

299 ตะลุยโจทย์ reading 500 ข้อ ศุภวัฒน์ พุกเจริญ 2557 1 คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

300 ติวเข้ม เต็มร้อย เก่ง Prepositions & Conjunctions ได้ใน 7 วัน : ฉบับกวดวิชำ... ศิริพร โตพ่ึงพงศ์ 2557 1 ศรีปัญญำ

301 ติวเข้ม เต็มร้อย เก่ง Tense ได้ใน 7 วัน : ฉบับกวดวิชำ Tense ให้จ ำง่ำยเข้ำใจเร็ว... ศิริพร โตพ่ึงพงศ์ 2557 1 ศรีปัญญำ

302 ติวเข้ม เต็มร้อย เก่ง Verbs & Adverbs ได้ใน 7 วัน : ฉบับกวดวิชำ Verbs & Adverbs... ศิริพร โตพ่ึงพงศ์ 2557 1 ศรีปัญญำ

303 ถำมได้ ตอบได้ สนทนำภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ประไพ ภูงำมเชิง 2557 1 เอ็มไอเอส

304 เทคนิคอ่ำนภำษำอังกฤษ อเบลลำ, เจมส์ 2557 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

305 ประโยคและค ำศัพท์ส ำหรับเตรียมสอบ - 2557 1 Pop Get Book

306 ปลดล็อกเป็นนักแปลอัจฉริยะ - 2557 1 Pop Get Book

307 ผู้คนแห่งมหำนครดับลิน (ฉบับสมบูรณ์) จอยซ์, เจมส์. 2557 1 นำคร

308 ฝึกตอบค ำถำมเก่งสนทนำภำษำอังกฤษ สิริกำนต์ วริฐำวิสิษฐ์ 2557 1 Book Now Publishing
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

309 พจนำนุกรมอังกฤษ-ไทย แนวใหม่ ประสิทธ์ิ โค้วตระกูล 2557 1 อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์

310 พูดภำษำอังกฤษได้ง่ำยๆ เรียนด้วยตนเองรู้เร็วพูดคล่อง - 2557 1 อินทรีย์

311 พูดอังกฤษ 160 ช่ัวโมง - 2557 1 เอ็มไอเอส

312 พูดอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ - 2557 1 เอ็มไอเอส

313 ภำษำอังกฤษก้นครัว ชลดำ วิทยโกมล 2557 1 ปัญญำชน

314 ภำษำอังกฤษผิดบ่อย เศรษฐวิทย์. 2557 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

315 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสมัครงำนและสัมภำษณ์งำน ใช้ได้จริง ได้งำนชัวร์ พ่ีต๊ักกี  นำรีรัตน์ 2557 1 อะเบ๊ำท์ บุ๊ค

316 ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรประชุม สรรเสริญ สุวรรณประเทศ. 2557 1 วิทยพัฒน์

317 ภำษำอังกฤษส ำหรับงำนบริกำรทุกประเภท ชัยกฤต นัตถิไพบูลย์ 2557 1 Book Now Publishing

318 ภำษำอังกฤษส ำหรับพนักงำนต้อนรับและจองห้องพักโรงแรม-รีสอร์ทท่ัวไป วัชรี กัญสินธ์ุ 2557 1 Book Now Publishing

319 ภำษำอังกฤษส ำหรับแพทย์พยำบำลฉบับเตรียมพร้อมสู่อำเซียน วรณัฐ ปกรณ์รัตน์ 2557 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

320 มีเงินล้ำนเพรำะพูดภำษำอังกฤษได้ - 2557 1 Dดี

321 ยกเคร่ืองภำษำอังกฤษเก่งได้ 1 สัปดำห์ ยุวนำฏ คุ้มขำว 2557 1 อะเบ๊ำท์ บุ๊ค

322 รัก...ล้มบัลลังก์ เซบบำ, แอนน์ 2557 2 มติชน

323 เรืองรองในอนธกำ เบอร์ตัน, ริชำร์ด ฟรำนซิส 2557 1 ฟรีฟอร์ม

324 ไวยกรณ์ แซบอีหลี - 2557 1 Pop get book

325 ศัพท์เตรียมสอบโทอิก TOEIC vocabulary - 2557 1 เอ็มไอเอส

326 สนทนำภำษำอังกฤษ ฉบับทัวร์รอบโลก - 2557 1 อินทรีย์

327 สัตว์มหัศจรรย์และถ่ินท่ีอยู่ สคำมันเดอร์, นิวท์ 2557 1 นำนมีบุ๊คส์

328 ส ำนวนฝึกพูดภำษำอังกฤษเพ่ือกำรค้ำขำยและช้อปป้ิง กมลวัต ณัฐวรำ 2557 1 Book Now Pub.

329 ส ำเนียงอังกฤษเจ๋ง ออกเสียงเก่งอย่ำงเทพ กัว, ไต้จง 2557 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

330 สุดยอดเทคนิคพิชิตข้อสอบ Toeic เศรษฐวิทย์. 2557 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

331 1,000 ค ำศัพท์ประดับ IQ : ไทย ญ่ีปุ่น อังกฤษ - 2556 3 แพรธรรม

332 10,000 Idioms เขียนคล่อง พูดฉลำด Smart English นวลพรรณ สุวรรณบรรณ 2556 1 Minibear Pub.

333 50 บทสนทนำ 1200 ค ำศัพท์ ใช้บ่อยในชีวิตประจ ำวัน ประไพ ภูงำมเชิง 2556 1 เอ็มไอเอส

334 Barron's TOEFL iBT : internet-based test ชำร์ป, พำเมล่ำ เจ 2556 2 เอ็มไอเอส

335 English grammar in use ฉบับค ำอธิบำยภำษำไทย พร้อมค ำเฉลย : หนังสือเพ่ือ… เมอร์ฟ่ี, เรย์มอน. 2556 2 ดวงกมลสมัย

336 English idiom ส ำนวนประสำสวนสัตว์ XZY 2556 3 Minibear Publishing

337 English Presentation คู่มือฝึกพูดภำษำอังกฤษน ำเสนองำนแบบมืออำขีพ ปิยะณัฐ อเนกประศำสน์ 2556 1 Dดี

338 English Therapy ภำษำอังกฤษบ ำบัดได้ ชุด ล้วง ลับ ศัพท์ประหลำด - 2556 3 คล่ืนอักษร

339 Get vocab 3 วิธีง่ำยๆ ในสัปดำห์ - 2556 1 สกำยบุ๊คส์

340 Grammar กวน Teen Lucy Diamonds 2556 2 Life Balance

341 TU-GET. Volume 1 - 2556 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

342 Vocab Admission ศัพท์อังกฤษพิชิต O-NET GAT เชิญพร คงมำ. 2556 2 บิสคิต

343 กำรวิเครำะห์กำรแปลภำพพจน์ของนักศึกษำวิชำเอกภำษำอังกฤษในรำยวิชำหลัก… อำรัมภ์ เอ่ียมละออ. 2556 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

344 เก่งศัพท์อังกฤษ จุพำมำศ มอร์แกน 2556 1 เดอะ ซีนนิธ อินเตอร์บุ๊ก

345 เก่งสนทนำอังกฤษกับ English for daily conversation กมลพรรณ แจ้งอรุณ 2556 3 อินส์พัล

346 เก่งอังกฤษกับ Mind map tense แบบเน้นๆ ทีม Life Balance 2556 3 อินส์พัล

347 เก่งอังกฤษนอกกรอบกับ Mind map slang ทีม Life Balance 2556 3 อินส์พัล

348 เก้ำอี ว่ำง โรว์ล่ิง, เจ.เค. 2556 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

349 ควำมรักของเยน แอร์ บรอนตี , ชำร์ลอตต์ 2556 1 แสงแดด

350 ตะลุยโจทย์ vocab 1000 ข้อ ศุภวัฒน์ พุกเจริญ 2556 1 คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

351 เตรียมควำมรู้อำเซียน เพ่ือคุยกับเพ่ือนฝร่ัง สุทัศน์ สังคะพันธ์. 2556 2 Feel good

352 แต่งประโยคแปลประโยคจำก 10,000 ค ำศัพท์ ชนะแน่ ยุวนำฏ คุ้มขำว 2556 3 Dดี
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

353 ทะเลเลือด คัสสเลอร์, ไคล้ฟ์ 2556 1 วรรณวิภำ

354 ท่ีอเมริกำเขำไม่พูดภำษำไทย อภิ บุญญวัฒน์ 2556 1 Minibear Publishing

355 เทคนิคเรียนลัดอังกฤษด้วยตนเอง (ฉบับใช้งำนได้จริง) ธนพล (ล ำดวน) จำดใจดี 2556 1 ไทยเจริญกำรพิมพ์

356 เทสส์ ผู้บริสุทธ์ิ ฮำร์ดี , โธมัส 2556 2 แสงดำว

357 ปฏิวัติกำรพูดภำษำอังกฤษ พูดคล่องใน 12 สัปดำห์ ZoZo Stories 2556 1 Pop Get Book

358 แผนซ้อนซ่อนศพ คอทเทอริลล์, โคลิน 2556 1 มติชน

359 ฝึกสนทนำภำษำอังกฤษต้อนรับ AEC - 2556 1 คล่ืนอักษร

360 พิชิต TOEIC 900++ ณัฐวิภำ วิริยำ 2556 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

361 พิชิต TOEIC 900++ ณัฐวิภำ วิริยำ 2556 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

362 พูดอังกฤษคล่อง พิชิตทุกสถำนกำรณ์ - 2556 1 อินส์พัล

363 พูดอังกฤษคล่องท่องศัพท์แม่น ครูสำล่ี 2556 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

364 พูดอังกฤษจำกจินตภำพ - 2556 1 พรำว

365 พูดอังกฤษดีมีงำนท ำ : บทสนทนำในท่ีท ำงำน อลิเซีย 2556 3 บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ ำกัด

366 พูดอังกฤษรำยวันก้ำวทันอำเซียน สิริบุปผำ อุทำรธำดำ 2556 3 ปัญญำชน

367 ฟัง พูด อ่ำน เขียน อังกฤษ Step by Step English ฐนิสำ ชุมพล, ม.ล. 2556 1 พรำว

368 ภำษำหมอพูดอย่ำงไรฝร่ังจึงฟังรู้เร่ือง อิศรำงค์ นุชประยูร 2556 2 ภำพพิมพ์

369 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรเขียนงำนวิจัย กันยำรัตน์ เกตุข ำ 2556 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

370 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรเขียนงำนวิจัย กันยำรัตน์ เกตุข ำ 2556 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

371 ภำษำอังกฤษเพ่ืองำนโรงแรมและท่องเท่ียว Lord Bell boys 2556 8 เอ็ดดูเคช่ัน ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย

372 ภำษำอังกฤษเพ่ือธุรกิจกำรท่องเท่ียว ไลฟ์เอบีซี. 2556 1 อินสปำยร์

373 ภำษำอังกฤษเพ่ือธุรกิจกำรโรงแรม ไลฟ์เอบีซี. 2556 6 อินสปำยร์

374 ภำษำอังกฤษเพ่ือธุรกิจร้ำนอำหำร ไลฟ์เอบีซี. 2556 6 อินสบำยร์
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

375 ภำษำอังกฤษเพ่ืออำเซียน สุรีรัตน์ ทองอินทร์ 2556 1 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

376 ภำษำอังกฤษส ำหรับ บุคลำกรในวงกำรแพทย์, พยำบำล, เภสัชกร, ผู้ช่วยพยำบำล วีรสุ สุมน 2556 3 Minibear Publishing

377 ภำษำอังกฤษส ำหรับนักกฎหมำยเก่งได้ช่ัวข้ำมคืน เจริญชัย อัศวพิริยอนันต์ 2556 1 บำนำนำ สวีท

378 มหัศจรรย์เคร่ืองจับเวลำ ฟิตซ์แพทริค, มำรี-หลุยส์ 2556 1 โพสต์

379 มหัศจรรย์นิทำนหรรษำ 100 เร่ืองเอกแอนเดอร์เซ่น พ่ีปีเตอร์ 2556 1 Feel good

380 ระบบหน่วยค ำในภำษำอังกฤษ ณัฐมำ พงศ์ไพโรจน์ 2556 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

381 ระเบียบวิธีกำรวิจัยเบื องต้น - 2556 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

382 ระเบียบวิธีกำรวิจัยเบื องต้น - 2556 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

383 ร่ำงอลวน คนอลเวง โนเบิล, คิม 2556 1 โพสต์

384 รู้ลึกค ำศัพท์กำรตลำด กำรขำย กำรส่ือสำร กำรพัฒนำธุรกิจ สุรีรัตน์ ทองอินทร์ 2556 1 MINIBEAR

385 เรียนภำษำอังกฤษจำกวัฒนธรรมไทย จันทร์ทรงกลด คชเสนี 2556 1 คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

386 เรียนลัดภำษำอังกฤษส ำหรับผู้ใหญ่ (เร่ิมเรียนถึงระดับสูง) ปรีชำ คะเนตนอก. 2556 1 สูตรไพศำล

387 ลูกจะเป็นสุดยอดคนเก่งภำษำอังกฤษหรือไม่อยู่ท่ีพ่อแม่ กำนพลู 2556 2 Minibear Publishing

388 ไวยำกรณ์อังกฤษไม่ติดบ่วง ณพวัสส์ ธัมพิพิธ 2556 3 เดอะ ซีนนิธ อินเตอร์บุ๊ก

389 ศิลปะกำรสนทนำภำษำอังกฤษ - 2556 1 ปัญญำชน

390 ศิลปะกำรสนทนำภำษำอังกฤษ - 2556 2 ปัญญำชน

391 สนทนำภำษำอังกฤษ 9 อำชีพ 99 สถำนกำรณ์ Robert 2556 3 Feel good

392 สนทนำภำษำอังกฤษส ำหรับธุรกิจเล่มเดียวเอำอยู่ - 2556 3 ทัช

393 สรุปหลักไวยำกรณ์อังกฤษ 2 อำซำร์, เบตตี ชรัมพ์เฟอร์. 2556 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

394 สำรคดีคัดสรร 2 ภำษำเรียนภำษำอังกฤษจำกประวัติศำสตร์อำเซียนและประชำคม... กัณหำ แสงรำยำ. 2556 1 แสงดำว

395 สำวทรงเสน่ห์ ออสเตน, เจน. 2556 2 แสงดำว

396 ส ำนวนจัดเต็มสแลงจัดหนัก ปอทเจส, อัลเบอท 2556 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

397 เสริมคมอังกฤษรับมืออำเซียน - 2556 1 คล่ืนอักษร

398 ฮอบบิท โทลคีน, เจ อำร์. อำร์. 2556 2 แพรวเยำวชน

399 31 สูตรลัดฟ้ืนฟูปูพื นฐำนจนเก่งพูดอ่ำนเขียนภำษำอังกฤษ ยุวนำฏ คุ้มขำว 2555 5 Dดี

400 4000 ค ำ : พิชิตไทย-จีน-อังกฤษ จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์. 2555 5 ไว้ลำย

401 999 ประโยคฝึกพูดอังกฤษ : เป็นเร็ว-เรียนรู้ง่ำย-ใช้งำนได้จริง ประไพ ภูงำมเชิง 2555 3 เอ็มไอเอส

402 English for Assistant ภำษำอังกฤษส ำหรับผู้ช่วยมืออำชีพ RIGHT HAND 2555 3 Minibear Publishing

403 English Therapy ภำษำอังกฤษบ ำบัดได้ ชุด ค ำศัพท์ต้องรู้ - 2555 3 คล่ืนอักษร

404 Grammar หน้ำด้ำน. เล่ม 1 เฑียร ธรรมดำ 2555 2 ลีลำภำษำ

405 Grammar" ไม่ดรำม่ำ" ชนัฐ เกิดประดับ 2555 3 เอเจบุ๊คส์

406 Redesigned TOEIC listening tests - 2555 5 บุ๊คเฟิสท์

407 Speak English กันโลด ฉบับตะลอนหมู่ตะลุยเด่ียวเท่ียวรอบโลก Powling, Chris 2555 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

408 ก๋วยเต๋ียวเส้นเหล็ก บ๊ิกส์, แอนดรูว์. 2555 2 บ๊ิกส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

409 กำรเขียนเบื องต้นส ำหรับผู้เรียนภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศ : หลักกำรและ… ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย 2555 8 โอเดียนสโตร์

410 กำรเขียนวิทยำนิพนธ์ ฉลำด จันทรสมบัติ 2555 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

411 กำรร่ำงสัญญำ : ภำษำอังกฤษส ำหรับนักกฎหมำย จุมพต สำยสุนทร. 2555 5 วิญญูชน

412 กำรสร้ำงส่ือกำรสอนภำษำอังกฤษเบี องต้น 1 ซูซำน, เฮำส์ 2555 2 อินสปำยร์

413 กำรสร้ำงส่ือกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือกำรพูด เซลิกสัน, พอล 2555 5 อินสปำยร์

414 กำลครั งหน่ึงของโนอำห์ บำร์ลีย์วอเตอร์ บอยน์, จอห์น 2555 1 แพรวเยำวชน

415 เก่ง grammar เล่มเดียวเอำอยู่ ติวเตอร์จ๋ำ 2555 1 บิสคิต

416 เก่งกริยำ 3 ช่อง : แต่งประโยคสนทนำได้คล่องเหมือนเจ้ำของภำษำ เรนเดียร์, เกิร์ล 2555 6 Book Caff

417 เก่งทั งเขียนเก่งทั งอ่ำนเก่งทั งแปลเก่งทั งพูดพื นฐำนไม่ดีก็เก่งภำษำอังกฤษได้ ภัทรวัฒน์ สุวรรณเทศ 2555 3 Minibear Publishing

418 เก่งพูดอังกฤษกับ Mind map conversation เอกชัย เกรียงโกมล 2555 5 Life Balance
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

419 เก่งไวยำกรณ์ได้ไม่ยำก เศรษฐวิทย์. 2555 5 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

420 เก่งอังกฤษกับ Grammar พำเพลิน+แบบฝึกหัด เอกชัย เกรียงโกมล 2555 3 อินส์พัล

421 เก่งอังกฤษกับ Mind map grammar 2 เอกชัย เกรียงโกมล 2555 5 Life Balance

422 เก่งอังกฤษได้ง่ำยนิดเดียว นีรนำรำ วรำสมัยศุข 2555 3 พิมพ์อักษร

423 เก่งอังกฤษพิชิตอำเซียน จันทร์พำ ทัดภูธร 2555 1 บริษัท ส. เอเชียเพรส (1989) จ ำกัด

424 เก่งอังกฤษเร็วทันใจพิชิตได้ทุกสถำนกำรณ์ Pudol 2555 3 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

425 เกียรตินิยมสอนน้องเก่งศัพท์ ภัทรวัฒน์ สุวรรณเทศ 2555 3 Minibear Publishing

426 ควำมรู้เบื องต้นท่ีครูสอนภำษำอังกฤษควรรู้เก่ียวกับกำรออกเสียง ศิตำ เย่ียมขันติถำวร 2555 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

427 ควีนวิกตอเรียกับเด็กชำยใต้โซฟำ บอนเดสัน, แจน 2555 1 มติชน

428 คัมภีร์กำรเขียนภำษำอังกฤษขั น 2 เศรษฐวิทย์. 2555 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

429 ค ำคล้ำยในภำษำอังกฤษ นิพนธ์ กำบสลับพล. 2555 3 ตถำตำ

430 คืนเลือด คูนท์ซ, ดีน 2555 2 แพรวส ำนักพิมพ์

431 คู่มือเตรียมสอบ TOEFL สเตนเบิร์ก, โรเบอร์ตำ จี 2555 10 เอ็กซเปอร์เน็ท

432 คู่มือพิชิตข้อสอบภำษำอังกฤษปริญญำโทท่ัวประเทศและข้อสอบ TOEFL เศรษฐวิทย์. 2555 5 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

433 โคตรเหง้ำกริยำวลี ประเพศ ไกรจันทร์. 2555 3 พี. เอส. เพรส

434 จ ำเป็นต้องพูดได้เม่ือไปเท่ียว English edition ปีนป่ำย 2555 3 Book Caff

435 เจ็บนิดเดียวเด๋ียวก็เช้ำ ภูมิชำย บุญสินสุข 2555 1 อะบุ๊ก

436 ชู้ลับแวร์ซำยส์ เติลเล่, ฌอง 2555 1 ฟรีฟอร์ม

437 เตรียมศัพท์เพ่ือสอบ CU-TEP PostGrad Team 2555 3 หน้ำต่ำงสู่กำรศึกษำ

438 เตรียมศัพท์เพ่ือสอบ TU-GET PostGrad Team 2555 3 หน้ำต่ำงสู่กำรศึกษำ

439 ถูกหรือผิดภำษำอังกฤษท่ีคุณรู้ นันทนำ โอซำว่ำ 2555 3 Book Caff

440 ทวงแค้นรำชินี เอริคสัน, แครอลล่ี 2555 1 โพสต์บุ๊กส์
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

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

442 ทำงลัดพิชิต Rredesigned TOEIC Professor Team 2555 5 บุ๊คเฟิสท์

443 เทคนิคกำรน ำเสนอผลงำนเป็นภำษำอังกฤษ นันทวดี วงษ์เสถียร 2555 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

444 เทคนิคพิชิตข้อสอบภำษำอังกฤษ ยุวนำฏ คุ้มขำว 2555 3 Minibear Publishing

445 เทคนิคสอบ TOEIC : speaking and writing tests ธนพล (ล ำดวน) จำดใจดี 2555 1 ธนพลวิทยำกำร

446 เทวทูตคนสุดท้ำย เดสเพน, บรี 2555 1 แพรวส ำนักพิมพ์

447 นิทำนอีสปส ำหรับเด็ก อีสป 2555 2 ฟรีฟอร์มส ำนักพิมพ์

448 บันทึกรำชนำรี : เอลิซำเบทท่ีหน่ึง กุหลำบแดงแห่งรำชวงศ์ทิวดอร์ ลำสกี, แคธรีน 2555 1 แพรวเยำวชน

449 บ้ำนวิเศษของพ่อมดนอร์แลนด์ วินน์ โจนส์, ไดอำน่ำ 2555 1 มติชน

450 เบ๊บ หมูเลี ยงแกะ คิง-สมิธ, ด๊ิค 2555 1 แพรวเยำวชน

451 แบบฝึก TOEIC part v นเรศ สุรสิทธ์ิ 2555 1 พี.เอส.เพรส

452 ประเทศไทยจมน  ำ เฟรดริกสัน, เทอร่ี แอล. 2555 2 โพสต์บุ๊กส์

453 ปรำสำทกลำงเวหำ โจนส์, ไดอำน่ำ เวนน์ 2555 1 มติชน

454 ปูพื นฐำนไวยำกรณ์สอนใหม่หมดตั งแต่เร่ิมต้น ภัทรวัฒน์ สุวรรณเทศ 2555 3 Minibear Publishing

455 แปลผิดแปลถูก : คัมภีร์กำรแปลยุคใหม่ สุพรรณี ป่ินมณี. 2555 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

456 ผ่ำศัพท์สับสน ศิรณำภำ 2555 6 คล่ืนอักษร

457 ฝึกแปลภำษำอังกฤษวันละ 1 ประโยค ภัทรวัฒน์ สุวรรณเทศ 2555 3 Minibear Publishing

458 ฝึกพูดภำษำอังกฤษทุกวันกันเถอะ ลี, คริสเตียนำ 2555 3 นำนมีบุ๊คส์

459 พจนำนุกรมส ำนวน & วลีเพ่ือกำรแต่งประโยคระดับมืออำชีพ - 2555 3 Dดี

460 พจนำนุกรมอังกฤษ-ไทย & ไทย-อังกฤษ - 2555 3 พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชช่ิง

461 พำยุพิโรธ เชคสเปียร์, วิลเลียม. 2555 3 แพรวส ำนักพิมพ์

462 พิชิตโทอิคม่ันใจด้วยค ำและวลีส ำคัญ LiveABC 2555 5 อะไลฟ์
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

463 พูดกับฝร่ังอย่ำงม่ันใจในทุกสถำนกำรณ์ ภัทรวัฒน์ สุวรรณเทศ 2555 3 Minibear Publishing

464 พูดจำภำษำรัก ระพิณ ทรัพย์เอนก. 2555 2 ณ เพชรส ำนักพิมพ์

465 พูดภำษำอังกฤษแบบง่ำยๆ สไตล์ ดร.แป๊ด ระพิณ ทรัพย์เอนก. 2555 3 เฌ.เดียมอง

466 พูดภำษำอังกฤษให้รู้เร่ือง นิรุธ อ ำนวยศิลป์. 2555 6 ไทยเดฟ

467 พูดสองภำษำคุณสร้ำงได้เอง พงษ์ระพี เตชพำหพงษ์. 2555 3 ต้นตะวัน ปลำยฟ้

468 พูดอังกฤษกันสน่ันเมืองเร่ืองจ๊ิบๆ Just say it โบรซ์, กุนเทอร์. 2555 5 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

469 พูดอังกฤษนอกต ำรำ กุลธิดำ รุ่งเรืองเกียรติ 2555 3 พรำว

470 พูดอังกฤษม่ันใจในชีวิตประจ ำวัน ไลฟ์เอบีซี. 2555 5 อะไลฟ์

471 พูดอังกฤษรับอำเซียนเรียนเองได้ ประเพศ ไกรจันทร์. 2555 3 พี.เอส.เพรส

472 พูดอังกฤษให้ออกบอกฝร่ังให้ถูก ปรเมศวร์ รัตนะพีระพงศ์ 2555 3 อมรินทร์

473 ภำษำพำเท่ียว เศรษฐวิทย์. 2555 3 เม็ดทรำย

474 ภำษำอังกฤษ CU-AAT - 2555 3 TGRE Institute

475 ภำษำอังกฤษ SMART-I สุทิน พูลสวัสด์ิ. 2555 3 9119 เทคนิคพริ นติ ง

476 ภำษำอังกฤษฉบับออฟฟิศ The Firm 2555 2 MINIBEAR

477 ภำษำอังกฤษไม่ยำกฉบับไวยำกรณ์ง้ำยง่ำย จินตภำษำ 2555 3 ธิงค์ บียอน บุ๊คส์

478 ภำษำอังกฤษส ำหรับอำชีพกำรงำน - 2555 3 ต้นธรรม

479 ม้ำศึก มอร์พูร์โก, ไมเคิล 2555 1 แพรวเยำวชน

480 แมคเบธ เชคสเปียร์, วิลเลียม. 2555 3 แพรวส ำนักพิมพ์

481 แม่ลูกคุยอังกฤษพิชิต 2 ภำษำ Hee-ju, Cho 2555 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

