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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  1         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1 วชิรญำณวิเศษ - 2557-2560 9 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ

2 วชิรญำณ - 2555-2561 25 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ

3 เกำทัณฑ์สะท้ำนภพ ดน-เฮียง, โช 2550-2551 8 เดอะซัน พับลิชช่ิง

4 15 ปี ซีไรต์ - 25-- 5 -

5 16 ยอดนักเขียนไทยในอดีต ประภัสสร เสวิกุล 25-- 4 สมำคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ ำหน่ำยฯ

6 80 ปีแห่งกำรอนุรักษ์มรดกไทย - 25-- 3 โอ. เอส พร้ินต้ิง เฮ้ำส์

7 90 พรรษำ แม่ฟ้ำหลวง : หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี… สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยำ, ท่ำนผู้หญิง.                                           25-- 1 ต้นอ้อ 1999

8 My Sunday สุภำภรณ์ แสงวิโรจน์พัฒน์ 25-- 1 ดีไซน์ 74

9 Prince of danger = จุดชนวนรักอันตรำย! Hideko_ Sunshine. 25-- 1 แจ่มใส พับลิชช่ิง

10 กำรเขียนเพ่ือกำรส่ือสำร สุชำติ พงษ์พำนิช.                                                                              25-- 10 พัฒนำศึกษำ

11 กำรใช้ภำษำ ประทีป วำทิกทินกร.                                                                            25-- 1 -

12 กำรเดินทำง 80 วันรอบโลก แวร์น, ณูลส์ 25-- 1 ยูโรปำ เพรส

13 กำรเดินทำงของควำมรู้สึกสวยๆ หมำยเลขสอง เอ็ดวำร์ด,โดโรธี 25-- 1 เรจินำ

14 กำรผจญภัยของโรบินสัน ครูโซ เดโฟ, ดำเนียล.                                                                                  25-- 1 คลำสสิก

15 กำรศึกษำค ำกลอนสุนทรภู่ เร่ือง พระอภัยมณี โอสถ โกศิน.                                                                                     25-- 1 พิรำบ

16 กำรสร้ำงและพัฒนำหลักสูตรกำรสอนซ่อมเสริมวิชำภำษำไทยส ำหรับนักเรียนช้ันประถม...      มำนิตย์ ไชยกิจ.                                                                                 25-- 1 มหำวิทยำลัยนเรศวร

17 เกำะมหำสมบัติ สตีเวนสัน, โรเบิร์ต หลุยส์ 25-- 2 คลำสสิก

18 เกียรติประวัติบรรพบุรุษไทย ศ. ปิยะกำญจน์.                                                                                  25-- 1 หอสมุดกลำง 09

19 ของดีโครำช เล่มท่ี 1 สำขำมนุษยศำสตร์ สถำบันรำชภัฏนครรำชสีมำ                    25-- 2 สถำบันรำชภัฏนครรำชสีมำ

20 ของดีโครำช เล่มท่ี 3 สำขำคหกรรมศิลป์ สถำบันรำชภัฏนครรำชสีมำ                    25-- 2 สถำบันรำชภัฏนครรำชสีมำ

21 ข้ำวของพ่อ วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย. 25-- 1 ดีเอ็มจี

22 ควำมรู้รอบตัวภำษำไทย ชุดค ำท่ีอ่ำนออกเสียงอะ แต่ไม่ประวิสรรชนีย์              ชุลีพร สุสุวรรณ.                                                                                 25-- 1 อักษรำพิพัฒน์

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%2C%20%E0%B9%82%E0%B8%8A%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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23 ค ำคม             - 25-- 1 -

24 ค ำง่ำยท่ีมักเขียนผิด ค ำง่ำยท่ีมักอ่ำนผิด : เรียงล ำดับอักษรตำมพจนำนุกรมไทย... สุทธิ ภิบำลแทน.                                                                                 25-- 2 อักษรวัฒนำ

25 ค ำพังเพยสุภำษิตสุนทรภู่และสุภำษิตสอนหญิงสอนชำย - 25-- 1 หอสมุดกลำง 09

26 ค ำพิพำกษำ ชำติ กอบจิตติ.                                                                                   25-- 1 หอน

27 คู่มือสำรำนุกรมวัฒนธรรมภำคอีสำน มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง.                                                                      25-- 2 เจ้ำพระยำกำรพิมพ์

28 เคล็ดวิธีสร้ำง : อ่ำนดี อ่ำนเร็ว (เพ่ิมควำมเร็วในกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ให้มำกข้ึน)                           ดัดล่ี, เจฟฟรี เอ.                                                                                25-- 9 เดลพี

29 เคล็ดวิธีสร้ำง อ่ำนดี อ่ำนเร็ว ดัดล่ี, เจฟฟรี เอ.                                                                                25-- 1 เดลพี

30 เงำ โรสลำเรน. 25-- 2 คลังวิทยำ

31 จดหมำยจำงวำงหร่ ำ พิทยำลงกรณ์, พระรำชวรวงศ์เธอกรมหม่ืน 25-- 1 ธงฟ้ำ

32 จดหมำยเหตุอยุธยำล่มสลำยออกพระเทพรำชำหรือฟอลคอน ใครวำงแผนชิงบัลลังก์สมเด็จ - 25-- 2 จดหมำยเหตุ

33 จันทร์ลับฟ้ำ สไตน์เบค,จอหน์. 25-- 2 ลอจิก

34 เจ้ำครอกวัดโพธ์ิ : พระประวัติในจดหมำยเหตุควำมทรงจ ำของกรมหลวงนรินทรเทวีและ... - 25-- 2 จดหมำยเหตุ

35 เจ้ำพ่อผู้น่ำรัก เพชรชมพู. 25-- 1 คริสตัล

36 เจ้ำหญิงน้อย เบอร์เนทท์, ฟรำนเซส ฮอดจ์สัน 25-- 3 คลำสสิก

37 เจำะลึกยุทธกำรสำมก๊ก - 25-- 2 ตรงหัว

38 ชนิดของค ำในภำษำไทย ชุลีพร.                                                                                             25-- 1 ทิพยวิสุทธ์

39 ชำยเฒ่ำท่ีสะพำน เอ็มมิงเวย์, เออร์เนสต์.                                                                         25-- 1 แสงดำว

40 ชีวิตชำยขอบ : ตัวตนกับควำมหมำย - 25-- 3 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรฯ

41 ชุมนุมนิทำนไทย ชัย เรืองศิลป์.                                                                                    25-- 1 -

42 เชลยชีค โชติกำ. 25-- 1 คริสตัล

43 เชลยรักเจ้ำบัลลังก์ นริน. 25-- 1 อิงอร

44 ดินแดนอำถรรพ์สำมเหล่ียมมังกรปีศำจ : แดนลึกลับกลำงทะเลท่ีกลืนเรือเดินทะเลและ... เบอร์ลิตซ์, ชำร์ลส์ 25-- 1 เพชรกะรัต
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45 แดนลึกลับอำถรรพ์อินคำ : อำณำจักรเลือดและทองค ำ บรรยง บุญฤทธ์ิ. 25-- 1 เพชรกะรัต

46 ถ้อยเมธี : ถ้อยค ำช้ีทำงสว่ำงใจเพ่ือให้ชีวิตน้ีเป็นของคุณ เจตน์ เจริญโท 25-- 1 ข้ำวหอม

47 ทศบำรี : พระเจ้ำสิบชำติ                                                                  - 25-- 1 ธรรมสภำ

48 ทศพิธรำชธรรม พุทธทำสภิกขุ.                                                                                   25-- 2 ธรรมสภำ

49 ทะเลย่อมเปล่ียนแปลง เอ็มมิงเวย์, เออร์เนสต์.                                                                         25-- 1 แสงดำว

50 ทำร์ซำน : กำรผจญภัยของทำร์ซำน โบร์โรวก์ส์ เอ็ดกำร์ ไรซ์. 25-- 1 มำยิก

51 ท่ีระลึกพิธีประกำศเกียรติคุณครูภำษำไทยดีเด่น ประจ ำปีพุทธศักรำช ...                ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ.                                                                  25-- 16 ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ

52 เทคนิคกำรเป็น...นักเขียนนิยำย - 25-- 3 เค & พี บุ๊คส์

53 ไทยศึกษำ ฐิติมำ อนุกูลวรรธกะ.                                                                           25-- 1 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

54 ธรรมเนียมประเพณีอีสำน บุญศรี ตำแก้ว (ธนิต) เปรียญ.                                                                25-- 1 -

55 นิทำนพ้ืนบ้ำน วิเชียร เกษประทุม. 25-- 1 พัฒนำศึกษำ

56 นิทำนพ้ืนบ้ำนและเทพนิยำยเกำหลี ฮัน, ซูซำน ครำวเดอร์ 25-- 1 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

57 บทควำม-สำรคดี ของคณะอนุกรรมกำรจัดท ำเอกสำรและบทควำมสดุดีบุคคลส ำคัญ เล่ม ...  ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักฯ 25-- 17 ส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ฯ

58 บทละครดึกด ำบรรพ์ เร่ืองสิทธิธนู ศรีภูริปรีชำ, พระยำ (กมล สำลักษณ) 25-- 7 บรรณกิจเทรดด้ิง

59 แบบฝึกออกเสียง ร-ล และ ค ำควบกล้ ำ วิทยำลัยครูนครสวรรค์ ภำควิชำภำษำไทย.                                                25-- 3 พัฒนำศึกษำ

60 ปฐมกำลแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ - 25-- 1 ธีรกิจ

61 ประวัติศำสตร์และแผนท่ีประวัติศำสตร์ไทย จิตรลดำ ศิริรัตน์ 25-- 2 ทิชช่ิงทอยส์

62 ประวัติศำสตร์อำรยธรรมไทย ธิดำ สำระยำ 25-- 1 อมรินทร์ พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง

63 ปรำรถนำเถ่ือน ใบบัว. 25-- 1 baiboau books

64 ปรำสำทมนตรำ เนสบิต, อี. 25-- 1 คลำสสิก

65 ปอกเปลือกวงกำรปำก. ภำค 2 จตุพล ชมภูนิช 25-- 1 บุ๊คแบงก์

66 เปิดข้อมูลลับจำนบินและมนุษย์ต่ำงดำว บรรยง บุญฤทธ์ิ. 25-- 1 เพชรกะรัต
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67 เปิดโลกลับพ่อมดแม่มด ดวงธิดำ รำเมศวร์ 25-- 1 มำยิก

68 ผลำญโลกันตร์ เซำะงัง 25-- 3 วิถีบูรพำ

69 ผู้ดี ดอกไม้สด. 25-- 1 คลังวิทยำ

70 แผ่นดินไทย แผ่นดินทอง 3 มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ.                                                                       25-- 2 มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

71 พงศำวดำรจีนไฮ้สุยฉบับสมบูรณ์ ศรีสุริยวงศ์, สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำ. 25-- 1 ศิลปำบรรณำคำร

72 พจนำนุกรมค ำทับศัพท์ ภำษำต่ำงประเทศ : พร้อมควำมหมำยของค ำ ชุลีพร สุสุวรรณ.                                                                                 25-- 3 ทิพยวิสุทธ์ิกำรพิมพ์

73 พจนำนุกรมค ำพ้อง พรทิพย์ แฟงสุด.                                                                               25-- 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

74 พจนำนุกรมค ำพ้อง สุทธิ ภิบำลแทน.                                                                                 25-- 3 อักษรวัฒนำ

75 พจนำนุกรมไทย-อังกฤษ มำนิจ ชุมสำย, ม.ล.                                                                         25-- 2 ร้ำนเฉลิมนิจ

76 พจนำนุกรมส ำนวนและค ำคล้องจอง : ส ำหรับกำรพูด-กำรเขียนท่ีสละสลวยเหมำะส ำหรับ เอกรัตน์ อุดมพร 25-- 2 พัฒนำศึกษำ

77 พรรณไม้ในวรรณคดีไทย - 25-- 3 อักษรเจริญทัศน์ อจท.

78 พระมหำกษัตริย์ในพระบรมรำชจักรีวงศ์ รัชกำลท่ี 1 - 25-- 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

79 พระมหำกษัตริย์ในพระบรมรำชจักรีวงศ์ รัชกำลท่ี 2 - 25-- 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

80 พระมหำกษัตริย์ในพระบรมรำชจักรีวงศ์ รัชกำลท่ี 3 - 25-- 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

81 พระมหำกษัตริย์ในพระบรมรำชจักรีวงศ์ รัชกำลท่ี 4 - 25-- 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

82 พระมหำกษัตริย์ในพระบรมรำชจักรีวงศ์ รัชกำลท่ี 5 - 25-- 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

83 พระมหำกษัตริย์ในพระบรมรำชจักรีวงศ์ รัชกำลท่ี 6 - 25-- 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

84 พระมหำกษัตริย์ในพระบรมรำชจักรีวงศ์ รัชกำลท่ี 7 - 25-- 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

85 พระมหำกษัตริย์ในพระบรมรำชจักรีวงศ์ รัชกำลท่ี 8 - 25-- 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

86 พระมหำกษัตริย์ในพระบรมรำชจักรีวงศ์ รัชกำลท่ี 9 - 25-- 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

87 พระรำชประวัติ 9 พระมหำกษัตริย์ไทยแห่งรำชวงศ์จักรี ศ. ปิยะกำญจน์.                                                                                  25-- 1 หอสมุดกลำง 09

88 พระรำชวลี พระมหำกษัตริย์แห่งรำชวงศ์จักรี 9 รัชกำล ธรำธร 25-- 1 ลำยกนก

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%87%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  5         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

89 พล นิกร กิมหงวน. จอมอภินิหำร ป. อินทรปำลิต. 25-- 1 บันดำลสำส์น

90 พล นิกร กิมหงวน. ดำวตลก ป. อินทรปำลิต. 25-- 1 บันดำลสำส์น

91 พล นิกร กิมหงวน. เด็กผีเปรต ป. อินทรปำลิต. 25-- 1 บันดำลสำส์น

92 พล นิกร กิมหงวน. ตลุยจักรวำ ป. อินทรปำลิต. 25-- 1 บันดำลสำส์น

93 พล นิกร กิมหงวน. ทัวร์เชียงใหม่ ป. อินทรปำลิต. 25-- 1 บันดำลสำส์น

94 พล นิกร กิมหงวน. ทำร์ซำนหลงป่ำ ป. อินทรปำลิต. 25-- 1 บันดำลสำส์น

95 พล นิกร กิมหงวน. นักเลงใหญ่ ป. อินทรปำลิต. 25-- 1 บันดำลสำส์น

96 พล นิกร กิมหงวน. ไปพระบำท ป. อินทรปำลิต. 25-- 1 บันดำลสำส์น

97 พล นิกร กิมหงวน. ผีดุ ป. อินทรปำลิต. 25-- 1 บันดำลสำส์น

98 พล นิกร กิมหงวน. ไพรมัจจุรำช ป. อินทรปำลิต. 25-- 1 บันดำลสำส์น

99 พล นิกร กิมหงวน. สิงห์โตกินเหล้ำ ป. อินทรปำลิต. 25-- 1 บันดำลสำส์น

100 พล นิกร กิมหงวน. สิงห์โตทะเล ป. อินทรปำลิต. 25-- 1 บันดำลสำส์น

101 พลิกแฟ้มเหตุกำรณ์ลึกลับสะเทือนขวัญคดีฆำตกรรมสะเทือนโลก. ตอนหมำป่ำหิมะเดือน แฮมมิลตัน, สตีฟ 25-- 1 กู๊ดมอร์น่ิง

102 พ่อของข้ำพเจ้ำ เอ็มมิงเวย์, เออร์เนสต์.                                                                         25-- 1 แสงดำว

103 พ่อของข้ำพเจ้ำ : รวมเร่ืองส้ันชุดท่ี 1 เฮ็มมิงเวย์, เออร์เนสต์ 25-- 1 แสงดำว

104 พ่อมดแห่งไซบีเรียรัสปูติน : ต้นเหตุแห่งกำรล่มสลำยของรำชวงศ์โรมำนอฟ บรรยง บุญฤทธ์ิ. 25-- 1 เพชรกะรัต

105 พอลลี เด็กสำวแสนเชย อัลคอตต์, ลุยซำ เมย์ 25-- 1 คลำสสิก

106 พ่อและลูกชำย เอ็มมิงเวย์, เออร์เนสต์.                                                                         25-- 1 แสงดำว

107 พ่อและลูกชำย : รวมเร่ืองส้ันชุดท่ี 2 เฮ็มมิงเวย์, เออร์เนสต์ 25-- 1 แสงดำว

108 พิกุลกำนท์ อร่ำม อินพุ่ม 25-- 1 ด้วยรัก

109 พ่ีน้องท้ังห้ำกับนกเพลิงและพรมวิเศษ เนสบิต, อี. 25-- 1 คลำสสิก

110 เพลิงแค้นกำมเทพ ชญำนันท์ 25-- 1 ชูกำร์เรน
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หน้าท่ี  6         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

111 ไฟ เดลีย์, เจเนท 25-- 1 บรรณสิทธ์ิ

112 ไฟ. 2 เดลีย์, เจเนท 25-- 1 บรรณสิทธ์ิ

113 ไฟรักไฟปรำรถนำ รมย์ธีรำ. 25-- 1 อิงอร

114 ภำพวิจิตรวรรณคดีรำมเกียรต์ิเร่ืองศึกทรพีกับทรพำ สัมพันธ์ ก้องสมุทร.                                                                             25-- 3  ดอกโมกข์

115 ภำษำไทยค ำง่ำยท่ีมักใช้ผิด : ค ำท่ีมักเขียนผิดบ่อย ๆ รุ่งทิวำ ศรีวิเชียร.                                                                                25-- 2 -

116 ภำษำไทยธุรกิจ สุภำพ รุ่งเจริญ.                                                                                  25-- 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

117 ภำษำไทยเบ้ืองต้นส ำหรับผู้พูดภำษำจีน อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์. 25-- 1 โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮำส์

118 ภำษำศำสตร์เหมำะสมัยเบ้ืองต้น อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์.                                                                          25-- 4 ต้นธรรม

119 มรดกของชำติ เล่ม 8 ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 25-- 2 เซเว่น พร้ินต้ิง กรุ๊ป

120 มหำกำพย์ควำมรักควำมโศกเศร้ำแห่งสมเด็จพระนำงเจ้ำสุนันทำกุมำรีรัตน์และจดหมำยเหตุ อนันต์ อมรรตัย.                                                                                 25-- 1 จดหมำยเหตุ

121 มังกรทรนง น. นพรัตน์. 25-- 4 คลังวิทยำ

122 มีใครบ้ำงไหมท่ีไม่รักลูก ทศ รชฎวำนิชย์. 25-- 1 ไพลินคอมพิวกรำฟฟิค

123 มุมต่ำงทำงภำษำตำมวิถีภำษำศำสตร์ อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ 25-- 1 ต้นธรรม

124 ยอดคนวรรณกรรม ส. ทรงศักด์ิศรี 25-- 1 ดอกหญ้ำ

125 ยอดวรรณกรรมสมัยสุโขทัย อุทัย ไชยำนนท์ 25-- 1 น้ ำฝน

126 ยักษิณีท่ีรัก นลิน บุษกร 25-- 1 หรรษำ

127 รวมบทควำมกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงคติชนวิทยำ สมำคมวิจัยเชิงคุณภำพแห่งประเทศไทย.                                                 25-- 1 สถำบันวิจัยสังคม จุฬำลงกรณ์ฯ

128 รำงวัลรำชมงคลสรรเสริญ ผู้มีผลงำนดีเด่นทำงวัฒนธรรม ปีพุทธศักรำช ... สถำบันวัฒนธรรมรำชมงคลเฉลิมพระเกียรติ.25-- 8 สถำบันวัฒนธรรมรำชมงคลเฉลิมพระเกียรติ.

129 รำชวงศ์สยำม แสงเทียน ศรัทธำไทย 25-- 3 ร่มฟ้ำสยำม

130 เรียนรู้รอรัก รมย์ธีรำ. 25-- 1 อิงอร

131 แรงรักแรงปรำถนำ รมย์ธีรำ. 25-- 1 อิงอร

132 เล่ห์รักเจ้ำนำยจอมหย่ิง รุ่งรวิณ 25-- 1 คริสตัล
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หน้าท่ี  7         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

133 เล่ำเร่ืองไกรทอง วิเชียร เกษประทุม 25-- 1 พัฒนำศึกษำ

134 เล่ำเร่ืองขุนช้ำง-ขุนแผน วิเชียร เกษประทุม 25-- 1 พัฒนำศึกษำ

135 เล่ำเร่ืองขุนช้ำง-ขุนแผน วิเชียร เกษประทุม 25-- 4 พัฒนำศึกษำ

136 เล่ำเร่ืองคำวี วิเชียร เกษประทุม 25-- 1 พัฒนำศึกษำ

137 เล่ำเร่ืองพระอภัยมณี วิเชียร เกษประทุม 25-- 1 พ.ศ. พัฒนำ

138 เล่ำเร่ืองรำมเกียรต์ิ ฉบับสมบูรณ์ วิเชียร เกษประทุม 25-- 1 พ.ศ. พัฒนำ

139 เล่ำเร่ืองสังข์ทอง วิเชียร เกษประทุม 25-- 1 พัฒนำศึกษำ

140 เล่ำเร่ืองสังข์ศิลป์ชัย วิเชียร เกษประทุม 25-- 1 พัฒนำศึกษำ

141 เล่ำเร่ืองสิงหไกรภพ วิเชียร เกษประทุม 25-- 1 พัฒนำศึกษำ

142 เล่ำเร่ืองอิเหนำ วิเชียร เกษประทุม. 25-- 1 พัฒนำศึกษำ

143 เล่ำเร่ืองอุณรุท วิเชียร เกษประทุม 25-- 1 พัฒนำศึกษำ

144 วรรณกรรมของกวีเอก ชิต บุรทัต ชิต บุรทัต, 2435-2485 25-- 1 โอเดียนสโตร์

145 วัฒนธรรมอันหลำกสีของมนุษยชำติ                                                        - 25-- 1 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

146 วันกำรพิมพ์ไทย 2534 คร้ังท่ี 4                                                             - 25-- 1 -

147 วันและประเพณีส ำคัญ ศิริวรรณ คุ้มโห้.                                                                                  25-- 2 เดอะบุคส์

148 วันสบำยกับจดหมำยถึงเธอ ว. แหวน 25-- 1 ใยไหม

149 วำรีดุริยำงค์ ฉบับพกพำ อำริยำ แสวงสุข 25-- 1 โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี

150 ศรีภรรยำ อัลคอตต์, ลุยซำ เมย์ 25-- 1 คลำสสิก

151 ศัพท์ธรรมะ : ไทย-อังกฤษ อุทัย ไชยำนนท์.                                                                                 25-- 3 น้ ำฝน

152 ศัพท์บัญญัติพร้อมค ำอธิบำย พรทิพย์ แฟงสุด.                                                                               25-- 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

153 ศำสตร์และศิลป์โน้มใจคนให้ท ำตำมท่ีบอก - 25-- 1 เดลฟี

154 ศำสตร์และศิลป์แห่งกำรอ่ำน : อ่ำนอย่ำงสนุก อ่ำนอย่ำงเข้ำใจ            ธงไชย พรหมปก.                                                                               25-- 4 ต้นธรรม
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หน้าท่ี  8         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

155 ศิลปะประดิษฐ์ว่ำวไทย - 25-- 1 เพชรกะรัต

156 ศิลปินแห่งชำติ ... - 25-- 19 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมฯ

157 ศิลปินแห่งชำติ สำขำทัศนศิลป์ ประจ ำปีพุทธศักรำช ... กระทรวงวัฒนธรรม. ส ำนักงำนคณะฯ 25-- 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมฯ

158 ศิลปินแห่งชำติ สำขำวรรณศิลป์ ประจ ำปีพุทธศักรำช ... กระทรวงวัฒนธรรม. ส ำนักงำนคณะฯ 25-- 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมฯ

159 ศิลปินแห่งชำติ สำขำศิลปะกำรแสดง ประจ ำปีพุทธศักรำช ... กระทรวงวัฒนธรรม. ส ำนักงำนคณะฯ 25-- 4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมฯ

160 ศิลปินแห่งชำติ สำขำศิลปะสถำปัตยกรรม ประจ ำปีพุทธศักรำช ... กระทรวงวัฒนธรรม. ส ำนักงำนคณะฯ 25-- 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมฯ

161 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร...   มหำวิทยำลัยศิลปำกร.                                                                         25-- 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

162 สนทนำอย่ำงไรให้คนรักและนับถือ มำร์ติน, โรเบริต เจ 25-- 1

163 สมเด็จพระมหำธรรมรำชำพระบิดำของสมเด็จพระนเรศวร แสงเทียน ศรัทธำไทย 25-- 1 ร่มฟ้ำสยำม

164 สมเด็จแม่ของแผ่นดิน ศ. ปิยะกำญจน์.                                                                                  25-- 1 หอสมุดกลำง 09

165 สร้อยสำมสี แวน-สไลค์, เฮเลน 25-- 1 บ ำรุงสำส์น

166 สรุปผลกำรด ำเนินงำนของกระทรวงวัฒนธรรม ประจ ำปี ... กระทรวงวัฒนธรรม. 25-- 3 กระทรวง

167 สังเขปเร่ืองเล่ำจำกมหำกำพย์ "มหำภำรตะ" วีระ ธีรภัทร. 25-- 2 -

168 สำรำนุกรมภำษิตค ำพังเพยและส ำนวนไทย (พิมพ์คร้ังท่ี 1) - 25-- 1 ต้นธรรม

169 สำรำนุกรมภำษิตค ำพังเพยและส ำนวนไทย (พิมพ์คร้ังท่ี 2) - 25-- 1 ต้นธรรม

170 สำวน้อยแอนน่ีแห่งกรีน เกเบิลส์ มอนต์โกเมอร่ี, ลูซ่ี โมด 25-- 1 คลำสสิก

171 สำวน้อยแอนน่ีแห่งกรีน เกเบิลส์ มอนต์โกเมอร่ี, ลูซ่ี โมด 25-- 1 คลำสสิก

172 ส ำนวน โวหำร สุภำษิต และค ำพังเพย ศิวรี วรนิตินันท์.                                                                                  25-- 7 -

173 ส ำนวนไทย-โวหำร เบญจวรรณ มณีฉำย.                                                                           25-- 1 ภูมิบัณฑิต

174 ส่ือสำรด้วยกำรเขียน - 25-- 1 มำยิก ส ำนักพิมพ์

175 ส่ือสำรด้วยกำรแปล - 25-- 2 มำยิก

176 สุดทำงท่ีสำยรุ้ง ร็อบบ้ินส์ แฮโรลด์ 25-- 1 บรรณสิทธ์ิ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

177 สุภำษิตส ำนวนไทย : เรียงตำมล ำดับ ตัวอักษร ก-ฮ - 25-- 2 กังสดำลบุ๊คส์

178 สุรินทร์ : มรดกโลกทำงวัฒนธรรมในประเทศไทย ศิริ ผำสุก.                                                                                         25-- 1 เอส แอนด์ จี กรำฟฟิค

179 สุริโยทัย                                                                                           - 25-- 1 ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย)

180 เสน่ห์ผ้ำข้ีร้ิว ปิยโสภณ 25-- 1 ธรรมสภำและสถำบันบันลือธรรม

181 หนังสือส่งเสริมกำรอ่ำน ชุดจิตรกรรมฝำผนังรำมเกียรต์ิ อุดม ดุจศรีวัชร 25-- 12 โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธ์ิ

182 หนุ่มน้อย อัลคอตต์, ลุยซำ เมย์ 25-- 1 คลำสสิก

183 หลวงตำ แพรเย่ือไม้ 25-- 1 ธรรมสภำ สถำบันบันลือธรรม

184 ห้องพระรำชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี             - 25-- 4 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร

185 เหตุเกิดกลำงแสงเดือน - 25-- 1 อมรินทร์ พร้ินต้ิง กรุ๊พ

186 อหังกำรและอคติ ออสเตน, เจน 25-- 1 คลำสสิก

187 อ่ำนคนให้เหมือนอ่ำนหนังสือ นีเรนเบอร์ก, เจรำร์ด ไอ. 25-- 1 เรจีนำ

188 อิทธิพลวรรณคดีต่ำงประเทศต่อวรรณคดีไทย ประพนธ์ เรืองณรงค์ 25-- 1 -

189 อุ้ยเซ่ียวป้อ น. นพรัตน์. 25-- 5 บันดำลสำส์น

190 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำพ้ืนฐำนวัฒนธรรมไทย พวงผกำ ประเสริฐศิลป์.                                                                        25-- 1 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

191 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำมนุษย์กับควำมงำม. มน 101 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ.                                                              25-- 1 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

192 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำอำรยธรรมโลก. ตอนท่ี 2 HU 2233 พรรณศิริ แจ่มอรุณ 25-- 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

193 เม่ือฝนหยุดตก ผมจะหุบร่มท่ีกำงมำตลอด ชัง, อึนจิน, คศ 1976- 2566 1 พิคโคโล

194 ร้ำนซัก สืบ รีดของแพกอึนโจ อี, แจอิน 2566 1 น้ ำพุ

195 ให้รัก...ด้วยรัก เถ้ำธูป 2566 1 ปำริชำติ ภู่อำรีย์

196 "บ้ำนเมืองเบ้ืองบูรพำ" ภูมิวัฒนธรรม โบรำณคดี และประวัติศำสตร์สังคมบนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติชำยฝ่ังทะเลตะวันออกวลัยลักษณ์ ทรงศิริ 2565 1 มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ุ

197 52 เฮิรตซ์-- คล่ืนเสียงท่ีไม่มีใครได้ยิน มำจิดะ, โซโนะโกะ, ค.ศ. 1980- 2565 1 Piccolo

198 Conversations with friends แค่เพ่ือนคุย รูนีย์, แซลลี 2565 1 แซลมอน

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%87%2C%20%E0%B8%AD%E0%B8%B6%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%2C%20%E0%B8%84%E0%B8%A8%201976-%22%20AND%20au%3D%221976%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1371091261?queryString=1371091261&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AD%E0%B8%B5%2C%20%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1350764654?queryString=1350764654&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

199 Cutie pie น่ิงเฮียก็หำว่ำซ่ือ แบมแบม 2565 1 โรสพับลิชช่ิง

200 Death s Messenger #เฮำส์เมตของผมเป็นยมทูต ลิตเติลแบร์เก้ำหก 2565 1 ส ำนักพิมพ์ Deep

201 Don't tell me how to play วุ่นรักนักเกมเมอร์ หนูแดงตัวน้อย 2565 1 Rose

202 Enemy Zone ในสถำนะศัตรู ชิฟฟ่อนเค้ก 2565 1 ส ำนักพิมพ์เอเวอร์วำย

203 la fleur de lys ไอริชคำร์เตอร์ นอดอ 2565 1 ส ำนักพิมพ์ Deep

204 la jacinthe ซินเธียคำริช นอดอ 2565 1 ส ำนักพิมพ์ Deep

205 Long Time No See #เพรำะรักเป็นควำมทรงจ ำ กำนซำย 2565 1 ส ำนักพิมพ์เอเวอร์วำย

206 Naughty babe ด้ือเฮียก็หำว่ำซน แบมแบม 2565 1 โรสพับลิชช่ิง

207 Normal people ปกติคือไม่รัก รูนีย์, แซลลี 2565 1 Salmon Books

208 Vice Versa รักสลับโลก จิตติเรน 2565 2 ส ำนักพิมพ์เอเวอร์วำย

209 Walk on water. เล่ม 1 จำงมกดัน 2565 1 Rose

210 Walk on water. เล่ม 2 จำงมกดัน 2565 1 Rose

211 Walk on water. เล่ม 3 จำงมกดัน 2565 1 Rose

212 XOXO Delivery ส่งรักแสบมำแอบจุ๊บหัวใจ มิลค์พลัส 2565 1 แจ่มใส

213 กล้ำวิจำรณ์ ดวงใจวิจำรณ์ - 2565 1 โครงกำรชุมชนวิจำรณ์วรรณกรรมร่วมสมัยออนไลน์

214 กอนโดลำเร้นรัก ฮิงำชิโนะ, เคโกะ, ค.ศ. 1958- 2565 1 ไดฟุกุ

215 ก่อร่ำงเป็นบำงกอก แวน รอย, เอ็ดวำร์ด, ค.ศ. 1937- 2565 1 บริษัท มติชน จ ำกัด

216 กับดักพนันใจ ปำริฉัตร ศำลิคุปต 2565 1 ลูกองุ่น

217 กำรนับถือตัวละครศักด์ิสิทธ์ิจำกเร่ืองรำมเกียรต์ิในสังคมไทย รัตนพล ช่ืนค้ำ 2565 1 อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง

218 เกิดวังปำรุสก์. เล่ม 3, สมัยยุทธภัย จุลจักรพงษ์, พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ, 2450-25062565 1 บริษัท ส ำนักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์ จ ำกัด

219 ขบวนแห่ศพนักบุญปีเตอร์  มิยำเบะ, มิยูกิ, 2503- 2565 2 ไดฟุกุ

220 ขรัวตำสองแผ่นดิน พระยำอัพภันตริกำมำตย์ (ดิศ โรจนดิศ) ลดำวัลย์ กมลำศน์, ม.ล 2565 2 Concept Print Limited

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1314242125?queryString=1314242125&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%81%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1314050835?queryString=1314050835&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A2%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1314227013?queryString=1314227013&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%2C%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%2C%201907-1963%2C%20author%22%20AND%20au%3D%22Prince%2C%20grandson%20of%20Chulalongkorn%2C%20King%20of%20Siam%22%20AND%20au%3D%221907-1963%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

221 ข้ำน่ีแหละยอดหมอหญิงแห่งยุค ถงซิน 2565 1 Princess

222 คดีฆำตกรรมในบ้ำนสิบเหล่ียม อำยะซึจิ, ยูกิโตะ, ค.ศ. 1960- 2565 1 แพรวส ำนักพิมพ์

223 คดีชุลมุนนักสืบเคร่ืองดูดฝุ่น โซเอดะ, ชิน 2565 1 Bibli

224 คดีรักร้ำง เวฬุรีย์ เมธำวีวินิจ 2565 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

225 คนไข้ของหมอ Diary 2565 2 http://www.facebook.con/Diary/เดหลี

226 คนจรดำบ วิศิษฏ์ ศำสนเท่ียง 2565 1 มติชน

227 คล่ืนควำมถ่ีต่ ำ ดวินทร์ 2565 1 ส ำนักพิมพ์ Deep

228 ควำมลับ กำรเคล่ือนไหวและบรรดำหุ่นกระบอก โดโนฮิว, คีธ 2565 1 ปลำคำร์ป

229 แค่โอบกอดตัวเองให้เป็น ศรศวัส มลสุวรรณ 2565 1 สปริงบุ๊กส์

230 จันทร์พยับหมอก ชญำน์พิมพ์ 2565 1 พิมพ์ค ำ

231 จำกแดกูสู่หัวใจ เนียรปำตี 2565 1 ส ำนักพิมพ์แสงดำว

232 เจ้ำชีวิต : พงศำวดำร 9 รัชกำลแห่งรำชวงศ์จักรี จุลจักรพงษ์, พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ, 2450-25062565 1 ริเวอร์ บุ๊คส์

233 เจ้ำหุ่นเพ่ือนรัก ม.มธุกำรี 2565 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

234 ฉันจะข้ำมเวลำไปหำเธอ อี,กดนิม, ค.ศ. 1989- 2565 2 Piccolo

235 ฉำงหลิง เทพสงครำมสองชำติภพ หรง, จ่ิว 2565 3 Princess

236 ช่วงเวลำดีๆ ท่ีมีแต่รัก เยว่เซ่ียเต๋ียอ่ิง 2565 4 อรุณ

237 ช่ออินทนิล เก้ำแต้ม 2565 1 พิมพ์ค ำ

238 ชำยชรำแห่งท้องทะเล (ไทย, อังกฤษ) เฮมิงเวย์, เออร์เนสต์, ค.ศ. 1899-1961 2565 1 ส ำนักพิมพ์แอร์โรว์

239 ดวงใจจอมกระบ่ี แสนแก้ว 2565 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

240 ด้ำยแห่งควำมหวัง  ฮิงำชิโนะ, เคโงะ, ค.ศ. 1958- 2565 1 ไดฟุกุ

241 เดฟ่ัน : เร่ืองเล่ำของตระกูลคนเฆ่ียนเสือจำกไทรบุรี ศิริวร แก้วกำญจน์ 2565 1 ผจญภัยส ำนักพิมพ์

242 ต้ังแต่ศพแรก แม็กพำยเมอร์เดอร์ส โฮโรวิตซ์, แอนโธนี, ค.ศ. 1955- 2565 1 ไดฟุกุ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  12         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

243 ถึงฉันจะโดดเด่ียว แต่ก็ยังอยำกอยู่คนเดียวอยู่ดี เทลเลอเฆิน, โทน 2565 1 Piccolo

244 ทหำรของพระรำชำ กับกำรสร้ำงส ำนึกแห่งศรัทธำและภักดี เทพ บุญตำนนท์ 2565 1 มติชน

245 ท่ีท่ีดีท่ีสุดในโลกอยู่ตรงน้ี  มิรำเยส, ฟรำนเซสค์, ค.ศ.1968- 2565 1 Piccolo

246 โทคิโอะ ฮิงำชิโนะ, เคโงะ, ค.ศ. 1958- 2565 1 ไดฟุกุ

247 ธ ำมรงค์เลือด พงศกร จินดำวัฒนะ 2565 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

248 นกกระจกไม่หวนคืน อิจิคำวะ, ยูโตะ, ค.ศ. 1976- 2565 1 ไดฟุกุ

249 นำงพญำแห่งเหมันต์ อำคูนิน, บี. (บอริส) 2565 1 ริเวอร์ บุ๊คส์

250 บ้ำนวิกลคนประหลำด อุเก็ตสึ 2565 1 Bibli

251 บิงโก เกมฆำตกร เปิดกฎฆ่ำ ปรำปต์ 2565 1 แพรวส ำนักพิมพ์

252 บุษบำตำคลี จุฬำมณี, 1978-  2565 1 ส ำนักพิมพ์แสงดำว

253 ปมฆ่ำใต้ปีกกิเลน  ฮิงำชิโนะ, เคโงะ, ค.ศ. 1958- 2565 1 ไดฟุกุ

254 ประวัติวรรณคดีไทย : ฉบับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ - 2565 3 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ

255 ปลำกระด่ีช็อกโกแลตแหวกว่ำยบนท้องฟ้ำยำมค่ ำคืน มำจิดะ, โซโนะโกะ, ค.ศ. 1980- 2565 1 พิคโคโล

256 ปลำยฟ้ำสำวสวยสำมวิญญำณ จิดำนันท์ เหลืองเพียรสมุท 2565 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

257 เป็นพระชำยำของอ๋องนิทรำน้ันช่ำงยำกล ำบำก มินิคิคำบู 2565 5 Princess

258 ผมเก็บคุณชำยตกอับได้หน่ึงคนครับ มู่, กวำหวง 2565 2 เอเวอร์วำย

259 พระอำทิตย์เท่ียงคืน ฮิงำชิโนะ, เคโกะ, คศ 1958- 2565 2 ไดฟุกุ

260 โพงค ำหอม ทศพล สิงห์ค ำมำ 2565 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

261 ฟ้ำลิขิต : จำกซัวเถำสู่สยำม ส.เทพร ำเพย 2565 1 แสงดำว

262 มนุษย์อยุธยำ : ประวัติศำสตร์สังคมจำกข้ำวปลำ หยูกยำ ต ำรำ Sex ก ำพล จ ำปำพันธ์ 2565 1 มติชน

263 มำยำกำเหว่ำ ณรัญชน์ 2565 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

264 รฦกรส พงศกร จินดำวัฒนะ 2565 1 กรุ๊ฟ พับลิชช่ิง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  13         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

265 ระลอกคล่ืนยำมค่ ำคืน คิซำระ, อิซึมิ 2565 1 Bibli

266 รัก (จัง) ปักใจ ปิยะพร ศักด์ิเกษม 2565 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

267 รัฐสยดสยอง ภัทรนิษฐ์ สุรรังสรรค์ 2565 1 มติชน

268 รำกแก้ว กฤษณำ อโศกสิน, 2474- 2565 2 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

269 ฤทัยบดี จรสจันทร์ 2565 1 กรองอักษร

270 ลมไล่ล่ำ หิมะพำหนี ฮิงำชิโนะ, เคโกะ, ค.ศ. 1958- 2565 1 ไดฟุกุ

271 เลำะวัง : บุคคล สถำนท่ี และเหตุกำรณ์ส ำคัญ ศรีฟ้ำ มหำวรรณ, มล, 2473- 2565 1 ส ำนักพิมพ์แสงดำว

272 แล้วเรำจะเป็นตัวเองในแบบท่ีดีข้ึน ศรศวัส มลสุวรรณ 2565 1 สปริงบุ๊กส์

273 วำนวำสนำ ร่มเกศ หล้ำทุม 2565 1 ปลำยปำกกำส ำนักพิมพ์

274 วิมำนใยบัว เนียรปำตี 2565 1 ส ำนักพิมพ์แสงดำ

275 วีนัสสวยซ่อนร้ำย ฮิงำชิโนะ, เคโงะ, ค.ศ. 1958- 2565 1 ไดฟุกุ

276 สวรรค์ประทำนพร. เล่ม 1 โม่เซียงถงซ่ิว 2565 1 เซ้นส์ทีพับลิชชิง

277 สวรรค์ประทำนพร. เล่ม 4 โม่เซียงถงซ่ิว 2565 1 เซ้นส์ทีพับลิชชิง

278 สวรรค์ประทำนพร. เล่ม 5 โม่เซียงถงซ่ิว 2565 1 เซ้นส์ทีพับลิชชิง

279 สวรรค์ประทำนพร. เล่ม 6 โม่เซียงถงซ่ิว 2565 1 เซ้นส์ทีพับลิชชิง

280 ส่ือรักฮัสกี แพรณัฐ 2565 1 พิมพ์ค ำ

281 หงส์ขำวกับค้ำงคำว ฮิงำชิโนะ, เคโกะ, ค.ศ. 1958- 2565 1 ไดฟุกุ

282 หทัยไชยะ จรสจันทร์ 2565 1 กรองอักษร

283 อย่ำเล่นกับอนล ลิตเติลแบร์เก้ำหก 2565 1 ส ำนักพิมพ์ Deep

284 อัคคีและโลหิต. 1.1 มำร์ติน, จอร์จ อำร์. อำร์ 2565 1 แพรว

285 อัคคีและโลหิต. 1.2 มำร์ติน, จอร์จ อำร์. อำร์ 2565 1 แพรวส ำนักพิมพ์

286 อ่ำนอัญมณี - 2565 1 อ่ำนเอำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  14         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

287 อุโมงค์เหมันต์ หมอกมุงเมือง 2565 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

288 ฮัสก้ีหน้ำโง่กับอำจำรย์เหมียวขำวของเขำ. เล่ม 10 โร่วเปำปู้ชือโร่ว 2565 1 Rose

289 ฮัสก้ีหน้ำโง่กับอำจำรย์เหมียวขำวของเขำ. เล่ม 2 โร่วเปำปู้ชือโร่ว 2565 1 Rose

290 ฮัสก้ีหน้ำโง่กับอำจำรย์เหมียวขำวของเขำ. เล่ม 3 โร่วเปำปู้ชือโร่ว 2565 1 Rose

291 ฮัสก้ีหน้ำโง่กับอำจำรย์เหมียวขำวของเขำ. เล่ม 7 โร่วเปำปู้ชือโร่ว 2565 1 Rose

292 ...และตรำบช่ัวฟ้ำดินสลำย บำร์สก้ี, คีริลล์ 2564 1 ริเวอร์ บุ๊คส์

293 11 นำที โคเอโย, เปำโล, ค.ศ. 1947- 2564 1 นำนมีบุ๊คส์

294 2325 เปิดศักรำชกรุงเทพฯ สุเจน กรรพฤทธ์ิ 2564 1 สำรคดี

295 2461 ทหำรสยำมผจญภัยในแดนฝร่ังเศส กอสวัสด์ิ สวัสดิวัฒน์ 2564 1 บริษัทส ำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์ จ ำกัด

296 Family comes first ด้วยรักและผุพัง นริศพงศ์ รักวัฒนำนนท์ 2564 1 แซลมอล

297 Forever and ever นิรันดร์ เถ้ำธูป 2564 1 ปำริชำติ ภู่อำรีย์

298 The morning flight to sad francisco ธนชำติ ศิริภัทรำชัย 2564 1 ส ำนักพิมพ์แซลมอน

299 You are my glory ดุจดวงดำวเกียรติยศ กู้, ม่ำน 2564 1 อรุณ

300 กลวิธีกำรแต่งและแนวคิดในนวนิยำยวำยไทย Li, Xinyao, 1997- 2564 1 -

301 กว่ำจะครองอ ำนำจน ำ : กำรคล่ีคลำยขยำยตัวของเครือข่ำยในหลวง ภำยใต้ปฏิสัมพันธ์ชนช้ันน ำไทย ทศวรรษ 2490-2530อำสำ ค ำภำ, 2524- 2564 1 ฟ้ำเดียวกัน

302 กำร์ตูนไทย ศิลปะ และประวัติศำสตร์ เวร์สแตปเปิน, นิโครลำส 2564 1 ริเวอร์ บุ๊คส์

303 กำรปฏิวัติสยำม 2475 ในทัศนะของพันโท อองรี รูซ์ รูซ์, อองรี 2564 1 มติชน

304 กำรศึกษำระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจและปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรเรียนรู้วัฒนธรรมไทยของนักศึกษำแลกเปล่ียนชำวจีนมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวิไล ธรรมวำจำ 2564 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

305 ก ำแพงสำยรุ้ง ณัฐณรำ 2564 1 -

306 ขอโทษครับ ขอบคุณค่ะ - 2564 2 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

307 ข้ำว ต้นธำรอำรยธรรมไทย - 2564 1 ส ำนักวรรณกรรมและประวิติศำสตร์ กรมศิลปำกร

308 ไข่มุกเคียงบัลลังก์ เซียว, หรูเซ่อ 2564 1 Princess

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%3B%20Bou%20Ptrn%20%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%3B%20Bou%20Ptrn%20%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%3B%20Bou%20Ptrn%20%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%3B%20Bou%20Ptrn%20%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1288403559?queryString=1288403559&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%2C%202524-%22%20AND%20au%3D%221981%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1329219275?queryString=1329219275&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1243513840?queryString=1243513840&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%2C%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  15         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

309 ควำมฝันในหอแดง เฉำ, เส่ียฉ้ิน, ประมำณ ค.ศ. 1717-1763 2564 1 แสงดำว

310 จำกฮันกังถึงเจ้ำพระยำ สุธำรินี ลี 2564 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

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

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

313 เชนตุพน ๒๓๗๕ ข้ำคือหมอยำอันดับหน่ึง ตฤณภัทร 2564 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

314 ซำร์รำซีน ; เรือนแรมสีแดง ; และ, หญิงรักร้ำง บัลซัค, ออนอเร่ เดอ, ค.ศ. 1799-1850. 2564 1 อ่ำน 101

315 เดือนเมษำยน พำใครบำงคนกลับมำ คำวำมุระ, เกงคิ, ค.ศ. 1979- 2564 1 บิบลิโอ

316 ต ำรับรัก ชูวงศ์ ฉำยะจินดำ 2564 1 ส ำนักพิมพ์แสงดำว

317 ถึงเวลำจ่ำยค่ำตอบแทน อิโอกะ ชุน, $ค.ศ.1960- 2564 1 แพรวส ำนักพิมพ์

318 เทศกำล ประเพณี และกำรแสดงศิลปวัฒนธรรม - 2564 1 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

319 แท็กซ่ีคันน้ีรับส่งควำมหวัง คิตำงำวะ, ยำซูชิ, ค.ศ. 1970- 2564 2 วีเลิร์น

320 นำฏกรรมวังหน้ำ วำสนำ บุญญำพิทักษ์ 2564 2 โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮ้ำส์

321 น่ำน ฟ้ำ ชลำลัย ซ่อนกล่ิน 2564 1 พิมพ์ค ำ

322 ในโลกน้ีมีคนแบบเรำได้แค่คนเดียวเท่ำน้ัน โชยูมี 2564 1 สปริงบุ๊กส์

323 เบ้ำหลอมนักปฏิวัติ ออสตรอฟสก้ี, นิโคไล, ค.ศ. 1904-1936 2564 1 ส ำนักพิมพ์แสงดำว

324 ปฏิวัติ ร.ศ. 130 เหรียญ ศรีจันทร์, ร.ต., 2435-2513 2564 1 มติชน

325 ปรมำจำรย์ลัทธิมำร. ตอนพิเศษ โม่เซียงถงซ่ิว 2564 1 บริษัท เบเกอร่ีบุ๊ค จ ำกัด

326 ประชุมพงศำวดำรฉบับกำญจนำภิเษก - 2564 5 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์ กรมศิลปำกร

327 ประวัติศำสตร์ท่ีเรำลืม.  เล่ม 4 วินทร์ เลียววำริณ, 2499- 2564 1 บริษัท 113 จ ำกัด

328 ประวัติศำสตร์ท่ีเรำลืม. เล่ม 5 วินทร์ เลียววำริณ, 2499- 2564 1 บริษัท 113 จ ำกัด

329 ปรำชญ์แห่งธนู โคเอโย, เปำโล, ค.ศ. 1947- 2564 1 นำนมีบุ๊คส์

330 ปรุงชีวิต ให้สุข : เร่ืองเล่ำของหญิงสำมัญชน ผู้ปรุงรสชำติชีวิต คิดชอบ วีระพงศ์ มีสถำน 2564 1 มติชน

https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1314029664?queryString=1314029664&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  16         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

331 ปล่อยใจไปกับเช็ก ปำริฉัตร ศำลิคุปต 2564 1 ลูกองุ่น

332 ปำฐกถำ บรรจบ พันธุเมธำ - 2564 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

333 ป่ำนิทรำ ฮิงำชิโนะ, เคโกะ, ค.ศ. 1958- 2564 1 ไดฟุกุ

334 เป็นเรำคือพิเศษ ศรศวัส มลสุวรรณ 2564 1 สปริงบุ๊กส์

335 เป็นวัยรุ่นมันยำก เอ็มมิช, วำล. 2564 2 บริษัท แบร์ พับลิชช่ิง จ ำกัด

336 แปดขุนเขำ คนเญตติ, เปำโล, ค.ศ. 1978- 2564 1 อ่ำนอิตำลี

337 ผีเส้ือของต๋ัวต่ัว ซ่ิง, เจียฮุ่ย 2564 2 แมงมุมคิดส์

338 ฝูงนกเหนือวิหำร : กวีนิพนธ์จำกกวีซีไรต์ โชคชัย บัณฑิต, 1966- 2564 1 โชคชัย บัณฑิตศิละศักด์ิ

339 พระจันทร์แดง ชูวงศ์ ฉำยะจินดำ 2564 1 ส ำนักพิมพ์แสงดำว

340 พริกกับเกลือ ชูวงศ์ ฉำยะจินดำ 2564 1 ส ำนักพิมพ์แสงดำว

341 พัฒนำกำรผังเมืองประเทศญ่ีปุ่น : จำกภำครัฐสู่กำรมีส่วนร่วมของชุมชน อัมพิกำ ชุมมัธยำ, 2527- 2564 1 โครงกำรสันติไมตรีไทย-ญ่ีปุ่น

342 พำเหรดแห่งควำมเงียบงัน ฮิงำชิโนะ, เคโกะ, ค.ศ. 1958- 2564 1 ไดฟุกุ

343 เพียงช่ัวเวลำกำแฟยังอุ่น คำวำงุจิ, โทชิคำซึ, ค.ศ. 1971- 2564 1 แพรว

344 เพียงรักพัดมำ ระวิวรินทร์ 2564 1 ส ำนักพิมพ์ดีบุ๊คส์

345 ภพผูกรัก พิมมำศ 2564 1 บริษัท กู๊ดเฮด พร้ินท์ต้ิง แอนด์ แพคเกจจ้ิง กรุ๊ป จ ำกัด

346 ภำพสะท้อนวัยรุ่นไทยในบันเทิงคดีส ำหรับเด็กวัยรุ่นท่ีได้รับรำงวัลงำนสัปดำห์หนังสือ... Li, Xing 2564 1 -

347 ภำพสะท้อนสังคมชำวประมงในนวนิยำยของ ประชำคม ลุนำชัย Lu, Xuelian, 1990- 2564 1 -

348 ภำพสะท้อนสังคมไทยในนวนิยำยท่ีได้รับรำงวัลงำนสัปดำห์หนังสือแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2562 Huang, Fanghua 2564 1 -

349 ภำพสะท้อนสังคมไทยในนวนิยำยเยำวชนรำงวัลแว่นแก้ว พ.ศ. 2558-2561 Hu, Qiubo 2564 1 -

350 ภำพสะท้อนสังคมไทยและกำรปรับตัวของตัวละครช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 ในละครโทรทัศน์ไทยZhang, Jianfang 2564 1 -

351 มนตร์เบญจรงค์ จรัสพร 2564 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

352 มนตรำตะเกียงแก้ว โสภี พรรณรำย 2564 1 ส ำนักพิมพ์บิวต้ีบุ๊ค

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1268944800?queryString=1268944800&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%2C%20author%22%20AND%20au%3D%221966%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1329168158?queryString=1329168158&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  17         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

353 มหัศจรรย์ห้องสมุดเท่ียงคืน เฮก, แมตต์, ค.ศ. 1975- 2564 1 Beat

354 มองท้องถ่ินไทย ผ่ำนรัฐสมัยใหม่ ทัตพล พูลสุวรรณ 2564 1 กรมศิลปำกร

355 มองไทยผ่ำนศิลปะ : ทบทวนประวัติศำสตร์ศิลปะไทย สันติ เล็กสุขุม, 2488- 2564 1 ศยำมปริทัศน์

356 มีใครบำงคนหวังให้เธอมีชีวิตท่ีดี อี,กดนิม, ค.ศ. 1989- 2564 1 Piccolo

357 เม่ือผมเป็นเจ้ำของสวนสัตว์ ลำเหมียนฮวำถังเตอะทู่จ่ือ 2564 4 โรส อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง

358 ยังไงฉันก็จะเลิกงำนตรงเวลำค่ะ อำเกโนะ, คำเอรุโกะ 2564 1 บริษัท บิบลิโอ จ ำกัด

359 รถหนังสือเร่ของคนพเนจร มอร์ลีย์, คริสโตเฟอร์, ค.ศ. 1890-1957 2564 1 Bookmoby

360 รสอมฤต สุกัญญำ ชลศึกษ์, 2474- 2564 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

361 รำงปรำรถนำ ปำริฉัตร ศำลิคุปต 2564 1 ลูกองุ่น

362 รำชำศัพท์ - 2564 1 ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี

363 ร้ำนมหัศจรรย์ส ำหรับคนไม่หยุดฝัน อี, มีเย 2564 1 บิบลิโอ

364 ร้ำนหนังสือ 24 ช่ัวโมงสุดท้ำย กิตติศักด์ิ คงคำ 2564 1 13357

365 เรำเติบโตข้ึนในทุก ๆ วัน ศรศวัส มลสุวรรณ 2564 1 สปริงบุ๊กส์

366 เร่ืองผีส้ันๆ และประชุมพระรำชนิพนธ์ฯ เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, 2564 3 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน์รำชสุดำ

367 ลำยรักบนพักตรำ จรัสพร 2564 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

368 เล่ห์กลจักรพรรดิ = 帝王攻略 อว่ีเซ่ียวหลำนซำน 2564 5 โรสพับลิชช่ิง

369 เลำะวัง : พระรำชโอรสธิดำในพระรำชวงศ์กรุงธนบุรีและพระบรมรำชจักรีวงศ์ ศรีฟ้ำ มหำวรรณ, มล, 2473- 2564 1 แสงดำว

370 เลำะวัง : พระอัครมเหสี พระภรรยำเจ้ำ และเจ้ำจอม ในรัชกำลท่ี 1-10 ศรีฟ้ำ มหำวรรณ, ม.ล.,  2473- 2564 1 แสงดำว

371 วรรณกรรมรำงวัลพำนแว่นฟ้ำ ประจ ำปี 2564 - 2564 2 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

372 วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย จริยำวัฒน์ โลหะพูนตระกูล 2564 1 โครงกำรส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

373 วิเครำะห์ภำพสะท้อนสังคมไทยและส่ิงแวดล้อมในนวนิยำยท่ีได้รับรำงวัลลูกโลกสีเขียว พ.ศ. 2553-2558Zhou, Yanyan 2564 1 -

374 วิถีชีวิตของคนไทยเช้ือสำยจีนในต ำบลปำกน้ ำโพ อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ Li, Man 2564 1 -

https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1290293544?queryString=1290293544&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%20%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%2C%20%E0%B8%A1%E0%B8%A5%2C%202473-%22%20AND%20au%3D%22M.L%22%20AND%20au%3D%221930%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  18         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

375 วิถีชีวิตและกำรเปล่ียนแปลงของกลุ่มชำติพันธ์ุม้ง: กรณีศึกษำบ้ำนแม่สำใหม่ ต ำบลโป่งแยง อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่Gao, Jingjin 2564 1 -

376 วินำทีไร้น้ ำหนัก วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ, 2516- 2564 1 มติชน

377 วิมำนลอย มิตเชล, มำกำเร็ต, ค.ศ. 1900-1949 2564 1 แสงดำว

378 ศิลปินผู้หลงรักหนังสือ พัฒนพงศ์ มณเฑียร 2564 1 ก็องดิดบุ๊คส์

379 ส่งต่อไออุ่นแห่งควำมหวัง เสะโอะ, ไมโกะ, ค.ศ. 1974- 2564 1 ไดฟุกุ

380 สวรรค์ประทำนพร. เล่ม 2 โม่เซียงถงซ่ิว 2564 1 เซ้นส์ทีพับลิชชิง

381 สวรรค์ประทำนพร. เล่ม 3 โม่เซียงถงซ่ิว 2564 1 เซ้นส์ทีพับลิชชิง

382 ส่ิงท่ีคนอ่ืนบอกเรำ ไม่ส ำคัญเท่ำส่ิงท่ีเรำบอกตัวเอง ปฐวี ธุระพันธ์ 2564 2 สปริงบุ๊กส์

383 หทัยนำง ชูวงศ์ ฉำยะจินดำ 2564 1 ส ำนักพิมพ์แสงดำว

384 หนังสือท่ีกลืนกินคุณพ่อของผม ครุช, อะฟงซู, ค.ศ. 1971- 2564 2 บุ๊คโมบ้ี เพรส

385 หนังสือเล่มหน่ึงซ่ึงไม่มีวำงขำย คิตำงำวะ, ยำซูชิ, ค.ศ. 1970- 2564 1 พิคโคโล

386 หนูน้อยหมวกแดงพบศพระหว่ำงเดินทำง อำโอยำกิ, อำอิโตะ 2564 1 ฮัมมิงบุ๊คส์

387 หลงหำยไปในฝัน จิรภัทร อังศุมำลี, 2496- 2564 1 จงสว่ำง

388 หลุมลับ พยอน, ฮเย-ยอง, ค.ศ. 1972- 2564 1 Bibli

389 หำกคุณตกหลุมรักทกโกซม ฮอ, จินฮี 2564 1 อมรินทร์พร้ินต้ิง

390 หิมพำลัย ตรี อภิรุม 2564 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

391 หิรัณย์เภตรำ ชีวำพร 2564 1 -

392 อยู่คนเดียวก็มีควำมสุขเหมือนกันนะ - 2564 1 สปริงบุ๊กส์

393 อโศกสำง ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนำปรำปต์ 2564 1 แพรวส ำนักพิมพ์

394 แอนิมอล ฟำร์ม : กำรเมืองเร่ืองสรรพสัตว์ ออร์เวล, จอร์จ,  ค.ศ. 1903-1950. 2564 1 แอร์โรว์

395 ฮัสก้ีหน้ำโง่กับอำจำรย์เหมียวขำวของเขำ. เล่ม 1 โร่วเปำปู้ชือโร่ว 2564 1 Rose

396 ฮัสก้ีหน้ำโง่กับอำจำรย์เหมียวขำวของเขำ. เล่ม 4 โร่วเปำปู้ชือโร่ว 2564 1 Rose

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%3B%20Bou%20Ptrn%20%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%3B%20Bou%20Ptrn%20%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  19         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

397 ฮัสก้ีหน้ำโง่กับอำจำรย์เหมียวขำวของเขำ. เล่ม 5 โร่วเปำปู้ชือโร่ว 2564 1 Rose

398 ฮัสก้ีหน้ำโง่กับอำจำรย์เหมียวขำวของเขำ. เล่ม 6 โร่วเปำปู้ชือโร่ว 2564 1 Rose

399 ฮัสก้ีหน้ำโง่กับอำจำรย์เหมียวขำวของเขำ. เล่ม 8 โร่วเปำปู้ชือโร่ว 2564 1 Rose

400 ฮัสก้ีหน้ำโง่กับอำจำรย์เหมียวขำวของเขำ. เล่ม 9 โร่วเปำปู้ชือโร่ว 2564 1 Rose

401 100 เร่ืองส้ันค้ันกะทิ : เร่ืองดีๆ มีไว้แบ่งปัน หลักแก้ว อัมโรสถ (ศ.ศิลำแลง) 2563 1 ธนอรุณกำรพิมพ์

402 2500 : สฤษด์ิ-เผ่ำ เพ่ือนรักหักเหล่ียมโหด บัญชร ชวำลศิลป์ 2563 1 แสงดำว

403 Midnight's children รัชดี, ซัลมำน 2563 1 มติชน

404 กฎยอดนักสืบ ฮิงำชิโนะ, เคโงะ, ค.ศ. 1958- 2563 1 ไดฟุกุ

405 กระทรวงสุขสุด ๆ รอย, อรุณธตี 2563 1 มติชน

406 กำรเขียนภำษำไทยส ำหรับชำวต่ำงชำติ วนิสำ สัมภวะผล 2563 2 โครงกำรส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

407 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรใช้สถิติในงำนวิจัย ชูศักด์ิ จรูญสวัสด์ิ 2563 1 คิสุกะ (ประเทศไทย)

408 กำรวิเครำะห์สำรคดี "ตำมอ ำเภอจำน" พ.ศ. 2563 Meng, Wei, 1991- 2563 1 -

409 กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคลจำกทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ ขนิษฐำ จิตแสง 2563 2 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

410 กำรอ่ำนท ำนองร้อยกรองไทย นันทำ ขุนภักดี, 1943- 2563 1 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ

411 กุหลำบน้ ำเงินไม่นิทรำ อิจิคำวะ, ยูโตะ, ค.ศ. 1976- 2563 1 ไดฟุกุ

412 ขอบน้ ำจรดขอบฟ้ำ สุกัญญำ ชลศึกษ์, 2474- 2563 2 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

413 ขอบฟ้ำจรดขอบน้ ำ กฤษณำ อโศกสิน, 2474- 2563 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

414 ข้ำผู้น้ี... วำสนำดีเกินใคร เผิงไหลเค่อ 2563 3 แจ่มใส

415 ข้ำมมหำสำคร กฤษณำ อโศกสิน 2563 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

416 ข้ำวหอมมะลิ ฤทัย จงสฤษด์ิ 2563 1 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ

417 เขียนด้วยใจ คงไม่พอ ศุ บุญเล้ียง 2563 1 กะทิ กะลำ

418 โขนไทย ณิชำดำ ทวีศิลป์ 2563 1 ส ำนักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%3B%20Bou%20Ptrn%20%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%3B%20Bou%20Ptrn%20%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%3B%20Bou%20Ptrn%20%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%3B%20Bou%20Ptrn%20%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/


ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  20         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

419 ครัวบ้ำนบ้ำน พิทโมโม่ 2563 1 บันบุ๊คส์

420 ครูพยำบำลแปลกและโรงเรียนพิศวง ช็อง, เซรัง, ค.ศ. 1984- 2563 1 Bibli

421 ควำมลับใต้ทะเลสำบ ฮิงำชิโนะ, เคโกะ, คศ 1958- 2563 1 Bibli

422 ค ำสำปยอดนักสืบ ฮิงำชิโนะ, เคโงะ, ค.ศ. 1958- 2563 1 ไดฟุกุ

423 คิมจียอง เกิดปี 82 โช, นัม-จู, ค.ศ. 1978- 2563 1 บริษัท เอิร์นเนส พับลิชช่ิง จ ำกัด

424 คืนปีเสือ และเร่ืองเล่ำของสัตว์อ่ืนๆ สถำพร จรดิฐ, 2518- 2563 1 ผจญภัยส ำนักพิมพ์

425 คุณหมีปำฏิหำริย์ ปรำปต์ 2563 1 ส ำนักพิมพ์ Deep

426 ใครฆ่ำเธอ ฮิงำชิโนะ, เคโงะ, ค.ศ. 1958- 2563 1 ไดฟุกุ

427 ฆำตกรรมหิมะ พระจันทร์ ดอกไม้ ฮิงำชิโนะ, เคโงะ, ค.ศ. 1958- 2563 1 ไดฟุกุ

428 งอกงำมจำกผืนดิน ฮัมซุน, คนุต 2563 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006) จ ำกัด

429 จดหมำยถึงแซม Gottlieb, Daniel 2563 1 OMG Books

430 จันทร์กระจ่ำงในเงำเมฆ ติง,โม่ 2563 2 อรุณ

431 จำรชนสำมก๊ก. เล่ม 2, ตอน เมฆหมอกเกงจ๋ิว เหอ, มู่ 2563 1 มติชน

432 เจตนำร้ำย ฮิงำชิโนะ, เคโงะ, ค.ศ. 1958- 2563 1 ไดฟุกุ

433 เจ้ำแม่จัดหำรัก เจว่ียนซี 2563 1 พิมพ์ค ำ

434 ช่วงเวลำอันแสนหวำนเหล่ำน้ัน จ๋ิวเส่ียวชี 2563 3 บริษัท ส ำนักพิมพ์ บุ๊คกิชเฮ้ำส์ จ ำกัด

435 ชันสูตรประวัติศำสตร์ ไขปริศนำพระนำรำยณ์ เอกชัย โควำวิสำรัช 2563 1 มติชน

436 เชิญกนก พงศกร จินดำวัฒนะ 2563 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

437 ซำดิก วอลแตร์ 2563 1 อ่ำน๑๐๑

438 ดำรำพริบพันแสง มำนิกำ บูรณสิน ซง 2563 1 พิมพ์ค ำ

439 เด็กชำยชำวดง มำลำ ค ำจันทร์, 1952- 2563 1 ส ำนักพิมพ์กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

440 ต้นหนชลธี นทกร 2563 1 ส ำนักพิมพ์ Deep

https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1241663878?queryString=1241663878&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%B0%2C%20%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0%2C%20%E0%B8%84%E0%B8%A8%201958-%22%20AND%20au%3D%221958%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  21         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

441 ตะโกนสู้ ชุมนุมเร่ืองส้ันของหลู่ซ่ิน หลู่, ซ่ิน, ค.ศ. 1881-1936 2563 1 บริษัท ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006) จ ำกัด

442 ตำสว่ำง โซปรันเซ็ตติ, คลำวดิโอ. 2563 1 อ่ำนอิตำลี

443 ต ำนำนพระอำรำมหลวง - 2563 1 กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม

444 ทรำยรักพันธะเสน่หำ อำฬำดำ 2563 1 สมำร์ทบุ๊ค

445 ทฤษฎีกษัตริย์โพธิสัตว์ : เวสสันดรชำดกในประวัติศำสตร์ไทย โจรี, แพทริค 2563 1 อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์

446 ทะเลสำบน้ ำตำ วีรพร นิติประภำ 2563 1 อำร์ต้ีเฮำส์

447 ทักษะกำรเขียน พรพิไล เลิศวิชำ 2563 3 บริษัทธำรปัญญำ จ ำกัด

448 ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนล้วนมีควำมหมำย น้ิวกลม 2563 1 KOOB

449 ทุ่งเสน่หำ นิพนธ์ เท่ียงธรรม, 2521- 2563 1 แสงดำว

450 นครวัดทัศนะสยำม ศำนติ ภักดีค ำ 2563 1 มติชน

451 นักสืบต้นฉบับ แม็คคินเลย์, เจนน์ 2563 1 ลองดู

452 นักสืบลำยครำม พงศกร จินดำวัฒนะ 2563 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

453 นับสิบจะจูบ วำฬกล้ิง 2563 2 ส ำนักพิมพ์ Deep

454 นำยพลกับคืนหำยนะ ดอสโตเยฟสกี, ฟีโอดอร์, ค.ศ.1821-1881 2563 1  บริษัท ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006) จ ำกัด

455 นำยหำยนะ น้ ำน่ำน 2563 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

456 นิทำนพ้ืนบ้ำนญ่ีปุ่น มูรำมำรุ, เอ็น 2563 1 ส ำนักพิมพ์ศรีปัญญำ

457 นิทำนอีสป อีสป 2563 1 ศรีปัญญำ

458 ในสวนอักษร - 2563 1 อ่ำนเอำ

459 บันไดไม้รัก กฤษณำ อโศกสิน 2563 1 ส ำนักพิมพ์แสงดำว

460 บุปผำรัตติกำลแห่งฉำงอัน หนิงหล่ง 2563 4 แจ่มใส

461 โบรำณคดีมิวเซียมสยำม กรรณิกำร์ สุธีรัตนำภิรมย์ 2563 1 สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ

462 ปรมำจำรย์ลัทธิมำร. 3 โม่เซียงถงซ่ิว 2563 1 บริษัท เบเกอร่ีบุ๊ค จ ำกัด

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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หน้าท่ี  22         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

463 ปรมำจำรย์ลัทธิมำร. 4 โม่เซียงถงซ่ิว 2563 1 บริษัท เบเกอร่ีบุ๊ค จ ำกั

464 ปรมำจำรย์ลัทธิมำร. 5 โม่เซียงถงซ่ิว 2563 1 บริษัท เบเกอร่ีบุ๊ค จ ำกัด

465 ประมวลงำนใต้ร่มพระบำรมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ - 2563 2 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย

466 ประวัติศำสตร์ท่ีเรำลืม. เล่ม 3 วินทร์ เลียววำริณ, 2499- 2563 1 บริษัท 113 จ ำกัด

467 ประวัติศำสตร์ท่ีเรำลืม. เล่ม 2 วินทร์ เลียววำริณ, 2499- 2563 1 บริษัท 113 จ ำกัด

468 ประวัติศำสตร์อยุธยำ ห้ำศตวรรษสู่โลกใหม่ เบเคอร์, คริส, ค.ศ. 1948- 2563 1 มติชน

469 ปรำรถนำ...คุณอีกสักคร้ัง นัทธิมำ (นัธ) 2563 1 แจ่มใส

470 ปรำรถนำ...เพียงแค่คุณ อุณหภูมิปกติ 2563 1 แจ่มใส

471 ปรำรถนำ...ให้เป็นคุณ เทียร่ำ 2563 1 แจ่มใส

472 ปำฏิหำริย์แมวลำยส้มผู้พิทักษ์หนังสือ นัตสึคำวะ, โซสุเกะ, ค.ศ. 1978- 2563 1 บิบลิโอ

473 ปูชนียบุคคลด้ำนภำษำไทย ผู้ใช้ภำษำไทยดีเด่น ผู้ใช้ภำษำไทยถ่ินดีเด่น และผู้มีคุณูปกำรต่อกำรใช้ภำษำไทย พุทธศักรำช 2563 - 2563 1 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

474 ปูลมร่ำเริง ฤทัย จงสฤษด์ิ 2563 1 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ

475 ผ่ำนฟ้ำลีลำศ นันทเดช เมฆสวัสด์ิ 2563 1 ภำคีสยำมวิวัฒน์

476 ผู้พิทักษ์ต้นกำรบูร ฮิงำชิโนะ, เคโงะ, ค.ศ. 1958- 2563 1 Bibli

477 ฝันของคนบ้ำ ดอสโตเยฟสกี, ฟีโอดอร์, ค.ศ.1821-1881 2563 1  บริษัท ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006) จ ำกัด

478 พจนำนุกรมรักฉบับเรำ เกำ เส่ียวหลู 2563 1 ลิปส์พับลิชช่ิง

479 พญำไร้ใบ กฤษณำ อโศกสิน 2563 1 ส ำนักพิมพ์แสงดำว

480 พนมนำคำ พงศกร จินดำวัฒนะ 2563 1 บริษัท กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

481 พระนคร ๒๔๑๐ แม่ส่ือตัวร้ำยกับนำยโปลิศ ตฤณภัทร 2563 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

482 พ่อและลูกชำย ตูร์เกเนฟ, อีวำน 2563 1  บริษัท ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006) จ ำกัด

483 พุทธศิลป์ไทยในอำเซียน ศักด์ิชัย สำยสิงห์ 2563 1 มติชน

484 ฟิล์มกระจกจดหมำยเหตุ. เล่ม 2 : หน่ึงพันภำพประวัติศำสตร์รัตนโกสินทร์ - 2563 1 ส ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  23         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

485 ภำพลักษณ์พ่อแม่ลูกญ่ีปุ่น สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศำล 2563 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

486 ภำษำ : ถอดรหัสมหัศจรรย์กำรส่ือสำรของมนุษย์ คริสทัล, เดวิด, ค.ศ. 1941- 2563 1 บุ๊คสเคป

487 ภำษำพำเพลิน พันธมำศ 2563 6 บริษัทธำรปัญญำ จ ำกัด

488 ภำษำและควำมหมำย นันทนำ วงษ์ไทย 2563 1 โรงพิมพ์ เค.ซี.อินเตอร์เพรส

489 มนุษย์อยุธยำ : ประวัติศำสตร์สังคมจำกข้ำวปลำ หยูกยำ ต ำรำ Sex ก ำพล จ ำปำพันธ์ 2563 1 มติชน

490 มวยไทย กฤติญำ ธีระวัฒนชัย 2563 1 ส ำนักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์

491 มีเหมียว ไม่มีเหงำ เมทซ์, เมลินดำ 2563 1 ลองดู

492 แม่รักยักษำ ปำริฉัตร ศำลิคุปต 2563 1 ลูกองุ่น

493 แมวสังหำร นฤพนธ์ สุดสวำท 2563 1 ส ำนักพิมพ์แมวฮกเก้ียน

494 ยำกกว่ำกำรได้มำคือกำรรักษำไว้ ศรศวัส มลสุวรรณ 2563 2 สปริงบุ๊กส์

495 รหัสลับพันธุกรรมฆำตกร ฮิงำชิโนะ, เคโกะ, คศ 1958- 2563 1 Bibli

496 รอยแค้นจ ำนนรัก ซ่อนกล่ิน 2563 1 พิมพ์ค ำ

497 รักข้ำงเดียว ฮิงำชิโนะ, เคโงะ, ค.ศ. 1958- 2563 1 ไดฟุกุ

498 ร่ืองของเร่ือง: มิสซิสบลูมก็อยำกรู้จักคนส่งนม บิคเซล, เพเตอร์ 2563 1 ก ำมะหย่ี

499 รุ้งเคียงฟ้ำ ชญำน์พิมพ์ ภรจตุรพรชัย 2563 1 พิมพ์ค ำ

500 เร่ืองเด็กๆ : โต๊ะก็คือโต๊ะ บิคเซล, เพเตอร์ 2563 1 ก ำมะหย่ี

501 ไร้สัญชำติ และตัวละครอ่ืน ๆ บัญชำ อ่อนดี 2563 1 ส ำนักพิมพ์บ้ำนแม่น้ ำ

502 เล่นให้ได้เลือด Bloody Buddy สำววำยร ำพัน 2563 1 ส ำนักพิมพ์ Deep

503 เล่ำเร่ืองเร่ืองเล่ำ : ณ กรุงปำรีส บิคเซล, เพเตอร์ 2563 1 ก ำมะหย่ี

504 วรรณกรรมใช้สอย : เร่ืองเล่ำผิดเวลำ บิคเซล, เพเตอร์ 2563 1 ก ำมะหย่ี

505 วรรณกรรมรำงวัลพำนแว่นฟ้ำ ประจ ำปี 2563 - 2563 1 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

506 วังอำชำไนย กฤษณำ อโศกสิน, 2474- 2563 2 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1237100554?queryString=1237100554&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%B0%2C%20%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0%2C%20%E0%B8%84%E0%B8%A8%201958-%22%20AND%20au%3D%221958%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1294847089?queryString=1294847089&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  24         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

507 วันท่ีแม่ไม่อยู่ ชิน, กยอง-ซุก. 2563 1 แพรวส ำนักพิมพ์

508 วำสนำชะตำใจ ปำริฉัตร ศำลิคุปต 2563 1 ลูกองุ่น

509 ศูนย์รับฝำกควำมเสียใจ ซ่ืออี 2563 1 แพรวส ำนักพิมพ์

510 สถำปัตย์ใต้ร่มฉัตรพระปกเกล้ำฯ พีรศรี โพวำทอง 2563 1 สถำบันพระปกเกล้ำ

511 สนธยำสโมสร หมอกมุงเมือง 2563 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

512 สมุดภำพรฦกธนบุรี 250 ปี สุดำรำ สุจฉำยำ 2563 1 มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ุ

513 สมุดภำพเล่ำเร่ืองกรุงรัตนโกสินทร์ - 2563 1 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ ำกัด

514 สยำม เยนเติลแมน สหะโรจน์ กิตติมหำเจริญ 2563 1 มติชน

515 สลักบุหลัน ปองวุฒิ รุจิระชำคร, 2525- 2563 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

516 สะดุดรักยำยต้องค ำสำป เว่ยเส่ียวเป่ำ 2563 1 พิมพ์ค ำ

517 สัมพันธ์ลับ สัมผัสรัก อัมริสำ 2563 1 Sugar beat

518 สำยลับคริสต์มำสเค้ก ฟลุค, โจแอนน์ 2563 1 ลองดู

519 สินในน้ ำ สมบัติสลัด ฉลอมเร่ ศึกฉลอม ไม้เมืองเดิม, 1943- 2563 1 ส ำนักพิมพ์ศรีปัญญำ

520 สุสำนทรรำช ไรออร์แดน, ริก 2563 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

521 เสำวภำผ่องศรีรฦก จอมกษัตรีย์ศรีสยำม ไพศำลย์ เป่ียมเมตตำวัฒน์ 2563 1 ริเวอร์ บุ๊คส์

522 หนังสืออ่ำนเพ่ิมเติม มำนะ มำนี ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน2563 1 องค์กำรค้ำของ สกสค.

523 หมำกล้อมรัก ณพรรษธ์สรฌ์ 2563 1 พิมพ์ค ำ

524 หลำกเร่ืองในชีวิตของชำยท่ีรักหนังสือ เซวิน, แกเบรียล 2563 1 แพรวส ำนักพิมพ์

525 หวำนนักเม่ือรักหวนคืน จ้ำว, เฉียนเฉียน 2563 1 อรุณ

526 หอมกล่ินควำมรัก ไวโอเลต เรน 2563 1 ส ำนักพิมพ์เอเวอร์วำย

527 เหนือกำล คินซัง 2563 1 เอเวอร์วำย

528 เหนือลิขิต คินซัง 2563 1 เอเวอร์วำย

https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1179043032?queryString=1179043032&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  25         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

529 อกเกือบหักแอบรักคุณสำมี ลักขณำ ธำนีกุล 2563 1 อรุณ

530 องค์หญิง 180 เซนติเมตร ชิงตวน 2563 2 โรสพับลิชช่ิง

531 อริสเทีย จักรพรรดินีผู้ถูกลืม ยูนำ 2563 4 ส ำนักพิมพ์ฟูริน

532 อลวนคนธรรพ์ ตรี อภิรุม 2563 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

533 อวตำร ฮิงำชิโนะ, เคโงะ, ค.ศ. 1958- 2563 1 ไดฟุกุ

534 ออกแบบรักหักแรงแค้น แพรณัฐ 2563 1 พิมพ์ค ำ

535 อ้อมกอดรักผู้พิทักษ์เวลำ : รวมเร่ืองส้ันจำกโครงกำรประกวดเร่ืองส้ันแนววิทยำศำสตร์ คร้ังท่ี 5 - 2563 1 นำนมี บุ๊คส์

536 อ่ำนออก เขียนได้ - 2563 8 บริษัทธำรปัญญำ จ ำกัด

537 100 life lessons น้ิวกลม, 1978- 2562 1 ส ำนักพิมพ์ Koob

538 108 ท่ีกรุงเทพฯ สมบัติ พลำยน้อย, 2472- 2562 1 สถำพรบุ๊คส์

539 13 บุปผำแห่งนำนกิง เหยียน, เกอหลิง. 2562 1 เอิร์นเนส

540 15 ครูภูมิปัญญำไทย ผู้อำรักษ์พรรณพืช - 2562 1 ส ำนักมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้

541 2310 กรุงธนบุรีผงำด : "ตำกสินมหำรำช" ประวัติศำสตร์นอกต ำรำ สุเจน กรรพฤทธ์ิ 2562 1 สำรคดี

542 24 ช่ัวโมง :  รวมเร่ืองส้ัน นักเขียนรำงวัลกนกพงศ์ สงสมพันธ์ุ แพรพลอย วนัช 2562 1 ส ำนักพิมพ์นำคร

543 2475 : เส้นทำงคนแพ้ บัญชร ชวำลศิลป์ 2562 1 แสงดำว

544 After school ฮิงำชิโนะ, เคโกะ, ค.ศ. 1958- 2562 1 ไดฟุกุ

545 Always be with you ควำมลับของผู้ชำยแห่งดวงดำว จว๋ีจ่ือเฉิน 2562 1 พิมพ์ค ำ

546 Ayutthaya underground : ประวัติศำสตร์อยุธยำจำกวัด วัง ช้ันดิน และส่ิงของ - 2562 1 มติชน

547 Boss & me ม้ือน้ีมีรัก กู้, ม่ำน 2562 1 อรุณ

548 My sunshine แสงตะวันกลำงใจ กู้, ม่ำน 2562 1 อรุณ

549 Perfect Guy ผู้ชำยคนน้ีฉันดีไซน์เอง ลว่ีเหย่ียเชียนเฮ่อ 2562 2 แจ่มใส

550 PR กับ มำเฟีย Asslyasfox 2562 1 Sugar Beat
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หน้าท่ี  26         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

551 Real name 1 Riordan 2562 1 สถำพรบุ๊คส์

552 Speed ซ่ิงใจไปหำรัก ทะเลสีขำว 2562 1 พิมพ์ค ำ

553 The boy who never grows : เด็กไม่รู้จักโต ณัฐวุฒิ เจนมำนะ, 2532- 2562 1 บันบุ๊คส์

554 Witchoar กัลฐิดำ 2562 8 สถำพรบุ๊คส์

555 กล้วยน้ ำว้ำหน้ำเหลือง ฤทัย จงสฤษด์ิ 2562 1 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ

556 กลับจำกป่ำช้ำ คิง, สตีเฟน, ค.ศ. 1947- 2562 1 แพรวส ำนักพิมพ์

557 กล้ำท่ีจะ PAR : Participatory action research กำรวิจัยปฏิบัติกำรอย่ำงมีส่วนร่วม วศิน ปล้ืมเจริญ 2562 1 วี.เจ. พร้ินต้ิง

558 กวีพูด : รวมสิบเร่ืองส้ันของฟ้ำ ฟ้ำ พูลวรลักษณ์, 1953-  2562 1 สมมติ

559 ก่อนแผ่นดินเปล่ียนรำชบัลลังก์ เกริกฤทธ์ิ เช้ือมงคล 2562 1  สยำมควำมรู้

560 กำรพบกันคือเร่ืองมหัศจรรย์ กำรจำกกันเป็นเร่ืองปกติ เดอะโด 2562 1 สปริงบุ๊กส์

561 กำรสอนภำษำไทยให้แก่ชำวต่ำงชำติ ชัชวดี ศรลัมพ์ 2562 1 บริษัท จรัลสนิทวงศ์กำรพิมพ์ จ ำกัด

562 กำรส ำเร็จควำมโง่ด้วยตนเอง ธัชชัย ธัญญำวัลย, 2527- 2562 1 ArtyHouse

563 กำรออกแบบกำรวิจัย : แนวทำงกำรวิจัยเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ และผสำนวิธี จิระพงค์ เรืองกุน 2562 1 ทเวลล์พร้ินต์

564 เกมโลกมืด 12 คนเล่น 13 คนตำย Oliva, Alexandra 2562 1 น้ ำพุส ำนักพิมพ์

565 เกลียด โทมัส, แองจ้ี 2562 1 แพรวส ำนักพิมพ์

566 เกิดใหม่ในกองเพลิง : รวมเร่ืองส้ันจีนสมัยใหม่ - 2562 1 มติชน

567 ขอเป็นมำกกว่ำเพ่ือนจะได้ไหม อำย่ำเหมย 2562 1 หอมหม่ืนล้ี

568 ข้ำมชำติ เสือนอนพิง 2562 2 เคล็ดไทย

569 ขุนช้ำงขุนแผน : ร้อยแก้วประกอบค ำกลอน ฉบับสมบูรณ์ พิชัย โอตตรดิตถ์ 2562 1 ส ำนักพิมพ์ศรีปัญญำ

570 คดีรักข้ำมเวลำ ณรัญชน์ 2562 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

571 ควำมสุขเล็ก ๆ ก็คือควำมสุข วินทร์ เลียววำริณ, 2499- 2562 1 บริษัท 113 จ ำกัด

572 คิวรัก...หมำยเลขหน่ึง กัลฐิดำ 2562 1 พิมพ์ค ำ
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หน้าท่ี  27         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

573 คุณปู่แว่นตำโต ชมัยภร แสงกระจ่ำง, 2493- 2562 1 ส ำนักพิมพ์คมบำง

574 คุณพ่อสำยลับ กรรัมภำ 2562 1 พิมพ์ค ำ

575 เคร่ืองเงินและเคร่ืองถมไทย บร๊อมเบิร์ก, พอล 2562 1 ริเวอร์ บุ๊คส์

576 เงำรักอ ำพรำงใจ นำคำลัย 2562 1 พิมพ์ค ำ

577 จดหมำยจำกฆำตกร ฮิงำชิโนะ, เคโกะ, ค.ศ. 1958- 2562 1 Maxx Publishing

578 จดหมำยเหตุทะเลบรรณ รำชอำณำจักรศรีวิชัยเดิม ตำมพรลิงค์ กับหัวเมืองแหลมมลำยู - 2562 1 ส ำนักพิมพ์ วสี ครีเอช่ัน

579 จักรพรรดิรำช คติอ ำนำจเบ้ืองหลังชนช้ันน ำไทย เอนก มำกอนันต์ 2562 1 ส ำนักพิมพ์มติชน

580 จำกศึกบำงกุ้งถึงศึกอะแซหวุ่นก้ี : เผยโฉมยุทธศำสตร์พม่ำรบไทยในยุคธนบุรี สุเนตร ชุตินธรำนนท์, 2499- 2562 1 เมืองโบรำณ

581 จำรไว้ในภำพ อู่ทอง ประศำสน์วินิจฉัย 2562 2 อู่ทอง ประศำสน์วินิจฉัย (บ้ำนเรียนน้ ำริน)

582 จ้ิงจกหำงด้วน ฤทัย จงสฤษด์ิ 2562 1 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ

583 เจ้ำกรรมนำยเวร ฐำ-นวดี  2562 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

584 ฉัตรกนก พงศกร 2562 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

585 ฉันไม่ชอบท้ังโลก ฉันชอบแค่เธอคนเดียว ฉบับกำร์ตูน เฉียว, ยี 2562 1 บริษัท วำรำ พับลิชช่ิง จ ำกัด

586 ชนชำติไทย ดอดด์, วิลเลียม คลิฟตัน, ค.ศ. 1857-1919.2562 1 ศรีปัญญำ

587 ชีวิตไม่ได้สอนให้เรำลืมคุณ แต่สอนให้เรำอยู่ได้โดยไม่มีคุณ วดี ไพศำลภิญญำกร 2562 1 สปริงบุ๊กส์

588 ชุมชนด้ังเดิมใต้ร่มพระบำรมีจักรีวงศ์ กระทรวงวัฒนธรรม 2562 1 กระทรวงวัฒนธรรม

589 ชุมชนต่ำงชำติใต้ร่มพระบรมโพธิสมภำร สมัยรัตนโกสินทร์ กระทรวงวัฒนธรรม 2562 1 กระทรวงวัฒนธรรม

590 ดวงใจในทรงจ ำ - 2562 2 ส ำนักพิมพ์มติชน

591 ดวงใจระบำยสี ปิยะพร ศักด์ิเกษม 2562 1 อรุณ

592 ด้วยก้ำวของเรำเอง ศิวกำนท์ ปทุมสูติ, 2496- 2562 1 แพรวส ำนักพิมพ์

593 เดอะ ก๊อดฟำเธอร์ ฟูโซ, มำริโอ 2562 1 มติชน

594 ไต้ก๋ง ประชำคม ลุนำชัย, 2502- 2562 1 Din-Dan Book
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  28         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

595 ถ่ำนไฟเดียว ปรำปต์ 2562 1 พิมพ์ค ำ

596 เถลิงกษัตรำธิรำช ๒ : เคร่ืองประกอบพระรำชอิสริยยศ มรดกบูรพกษัตริย์ จักรีวงศ์ โรม บุนนำค 2562 1 บ้ำนพระอำทิตย์

597 ทนำยสำวถึงครำวสู้ =  美人谋律 หล่ิวอ้ันฮวำหมิง 2562 10 ห้องสมุดดอตคอม

598 ทรงศึกษำวิทยำกำร - 2562 1 สถำพรบุ๊คส์

599 ทุกขณะกระจ่ำงชัดสัมผัสใจ รินศรัทธำ กำญจนวตี 2562 1 ออน อำร์ต

600 ทุกช่วงคือเวลำของเรำ ฮำ, แทวัน. 2562 1 สปริงบุ๊กส์

601 ทูลกระหม่อมฟ้ำชำย - 2562 1 สถำพรบุ๊คส์

602 เทคนิคกำรสรุปควำม วรำรัชต์ มหำมนตรี 2562 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

603 เทพนิยำยพ่ีน้องกริมม์ กริมม์, เจค็อบ ลุดวิก คำร์ล 2562 1 แอร์โรว์

604 เท่ำท่ีรู้ ทรงวุฒิ อุ่นวิจิตร. 2562 1 สปริงบุ๊กส์

605 เธอชอบภูเขำ เรำชอบทะเล ซับอำรมณ์ 2562 1 สปริงบุ๊กส์

606 นำฏกรรมบุษบำ ปองวุฒิ 2562 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

607 นิทำนอีสป อีสป 2562 1 แอร์โรว์

608 ในโลกเล่ำ สุวัฒน์ ยวงแก้ว, 2517- 2562 1 ผจญภัยส ำนักพิมพ์

609 บทละครนอก แก้วหน้ำม้ำ ภูวเนตรนรินทรฤทธ์ิ, กรมหลวง, 2344-23992562 1 ศรีปัญญำ

610 บ้ำนโกลเดน รัชดี, ซัลมำน 2562 1 มติชน

611 บุษรำอำฆำต เก้ำแต้ม 2562 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

612 บุหงำบำติก พงศกร จินดำวัฒนะ 2562 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

613 เบ่ือนักโจ๊กล่ำปำ ข้ำไม่ย้อนเวลำอีกได้ไหม อีเหมยถงเฉียน 2562 2 แจ่มใส

614 แบบฝึกหัดกำรรู้เร่ืองกำรอ่ำน - 2562 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

615 ใบไม้ท่ีปลิดปลิว ทมยันตี 2562 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

616 ปรมำจำรย์ลัทธิมำร. 1 โม่เซียงถงซ่ิว 2562 1 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ เบเกอร่ีบุ๊ค
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  29         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

617 ปรมำจำรย์ลัทธิมำร. 2 โม่เซียงถงซ่ิว 2562 1 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ เบเกอร่ีบุ๊ค

618 ประชุมล ำน ำ : ประมวลต ำรำกลอนกำนต์โคลงฉันท์ ธรรมำภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก), หลวง, 2401-24712562 1 ศรีปัญญำ

619 ประพันธศำสตร์ของควำมหลัง :  ควำมทรงจ ำวัฒนธรรมกับวรรณกรรมศึกษำ นัทธนัย ประสำนนำม 2562 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

620 ประวัติศำสตร์ท้องถ่ินไทย ยงยุทธ ชูแว่น 2562 1 บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จ ำกัด

621 ประวัติศำสตร์ท่ีเรำลืม. เล่ม 1 วินทร์ เลียววำริณ, 2499- 2562 1 บริษัท 113 จ ำกัด

622 ประวัติศำสตร์และศิลปะสุโขทัย สุรพล ด ำริห์กุล 2562 1 ส ำนักพิมพ์เมืองโบรำณ

623 ปลำยเทียน แก้วเก้ำ 2562 1 ส ำนักพิมพ์อรุณ

624 เปลวกนก พงศกร 2562 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

625 ผ้ำเขียนทอง : พระภูษำทรงบรมรำชำภิเษกพระมหำกษตริย์สยำม ธีรพันธ์ุ จันทร์เจริญ 2562 1 ส ำนักพิมพ์มติชน

626 แผนร้ำยเก่ียวรัก ก่ิงฉัตร 2562 1 ส ำนักพิมพ์ลูกองุ่น

627 พยัคฆ์ร้ำยซ่อนลำย เก้ำแต้ม 2562 1 พิมพ์ค ำ

628 พรหมลิขิต รอมแพง 2562 2 แฮปป้ีบำนำนำ

629 พระจอมเกล้ำฯ พยำกรณ์  : ควำมย้อนแย้งของ "ดำรำศำสตร์" กับ "โหรำศำสตร์" ในสังคมไทยสมัยใหม่- 2562 2 Illuminations Editions

630 พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว : พระมหำกษัตริย์รัชกำลท่ี 10 แห่งรำชวงศ์จักรี - 2562 1 สถำพรบุ๊คส์

631 พระรำชกรณียกิจ - 2562 1 สถำพรบุ๊คส์

632 พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก - 2562 1 สถำพรบุ๊คส์

633 พระรำชพิธีแห่งกรุงสยำม ต้ังแต่โบรำณกำลถึง พ.ศ. 2475 เวลส์, เอช. จี. ควอริช, (ฮอเรส เจฟฟรีย์ ควอริช), ค.ศ. 1900-1981.2562 2 ริเวอร์ บุ๊คส์

634 พระลัก พระลำม (สยำมพำกย์) ภำคท่ี 2 สัจจิดำนันดะ สะหำย 2562 1 ฝ่ำย

635 พระสุพรรณกัลยำ : จำกต ำนำนสู่หน้ำประวัติศำสตร์ สุเนตร ชุตินธรำนนท์, 2499- 2562 1 เมืองโบรำณ

636 พระเสด็จโดยแดนชล : เรือพระรำชพิธีและขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค ศำนติ ภักดีด ำ 2562 2 ส ำนักพิมพ์มติชน

637 พระอัจฉริยภำพ - 2562 1 สถำพรบุ๊คส์

638 พระอุโบสถวัดโพธ์ิ - 2562 1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม ร่วมกับ มูลนิธิ "ทุนพระพุทธยอดฟ้ำ"

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  30         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

639 พรำยเนตรทิพย์ รอมแพง 2562 1 บริษัท แฮปป้ี บำนำนำ จ ำกัด

640 พิมพ์ (ไม่) นิยม แฮงก์ส, ทอม 2562 1 a book

641 พ้ืนฐำนทำงระบบสำรสนเทศ วอนชนก ไชยสุนทร 2562 1 หจก.มีน เซอร์วิส ซัพพลำย

642 เพ่ือนเดียวเส่ียวฮัก มำลำ ค ำจันทร์ 2562 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

643 ฟ้ำของเรำไม่เคยเหมือนกันสักวัน ณัฐธีร์ อัครพลธนรัก 2562 1 สปริงบุ๊กส์

644 ภำพถ่ำยคลำสสิค เอนก นำวิกมูล, 2496-  2562 1 ส ำนักพิมพ์แสงดำว

645 ภำษำไทยในมุมมองแบบลักษณ์ภำษำ วิภำส โพธิแพทย์ 2562 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

646 มนตร์เบญจรงค์ จรัสพร 2562 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

647 มะงุมมะงำหรำ ภำณิณ 2562 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

648 มำรยำมำรล้ำนเล่มเกวียน เฟิงเหอโหยวเยว่ 2562 3 ปร๊ินเซส

649 เมฆน้อยข้ีเล่น ฤทัย จงสฤษด์ิ 2562 1 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ

650 เม่ือฟ้ำรอพบจันทร์ งำมพรรณ เวชชำชีวะ, 2506- 2562 1 พำสเทล

651 เม่ือหัวใจขยับปีก ซ่อนกล่ิน 2562 1 พิมพ์ค ำ

652 ไม่มีเธออยู่ข้ำง โลกน้ีก็กว้ำงเกิน ณรงค์ฤทธ์ิ ยงจินดำรัตน์. 2562 1 ส ำนักพิมพ์เช้ำวันอำทิตย์

653 ยอดชำยำจอมทัพ เจ่ียน, อิง 2562 1 อรุณ

654 ใยเสน่หำ วิมล ศิริไพบูลย์, 2479- 2562 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

655 ร่มไม้ใบบำง ว. วินิจฉัยกุล 2562 1 อรุณ

656 ระบบค ำภำษำไทย สุนันท์ อัญชลีนุกูล 2562 2 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

657 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ : จำกแนวคิดทฤษฎีสู่กำรปฎิบัติ ช ำนำญ ปำณำวงษ์ 2562 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

658 รักจงรัก(ษ์) ลักษณะปรีชำ  2562 1 Sugar Beat

659 รักฉบับร้ำย นวตำ 2562 1 พิมพ์ค ำ

660 รุกตะวันออก : ควำมสัมพันธ์ "สยำม-เวียดนำม" ก่อนอำนำมสยำมยุทธ สุเจน กรรพฤทธ์ิ 2562 1 มติชน

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  31         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

661 เรำต่ำงรู้สึกกันคนละแบบ โชติกำ ค ำวงศ์ปิน, 2531- 2562 1 สปริงบุ๊กส์

662 เรือนพะยอม รอมแพง 2562 1 บริษัท แฮปป้ี บำนำนำ จ ำกัด

663 เรือพระรำชพิธี และเห่เรือ มำจำกไหน? สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2488- 2562 1 นำตำแฮก

664 ล่ำมสำวผู้พบศพฮิตเลอร์ รเชฟสคำยำ, เอเลนำ 2562 1 ส ำนักพิมพ์ เลเจ้นด์ บุ๊คส์ จ ำกัด

665 เลือดข้น คนจำง ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสด์ิ 2562 1 มติชน

666 แลหลังค ำเขมร-ไทย ศำนติ ภักดีค ำ 2562 1 มติชน

667 วรรณกรรมรำงวัลพำนแว่นฟ้ำ ประจ ำปี 2562 - 2562 1 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

668 วรรณคดีไทย รำมเกียรต์ิ : ร้อยแก้วประกอบค ำกลอน (พระรำชนิพนธ์ในรัชกำลท่ี 1) ฉบับสมบูรณ์- 2562 1 ศรีปัญญำ

669 วรรัก มิณรญำ 2562 1 พิมพ์ค ำ

670 วันท่ีควำมรักผลิบำน ณ บ้ำนแห่งเรำ - 2562 1 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

671 วำยัง อมฤต อนุสรณ์ ติปยำนนท์. 2562 1 ดินแดน บุ๊ค

672 วำสนำคนเขลำ ขวงซ่ังจยำขวง 2562 3 แจ่มใส

673 วีรกษัตริย์นักกำรทหำร - 2562 1 สถำพรบุ๊คส์

674 ศพไม่บริบูรณ์ Slaughter, Karin, 1971- 2562 1 น้ ำพุส ำนักพิมพ์

675 ศักรำชประดิษฐ์ : รวมเร่ืองส้ันจำกโครงกำรประกวดเร่ืองส้ันแนววิทยำศำสตร์คร้ังท่ี 4 - 2562 1 Nanmeebooks

676 สถิติเพ่ือกำรวิจัย ภัทรสินี ภัทรโกศล 2562 1 บริษัท ศรีเมืองกำรพิมพ์ จ ำกัด

677 สมุดภำพสยำมเรเนซองส์ : ควำมทรงจ ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์. เล่ม 2 ภัคภรจันท์ เกษมศรี, ม.ล. 2562 1 สยำม เรเนซองส์

678 สยำมมกุฎรำชกุมำ - 2562 1 สถำพรบุ๊คส์

679 สวนสนุกแห่งกำรลงทัณฑ์ รักในฝันของฝำงซือฉี หลิน, อ้ีหำน 2562 1 Maxx Publishing

680 สองเรำ ปำเยว่ียฉำงอัน 2562 2 บริษัท วำรำ พับลิชช่ิง จ ำกัด

681 สำนสำยใยอุ่นไอรัก - 2562 1 สถำพรบุ๊คส์

682 ส่ิงท่ีข้ำพเจ้ำพบเห็น พูนพิศมัย ดิศกุล, หม่อมเจ้ำ 2562 1 มติชน

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%2C%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  32         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

683 ส่ิงท่ีเรียนรู้จำกชีวิต ศรศวัส มลสุวรรณ. 2562 1 สปริงบุ๊กส์

684 ส่ิงส ำคัญของชีวิต สรำวุธ เฮ้งสวัสด์ิ, 2521- 2562 1 KOOB

685 สืบสำนศำสตร์พระรำชำ - 2562 1 สถำพรบุ๊คส์

686 สูตรลับต ำรับชำยำ นำคเหรำ 2562 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

687 เสด็จพระรำชสมภพ - 2562 1 สถำพรบุ๊คส์

688 เส้นสำยลำยสยอง ตรี อภิรุม 2562 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

689 เสวยรำชสมบัติกษัตรำ นนทพร อยู่ม่ังมี 2562 1 ส ำนักพิมพ์มติชน

690 เสียดินแดนมลำยู : ประวัติศำสตร์ชำติฉบับ Pilot twist ฐนพงศ์ ลือขจรชัย 2562 2 มติชน

691 หนังสือภำษำไทยพ้ืนฐำนเพ่ือเตรียมควำมพร้อม และฝึกทักษะภำษำไทยเบ้ืองต้น ชุด สวัสดี ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-3- 2562 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

692 หนังสืออ่ำนเพ่ิมเติม มำนะ มำนี ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน2562 1 องค์กำรค้ำของ สกสค.

693 หน่ึงถ้อยร้อยรัก ธุวัฒธรรพ์ 2562 1 พิมพ์ค ำ

694 หลักกำรกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำไทย วิไล ธรรมวำจำ 2562 1 โครงกำรส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

695 หวน กันฝู 2562 2 ปร๊ินเซส

696 หำกโลกน้ีไม่มีหนังสือ เล่ียว, จิมม่ี 2562 1 อะบุ๊ก

697 หุบเขำแห่งควำมสุข หลักแก้ว อัมโรสถ 2562 1 อรุณกำรพิมพ์

698 อยำกให้ศพคุณอยู่หน้ำไหนในต ำรำฆำตกรรมของผม Carter, Chris, 1965- 2562 1 น้ ำพุส ำนักพิมพ์

699 อย่ำเสียดำยหำกพรุ่งน้ีส่ิงท่ีเคยมีจะหำยไป พิมพรรณ มีชัยศรี 2562 1 สปริงบุ๊กส์

700 ออกนอกขนบประวัติศำสตร์ไทย : ว่ำด้วยประวัติศำสตร์นอกขนบและวิธีวิทยำทำงเลือก ธงชัย วินิจจะกูล 2562 1 ฟ้ำเดียวกัน

701 อ่ำนสยำมตำมแอนนำ : กำรบ้ำนและกำรเมืองในรำชส ำนักคิงมงกุฎ เลียวโนเวนส์, แอนนำ ฮำร์เรียต, ค.ศ. 1831-1915.2562 1 มติชน

702 อุ่นไอในใจเธอ จ้ำว, เฉียนเฉียน 2562 1 อรุณ

703 2310 อวสำนกรุงศรีฯ : กรุงแตกในแบบท่ีคนไทย "ไม่รู้จัก" สุเจน กรรพฤทธ์ิ 2561 1 ส ำนักพิมพ์สำรคดี

704 Ifpossible จริงเสมือนจริง สโรชำ ธำรำ 2561 1 P.S.
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  33         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

705 Schindler's list บัญชีช่วย 1,200 ชีวิต ของชินด์เลอร์ คนีลลีย์, โทมัส 2561 1 มูลนิธิหนังสือเพ่ือสังคม

706 กงฟ้ำล้ี มำลำ ค ำจันทร์ 2561 1 เแพรวส ำนักพิมพ์

707 กรุงแตก ยศล่มแล้ว สุจิตต์ วงษ์เทศ 2561 1 นำตำแฮก

708 กลวิธีกำรแต่งและแนวคิดในเร่ืองส้ันของ ชมัยภร แสงกระจ่ำง Han, Lingjie 2561 1 -

709 กันและกัน สปำร์กส์, นิโคลัส 2561 1 มติชน

710 กำรใช้ SPSS for Windows ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล กัลยำ วำนิชย์บัญชำ 2561 1 โรงพิมพ์สำมลดำ

711 กำรใช้ภำษำไทยของนักศึกษำจีน : กรณีศึกษำปัญหำกำรเขียนของนักศึกษำจีน... - 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

712 กำรใช้ภำษำและกำรส่ือสำรเพ่ือกำรโฆษณำสินค้ำประเภทเคร่ืองด่ืมของไทย ระหว่ำงปี พ.ศ.... Huang, Luna 2561 1 -

713 กำรด ำรงชีวิตของนักข่ำวชำวจีนในสังคมไทย : กรณีศึกษำนักข่ำวชำวจีนในกรุงเทพมหำนคร Li, Keyao 2561 1 -

714 กำรปรับแก้เทียบศักรำช และ กำรอธิบำยควำม พระรำชพงศำวกำรกรุงเก่ำ ฉบับหลวงประเสริฐ ...ตรงใจ หุตำงกูร 2561 1 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)

715 กำรผจญภัยของทอม ซอว์เยอร์ ทเวน, มำร์ค 2561 1 นำนมีบุ๊คส์

716 กำรเมืองไทยสมัยพระเจ้ำกรุงธนบุรี นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2561 1 มติชน

717 กำรเมืองไทยสมัยพระนำรำยณ์ นิธิ เอียวศรีวงศ์. 2561 1 มติชน

718 กำรเมืองในรำชส ำนักฝ่ำยใน สมัยรัชกำลท่ี 5 ฉัตรดำว ลีเชวงวงศ์ 2561 1 มติชน

719 กำรวิเครำะห์ข้อควำม จันทิมำ อังคพณิชกิจ 2561 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

720 กำรวิเครำะห์ตัวละครหญิงท่ีมีสำมีหลำยคนในนวนิยำยไทย Xu, Jia 2561 1 -

721 กำรวิเครำะห์เพลงพ้ืนบ้ำนของชนเผ่ำจ้วง Lu, Xiaosong 2561 1 -

722 กำรศึกษำปัญหำกำรกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำไทยของนักศึกษำจีน มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวิไล ธรรมวำจำ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

723 กำรศึกษำเปรียบเทียบวัฒนธรรมกีฬำพ้ืนบ้ำนวัวชนไทย-จีน : กรณีศึกษำสนำมชนโคบ้ำนนำทรำย...Wu, Yanbin 2561 1 -

724 กำรอ่ำนให้เก่ง ถนอมวงศ์ ล้ ำยอดมรรคผล 2561 1 กระดำษสำ

725 กำหลมหรทึก ปรำปต์ 2561 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

726 กุหลำบเก่ียวใจ ก่ิงฉัตร 2561 1 ลูกองุ่น

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%2C%20%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%2C%20%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  34         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

727 เกลียวกระซิบ พงศกร 2561 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

728 เกำะมหำสมบัติ สตีเวนสัน, โรเบิร์ต หลุยส์, ค.ศ. 1850-18942561 1 นำนมีบุ๊คส์

729 ไกลบ้ำน จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ 2561 1 ศรีปัญญำ

730 ขนมและข้ำวของ เอนก นำวิกมูล 2561 1 แสงดำว

731 ขวัญกล้ำ รพัด 2561 1 ดีต่อใจ

732 ข้อคิดจำกวรรณคดี อัศนี พลจันทร,  2460-2530 2561 2 อ่ำน

733 ของขวัญแห่งมิตรภำพ รำชอำณำจักรไทย และ สหรัฐอเมริกำ พ.ศ. ๒๓๖๑-๒๕๖๑ Merrion, Trevor Loomis, 1987- 2561 2 สถำนเอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำประจ ำประเทศไทย

734 ของขวัญแห่งมิตรภำพ รำชอำณำจักรไทย และ สหรัฐอเมริกำ พ.ศ. ๒๓๖๑-๒๕๖๑ Merrion, Trevor Loomis, 1987- 2561 1 สถำนเอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำประจ ำประเทศไทย

735 ขุนหลวงหำวัด : กษัตริย์ผู้เสียสละรำชย์ ศำนติ ภักดีค ำ 2561 1 มติชน

736 คนส ำคัญในรำชส ำนัก : จำกอยุธยำถึงรัตนโกสินทร์ พินิจ หุตะจินดำ 2561 1 แสงดำว

737 คนสุดท้ำยท่ีฉันอยำกได้ของขวัญคือซำนตำคลอส Hayder, Mo 2561 1 น้ ำพุส ำนักพิมพ์

738 ควำมเช่ือและพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกับไต้ฮงกงในสังคมไทย : กรณีศึกษำเฉพำะกรุงเทพมหำนครHuang, Liyu 2561 1 -

739 ค่อยๆ ไปแต่ไม่หยุด อุรุดำ โควินท์ 2561 2 มติชน

740 คิด เขียน สร้ำง นิทำนและหนังสือส ำหรับเด็ก ภัทรขวัญ ลำสงยำง 2561 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

741 โคลงต ำรำไม้ดัด. และ, ทำรกำภิบำล มงคลรัตน์ (ช่วง),  หลวง 2561 1 กรมศิลปำกร

742 เงำของเมฆ มหำสมุทร เลิศฯ 2561 1 เม่นวรรณกรรม

743 จดหมำยเหตุงำนพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ฉบับประชำชน- 2561 6  คณะกรรมกำรฯ

744 จักรพรรดิรำช : คติอ ำนำจเบ้ืองหลังชนช้ันน ำไทย เอนก มำกอนันต์ 2561 1 มติชน

745 จิตรำ อัศนี พลจันทร,  2460-2530 2561 2 อ่ำน

746 จินดำมณี : จินดำมณี เล่ม 1 และ จินดำมณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์ - 2561 2 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์ กรมศิลปำกร

747 เจ้ำสำวในสำยลม ว. วินิจฉัยกุล 2561 1 อรุณ

748 ฉงจ่ือ ลิขิตหวนรัก สู่เค่อ 2561 3 ส ำนักพิมพ์อรุณ

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%AD%20%3B%20%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87%2C%20%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  35         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

749 ฉำงอัน 12 ช่ัวยำม หม่ำป๋อยง 2561 3 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

750 ชันสูตรประวัติศำสตร์ ไขปริศนำพระเจ้ำตำก เอกชัย โควำวิสำรัช 2561 1 มติชน

751 ชำยร้อยปีผู้ปืนออกทำงหน้ำต่ำง แล้วหำยตัวไป โยนำสซอน, โยนำส 2561 1 ก ำมะหย่ี

752 ชำววังช่ำงเล่ำเร่ือง (ผี) จินต์ชญำ 2561 1 แพรว

753 ชำววังช่ำงเล่ำเร่ือง (ผีต่ำงแดน) จินต์ชญำ 2561 1 แพรว

754 ชำววังช่ำงเล่ำเร่ือง (ผีนอกวัง) จินต์ชญำ 2561 1 แพรวส ำนักพิมพ์

755 ชำววังช่ำงเล่ำเร่ือง (พญำนำค) จินต์ชญำ 2561 1 แพรวส ำนักพิมพ์

756 ชีวิตและงำนของสุนทรภู่ ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จฯ กรมพระยำ 2561 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

757 ชุดนิทำนชำดก 10 บำรมี บำรมีธรรมน ำภูมิคุ้มกันให้ชีวิต - 2561 10 เวิร์ดเพลย์ คอมมิวนิเคช่ัน

758 ชุมนุมบทควำมและปกิณกคดีของอัศนี พลจันทร. เล่ม 1 อัศนี พลจันทร,  2460-2530 2561 2 อ่ำน

759 ชุมนุมบทควำมและปกิณกคดีของอัศนี พลจันทร. เล่ม 2 อัศนี พลจันทร,  2460-2530 2561 2 อ่ำน

760 ชุมนุมบทควำมและปกิณกคดีของอัศนี พลจันทร. เล่ม 3 อัศนี พลจันทร,  2460-2530 2561 2 อ่ำน

761 โซ่รักนำงฟ้ำ ภัคธร 2561 1 พิมพ์ค ำ

762 ด่ังใจปรำรถนำ ตำมำโร, ซูซำนนำ 2561 2 ผีเส้ือ

763 ด้ ำ แถน ก ำเนิดรัฐไท : สำวรกรำกต้นตอ คนไท ชุมชนไท-ลำว และควำมเป็นไท / ไต / ไทย... ชลธิรำ สัตยำวัฒนำ 2561 1 ทำงอีศำน

764 เดอะ ก๊อดฟำเธอร์ ฟูโซ, มำริโอ 2561 1 มติชน

765 ตะเลงพ่ำย ปรมำนุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระ, 2333-2396.2561 1 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร

766 ตะวันออกศอกกลับ อนุสรณ์ ติปยำนนท์ 2561 1 มติชน

767 ตัวละครหญิงชำวไทยเช้ือสำยจีนในนวนิยำยไทย : กรณีศึกษำลักษณะ สถำนภำพ... Fang, Fuju 2561 1 -

768 ตุลำมหำรำช : นิตยสำรแพรวฉบับพิเศษ - 2561 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

769 โต้ลัทธิแก้ไทย วิจำรณ์แห่งวิจำรณ์ อุทิศ ประสำนสภำ 2561 2 อ่ำน

770 ใต้ฝุ่น โกลำบ จัน 2561 1 เแพรวส ำนักพิมพ์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  36         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

771 ถึงลูกชำยเล็ก : พระรำชหัตถเลขำรัชกำลท่ี 5 และลำยพระหีตถ์ สมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ภูวนำถ กรมหลวงพิษณุโลกประชำนำถ- 2561 1 ศิริวัฒนำอินเตอร์พร้ินท์ จ ำกัด (มหำชน)

772 เถลิงกษัตรำธิรำช บรมรำชำภิเษก : พระรำชพิธีอันศักด์ิสิทธ์ิของแผ่นดิน โรม บุนนำค 2561 1 บ้ำนพระอำทิตย์

773 ทฤษฎีวรรณคดี : ควำมรู้ฉบับพกพำ คัลเลอร์, โจนำธำน 2561 1 บุ๊คสเคป

774 ทะเลล้อมใจ ทะเลสีขำว 2561 1 Sugar Beat

775 ทุกชำติภพ กระดูกงดงำม โม่เป่ำเฟยเป่ำ 2561 1 อรุณ

776 เทพน้อยแห่งหำยนะ สือหลัว 2561 1 แจ่มใส

777 ไทยยวน-คนเมือง สงวน โชติสุขรัตน์, 2464-2518. 2561 1 ศรีปัญญำ

778 นกกำงเขน : ฉบับสองภำษำ ไทย-อังกฤษ กีรติวิทโยฬำร, หลวง (ก่ี กีรติวิทโยฬำร) 2561 2 สมำคมนักแปลและล่ำมแห่งประเทศไทย

779 นำนำชำติในแผ่นดินอยุธยำ : ประวัติศำสตร์ควำมสัมพันธ์สยำมกับตะวันตก ภำสกร วงศ์ตำวัน 2561 1 ศรีปัญญำ

780 นิทำนกำรเมืองและเร่ืองส้ันของอัศนี พลจันทร. เล่ม 1 อัศนี พลจันทร,  2460-2530 2561 2 อ่ำน

781 นิทำนกำรเมืองและเร่ืองส้ันของอัศนี พลจันทร. เล่ม 3 อัศนี พลจันทร,  2460-2530 2561 2 อ่ำน

782 นิยำยรักไม่มีตอนจบ กำนต์ 2561 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

783 นิยำยรักโศกของ ป.อินทรปำลิต และเบ้ืองแรกของ พล-นิกร-กิมหงวน วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร 2561 1 แสงดำว

784 แนวทำงแก้ปัญหำกำรใช้ภำษำไทยของนักศึกษำชำวจีน มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Ou, Liufen 2561 1 -

785 ในกรงแก้ว แพลท, ซิลเวีย. 2561 1 ไลบรำร่ี เฮ้ำส์

786 ในยุคอวสำน กรุงศรีฯ ไม่เคยเส่ือม - 2561 1 มติชน

787 ในสำยธำร : รวมข้อเขียนสังสนทนำว่ำด้วยกำรประพัน อัศนี พลจันทร,  2460-2530 2561 2 อ่ำน

788 บ้ำก็บ้ำวะ! เคซ่ีย์, เคน,  ค.ศ. 1935- 2561 1 สมิต

789 บ้ำนซ่อนศพ สำววำยร ำพัน 2561 1 ส ำนักพิมพ์ Deep

790 บุกเบิกสยำม : กำรส ำรวจของพระวิภำคภูวดล (เจมส์ แมคคำร์ธี) พ.ศ. 2424-2436 วิภำคภูวดล, พระ. 2561 1 ริเวอร์ บุ๊คส์

791 บุพเพสันนิวำส รอมแพง 2561 2 แฮปป้ี บำนำนำ

792 บุรุษปรำสำทฟ้ำ ดิก, ฟิลิป เค. 2561 1 บทจร

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  37         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

793 ป. อินทรปำลิต ชีวิตของคนขำยฝัน เริงไชย พุทธำโร 2561 1 แสงดำว

794 ประชุมค ำให้กำรกรุงศรีอยุธยำ รวม 3 เร่ือง : ค ำให้กำรชำวกรุงเก่ำ, ค ำให้กำรขุนหลวงวัด... - 2561 1 แสงดำว

795 ประวัติศำสตร์ส ำเหนียก ภิญญพันธ์ุ พจนะลำวัณย์ 2561 1 มติชน

796 ปริศนำด้วงสีอ ำพัน โป, เอ็ดกำร์ อัลลัน 2561 1 นำนมีบุ๊คส์

797 ปล่อยให้ควำมเปล่ียนแปลงพำไป วินทร์ เลียววำริณ, 2499- 2561 1 113 จ ำกัด

798 ปลิวลมลวง ปิยะพร ศักด์ิเกษม 2561 2 อรุณ

799 ปำฏิหำริย์ร้ำนช ำของคุณนำมิยะ ฮิงำชิโนะ, เคโกะ, ค.ศ. 1958- 2561 1 น้ ำพุ

800 ผมใช้ควำมจ ำจับฆำตกร Baldacci, David 2561 1 น้ ำพุส ำนักพิมพ์

801 ผลัดแผ่นดินกรุงศรี พรรณี เกษกมล 2561 1 แสงดำว

802 ผุดเกิดมำลำร่ ำ อำรยำ รำษฎร์จ ำเริญสุข 2561 1 มติชน

803 แผ่นดินพระนำรำยณ์ : ตำมรอยบุคคลส ำคัญในประวัติศำสตร์ กิตติ โล่ห์เพชรัตน์ 2561 1 ส ำนักพิมพ์ บุ๊คสโตน

804 ฝำกไว้ในแผ่นดิน ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง 2561 1 B.Grimm & Co., Ltd.,

805 พงศำวดำรไทใหญ่ นรำธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระ2561 1 ศรีปัญญำ

806 พระเจ้ำตำก กษัตริย์นักกำรค้ำ และธนบุรีศรีมหำสมุทร ก ำพล จ ำปำพันธ์ 2561 1 มติชน

807 พระบรมรำชำภิเษก ฉัฐรำชมหำจักรีวงศ์ - 2561 2 มูลนิธิพระบรมรำชำนุสรณ์ พระบำทฯ

808 พระรำชพงศำวดำรกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกำลท่ี 4 ของเจ้ำพระยำทิพำกรวงศมหำโกษำธิบดี ทิพำกรวงศ์ (ข ำ บุนนำค), เจ้ำพระยำ, 2356-24132561 1 กรมศิลปำกร

809 พระรำชวงศ์จักรีสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 6 (ส่ิงท่ีข้ำพเจ้ำพบเห็น สมัยรัชกำลท่ี ๖) พูนพิศมัย ดิศกุล, หม่อมเจ้ำ, 1896-1990 2561 1 ส ำนักพิมพ์มติชน

810 พระรำชหัตถเลขำเร่ือง เสด็จประพำสล ำน้ ำมะขำมเฒ่ำ เม่ือ พ.ศ. 2451 จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ2561 1 กรมศิลปำกร

811 พระลัก พระลำม (สยำมพำกย์) ภำคท่ี 1 มำรศรี สอทิพย์ 2561 1 มหำวิทยำลัยขอนแก่น

812 พรำยพรหม รอมแพง 2561 1 บริษัท แฮปป้ี บำนำนำ จ ำกัด

813 พลเมืองก ำลังไทย - 2561 1 สถำบันพระปกเกล้ำ

814 เพลิงรักจอมมำรร้ำย หงส์ 2561 1 ส ำนักพิมพ์ เฮเลน
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หน้าท่ี  38         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

815 เพียงหน่ึงใจ เซิน, ไป๋เซ่อ 2561 2 แจ่มใส

816 ฟอลคอน, หรือ, เผชิญภัยแห่งเจ้ำพระยำวิชเยนทร์ ดำลตัน, วิลเลียม, ค.ศ. 1821-1875. 2561 1 สยำมปริทัศน์

817 ภควัทคีตำ - 2561 2 อ่ำน

818 ภำพสะท้อนเยำวชนไทยในวรรณกรรมเยำวชนรำงวัลแว่นแก้ว ประเภทนวนิยำย พ.ศ.2556-2557Lu, Zuoxi 2561 1 -

819 ภำพสะท้อนสังคมชำวประมงจำกวรรณกรรมของอัศศิริ ธรรมโชติ Liao, Weiqing 2561 1 -

820 ภำพสะท้อนสังคมไทยในเร่ืองส้ันของกนกพงศ์ สงสมพันธ์ุ พ.ศ. 2548-2550 Qin, Siyan 2561 1 -

821 ภำษำถ่ินในวรรณกรรมท้องถ่ิน ธวัช ปุณโณทก 2561 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

822 ภำษำและวัฒนธรรม วริศรำ อนันตโท 2561 1 คณะมนุษยศำสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

823 ภูษำแห่งรำชำ นำคเหรำ, 1981-  2561 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

824 มติชนบันทึกประเทศไทย ปี 2560 - 2561 2 มติชน

825 มรดกตกผลึก จักรพันธ์ุ ขวัญมงคล 2561 1 แซลมอล

826 มำยำลวง จินตวีร์ วิวัธน์ 2561 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

827 มีแค่หนูท่ีรู้ตัวหมำป่ำ McGilloway, Brian 2561 1 น้ ำพุส ำนักพิมพ์

828 เมืองท่ีมองไม่เห็น คัลวีโน, อิตำโล 2561 2 บทจร

829 เมืองมธุรส แก้วเก้ำ 2561 1 อรุณ

830 แม่บ้ำนหัวเห็ด อัศนี พลจันทร,  2460-2530 2561 2 อ่ำน

831 ไม่ลืมรักเรำ. 1.1 ติงโม่ 2561 1 อรุณ

832 ไม่ลืมรักเรำ. 1.2 ติงโม่ 2561 1 อรุณ

833 ไม่ลืมรักเรำ. 2.1 ติงโม่ 2561 1 อรุณ

834 ไม่ลืมรักเรำ. 2.2 ติงโม่ 2561 1 อรุณ

835 รักนำย My Ride รังสิมันต์ 2561 1 ส ำนักพิมพ์ Deep

836 รำงวัลท่ีปรำรถนำ เถ้ำธูป 2561 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%3B%20%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%3B%20%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%3B%20%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%3B%20%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  39         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

837 รำชส ำนักรัชกำลท่ี ๖ วรชำติ มีชูบท 2561 1 ส ำนักพิมพ์มติชน

838 รำชินีนักอ่ำน เบนเน็ตต์, อลัน, ค.ศ. 1934- 2561 1 บุ๊คโมบ้ี เพรส

839 รำมเกียรต์ิวัดโพธ์ิ พระรำชเวที (สุรพล ชิตญำโณ ป.ธ.๙ อ.ม.)2561 1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม

840 ร้ำวรำนในวำรวัน โฆษ, อมิตำฟ 2561 1 มติชน

841 รุกสยำมในพระนำมของพระเจ้ำ สปอร์แตช, มอร์กำน, ค.ศ. 1947- 2561 1 มติชน

842 เร้น ชลนิล 2561 1 ค ำต่อค ำ

843 เร่ืองเล่ำจำกปลำทูหน้ำงอ ฤทัย จงสฤษด์ิ 2561 1 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ

844 เรือนบุลลำ กวิน 2561 1 พิมพ์ค ำส ำนักพิมพ์

845 แรมนิรันดร์ พำพรำว 2561 1 Sugar Beat

846 ลักษณะกำรใช้ภำษำของช่ือร้ำนค้ำย่ำนเยำวรำช Ning, Jingsi 2561 1 -

847 ลำยรำชสีห์ พงศกร 2561 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

848 ลิขิตกำมเทพ อำริตำ 2561 1 ส ำนักพิมพ์แสงดำว

849 เล่ือมลวง พงศกร 2561 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

850 วงกตเพลิง ไรออร์แดน, ริก 2561 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

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

852 วรรณกรรมภำคอีสำน ธวัช ปุณโณทก 2561 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

853 วรรณกรรมรำงวัลพำนแว่นฟ้ำ ประจ ำปี 2561 - 2561 2 กลุ่มงำนเผยแพร่ประชำธิปไตยและกิจกรรมสภำผู้แทนรำษฎร

854 วรรณคดีวิจักษณ์ สำยวรุณ สุนทโรทก 2561 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

855 วรรณคดีวิจำรณ์ วีรวัฒน์ อินทรพร 2561 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร

856 วรรณคดีสุโขทัย น้อมนิจ วงศ์สุทธิธรรม 2561 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

857 วรรณคดีแห่งชำติ. เล่ม 2, สมัยอยุธยำ - 2561 1 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์

858 วำนน้ีท่ีสุขุมวิท ธงทอง จันทรำงศุ 2561 1 มติชน

https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1329168264?queryString=1329168264&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%2C%20%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  40         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

859 วำมงำมของชีวิต วิมล พลจันทร, 2463-2545. 2561 2 อ่ำน

860 วิเครำะห์นิทำนพ้ืนบ้ำนชนเผ่ำไป๋ เมืองต้ำหล่ี มณฑลยูนนำน สำธำรณรัฐประชำชนจีน Gao, Xilan 2561 1 -

861 วิถีชีวิตของพ่อค้ำแม่ค้ำคนไทยเช้ือสำยจีนในตลำดเก่ำเยำวรำช Chu, Lulu 2561 1 -

862 วิถึชีวิตของคนไทยสังคมเมืองท่ีสะท้อนผ่ำนในรำยกำรโทรทัศน์ "วัฒนธรรมชุบแป้งทอด" Zhao, Yanyan 2561 1 -

863 วิธีวิทยำกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทย วัชรพล วิบูลยศริน 2561 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

864 วิวัฒนำกำรหนังสือแบบเรียนวิชำภำษำไทย สิริศิระ โชคทวีกิจ 2561 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

865 ศึกสองมหำรำช สุกิจ สุวำนิช 2561 1 นำนมีบุ๊คส์

866 สมุดภำพสัตว์หิมพำนต์ - 2561 1 ส ำนักหอสมุดแห่งชำติ กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม

867 สมุดภำพเสด็จฯ เลียบมณฑลพำยัพ พ.ศ. 2469 - 2561 1 สถำบันพระปกเกล้ำ และจังหวัดเชียงใหม่

868 สร้อยหงส์แสง มำลำ ค ำจันทร์, 1952- 2561 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

869 ส่องชำดก : ควำมงำมและภูมิปัญญำในอรรถกถำชำดก สุภัค มหำวรำกร 2561 1 สันติศิริกำรพิมพ์

870 สองปี แปดเดือน กับย่ีสิบแปดคืน รัชดี, ซัลมำน 2561 2 มติชน

871 สำรกับกำรส่ือควำมหมำย สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 2561 1 บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

872 ส่ีดรุณี อัลคอตต์, หลุยซำ เมย์ 2561 1 นำนมีบุ๊คส์

873 เสมือนฝัน อิม ดำดำ 2561 1 อรุณ

874 หนังสือ/เมืองเล็ก/ควำมรัก นักอ่ำนชำวโบรกเคนวีลแนะน ำ บีวอลล์, คำรีน่ำ, ค.ศ. 1983- 2561 1 ก ำมะหย่ี

875 หนังสือรวมเร่ืองส้ันเกำหลีของนักเขียนคิมดงอิน - 2561 1 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

876 หนังสืออ่ำนเพ่ิมเติม มำนะ มำนี ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน2561 1 องค์กำรค้ำของ สกสค.