482 รวมค ำถำมยอดฮิต"ภำษำอังกฤษน่ำรู้". ตอนเก่ง Adverb, Adjective ไม่ตีบตัน นันทนำ โอซำว่ำ 2555 3 Book Caff

483 รอรักคืนใจ กิบสัน, รำเชล 2555 1 แพรวส ำนักพิมพ์

484 รำตรีนิมิตกลำงคิมหันต์หรือฝันในคืนกลำงฤดูร้อน เชคสเปียร์, วิลเลียม. 2555 3 แพรวส ำนักพิมพ์
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

485 เรียนภำษำอังกฤษแบบ Play+Learn เรียนรู้ได้เพลินกว่ำ นิชนันท์ สุดใจ 2555 3 Minibear Publishing

486 เรียนภำษำอังกฤษผ่ำนข้อคิดชีวิต เศรษฐวิทย์. 2555 5 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

487 เรียนไม่เก่งแต่พิชิตข้อสอบภำษำอังกฤษได้สบำย อำจำรย์อู๋ 2555 3 ภำรำดำบุ๊ค

488 เรียนอังกฤษจำกประสบกำรณ์ชีวิต เศรษฐวิทย์. 2555 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

489 เร่ืองน่ำสนส ำหรับคนชอบพูด English ระพิณ ทรัพย์เอนก. 2555 1 เฌ.เดียมอง

490 โรงงำนช็อกโกแล็ตมหัศจรรย์ ดำห์ล, โรอัลด์. 2555 1 ผีเสื อ

491 วิตำมินล  ำค่ำของภำษำอังกฤษ ระพิณ ทรัพย์เอนก 2555 2 เฌ.เดียมอง

492 ศัพท์ Slang แสลงหู Body Language 2555 3 คล่ืนอักษร

493 ศัพท์ประหลำดบุก วินฟริด 2555 3 อมรินทร์

494 ศัพท์พื นฐำน 3 ภำษำ จีน-ไทย-อังกฤษ ยงชวน มิตรอำรี 2555 3 เกลอเรียน

495 ศัพท์ภำษำอังกฤษพำเท่ียว กวิน สินรุ่งเรืองกุล 2555 3 เดอะ ซีนนิธ อินเตอร์เคม จ ำกัด

496 ศัพท์อังกฤษ 6,000 ค ำไม่รู้...ไม่ได้ - 2555 8 Life Balance

497 สร้ำงครอบครัว 2 ภำษำสอนพ่อแม่พูดภำษำอังกฤษกับลูก - 2555 2 เอ็มไอเอส

498 สร้ำงเด็กดีเก่ง 2 ภำษำ จันท์ฑิตำ พฤกษำนำนนท์. 2555 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

499 สรุปหลักภำษำอังกฤษเบื องต้น : ฉบับเจำะลึกเนื อหำ ชำญชัย อำจินสมำจำร. 2555 5 แสงดำว

500 สับ...สับ...ศัพท์สับ... ศิรณำภำ 2555 3 คล่ืนอักษร

501 เสื อโค้ต นิโคไล, โกโกล 2555 2 สมมติ

502 หญิงสำวผู้ฝันถึงกวีและเร่ืองสั นอ่ืนๆ ฮำร์ดี , โธมัส 2555 2 สมมติ

503 หน่ึง-เก้ำ-แปด-ส่ี ออร์เวลล์, จอร์จ, ค.ศ. 1903-1950 2555 1 สมมติ

504 หน่ึงร้อยค่ ำคืนแห่งควำมหวัง เบอร์ตัน, ริชำร์ด ฟรำนซิส 2555 2 ฟรีฟอร์ม

505 หรรษำรำตรี เชคสเปียร์, วิลเลียม. 2555 3 แพรวส ำนักพิมพ์

506 โหดมันส์ฮำดรำม่ำกับภำษำอังกฤษ ขวัญนภำ ชูแสง 2555 3 ดีเอ็มจี
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

507 อภิธำนศัพท์พลศึกษำและบทสนทนำภำษำอังกฤษเก่ียวกับกำรกีฬำ มยุรี ถนอมสุข 2555 1 ทวิภำษ

508 อเมริกันวิถีในวลีอเมริกัน จ ำนงค์ วัฒนเกส. 2555 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

509 อรุณรุ่งแห่งรัตติกำล เบอร์ตัน, ริชำร์ด ฟรำนซิส 2555 2 ฟรีฟอร์ม

510 ออกเสียงอังกฤษให้เจ๋ง เศรษฐวิทย์. 2555 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

511 อ่อนอังกฤษก็พูดได้ง่ำยจังเลย! : พูดได้เพ่ือประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ส ำรำญ ค ำย่ิง 2555 3 พัฒนำภำษำ

512 แอนิมอล ฟำร์ม สงครำมกบฏของสรรพสัตว์ ออร์เวลล์, จอร์จ, ค.ศ. 1903-1950 2555 2 ส ำนักหนังสือไต้ฝุ่น

513 ฮัลโล พูดภำษำอังกฤษคล่องเหมือนเจ้ำของภำษำ(ฉบับพกพำไปเท่ียวต่ำงประเทศ) ชลธิชำ มูลเนียม 2555 5 Book Caff

514 1000 ประโยคพื นฐำนส่ือสำรด้วยภำษำอังกฤษ กองบรรณำธิกำร book cafe 2554 2 บุ๊ค คำเฟ่

515 850 English. เล่ม 1, ตอนกู(อ่ำนแล้ว)ไม่กลัวฝร่ัง อำจำรย์อู๋ 2554 2 ภำรำดำบุ๊ค

516 99 ค ำอังกฤษใช้ผิดบ่อย. ตอนค ำง่ำยมักใช้ผิด ลี, ซังบิน 2554 3 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

517 99 ค ำอังกฤษใช้ผิดบ่อย. ตอนค ำฮิตผิดประจ ำ ลี, ซังบิน 2554 3 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

518 Beautiful monkey ภูมิชำย บุญสินสุข 2554 1 อะบุ๊ก

519 English today ชลำธิป ชำญชัยฤกษ์ 2554 3 สถำบันจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

520 Essential words for the TOEIC Lougheed, Lin 2554 1 เอ็มไอเอส

521 Fast-track TOEIC vocabulary : new TOEIC tests สุทิน พูลสวัสด์ิ. 2554 1 ศูนย์หนังสือ ที.จี.อำร์.อี

522 Grammar tales English อังกฤษว๊ีดวิ ว ครูพ่ีบอย 2554 2 เบสบุ๊ค

523 Learning & Understanding เรียนภำษำอังกฤษจำกเร่ืองชวนสงสัย ศีรณำ เภำเอ่ียม 2554 2 คล่ืนอักษร

524 Love me love my horse วิไลรัตน์ เอมเอ่ียม 2554 1 อะบุ๊ก

525 New TOEIC test 5-6-7 กิตต์ิ จิรติกุล. 2554 2 บุ๊คเฟิสท์

526 Oh! god มันยอดมำก Easy-Learn 2554 2 เบสบุ๊ค

527 The new road 1 อ. พฤกษะศรี. 2554 3 โรงเรียนภำษำอังกฤษดวงแก้ว

528 กำรสร้ำงส่ือเบี องต้น 2 แคนต์, อะแมนดำ 2554 3 อินสปำยร์
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

529 เก่งเขียนอังกฤษง่ำยนิดเดียว ฉบับกำร์ตูน มุน, ดันยอล 2554 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

530 เก่งพูดอังกฤษชีวิตประจ ำวัน ฉบับกำร์ตูน เอกชัย เกรียงโกมล 2554 2 Life Balance

531 เก่งศัพท์ระดับเทพ แพมมิลำร์ 2554 4 บิสคิด

532 เก่งอังกฤษกับ Mind map grammar เอกชัย เกรียงโกมล 2554 3 Life Balance

533 เกรเกอร์กับค ำพยำกรณ์แห่งเบน คอลลินส์, ซูซำน 2554 1 แพรวเยำวชน

534 เกรเกอร์กับค ำสำปของสัตว์เลือดอุ่น คอลลินส์, ซูซำน 2554 1 แพรวเยำวชน

535 เกรเกอร์กับเคร่ืองหมำยแห่งควำมลับ คอลลินส์, ซูซำน 2554 1 แพรวเยำวชน

536 เกรเกอร์กับดินแดนใต้พิภพ คอลลินส์, ซูซำน 2554 1 แพรวเยำวชน

537 เกรเกอร์กับรหัสแห่งกรงเล็บ คอลลินส์, ซูซำน 2554 1 แพรวเยำวชน

538 ข่ำวภำษำอังกฤษอ่ำนง่ำยปี 3 เฟรเดอริคสัน, แทร์ร่ี แอล. 2554 3 โพสต์บุ๊กส์

539 ขุดโครต Idioms ภูวิท ฤกษ์ธนวัฒน์ 2554 4 ธนภู

540 เขียนจดหมำยธุรกิจ ฉบับสมบูรณ์ LiveABC 2554 3 อินสปำยร์

541 คลินิกภำษำอังกฤษ ไวร์ท, เจสสิกำ 2554 2 Minibear Publishing

542 คัมภีร์กำรเขียนภำษำอังกฤษพื นฐำน เศรษฐวิทย์. 2554 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

543 คัมภีร์กำรพูดอังกฤษ เศรษฐวิทย์ 2554 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

544 คู่มือภำษำอังกฤษเอำไว้ใช้กับนำยฝร่ัง โดโรธี 2554 1 ปรำชญ์

545 เคล็ดลับสอบ TOEIC ธนพล (ล ำดวน) จำดใจดี 2554 5 ธนพลวิทยำกำร

546 จิม เด็กชำยบนหลังคำ โดเฮอร์ตี, เบอร์ลี 2554 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

547 เจรจำค้ำขำยกับฝร่ัง กัญญำณัฐ วิญญู 2554 3 คล่ืนอักษร

548 เจำะ Grammar ลัดทันใจ สไตล์ chill out ศตวงกช 2554 2 เบสบุ๊ค

549 เจำะลึกไวยำกรณ์กับเพลงภำษำอังกฤษ ศิรณำ เภำเอ่ียม 2554 1 คล่ืนอักษร

550 ฉีกต ำรำภำษำอังกฤษ : เรียนอังกฤษแบบฉีกแนว แบบเก่ำๆ ลืมไปได้เลย ทัชชญำ อธิธีรธำดำ 2554 2 Feel Good
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

551 ชวนลูกท ำอำหำรฝึกส่ือสำรภำษำอังกฤษ นำนำ 2554 2 Book Caff

552 เด็กสองภำษำพ่อแม่สร้ำงได้ พงษ์ระพี เตชพำหพงษ์. 2554 2 ต้นตะวันปลำยฟ้ำ

553 ต้นไม้ ไข่ไก่ และหัวใจหกคะเมน ดรำเน็น, เวนเดอลิน แวน 2554 1 แพรวเยำวชน

554 นิทำนกลับมุม กำร์เนอร์, เจมส์ ฟินน์ 2554 1 คีรีบูน

555 บอมเบย์ แอนนำ มอร์แกน, ซูซำน 2554 1 ชิลด์เวอร์ม

556 แบบแผนกำรวิจัยและสถิติ สุทิติ ขัตติยะ. 2554 5 ประยูรวงศ์พริ นติ ง

557 ฝึกแต่งประโยคเชิงสนทนำภำษำอังกฤษ เขมิกำ แคมพ์เบล 2554 3 เจ.บี.พับลิชช่ิง

558 พันค ำท่ีต้องจ ำเอำไปฟันข้อสอบ (ฉบับรวมเล่ม) เศรษฐวิทย์ 2554 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

559 พิชิต Grammar ตัวแม่ ครูนุ้ย 2554 3 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

560 พูดอ่ำนฟังภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน ศิรณำ เภำเอ่ียม 2554 3 คล่ืนอักษร

561 ฟิตแปลและอ่ำนเอำเร่ืองภำษำอังกฤษจำกเร่ืองสุขภำพ JJ Life 2554 2 Minibear Publishing

562 ภำษำอังกฤษขั นเทพแบบไม่ต้องจดจ ำ Tense นิรุธ อ ำนวยศิลป์ 2554 3 ไทยเดฟ

563 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรงำนและกำรเข้ำสังคม ไลฟ์เอบีซี. 2554 1 นำนมีบุ๊คส์

564 ภำษำอังกฤษส ำหรับคนหำงำน รัชนันต์ จินดำพงศ์ 2554 3 เจ.บี.พับลิชช่ิง

565 ภำษำอังกฤษส ำหรับงำนร้ำนอำหำรและภัตตำคำรโรงแรม อัจฉรำพรรณ วันดี 2554 3 เจ.บี.พับลิชช่ิง

566 มหัศจรรย์แห่งพันหน่ึงรำตรี เบอร์ตัน, ริชำร์ด ฟรำนซิส 2554 2 ฟรีฟอร์ม

567 มีของต้องส ำแดง ภูมิชำย บุญสินสุข 2554 1 อะบุ๊ก

568 รวมค ำถำมยอดฮิต"ภำษำอังกฤษน่ำรู้". ตอนTense เน้นๆ เนื อๆ นันทนำ โอซำว่ำ 2554 3 Book Caff

569 รวมค ำถำมยอดฮิต"ภำษำอังกฤษน่ำรู้". ตอนง่ำยๆ ข ำๆ กับค ำนำมภำษำอังกฤษ นันทนำ โอซำว่ำ 2554 2 Book Caff

570 รวมค ำถำมยอดฮิต"ภำษำอังกฤษน่ำรู้". ตอนรอบรู้เร่ือง Verb เสิร์ฟประโยคเจ๋ง นันทนำ โอซำว่ำ 2554 3 Book Caff

571 รู้ทันสันดำนลูกหลำน Tense เฑียร ธรรมดำ 2554 2 ไทยยูเน่ียน กรำฟฟิกส์

572 เรียงควำมขั นสุดยอด เศรษฐวิทย์. 2554 2 โรงพิมพ์เม็ดทรำย
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

573 เรียนภำษำอังกฤษจำกเพลงฮิตฝร่ัง ประเพศ ไกรจันทร์ 2554 2 พี. เอส. เพรส

574 เรียนอังกฤษจำกภำพ ฉบับท่องเท่ียว LiveABC 2554 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

575 วิธีเขียนจดหมำยภำษำอังกฤษ ส ำรำญ ค ำย่ิง 2554 2 พัฒนำภำษำ

576 ไวยำกรณ์อังกฤษแนวสร้ำงเสริมควำมรู้. เล่ม 2 พิณทิพย์ ทวยเจริญ. 2554 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

577 ศัพท์อังกฤษแค่ Read ก็ Get. ตอนค ำใกล้ตัวท่ีน่ำรู้ มุน, ดอก 2554 6 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

578 ศัพท์อังกฤษแค่ Read ก็ Get. ตอนค ำควรรู้ท่ีน่ำอ่ำน มุน, ดอก 2554 6 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

579 สเตฟำน หลิม ต๋ิม Gang ซ่ำสอนประเภทของค ำ English แบบหนุกหนำน Easy-Learn 2554 3 เบสบุ๊ค

580 สนุกกับอังกฤษผ่ำนเพลง (ภำค 4) เศรษฐวิทย์. 2554 2 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

581 สรุปหลักไวยำกรณ์อังกฤษ 1 อำซำร์, เบตตี ชรัมพ์เฟอร์. 2554 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

582 สวนเท่ียงคืน เพียร์ซ, เอ. ฟิลิปปำ 2554 1 แพรวเยำวชน

583 สองแสบกับอูฐปริศนำ 1 บำจอเรีย, พอล 2554 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

584 สองแสบในปรำสำทอำถรรพ์ 2 บำจอเรีย, พอล 2554 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

585 สัตว์ประหลำดในเทพนิยำย กรีก-โรมัน ด๊อกเตอร์โนว์. 2554 1 ยิปซี กรุ๊ป

586 ส ำนวนสะเด็ด 4 เศรษฐวิทย์ 2554 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

587 หลง เบอร์เกสส์, เมลวิน 2554 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

588 หลักกำรเขียนจดหมำยภำษำอังกฤษ ปำนฉำย ฐำนธรรม, บก. เรียบเรียง 2554 3 มำยิก

589 หลักกำรใช้ Tenses & irregular verbs อ.วิทยำ 2554 2 คล่ืนอักษร

590 หลักสูตรย่อสนทนำภำษำอังกฤษ นเรศ สุรสิทธ์ิ. 2554 3 พี.เอส.เพรส

591 อยำกแปลพูดอ่ำนเขียนภำษำอังกฤษได้ดีกว่ำนี ไหม BENZA 2554 3 Minibear Publishing

592 อยำกพูดภำษำอังกฤษให้คล่องต้อง พูด พูด พูด และพูด เด๋ียวนี Benjamin 2554 2 Minibear Publishing

593 อลิซในเมืองกระจก แครอลล์, ลูอิส, ค.ศ. 1832-1898 2554 1 ฟรีฟอร์ม

594 อำหรับรัตติกำล เบอร์ตัน, ริชำร์ด ฟรำนซิส 2554 1 ฟรีฟอร์ม
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

595 โอเวอร์ตัน แผนลับลวงโลก เบ็ก, เกลนน์ 2554 2 แพรวส ำนักพิมพ์

596 1,000 ค ำศัพท์อังกฤษ-เกำหลี-ไทย - 2553 3 วิทยสถำ

597 1,000 ประโยคภำษำอังกฤษส ำหรับผู้เร่ิมต้น Smith, Nathan 2553 3 Feelgood

598 10,000 ค ำศัพท์อังกฤษ-ไทย ยอดนิยม - 2553 3 พีเอ็นเอ็นกรุ๊ป

599 31 ช่ัวโมง 31 สูตรส ำคัญในกำรเรียนภำษำอังกฤษตั งแต่เร่ิมต้นด้วยตนเอง ยุวนำฏ คุ้มขำว 2553 3 Dดี

600 5000 ค ำศัพท์ต้องรู้ในกำรฟัง-พูด-อ่ำน-เขียน ภำษำอังกฤษ - 2553 3 เอ็มไอเอส

601 Basic English writing อิสรีย์ แจ่มข ำ 2553 5 เอ็มไอเอส

602 English for doctors : diagnosis-medical สมิท, ซี. คริสโตเฟอร์. 2553 5 โรงพิมพ์นพรัตน์

603 English for physical therapists : a guide to better communication with patients ธมลวรรณ ลำไม้. 2553 5 โรงพิมพ์นพรัตน์

604 Hi-speed English เก่งอังกฤษ สร้ำงได้ สุรเชษฐ์ วิเชียรรัตน์ 2553 3 KnowledgeMaker

605 Office talk ภำษำอังกฤษในท่ีท ำงำน ไลฟ์เอบีซี. 2553 3 อินสปำยร์

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

607 Say it right สำธิตำ วัฒนโภคำกุล 2553 5 ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

608 Step by step เรียนภำษำอังกฤษด้วยกำร์ตูน LiveABC 2553 2 อินสปำยร์

609 Success English ตระกำร เอ่ียมตระกูล 2553 3 คล่ืนอักษร

610 Super easy English grammar วลัญชลี วัฒนำเจริญศิลป์ 2553 5 ทฤษฎี

611 กลยุทธ์กำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ ไพฑูรย์ สินลำรัตน์. 2553 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

612 กำรใช้ภำษำอังกฤษทำงธุรกิจ โสภณ เปียสนิท 2553 6 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

613 กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรศึกษำ ธร สุนทรำยุทธ 2553 1 เนติกุลกำรพิมพ์

614 กำรพัฒนำหลักสูตร บุญเลี ยง ทุมทอง 2553 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

615 กำรวัดผลและกำรสร้ำงแบบสอบผลสัมฤทธ์ิ เยำวดี รำงชัยกุล วิบูลย์ศรี. 2553 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

616 เกมสนุกสอนอังกฤษ จองแจฮี 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน
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หน้าท่ี 29      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

617 ข่ำวภำษำอังกฤษอ่ำนง่ำยปี 2 เฟรเดอริคสัน, แทร์ร่ี แอล. 2553 3 โพสต์บุ๊กส์

618 เขียนจดหมำยธุรกิจอย่ำงมือโปร - 2553 3 อินสปำยร์

619 ควำมคิดค ำนึง เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, 2553 2 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

620 คู่มือพูดภำษำอังกฤษในพิธีกำรต่ำง ๆ ส ำรำญ ค ำย่ิง. 2553 3 อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์

621 เคล็ดลับสอบ TOEIC (New TOEIC) ธนพล (ล ำดวน) จำดใจดี 2553 1 ธนพลวิทยำกำร

622 จักรวำลปีศำจ แซน, ดำร์เรน 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

623 จับภำษำมำหำกิน เศรษฐวิทย์. 2553 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

624 เจ้ำหัวหอมฟิตอิงลิชในท่ีท ำงำน เจ่ียงจื ออ๋ีว์ 2553 3 อินสปำยร์

625 ถึงคุณแม่ไม่เจ๋งแต่ฝึกลูกเก่งอังกฤษได้แน่ ยุนชันฮี 2553 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

626 เทคนิคกำรน ำเสนอผลงำนเป็นภำษำอังกฤษ นันทวดี วงษ์เสถียร 2553 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

627 เทคนิคพิชิตโทเฟิลและปริญญำโท เศรษฐวิทย์. 2553 5 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

628 แบบฝึกหัดและแนวข้อสอบภำษำอังกฤษ TU-GET express ฐกร (ชัยวิชิต) เจษฏำภัทรกุล 2553 1 เดอะกูรู

629 ปริศนำปฐมคัมภีร์ น็อกซ์, ทอม 2553 1 ไครม์แอนด์มิสทรี

630 แปลให้เป็นแล้วเก่ง เตือนจิตต์ จิตต์อำรี 2553 1 อมรินทร์พริ นติ งแอนด์พับลิชช่ิง

631 ฝึกเขียนภำษำอังกฤษจำกไดอำร่ี : เก่งใช้ส ำนวน - 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

632 ฝึกเขียนภำษำอังกฤษจำกไดอำร่ี : เก่งแต่งประโยค - 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

633 ฝึกเด็กให้เก่งอังกฤษ เศรษฐวิทย์. 2553 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

634 ฝึกภำษำอังกฤษ 100 บทสนทนำ : คุยกับต่ำงชำติได้ทุกสถำนกำรณ์ วรพจน์ โคลวอร์ บูรณกิตติ 2553 3 ไทยควอลิตี บุ๊คส์ (2006)

635 พจนำนุกรมค ำศัพท์ท่ีใช้บ่อยในชีวิตประจ ำวัน English-Thai - 2553 3 เอ็มไอเอส

636 พจนำนุกรมศัพท์ภำษำศำสตร์ (ภำษำศำสตร์ประยุกต์) ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน - 2553 1 รำชบัณฑิตยสถำน

637 พิชิตข้อสอบ TOEIC (Grammar Test : Parts V-VI) นเรศ สุรสิทธ์ิ. 2553 2 พี.เอส.เพรส

638 พูดอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ - 2553 2 เอ็มไอเอส
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

639 พูดอังกฤษเก่งขั นเทพ สุรีรัตน์ ทองอินทร์ 2553 1 บิสคิต

640 พูดอังกฤษเร่ืองกล้วยๆ Bananaboat. 2553 1 เอ็ดดูเคช่ันไมน์ดไลน์มัลติมีเดีย

641 ภำษำและหลักกำรเขียนเพ่ือกำรส่ือสำร - 2553 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

642 มำร์ค ทเวน ประธำนำธิบดีวรรณกรรมของสหรัฐอเมริกำ ทเวน, มำร์ค, ค.ศ. 1835-1910 2553 2 นำคร

643 เรียน 9 ได้ 10 เก่งอังกฤษขั นเทพ วอนฮี, พัก 2553 2 อมรินทร์ How-To

644 เรียนรู้หลักไวยำกรณ์อังกฤษง่ำยนิดเดียว ประเพศ ไกรจันทร์. 2553 3 ศยำม

645 เรียนรู้หลักไวยำกรณ์อังกฤษง่ำยนิดเดียว ประเพศ ไกรจันทร์. 2553 1 ศยำม

646 เรียนอังกฤษสไตล์เด็กนอก : ตำมติดชีวิตประจ ำวัน จอง, จีฮเย 2553 2 อินสปำยร์

647 เรียนอังกฤษสไตล์เด็กนอก : สังคมอินเตอร์ จอง, จีฮเย 2553 2 อินสปำยร์

648 ล้วงคอส ำนวนอเมริกัน มิลส์, เรย์ 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

649 ลิขิตแห่งรัก ฮอฟฟ์แมน, อลิซ 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง

650 ลุยศัพท์ 30 วัน เศรษฐวิทย์. 2553 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

651 ไวยำกรณ์และกำรใช้ภำษำเยอรมันส ำหรับผู้เรียนไทย พรสรรค์ วัฒนำงกูร. 2553 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

652 ศัพท์ธุรกิจควรรู้ 1000 ค ำ ไลฟ์เอบีซี. 2553 3 อินสปำยร์

653 ศัพท์สับสนส ำหรับคนใช้ศัพท์ สมัคร ค ำภิระแปง 2553 3 คล่ืนอักษร

654 สุภำษิตค ำคมฝร่ัง : วำทะแห่งควำมคิด ชีวิตเปล่ียน ครูจุ๋ม 2553 2 ยูเอสแลงเกว็จ

655 หลักสถิติวิจัยและกำรใช้โปรแกรม SPSS ยุทธ ไกยวรรณ์. 2553 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

656 หัตถ์ซ้ำยของพระเจ้ำ ฮอฟฟ์แมน, พอล. 2553 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

657 อังกร๊ีด อังกฤษ ถอดรหัสพฤติกรรมผู้ดี ฟ็อกซ์, เคท 2553 1 มติชน

658 อังกฤษแนวใหม่ : ครบเคร่ืองเร่ืองประโยค กุเทพ ใสกระจ่ำง. 2553 3 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

659 อำร์เทอร์กับต ำนำนจอมกษัตริย์. ตอนก ำเนิดรำชัน ครอสส์ลีย์-ฮอลแลนด์, เควิน 2553 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

660 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ English remedial course. EG 0003 - 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

661 เอำ idioms and phrasal verbs มำใช้กันเถอะ เศรษฐวิทย์. 2553 5 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

662 1,000 ค ำศัพท์ส ำหรับชีวิตประจ ำวัน อังกฤษ-จีน-ไทย - 2552 5 วิทยสถำน

663 500 ศัพท์อังกฤษเก่งคิดเก่งจ ำ ลีดงกู 2552 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

664 75 ยูนิตเก่งอังกฤษด้วยตนเอง ดรุณี ปัญญำโชติ 2552 3 Dดี

665 Advanced English grammar for high learners ส ำรำญ ค ำย่ิง 2552 1 อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์

666 Chris unseen (พิมพ์ครั งท่ี 1) ไรท์, คริสโตเฟอร์ 2552 1 เนช่ันบุ๊คส์

667 Chris unseen (พิมพ์ครั งท่ี 2) ไรท์, คริสโตเฟอร์. 2552 1 เนช่ันบุ๊คส์

668 CU-TEP grammar : error identification ภำษำอังกฤษเข้ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย สุทิน พูลสวัสด์ิ. 2552 2 ศูนย์หนังสือที.จี.อำร์.อี

669 CU-TEP listening : ภำษำอังกฤษเข้ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย with audio CD สุทิน พูลสวัสด์ิ. 2552 1 ศูนย์หนังสือที.จี.อำร์.อี

670 CU-TEP reading : ภำษำอังกฤษเข้ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย สุทิน พูลสวัสด์ิ. 2552 1 ศูนย์หนังสือที.จี.อำร์.อี

671 CU-TEP reading : ภำษำอังกฤษเข้ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย สุทิน พูลสวัสด์ิ 2552 1 ศูนย์หนังสือ ที.จี.อำร์.อี

672 Dictionary of idioms สมชำย ชัยธนะตระกูล 2552 2 PagePlus

673 Easy talk เคิร์กแพทริก, เบ็ตตี 2552 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

674 English รอบตัวคุณ เอกสิทธ์ิ เทียมแก้ว 2552 2 กันยำวีย์

675 English สุภำษิตค ำคม อัครพนท์ เนื อไม้หอม. 2552 1 ยูเอสพลับลิชช่ิง

676 Excellent English อยำกเก่งภำษำอังกฤษต้องไม่ขี อำย ภูวดล สิทธิด ำรงกุล 2552 2 Dดี

677 Expert English ฟังฝร่ังพูดให้เข้ำใจไม่เห็นยำ ชัยเชษฐ์ เศรษฐ์ธีรชัย 2552 2 Dดี

678 Fast-track TOEIC : new TOEIC tests สุทิน พูลสวัสด์ิ. 2552 1 ศูนย์หนังสือที.จี.อำร์.อี

679 Fast-track TOEIC listening : new TOEIC tests สุทิน พูลสวัสด์ิ. 2552 1 ศูนย์หนังสือที.จี.อำร์.อี

680 Heng heng heng ขำยของให้ฝร่ัง บ๊ิกส์, แอนดรูว์. 2552 3 ครูช้ำง

681 Hi-speed English เก่งอังกฤษ สร้ำงได้ สุรเชษฐ์ วิเชียรรัตน์ 2552 2 KnowledgeMaker

682 How to call ฝึกพูดภำษำอังกฤษกันยังไง ท ำไมไม่เก่งซักกะที อำจำรย์หน่ึง 2552 2 Dดี
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

683 May I help you ธชพร เทศะศิลป์, บรรณำธิกำร 2552 1 ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลศิริรำช

684 Read up English ประโยคภำษำอังกฤษและฝึกพูดภำษำอังกฤษ-ไทย/English-Thai สมชำย ชัยธนะตระกูล. 2552 2 PagePlus

685 Say it easy เคิร์กแพทริก, เบ็ตตี 2552 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

686 Thailish ภำษำอังกฤษคลุกปลำทู อำจำรย์หน่ึง 2552 2 Dดี

687 The new road 1 อ. พฤกษะศรี. 2552 1 Ananda

688 TU-GET Grammar : error identification sentence completion ภำษำอังกฤษ... สุทิน พูลสวัสด์ิ. 2552 1 ศูนย์หนังสือที.จี.อำร์.อี

689 TU-GET ฉบับเจำะข้อสอบ - 2552 2 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

690 Verbs ให้คล่องของหมูฯ เลอ เบิฟ, เดนนิส 2552 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

691 Vocab vitamin จัดค ำ(ศัพท์)จ ำเป็นชุด - 2552 1 โนวเลดจ์เมคเกอร์

692 กริยำ 3 ช่อง : ฉบับสมบูรณ์ - 2552 3 ณดำ

693 กำรบริหำรจัดกำรผลงำนวิจัย - 2552 2 ส ำนักงำน

694 กำรละครตะวันตกสมัยคลำสสิก-สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยำ กุลวดี มกรำภิรมย์. 2552 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

695 เก่ง Tense! : เร่ืองกล้วยๆ สุรีรัตน์ ทองอินทร์ 2552 1 บิสคิต

696 เก่งไวยำกรณ์สอนใช้อังกฤษ ไพบูลย์ เปียศิริ 2552 2 พีเอ็นเอ็นกรุ๊ป

697 ข่ำวภำษำอังกฤษอ่ำนง่ำย เฟรเดอริคสัน, แทร์ร่ี แอล. 2552 2 โพสต์บุ๊กส์

698 เขียนอีเมลภำษำอังกฤษแบบมือโปร สุรีรัตน์ ทองอินทร์. 2552 2 บิสคิต

699 คนสร้ำงค ำ ค ำข้ำว 2552 1 สำรคดี

700 ควำมรู้ควำมเข้ำใจเร่ืองภำษำเพ่ือกำรแปล : จำกทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ รัชนีโรจน์ กุลธ ำรง. 2552 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

701 คุณก็อ่ำนบำงกอกโพสต์ได้ เฟรเดอริคสัน, แทร์ร่ี แอล. 2552 2 โพสต์บุ๊กส์

702 คู่มือกำรเรียน TOEIC ประเพศ ไกรจันทร์ 2552 2 พี.เอส.เพรส

703 แค่เปล่ียนวิธีคิด ภำษำอังกฤษก็ไม่ใช่เร่ืองยำก วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธ์ิ 2552 2 MinibearPublishing

704 เงำใจใต้เงำจันทร์ ดอดด์, คริสติน่ำ 2552 1 แพรวส ำนักพิมพ์
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

705 เจำะเกรำะ CU-TEP แนวใหม่ - 2552 1 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

706 ใช้ภำษำอังกฤษท ำงำนให้ "สนุก" สมศรี 2552 2 Dดี

707 ใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงไรให้ถูกต้อง บุพบท ค ำ วลี เปรมจิต บีท 2552 2 Dดี

708 เด็กสองภำษำพ่อแม่สร้ำงได้ พงษ์ระพี เตชพำหพงษ์. 2552 2 มำยด์คอนเน็กชันส์

709 ตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC นิธิวุฒิ จันทร์ไทย 2552 4 เอ็มไอเอส

710 ติว Grammar เตรียมสอบ TOEIC นิธิวุฒิ จันทร์ไทย 2552 4 เอ็มไอเอส

711 เตรียมสอบ CU-TEP : ภำษำอังกฤษเข้ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย with audio… สุทิน พูลสวัสด์ิ. 2552 1 ศูนย์หนังสือที.จี.อำร์.อี

712 ทอล์ก ทู เดอะ สเนล : กฎแห่งแมร์ด คลำร์ก, สตีเฟน, ค.ศ. 1958- 2552 1 ฟรีฟอร์ม

713 ทำงลัดเก่งไวยำกรณ์อังกฤษ ไพบูลย์ เปียศิริ. 2552 1 พีเอ็นเอ็นกรุ๊ป

714 ทีเด็ดพิชิต TOEIC บริษัท สกำยบุ๊กส์ 2552 1 บริษัทสกำยบุ๊กส์

715 เทคนิคพิชิต TU-GET - 2552 2 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

716 ธนำคำรค ำศัพท์ ภำณุมำศ เกิดผล 2552 3 MinbearPublishin

717 นักสืบสำยเด่ียว. ตอนคนตำยไม่ได้พูด กรำฟตัน, ซู 2552 1 แพรว

718 แปลได้แปลดี : ทักษะกำรแปลส ำหรับผู้เรียนในระดับมหำวิทยำลัย สุพรรณี ป่ินมณี 2552 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

719 แปลตรงแปลไวแปลอย่ำงไรให้เก่ง!ได้ด้วยตนเอง ชินสินธ์ุ คลังทอง 2552 2 กันยำวีร์

720 เผยควำมลับท่ีไม่ลับของรหัสลับดำวินชี กฤษณำ หงษ์อุเทน 2552 1 อมรินทร์พริ นติ ง

721 ฝึกโต้ตอบประโยคและเขียนข้อควำมผ่ำนอีเมล : เพ่ือกำรส่ือสำรกำรค้ำและสนทนำ... กมลวัตร ณัฐวรำ 2552 3 เจ.บี.พับลิชช่ิง

722 ฝึกพูดภำษำอังกฤษแบบออโตเมติก ประภำส จิระกุล 2552 2 Dดี

723 ฝึกพูดอ่ำนเขียนเรืยนภำษำอังกฤษด้วยตนเอง กฤษณี เรืองรัตนะ 2552 3 เจ.บี.พับลิชช่ิง

724 ฝึกสนทนำภำษำอังกฤษ ฉบับ : ชวนฝร่ังท่องเมืองไทยใส่ใจประวัติศำสตร์... เกษม คชกร 2552 2 Dดี

725 ฝึกสนทนำภำษำอังกฤษฉบับ : ขำยได้ ขำยดี ขำยแล้ว ขำยอีก ถ้ำสปีคกับ... เกษม คชกร 2552 2 Dดี

726 ฝึกอ่ำนภำษำอังกฤษซะให้เก็ท ฉบับเท่ียวเก้ำวัด พัฒนำภำษำอังกฤษ วิไลลักษณ์ ใจกว้ำง 2552 1 MinibearPublishing
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หน้าท่ี 34      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

727 ฝึกอ่ำนภำษำอังกฤษซะให้เก็ท ฉบับฝึกอ่ำนภำษำอังกฤษจำก The 7 wonders... วิไลลักษณ์ ใจกว้ำง 2552 1 MinibearPublishing

728 พจนำนุกรมไทย-อังกฤษ ด ำเนิน กำรเด่น. 2552 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

729 พิชิต CU-TEP Grammar - 2552 1 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

730 พิชิต CU-TEP reading (พิมพ์ครั งท่ี 1) - 2552 2 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

731 พิชิต CU-TEP reading (พิมพ์ครั งท่ี 2) - 2552 1 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

732 พูดอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ - 2552 1 เอ็มไอเอส

733 พูดอังกฤษฉบับเป็นเร็ว โฮล์มส์, เดวิด. 2552 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

734 พูดอังกฤษได้ในทุกสถำนกำรณ์ อัครพนท์ เนื อไม้หอม. 2552 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฎพระนคร

735 พูดอังกฤษประสำธุรกิจ เศรษฐวิทย์. 2552 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

736 พูดอังกฤษสไตล์วัยรุ่นอเมริกัน(ท่ีไม่มีสอนในโรงเรียน) เบญจมินทร์ ตันกิตติกร 2552 1 เอ็มไอเอส

737 ภำษำอังกฤษในงำนโรงแรม อนุพันธ์ กิจพันธ์พำนิช. 2552 3 HumanHeritage

738 ภำษำอังกฤษพำเพลิน ยุวนำฏ คุ้มขำว 2552 1 Dดี

739 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรและกำรท ำงำน กมลชนก ช่ืนมนุษย์ 2552 2 Dดี

740 ภำษำอังกฤษร้ำยสำระ 2.0 มำรพิณ 2552 2 บุ๊คคำเฟ่

741 ภำษำอังกฤษส ำหรับงำนในต่ำงประเทศ ธนพล (ล ำดวน) จำดใจดี 2552 3 ธนพลวิทยำกำร

742 ภำษำอังกฤษส ำหรับพนักงำนบริกำร เกษรำ สมันนะ 2552 1 พีเอ็นเอ็นกรุ๊ป

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

744 ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์ วรัญญำ ภัทรสุข. 2552 5 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

745 รัสปูติน เลอ เคอซ, วิลเลียม, ค.ศ. 1864-1927 2552 1 ไทยควอลิตี บุ๊คส์(2006)

746 เรียนพูดอังกฤษใน 6 สัปดำห์ สมชำย ชัยธนะตระกูล 2552 3 ไทยควอลิตี บุ๊คส์(2006)

747 เรียนรู้หลักไวยำกรณ์อังกฤษง่ำยนิดเดียว ประเพศ ไกรจันทร์. 2552 1 ศยำม

748 เรียน-เล่น-เก่งใช้ไวยำกรณ์อังกฤษ ไพบูลย์ เปียศิริ. 2552 2 พีเอ็นเอ็นกรุ๊ป
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

749 เรียนอังกฤษจำกสุภำษิต-ค ำคมไทย - 2552 2 พีเอ็นเอ็นกรุ๊ป

750 วิชำสุดท้ำย 2 : ท่ีมหำวิทยำลัยไม่ได้สอน - 2552 1 openbooks

751 ศัพท์ TOEIC นิธิวุฒิ จันทร์ไทย 2552 1 เอ็มไอเอส

752 ศัพท์ภำษำอังกฤษยอดนิยม ทศพล ชนะทิพำนนท์ 2552 2 วรรณิก

753 ศัพท์หมวดพร้อมภำพประกอบ 3 ภำษำ เกำหลี-อังกฤษ-ไทย - 2552 2 ต้นธรรม

754 สนทนำภำษำอังกฤษ 1,000 ประโยค - 2552 3 เอ็มไอเอส

755 สนทนำภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน - 2552 3 เอ็มไอเอส

756 สนุกกับอังกฤษผ่ำนเพลง (ภำค 3) เศรษฐวิทย์ 2552 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

757 ส ำนวนสะเด็ด 3 เศรษฐวิทย์ 2552 2 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

758 หลักกำรสนทนำ 5 ประกำร ประเพศ ไกรจันทร์. 2552 1 พี.เอส.เพรส

759 หัวใจภำษำอังกฤษ : ฝึกพูดอ่ำนเขียนให้ได้ภำยใน 30 วัน ภูวนำรถ รัศมีเพชร. 2552 3 ไทยควอลิตี บุ๊คส์(2006)

760 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ English reading and writing for professional... อำรีลักษณ์ หำญมนตรี 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

761 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ English Remedial Course. EG 0003 - 2552 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

762 เอกสำรฝึกอบรมภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกร ICT (ผู้บริหำรระดับกลำง) - 2552 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

763 เอกสำรฝึกอบรมภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกร ICT (ผู้บริหำรระดับสูง) - 2552 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

764 เอกสำรฝึกอบรมภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกร ICT (ระดับปฏิบัตืกำร) - 2552 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

765 โอบำมำวำจำ - 2552 1 ครูช้ำง

766 108 ปัญหำ ท ำไมไม่เก่งภำษำอังกฤษ ป่ินประภำ เปรมประชำกร 2551 3 Dดี

767 Correct sentences Micanon, W. 2551 3 FeelGood

768 David Copperfield เดวิด คอปเปอร์ฟิลด์ ผู้ไม่ยอมแพ้โชคชะตำ ดิกเก้นส์, ชำลส์, ค.ศ. 1812-1870. 2551 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

769 English expressions & phrases วิจิตร อึ งสุวรรณพำนิช 2551 1 เดอะโนว์เลจเซ็นเตอร์

770 English story เร่ิมต้นฝึกฝนภำษำอังกฤษไปพร้อมกับลูก : นิทำนควำมรู้ภำษำ. ครูก๊ิก 2551 3 Dดี
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หน้าท่ี 36      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

771 English tests for U 2 : a workbook to develop and evaluate your English. สำธิตำ วัฒนโภคำกุล 2551 3 ChulalongkornUniversityBook...

772 English-Thai dictionary of interior design ณรงค์ สุรธ ำรงค์ 2551 1 ท้อป

773 Exercise & text word Siriwan Nualviwat 2551 3 SoFarGroup

774 Grammar and techniques of the English language Revised edition เลิศ เกษรค ำ 2551 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

775 How powerful! classic English vocabulary นำรีรัตน์ บุญช่วย. 2551 2 แสงดำว

776 No more snake snake fish fish. ภำค snake พีนัท 2551 2 ออริกำมิเพรส

777 Professional hotel English for Thailand ลีออง, ฮิว 2551 1 SilkwormBooks

778 Snake fish fish ภำษำอังกฤษในท่ีท ำงำน Supersub 2551 1 บุ๊คคำเฟ่

779 The (Friends) series ครูก๊ิก 2551 2 Dดี

780 The new road. book 2 อ. พฤกษะศรี. 2551 2 โรงเรียนชมรมภำษำอังกฤษสวนพลู

781 TOEIC listening : review-tests with audio CD สุทิน พูลสวัสด์ิ. 2551 1 ศูนย์หนังสือที.จี.อำร์.อี

782 กำรเขียนเรียงควำม นเรศ สุรสิทธ์ิ. 2551 1 พี.เอส.เพรส

783 กำรวัดผลกำรศึกษำ สมนึก ภัททิยธนี. 2551 1 ประสำนกำรพิม

784 เก่งพูดอังกฤษด้วยตนเอง เกษรำ สมันนะ 2551 2 พีเอ็นเอ็นกรุ๊ป

785 เก่งภำษำอังกฤษ : ฉบับเรียนเร็ว นรินทร์ เจริญศิริ 2551 3 คล่ืนอักษร

786 เก่งภำษำอังกฤษเขียนประโยคเด็ดภำษำอังกฤษ มิสคอนแวนต์ 2551 3 ภูมิปัญญำ

787 เก่งภำษำอังกฤษจำกเพลงดังแนว Oldie glodie ไอดำโฮ, แอนดี 2551 1 ไทยควอลิตี บุ๊คส์(2006)

788 เก่งศัพท์อังกฤษ มิสคอนแวนต์ 2551 3 ภูมิปัญญำ

789 เก่งสนทนำฝึกพูดภำษำอังกฤษไว้ใช้งำน ปวรรัตน์ พัทชนะวรรณ์ 2551 3 เจ.บี.พับลิชช่ิง

790 ขอดเกล็ด(เกร็ด)ควำมรู้ สองสำวชำวเล 2551 2 Dดี

791 ขุดรำกค ำ : จดจ ำศัพท์ภำษำอังกฤษจำกรำก กิตติ อมรพัฒนกุล 2551 3 ทวิกิต์ิ

792 คลังควำมรู้ คลังศัพท์ มณเฑียร พิสิฐเวชกำร 2551 1 Dดี
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

793 ค ำคล้ำยกลุ่มค ำภำษำอังกฤษท่ีใช้บ่อยและมักใช้ผิด ชยวัฒน์ ลีลำวัชโรบล 2551 3 Dดี

794 ค ำง่ำยๆ ใช้ไม่เป็น ประเพศ ไกรจันทร์ 2551 1 พี.เอส.เพรส

795 ค ำศัพท์และส ำนวนภำษำอังกฤษท่ีคนไทยใช้ผิดเป็นประจ ำ Smith, Nathan 2551 5 ฟีลกูด

796 คู่มือสนทนำภำษำอังกฤษเบื องต้น Dr.Talks 2551 3 ยิปซีกรุ๊ป

797 เคล็ดลับสอบ TOEFL iBT ธนพล (ล ำดวน) จำดใจดี 2551 3 ธนพลวิทยำกำร

798 จอมโจรยูเจนิดิส เทอร์เนอร์, เมแกน วำเลน 2551 1 แพรวเยำวชน

799 เจำะหัวใจภำษำอังกฤษพิชิตกำรสอบแข่งขัน โรส รสรินทร์ 2551 3 Dดี

800 ช ำแหละกำรพูกกำรเขียนภำษำอังกฤษ เมธำพันธ์ โพธิธีรโรจน์ 2551 3 รุ่งเรืองสูงพริ นติ ง

801 ดนตรีคลำสสิก : รวมข้อเขียนภำษำอังกฤษ (พ.ศ. 2533-2535) ณัชชำ พันธ์ุเจริญ 2551 1 เกศกะรัต

802 แดรกคิวลำ จอมผีดิบ สโตเกอร์, แบรม 2551 1 สำยธุรกิจโรงพิมพ์

803 ตำมเก็บ โกลแมน, โจเอล 2551 1 เลมอนที

804 ต ำรำไวยำกรณ์อังกฤษอัจฉริยะ ยงยุทธ์ วิริยำยุทธังกุร 2551 3 ไทยควอลิตี บุ๊คส์(2006)

805 ติวเข้มพูดอ่ำนเขียนแปลภำษำอังกฤษ ฐิติ นิธิอนันตกูล 2551 3 Dดี

806 ติวเข้มภำษำอังกฤษ : ฉบับเรียนลัด อภิรักษ์ ลิขิตอนุสรณ์ 2551 6 คล่ืนอักษร

807 โตเกียวทำวเวอร์ : แม่กับผมและพ่อในบำงครั งครำว มำซำยะ, นำคำงำวะ 2551 1 แพรวส ำนักพิมพ์

808 ถ้อยค ำส ำนวนชวนรู้ ณวรำ อลิน 2551 3 คล่ืนอักษร

809 ถึงเวลำฟิตต้องเรียนอังกฤษจำกข่ำว พิสิฐ วิเศษชัยยะ 2551 3 Dดี

810 ทบทวนไวยำกรณ์อังกฤษกับอำจำรย์พจนำรถ พจนำพิทักษน์ฉบับเร่ิมต้นใหม่... พจนำรถ พจนำพิทักษน์ 2551 3 Dดี

811 เทคนิคกำรใช้ค ำกริยำในภำษำอังกฤษ ยุวนำฏ คุ้มขำว 2551 2 Dดี

812 เทคนิคกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพ่ือควำมเข้ำใจ สมุทร เซ็นเชำวนิช, 2479-2530 2551 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

813 ปฏิวัติควำมคิดพิชิตภำษำอังกฤษ ร่วมกันแก้วิกฤตประเทศไทย วงกต จันทพำนิช 2551 6 ต้นต ำรับ

814 ปทำนุกรมค ำเหมือนและค ำตรงข้ำม เปรมจิต บีท 2551 3 Dดี
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

815 ประโยคพื นฐำนและศัพท์จ ำเป็นในชีวิตประจ ำวัน พัชรี พลำวงศ์ 2551 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

816 ไปเมืองนอกวันนี ก็ยังได้ฝึกพูด.ฝึกอ่ำน.ฝึกเขียนเรียนภำษำอังกฤษกับอำจำรย์ ยุวนำฏ คุ้มขำ 2551 3 Dดี

817 ฝึกแปลอังกฤษเป็นไทยแปลไทยเป็นอังกฤษ : แต่งประโยคด้วยตนเองจนพูด... Grandma, Red 2551 2 Dดี

818 ฝึกพูดภำษำอังกฤษเพ่ือกำรถำมทำง-บอกทำง กมลวัต ณัฐวรำ 2551 3 เจ.บี.พับลิชช่ิง

819 ฝึกพูดภำษำอังกฤษไว้ส่ือสำรเพ่ือกำรท่องเท่ียว ฉัตรกมล อัตรคุปต์ 2551 5 เจ.บี.พับลิชช่ิง

820 พจนำนุกรมค ำเหมือน-ค ำตรงกันข้ำม อ. พฤกษะศรี 2551 3 อำนันท

821 พจนำนุกรมไทย-อังกฤษ ด ำเนิน กำรเด่น 2551 3 มติชน

822 พื นฐำนไวยำกรณ์อังกฤษ ยงยุทธ์ วิริยำยุทธังกุร. 2551 3 ไทยควอลิตี บุ๊คส์(2006)

823 พูดญ่ีปุ่นคล่องไวได้ถูกต้อง อิวำกิ, ยูจิโร. 2551 1 ทฤษฎี

824 พูดโทรศัพท์กับฝร่ัง ครูแหม่ม 2551 3 คล่ืนอักษร

825 พูดภำษำอังกฤษแบบมือโปร = Professional English speaking at work สุรีรัตน์ ทองอินทร์ 2551 2 บิสคิต

826 พูดอังกฤษแบบเจ้ำของภำษำ ชูเดช อิสระวิสุทธ์ิ 2551 4 เกลอเรียน

827 ฟำเธอร์แลนด์ = Fatherland แฮร์ริส, โรเบิร์ต 2551 1 ปรำชญ์เปรียว

828 ฟุดฟิด FOR FLY สรยุทธ อยู่ค ำ 2551 1 เอส.พี.เอ็น.กำรพิมพ์

829 ภำษำไทยง่ำยส ำหรับคนท่ีใช้ภำษำอังกฤษ : พื นฐำนควำมรู้ค ำศัพท์และกำร... ช็อทเท็นโลฮะ, อันดเรอัส 2551 3 โดลฟินพับลิชิง

830 ภำษำอังกฤษง่ำยนิดเดียว. เล่ม 3 บ๊ิกส์, แอนดรูว์. 2551 3 ครูช้ำง

831 ภำษำอังกฤษในส ำนักงำน เนตรปรียำ (มุสิกไชย) ชุมไชโย 2551 3 อมรินทร์

832 ภำษำอังกฤษพื นฐำนส ำหรับคนท ำงำน เปรมจิต บีท 2551 2 กิฟต์แอนด์กีฟ

833 ระเบียบวิธีวิจัย ณรงค์ โพธ์ิพฤกษำนันท์ 2551 5 เอ็กซเปอร์เน็ท

834 ระเบียบวิธีวิจัย - 2551 1 คณะศึกษำศำสตร์ม.นเรศวร

835 รู้ทันสันดำน Tense เฑียร ธรรมดำ 2551 3 อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์

836 รูปแบบกำรใช้ค ำกริยำและค ำบุรพบทในภำษำอังกฤษ ยงยุทธ์ วิริยำยุทธังกุร 2551 3 ไทยควอลิตี บุ๊คส์(2006)
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

837 เรียนภำษำอังกฤษผ่ำนข่ำว เศรษฐวิทย์ 2551 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

838 เรียนภำษำอังกฤษผ่ำนภำพยนตร์ เศรษฐวิทย์ 2551 2 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

839 เรียนไวยำกรณ์อังกฤษอย่ำงง่ำยเข้ำใจได้ภำยใน 30 วัน Nathan Smith 2551 3 ฟิลกูด

840 เลโอนำร์โดดำวินชีวิถีอัจฉริยะ นิโคลล์, ชำร์ลส์ 2551 1 มติชน

841 วิชำสุดท้ำย : ท่ีมหำวิทยำลัยไม่ได้สอน สฤณี อำชวำนันทกุล 2551 1 Openbooks

842 ไวยำกรณ์อังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ อิสรีย์ แจ่มข ำ 2551 6 เอ็มไอเอส