877 หนังสืออ่ำนเพ่ิมเติม มำนะ มำนี ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน2561 1 องค์กำรค้ำของ สกสค.

878 หนังสืออ่ำนเพ่ิมเติม มำนะ มำนี ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน2561 1 องค์กำรค้ำของ สกสค.

879 หนังสืออ่ำนเพ่ิมเติม มำนะ มำนี ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน2561 1 องค์กำรค้ำของ สกสค.

880 หน่ึงบวกหน่ึงเป็นเรำ มอยส์, โจโจ้,  ค.ศ. 1969- 2561 1 บริษัท เอิร์นเนส พับลิชช่ิง จ ำกัด
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  41         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

881 หยดเลือด จำรึก และแท่นพิมพ์ : ว่ำด้วยควำมรู้/ควำมจริงของชนช้ันน ำสยำม พ.ศ. 2325-2411ทวีศักด์ิ เผือกสม 2561 1 Illuminations Editions

882 หลงธรรม เสือนอนพิง 2561 2 บริษัท พีค กำรพิมพ์ จ ำกัด

883 หลักและแนวปฏิบัติกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล - 2561 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

884 หวำนร้ำยละลำยรัก ณพรรษธ์สรฌ์ 2561 1 Sugar Beat

885 หัวโขน : สัญลักษณ์แห่งรำมเกียรต์ิ (ฉบับสุดคุ้ม) นฤทธ์ิ วัฒนภู 2561 1 วำดศิลป์

886 หำกหัวใจไม่สำมัญ ปำมุก, ออร์ฮำน, ค.ศ. 1952- 2561 1 มติชน

887 เหตุกำรณ์กรุงสยำม เอนก นำวิกมูล 2561 1 แสงดำว

888 อย่ำเรียกฉันว่ำนังแพศยำ หลิว, เจ้ินอว๋ิน 2561 1 มติชน

889 อยุธยำ มำจำกไหน? สุจิตต์ วงษ์เทศ 2561 1 นำตำแฮก

890 อยุธยำในย่ำนกรุงเทพฯ : ศิลปกรรมท่ีสัมพันธ์กับแม่น้ ำล ำคลอง ประภัสสร์ ชูวิเชียร. 2561 1 มติชน

891 อำรักษ์ลวง ปองวุฒิ 2561 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

892 ฮองเฮำอัปลักษณ์ ธำนี ปิยสุข 2561 1 โนเบ้ิลบุ๊คส์

893 ไฮด้ี สไปรี, โจฮันนำ 2561 1 นำนมีบุ๊คส์

894 [K]-GENT ร้ำยข้ันสุด...สุภำพบุรุษสองหน้ำ แสตมป์เบอร่ี 2560 1 แจ่มใส

895 10 ทศวรรษธงชำติไทย (พ.ศ. 2460- พ.ศ. 2560) ว. อ ำพรรณ 2560 2 แสงดำว

896 16 องศำเหนือ วินทร์ เลียววำริณ, 2499- 2560 1 113 จ ำกัด

897 89 ค ำสอนของพ่อ บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 2560 3 บริษัท ทสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)

898 ๘๙ เร่ืองรำวพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี ๙ : ธ สถิตในดวงใจตรำบนิรันดร์ - 2560 3 บริษัทวิริยำธุรกิจ

899 99 พระรำชด ำรัส พระบรมรำโชวำท ค ำสอนของพ่อหลวง - 2560 3 ธนบรรณ ปินเกล้ำ

900 99 พระรำชอำรมณ์ขันของในหลวง - 2560 3 ธนบรรณ ปินเกล้ำ

901 A final farewell : เสด็จสู่สวรรคำลัย ณ กำฬ เลำหะวิไลย 2560 3 Bangkok Post

902 Heart work : 70 artworks inspired by the life and works of King Bhumibol Adulyadej. - 2560 3 Happening
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  42         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

903 Imagine แปะรักกลำงใจยัยข้ีมโน บิวบิว 2560 1 แจ่มใส

904 Mirror กระจกส่ังตำย ภำคินัย กสิรักษ์ 2560 1 โซฟำ พับลิชช่ิง

905 Past ปัญญำอดีต ภิญโญ ไตรสุริยธรรมำ 2560 1 Openbooks

906 The Majestic Splendour รฤกวันวำน สถำนแห่งประวัติศำสตร์ บรมนำถบพิตร - 2560 3 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จ ำกัด

907 กรงกรรม นิพนธ์ เท่ียงธรรม, 2521- 2560 2 แสงดำว

908 กลวิธีกำรแต่งและแนวคิดในนวนิยำยสำหรับเยำวชนท่ีได้รับรำงวัลแว่นแก้ว พ.ศ. 2557 Luo, Yan 2560 1 -

909 กษัตริย์นักพัฒนำแห่งโลก พลำดิศัย สิทธิธัญกิจ. 2560 3 บันทึกสยำม

910 กำโบ มำร์เกซ, กำเบรียล กำร์เซีย 2560 1 นำคร

911 กำรเปรียบเทียบวัฒนธรรมชนเผ่ำอำข่ำของประเทศไทยและชนเผ่ำฮำหนีของสำธำรณรัฐ... Li, Houjie 2560 1 -

912 กำรแปลให้เก่ง : คู่มือนักแปลมืออำชีพ ผ่องศรี ลือพร้อมชัย 2560 1 สมำคมนักแปลและล่ำมแห่งประเทศไทย

913 กำรเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจำกหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรส่ือสำรภำษำไทย... Fan, Chunxia 2560 1 -

914 กำรวิเครำะห์ตัวละครในนวนิยำยแปลชุดบุรุษบูรพำท ำเนียบหลำงหย Tang, Qiuyun 2560 1 -

915 กำรวิเครำะห์สำรคดีท่องเท่ียวเส้นทำงสำยไหม พ.ศ. 2546-2558 Chen, Gangwei 2560 1 -

916 กำรศึกษำเปรียบเทียบวัฒนธรรมชนเผ่ำลีซอ : กรณีศึกษำชนเผ่ำลีซอจังหวัดเชียงใหม่… Zhu, Wanying 2560 1 -

917 กีรติฉำยำลักษณ์ เอนก นำวิกมูล. 2560 2 พิมพ์ค ำ

918 กุณฑลสวำท พงศกร จินดำวัฒนะ 2560 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

919 กุลสตรีศรีสยำม : สง่ำงำมทุกกำลสถำน พฤทธิสำณ ชุมพล, หม่อมรำชวงศ์ 2560 1 สถำบันพระปกเกล้ำ

920 กุหลำบแด่เอมิลีและเร่ืองส้ันคัดสรรอ่ืนๆ โฟล์คเนอร์, วิลเลียม 2560 1 ไลบรำร่ี เฮ้ำส์

921 ขวัญเรือน [ฉบับพิเศษ ตุลำคม 2560] ปีท่ี 49 ฉบับท่ี 1100 ตุลำคม 2560 - 2560 1 ศรีสยำมกำรพิมพ์

922 ข้ำมเมฆำ กฤษณำ อโศกสิน 2560 1 เพ่ือนดี

923 ข้ำมห้วงมหรรณพ - 2560 3 มูลนิธิโนอ้ิง บุดด้ำ เพ่ือกำรปกป้องพระพุทธศำสนำ

924 ขุมทรัพย์สุดปลำยฝัน คูเอลญู, เปำโล 2560 1 เอโนเวล

https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1043958327?queryString=1043958327&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%2C%202521-%22%20AND%20au%3D%221978%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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หน้าท่ี  43         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

925 เขียนเพ่ือเรียนรู้ : ปกิณกะบทควำมภำษำและวรรณกรรมเพ่ือกำรศึกษำ สิระ สมนำม 2560 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ศูนย์ฯ

926 คติชนคนไทในวัฒนธรรมข้ำว - 2560 1 สถำบันไทยศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

927 ควำมเช่ือโบรำณ : กุศโลบำยเพ่ือกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีสติ - 2560 1 กอแก้ว

928 ควำมเปล่ียวดำยอันกึกก้องเกินต้ำน ฮรำบัล, โบฮุมิล 2560 1 บุ๊คโมบ้ี

929 ควำมฝันคร้ังท่ี สอง วินิตำ ดิถียนต์, คุณหญิง, 2492- 2560 1 อรุณ

930 ค ำ เคร่ืองมือช่วยกำรเขียน รงค์ ประพันธ์พงศ์ 2560 1 สถำพรบุ๊คส์

931 คุณย่ำติดไลน์ คุณยำยติดเฟซ ชมัยภร แสงกระจ่ำง. 2560 1 คมบำง

932 คู่ขวัญชีวำ ฐิญำดำ 2560 1 พิมพ์ค ำ

933 คู่มือนักเขียน จรูญพร ปรปักษ์ประลัย. 2560 1 แสงดำว

934 เคร่ืองถ้วยเบญจรงค์และลำยน้ ำทอง Rooney, Dawn 2560 1 ริเวอร์ บุ๊คส์

935 เคล็ดวิชำแปล ศิลปะกำรแปลบันเทิงคดี สถำพร ฉันท์ประสูตร 2560 1 สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล

936 งำนพระเมรุ : ศิลปสถำปัตยกรรม ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรมเก่ียวเน่ือง - 2560 6 มติชน

937 จดหมำยถึงกนกพงศ์ ขจรฤทธ์ิ รักษำ 2560 1 ส ำนักพิมพ์บ้ำนหนังสือ

938 จดหมำยเหตุของมองซิเออร์เซเบเรต์ เดอ บูเล, โคลด์ เซเบเรต์ 2560 1 ศรีปัญญำ

939 จดหมำยเหตุควำมทรงจ ำของกรมหลวงนรินทรเทวี พิมพ์พร้อมกับฉบับเพ่ิมเติม (พ.ศ. 2310-2381)...นรินทรเทวี, กรมหลวง 2560 1 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์ กรมศิลปำกร

940 จอมนำงกระชำกวิญญำณ เย็นวันศุกร์ 2560 1 Princess

941 จอมนำงวังหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : รวมพระนำมและพระประวัติสมเด็จพระชำยำเจ้ำแห่ง...กัลยำ เก้ือตระกูล 2560 1 ศรีปัญญำ

942 จำกรัชกำลท่ี 5 ถึงรัชกำลท่ี 9 : อีกย่ำงก้ำวของพระบรมเดชำนุภำพ สมโชติ อ๋องสกุล, 2496- 2560 3 ศูนย์ล้ำนนำศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์ ม.เชียงใหม่

943 จีน-ไทยผูกพันฉันพ่ีน้อง สมยศ ศุภกิจไพบูลย์. 2560 1 ย้อนรอย

944 เจ้ำเมือง อำจินต์ ปัญจพรรค์. 2560 1 มติชน

945 เจ้ำแม่ อำจินต์ ปัญจพรรค์. 2560 1 มติชน

946 เจ้ำแห่งรัตติกำล วิมล ศิริไพบูลย์, 2479- 2560 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  44         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

947 ชนชำติไทในประเทศจีน : บทอภิปรำยจำกกำรสัมมนำวิชำกำร วันท่ี 21 ตุลำคม พ.ศ. 2557... - 2560 1 สร้ำงสรรค์

948 ชันสูตรประวัติศำสตร์เม่ือครำวสวรรคต เอกชัย โควำวิสำรัช 2560 3 ส ำนักพิมพ์มติชน

949 ชำยแพศยำ วินิตำ ดิถียนต์, คุณหญิง, 2492- 2560 1 อรุณ

950 เชอร์ล็อก โฮล์มส์. ชุด คดีอัตลักษณ์ ดอยล์, อำร์เธอร์ โคแนน, เซอร์, คศ 1859-1930 Sir2560 1 แอร์โรว์ คลำสลิกบุ๊คส์

951 ซ่อนไว้ในหลืบของกำลเวลำ : มิติชีวิตท่ีไม่ได้เขียนไว้ของ ส. ศิวรักษ์ - 2560 1 ส ำนักพิมพ์ศึกษิตสยำม

952 ดนตรี กีฬำ ศิลปะ พ่อหลวงของแผ่นดิน กิตติ โล่ห์เพชรัตน์ 2560 1 ก้ำวแรก

953 ดวงใจรำษฎร์นิรันดร์ เพชรยุพำ บูรณ์สิริจรุงรัฐ. 2560 1 ณ เพชร

954 ดวงใจรำษฎร์นิรันดร์ เพชรยุพำ บูรณ์สิริจรุงรัฐ. 2560 1 ณ เพชร

955 ดำร์ตำญังกับสำมทหำรเสือ ดูมำส์, อเล็กซังเดอร์, ค.ศ.1802-1870. 2560 1 มติชน

956 ดำวสุนัข โจนส์, ไดอำน่ำ วินน์ 2560 1 เวิร์ด วอนเดอร์

957 ดุจเรือนใจ เอ้ืองอลิน 2560 1 พิมพ์ค ำ

958 เดอะ เกรท วอลล์ มอร์ริส, มำร์ก 2560 2 เลเจ้นด์ บุ๊คส์

959 เดินเล่นในสวนดอกไม้ : กำรผลิใบของชีวิต ควำมรัก และควำมหวัง อรสม สุทธิสำคร 2560 1 เรือนพิมพ์แม่ชอบ

960 ตะเกียงกลำงพำยุ จุฬำมณี 2560 2 JFC-Books

961 ตำมรอยควำมดีพระรำชำผู้เป็นท่ีรักของแผ่นดิน อ้อม ประนอม. 2560 2 สวนอักษรพร้ินต้ิง

962 ตำสว่ำงกับรัชกำรท่ี 4 ไชยันต์ ไชยพร 2560 1 มติชน

963 เติบโตงดงำมตำมรอยพ่อ : เล่น..เรียนรู้..คิด..ท ำ ตำมแบบอย่ำงในหลวงรัชกำลท่ี 9 ถนอมวงศ์ ล้ ำยอดมรรคผล. 2560 4 พำส เอ็ดดูเคช่ัน

964 ถ้อยค ำส ำนวนล้ำนนำ. เล่ม 1 สน่ัน ธรรมธิ 2560 1 ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่,

965 ถึง ลูกชำยเล็ก : พระรำชหัตถเลขำรัชกำลท่ี ๕ และลำยพระหัตถ์ สมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ภูวนำถ กรมหลวงพิษณุโลกประชำนำถChulalongkorn,$cKing of Siam, 1853-1910,2560 1 ส ำนักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์

966 ทฤษฎีกับกำรวิจำรณ์ศิลปะ : ทัศนะของนักวิชำกำรไทย - 2560 2 นำคร

967 ทฤษฎีวรรณคดีวิจำรณ์ตะวันตก ในคริสต์ศตวรรษ ท่ี 20 สุรเดช โชติอุดมพันธ์ 2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

968 ท่ำมกลำงประชำชน : เร่ืองเล็กๆในรัชสมัยอันย่ิงใหญ่ วินทร์ เลียววำริณ. 2560 4 บริษัท 113 จ ำกัด

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%2C%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%2C%20%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%2C%20%E0%B8%84%E0%B8%A8%201859-1930%22%20AND%20au%3D%22Sir%22%20AND%20au%3D%221859-1930%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  45         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

969 ทุกควำมลับคือควำมจริง น้ิวกลม 2560 1 Koob

970 เทคนิคกำรใช้สถิติเพ่ือกำรวิจัย ชูศรี วงศ์รัตนะ 2560 1 อมรกำรพิมพ์

971 เทคนิคกำรสร้ำงเคร่ืองมือวิจัย : แนวทำงกำรน ำไปใช้อย่ำงมืออำชีพ ชูศรี วงศ์รัตนะ 2560 1 อมรกำรพิมพ์

972 เทพพยำกรณ์ทมิฬ ไรออร์แดน, ริก 2560 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

973 เทพพยำกรณ์ผู้ซ่อนเร้น ไรออร์แดน, ริก 2560 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

974 เทวษไห้หำจำบัลย์ พระม่ิงขวัญสถิตในใจชน - 2560 1 ประชำชำติ

975 เทศกำลเช็งเม้ง : กรณีศึกษำเปรียบเทียบพิธีกรรมของขำวไทยเช้ือสำยแต้จ๋ิวในจังหวัด... Lan, Yandan 2560 1 -

976 เทิดไว้เหนือเกล้ำชำวไทย - 2560 2 ไทยคูน-แบรนด์เอจ โฮฃลด้ิง

977 ไทยในสำยตำเพ่ือนบ้ำน - 2560 1 มติชน

978 ธ ประทับในใจชนตรำบนิรันดร์ : นิตยสำรแพรวฉบับพิเศษ - 2560 3 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

979 ธ สถิตดุสิดำลัย - 2560 1 โรงพิมพ์ไอดี ออล ดิจิตอลพรินท์ จ ำกัด

980 ธ เสด็จสวรรคำลัย - 2560 3 มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต

981 ธนบัตรรัชกำลท่ี 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหำกษัตริย์และควำมเป็นไทย - 2560 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

982 ธรรมเนียมควำมเช่ือญ่ีปุ่นในวรรณกรรมสมัยเฮอัน อรรถยำ สุวรรณระดำ 2560 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

983 นครคนนอก พลัง เพียงพิรุฬห์ 2560 1 นิดจะศิลป์

984 นบพระภูมิบำล : สมุดประชุมภำพ งำนออกพระเมรุมำศ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี ๙...- 2560 3 งำนดี

985 นวมินทรำธิรำชรฤก ปิติรัชต์ จูช่วย 2560 1 ปำรำมิตำ

986 นักแสดงสด สำคร พูลสุข 2560 2 แพรวส ำนักพิมพ์

987 นำกพัทธ์ ทมยันตี 2560 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

988 นำงสิบสอง-พระรถเมรีศึกษำ กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติเร่ือง ขับนิทำนนำงสิบสอง...2560 1 คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

989 นำนำผู้คน เอนก นำวิกมูล, 2496- 2560 1 แสงดำว

990 นำย ก.ศ.ร. กุหลำบแห่งกรุงสยำม บุญพิสิฐ ศรีหงส์ 2560 2 มติชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  46         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

991 นิทำนกำรเมืองและเร่ืองส้ันของอัศนี พลจันทร. เล่ม 2 อัศนี พลจันทร,  2460-2530 2560 2 อ่ำน

992 นิทำนชำวไร่ สวัสด์ิ จันทนี 2560 2 ส ำนักพิมพ์ศยำม

993 นิทำนแห่งควำมส ำเร็จ ภูษิตำ สังสนำ 2560 1 ปรำชญ์

994 นิยำยรักในรำชส ำนักฝ่ำยใน เลียวโนเวนส์, แอนนำ แฮเรียต, ค.ศ. 1831-19152560 1 ไชน์ พับลิชช่ิง เฮ้ำส์

995 นึกนอกร้ัว : ข้อคิดเห็นเชิงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมผ่ำนกำรเดินทำงห่ำงสยำมประเทศ วลัยลักษณ์ ทรงศิริ. 2560 2 มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ุ

996 เนินนำงวีนัส นิน, อนำอิส 2560 1 ไลบรำร่ี เฮ้ำส์

997 ในดวงใจนิรันดร์ ธัมม์ ศิริพรมรินทร์ 2560 3 บริษัท สกำยบุ๊กส์ จ ำกัด

998 ในหลวงของเรำ เสด็จสู่สรวงสวรรค์ - 2560 3 สยำมกีฬำ สยำมดำรำ

999 ในหลวงรัชกำลท่ี 9 พัชรำ โพธ์ิกลำง 2560 2 อมรินทร์คอมมิกส์

1000 บนแผ่นดินแหลมทองร้อยบ้ำนร้อยเมืองประวัติศำสตร์ไทยก่อนก ำเนิดอยุธยำ : จำกอดีตถึง... ภำสกร วงศ์ตะวัน 2560 2 ศรีปัญญำ

1001 บ่อเกิดแห่งรำมเกียรต์ิ มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ,…2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1002 บันทึกประวัติศำสตร์หน้ำใหม่ รัชกำลท่ี 10 แห่งบรมรำชจักรีวงศ์ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำ... - 2560 1 ปัญญำชน

1003 บันทึกสุดท้ำยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคำลัย : พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช - 2560 3 ย้อนรอย

1004 บันทึกองค์หญิงจ ำเป็น เฟิงเหม่ยหลิง 2560 2 Princess

1005 บุปผำกลำงวสันต์ นำย่ำ 2560 1 Princess

1006 บุปผำในกุณฑีทอง หวำง, ฉี เชง 2560 1 ศรีปัญญำ

1007 บุปผำในกุณฑีทอง หวำง, ฉี เชง 2560 1 ส ำนักพิมพ์ดอกหญ้ำ

1008 บุรุษเรืองนำม - 2560 1 กรมศิลปำกร, กระทรวงวัฒนธรรม

1009 บุหงำซำกุระ วรำวุธ 2560 1 บริษัท สันสกฤต จ ำกัด

1010 เบญจมำศสีเลือด แบรชต์, แมรี ลินน์ 2560 1 บริษัท สันสกฤต จ ำกัด

1011 แบบส่ังสอนเสือป่ำและลูกเสือ มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ,…2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1012 โบ๊เบ๊ วรำภำ 2560 1 แสงดำว
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  47         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1013 ประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสำนลุ่มน้ ำโขง ปฐม หงษ์สุวรรณ 2560 1 สถำบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสำน ม.มหำสำรคำม

1014 ประมวลภำพพระรำชประวัติและพระรำชกรณียกิจ ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร พ.ศ. 2511- 2560 1 ส ำนักรำชเลขำธิกำร

1015 ประวัติศำสตร์ไทย รงรอง วงศ์โอบอ้อม 2560 1 ทอร์ซ

1016 ประวัติศำสตร์นอกต ำรำ : สยำมรัฐตำมทรรศนะโลกตะวันตก ไกรฤกษ์ นำนำ. 2560 2 มติชน

1017 ประวัติศำสตร์และควำมเป็นมำของประเทศไทย 76+1 จังหวัด ดำณุภำ ไชยพรธรรม 2560 1 กอแก้ว

1018 ปรีชำวิทรรศน์ : มุมมองภำษำไทย ปรีชำ ช้ำงขวัญยืน, 2490-2558. 2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1019 ป้อนคู่สู่ขวัญ คริสโซเพรส 2560 2 แจ่มใส

1020 ปัญหำครอบครัวในสังคมไทย : ภำพสะท้อนกำรนวนิยำยไทย ช่วง พ.ศ.2508-2557 Mo, Lingfen 2560 1 -

1021 ปำฏิหำริย์แห่งดังเคิร์ก ลอร์ด, วอลเตอร์ 2560 1 เลเจ้นด์ บุ๊คส์

1022 แผ่นดินโดยใด ชมัยพร แสงกระจ่ำง 2560 2 ส ำนักพิมพ์คมบำง

1023 พจนำนุกรมภำษำโครำช เมตต์ เมตต์กำรุณ์จิต 2560 1 ยืนหยัดชัดเจน

1024 พระชำยำร่ัวซี นิจนิรันดร์ 2560 3 Princess

1025 พระพำยทำยรัก เฌอมำ 2560 1 พิมพ์ค ำ

1026 พระมหำกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกำลท่ี 1 - รัชกำลท่ี 9) อุดม เชยกีวงศ์ 2560 1 แสงดำว

1027 พระมหำกษัตริย์แห่งสยำม - 2560 1 ดวงกมลพับลิชช่ิง

1028 พระเมรุมำศ - 2560 3 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

1029 พระรำชประวัติ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ...ชำลี เอ่ียมกระสินธ์ุ 2560 1 บริษัท ไอเดีย พร้ินต้ิง 2013 จ ำกัด

1030 พระรำชประวัติในหลวงรัชกำลท่ี 9 ตำมรอยพระบำทรำชำโพธิสัตวธรรม กฤษดำภินิหำรแห่ง... วรทัศน์ วัชรวสี. 2560 1 วสี ครีเอช่ัน

1031 พระรำชพิธีสิบสองเดือน จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ 2560 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์

1032 พระศรีสรรเพชญ์ : ไม่ถูกไฟเผำลอกทอง ตอนกรุงแตก รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล 2560 2 มติชน

1033 พรุ่งน้ีผมจะเดตกับเธอคนเม่ือวำน นะนะสุกิ, ทะคะฟุมิ 2560 1 Maxx Publishing

1034 พลวัตทำงสังคมและวัฒนธรรมผู้ไทกะตำก บ้ำนโนนหอม ปกกสิณ ชำทิพฮด 2560 1 สำขำวิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  48         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1035 พ่อของแผ่นดิน - 2560 3 อมรินทร์

1036 พ่อและแผ่นดิน สถิตในหัวใจรำษฎร์ - 2560 1 สมำคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

1037 พักตร์อ ำพรำง ปองวุฒิ รุจิระชำคร 2560 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

1038 พัฒนำกำรเขียนภำษำไทย ชนกพร อังศุวิริยะ 2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1039 พันแปดร้อยไมล์จำกพม่ำสู่สยำม : ปฏิบัติรำชกำรลับในเมืองเชียงตุง ยังฮัสแบนด์, ยอร์ช 2560 1 ริเวอร์ บุ๊คส์

1040 พิชิต TOPIK ใน 30 วัน วิทิยำ จันทร์พันธ์ 2560 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1041 พิพิธภัณฑ์แห่งควำมไร้เดียงสำ ปำมุก, ออร์ฮำน 2560 1 มติชน

1042 พิพิธภัณฑ์แห่งควำมไร้เดียงสำ ปำมุก, ออร์ฮำน, ค.ศ. 1952- 2560 1 มติชน

1043 พูดญ่ีปุ่นไฟแลบ จันแพรว บัวแสงธรรม 2560 1 อมริทร์

1044 เพชรน้ ำผ้ึง ณพรรษธ์สรฌ์ 2560 1 สถำพรบุ๊คส์

1045 เพลงของพ่อ : บันทึกบทเพลงแทนหัวใจบอก...รักพ่อ - 2560 1 วรรณสำส์น

1046 ภรรยำเจ้ำ เฌอมำ 2560 1 พิมพ์ค ำ

1047 ภำพเก่ำกรุงเทพฯ เอนก นำวิกมูล. 2560 1 พิมพ์ค ำ

1048 ภูมิทัศน์ภำษำในล้ำนนำ ภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง 2560 1 (งำนส ำนักพิมพ์) มหำวิทยำลัยแม่โจ้

1049 มติชนบันทึกประเทศไทย ปี 2559 - 2560 1 มติชน

1050 มนุษย์/หมำป่ำ เฮสเส, เฮอร์มำนน์ 2560 1 ย้อนรอย

1051 มหำชนกชำดก สุภฤกษ์ บุญกอง 2560 2 บริษัท สกำยบุ๊กส์ จ ำกัด

1052 มำยำมนุษย์เทียม - 2560 2 นำนมีบุ๊คส์

1053 มุมมองใหม่สมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรีตำกสินมหำรำช ชำญวิทย์ เกษตรศิริ 2560 1 มูลนิธิโตโยต้ำประเทศไทย

1054 เมฆของพระรำชำ - 2560 2 บริษัท สกำยบุ๊กส์ จ ำกัด

1055 เมียคืนแรม เทียนธีรำ 2560 1 -

1056 เม่ือถึงกำลผลัดแผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ก.เมฆสวัสด์ิ 2560 2 ลูกบำศก์ห้ำสิบส่ี

https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1329168046?queryString=1329168046&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  49         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1057 แมนดรำกอร่ำ ของ นิโคโล แมคเคียวเวลลี แมคเคียวเวลลี, นิโคโล, ค.ศ. 1469-1527 2560 1 ศยำม

1058 ยอดมนุษย์ดำวเศร้ำ องอำจ ชัยชำญชีพ 2560 1 เป็ดเต่ำควำย

1059 ยอดหญิงหมอเทวดำ อว่ี, จ๋ิวฮวำ 2560 7 แจ่มใส

1060 โยเซฟิเนอ นักร้องสำวหรือประชำกรหนูและเร่ืองส้ันคัดสรรอ่ืนๆ คำฟคำ, ฟรันซ์. 2560 1 ไลบรำร่ี เฮ้ำส์

1061 รสถ้อยร้อยวัน ร ำพันพิลำป อรุณ สัมพันธวิวัฒน์ 2560 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1062 รหัสนำงฟ้ำ ลัลลำบำย 2560 1 พิมพ์ค ำ

1063 รอยย้ิมของพระรำชำ แม่เอ๋ย 2560 3 ก้อนเมฆ

1064 รอยย้ิมของพ่อ ธวัชพงศ์ ต้ังสัจจะพจน์ 2560 1 บริษัท มีเดียโซนพร้ินท์ต้ิง จ ำกัด

1065 ระเบียบวิธีวิจัย จำกแนวคิด ทฤษฎี สู่ภำคปฏิบัติ วนิดำ วำดีเจริญ. 2560 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1066 ระยะห่ำงบนโต๊ะกินข้ำวของแม่และบทสนทนำบนช้ันหนังสือสุงระดับสำยตำ - 2560 2 ศรีปัญญำ

1067 รักท่ีสุดคือ ในหลวง ห่วงท่ีสุดคือ แผ่นดิน - 2560 3 ดอกหญ้ำ

1068 รักระหว่ำงรบ สไตน์เบค,จอหน์. 2560 1 นำคร

1069 รัชกำลท่ี 10 ยุคทองแห่งสยำม ชำววิไล กฤษณะ พรำหมณ์ 2560 1 ธงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

1070 รำชสกุลสยำม กัลยำ เก้ือตระกูล 2560 1 ศรีปัญญำ

1071 รำชสรีรำนุสรณีย์ - 2560 1 บริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิงจ ำกัด (มหำชน)

1072 รำชำเหนือรำชัน ว.วชิรเมธี 2560 3 สัปปำยะ

1073 รำมเกียรต์ิวัดพระแก้วเขียนใหม่สมัยรัชกำลท่ี 7 รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล 2560 2 มติชน

1074 รำหูอมจันทร์. Vol.18, ชีวิตควำมเร็วสูญ - 2560 1 นำคร

1075 ร ำลึกถึงเจ้ำพระยำพระเสด็จสุเรนทรำธิบดี (หม่อมรำชวงศ์เปีย มำลำกุล) - 2560 1 กระทรวงศึกษำธิกำร

1076 ร่ืนรักรมย์ลวง @ หัวหิน ก่ิงฉัตร 2560 1 ลูกองุ่น

1077 รุ่นพ่ี วิศิษฏ์ ศำสนเท่ียง 2560 1 สถำพรบุ๊คส์

1078 รู้ไปหมดเร่ืองไดโนเสำร์ ฮีน่ำ, เบลค 2560 1 อมรินทร์คอมมิกส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  50         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1079 รู้ไปหมดเร่ืองต ำนำนเทพเจ้ำ ฮีน่ำ, เบลค 2560 1 อมรินทร์คอมมิกส์

1080 รู้ไปหมดเร่ืองแมลง กลีสัน, แคร์ร่ี 2560 1 อมรินทร์คอมมิกส์

1081 รู้ไปหมดเร่ืองอวกำศ เบกเคอร์, เฮเลน 2560 1 อมรินทร์คอมมิกส์

1082 รู้ไปหมดเร่ืองอียิปต์โบรำณ บอยเยอร์, คริสพิน 2560 1 อมรินทร์คอมมิกส์

1083 เร่ืองเท่ียวเมืองพระร่วง มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ,…2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1084 เร่ืองเล่ำพ้ืนบ้ำนไทย ในโลกท่ีเปล่ียนแปลง - 2560 1 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)

1085 เร่ืองเล่ำและต ำนำนอยุธยำ : อำณำจักรสยำมสมัยรุ่งเรือง วัฒนำ ภำคสถำพร 2560 1 ศรีปัญญำ

1086 ล้อเกวียนบนหลังคำโรงเรียน De Jong, Meindert, 1906-1991 2560 2 ทับหนังสือ

1087 ล้อมใจไว้ด้วยรัก ทักษำวำรี 2560 1 ค ำมัก

1088 ลำยกินรี พงศกร จินดำวัฒนะ 2560 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

1089 ลำยเหมรำช พงศกร 2560 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

1090 ลืมตำต่ืนอีกคร้ัง ในเวลำอันสมควร ปองวุฒิ รุจิระชำคร  2560 2 แพรวส ำนักพิมพ์

1091 ลุ่มเจ้ำพระยำ รำกเหง้ำแห่งสยำมประเทศ ศรีศักร วัลลิโภดม. 2560 2 มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ุ

1092 ลูกชำยฉันใส่ส้นสูง ทำร์นีย์, จูล่ี 2560 1 บริษัท สันสกฤต จ ำกัด

1093 เลำะเลียบร้ัววัง : 15 พระรำชวังส ำคัญในเมืองไทย บุญชัย ใจเย็น 2560 1 ปรำชญ์

1094 วงศ์แห่งมงกุฏ. เล่ม 1 สมประสงค์ ทรัพย์พำ 2560 1 ส ำนักพิมพ์ 2325

1095 วงศำวิทยำของอิเหนำ : ปัญหำเร่ืองล้ิน ควำมล่ืนไหลของสัญญะ และกำรเดินทำงสู่โลกของปันหยีทวีศักด์ิ เผือกสม 2560 1 ยิปซี กรุ๊ป

1096 วรรณกรรมศำสนำ ทวีศักด์ิ ญำณประทีป 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1097 วัด - เจดีย์ ในและนอกเกำะกรุงศรีอยุธยำ สันติ เล็กสุขุม 2560 3 มติชน

1098 วัด-วัง ในพระรำชประสงค์พระจอมเกล้ำฯ พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ 2560 1 มติชน

1099 วันสวรรคตพระมหำกษัตริย์ไทย พิมำน แจ่มจรัส. 2560 2 แสงดำว

1100 วันสุดท้ำยของนักโทษประหำร ฮูโก, วิคเตอร์, ค.ศ. 1802-1885. 2560 1 มติชน

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


ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  51         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1101 วำสนำชะตำรัก ช่ือถง 2560 1 ลูกองุ่น

1102 วิกฤตกำรณ์วังหน้ำ เหตุทุรยศบนแผ่นดินสยำม เพลิง ภูผำ 2560 1 สยำมควำมรู้

1103 วิเครำะห์วรรณกรรมท้องถ่ินเชิงเปรียบเทียบ ธวัช ปุณโณทก 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1104 วินทร์-วินทร์ Situation วินทร์ เลียววำริณ. 2560 1 บริษัท 113 จ ำกัด

1105 วิวัฒนำกำรลำยไทย น.ณ ปำกน้ ำ 2560 2 เมืองโบรำณ

1106 วิวำห์โค้งสุดท้ำย อุมำริกำร์ 2560 1 พิมพ์ค ำ

1107 วิวำห์สุดพร้ิง อัญชรีย์ 2560 1 แจ่มใส

1108 วีรชนพ้ืนถ่ินไทย. เล่ม 1 โสมชยำ ธนังกุล 2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1109 แว่นวรรณคดี ทฤษฎีร่วมสมัย ธัญญำ สังขพันธำนนท์. 2560 1 นำคร

1110 ศัพท์เก่ำ หนังสือเก่ำ เอนก นำวิกมูล, 2496- 2560 1 แสงดำว

1111 ศำสตร์กำรสอนภำษำไทยในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ รุ่งฤดี แผลงศร. 2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1112 ศิลปวัฒนธรรม [ฉบับพิเศษ ตุลำคม 2560] ปีท่ี 38 ฉบับท่ี 12 ตุลำคม 2560 - 2560 3 งำนดี

1113 สถิต ณ สรวงสวรรค์นิรันดร พลำดิศัย สิทธิธัญกิจ. 2560 3 บันทึกสยำม

1114 สถิติเชิงบรรยำยกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกรำฟิกทำงสถิติด้วยกำรเขียนโปรแกรม R เบ้ืองต้นอำนนท์ ศักด์ิวรวิชญ์ 2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1115 สมุดภำพจดหมำยเหตุงำนพระเมรุมำศและงำนพระเมรุในสมัยกรุงรัตน์โกสินทร์ - 2560 1 ส ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร

1116 สมุดภำพสยำมเรเนซองส์ : ควำมทรงจ ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์.$nเล่ม 1 ภัคภรจันท์ เกษมศรี 2560 1 สยำม เรเนซองส์

1117 สยำมกับมหำสงครำมโลกคร้ังท่ี 1 : ประวัติศำสตร์สำกล Hell, Stefan 2560 1 ส ำนักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์

1118 สร้ำงบ้ำนแปงเมือง ศรีศักร วัลลิโภดม. 2560 2 มติชน

1119 สวัสดีปีใหม่ ณิชำดำ ทวีศิลป์ 2560 1 ส ำนักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์

1120 สองเรำในควำมทรงจ ำ Martin, Charles, 1969-  2560 1 แพรวส ำนักพิมพ์ อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์พับลิชช่ิง

1121 สะใภ้คนจีน จเด็จ ก ำจรเดช 2560 1 ผจญภัยส ำนักพิมพ์

1122 สัญญำณสังหรณ์ เบ็นเดอร์, เอมี 2560 1 ก ำมะหย่ี

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  52         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1123 สำยลับ - 2560 1 เอโนเวล

1124 ส ำนึกของช้ำง มิสซีรอลี, มำร์โค 2560 1 ก ำมะหย่ี

1125 สิงโตนอกคอก จิดำนันท์ เหลืองเพียรสมุท 2560 2 แพรวส ำนักพิมพ์

1126 ส่ีซนผจญธรรม จิตประภัสสร 2560 1 จรัลสนิทวงศ์กำรพิมพ์

1127 ส่ีธำตุผงำดธรรม จิตประภัสสร 2560 1 จรัลสนิทวงศ์กำรพิมพ์

1128 สีในสถำปัตยกรรม :เปรียบเทียบศำสนสถำนจีนในไทยและจีน Wei, Sitong 2560 1 -

1129 สืบสำนพระรำชปณิธำน "กำรศึกษำไทย" - 2560 1 มูลนิธิยุวสถิรคุณ

1130 สู่ฟ้ำเสวยสวรรค์ - 2560 3 มติชน

1131 สู่ห้วงอรรณพ เล็ดกำร์ด, เจ. เอ็ม 2560 1 เลเจ้นด์ บุ๊คส์

1132 เสกอสูร หมอกมุงเมือง 2560 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

1133 เสด็จประพำสต้น ท่ัวแคว้นแดนไทย - 2560 3 ธนบรรณ ปินเกล้ำ

1134 เสน่หำนุสรณ์ เงำจันทร์ 2560 2 แพรวส ำนักพิมพ์

1135 เสียงเพรียกจำกบังคะยู บุหลัน รันตี 2560 1 บ้ำนหนังสือ

1136 เส่ียวหวำงเฟย หน่ึงดวงใจสำมชำติภพ หย่งช่ำง 2560 2 ค ำต่อค ำ

1137 แสงแห่งแผ่นดิน : เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตรภัทรำวรรณ พูลทวีเกียรต์ิ 2560 3 บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จ ำกัด (มหำชน)

1138 หนังสือป๊อป-อัพ กรุงเทพมหำนคร ทวีพงษ์ ลิมมำกร 2560 2 Limmark Advertising Co. Ltd.

1139 หนูเกิดในรัชกำลท่ี 9 ธัมม์ ศิริพรมรินทร์ 2560 2 บริษัท สกำยบุ๊กส์ จ ำกัด

1140 หยดน้ ำหวำนในหยำดน้ ำตำ อุรุดำ โควินท์ 2560 1 มติชน

1141 หลักกำรทรงงำนของในหลวง - 2560 3 ธนบรรณ ปินเกล้ำ

1142 หลักกำรท ำและกำรเขียนวิทยำนิพนธ์และกำรวิจัย สุนทร โคตรบรรเทำ 2560 1 ส ำนักพิมพ์ปัญญำชน

1143 หอคอยแห่งเนโร ไรออร์แดน, ริก 2560 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

1144 หักเหล่ียมคดีบำปมือปรำบเฉือนคม เฉินเฮ่ำจี 2560 1 Maxx Publishing
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  53         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1145 หัวใจนักรบ มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ,…2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1146 หำยไวไวนะ ณิชำดำ ทวีศิลป์ 2560 1 ส ำนักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์

1147 หิมะ ปำมุก, ออร์ฮำน 2560 1 บทจร

1148 หุ่นไทยร่วมสมัย - 2560 2 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงฯ

1149 เหมันต์ไร้ใจ นำย่ำ 2560 1 Princess

1150 เหมือนคนละฟำกฟ้ำ วำสนำ 2560 1 โพสต์บุ๊กส์

1151 เหรียญไทย : เหรียญทองค ำและวัตถุมงคล - 2560 1 จตุรงค์ จิตตเสถียร

1152 เหล่ียมคุก อยู่ให้เป็น เย็นให้พอ รอให้ได้ ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ 2560 1 มติชน

1153 องค์หญิงไท่ผิง - 2560 1 โนเบ้ิลบุ๊คส์

1154 อนันตนิวำส ปองวุฒิ รุจิระชำคร, 2525-  2560 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

1155 อยุธยำ : ประวัติศำสตร์และกำรเมือง ชำญวิทย์ เกษตรศิริ 2560 1 มูลนิธิโตโยต้ำประเทศไทย

1156 อรจิรำวิชำกำร : ศิลปะกำรอ่ำนวิจำรณ์วรรณกรรม อรจิรำ อัจฉริยไพบูลย์ 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

1157 ออกญำวิไชเยนทร์ หรือกำรต่ำงประเทศในรัชกำลสมเด็จพระนำรำยณ์ ขจร สุขพำนิช 2560 1 ศรีปัญญำ

1158 อัจฉริยะ 100 หน้ำ ประวัติศำสตร์ไทย ทสมล ชนำดิศัย 2560 1 อมรินทร์

1159 อัจฉริยะ 100 หน้ำ ประวัติศำสตร์ไทย ทสมล ชนำดิศัย 2560 1 อมรินทร์

1160 อำณำจักรมด ฤทัย จงสฤษด์ิ 2560 1 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ

1161 อ่ำนวรรณกรรม Gen Z ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ 2560 1 แสงดำว

1162 อำหำรไทย มำจำกไหน? สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2488- 2560 1 นำตำแฮก

1163 อิท คิง, สตีเฟน, ค.ศ. 1947- 2560 2 แพรวส ำนักพิมพ์

1164 อุปำทวำทศมำสโคลงด้ัน : วรรณกรรมเพชรน้ ำเอกแห่งกรุงพระนครศรีอยุธยำ - 2560 2 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)

1165 ฮิโรโอกะ อำซำโกะ สตรีผู้บุกเบิกธุรกิจของญ่ีปุ่น ฟุรุกำวะ, ชิเอโกะ 2560 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1166 "คติชนสร้ำงสรรค์" : บทสังเครำะห์และทฤษฎี ศิรำพร ณ ถลำง. 2559 3 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  54         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1167 1 2 3... แอบอยู่ไหนนะ ณิชำดำ ทวีศิลป์ 2559 1 ส ำนักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์

1168 108 มงคลพระบรมรำโชวำท - 2559 1 Amarin

1169 17 องศำเหนือ : ประชำธิปไตยบนเส้นขนำน ภำค 1.1 วินทร์ เลียววำริณ. 2559 1 บริษัท 113 จ ำกัด

1170 209 ค ำสอนพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง พิศิษฐ์ โจทย์ก่ิง 2559 2 สถำบันบันลือธรรม

1171 4,000 ค ำศัพท์ 3 ภำษำ ไทย-จีนกลำง-อังกฤษ นพพิชญ์ ประหว่ัน. 2559 1 Feel good

1172 49 รำชินีไทย พิมำน แจ่มจรัส, 2477-2552. 2559 3 แสงดำว

1173 60 พรรษำ เจ้ำฟ้ำผู้เป็นท่ีรักของปวงไทย : น้อมอัญเชิญพระรำชประวัติ พระรำชกรณียกิจ... - 2559 1 เบอร์ด้ำ (ประเทศไทย)

1174 69 ค ำสอนของในหลวง 'ครองแผ่นดินโดยธรรม' : ฉบับพิเศษเทิดพระเกียรติเน่ืองในโอกำส... - 2559 1 เบอร์ด้ำ (ประเทศไทย)

1175 7 บูรพกษัตริย์รำชภักด์ิ ฝ่ำยวิชำกำร สถำพรบุ๊คส์ 2559 1 สถำพรบุ๊คส์

1176 7 ภูวนำถรำชภักด์ิ รงค์ ประพันธ์พงศ์ 2559 1 สถำพรบุ๊คส์

1177 70 ปี รักแท้ของในหลวงและพระรำชินี สุวิสุทธ์ิ 2559 2 กรีน ปัญญำญำณ

1178 9 ค ำพ่อสอน - 2559 4 บริษัท สกำยบุ๊กส์ จ ำกัด

1179 99 พระบรมรำโชวำทน้อมน ำรำษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศำนต์ กระทรวงวัฒนธรรม. 2559 1 กลุ่มประชำสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

1180 a day [วำรสำร] - 2559 2 บริษัท เดย์  โพเอทส์ จ ำกัด

1181 Bhumibol the great ในหลวงของปวงรำษฎร์ : หนังสือท่ีระลึกของคนไทยผู้เกิดในรัชสมัยรัชกำรลท่ี ๙- 2559 1 Siam Inter

1182 Dictionary 5 ภำษำ - 2559 1 เดียร์ เดียร์

1183 Facebook : โลกอันซ้อนกันอยู่ Korbjitti, Chart 2559 1 โสภณกำรพิมพ์

1184 Hello! องค์บดินทร์ถึงครำลำลับแล้วดังดวงแก้วแตกดับลับสลำยปวงประชำวิปโยคดังโลกมลำย- 2559 1 งำนดี

1185 In Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej - 2559 2 โพสต์ทูเดย์

1186 Lips ก ำสรวลสยำม 13 ตุลำคม 2559 - 2559 1 นิตยสำรลิปส์

1187 Our beloved King เทิดพระเกียรติมหำรำชผู้ทรงสละหยำดเหง่ือเป้นฝนชโลมแผ่นดิน - 2559 1 เบอร์ด้ำ (ประเทศไทย)

1188 Zoo สัตว์ สยอง โลก Patterson, James, 1947- 2559 2 Maxx Publishing
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  55         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1189 กระต่ำยในพระจันทร์ แพน พงศ์พนรัตน์ 2559 1 แพรว

1190 กรำบพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลท่ี 9 ติณณำ แดนเขตต์ 2559 1 ผีเส้ือเด็กๆ

1191 กรำบพระบำท ตุ๊บปอง 2559 2 แฮปป้ีคิดส์

1192 กลบุษบำ นัธ 2559 1 แจ่มใส

1193 กลพยัคฆ์ซ่อนลำย มณีจันท์ 2559 1 Sugar Beat

1194 กลวิธีกำรแต่งและแนวคิดในวรรณกรรมส ำหรับเยำวชนท่ีได้รับรำงวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” พ.ศ....Wang, Rui 2559 2 -

1195 กลวิธีกำรแต่งและแนวคิดในวรรณกรรมส ำหรับเยำวชนท่ีได้รับรำงวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด พ.ศ. ... Zhang, Liqun 2559 2 -

1196 กลับสู่โลกสมมุติ รัชศักด์ิ จิรวัฒน์ 2559 2 มติชน

1197 กำนท์ในกำล : รวมบทร้อยกรองบันทึกมุมมองและควำมทรงจ ำ ต้ังแต่ พ.ศ. 2555 ถึง 2558 ชัชพล ไชยพร 2559 1 สำยส่งศึกษิต

1198 กำรเขียนผลงำนวิชำกำรและบทควำม - 2559 2 ภำพพิมพ์

1199 กำร์ตูนเทิดไท้องค์รำชันย์ รัชกำลท่ี 9 ในหลวงของเรำ สละ นำคบ ำรุง 2559 1 อมรินทร์คอมมิกส์

1200 กำร์ตูนเทิดไท้องค์รำชันย์ รัชกำลท่ี 9 ในหลวงของเรำ สละ นำคบ ำรุง 2559 1 อมรินทร์คอมมิกส์

1201 กำรทรงงำนของพ่อในควำมทรงจ ำ ปรำโมทย์ ไม้กลัด 2559 4 สมำคมสงเครำะห์สัตว์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

1202 กำรน ำเสนอวัฒนธรรมไทยผ่ำนกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมส ำหรับนักท่องเท่ียวชำวจีน Hu, Yingju 2559 2 -

1203 กำรผลิบำนในเสียงนำฬิกำ : รวมเร่ืองส้ัน บทกวี และข้อเขียนอ่ืน ๆ พนม นันทพฤกษ์ 2559 1 โรงเรียนสภำรำชินี จังหวัดตรัง

1204 กำรละเล่นของไทย สุวัฒน์ กล่ินเกษร 2559 2 ศูนย์ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรม ต ำรำและฯ

1205 กำรวิเครำะห์กฎเก่ียวกับนิทำนพ้ืนบ้ำนและอนุภำคในนิทำนพ้ืนบ้ำนไทย Yan, Danli 2559 2 -

1206 กำรวิจัยปฏิบัติกำร ภัทรำพร เกษสังข์. 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1207 กำรศึกษำในสมัยรัชกำลท่ี 7 : ขยำยโอกำส มุ่งคุณภำพ พร้อมคุณธรรม เปรมำ สัตยรวุฒิพงศ์. 2559 3 มูลนิธิประชำธิปก-ร ำไพพรรณี

1208 กำรศึกษำเปรียบเทียบวัฒนธรรมกำรเล่นหนังชักเงำ : กรณีศึกษำ หนังชักเงำภำคใต้ของไทย... Yang, Rui 2559 2 -

1209 กำรแสดงพ้ืนบ้ำนไทย วุฒิพงษ์ ทองก้อน 2559 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1210 กำรอ่ำนท ำนองร้อยกรองไทย นันทำ ขุนภักดี,   1943- 2559 1 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  56         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1211 เก็จแก้วกัลยำ ปรีดี พิศภูมิวิถี. 2559 1 มติชน

1212 เก็บเบ้ียใต้ถุนร้ำนปรำกฎกำรณ์วรรณกรรม ธัญญำ สังขพันธำนนท์. 2559 1 นำคร

1213 เกมอันตรำย สำยลับไร้ช่ือ เฮย์ส, เทอร์รี 2559 2 Maxx Publishing

1214 แก้วตำของยำย ภักดี ไชยหัด 2559 1 รูปจันทร์

1215 โกษำปำน รำชทูตผู้กู้แผ่นดิน ภูธร ภูมะธน 2559 2 สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ

1216 ไกลกว่ำร้ัวบ้ำนของเรำ โรสนี นูรฟำรีดำ 2559 1 ผจญภัย

1217 ขวัญเรือน [วำรสำร] - 2559 1 ศรีสยำมกำรพิมพ์

1218 ข้ำมภพ ข้ำมชำติ พงศ์พรรณ เวชรังษี 2559 1 แพรวส ำนักพิมพ์

1219 ขำยหัวเรำะ : นิตยสำรกำร์ตูนไทยก ำเนิดในรัชกำรท่ี 9 - 2559 2 บริษัทไซเบอร์พร้ินท์กรุ๊ป จ ำกัด

1220 ข่ำววุ่นลุ้นรัก ชญำน์พิมพ์ 2559 1 พิมพ์ค ำ

1221 ขุนนำงสยำม : ประวัติศำสตร์ "ข้ำรำชกำร" ทหำรและพลเรีอน สมบัติ พลำยน้อย, 2472- 2559 1 มติชน

1222 คติควำมเช่ือไตรภูมิและจักรวำลวิทยำในจิตรกรรมฝำผนังไทย สน สีมำตรัง. 2559 1 คณะมัณฑนศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

1223 คนท่ีสูญหำย คำฟคำ, ฟรันซ์, ค.ศ. 1883-1924. 2559 1 สมิต

1224 คนรักเก่ำ ขจรฤทธ์ิ รักษำ 2559 1 บ้ำนหนังสือ

1225 คนไล่วัว บุหลัน รันตี 2559 1 บ้ำนหนังสือ

1226 คมคิดลิขิตตน บรรณยง นรำสวัสด์ิ 2559 1 อุ๊คบี

1227 ครองใจคน : หลำกเหตุผลท่ีคนไทยรักในหลวง อมิตำ อริยอัชฌำ. 2559 2 ธนำเพรส

1228 ควำมไม่ไทยของคนไทย นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2559 1 ส ำนักพิมพ์มติชน

1229 ควำมรักคร้ังท่ีจ ำไม่ได้ แพทริก, แคต 2559 1 แพรวส ำนักพิมพ์

1230 ควำมรักใดจะไม่ปวดร้ำว ชวนหนี 2559 3 นำนมีบุ๊คส์

1231 ควำมรู้ท่ัวไปทำงภำษำไทย : ตอนท่ี 3 วรรณคดีไทย ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ 2559 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1232 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชนช้ันปกครองของล้ำนนำและสุโขทัย : ข้อคิดใหม่และข้อสังเกตบำง... เฉลิมวุฒิ ต๊ะค ำมี 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  57         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1233 ควำมสุขของกะทิ. ตอนเธอคือของขวัญ งำมพรรณ เวชชำชีวะ. 2559 2 แพรว

1234 ควำมสุขควำมทรงจ ำในรัชกำลท่ี 9 ธงทอง จันทรำงศุ. 2559 3 มติชน

1235 คันฉ่องฝร่ังเศสส่องสังคมสยำมสมัยรัชกำลท่ี 7 ประหยัด นิชลำนนท์ 2559 3 มูลนิธิประชำธิปก-ร ำไพพรรณี

1236 คันฉ่องส่องเจ้ำ ส. ศิวรักษ์. 2559 1 ไม่ขำนรับ?