843 ศัพท์ภำษำอังกฤษยอดนิยม ทศพล ชนะทิพำนนท์ 2551 2 วรรณิก

844 ศัพท์อังกฤษจ ำง่ำย นพ พรพจนำ. 2551 3 เกลอเรียน

845 สนทนำภำษำอังกฤษฉบับเอำตัวรอดเม่ือคุยกับฝร่ัง อินทิรำ อินทรปรีชำชัย 2551 2 Dดี

846 สนทนำภำษำอังกฤษแบบลัดทันใจ วิชัย วรปัญญำเลิศ 2551 2 ภูมิปัญญำ

847 สนทนำอังกฤษลัดทันใจ - 2551 6 ทฤษฎี

848 สนุกกับอังกฤษผ่ำนเพลง (ภำค 2) เศรษฐวิทย์ 2551 2 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

849 สนุกและเข้ำใจไวยำกรณ์อังกฤษ กิตติ เวชสุภำพงษ์ 2551 3 Dดี

850 สบำยๆ เม่ือจับไมค์พูดอังกฤษ งำมพริ ง รุ่งโรจน์ดี. 2551 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

851 สปีคอิงลิชฟอร์คิดส์ มำยเดย์ 2551 1 มีเดียพอยท์

852 สัตว์ประหลำดในเทพนิยำย กรีก-โรมัน Dr.Know 2551 2 ยิปซีกรุ๊ป

853 ส ำนวน 3 ภำษำ (อังกฤษ-จีน-ไทย) นพพิชญ์ ประหว่ัน 2551 3 ทฤษฎี

854 ส ำนวน-สวนหมัด แกรนด์มำ, เรด 2551 3 Dดี

855 ส ำนวนอังกฤษใช้บ่อย : สนุกกับกำรเรียนภำษำอังกฤษวิธีใหม่! นำสีทอง หอประยูร 2551 3 เกลอเรียน

856 สูตรลับ 3 ส่ิงจ ำขึ นใจ กวำง 2551 3 Dดี

857 เสียงสะท้อนจำกควำมมืด คอนเนลล่ี, ไมเคิล 2551 1 แพรวส ำนักพิมพ์

858 หมวดศัพท์น่ำรู้ A to Z ณวรำ อลิน 2551 3 คล่ืนอักษร
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

859 หลักกำรใช้ Tenses ยงยุทธ์ วิริยำยุทธังกุร 2551 3 ไทยควอลิตี บุ๊คส์(2006)

860 หลักภำษำอังกฤษ : ฉบับสมบูรณ์ ณวรำ อลิน 2551 6 คล่ืนอักษร

861 หัดพูดเยอรมัน : เพ่ือธุรกิจและกำรท่องเท่ียว ตรีพล เพ็งรักหมู่ 2551 1 ทฤษฎี

862 หัวใจภำษำอังกฤษ : ฉบับปรับปรุงใหม่ ช่อลัดดำ เจนตระกูล 2551 3 คล่ืนอักษร

863 อะตอมมิค บูม...หมู่บ้ำนนี เก่งภำษำ = Atomic boom Atom 2551 1 Dดี

864 อังกฤษปำกตลำด เนตรปรียำ (มุสิกไชย) ชุมไชโย 2551 1 อมรินทร์

865 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ English reading and writing for professional... อำรีลักษณ์ หำญมนตรี 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

866 แฮร์ร่ี พอตเตอร์กับเคร่ืองรำงยมฑูต โรว์ล่ิง, เจ.เค. 2551 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

867 Contemporary English by vocabulary puzzie นำรีรัตน์ บุญช่วย 2550 3 แสงดำว

868 Dictionary English-Thai - 2550 1 สกำยบุ๊กส์

869 English tests for U : a workbook to develop and evaluate your English… สำธิตำ วัฒนโภคำกุล 2550 3 ChulalongkornUniversityBook…

870 English usage through sentences วำสนำ ชลศึกษ์ เคนแมน 2550 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

871 English-Thai dictionary of English language from foreign words and phrases เจษฎำ ทองรุ่งโรจน์. 2550 5 CommunityDimension

872 กระบวนกำรปรึกษำ : ขั นตอน สัมพันธภำพ ทักษะ วัชรี ทรัพย์มี. 2550 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

873 กับตันฮุกก ำเนิดกัปตันโจรสลัด ฮำร์ต, เจ. วี. 2550 1 แพรวส ำนักพิมพ์

874 กำรออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภำษำอังกฤษ ปรำรมภ์รัตน์ โชติกเสถียร. 2550 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

875 เก่งเกำหลี 24 ชม. รีเวียร์, สตีเฟน 2550 1 ภำษำและวัฒนธรรม

876 คันจิน่ำจ ำ. ระดับ 4 โนริโกะ, มำกิ 2550 2 ทฤษฎี

877 คู่มือสอบญ่ีปุ่นธุรกิจ BJT อะคำเดมี, เจเอแอล 2550 3 ภำษำและวัฒนธรรม

878 คู่มืออ่ำนข่ำวภำษำอังกฤษในหนังสือพิมพ์ ยงยุทธ ข ำคง 2550 3 สำยธำร

879 คู่มือเอำตัวรอดเม่ือไปนอก ยุวนำฏ คุ้มขำว 2550 2 Dดี

880 เงำรักซ่อนเง่ือน บรำวน์, แซนดรำ 2550 1 แพรวส ำนักพิมพ์
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

881 จับเอำไวยำกรณ์มำเขียนมำพูด. ภำค 1 เศรษฐวิทย์ 2550 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

882 จับเอำไวยำกรณ์มำเขียนมำพูด. ภำค 2 เศรษฐวิทย์ 2550 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

883 ชวนฝร่ังคุย เศรษฐวิทย์ 2550 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

884 ชุดฝึกอบรมภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท่องเท่ียว : จังหวัดนนทบุรี - 2550 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

885 ญ่ีปุ่นเชิงข่ำว มิซุทำนิ, โอซำมุ 2550 2 ภำษำและวัฒนธรรม

886 ท ำไมต้องเรียนไวยำกรณ์อังกฤษ ประเพศ ไกรจันทร์ 2550 1 ศยำม

887 ทีเด็ดพิชิต TOEIC - 2550 1 สกำยบุ๊กส์

888 เทคนิคกำรน ำเสนอผลงำนเป็นภำษำอังกฤษ นันทวดี วงษ์เสถียร 2550 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

889 เทคนิคเขียน & พูดภำษำอังกฤษให้ดีเลิศ - 2550 3 รีดเดอร์สไดเจสท์

890 เทคนิคพิชิตโทเฟิลและปริญญำโท เศรษฐวิทย์ 2550 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

891 เทคนิคเรียนลัดอังกฤษด้วยตนเอง ล ำดวน (ธนพล) จำดใจดี 2550 1 ไทยเจริญกำรพิมพ์

892 เบื องหน้ำเบื องหลังบัลลังก์อังกฤษ ประทุมพร วัชรเสถียร, 2486- 2550 3 เพ่ือนดี

893 ปริศนำมนุษย์กลของอูโก้ กำเบรต์ เซลสนิค, ไบรอัน 2550 2 ปลำวำฬ

894 ปอมเปอี แฮร์ริส, โรเบิร์ต 2550 1 ปรำชญ์เปรียว

895 ไปนอก : [ฉบับสมบูรณ์] สอ เสถบุตร 2550 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

896 ไปเมืองนอกวันนี ก็ยังได้ฝึกพูด.ฝึกอ่ำน.ฝึกเขียนเรียนภำษำอังกฤษกับอำจำรย์. ยุวนำฏ คุ้มขำ 2550 3 Dดี

897 ฝึกพูดภำษำอังกฤษฟุต ฟิต ฟอ ไฟ กับชำวต่ำงชำติ ปวรรัตน์ พัทชนะวรรณ์ 2550 2 เจ.บี.

898 พจนำนุกรม 2 ใน 1 : พจนำนุกรมส ำหรับคนไทยและคนเยอรมัน ช็อทเท็นโลฮะ, อันดเรอัส 2550 1 ไทย-โดลฟิน

899 พจนำนุกรมไทย-อังกฤษ ด ำเนิน กำรเด่น 2550 2 มติชน

900 พจนำนุกรมไทย-อังกฤษ-เยอรมัน โรห์เรอร์, โยเซฟ 2550 2 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

901 พจนำนุกรมภำพอังกฤษ-ไทย ส ำรำญ ค ำย่ิง 2550 2 หจก.วี.เจ.พริ นติ ง

902 พจนำนุกรมศัพท์กำรวิจัยและสถิติ ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ 2550 1 ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์
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หน้าท่ี 42      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

903 พจนำนุกรมอังกฤษ-ไทย (ฉบับตั งโต๊ะ) สฤษดิคุณ กิติยำกร, ม.ร.ว. 2550 6 ส ำนักพิมพ์แห่จุฬำลงกรณ์ฯ

904 พลังวิเศษแห่งอำรมณ์ โคทส์, เดนิส 2550 1 ต้นไม้

905 พำไปดูฝร่ังเขำออกเสียง เศรษฐวิทย์ 2550 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

906 พิชิต CU-TEP listening - 2550 4 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

907 พูดเยอรมันเป็นเร็ว 2 นิรุบล สิริมงคล 2550 1 เอ็มไอเอสซอฟท์เทค

908 พูดอังกฤษได้ทันที : เรียนภำษำอังกฤษแบบก้ำวกระโดดไกล น ำชัย สีดำ 2550 5 โรงพิมพ์สุวรรณภูมิ

909 พูดอังกฤษในชีวิตกำรท ำงำน อิสรีย์ แจ่มข ำ 2550 3 เอ็มไอเอสซอฟท์เทค

910 พูดอังกฤษประสำธุรกิจ เศรษฐวิทย์ 2550 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

911 ภำษำและหลักกำรเขียนเพ่ือกำรส่ือสำร - 2550 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

912 ภำษำอังกฤษ. 2 นลินี สนธิไทย (สินธุเสก) 2550 5 โอเดียนสโตร์

913 ภำษำอังกฤษผิดกันอยู่น่ันแหละ เศรษฐวิทย์ 2550 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

914 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท ำงำน สุธิดำ วิมุตติโกศล 2550 3 เอ็มไอเอสซอฟท์เทค

915 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสัมภำษณ์งำน เศรษฐวิทย์ 2550 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

916 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสัมภำษณ์งำน วัชรี อนันตทรัพย์กิจ 2550 3 เจ.บี.พับลิชช่ิง

917 ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรน ำเสนอข้อมูลเทคนิค เกศสุดำ รัชฎำวิศิษฐกุล 2550 1 ศูนย์พัฒนำควำมสำมำรถในกำรฯ

918 มินนะ โนะ นิฮงโกะ. 1 : แบบเรียนภำษำญ่ีปุ่นระดับต้น - 2550 1 ภำษำและวัฒนธรรม

919 มินนะ โนะ นิฮงโกะ. 3 : แบบเรียนภำษำญ่ีปุ่นระดับต้น - 2550 1 ภำษำและวัฒนธรรม

920 มินนะ โนะ นิฮงโกะ. 4 : แบบเรียนภำษำญ่ีปุ่นระดับต้น - 2550 1 ภำษำและวัฒนธรรม

921 รหัสลับรัสปูติน เบอร์รี, สตีฟ 2550 1 แพรวส ำนักพิมพ์

922 ระเบียบวิธีวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์และสังคมศำสตร์ ธีรวุฒิ เอกะกุล 2550 1 วิทยำออฟเซทกำรพิมพ์

923 รำชันแห่งแอตโทเลีย เทอร์เนอร์, เมแกน วำเลน 2550 1 สำยธุรกิจโรงพิมพ์

924 รำชินีแห่งแอตโทเลีย เทอร์เนอร์, เมแกน วำเลน 2550 1 แพรวเยำวชน
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

925 รู้เฟ่ืองเร่ืองศัพท์ภำษำอังกฤษ ไกรคุง อนัคฆกุล 2550 3 ปัญญำชน

926 เรียนภำษำอังกฤษจำกเร่ืองเล่ำของชีวิต (ภำค 1) เศรษฐวิทย์ 2550 2 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

927 เรียนภำษำอังกฤษผ่ำนค ำสอนศำสนำ เศรษฐวิทย์ 2550 2 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

928 เรียนรู้ภำษำฝร่ังเศสฉบับสมบูรณ์ ปำริชำติ ชุมสำย ณ อยุธยำ 2550 1 ร้ำนเฉลิมนิจ

929 เรียนรู้หลักไวยำกรณ์อังกฤษง่ำยนิดเดียว ประเพศ ไกรจันทร์ 2550 3 ศยำม

930 เรียนอังกฤษจำกนิทำนสอนใจระดับโลก นิพนธ์ กำบสลับพล. 2550 4 ทฤษฎี

931 ลับ โคเบน, ฮำร์ลำน 2550 1 แพรวส ำนักพิมพ์

932 วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ สุภำงค์ จันทวำนิช. 2550 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

933 วิลเล่ียม เชกสเปียร์ : รวมประวัติผลงำนบทประพันธ์และอำถรรพ์บทละคร ของ วิษณุ วิเศษศิริกุลชัย 2550 3 อุทยำนควำมรู้

934 ไวยำกรณ์อังกฤษแนวสร้ำงเสริมควำมรู้ พิณทิพย์ ทวยเจริญ 2550 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

935 สนทนำภำษำเกำหลี : คู่มือทักทำยโต้ตอบในชีวิตประจ ำวัน วอน, แฮ ยอง 2550 1 อมรินทร์

936 สนทนำภำษำเกำหลี 1000 ประโยค Young, Lee Pu 2550 1 เอ็มไอเอสซอฟท์เทค

937 สนทนำภำษำธุรกิจ สรรเสริญ สุวรรณประเทศ 2550 3 วิทยพัฒน์

938 สนทนำเยอรมันลัดทันใจ : พูดเยอรมันในชีวิตประจ ำวันและโอกำสต่ำงๆ ตรีพล เพ็งรักหมู่ 2550 1 ทฤษฎี

939 สร้ำงภำษำอังกฤษให้แกร่ง สงวน รินทระ 2550 3 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

940 สัมภำษณ์งำน 2 ภำษำ (อังกฤษ-ไทย) วัชรี อนันตทรัพย์กิจ 2550 3 เจ.บี.พับลิชช่ิง

941 ส ำนวนสะเด็ด เศรษฐวิทย์ 2550 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

942 สุดยอดเทคนิคกำรเขียน เศรษฐวิทย์ 2550 2 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

943 สูตรส ำเร็จเรียนลัดอังกฤษ (พิมพ์ครั งท่ี 44) ล ำดวน (ธนพล) จำดใจดี 2550 1 ธนพลวิทยำกำร

944 สูตรส ำเร็จเรียนลัดอังกฤษ (พิมพ์ครั งท่ี 45) ล ำดวน (ธนพล) จำดใจดี 2550 2 ธนพลวิทยำกำร

945 หลักกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรเขียนและฝึกแต่งประโยค ฉัตรกมล อัตรคุปต์ 2550 1 เจ.บี.พับลิชช่ิง

946 หลักกำรใช้และสนทนำภำษำอังกฤษส ำหรับผู้เร่ิมต้น นำฏนลิน กิตประวีร์ 2550 1 เจ.บี.พับลิชช่ิง
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

947 อ่ำน-เขียนภำษำญ่ีปุ่นขั นพื นฐำน ทซึรุโอะ, โยชิโกะ. 2550 1 ภำษำและวัฒนธรรม

948 แฮร์ร่ี พอตเตอร์กับเคร่ืองรำงยมฑูต โรว์ล่ิง, โจแอน แคทลีน, ค.ศ. 1965- 2550 1 บริษัทนำนมีบุ๊คส์ จ ำกัด

949 Active-passive ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล 2549 1 โอเดียนสโตร์

950 Basic English writing The Mentor Group 2549 4 สกำยบุ๊กส์

951 Collins cobuild pocket idioms dictionary = พจนำนุกรมส ำนวนอังกฤษ-ไทย - 2549 1 อมรินทร์

952 English right & wrong ไหนผิด ไหนถูก เกียรติ สิมะกูร 2549 5 ฮิวแมนเฮอริเทจ

953 English tests for U : a workbook to develop and evaluate your English proficiency สำธิตำ วัฒนโภคำกุล 2549 2 Chulalongkorn University Book Center

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

955 TOEIC reading : review-tests สุทิน พูลสวัสด์ิ. 2549 1 ศูนย์หนังสือที.จี.อำร์.อี

956 Verbes ค ำกริยำภำษำฝร่ังเศส ปำริชำติ ชุมสำย ณ อยุธยำ 2549 2 ร้ำนเฉลิมนิจ

957 กริยำ 3 ช่อง - 2549 3 สกำยบุ๊กส์

958 กำรเขียนภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน อัครพนท์ เนื อไม้หอม 2549 6 ซีวีแอลกำรพิมพ์

959 กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร์ วิษณุ กอปรสิริพัฒน์ 2549 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

960 กำรแปลภำษำอังกฤษเชิงปฏิบัติ สิริบุปผำ อุทำรธำดำ 2549 2 ปัญญำชน

961 กำรวิจัยเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ ทิพย์พำพร มหำสินไพศำล 2549 1 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

962 คู่มือกำรสอนภำษำอังกฤษ ธูปทอง กว้ำงสวำสด์ิ 2549 5 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

963 ต ำนำนปรำชญ์และวีรบุรุษกรีกโบรำณ เกรอนิเย, คริสติอ็อง 2549 1 ข้ำงฟ่ำง

964 ท ำไมต้องเรียนไวยำกรณ์อังกฤษ ประเพศ ไกรจันทร์ 2549 4 ศยำม

965 ทีเด็ดพิชิต TOEIC - 2549 2 สกำยบุ๊กส์

966 เทคนิคกำรแปล นเรศ สุรสิทธ์ิ 2549 3 พี.เอส.เพรส

967 เทคนิคเรียนลัดอังกฤษด้วยตนเอง ล ำดวน (ธนพล) จำดใจดี 2549 1 ไทยเจริญกำรพิมพ์

968 โธมัส มันน์ และนวนิยำยสะท้อนประวัติศำสตร์ร่วมสมัย ถนอมนวล โอเจริญ 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

969 บทสนทนำภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกำรทำงกำรแพทย์. เล่ม 6 - 2549 4 โรงพยำบำลบีเอ็นเอช(บำงกอกเนอส

970 ฝึกฝน ฟ้ืนฟู พัฒนำ พูด อ่ำน เขียน ให้ได้ใน 30 วัน บุญทรง สุวัตถี 2549 1 กู๊ดมอร์น่ิง

971 พจนำนุกรมไทย อังกฤษ ฉบับ New Age วงศ์ วรรธนพิเชฐ 2549 2 ไทยเวย์สพับลิเคช่ันส์

972 พจนำนุกรมไทย-อังกฤษ ด ำเนิน กำรเด่น 2549 3 มติชน

973 พันค ำท่ีต้องจ ำเอำไปฟันข้อสอบ เศรษฐวิทย์ 2549 2 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

974 พูดอังกฤษอัตโนมัติ - 2549 1 ทฤษฎี

975 ภำษำเกำหลีในชีวิตประจ ำวัน. เล่ม 2 ลี ซึง กน 2549 1 เสริมภูมิ

976 ภำษำอังกฤษ. 1 พวงมณี ตันติวงศ์. 2549 5 โอเดียนสโตร์

977 ภำษำอังกฤษเทคนิค. 1 : อำหำรและโภชนำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ พวงมณี ตันติวงศ์ 2549 2 โอเดียนสโตร์

978 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรติดต่อ เกียรติศักด์ิ ซิมป์สัน 2549 5 ฝ่ำยวิชำกำรบริษัทฮิวแมนเฮอริเทจ

979 ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรเจรจำต่อรอง ปัทมำ กิตติถำวร 2549 1 ศูนย์พัฒนำควำมสำมำรถในกำรฯ

980 ภำษำอังกฤษส ำหรับทันตแพทย์ รัตนำ วัฒนแพทย์ 2549 1 ศูนย์พัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ฯ

981 ภำษำอังกฤษส ำหรับพยำบำล สุวิมล ต่ออภิชำตตระกูล 2549 1 ศูนย์พัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ฯ

982 มำตรฐำนภำษำอังกฤษส ำหรับอำชีพ. เล่ม 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมฯ 2549 1 ศูนย์พัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ฯ

983 มินนะ โนะ นิฮงโกะ. 2 : แบบเรียนภำษำญ่ีปุ่นระดับต้น - 2549 1 ภำษำและวัฒนธรรม

984 เม่ือโธมัส มันน์เล่ำเร่ือง มันน์, โธมัส 2549 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

985 รวมหลักไวยำกรณ์อังกฤษท่ีส ำคัญและควรรู้ ธง วิทัยวัฒน์ 2549 4 สกำยบุ๊กส์

986 ระเบียบวิธีวิจัยกำรส่ือสำร ปำริชำต สถำปิตำนนท์. 2549 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

987 ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์ วรัญญำ ภัทรสุข. 2549 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

988 ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ มนัส สุวรรณ. 2549 3 โอ.เอส.พริ นติ งเฮ้ำส์

989 ลุยข้อสอบ Toeic grammar กิตต์ิ จิรติกุล. 2549 1 ดวงกมลสมัย

990 ไวยำกรณ์อังกฤษง่ำยนิดเดียว ประเพศ ไกรจันทร์. 2549 2 พี.เอส.เพรส
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

991 ศัพท์ต่ำงประเทศท่ีใช้ค ำไทยแทนได้ (พิมพ์ครั งท่ี 1) รำชบัณฑิตยสถำน 2549 2 รำชบัณฑิตยสถำน

992 ศัพท์ต่ำงประเทศท่ีใช้ค ำไทยแทนได้ (พิมพ์ครั งท่ี 2) รำชบัณฑิตยสถำน 2549 1 รำชบัณฑิตยสถำน

993 สนทนำภำษำเยอรมัน ตรีพล เพ็งรักหมู่ 2549 1 ทฤษฎี

994 สัทศำสตร์ แลดเดอโฟก์, ปีเตอร์ 2549 2 ThomsonLearing

995 สุดยอดเทคนิคกำรเขียน เศรษฐวิทย์ 2549 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

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

997 สู่ควำมเป็นเลิศกับไวยำกรณ์ นำรีรัตน์ บุญช่วย 2549 3 แสงดำว

998 อภิปริชำน : กลยุทธ์ในกำรตรวจสอบควำมเข้ำใจในกำรอ่ำน อดิศรำ กำต๊ิบ 2549 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

999 1,000 ศัพท์ค ำพ้องอังกฤษ-ไทย. เล่ม 11 อ. พฤกษะศรี 2548 2 เพเพอร์เวิลด์

1000 Chulalongkorn University test of english proficiency (CU-tep) practice… - 2548 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1001 Clearity say it right : รู้ลึก รู้จริงเร่ือง English กัญญภัทร์ รัตนอนันต์ 2548 2 เมเปิลอิงค์

1002 English handbook for master's degree - 2548 4 สกำยบุ๊กส์

1003 Enrich English by classic vocabulary นำรีรัตน์ บุญช่วย 2548 2 แสงดำว

1004 Grammar and writing : reference and practice for intermediate students อบรม สินภิบำล 2548 1 อีแอลทีเอ็ดยูเคช่ัน(ไทยแลนด์)

1005 Speak American : สำรพันเกร็ดภำษำและวัฒนธรรมอเมริกัน จอห์นสตัน, ดิเลรี บี. 2548 1 วิทยพัฒน์

1006 The English grammar world ดนัย ไชยโยธำ 2548 6 โอเดียนสโตร์

1007 TOEIC READING REVIEW - TESTS - 2548 1 ศูนย์หนังสือที.จี.อำร์.อี

1008 กำรใช้ไวยำกรณ์อังกฤษ นิลรัตน์ กล่ินจันทร์ 2548 1 โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

1009 กำรใช้ไวยำกรณ์อังกฤษ ฉบับเรียนด้วยตนเอง นเรศ สุรสิทธ์ิ 2548 1 พี.เอส.เพรส

1010 กำรแปลขั นสูง สุพรรณี ป่ินมณี. 2548 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1011 กำรแปลอังกฤษเป็นไทย : แนวคิดและวิธีกำร ปรียำ อุนรัตน์ 2548 2 ดวงกมล(2520)

1012 กำรออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภำษำอังกฤษ ปรำรมภ์รัตน์ โชติกเสถียร 2548 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1013 เก่งไวยำกรณ์ได้ไม่ยำก เศรษฐวิทย์ 2548 4 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

1014 เกรงใจ แปลว่ำอะไรเป็นภำษำอังกฤษ บ๊ิกส์, แอนดรูว์ 2548 1 ครูช้ำง

1015 ครัวฟอร์คิดส์ English for you ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง 2548 1 วิริยะ

1016 ค ำง่ำยๆ ใช้ไม่เป็น (พิมพ์ครั งท่ี 1) ประเพศ ไกรจันทร์ 2548 2 พี.เอส.เพรส

1017 ค ำง่ำยๆ ใช้ไม่เป็น (พิมพ์ครั งท่ี 2) ประเพศ ไกรจันทร์ 2548 1 พี.เอส.เพรส

1018 คู่มือกำรใช้ส ำนำนภำษำอังกฤษ ชำญชัย อำจินสมำจำร 2548 2 โฟร์เพซ

1019 คู่มือกำรเรียน Tenses ประเพศ ไกรจันทร์ 2548 1 พี.เอส.เพรส

1020 จดหมำยรักฝร่ังเขียนอย่ำงไร ประเพศ ไกรจันทร์ 2548 1 พี.เอส.เพรส

1021 จับเอำไวยำกรณ์มำเขียนมำพูด. ภำค 1 เศรษฐวิทย์ 2548 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

1022 จับเอำไวยำกรณ์มำเขียนมำพูด. ภำค 2 เศรษฐวิทย์ 2548 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

1023 จับเอำไวยำกรณ์มำเขียนมำพูด. ภำค 3 เศรษฐวิทย์ 2548 4 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

1024 เจำะข้อสอบ TOEIC reading & grammar ภำณุ ปรัชญะวิสำล 2548 1 ดวงกมลสมัย

1025 โจนำธำนสเตรนจ์กับมิสเตอร์นอร์เรล คลำร์ก, ซูซำนนำ 2548 3 -

1026 ท ำไมต้องเรียนไวยำกรณ์อังกฤษ ประเพศ ไกรจันทร์ 2548 1 พี.เอส.เพรส

1027 ทีเด็ดพิชิต Grammar - 2548 1 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

1028 ทีเด็ดพิชิต Reading - 2548 1 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

1029 บทสนทนำภำษำอังกฤษสมบูรณ์แบบ. ชุดท่ี 1, ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล            - 2548 1 TheKnowledgeCenter

1030 บทสนทนำภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกำรทำงกำรแพทย์. เล่ม 4 - 2548 3 โรงพยำบำลบีเอ็นเอช(บำงกอกเนอส

1031 บทสนทนำภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกำรทำงกำรแพทย์. เล่ม 5 - 2548 5 โรงพยำบำลบีเอ็นเอช(บำงกอกเนอส

1032 ปทำนุกรมอังกฤษสู่ไทยแบบใหม่ : ฉบับประมวลค ำศัพท์ นิพนธ์ กำบสลับพล 2548 1 ทฤษฎี

1033 แปลให้เป็นแล้วเก่ง เตือนจิตต์ จิตต์อำรี 2548 3 อมรินทร์พริ นติ งแอนด์พับลิชช่ิง

1034 พจนำนุกรมอังกฤษ-ไทย - 2548 2 ดอกหญ้ำวิชำกำร
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หน้าท่ี 48      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1035 พิชิต CU-TEP listening - 2548 1 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

1036 พิชิตข้อสอบ Error นเรศ สุรสิทธ์ิ 2548 1 พี.เอส.เพรส

1037 พูดภำษำอังกฤษด้วยตนเอง - 2548 1 ทฤษฎี

1038 พูดอังกฤษธุรกิจ แสงระวี ทองดี 2548 3 เอ็มไอเอสซอฟท์เทค

1039 พูดอังกฤษอย่ำงไรในชีวิตประจ ำวัน ประเพศ ไกรจันทร์ 2548 1 พี.เอส.เพรส

1040 ภำษำอังกฤษฉบับมือถือ อัครพนท์ เนื อไม้หอม 2548 3 ซีวีแอลกำรพิมพ์

1041 ภำษำอังกฤษในกำรเดินทำง - 2548 2 ทฤษฎี

1042 ภำษำอังกฤษแบบง่ำย ๆ ถำมตอบได้ทุกสถำนกำรณ์ Moore, David G. 2548 1 ไพลิน

1043 ภำษำอังกฤษแบบฝร่ังเข้ำใจ คนไทยเก็ท ไรท์, คริส 2548 1 เนช่ันบุ๊คส์

1044 ภำษำอังกฤษผิดบ่อย วรนำถ วิมลเฉลำ 2548 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1045 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท ำงำน สุธิดำ วิมุตติโกศล 2548 1 เอ็มไอเอสซอฟท์เทค

1046 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสัมภำษณ์งำน เศรษฐวิทย์ 2548 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

1047 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร อนุสรณ์ สรพรหม 2548 8 สกำยบุ๊กส์

1048 ภำษำอังกฤษส ำหรับต ำรวจท่องเท่ียว พรทิพย์ สุขะกูล 2548 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1049 ภำษำอังกฤษส ำหรับผู้เร่ิมต้นจนพูดได้คุยเป็น ฝ่ำยวิชำกำรส ำนักพิมพ์ดอกหญ้ำกรุ๊ป 2548 2 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

1050 มนตร์ควำมหลังท่ีไบรด์สเฮด วอห์, อีฟลิน 2548 2 โครงกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรฯ

1051 มำตรฐำนภำษำอังกฤษส ำหรับอำชีพ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมฯ 2548 1 ศูนย์พัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ฯ

1052 รำชินีหิมะ : รวมเร่ืองเอก เทพนิยำยแอนเดอร์สัน แอนเดอร์สัน, ฮันส์ คริสเตียน 2548 1 เรือนปัญญำ

1053 รำยงำนกำรวิจัยเพ่ือสังเครำะห์ภำพรวมกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้.. โฉมยง โต๊ะทอง 2548 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบุรี

1054 รู้เท่ำรู้ทันเม่ือลูกโกอินเตอร์ พีระพงศ์ สุขแก้ว 2548 1 ปรำชญ์สยำม

1055 เรียนภำษำอังกฤษง่ำยๆ ด้วยนิทำนอีสป ฉบับ 2 ภำษำ สตีฟ, โทนี 2548 3 ไพลินบุ๊คเน็ต

1056 เรียนภำษำอังกฤษผ่ำนภำพยนตร์ เศรษฐวิทย์ 2548 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย
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หน้าท่ี 49      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1057 เรียนเยอรมัน 1 นิรุบล สิริมงคล 2548 1 เอ็มไอเอสซอฟท์เทค

1058 เรียนเยอรมันเบื องต้น นิรุบล สิริมงคล 2548 1 เอ็มไอเอสซอฟท์เทค

1059 เร่ืองรำวและต ำนำนแห่งกรุงโรม โซแตโอ, ฟรังอัว 2548 1 ข้ำงฟ่ำง

1060 วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ สุภำงค์ จันทวำนิช. 2548 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1061 วิธีพูดภำษำอังกฤษเหมือนฝร่ัง บ๊ิกส์, แอนดรูว์. 2548 1 ครูช้ำง

1062 วิวัฒนำกำรของภำษำอังกฤษ สุทธพร รัตนกุล 2548 1 วิทยำลัยศำสนศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล

1063 ไวยำกรณ์สมบูรณ์ วำริน รุ่งจตุรภัทร 2548 1 ส ำนักงำนวำริน

1064 ไวยำกรณ์อังกฤษเบื องต้น รุ่งรัตน์ สุวนำคกุล 2548 2 ทฤษฎี

1065 ศัพท์ 1,000 ค ำ อังกฤษ-ไทย เบส, ชำร์เรส 2548 1 เอ็มไอเอสซอฟท์เทค

1066 ศัพท์หมวด : 30 วันรู้ทันค ำศัพท์ วิไลลักษณ์ ใจกว้ำง 2548 2 ณัฏฐำพืชผล

1067 สนทนำภำษำอังกฤษ 1,000 ประโยค แสงระวี ทองดี 2548 1 เอ็มไอเอสซอฟท์เทค

1068 สัทศำสตร์ : ระบบเสียงในภำษำอังกฤษและภำษำไทย เทียนมณี บุญจุน 2548 2 โอเดียนสโตร์

1069 ส ำนวนสะเด็ด เศรษฐวิทย์ 2548 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

1070 ส ำนวนอังกฤษและส ำนวนไทยท่ีมีควำมหมำยคล้ำยคลึงกัน รัชนี ซอโสตถิกุล 2548 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1071 สุดยอดเทคนิคกำรเขียน เศรษฐวิทย์ 2548 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

1072 หน่ึงศัพท์นับ 1000 ประโยค ชำญชัย บุญเฮ้ำ. 2548 2 จรัญสนิทวงศ์กำรพิมพ์

1073 หลักกำรอ่ำนและเขียนภำษำอังกฤษแบบผสมตัว มงคล กุลประเสริฐ. 2548 3 Eagle

1074 อังกฤษง่ำยๆ รอดตำยในต่ำงแดน อธิธัช สำทรกิจ 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1075 อ่ำนอังกฤษให้สัมฤทธ์ิผล สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์ 2548 1 คณะอักษรศำสตร์จุฬำลงกรณ์ฯ

1076 อำหำรกำรกินในศัพท์และส ำนวนเยอรมันและไทย วรรณำ แสงอร่ำมเรือง 2548 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1077 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำอังกฤษส ำหรับนักกฎหมำย. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1078 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำอังกฤษส ำหรับนักกฎหมำย. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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หน้าท่ี 50      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1079 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรแปลภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทย. EG 3243 เตือนจิตต์ จิตต์อำรี. 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1080 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ English for Social Administration : SA 4010 สิทธิพร ยอดนิล 2548 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1081 เอำ idioms and phrasal verbs มำใช้กันเถอะ. เล่ม 1 เศรษฐวิทย์ 2548 7 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

1082 เฮอร์คิวลิสวีรบุรุษจอมพลัง เกรอนิเย, คริสติอ็อง 2548 1 ข้ำงฟ่ำง

1083 แฮร์ร่ี พอตเตอร์กับเจ้ำชำยเลือดผสม โรว์ล่ิง, เจ.เค. 2548 3 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1084 1,000 ศัพท์ค ำพ้องอังกฤษ-ไทย. เล่ม 10 อ. พฤกษะศรี 2547 2 เพเพอร์เวิลด์

1085 1,000 ศัพท์ค ำพ้องอังกฤษ-ไทย. เล่ม 7 อ. พฤกษะศรี 2547 2 เพเพอร์เวิลด์

1086 1,000 ศัพท์ค ำพ้องอังกฤษ-ไทย. เล่ม 8 อ. พฤกษะศรี 2547 2 เพเพอร์เวิลด์

1087 1,000 ศัพท์ค ำพ้องอังกฤษ-ไทย. เล่ม 9 อ. พฤกษะศรี 2547 2 เพเพอร์เวิลด์

1088 Basic English grammar คู่มือศึกษำไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ - 2547 1 สกำยบุ๊กส์

1089 Come on! เก่งอังกฤษด้วยจิตใต้ส ำนึก เมธี ล่ิวโรจน์สกุล 2547 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1090 Dictionary วิธีสู่ควำมส ำเร็จ โชคชัย ชยธวัช 2547 1 ซี.พี.บุ๊คสแตนดำร์ด

1091 English grammar for students & learners วุฒิ กู้เกียรตินันท์ 2547 4 ทฤษฎี

1092 English Tenses & Modal Verbs ประดิษฐ์ นำรีรักษ์ 2547 3 รวมสำส์น(1977)

1093 Grammatical lessons of English. Book 1 พิทยำ อนุกูล 2547 1 ทฤษฎี

1094 Hope and courage - 2547 2 รีดเดอร์สไดเจสท์

1095 Modern English-Thai dictionary กมล เภำพิจิตร 2547 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

1096 TOEIC LISTENING REVIEW - TESTS - 2547 1 ศูนย์หนังสือที.จี.อำร์.อี

1097 TOEIC listening tests กิตต์ิ จิรติกุล. 2547 1 ดวงกมลสมัย

1098 กริยำวลี วิเชียร แป้นไผ่ 2547 2 สวนอักษร

1099 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ สุภำงค์ จันทวำนิช. 2547 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1100 กำรอ่ำนตีควำม แก้วกัลยำ อภัยบัณฑิตกุล 2547 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
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หน้าท่ี 51      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1101 กำรอ่ำนตีควำม คนึงนิตย์ จันทุรัตน์ 2547 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1102 กำรอ่ำนเอำควำม ธัญญรัตน์ ปำณะกุล. 2547 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1103 ก๊ิกกะเวิร์ด. 1 = Word challenge. 1 วิเชียร แป้นไผ่ 2547 2 สวนอักษร

1104 กิจกรรมกำรใช้พจนำนุกรม : ชุบชีวิตใหม่ในห้องเรียน ไรท์, โจน 2547 2 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

1105 กิจกรรมกำรแปล : มิติใหม่ในกำรสอนภำษำ ดัฟฟ์, อลัน 2547 2 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

1106 เก่งภำษำอังกฤษจำกเพลง ชุดรักเรำ--ไม่เก่ำเลย - 2547 1 OneWorld

1107 เกมอักษรซ่อนค ำ = Word Search วิเชียร แป้นไผ่ 2547 1 สวนอักษร

1108 คัมภีร์กริยำ 3 ช่อง (ฉบับสมบูรณ์ท่ีสุด) ภูวนำรถ รัศมีเพชร 2547 1 วันเวิลด์

1109 ค ำศัพท์ส ำนวนภำษำอังกฤษยุคใหม่ ฝ่ำยวิชำกำร Language learning 2547 2 แสงดำว

1110 คู่มือกำรใช้เคร่ืองหมำยวรรคตอน ประเพศ ไกรจันทร์ 2547 1 พี.เอส.เพรส

1111 คู่มือเขียนจดหมำยธุรกิจ จรรยำ อินทร์อ๋อง 2547 1 ศูนย์ภำษำI.O.U

1112 คู่มือฝึกพูด 2 ภำษำ (อังกฤษ-ไทย) ส ำหรับชำวไทยและชำวต่ำงชำติ บังอร ป้อมเมือง 2547 1 เคล็ดไทย

1113 คู่มือฝึกอังกฤษเพ่ือพูดกับฝร่ัง เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ 2547 2 TheKnowledgeCenter

1114 จับสุภำษิตอังกฤษมำตีแผ่ เศรษฐวิทย์ 2547 4 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

1115 เจำะข้อสอบปริญญำโทภำษำอังกฤษ : ภำค Error identification - 2547 1 สกำยบุ๊กส์

1116 ใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงไรให้ถูกต้อง เบอร์เจ็ส, ปีเตอร์ 2547 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1117 เตรียมสอบ TU-GET Thammasat English ภำษำอังกฤษเข้ำปริญญำโท… - 2547 1 9119เทคนิคพริ นติ ง

1118 ทักษะพัฒนำเพ่ือกำรส่ือสำรภำษำอังกฤษ วัชรพร น่ิมนวล 2547 2 วังอักษร

1119 เทคนิคกำรแปลไทยเป็นอังกฤษ ธนพล จำดใจดี 2547 1 ธนพลวิทยำกำร

1120 ธรัมป์-โอะ-โมะโต๊ะ คลำเวลล์, เจมส์ 2547 1 แปซิฟิค

1121 บทแปลเร่ืองสั นเยอรมันเฉลิมขวัญบรมรำชกุมำรี - 2547 1 คณะอักษรศำสตร์จุฬำลงกรณ์ฯ

1122 แบบหัดอ่ำนเขียนศัพท์อังกฤษ - 2547 1 ทฤษฎี
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1123 พจนำนุกรมค ำท่ีมักใช้ผิด พิมประไพ อินทรวิทักษ์ 2547 3 พิมพ์ดีกำรพิมพ์

1124 พจนำนุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ 88,000 ค ำ เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ 2547 3 รวมสำส์น(1977)

1125 พจนำนุกรมภำพภำษอังกฤษ-ไทย บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร์ 2547 1 เอสแอนด์เคบุคส์

1126 พจนำนุกรมออกซฟอร์ด-ริเวอร์ บุ๊คส์ อังกฤษ-ไทย - 2547 3 RiverBooks

1127 พจนำนุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับ 80,000 ค ำ เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ 2547 1 รวมสำส์น(1977)

1128 พูดอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน (ชุดท่ี 1) วรำลี สิทธิจินดำวงศ์. 2547 1 มัณธนำกำรพิมพ์

1129 พูดอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน (ชุดท่ี 2) วรำลี สิทธิจินดำวงศ์ 2547 2 มัณธนำกำรพิมพ์

1130 พูดอังกฤษประสำธุรกิจ เศรษฐวิทย์ 2547 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

1131 พูดอังกฤษเป็นเร็ว วรำลี สิทธิจินดำวงศ์ 2547 5 เอ็มไอเอสซอฟท์เทค

1132 ภำษำอังกฤษท่ีใช้ในชีวิตประจ ำวันง่ำยๆ ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย กับส ำนวน วรรณกำร (สัตตยะ) 2547 2 ธรีบีเอ็นเวิลด์-พริ น

1133 ภำษำอังกฤษนะเหรอง่ำยจะตำย เศรษฐวิทย์ 2547 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

1134 ภำษำอังกฤษในส ำนักงำน นฤมล 2547 4 ฝ่ำยวิชำกำรบริษัทฮิวแมนเฮอริเทจ

1135 ภำษำอังกฤษผิดกันอยู่น่ันแหละ เศรษฐวิทย์ 2547 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

1136 ไม่ต้องเรียนเมืองนอกก็เก่งอังกฤษได้ ยงยุทธ 2547 1 OneWorld

1137 ระเบียบและวิธีกำรวิจัย โกสินทร์ จ ำนงไทย. 2547 4 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

1138 ระเบียบวิธีกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. 2547 3 เฮ้ำส์ออฟเคอร์มีสท์

1139 ระเบียบวิธีวิจัยกำรส่ือสำร ปำริชำต สถำปิตำนนท์. 2547 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1140 ระเบียบวิธีวิจัยทำงสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. 2547 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1141 เรียนภำษำอังกฤษให้ดีต้องมีก๊ิก อดุลย์ เลำหเกียรติ 2547 1 ณเพชร

1142 เรียนภำษำอังกฤษอย่ำงตั งใจ : ต้องพูดให้ได้สักที - 2547 2 สำรสำรมำร์เก็ตติ ง

1143 เรียนลัดภำษำฝร่ังเศล 1 แสงระวี ทองดี 2547 1 เอ็มไอเอสซอฟท์เทค

1144 เรียนลัดภำษำฝร่ังเศล 2 แสงระวี ทองดี 2547 1 เอ็มไอเอสซอฟท์เทค
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1145 วิธีใช้อินเทอร์เน็ตในกำรสอนภำษำอังกฤษ เทเลอร์, ดีดี 2547 5 เพียร์สันเอ็ดดูเคช่ันอินโดไชน่ำ

1146 วิธีวิทยำกำรวิจัยเชิงคุณภำพ : กำรวิจัยปัญหำปัจจุบันและกำรวิจัยอนำคตกำล สุชำติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ 2547 6 เฟ่ืองฟ้ำพริ นติ ง

1147 วิธีสอนกำรออกเสียง เคลล่ี, เจอรัลด์ 2547 5 เพียร์สันเอ็ดดูเคช่ันอินโดไชน่ำ

1148 วิธีสอนภำษำอังกฤษ ฮำร์เมอร์, เจเรมี 2547 5 เพียร์สันเอ็ดดูเคช่ันอินโดไชน่ำ

1149 วิธีสอนไวยำกรณ์ ทอร์นบอรี, สก็อต 2547 5 เพียร์สันเอ็ดดูเคช่ันอินโดไชน่ำ

1150 วิธีสอนศัพท์ ทอร์นบอรี, สก็อต 2547 5 เพียร์สันเอ็ดดูเคช่ันอินโดไชน่ำ

1151 ศัพทำนุกรมหมวดอำหำรกำรกิน (เยอรมัน-ไทย) ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ 2547 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1152 สถิติประยุกต์ส ำหรับกำรวิจัย ศิริชัย กำญจนวำสี. 2547 4 คณะครุศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1153 หลักกำรใช้และไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเบื องต้น. เล่ม 1 จุลนรี อัชชนียะสกุล 2547 1 สกำยบุ๊กส์

1154 หัวใจภำษำอังกฤษ : ฝึกพูดอ่ำนเขียนให้ได้ภำยใน 30 วัน ภูวนำรถ รัศมีเพชร 2547 1 วันเวิลด์

1155 อเล็กซำนเดอร์มหำรำช - 2547 1 พี.วำทินพับลิเคช่ัน

1156 อังกฤษธุรกิจในองค์กร = business English ลินดำ มอสเนอร์ 2547 3 รวมสำส์น(1977)

1157 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกรสำธำรณ...หน่วยท่ี 11-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1158 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกรสำธำรณ...หน่วยท่ี 1-5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1159 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกรสำธำรณ...หน่วยท่ี 6-10 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1160 100 ประโยคพูดภำษำอังกฤษ สมชำย ชัยธนะตระกูล 2546 1 เพจ

1161 Basic English grammar คู่มือศึกษำไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ - 2546 2 สกำยบุ๊กส์

1162 Brighter English เขียนสั น อ่ำนง่ำย เข้ำใจเร็ว บุญทรง สุวัตถี 2546 4 วันเวิลด์

1163 Dictionary of idioms สมชำย ชัยธนะตระกูล 2546 3 VisionPress

1164 Dictionary อังกฤษ สู่ ไทย นิพนธ์ กำบสลับพล 2546 2 ทฤษฎี

1165 Easy English at work สุกัญญำ อัศวสุนทรำ 2546 1 เอส.พี.ซี.พริ นติ ง

1166 English style English-Thai สมชำย ชัยธนะตระกูล 2546 1 ธรรมสำร
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1167 IELTS Word Tests กิตต์ิ จิรติกุล. 2546 1 ดวงกมลสมัย

1168 Learn English online-2 - 2546 1 เม็ดทรำยพริ นติ ง

1169 Loy's English-Thai dictionary for English teachers ลอย ชุนพงษ์ทอง 2546 4 รัฐยำกำรพิมพ์

1170 Oops! ผิดอีกแล้ว! บ๊ิกส์, แอนดรูว์ 2546 1 ดับเบิ ลนำยน์พริ นติ ง

1171 Prepositions วลี ประโยคตัวอย่ำง ค ำแปล เจน, ลินดำ 2546 1 โอเดียนสโตร์

1172 Readings in English for general purposes พิกุล บุณยรัตพันธ์ุ 2546 1 อีเลคทรอนิคส์เวิลด์

1173 Socio-cultural background of English-speaking countries สมโภชน์ พนำวำส 2546 4 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

1174 Toefl listening tests กิตต์ิ จิรติกุล 2546 1 ดวงกมลสมัย

1175 กริยำ 3 ช่อง ฉบับสมบูรณ์ พฤกษะศรี 2546 1 อนันท

1176 กำรใช้กริยำและกำลในภำษำอังกฤษ - 2546 1 สกำยบุ๊กส์

1177 กำรใช้ไวยำกรณ์อังกฤษ นิลรัตน์ กล่ินจันทร์ 2546 1 โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

1178 กำรใช้ส ำนวนภำษำอังกฤษ สมชำย ชัยธนะตระกูล 2546 2 VisionPress

1179 กำรแปลขั นสูง (พิมพ์ครั งท่ี 1) สุพรรณี ป่ินมณี. 2546 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1180 กำรแปลขั นสูง (พิมพ์ครั งท่ี 2) สุพรรณี ป่ินมณี. 2546 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1181 กำรออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภำษำอังกฤษ ปรำรมภ์รัตน์ โชติกเสถียร 2546 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1182 กิจกรรมกำรสอนกำรเขียน เฮดจ์, ทริเซีย 2546 1 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

1183 เก่งภำษำอังกฤษ คุณคิด? ว่ำใช้เวลำเท่ำไหร่ คำร์ล, โรเบิร์ต 2546 1 สำรสำรมำร์เก็ตติ ง

1184 เก่งศัพท์ฉบับผู้ดีอังกฤษ รอน ค ำอินไชย 2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1185 ขมำย English โดนใจ แต่ใช้ไม่ถูก บุญทรง คลอสเนอร์-เนเทิน 2546 1 สยำมรีเฟลคช่ันส์

1186 ควำมลับ 12 ประกำรของภำษำอังกฤษ ลอย ชุนพงษ์ทอง 2546 1 รัฐยำกำรพิมพ์

1187 คัมภีร์พิชิตกำรสอบภำษำอังกฤษฉบับเร่งรัด สวัสด์ิ ภู่ทอง 2546 3 ธำรอักษร

1188 ค ำขยำยในภำษำอังกฤษ เยำวภำ พุกกะคุปต์ 2546 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ
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หน้าท่ี 55      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1189 ค ำอธิบำยประมวลศัพท์ธุรกิจท่ีใช้ท่ัวไปในภำษำอังกฤษ สฤษดิคุณ กิติยำกร, ม.ร.ว. 2546 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1190 คู่มือกำรเรียน Tenses ประเพศ ไกรจันทร์ 2546 1 พี.เอส.เพรส

1191 คู่มือฝึกพูดภำษำอังกฤษ : เรียนเองก็เก่งได้ ปิยะนำฏ คำร์เตอร์ 2546 1 คนท ำหนังสือ

1192 คู่มือฝึกสนทนำภำษำอังกฤษ Sunuttee Kessung 2546 1 สำรสำรมำร์เก็ตติ ง

1193 คู่มืออ้ำงอิงกำรใช้ภำษำอังกฤษ - 2546 3 สำรสำร

1194 โครงสร้ำงภำษำอิตำเลียนเบื องต้นส ำหรับผู้เรียนชำวไทย ชัตสุณี สินธุสิงห์ 2546 1 คณะอักษรศำสตร์จุฬำลงกรณ์ฯ

1195 โครงสร้ำงและกำรเขียนภำษำอังกฤษ นิลรัตน์ กล่ินจันทร์ 2546 1 โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

1196 จับตำยภำษำอังกฤษ # 1 วิโรจน์ ถิรคุณ 2546 1 TheBooksbusiness.com

1197 จับตำยภำษำอังกฤษ # 2 วิโรจน์ ถิรคุณ 2546 2 TheBooksbusiness.com

1198 จับเอำไวยำกรณ์มำเขียนมำพูด. ภำค 1 เศรษฐวิทย์ 2546 2 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

1199 จับเอำไวยำกรณ์มำเขียนมำพูด. ภำค 2 เศรษฐวิทย์ 2546 2 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

1200 ใช้ส ำนวนเย่ียงฝร่ังใช้กัน Kunold, Byron Carl 2546 1 สำรสำรมำร์เก็ตติ ง

1201 ต ำรำเรียนพูดอังกฤษ 79 ช่ัวโมง : แบบเรียนลัดด้วยตนเอง แผนใหม่              แฟรงค์ 2546 1 เสริมวิทย์บรรณำคำร

1202 เตรียมสอบ TOEIC - 2546 1 ศูนย์หนังสือที.จี.อำร์.อี

1203 เตรียมสอบกำรเขียน Essays : TOEFL GMAT GRE ฉบับสมบูรณ์ - 2546 2 สถำบันที.จี.อำร์.อี.(ประเทศไทย)

1204 ทดสอบทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษด้วยหนังสือพิมพ์ เฟรดริกสัน, เทอร่ี แอล. 2546 1 โพสต์บุ๊คส์

1205 ทบทวนไวยำกรณ์อังกฤษ : พูด อ่ำน เขียน ระดับต้น-กลำง กุณฑีรำ กวักเพฑูรย์ คุโนลด์ 2546 1 สำรสำรมำร์เก็ตติ ง

1206 ท่องกันดีนัก... รู้จักกันหรือเปล่ำ? พนิตนำฏ ชูฤกษ์ 2546 2 เม็ดทรำย

1207 ทักษะกำรอ่ำนโทเฟิล : ส ำหรับเตรียมตัวสอบ TOEFL CBT - 2546 2 สถำบันที.จี.อำร์.อี.(ประเทศไทย)

1208 ท ำไมคนไทยจึงเรียนภำษำอังกฤษไม่ได้เร่ืองสักที โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ 2546 1 มติชน