1237 ค ำฉันท์ : วรรณลีลำ มรดกชำติ ควำมรู้อันจ ำเป็นเก่ียวกับวรรณคดีค ำฉันท์ ทองแถม นำถจ ำนง. 2559 1 แม่ค ำผำง

1238 ค ำบอกเล่ำของแผ่นดิน นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว. 2559 2 ศยำม

1239 คือรักท่ีป้องไทย...ไกลกังวล : กระทรวงคมนำคม ร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จ... - 2559 1 เบอร์ด้ำ (ประเทศไทย)

1240 คู่บุรุษกู้ใต้หล้ำ หล่ี, เหวย ชี 2559 2 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

1241 คู่มือเร่ิมต้นฝึกญ่ีปุ่น ฉบับสมบูรณ์ วำสนำ ประชำชนะชัย 2559 1 Life Balance

1242 คู่มือเรียนเขียนกลอน ยุทธ โตอดิเทพย์ 2559 1 แม่ค ำผำง

1243 งำมสมบรมรำชินีนำถ - 2559 1 ศิริวัฒนำอินเตอร์พร้ินท์

1244 จดหมำยเหตุเล่ำเร่ืองอนุสำวรีย์เมืองบำงกอก - 2559 1 ส ำนักกำรโยธำ กรุงเทพมหำนคร

1245 จักรยำนกระป๋องคนจนเจ้ำฟ้ำแห่งสยำม ยอดมำลำ มำลำ. 2559 2 ยอดมำลำ

1246 จ ำปำและมำกะเร็ต : ปฐมบทแห่งกำรเดินทำง Siri, Kavin Z 2559 1 บันลือบุ๊คส์

1247 เจ้ำพ่อ อำจินต์ ปัญจพรรค์. 2559 1 มติชน

1248 เจ้ำฟ้ำ เจ้ำชำย ในพระพุทธเจ้ำหลวง ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. 2559 2 มติชน

1249 โจโฉ ยอดคนจอมอหังกำร หวังเสียวเหล่ย 2559 1 โพสต์บุ๊กส์

1250 ฉันรักในหลวง น้ำนกฮูก. 2559 2 แฮปป้ีคิดส์

1251 ฉันรักพระรำชินี น้ำนกฮูก. 2559 2 แฮปป้ีคิดส์

1252 ฉำยำลักษณ์สยำม : ภำพถ่ำยโบรำณ พ.ศ. 2403-2435 เบ้ำวท์ซ, โจคิม เค 2559 1 ริเวอร์ บุ๊คส์

1253 ชวน "อ่ำน" ชวน "คิด" พินิจวรรณกรรมร่วมสมัย ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ. 2559 1 สถำพรบุ๊คส์

1254 ช่ัวนิจนิรันดร ประภัสสร เสวิกุล. 2559 2 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  58         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1255 ช้ำงบิน อรเกษม รอดสุทธิ 2559 1 นำนมีบุ๊คส์

1256 ชำติพยัคฆ์ ณพุทธ สุศรีฯ 2559 1 โพสต์บุ๊กส์

1257 ชำยผู้เขียนหนังสือได้ไม่เกินเจ็ดหน้ำ พิชำ รัตนำนคร 2559 1 มติชน

1258 ชำววังช่ำงเล่ำเร่ือง (ผี) จินต์ชญำ 2559 1 แพรวส ำนักพิมพ์

1259 ชำววังช่ำงเล่ำเร่ือง (ผีนอกวัง) จินต์ชญำ 2559 1 แพรวส ำนักพิมพ์

1260 ชีวิตของประเทศ วิษณุ เครืองงำม 2559 4 มติช

1261 ดอกไม้ใต้เมฆ สิริพิรี 2559 1 โพสต์บุ๊กส์

1262 ดอกไม้ในดวงใจ เจริญ แก้วอนุรักษ์ 2559 1 ส ำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

1263 เดนมนุษย์ โบต๋ัน 2559 1 สุวีริยำสำส์น

1264 เดอะ เซอร์เคิล เอกเกอร์ส, เดฟ 2559 1 เลเจ้นด์ บุ๊คส์

1265 ตงกง ต ำหนักบูรพำ เฝยหว่อซือฉุน 2559 2 สยำมอินเตอร์บุ๊ค

1266 ตัวตนใหม่ของสยำมในโลกำ : กำรต่ำงประเทศในสมัยรัชกำลท่ี 7 ธีระ นุชเป่ียม 2559 2 มูลนิธิประชำธิปก-ร ำไพพรรณี

1267 ต ำนำนและเร่ืองเล่ำปรัมปรำท้องถ่ินภำคใต้ : อัตลักษณ์ วัฒนธรรม อ ำนำจ และกำรต่อต้ำนในประวัติศำสตร์ควำมเป็นไทยพิเชฐ แสงทอง, 1972- 2559 1 ยิปซี กรุ๊ป

1268 แต่เบ้ืองปำงบรรพ์ นภสร 2559 1 พิมพ์ค ำ

1269 ใต้ร่มพระบำรมีปกเกล้ำฯ พระรำชด ำริเพ่ือแผ่นดิน พลำดิศัย สิทธิธัญกิจ. 2559 2 สยำมควำมรู้

1270 ถอดรหัสภำพผนังพระจอมเกล้ำ-ขรัวอินโข่ง วิไลรัตน์ ยังรอต. 2559 1 มิวเซียมเพรส

1271 ถ้ำโลกน้ีไม่มีแมว คำวำมุระ, เกงคิ 2559 1 Maxx Publishing

1272 ทนำยเล่ห์รัก มณีจันท์ 2559 1 Sugar Beat

1273 ทรงพระผนวช - 2559 1 คติ

1274 ทรงเล่ำเร่ืองเสด็จประพำสยุโรป กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมำกูร 2559 1 ดอกหญ้ำ 2000

1275 ท่องแล้วเท่ เพชรยุพำ บูรณ์สิริจรุงรัฐ. 2559 1 เฌ.เดียมอง

1276 ทำงจักรำ ศิวกำนท์ ปทุมสูติ. 2559 3 แพรว
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  59         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1277 ทำงบุญ ชมัยพร มำลัยทัต 2559 1 เพ่ือนดี

1278 ท ำไมจึงควรอ่ำนหนังสือคลำสสิก วิทยำกร เชียงกูล 2559 1 แสงดำว

1279 ทิวำพรำวแสง กล่ินเอ้ือง 2559 1 พิมพ์ค ำ

1280 ท่ีระลึกภำพชุดประวัติศำสตร์สวรรคต 13 ตุลำคม 2559 - 2559 2 Siam Inter

1281 เทคนิคกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1282 เทคนิคกำรอ่ำนเชิงวิชำกำร สถิตำภรณ์ ศรีหิรัญ 2559 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

1283 เทพนิยำยในดินแดนมหัศจรรย์ 100 เร่ืองเอกของโลก The Judge 2559 1 เก็ท ไอเดีย

1284 เทิด ธ มหำรำชำ : ฉลองสิริรำชสมบัติครบ 70 ปี ฐิติรัตน์ เกิดหำญ. 2559 3 สกำยบุ๊คส์

1285 เทียนทอแสง : รวมบทควำมพินิจวรรณกรรมทรงคุณค่ำในแวดวงวรรณคดีไทย โชษิตำ มณีใส, 2499- 2559 1 คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1286 ธ เสด็จสู่สวรรคำลัย 13 ตุลำคม 2559 - 2559 1 บ้ำนมงคล

1287 ธรรมชำติของหัวใจ พรชัย แสนยะมูล. 2559 2 ไม้ยมก

1288 ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้ำนำย นนทพร อยู่ม่ังมี. 2559 2 มติชน

1289 นครคนนอก พลัง เพียงพิรุฬห์ 2559 2 นิดจะศิลป์

1290 นิทำนคุณธรรมจำกพระรำชด ำรัส ปรีดำ ปัญญำจันทร์ 2559 9 แพรวเพ่ือนเด็ก

1291 นิทำนโบรำณคดี ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์ฯ 2559 1 ดอกหญ้ำ 2000

1292 นิทำนพอเพียง - 2559 2 บริษัท สกำยบุ๊กส์ จ ำกัด

1293 นิรำศรักร้ำย มณีจันท์ 2559 1 Sugar Beat

1294 แนวทำงเพ่ือกำรเรียนรู้กำรวิจัยเชิงคุณภำพ พิเชษฐ์ วงศ์เกียรต์ิขจร. 2559 1 ปัญญำชน

1295 ในหลวง ร.9 - 2559 2 เดอะเกรทไฟน์อำร์ต

1296 ในห้องประเทศ : รวมผลงำนของกวีชนะเลิศรำงวัลพำนแว่นฟ้ำ 3 สมัย นรพัลลภ ประณุทนรพำล 2559 1 แอร์โรว์ มัลติมีเดีย

1297 บทละครเร่ือง เงำะป่ำ ฉบับสอบช ำระพร้อมต้นฉบับลำยพระหัตถ์สมเด็จเจ้ำฟ้ำนิภำนภดล จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ, 2396-24532559 1 บริษัท ซี.พี.ออลล์ จ ำกัด

1298 บรรพบุรุษของพวกเจ้ำเขำอยู่ท่ีไหนเสียแล้วบรรดำศำสดำพยำกรณ์เล่ำเขำมีชีวิตเป็นนิรันดร์หรือเอกเกอร์ส, เดฟ 2559 1 เลเจ้นด์ บุ๊คส์

https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/951681048?queryString=951681048&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%20%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  60         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1299 บันทึกตำมรอย 99 ค ำพ่อสอน - 2559 1 เนช่ันบุ๊คส์

1300 บันทึกภำพแห่งควำมทรงจ ำ เม่ือคร้ังท่ีในหลวงทรงผนวช - 2559 1 ปัญญำชน

1301 บันทึกรักข้ำมเวลำ เฟิงเหม่ยหลิง 2559 2 Princess

1302 บันทึกแห่งสยำม ในหลวงกับพระอริยเจ้ำ - 2559 1 ปัญญำชน

1303 บำงคนอำจเดินสวนทำงเรำไป บัญชำ อ่อนดี 2559 1 แพรว

1304 บำงตอนของพระบรมรำโชวำทและพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 9 - 2559 3 มติชน

1305 บ้ำนในโคลน กิตติศักด์ิ คเชนทร์ 2559 1 แมวบ้ำน

1306 บ้ำนเรือนตัวตนคนไทในอินเดีย - 2559 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1307 บุญเหลือเม่ือได้เกิดแผ่นดินน้ัน ธงทอง จันทรำงศุ. 2559 1 มติชน

1308 บุปผำซ่อนพิษ ชลันตี 2559 2 Princess

1309 บุปผำผนึกใจ. ตอนซ้อนเงำกุหลำบ วำโย 2559 1 อรุณ

1310 บุหลันวรรณกรรม - 2559 1 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงฯ

1311 เบ้ืองลึกเบ้ืองหลังในพระรำชบันทึกเร่ือง "ประวัติต้นรัชกำลท่ี 6" วรชำติ มีชูบท 2559 2 มติชน

1312 ปฏิบัติกำรเดือดเชือดไฮดริช บิเนต์, โลรองต์ 2559 1 เลเจ้นด์ บุ๊คส์

1313 ปฐมบทแห่ง สยำม-ไทย ณ ห้วงกำล ณัฐสุดำ จันทระ 2559 1 สยำม-ไทย ณ ห้วงกำล

1314 ประชำธิปกกำลสมัยในกระแสธำรประวัติศำสตร์ วีรวัลย์ งำมสันติกุล. 2559 2 มูลนิธิประชำธิปก-ร ำไพพรรณี

1315 ประทับในใจรำษฎร์ - 2559 1 มติชน

1316 ประเทศของท่ำนบ้ำนของผม พิเชฐ แสงทอง. 2559 1 ผจญภัย

1317 ประวัติต้นรัชกำลท่ี 6 รำม วชิรำวุธ 2559 1 มติชน

1318 ปรุงรักมัดหัวใจ. เล่ม 4 หลิน, ซือ 2559 1 บริษัท แฮปป้ี บำนำนำ จ ำกัด

1319 ป้ันฝัน...เป็นหนังสือคือนักเขียน ประภำศรี เทียนประเสริฐ. 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1320 ปำงเสด็จฯ ธ สู่ด้ำว แดนสวรรค์ : พระมหำกรุณำธิคุณจำรึกในใจไทยนิรันดร์กำล - 2559 1 บริษัท มติชน จ ำกัด (มหำชน)

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%2C%20%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B8%AD%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  61         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1321 เปิดแผนยึดล้ำนนำ เน้ืออ่อน ขรัวทองเขียว 2559 1 มติชน

1322 แปลได้ แปลดี : ทักษะกำรแปลส ำหรับผู้เรียนในระดับมหำวิทยำลัย สุพรรณี ป่ินมณี 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1323 ผู้รู้รำตรีนำนก่อนกำลหลับใหล - 2559 1 นำคร

1324 ฝร่ังมองไทยในสมัยรัชกำลท่ี 7 : ตะวันออกท่ีศิวิไลซ์ ธีระ นุชเป่ียม. 2559 3 มูลนิธิประชำธิปก-ร ำไพพรรณี

1325 ฝันสลำยรำยวัน ไตรรงค์ ประสิทธิผล 2559 1 บันบุ๊คส์

1326 ฝันเอียงๆ ศุ บุญเล้ียง 2559 1 กะทิ กะลำ

1327 พรชีวัน ร่มแก้ว 2559 2 พิมพ์ค ำ

1328 พระบรมรำโชวำทและพระรำชด ำรัส ซัม สำวพัตร์ 2559 1 ย้อนรอย

1329 พระบรมรำโชวำทและพระรำชด ำรัส 12 องค์ ค ำสอนพ่อ : บันทึกค ำสอนเพ่ือควำมสุขและ... - 2559 1 ธรรมสภำ

1330 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหำกษัตริย์ 'หลักของแผ่นดิน' : ทรง... - 2559 1 เบอร์ด้ำ (ประเทศไทย)

1331 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช - 2559 1 กลุ่มประชำสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

1332 พระมหำกษัตริย์ยอดกตัญญู ทองค ำ ศรีโยธิน. 2559 1 ธรรมสภำ

1333 พระรำชพิธีอัญเชิญพระบรมศพพระเจ้ำอยู่หัวในพระบรมโกศ - 2559 1 ธนบรรณ ป่ินเกล้ำ

1334 พระองค์ผู้ทรงท ำ ธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสด์ิ. 2559 1 บ้ำนพระอำทิตย์

1335 พระอัจฉริยภำพของพ่อ ธัมม์ ศิริพรมรินทร์ 2559 2 บริษัท สกำยบุ๊กส์ จ ำกัด

1336 พลัดหลงไปในห้วงเวลำของนักมำยำกล วิสุทธ์ิ ขำวเนียม 2559 1 ผจญภัย

1337 พ่อฟ้ำหลวง : บันทึกแห่งประวัติศำสตร์คร้ังเสด็จประพำสภำคเหนือ ในปี พ.ศ. 2501 - 2559 2 กู๊ดไลฟ์

1338 พิ (ศ) พิธภัณฑ์ : บทควำมเลือกสรรจำกกำรประชุมวิชำกำร Museum Refocused - 2559 1 สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ

1339 พินิจปัญหำส่ิงแวดล้อมผ่ำนมุมมองวรรณกรรมอเมริกันร่วมสมัย ดำรินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1340 พินิจหลักฐำนประวัติศำสตร์ล้ำนนำ สุรัสวดี อ๋องสกุล 2559 1 ศูนย์ล้ำนนำศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์ ม.เชียงใหม่

1341 พ้ืนฐำนกำรอ่ำนภำษำไทยส ำหรับชำวจีน พิฐชญำณ์ อธิเลิศธนำนนท์ 2559 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1342 พุทธศักรำชอัสดงกับทรงจ ำของทรงจ ำของแมวกุหลำบด ำ วีรพร นิติประภำ 2559 2 มติช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  62         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1343 เพชรน้ ำผ้ึง ณพรรษธ์สรฌ์ 2559 1 สถำพรบุ๊คส์

1344 แพรว. ฉ.893 : ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ - 2559 3 บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จ ำกัด (มหำชน)

1345 ฟิล์มกระจกจดหมำยเหตุ : หน่ึงพันภำพประวัติศำสตร์รัตนโกสินทร์ - 2559 2 เรือนแก้วกำรพิมพ์

1346 ภำพประทับใจพ่อแห่งแผ่นดินสถิตอยู่ในใจตรำบนิรันด์ - 2559 1 ธนบรรณ ป่ินเกล้ำ

1347 ภำพสะท้อนคนไทยเช้ือสำยจีนกลุ่มอ้ังย่ีในนวนิยำย ชุดเลือดทระนง Li, Yuanyuan 2559 1 -

1348 ภำพสะท้อนคนไทยเช้ือสำยจีนในนวนิยำยชุด มำเฟียเลือดมังกร Tian, Rui 2559 2 -

1349 ภำพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในนิทำนเมียนมำร์ท่ีแปลเป็นภำษำไทย Nang, Mwe Kham 2559 2 -

1350 ภำษำตระกูลไท วิไลศักด์ิ ก่ิงค ำ. 2559 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1351 ภำษำไทย ภำษำส่ือ ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ รำชบัณฑิตสภำ 2559 1 ส ำนักรำชบัณฑิตสภำ

1352 ภำษำไทยส ำหรับชำวต่ำงประเทศ สถิตย์ เจนเล่ือย 2559 1 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

1353 มหำมงคลพ่อหลวง ว. ถำวโร 2559 1 สัมปชัญญะ

1354 มหำมงคลเหนือเกล้ำฯ : ท ำบุญไหว้พระตำมรอยพระยุคลบำท กรุงเทพฯ 3 แห่งและ นครปฐม...พ. สุวรรณ. 2559 1 บ้ำนมงคล

1355 มหำมงคลเหนือเกล้ำฯ : ธ สถิตในดวงใจ ตลอดกำล 13 ตุลำคม 2559 พ. สุวรรณ. 2559 1 บ้ำนมงคล

1356 มหำสนุก ฉบับ เม่ือเจ้ำชำยกลำยเป็นพระรำชำ - 2559 2 ส ำนักพิมพ์บรรลือสำส์น ผ่ำนฟ้ำ

1357 มองคติชนเห็นตัวตนชำติพันธ์ุ - 2559 3 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร

1358 ม่ังมีศรีศพ ภำคินัย กสิรักษ์ 2559 1 ก้ำวกระโดด

1359 ม่ำนมรณำ ปองวุฒิ รุจิระชำคร, 2525-  2559 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

1360 มำเล่นกันเถอะ ณิชำดำ ทวีศิลป์ 2559 1 ส ำนักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์

1361 มุกจนำนุกรม - 2559 1 บันลือบุ๊คส์

1362 เมียรักฉบับเซ็กซ่ี พิชญำ 2559 1 สเตตัส

1363 เมืองบ้ำนผม จ ำลอง ฝ่ังชลจิตร. 2559 3 แมวบ้ำน

1364 ไม่มีควำมเศร้ำท่ีสูญเปล่ำบนโลกใบน้ี คิดมำก 2559 1 สปริงบุ๊กส์

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  63         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1365 ยอดดำรำเคียงใจ กัญฉัตร 2559 2 Princess

1366 ยุคมืดของประวัติศำสตร์ไทย : หลังบำยน พุทธเถรวำท กำรเข้ำมำของคนไท - 2559 1 มติชน

1367 ยุติธรรมอ ำมหิต ฟลินน์, วินซ์ 2559 1 แพรวส ำนักพิมพ์

1368 ยุทธกำรครองรัก กัญฉัตร 2559 2 Princess

1369 ยุวกษัตริย์ รัชกำลท่ี ๕ เสด็จอินเดีย Sahai, Sachchidanand 2559 1 ส ำนักพิมพ์มติชน

1370 ยุวกษัตริย์ผู้ทรงเป็นท่ีรักย่ิงของชำวไทย นววรรณ วุฒฑะกุล 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1371 โยเดียกับรำชวงศ์พม่ำ : เร่ืองจริงท่ีไม่มีใครรู้ ฮำร์ท, มิคก้ี 2559 3 สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ

1372 รวมเร่ืองล้ีลับรอบโลก : ปรำกฏกำรณ์เหนือธรรมชำติ - 2559 1 อมรินทร์คอมมิกส์

1373 รวมเร่ืองล้ีลับรอบโลก : สัตว์ประหลำดลึกลับท่ียังเป็นปริศนำ - 2559 1 อมรินทร์คอมมิกส์

1374 รวมเร่ืองล้ีลับรอบโลก : เอเล่ียนกับ UFO - 2559 1 อมรินทร์คอมมิกส์

1375 รวมวรรณคดี 5 เร่ือง : บทละคอนเร่ืองพระมะเหลเถไถ บทละคอนเร่ืองอุณรุทร้อยเร่ือง... - 2559 1 ร้ำนนครสำส์น

1376 ร้อยกรอง บุปผำ บุญทิพย์ 2559 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1377 รอยธรรมค ำสอนของ"พ่อ" ภำสกร นิรันดร์ 2559 1 กู๊ดไลฟ์

1378 รอยพระยุคลบำท วสิษฐ เดชกุญชร. 2559 1 มติชน

1379 ระบำยสี 9 ค ำพ่อสอน - 2559 2 บริษัท สกำยบุ๊กส์ จ ำกัด

1380 ระหว่ำงทำงรัก สปำร์กส์, นิโคลัส. 2559 1 มติชน

1381 รักคือเธอ ลักษณะปรีชำ 2559 2 Sugar Beat

1382 รักพ่อ 365 วัน - 2559 1 ปัญญำชน

1383 ร้ำนหนังสือแมวฮกเก้ียน นฤพนธ์ สุดสวำท 2559 1 ผจญภัยส ำนักพิมพ์

1384 รำษฎรสำมัญ หลังวันปฏิวัติ 2475 ศรำวุฒิ วิสำพรม 2559 1 มติชน

1385 ร ำลึกพ่อ พุทธศักรำช 2493 พีรพล อริยรัตนำ. 2559 2 พูนทรัพย์กำรพิมพ์

1386 ริมฝ่ังน้ ำ ธุวดำรำ 2559 1 พิมพ์ค ำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  64         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1387 รุ่นน้อง วิศิษฏ์ ศำสนเท่ียง 2559 1 สถำพรบุ๊คส์

1388 เร้นรักบุปผำหยก หลิน, จินนี 2559 1 อรุณ

1389 เรไรรำยวัน เรไร สุวีรำนนท์ 2559 2 เรไร

1390 เรียกสิทธ์ิรักเจ้ำสำวสัญญำซ้ือ ปำวลี 2559 1 บริษัท อินเลิฟ พับลิชช่ิง คอร์เปอร์เรช่ัน จ ำกัด

1391 เร่ืองเล่ำของอำม่ำ สมจิตต์ นวเครือสุนทร 2559 1 กรีน ปัญญำญำณ

1392 เร่ืองเล่ำข้ำงเตียง - 2559 1 โรงพยำบำลรำมำธิบดี

1393 เร่ืองส้ัน : บทวิเครำะห์ ยุวพำส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์วัฒนำ 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1394 โรงเรียนปีศำจ หลินจิง 2559 6 สถำพรบุ๊คส์

1395 ลอนดอนซ่อนเง่ือน เรนเดลล์, รูธ, ค.ศ. 1930-2015. 2559 1 มติชน

1396 ล้อมร้ัว. เล่ม 1 - 2559 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1397 ลำไปไกลสุดหล้ำ แชนเดลอร์, เรย์มันด์ 2559 1 ทับหนังสือ

1398 ลำยสลักอักษรำ กฤษณำ อโศกสิน. 2559 1 เพ่ือนดี

1399 ล ำน ำจันทร์ ก่ิงฉัตร 2559 1 อรุณ

1400 ลูกนกจำกคอน คำมิน คมนีย์ 2559 1 สถำพรบุ๊คส์

1401 ลูกอ๊อดตำมหำแม่ ฤทัย จงสฤษด์ิ 2559 1 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ

1402 เล่ห์รักบัลลังก์รำชินี เกรเกอร่ี, ฟิลิปปำ 2559 1 มติชน

1403 เล่ำเร่ืองนิทำนเวตำล มำลัย (จุฑำรัตน์) 2559 1 สถำพรบุ๊คส์

1404 เลิศล้ ำค ำพ่อก่อสุขและส ำเร็จ อ้อม ประนอม. 2559 2 สถำพรบุ๊คส์

1405 เลิศล้ ำในโลกหล้ำ : ปวงประชำภักดี โลกช่ืนชม อ้อม ประนอม. 2559 2 สถำพรบุ๊คส์

1406 โลกกับอำทิตย์ มุนิน 2559 1 10 มิลลิเมตร

1407 วรรณกรรมรำงวัลพำนแว่นฟ้ำ ประจ ำปี 2559 - 2559 1 กลุ่มงำนเผยแพร่ประชำธิปไตยและฯ

1408 วรรณกรรมและภำษำถ่ินใต้ ประพนธ์ เรืองณรงค์ 2559 1 สถำพรบุ๊คส์

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B5%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  65         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1409 วรรณกรรมอยุธยำ นิตยำ กำญจนะวรรณ 2559 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1410 วรรณคดีพระรำชพิธี บำหยัน อ่ิมส ำรำญ. 2559 2 คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

1411 วรรณวิจัย : รวมบทควำมวิจัยวรรณคดีอยุธยำและรัตนโกสินทร์บำงเร่ือง ชลดำ เรืองรักษ์ลิขิต 2559 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1412 วัฒนธรรมข้ำวไท ทองแถม นำถจ ำนง 2559 3 จิม ทอมป์สัน ฟำร์ม

1413 วัดร้ำงในบำงกอก ประภัสสร์ ชูวิเชียร 2559 1 มติชน

1414 วันท่ีมำร์นีไม่อยู่ โรบินสัน, โจแอน เกล 2559 1 เอิร์นเนส พับลิชช่ิง

1415 วิธีวิทยำกำรวิจัย ทิพย์สิริ กำญจนวำสี. 2559 1 ทรีบีกำรพิมพ์และตรำยำง

1416 วิวัฒนำกำรกษำปณ์ไทยจำกอำณำจักรโบรำณ รณชัย กฤษฎำโอฬำร 2559 1 ริเวอร์ บุ๊คส์

1417 วิวัฒนำกำรแบบเรียนไทย เบ็ญจวรรณ สุนทรำกูล 2559 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1418 วิฬำร์สีเลือด ปองวุฒิ รุจิระชำคร, 2525-  2559 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

1419 แว่นวรรณคดี ทฤษฎีร่วมสมัย ธัญญำ สังขพันธำนนท์. 2559 2 นำคร

1420 ศัพทำนุกรมวรรณคดีสันสกฤต ทองสุก เกตุโรจน์. 2559 1 แสงดำว

1421 ศิลปวัฒนธรรม [วำรสำร] บริษัท มติชน จ ำกัด. (มหำชน) 2559 2 งำนดี

1422 ส.ค.ส พระรำชทำน กฤชกร เพชรนอก 2559 3 บริษัท สกำยบุ๊กส์ จ ำกัด

1423 สกุลไทยรำยสัปดำห์ [วำรสำร] - 2559 1 บริษัทอักษรโสภณ จ ำกัด

1424 สถำบันพระมหำกษัตริย์กับอนำคตของประเทศไทย ส. ศิวรักษ์. 2559 1 ไม่ขำนรับ?

1425 สถิตในใจชน - 2559 1 มติชน

1426 สถิตในดวงใจตรำบนิจนิรันดร์ - 2559 1 สยำมดำรำ

1427 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ "เจ้ำฟ้ำหญิงในดวงใจ" สละ นำคบ ำรุง 2559 1 อมรินทร์คอมมิกส์ อมรินทร์พร้ินต่ิงแอนด์ฯ

1428 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ "เจ้ำฟ้ำหญิงในดวงใจ" สละ นำคบ ำรุง 2559 2 อมรินทร์คอมมิกส์ อมรินทร์พร้ินต่ิงแอนด์ฯ

1429 สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ เฉลิมขวัญองค์วิลำวัณย์แห่งแผ่นดิน : องค์.... - 2559 1 เบอร์ด้ำ (ประเทศไทย)

1430 สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี 20 ปีน้อมร ำลึก 'สมเด็จย่ำแม่ฟ้ำหลวง' : จำรึกไว้ใน... - 2559 1 เบอร์ด้ำ (ประเทศไทย)

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%2C%20%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  66         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1431 สมเด็จย่ำทรงเล้ียงในหลวงอย่ำงไรคนไทยจึงได้พระรำชำผู้ย่ิงใหญ่ ฉลอง เจยำคม 2559 1 บริษัท พี.เอส.กรุ๊ป (1954) จ ำกัด

1432 สมำคมนักธุรกิจปักก่ิงประเทศไทย : บทบำทด้ำนสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีต่อสังคมไทย Zhao, Yunzhu 2559 1 -

1433 สมุดตรำสะสมเจ้ำจอมเลียม ในรัชกำลท่ี 5 ปรีดี พิศภูมิวิถี. 2559 2 สยำม เรเนซองส์

1434 สมุดภำพควำมทรงจ ำ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระรำชด ำเนินเยือน...- 2559 3 พิพิธภัณฑ์ผ้ำ ในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ

1435 สยำมในโลกสำกล ไกรฤกษ์ นำนำ 2559 1 ส. เอเชียเพรส (1989)

1436 สยำยปีกโบยบิน ปริญ บุญภูพิพัฒน์ 2559 1 ต้ังใจ

1437 สองชำติภพหกคู่ครอง ชลันตี 2559 2 Princess

1438 สักวำและดอกสร้อยโภชนำกำร - 2559 1 มูลนิธิส่งเสริมโภชนำกำร ในพระรำชูปถัมภ์

1439 สัจนิรันดร์ของวันอำทิตย์ : รวมผลงำนนักเขียน "รำงวัลมติชน" ประจ ำปี 2558 - 2559 1 มติชน

1440 สัตว์มหัศจรรย์ในสำรขัณฑ์ประเทศ จ่ำพิชิต ขจัดพำลชน 2559 1 สปริงบุ๊กส์

1441 สำยลับเรดเวลเว็ท ฟลุค, โจแอนน์. 2559 1 ลองดู

1442 สำรคดี = Sarakadee magazine [วำรสำร] - 2559 1 วิริยะธุรกิจ

1443 สำรคดีวิจำรณ์ ศุภกิจ นิมมำนนรเทพ, 2483- 2559 1 บริษัท บพิธกำรพิมพ์ จ ำกัด

1444 สำรวัตรเถ่ือน วสิษฐ เดชกุญชร. 2559 1 มติชน

1445 สำรำนุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติในโอกำสฉลองสิริรำชสมบัติครบ 60 ปี - 2559 2 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ

1446 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว. เล่ม 41 - 2559 1 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ

1447 ส่ิงท่ีข้ำพเจ้ำพบเห็น (รวมเล่ม) พูนพิศมัย ดิศกุล, ม.จ. 2559 1 มติชน

1448 สุดชีวิต มันโร, แอลิซ 2559 2 บทจร

1449 สุดทำงท่ีทิเบต เทนเบอร์เกน, ซำเบรีย 2559 1 บริษัท สันสกฤต จ ำกัด

1450 สุดรักลวงใจ ณพรรษธ์สรฌ์ 2559 1 Sugar Beat

1451 สุนทรภู่ไม่ได้เป่ำป่ี พระอภัยมณีไม่ใช่คนระยอง ครูทอม ค ำไทย 2559 1 อะบุ๊ก

1452 สุนทรภู่ไม่ได้เป่ำป่ี พระอภัยมณีไม่ใช่คนระยอง ครูทอม ค ำไทย 2559 1 อะบุ๊ก
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  67         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1453 เส้นรอบวงกลมปรำศจำกจุดจบ กำนต์ ล้ิมสถำพร 2559 1 อุดมปัญญำ

1454 เส้ียวบทสนทนำนิรันดร์ - 2559 3 นำนมีบุ๊คส์

1455 แสตมป์ท่ีระลึกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวในพระบรมโกศ - 2559 1 ธนบรรณ ป่ินเกล้ำ

1456 โสมสีเลือด หมอกมุงเมือง 2559 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

1457 หน้ีบัญชีรักจอมวำยร้ำย เพียงขวัญ 2559 1 บริษัท อินเลิฟ พับลิชช่ิง คอร์เปอร์เรช่ัน จ ำกัด

1458 หน่ึงด้ำวฟ้ำเดียว วรรณวรรธน์ 2559 4 ณ บ้ำนวรรณกรรม

1459 ห่มแดน ปรำปต์ 2559 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

1460 หลักภำษำไทย วชิรำ เจริญจิตร์ 2559 2 โครงกำรส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยหัวเฉียวฯ

1461 หลำกถ้อยในรอยทำง โชคชัย บัณฑิต 2559 1 แพรว

1462 หลำกมิติประชำธิปไตยไทย : รวมบทควำมและปำฐกถำทำงวรรณกรรม - 2559 1 คมบำง

1463 หวงรักกำมเทพ กรกำนท์ 2559 1 ค ำต่อค ำ

1464 ห้องสมุดหลอนเด็กประหลำด ริกส์, แรนซัม 2559 1 แพรวเยำวชน

1465 หัตถำนำรีอำเซียน : ผ้ำทอมือของกลุ่มชำติพันธ์ุไท-ลำวและกะเหร่ียงโป อ ำเภอบ้ำนไร่... ธีระพันธ์ ล. ทองค ำ 2559 2 มูลนิธิมหำจักรีสิรินธร เพ่ือคณะอักษรศำสตร์ฯ

1466 เหนือเกล้ำรำชำผู้ย่ิงใหญ่ - 2559 1 สัมปชัญญะ

1467 เหล่ียมโบต๋ัน ควำน, เควิน 2559 2 แกเลอร่ี พับลิชช่ิง

1468 อย่ำหลอกกัน โคเบน, ฮำร์ลำน 2559 1 แพรวส ำนักพิมพ์

1469 อยู่วังสระปทุม สุมำลี 2559 2 นำนมีบุ๊คส์

1470 อักษรศำสตร์บรมรำชกุมำรี - 2559 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1471 อัสดรพิโรธ ณำรำ 2559 1 พิมพ์ค ำ

1472 อำคเนย์ คะนึง อนุสรณ์ ติปยำนนท์ 2559 2 มติชน

1473 อ่ำนเขียนเรียนญ่ีปุ่นช้ันต้น - 2559 1 ส ำนักพิมพ์ภำษำและวัฒนธรรม สมำคมฯ

1474 อีแอร์ขอเม้ำท์ อีแอร์ 2559 1 คิวบิก
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  68         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1475 อุบัติกำรณ์ล้ำงโลก แยนซีย์, ริค 2559 1 Spell

1476 100 เร่ืองน่ำรู้เก่ียวกับชีวิตยุคก่อนประวัติศำสตร์ แมทธิว, รูเพิร์ต 2558 1 อมรินทร์คอมมิกส์

1477 100 เร่ืองพระรำชินีของฉัน วิทย์ บัณฑิตกุล 2558 2 สถำพรบุ๊คส์

1478 100 เร่ืองเมืองใต้ : สำระควำมรู้เพ่ือควำมเข้ำใจแผ่นดินผู้คนและวัฒนธรรม ประพนธ์ เรืองณรงค์. 2558 1 อมรินทร์

1479 Assassin's Creed Ezio Trilogy บัญญัติสังหำร. ตอนไตรภำคเอทซิโอ กุมภฤทธ์ิ พุฒิภิญโญ 2558 1 กรีน ปัญญำญำณ

1480 Mostly Cloudy มีเมฆเป็นส่วนมำก ทีปกร วุฒิพิทยำมงคล 2558 2 แซลมอน

1481 Phantom พรำยพรำงเงำ เดือนสิงห์ 2558 1 ก้ำวกระโดด

1482 Pines เมืองลวงคนเลือน เคร้ำช์, เบล็ค 2558 1 Maxx Publishing

1483 Say what you mean in Thai กำญจนำ พฤกษ์พงศ์รัตน์ 2558 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1484 Shutdown กรุงศรี ปรำมินทร์ เครือทอง. 2558 2 มติชน

1485 Stairs 12 ข้ัน...บันไดผี ภำคินัย 2558 1 โซฟำ พับลิชช่ิง

1486 Thailand only เร่ืองแบบน้ี มีแต่ไทยๆ เวทิน ชำติกุล. 2558 1 อมรินทร์

1487 The Fire Sermon เฮก, ฟรำนเซสก้ำ 2558 1 เลเจนด์ บุ๊คส์

1488 Ward ห้องคลอดมรณะ ภำคินัย 2558 1 โซฟำ พับลิชช่ิง

1489 กลวิธีกำรแต่งและคุณค่ำของบันเทิงคดีสำหรับเยำวชนท่ีได้รับรำงวัลงำนสัปดำห์หนังสือ ... He, Feiyan 2558 2 -

1490 กลวิธีกำรแต่งและแนวคิดในเร่ืองส้ันท่ีได้รับรำงวัลงำนสัปดำห์หนังสือแห่งชำติ ประจ ำปี... Yan, Hanle 2558 2 -

1491 กลวิธีกำรแต่งและแนวคิดในวรรณกรรมบันเทิงคดีสำหรับเด็กของ ชมัยภร แสงกระจ่ำง Li, Zijuan 2558 2 -

1492 กล่ินแก้วทวิกำล ไพลินภัทร 2558 2 พิมพ์ค ำ

1493 กับดักนิทรำ บุ๊คมำร์ค. 2558 1 แจ่มใส

1494 กำบแก้วบัวบำน ณรงค์ฤทธ์ิ ศักดำรณรงค์ 2558 1 ทำงอีศำน

1495 กำรใช้ "กระ" และ "กะ" พร้อมควำมหมำย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน - 2558 1 รำชบัณฑิตยสถำน

1496 กำรดูแลรักษำวัตถุพิพิธภัณฑ์ จิรำภรณ์ อรัณยะนำค. 2558 1 สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียรรู้แห่งชำติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  69         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1497 กำรแปลภำษำไทยเป็นภำษำอังกฤษ พิมพันธ์ุ เวสสะโกศล 2558 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1498 กำรผจญภัยของฮักเกิลเบอร์รี ฟินน์ ทเวน, มำร์ก, ค.ศ.1835-1910 2558 1 สมิต

1499 กำรเมืองในสถำปัตยกรรมสมัยรัชกำลท่ี 1 ชำตรี ประกิตนนทกำร. 2558 3 มติชน

1500 กำรวิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบควำมเช่ือเก่ียวกับนักษัตรไทยและจีน Lu, Tang 2558 2 -

1501 กำรวิเครำะห์นิทำนอำเซียนท่ีแปลเป็นภำษำไทย Pan, Xiaohua 2558 2 -

1502 กำรวิเครำะห์สำรคดีท่ีได้รับรำงวัลแว่นแก้ว ปี พ.ศ. 2553-2556 Liu, Sunyue 2558 2 -

1503 กำรศึกษำเปรียบเทียบนิทำนพ้ืนบ้ำนภำคเหนือของไทยกับนิทำนพ้ืนบ้ำนชมเผ่ำจ้วงของจีน Zhao, Peng 2558 2 -

1504 กำลคร้ังหน่ึง...ในหัวใจ ชญำน์พิมพ์ 2558 2 พิมพ์ค ำ

1505 ก ำไลมำศ พงศกร 2558 1 ศรีสำรำ

1506 ก ำไลมำศ พงศกร 2558 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ

1507 ก ำไลมำศ พงศกร 2558 1 ศรีสำรำ

1508 กินอ้อผะหญำ สน่ัน ธรรมธิ 2558 2 ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.เชียงใหม่

1509 กุหลำบลวง พงศกร จินดำวัฒนะ 2558 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

1510 เกมล่ำปริศนำ. ตอน สมรภูมิมอดไหม้ แดชเนอร์, เจมส์ 2558 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

1511 เกิดมำสวย กฤษณำ อโศกสิน. 2558 1 แสงดำว

1512 ขวัญฤทัย เก้ำแต้ม 2558 2 พิมพ์ค ำ

1513 ข้ำมชำติข้ำมศำสตร์ข้ำมศิลป์ ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ. 2558 2 แสงดำว

1514 ข้ำมสมุทร วิษณุ เครืองำม. 2558 1 มติชน

1515 เข้ำคลุกแมว จ ำลอง ฝ่ังชลจิตร. 2558 1 แมวบ้ำนส ำนักพิมพ์

1516 เขียนไปให้สุดฝัน วินทร์ เลียววำริณ. 2558 1 อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์

1517 ไขปริศนำประเด็นอ ำพรำงในประวัติศำสตร์ไทย ไกรฤกษ์ นำนำ. 2558 1 มติชน

1518 คนดีศรีอยุธยำ เสนีย์ เสำวพงศ์. 2558 1 มติชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  70         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1519 ครูเทพ (เจ้ำพระยำธรรมศักด์ิมนตรี) 2558 2 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

1520 คล่ืนชีวิต กรุง ญ. ฉัตร 2558 1 แสงดำว

1521 ควำมขัดแย้งในเร่ืองส้ันรำงวัลสุภำว์ เทวกุลฯ พ.ศ. 2546-2556 Zhao, Danping 2558 2 -

1522 คะนึงถึงบ้ำนขณะฝันในเมือง โขงรัก ค ำไพโรจน์ 2558 1 ออฟเซ็ท

1523 ค ำถำม-ค ำตอบ สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จ... - 2558 1 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ

1524 ค ำอธิษฐำนของ เลด้ี ได คลีเมนท์, เจนนิเฟอร์ 2558 1 สันสกฤต

1525 ค ำอ้ำย ยงค์ ยโสธร. 2558 1 ไอยรำ 12

1526 คิดถึงเต่ีย แปะเก้ีย 2558 1 สยำมอินเตอร์บุ๊ค

1527 คู่กรรม ทมยันตี 2558 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

1528 คู่ปรับฉบับหัวใจ เทพิตำ 2558 2 อุ๊คบี

1529 คู่มือเสภำเสนำะค ำหวำนและคีตศิลป์เสนำะดุริยำงค์ ถำวร สิกขโกศล 2558 1 ซี.พี.ออลล์

1530 เคร่ืองเขินล้ำนนำ : มรดกภูมิปัญญำท้องถ่ินสู่สำรสนเทศดิจิทัล วรำรักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์. 2558 1 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1531 โครงกำรวิจัยจิตวิญญำณประชำธิปไตยในเร่ืองส้ัน : 40 ปี นับจำก 14 ตุลำ 251 ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ 2558 1 คมบำง

1532 งำนวิจัยวัฒนธรรมภำคใต้ พ.ศ. 2520-2550 ภัทรวดี ภูชฎำภิรมย์. 2558 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1533 เงำไม่มีเงำ นำยทิวำ 2558 2 ออน อำร์ต

1534 เง่ือนวิปลำส เรณี 2558 1 พิมพ์ค ำ

1535 จดหมำยลับไป่เหอ ซี, ลิซำ 2558 1 สันสกฤต

1536 จดหมำยเหตุเสด็จพระรำชด ำเนิรเลียบมณฑลฝ่ำยเหนือ พระพุทธศักรำช 2469 - 2558 1 ส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ

1537 จะฝันถึงเธอทุกคืนท่ีมีแสงดำว ประภัสสร เสวิกุล 2558 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1538 จักรพรรดิมังกร พันรำตรี. 2558 1 ค ำต่อค ำ

1539 จักรวำลระหว่ำงบรรทัด : รวมผลงำนนักเขียน"รำงวัลมติชน" ประจ ำปี 2557 - 2558 1 มติชน

1540 จำกเร่ืองจริงสู่เร่ืองส้ัน - 2558 2 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชำชนท่ีไม่ได้ฯ

https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/990289717?queryString=990289717&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B5%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  71         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1541 จำมจุรี : ส่ือเช่ือมสำยใยน้ ำใจน้องพ่ี - 2558 9 ศูนย์พัฒนำกิจและนิสิตเก่ำสัมพันธ์

1542 จุติ อุทิศ เหมะมูล 2558 1 จุติ

1543 เจ้ำพ่อ ประวัติศำสตร์ จอมขมังเวทย์ : รวมบทควำมเพ่ือเป็นเกียรติในโอกำสครบรอบ 60 ปี... - 2558 1 ศยำม

1544 เจ้ำสำวฉบับตกฟำก รพัด 2558 1 Princess

1545 เจ้ำสำวนอกกฎหมำย นิดำนุช 2558 1 อินเลิฟ

1546 เจ้ำหญิง. ภำค 3 แซสสัน, จีน พี. 2558 1 สันสกฤต

1547 ใจเผลอรัก ลักษณะปรีชำ 2558 2 Sugar Beat

1548 ใจพิสุทธ์ิ แพรณัฐ 2558 2 พิมพ์ค ำ

1549 ชำมำช เปลวสุริยัน ทมยันตี 2558 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

1550 ชีวิตงำมตำมค ำสอนของพระเจ้ำอยู่หัว - 2558 3 บี มีเดีย

1551 ชีวิตท่ีดับสูญ ตอลสตอย, ลีโอ, ค.ศ.1828-1910 2558 1 สมิต

1552 ชุมชน ควำมทรงจ ำและพิธีกรรมกับกำรจัดกำรชุมชน - 2558 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1553 เชือดร่ำงสร้ำงหุ่น แคโรล, เจมส์ 2558 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

1554 ไชน่ำมูน ประภัสสร เสวิกุล 2558 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1555 ซ่อนรักไว้ในลมหนำว ณำรำ 2558 1 พิมพ์ค ำ

1556 เซวัสโตโปล ตอลสตอย, ลีโอ, ค.ศ.1828-1910 2558 1 สมิต

1557 ดวงใจอัศวิน แอนดรำ 2558 1 แจ่มใส

1558 ดวงตำของควำมเงียบ จันทร์ ร ำไร 2558 1 บ้ำนเขำน้อย

1559 ดวงตำสีอ ำพัน กฤษณำ อโศกสิน. 2558 1 เพ่ือนดี

1560 ดอกไม้หน่ึงมิติ ฟ้ำ พูลวรลักษณ์. 2558 10 สมมติ

1561 ด่ังเรือนร่ำงไร้องคำพยพ ภู กระดำษ 2558 1 มติชน

1562 ดุจอัปสร ณำรำ 2558 2 พิมพ์ค ำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  72         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1563 เด็กชำยมะลิวัลย์ ประภัสสร เสวิกุล. 2558 1 แพรวส ำนักพิมพ์

1564 แดนฝันปลำยขอบฟ้ำ มูรำคำมิ, ฮำรูกิ. 2558 1 ก ำมะหย่ี

1565 ไดเวอร์เจนท์ มำยำเร้นโลก รอธ, เวอโรนิก้ำ 2558 2 Spell

1566 ไดอำร่ีของมนุษย์หมำป่ำอ่อนหัด โคลลินส์, ทิม 2558 1 มติชน

1567 ตรำบดินส้ินฟ้ำ สัญญำรักนิรันดร์ ชญำน์พิมพ์ 2558 3 พิมพ์ค ำ

1568 ตำกสิน มหำรำชชำตินักรบ คีฟ-ฟอกซ์, แคลร์ 2558 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1569 ต ำนำนเคร่ืองรำชอิศริยำภรณ์สยำม ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จกรมพระยำ 2558 2 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร

1570 ต ำรำฟ้อนร ำฉบับเรียบเรียงในหอพระสมุดวชิรญำณส ำหรับพระนคร - 2558 1 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร

1571 เต็มสิบ 10 ปี ทีเคพำร์ค : 1 ทศวรรษกำรอ่ำนของสังคมไทย - 2558 2 ส ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ (องค์กำรมหำชน)

1572 แต้มหมำกอัศวิน ฟ้อล์คเนอร์, วิลเลียม 2558 1 รหัสคดี

1573 ถนนชีวิต ลูอ๊ิส, ซินแคลร์ 2558 1 ทับหนังสือ

1574 ทหำรเอกพระบัณฑูร ไม้ เมืองเดิม. 2558 1 ศรีปัญญำ

1575 ทอแสงจันทร์ เม็ดแตงโม. 2558 1 อิงค์

1576 ท่ำเตียน :  วัด วัง บ้ำน ร้ำน ตลำด และผู้คน ด ำรงพล อินทร์จันทร์, 2515- 2558 1 สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ

1577 ทูตฝร่ังต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สถำปัตย์ สหเทวกำล 2558 2 เจ้ำพระยำ

1578 เทพรัตนอักษรำ เจ้ำฟ้ำปริญญำเอก โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. 2558 5 มติชน

1579 เทลส์ ออฟ ดิ โอโตริ ปฐมภำค. ลิขิตแห่งสวรรค์ เฮิร์น, ลิอัน 2558 1 แพรวส ำนักพิมพ์

1580 เทลส์ ออฟ ดิ โอโตริ. เล่ม 1, เหยียบถ่ินพยัคฆ์ เฮิร์น, ลิอัน 2558 1 แพรวส ำนักพิมพ์

1581 เทลส์ ออฟ ดิ โอโตริ. เล่ม 2, วิหคหลงรัง เฮิร์น, ลิอัน 2558 1 แพรวส ำนักพิมพ์

1582 เทลส์ ออฟ ดิ โอโตริ. เล่ม 3, จันทร์กระจ่ำงฟ้ำ เฮิร์น, ลิอัน 2558 1 แพรวส ำนักพิมพ์

1583 เทลส์ ออฟ ดิ โอโตริ. เล่ม 4, ส้ินเสียงปักษำ เฮิร์น, ลิอัน 2558 1 แพรวส ำนักพิมพ์

1584 เทวดำกับดำวตก บุนเสิน แสงมะนี 2558 1 เอโนเวล
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  73         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1585 เท่ียวบ้ำนเพ่ือน จันทรำ พีระขจร 2558 1 ส ำนักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์

1586 นกกำงเขน : หนังสือส่งเสริมกำรอ่ำน ระดับประถมศึกษำ กีรติวิทโยลำร, หลวง (ก่ี กีรติวิทโยลำร) 2558 1 โรงพิมพ์ สกสค. ลำดพร้ำว

1587 นำคยุดครุฑ : "ลำว" กำรเมืองในประวัติศำสตร์นิพนธ์ไทย ก ำพล จ ำปำพันธ์ 2558 1 มติชน

1588 นำฏยวรรณคดีสโมสร - 2558 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1589 นำยกหญิง ทมยันตี 2558 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

1590 น้ ำเงินแท้ วินทร์ เลียววำริณ. 2558 2 113

1591 นิค อำดัมส์ เฮมิงเวย์ เออร์เสนต์ 2558 1 คมบำง

1592 นิทำนขุนเขำ - 2558 1 ห้องเรียน

1593 นิทำนค ำสอนของพ่อ (หลวง). ชุดท่ี 1 เฌอ 2558 6 บีเวล พับลิชช่ิง

1594 นิทำนปรัมปรำกับคติชน เสำวลักษณ์ อนันตศำนต์ 2558 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1595 นิทำนภูผำ - 2558 1 ห้องเรียน

1596 นิทำนเมืองโบรำณและสถำนศักด์ิสิทธ์ิ - 2558 1 ห้องเรียน

1597 นิทำนล ำน้ ำ - 2558 1 ห้องเรียน

1598 นิยำยรักสุนทรภู่ ก้องภพ ร่ืนศิริ 2558 1 นัดพบ

1599 นิรำศดิบ รงค์ วงษ์สวรรค์, 2475-2552 2558 1 ไรท์เตอร์

1600 นิรำศพระบำท โดย สุนทรภู่ ฉบับไทย-อังกฤษ สุนทรภู่, 2329-2398. 2558 1 โรงพิมพ์ภำพพิมพ์

1601 นิรำศมหรรณพ ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนำปรำปต์ 2558 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1602 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในนวนิยำยชุด ลูกไม้ของพ่อ Luo, Jiao. 2558 2 -

1603 ในยุคอวสำน กรุงศรีฯ ไม่เคยเส่ือม - 2558 1 มติชน

1604 บทเพลงแห่งควำมรัก ตอลสตอย, ลีโอ, ค.ศ.1828-1910. 2558 1 สมิต

1605 บัญญัติศัพท์-ศัพท์บัญญัติ มงคล เดชนครินทร์. 2558 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1606 บันทึกของพ่อ 80 ข้อคิดบันทึกไว้จำกใจพ่อ - 2558 1 ธรรมสภำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  74         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1607 บ้ำนเจ้ำพระยำ โสภำค สุวรรณ. 2558 2 เพ่ือนดี

1608 บำปรักใต้เงำบุญ กันเกรำ 2558 1 มำยดรีม

1609 บุปผำซ่อนจันทร์ หลิน, จินนี 2558 1 อรุณ

1610 บุหลันรัญจวน ว. วินิจฉัยกุล. 2558 1 เพ่ือนดี

1611 เบ้ืองหลังรูปเคำรพ : คติควำมเช่ือรูปแทนบุคคลในสยำม ปภำณิน เกษตรทัต 2558 1 มติชน

1612 โบต๋ันกลีบสุดท้ำย กำนติมำ 2558 1 แสงดำว

1613 ประเพณีสร้ำงสรรค์ในสังคมไทยร่วมสมัย - 2558 2 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินะร (องค์กำรมหำชน)

1614 ประวัติวรรณคดีญ่ีปุ่น อรรถยำ สุวรรณระดำ. 2558 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1615 ประวัติศำสตร์เจ็บปวด พระยอดเมืองขวำง ผู้ปลุกสยำม สู้ "เจ้ำอำณำนิคม" นิพัทธ์ ทองเล็ก, พลเอก 2558 1 มติชน

1616 ประวัติศำสตร์ไทยร่วมสมัย เบเคอร์, คริส 2558 1 มติชน

1617 ประวัติศำสตร์มีชีวิต ชัยนิมิตร นวรัตน, ม.ล. 2558 1 เพ่ือนดี

1618 ประวัติศำสตร์ล้ำนนำฉบับสังเขป ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักด์ิ 2558 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร

1619 ปรำกำรหัวใจ ณ มน 2558 1 มำยดรีม

1620 ปรำกำรอุดมคติ โครนิน, เอ. เจ, ค.ศ. 1896-1981. 2558 1 มูลนิธิหนังสือเพ่ือสังคม

1621 ปรำรถนำ วรพจน์ พันธ์ุพงศ์ 2558 1 บำงล ำพู

1622 ปรำรภ กวีนิพนธ์ เร่ือง พระรำมชำดก - 2558 2 กองทุนพระมหำชนก

1623 ปรำสำทซ่อนรัก อำสดำ 2558 1 พิมพ์ค ำ

1624 ปริศนำมำรีโลน่ี กัลฐิดำ 2558 2 สถำพรบุ๊คส์

1625 ปรีดิฉำยำลักษณ์ เอนก นำวิกมูล. 2558 1 พิมพ์ค ำ

1626 ปรุงรักมัดหัวใจ. เล่ม 2 หลิน, ซือ 2558 1 บริษัท แฮปป้ี บำนำนำ จ ำกัด

1627 ปรุงรักมัดหัวใจ. เล่ม 3 หลิน, ซือ 2558 1 บริษัท แฮปป้ี บำนำนำ จ ำกัด

1628 ปัจจุบัน พรชัย แสนยะมูล. 2558 1 ไม้ยมก

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%2C%20%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B8%AD%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%2C%20%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B8%AD%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  75         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1629 ปัญญำสชำดก : ประวัติและควำมส ำคัญท่ีมีต่อวรรณกรรมร้อยกรองของไทย นิยะดำ เหล่ำสุนทร. 2558 1 ลำยค ำ

1630 ปัตตำนีท่ีรัก เฉลิมวงษ์ มำกนวล. 2558 1 บริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จ ำกัด (มหำชน)

1631 ปีท่ีหำยไปของฆวน ซัลบัตเตียร่ำ ไมรำล, เปโดร 2558 1 เลเจ้นส์ บุ๊คส์

1632 ปีศำจ เสนีย์ เสำวพงศ์. 2558 1 มติชน

1633 เป็นตะคริว โตมร ศุขปรีชำ. 2558 1 Way of Book

1634 เปิดต ำนำน DOTA 2. Strength heroes อธิภัทร โคตรศำลำ 2558 1 กรีน ปัญญำญำณ

1635 เปิดต ำนำนเซลด้ำ แพนด้ำส้ม 2558 1 กรีน ปัญญำญำณ

1636 แปดเป้ือน เซนเนน, มำร์ค 2558 2 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

1637 ไปรษณียบัตรจดหมำยเหตุ - 2558 1 ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์

1638 ผ้ำทอในวิถีชีวิตไทย-ไท - 2558 1 สถำบันไทยศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1639 ผู้ร้ำยเมืองหลวง ชำลี เอ่ียมกระสินธ์ุ. 2558 1 เอ่ียมกระสินธ์ุ

1640 แผนท่ีกรุงเทพฯ จ.ศ. 1249 - 2558 1 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)

1641 แผนท่ีธนบุรี จ.ศ. 1249 - 2558 1 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)

1642 พจนำนุกรมภำพถ่ำย 3 ภำษำ อังกฤษ-จีน-ไทย ฉบับสมบูรณ์ - 2558 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1643 พจนำนุกรมภำษำไทยพวน - 2558 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

1644 พม่ำพูดไทย ไทยพูดพม่ำ - 2558 1 ยัวร์บุ๊ค

1645 พรหมพยำบำท จีริหทัย กิติยำกร,  ม.ล. 2558 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

1646 พรหมร่ำยรัก ฐิญำดำ 2558 1 พิมพ์ค ำ

1647 พระจันทร์แสนกล ดวงตะวัน 2558 1 ดวงตะวัน

1648 พระเจ้ำแผ่นดินของเรำและเหตุกำรณ์ส ำคัญในรัชสมัย - 2558 3 ศรีปัญญำ

1649 พระธิดำแห่งปรีชำญำณ แฮกกำร์ด, เซอร์เฮนรี ไรเดอร์ 2558 1 บ้ำนมงคล

1650 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช : องค์รำชันแห่งแผ่นดิน กฤชกร เพชรนอก 2558 4 บริษัท สกำยบุ๊กส์ จ ำกัด



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  76         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1651 พรำกจำกแสงตะวัน ; รูปเงำบนพรมหญ้ำ ไดนีเสน, ไอแซค 2558 1 ทับหนังสือ

1652 พลิกเวลำล่ำรัก ณำรำ 2558 1 พิมพ์ค ำ

1653 พล้ิวไปในพรำยเวลำ ผำด พำสิกรณ์ 2558 1 แพรวส ำนักพิมพ์

1654 พิภพเพลินวำน ภัทรำธิป 2558 1 พิมพ์ค ำ

1655 พุดพิชญำ มณีจันท์ 2558 1 Sugar Beat

1656 เพชรกลำงไฟ ว. วินิจฉัยกุล. 2558 1 ทรีบีส์

1657 เพลิงบุปผำ ใบสน 2558 1 พิมพ์ค ำ

1658 เพียงเธอ-- Mon amour, je t'aime ชญำน์พิมพ์ 2558 1 พิมพ์ค ำ

1659 ฟิตภำษำสู่อำเซียน ชูเดช อิสระวิสุทธ์ิ 2558 2 ปัญญำชน

1660 ฟิฟต้ีเชดส์ดำร์กเกอร์ เจมส์, อี แอล 2558 1 โรส

1661 ฟิฟต้ีเชดส์ออฟเกรย์ เจมส์, อี แอล 2558 1 โรส

1662 โฟร์ รอธ, เวอโรนิก้ำ 2558 1 Spell

1663 ไฟรักไฟสงครำม บัญชร ชวำลศิลป์. 2558 2 มติชน

1664 ภำพสะท้อนสังคมชนบทไทยในนวนิยำยของโชติ ศรีสุวรรณ Chang, Xiaoqu 2558 2 -

1665 ภำพสะท้อนสังคมไทยในนวนิยำยชุดแผ่นดินแห่งรัก Chen,  Xiaoyun. 2558 2 -

1666 ภำพสะท้อนสังคมไทยในนวนิยำยท่ีได้รับรำงวัลงำนสัปดำห์หนังสือแห่งชำติ พ.ศ. 2556 - 2557Zhang, Xiaojiao 2558 2 -

1667 ภำพสะท้อนสังคมไทยในนวนิยำยรำงวัลสุภำว์ เทวกุลฯ พ.ศ. 2549-2553 Huang, Piaoyun 2558 2 -

1668 ภำพสะท้อนสังคมไทยในเร่ืองส้ันท่ีได้รับรำงวัลงำนสัปดำห์หนังสือแห่งชำติ พ.ศ. 2556 -... Wang, Dan 2558 2 -

1669 ภำพสะท้อนสังคมไทยในเร่ืองส้ันรำงวัลนำยอินทร์อะวอร์ด พ.ศ. 2552-2556 Li, Yuanchun 2558 2 -

1670 ภำพสะท้อนสังคมไทยในวรรณกรรมของ งำมพรรณ เวชชำชีวะ Shi, Weihong 2558 2 -

1671 ภำพสะท้อนสังคมไทยในอดีตจำกละครโทรทัศน์จักร ๆ วงศ์ ๆ ไทย เร่ือง “ปลำบู่ทอง” Wu,  Xue. 2558 2 -

1672 ภำพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในนิทำนจีนท่ีแปลเป็นภำษำไทย Sheng, Li 2558 2 -

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  77         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1673 ภำษำเขมรเพ่ือกำรส่ือสำร อุบล เทศทอง 2558 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1674 ภำษำไทยอย่ำงไรก็รัก เพชรยุพำ บูรณ์สิริจรุงรัฐ. 2558 1 เฌ.เดียมอง

1675 ภำษำและภำษำศำสตร์ - 2558 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1676 ภำษำและอินเตอร์เน็ต ศิริพร ปัญญำเมธีกุล 2558 1 พร้ินท์ คอร์เนอ

1677 ภำษิต ค ำพังเพย ส ำนวนไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน. 2558 1 รำชบัณฑิตยสถำน

1678 มนต์รักทรำนซิสเตอร์ วัฒน์ วรรลยำงกูร. 2558 1 ไรท์เตอร์

1679 มนตรำแห่งทะเลทรำย กะกันดำ 2558 4 อิงค์

1680 มรณกำลของอีวำน อีลิช ตอลสตอย, ลีโอ, ค.ศ.1828-1910. 2558 1 สมิต

1681 มรดกควำมทรงจ ำแห่งนพบุรีศรีลโวทัยปุระ : ว่ำด้วยโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำรำยณ์ฯ- 2558 3 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินะร (องค์กำรมหำชน)

1682 มรดกควำมทรงจ ำแห่งเมืองศรีสัชนำลัย-สุโขทัย : ประมวลจำรึกสมัยพระยำลิไทย ตรงใจ หุตำงกูร 2558 2 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินะร (องค์กำรมหำชน)

1683 มฤตยูเขียว จินตวีร์ วิวัธน์, 2485-2531. 2558 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

1684 มวลดอกไม้ในยุคมืด - 2558 1 เขียน

1685 มหำภำรัตคดี เฉลิมขัตติยำนีสิรินธร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม... - 2558 3 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1686 ม่ำนดอกง้ิว อัปสรำ 2558 1 มำยดรีม

1687 ม่ำนรักลวงใจ (มหำโชค) ลักษณะปรีชำ 2558 1 Sugar Beat

1688 มำยำเงำ พงศกร จินดำวัฒนะ 2558 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

1689 มำรีมำยำ ณำรำ 2558 1 พิมพ์ค ำ

1690 ม้ืออร่อยกับเพ่ือนรัก ณิชำดำ ทวีศิลป์ 2558 1 ส ำนักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์

1691 เมฆมิถุนำยน : กวีนิพนธ์เพ่ือชีวิตและส่ิงแวดล้อม สวรรค์ แสงบัลลังค์ 2558 1 ฟอร์แมท แอสโซซิเอทส์

1692 เมืองกระดำษ กรีน, จอห์น 2558 1 คลำสแอคท์

1693 เมืองย้ิม ชำคริต โภชะเรือง 2558 1 ก๊วนปำร์ต้ี

1694 เม่ือรักบังเกิด ลักษณพร 2558 1 พิมพ์ดีกำรพิมพ์



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  78         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1695 เม่ือสยำมเข้ำสู่สงครำมโลก เกริกฤทธ์ิ เช้ือมงคล 2558 1 สยำมควำมรู้

1696 แม้นวำดรัก แอลล่ี 2558 1 มันดี

1697 แม่น้ ำร ำลึก ; Reminiscence of the river เรวัตร์ พันธ์ุพิพัฒน์ 2558 1 ในดวงใจ

1698 แม้เลือกเกิดได้ ศุภลักษณ์. 2558 1 วสี ครีเอช่ัน

1699 โมนผจญโลก ฟูรนิเย่, อำแล็ง, ค.ศ.1886-1914. 2558 1 ทับหนังสือ

1700 ยมทูตจ ำแลง อ้ีบุ้น 2558 3 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

1701 ใยรักนำงมำร ณศิกมล 2558 1 อิงค์

1702 ร่มรักเรือนใจ อำพัชรินทร์ 2558 1 ก้ำวกระโดด

1703 รวมบทกวีนิพพำนข้ำงถนน สกุล บุณยทัต. 2558 1 ออน อำร์ต

1704 รอยรักเรือนแรม ภำคินัย 2558 1 ก้ำวกระโดด

1705 ระหว่ำงทำงกลับบ้ำน ธันยพร หงษ์ทอง 2558 1 บอนไซ

1706 รัก...ร้ำย ณำรำ 2558 1 พิมพ์ค ำ

1707 รักในรอยบำป เงำจันทร์. 2558 2 แพรวส ำนักพิมพ์

1708 รักในรอยร้ำว ขจรฤทธ์ิ รักษำ 2558 1 บ้ำนหนังสือ

1709 รักพรำงใจ ลักษณะปรีชำ 2558 2 Sugar Beat

1710 รักพลิกล็อก เทพิตำ 2558 1 อรุณ

1711 รักร้ำย ณ ไร่รัก ณศิกมล 2558 1 อิงค์

1712 รักษ์ รำตรี อธิษฐำน 2558 1 อรุณ

1713 รักหลงโรง ญนันทร 2558 1 พิมพ์ค ำ

1714 รำกฐำนวรรณกรรมภำคใต้ ประทีป ชุมพล. 2558 1 โอเดียนสโตร์

1715 ร่ำงนำงร ำ อรุโณชำ 2558 1 พิมพ์ค ำ

1716 รำชบุตรเขยเจ้ำส ำรำญ บิสคิทบัส 2558 3 อรุณ

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  79         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1717 รำชสุดำอำศิรพำทพิสิฐ : แนวคิดเร่ืองขัตติยนำรีและกลวิธีกำรใช้ค ำประพันธ์ในกวีนิพนธ์... เก๋ แดงสกุล 2558 2 คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

1718 รำชินีไอยคุปต์ แฮกกำร์ด, เซอร์เฮนรี ไรเดอร์ 2558 1 บ้ำนมงคล

1719 รำยกำรละเอียดพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกเฉลิมพระรำชมณเฑียร (พระบำทสมเดจพระปรมินทร…- 2558 1 ส ำนักงำน

1720 ร้ำยรักเหนือเมฆ ลัลลำบำย 2558 1 พิมพ์ค ำ

1721 รู้ภำษำเข้ำใจอำรมณ์ พรพิมล ผลินกูล 2558 1 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำสำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ

1722 เรำก ำลังกลำยพันธ์ุ เกริกศิษฏ์ พละมำตร์ 2558 2 นำคร

1723 เร่ืองเล่ำพ้ืนบ้ำนไทยในโลกท่ีเปล่ียนแปลง ศิรำพร ณ ถลำง. 2558 2 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิริธร

1724 เร่ืองเล่ำอำถรรพ์กรุงเทพฯ ไกรภพ หม่ืนแสนจันทร์ด ำ 2558 2 เจ้ำพระยำ

1725 เร่ืองส้ันเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พลอยพันแสง 2558 1 หนังสือพิมพ์ ชัยสมรภูมิ

1726 เรือนพ้ืนถ่ินล้ำนนำ - 2558 2 นันทกำนต์ กรำฟิก กำรพิมพ์

1727 เรือนรักปำฏิหำริย์ หัสวีร์ 2558 1 พิมพ์ค ำ

1728 แรงตะวัน เบญจำมินทร์ 2558 1 พิมพ์ค ำ

1729 ลวงหลอนซ่อนฆ่ำ Sang-Min, Lee 2558 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

1730 ลออจันทร์ ซ่อนกล่ิน 2558 2 พิมพ์ค ำ

1731 ลักษณะกำรแต่งกำยก่ีเพ้ำของคนไทยเช้ือสำยจีนในสังคมไทย Huang, Yuanyuan 2558 2 -

1732 ลำยครำม : เคร่ืองถ้วยจีนอย่ำงสยำม ภุชชงค์ จันทวิช 2558 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1733 ล ำน ำจอมนำง นำย่ำ 2558 2 Princess

1734 ลินคอร์น ไดอะร่ี กัลฐิดำ 2558 1 สถำพรบุ๊คส์

1735 เลด้ีเยำวรำช ทิพเกสร 2558 1 แสงดำว

1736 เล่ห์รักยำใจ เก้ำแต้ม 2558 2 พิมพ์ค ำ

1737 เล่ห์ร้ำยรักลวง แรบบิทโรส 2558 1 ก้ำวกระโดด

1738 เล่ำเร่ืองเมืองกรุง(เทพฯ) ทัศนำ ทัศนมิตร 2558 1 แสงดำว



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  80         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1739 เลิศล้ ำในโลกหล้ำ : ปวงประชำภักดี โลกช่ืนชม อ้อม ประนอม. 2558 2 สถำพรบุ๊คส์

1740 เล่ือมลำยสำยรุ้ง : ภำพสะท้อนสังคมในนวนิยำยปัจจุบัน อิงอร สุพันธ์ุวณิช 2558 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1741 แลวังหลังต ำหนัก เบญจำภำ ไกรฤกษ์, ม.ร.ว. 2558 2 อมรินทร์

1742 โลกน้ีมีคนอ่ืน พชร สมัทวณิช 2558 1 บ้ำนพระอำทิตย์

1743 โลหิตแห่งโอลิมปัส ไรออร์แดน, ริก 2558 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

1744 วรรณกรรมวิจำรณ์ อิงอร สุพันธ์ุวณิช 2558 2 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1745 วรรณคดีข้ีสงสัย ปรำมินทร์ เครือทอง. 2558 1 อ่ำน

1746 วังหน้ำ โกสินทร์ รตนประเสริฐ. 2558 1 ยิปซี กรุ๊ป

1747 วัฒนธรรมกำรกินเจในย่ำนเยำวรำช Deng, Junge. 2558 2 -

1748 วัฒนธรรมสุขภำพในสังคมอำเซียน - 2558 1 สุขศำลำ ส ำนักวิจัยสังคมและสุขภำพ (สวสส.)

1749 วันท่ีแดดอุ่นและดอกไม้บำน ปล้ืมจิต 2558 1 ถนอมสุข

1750 วำทะเจ้ำนำยเล่ำประวัติศำสตร์ ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. 2558 2 มติชน

1751 วำวแสงประชำธิปไตย - 2558 1 ณ เพชรส ำนักพิมพ์

1752 วิจิตรแพรวำ : มรดกภูมิปัญญำสู่รำชินีแห่งไหม - 2558 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ

1753 วิญญำณในป่ำสูง ชำลี เอ่ียมกระสินธ์ุ. 2558 1 เอ่ียมกระสินธ์ุ

1754 วิถีชีวิตของนักเรียนสัญชำติไทย เช้ือชำติจีน : กรณีศึกษำ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี Zhao, Xiangxiang 2558 2 -

1755 วิมำนเพลิง จ ำปำลำว 2558 1 มำยดรีม

1756 วิมำนเมฆำ ณำรำ 2558 1 พิมพ์ค ำ

1757 เวียดนำม - 2558 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1758 ไวยำกรณ์ไทย นววรรณ พันธุเมธำ. 2558 2 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1759 ศัพทำนุกรมวัฒนธรรมไทย ปรัชญำ ปำนเกตุ 2558 1 พิมพ์ค ำ

1760 ศำสตร์ภำษำญ่ีปุ่นท่ีควรรู้ - 2558 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  81         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1761 ศำสตรำหัวใจ แอลล่ี 2558 1 มันดี

1762 ศิลปะไทย ภำยใต้แรงบันดำลใจจำกศิลปะอินเดียแบบปำละ เชษฐ์ ติงสัญชลี 2558 1 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ

1763 สงครำมกลำงเมือง "กบฎ แมนฮัตตัน" เพลิง ภูผำ 2558 1 สยำมควำมรู้

1764 สงครำมมืด วันญ่ีปุ่นบุกไทย สรศัลย์ แพ่งสภำ 2558 1 สำรคดี

1765 สมรภูมิล่ำเมือง. ตอน นรกสังหำร ริฟ, ฟิลลิป 2558 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

1766 สมรภูมิล่ำเมือง. ตอน รำงวัลนักล่ำ ริฟ, ฟิลลิป 2558 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

1767 สมุดภำพพระยำพหลพลพยุหเสนำ. ภำค 2 : ปรำบกบฏ พ.ศ. 2476 - 2558 1 ต้นฉบับ

1768 สยำม ผ่ำนมุมกล้องจอห์น ทอมสัน 2408-9 : รวมท้ังนครวัดและเมืองชำยฝ่ังประเทศจีน ไพศำลย์ เป่ียมเมตตำวัฒน์. 2558 1 ริเวอร์ บุ๊คส์

1769 สองรักล้นใจ คีตภำ 2558 2 แจ่มใส

1770 สะสมไว้ใช้เล่ำเร่ือง : นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม... พิพิธภัณฑ์ผ้ำในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ 2558 3 พิพิธภัณฑ์ผ้ำในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ

1771 สำงในป่ำสูง วัธนำ บุญยัง. 2558 1 บ้ำนหนังสือ

1772 สำนรักสลับกำล ปองวุฒิ 2558 1 พิมพ์ค ำ

1773 สำบสมิง. เล่ม 2, ตอนหุบผำแห่งค ำสำป บุหลัน รันตี 2558 1 บ้ำนหนังสือ

1774 สำม สอง หน่ึง สูญ! แคโรล, เจมส์ 2558 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

1775 สำมคม กฤษณำ อโศกสิน 2558 1 แสงดำว

1776 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว. เล่ม 40 - 2558 1 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ

1777 สิงค์โปร์ - 2558 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1778 ส้ินแสงฉำน มนันยำ. 2558 1 มติชน

1779 สีเทำเจ้ำตัวจ๋ิว รัศมี เบ่ือขุนทด 2558 1 มติชน

1780 สุโขทัย ต ำนำนกำรสร้ำงเมือง เกริกฤทธ์ิ เช้ือมงคล 2558 3 สยำมควำมรู้

1781 สุดท่ีรักพิทักษ์เธอ บุหลันสีครำม 2558 1 Sugar Beat

1782 สุพรรณิกำร์ มณีจันท์ 2558 1 Sugar Beat
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  82         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1783 สุภำพบุรุษสุดล ำบำกส์ส์ส์ ชมัยภร แสงกระจ่ำง. 2558 1 คมบำง

1784 สุริยวรรมัน ทมยันตี 2558 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

1785 สุสำนของควำมสุข - 2558 1 เขียน

1786 เสภำเร่ือง ขุนช้ำง-ขุนแผน. ฉบับสมบูรณ์สำมภำคและฉบับต่ำงส ำนวน. เล่ม 1 - 2558 2 บริษัท ซี พี ออลล์ จ ำกัด(มหำชน)

1787 เสียงเดือนในเสียงหวูดรถไฟ กร ศิริวัฒโณ. 2558 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1788 แสงแดดและสำยฝน อัศศิริ ธรรมโชติ. 2558 1 แพรวส ำนักพิมพ์

1789 แสงหำญฟ้ำ มำลำ ค ำจันทร์. 2558 1 เคล็ดไทย

1790 ไส้เดือนตำบอดในเขำวงกต วีรพร นิติประภำ 2558 2 มติชน

1791 ไส้เดือนตำบอดในเขำวงกต วีรพร นิติประภำ 2558 1 มติชน

1792 หน่ึงชีวิต หน่ึงควำมรัก วรำภำ. 2558 1 เพ่ือนดี

1793 หยดน้ ำตำสยำม คีฟ-ฟอกซ์, แคลร์. 2558 1 เอโนเวล

1794 หรรษำพำหรรษำ ดอกไม้โบรำณ 2558 1 พิมพ์ค ำ

1795 หลังฉำกท่ำนผู้น ำ จัง จิน-ซอง 2558 1 สันสกฤต

1796 หลุมพรำงร้อยรัก นำย่ำ 2558 1 Princess

1797 หวนรัก ริญจน์ธร 2558 1 แจ่มใส

1798 หวอ : ชีวิตไทยในไฟสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 สรศัลย์ แพ่งสภำ 2558 2 สำรคดี

1799 หำกจะรัก(เพ่ิม)อีกสักนิด ทักษำวำรี 2558 1 พิมพ์ดีกำรพิมพ์

1800 ห้ำเดือนกลำงซำกอิฐปูนท่ีอยุธยำ น.ณ ปำกน้ ำ. 2558 2 เมืองโบรำณ

1801 หิมำลำยัน ประภัสสร เสวิกุล 2558 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1802 เหตุปริศนำท่ีบ้ำนเอนด์เฮำส์ คริสต้ี, อกำธำ. 2558 1 แพรวส ำนักพิมพ์

1803 อตีตำ วิมล ศิริไพบูลย์, คุณหญิง, 2479- 2558 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

1804 อนงค์ มุกเรียง 2558 1 พิมพ์ค ำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  83         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1805 อยำกให้เธออำรมณ์ดีมีควำมสุข พรชัย แสนยะมูล. 2558 2 ไม้ยมก

1806 อวสำนสำยลับ วสิษฐ เดชกุญชร. 2558 1 มติชน

1807 อัลลีเจนท์ แผนลับดับโลก รอธ, เวอโรนิก้ำ 2558 2 Spell

1808 อ่ำน (ไม่) เอำเร่ือง ชูศักด์ิ ภัทรกุลวณิชย์. 2558 2 อ่ำน

1809 อ่ำนจนแตก : วรรณกรรม ควำมทันสมัย และควำมเป็นไทย ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. 2558 2 อ่ำน

1810 อ่ำนนิรำศนรินทร์ ฉบับวิเครำะห์และถอดควำม ชลดำ เรืองรักษ์ลิขิต. 2558 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1811 อ่ำนสนุก ปลุกส ำนึก. เล่ม 6 อัจฉรำ ชีวพันธ์. 2558 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1812 อ่ำนใหม่ : เมืองกับชนบทในวรรณกรรมไทย ชูศักด์ิ ภัทรกุลวณิชย์. 2558 2 อ่ำน

1813 อินเซอร์เจนท์ ปริศนำสยบโลก รอธ, เวอโรนิก้ำ 2558 2 Spell

1814 824 งำมพรรณ เวชชำชีวะ. 2557 1 เวิร์คพอยท์

1815 (นิยำยรัก)ฤดูร้อนและรอยเท้ำบนผืนทรำย กนกพงศ์ สงสมพันธ์ุ. 2557 1 นำคร

1816 (เร่ือง)ลับไขรหัสใจ พิมำลินย์ 2557 1 Sugar Beat

1817 10 นิทำนอำเซียน - 2557 1 บริษัท แฟมิล่ี วีคเอนด์ จ ำกัด

1818 10 ปัญญำชนสยำม สำยชล สัตยำนุรักษ์. 2557 2 โอเพ่นบุ๊คส์

1819 100 ค ำสอนพ่อ - 2557 1 ธรรมสภำ

1820 30 ชำติในเชียงรำย บุญช่วย ศรีสวัสด์ิ. 2557 1 ศยำม

1821 50 เหตุกำรณ์ส ำคัญในประวัติศำสตร์ไทย ปภำณิน เกษตรทัต 2557 1 มติชน

1822 Haunted อำถรรพ์เรือนล่ันทม ภำคินัย 2557 1 โซฟำ พับลิชช่ิง

1823 Holy ศพ-เซ่น-ศำล ภำคินัย 2557 1 โซฟำ พับลิชช่ิง

1824 Mirror กระจกส่ังตำย ภำคินัย 2557 1 โซฟำ พับลิชช่ิง

1825 Reality ท้ำคนเป็นเห็นคนตำย ภำคินัย 2557 1 โซฟำ พับลิชช่ิง

1826 ก ไก่และผองเพ่ือน : เร่ืองรำวแสนสุขจำกอักษรไทย 44 เร่ือง ดอกรัก 2557 1 ครอบครัว
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  84         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1827 กมล่ำปริศนำ. ตอน วงกตมฤตยู แดชเนอร์, เจมส์ 2557 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

1828 กริชมะละกำ ประภัสสร เสวิกุล. 2557 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

1829 กรุงแตก, พระเจ้ำตำกฯ และประวัติศำสตร์ไทย : ว่ำด้วยประวัติศำสตร์และประวัติศำสตร์... นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2483- 2557 1 มติชน

1830 กลกิโมโน พงศกร 2557 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

1831 กลับมำแล้วครับ แฟร์เมส, ทีมูร์ 2557 1 เลเจ้นด์ บุ๊คส์

1832 กลำงนทีใจ รัณณำ 2557 1 แจ่มใส

1833 กลำงฝูงแพะหลังหัก อุมมีสำลำม อุมำร 2557 1 มติชน

1834 กวีวัจน์วรรณนำ : วรรคทองในวรรณคดีไทย พร้อมประวัติและค ำอธิบำย - 2557 1 รำชบัณฑิตยสถำน

1835 ก่อนหน้ำน้ี ปรำบดำ หยุ่น. 2557 1 ส ำนักหนังสือไต้ฝุ่น

1836 กำพย์กลอนวิพำกษ์วิจำรณ์สังคมและกำรเมืองสยำม (พ.ศ. 2491-2493). เล่ม 2 อัศนี พลจันทร,  2460-2530 2557 2 อ่ำน

1837 กำพย์กลอนวิพำกษ์วิจำรณ์สังคมและกำรเมืองสยำม (พ.ศ. 2494-2495 และ 2501-2502). เล่ม 3อัศนี พลจันทร,  2460-2530 2557 2 อ่ำน

1838 กำรเขียนสร้ำงสรรค์ทำงส่ือส่ิงพิมพ์ : Idea ดี ๆ ไม่มีวันหมด เกศินี จุฑำวิจิตร. 2557 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครปฐม

1839 กำรตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรทำงวิชำกำร เบกเกอร์, ลูซินด้ำ 2557 1 อ ำภำ ดำรำศรี

1840 กำรเผยแพร่วัฒนธรรมไทยของตลำดน้ ำส่ีภำค จังหวัดชลบุรี Li, Liying. 2557 2 -

1841 กำรวิเครำะห์สำรคดีชีวประวัติของชำวจีนอพยพในประเทศไทย Feng, Ni. 2557 2 -

1842 กำรวิเครำะห์สำรคดีชีวประวัติลูกหลำนชำวจีนอพยพในประเทศไทย Shi, Gang. 2557 2 -

1843 กำรศึกษำเปรียบเทียบกลวิธีกำรแปลช่ือภำพยนตร์จีนเป็นภำษำไทยและภำพยนตร์ไทยเป็น… Cheng, Yingfen. 2557 2 -

1844 กำหลมหรทึก ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนำปรำบต์ 2557 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1845 ก ำเนิดวิกเตอร์ แฟรงเกนสไตน์. เล่ม 1, ตอนน้ ำยำอมฤตแห่งสำยเลือด อ็อปเพล, เคนเน็ท, ค.ศ. 1967- 2557 1 Spell

1846 กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน ร ำไพร ทิพยชยำงกุล 2557 1 หจก. ห้องสมุดเซ็นเตอร์

1847 กุหลำบ มนตรำ วำรี เกรเกอร่ี, ฟิลิปปำ 2557 1 มติชน

1848 เกมดอกง้ิว มุกเรียง 2557 1 พิมพ์ค ำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  85         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1849 เกมล่ำปริศนำ. ตอน ไข้มรณะ แดชเนอร์, เจมส์ 2557 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

1850 เกมล่ำปริศนำ. ตอน ค ำส่ังสังหำร แดชเนอร์, เจมส์ 2557 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

1851 แก้วกุมภัณฑ์ กวิน. 2557 1 พิมพ์ค ำ

1852 ของขวัญแด่พ่อ สุวิสุทธ์ิ 2557 2 สถำพรบุ๊คส์

1853 ข้อตกลงอันตรำย ลูกชุบ. 2557 1 บริษัทแจ่มใส่ พับลิชช่ิง

1854 ข้ำรองบำทบริจำริกำในรัชกำลท่ี 5 เจ้ำจอมสำยสกุลบุนนำค เพลิง ภูผำ. 2557 1 สยำมควำมรู้

1855 เขยใหญ่สะใภ้เล็ก อำริตำ. 2557 1 แสงดำว

1856 คง/กระ/พัน/ชำตรี ประชำคม ลุนำชัย. 2557 1 ณ ดำ

1857 ครำส อติภพ ภัทรเดชไพศำล 2557 1 มติชน

1858 คฤหำสน์พยับฝน มนตรำ เริงเวทย์ 2557 1 กรู๊ฟ

1859 ควำมรักเจ้ำขำ ดวงตะวัน 2557 1 ดวงตะวัน

1860 คิดถึง...ระลึกถึง นึกถึง ปรำย พันแสง 2557 1 ฟรีฟอร์ม

1861 คิวบิก B 13 s.t 2557 2 ปร๊ินเซส

1862 คิวบิก B 13 s.t 2557 2 ปร๊ินเซส

1863 คุ้มนำงครวญ วิสุทธิชัย บุณยะกำญจน 2557 1 อรุณ

1864 เคล็ดกลอน เคล็ดแห่งอหังกำร อัศนี พลจันทร,  2460-2530 2557 2 อ่ำน

1865 เคหำสน์แห่งฮำเดส ไรออร์แดน, ริก 2557 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

1866 งำนช่ำง ค ำช่ำงโบรำญ : ศัพท์ช่ำง และข้อคิดเก่ียวกับงำนช่ำงศิลป์ไทย สันติ เล็กสุขุม 2557 2 ส ำนักพิมพ์มติชน

1867 เงำหงส์ ลวิตรำ 2557 1 ทัช

1868 เงำะภำคใต้ของไทยเป็นเผ่ำเซมังไม่ใช่ซำไก บุญเสริม ฤทธำภิรมย์. 2557 2 โรงพิมพ์พิมพกำร

1869 จดหมำยจำกสันคะยอม ฮิมิโตะ ณ เกียวโต. 2557 1 อ่ำน

1870 จดหมำยรักจำกห่ิงห้อย ไพวรินทร์ ขำวงำม. 2557 1 แพรวส ำนักพิมพ์

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  86         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1871 จดหมำยเหตุแห่งกวีภำพฝันอันปวดร้ำว ไพวรินทร์ ขำวงำม. 2557 1 สำมสหำย

1872 จอมใจเพชฌฆำต บุหลันสีครำม 2557 1 Sugar Beat

1873 จอมมำรร้ำยรัก ช่อศิลำญำ. 2557 1 พลอยใส

1874 จะเก็บเก่ียวข้ำวงำมในทุ่งใหม่ : ประวัติวรรณกรรมไทยร่วมสมัยในมุมมองร่วมสมัย - 2557 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1875 จันทรำอำดูร แคสต์, พี. ซี. 2557 1 แพรวส ำนักพิมพ์

1876 จับหัวใจคุณชำย(โต๊...โต) เพฑูรย์ 2557 1 Sugar Beat

1877 จ้ำวอสุรินทร์ กฤษณำ อโศกสิน. 2557 2 เพ่ือนดี

1878 จ ำนนรักจอมอหังกำร ใบบัว. 2557 1 โมโม่

1879 จิตรกรรมฝำผนังวัดรำชสิทธำรำม อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์. 2557 1 เมืองโบรำณ

1880 จิตวิทยำกำรอ่ำน ฉวีลักษณ์ บุณยะกำญจน 2557 1 สุวีริยำสำส์น

1881 เจ้ำพระยำอภัยภูเบศร (ชุ่ม) : เจ้ำเมืองพระตะบองคนสุดท้ำย ใต้ปกครองสยำม วีระศักด์ิ จันทร์ส่งแสง, 2517- 2557 1 ยิปซี กรุ๊ป

1882 เจ้ำสำวฉบับตกขอบ รพัด 2557 1 มำยดรีม

1883 เจ้ำสำวทะเลทรำย กระดำษทรำยแก้ว. 2557 1 อินเลิฟ

1884 เจ้ำสำวนอกหัวใจ ใบบัว. 2557 1 baiboau book

1885 ใจมำร ศีรีรัญชนำ 2557 1 ทัช

1886 เฉลิมพระเกียรติรำชสกุลมหิดล - 2557 1 ก้ำวไกล

1887 ชนะชัยในพูด เพชรยุพำ บูรณ์สิริจรุงรัฐ. 2557 1 ดร.เพชรส ำนักพิมพ์

1888 ชวนอ่ำนและวิจำรณ์หนังสือต่ำงๆ ส. ศิวรักษ์. 2557 2 สยำมปริทัศน์

1889 ชำตินิยมในแบบเรียนไทย - 2557 2 มติชน

1890 ชำติพันธ์ุกับเสรีนิยมใหม่ - 2557 2 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)

1891 ชำยไร้สีกับปีแสวงบุญ มูรำคำมิ, ฮำรูกิ. 2557 1 ก ำมะหย่ี

1892 ชำยิกำรำชันย์ กัณฑ์กนิษฐ์. 2557 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  87         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1893 ชุมชน 100 ปีในกรุงรัตนโกสินทร์ ภรำดร ศักดำ. 2557 1 แสงดำว

1894 ไชน่ำมูน ประภัสสร เสวิกุล. 2557 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1895 ซ้ำยสันนิวำส - 2557 1 นำคร

1896 โซ่หัวใจมำร อ่ิมอุ่น. 2557 1 ตะวันเปรมปรีด์ิ

1897 ณ พรำวจันทร์ ภัสรสำ. 2557 2 แจ่มใส

1898 ดวงใจธำม ม่ำนแก้ว 2557 1 ทัช

1899 ดวงหทัยรำชันย์ รำมิลยำ. 2557 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

1900 ดอนเกลอ วิสิทธ์ิ โพ 2557 1 ดับเบิลยูบุ๊ค

1901 ด่ังดวงแก้ว ส่องสว่ำง ทำงสำยงำม : 60 พระอัจฉริยภำพสมเด็จพระเทพฯ แบบอย่ำงชีวิตท่ี... - 2557 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1902 ด่ังต้องมนต์มำร ใบบัว. 2557 3 baiboau books

1903 ด่ังพรหมลิขิตรัก ฐิญำดำ 2557 1 มำยดรีม

1904 ด้ำนใน ส. ศิวรักษ์ ส. ศิวรักษ์. 2557 1 สยำมปริทัศน์

1905 ด้ำนหน้ำ ส. ศิวรักษ์ ส. ศิวรักษ์. 2557 1 สยำมปริทัศน์

1906 เด็กบ้ำนดอย มำลำ ค ำจันทร์. 2557 1 เคล็ดไทย

1907 แดดฉำยในสำยลม ชมัยภร แสงกระจ่ำง. 2557 1 คมบำง

1908 ตรวนรักคำสโนวี โมริสำ. 2557 1 เบญจมิตร

1909 ตำมรอยพระรำชำ น ำบุญ นำมเป็นบุญ 2557 10 สถำพรบุ๊คส์

1910 ตำมรักคืนใจ ก่ิงฉัตร. 2557 1 อรุณ

1911 ต ำนำนกรีก-โรมัน (ฉบับสมบูรณ์) มำลัย (จุฑำรัตน์) 2557 1 พิมพ์ค ำ

1912 ต ำรำหมอดูล้ำนนำ สน่ัน ธรรมธิ 2557 2 ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.เชียงใหม่

1913 ใต้เงำจันทร์ พินธุนำถ 2557 1 โพสต์

1914 ใต้ร่มบำรมีจักรีวงศ์ - 2557 1 ก้ำวไกล
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  88         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1915 ใต้เส้นฟ้ำจรดดำว ไอมำลิน 2557 1 มำยดรีม

1916 ถอดรหัสพระจอมเกล้ำ พิชญำ สุ่มจินดำ 2557 2 มติชน

1917 ถอดรหัสส ำนวนไทย : ท่ีมำควำมหมำยและกำรใช้ส ำนวนไทย ยุพร แสงทักษิณ. 2557 1 สถำพรบุ๊คส์

1918 ทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดินในพระรำชพิธีโสกันต์ - 2557 1 กรม

1919 ท่องนรกสวรรค์กับสำมเณรพำหุ ธำร ธรรมโฆษณ์ 2557 1 สถำพรบุ๊คส์

1920 ท้องสนำมหลวง : สมัยสุโขทัย อยุธยำ ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ในบริบททำงประวัติศำสตร์... นันทนำ ตันติเวสส 2557 2 กรมศิลปำกร

1921 ทะเลตัณหำ นำวิกำ. 2557 1 แสงดำว

1922 ทักษะวัฒนธรรมชำวเล : ร้อยเร่ืองรำวชำวเล มอแกน มอแกลน และอูรักลำโว้ย ผู้กล้ำแห่งอันดำมัน- 2557 1 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร

1923 ทัณฑ์จันทรำ นภำสรร 2557 1 พิมพ์ค ำ

1924 ทำสสวำทเพลิงอสูร มัฑศิกำญจน. 2557 1 วำว บุ๊คคลับ

1925 ท ำเลหัวใจ อิสย่ำห์. 2557 1 พิมพ์ค ำ

1926 ไทยสิบสองปันนำ. เล่ม 1 บุญช่วย ศรีสวัสด์ิ. 2557 1 ศยำม

1927 ไทยสิบสองปันนำ. เล่ม 2 บุญช่วย ศรีสวัสด์ิ. 2557 1 ศยำม

1928 ธรรมรำชธีรรำชำ : พระบรมรำโชวำทและพระรำชนิพนธ์เก่ียวกับพระพุทธศำสนำของพระ... มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ, 2557 1 มูลนิธิพระบรมรำชำนุสรณ์พระบำทสมเด็จฯ

1929 นกในวรรณคดีไทย - 2557 1 ปันรู้

1930 นครำเสน่หำ กล่ินแก้วก ำยำน 2557 1 สมำร์ทบุ๊ค

1931 นักปลูกดอกไม้บนกระดำษขำ ธำรำ ศรีอนุรักษ์ 2557 1 รักษ์

1932 นักฟุตบอลบ้ำนนอก อัศศิริ ธรรมโชติ. 2557 1 แพรวส ำนักพิมพ์

1933 นับหน่ึง : รวมเร่ืองส้ันเร่ืองแรกของ 16 นักเขียนระดับโลก - 2557 1 ฅนวรรณกรรม

1934 นำงครวญ ภำคินัย 2557 1 ก้ำวกระโดด

1935 นำงคอย ภำคินัย 2557 1 ก้ำวกระโดด

1936 นำงคอย ภำคินัย 2557 1 ก้ำวกระโดด
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  89         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1937 นำงคุก ภำคินัย 2557 2 ก้ำวกระโดด

1938 นำงแค้น ภำคินัย 2557 1 ก้ำวกระโดด

1939 นำงแค้น ภำคินัย 2557 1 ก้ำวกระโดด

1940 นำงชฎำ ภำคินัย 2557 1 ก้ำวกระโดด

1941 นำงบ ำเรอสัญญำจ้ำง ญำณภ์ฉัตร 2557 1 อินเลิฟ

1942 นำงฟ้ำจำรชน กรรัมภำ 2557 1 Sugar Beat

1943 นำมำนุกรมวรรณคดีไทย. ชุดท่ี 3 : ช่ือตัวละคร ช่ือสถำนท่ี และช่ือปกิณกะ - 2557 4 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ

1944 นำรีมำน...สำมเสน่หำ วรำวุธ 2557 2 บริษัท ศรีสำรำ

1945 นิทำนโกหกเยอรมันของบำรอน ฟอน มึนช์เฮำเซ่น มึนช์เฮำเซ่น, บำรอน ฟอน 2557 3 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1946 นิทำนเวตำล พิทยำลงกรณ์, พระรำชวรวงศ์เธอกรมฯ 2557 1 ศรีปัญญำ

1947 นิธำร พรชัย แสนยะมูล. 2557 1 ไม้ยมก

1948 เนรเทศ ภู กระดำษ 2557 1 มติชน

1949 บทควำมคัดสรรในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติเร่ืองทีทรรศน์ภำษำ วรรณกรรม วัฒนธรรม... กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติเร่ือง... 2557 1 ศูนย์

1950 บทพรรณนำในกวีนิพนธ์ไทย : ลีลำ ควำมคิด และกำรสืบสรรค์ นิตยำ แก้วคัลณำ 2557 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1951 บนสะพำนเเห่งควำมรัก ชมจันทร์ 2557 1 พิมพ์ค ำ

1952 บ่วงนฤมิต ลินิน 2557 1 พิมพ์ค ำ

1953 บ่วงรักจอมมำเฟีย รัตมำ. 2557 1 รัตมำบุ๊ค

1954 บ่วงรักใต้เงำจันทร์ ภีรมำตำ 2557 1 สมำร์ทบุ๊ค

1955 บ่วงสไบ ภำคินัย 2557 2 ก้ำวกระโดด

1956 บันทึก (ควำมทรงจ ำ) ถึงพ่ออังคำร อ้อมแก้ว กัลยำณพงศ์ 2557 1 อ้อมแก้ว กัลยำณพงศ์

1957 บัลลังก์รักรำชันย์ ญำณกวี. 2557 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

1958 บำงระจัน ไม้ เมืองเดิม. 2557 1 วันว่ำง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  90         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1959 บำดแผลซำกุระ ลิตเต้ิลฟิลด์, โซฟี 2557 2 บริษัท สันสกฤต จ ำกัด

1960 บำลีวันละค ำ ทองย้อย แสงสินชัย. 2557 1 นำนมีบุ๊คส์

1961 บุร ำปรัมปรำ พงศกร 2557 1 กรู๊ฟพับลิชช่ิง

1962 ปฐมจุฬำรำชมนตรี : จำกเปอร์เซีย ถึงกรุงศรีอยุธยำ พิทยำ บุนนำค. 2557 1 ชมรมสำยสกุลบุนนำค

1963 ประชุมนิทำนปกรณัม - 2557 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006

1964 ประโยคสนทนำภำษำอำเซียน : ไทย-อังกฤษ-อำหรับ - 2557 3 เจเนซิส

1965 ประวัติศำสตร์"สุโขทัย"ท่ีเพ่ิงสร้ำง วริศรำ ต้ังค้ำวำนิช 2557 2 มติชน

1966 ประวัติศำสตร์ชำติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ (ฉบับกำร์ตูน) สุภฤกษ์ บุญกอง 2557 2 สกำยบุ๊กส์

1967 ประวัติศำสตร์ไทยฉบับสังเขป วัยอำจ, เดวิด เค. 2557 2 มูลนิธิโครงกำรต ำรำสังคมศำสตร์และฯ

1968 ประวัติศำสตร์ไทยร่วมสมัย เบเคอร์, คริส 2557 2 มติชน

1969 ปรัชยำไส้ ฉบับสมบูรณ์ อำจินต์ ปัญจพรรค์. 2557 1 มติชน

1970 ป่วนรักสลับร่ำง รอมแพง 2557 1 บริษัท แฮปป้ี บำนำนำ จ ำกัด

1971 ป้ันอดีตเป็นตัว ไชยันต์ รัชชกูล. 2557 1 อ่ำน

1972 ปำฏิหำริย์รักของหัวใจ สิรินรชำ นำถธีรธำดำ. 2557 1 ส ำนักพิมพ์มำยดรีม

1973 ปำฏิหำริย์รักข้ำมขอบฟ้ำ บุษบำพำฝัน 2557 1 Sugar Beat

1974 ปีกนำง เรณี 2557 1 พิมพ์ค ำ

1975 ปุชิตำ บินหลำ สันกำลำคีรี. 2557 1 Writer

1976 เป็นถนิมประดับกรรณทุกเม่ือ : ฉันทพำกย์ยำกล้ ำล ำเค็ญ สำมัคคีเภทค ำฉันท์-อิลรำชค ำฉันท์ - 2557 3 ขอนแก่นกำรพิมพ์

1977 แปดเล่ห์สิบสองรัก ณำรำ 2557 1 พิมพ์ค ำ

1978 ผ้ำขำวม้ำ, ผ้ำซ่ิน, กำงเกงใน และ ฯลฯ : ว่ำด้วยประเพณี, ควำมเปล่ียนแปลง และเร่ือง... นิธิ เอียวศรีวงศ์. 2557 2 มติชน

1979 ผิดท่ีรักฤำรักท่ีผิด อุษำกนิษฐ์ 2557 1 Sugar Beat

1980 ผูกพันธนำกำร จำรี จันทรำภำ 2557 1 มติชน

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  91         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1981 ผู้คนแห่งมหำนครดับลิน (ฉบับสมบูรณ์) จอยซ์, เจมส์. 2557 1 นำคร

1982 แผนโจรกรรมหักเหล่ียมเพชร เซลบี, สก๊อตต์ แอนดรูว์ 2557 1 มติชน

1983 แผนพัฒนำควำมฉลำดของเมืองคนโง่ อภิชำติ จันทร์แดง. 2557 2 Pajonphai publishing

1984 แผนร้ำยพ่ำยหัวใจ พันธ์วิรำ 2557 1 อิงค์

1985 แผนลับพิทักษ์ดวงดำว รอยพระจันทร์ 2557 2 Sugar Beat

1986 ฝนสีแสด แดดสีเทำ ทิสำชัย เจริญ 2557 1 ออลเวย์

1987 พงศำวดำรญวนและเขมรในพงศำวดำรรัตนโกสินทร์ - 2557 2 ศรีปัญญำ

1988 พงศำวดำรโยนก ประชำกิจกรจักร (แช่ม บุนนำค), พระยำ 2557 1 ศรีปัญญำ

1989 พจนำนุกรมค ำใหม่ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน. เล่ม 1-2 รำชบัณฑิตยสถำน. 2557 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

1990 พจนำนุกรมภำษำโครำช - 2557 3 มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล

1991 พญำนำค นฤชำ เหมือนใจงำม 2557 1 ไครม์แอนด์มิสทรี

1992 พยำกรณ์ซ่อนรัก แพรณัฐ 2557 1 เพ่ือนดี

1993 พยำธิตัวเล็กกับเด็กกะเหร่ียงตัวน้อย ศิริก้อย ชุตำทวีสวัสด์ิ 2557 1 ส ำนักสร้ำงสรรค์โอกำสและนวัตกรรม

1994 พระเจ้ำตำกเบ้ืองต้น ปรำมินทร์ เครือทอง. 2557 1 มติชน

1995 พระมหำธีรรำชเจ้ำกับโฮเต็ลวังพญำไท ขนิษฐำ บัวงำม 2557 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1996 พระรำชด ำรัสดับวิกฤติชำติ - 2557 2 กรีน ปัญญำญำณ

1997 พระรำชด ำรัสในพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงแถลงพระบรมรำชำธิบำย... จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ, 2396-24532557 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1998 พระรำชวัง 3 แคว้น : ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงท่ีประทับสมัยอยุธยำ ธนบุรี และต้นรัตนโกสินทร์ นพดล ปำละประเสริฐ 2557 3 มิวเซียมเพรส

1999 พระรำชหัตถเลขำสมเด็จพระศรีพัชรินทรำบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีใน รัชกำลท่ี 6 และ...ศรีพัชรินทรำบรมรำชินีนำถ, สมเด็จพระ,ฯ 2557 1 มูลนิธิพระบรมรำชำนุสรณ์  พระบำทฯ

2000 พระรำชหัตถ์เลขำส่วนพระองค์ สมเด็จพระรำมำธิบดี ศรีสินทรมหำจุฬำลงกรณ์ พระ... - 2557 2 ส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ

2001 พระสุจริตสุดำ สิริทัศนำ 2557 1 บริษัท ศรีสำรำ จ ำกัด

2002 พรำนในอดีต สรศัลย์ แพ่งสภำ, 2463-2552. 2557 1 ยิปซี
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  92         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2003 พลับพลึงซ่อนพิษ หมอกมุงเมือง 2557 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

2004 พ่อค้ำไทยยุค 2480 เอนก นำวิกมูล. 2557 4 แสงดำว

2005 พำยุตะวันตก เฉลิมศักด์ิ แหงมงำม. 2557 1 บ้ำนอ ำเภอ

2006 พิมำนเพลิง ดวงตะวัน. 2557 1 ดวงตะวัน

2007 พิษรัก...เพลิงปรำรถนำ เพ็ญศิริ. 2557 1 เพ่ือนดี

2008 พิสมัยในเขียน เพชรยุพำ บูรณ์สิริจรุงรัฐ. 2557 1 ดร.เพชรส ำนักพิมพ์

2009 พุทธศักรำช 2457-2467 สิบปีน้ันวรรณคดีสโมสร - 2557 3 มหำวิทยำลัยขอนแก่น

2010 เพลงฝนบนใบไม้ โดม วุฒิชัย 2557 1 เพิงพเยีย

2011 เพลิงพยัคฆ์ ณำรำ 2557 1 พิมพ์ค ำ

2012 เพลิงรัญจวน มัฑศิกำญจน. 2557 1 วำว บุ๊คคลับ

2013 เพียงพ่อก็พอเพียง - 2557 3 มูลนิธิศิริวัฒนำ

2014 เพียงแสงส่องใจ ทิพย์ทิวำ 2557 1 ทัช

2015 เพ่ือก้ำวข้ำมสะพำนท่ีพำดข้ำม : กำรศึกษำรวบรวมบทคัดย่อและบรรณำนุกรมงำนวิจัย… นัทธนัย ประสำนนำม 2557 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

2016 เพ่ือนร่วมซอย No.5 นคร มุธุศรี 2557 1 รุ่งแสงกำรพิมพ์

2017 ไพรเดือนแรม บุหลัน รันตี 2557 1 บ้ำนหนังสือ

2018 ไพรพิสดำร วัธนำ บุญยัง. 2557 1 บ้ำนหนังสือ

2019 ไพรมำยำ วัธนำ บุญยัง. 2557 1 บ้ำนหนังสือ

2020 ไพรมืด วัธนำ บุญยัง. 2557 1 บ้ำนหนังสือ

2021 ไพรีนฤมิต ญนันธร 2557 1 มำยดรีม

2022 ฟำตีมะห์ : หญิงสำวผู้มองเห็นลม ทัศนำวดี 2557 1 พิมพ์ดี

2023 ไฟรัก...มังกร ณำรำ 2557 1 พิมพ์ค ำ

2024 ไฟรักไฟเชลย ปูริดำ 2557 1 ทัช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  93         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2025 ไฟล้ำงไฟ ทิพเกสร 2557 1 แสงดำว

2026 ภวำภพ อำริตำ. 2557 1 แสงดำว

2027 ภำพสะท้อนวัยรุ่นไทยในภำพยนตร์ไทยของบริษัทจีทีเอช พ.ศ. 2551-2554 Chen, Chen. 2557 1 -

2028 ภำพสะท้อนสังคมไทยในนวนิยำยท่ีได้รับรำงวัลนำยอินทร์อะวอร์ด พ.ศ. 2549-2555 Zhao, Youngme. 2557 2 -

2029 ภำรกิจปรำบพยศ กรรัมภำ 2557 1 Sugar Beat

2030 ภำษำไทยน้ีดี เอ้ือน แก้วกังวำล. 2557 1 ดร. ศรีเรือน แก้วกังวำล

2031 ภำษำในปริบทสังคมและวัฒนธรรม จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล., 2516- 2557 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

2032 ภูตสูบวิญญำณ ไวท์, เคียร์สเตน 2557 1 Spell

2033 มงคลชีวิตจำกทศพิธรำชธรรม - 2557 1 อมรินทร์

2034 มนตร์รักข้ำงกองฟำง สะมะเรีย 2557 1 Sugar Beat

2035 มนตร์รักไข่ลูกเขย ผักบุ้ง 2557 1 Sugar Beat

2036 มนตร์รักน้ ำพริกหนุ่ม ลิซ 2557 1 Sugar Beat

2037 มนตร์รักไม้ตะพด เก้ำแต้ม 2557 1 Sugar Beat

2038 มนตร์รักอำละวำด ณัฐกฤตำ 2557 1 Sugar Beat

2039 มนตร์หงส์ วิวำ. 2557 1 พิมพ์ค ำ

2040 มนต์รักมำดริด เอวิตำ. 2557 1 กรีนมำยด์

2041 มรดกอยุธยำ กิตติ โล่ห์เพชรัตน์ 2557 1 ก้ำวแรก

2042 มหัศจรรย์แห่งรัก เล่ม 2 สัตตบุษย์. 2557 1 กรีนมำยต์

2043 มังกรร่อนระบ ำ 5.1 มำร์ติน, จอร์จ อำร์. อำร์ 2557 1 แพรว

2044 มังกรร่อนระบ ำ 5.2 มำร์ติน, จอร์จ อำร์. อำร์ 2557 1 แพรว

2045 มังกรร่อนระบ ำ 5.3 มำร์ติน, จอร์จ อำร์. อำร์ 2557 1 แพรว

2046 ม่ำนแสงฟ้ำ นุสมล 2557 1 เพ่ือนดี
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  94         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2047 มำเฟียข้ำงหัวใจ ณำรำ 2557 1 พิมพ์ค ำ

2048 มำยำมัสยำ ชลำลัย. 2557 1 แสงดำว

2049 มำรร้ำยคู่หมำยรัก อัญชรีย์ 2557 1 แจ่มใส

2050 เมียจ้ำงรัก ใบบัว. 2557 1 baiboau books

2051 เมียพรหมจรรย์ ใบบัว. 2557 1 baiboau books

2052 เมียรักรสแซบ โรสควอตซ์. 2557 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

2053 เม่ือข้ำพเจ้ำอยำกเป็นนักประพันธ์ ชำลี เอ่ียมกระสินธ์ุ. 2557 1 ศยำม

2054 เม่ือได้ใกล้ชิดยุคลบำท เผย์, เส่ียวรุ่ย. 2557 3 ชวนอ่ำน

2055 ไม่เป็นไร 10 เร่ืองส้ันโครงกำรเด็กไทยเท่ได้ไร้แอลกอฮอล์ - 2557 2 ศูนย์วิจัยปีญหำสุรำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2056 ยอดพยัคฆ์พิทักษ์รำชวงศ์ถัง. เล่ม 5-9 จืนสวินเจอะ 2557 5 สยำมอินเตอร์บุ๊ค

2057 ย้อนประวัติศำสตร์ 5000 ปี นอกพงศำวดำรไทย พ.ศ. 743-1202 : ยุคสมัยสหรำชอำณำ… เรืองยศ จันทรคีรี. 2557 1 สุวรรณภูมิอภิวัฒน์

2058 ย่ิงอ้วนย่ิงรวย!? - 2557 2 สุข (Sook Publishing)

2059 ยุทธมรรคำ เส้นทำงเดินทัพไทย-เขมร ศำนติ ภักดีค ำ. 2557 2 มติชน

2060 รวมบทควำมชุดก่อนสำยพิมพ์จะสูญพันธ์ุ. ตอน ก่อนเทียนจะถึงไฟ พนมเทียน. 2557 1 คเณศบุรี

2061 รวมเร่ืองส้ัน เร่ือง-ผม-เล่ำ จ ำลอง ฝ่ังชลจิตร. 2557 2 แมวบ้ำน

2062 รสรักเสน่หำ 3 อัญญำณี. 2557 1 พิมพ์ดีกำรพิมพ์

2063 ร้อยกลกำมเทพ จ ำปี 2557 1 ทัช

2064 รอยฝันตะวันเดือด ณำรำ 2557 2 พิมพ์ค ำ

2065 รอยรักปรำรถนำเถ่ือน มนตร์ตะวัน 2557 1 บริษัท อินเลิฟ พับลิชช่ิง คอร์เปอร์เรช่ัน จ ำกัด

2066 รอยรักหักเหล่ียมตะวัน ณำรำ 2557 2 พิมพ์ค ำ

2067 ร้อยเล่ห์มำยำมำลย์ ฉัตรฉำย 2557 1 แจ่มใส

2068 รอยสิเน่หำอำญำหัวใจ ข้ำวฟ่ำง 2557 1 ทัช



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  95         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2069 รักมำแล้วแม่เอ๊ย ค ำแพง 2557 1 พิมพ์ค ำ

2070 รักระทึก จินตวีร์ วิวัธน์ 2557 1 ส ำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

2071 รักเร่ โสภำค สุวรรณ. 2557 1 ศิลปำบรรณำคำร

2072 รักสุดใจผู้ชำยของฉัน ณำรำ 2557 1 พิมพ์ค ำ

2073 รักหวำนน้อยไม่ใส่น้ ำตำ ผมอยู่ข้ำงหลังคุณ 2557 1 Her Publishing

2074 รักหำทุน ทอรัก ถักฝัน 2557 1 Sugar Beat

2075 รัฐประหำรยึดบัลลังก์กษัตริย์บนแผ่นดินอยุธยำ เพลิง ภูผำ. 2557 2 เจ้ำพระยำ

2076 รำกบุญ : รอยรักแรงมำร ช่อมณี 2557 1 ตถำตำ พับลิเคช่ัน

2077 รำศีรักทัณฑ์ทมิฬ รวีจันท์. 2557 1 อินเลิฟ พับลิชช่ิง

2078 รำหูอมจันทร์. Vol.14, เซฟเว่นกู๊กเวือด - 2557 1 นำคร

2079 ร ำเพยพิลำป วฐิศำนต์ิ จันทร์วิบูล 2557 1 ส ำนักศิลปวรรณกรรม

2080 รูปทอง กฤษณำ อโศกสิน. 2557 1 แสงดำว

2081 เรำชะนะแล้ว, แม่จ๋ำ : และกำพย์กลอน "ควำมเปล่ียนแปลง" อัศนี พลจันทร,  2460-2530 2557 2 อ่ำน

2082 เร่ืองเก่ำชวนหัวว ชำลี เอ่ียมกระสินธ์ุ. 2557 1 เอ่ียมกระสินธ์ุ

2083 เร่ืองเล่ำ ล. ลิง - 2557 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

2084 เร่ืองส้ันนอกเหมืองแร่ อำจินต์ ปัญจพรรค์. 2557 1 มติชน

2085 เรือนพระยำศรีธรรมำธิรำช ปริญญำ ชูแก้ว 2557 2 ส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์

2086 เรือนรักแรมใจ สปำร์กส์, นิโคลัส 2557 1 มติชน

2087 แรงแค้นพยำบำท นันทนำ วีระชน 2557 1 โสภณกำรพิมพ์

2088 แรงไฟจำกใจฝัน : รวมผลงำนนักเขียน "รำงวัลมติชน ปี 2" - 2557 1 มติชน

2089 ล้นใจรัก ลักษณะปรีชำ 2557 2 Sugar Beat

2090 ลมหำยใจท่ีขำดห้วง มึลเลอร์, แฮร์ทำ 2557 1 เอโนเวล

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%20%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  96         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2091 ล้วงตับ(แต๋ว)แตก หัสวีร์ 2557 1 Sugar Beat

2092 ลวงรักวิวำห์มำเฟีย ศศิวลัย. 2557 1 อินเลิฟ

2093 ลำงรักเล่ห์ร้ำย สิตำ 2557 1 ค ำต่อค ำ

2094 ล้ำนนำคดีศึกษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ - 2557 2 โครงกำรล้ำนนำคดีศึกษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

2095 ล้ำนนำนิยม : เค้ำโครงประวัติศำสตร์เพ่ือควำมรักและภูมิใจในท้องถ่ิน เอนก เหล่ำธรรมทัศน์ 2557 1 สถำบันคลังปัญญำค้นหำยุทธศำสตร์ฯ

2096 ลินคอร์น ไดอะร่ี กัลฐิดำ 2557 1 สถำพรบุ๊คส์

2097 ลูกไม้ลำยสนธยำ พงศกร 2557 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

2098 เล่ห์ลมหวน ลลิลแก้ว 2557 1 พิมพ์ค ำ

2099 เล่ำให้ลูกฟัง สัจจำภิรมย์ อุดมรำชภักดี, พระยำ 2557 1 มติชน

2100 วังนำงโหง ภำคินัย 2557 1 ก้ำวกระโดด

2101 วัฏจักรไร้ส ำนึก ปองวุฒิ รุจิระชำคร 2557 1 มติชน

2102 วิถีชีวิตของพ่อค้ำแม่ค้ำคนไทยเช้ือสำยจีนในตลำดน้ ำโบรำณบำงพลี Li, Ruiyu. 2557 2 -

2103 วิธีชีวิตของบัณฑิตชำวจีนในสังคมไทย : กรณีศึกษำ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Tang, Yihong. 2557 2 -

2104 วินธัย ศรีสุรำงค์ 2557 1 พิมพ์ค ำ

2105 วิวำห์ม่ำนกุหลำบ รริศำ 2557 1 บริษัท อินเลิฟ พับลิชช่ิง คอร์เปอร์เรช่ัน จ ำกัด

2106 แวมไพร์เลสแต็ท ไรซ์, แอนน์ 2557 2 ฟรีฟอร์มส ำนักพิมพ์

2107 ศัพท์ต่ำงประเทศท่ีใช้ค ำไทยแทนได้ รำชบัณฑิตยสถำน. 2557 1 รำชบัณฑิตยสถำน

2108 สงครำมสองภพ ไวท์, เคียร์สเตน 2557 1 Spell

2109 สมรภูมิล่ำเมือง. ตอน จักรกลมรณะ ริฟ, ฟิลลิป 2557 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

2110 สยำมปกรณ์ปริวรรต. เล่ม 3, งำนส ำรวจ ศึกษำ และปริวรรตวรรณกรรมท้องถ่ินภำคกลำง - 2557 1 คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

2111 สรรพสัตว์ในงำนสถำปัตยกรรมไทย สมใจ น่ิมเล็ก 2557 1 ส ำนักพิมพ์มติชน

2112 สะใภ้จ้ำว รจนำ. 2557 2 โพสต์บุ๊กส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  97         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2113 สะใภ้สำยลับ 2 มัลลิกำ 2557 1 พิมพ์ค ำ

2114 สำปปฏิญญำ ณวลี 2557 1 แจ่มใส

2115 สำปรักซ่อนกล พัทธมน 2557 2 พิมพ์ค ำ

2116 สำปลังกำ ปองวุฒิ 2557 2 พิมพ์ค ำ

2117 สำมีกลมำร ชมพูพันธ์ุทิพย์. 2557 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

2118 สำมีจอมเถ่ือน สิระสำ. 2557 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

2119 สำมีบัญชำ ธัญวลัย. 2557 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

2120 สำมีไร้ใจ กัณฑ์กนิษฐ์. 2557 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

2121 สำมีเลห์ร้ำย ปัณฑำรีย์. 2557 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

2122 สำมีส้มหล่น โรสควอตซ์. 2557 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

2123 สำยเลือดแดนตะวัน ณำรำ 2557 2 พิมพ์ค ำ

2124 สำยสำแหรก ลดำวัลย์ กมลำศน์ 2557 1 เพ่ือนดี

2125 สำรคดี--เพ่ือคุณภำพชีวิต : ประสบกำรณ์นวัตกรรมเชิงวิชำกำรของปูชนียำจำรย์ วรรณกรรม...สุชำติ โสมประยูร. 2557 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2126 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ฉบับ... - 2557 1 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ

2127 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว. เล่ม 39 - 2557 1 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ

2128 สำวเครือฟ้ำศตวรรษท่ี 21 เปีย วรรณำ 2557 1 บุรำคุมิน

2129 ส ำนวนสุภำษิตอำเซียน - 2557 1 สถำพรบุ๊คส์

2130 ส่ิงท่ีข้ำพเจ้ำพบเห็น พูนพิศมัย ดิศกุล, ม.จ. 2557 1 มติชน

2131 สุดแค้นแสนรัก จุฬำมณี 2557 1 อรุณ อมรินทร์ พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

2132 สุดทำงฝันวันฟ้ำใส โบต๋ัน. 2557 1 บริษัท สุวีริยำสำสน์ จ ำกัด

2133 สุดสวำทมำเฟียยอดรัก มัฑศิกำญจน. 2557 1 วำว บุ๊คคลับ

2134 เสกอสุรกำย จินตวีร์ วิวัธน์ 2557 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง
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2135 เสน่หำสัญญำแค้น 1 เชนำ 2557 1 อรุณ

2136 เสียงแห่งขุนเขำ คำวำบำตะ, ยำสึนำริ 2557 1 นำคร

2137 แสงเช้ำหำยไปในเงำเธอ วันรวี รุ่งแสง 2557 1 ไว้ลำย

2138 หนังใหญ่วัดขนอน - 2557 1 ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร,

2139 หน้ำกำกเงิน นวพร เรืองสกุล. 2557 1 KnowledgePlus

2140 หน้ีสัญญำเมียเก็บ ธีร์วรำ. 2557 1 อินเลิฟ พับลิเคช่ัน

2141 หน่ึงร้อยปีแห่งควำมโดดเด่ียว : วรรณกรรมช้ันเลิศของโลกแห่งศตวรรษท่ี 20 มำร์เกซ, กำเบรียล กำร์เซีย 2557 1 สำมัญชน

2142 หมอผี ดิ เอ็กซอร์ซิสต์ แบล็ตต้ี, วิลเล่ียม ปีเตอร์ 2557 1 โมโนโพเอท

2143 หมำยเหตุต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ประมวลเหตุกำรณ์เม่ือแรกสถำปนำกรุงเทพฯ เกริกฤทธ์ิ เช้ือมงคล 2557 1 สยำมควำมรู้

2144 หมู่บ้ำนอำบจันทร์ มำลำ ค ำจันทร์. 2557 1 เคล็ดไทย

2145 หยำดน้ ำค้ำงพันปี ชมัยภร แสงกระจ่ำง. 2557 2 คมบำง

2146 ห้องวิวำห์รักร้อย ณวลี 2557 1 Sugar Beat

2147 หัวใจ...ใต้ธำรำ ธัญภร 2557 1 พิมพ์ค ำ

2148 หัวใจคร่ึงดวง อำสดำ 2557 1 Sugar Beat

2149 หัวใจปฐพี ป่ินเพชร 2557 1 อรุณ อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พัลลิชช่ิง

2150 หัวอกสำวไทย (เมียซำมูไร) สะใภ้ญ่ีปุ่น อรุณสวัสด์ิ 2557 1 ศรีสำรำ

2151 หุ่นไล่กำ ไพฑูรย์ ธัญญำ. 2557 1 นำคร

2152 เห่...ชะเลรุ้ง ประภัสสร เสวิกุล. 2557 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

2153 เหมืองแร่ ฉบับสมบูรณ์ อำจินต์ ปัญจพรรค์. 2557 1 มติชน

2154 เหล่ียมร้ำยสไตล์ปรำด้ำ ไวส์เบอร์เกอร์, ลอเรน. 2557 1 มติชน

2155 อนุสรณ์ในงำนพระรำชทำนเพลิงศพ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ศิลปินแห่งชำติ - 2557 1 Writer

2156 อยุธยำท่ีไม่คุ้นเคย ปวัตร์ นวะมะรัตน 2557 1 มติชน
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2157 อสรพิษและเร่ืองอ่ืนๆ แดนอรัญ แสงทอง. 2557 3 สำมัญชน

2158 อสูรพ่ำยเพลิงรัก รำมิลยำ. 2557 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

2159 อัตลักษณ์ของนักศึกษำคณะกำรแพทย์แผนจีนในมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Liu, Xinjing. 2557 2 -

2160 อำเซียน : ประชำคมในมิติวัฒนธรรมควำมขัดแย้งและควำมหวัง - 2557 3 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)

2161 อ่ำนแล้วอ่ำนเล่ำ : ปริทัศน์หนังสือเก่ำและหนังสือหำยำก ศรีดำวเรือง 2557 2 อ่ำน

2162 อุโมงค์มำร จินตวีร์ วิวัธน์ 2557 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

2163 แอบรักออนไลน์ ร่มแก้ว 2557 2 พิมพ์ค ำ

2164 โองกำรล่ำอสูร ไวท์, เคียร์สเตน 2557 1 Spell

2165 1,000 ค ำศัพท์ประดับ IQ : ไทย ญ่ีปุ่น อังกฤษ - 2556 3 แพรธรรม

2166 125 ปี พระยำอนุมำนรำชธน - 2556 1 กรมศิลปำกร

2167 5,000 ส ำนวนไทย : นับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เอกรัตน์ อุดมพร. 2556 2 พ.ศ. พัฒนำ

2168 50 คนดังนอกต ำรำ ชำนันท์ ยอดหงษ์ 2556 1 มติชน

2169 50 ส่ิงแรกในเมืองไทย นันทลักษณ์ คีรีมำ 2556 1 มติชน

2170 500 ปีกำลำนุกรมสยำมอยุธยำถึงไทยบำงกอกกับลัทธิอำณำนิคมตะวันตกในเอเชียตะวัน... - 2556 2 มูลนิธิโตโยต้ำประเทศไทย

2171 9 เล่ห์ รัก ร้ำย ณำรำ 2556 1 พิมพ์ค ำ

2172 Easy Korean ฝึกพูดภำษำเกำหลีได้ง่ำยนิดเดียว ภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ 2556 1 Book Caff

2173 Mind map พูดเกำหลีแบบเน้นๆ ซอน-อิน เค 2556 1 Life Balance

2174 Race รักสุดฤทธ์ิ พิมพ์ธนำ 2556 2 อรุณ

2175 Survivor อำเซียน : สิบภำษำง่ำยๆของอำเซียนส่ือสำรกับคนในอำเซียนได้ทุกชำติ - 2556 2 อมรินทร์

2176 Theater ตีต๋ัวไปตำย ภำคินัย 2556 1 โซฟำ พับลิชช่ิง

2177 กบฎรักจอมทมิฬ มำยดำร์ล่ิง. 2556 1 จอย บุ๊คคลับ

2178 กบฎรักทะเลทรำย ศิริภักด์ิ. 2556 1 เดซ่ี

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%2C%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false


ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  100         .
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2179 กบฏวรรณกรรม : บทวิเครำะห์ประวัติศำสตร์และกำรเมืองในวรรณกรรม ธเนศ อำภรณ์สุวรรณ. 2556 2 โรงพิมพ์ภำพพิมพ์

2180 กรงพันธนำกำร หมึกทิพย์. 2556 1 อินเลิฟ

2181 กระเช้ำสีดำ กฤษณำ อโศกสิน. 2556 1 แสงดำว

2182 กฤษดำภินิหำรพระเจ้ำกรุงสยำม รัชกำลท่ี 4 พลำดิศัย สิทธิธัญกิจ. 2556 1 สยำมควำมรู้

2183 กลลวงนำงฟ้ำ ณัฐวรำ. 2556 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

2184 กวีนิพนธ์เชิงปรัชญำชีวิต เมฆำจำริก ธมกร 2556 1 รูปจันทร์

2185 ก็องดิด วอลแตร์. 2556 1 มติชน

2186 ก่อนส้ินรุ่งอรุณแห่งฝัน สิริญร ำไพ (มำเรีย) ประพันธ์ุทวี 2556 1 ประพันธ์สำส์น

2187 กังหันเสน่หำ รัตน์วรำ. 2556 1 พชิระอักษร

2188 กันตรึม บุษกร บิณฑสันต์ 2556 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2189 กับดักมยุรำ อำคำเซีย. 2556 1 เดซ่ี

2190 กำพย์กลอนวิพำกษ์วิจำรณ์สังคมและกำรเมืองสยำม เล่ม 1 (พ.ศ. 2484-2490) อัศนี พลจันทร,  2460-2530 2556 3 อ่ำน

2191 กำพย์เห่เรือ : จำกสมัยอยุธยำถึงรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช - 2556 1 แสงดำว

2192 กำรเขียนบทควำม วัฒนำ แช่มวงษ์ 2556 1 โอเดียนสโตร์

2193 กำรเขียนส ำหรับข้ำรำชกำรไทย ธนู ทดแทนคุณ. 2556 1 โอเดียนสโตร์

2194 กำรใช้และกำรผันกริยำภำษำสเปน อนิรุธ มงคลรัตน์ 2556 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2195 กำรเดินทำงของคชสำร คชสำร ต้ังยำมอรุณ 2556 1 ระหว่ำงบรรทัด

2196 กำรประพันธ์เพลงไทย พิชิต ชัยเสรี 2556 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2197 กำรพูดและเขียนในโอกำสพิเศษ วนิดำ บ ำรุงไทย. 2556 1 สุวีริยำสำส์น

2198 กำรวิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบเพลงกล่อมเด็กของไทยกับจีน Chai, Yao. 2556 2 -

2199 กำรวิจัยวรรณคดี กุสุมำ รักษมณี. 2556 2 คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร

2200 กำรศึกษำเปรียบเทียบค ำย่อในหนังสือพิมพ์ ไทยและจีน Zhu, Chunping. 2556 2 -



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  101         .
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2201 กำรศึกษำเปรียบเทียบค ำสแลงในภำษำไทยและภำษำจีน Juncai, Li. 2556 2 -

2202 กำรอ่ำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ 2556 3 โอเดียนสโตร์

2203 กำรอ่ำนและกำรเขียนทำงวิชำกำร จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ 2556 3 โอเดียนสโตร์

2204 กำรอ่ำนและเขียนเชิงวิชำกำร กำรุณันทน์ รัตนแสนวงษ์. 2556 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยศรีปทุม

2205 ก ำก้ึดมีหลำย ประพันธ์ ศรีสุตำ 2556 1 วิสคอมเซ็นเตอร์

2206 ก ำเนิดสยำมจำกแผนท่ี : ประวัติศำสตร์ภูมิกำยำของชำติ ธงชัย วินิจจะกูล. 2556 4 คบไฟ

2207 ก ำรำบรักเจ้ำพ่อ ศิริภักด์ิ. 2556 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

2208 ก ำรำบรักเทพบุตรร้ำย ชมพูพันธ์ุทิพย์. 2556 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

2209 ก่ึงหล้ำบำดำล จินตวีร์ วิวัธน์ 2556 2 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

2210 กุหลำบพรำงสี ช่อมณี 2556 2 อรุณ

2211 กุหลำบไฟ รจเรข. 2556 1 แสงดำว

2212 เก่งเกำหลีได้ใน 4 วัน หวัง, เจ้ิงล่ี 2556 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

2213 เกมกลเทพ. ตอนกรงรักเทวทูต ช้องมำศ รำชภัณฑำรักษ์ 2556 1 อรุณ

2214 เกมล่ำบัลลังก์ 1.1 มำร์ติน, จอร์จ อำร์. อำร์ 2556 1 แพรว

2215 เกมล่ำบัลลังก์ 1.2 มำร์ติน, จอร์จ อำร์. อำร์ 2556 1 แพรว

2216 เกร็ดประวัติศำสตร์รัตนโกสินทร์ ชำนนท์ ท. 2556 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2217 เก้ำอ้ีว่ำง โรว์ล่ิง, เจ. เค. 2556 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

2218 แกะรอยหมออ ำมหิต เกอร์ริตเซ่น, เทสส์ 2556 1 น้ ำพุส ำนักพิมพ์

2219 ขน ำน้อยกลำงทุ่งนำ จ ำลอง ฝ่ังชลจิตร, 2497- 2556 1 แมวบ้ำน

2220 ขมังเวทล่ำสังหำร 9-10 กิดเดนส์ 2556 2 มติชน

2221 ข้อคิดคมขัน พระส ำคัญวัดประยูรฯ เชน นคร. 2556 1 เชน

2222 ข้อคิดค ำคม"คนอัจฉริยะ" - 2556 1 คุ้มค ำ



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  102         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2223 ข้อคิดเห็นส่ือมวลชนเร่ืองคณะทูตสยำม ณ ประเทศอังกฤษ (พ.ศ. 2400-พ.ศ. 2401) - 2556 1 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์

2224 ของมันส้ันแต่อันมันใหญ่ - 2556 1 นำคร

2225 ข้ำมบรรพกำล กฤษณำ อโศกสิน. 2556 1 เพ่ือนดี

2226 ข่ำวกำรหำยไปของอำริญำและเร่ืองรำวอ่ืนๆ ศิริวร แก้วกำญจน์ 2556 2 ผจญภัย

2227 เข้ม แรง แกร่ง รัก เข็มพลอย 2556 1 เพ่ือนดี

2228 เขียน พิมำน แจ่มจรัส. 2556 1 แสงดำว

2229 เข้ียวสังคม ร็อบบ้ินส์ แฮโรลด์. 2556 1 แสงดำว

2230 คติสัญลักษณ์และกำรออกแบบวัดอรุณรำชวรำรำม ชำตรี ประกิตนนทกำร. 2556 1 อมรินทร์

2231 คนเถ่ือน วอลแตร์, ค.ศ.1694-1778. 2556 1 มติชน

2232 คนไทยถือข้อห้ำมอย่ำท ำ ศุภิสรำ ปุนยำพร 2556 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2233 คนบ้ำผู้อยำกเป็นพระรำชำ : 9 เร่ืองส้ันของนักเขียนโนเบล - 2556 1 นำคร

2234 คนไม่รู้หนังสือ ลู-ยูฮันส์ซอน, อีวำร์, 1901-1990. 2556 1 ยิปซี กรุ๊ป

2235 ค้นหำรัตนโกสินทร์ 4 : ส่ิงท่ีเรำรู้อำจไม่ใช่ท้ังหมด ไกรฤกษ์ นำนำ. 2556 1 บริษัท ส. เอเซียเพรส (1989) จ ำกัด

2236 ครุฑน้อย ศิริพรรณ เตชจินดำวงศ์ 2556 1 แพรวเยำวชน

2237 ครูนิโกร ห้อง ป.๓ ก. ธรธร สิริพันธ์วรำภรณ์ 2556 1 มติชน

2238 ครูภำษำไทย--ไม่ธรรมดำ มำรศรี สอทิพย์ 2556 2 ขอนแก่นกำรพิมพ์

2239 คลินิกหัวใจกลำงสำยหมอก ณ มน 2556 1 อรุณ

2240 ควำมเข้ำใจในจิตรกรรมไทยประเพณี เน้ืออ่อน ขรัวทองเขียว 2556 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2241 ควำมทรงจ ำบำงอย่ำงช่ำงรำงเลือน รัชศักด์ิ จิรวัฒน์ 2556 1 มติชน

2242 ควำมเป็นมำของค ำสยำม, ไทย ลำว และขอบและลักษณะทำงสังคมของช่ือชนชำติ จิตร ภูมิศักด์ิ. 2556 1 ศยำม

2243 ควำมฝันของคนวิกลจริต ดอสโตเยฟสกี, ฟีโอดอร์, ค.ศ. 1821-1881.2556 1 สำมัญชน

2244 ควำมภักดีแห่งศรัทธำ - 2556 3 มิตรมำยำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  103         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2245 ควำมรักของเยน แอร์ บรอนต้ี, ชำร์ลอตต์ 2556 2 แสงแดด