1209 ท ำอย่ำงไรให้ลูกเก่งภำษำอังกฤษตั งแต่ยังเล็ก - 2546 1 สำรสำรมำร์เก็ตติ ง

1210 เทคนิคกำรแปล English อย่ำงง่ำย ๆ ณรงค์ โตเขียว 2546 1 ซี.พี.บุ๊คสแตนดำร์ด
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1211 นึกถึงค ำภำษำอังกฤษจำกหน้ำต่ำงห้องท ำงำน ฉันทนำ ไชยชิต 2546 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1212 บทสนทนำภำษำอังกฤษพื นฐำน : ประกอบด้วยประโยคภำษำอังกฤษ ค ำ...         - 2546 1 เอสแอนด์เคบุ๊คส์

1213 บทสนทนำภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกำรทำงกำรแพทย์. เล่ม 1 - 2546 1 โรงพยำบำลบีเอ็นเอช(บำงกอกเนอส

1214 บทสนทนำภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกำรทำงกำรแพทย์. เล่ม 2 - 2546 1 โรงพยำบำลบีเอ็นเอช(บำงกอกเนอส

1215 บทสนทนำภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกำรทำงกำรแพทย์. เล่ม 3 - 2546 1 โรงพยำบำลบีเอ็นเอช(บำงกอกเนอส

1216 แบบฝึกหัดสรุปหลักไวยำกรณ์อังกฤษ 1-2 อำซำร์, เบตตี ชรัมพ์เฟอร์ 2546 5 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1217 ปฏิวัติควำมคิดพิชิตภำษำอังกฤษ ร่วมกันแก้วิกฤตประเทศไทย. เล่ม 1                วงกต จันทพำนิช 2546 1 ต้นต ำรับ

1218 ประโยคพื นฐำนและศัพท์จ ำเป็นในชีวิตประจ ำวัน พัชรี พลำวงศ์ 2546 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1219 ปริศนำค ำทำยส่งเสริมกำรอ่ำน จรีธร แหวนทอง 2546 1 เบ็นพับลิชชิง

1220 เปิดฟ้ำภำษำโลก. เล่ม 10 นิติภูมิ นวรัตน์ 2546 1 ที.เค.พริ นติ ง

1221 เปิดฟ้ำภำษำโลก. เล่ม 7 นิติภูมิ นวรัตน์ 2546 3 ภูมิรัตน์

1222 เปิดฟ้ำภำษำโลก. เล่ม 8 นิติภูมิ นวรัตน์ 2546 2 ภูมิรัตน์

1223 เปิดฟ้ำภำษำโลก. เล่ม 9 นิติภูมิ นวรัตน์ 2546 2 ภูมิรัตน์

1224 ฝึกตั งค ำถำมหัดโต้ตอบบทสนทนำภำษำอังกฤษ - 2546 1 สำรสำรมำร์เก็ตติ ง

1225 ฝึกฝน ฟ้ืนฟู พัฒนำ พูด อ่ำน เขียน ภำษำอังกฤษ - 2546 1 สำรสำรมำร์เก็ตติ ง

1226 ฝึกฝนกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงถูกต้องด้วยตนเอง - 2546 1 สำรสำรมำร์เก็ตติ ง

1227 ฝึกพูด-อ่ำน-เขียน-เรียนภำษำอังกฤษสไตล์นักเรียนนอก สิงหำ คลังทิพย์ 2546 1 สำรสำรมำร์เก็ตติ ง

1228 พจนำนุกรมไทย-อังกฤษ นิจ ทองโสภิต. 2546 1 แพร่พิทยำ

1229 พจนำนุกรมส ำนวนภำษำอังกฤษ (ฉบับมำตรฐำน) ธง วิทัยวัฒน์ 2546 1 โฟร์เพช

1230 พจนำนุกรมอังกฤษ-ไทย วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม 2546 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1231 พจนำนุกรมอังกฤษ-ไทย : ฉบับคพศัพท์ท่ีใช้บ่อยท่ีสุด 2,000 ค ำแรก                - 2546 1 แสงดำว

1232 พจนำนุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับส ำนวนกับวลี วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม 2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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หน้าท่ี 57      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1233 พูดผิดพูดใหม่ ชัชนิต มุสิกไชย 2546 1 นัทรีพับลิค

1234 พูดภำษำอังกฤษให้สุดกู่...ต้องรู้ศัพท์ ระพิณ ทรัพย์เอนก 2546 1 สุดสัปดำห์

1235 พูดอังกฤษ Go ... inter : พูดเป็นพูดได้ไม่อำยฝร่ัง ชูว์, คริสโตเฟอร์ 2546 1 สำรสำรมำร์เก็ตติ ง

1236 พูดอังกฤษจำกควำมรู้สึก - 2546 1 โอเดียนสโตร์

1237 พูดอังกฤษได้ง่ำยนิดเดียว จุลนรี อัชชนียะสกุล 2546 1 สกำยบุ๊กส์

1238 พูดอังกฤษแบบฝร่ัง. ภำค 2 เศรษฐวิทย์ 2546 2 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

1239 พูดอังกฤษแบบฝร่ัง. ภำค 2 (พิมพ์ครั งท่ี 2) เศรษฐวิทย์ 2546 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

1240 พูดอังกฤษประสำธุรกิจ เศรษฐวิทย์ 2546 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

1241 พูดอังกฤษอย่ำงไรในชีวิตประจ ำวัน ประเพศ ไกรจันทร์ 2546 2 พี.เอส.เพรส

1242 เพ่ิม-เสริมด้วยกำรอ่ำนอย่ำงง่ำย ๆ ไทย - อังกฤษ อังกฤษ - ไทย ส ำนวนค ำวลี สัตตยะ 2546 2 เอสแอนด์จีกรำฟฟิค

1243 ฟุดฟิดฟอไฟ สไตล์นักเรียนนอก ชวำร์ช, เดบบ์ 2546 1 สำรสำรมำร์เก็ตติ ง

1244 ภำษำอังกฤษกับ World cup ฉันทนำ ไชยชิต 2546 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1245 ภำษำอังกฤษกับช่วงเวลำท่ีดีท่ีสุด สมชำย ชัยธนะตระกูล 2546 2 VisionPress

1246 ภำษำอังกฤษฉบับมือถือ เอกสิทธ์ิ เนื อไม้หอม 2546 1 เคทูคอนแทค

1247 ภำษำอังกฤษตั งแต่เร่ิมต้น จนพูด อ่ำน เขียนได้ : ฝึกอ่ำน ฝึกพูด ฝึกเขียน                       - 2546 1 สำรสำรมำร์เก็ตติ ง

1248 ภำษำอังกฤษท่ีมักใช้ผิด ภูมิชำย ขำมท่ำไม้ 2546 1 สำรสำรมำร์เก็ตติ ง

1249 ภำษำอังกฤษนะเหรอง่ำยจะตำย เศรษฐวิทย์ 2546 4 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

1250 ภำษำอังกฤษในกำรเดินทำง - 2546 1 สกำยบุ๊กส์

1251 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน - 2546 1 สกำยบุ๊กส์

1252 ภำษำอังกฤษในพำดหัวข่ำว ฉันทนำ ไชยชิต 2546 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1253 ภำษำอังกฤษเบื องต้นถำมเป็นตอบเป็น จรรยำ อินทร์อ๋อง 2546 1 ศูนย์ภำษำไอ.โอ.ยู

1254 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร . 1 วัชรพร น่ิมนวล 2546 1 วังอักษร
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1255 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร. 2 วัชรพร น่ิมนวล 2546 1 วังอักษร

1256 ภำษำอังกฤษส ำเร็จรูป พร้อมเก่ง เพ่ือกำรท่องเท่ียว (ฉบับฮำร์ดคอร์) พงศ์พีระ ชวำลำธวัช 2546 3 อินฟอร์มีเดียบุ๊คส์

1257 ภำษำอังกฤษส ำหรับพนักงำนบริษัท หน่วยงำนธุรกิจท่ีต้องติดต่อกับชำวต่ำง แฮมป์เดน, เทด 2546 1 สำรสำรมำร์เก็ตติ ง

1258 ภำษำอังกฤษสู่ควำมส ำเร็จ : ใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงฉลำดหลีกเล่ียงข้อผิด...                         ศรำภรณ์ คุณะวัฒน์สถิตย์ 2546 1 ก๊อตกีฟว่ิง

1259 ร้อยพืชผักและผลไม้ - 2546 1 เอสแอนด์เคบุ๊คส์

1260 ระเบียบวิธีวิจัยกำรส่ือสำร ปำริชำต สถำปิตำนนท์. 2546 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1261 ระเบียบวิธีวิจัยส ำหรับรัฐประศำสนศำสตร์ สุจิตรำ บุณยรัตพันธ์ุ. 2546 1 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

1262 เรียนภำษำอังกฤษอย่ำงไรให้ได้ผล : กลยุทธ์สู่ควำมส ำเร็จในกำรเรียนภำษำ… บรำวน์, เอช ดักลำส 2546 1 เพียร์สันเอ็ดดูเคช่ันอินโดไชน่ำ

1263 เรียนอังกฤษกับเร่ืองข ำขันขั นเบำ...เบำ - 2546 1 ทฤษฎี

1264 วลี ประโยคตัวอย่ำง ค ำแปล เจน, ลินดำ 2546 4 โอเดียนสโตร์

1265 วิธีพูดภำษำอังกฤษเหมือนฝร่ัง บ๊ิกส์, แอนดรูว์ 2546 1 ดับเบิ ลนำยน์พริ นติ ง

1266 ไวยำกรณ์อังกฤษฉบับทันสมัย ธรรมนูญ โรจนแพทย์ 2546 1 เจ.เอ.เอส.อินเตอร์เนช่ันเนล

1267 ศำสตรำจำรย์กับปรำชญ์วิกลจริต วินเซสเตอร์, ไซมอน 2546 1 มติชน

1268 สนทนำภำษำอังกฤษท่องเท่ียวท่ัวไทย สุวัจนี พำแรงคิโอ 2546 2 เจ.บี.พับลิชช่ิง

1269 สนทนำภำษำอังกฤษเร่งด่วน 101 ประโยค สมชำย ชัยธนะตระกูล 2546 2 VisionPress

1270 สนทนำภำษำอังกฤษส ำหรับผู้เร่ิมต้น พูดคล่อง ม่ันใจ ไม่ต้องว่ิงหนีอีกต่อไป                        - 2546 1 สำรสำร

1271 สนทนำอย่ำงง่ำย ๆ สไตล์ทันสมัย ไทย - อังกฤษ, อังกฤษ - ไทย ท่ีใช้ในชีวิต... สัตตยะ 2546 1 ธรีบีเอ็นเวิลด์-พริ น

1272 สนุกกับส ำนวนภำษำอังกฤษ. 1 อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ 2546 1 สุขภำพใจ

1273 สนุกกับอังกฤษผ่ำนเพลง เศรษฐวิทย์ 2546 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

1274 สบำยๆ เม่ือจับไมค์พูดอังกฤษ งำมพริ ง รุ่งโรจน์ดี 2546 1 มำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

1275 ส ำนวนอังกฤษนอกคอก : ทะเล้นหน่อย ทะล่ึงนิด สนุกคิด นพพร สุวรรณพำนิช 2546 1 ดอกหญ้ำกร๊ป

1276 ส ำนวนอังกฤษส ำหรับกำรโต้ตอบธุรกิจทำงแฟกซ์และอีเมล ล ำดวน จำดใจดี 2546 2 ไทยเจริญกำรพิมพ์
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หน้าท่ี 59      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1277 สุนทรพจน์ท็อปเท็น. 1 วำริน รุ่งจตุรภัทร 2546 1 วรรณสำส์น

1278 สุนทรพจน์ท็อปเท็น. 2 วำริน รุ่งจตุรภัทร 2546 2 วรรณสำส์น

1279 สุนทรพจน์ท็อปเท็น. 3 วำริน รุ่งจตุรภัทร 2546 1 วรรณสำส์น

1280 สุนทรพจน์ท็อปเท็น. 4 วำริน รุ่งจตุรภัทร 2546 2 วรรณสำส์น

1281 สุนทรพจน์ท็อปเท็น. 5 วำริน รุ่งจตุรภัทร 2546 2 วรรณสำส์น

1282 สุภำษิตอังกฤษ-ค ำสอนใจของไทย ท่ีมีควำมหมำยคล้ำยคลึงกัน รัชนี ซอโสตถิกุล 2546 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1283 หม้อแกงลิง. 1 จิระนันท์ พิตรปรีชำ 2546 1 เอ.อำร์.บิซิเนสเพรส

1284 หม้อแกงลิง. 2 จิระนันท์ พิตรปรีชำ 2546 1 เอ.อำร์.บิซิเนสเพรส

1285 หม้อแกงลิง. 3 จิระนันท์ พิตรปรีชำ 2546 1 เอ.อำร์.บิซิเนสเพรส

1286 หัดพูดอังกฤษ ปำริชำติ ชุมสำย ณ อยุธยำ 2546 1 เฉลิมนิจ

1287 อยำกเก่งอังกฤษต้อง Keep it short & simple เป็น net & text talk. เล่ม 1                บุญทรง คลอสเนอร์-เนเทิน 2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1288 อ่ำน 68 สันธำน อ่ำนเร็วอ่ำนคล่อง ครั งละสองประโยค จรรยำ อินทร์อ๋อง 2546 1 ศูนย์ภำษำไอ.โอ.ยู

1289 อ่ำนภำษำอังกฤษอย่ำงไรให้ได้ผล เศรษฐวิทย์ 2546 4 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

1290 เอกสำรค ำสอนกำรแปลภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทยเบื องต้น. EG 3233 (พิมพ์ครั งท่ี 8) สุมน อริยปิติพันธ์ 2546 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1291 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรแปลภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทย. EG 3243 เตือนจิตต์ จิตต์อำรี 2546 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1292 แฮร์ร่ี พอตเตอร์กับถ้วยอัคนี โรว์ล่ิง, เจ.เค. 2546 2 นำนมีบุ๊คส์

1293 แฮร์ร่ี พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคำบัน โรว์ล่ิง, เจ.เค. 2546 1 นำนมีบุ๊คส์

1294 แฮร์ร่ี พอตเตอร์กับภำคีนกฟีริกซ์ โรว์ล่ิง, เจ.เค. 2546 3 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1295 แฮร์ร่ี พอตเตอร์กับศิลำอำถรรพ์ โรว์ล่ิง, เจ.เค. 2546 1 นำนมีบุ๊คส์

1296 แฮร์ร่ี พอตเตอร์กับห้องแห่งควำมลับ โรว์ล่ิง, เจ.เค. 2546 1 นำนมีบุ๊คส์

1297 Communication skills in technical English พิทยำ อนุกูล 2545 4 ทฤษฎี

1298 English grammar for competition จรรยำ อินทร์อ๋อง 2545 1 ศูนย์ภำษำI.O.U.
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หน้าท่ี 60      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1299 English grammar in use ฉบับค ำอธิบำยภำษำไทย พร้อมค ำเฉลย : หนังสือเพ่ือ… เมอร์ฟ่ี, เรย์มอน 2545 2 ดวงกมลสมัย

1300 English grammar ฉบับพกพำ วลัญชลี วัฒนำเจริญศิลป์ 2545 1 ทฤษฎี

1301 Essential grammar in use ฉบับค ำอธิบำยภำษำไทย พร้อมค ำเฉลย : หนังสือเพ่ือ… เมอร์ฟ่ี, เรย์มอน 2545 3 ดวงกมลสมัย

1302 Exercises towards proficiency of English words. Book II พิทยำ อนุกูล 2545 1 ทฤษฎี

1303 Logistics : case study in Thailand อรุณ บริรักษ์ 2545 4 ส.พิจิตรกำรพิมพ์

1304 Translate It : News articles - 2545 3 โพสต์บุคส์

1305 กฎ 99 ข้อท่ีควรทรำบเพ่ือพัฒนำไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ จุลนรี อัชชนียะสกุล 2545 1 สกำยบุ๊กส์

1306 กำรเขียนภำษำอังกฤษในธุรกิจและชีวิตประจ ำวัน : จดหมำยรำยงำนกำรประชุม                    - 2545 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1307 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงประโยค. EG 3763 (พิมพ์ครั งท่ี 3) พัฒน์ น้อยแสงศรี 2545 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1308 กิจกรรมกำรสอนหนังสืออ่ำนนอกเวลำ กรีนวู้ด จีนส์ 2545 1 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

1309 กิจกรรมภำษำอังกฤษกับเด็ก ฟิลลิปส์, ซำรำห์ 2545 1 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

1310 เก่งไวยำกรณ์ได้ไม่ยำก = How to master English grammar เศรษฐวิทย์ 2545 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

1311 เกมภำษำอังกฤษส ำหรับเด็ก เลวิส, กอร์ดอน 2545 1 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

1312 คัมภีร์แห่งไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ : สมบูรณ์แบบท่ีสุดในประวัติศำสตร์                      ลอย ชุนพงษ์ทอง 2545 2 รัฐยำกำรพิมพ์

1313 คุยกับเพ่ือนฝร่ังให้สนุก จินตนำ วอห์ลเก้น 2545 1 ไพลินสีน  ำเงิน

1314 คู่มือ TU-GET Handbook for TU-GET เพ็ญมำส ก ำเหนิดโทน. 2545 2 ฝ่ำยวิชำกำร

1315 คู่มือ-ต ำรำเข้ำศึกษำต่อปริญญำโทภำษำอังกฤษ : หลักทฤษฎีพร้อมไวยำกรณ์                   - 2545 1 สกำยบุ๊กส์

1316 ใครอยำกไปเรียนเมืองนอกจะบอกให้. เล่ม 4 (พิมพ์ครั งท่ี 1) เนตรปรียำ (มุสิกไชย) ชุมไชโย 2545 1 สุดสัปดำห์ส ำนักพิมพ์

1317 ใครอยำกไปเรียนเมืองนอกจะบอกให้. เล่ม 4 (พิมพ์ครั งท่ี 9) เนตรปรียำ (มุสิกไชย) ชุมไชโย. 2545 1 สุดสัปดำห์ส ำนักพิมพ์

1318 เจำะข้อสอบปริญญำโทภำษำอังกฤษ : ภำค Reading commprehension - 2545 1 สกำยบุ๊กส์

1319 เฉลยข้อสอบภำษำอังกฤษปริญญำโท 8 สถำบันดัง - 2545 1 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

1320 ชุดรวมข้อสอบ 8 ภำค Chulalongkorn University CU-TEP English ...           - 2545 2 สกำยบุ๊กส์
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หน้าท่ี 61      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1321 ชุดรวมข้อสอบ 8 ภำค ฉบับใหม่ล่ำสุด เพ่ือเตรียมสอบปริญญำโท-เอก            - 2545 1 สกำยบุ๊กส์

1322 ซำลัมโบ โฟลแบรด์, กุสตำฟ 2545 2 ศูนย์กำรแปลและกำรล่ำมเฉลิมพระฯ

1323 ต ำรำว่ำด้วยกำรเขียนจดหมำยภำษำอังกฤษ มำนิต มำนิตเจริญ 2545 3 รวมสำส์น

1324 ทฤษฎีและหลักกำรแปล วรรณำ แสงอร่ำมเรือง 2545 2 คณะอักษรศำสตร์จุฬำลงกรณ์ฯ

1325 ทีเด็ดพิชิต TOEIC - 2545 2 สกำยบุ๊กส์

1326 ทีเด็ดพิชิต Vocabulary - 2545 1 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

1327 ท่ีสุดแห่งควำมรักจำกบทกวีเอกของโลก วำริน รุ่งจตุรภัทร 2545 1 วรรณสำส์น

1328 เทคนิคกำรแปลไทยเป็นอังกฤษ ธนพล จำดใจดี 2545 2 ธนพลวิทยำกำร

1329 เทคนิคกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพ่ือควำมเข้ำใจ สมุทร เซ็นเชำวนิช 2545 7 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1330 เทคนิคพิชิตโทเฟิลและปริญญำโท เศรษฐวิทย์ 2545 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

1331 แนวข้อสอบ TU-GET มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์. สถำบันฯ 2545 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1332 แบบฝึกหัดพูดภำษำอังกฤษผ่ำนค ำถำมและค ำตอบส ำหรับศึกษำด้วย… เล่ม 1 พิทยำ อนุกูล 2545 3 ทฤษฎี

1333 ปทำนุกรมประโยคสนทนำภำษำอังกฤษ พวง บุญโญภำส 2545 2 โฟร์เพซ

1334 ประมวลหลักภำษำอังกฤษ : ภำษำอังกฤษฉบับสมบูรณ์ส ำหรับนักเรียน...        เอื อน เล่งเจริญ 2545 1 รวมสำส์น

1335 เปิดฟ้ำภำษำโลก เล่ม 6 นิติภูมิ นวรัตน์ 2545 3 ภูมิรัตน์

1336 พกศัพท์เข้ำสอบ TOEFL CBT                                                                - 2545 1 สกำยบุ๊กส์

1337 พกศัพท์เข้ำสอบ TOEIC                                                                       - 2545 1 สกำยบุ๊กส์

1338 พกศัพท์เข้ำสอบปริญญำโท    - 2545 1 สกำยบุ๊กส์

1339 พจนำนุกรมค ำศัพท์กฎหมำยและกำรใช้ค ำ : อังกฤษ-ไทย เสริมศักด์ิ วงศ์กระจ่ำง 2545 4 ส.เอเซียเพรส

1340 พจนำนุกรมภำพ อังกฤษ-จีน-ไทย - 2545 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1341 พจนำนุกรมภำษำญ่ีปุ่น สมชำย ชัยธนะตระกูล 2545 1 Page

1342 พูดอังกฤษแบบฝร่ัง เศรษฐวิทย์ 2545 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย
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หน้าท่ี 62      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1343 ภำษำและกำรสอน ศรีวิไล พลมณี. 2545 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1344 ภำษำอังกฤษเฉพำะกิจ นิลรัตน์ กล่ินจันทร์ 2545 2 โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

1345 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร 1. รหัสวิชำ 20001201 จรัณย์ ศรีลำวงษ์ 2545 1 ศูนย์สิงเสริมอำชีวะ

1346 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรในงำนอำชีพ ศิริลักษณ์ ลิ มภักดี 2545 1 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

1347 ภำษำอังกฤษส ำหรับนักท่องเท่ียว ปรีชำ ศรีวำลัย 2545 1 โอเดียนสโตร์

1348 ภำษำอังกฤษส ำหรับผู้เร่ิมต้น : รู้ตัวว่ำอ่อนภำษำ เร่ิมต้นสนทนำกับหนังสือเล่มนี                             - 2545 1 สำรสำรมำร์เก็ตติ ง

1349 มำเรียนภำษำอังกฤษกันเถอะ vol.1-4 - 2545 16 เพอร์เฟควิช่ันมัลติมีเดีย

1350 แยกแยะควำมหมำยของศัพท์ภำษำอังกฤษและวิธีใช้ท่ีถูกต้อง - 2545 3 ทฤษฎี

1351 รวมศัพท์โรงแรม - 2545 3 ฮิวแมนเฮอริเทจ

1352 ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์ วรัญญำ ภัทรสุข. 2545 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1353 เรียนภำษำอังกฤษกันเข้ำไป แต่พูดไม่ได้สักที. เล่ม 1 เนตรปรียำ (มุสิกไชย) ชุมไชโย 2545 1 สุดสัปดำห์ส ำนักพิมพ์

1354 เรียนภำษำอังกฤษจำกค ำคม เยำวลักษณ์ ธันธนำพรชัย 2545 1 อัลฟ่ำพับลิชช่ิง

1355 เรียนภำษำอังกฤษจำกเร่ืองข ำขัน. ชุดท่ี 2 เยำวลักษณ์ ธันธนำพรชัย 2545 1 อัลฟ่ำพับลิชช่ิง

1356 เรียนอังกฤษจำกบทกวี เยำวลักษณ์ ธันธนำพรชัย 2545 1 อัลฟ่ำพับลิชช่ิง

1357 ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์. ตอนท่ี 2, หอคอยคู่พิฆำต โทลคีน, เจ อำร์. อำร์. 2545 1 อมรินทร์พริ นติ งแอนด์พับลิชช่ิง

1358 ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์. ตอนท่ี 2, หอคอยคู่พิฆำต โทลคีน, เจ อำร์. อำร์. 2545 1 แพรวเยำวชน

1359 ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์. ตอนท่ี 2, หอคอยคู่พิฆำต โทลคีน, เจ อำร์. อำร์. 2545 1 อมรินทร์พริ นติ งแอนด์พับลิชช่ิง

1360 ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์. ตอนท่ี 3, กษัตริย์คืนบัลลังก์ (ตอนอวสำน)                 โทลคีน, เจ อำร์. อำร์. 2545 1 แพรวเยำวชน

1361 วิธีเขียนจดหมำยภำษำอังกฤษ ปล่ัง พลอยพรหม 2545 1 รวมสำส์น

1362 ไวยำกรณ์อังกฤษ : กระบวนกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษตั งแต่ต้นจนสุดท้ำย               อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ 2545 1 ทฤษฎี

1363 ไวยำกรณ์อังกฤษเบื องต้น รุ่งรัตน์ สุวนำคกุล 2545 1 ทฤษฎี

1364 ไวยำกรณ์อังกฤษสมัยใหม่ในศตวรรษท่ี 21 (ฉบับสมบูรณ์แบบ) จรรยำ อินทร์อ๋อง 2545 2 ดวงกมลสมัย
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หน้าท่ี 63      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1365 ศัพท์ค ำพ้องอังกฤษ-ไทย 30,000 ค ำ พฤกษะศรี 2545 6 อำนันท

1366 ศำสตรำจำรย์กับปรำชญ์วิกลจริต วินเซสเตอร์, ไซมอน 2545 1 มติชน

1367 ศิลปะกำรแปลไทยเป็นอังกฤษ : กลเม็ดพิชิตงำนแปลด้วยหลักและวิธีง่ำยๆ ...        ปฐมำ อักษรจรุง 2545 1 ประพันธ์สำส์น

1368 สนทนำภำษำอังกฤษในส ำนักงำน - 2545 1 นำนมีบุ๊คส์

1369 สรุปหลักภำษำอังกฤษเบื องต้น : ฉบับเจำะลึกเนื อหำ ชำญชัย อำจินสมำจำร 2545 1 สร้อยทอง