2246 ควำมรักในหอแดง เฉิน, พอลีน, ค.ศ. 1966- 2556 1 บริษัท สันสกฤต จ ำกัด

2247 ควำมรักและปิศำจตัวอ่ืนๆ มำร์เกซ, กำเบรียล กำร์เซีย 2556 1 บทจร

2248 คำเมย์ริต้ำ อรุณรุ่ง. 2556 1 แสงดำว

2249 ค ำสำปแห่งโครวฟิลด์ Walsh, Pat 2556 1 ดับเบ้ิลยู เค เซอร์วิส

2250 คิดถึงทุกปี บินหลำ สันกำลำคีรี 2556 1 ไรท์เตอร์

2251 คิวบิก B 13 s.t 2556 2 ปร๊ินเซส

2252 คิวบิก B 13 s.t 2556 2 ปร๊ินเซส

2253 คืนแค้นแสนรัก บรำวน์, แซนดรำ 2556 1 แพรว

2254 คุณสุวรรณ (2353-2418) : จินตนำกำร ควำมคิด และชีวิตท่ีไม่รู้จบของกวีหญิงปริศนำ... - 2556 1 ศูนย์สยำมทรรศน์ศึกษำ คณะศิลปศำสตร์

2255 คุณหนูเรือนเล็ก วรำภำ. 2556 1 แสงดำว

2256 คุณอำขำ อัญญำณี. 2556 1 พชิระอักษร

2257 คู่มือฝึกพูดจีน-ไทย : รวมสรรบทพูดท่ีใช้จริงในปัจจุบัน ยงชวน มิตรอำรี 2556 2 เยลโล่กำรพิมพ์

2258 คู่มือระบบเขียนภำษำเขมรถ่ินไทยอักษรไทย : ฉบับรำชบัณฑิตสถำน - 2556 1 รำชบัณฑิตสถำน

2259 คู่มือวีรบุรุษกู้อำณำจักร ฮีลีย์, คริสโตเฟอร์ 2556 1 อ่ิมอ่ำน

2260 เคร่ืองโต๊ะสยำม สำมำรถ รำชพลสิทธ์ิ 2556 1 เน้ือไม้

2261 แคร่ี คิง, สตีเฟ่น 2556 1 วรรณวิภำ

2262 โคลงกลอนของ'ครูเทพ'. รวมเล่ม 1-3 ธรรมศักด์ิมนตรี, เจ้ำพระยำ. 2556 3 ผีเส้ือ

2263 โคลงบ้ำนโคลงเมือง นำยทิวำ 2556 2 ออน อำร์ต ครีเอช่ัน

2264 เงำลวง ณำรำ 2556 1 พิมพ์ค ำ

2265 จดหมำยเหตุ เดอ ฟอร์บัง จำกฝร่ังเศสสู่รำชอำณำจักรสยำมกบฏมักกะสัน เกริกฤทธ์ิ เช้ือมงคล 2556 5 สยำมควำมรู้

2266 จอมใจผู้พิทักษ์ ณัฐกฤตำ 2556 1 พิมพ์ค ำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  104         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2267 จอมใจอสูร กรุง ญ. ฉัตร. 2556 1 แสงดำว

2268 จอมนำงเจ้ำแผ่นดิน อุมำรตี 2556 1 พิมพ์ค ำ

2269 จอมเวทบุปผำแดง 1 Mizuki, Nagano. 2556 1 แจ่มใส

2270 จักรกฤษณ์ ดวงพัตรำ : ผู้ใช้ภำษำไทยดีเด่น พุทธศักรำช 2556 ควรเขียนเลขไทย แก้วตำ จันทรำนุสรณ์ 2556 2 ขอนแก่นกำรพิมพ์

2271 จังหวะรักละมุนใจ ลิซ 2556 1 Sugar Beat

2272 จันทร์แผลงรัก มิถุนำ 2556 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

2273 จันทรำโอบอำทิตย์ อึนกวอล, ชอง 2556 2 Spell

2274 จับต้นมำชนปลำย ชมัยภร แสงกระจ่ำง. 2556 1 คมบำง

2275 จำกพ่อถึงลูก สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ 2556 1 พิมพ์บูรพำ

2276 จ้ำวหัวใจมำเฟีย พิรฎำ. 2556 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

2277 จ ำเป็นต้องพูดได้เม่ือไปเท่ียว Korean editio ภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ 2556 1 Book Caff

2278 จ ำเลยสิเน่หำ แก้วชวำลำ 2556 1 แก้วชวำลำ

2279 จิตรกรรมฝำผนังวัดดุสิดำรำม อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์. 2556 1 เมืองโบรำณ

2280 จีน-สยำม สำยสัมพันธ์แห่งไมตรีจำกสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์: เกริกฤทธ์ิ เช้ือมงคล 2556 2 สยำมควำมรู้

2281 จุดดับในดวงตะวัน ว. วินิจฉัยกุล. 2556 1 ทรีบีส์

2282 จุมพิตรำชันย์ ศิริภักด์ิ. 2556 1 อินเลิฟ พับลิชช่ิง

2283 จุมพิตอัศวิน เก้ำแต้ม 2556 1 พิมพ์ค ำ

2284 เจ้ำชำยไม้วิเศษ ปรีดำ อัครจันทโชติ 2556 1 แพรวเยำวชน

2285 เจ้ำนำยฝ่ำยเหนือและต ำนำนรักมะเมียะ วรชำติ มีชูบท 2556 3 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

2286 เจ้ำบ่ำวของบำร์บ้ี อุมำริกำร์ 2556 1 พิมพ์ค ำ

2287 เจ้ำสำวแคริบเบียน รินท์ลภัส 2556 1 พิมพ์ค ำ

2288 เจ้ำสำวทรชน พรีม. 2556 1 พชิระอักษร
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  105         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2289 เจ้ำสำวพยศรัก แก้วชวำลำ 2556 1 แก้วชวำลำ

2290 เจ้ำหัวใจจอมอหังกำร ใบบัว. 2556 1 โมโม่

2291 ใจเท่ำน้ันบันดำลแรง คำมิน คมนีย์ 2556 2 บ้ำนหนังสือ

2292 ฉลำดพูดเคล็ดลับของทุกควำมส ำเร็จ ชมจันทร์ 2556 3 เดอะ ซีนนิธ อินเตอร์บุ๊ก

2293 ฉันจะกัดคุณเป็นคนสุดท้ำย ภำคภูมิ คงประสิทธ์ิ 2556 1 ArtyHouse

2294 เฉลิมฉัตร ฉลองรำชย์ 60 ปี - 2556 1 บริษัท เพ่ือนเรียน เด็กไทย จ ำกัด

2295 เฉียด โคเบน, ฮำร์ลำน 2556 1 แพรวส ำนักพิมพ์

2296 ชมรมคนมีสัมผัสพิเศษ. ตอนท ำเพ่ือรัก อลินำ 2556 1 ลูกองุ่น

2297 ชมรมคนมีสัมผัสพิเศษ. ตอนอยำกได้ใคร่มี อลินำ 2556 1 ลูกองุ่น

2298 ชำยผู้หันหลังให้พระจันทร์เป็นคนท่ีเจ็ด อนันต์ เกษตรสินสมบัติ 2556 1 บำงกอกกำร์ดกำรพิมพ์

2299 ชำยผู้อ้ำงตัวเป็นเซ็ง ท่ำน้ ำ รัตนชัย มำนะบุตร 2556 1 ผจญภัย

2300 เชลยรักกรงเถ่ือน ศตพร. 2556 1 แสนรัก

2301 ซำตำนเถ่ือนชีคทมิฬ มัฑศิกำญจน. 2556 1 จอย บุ๊คคลับ

2302 ซำตำนระบำยรัก มำยดำร์ล่ิง. 2556 1 วำว บุ๊คคลับ

2303 ซำตำนหัวใจหิน ใบบัว. 2556 1 สถำพรบุ๊คส์

2304 ซำนตำนกบฏรัก เก้ำแต้ม 2556 1 Sugar Beat

2305 ซำนตำนพยศรัก สะมะเรีย 2556 1 Sugar Beat

2306 ซำนตำนพิชิตรัก ลิซ 2556 1 Sugar Beat

2307 ซำนตำนเรียนรัก ลักษณะปรีชำ 2556 1 Sugar Beat

2308 ซำนตำนสยบรัก ผักบุ้ง 2556 1 Sugar Beat

2309 โซ่สวำท โสภำค สุวรรณ. 2556 1 เพ่ือนดี

2310 ญ่ีปุ่น-สยำม เพลิงแค้นหลังรำชบัลลังก์ ควำมสัมพันธ์ลึกแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยำ เกริกฤทธ์ิ เช้ือมงคล 2556 1 สยำมควำมรู้
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  106         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2311 ณ กำลคร้ังหน่ึงใน...เมืองไทย : สำรคดีส่งเสริมจิตส ำนึกทำงประวัติศำสตร์ วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. 2556 2 แสงดำว

2312 เณรแก้วกับน้อยไชยำผจญภัยโลกแฟนตำซี. ตอนต ำนำนไซอ๋ิว - 2556 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

2313 ดงดิบเถ่ือน เทศ จินนะ 2556 1 ศรีปัญญำ

2314 ดยุคเหล็กหัวใจทระนง บรูค, เมลจีน. 2556 1 เกรซพับลิชช่ิง

2315 ดวงใจจอมมำเฟีย รัตมำ. 2556 1 รัตมำบุ๊ค

2316 ดวงใจโรม แก้วชวำลำ 2556 1 แก้วชวำลำ

2317 ด้วยมนตรำแห่งรัก มำยดำร์ล่ิง. 2556 1 จอย บุ๊คคลับ

2318 ด้วยรักและช็อกโกแลต ลำซ, เมดำร์ด 2556 1 อินสปำยร์

2319 ดอกบัวบำนในธำรวรรณกรรม - 2556 2 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

2320 ดอกไม้บำนท่ีบ้ำนใต้ : รวมผลงำนเรียงควำมและเร่ืองส้ันจำกกำรประกวดงำนเขียน "เร่ืองดี… - 2556 2 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงฯ

2321 ด่ังต้องมนตร์อสูร พรำวนภำ. 2556 1 อินเลิฟ พับลิชช่ิง

2322 ด่ังลมหวน ปิยะพร ศักด์ิเกษม. 2556 1 อรุณ

2323 ดำวแดง อำริตำ. 2556 1 ลีลำ

2324 ด ำรงประเทศ เวทำงค์ 2556 2 ต้นฉบับ

2325 ดินแดนไร้ควำมจ ำ สมเถำ สุจริตกุล 2556 1 โพสต์ พับลิชช่ิง

2326 เด็กชำยพิทักษ์โลก อรเกษม รอดสุทธิ 2556 2 ออฟเซ็ท เพรส

2327 เด็กหญิงนำงฟ้ำ ขวัญใจ เอมใจ 2556 1 แพรวเยำวชน

2328 เด็กหญิงสวนกำแฟ ฐปนี น้อยนำเวศ 2556 1 แพรวเยำวชน

2329 เด็ดหัวใจจอมมำร รำมิลยำ. 2556 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

2330 เดย์แอนด์ไนท์ใครกันคู่แท้ อันนำ บุญชัย 2556 1 อรุณ

2331 เดรัจฉำนแห่งนำนกิง Hayder, Mo 2556 1 น้ ำพุส ำนักพิมพ์

2332 แด่ลมหำยใจท่ีไม่เคยรู้สึก ปภัสสร กิมสุวรรณวงศ์ 2556 1 สยำมปริทัศน์



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  107         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2333 ไดเวอร์เจนท์ มำยำเร้นโลก รอธ, เวอโรนิก้ำ 2556 1 Spell

2334 ต้นไม้ของพ่อ - 2556 1 บริษัท เพ่ือนเรียน เด็กไทย จ ำกัด

2335 ต้นส้มแสนรัก. ภำค 2 วำสคอนเซลอส, โจเซ่. 2556 1 ประพันธ์สำส์น

2336 ตรำบำปนำงบ ำเรอ อัญจรี. 2556 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

2337 ตะวันส่องทำงท่ีกลำงใจ แกลดิออรัส 2556 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

2338 ตะวันอำบดำว กำนติมำ 2556 1 แสงดำว

2339 ต ำนำนกำรสร้ำงกรุงเทพฯ เมืองฟ้ำอมรของชำวสยำม กิตติ โล่ห์เพชรัตน์ 2556 1 ก้ำวแรก

2340 ใต้แสงดำว ธรำลักษณ์ เพ่ิมพิมพ์ 2556 1 มำยดรีม

2341 ถนนสำยน้ันทอดไปสู่หัวใจแม่ โกสินทร์ ขำวงำม 2556 1 ใบไม้ป่ำ

2342 เถ่ำช่ิวคนสุดท้ำย Mones, Nicole 2556 2 มติชน

2343 เถ่ือนเสน่หำอำญำมำเฟีย อัคนียำ. 2556 1 วำว บุ๊คคลับ

2344 ทอง : ควำมรุ่งโรจน์เรืองรองของกรุงศรีอยุธยำ - 2556 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

2345 ทองเน้ือเก้ำ โบต๋ัน. 2556 1 ชมรมเด็ก

2346 ทักษะกำรเขียนภำษำไทย ดวงใจ ไทยอุบุญ 2556 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2347 ทัณฑ์รักจอมอหังกำร ใบบัว. 2556 1 โมโม่

2348 ทำงผ่ำนกำมเทพ กรุง ญ. ฉัตร. 2556 2 แสงดำว

2349 ทำงรักของซำตำน สุธำสินี 2556 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

2350 ทำงสีด ำ คิลำนโค, เยจิเด 2556 1 ธนำเพรส

2351 ท่ำนผู้หญิง วอลเลช, เออร์ว่ิง 2556 1 แสงดำว

2352 ทำมรำยอ่ะ! คัตโตะ 2556 1 แจ่มใส

2353 ทำสรักซำตำนร้ำย ธีรตี. 2556 1 พับลิชช่ิง

2354 ทำสรักเทพบุตรร้ำย ณัฐวรำ. 2556 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  108         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2355 ท ำนองรักสำวเจ้ำเสน่ห์ บุษบำพำฝัน 2556 1 Sugar Beat

2356 เทคนิคกำรเขียน โอภส์ แก้วจ ำปำ. 2556 1 โอเดียนสโตร์

2357 เทคนิคกำรวิจัยทำงภำษำศำสตร์ จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล. 2556 3 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

2358 เทพบุตรเอ้ือมรัก มิรำ. 2556 1 สมำร์ทบุ๊ค

2359 เทวดำมีปีก - 2556 2 นำคร

2360 เทวำพิโรธ ร็อบบ้ินส์ แฮโรลด์. 2556 1 แสงดำว

2361 เทสส์ ผู้บริสุทธ์ิ ฮำร์ด้ี, โธมัส 2556 2 แสงดำว

2362 เท่ียวทะเล จันทรำ พีระขจร 2556 1 ส ำนักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์

2363 ไทยรบพม่ำ : สงครำมคร้ังสุดท้ำยท่ีย่ิงใหญ่ กิตติ โล่ห์เพชรัตน์ 2556 1 ก้ำวแรก

2364 ธำรำธิษฐำน. ภำคธำรำนิรำศ น้ ำหน่ึง 2556 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

2365 ธิดำพญำยม นอร์แมน วีรธรรม 2556 1 แสงดำว

2366 นครรัตติกำล. เล่ม 4 : เมืองเทวดำตกสวรรค์ แคลร์, คำสชำนดรำ 2556 1 อ่ิมอ่ำน

2367 นครรัตติกำล. เล่ม 5 : เมืองวิญญำณสำบสูญ แคลร์, คำสชำนดรำ 2556 1 อ่ิมอ่ำน

2368 นทีหัวใจ สำยไหม. 2556 1 พลอยวรรณกรรม

2369 นวัตกรรมและส่ือกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย วัชรพล วิบูลยศริน 2556 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2370 นักสืบคลำสสิค ฉบับสมบูรณ์ - 2556 1 รหัสคดี

2371 นักสืบเทพนิยำย 8 : คัมภีร์เทพนิยำย บักลีย์, ไมเคิล 2556 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

2372 นักสืบเทพนิยำย 9 : สมำพันธ์กระจกวิเศษ บักลีย์, ไมเคิล 2556 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

2373 นำงครวญ ภำคินัย 2556 1 ก้ำวกระโดด

2374 นำงบ ำเรอตีทะเบียน อัญจรี. 2556 1 ธรำธร

2375 นำงฟ้ำพยศรัก พิมำลินย์. 2556 1 เดซ่ี

2376 นำงมำรยอดเสน่หำ รักตำภำ. 2556 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  109         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2377 นำนมำแล้ว : มีเร่ืองเล่ำ นิทำน ต ำนำน ชีวิต ปฐม หงษ์สุวรรณ 2556 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2378 นำนำชำติเหนือแผ่นดินสยำม ภำสกร วงศ์ตำวัน 2556 1 นำนำ

2379 นำมำนุกรมวรรณคดีไทย. ชุดท่ี 1 : ช่ือวรรณคดี - 2556 1 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ

2380 นำมำนุกรมวรรณคดีไทย. ชุดท่ี 2 : ช่ือผู้แต่ง - 2556 1 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ

2381 นำมำนุกรมวรรณคดีไทย. ชุดท่ี 3 : ช่ือตัวละคร ช่ือสถำนท่ี และช่ือปกิณกะ - 2556 4 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ

2382 นำยในสมัยรัชกำลท่ี 6 ชำนันท์ ยอดหงษ์ 2556 1 มติชน

2383 น้ ำค้ำงยำมเช้ำ กฤษณำ อโศกสิน. 2556 1 แสงดำว

2384 นิทำนกริมม์หฤโหด กิดวิทซ์, อดัม 2556 1 อ่ิมอ่ำน

2385 นิทำนพ้ืนบ้ำนชำวญ่ีปุ่น - 2556 2 แพรธรรม

2386 นิทำนพ้ืนบ้ำนต ำนำนอำเซียน - 2556 1 บริษัท แฟมิล่ี วีคเอนด์ จ ำกัด

2387 นิยำยชีวิตในวังสระปทุม ระทวย (จักรพันธ์ุ) วีระแกล้ว 2556 2 นิตยสำรแพรว

2388 นิรำศภูพำน กรองแก้ว เจริญสุข 2556 1 แม่ค ำผำง

2389 ในกระจกหม่นมัว กิดวิทซ์, อดัม 2556 1 อ่ิมอ่ำน

2390 ในหลวงร.8 กับปรีดี พนมยงค์และคดีเสด็จสวรรคต บุญชัย ใจเย็น. 2556 2 ปรำชญ์

2391 บทเรียนด้วยตนเองกำรเขียนหนังสือติดต่อรำชกำรและธุรกิจ ประวีณ ณ นคร. 2556 1 สวัสดิกำรส ำนักงำน ก.พ.

2392 บทอวสำนของคชสำร คชสำร ต้ังยำมอรุณ 2556 2 ระหว่ำงบรรทัด

2393 บนแผ่นดินอยุธยำ แสงเพชร 2556 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2394 บ่วงรักคนทมิฬ รุจินภำ. 2556 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

2395 บ่วงรักม่ำยสิเน่หำ เสมือนแพร. 2556 1 อินเลิฟ

2396 บ่วงรักลวงใจ เนเฟอตีติ 2556 1 พชิระอักษร

2397 บันไดเมฆ กฤษณำ อโศกสิน. 2556 1 แสงดำว

2398 บันทึกของอัมเบอร์. เล่ม 1, ตอนดวงตำแห่งรำตรีกำล P.W. Catanese 2556 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  110         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2399 บันทึกรำยวันของ เซอร์ จอห์น เบำริง และสนธิสัญญำเบำริง - 2556 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2400 บันทึกลับแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช พระธรรมบำล 2556 1 อีเก้ิล เปเปอร์

2401 บัลลังก์ดอกไม้ คีตำ 2556 1 อรุณ

2402 บ้ำนเกิด ครัวของเรำกับร้ำนในสวนล้ินจ่ี อุรุดำ โควินม์ 2556 1 ณ ดำ

2403 บำปกำมเทพ กำนติมำ 2556 1 แสงดำว

2404 บ ำเรอพิศวำสจอมมำร อัญญำณี. 2556 1 มำยเฟรนด์บุ๊ค

2405 บุพเพเล่ห์รักมำเฟีย รัตน์วรำ. 2556 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

2406 บุร ำปรัมปรำ พงศกร 2556 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ

2407 บุษบำทมิฬ หมอกมุงเมือง 2556 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

2408 เบญจวรรณ กำญจนำ นำคนันทน์. 2556 1 พลอยจันท์

2409 เบนิตำ : หญิงสำวปริศนำขุมทรัพย์ แฮกกำร์ด, เซอร์เฮนรี ไรเดอร์ 2556 1 บ้ำนมงคล

2410 เบิกทำงวรรณคดีศึกษำไทย : รวมผลงำนท่ีใช้เป็นต ำรำเรียนวิชำวรรณคดีและวรรณคดี… - 2556 1 คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

2411 ปมรักในดวงใจ อัลเดน, เจม่ี. 2556 1 แก้วกำนต์

2412 ประจักษ์แห่งอสูร แคสต์, พี. ซี. 2556 1 แพรวส ำนักพิมพ์

2413 ประชุมต ำนำนล้ำนนำไทย สงวน โชติสุขรัตน์ 2556 4 ศรีปัญญำ

2414 ประชุมนิรำศภำคใต้ : นิรำศนครศรีธรรมรำช นิรำศปักษ์ใต้ และนิรำศแพรกไพร อรสรำ สำยบัว. 2556 1 กรมศิลปำกร

2415 ประชุมพระรำชนิพนธ์ในรัชกำลท่ี 5 ภำคปกิณกะ 1 จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ2556 2 ต้นฉบับ

2416 ประชุมวรรณคดีเร่ืองพระพุทธบำท - 2556 1 กรมศิลปำกร

2417 ประตูสีเทำ กัญญ์ชลำ. 2556 1 แสงดำว

2418 ประเทศมือสอง จเด็จ ก ำจรเดช 2556 4 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

2419 ประวัติดนตรีและนักประพันธ์ ล ำจุล ฮวบเจริญ. 2556 2 ดวงกมลพับลิชช่ิง

2420 ประวัติศำสตร์ ศำสนำ วัฒนธรรม และกำรศึกษำ : รวมบทควำมไทยศึกษำ เพ่ือระลึกถึง... - 2556 1 สร้ำงสรรค์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  111         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2421 ประวัติศำสตร์ตลอดกำล ไทยรบเขมร ประเทือง โพธ์ิชะออน 2556 2 ดอกหญ้ำ 2000

2422 ประวัติศำสตร์ไทย : จำกคนไทยท้ิงแผ่นดินถึงยุคเปล่ียนแปลงกำรปกครอง 2475 ภำสกร วงศ์ตำวัน 2556 1 ยิปซี

2423 ประวัติศำสตร์ไทยฉบับสังเขป วัยอำจ, เดวิด เค. 2556 4 มูลนิธิโครงกำรต ำรำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์

2424 ประวัติศำสตร์ไทยสมัยใหม่ ศิริพร สุเมธำรัตน์ 2556 3 โอเดียนสโตร์

2425 ประวัติศำสตร์ผู้คน บนเส้นพรมแดนเขำพระวิหำร พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ 2556 1 มติชน

2426 ประวัติศำสตร์และควำมเป็นมำของประเทศไทย 76+1 จังหวัด ดำณุภำ ไชยพรธรรม 2556 1 แพรธรรม

2427 ปรำบศึกฮ่อ ทรงสมัย สุทธิธรรม 2556 1 สยำมควำมรู้

2428 ปรำรถนำสีน้ ำผ้ึง เภรี. 2556 1 อินเลิฟ

2429 ปล้ินหมำยเลข 13 - 2556 2 นำคร

2430 ปำกกำแก้ว ณรงค์ จันทร์เรือง. 2556 3 มติชน

2431 ปำฏิหำริย์รักผ่ำกำลเวลำ กำระเกด. 2556 1 อิงอร

2432 ปำฏิหำริย์รักสุดผืนทรำย กำระเกด 2556 1 โมโม่

2433 ปีกแก้วแห่งนครำ เบญจำมินทร์ 2556 1 อรุณ

2434 ปีกนกฟ้ำพำควำมรักบินไปได้ มุทิตำ 2556 1 คอกม้ำหิมำลัย

2435 ปีกมำร นันทนำ วีระชน. 2556 1 แสงดำว

2436 ปีกรักพญำมำร ศิริภักด์ิ. 2556 1 อินเลิฟ

2437 เป๋นดีใจ๋ข้ึน ประพันธ์ ศรีสุตำ 2556 1 วิสคอมเซ็นเตอร์

2438 โปงลำง บุษกร บิณฑสันต์ 2556 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2439 โปสกำร์ดด้วยควำมคิดถึง ทีปต์จิรัฏฐ์ ณัฐหฤทย์ 2556 1 เพชรประกำย

2440 ผลพวงแห่งควำมคับแค้น สไตน์เบค,จอหน์. 2556 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2441 ผลัดแผ่นดิน สุกิจ สุวำนิช 2556 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

2442 ผำโหงพรำย จินตวีร์ วิวัธน์ 2556 2 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  112         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2443 ผีในป่ำ วัธนำ บุญยัง. 2556 1 บ้ำนหนังสือ

2444 ผีเส้ือท่ีบินข้ำมบึง อุรุดำ โควินท์ 2556 1 ณ ดำ ส ำนักพิมพ์

2445 ผู้ชำยในฝัน อุรุดำ โควินท์ 2556 1 ไรท์เตอร์

2446 ผู้หญิงยิงเรือ : ผู้หญิง ธรรมชำติ อ ำนำจ และวัฒนธรรมก ำหนดสตรีนิยมเชิงนิเวศในวรรณคดีไทยธัญญำ สังขพันธำนนท์. 2556 1 นำคร

2447 ผู้ออกแบบเส้นขอบฟ้ำ จเด็จ ก ำจรเดช 2556 1 Pajonphai Pub.

2448 เผด็จกำรยอดรัก อัมรำน. 2556 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

2449 เผำมันเลย คิง, สตีเฟ่น 2556 1 วรรณวิภำ

2450 แผ่นดินพ่อพอเพียง - 2556 1 บริษัท เพ่ือนเรียน เด็กไทย จ ำกัด

2451 แผ่นดินยังกว้ำง ศุภร บุนนำค 2556 1 เพ่ือนดี

2452 แผนร้ำยลงท้ำยว่ำรัก รอยพระจันทร์ 2556 1 Sugar Beat

2453 แผนเลือดลวง คอนเนลล่ี, ไมเคิล 2556 1 แพรวส ำนักพิมพ์

2454 ฝันอำฆำต เจ้ำส ำรำญ 2556 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

2455 พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 รำชบัณฑิตยสถำน. 2556 3 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

2456 พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 รำชบัณฑิตยสถำน. 2556 1 รำชบัณฑิตยสถำน

2457 พจนำนุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศิลำจำรึกพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช หลักท่ี 1... รำชบัณฑิตยสถำน. 2556 1 รำชบัณฑิตยสถำน.

2458 พจนำนุเกรียน นำยบ่องตง 2556 1 คล่ืนอักษร

2459 พยศรักพญำมำร รัตน์วรำ. 2556 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

2460 พระคือพลังแผ่นดิน - 2556 1 บริษัท เพ่ือนเรียน เด็กไทย จ ำกัด

2461 พระเจ้ำเสือ ประกำยดำว 2556 1 ศรีปัญญำ

2462 พระนิพนธ์ประวัติศำสตร์ สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์ฯ 2556 1 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์

2463 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวกับคณะองคมนตรี - 2556 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิซซ่ิง

2464 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวกับคณะองคมนตรี - 2556 1 สัก กอแสงเรือง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  113         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2465 พระประวัติและประชุมบทละคอนดึกด ำบรรพ์ กรมศิลปำกร. 2556 2 กรมศิลปกร

2466 พระพุทธรูปส ำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย ศักด์ิชัย สำยสิงห์. 2556 1 เมืองโบรำณ

2467 พระยำอนุมำนรำชธน ปรำชญ์สำมัญชนผู้นิรมิต "ควำมเป็นไทย" สำยชล สัตยำนุรักษ์. 2556 1 มติชน

2468 พระรำชประวัติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กลำงใจรำษฎร์ หกทศวรรษ... - 2556 3 ซิลค์เวอร์ม

2469 พระรำชพงศำวดำรกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกำลท่ี 5 ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์ฯ 2556 1 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์

2470 พรำนคนสุดท้ำย วัธนำ บุญยัง. 2556 1 บ้ำนหนังสือ

2471 พฤกษำมำตำ ชัญวลี ศรีสุโข. 2556 1 ประพันธ์สำส์น

2472 พลิกแผนเพชฌฆำต ดีเวอร์, เจฟเฟอรีย์ 2556 1 แพรวส ำนักพิมพ์

2473 พ่อครูครับผมจะเป็นเด็กดี โชติ ศรีสุวรรณ 2556 2 มติชน

2474 พันธะสวำทจอมทมิฬ แรกอรุณ. 2556 1 สไปซ์

2475 พันธะอสูร จุฑำรัตน์ 2556 1 อรุณ

2476 พ่ำยรักปรำรถนำวิวำห์อสูร อัคนียำ. 2556 1 วำว บุ๊คคลับ

2477 พิศวำส (ทำส) ปรำรถนำ รินรณำ 2556 1 มำยดรีม

2478 พ้ืนผิวของควำมทรมำน วำด วรี 2556 1 ไซน์พับลิชช่ิงเฮ้ำส์

2479 พุ่มรัก พำนสิงห์ : คดีล่ำคนเจ้ำชู้ วินทร์ เลียววำริณ. 2556 1 บริษัท 113

2480 เพชรในเรือน กฤษณำ อโศกสิน. 2556 1 แสงดำว

2481 เพชรอสูร ดวงตะวัน. 2556 1 ดวงตะวัน

2482 เพลงมำร นำถลดำ 2556 1 มำยดรีม

2483 เพลงรักสีเพลิง เตชิตำ 2556 1 Sugar Beat

2484 เพลย์บอยบงกำรรัก ปริยำกร 2556 1 พชิระอักษร

2485 เพลย์บอยพยศรัก เอ็มม่ี 2556 1 พชิระอักษร

2486 เพลย์บอยร้อยรัก อัญจรี. 2556 1 พชิระอักษร
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  114         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2487 เพลิงฉิมพลี อุมำริกำร์ 2556 1 พิมพ์ค ำ

2488 เพอร์ซีย์ แจ็กสัน กับบันทึกมนุษย์ก่ึงเทพ ริออร์แดน, ริค 2556 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

2489 เพอร์ซีย์ แจ็กสัน กับแฟ้มลับมนุษย์ก่ึงเทพ ริออร์แดน, ริค 2556 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

2490 ฟ้ำกระจ่ำงดำว ก่ิงฉัตร. 2556 1 อรุณ

2491 ฟำรีดำ...ต้นรัก ก่ิงโศก วรำวุธ 2556 1 บริษัท ศรีสำรำ

2492 ฟ้ำสีทอง งำมพรรณ เวชชำชีวะ. 2556 2 โพสต์

2493 ไฟรักเงำมำร ชลำลัย. 2556 1 แสงดำว

2494 ไฟรักซ่อนอำรมณ์ ศิริภักด์ิ. 2556 1 พชิระอักษร

2495 ไฟหนุ่ม : ปฐมบทของควำมรักและอุดมกำรณ์ บุนทะนอง ซมไซผน 2556 1 Pajonphai

2496 ภรรยำรำคำแพง ธัญวลัย. 2556 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

2497 ภำพสะท้อนครอบครัวใหญ่ของคนไทยเช้ือสำยจีนในนวนิยำยไทย Chen, Jingjing. 2556 2 -

2498 ภำพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในนิทำนพ้ืนบ้ำนจังหวัดระยอง Xie, Donggu. 2556 2 -

2499 ภำพอำถรรพณ์ ศรีทอง ลดำวัลย์ 2556 1 แสงดำว

2500 ภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทย จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ 2556 1 โอเดียนสโตร์

2501 ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำร - 2556 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

2502 ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำร - 2556 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร

2503 ภำษำผู้ไทเพ่ือสุขภำพ ธัญญลักษณ์ ไชยสุข มอลเลอร์รพ 2556 1 บำงกอกอิมเมจแอดเวอร์ไทซ่ิง

2504 ภำษำและวัฒนธรรมอำเซียน ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน. 2556 4 รำชบัณฑิตยสถำน

2505 ภำษำศำสตร์ภำษำไทย วรวรรธน์ ศรียำภัย 2556 1 สัมปชัญญะ

2506 ภำษำอำเซียน สุทัศน์ สังคะพันธ์. 2556 1 เพชรประกำย

2507 ภำษำอำเซียนเล่มเดียวเอำอยู่ ฝ่ำยวิชำกำรเอ็กซเปอร์เน็ท. 2556 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

2508 ภูตไพร ชำลี เอ่ียมกระสินธ์ุ. 2556 1 เอ่ียมกระสินธ์ุ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  115         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2509 เภตรำนฤมิต ศิริวิมล 2556 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

2510 มงกุฎดอกง้ิว หยก บูรพำ. 2556 1 แสงดำว

2511 มนต์จันทรำ ก่ิงฉัตร. 2556 1 อรุณ

2512 มนตรำรักวิวำห์พิศวำส ดำรำพรรณ. 2556 1 Power Love

2513 มนุษย์สังเครำะห์ จินตวีร์ วิวัธน์ 2556 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

2514 มรรยำทงำม ผกำวดี อุตตโมทย์. 2556 1 ผีเส้ือ

2515 มลทินลวง แพรไพลิน 2556 1 เขียนฝัน

2516 มหัศจรรย์นิทำนอำเซียน - 2556 1 บริษัท แฟมิล่ี วีคเอนด์ จ ำกัด

2517 มหำรำชกลำงใจ ไทยท้ังชำติ - 2556 1 บริษัท เพ่ือนเรียน เด็กไทย จ ำกัด

2518 มหำ'ลัยภูเขำ วิษณ์ (บอย) 2556 1 Springbooks

2519 ม้อนน้อยท่ีรัก โชติ ศรีสุวรรณ. 2556 2 มติชน

2520 มังกรผยอง แคลนซ่ี, ทอม 2556 1 วรรณวิภำ

2521 มัจจุรำชกระชำกรัก จรรยำ 2556 1 เคล็ดไทย

2522 มำจำกทำงสำยเปล่ียว : ควำมเรียงว่ำด้วยศิลปะและชีวิตด้ำนใน เฮสเสอะ, แฮร์มันน์, ค.ศ.1877-1962 2556 1 สำมัญชน

2523 มำแต่หิมพำนต์ จินตวีร์ วิวัธน์ 2556 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

2524 ม้ำบินของมำเรีย ปินโต สมำคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 2556 1 เม็ดทรำยพร้ินต้ิง

2525 มำเฟียสะกิดรัก รำมิลยำ. 2556 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

2526 มำยำตะวัน ก่ิงฉัตร. 2556 1 อรุณ

2527 มำยำมหำเทวี จุติศร 2556 1 แสงดำว

2528 มำยำรักข้ำมภพ ทักษิณำ. 2556 1 อรุณ

2529 มิติเร้น จินตวีร์ วิวัธน์ 2556 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

2530 มินตรำ รอมแพง 2556 1 แฮปป้ี บำนำนำ



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  116         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2531 มิวเซียมสยำม : บ้ำนเกลอ เฮือนเส่ียว พำเท่ียวพิพิธภัณฑ์ รุ่น 3 - 2556 3 สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ

2532 เมล็ดฝันพันธ์ุกวีดอกไม้แห่งสันติภำพ : รวมกวีนิพนธ์คัดสรร สิทธิเดช กนกแก้ว 2556 2 ร้อยแก้ววรรณกรรม

2533 เม้ำท์มันส์ฮำประสำผู้หญิง พญำผ้ึง 2556 1 เพำเวอร์ เบสท์

2534 เมียเงินล้ำน โรสควอตซ์. 2556 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

2535 เมียรักจอมมำร โรสควอตซ์. 2556 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

2536 เม่ือกำงปีกแล้ว...ก็ต้องบิน ปะกำรัง. 2556 1 แพรว

2537 เม่ือพำยุมำถึง ปิยะพงษ์ คลังทอง 2556 2 ออฟเซ็ท เพรส

2538 เม่ือวัยเด็ก เอนก นำวิกมูล. 2556 3 พิมพ์ค ำ

2539 แม่เล้ียงวัยร้ำย ชลำลัย. 2556 1 ทู้บโรส

2540 แมวน้อยอยำกนิพพำน โคตส์เวิร์ธ, อิลิซำเบธ 2556 1 มติชน

2541 ไม้นอกกอ ช่อมณี 2556 1 อรุณ

2542 ยกบำงกอกให้ฝร่ังเศส : เบ้ืองหลังกำรตัดสินพระทัยของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช เกริกฤทธ์ิ เช้ือมงคล 2556 1 สยำมควำมรู้

2543 ยอดพยัคฆ์พิทักษ์รำชวงศ์ถัง. เล่ม 1-4 จืนสวินเจอะ 2556 4 สยำมอินเตอร์บุ๊ค

2544 ยอดร้ำยทรำยเสน่หำ นริน. 2556 1 อิงอร

2545 ยำขอบ : รวมวรรณกรรมฉบับย่อและผลงำนหำอ่ำนยำกส ำนวน"สำมก๊กฉบับวณิพก" ยำขอบ. 2556 1 ฟรีฟอร์ม

2546 รวมบทกวี"มรณกรรมของน้ ำตำ" ลำย จ ำแลง 2556 1 บริษัท ออน อำร์ต ครีเอช่ัน จ ำกัด

2547 รวมบทควำมชุดก่อนสำยพิมพ์จะสูญพันธ์ุ. ตอน อินไซด์ เพชรพระอุมำ ภำค 2 พนมเทียน. 2556 1 คเณศบุรี

2548 รวมเร่ืองส้ัน : ชำยผู้มีเทวดำประจ ำตัว (เร่ืองเล่ำจำกอุษำคเนย์) ชำคริต โภชะเรือง 2556 2 ก๊วนปำร์ต้ี

2549 รวีช่วงโชติ สีฟ้ำ. 2556 1 อักษรโสภณ

2550 รอคอยรุ่งอรุณ ณัฐกำนต์ ล่ิมสถำพร 2556 1 อุดมปัญญำ

2551 รอบรู้ท่ัวไทย โกสินทร์ รตนประเสริฐ 2556 2 นำนำ

2552 รอยตรำอำธีน่ำ ไรออร์แดน, ริก 2556 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  117         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2553 รอยตรำอำธีน่ำ ไรออร์แดน, ริก 2556 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

2554 รอยทัณฑ์มำร ใบบัว. 2556 1 baiboau books

2555 รอยรักจอมเผด็จกำร สลิลฉัตร. 2556 1 ธรำธร

2556 รอยรักเทพบุตรซำตำน สลิลฉัตร. 2556 1 บลูมูน โนเวลส์

2557 รอยรักรำชันย์ ดวงตะวัน. 2556 1 ดวงตะวัน

2558 ระบบค ำภำษำไทย สุนันท์ อัญชลีนุกูล 2556 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2559 ระบบเสียงภำษำไทย กำญจนำ นำคสกุล 2556 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2560 ระเบียบวิธีกำรวิจัยเบ้ืองต้น - 2556 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2561 ระเริงไฟ ชลำลัย. 2556 1 แสงดำว

2562 รักเม่ือครำวห่ำลง มำร์เกซ, กำเบรียล กำร์เซีย 2556 1 บทจร

2563 รักละลำยแค้น ศิริภักด์ิ 2556 1 แสงดำว

2564 รำงวัลแห่งรัก ฟิลลิปส์, ซูซำน เอลิซำเบท 2556 1 แก้วกำนต์

2565 รำชวงศ์บ้ำนพลูหลวง บุญชัย ใจเย็น 2556 1 ปรำชญ์

2566 รำชอำณำจักรสยำม ณ พระรำชวังฟงแตนโบล คณะรำชทูตสยำม 27 มิถุนำยน ค.ศ. 1861 - 2556 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

2567 รำชันประจัญพล 2.1 มำร์ติน, จอร์จ อำร์. อำร์ 2556 1 แพรว

2568 รำมเกียรต์ิ ปฐมบท รัตนำ คชนำท 2556 1 ห้องเรียน

2569 ร่ำยรักจอมมำเฟีย รัตมำ. 2556 1 รัตมำบุ๊ค

2570 รำศีมำร ธัญวลัย. 2556 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

2571 รำหูอมจันทร์กำรเดินทำงของแกงมัสม่ัน - 2556 1 นำคร

2572 รู้ภำษำเกำหลี ฉบับพูด กิน เท่ียว กนกรัตน์ ชุมสำยใจ 2556 1 Life Balance

2573 รู้รักภำษำไทย : ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน. 2556 2 รำชบัณฑิตยสถำน

2574 เร่ืองของ จัน ดำรำ อุษณำ เพลิงธรรม. 2556 1 มติชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  118         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2575 เร่ืองลับของเมียรัก - 2556 1 นำคร

2576 เร่ืองเล่ำของคนบันทึกเร่ืองเล่ำท่ีนักเล่ำเร่ืองคนหน่ึงเล่ำให้เขำฟัง ศิริวร แก้วกำญจน์ 2556 1 Pajonphai

2577 เร่ืองเล่ำเขย่ำควำมคิดสะกิดต่อมฮำ พญำผ้ึง 2556 1 เพำเวอร์ เบสท์

2578 เร่ืองเล่ำจำกดงลึก มำลำ ค ำจันทร์. 2556 1 เคล็ดไทย

2579 เร่ืองเล่ำชำวกรุงเก่ำ : ว่ำด้วยต ำนำนเมืองและพระเคร่ืองเล่ืองช่ือ ส. พลำยน้อย. 2556 1 พิมพ์ค ำ

2580 เร่ืองเล่ำชำวสยำม คุณรู้หรือไม่ ศ.ศิลำแลง 2556 1 อนิเมทกรุ๊ป

2581 เรือนรัก...เรือนร้ำย ชลำลัย. 2556 1 แสงดำว

2582 ไร่รัก ณ หัวใจ ธำชำมำ 2556 1 พิมพ์ค ำ

2583 ลมซ่อนรัก นรำเกตต์ 2556 1 พิมพ์ค ำ

2584 ลมแล้งเริงระบ ำ จตุพร แพงทองดี 2556 2 มติชน

2585 ล่ำเงำพญำงู ไรออร์แดน, ริก 2556 2 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

2586 ลิขิตจำกฟำกฟ้ำ จุฑำรัตน์ 2556 1 อรุณ

2587 ลิขิตรักผ่ำกำลเวลำ กำระเกด. 2556 1 อิงอร

2588 ลินินเน้ือแก้ว นำวิกำ. 2556 1 แสงดำว

2589 ลูกทำส รพีพร. 2556 1 แสงดำว

2590 ลูกไม้ลำยดอกรัก กฤษณำ อโศกสิน. 2556 1 ศรีสำรำ

2591 ลูกสำวแห่งขุนทะเล ปริทรรศ หุตำงกูร. 2556 4 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

2592 เล่มเดียวพูดเกำหลีทันใจ คิม, จี ฮเย 2556 2 Feel good

2593 เลศนวำรำ หมอกมุงเมือง 2556 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

2594 เล่ห์พิรุณ มิถุนำ 2556 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

2595 เล่ห์มำรซำตำนทมิฬ มัฑศิกำญจน. 2556 2 วำว บุ๊คคลับ

2596 เล่ห์รักกับดักหัวใจ อัยสิตำ. 2556 1 ดอกหญ้ำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  119         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2597 เล่ห์รักถักใจ เนตรนภัส 2556 1 อรุณ

2598 เล่ห์รักบุษบำ ณำรำ 2556 1 พิมพ์ค ำ

2599 เล่ห์ร้ำยกระหำยรัก ดำตำริณ 2556 1 โมโม่

2600 เล่ห์ลุนตยำ พงศกร 2556 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

2601 โลกลับแล มำห์ฟูซ, นำกิบ 2556 1 แสงดำว

2602 โลกียชน สไตน์เบค,จอหน์. 2556 1 สำมัญชน

2603 โลนล่ี เลด้ี ร็อบบ้ินส์ แฮโรลด์. 2556 1 แสงดำว

2604 วชิรญำณสุภำษิต - 2556 1 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ

2605 วรรณกรรมมุขปำฐะ สุกัญญำ สุจฉำยำ. 2556 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2606 วรรณคดีวิจำรณ์เบ้ืองต้น ดวงมน จิตร์จ ำนงค์. 2556 2 ประพันธ์ุสำส์น

2607 วรรณคดีสีเขียว : กระบวนทัศน์และวำทกรรมธรรมชำติในวรรณคดีไทย ธัญญำ สังขพันธำนนท์. 2556 1 นำคร

2608 วรรณคดีแห่งชำติ. เล่ม 1 - 2556 1 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์

2609 วังไวกูณฑ์ จินตวีร์ วิวัธน์ 2556 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

2610 วันของหมำ ชำติ ภิรมย์กุล 2556 1 มติชน

2611 วันดับโลก เดล โตโร, กีเยร์โม 2556 1 แพรวส ำนักพิมพ์

2612 วำทกรรมวิเครำะห์เชิงวิพำกษ์ตำมแนวภำษำศำสตร์ : แนวคิดและกำรน ำมำศึกษำวำท... ณัฐพร พำนโพธ์ิทอง 2556 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2613 วำทะเล่ำประวัติศำสตร์ ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. 2556 3 มติชน

2614 วิเครำะห์สำรคดีเก่ียวกับคนไทยเช้ือสำยจีนของจิตรำ ก่อนันทเกียรติ Li,  Peilian. 2556 2 -

2615 วิวำห์จอมเถ่ือน มำยดำร์ล่ิง. 2556 1 วำว บุ๊คคลับ

2616 วุ่นนักรักของบัณฑิต อึนกวอล, ชอง 2556 2 Spell

2617 วุ่นวะวุ่นวำย ประพันธ์ ศรีสุตำ 2556 1 วิสคอมเซ็นเตอร์

2618 เวียงสนธยำ เจ้ำส ำรำญ 2556 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  120         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2619 ศัพท์เกำหลี 1000 ค ำ เรียนรู้และจ ำได้อย่ำงง่ำยๆ พร้อมค ำศัพท์เทียบเคียง อังกฤษ-ไทย - 2556 1 ต้นธรรม

2620 ศำสตร์สะกดรอยผี สเทช่ัน 2556 1 Dark World

2621 ศิลปะกำรพูด วีระเกียรติ รุจิรกุล 2556 1 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

2622 ศิลปะลพบุรีและศิลปะทวำรำวดีในประเทศไทย : วิเครำะห์เปรียบเทียบศิลปะเขมรใน... สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์. 2556 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

2623 ศิลปำกำรแห่งกำพย์กลอน อัศนี พลจันทร,  2460-2530 2556 2 อ่ำน

2624 ศิลำต้องห้ำม : ข้อพิพำทบำทหลวงฝร่ังเศสอำถรรพ์เร้นเหตุเสียกรุงศรีอยุธยำ สถำพร เช้ือมงคล 2556 1 สยำมควำมรู้

2625 ศิษย์ดีเพรำะมีครูรู้เต็มอก - 2556 1 ขอนแก่นกำรพิมพ์

2626 ศึกชิงอยุธยำก่อนจะล่มสลำย กิตติ โล่ห์เพชรัตน์ 2556 4 ก้ำวแรก

2627 สงครำมพลิกจักรวำล สกอตต์ กำร์ด, ออร์สัน 2556 1 แพรวส ำนักพิมพ์

2628 สงครำมโลก z บรูกส์, แมก. 2556 1 เอิร์นเนส

2629 สเต็ปรักเจ้ำสำวฝึกหัด ผักบุ้ง 2556 1 Sugar Beat

2630 สนุกกับภำษำเขมร : ภำษำร่วมรำกภำษำไทย พลอย แสงลอย 2556 4 สถำพรบุ๊คส์

2631 สนุกกับภำษำตำกำล็อก : รำกภำษำของฟิลิปปินส์ แคมโพเรดอนโด, เซเน็ส เอ. 2556 2 สถำพรบุ๊คส์

2632 สนุกกับภำษำมลำยู : ภำษำท่ีใช้ในหลำยประเทศ ประเสริฐ เย็นประสิทธ์ิ 2556 2 สถำพรบุ๊คส์

2633 สนุกกับภำษำเมียนมำ : ภำษำท่ีไม่ออกเสียงตัวสะกด นวย, ตูซำร์ 2556 1 สถำพรบุ๊คส์

2634 สนุกกับภำษำลำว : ญำติสนิทภำษำไทย วิเชียร อ ำพนรักษ์ 2556 4 สถำพรบุ๊คส์

2635 สนุกกับภำษำเวียดนำม : เขียนด้วยอักษรโรมันแต่มีวรรณยุกต์ สรตี ปรีชำปัญญำกุล 2556 1 สถำพรบุ๊คส์

2636 สนุกกับภำษำอินโดนีเซีย : ภำษำท่ีมีผู้ใช้มำกท่ีสุดในอำเซียน ประเสริฐ สรรพอำสำ 2556 1 สถำพรบุ๊คส์

2637 สนุกคิดใกล้ชิดอำเซียน กัญญำณัฐ กรีประเสริฐกุล 2556 2 เอ็มไอเอส

2638 สเน่หำจอมบงกำร อัมรำน. 2556 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

2639 ส้มสีม่วง ดำวกระจำย 2556 1 แพรวเยำวชน

2640 สมุดภำพพระยำพหลพลพยุหเสนำ. ภำค 1 - 2556 1 ต้นฉบับ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  121         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2641 สยำมปกรณ์ปริวรรต. เล่ม 2, งำนส ำรวจ ศึกษำ และปริวรรตวรรณกรรมท้องถ่ินภำคกลำง - 2556 1 คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

2642 สวนโลก เรวัตร์ พันธ์ุพิพัฒน์ 2556 3 สสส.

2643 สวัสดีเจ้ำดอกไม้สบำยดีไหมเจ้ำผีเส้ือ - 2556 1 ไม้ยมก

2644 ส่องภำษำ ปวินวัชร 2556 1 คล่ืนอักษร

2645 สะใภ้สำยลับ มัลลิกำ 2556 1 พิมพ์ค ำ

2646 สะออนสำยไหม วรำงคณำ. 2556 1 โมโน บุ๊คส

2647 สัมผัสรัตติกำล เอเดรียน ลำล่ำ 2556 1 เกรซพับลิชช่ิง

2648 สำงสมิง ชำลี เอ่ียมกระสินธ์ุ. 2556 1 เอ่ียมกระสินธ์ุ

2649 สำปเสน่หำมนตรำทรำ อัมรำน. 2556 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

2650 สำมพ่ีน้องตระกูลดอว์ กำสะลอง. 2556 1 พิมพ์ดีกำรพิมพ์

2651 สำมสหำยกับคุณนำยสะอำด วรำงคณำ. 2556 1 โมโน บุ๊คส

2652 สำมีตีตรำ นำวิกำ. 2556 2 แสงดำว

2653 สำยน้ ำไม่เหือดหำย - 2556 1 มติชน

2654 สำยพันธ์ุมรณะ เดล โตโร, กีเยร์โม 2556 1 แพรวส ำนักพิมพ์

2655 สำยรุ้งกลำงซำกผุกร่อน มำโนช พรหมสิงห์. 2556 4 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

2656 สำยลับ 18+ อิสย่ำห์ 2556 1 พิมพ์ค ำ

2657 สำยลับเซเลบ นภสร 2556 1 พิมพ์ค ำ

2658 สำรัตถะจำกศิลำจำรึกในประเทศไทย (เล่ม 1) - 2556 1 สถำบันธรรมชัยวิจัยนำนำชำติ

2659 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว. เล่ม 38 - 2556 2 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ

2660 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว... - 2556 2 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ

2661 สำว(ไม่)น้อย(สำม)ร้อยช่ัง อำริตำ. 2556 1 แสงดำว

2662 สำวทรงเสน่ห์ ออสเตน, เจน. 2556 2 แสงดำว
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  122         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2663 ส ำนวนไทยฉบับจัดหมวดหมู่ อุดมพร อมรธรรม 2556 4 แสงดำว

2664 สืบรักละลำยใจ ทักษิณำ. 2556 1 อรุณ

2665 สืบลับลิขิตรัก น้ ำฟ้ำ 2556 1 อรุณ

2666 สืบสรรค์ขนบวรรณศิลป์ : กำรสร้ำงสุนทรียภำพในกวีนิพนธ์ไทย นิตยำ แก้วคัลณำ 2556 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2667 สุดฟำกฟ้ำฝัน ฟิลลิปส์, ซูซำน เอลิซำเบท 2556 1 แก้วกำนต์

2668 สุภำพบุรุษอ้อนรัก รำมิลยำ. 2556 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

2669 สุริยพันธ์ุค ำกลอน - 2556 1 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์

2670 เส้นสำยลำยสีกวีศิลป์ พิณร ำพึง มงคล อุทก 2556 1 พิณส ำนักพิมพ์

2671 เสน่ห์ภำษำลำว พิษณุ จันทร์วิทัน. 2556 2 สถำพรบุ๊คส์

2672 เสน่หำยำตรำ อัคนียำ. 2556 1 วำว บุ๊คคลับ

2673 เสน่หำสัญญำแค้น 2 เชนำ 2556 1 อรุณ

2674 เสน่หำอินคำ เพียงฤทัย 2556 1 พิมพ์ค ำ

2675 เสียงพูดสุดท้ำย 'รงค์ วงษ์สวรรค์ วรพจน์ พันธ์ุพงศ์ 2556 1 บำงล ำพู

2676 เสียงแห่งสัญชำตญำณ ลอนดอน, แจ๊ค 2556 1 เรียงรัน

2677 เสือกินคน สำคร พูลสุข 2556 1 ไรท์เตอร์

2678 หญิงเสำและเร่ืองรำวอ่ืน กล้ำ สมุทวณิช 2556 2 มติชน

2679 หนังสือหลักรำชกำร พระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พร้อม... มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ, 2556 1 สถำบันบันลือธรรม

2680 หน้ำกำกแก้ว วรำงคณำ. 2556 2 โมโน บุ๊คส

2681 หน้ำหน่ึงในสยำม : ประวัติศำสตร์เชิงวิเครำะห์ ไกรฤกษ์ นำนำ. 2556 2 มติชน

2682 หน้ีรักจอมมำร ลินีนำรำ. 2556 1 แสนรัก

2683 หมดเวลำตำย คูนท์ซ, ดีน 2556 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

2684 หมอผีไซเบอร์ อำริตำ. 2556 1 แสงดำว
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  123         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2685 หลักเกณฑ์กำรทับศัพท์ภำษำเกำหลี : ฉบับรำชบัณฑิตสถำน - 2556 1 รำชบัณฑิตสถำน

2686 หลักเกณฑ์กำรทับศัพท์ภำษำเวียดนำม : ฉบับรำชบัณฑิตสถำน - 2556 2 รำชบัณฑิตสถำน

2687 หวำนรักในลมร้อน แสนดี 2556 1 อรุณ

2688 หวำนเสน่หำ มุกดำรำ 2556 1 เขียนฝัน

2689 หอมกล่ินป่ำ วัธนำ บุญยัง. 2556 1 บ้ำนหนังสือ

2690 หัวใจห้องท่ีห้ำ อังคำร จันทำทิพย์ 2556 1 ผจญภัยส ำนักพิมพ์

2691 หำกภำยในเรำลึกรำวมหำสมุทร ซะกำรีย์ยำ อมตยำ 2556 1 ภำพพิมพ์

2692 ห่ำงไกล ไม่ห่ำงกัน โดม วุฒิชัย. 2556 1 เพิงพเยีย

2693 เหนือมนุษย์ ร็อบบ้ินส์ แฮโรลด์. 2556 1 แสงดำว

2694 เหมียว เหมียว เก่ียวหัวใจให้รักกัน รัสมำ 2556 1 กรีนมำยต์

2695 เหมือนเวลำไม่เคยเปล่ียน คำมิน คมนีย์ 2556 2 บ้ำนหนังสือ

2696 เหย่ียวมำรสะท้ำนสิบทิศ หวงอ้ี 2556 10 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

2697 แหวนพระรำชินีชีบำ แฮกกำร์ด, เซอร์เฮนรี ไรเดอร์ 2556 1 บ้ำนมงคล

2698 องค์พระภูมินทร์ สถิตในหทัยรำษฎร์ - 2556 1 บริษัท เพ่ือนเรียน เด็กไทย จ ำกัด

2699 อตีเตกำเล แดนอรัญ แสงทอง. 2556 3 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

2700 อนุสรณ์สถำน วีรพงษ์ สุนทรฉัตรำวัฒน์ 2556 3 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

2701 อวสำนรำตรีนิรันดร์ เดล โตโร, กีเยร์โม 2556 1 แพรวส ำนักพิมพ์

2702 อสูรเส่ียงรัก (มหำลำภ) ลักษณะปรีชำ 2556 1 Sugar Beat

2703 อสูรหลงรัก ปัณฑำรีย์. 2556 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

2704 อะเพอร์เฟ็กต์บีสต์ ฟรีดแมน, ไมเคิล เจน 2556 1 แพรว

2705 อังคำร กัลยำณพงศ์ กวีสำมภพชำติ สัมพันธ์ ก้องสมุทร. 2556 1 วสี ครีเอช่ัน และดอกโมกข์

2706 อันเกิดแต่ดวงจิต...อธิษฐำน อิสรำ. 2556 1 เพ่ือนดี

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  124         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2707 อันดำมันปรำรถนำ อำริตำ. 2556 1 แสงดำว

2708 อำเซียนจำกมิติวรรณกรรม : อดีตถึงยุคโลกำภิวัฒน์ - 2556 2 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2709 อำเซียนศึกษำเรียนรู้ภำษำอำเซียน พิมุติ รุจิรำกุล 2556 2 ครีเอทบุ๊คส์

2710 อำถรรพณ์ภำพ ศรีทอง ลดำวัลย์ 2556 1 แสงดำว

2711 อ่ำนเขำ อ่ำนเรำ : 14 บทควำมส่งเสริมกำรอ่ำน จำกผู้เช่ียวชำญ 10  ประเทศ - 2556 2 ส ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ ส ำนักงำนฯ

2712 อ่ำนได้อ่ำนเป็น ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ. 2556 1 สถำพรบุ๊คส์

2713 อำฟเตอร์เอิร์ธ เดวิด, ปีเตอร์ 2556 1 แพรว

2714 อำม่ำบนคอนโด ชมัยภร แสงกระจ่ำง. 2556 2 คมบำง

2715 อุ้งมือมัจจุรำช Janja 2556 1 พชิระอักษร

2716 อุบัติสิเน่หำ (มหำเสน่ห์) ลักษณะปรีชำ 2556 1 Sugar Beat

2717 เออ...ให้มันได้อย่ำงน้ีสิ โจรสลัด 2556 1 คล่ืนอักษร

2718 เอ้ือมร้ำยเอ้ือมรัก มิรำ 2556 1 สมำร์ทบุ๊ค

2719 แอ่งน้ ำกลำงทะเลทรำย น้ิวกลม 2556 1 มติชน

2720 ฮอบบิท โทลคีน, เจ อำร์. อำร์. 2556 2 แพรวเยำวชน

2721 ฮิระงะนะและคะตะคะนะ ยูมิโกะ 2556 2 กู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์

2722 ไฮซ้อขอเป็นดำว อิสย่ำห์ 2556 1 พิมพ์ค ำ

2723 1,000 ส ำนวนสุภำษิตค ำพังเพยไทย : สอนหนูน้อยให้เป็นเด็กดี - 2555 3 เอ็มไอเอส

2724 100 ช่ือลือนำมสงครำมไทย-พม่ำ ชูชำติ ชุ่มสนิท. 2555 2 อันพู

2725 100 เอกสำรส ำคัญ : สรรพสำระประวัติศำสตร์ไทย อรพินท์ ค ำสอน, บรรณำธิกำร 2555 30 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)

2726 19 สมเด็จพระสังฆรำชกรุงรัตนโกสินทร์ โกวิท ต้ังตรงจิตร. 2555 2 สถำพรบุ๊คส์

2727 20 คนไทยบุคคลส ำคัญของโลก บุญชัย ใจเย็น. 2555 2 ปรำชญ์

2728 4 ร้อยพันเดินทำงจำกอีเมลของยอดเย่ียม ยอดเย่ียม เทพธรำนนท์. 2555 4 แลททิชเวิร์ค
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  125         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2729 40 เร่ืองส้ัน 40 บทกวี 40 ปีสมำคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมำคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 2555 1 สมำคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

2730 4000 ค ำ : พิชิตไทย-จีน-อังกฤษ จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์. 2555 5 ไว้ลำย

2731 Big city life ชีวิตสำมัญประจ ำเมือง ค้ิวต่ ำ 2555 1 ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย

2732 Cut! รักน้ีหัวใจไม่มีเทก รักแรก 2555 1 สถำพรบุ๊คส์

2733 Easy Japanese ฝึกพูดภำษำญ่ีปุ่นได้ง่ำยนิดเดียว วิลำศิณี คู่ปัถพี 2555 2 Book Caff

2734 H.I.V.E. ตอนเคร่ืองรำงโอเวอร์ลอร์ด วำลเดน, มำร์ค 2555 1 เพิร์ล

2735 Mind map ศัพท์เกำหลีแบบเน้นๆ ซอน-อิน เค 2555 2 อินส์พัล

2736 My King ในหลวงของเรำ - 2555 2 เนช่ันแนล จีโอกรำฟฟิก

2737 Night hunter บริษัทก ำจัดปีศำจ 2. ภำค Fallen Angel Jinze 2555 1 World Fantasy

2738 Night hunter บริษัทก ำจัดปีศำจ 3. ภำค Darkness Jinze 2555 1 World Fantasy

2739 Survivor เกำหลี นันนัน 2555 1 อมรินทร์

2740 Survivor เกำหลี นันนัน 2555 1 อมรินทร์

2741 Survivor ฝร่ังเศส นันนัน 2555 2 อมรินทร์

2742 Survivor เยอรมัน หนุงหนิง 2555 1 อมรินทร์

2743 Survivor เยอรมัน หนุงหนิง 2555 1 อมรินทร์

2744 Survivor อิตำลี นำนำ 2555 2 อมรินทร์

2745 Time to change ว้ำบ ว้ำบ พิภพมหัศจรรย์ หู้เสวียน 2555 6 ซันบีม

2746 กบฏเจ้ำฟ้ำเหม็น : โอรส รัชทำยำทพระเจ้ำตำก นัดดำ พระพุทธยอดฟ้ำฯ ปรำมินทร์ เครือทอง. 2555 1 มติชน

2747 ก-ภำษิตค ำคมบุคคลส ำคัญ-ฮ ปรำชญำ กล้ำผจัญ. 2555 2 ก.พล (1966)

2748 กรงทอง กัญญ์ชลำ. 2555 1 แสงดำว

2749 กรงรักปีศำจทรำย ศิริภักด์ิ. 2555 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

2750 กรงรักพยัคฆ์ร้ำย วิณธำรำ. 2555 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  126         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2751 กระดูกอเมริกัน บุนทะนอง ซมไซผน 2555 1 Pajonphai

2752 กระต่ำยมองพระจันทร์ แอลล่ี 2555 1 มันดี

2753 กระทู้ดอกทอง ค ำ ผกำ 2555 1 อ่ำน

2754 กริยำวิเศษณ์ภำษำญีปุ่น โทเคียว 2555 1 เกลอเรียน

2755 กรุงแตก ยศล่มแล้ว สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2555 1 ประพันธ์สำส์น

2756 กรุงเทพฯ บนฝ่ังธำรแห่งวัฒนธรรม กรุงเทพมหำนคร. ส ำนักวัฒนธรรม กีฬำฯ 2555 3 ร ำไทยเพรส

2757 กรุงเทพฯ มำจำกไหน สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2555 2 ดรีม แคทเชอร์

2758 กลไกภำษำศำสตร์ ทรำสค์, อำ แอล 2555 2 มูลนิธิเด็ก

2759 กลรักเกมเลือด มุสโซ, กีโยม 2555 1 แพรวส ำนักพิมพ์

2760 กลรักสตรอว์เบอร์ร่ี พงศกร 2555 1 เพ่ือนดี

2761 กลลวงอสูร รมย์ธีรำ. 2555 1 Venusplus2010

2762 กลวิธีกำรเขียนภำพจิตรกรรมไทย สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์. 2555 2 วำดศิลป์

2763 กลวิธีกำรแต่งและแนวคิดในนวนิยำยชุดควำมสุขของกะทิ โดย งำมพรรณ เวชชำชีวะ Jiang, Nannan. 2555 2 -

2764 กลสวำทซำตำนร้ำย โพธ์ิทะเล. 2555 1 จอย บุ๊คคลับ

2765 กล้องของใคร ล ำภู แสงลภ 2555 1 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงฯ

2766 กลอนคึกฤทธ์ิฯ ทองแถม นำถจ ำนง. 2555 2 แม่โพสพ

2767 กวีนิพนธ์เพลงป่ีซังข้ำว ลุ่มน้ ำ ณ เทือกเขำดงรัก 2555 2 Lumnam

2768 กวีป่ำโลกำศิลป์ : หน่ึงพรรษำบนภูผำศักด์ิสิทธ์ิ พิน สำเสำร์ 2555 2 สันติศิริกำรพิมพ์

2769 ก่อกองทรำย ไพฑูรย์ ธัญญำ. 2555 2 นำคร

2770 กอดโลกเล่ำ วสุ แสงสิงแก้ว 2555 3 อินสปำยร์

2771 ก่อนรักจำงใจ นับดำว 2555 1 อรุณ

2772 กะเหร่ียง - 2555 1 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร กระทรวงฯ

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  127         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2773 กังวำนปรำรถนำ อัญชรีย์ 2555 2 แจ่มใส

2774 กังหันน้ ำค้ำง นำวิกำ 2555 1 แสงดำว

2775 กำมเทพจ ำแลง แพรณัฐ 2555 1 พิมพ์ค ำ

2776 กำมเทพซ้อนกล เก้ำแต้ม 2555 1 พิมพ์ค ำ

2777 กำมเทพปรำบมำร ณำรำ 2555 1 พิมพ์ค ำ

2778 กำมเทพปีกกุหลำบ นิมมำนรดี. 2555 1 อินเลิฟ

2779 กำมเทพหรรษำ อิสย่ำห์ 2555 1 พิมพ์ค ำ

2780 กำมเทพออกศึก อุมำริกำร์ 2555 1 พิมพ์ค ำ

2781 กำมเทพออนไลน์ ร่มแก้ว 2555 1 พิมพ์ค ำ

2782 กำมนิต เจเลอรู้ป, คำร์ล อดอลฟ. 2555 2 มูลนิธิ เสฐียรโกเศศ

2783 กำรกลับมำของนกนำงนวล วุฐิศำนต์ิ จันทร์วิบูล 2555 2 รูปจันทร์

2784 กำรเขียนเพ่ือกำรส่ือสำร วรวรรธน์ ศรียำภัย 2555 8 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2785 กำรเขียนวิทยำนิพนธ์ ฉลำด จันทรสมบัติ 2555 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

2786 กำรเดินทำงของควำมสุข ชำญศิลป์ กิตติโชติพำณิชย์. 2555 1 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงฯ

2787 กำรเดินทำงของพำย พำเทล มำร์เทล, ยำนน์ 2555 2 เอิร์นเนส พับลิชช่ิง

2788 กำรต้ังถ่ินฐำนและกำรปรับเปล่ียนทำงวัฒนำธรรม : กรณีศึกษำชำวไทยเช้ือสำยจีนฮกเก้ียน... Lan, Changlong. 2555 2 -

2789 กำรแต่งค ำประพันธ์ บุญเหลือ ใจมโน 2555 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

2790 กำรบรรยำยสรุป : กำรพูดและกำรเขียน รุ่งฤดี แผลงศร 2555 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2791 กำรวิเครำะห์ตัวละครหญิงชำวจีนในนวนิยำยไทย Yang, Weijing. 2555 2 -

2792 กำรวิเครำะห์สำรคดีท่องเท่ียวประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ.2551 Tan, Xiaoa. 2555 2 -

2793 กำรวิจำรณ์บนเส้นทำงวรรณคดีศึกษำ - 2555 4 อินทนิล

2794 กำรศึกษำเปรียบเทียบต ำนำนกำรก ำเนิดและประเพณีควำมเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับพญำนำค... Wang, Lijiao. 2555 2 -
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  128         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2795 กำรศึกษำเปรียบเทียบภำษำและวัฒนธรรมท่ีปรำกฎในกำรละเล่นพ้ืนบ้ำนของเด็กชำวไทย... Tian, Zhiyun. 2555 2 -

2796 กำรอ่ำนและเขียนเชิงวิชำกำร กำรุณันทน์ รัตนแสนวงษ์. 2555 3 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยศรีปทุม

2797 กำรอ่ำนหนังสือพิมพ์ภำษำไทย จันทร์สุดำ ไชยประเสริฐ 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2798 กำลคร้ังหน่ึงของโนอำห์ บำร์ลีย์วอเตอร์ บอยน์, จอห์น 2555 1 แพรวเยำวชน

2799 กำลเวลำของผู้คน ธัญญำ ธัญญำมำศ. 2555 2 เพลงวรรณ

2800 กำลีสุตร วินทร์ เลียววำริณ. 2555 2 113

2801 ก ำเนิดและล่มสลำยเมืองโบรำณเหนือแผ่นดินสยำม : จำกอดีตถึงปัจจุบัน-ประวัติศำสตร์... ภำสกร วงศ์ตำวัน 2555 2 ยิปซี

2802 ก๋ ำอ่ำนม่วนเล่น ประพันธ์ ศรีสุตำ 2555 1 วิสคอมเซ็นเตอร์

2803 กิมเพลจอมโง่ ซิงเกอร์, ไอแซค บำเซวิส 2555 2 นำคร

2804 กุหลำบในเปลวไฟ คณิตยำ 2555 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

2805 กุหลำบรัตติกำล พงศกร 2555 1 กรู๊ฟ

2806 เก่งญ่ีปุ่นเล่มเดียวเอำอยู่ ปิยะเพ็ญ อู่ก ำธร 2555 2 บิสคิต

2807 เก็บควำมเศร้ำไว้ให้พ้นมือเด็กเด็ก ศิริวร แก้วกำญจน์ 2555 2 Pajonphai

2808 เก็บตกจำกอดีต รวิสิรี 2555 2 แสงดำว

2809 เกมถล่มโลก แคลนซ่ี, ทอม 2555 2 วรรณวิภำ

2810 เกมรักซำตำนร้ำย ลีลำวดี. 2555 1 ทัช

2811 เกมล่ำชีวิต คอลลินส์, ซูซำน 2555 2 โพสต์บุ๊กส์

2812 เกมล่ำชีวิต 2 : ปีกแห่งไฟ คอลลินส์, ซูซำน 2555 1 โพสต์บุ๊กส์

2813 เกลียวรักคล่ืนปรำรถนำ ปูริดำ. 2555 1 บี ไมน์

2814 เกำเหลำชีวิต ชำติ ภิรมย์กุล 2555 1 มติชน

2815 เกำเหลำรัก ชำติ ภิรมย์กุล 2555 1 มติชน

2816 โกกิลำเย่ียมรุ่ง หมอกมุงเมือง 2555 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  129         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2817 ใกล้ โรส, คำเรน 2555 1 แพรวส ำนักพิมพ์

2818 ขบถรักจอมใจชีค แรกอรุณ. 2555 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

2819 ขมังเวทล่ำสังหำร 6 กิดเดนส์ 2555 5 มติชน

2820 ขมุ - 2555 1 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร กระทรวงฯ

2821 ขอบฟ้ำรำตรี ปิยะพร ศักด์ิเกษม 2555 1 อรุณ

2822 ข่ำเจือง : กบฏไพร่-ขบวนกำรผู้มีบุญหลังสถำปนำพระรำชอำณำเขตสยำม-ล้ำนช้ำง ก ำพล จ ำปำพันธ์ 2555 1 เมืองโบรำณ

2823 ข้ำบดินทร์ วรรณวรรธน์. 2555 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

2824 ขุนเดช สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2555 2 ดรีม แคทเชอร์

2825 ขุนทอง...เจ้ำจะกลับเม่ือฟ้ำสำง อัศศิริ ธรรมโชติ. 2555 3 แพรวส ำนักพิมพ์

2826 ขุมทรัพย์โสมประภำ จินตวีร์ วิวัธน์ 2555 2 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

2827 เขมรำฐ ศักด์ิสิริ มีสมสืบ. 2555 2 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงฯ

2828 เข้ำนอกออกใน ฆัสรำ ขมะวรรณ มุกดำวิจิตร 2555 1 วิภำษำ

2829 ไขถ้อยค ำไทย"กำรสร้ำงค ำในภำษำไทย" (ฉบับนักเรียนนักศึกษำ) ชัยวัฒน์ สีแก้ว 2555 3 หอสมุดกลำง 09

2830 คดีดำบลำวยำวแดง ภำณุ ตรัยเวช 2555 1 มติชน

2831 คดีรหัส : พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ. 2555 2 ศยำม

2832 คดีรักหมำยเลขหน่ึง ธุวดำรำ 2555 1 พิมพ์ค ำ

2833 คติควำมเช่ือท่ีเก่ียวกับกำรค้ำขำยของคนไทยเช้ือสำยจีนในตลำดบ้ำนใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรำ Shengpu, Xiong. 2555 2 -

2834 คติล้ ำค่ำนิทำนอำเซียน - 2555 1 พำส เอ็ดดูเคช่ัน

2835 คนก้นครัว ศรีสรรค์ พรหมหำ 2555 1 มติชน

2836 คนของท้องถ่ิน : เร่ืองเล่ำสยำมใหม่จำกมุมมองของชุมชน - 2555 2 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)

2837 คนแคระ วิภำส ศรีทอง 2555 3 สมมติ

2838 คนใน : ประสบกำรณ์ภำคสนำมของนักมำนุษยวิทยำไทย - 2555 3 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  130         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2839 คนเผำถ่ำน นิมิตร ภูมิถำวร. 2555 2 สำมัญชน

2840 ค้นหำรัตนโกสินทร์ 3 : ส่ิงท่ีเรำรู้อำจไม่ใช่ท้ังหมด ไกรฤกษ์ นำนำ. 2555 3 บริษัท ออฟเซ็ทพลัส จ ำกัด

2841 คมคิดค ำเขียน บุญยงค์ เกศเทศ. 2555 4 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

2842 คมน้ ำค้ำง กุลบดี วีระพงษ์ 2555 1 พิมพ์ค ำ

2843 คมพยำบำท สุข หฤทัย 2555 1 พลอยจันทร์

2844 คร้ังหน่ึงน้ันฉันคืออลิซ เบนจำมิน, เมลำนี 2555 1 แพรส ำนักพิมพ์

2845 ครำบ จิรภัทร อังศุมำลี. 2555 1 มติชน

2846 คร่ึงหน่ึงของควำม(ไม่อยำก)รู้ เรณู ปัญญำดี. 2555 1 ฟ้ำเดียวกัน

2847 คลองเก่ำเล่ำประวัติเมือง กรุงเทพมหำนคร. ส ำนักวัฒนธรรม กีฬำฯ 2555 3 บริษัท ดำวฤกษ์ คอมมูนิเคช่ันส์

2848 ควำมน่ำจะเป็น ปรำบดำ หยุ่น. 2555 1 ไต้ฝุ่น

2849 ควำมไม่เรียบของควำมรัก ฮิโรมิ, คำวำคำมิ 2555 2 ซันเดย์ อำฟเตอร์นูน

2850 ควำมรักของคนแปลกหน้ำ ไพฑูรย์ ไหลสกุล 2555 1 มติชน

2851 ควำมลับสุดท้ำยแห่งมหำวิหำรศักด์ิสิทธ์ิ ซัสแมน, พอล 2555 1 นกฮูก

2852 ควำมลับสุสำนฉินซี เบอร์รี, สตีฟ 2555 1 แพรส ำนักพิมพ์

2853 ควำมเลิศลอยอันจอมปลอม ชำติวุฒิ บุณยรักษ์ 2555 1 Way of Book

2854 ควำมว้ำเหว่แห่งเอเชีย ศิริวร แก้วกำญจน์ 2555 1 Pajonphai Publishing

2855 ควำมสะอำดของผู้ตำย ปรำบดำ หยุ่น. 2555 2 ส ำนักหนังสือไต้ฝุ่น

2856 ควำมสุขของกะทิ งำมพรรณ เวชชำชีวะ. 2555 2 แพรวส ำนักพิมพ์

2857 คันจิระดับ 5 : ส ำหรับผู้เร่ิมเรียน โทเคียว 2555 2 เยลโล่กำรพิมพ์

2858 ค ำจีนสยำม : ภำพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ไทย-จีน วรศักด์ิ มหัทธโนบล. 2555 5 อมรินทร์

2859 ค ำท่ีแปลว่ำรัก วินทร์ เลียววำริณ. 2555 1 113

2860 ค ำไทยท่ีมักอ่ำนผิด ฐิติรัตน์ เกิดหำญ 2555 1 สกำยบุ๊กส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  131         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2861 ค ำพิพำกษำ ชำติ กอบจิตติ. 2555 1 หอน

2862 ค ำยืนยันของเปเรย์รำ ตำบุคคี, อันตอนีโอ 2555 3 มติชน

2863 คิดตอนเผลอ ชำติ ภิรมย์กุล 2555 1 มติชน

2864 คืนท่ีทนทุกข์กับเช้ำท่ีมำถึง ปำนศักด์ิ นำแสวง 2555 1 มติชน

2865 คืนเลือด คูนท์ซ, ดีน 2555 2 แพรวส ำนักพิมพ์

2866 คือรักและมิตรภำพ - 2555 2 สำรคดี

2867 คุยกับงำนช่ำงไทยโบรำณ สันติ เล็กสุขุม. 2555 2 เมืองโบรำณ

2868 คู่ป่วนสืบคดีพิศวง หู้เสวียน 2555 2 ซันบีม

2869 คู่มือระบบเขียนภำษำชองอักษรไทย : ฉบับรำชบัณฑิตสถำน - 2555 1 รำชบัณฑิตสถำน

2870 คู่มือลิขสิทธ์ิงำนวรรณกรรม กระทรวงพำณิชย์. กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ2555 5 กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ

2871 เคล็ดลับวิธีพูดโน้มน้ำวจูงใจ พุธรัตน์ ประกำยดำว 2555 3 เต๋ำประยุกต์ ๒๐๑๑

2872 โคกอีเล้ิงเริงร่ำ พงศกร 2555 1 กรู๊ฟ

2873 โคบงพัล จอมคนก ำมะลอ อีมุนฮยอก 2555 2 แพรวส ำนักพิมพ์

2874 เงำของวันน้ี นิธิ นิธิวีรกุล 2555 2 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงฯ

2875 เงำคน-บนเวลำและปฏิมำกำร ศักดิชัย บ ำรุงพงค์. 2555 1 มติชน

2876 เงำรักในรอยทรำย อำคำเซีย 2555 1 เดซ่ี

2877 เงำรักเมียบ ำเรอ มนตรำ 2555 1 พับลิชช่ิง

2878 เงำเหงำผ่ำนหลังกรอบแว่น สังคม เภสัชมำลำ 2555 2 ออฟเซ็ท เพรส

2879 เงำอำถรรพณ์ มิเชลส์, บำร์บำร่ำ 2555 1 แสงดำว

2880 เง่ือนเงำรัก ลินิน 2555 1 อรุณ

2881 จดจ ำ ควำมหมำย เหตุกำรณ์ : ประเทศไทยกับอำเซียน - 2555 2 ส ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร

2882 จดหมำยเหตุรำยวัน สมเด็จพระบรมรำชปิตุลำธิบดี เจ้ำฟ้ำมหำวชิรุณหิศ วชิรุณหิศ,  สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ, 2421-24372555 1 ศยำม
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  132         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2883 จดหมำยเหตุรำยวันของสมเด็จพระบรมรำชปิตุลำธิบดี เจ้ำฟ้ำมหำวชิรุณหิศ มหำวชิรุณหิศฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร, 2555 2 ศยำม

2884 จรวดกระดำษกลำงสำยฝน เสฏฐวุฒิ อุดำกำร 2555 2 มติชน

2885 จอมใจจอมโจร กระดำษทรำยแก้ว. 2555 1 อินเลฟพับลิชช่ิง

2886 จอมใจจอมอหังกำร ใบบัว. 2555 1 โมโม่

2887 จอมใจเทพบุตรเถ่ือน กำญจนวณิช 2555 1 อินเลฟ

2888 จอมพรำน. ตอนธิดำแห่งพำยุ แฮกกำร์ด, เซอร์เฮนรี ไรเดอร์ 2555 1 บ้ำนมงคล

2889 จอมพรำนกับดอกไม้ศักด์ิสิทธ์ิ แฮกกำร์ด, เซอร์เฮนรี ไรเดอร์ 2555 1 บ้ำนมงคล

2890 จักรพรรดิท่ีโลกลืม ลีมูนยอล 2555 1 เอโนเวล

2891 จำกยำยอีสำนถึงหลำนฝร่ัง สิริวธู วงศ์โภชย์ 2555 3 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

2892 จำมรี-ศรีสุพัณ ต ำนำนล้ำนนำสู่สุวรรณภูมิ เอ้ือน แก้วกังวำล. 2555 1 ดร. ศรีเรือน แก้วกังวำล

2893 จ ำเลยย่ัวพยัคฆ์ แรกอรุณ. 2555 1 ทวีสำส์น

2894 จิตจักรพรรดิ ดังตฤณ. 2555 2 ฮำวฟำร์

2895 จิตรกรรมฝำผนังพระท่ีน่ังพุทไธสวรรย์ อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์. 2555 1 เมืองโบรำณ

2896 จิตรกรรมเล่ำเร่ืองวรรณคดีอมตะ : อิเหนำ ศรีธนญชัย สังข์ทอง สุวรรณหงส์ คัทธณะกุมำร… วิไลรัตน์ ยังรอต. 2555 3 มิวเซียมเพรส

2897 จินตนำกำรไม่รู้จบ เอ็นเด้, มิชำเอ็ล 2555 1 แพรวเยำวชน

2898 เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลำวและอีสำน ศักด์ิชัย สำยสิงห์. 2555 3 มิวเซียมเพรส

2899 เจ้ำชำยกร้ำวสำวบอด้ีกำร์ด สำยน้ ำผ้ึง 2555 1 พำเพลิน

2900 เจ้ำชีวิต : พงศำวดำร ๙ รัชกำลแห่งรำชวงศ์จักรี จุลจักรพงษ์, พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ2555 1 ริเวอร์ บุ๊คส์

2901 เจ้ำนำงแสนหวี ธิตินัดดำ 2555 1 แสงดำว

2902 เจ้ำนำยขุนนำง เอนก นำวิกมูล. 2555 2 พิมพ์ค ำ

2903 เจ้ำบุญหลง อรเกษม รอดสุทธิ 2555 1 ออฟเซ็ท เพรส

2904 เจ้ำพระยำอภัยรำชำสยำมมำนุกูลกิจ (คุสตำฟ โรลิน ยัคมินส์) - 2555 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  133         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2905 เจ้ำพ่อร้อนรัก ญ่ำคอย. 2555 1 จอย บุ๊คคลับ

2906 เจ้ำสำวกำสิโน ดำรินทรำ. 2555 1 อักษรศำสตร์พับลิเคช่ัน

2907 เจ้ำสำวจ ำยอม พิมพ์ฝัน. 2555 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

2908 เจ้ำสำวจ ำเลย พิมพ์ฝัน. 2555 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

2909 เจ้ำสำวประมูล รัชริล. 2555 1 อินเลฟ

2910 เจ้ำหัวใจไอยคุปต์ นริน. 2555 1 อิงอร

2911 เจำะต ำนำนเร่ืองเล่ำพระพุทธเจ้ำหลวง จุติ จันทร์คณำ 2555 1 ย้อนรอย

2912 ใจ๋เต้นส่ันไหว ประพันธ์ ศรีสุตำ 2555 1 วิสคอมเซ็นเตอร์

2913 ฉลำดพูดกด Like! ลุงไอน์สไตน์ 2555 1 บิสคิต

2914 ฉันจึงมำหำควำมหมำย วิทยำกร เชียงกูล. 2555 2 สำมัญชน

2915 ช่อมะลิลำ แก้วเก้ำ. 2555 1 อักษรโสภณ

2916 ชิงช้ำ 3 วิศุทธ์ิ พรนิมิตร 2555 1 อะบุ๊ก

2917 ชีคอสูร รัตมำ. 2555 1 อินเลิฟ

2918 ช่ือน้ีมีท่ีมำ. เล่ม 6, ชุดค ำน้ีมีท่ีมำ นฤมล วงษำสุรำงค์ 2555 2 เพ่ือนเรียน

2919 ชุดประดำน้ ำและผีเส้ือ โบบ้ี, ณ็อง-โดมินิก 2555 2 ผีเส้ือฝร่ังเศส

2920 เชลยใจเจ้ำบัลลังก์ ศิริภักด์ิ. 2555 1 อินเลิฟ

2921 เชลยทรำยทำสชีคเถ่ือน มัฑศิกำญจน. 2555 1 จอย บุ๊คคลับ

2922 เชลยเลห์รัก เรมิกำญจน์. 2555 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

2923 เชลยสวำททำสอสูร โชกุนำ. 2555 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

2924 เชลยสิเน่หำ เรมิกำญจน์. 2555 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

2925 โชคดีท่ีรู้จักเลว สิทธิโชค ทองงำม 2555 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

2926 ซ่อนรักกำมเทพ ซ่อนกล่ิน 2555 1 พิมพ์ค ำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  134         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2927 ซำตำนชิงรัก ณิชกำนต์. 2555 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

2928 ซำตำนร้ำยพ่ำยเสน่หำ รักตำภำ. 2555 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

2929 ดนตรีไทย : ประวัติเพลงบทร้อยและโน้ตเพลง สมพงษ์ กำญจนผลิน. 2555 2 โอเดียนสโตร์

2930 ดรุณีสีเลือด เพียร์ซ, แจ๊กสัน 2555 1 Spell

2931 ดวงใจรำชันทะเลทรำย อัคนียำ. 2555 1 จอย บุ๊คคลับ

2932 ดวงใจหวำนรัก วำชิน 2555 1 Love Plus

2933 ดอกไผ่ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2555 1 สำมัญชน

2934 ดอกฝน ละไมมำด ค ำฉวี 2555 2 มติชน

2935 ดอกไม้และควำมหวัง พอลลัส, ทริน่ำ 2555 1 โพธืพฤกษำ

2936 ดอกไม้และสำยลม ดวงตะวัน. 2555 1 ดวงตะวัน

2937 ดอกรักบำนสำย สุวรรณี สุคนธำ. 2555 2 ฟรีฟอร์มส ำนักพิมพ์

2938 ดอน กำรินำ แม่หม้ำยด ำแห่งนำโปลี รัสเซลล์, รอน 2555 2 แปลน พร้ินต้ิง

2939 ด่ังศิลำร้ำว มำชำวีร์. 2555 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

2940 ดำวเก้ียวเดือน รอมแพง 2555 1 แฮปป้ี บำนำนำ

2941 ดำวเก้ียวเดือน ภำคพิเศษ รอมแพง 2555 1 แฮปป้ี บำนำนำ

2942 ดิ อเวคเคนนิง-กำรฟ้ืนต่ืนของเอ็ดน่ำ เคท, โชแปง 2555 2 สมมติ

2943 ดีท่ีสุดในส่ิงท่ีเป็น หนุ่มเมืองจันท์. 2555 1 มติชน

2944 เด็กชำยสุขสันต์ บียอร์นสัน, บียอร์นสตำนเน มำร์ตินุส, 1832-19102555 2 ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2945 เด็กซ์เตอร์...เชือดให้ด้วยใจรัก ลินด์เซย์, เจฟฟ์ 2555 1 แพรวส ำนักพิมพ์

2946 เด็กซ์เตอร์กับควำมฝันอันมืดมิด ลินด์เซย์, เจฟฟ์ 2555 1 แพรวส ำนักพิมพ์

2947 เด็กหญิงดอกไม้เด็กชำยดวงดำว ม่ิงมนัสชน จังหำร 2555 2 นำนมีบุ๊คส์เอโนเวล

2948 เด็กหญิงต้นฉบับกับครอบครัวอำรมณ์ดี. vol.2 - 2555 1 ไม้ยมก
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  135         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2949 เดอะเมจิก เบิร์น, รอนดำ 2555 1 อมรินทร์ How-To

2950 เดอะเมจิก เบิร์น, รอนดำ 2555 1 อมรินทร์ How-To

2951 เดิมพันรัก 24 ช่ัวโมง อิงซู่ 2555 1 แจ่มใส

2952 เดิมพันรักเกมสวำท ดำหลำ. 2555 1 บงกช พับลิเคช่ัน

2953 เดือนคร่ึงดวง กฤษณำ อโศกสิน. 2555 1 แสงดำว

2954 แด่คุณครูด้วยคมแฝก นิมิตร ภูมิถำวร. 2555 2 สำมัญชน

2955 แด่ดวงดำวในดวงใจ ปิยะพร ศักด์ิเกษม. 2555 2 อรุณ

2956 ต้นไม้ของพระรำชำ ธนะชัย สุนทรเวช. 2555 1 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงฯ

2957 ต้นไม้ท่ีไม่ยอมคุยกับแม่ GPEN 2555 1 สำรคดี

2958 ตรวจภำยใน น้ิวกลม 2555 1 มติชน

2959 ตรำบำปมำเฟีย พิรฎำ. 2555 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

2960 ตลกเฮฮำนิทำนอำเซียน - 2555 1 พำส เอ็ดดูเคช่ัน

2961 ตลำดดอกไม้บำน ชมัยภร แสงกระจ่ำง. 2555 1 คมบำง

2962 ต้องห้ำม ซุซูมะ, แทบิทธำ 2555 1 สันสกฤต

2963 ต่ำงต้องกำรควำมหมำยของพ้ืนท่ี ศิวกำนท์ ปทุมสูติ. 2555 2 ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอำศรม

2964 ตำมยำยไปวัด วีรยุทธ เลิศสุดวิชัย 2555 1 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงฯ

2965 ตำมรอย "รัชกำลท่ี 5 เสด็จประพำสเกำะชวำสำมครำ" อ่ิมทิพย์ ปัตตะโชติ ซูฮำร์โต. 2555 3 บัวสรวง

2966 ตำมรอยเจ้ำอนุวงศ์ : คล่ีปมประวัติศำสตร์ไทย-ลำว สุเจน กรรพฤทธ์ิ 2555 1 สำรคดี

2967 ตำมรอยบ้ำนของพระรำชำ - 2555 2 บำงนรำ

2968 ตำมรอยพ่อ ก-ฮ : รวม 309 ค ำท่ีคนไทยควรรู้ พระรำชประวัติ พระรำชกรณียกิจ พระรำช... สุวัฒน์ อัศวไชยชำญ. 2555 5 สำรคดี

2969 ตำมรักล่ำเจ้ำสำว แบรดลีย์, เซเลสต์. 2555 1 แก้วกำนต์

2970 ตำยไม่สยอง : เร่ืองส้ันๆแบบคนสวิส คแนลโวล์ฟ, อูลริช 2555 1 เรืองปัญญำ 1549
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  136         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2971 ต ำนำน พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ 2555 3 มติชน

2972 ต ำนำน 77 จังหวัด อนุพันธ์ นิตินัย 2555 3 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์

2973 ต ำนำนกษัตริย์อำร์เธอร์กับเหล่ำอัศวินโต๊ะกลม ดำณุภำ ไชยพรธรรม 2555 2 แพรธรรม

2974 ต ำนำนชีวิต"รำชำเร่ืองส้ัน" ของไทยพร้อมเร่ืองส้ันช้ันเย่ียม 15 เร่ือง มนัส จรรยงค์ เทพบุตร... ทวีสิทธ์ิ ประคองศิลป์. 2555 2 ศรีปัญญำ

2975 ต ำนำนนักสู้คู่มังกร. เล่ม 1, ตอนเอรำกอน เปำลินี, คริสโตเฟอร์ 2555 1 แพรวเยำวชน

2976 ต ำนำนนักสู้คู่มังกร. เล่ม 2, ตอนเอลเดสต์ก ำเนิดปริศนำเอรำกอน เปำลินี, คริสโตเฟอร์ 2555 1 แพรวเยำวชน

2977 ต ำนำนนักสู้คู่มังกร. เล่ม 3, ตอนบริซิงเกอร์ ดำบใหมคู่ใจเอรำกอน เปำลินี, คริสโตเฟอร์ 2555 1 แพรวเยำวชน

2978 ต ำนำนนักสู้คู่มังกร. เล่ม 4, ตอนอินเฮริแทนซ์ อวสำนต ำนำนเอรำกอน เปำลินี, คริสโตเฟอร์ 2555 1 แพรวเยำวชน

2979 ต ำนำนนักสู้คู่มังกร. เล่ม 4, ตอนอินเฮริแทนซ์ อวสำนต ำนำนเอรำกอน เปำลินี, คริสโตเฟอร์ 2555 1 แพรวเยำวชน

2980 ต ำนำนผู้พิทักษ์ แคสต์, พี. ซี. 2555 1 แพรวส ำนักพิมพ์

2981 ต ำนำนวังหน้ำ เจริญ ตันมหำพรำน. 2555 3 ปรำชญ์

2982 ต ำนำนหรรษำนิทำนอำเซียน - 2555 1 พำส เอ็ดดูเคช่ัน

2983 ติวญ่ีปุ่นเข้ำมหำวิทยำลัยใน 7 วัน พรเพ็ญ ไพลินอนุรักษ์ 2555 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2984 ติวส่วนตัวภำษำไทย. เล่ม 1 : เอกสำรประกอบกำรเตรียมสอบวิชำภำษำไทยส ำหรับสอบ... ภำณุศักด์ิ ค ำแผง 2555 3 สูตรไพศำล

2985 ต๋ีเหรินเจ๋ีย นักสืบคู่บัลลังก์ เฉียนเย่ียนซิว 2555 1 มติชน

2986 เตรียมสอบวัดระดับ N2 กำรฟัง นำกำมุระ, คำโอริ 2555 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2987 เตรียมสอบวัดระดับ N2 คันจิ ซำซำกิ, ฮิโตโกะ 2555 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2988 เตรียมสอบวัดระดับ N2 ค ำศัพท์ ซำซำกิ, ฮิโตโกะ 2555 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2989 เตรียมสอบวัดระดับ N4 ค ำศัพท์ ยำมำซำกิ, ยูกิโกะ 2555 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2990 เตรียมสอบวัดระดับ N4 ไวยำกรณ์และกำรอ่ำน ยำมำเบะ, มำริโกะ 2555 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2991 แต่ก้ีแต่ก่อน ประพิศ คุณำวุฒิ 2555 2 เพ่ือนดี

2992 โต้สำระวำทีเบ้ืองต้นฉบับไทยและเทศ ปิยนำรถ ฟักทองพรรณ 2555 1 คอมเมอร์เชียล เวิลด์ มีเดีย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  137         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2993 ใต้เงำจอมมำร ใบบัว. 2555 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

2994 ถนนไปสู่ก้อนเมฆ ธัญญำ ผลอนันต์. 2555 1 ผจญภัย

2995 ถ่ิน - 2555 1 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร กระทรวงฯ

2996 ทริลล์ ฮ็อกคิง, อแมนดำ 2555 3 Spell

2997 ทริลล์ ฮ็อกคิง, อแมนดำ 2555 3 Spell

2998 ทรี คัพ ออฟ ที เมอร์เทนสัน, เกร็ก 2555 1 สันสกฤต

2999 ท่องเท่ียวท่ัวโลกกับศัพท์ 1500 ค ำ ไทย จีน อังกฤษ แก้วชำย ธรรมำชัย และเพ่ือน, แปลฯ 2555 2 ตรงหัว

3000 ท่องโลกพลังลบ เท่ียวภพพลังบวก เรณู ปัญญำดี. 2555 1 ฟ้ำเดียวกัน

3001 ทักษะภำษำเพ่ือกำรส่ือสำร กอบกำญจน์ วงศ์วิสิทธ์ิ 2555 1 โอเดียนสโตร์

3002 ทัณฑ์สวำทกำมเทพ รัชริล. 2555 1 อินเลิฟ

3003 ทำยำทนำซี ไวส์ซ, วินฟรีด 2555 1 สันสกฤต

3004 ทำสรักบัลลังก์ทรำย ศิริภักด์ิ 2555 1 อินเลิฟ พับลิชช่ิง

3005 ทำสร้ำยมำยำรัก ธัณย์สิตำ. 2555 1 อิงอร

3006 ทำสเสน่หำ ศิริภักด์ิ 2555 1 อินเลิฟ พับลิชช่ิง

3007 ทุ่งโหงพรำย ชำลี เอ่ียมกระสินธ์ุ. 2555 1 เอ่ียมกระสินธ์ุ

3008 เทคนิคกำรพูดส ำหรับพิธีกรโฆษกและนักพำกย์ สมชำติ กิจยรรยง. 2555 4 สมำร์ท ไลฟ์

3009 เทพกระบ่ีอสูรฟ้ำ โช่ฮน 2555 2 เดอะ ซัน

3010 เทพธิดำพญำมำร พระจันทร์สีขำว 2555 1 บีไมน์

3011 เทพนิยำยอเมริกัน แอล, แฟรงก์ โบม 2555 1 ลมดี

3012 เทพบุตรรักร้ำย รุจินภำ. 2555 1 Venusplus 2010

3013 เทวทูตคนสุดท้ำย เดสเพน, บรี 2555 1 แพรวส ำนักพิมพ์

3014 เทวนิยำย ส. พลำยน้อย. 2555 3 ยิปซี
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  138         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3015 ไท แลนเดอร์ กับพลังงำนนิรันดร์ ทัน วิศวัส 2555 3 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3016 ธำดำกุสุมำ ณำรำ 2555 1 พิมพ์ค ำ

3017 นกก้อนหิน บินหลำ สันกำลำคีรี. 2555 2 ไรท์เตอร์

3018 นครรัตติกำล. เล่ม 3 : เมืองแก้ว แคลร์, คำสชำนดรำ 2555 1 อ่ิมอ่ำน

3019 นอกกองเพลิง อัตถำกร บ ำรุง. 2555 2 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงฯ

3020 นอตรำดำมุสแห่งเมืองพะเยำ : ต ำนำนพ่อผ้ำขำวเป็งและ 20 ค ำท ำนำย พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).2555 3 วัดศรีโคมค ำ

3021 นักเขียนและนักเขียนรำงวัลซีไรต์แห่งสยำม ล ำจุล ฮวบเจริญ. 2555 4 ดวงกมลพับลิชช่ิง

3022 นักเรียนไทยในเมืองเวียด ภำณุมำศ ภูมิถำวร. 2555 3 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

3023 นักสืบเทพนิยำย 1 : ไขคดีแจ็กผู้(ไม่)ฆ่ำยักษ์ บักลีย์, ไมเคิล 2555 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3024 นักสืบเทพนิยำย 3 : เวทมนตร์ร้ำยของเด็กเจ้ำปัญหำ บักลีย์, ไมเคิล 2555 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3025 นักสืบเทพนิยำย 4 : ควำมลับในมหำนคร บักลีย์, ไมเคิล 2555 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3026 นักสืบเทพนิยำย 5 : อำชญำกรเวทมนตร์ บักลีย์, ไมเคิล 2555 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3027 นักสืบเทพนิยำย 6 : หมำป่ำใจร้ำยกับเทพนิยำยลวงโลก บักลีย์, ไมเคิล 2555 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3028 นักสืบเทพนิยำย 7 : สงครำมชำวนิรันดร์ บักลีย์, ไมเคิล 2555 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3029 นัยตำกวี ศิวกำนท์ ปทุมสูติ. 2555 2 ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอำศรม

3030 นำงซินย่ัวเสน่หำ มัฑศิกำญจน. 2555 1 จอย บุ๊คคลับ

3031 นำงฟ้ำจอมแก่น แดร์, เทสซำ. 2555 1 แก้วกำนต์

3032 นำงย่ัวฝึกหัด รุจินภำ. 2555 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

3033 นำงร้ำย...ท่ีรัก ดวงมำลย์ 2555 1 อรุณ

3034 นำงร้ำยฝึกรัก รุจินภำ. 2555 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

3035 นำงละคร วรำภำ. 2555 1 แสงดำว

3036 นำยมี (เสมียนมี) ศิษย์เอกสุนทรภู่ : กวีจิตรกรผู้สรรค์ศิลป์แห่งแผ่นดินรัชกำลท่ี 3 อำจิณ จันทรัมพร. 2555 2 วสี ครีเอช่ัน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  139         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3037 น้ ำส่ังฟ้ำและนำนำควำมคิด เอ้ือน แก้วกังวำล. 2555 1 ดร. ศรีเรือน แก้วกังวำล

3038 น้ ำห่มดิน ชนประเสริฐ คินทรักษ์ 2555 2 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงฯ

3039 นิทำนคุณธรรม (60 ยอดนิทำนปลูกฝังชีวิตให้ดีงำม) เขียน ธีระวิทย์. 2555 2 สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3040 นิทำนชำวเกำะ ส. พลำยน้อย 2555 1 สถำพรบุ๊คส์

3041 นิทำนพม่ำ ส. พลำยน้อย 2555 1 สถำพรบุ๊คส์

3042 นิทำนพ้ืนบ้ำนประชำคมอำเซียน โชติ ศรีสุวรรณ. 2555 4 สถำพรบุ๊คส์

3043 นิทำนฟิลิปปินส์ ส. พลำยน้อย 2555 1 สถำพรบุ๊คส์

3044 นิทำนล้ำนบรรทัด ประภำส ชลศรำนนท์. 2555 1 อะบุ๊ก

3045 นิทำนล้ำนบรรทัด 2 ประภำส ชลศรำนนท์. 2555 1 อะบุ๊ก

3046 นิทำนสยำม ส. พลำยน้อย. 2555 1 สถำพรบุ๊คส์

3047 นิทำนอีสปส ำหรับเด็ก อีสป 2555 2 ฟรีฟอร์มส ำนักพิมพ์

3048 นิมิตมนตรำ สโตลำร์ซ, ลอร่ี ฟำเรีย 2555 7 Spell

3049 นิรันดร์น้ันฉันมีเธอ แพงคำย 2555 1 เนช่ันบุ๊คส์

3050 นิลกำฬ--สำนใจรัก ฌำมิวอำห์ 2555 1 แจ่มใส พับลิชช่ิง

3051 ในกรงเพลิง ปุณณำรมย์. 2555 1 อินเลิฟ พับลิชช่ิง

3052 ในวังแก้ว กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมำกูร. 2555 2 ดอกหญ้ำ 2545

3053 ในวำรวัน ปิยะพร ศักด์ิเกษม 2555 1 อรุณ

3054 ในเวลำ แรค ำ ประโดยค ำ. 2555 1 รูปจันทร์

3055 ในสวนลับ บลูด้ำ 2555 1 ส ำนักหนังสือ 20 พฤษภำ

3056 ในหลวงของฉัน เฉลิม อัคคะพู. 2555 1 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงฯ

3057 บทละครโทรทัศน์เร่ืองอิเหนำ : แปรรูปจำกพระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศ… - 2555 1 ขอนแก่นกำรพิมพ์

3058 บรรณำกำรพิศวำส กำญจนวณิช 2555 1 อินเลฟ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  140         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3059 บรัดเล่ย์ เด็กเกเรหลังห้องเรียน ซัคเกอร์, หลุยส์ 2555 1 แพรวเยำวชน

3060 บริษัทจัดหำรัก(ไม่)จ ำกัด แดเนียลส์, ชำแมนธำ 2555 1 มติชน

3061 บ่วงนำงฟ้ำ เวฬุฬี. 2555 1 อินเลิฟ

3062 บ่วงรักกุมภัณฑ์ ชรัญญำ. 2555 1 เดอะเกรทพับลิเคช่ัน

3063 บ่วงรักทำสเสน่หำ รดำมณี. 2555 1 แสนรัก

3064 บ่วงรักเพลิงซำตำน โพธ์ิทะเล. 2555 1 จอย บุ๊คคลับ

3065 บ่วงวิมำลำ ณำรำ 2555 1 พิมพ์ค ำ

3066 บ่วงอธิฏฐำน ทักษิณำ. 2555 1 อรุณ

3067 บันทึกรำชนำรี : เอลิซำเบทท่ีหน่ึง กุหลำบแดงแห่งรำชวงศ์ทิวดอร์ ลำสกี, แคธรีน 2555 1 แพรวเยำวชน

3068 บันทึกลับตงเจิน เจ้ำหญิงจำรชน ลินด์ลีย์, โมรีน 2555 1 สันสกฤต

3069 บัลลังก์รักมำเฟีย มิรำ 2555 1 สมำร์ทบุ๊ค

3070 บัลลังก์แห่งไฟ ไรออร์แดน, ริก 2555 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

3071 บำงกอกบอกเล่ำ (เร่ือง) กรุงเทพมหำนคร. ส ำนักวัฒนธรรม กีฬำฯ 2555 3 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งฯ

3072 บำงกอกบอกเล่ำ (เร่ือง) วัง กรุงเทพมหำนคร. ส ำนักวัฒนธรรม กีฬำฯ 2555 3 แก้วเจ้ำจอม

3073 บำงกอกบอกเล่ำ (เร่ือง) วัด กรุงเทพมหำนคร. ส ำนักวัฒนธรรม กีฬำฯ 2555 3 โรงพิมพ์ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ

3074 บำดแผลของดอกไม้ ดิฟเฟนเบำห์, วำเนสซำ 2555 1 สันสกฤต

3075 บ้ำนก้ำนมะยม ประภัสสร เสวิกุล 2555 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3076 บ้ำนวิเศษของพ่อมดนอร์แลนด์ วินน์ โจนส์, ไดอำน่ำ 2555 1 มติชน

3077 บึงหญ้ำป่ำใหญ่ เทพศิริ สุขโสภำ 2555 1 มติชน

3078 บุ๊กบ๊ิก เปรมำ จำตุกัญญำประทีป 2555 1 มูลนิธิเด็ก

3079 บุกป่ำชัยบำดำล ชำลี เอ่ียมกระสินธ์ุ. 2555 1 บ้ำนหนังสือ

3080 บุญโฮม คนป่วง เรืองศักด์ิ ดวงพลำ 2555 1 มูลนิธิเด็ก

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  141         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3081 บุตรแห่งสมุทรเทพ ไรออร์แดน, ริก 2555 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

3082 บุปผำชนคนสุดท้ำย สุวิชำนนท์ รัตนภิมล 2555 1 ใบไม้ป่ำ

3083 บุพเพรำชัน อุมำริกำร์ 2555 1 พิมพ์ค ำ

3084 บุพเพเล่ห์จันทร์ กะรัตลักษณ์ 2555 1 อรุณ

3085 บุษบกใบไม้ กฤษณำ อโศกสิน. 2555 1 แสงดำว

3086 บุษบำอ้อนรัก ทักษำวำรี 2555 1 อินเลิฟ พับลิชช่ิง

3087 บุษรำคัม--น ำทำงรัก อัญชรีย์ 2555 1 แจ่มใส

3088 เบ๊บ หมูเล้ียงแกะ คิง-สมิธ, ด๊ิค 2555 1 แพรวเยำวชน

3089 เบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์ ตอนพิเศษ ตำมรอยพระรำชำ เซลวัคกิโอ, แกร่ี 2555 6 บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด

3090 แบบเรียน(ก่ึง)ส ำเร็จรูป เรณู ปัญญำดี. 2555 1 ฟ้ำเดียวกัน

3091 แบล็คเอล์คพูด : จิตวิญญำณอินเดียแดง จำกปำกค ำของบุคคลศักด์ิสิทธ์ิแห่งเผ่ำซู ไนฮำร์ดต์, จอห์น จี 2555 1 สำมัญชน

3092 ใบไม้ท่ีหำยไป จิระนันท์ พิตรปรีชำ. 2555 2 แพรวส ำนักพิมพ์

3093 ปกิณกคดีประวัติศำสตร์ไทย. เล่ม 3 - 2555 1 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์ กรมฯ

3094 ปฐมรำชอิสรำเอล เอ้ือน แก้วกังวำล. 2555 1 ดร. ศรีเรือน แก้วกังวำล

3095 ปทมำศวรรย์ ป่ินปินัทธ์ 2555 1 พิมพ์ค ำ

3096 ปมอำฆำต กรีบ, คำมิลลำ 2555 1 ธนำเพรส

3097 ประกำศิตอสูร วสิษฐ เดชกุญชร. 2555 1 มติชน

3098 ประชำธิปไตยต้นแบบ เทศำ ธรรมชน 2555 2 สยำมควำมรู้

3099 ประชุมจำรึกวัดพระเชตุพน - 2555 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

3100 ประชุมพระนิพนธ์สรรพควำมรู้ ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์ฯ 2555 2 ศยำม

3101 ประตูท่ีสำบสูญ สกอตต์ คำร์ด, ออร์สัน 2555 1 นกฮูก พับลิชช่ิง

3102 ประมวลแผนท่ี : ประวัติศำสตร์-ภูมิศำสตร์-กำรเมืองกับลัทธิอำณำนิคมในอำเซียน-อุษำคเนย์ ชำญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณำธิกำร 2555 1 มูลนิธิโตโยต้ำประเทศไทย



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  142         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3103 ประมวลภำพพระปิยมหำรำช เอนก นำวิกมูล. 2555 2 เมืองโบรำณ

3104 ประโยคญ่ีปุ่น : สนทนำดังใจใช้ง่ำยได้จริง โทเคียว 2555 2 เกลอเรียน

3105 ประวัติต้นรัชกำลท่ี 6 รำม วชิรำวุธ. 2555 2 มติชน

3106 ประวัติศำสตร์ไทย : จำกคนไทยท้ิงแผ่นดินถึงยุคเปล่ียนแปลงกำรปกครอง 2475 ภำสกร วงศ์ตำวัน 2555 4 ยิปซี

3107 ประวัติศำสตร์ไทย 77 จังหวัด เกียรติประวัติ ธนรัฐลือสกล. 2555 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

3108 ประวัติศำสตร์พงศำวดำรเมืองสุรินทร์ สังขะ ขุขันธ์ สมทอง เกิดโภค 2555 2 บ้ำนเกิดโภค

3109 ประวัติศำสตร์เมืองพวน : จำกฉบับภำษำลำวช่ือประวัติศำสตร์อำณำจักรพวน เจ้ำค ำหลวง หน่อค ำ 2555 3 ศำลำมโหสถ

3110 ปรัชญำนิพนธ์สำธนำ รพินทรนำถ ฐำกูร 2555 2 ภำรตะ

3111 ปรำกำรรัก วรำภำ. 2555 1 แสงดำว

3112 ปรำรถนำซำตำน วอร์ด, เจ.อำร์. 2555 1 เกรซพับลิชช่ิง

3113 ปรำรถนำพิศวำส นันท์นภัส. 2555 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

3114 ปรำสำทกลำงเวหำ โจนส์, ไดอำน่ำ เวนน์ 2555 1 มติชน

3115 ปริศนำขุมทรัพย์นโปเลียน เบอร์รี, สตีฟ 2555 1 แพรวส ำนักพิมพ์

3116 ปริศนำพระเจ้ำตำกฯ ปรำมินทร์ เครือทอง, บรรณำธิกำร 2555 1 มติชน

3117 ปริศนำวงศำคณำญำติ "ลัวะ" ฉวีวรรณ ประจวบเหมำะ ... [และคนอ่ืน ๆ] 2555 1 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)

3118 ปริศนำสมบัติอัจฉริยะ. เล่ม 8, ตอนรหัสลับจักรพรรดิโลกไม่ลืม คอร์แมน, กอร์ดอน 2555 1 เนมแอนด์โนเบิล

3119 ปริศนำสวำท ช่อเอ้ือง. 2555 1 Outcase house

3120 ปลำยรำงมรณะ โลแมกซ์, อีริค 2555 1 ธนำเพรส

3121 ปำกไก่ ฉบับ 11 ปี รำงวัลนรำธิป สมำคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 2555 1 สมำคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

3122 ปำกไก่และใบเรือ : รวมควำมเรียงว่ำด้วยวรรณกรรมและประวัติศำสตร์ต้นรัตนโกสินทร์ นิธิ เอียวศรีวงศ์. 2555 1 ฟ้ำเดียวกัน

3123 ป่ำใหญ่ไพรกว้ำง ชำลี เอ่ียมกระสินธ์ุ. 2555 1 เอ่ียมกระสินธ์ุ

3124 ปีเตอร์กับดำบแห่งควำมเมตตำ : เร่ืองของเด็กชำยผู้บินได้และไม่มีวันโต แบร์ร่ี, เดฟ 2555 1 แพรวเยำวชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  143         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3125 เปล่ียวดำยบนดำวเหงำ จอร์ดำโน, เปำโล 2555 2 โพสต์

3126 เปลือยประชำชน คณะเขียน (Like Write Light to Live) 2555 2 เขียน

3127 โป่งกระทิง วัธนำ บุญยัง. 2555 1 บ้ำนหนังสือ

3128 โปรดอ่ำนใต้แสงเทียนเพรำะผมเขียนใต้แสงดำว ทรงกลด บำงย่ีขัน 2555 1 อะบุ๊ก

3129 โปสต์กำร์ดจำกทับแก้ว วรพจน์ พันธ์ุพงศ์ 2555 1 บำงล ำพู

3130 ผิงฟู ผู้ไม่ยอมแพ้ ผิง ฟู 2555 1 สันสกฤต

3131 ผิดท่ีฆ่ำ Gardner, Lisa 2555 1 น้ ำพุ

3132 ผีเส้ือแห่งควำมลับ โคเบน, ฮำร์ลำน 2555 2 แพรวส ำนักพิมพ์

3133 ผู้ก่อกำรร้ำยท่ีป้ำยรถประจ ำทำง ซำรำมำโก, โชเซ่ 2555 2 นำคร

3134 ผู้มีบุญ ไชยำ วรรณศรี 2555 1 มติชน

3135 แผ่นดินต้องค ำสำป จำกสมเด็จพระเจ้ำเสือถึงแผ่นดินพระเจ้ำบรมโกศ เกริกฤทธี ไทคูนธนภพ 2555 2 สยำมควำมรู้

3136 แผ่นดินทุรยุค : จำกพระเจ้ำทรงธรรมถึงสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชทำงสีเลือดเหนือบัลลังก์...ภำสกร วงศ์ตำวัน 2555 2 ยิปซี

3137 แผ่นดินอ่ืน กนกพงศ์ สงสมพันธ์ุ. 2555 1 นำคร

3138 แผนลับรหัสขำยชำติ บัลดัคซี, เดวิด 2555 1 นกฮูก

3139 ฝนตกตลอดเวลำ ปรำบดำ หยุ่น. 2555 1 ส ำนักหนังสือไต้ฝุ่น

3140 ฝร่ังกับรำชอำณำจักรสยำมเร่ืองเล่ำมุมมองทัศนคติก่อนและหลังเสียกรุง เกริกฤทธิ ไทคูนธนภพ 2555 2 สยำมควำมรู้

3141 ฝำกหัวใจให้แผ่นดิน หยก บูรพำ. 2555 1 แสงดำว

3142 ฝึกแต่งประโยคสนทนำถำม-ตอบพ้ืนฐำนจนส่ือสำรได้ด้วยตัวเอง ยูกิจัง 2555 2 Book Caff

3143 พจนำนุกรมค ำเก่ำในภำษำไทยฉบับชะเลยสัก - 2555 1 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)

3144 พจนำนุกรมค ำศัพท์หมวด 3 ภำษำไทย-อังกฤษ-จีน - 2555 1 ส่ือรวิชญ

3145 พจนำนุกรมยุคดิจิทัล พรพิมล ผลินกุล. 2555 2 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคฯ

3146 พจนำนุกรมศัพท์ศึกษำศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน. 2555 4 รำชบัณฑิตยสภำน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  144         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3147 พจนำนุกรมอังกฤษ-ไทย & ไทย-อังกฤษ - 2555 3 พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชช่ิง

3148 พรหมสวำทซำตำนร้ำย รักตำภำ. 2555 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

3149 พระนำรำยณ์มหำรำช ยุคอำรยธรรมควำมรุ่งเรืองแห่งสยำมประเทศ เกริกฤทธี ไทคูนธนภพ 2555 6 สยำมควำมรู้

3150 พระบฏ : พลวัตของกำรใช้งำนพุทธศิลป์เร่ืองเวสสันดรในชุมชนหนองขำว จังหวัดกำญจนบุรี ปรมินท์ จำรุวร. 2555 2 โครงกำรวิจัยและอนุรักษ์พระบฏเร่ืองเวสฯ

3151 พระบรมรำชนิพนธ์ในรัชกำลท่ี 4 บทลครเร่ืองรำมเกียรต์ิ - 2555 3 ต้นฉบับ

3152 พระบำงเมือบ้ำน บัญชำ อ่อนดี 2555 2 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงฯ

3153 พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว : จำกควำมสนพระทัยในวิทยำศำสตร์สู่ควำมเป็น... ภูธร ภูมะธน. 2555 2 สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์ฯ

3154 พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวพระบิดำแห่งกำรถ่ำยภำพไทย ศักดำ ศิริพันธ์ุ. 2555 4 ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์

3155 พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์ฯ 2555 2 มติชน

3156 พระปรีชำของพระมหำกษัตริย์ไทยด้ำนกำรประดิษฐ์อักษร จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ 2555 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3157 พระมหำกษัตริย์ไทยกับพระพุทธศำสนำ อ ำนวย วีรวรรณ, บรรณำธิกำร 2555 4 บริษัทอัมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

3158 พระยำพหลฯ นำยกรัฐมนตรีผู้ซ่ือสัตย์ ส. พลำยน้อย 2555 2 มติชน

3159 พระรำชด ำรัส 7 องค์ - 2555 2 ส ำนักพิธีกำรและเลขำนุกำร ส ำนักเลขำธิฯ

3160 พระรำชประวัติสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช เสนีย์อนุชิต ถำวรเศรษฐ. 2555 2 สยำมอภิวัฒน์

3161 พระรำชพงศำวดำร รัชกำลท่ี 5 ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระเจ้ำบรมฯ 2555 1 มติชน

3162 พระรำชพงศำวดำรกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกำลท่ี 1-4 ฉบับเจ้ำพระยำทิพำกรวงศ์ (ข ำ บุนนำค) ทิพำกรวงศ์ (ข ำ บุนนำค), เจ้ำพระยำ. 2555 4 ศรีปัญญำ

3163 พระอำรำมหลวง รณยุทธ จิตรดอน, 2494- 2555 1 กรมกำรท่องเท่ียว กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ

3164 พระอำรำมหลวงแห่งรำชอำณำจักรสยำม ล ำจุล ฮวบเจริญ. 2555 2 ดวงกมลพับลิชช่ิง

3165 พรำยพระกำฬ จินตวีร์ วิวัธน์ 2555 2 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

3166 พรำวมุก ผักบุ้ง 2555 1 Sugar Beat

3167 พลอยบุษย์ เตชิตำ 2555 1 Sugar Beat

3168 พลิกประวัติศำสตร์รัตนโกสินทร์ 10 ยุค ปรเมศวร์ วัชรปำณ 2555 1 ฐำนบัณฑิต
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  145         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3169 พลิกประวัติศำสตร์รัตนโกสินทร์ 10 ยุค ปรเมศวร์ วัชรปำณ 2555 1 ฐำนบัณฑิต

3170 พันธกิจเทวทูต Wind with voices 01 : บทพรำงเมฆำ. เล่มต้น สุ่ยเฉวียน 2555 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

3171 พันธกิจเทวทูต Wind with voices 02 : บทพรำงเมฆำ. เล่มจบ สุ่ยเฉวียน 2555 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

3172 พันธกิจเทวทูต Wind with voices 10 : บทภำพสะท้อน. เล่มจบ สุ่ยเฉวียน 2555 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

3173 พันธกิจเทวทูต Wind with voices 11 : บทสำยลมแห่งซีลอน สุ่ยเฉวียน 2555 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

3174 พันธนำกำรรักซำตำน ดำหลำ. 2555 1 บงกช พับลิชช่ิง

3175 พันธะสวำทอสูร แรกอรุณ. 2555 1 สไปซ์

3176 พ่ำยใจให้รัก แมคนอธ, จูดิธ 2555 1 แพรวส ำนักพิมพ์

3177 พำยุ จำรี จันทรำภำ 2555 2 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงฯ

3178 พำยุพิโรธ เชคสเปียร์, วิลเลียม. 2555 3 แพรวส ำนักพิมพ์

3179 พำไรโดเลียร ำลึก ปรำบดำ หยุ่น. 2555 1 ภำพพิมพ์

3180 พิจำรณำในกรมด ำรงฯ เม่ือพระชนม์ครบ 150 ส. ศิวรักษ์. 2555 2 ศึกษิตสยำม

3181 พิพำกษำพญำมำร ศิริภักด์ิ. 2555 1 ภำพพิมพ์

3182 พิพิธภัณฑ์พิศวง. ตอนงูไทย อินทรำยุธ เทพคุณ 2555 1 มูลนิธิเด็ก

3183 พ่ีมือใหม่ สองขำ 2555 1 มติชน

3184 พีระมิดสีเลือด ริออร์แดน, ริค 2555 2 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

3185 พุทธศิลป์ล้ำนนำ : คุณค่ำศรัทธำและกำรอนุรักษ์ สุภำพร นำคบัลลังก์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2555 1 คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

3186 พูดแล้วยอม 77 ไม้เด็ดโน้มน้ำวใจ ไนโต, โยะชิฮิโตะ 2555 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

3187 เพชรพระอุมำ. ตอนแงซำยจอมจักรำ พนมเทียน. 2555 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

3188 เพชรพรำย--ประกำยรัก เทียร่ำ 2555 1 แจ่มใส พับลิชช่ิง

3189 เพชรแสงอัสดง ธำรใส 2555 1 พิมพ์ค ำ

3190 เพทำย--ท ำนำยรัก ภิญญดำ 2555 1 แจ่มใส พับลิชช่ิง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  146         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3191 เพลงแผ่นดิน ชีวัน วิสำสะ. 2555 1 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงฯ

3192 เพลงรักเพลงล ำ นันทนำ วีระชน 2555 1 แสงดำว

3193 เพลงรักรอยเสน่หำ ฮันนำห์ 2555 1 Sugar Beat

3194 เพลงสำป กฤษณำ อโศกสิน. 2555 1 แสงดำว

3195 เพลเต คนกินเมีย - 2555 2 นำคร

3196 เพลิงกินรี กฤษณำ อโศกสิน. 2555 1 แสงดำว

3197 เพลิงแค้นแสนสวำท กันต์ระพี 2555 1 ทัช

3198 เพลิงเพชร บุษบำพำฝัน 2555 1 Sugar Beat

3199 เพลิงรักพยัคฆ์ร้อน พิมพ์ชนก. 2555 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

3200 เพลิงรักมำเฟีย โรสควอตซ์. 2555 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

3201 เพลิงรักร้อนซ่อนรักร้ำย รัตน์วรำ. 2555 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

3202 เพลิงเสน่หำมำเฟียร้ำย ชมพูพันธ์ุทิพย์. 2555 2 ไลต์ออฟเลิฟ

3203 เพียงควำมเคล่ือนไหว เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. 2555 2 แพรวส ำนักพิมพ์

3204 เพียงดำว กัญญำพัชร 2555 1 เขียนฝัน

3205 เพ่ือนเก่ำและเหล้ำป่ำ วัธนำ บุญยัง. 2555 1 บ้ำนหนังสือ

3206 เพ่ือนผู้อยู่ในบ้ำน วำณิช จรุงกิจอนันต์. 2555 1 อู่พิมพ์เพกำ

3207 เพ่ือนยำก สไตน์เบ็ก, จอห์น. 2555 1 สำมัญชน

3208 แพรทับทิม ลิซ 2555 1 Sugar Beat

3209 ฟ้ำบ่ก้ัน ลำว ค ำหอม. 2555 1 อ่ำน

3210 ไฟพิศวำสเทพบุตรแดนทรำย ดำรำพรรณ. 2555 1 Outcase house

3211 ไฟร้อนซ่อนสวำท รัตน์วรำ. 2555 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

3212 ไฟสวำทจอมบงกำร ศิริภักด์ิ. 2555 1 อินเลิฟ พับลิชช่ิง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  147         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3213 ภวังค์ จินตวีร์ วิวัธน์ 2555 2 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

3214 ภำพล้อฝีพระหัตถ์ในรัชกำลท่ี 6 วรชำติ มีชูบท 2555 2 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

3215 ภำพสะท้อนกำรก่อร่ำงสร้ำงตัวของคนไทยเช้ือสำยจีนในสังคมไทยจำกนวนิยำยไทย Xu, Weijie. 2555 2 -

3216 ภำพสะท้อนคนไทยเช้ือสำยจีนในละครโทรทัศน์ไทย Ma, Qiang. 2555 2 -

3217 ภำพสะท้อนและกลวิธีกำรเขียนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับคนไทยเช้ือสำยจีนกวำงตุ้งของยุวดี... Pang, Qianwen. 2555 2 -

3218 ภำพสะท้อนและกลวิธีกำรเขียนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับคนไทยเช้ือสำยจีนชนบทของกิมหล่ัน Chen Jialing 2555 2 -

3219 ภำพสะท้อนสังคมของชำวไทยเช้ือสำยจีนในนวนิยำยของ ประภัสสร เสวิกุล Ma, Yuan. 2555 2 -

3220 ภำรกิจทวงสิทธ์ิหัวใจ ปักษำ 2555 1 อรุณ

3221 ภำรกิจปิดตำย Child, Lee 2555 1 น้ ำพุ

3222 ภำรกิจพิชิตใจ อัลเดน, เจม่ี. 2555 1 แก้วกำนต์

3223 ภำรกิจพิชิตหวำนใจ เนเฟอตีติ. 2555 1 Viva

3224 ภำรกิจลิขิตชะตำ คอนดี, อัลลี 2555 1 Spell

3225 ภำรตะศึกษำฟอร่ัม 5 : ย้อนมองประวัติศำสตร์ : เม่ือ "มุสลิมภำรตะ" จำก "สุรัต" สู่ "สยำม" ไกรฤกษ์ นำนำ 2555 1 สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล

3226 ภำษำญ่ีปุ่นในโรงพยำบำล วำสนำ ประชำชนะชัย. 2555 2 เกลอเรียน

3227 ภำษำไทย คนไทยต้องพูด-อ่ำน-เขียนเป็น ภำษิตำ วิสำรสุข, บ.ก.เรียบเรียง 2555 3 แพรธรรม

3228 ภำษำไทยถ่ินเหนือ กรรณิกำร์ วิมลเกษม. 2555 2 คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ

3229 ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำร จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ 2555 3 โอเดียนสโตร์

3230 ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำรและกำรสืบค้น สมพร แพ่งพิพัฒน์. 2555 3 โอเดียนสโตร์

3231 ภำษำฝร่ังเศสเบ้ืองต้น 2 ธีระ รุ่งธีระ 2555 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

3232 ภำษำเวียดนำมเพ่ือกำรส่ือสำร มนธิรำ รำโท 2555 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3233 ภำษำศำสตร์เบ้ืองต้น จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล. 2555 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