1370 หลักกำรใช้ค ำคล้ำยในภำษำอังกฤษ - 2545 1 สำรสำรมำร์เก็ตติ ง

1371 หลักกำรแปล : กิจกรรมสู่ควำมเข้ำใจ สัญฉวี สำยบัว 2545 5 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1372 หัดพูดภำษำสวีเดน-อังกฤษ-ไทย ด้วยตนเอง ฉบับน ำเท่ียว เอ็ม., วำย. 2545 1 พิทยำคำร

1373 อังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรแบบง่ำยพร้อมภำพประกอบ อบรม สินภิบำล 2545 6 โรงเรียนอบรมภำษำต่ำงประเทศ

1374 อ่ำนภำษำอังกฤษอย่ำงไรให้ได้ผล เศรษฐวิทย์ 2545 1 เม็ดทรำย

1375 เอกสำรค ำสอนหลักกำรแปลภำษำอังกฤษ. EG 3413 (พิมพ์ครั งท่ี 5) สุมน อริยปิติพันธ์. 2545 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1376 เอกสำรค ำสอนหลักกำรแปลภำษำอังกฤษ. EG 3413 (พิมพ์ครั งท่ี 7) สุมน อริยปิติพันธ์. 2545 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1377 4,000 ส ำนวนอังกฤษ นำฏยำ วิพุธศิริ 2544 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1378 80 หลักไวยำกรณ์อังกฤษ ไมแคนอน, เวส 2544 1 โฟร์เพซ

1379 A-Z เก่งอังกฤษส ำหรับเด็ก สมชำย ชัยธนะตระกูล 2544 1 สร้อยทอง

1380 Official correspondence วิธีเขียนหนังสือรำชกำรภำษำอังกฤษ สรรเสริญ สุวรรณประเทศ 2544 3 วิทยพัฒน์

1381 The new road 3 อ. พฤกษะศรี 2544 1 ดวงแก้ว

1382 What's up doc? พิมพ์ครั งท่ี 2 นพดล สโรบล 2544 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ(1984)

1383 What's up doc? พิมพ์ครั งท่ี 5 นพดล สโรบล 2544 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ(1984)

1384 กริยำ 3 ช่อง นิพนธ์ กำบสลับพล 2544 1 ทฤษฎี

1385 กำรพูดภำษำอังกฤษตำมลักภำษำศำสตร์ พิณทิพย์ ทวยเจริญ 2544 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1386 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงประโยค พัฒน์ น้อยแสงศรี 2544 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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หน้าท่ี 64      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1387 เขียนจดหมำยภำษำอังกฤษด้วยตัวเอง สมลักษณ์ สว่ำงโรจน์ 2544 5 แสงดำว

1388 เขียนอย่ำงไรสไตล์อังกฤษ - 2544 1 สำรสำรมำร์เก็ตติ ง

1389 คู่มือเรียนไวยำกรณ์อังกฤษด้วยตนเอง ล ำดวน จำดใจดี 2544 2 ธนพลวิทยำกำร

1390 โครงงำนภำษำอังกฤษกับเด็ก ฟินลิปส์, แดนน่ี 2544 1 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

1391 โครงสร้ำงภำษำอังกฤษขั นพื นฐำนส ำหรับนักศึกษำไทย วัสพล วงษ์ดีไทย 2544 1 ทฤษฎี

1392 เจำะข้อสอบ TOEFL : computer-based test (CBT)                 - 2544 1 สกำยบุ๊กส์

1393 เจำะข้อสอบปริญญำโทภำษำอังกฤษ : ภำค Listening comprehension                                   - 2544 1 สกำยบุ๊กส์

1394 ชุดรวมข้อสอบภำษำอังกฤษ 7 สถำบัน - 2544 1 สกำยบุ๊กส์

1395 ใช้ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำนสำกล ภิรมย์ พุทธรัตน์ 2544 3 สร้อยทอง

1396 นำนำนวตกรรมวิธีวิทยำกำรวิจัย กรรณิกำร์ สุขเกษม. 2544 2 เฟ่ืองฟ้ำพริ นติ ง

1397 แบบจดหมำยอังกฤษส ำหรับกำรติดต่อธุรกิจ : พร้อมด้วยค ำแปลแยกประโยคท่ี. ภิรมย์ พุทธรัตน์. 2544 5 แสงดำว

1398 ปทำนุกรมค ำเหมือน และค ำตรงข้ำม - 2544 1 สำรสำรมำร์เก็ตติ ง

1399 ประโยคฝึกสนทนำภำษำอังกฤษ สวำสด์ิ พรรณนำ 2544 1 รวมสำส์น(1977)

1400 เปิดโฉม TOEFL : computer-based test (CBT)    - 2544 1 สกำยบุ๊กส์

1401 ฝึกภำษำอังกฤษกันยังไง ท ำไมไม่ส ำเร็จสักที เนตรปรียำ (มุสิกไชย) ชุมไชโย 2544 1 สุดสัปดำห์ส ำนักพิมพ์

1402 ฝึกภำษำอังกฤษกันยังไง ท ำไมไม่ส ำเร็จสักที (พิมพ์ครั งท่ี 7) เนตรปรียำ (มุสิกไชย) ชุมไชโย 2544 1 สุดสัปดำห์ส ำนักพิมพ์

1403 พจนำนุกรมค ำย่อภำษำอังกฤษ - 2544 1 ไพลิน

1404 พจนำนุกรมค ำเหมือนและค ำตรงข้ำม - 2544 1 สำรสำรมำร์เก็ตติ ง

1405 พจนำนุกรมฉบับอภิธำนศัพท์ ค ำคล้ำย ทั งค ำเหมือนและค ำตรงข้ำม - 2544 2 แสงดำว

1406 พจนำนุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับทันสมัย วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม 2544 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1407 พจนำนุกรมอังกฤษ-ไทย วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม 2544 16 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1408 พำไปดูฝร่ังเขำออกเสียง เศรษฐวิทย์ 2544 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย
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หน้าท่ี 65      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1409 ภำษำควรจ ำวัฒนธรรมควำมรู้ กระทรวงศึกษำธิกำร กรมวิชำกำร 2544 2 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

1410 ภำษำศำสตร์เบื องต้น สุมน อริยปิติพันธ์ 2544 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1411 ภำษำอังกฤษติดคอร์ด : ภำคเรียนรู้ค ำศัพท์ เฉลิมกิติ จักรพันธ์ุ, ม.ล. 2544 1 ไอเดียเมกเกอร์

1412 ภำษำอังกฤษติดคอร์ด : ภำคสร้ำงประโยคสนทนำ เฉลิมกิติ จักรพันธ์ุ, ม.ล. 2544 1 ไอเดียเมกเกอร์

1413 ภำษำอังกฤษผิดบ่อย วรนำถ วิมลเฉลำ 2544 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1414 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรและทักษะกำรเรียน - 2544 2 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

1415 ภำษำอังกฤษเม่ือคุณไปนอก. เล่ม 1 - 2544 1 นำนมีบุ๊คส์

1416 ภำษำอังกฤษเม่ือคุณไปนอก. เล่ม 2 - 2544 1 นำนมีบุ๊คส์

1417 ภำษำอังกฤษเม่ือคุณไปนอก. เล่ม 3 - 2544 1 นำนมีบุ๊คส์

1418 ภำษำอังกฤษวิเครำะห์ เอื อน เล่งเจริญ 2544 1 รวมสำส์น (1977)

1419 ร้อยแบบสนทนำภำษำอังกฤษ นำฏยำ วิพุธศิริ 2544 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1420 เร่งรัด ฟ้ืนฟู หลักไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ ภิญโญ คล้ำยบวร 2544 1 สกำยบุ๊กส์

1421 เรียนภำษำอังกฤษกันเข้ำไป แต่พูดไม่ได้สักที. เล่ม 1 (พิมพ์ครั งท่ี 21) เนตรปรียำ (มุสิกไชย) ชุมไชโย 2544 1 สุดสัปดำห์ส ำนักพิมพ์

1422 เรียนภำษำอังกฤษกันเข้ำไป แต่พูดไม่ได้สักที. เล่ม 1 (พิมพ์ครั งท่ี 7) เนตรปรียำ (มุสิกไชย) ชุมไชโย 2544 1 สุดสัปดำห์ส ำนักพิมพ์

1423 เรียนภำษำอังกฤษกันเข้ำไป แต่พูดไม่ได้สักที. เล่ม 2 เนตรปรียำ (มุสิกไชย) ชุมไชโย 2544 2 สุดสัปดำห์ส ำนักพิมพ์

1424 ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์. ตอนท่ี 1, มหันตภัยแห่งแหวน โทลคีน, เจ อำร์. อำร์. 2544 2 แพรวเยำวชน

1425 วรรณคดีอเมริกันศตวรรษท่ีย่ีสิบระยะกลำงถึงปลำยศตวรรษประวัติ…เล่มท่ีสอง                 ฉันทนำ ไชยชิต 2544 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1426 วรรณคดีอเมริกันศตวรรษท่ีย่ีสิบระยะกลำงถึงปลำยศตวรรษประวัติ…เล่มท่ีหน่ึง              ฉันทนำ ไชยชิต 2544 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1427 วรรณคดีอเมริกันศตวรรษท่ีย่ีสิบระยะต้นถึงกลำงศตวรรษ (ภำคท่ีแปด-บทท่ี...                 ฉันทนำ ไชยชิต 2544 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1428 วิธีแก้ไขอังกฤษผิดบ่อย สมลักษณ์ สว่ำงโรจน์ 2544 1 แสงดำว

1429 ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรสนทนำ จุลนรี อัชชนียะสกุล 2544 1 สกำยบุ๊กส์

1430 ไวยำกรณ์อังกฤษ อย่ำคิดว่ำยำก นภกร ธัมพิพิธ 2544 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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หน้าท่ี 66      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1431 สนทนำภำษำอังกฤษส ำหรับเลขำนุกำร - 2544 1 นำนมีบุ๊คส์

1432 สมัครงำนอย่ำงมืออำชีพ เกียรติ สิมะกูร. 2544 2 ฝ่ำยวิชำกำรบริษัทฮิวแมนเฮอริเทจ

1433 ส ำนวน และวลีภำษำอังกฤษ - 2544 1 สำรสำรมำร์เก็ตติ ง

1434 ส ำนวนและภำษิตอังกฤษท่ีน ำสัตว์มำเปรียบ รัชนี ซอโสตถิกุล 2544 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1435 ส่ือกำรสอนส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนภำษำอังกฤษ          - 2544 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำฯ

1436 สูตรส ำเร็จเรียนลัดอังกฤษ. เล่ม 2 ล ำดวน (ธนพล) จำดใจดี. 2544 1 ไทยเจริญกำรพิมพ์

1437 เส้นทำงสู่นักวิจัยมืออำชีพ - 2544 7 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร

1438 หลักกำรใช้และไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเบื องต้น เล่ม 1 จุลนรี อัชชนียะสกุล 2544 1 สกำยบุ๊กส์

1439 หลักกำรใช้และไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเบื องต้น เล่ม 2 จุลนรี อัชชนียะสกุล 2544 1 สกำยบุ๊กส์

1440 หลักสูตรย่อ : ไวยำกรณ์อังกฤษ จรูญ สมน้อย 2544 2 มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

1441 อังกฤษธุรกิจฉบับเสริมศัพท์และไวยำกรณ์ โฮล์มส์, เดวิด 2544 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1442 อังกฤษนอกคอก ส. นพพร 2544 1 แสงดำว

1443 อ่ำนอังกฤษให้สัมฤทธ์ิผล สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์ 2544 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1444 เอกสำรค ำสอนกำรแปลภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทย. EG 3423 (พิมพ์ครั งท่ี 1) เตือนจิตต์ จิตต์อำรี. 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1445 เอกสำรค ำสอนกำรแปลภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทย. EG 3423 (พิมพ์ครั งท่ี 2) เตือนจิตต์ จิตต์อำรี. 2544 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1446 เอกสำรค ำสอนระบบเสียงภำษำอังกฤษ. EG 2723 (พิมพ์ครั งท่ี 2) สุมน อริยปิติพันธ์. 2544 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1447 เอกสำรค ำสอนหลักกำรแปลภำษำอังกฤษ. EG 3413 (พิมพ์ครั งท่ี 4) สุมน อริยปิติพันธ์. 2544 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1448 เอกสำรค ำสอนหลักกำรแปลภำษำอังกฤษ. EG 3413 (พิมพ์ครั งท่ี 5) สุมน อริยปิติพันธ์. 2544 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1449 เอกสำรประกอบค ำสอนวิชำกำรเรียนรู้ภำษำ. EG 4753 (พิมพ์ครั งท่ี 2) พัฒน์ น้อยแสงศรี 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1450 ฮัลโหล โกอินเตอร์ เสน่ห์ ศรีสุวรรณ 2544 1 แพรวส ำนักพิมพ์

1451 แฮร์ร่ี พอตเตอร์กับถ้วยอัคนี โรว์ล่ิง, เจ.เค. 2544 1 นำนมีบุ๊คส์

1452 แฮร์ร่ี พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคำบัน โรว์ล่ิง, เจ.เค. 2544 1 นำนมีบุ๊คส์



ตารางหมายเลข  9
จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาภาษาอังกฤษระดับสูงเพ่ือการส่ือสาร ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี 67      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1453 แฮร์ร่ี พอตเตอร์กับศิลำอำถรรพ์ โรว์ล่ิง, เจ.เค. 2544 2 นำนมีบุ๊คส์

1454 แฮร์ร่ี พอตเตอร์กับห้องแห่งควำมลับ โรว์ล่ิง, เจ.เค. 2544 1 นำนมีบุ๊คส์

1455 แฮร์ร่ี พอตเตอร์กับห้องแห่งควำมลับ โรว์ล่ิง, เจ.เค. 2544 1 นำนมีบุ๊คส์

1456 Classical English grammar for all : clear, simple explanation of key… อบรม สินภิบำล 2543 2 โรงเรียนอบรมภำษำต่ำงประเทศ

1457 Dictionary of English idioms (student edition) ธง วิทัยวัฒน์ 2543 2 ForepacePublishingHouse

1458 English by example : a dictionary of English collocations…(พิมพ์ครั งท่ี 1)                        วงศ์ วรรธนพิเชฐ 2543 1 G7

1459 English by example : a dictionary of English collocations…(พิมพ์ครั งท่ี 2)                        วงศ์ วรรธนพิเชฐ 2543 2 G7

1460 Good in English เก่งภำษำอังกฤษด้วยแบบฝึกหัดมหัศจรรย์ คุรุมิตร 2543 2 ทฤษฎี

1461 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงประโยค. EG 3763 (พิมพ์ครั งท่ี 2) พัฒน์ น้อยแสงศรี 2543 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1462 กำรศึกษำควำมต้องกำรและกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศในกำรเขียนเชิงวิชำกำรของ... ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์. 2543 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1463 เก่งกำจไวยำกรณ์ ภิรมย์ พุทธรัตน์ 2543 2 สร้อยทอง

1464 ค ำคล้ำยในภำษำอังกฤษ นิพนธ์ กำบสลับพล 2543 1 ทฤษฎี

1465 คู่มือนักแปลข่ำว ล ำดวน จำดใจดี 2543 1 ธนพลวิทยำกำร

1466 เจำะข้อสอบปริญญำโทภำษำอังกฤษ : ภำค Error identification - 2543 1 สกำยบุ๊กส์

1467 เช็กสเปียร์ เล่ม 2 วิษณุ วิเศษศิริกุลชัย 2543 1 สนุกอ่ำน

1468 เชียวชำญไวยำกรณ์ : ควำมรู้ในโลกไวยำกรณ์ ภิรมย์ พุทธรัตน์ 2543 2 สร้อยทอง

1469 ปริญญำโท vocabulary root, prefix, suffix : เตรียมสอบภำษำอังกฤษชั นสูง ระดับ… - 2543 1 PSP

1470 ฝึกเขียนจดหมำยภำษำอังกฤษ อินไซด์ กรุ๊ป 2543 1 พำรำกอน

1471 พูดอังกฤษส ำหรับกำรเดินทำง นพ พรพจนำ 2543 1 ทฤษฎี

1472 ภำษำอังกฤษในสำขำศึกษำศำสตร์ เพ็ญศรี รังสิยำกูล 2543 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1473 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรในงำนอำชีพ ศิริลักษณ์ ลิ มภักดี 2543 2 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

1474 ยกเคร่ือง-เพ่ิมก๋ึนภำษำอักงฤษ : May I help you? : เรียนภำษำอังกฤษอย่ำง...                   - 2543 1 สำรสำรมำร์เก็ตติ ง
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หน้าท่ี 68      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1475 เย่ียมยุทธ์ไวยำกรณ์ ภิรมย์ พุทธรัตน์ 2543 2 สร้อยทอง

1476 เรียนภำษำอังกฤษกันเข้ำไป แต่พูดไม่ได้สักที. เล่ม 2 เนตรปรียำ (มุสิกไชย) ชุมไชโย 2543 1 สุดสัปดำห์ส ำนักพิมพ์

1477 เรียนภำษำอังกฤษกับนักเรียนนอก ทิพำพร กำญจนรำช 2543 5 สถำบันพระบรมรำชชนก

1478 เรียนภำษำอังกฤษจำกสุนทรพจน์ง่ำย ๆ ธนพล จำดใจดี 2543 2 ธนพลวิทยำกำร

1479 ล  ำเลิศไวยำกรณ์ ภิรมย์ พุทธรัตน์ 2543 2 สร้อยทอง

1480 วำกยสัมพันธ์อังกฤษ. 1 สำยสวำท เกตุชำติ 2543 1 สถำบันรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

1481 ไวยำกรณ์อังกฤษเรียนเองก็ได้ง่ำยจัง เนำวรัตน์ เริงโกสุม 2543 2 แสงดำว

1482 สรุปหลักไวยำกรณ์อังกฤษ 1 อำซำร์, เบตตี ชรัมพ์เฟอร์. 2543 1 เพียร์สันเอ็ดดูเคช่ันอินโดไชน่ำ

1483 เสือไบ ไดอำร่ี. ตอนเขียนบันทึกฝึกฟุตฟิต ภูมิชำย บุญสินสุข 2543 1 ดอกหญ้ำ2000

1484 หลักกำรแปล : กิจกรรมสู่ควำมเข้ำใจ สัญฉวี สำยบัว 2543 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1485 อ่ำนอังกฤษให้สัมฤทธ์ิผล สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์ 2543 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1486 เอกสำรค ำสอนระบบเสียงภำษำอังกฤษ. EG 2723 (พิมพ์ครั งท่ี 1) สุมน อริยปิติพันธ์. 2543 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1487 เอกสำรค ำสอนวิชำภำษำศำสตร์เบื องต้น. EG 2713 (พิมพ์ครั งท่ี 3) สุมน อริยปิติพันธ์ 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1488 เอกสำรค ำสอนหลักกำรแปลภำษำอังกฤษ. EG 3413 (พิมพ์ครั งท่ี 3) สุมน อริยปิติพันธ์. 2543 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1489 แฮร์ร่ี พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคำบัน โรว์ล่ิง, โจแอน แคทลีน, ค.ศ. 1965- 2543 1 บริษัทนำนมีบุ๊คส์ จ ำกัด

1490 แฮร์ร่ี พอตเตอร์กับศิลำอำถรรพ์ โรว์ล่ิง, โจแอน แคทลีน, ค.ศ. 1965- 2543 1 บริษัทนำนมีบุ๊คส์ จ ำกัด

1491 แฮร์ร่ี พอตเตอร์กับห้องแห่งควำมลับ โรว์ล่ิง, โจแอน แคทลีน, ค.ศ. 1965- 2543 1 บริษัทนำนมีบุ๊คส์ จ ำกัด

1492 Chambers good English guide เดวิดสัน, จอร์จ ดับบลิว 2542 12 เพียร์สันเอ็ดดูเคช่ันอินโดไชน่ำ

1493 Chambers phrasal verbs เดวิดสัน, จอร์จ ดับบลิว 2542 11 เพียร์สันเอ็ดดูเคช่ันอินโดไชน่ำ

1494 Dictionary of noun = พจนำนุกรม อังกฤษ-ไทยค ำนำม - 2542 1 สำรสำรมำร์เก็ตติ ง

1495 Supplement translation : English-Thai : EG 3423 เตือนจิตต์ จิตต์อำรี 2542 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1496 กำรติดต่อทำงธุรกิจและแบบจดหมำยอังกฤษ ภิรมย์ พุทธรัตน์ 2542 2 สุขภำพใจ
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หน้าท่ี 69      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1497 ค ำและส่วนประกอบของค ำภำษำอังกฤษท่ีมีรูปซ  ำหรือคล้ำยคลึงกัน ปำริชำต นำคะตะ                     2542 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1498 คือฝันและหวัง หญ้ำม่วง, แปล 2542 1 ไพลินสีน  ำเงิน

1499 คู่มือกำรใชัไวยำกรณ์อังกฤษ : เพ่ือกำรเตรียมตัวสอบและใช้งำนประจ ำวัน      ศิริลักษณ์ ลิ มภักดี 2542 2 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

1500 เคล็ดลับอังกฤษ ธง วิทัยวัฒน์ 2542 1 โฟร์เพซ

1501 โครงสร้ำงกริยำวลีฝร่ังเศสพื นฐำนระดับ 1 จิรประภำ บุญพรหม. 2542 1 โรงพิมพ์ม่ิงเมือง

1502 จริยธรรมทำงวิชำกำร สุชำติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ. 2542 5 โรงพิมพ์เฟ่ืองฟ้ำ

1503 จับสุภำษิตอังกฤษมำตีแผ่ เศรษฐวิทย์ 2542 1 เคล็ดไทย

1504 ชะโงกดูเงำ จิระนันท์ พิตรปรีชำ. 2542 1 แพรวเอนเตอร์เทน

1505 เช็กสเปียร์ วิษณุ วิเศษศิริกุลชัย 2542 1 สนุกอ่ำน

1506 ต ำนำนค ำอเมริกัน จ ำนงค์ วัฒนเกส 2542 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1507 ทฤษฎีและหลักกำรแปล วรรณำ แสงอร่ำมเรือง 2542 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1508 พจนำนุกรมกริยำภำษำอังกฤษ พร้อมด้วยกำรจ ำแนกและรูปแบบ                              สวำสด์ิ พรรณำ 2542 1 รวมสำส์น(1977

1509 พจนำนุกรมศัพท์กฎหมำยไทย (อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ) วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม 2542 1 รวมสำส์น(2977)

1510 ภำษำอังกฤษในหนังสือพิมพ์ เอื อน เล่งเจริญ 2542 2 รวมสำส์น

1511 เรียนภำษำอังกฤษจำก NHK เม่ือคุณท่องเท่ียว   - 2542 1 เซ็นเตอร์ดิสคัฟเวอรี

1512 เรียนภำษำอังกฤษจำก NHK เม่ือคุณสนุกกับเทศกำล - 2542 1 เซ็นเตอร์ดิสคัฟเวอรี

1513 สนุกกับภำษำ นพพร สุวรรณพำนิช 2542 1 แสงดำว

1514 ส ำนวนอังกฤษเพ่ือธุรกิจ วำคำบำยำชิ, ทำญ่ำ. 2542 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1515 หลักกำรใช้ภำษำอังกฤษท่ีดี สุวนัย สกำวรัตน์, บรรณำธิกำร 2542 1 นีโออิงลิช

1516 หลักกำรแปล สัญฉวี สำยบัว 2542 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1517 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำอังกฤษพื นฐำน หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1518 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำอังกฤษพื นฐำน หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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หน้าท่ี 70      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1519 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติประยุกต์และวิธีกำรวิจัย. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1520 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติประยุกต์และวิธีกำรวิจัย. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1521 เอกสำรสรุปกำรประชุมปฏิบัติกำรเร่ืองเทคนิคกำรเขียนเชิงวิชำกำร วันท่ี 26-28... กำรประชุมปฏิบัติกำรเร่ืองเทคนิคกำร 2542 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1522 The key to vocabulary ชำญชัย อำจินสมำจำร 2541 1 รวมสำส์น

1523 กำรเปล่ียนแปลงของภำษำ : ภำษำอังกฤษผ่ำนกำลเวลำ น  ำทิพย์ ภิงคำรวัฒน์ 2541 1 คณะอักษรศำสตร์จุฬำลงกรณ์ฯ

1524 ก้ำวหน้ำกับภำษำอังกฤษ - 2541 1 แพลทติน่ัม

1525 เก่งศัพท์จำกค ำพ้องเพ่ือเอนทรำนซ์และโทเฟิล นำรีรัตน์ บุญช่วย. 2541 1 สร้อยทอง

1526 เกร็ดควำมรู้ 2 ภำษำไทย-อังกฤษ : เพ่ือสำระรอบรู้ควบคู่ทักษะทำงภำษำ นิพนธ์ กำบสลับพล 2541 1 ทฤษฎี

1527 เทคนิคกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพ่ือควำมเข้ำใจ สมุทร เซ็นเชำวนิช 2541 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1528 บทสนทนำภำษำอังกฤษฉบับตรวจสอบพิเศษ. เล่ม 1       - 2541 1 พิชชำ

1529 พจนำนุกรมกำรใช้ค ำเหมือนกัน ธง วิทัยวัฒน์ 2541 4 โพร์เพซ

1530 พจนำนุกรมอังกฤษ-ไทย วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม 2541 8 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1531 ภำษำอังกฤษมูลฐำน 1 อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์                                                                                           2541 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1532 มิติสถำนท่ีในนวนิยำยของฟร็องซัวส์ โมริยัค ค.ศ. 1922-1941 วัลยำ วิวัฒน์ศร 2541 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1533 วิธีศึกษำภำษำอังกฤษจำกข่ำว สวำสด์ิ พรรณนำ 2541 3 รวมสำส์น

1534 ศำสตร์แห่งศัพท์ภำษำอังกฤษ                                                         - 2541 1 รีดเดอร์สไดเจสท์

1535 สรุปหลักไวยำกรณ์อังกฤษ 2 อำซำร์, เบตตี ชรัมพ์เฟอร์ 2541 4 ไซมอนแอนด์ชูสเตอร์อินโดไชน่ำ

1536 800 ปัญหำภำษำอังกฤษ : แนวทำงท่ีถูกต้องในกำรใช้ภำษำอังกฤษ นำฏยำ วิพุธศิริ 2540 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1537 Basic English book 2 : essential words using - 2540 2 เอสแอนด์เคบุ๊คส์

1538 Standard grammar & expression. 3 เลิศ เกษรค ำ 2540 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1539 กำรเขียนอนุเฉทชนิดต่ำงๆ. EN 206 เอมอร ดิสปัญญำ 2540 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1540 กำรสนทนำในลักษณะท่ีก ำหนดให้. EN 204 กรรรณิกำร์ ช่อไม้ทอง 2540 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
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หน้าท่ี 71      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1541 กำรออกเสียงภำษำอังกฤษ. EN 203 ศิริกันยำ นำคะวิสุทธ์ิ 2540 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1542 กำรอ่ำนเอำควำม ธัญญรัตน์ ปำณะกุล 2540 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1543 ไขศัพท์จำกข่ำว. II สรรเสริญ สุวรรณประเทศ 2540 2 วิทยพัฒน์

1544 ค ำอังกฤษพูดผิดบ่อย ๆ                              พิณรัตน์ อัครวัฒนำกุล          2540 1 ไลบรำร่ี

1545 เทคนิคกำรวิเครำะห์ตัวแปรหลำยตัว ส ำหรับกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ และพฤติกรรม... สุชำติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ. 2540 4 สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรศำสตร์

1546 พจนำนุกรมอังกฤษ-ไทย กนิษฐำ นำวำรัตน์ 2540 2 สมัคคีสำร(ดอกหญ้ำ)

1547 ฟุดฟิดฟอไฟ กับ...แสงชัย สุนทรวัฒน์ เล่ม 10 แสงชัย สุนทรวัฒน์ 2540 1 สยำมสปอร์ตซินดิเคท

1548 ฟุดฟิดฟอไฟ กับ...แสงชัย สุนทรวัฒน์ เล่ม 2 แสงชัย สุนทรวัฒน์ 2540 1 สยำมสปอร์ตซินดิเคท

1549 ฟุดฟิดฟอไฟ กับ...แสงชัย สุนทรวัฒน์ เล่ม 6         แสงชัย สุนทรวัฒน์ 2540 1 สยำมสปอร์ตซินดิเคท

1550 ฟุดฟิดฟอไฟ กับ...แสงชัย สุนทรวัฒน์ เล่ม 7 แสงชัย สุนทรวัฒน์ 2540 1 สยำมสปอร์ตซินดิเคท

1551 ฟุดฟิดฟอไฟ กับ...แสงชัย สุนทรวัฒน์ เล่ม 8 แสงชัย สุนทรวัฒน์ 2540 1 สยำมสปอร์ตซินดิเคท

1552 ฟุดฟิดฟอไฟ กับ...แสงชัย สุนทรวัฒน์ เล่ม 9        แสงชัย สุนทรวัฒน์ 2540 1 สยำมสปอร์ตซินดิเคท

1553 ภำษำอังกฤษนอกห้องเรียน                                                      บุญมำ ต๊ะวิชัย     2540 1 มติชน

1554 ระเบียบวิธีกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ สุชำติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ. 2540 1 โรงพิมพ์เล่ียงเช่ียง

1555 วรรณคดีฝร่ังเศสสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 17 จินตนำ ด ำรงค์เลิศ 2540 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1556 วิธีเขียนจดหมำยภำษำอังกฤษ ปล่ัง พลอยพรหม 2540 1 รวมสำส์น

1557 สนุกกับบทสนทนำภำษำอังกฤษ                      สุทธนำ ณ ป้อมเพ็ชร์ 2540 1 มติชน

1558 ส ำนวนอังกฤษและส ำนวนไทยท่ีมีควำมหมำยคล้ำยคลึงกัน รัชนี ซอโสตถิกุล 2540 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1559 เสน่ห์ตะวันออก มำลโรซ์, อ็องเดร์ 2540 1 ผีเสื อ

1560 หลักภำษำอังกฤษขั นสูง สุนทร โคตรบรรเทำ 2540 1 รวมสำส์น

1561 อินเดียน่ำโจนส์. ตอนมหันตภัยทะลวงโลก McCoy, Max 2540 1 วรรณวิภำ

1562 Basic English book 1 : tenses - 2539 2 เอสแอนด์เคบุ๊คส์
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หน้าท่ี 72      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1563 Handbook of idioms & slangs - 2539 1 กังหัน

1564 The sentences : พร้อมกับกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ประโยค - 2539 2 -

1565 กำรเขียนประโยคต่ำงๆและอนุเฉท. EN 205(S) พรสุข บุญสุภำ 2539 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1566 กำรทดสอบและประเมินผลกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ อัจฉรำ วงศ์โสธร 2539 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1567 โครงสร้ำงประโยคภำษำอังกฤษ เอื อน เล่งเจริญ 2539 1 รวมสำส์น

1568 จริยธรรมทำงวิชำกำร สุชำติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ. 2539 1 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

1569 ฝึกทักษะกำรอ่ำนพัฒนำโครงสร้ำงและเพ่ิมพูนค ำศัพท์ (ปรับปรุงจำกวิธีศึกษำ… สวำสด์ิ พรรณนำ 2539 2 รวมสำส์น

1570 ฟุดฟิดฟอไฟ กับ...แสงชัย สุนทรวัฒน์ เล่ม 1         แสงชัย สุนทรวัฒน์              2539 1 สกำยบุ๊คส์

1571 ฟุดฟิดฟอไฟ กับ...แสงชัย สุนทรวัฒน์ เล่ม 5 แสงชัย สุนทรวัฒน์              2539 1 สยำมสปอร์ตซินดิเคท

1572 ฟุดฟิดฟอไฟ กับ...แสงชัย สุนทรวัฒน์. เล่ม 4 แสงชัย สุนทรวัฒน์              2539 3 กิเลนกำรพิมพ์

1573 ระเบียบวิธีวิจัยกำรศึกษำเบื องต้น บุญมี พันธ์ุไทย. 2539 2 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1574 เรียนภำษำอังกฤษจำกเพลง. เล่ม 2 จ.ย.ส.                                                                                              2539 1 รวมสำส์น(1977)

1575 วรรณคดีอเมริกันศตวรรษท่ีย่ีสิบระยะต้น ประวัติและวิเครำะห์(ภำคท่ีเจ็ด-บทท่ี. ฉันทนำ ไชยชิต 2539 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1576 อินเดียน่ำโจนส์. ตอนควำมลับของสฟิงซ์ McCoy, Max 2539 1 วรรณวิภำ

1577 Everyday dictionary of American English usage Collin, P.H. 2538 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1578 กำรโต้ตอบจดหมำยธุรกิจ ล ำดวน จำดใจดี 2538 1 ธนพลวิทยำกำร

1579 ภำษำตลำดของคนอเมริกัน นิพนธ์ กำบสลับพล 2538 2 ทฤษฎี

1580 ภำษำอังกฤษกำรโรงแรม สรสรรค ตันติพัฒน์ 2538 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1581 เรียนภำษำอังกฤษจำกเพลง จ.ย.ส.                                                                                              2538 1 รวมสำส์น(1977)

1582 ส ำนวนอังกฤษน่ำรู้ วิทย์ ศิวะศริยำนนท์ 2538 1 อักษรกรำฟฟิค

1583 อินเดียน่ำโจนส์. ตอนล่ำคัมภีร์มรณะ McCoy, Max 2538 1 วรรณวิภำ

1584 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ กำรอ่ำนภำษำอังกฤษ หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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หน้าท่ี 73      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1585 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ กำรอ่ำนภำษำอังกฤษ หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1586 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำอังกฤษพื นฐำน หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1587 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำอังกฤษพื นฐำน หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1588 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติประยุกต์และวิธีกำรวิจัย. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1589 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติประยุกต์และวิธีกำรวิจัย. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1590 English idioms : new all idioms you need for studying in English             สมชำย ชัยธนะตระกูล 2537 1 PagePublishing

1591 กำรเขียนเพ่ือกำรส่ือสำรทำงธุรกิจในภำษำอังกฤษ อุบลรัตน์ เต็งไตรรัตน์ 2537 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1592 กำรใช้ภำษำฝร่ังเศส สอำงค์ มะลิกุล 2537 1 -

1593 กำรโต้ตอบจดหมำยธุรกิจ ล ำดวน จำดใจดี 2537 1 ดวงกมลสมัย

1594 จดหมำยสมัครงำนและประวัติย่อ ล ำดวน จำดใจดี 2537 2 -

1595 เทคนิคกำรวิเครำะห์ตัวแปรหลำยตัว ส ำหรับกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ และพฤติกรรม... สุชำติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ. 2537 2 -

1596 เทคนิคกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพ่ือควำมเข้ำใจ สมุทร เซ็นเชำวนิช 2537 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1597 อ่ำนภำษำเยอรมัน พรสวรรค์ วัฒนำงกูร 2537 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1598 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ กำรอ่ำนภำษำอังกฤษ หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1599 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ กำรอ่ำนภำษำอังกฤษ หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1600 English for math = ภำษำอังกฤษส ำหรับคณิตศำสตร์ อิทธิ ฤทธำภรณ์ 2536 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1601 Skills in learning English จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2536 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1602 Useful English and american idioms and slang จำฎำมระ, มิลเรียล ลำร์สัน 2536 2 อักษรำพิพัฒน์

1603 กำรติดต่อทำงธุรกิจและแบบจดหมำยภำษำอังกฤษ ภิรมย์ พุทธรัตน์ 2536 2 ทฤษฎี

1604 ค ำและส่วนประกอบของค ำภำษำอังกฤษท่ีมีรูปซ  ำหรือคล้ำยคลึงกัน ปำริชำติ นำคะตะ 2536 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1605 จดหมำยสมัครงำนและประวัติย่อ ล ำดวน จำดใจดี 2536 1 ไทยเจริญกำรพิมพ์

1606 พจนำนุกรมบุพบทและสันธำน สวำสด์ิ พรรณนำ 2536 3 รวมสำส์น(1977)
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หน้าท่ี 74      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1607 ฟุดฟิดฟอไฟ กับ...แสงชัย สุนทรวัฒน์ เล่ม 3 แสงชัย สุนทรวัฒน์              2536 1 สยำมสปอร์ตซินดิเคท

1608 ภำษำอังกฤษเพ่ือศึกษำต่อต่ำงประเทศ บอสตัน เบรน 2536 1 M.B.A.

1609 ภำษำอังกฤษส ำหรับพนักงำนทุกประเภท ล ำดวน จำดใจดี 2536 2 -

1610 ระเบียบวิธีวิจัยส ำหรับรัฐประศำสนศำสตร์ สุจิตรำ บุณยรัตพันธ์ุ. 2536 3 จูนพับลิชช่ิง

1611 วิธีกำรอ่ำนหนังสือพิมพ์ภำษำอังกฤษให้เข้ำใจ เฟรเดอริคสัน, เทอร่ี 2536 1 PostBooks

1612 วิธีศึกษำภำษำอังกฤษจำกข่ำว สวำสด์ิ พรรณนำ 2536 1 รวมสำส์น

1613 หลักกำรแปล สัญฉวี สำยบัว 2536 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1614 อินเดียน่ำโจนส์. ตอนจอมขมังเวท Caidin, Martin 2536 1 วรรณวิภำ

1615 อินเดียน่ำโจนส์. ตอนปริศนำยูนิคอร์น แม็คเกรเกอร์, ร็อบ 2536 1 วรรณวิภำ

1616 อินเดียน่ำโจนส์. ตอนมฤตยูกลำงหำว Caidin, Martin 2536 1 วรรณวิภำ

1617 100 บทฝึกสนทนำภำษำอังกฤษ พัฒน์ น้อยแสงศรี 2535 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1618 Business writing in English ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์. 2535 2 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1619 English usage - 2535 1 PSP

1620 Grammar and techniques of the English language เลิศ เกษรค ำ 2535 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1621 How to easily speak English อรุณ โรจนสันติ 2535 2 -

1622 กำรโต้ตอบจดหมำยธุรกิจ ล ำดวน จำดใจดี 2535 1 ไทยเจริญกำรพิมพ์

1623 กำรโต้ตอบจดหมำยธุรกิจ ล ำดวน จำดใจดี 2535 4 ดวงกมลสมัย

1624 กำรวิจัยทำงกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ สุมิตรำ อังวัฒนกุล. 2535 3 จุฬลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1625 คู่มือกำรเขียนจดหมำยอังกฤษ ล ำดวน จำดใจดี 2535 1 ไทยเจริญกำรพิมพ์

1626 จดหมำยธุรกิจและบันทึกสั น (ฉบับปรับปรุง) บังอร สว่ำงวโรรส 2535 1 ชวนพิมพ์

1627 ต ำรำว่ำด้วยกำรเขียนจดหมำยภำษำอังกฤษ M.M.C. 2535 2 รวมสำส์น

1628 เทคนิคท่ีน่ำสนใจของกำรวิจัยเชิงปริมำณ - 2535 1 มหำวิทยำลัยมหิดล
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หน้าท่ี 75      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1629 ฝึกเขียนจดหมำยภำษำอังกฤษถึงเพ่ือน - 2535 1 บ๊ิกบุ๊ค

1630 ฝึกพูดภำษำอังกฤษส ำหรับผู้เร่ิมเรียน - 2535 1 บ๊ิกบุ๊ค

1631 พจนำนุกรมดวงกมล ฝร่ังเศส-ไทย สว่ำง วงศ์พัวพันธ์ุ 2535 2 ดวงกมล

1632 ภำษำธุรกิจ กำรโต้ตอบทำงจดหมำยไทย-อังกฤษ - 2535 2 ดวงกมล

1633 ภำษำอังกฤษทำงโทรศัพท์ในวงกำรธุรกิจ - 2535 1 บ๊ิกบุ๊ค

1634 ภำษำอังกฤษมูลฐำน 4 ธัญญรัตน์ ปำณะกุล 2535 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1635 ภำษำอังกฤษส ำหรับพนักงำนทุกประเภท ล ำดวน จำดใจดี 2535 1 ไทยเจริญกำรพิมพ์

1636 ระเบียบวิธีวิจัย เรืองอุไร กุศลำสัย. 2535 3 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1637 เรียนภำษำอังกฤษจำกนิทำน สุรภีพรรณ ฉัตรำภรณ์ 2535 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1638 วิธีกำรอ่ำนหนังสือพิมพ์ภำษำอังกฤษให้เข้ำใจ Terry Fredrickson 2535 1 PostPublishing

1639 วิธีเขียนจดหมำยภำษำอังกฤษ ปล่ัง พลอยพรหม 2535 5 รวมสำส์น

1640 สำรแสดงควำมยินดีเน่ืองในโอกำสต่ำง ๆ ล ำดวน จำดใจดี 2535 1 ไทยเจริญกำรพิมพ์

1641 หนังสือคู่มือ 1 - 2535 1 Times

1642 หนังสือคู่มือ 2 - 2535 1 Times

1643 หนังสือคู่มือ 3 - 2535 1 Times

1644 หลักเกณฑ์กำรทับศัพท์ภำษำฝร่ังเศล เยอรมัน อิตำล่ี สเปน รัสเซีย ญ่ีปุ่น… นิติพร เพ่ิมพูนศิลป์ 2535 2 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

1645 อินเดียน่ำโจนส์. ตอนปำฏิหำริย์สุดขอบฟ้ำ แม็คเกรเกอร์, ร็อบ 2535 1 วรรณวิภำ

1646 อินเดียน่ำโจนส์. ตอนอำถรรพณ์ระบ ำเทพ แม็คเกรเกอร์, ร็อบ 2535 1 วรรณวิภำ

1647 16 ค ำกริยำท่ีใช้บ่อยในกำรสนทนำภำษำอังกฤษ วันดี ม่ำนศรีสุข. 2534 1 บ๊ิกบุ๊ค

1648 800 ปัญหำภำษำอังกฤษ : แนวทำงท่ีถูกต้องในกำรใช้ภำษำอังกฤษ นำฏยำ วิพุธศิริ 2534 3 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1649 กำรโต้ตอบจดหมำยธุรกิจ ล ำดวน จำดใจดี 2534 3 ดวงกมลสมัย

1650 กำรสร้ำงมำตรวัดในกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ สุชำติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ. 2534 3 โรงพิมพ์ภำพพิมพ์
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1651 เทคนิคกำรสร้ำงเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลส ำหรับกำรวิจัย บุญธรรม กิจปรีดำบริสุทธ์ิ. 2534 2 มหำวิทยำลัยมหิดล

1652 บทสนทนำภำษำอังกฤษ พัฒน์ นัอยแสงศรี 2534 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1653 ภำษำธุรกิจ กำรโต้ตอบทำงจดหมำยไทย-อังกฤษ - 2534 2 ดวงกมล

1654 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรเดินทำง ภำรดี ดุษฎีวิจัย 2534 1 บ๊ิกบุ๊ค

1655 ภำษำอังกฤษเม่ือคุณไปนอก (ล.2) - 2534 1 ยินหยำง

1656 ภำษำอังกฤษส ำหรับต ำรวจท่องเท่ียว พรทิพย์ สุขะกุล 2534 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1657 ภำษำอังกฤษส ำหรับนักท่องเท่ียว กุลวดี โสวัฒนวกุล 2534 1 บ๊ิกบุ๊ค

1658 เรียนภำษำอังกฤษด้วยกำร์ตูน ทังป้ีซ่ิง 2534 3 บ๊ิกบุ๊ค

1659 เรียนอังกฤษจำกเร่ือง โรบินสัน ครูโซ นิพนธ์ กำบสลับพล 2534 2 -

1660 วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ สุภำงค์ จันทวำนิช. 2534 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1661 สนทนำภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน วิภำ อริยเตชะ 2534 1 บ๊ิกบุ๊ค

1662 ส ำหรับเตรียมสอบ TOEFL และภำษำอังกฤษระดับสูง - 2534 1 PSP

1663 อินเดียน่ำโจนส์. ตอนตะลุยโลกใต้พิภพ แม็คเกรเกอร์, ร็อบ 2534 1 วรรณวิภำ

1664 อินเดียน่ำโจนส์. ตอนบุกแดนสนธยำ แม็คเกรเกอร์, ร็อบ 2534 1 วรรณวิภำ

1665 อินเดียน่ำโจนส์. ตอนอำถรรพณ์หินเทพเจ้ำ แม็คเกรเกอร์, ร็อบ 2534 1 วรรณวิภำ

1666 Useful English and American idioms and slang for Thailand มิวเรียล ลำร์สัน จำฏำมระ. 2533 3 อักษรำพิพัฒน์

1667 ภำษำอังกฤษท่ีมักใช้ผิด เสียง เชษฐศิริพงศ์ 2533 3 พัฒนำศึกษำ

1668 ภำษำอังกฤษเม่ือคุณไปนอก - 2533 1 ธนวิชช์กำรพิมพ์

1669 รวมหลักไวยำกรณ์ โทเฟิล ช ำนำญ ศุภนิตย์ 2533 3 ที.จี.อำร์.อี

1670 เรียนภำษำอังกฤษกับคอมพิวเตอร์ Right Writer 3.X อภิชัย มงคล 2533 1 อภินันท์

1671 เรียนภำษำอังกฤษด้วยกำร์ตูน ทังป้ีซิง 2533 2 นำนมี

1672 เรียนภำษำอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ อภิชัย มงคล 2533 3 อภินันท์
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1673 เรียนอังกฤษกับวำรินรวมเพลงพร้อมค ำแปล วำริน รุ่งจตุรภัมร 2533 1 ส ำนักงำนวำริน

1674 ไวยำกรณ์อังกฤษ พัฒน์ น้อยแสงศรี 2533 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1675 หลักกำรแปล สัญฉวี สำยบัว 2533 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1676 New readers คู่มือเขียนภำษำอังกฤษจำกหนังสือพิมพ์ - 2532 1 -

1677 กำรวิจัยเพ่ือแบบทดสอบอิงปริเฉทภำษำอังกฤษส ำหรับใช้กับนักศึกษำไทยในระดับต่ำงๆ อัจฉรำ วงศ์โสธร. 2532 2 -

1678 ค ำนี มีต ำนำน กัมพล คณำบุตร 2532 1 อักษรกรำฟฟิค

1679 คู่มือเรียนภำษำอังกฤษจำกหนังสือพิมพ์ - 2532 5 เทคนิค

1680 พจนำนุกรมศัพท์ทับศัพท์จำกต่ำงประเทศ [พร้อมค ำอธิบำย] วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม 2532 1 บ ำรุงสำส์น

1681 โฟเนติคไทยให้ส ำเนียงอังกฤษ กมล จำตะเสม 2532 2 โอเดียนสโตร์

1682 ภำษำฝร่ังเศสในชีวิตประจ ำวัน สอำงค์ มะลิกุล 2532 1 -

1683 เรียนภำษำอังกฤษจำกภำพ เล่ม 1-10 เถลิงศก โสมทิพย์ 2532 29 โอเดียนสโตร์

1684 ไวยำกรณ์แนวปริวรรตเบื องต้น พัฒน์ น้อยแสงศรี 2532 4 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1685 ค ำศัพท์ = Vocabulary วิโรจน์ พำนิชกิจ 2531 2 แม็ค

1686 ไวยำกรณ์แนวปริวรรตเบื องต้น พัฒน์ น้อยแสงศรี 2531 6 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1687 หลักกำรเขียน = Written expression วิโรจน์ พำนิชกิจ 2531 2 แม็ค

1688 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรเขียนภำษำอังกฤษ. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2531 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1689 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรเขียนภำษำอังกฤษ. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2531 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1690 Developing reading skills - 2530 1 PSP

1691 English crosswords บรำวน์, เดวิด 2530 6 ตันตระ

1692 New readers คู่มือเรียนภำษำอังกฤษจำกหนังสือพิมพ์ - 2530 1 -

1693 กำรวิจัยและบรรณำนุกรม (แบบศึกษำด้วยตนเอง) เสริมศรี เจริญผล. 2530 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1694 คู่มือเรียนภำษำอังกฤษจำกหนังสือพิมพ์ - 2530 1 ศูนย์หนังสือทีจีอำร์อี
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หน้าท่ี 78      .

ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1695 แนวกำรออกเสียงภำษำอังกฤษ ภูมิ ทุรำพันธ์ 2530 3 ทฤษฎี

1696 สถิติเพ่ือกำรวิจัย กำนดำ พูนลำภทวี. 2530 2 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

1697 ส ำนวนกิริยำภำษำอังกฤษและสะแลง : พร้อมด้วยค ำอธิบำยและค ำแปล...        ฮิคสัน, โจอัน แอล 2530 1 แพร่พิทยำ

1698 ส ำนวนจดหมำยธุรกิจ เจน, ลินดำ. 2530 4 โอ.เอส.พริ นติ งเฮ้ำส์

1699 อังกฤษเชิงใช้งำน (ฉบับเน้นกำรท่องเท่ียว) ชัยวัฒน์ เจนวำณิชย์. 2530 3 โอเดียนสโตร์

1700 หลักภำษำอังกฤษชั นสูง พัฒน์ นัอยแสงศรี 2529 1 ทวพ.

1701 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติประยุกต์และวิธีกำรวิจัย. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2529 6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1702 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติประยุกต์และวิธีกำรวิจัย. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1703 กำรแปล : อำชีพสูงปวงชน หอมหวล ช่ืนจิตร 2527 1 -

1704 ภำษำอังกฤษฉบับสมบรูณ์ พรชุลี อำชวอ ำรุง 2527 5 โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักช่ัน

1705 ระเบียบวิธีวิจัยทำงวิทยำศำสตร์สังคม : กำรสงเครำะห์และบูรณำกำร ประชุม เป่ียมสมบูรณ์. 2527 1 กำรพิมพ์พระนคร

1706 Laugh and learn มยุรี ดุรงค์พันธ์ 2526 2 โอเดียนสโตร์

1707 ศัพท์บัญญัติอังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ                                                   - 2525 3 รำชบัณฑิตยสถำน

1708 พจนำนุกรมค ำเหมือนและค ำตรงข้ำม ธง ลีพ่ึงธรรม 2524 1 โอเดียนสโตร์

1709 สนทนำปรำศรัยในภำษำอังกฤษ ประมวล ดิคคินสัน 2524 3 แพร่พิทยำ

1710 หลักกำรส่ือภำษำคู่มือเบื องต้น ลออ หุตำงกูร. 2524 6 โรงพิมพ์อักษรไทย

1711 ภำษำอังกฤษส ำหรับนักวิชำกำร พรชุลี คุณำนุกร. 2523 2 โรงพิมพ์แสงรุ้งกำรพิมพ์

1712 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฎิบัติ สุบรรณ์ พันธ์วิศวำส. 2522 4 โอเดียนสโตร์

1713 Business conversation เบรน, บอสตัน 2521 1 M.B.A.

1714 Business English พูดจำภำษำอังกฤษสไตล์ธุรกิจ อิทธิ ฤทธำภรณ์ 2521 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1715 Conversation for students สนทนำภำษำอังกฤษส ำหรับ students ภูวเดช อัศวเวคิน 2521 1 M.B.A.

1716 Let’s laugh เรียนภำษำอังกฤษจำกตลกฝร่ัง กัมพล คุณำบุตร 2521 1 อักษรกรำฟฟิค
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ล ำดับท่ี                             รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1717 The new foundation and advance สงวน รินทระ.  2521 2 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1718 คู่มือกำรสอบ TOEFL และจดหมำยตัวอย่ำงเพ่ือเรียนนอก ไพโรจน์ ตีรณธนำกุล 2521 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชำชีพ

1719 ฝึกฝนภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำธุรกิจและสังคม บอสตัน เบรน 2521 1 M.B.A.

1720 พัฒนำ พูด อ่ำน เขียน เล่มท่ี 1 บอสตัน เบรน 2521 1 M.B.A.

1721 พัฒนำ พูด อ่ำน เขียน เล่มท่ี 2 บอสตัน เบรน 2521 1 M.B.A.

1722 พูดจำภำษำอังกฤษสไตล์ธุรกิจส ำหรับกำรเดินทำงเพ่ือธุรกิจ อิทธิ ฤทธำภรณ์ 2521 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1723 ภำษำอังกฤษจำกเพลง 1 - 2521 1 M.B.A.

1724 ไวยำกรณ์อังกฤษส ำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษำ ภูวเดช อัศวเวคิน 2521 1 M.B.A.

1725 สนทนำแบบมีชีวิตใหม่ New life (Conversation) บอสตัน เบรน 2521 1 M.B.A.

1726 สนทนำแบบวำไรตี  = Variety conversation บอสตัน เบรน 2521 1 M.B.A.

1727 สนทนำภำษำอังกฤษแบบอเมริกัน - 2521 1 M.B.A.

1728 หน้ำต่ำงสนทนำสมัยใหม่ ภูวเดช อัศวเวคิน 2521 1 M.B.A.
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ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2566