3234 ภูตเสน่หำ หยก บูรพำ. 2555 1 แสงดำว
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หน้าท่ี  148         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3235 ภูมิรู้สู้วิกฤต : เทศกำลพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินคร้ังท่ี 3 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน).2555 2 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)

3236 มณีสวำท จินตวีร์ วิวัธน์ 2555 2 พี.วำทิน

3237 มนตร์รักในลมร้อน รอเบิร์ตส์, โนรำ 2555 1 แพรวส ำนักพิมพ์

3238 มนตร์หิมะ เออร์ซู, แอนน์ 2555 2 ตถำตำ

3239 มนต์รักอ่ำวทองค ำ ปริทรรศ หุตำงกูร. 2555 1 แพรวส ำนักพิมพ์

3240 มนุษย์ถ้ ำ พรชัย แสนยะมูล. 2555 1 ไม้ยมก

3241 มนุษย์แพะ เบนยำมิน 2555 1 ธนำเพรส

3242 มหัศจรรย์แนวพระรำชด ำริ. ตอนแก๊งป่วนชวนเรียนรู้เร่ืองขยะ - 2555 1 Asian Manga

3243 มหำภำรตยุทธ มหำภำรตะ 2555 2 ศยำม

3244 มหำรำช 2 แผ่นดิน น.นกยูง 2555 2 ปัญญำญำณ

3245 มหำสำรคำม มำจำกไหน? สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2555 4 แม่ค ำผำง

3246 มองบ้ำนเพดำนดำว จันทนีย์ (อูนำกูล) พงษ์ประยูร 2555 2 มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง ในพระบรมรำชูปถัมภ์

3247 มัจจุรำชสีด ำ มำชำวีร์. 2555 1 ธรำธร พับลิเคช่ัน

3248 มัจจุรำชฮอลิเดย์ อรุณรุ่ง. 2555 1 แสงดำว

3249 มัสยำ ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ 2555 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

3250 ม้ำก้ำนกล้วย ไพวรินทร์ ขำวงำม. 2555 2 แพรวส ำนักพิมพ์

3251 ม่ำนหิมำลัย แรบบิทโรส 2555 1 อีเลิฟ พับลิชช่ิง

3252 ม้ำบินของมำเรีย ปินโต - 2555 1 สมำคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

3253 ม้ำศึก มอร์พูร์โก, ไมเคิล 2555 1 แพรวเยำวชน

3254 มีแค่รัก ชมบุหลัน 2555 1 อรุณ

3255 มีเมฆบ้ำงเป็นบำงวัน ประภัสสร เสวิกุล 2555 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3256 มุกดำ--มำยำรัก ภัสรสำ 2555 1 แจ่มใส พับลิชช่ิง



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  149         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3257 มุดอ ตุวอ จรรยำ อ ำนำจพันธ์ุพงศ์ 2555 2 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงฯ

3258 มูเซอ - 2555 1 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร กระทรวงฯ

3259 เมฆน้อยของพระรำชำ เกริก ยุ้นพันธ์. 2555 1 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงฯ

3260 เมล็ดไข่ไก่และเจ้ำหญิงนิทรำ คณำ คชำ 2555 1 มติชน

3261 เมียขวัญเสด็จพ่อ ร. 5 กัลยำ เก้ือตระกูล 2555 2 นำนำส ำนักพิมพ์

3262 เมียนอกสัญญำ ธัญวลัย. 2555 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

3263 เมียบ ำเรอจอมมำร ใบบัว. 2555 1 baiboau books

3264 เมืองนครศรีธรรมรำชมหำนคร ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ. 2555 2 ดวงกมลพับลิชช่ิง

3265 เมืองมุมฉำก ปรำบดำ หยุ่น. 2555 1 ภำพพิมพ์

3266 เม่ือน้ ำมันหมดโลกเรำจะยึดอเมริกำ ซำกีร์, เอส. เอ็ม. 2555 2 นำคร

3267 แม่...หัวใจท่ีหำยไป คยอง-ซุก ชิน 2555 1 แม่บ้ำน

3268 แมคเบธ เชคสเปียร์, วิลเลียม. 2555 3 แพรวส ำนักพิมพ์

3269 แม่น้ ำเดียวกัน เรวัตร์ พันธ์ุพิพัฒน์ 2555 2 ในดวงใจ

3270 แม่น้ ำร ำลึก เรวัตร์ พันธ์ุพิพัฒน์ 2555 1 รูปจันทร์

3271 แม่น้ ำล ำคลอง ส. พลำยน้อย 2555 1 มติชน

3272 แม่ปูเปร้ียว นันทนำ วีระชน. 2555 1 แสงดำว

3273 แม่เปียด้ือ นันทนำ วีระชน. 2555 1 แสงดำว

3274 แม้ว - 2555 1 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร กระทรวงฯ

3275 แมวผู้มองเห็นก ำแพงเป็นสะพำน : ควำมเศร้ำแสนงำม ร้อยกรองในร้อยแก้ว เรวัตร์ พันธ์ุพิพัฒน์ 2555 1 ในดวงใจ

3276 โมงยำมท่ีงำมท่ีสุด : ขบวนเร่ืองส้ัน พ่อ แม่ ลูก ครอบครัวนักเขียน สุชำติ สวัสด์ิศรี. 2555 1 คนสรวล

3277 ไม้ผลัดใบ กฤษณำ อโศกสิน. 2555 1 แสงดำว

3278 ยอดรักเพลย์บอย รำมิลยำ. 2555 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  150         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3279 ยอดร้ำยทรำยเสน่หำ เรไร 2555 1 ไลฟ์ออฟเลิฟ

3280 ยอดหญิงทะเลทรำย อัล-นำฮี, ดอนย่ำ 2555 1 บริษัท สันสกฤต จ ำกัด

3281 ยังจ ำได้ไหม ฮิกกินส์ คลำร์ก, แมรี 2555 2 แพรว

3282 ย่ัวใจรักจอมมำร มำยดำร์ล่ิง. 2555 1 วำว บุ๊คคลับ

3283 ย่ ำสวนป่ำ รัศมี เบ่ือขุนทด 2555 1 มติชน

3284 ย ำใหญ่ใส่ควำมรัก ฮิมิโตะ ณ เกียวโต 2555 1 ระหว่ำงบรรทัด

3285 เย้ำ - 2555 1 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร กระทรวงฯ

3286 เย่ียมไทยอำหมสำยเลือดของเรำ สำรนำถ 2555 2 สยำมปริทัศน์

3287 ร่มไทรวิปโยค แรตเนอร์, วดี 2555 1 แปลน พร้ินต้ิง

3288 รอยกับอันนำ 1 นินำม Ism 2555 1 โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987)

3289 ร้อยคม วินทร์ เลียววำริณ, 2499- 2555 2 113

3290 รอยจ ำในดวงใจ ศรีสุรำงค์ 2555 2 พิมพ์ค ำ

3291 รอยจูบคร้ังสุดท้ำย เด็กเกอร์, เท็ด 2555 1 แพรวส ำนักพิมพ์

3292 รอยตะวันท่ีพันดำว ระฆังเงิน 2555 1 เดซ่ี

3293 รอยย้ิมในป่ำใหญ่ วัธนำ บุญยัง. 2555 1 บ้ำนหนังสือ

3294 รอยรักพิศวำสร้ำย สลิลฉัตร. 2555 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

3295 รอยรักอสูร ธีรสำ. 2555 1 อินเลิฟ

3296 ร้อยไอรักคืนผืนทรำย เทียร่ำ 2555 1 อินเลิฟพับลิชช่ิง

3297 รอรักคืนใจ กิบสัน, รำเชล 2555 1 แพรวส ำนักพิมพ์

3298 ระบ ำรักโรฮันน่ำ มำยดำร์ล่ิง. 2555 1 จอย บุ๊คคลับ

3299 รักต้องซ่อน กำญจนำ นำคนันทน์. 2555 1 พลอยจันท์

3300 รักในม่ำนฝน ประภัสสร เสวิกุล 2555 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  151         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3301 รักในมุมลับแห่งสยำม. ตอนเร่ืองรักน่ำพิศวงในพงศำวดำร โรม บุนนำค. 2555 2 สยำมบันทึก

3302 รักประกำศิต ก. สุรำงคนำงค์. 2555 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

3303 รักเร้นในโลกคู่ขนำน มูรำคำมิ, ฮำรูกิ. 2555 1 ก ำมะหย่ี

3304 รักและบ้ำไปเก็บยำ นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว 2555 2 ตถำตำ

3305 รักแห่งแผ่นดิน สุวิสุทธ์ิ 2555 2 กรีน ปัญญำญำณ

3306 รัชกำลท่ี 5 ปฏิรูปสังคมสยำมและหมำยเหตุมรดกควำมทรงจ ำของโลก เกริกฤทธี ไทคูนธนภพ 2555 2 สยำมควำมรู้

3307 รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ : ยุคทองของดำรำศำสตร์ไทย บุญรักษำ สุนทรธรรม 2555 2 สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์ฯ

3308 รำกงอกก่อนตำย : ค ำพูดและข้อเขียนเม่ือ ส. ศิวรักษ์ อำยุ 79 ปี พัชรศิริ ย้ิมเมือง, บรรณำธิกำร 2555 1 สยำมปริทัศน์

3309 รำชสกุลมหิดล - 2555 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

3310 รำชอำณำจักรไทย วิทย์ บัณฑิตกุล 2555 2 สถำพรบุ๊คส์

3311 รำชำศัพท์ - 2555 3 ส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ

3312 รำชินีอินคำ รีซอ, ลอรำ 2555 1 บริษัท สันสกฤต จ ำกัด

3313 รำตรีท่ีฝังใจ แบรดลีย์, เซเลสต์. 2555 1 แก้วกำนต์

3314 รำตรีนิมิตกลำงคิมหันต์หรือฝันในคืนกลำงฤดูร้อน เชคสเปียร์, วิลเลียม. 2555 4 แพรวส ำนักพิมพ์

3315 รำตรีพิศวำสมำเฟีย แก้วจอมขวัญ. 2555 1 อินเลิฟ

3316 ร่ำนดอกง้ิว นันทนำ วีระชน. 2555 1 หรรษำ

3317 ร้ำนหนังสือท่ีมีแต่นิยำยรัก ประชำคม ลุนำชัย 2555 3 แพรวส ำนักพิมพ์

3318 รำนีในดวงใจ อุมำรตี 2555 1 พิมพ์ค ำ

3319 ร้ำยซ่อนรัก ดมิศรำ. 2555 1 อินเลิฟ พับลิชช่ิง

3320 รำหูอมจันทร์หญิงสำวผู้นิยมอำบแดดบนหลังคำ - 2555 2 นำคร

3321 ร ำเด่ียวแบบมำตรฐำนตัวนำง. เล่ม 1 ผุสดี หลิมสกุล 2555 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3322 ร ำเด่ียวแบบมำตรฐำนตัวนำง. เล่ม 2 ผุสดี หลิมสกุล 2555 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  152         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3323 ริมฝ่ังแม่น้ ำไนล์ นันทนำ วีระชน. 2555 1 แสงดำว

3324 ริมหน้ำต่ำงกระจก กฤษณำ อโศกสิน. 2555 2 อักษรโสภณ

3325 ริษยำรักสวำทร้อน รักตำภำ. 2555 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

3326 ร้ือรำก...ประวัติศำสตร์สยำม : ประวัติศำสตร์อนัตตำ ยุค ศรีอำริยะ. 2555 2 พิมพ์ดี

3327 รุสนี มนตรี ศรียงค์ 2555 1 สำมัญชน

3328 รู้รักภำษำไทย. เล่ม 4 : ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน. 2555 1 รำชบัณฑิตยสถำน

3329 เรำคืออำเซียนไทย ปัทมำพร ค ำโท 2555 1 อมรินทร์คอมมิกส์

3330 เรำคืออำเซียนไทย ปัทมำพร ค ำโท 2555 1 อมรินทร์คอมมิกส์

3331 เรำจะมีชีวิตท่ีดี ภำณุมำศ ทองธนำกุล 2555 1 อะบุ๊ก

3332 เรำทุกคนมีวันฝนตก ปะกำรัง. 2555 2 แพรว

3333 เริงรักร้ำยใต้ขอบทรำ My darling 2555 1 จอย บุ๊คคลับ

3334 เรียนเกำหลีจำกภำพ ฉบับกินอยู่เท่ียว : ภำษำไม่รู้แต่อยู่เกำหลีได้ ไลฟ์เอบีซี. 2555 2 นำนมีบุ๊คส์

3335 เร่ือง(ไม่)ลับ...ฉบับเจ้ำฟ้ำ รอยใบลำน 2555 2 ฐำนบุ๊คส์

3336 เร่ืองเก่ำเจ้ำสยำม จุติ จันทร์คณำ 2555 2 ย้อนรอย

3337 เร่ืองเก่ำเล่ำถึงพระรำชพิธี จุติ 2555 2 ปรำชญ์

3338 เร่ืองมันยำว เฮมิงเวย์, เออร์เสนต์ 2555 2 นำคร

3339 เร่ืองรักน้อยนิดมหำศำล ปรำบดำ หยุ่น. 2555 1 ระหว่ำงบรรทัด

3340 เร่ืองเล่ำในโลกลวงตำ พิเชษฐ์ศักด์ิ โพธ์ิพยัคฆ์ 2555 3 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงฯ

3341 เร่ืองส้ันน้ันส้ันแต่อำรมณ์ขันน้ันยำว กุดจ่ี 2555 1 ไม้ยมก

3342 เรือนมำยำ อรุโณชำ 2555 2 สถำพรบุ๊คส์

3343 เรือใบใจกล้ำ วิภำวี ฉกำจทรงศักด์ิ 2555 1 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงฯ

3344 แรงรักย่ัวพิศวำส อัญจรี. 2555 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  153         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3345 แรดตัวสุดท้ำยแห่งชิเด่งเฉ่ง เปลว ปัทมำ. 2555 1 ศรีปัญญำ

3346 โรคแห่งควำมตำย ดูรำส, มำร์เกอริต 2555 1 อ่ำน

3347 โรงงำนช็อกโกแล็ตมหัศจรรย์ ดำห์ล, โรอัลด์. 2555 1 ผีเส้ือ

3348 โรงเรียนท่ีเงียบท่ีสุดในโลก ฟ้ำ พูลวรลักษณ์. 2555 1 ใบไม้สีเขียว

3349 ไรเนเคอสุนัขจ้ิงจอกเจ้ำเล่ห์ : นิทำนล้อสังคมยุโรปเก่ำ อ ำภำ โอตระกูล. 2555 1 โครงกำรจัดพิมพ์คบไฟ

3350 ฤกษ์เพชฌฆำต Fayhill, Albert 2555 1 วรรณวิภำ

3351 ฤดูกำล เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2555 1 สำมัญชน

3352 ล่องกัลปำลัย หมอกมุงเมือง 2555 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

3353 ล่องทะเลดำว กฤษณำ อโศกสิน. 2555 1 แสงดำว

3354 ลอยนวล คำมิน คมนีย์ 2555 1 บ้ำนหนังสือ

3355 ละครฉำกสุดท้ำย สันติธร ภูริภักดี. 2555 1 อักษรโสภณ

3356 ลักษณ์อำลัย อุทิศ เหมะมูล 2555 1 แพรวส ำนักพิมพ์

3357 ลักษณะกำรใช้ศัพท์บำลีสันสกฤตในภำษำไทย ชะเอม แก้วคล้ำย 2555 2 สหธรรมิก

3358 ลัดส้ันทันใจ : แบบฝึกหัดอ่ำนเขียนภำษำไทยส ำเร็จรูป ธำรี จรุงจิตต์ 2555 6 คิดดีคิดส์

3359 ลับแล, แก่งคอย อุทิศ เหมะมูล 2555 1 แพรวส ำนักพิมพ์

3360 ลับแล, แก่งคอย อุทิศ เหมะมูล 2555 2 แพรวส ำนักพิมพ์

3361 ลัวะ - 2555 1 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร กระทรวงฯ

3362 ล่ำตุลำแดง แคลนซ่ี, ทอม 2555 1 วรรณวิภำ

3363 ล้ำนนำ Art & culture สุรชัย จงจิตงำม 2555 2 มิวเซียมเพรส

3364 ลำยพระหัตถ์สมเด็จเจ้ำฟ้ำกรมพระยำนริศรำนุวัติวงศ์ทรงมีโต้ตอบกับพระสำรประเสริฐ นริศรำนุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้ำบรมฯ 2555 2 สยำมปริทัศน์

3365 ลำยรดน้ ำ อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์ 2555 2 เมืองโบรำณ

3366 ล่ำรหัสเจฟเฟอร์สัน เบอร์รี, สตีฟ 2555 1 แพรวส ำนักพิมพ์



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  154         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3367 ลำแสนรู้ เดอ เซกูร์, เคำน์เตส 2555 1 มติชน

3368 ลิขิตชีวิต พงศกร 2555 2 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

3369 ลิลิตนำงในฝัน : ต ำนำนรักนำงในฝัน...รักแท้ตรำบนิรันด์ ในรูปแบบของกวีนิพนธ์สยำม ก้องภพ ร่ืนศิริ 2555 4 นัดพบ

3370 ลีซอ - 2555 1 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร กระทรวงฯ

3371 ลูกไม้หลำกสี เทพิตำ 2555 1 แสงดำว

3372 ลูกยำงกลำงห้วย คำมิน คมนีย์ 2555 2 สถำพรบุ๊คส์

3373 ลูกสำวท่ำนผู้กำร เนริสสำ 2555 1 คริสตัล

3374 ลูกสำวนำงบ ำเรอ แมคควีน, อลิสัน 2555 1 สันสกฤต

3375 ลูบคมกำมเทพ เชนำ 2555 1 พิมพ์ค ำ

3376 เล่นค ำอ ำนำจ : ฉันทลักษณ์แลผ่ำนบ้ำนเมืองร่วมสมัย ไพวรินทร์ ขำวงำม ... [และคนอ่ืนๆ] 2555 1 สำมสหำย

3377 เล่ห์รักในรอยแค้น แพรใบเฟิร์น 2555 1 นกฮูก พับลิชช่ิง

3378 เล่ห์รักประดับใจ รอเบิร์ตส์, โนรำ 2555 1 แพรวส ำนักพิมพ์

3379 เล่ห์รักลวงใจ จันทร์กระจ่ำง. 2555 1 อินเลิฟ พับลิชช่ิง

3380 เล่ห์ร้ำยซ่อนรัก ปำริดำ. 2555 1 อินเลิฟ

3381 เล่ห์ร้ำยเพลิงพิศวำส กรวรินทร์. 2555 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

3382 เล่ห์วิวำห์ นภัสรพี 2555 1 ธรำธร

3383 เล่ห์เหล่ียมอสูร สลิลฉัตร. 2555 1 ธรำธรพับลิเคช่ัน

3384 เล่ำเร่ืองจำกเรือนคล่ัง กิติกร มีทรัพย์ 2555 1 มติชน

3385 เล่ำเร่ืองบำงกอก ฉบับสมบูรณ์ ส. พลำยน้อย. 2555 3 พิมพ์ค ำ

3386 โลกของหนูแหวน (ภำคก่อนวัยรุ่น) ศรำวก 2555 1 มติชน

3387 โลกของหนูแหวน (วัยซน) ศรำวก 2555 1 มติชน

3388 โลกคู่ขนำนหลังประตูบำนน้ัน โมน สวัสด์ิศรี. 2555 2 มติชน

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  155         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3389 โลกประหลำดในประวัติศำสตร์ควำมเศร้ำ ศิริวร แก้วกำญจน์ 2555 1 ใบไม้ป่ำ

3390 โลกเล่ำละคร พิเชษฐ์ศักด์ิ โพธ์ิพยัคฆ์ 2555 3 มติชน

3391 วชิรญำณวิเศษฉบับปีใหม่ วชิรญำณวิเศษฉบับเฉลิมพระชนม์พรรษำ วชิรญำณสโมสร - 2555 1 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ

3392 วรรณคดีศึกษำ องอำจ โอ้โลม 2555 3 ทริปเพ้ิล กรุ๊ป

3393 วังแตก กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมำกูร. 2555 2 ดอกหญ้ำ 2000

3394 วังวนอสูร รมย์ธีรำ. 2555 1 Venusplus2010

3395 วันท่ีรู้สึกดีๆ GPEN 2555 1 สำรคดี

3396 วันส ำคัญของไทย ฐิติรัตน์ เกิดหำญ. 2555 2 สกำยบุ๊กส์

3397 วันส ำคัญในรอบ 1 ปีท่ีคนไทยต้องรู้ ธวัลกร ฉัตรำธรรม, บรรณำธิกำรเรียบเรียง 2555 2 แพรธรรม

3398 วัยใสหัวใจโขน ภูผำ 2555 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3399 วำดภำพตำมพ่อ กฤษณะ กำญจนำภำ 2555 1 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงฯ

3400 วำดรักกลำงตะวัน น้ ำฟ้ำ 2555 1 อรุณ

3401 วำยร้ำยยอดรัก ใบบัว. 2555 1 ทวีสำส์น

3402 วำรสำรศิลปิน - 2555 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3403 วิเครำะห์ภำพสะท้อนสังคมไทยจำกเร่ืองส้ันท่ีได้รับรำงวัลพำนแว่นฟ้ำ พ.ศ.2550-2553 Qin, Hongbo. 2555 2 -

3404 วิชำ 50 เล่มเกวียน. เล่ม 2 สฤณี อำชวำนันทกุล 2555 2 โอเพ่นบุ๊กส์

3405 วิชำชูใจ (ส่ิงท่ีคนอ่ืนสอนผม) อีแร้ง 2555 3 มติชน

3406 วิถีไทยในเงำอำเซียน ปิยมิตร ปัญญำ 2555 3 มติชน

3407 วินทร์ เลียววำริณ คุยกับหนอน 2 วินทร์ เลียววำริณ. 2555 1 113

3408 วิมำนดิน กำญจนำ นำคนันทน์. 2555 1 พลอยจันท์

3409 วิวำห์พ่ำยสวำท ธีรสำ. 2555 1 อินเลิฟ

3410 วิวำห์ร้ำยวิวำทรัก รัตนเพทำย. 2555 1 อินเลิฟ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  156         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3411 วีรกรรมพระเจ้ำตำกสิน มหำบุรุษกู้แผ่นดินสยำม ภำสกร วงศ์ตำวัน 2555 1 นำนำส ำนักพิมพ์

3412 วีรบุรุษผู้สำบสูญ ริออร์แดน, ริค 2555 2 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

3413 เวียงสนธยำ เจ้ำส ำรำญ 2555 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

3414 ไวท์แฟง ลอนดอน, แจ๊ค 2555 1 เรียงรัน

3415 ไวยำกรณ์ภำษำไทยถ่ินเหนือ สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ 2555 5 ชอบพิมพ์

3416 ศพใต้เตียง สรจักร ศิริบริรักษ์ 2555 1 มติชน

3417 ศักด์ิศรีวรรณกรรม ศักด์ิศรี แย้มนัดดำ, 2473-2545. 2555 1 โครงกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,

3418 ศัพท์พ้ืนฐำน 3 ภำษำ จีน-ไทย-อังกฤษ ยงชวน มิตรอำรี 2555 3 เกลอเรียน

3419 ศัพท์ระดับ 5 ภำษำญ่ีปุ่นส ำหรับ JLPT โทเคียว 2555 2 เกลอเรียน

3420 ศัพท์หมวดไทย-ญ่ีปุ่น 4000 ค ำ จำรุวรรณ ตันติคงพันธ์ 2555 1 ทฤษฎี

3421 ศัพท์หมวดไทย-ญ่ีปุ่น 4000 ค ำ จำรุวรรณ ตันติคงพันธ์ 2555 1 ทฤษฎี

3422 ศำสตร์แห่งวรรณคดีคือตรีศิลป์ : ทฤษฎี สุนทรียะ สังคม - 2555 3 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

3423 ศิโรำบรักมำเฟียร้ำย ชมพูพันธ์ุทิพย์. 2555 1 ไลต์ออฟเลิฟ

3424 ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้ำนไทย นฤทธ์ิ วัฒนภู 2555 2 วำดศิลป์

3425 ศิลปะสมัยรัชกำลท่ี 9 : นิทรรศกำรศิลปะไทยเท่ จำกท้องถ่ินสู่อินเตอร์ - 2555 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

3426 ศิลปำชีพ : พระหัตถ์ท่ีทรงงำนเพ่ือแผ่นดิน - 2555 1 แปลน โมทิฟ

3427 ศิษย์รักเชอร์ล็อก โฮมส์ คิง, ลอรี อำร์ 2555 1 ไครม์แอนด์มิสทรี

3428 ศึกเก้ำทัพ : ธ ำรงรัฐ พิพัฒน์สยำม วงเดือน นำรำสัจจ์. 2555 2 บริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

3429 สงครำม 9 ทัพ มหำยุทธ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รวมศักด์ิ ไชยโกมินทร์. 2555 1 มติชน

3430 สงครำมชิงพิภพ เว็บเบอร์, เดวิด 2555 1 นกฮูก

3431 สงครำมในประวัติศำสตร์ไทย พิมำน แจ่มจรัส. 2555 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

3432 สถำบันกษัตริย์ในกฎมณเทียรบำล วรพร ภู่พงศ์พันธ์ุ 2555 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  157         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3433 สนำมเด็กเล่น พรชัย แสนยะมูล. 2555 1 ไม้ยมก

3434 สโนว์ไวท์ & พรำนป่ำในศึกมหัศจรรย์ เบลก, ลีล่ี. 2555 1 Spell

3435 สมกำรเป้ือนเลือด ฮิงำชิโนะ, เคโกะ, ค.ศ. 1958- 2555 1 บริษัท ทำเลนต์ วัน จ ำกัด

3436 สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช : พระมหำกษัตริย์ผู้สนพระทัยและองค์อุปถัมภ์กำรศึกษำ... ภูธร ภูมะธน. 2555 2 สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์ฯ

3437 สมเด็จพระเพทรำชำ กษัตริย์ผู้ต่อต้ำนอำรยธรรมตะวันตก เกริกฤทธี ไทคูนธนภพ 2555 4 สยำมควำมรู้

3438 สมเด็จพระศรีสวรินทิรำบรมรำชเทวี พระพันวัสสำอัยยิกำเจ้ำ รำชนำรีเสำเอกแห่งรำชวงศ์จักรี เปรม ปุรฉัตรีย์ 2555 2 ดอกหญ้ำ 2000

3439 สมุดบันทึกมนตร์ด ำ เยว่อ้ิงหลี 2555 3 Spell

3440 สยบรักคำสโนวำ พรรณเลขำ. 2555 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

3441 สยำมประเทศในมุมมองของฝร่ังเศส ชุมพล รักงำม, แปลและเรียบเรียง 2555 2 บุ๊คไดมอนด์

3442 สยำมยำมเปล่ียน(ไม่)ผ่ำน : ชุมนุมปำฐกถำ 70 ปี ชำญวิทย์ เกษตรศิริ ธงชัย วินิจจะกูล ... [และคนอ่ืนๆ] 2555 2 ฟ้ำเดียวกัน

3443 สร้อยสะบันงำน อุมำริกำร์ 2555 1 พิมพ์ค ำ

3444 สวมรอยตำย กำร์ดเนอร์, ลิซ่ำ 2555 1 น้ ำพุ

3445 สะใภ้รับจ้ำง อ่ิมอุ่น 2555 1 เดซ่ี

3446 สักคู่กับคุณครูโหล ดำวสอง 2555 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3447 สัตวนิยำย ส. พลำยน้อย. 2555 3 ยิปซี

3448 สัตว์หิมพำนต์ : จินตนำกำรแห่งแดนทิพย์ สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์. 2555 2 เทนเดอร์ ทัช

3449 สัมภำษณ์หม่อมเจ้ำหญิงจงจิตรถนอม ดิศกุล (ฉบับปรับปรุง) ส. ศิวรักษ์ 2555 2 สยำมปริทัศน์

3450 สำบสมิง. เล่ม 1, ตอนดงด ำ บุหลัน รันตี 2555 1 บ้ำนหนังสือ

3451 สำยธำรตรีศิลป์นิพนธ์ - 2555 2 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

3452 สำระภำพ น้ิวกลม 2555 1 KOOB

3453 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว. เล่ม 36 - 2555 1 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ

3454 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว. เล่ม 37 - 2555 1 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  158         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3455 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว... - 2555 1 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ

3456 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว... - 2555 1 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ

3457 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว… - 2555 1 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ

3458 สำรำนุกรมวัฒนธรรมและอำหำรจังหวัดสตูล - 2555 2 วิทยำลัยชุมชนสตูล

3459 ส ำลักบ้ำนเกิด ชำติ ภิรมย์กุล 2555 2 มติชน

3460 ส่ิงแรกในสยำม โกสินทร์ รตนประเสริฐ 2555 5 ยิปซี กรุ๊ป

3461 สิเน่หำกรงมำร วิณธำรำ. 2555 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

3462 ส่ือรักร้อยใจ แบรดลีย์, เซเลสต์. 2555 1 แก้วกำนต์

3463 สุ(ข)นัขคอนโด คำมิน คมนีย์ 2555 1 แพรวเยำวชน

3464 สุดทำงรอด เกดำ, ฟำบิโอ 2555 2 สันสกฤต

3465 สุดยอดตลอดซอย ชมัยภร แสงกระจ่ำง. 2555 1 คมบำง

3466 สุดยอดเมืองไทยมีอะไรเป็นท่ีสุด - 2555 2 บุ๊คส์ ทู ยู

3467 สุดหัวใจเจ้ำภูผำ อุมำรตี 2555 1 พิมพ์ค ำ

3468 สุภำพบุรุษหอพัก นันทนำ วีระชน. 2555 1 แสงดำว

3469 เส้นสมมุติ วินทร์ เลียววำริณ. 2555 1 113

3470 เส้นสำยลวดลำย : ลำยไทยวิจิตร กิตติพงษ์ ต่อสวย 2555 1 สกำยบุ๊กส์

3471 เสน่หำนำงฟ้ำ ชินณิตำ. 2555 1 อินเลิฟ

3472 เสน่หำวิวำห์ป่วน มัฑศิกำญจน. 2555 1 จอย บุ๊คคลับ

3473 เสน่หำแสนพยศ มำยดำร์ล่ิง. 2555 1 วำว บุ๊คคลับ

3474 เสริมประสบกำรณ์ควำมรู้เก่ียวกับอำเซียน - 2555 2 คิดดีคิดส์

3475 เสียกรุงศรีอยุธยำคร้ังท่ี 2 เกริกฤทธิ ไทคูนธนภพ 2555 2 สยำมควำมรู้

3476 เสียแผ่นดินกรุงศรีอยุธยำคร้ังท่ี 1 และ 2 จิตรสิงห์ ปิยะชำติ 2555 2 ยิปซี
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  159         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3477 เสือ รพัด 2555 1 Sugar Beat

3478 เส้ือโค้ต นิโคไล, โกโกล 2555 2 สมมติ

3479 เสือล่องวำรี อุเทน วงศ์จันดำ 2555 2 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงฯ

3480 แสงตะวันส่องใจ พรรณสิริ 2555 1 อรุณ

3481 แสงรักจำกสำยฟ้ำ ดวงตะวัน. 2555 1 ดวงตะวัน

3482 แสงและเสียงของอักษร กรัสนัย โปรชำติ 2555 1 มติชน

3483 โสเภณีร้อยล้ำน แรกอรุณ. 2555 1 ธรำธร พับลิเคช่ัน

3484 หญ้ำแพรกดอกมะเขือและเรือน้อย ว. วินิจฉัยกุล. 2555 1 ทรีบีส์

3485 หญิงสำวผู้ฝันถึงกวีและเร่ืองส้ันอ่ืนๆ ฮำร์ด้ี, โธมัส 2555 2 สมมติ

3486 หน้ำต่ำง ภพ เบญญำภำ 2555 2 ศิรำภรณ์บุ๊คส์

3487 หน้ำต่ำงบำนแรก กฤษณำ อโศกสิน. 2555 2 แสงดำว

3488 หน้ีค้ำงช ำระ บุษยมำส. 2555 1 แสงดำว

3489 หน้ีรักไวเนอร่ี ขวัญข้ำว. 2555 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

3490 หน้ีร้ำยพ่ำยรัก รัตน์มณี. 2555 1 เขียนฝัน

3491 หน่ึงนำรีลิขิตบัลลังก์ เกรเกอร่ี, ฟิลิปปำ 2555 1 มติชน

3492 หน่ึงศตวรรษในสยำม ค.ศ.1828-ค.ศ.1928 - 2555 1 อินเตอร์ พับลิชช่ิง เอ็นเตอร์ไพรส์

3493 หนุ่มหน่ำยคัมภีร์ สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2555 1 ดรีม แคทเชอร์

3494 หมำหัวคน วิภำส ศรีทอง 2555 1 มติชน

3495 หมีตัวใหญ่ท่ีสุด วอร์ด, ลินด์ 2555 1 มูลนิธิเอสซีจี

3496 หรรษำรำตรี เชคสเปียร์, วิลเลียม. 2555 3 แพรวส ำนักพิมพ์

3497 หลงไฟเสน่หำ ปัณย์ดำว. 2555 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

3498 หลักกำรอ่ำนกำรเขียนค ำไทย รสริน ดิษฐบรรจง 2555 5 สุวีริยำสำส์น



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  160         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3499 หลักเกณฑ์กำรทับศัพท์ภำษำฝร่ังเศส รำชบัณฑิตยสถำน. 2555 2 รำชบัณฑิตยสถำน.

3500 หลักภำษำไทย : ฉบับนักเรียนนักศึกษำ วันเพ็ญ เทพโสภำ 2555 5 พ.ศ. พัฒนำ

3501 หลุมพยำบำท แอดเลอร์-โอลเซน, ยูซี 2555 1 แปลน พร้ินต้ิง

3502 ห้วงยำมแห่งควำมพ่ำยแพ้ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2555 1 สำมัญชน

3503 ห้วงรักทะเลใจ แดร์, เทสซำ. 2555 1 แก้วกำนต์

3504 ห้วงรักเทพบุตรมำร มธุกร. 2555 1 แสนรัก

3505 ห้วงรักแรงแค้น บรำวน์, แซนดรำ 2555 1 แพรส ำนักพิมพ์

3506 หวำนใจเจ้ำพ่อ รำมิลยำ. 2555 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

3507 ห้องเรียนเขียนเร่ือง ศรีเฉลิม สุขประยูร 2555 1 แสงดำว

3508 ห้องเรียนภำษำเกำหลี วิทิยำ จันทร์พันธ์. 2555 2 อมรินทร์

3509 หัวโขน : สมบัติศิลป์ แผ่นดินไทย - 2555 1 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย

3510 หัวใจขบถรัก อัคนียำ. 2555 1 วำว บุ๊คคลับ

3511 หัวใจของเจมส์ พิตเชอร์, แอนนำเบล 2555 3 แปลน พร้ินต้ิง

3512 หัวใจพำลรัก โพธ์ิทะเล. 2555 1 จอย บุ๊คคลับ

3513 หัวใจห้องท่ีห้ำ อังคำร จันทำทิพย์ 2555 2 ผจญภัยส ำนักพิมพ์

3514 เหมืองแร่ ฉบับสมบูรณ์ อำจินต์ ปัญจพรรค์. 2555 1 มติชน

3515 เหย่ียวมำรสะท้ำนสิบทิศ หวงอ้ี 2555 4 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

3516 เหล่ียมรักจำรชน ดำหลำ. 2555 1 บงกช พับลิชช่ิง

3517 เหล่ือมไหม ลำยเหมย ประภัสสร เสวิกุล, 2491- 2555 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3518 อขิทโร. มหำคุรุเทวำ ปรัยวสำน วรรณวรรธน์. 2555 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

3519 อนำคด อดิศร ไพรวัฒนำนุพันธ์ 2555 2 มติชน

3520 อนุกรมรำชำศัพท์ ฉบับสมบูรณ์ เรืองอุไร อินทรประเสริฐ 2555 3 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  161         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3521 อภิธำนศัพท์ต ำนำนเร่ืองเล่ำและนิทำนปรัมปรำจำกท่ัวโลก ดำณุภำ ไชยพรธรรม 2555 4 แพรธรรม

3522 อมตะนิทำนชำดก 500 เร่ือง ธมฺมวโรภิกขุ 2555 2 มันตรำ

3523 อมนุษยนิยำย ส. พลำยน้อย. 2555 1 ยิปซี

3524 อรรถศำสตร์เบ้ืองต้น สุริยำ รัตนกุล 2555 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยมหิดล

3525 อรุณสวัสด์ิสนธยำ นทธี ศศิวิมล 2555 1 มติชน

3526 อสูรร้ำยจ ำนนรัก ปัญณวีย์. 2555 1 แสนรัก

3527 อสูรเริงไฟ นำวิกำ. 2555 1 แสงดำว

3528 ออกไปข้ำงใน นฆ ปักษนำวิน 2555 1 มติชน

3529 อ้อนรักมำเฟีย มิรำ. 2555 1 สมำร์ทบุ๊ค

3530 อ้อมอกแผ่นดิน : รวมกวีนิพนธ์เพ่ือชีวิตและส่ิงแวดล้อม สวรรค์ แสงบัลลังค์ 2555 3 ออฟเซ็ท

3531 อักขรำภิธำนศัพท์รำมเกียรต์ิ - 2555 2 ศูนย์ศึกษำภูมิปัญญำไทยในรำมเกียรต์ิ

3532 อักขรำภิธำนศัพท์รำมเกียรต์ิ - 2555 2 ศูนย์ศึกษำภูมิปัญญำไทยในรำมเกียรต์ิ

3533 อักษรธรรมล้ำนนำ เรืองเดช ปันเข่ือนขัติย์ 2555 1 บริษัท จรัลสนิทวงศ์กำรพิมพ์ จ ำกัด

3534 อัครศิลปินแห่งแผ่นดินสยำม ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ. 2555 2 สถำพรบุ๊คส์

3535 อัฏฐสุตรำ วินทร์ เลียววำริณ. 2555 1 113

3536 อัตลักษณ์ของนักศึกษำชำวจีนท่ีศึกษำในประเทศไทย : กรณีศึกษำมหำวิทยำลัย... Zhong, Lan. 2555 2 -

3537 อันเน่ืองมำแต่พจนำนุกรมค ำเก่ำในภำษำไทย ฉบับชะเลยสัก วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณำธิกำร 2555 2 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)

3538 อัสวัค รำชันย์แห่งควำมมืด วรรณวรรธน์. 2555 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

3539 อำถรรพณ์ภูหินร่องกล้ำ อ ำนวย อินทรรักษ์. 2555 1 บ้ำนหนังสือ

3540 อ่ำนเถิดชำวไทย กนกพรรณ เหตระกูล 2555 1 แพรว ส ำนักพิมพ์

3541 อิจิโตะ คุณหมอหัวใจเทวดำ นัตสึคำวะ, โซสุเกะ 2555 1 แพรวส ำนักพิมพ์

3542 อีก้อ - 2555 1 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร กระทรวงฯ



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  162         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3543 อีสำ สีฟ้ำ. 2555 1 อักษรโสภณ

3544 อีสำนบ้ำนเฮำ วีระศักด์ิ จันทร์ส่งแสง 2555 2 สำรคดี

3545 อุดมกำรณ์เฉียดนรก แคลนซ่ี, ทอม 2555 1 วรรณวิภำ

3546 อุทกภัยพิลำป อภินันท์ นำคเกษม 2555 2 อรุณวิทยำ

3547 เอเร็ค เร็กซ์. กับควำมลับแห่งอำโชนำ คิงสลีย์, แคซำ 2555 1 อ่ิมอ่ำน

3548 เอ้อระเหยลอยคอ จันทรำ รัศมีทอง 2555 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3549 เอ้ืองม่ำนฟ้ำ อ.ไชยวรศิลป์ 2555 1 ปอย ในเครือ "บ้ำนมงคล"

3550 แอ่งน้ ำกลำงทะเลทรำย น้ิวกลม 2555 1 มติชน

3551 แอนิมอล ฟำร์ม สงครำมกบฏของสรรพสัตว์ ออร์เวลล์, จอร์จ, ค.ศ. 1903-1950 2555 2 ส ำนักหนังสือไต้ฝุ่น

3552 ไอรักในดวงใจ สเปนเซอร์, ลำเวิร์ล 2555 1 แพรส ำนักพิมพ์

3553 ฮ่ ำฮิฮ่ ำไฮ ประพันธ์ ศรีสุตำ 2555 1 วิสคอมเซ็นเตอร์

3554 โฮ่งเหมียวเก่ียวรัก นภำสรร 2555 1 พิมพ์ค ำ

3555  รักน้ี(ไม่)มีเวทมนตร์ ปริญญ์ 2554 1 แจ่มใส

3556 1,200 สุภำษิตส ำนวนไทย ศุภิสรำ ปุนยำพร 2554 3 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

3557 100 เร่ืองล้ ำสมัยในสยำม ศิริญญำ สุจินตวงษ์ 2554 1 อมรินทร์

3558 100 แรกมีในสยำม โรม บุนนำค. 2554 1 สยำมบันทึก

3559 100 เอกสำรส ำคัญ : สรรพสำระประวัติศำสตร์ไทย - 2554 5 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)

3560 25 ปี กำรวิจำรณ์ "ค ำพิพำกษำ" ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ, บรรณำธิกำร 2554 2 ชมนำด

3561 5 มหำเจดีย์สยำม ประภัสสร์ ชูวิเชียร 2554 2 มิวเซียมเพรส

3562 50 วิธีของสำวซ่ำตำมหำรัก โฮล์มส์, ลูซี แอนน์ 2554 1 เพิร์ล

3563 6 แผ่นดิน ไทยน้อย. 2554 2 ฐำนบุ๊คส์

3564 60 ปี พระบำรมีปกฟ้ำ เน่ืองในวโรกำสบรมรำชำภิเษก 60 ปี กิติพงษ์ กิตยำรักษ์. 2554 4 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  163         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3565 7 Days วันพิพำกษำโลกำวินำศ ซี, ซัลลิแวน 2554 1 ละมุน

3566 7 แพร่ง กรวิก จันทรวงศ์ 2554 1 เรีอนปัญญำ 2010

3567 7 ย่ำนเก่ำในบำงกอก ศิริญญำ สุจินตวงษ์ 2554 1 อมรินทร์

3568 80 ชำดกคุณธรรมส ำหรับเยำวชน นิดดำ หงษ์วิวัฒน์. 2554 1 แสงแดดเพ่ือนเด็ก

3569 80 ปี อังคำร กัลยำณพงศ์ ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ, บรรณำธิกำร 2554 2 ชมนำด

3570 Beautiful darkness Garcia, Kami 2554 2 ปรำชญ์เปรียว

3571 Brother relation สัมพันธ์ลับผูกปมร้ำย TheLittleFinger 2554 1 แจ่มใส

3572 Ghostgirl homecoming เฮอร์ลีย์, ทอนยำ 2554 1 บลิส พับลิชช่ิง

3573 Ghostgirl lovesick เฮอร์ลีย์, ทอนยำ 2554 1 บลิส พับลิชช่ิง

3574 H.I.V.E. ตอนโรงเรียนเหล่ำวำยร้ำย วำลเดน, มำร์ค 2554 1 เพิร์ล

3575 Invitation only สวย เริด เชิด แสบ 2 ไบรอัน, เคต 2554 1 บลิส พับลิชช่ิง

3576 Model กำรจัดกำรศึกษำและแหล่งกำรเรียนรู้สร้ำงสรรค์ ถวัลย์ มำศจรัส. 2554 1 ธำรำอักษร

3577 Thai for daily use ฝึกพูดภำษำไทยไว้ใช้งำน กมลวัตร ณัฐวรำ 2554 5 เจ.บี.พับลิชช่ิง

3578 กรงรักพนันใจ รวิปรียำ. 2554 1 อินเลิฟ

3579 กระดูกของควำมลวง เรวัตร์ พันธ์ุพิพัฒน์ 2554 2 ในดวงใจ

3580 กระทิง ผักบุ้ง 2554 1 Sugar Beat

3581 กระบวนเล่นโขนจำกบทโขนสมัยรัตนโกสินทร์ จักรกฤษณ์ ดวงพัตรำ. 2554 1 ขอนแก่นกำรพิมพ์

3582 กรำบชีวิต ปรีดำ ข้ำวบ่อ. 2554 1 แม่ค ำผำง

3583 กรุงเก่ำเม่ือกำลก่อน ภำพถ่ำย 100 ปี พระนครศรีอยุธยำ อรรถดำ คอมันตร์ 2554 2 สยำม เรเนซองส์

3584 กรุงเก่ำเล่ำเร่ือง - 2554 1 มติชน

3585 กฤษฎำภินิหำรอันบดบังมิได้ คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538. 2554 1 ดอกหญ้ำ 2000

3586 กลเกมพิศวำส ธีรสำ. 2554 1 Venusplus2010
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  164         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3587 กลรักลวงใจ ณำรำ 2554 2 พิมพ์ค ำ

3588 กลลวงเล่ห์รัก ปำปำติกำ. 2554 1 ทัช

3589 กลลวงหัวใจ เภรี. 2554 1 อินเลิฟ

3590 กลลวงอสูรร้ำย รักตำภำ. 2554 1 บงกช พับลิชช่ิง

3591 กวีตำย กนกพงศ์ สงสมพันธ์ุ. 2554 2 นำคร

3592 ก-ฮ เท่ียวงำนวัด พุงกลม 2554 1 ประภำคำรพับลิชช่ิง

3593 กับดักทะเลทรำย คริสโตเฟอร์, ลูซ่ี 2554 1 เพิร์ล

3594 กับดักเสน่หำ นำงแก้ว 2554 1 Venuplus2010

3595 กัลปำวสำน พงศกร 2554 1 เพ่ิอนดี

3596 กำรกลับมำของบุตรผู้สุรุ่ยสุร่ำย : 8 เร่ืองส้ัน 10 บทกวี 8 นักเขียนรำงวัลโนเบล วิมล กุณรำชำ, แปล 2554 1 นำคร

3597 กำรกลับมำของสำวสองพันปี แฮกกำร์ด, เซอร์เฮนรี ไรเดอร์ 2554 2 บ้ำนมงคล

3598 กำรเขียนเพ่ือกำรส่ือสำร ภำคภูมิ หรรนภำ 2554 3 อินทนิล

3599 กำร์ตูนเทิดไท้องค์รำชันย์ รัชกำลท่ี 9. เล่มท่ี 1, พระคือพลังแห่งแผ่นดิน พุทธศักรำช 2489... สละ นำคบ ำรุง 2554 1 อมรินทร์คอมมิกส์

3600 กำร์ตูนเทิดไท้องค์รำชันย์ รัชกำลท่ี 9. เล่มท่ี 1, พระคือพลังแห่งแผ่นดิน พุทธศักรำช 2489... สละ นำคบ ำรุง 2554 3 อมรินทร์คอมมิกส์

3601 กำร์ตูนเทิดไท้องค์รำชันย์ รัชกำลท่ี 9. เล่มท่ี 1, พระคือพลังแห่งแผ่นดิน พุทธศักรำช 2489-... สละ นำคบ ำรุง 2554 1 อมรินทร์คอมมิกส์

3602 กำร์ตูนเทิดไท้องค์รำชันย์ รัชกำลท่ี 9. เล่มท่ี 2, เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม... สละ นำคบ ำรุง 2554 1 อมรินทร์คอมมิกส์

3603 กำร์ตูนเทิดไท้องค์รำชันย์ รัชกำลท่ี 9. เล่มท่ี 2, เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม... สละ นำคบ ำรุง 2554 2 อมรินทร์คอมมิกส์

3604 กำร์ตูนเทิดไท้องค์รำชันย์ รัชกำลท่ี 9. เล่มท่ี 3, มหำรำชกลำงใจชน พุทธศักรำช 2536-2550 สละ นำคบ ำรุง 2554 1 อมรินทร์คอมมิกส์

3605 กำร์ตูนเทิดไท้องค์รำชันย์ รัชกำลท่ี 9. เล่มท่ี 3, มหำรำชกลำงใจชน พุทธศักรำช 2536-2550 สละ นำคบ ำรุง 2554 2 อมรินทร์คอมมิกส์

3606 กำรเมืองเร่ืองเซอร์เรียล จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์ 2554 1 เครือข่ำยนักเขียนแห่งประเทศไทย

3607 กำรร่ำงภำพลำยไทย : ภำพไทย สุวัฒน์ แสนขัติ. 2554 1 วำดศิลป์

3608 กำรลุกไหม้ของไฟหินด ำ ชัยกร หำญไฟฟ้ำ 2554 1 แพรวส ำนักพิมพ์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  165         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3609 กำรอ่ำนและกำรวิจำรณ์เร่ืองส้ัน พัฒจิรำ จันทร์ด ำ 2554 2 สถำพรบุ๊คส์

3610 ก ำแพงใจ บำล็อก, แมร่ี 2554 1 แก้วกำนต์

3611 กีฏมนตรำ หมอกมุงเมือง 2554 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

3612 ก่ีเพ้ำ พงศกร 2554 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

3613 กีฬำพ้ืนเมืองไทยภำคกลำง : ศึกษำและวิเครำะห์ควำมเป็นมำ วิธีเล่น และคุณค่ำ ชัชชัย โกมำรทัต. 2554 1 สถำพรบุ๊คส์

3614 กีฬำพ้ืนเมืองไทยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษำและวิเครำะห์ควำมเป็นมำ วิธีเล่น... ชัชชัย โกมำรทัต. 2554 1 สถำพรบุ๊คส์

3615 กีฬำพ้ืนเมืองไทยภำคใต้ : ศึกษำและวิเครำะห์ควำมเป็นมำ วิธีเล่น และคุณค่ำ ชัชชัย โกมำรทัต. 2554 1 สถำพรบุ๊คส์

3616 กีฬำพ้ืนเมืองไทยภำคเหนือ : ศึกษำและวิเครำะห์ควำมเป็นมำ วิธีเล่น และคุณค่ำ ชัชชัย โกมำรทัต. 2554 1 สถำพรบุ๊คส์

3617 กุหลำบซ่อนกล่ิน เฟ่ืองนคร 2554 1 ดอกหญ้ำ 2000

3618 เก่งค ำสแลงญ่ีปุ่นสุดฮิป โนริโกะ, มำกิ 2554 2 ทฤษฎี

3619 เก็บไว้ในควำมทรงจ ำ แกมกำญน์ ศุภวรรณ 2554 1 ธงทองและธำรทอง จันทรำงศุ

3620 เกมกลเทพ. ตอนกลสิเน่หำ ช้องมำศ รำชภัณฑำรักษ์ 2554 1 อรุณ

3621 เกมกลเทพ. ตอนเกมรักต้องมนตร์ ช้องมำศ รำชภัณฑำรักษ์ 2554 1 อรุณ

3622 เกมกลเทพ. ตอนมำยำเทพ ช้องมำศ รำชภัณฑำรักษ์ 2554 1 อรุณ

3623 เกมพยำบำท พลอยไพลิน 2554 1 ส ำนักพิมพ์ลีลำวดี ไลท์

3624 เกมล่ำชีวิต 2 : ปีกแห่งไฟ คอลลินส์, ซูซำน 2554 1 โพสต์บุ๊กส์

3625 เกมส์รักเล่ห์เสน่หำ นริน. 2554 1 อิงอร

3626 เกรเกอร์กับค ำพยำกรณ์แห่งเบน คอลลินส์, ซูซำน 2554 1 แพรวเยำวชน

3627 เกรเกอร์กับค ำสำปของสัตว์เลือดอุ่น คอลลินส์, ซูซำน 2554 1 แพรวเยำวชน

3628 เกรเกอร์กับเคร่ืองหมำยแห่งควำมลับ คอลลินส์, ซูซำน 2554 1 แพรวเยำวชน

3629 เกรเกอร์กับดินแดนใต้พิภพ คอลลินส์, ซูซำน 2554 1 แพรวเยำวชน

3630 เกรเกอร์กับรหัสแห่งกรงเล็บ คอลลินส์, ซูซำน 2554 1 แพรวเยำวชน

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  166         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3631 เกร็ดพงศำวดำรกรุงธนบุรี ล ำจุล ฮวบเจริญ. 2554 2 ดวงกมลพับลิชช่ิง

3632 เกำะท่ีมีมนุษย์ล้อมรอบ ขวัญยืน ลูกจันทร์ 2554 2 เมธีแมวส ำนักพิมพ์

3633 เกำะโลมำสีน้ ำเงิน โอเดลล์, สก๊อตต์. 2554 1 มติชน

3634 เกิลส์แอนด์อะดอลล์ ดร. ป๊อป. 2554 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3635 แก้วตำพ่ี นิตยำ นำฏยะสุนทร 2554 1 พิมพ์ค ำ Gold

3636 ขณะท่ีคุณก ำลังอ่ำนอยู่น้ีก็สำยไปแล้ว นำมปำกกำบอช 2554 1 บลิส พับลิชช่ิง

3637 ขนมชุบลูก จันทรำ รัศมีทอง 2554 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3638 ขบถสำวกับรอยสักมังกร ลำร์สัน, สต๊ีก 2554 2 เพิร์ล

3639 ขบวนกำรนกกำงเขน เทรอแอรน์, มำดแลน. 2554 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3640 ขมังเวทล่ำสังหำร 5 กิดเดนส์ 2554 1 มติชน

3641 ขย้ ำพยัคฆรำช แคลนซ่ี, ทอม 2554 2 วรรณวิภำ

3642 ของเก่ำเรำ(ไม่)ลืม สรศัลย์ แพ่งสภำ 2554 1 สำรคดี

3643 ขอเพียงใจจันทร์ ภัสรสำ 2554 1 แจ่มใส

3644 ข้ำงหลังภำพ กุหลำบ สำยประดิษฐ์. 2554 1 ดอกหญ้ำ ๒๕๔๕

3645 ขุนศึก (ฉบับสมบูรณ์) ไม้ เมืองเดิม. 2554 4 ศรีปัญญำ

3646 ขุมสมบัติพรำยทะเล ดอว์น, เพียเร็ตตำ 2554 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3647 เขมรรบไทย ศำนติ ภักดีค ำ. 2554 2 มติชน

3648 เขียนทำงรัก ปภำดำ 2554 1 อินเลฟ

3649 คชำปุระ พงศกร 2554 1 เพ่ิอนดี

3650 คณะเพนกวินของคุณป็อปเปอร์ แอตวอเทอร์, ริชำร์ด 2554 1 แพรวเยำวชน

3651 คดีปริศนำรำชำผักดอง พรอมิทเซอร์, รีเบกก้ำ 2554 2 เพิร์ล

3652 คน(ไม่)เหมือนกัน ชำติณรงค์ วิสุตกุล 2554 2 บ้ำนวำรสำร
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  167         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3653 คนกรุงเก่ำเล่ำเร่ือง มำโนช พุฒตำล 2554 1 openbooks

3654 คนข่ีเสือ ภวำนี ภัฏฏำจำรย์ 2554 1 บุ๊กเน็กซต์

3655 คนในเงำ : อ ำลำ...เด็กหญิงต้นข้ำว ยอดระบ ำ สุวิชำนนท์ รัตนภิมล 2554 1 นำครมีเดีย

3656 คนในป่ำ วัธนำ บุญยัง. 2554 1 บ้ำนหนังสือ

3657 คนพ่นพิษ กลำส, ลิลเลียน 2554 1 คีรีบูน

3658 คมเพชณฆำต แคลนซ่ี, ทอม 2554 1 วรรณวิภำ

3659 ครอบครัวคุณธรรม : คู่มือกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสถำบันครอบครัว สำยฤดี วรกิจโภคำทร, หัวหน้ำโครงกำร 2554 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงฯ

3660 ครอบครัวแห่งมหำสมุทร วีสส์, โยฮันน์ ดำวิด 2554 1 ฟรีฟอร์ม

3661 ควำมเงียบของลัยลำ : รวมเร่ืองส้ัน จรรยำ อ ำนำจพันธ์ุพงศ์ 2554 1 แพรวส ำนักพิมพ์

3662 ควำมเป็นมำคนอีสำน : ในเหตุกำรณ์ส ำคัญของประวัติศำสตร์ ไผท ภูธำ 2554 1 สุขภำพใจ

3663 ควำมมหัศจรรย์คร้ังย่ิงใหญ่ ศิริวร แก้วกำญจน์ 2554 2 Pajonphai publishing

3664 ควำมรู้ในประวัติศำสตร์ไทย. เล่ม 1 : ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน 2554 2 รำชบัณฑิตยสถำน

3665 ควำมลับของต้นกล้วย นัฐฌธรน์ คงษร 2554 2 บริสุทธ์ิกำรพิมพ์

3666 ควำมสุขของพ่อ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. 2554 2 บริษัท พี.วำทิน พับลิเคช่ัน จ ำกัด

3667 ควำมสุขของสมเด็จพระเทพฯ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. 2554 1 พี.วำทิน พับลิเคช่ัน

3668 ควำมสุขผลิใบในทุกเช้ำ : ควำมเรียงชีวิตของผู้เขียนนกทุกตัวมีฟ้ำให้บิน ปะกำรัง. 2554 1 แพรว

3669 ควำมสุขส ำคัญท่ีใจ อ ำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่ำพงศ์. 2554 1 บุ๊กเน็กซต์

3670 ค ำกริยำภำษำญ่ีปุ่นในชีวิตประจ ำวัน นพพิชญ์ ประหว่ัน. 2554 2 ทฤษฎี

3671 ค ำใต้ในค ำกำพย์ ประพนธ์ เรืองณรงค์ 2554 2 เรือนปัญญำ 2010

3672 ค ำไทยท่ีมักใช้ผิด ตระกำร เอ่ียมตระกูล 2554 2 คล่ืนอักษร

3673 ค ำสำปร้ำนเบเกอรี มูรำคำมิ, ฮำรูกิ 2554 1 ก ำมะหย่ี

3674 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 22, ลูกศรพิษ โยโคมิโซะ, เซชิ 2554 1 บลิส พับลิชช่ิง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  168         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3675 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 23, รำชินีโพด ำ โยโคมิโซะ, เซชิ 2554 1 บลิส พับลิชช่ิง

3676 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 24, ขำวกับด ำ โยโคมิโซะ, เซชิ 2554 1 บลิส พับลิชช่ิง

3677 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 25, คริสต์มำสซำตำน โยโคมิโซะ, เซชิ 2554 1 บลิส พับลิชช่ิง

3678 คิวปิดตัวกวนป่วนรัก สุธิสำ วงษ์อยู่ 2554 1 อรุณ

3679 คึกฤทธ์ิ ท่ีสุดของควำมเป็นไทย - 2554 1 ดอกหญ้ำ 2000

3680 คึกฤทธ์ิวิจำรณ์นักเขียน ทองแถม นำถจ ำนง 2554 1 แม่ค ำผำง

3681 คืน โคเบน, ฮำร์ลำน 2554 1 แพรวส ำนักพิมพ์

3682 คืนชีวิตสู่ห้วงสงบภำยใน ธอโร, เฮนร่ี เดวิด, ค.ศ. 1817-1862. 2554 1 ฟรีฟอร์ม

3683 คุณชำยธรำธร ณำรำ 2554 1 พิมพ์ค ำ

3684 คุณชำยปวรรุจ ร่มแก้ว 2554 1 พิมพ์ค ำ

3685 คุณชำยพุฒิภัทร เก้ำแต้ม 2554 2 พิมพ์ค ำ

3686 คุณชำยรณพีร์ แพรณัฐ 2554 1 พิมพ์ค ำ

3687 คุณชำยรัชชำนนท์ ซ่อนกล่ิน 2554 1 พิมพ์ค ำ

3688 คุณปู่แว่นตำแตก ชมัยภร แสงกระจ่ำง 2554 2 คมบำง

3689 คู่แค้นของเอลิซำเบธท่ี 1 เอริคสัน, แครอลล่ี 2554 1 โพสต์บุ๊กส์

3690 คู่บำรมี ภัคทีฆวิณห์ุ ไอศูรย์ยศพสุธีร์ 2554 1 ปรำชญ์

3691 คู่ป่วนสืบคดีพิศวง หู้เสวียน 2554 7 เพิร์ล

3692 คู่สืบต่ำงภพ. ตอนท่ี 3, ผู้มำเยือนยำมสนธยำ นัตสึกิ, คุโจ 2554 1 บลิส พับลิชช่ิง

3693 คู่สืบต่ำงภพ. ตอนท่ี 4, ท่วงท ำนองควำมทรงจ ำ นัตสึกิ, คุโจ 2554 1 บลิส พับลิชช่ิง

3694 แค้นรักใยเสน่หำ ธีรสำ. 2554 1 เคล็ดไทย

3695 แค้นรักอสูร บัวบุษบำ 2554 1 เคล็ดไทย

3696 ใครๆ ก็เคยย่ีสิบ ณ วัฒน์ 2554 3 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  169         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3697 ฆ่ำจัดฉำก แมนเคล, เฮนนิง 2554 1 ไครม์แอนด์มิสทรี

3698 ฆำตกรออนไลน์ มิสเตอร์เพตส์ 2554 2 ไครม์แอนด์มิสทรี

3699 เงำดอกรัก ณินทิรำ 2554 1 เพ่ือนดี

3700 เงำพรำย แก้วเก้ำ. 2554 1 ทรีบีส์

3701 จงเหมย เด็กบ้ำนนอกผู้สร้ำงต ำนำนบัลเลต์จีน เบิร์นสไตน์, ริชำร์ด. 2554 1 สันสกฤต

3702 จดหมำยถึงเพ่ือน กนกพงศ์ สงสมพันธ์ุ. 2554 1 บ้ำนหนังสือ

3703 จดหมำยถึงลูกสำว แอนเจโล, มำยำ, ค.ศ. 1928- 2554 1 โพสต์บุ๊กส์

3704 จดหมำยหลวงอุดมสมบัติ อุดมสมบัติ (จัน), หลวง 2554 2 ศรีปัญญำ

3705 จอมขวัญจอมเถ่ือน แรกอรุณ. 2554 1 ทวีสำส์น

3706 จอมปรำชญ์แห่งกำรพัฒนำ - 2554 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือฯ

3707 จำกคึกฤทธ์ิถึงพนมเทียน ภรำดร ศักดำ. 2554 2 แสงดำว

3708 จำกง้ิววังหน้ำถึงโขนละครไทย ทัศนำ ทัศนมิตร 2554 2 แสงดำว

3709 จำกสยำมสู่ไทยแลนด์ : กำรเปล่ียนแปลงประเทศสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครำม นิจ อักษรำ 2554 1 ก้ำวแรก พับลิชช่ิง

3710 จำรชนรัก จำรกรรมหัวใจ จรดปลำยรุ้ง. 2554 1 แสนรัก

3711 จ ำเลยรักอสูร ศุภมำลย์ 2554 1 ไลต์ออฟเลิฟ

3712 จิตรกรรมฝำผนังวัดคงคำรำม น.ณ ปำกน้ ำ. 2554 1 เมืองโบรำณ

3713 จิตรกรรมพระรำชประวัติรัชกำลท่ี 5 เอนก นำวิกมูล. 2554 2 แสงดำว

3714 จินดำมณี : ฉบับพระโหรำธิบดีแต่งคร้ังแผ่นดินสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชและฉบับ... - 2554 3 เพชรกะรัต

3715 จิม เด็กชำยบนหลังคำ โดเฮอร์ตี, เบอร์ลี 2554 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3716 จุมพิตลิขิตรัก ฟินน์, อเล็กซ์ 2554 1 ปรำชญ์เปรียว

3717 เจ้ำจันทร์ผมหอม : นิรำศพระธำตุอินทร์แขวน มำลำ ค ำจันทร์. 2554 1 เคล็ดไทย

3718 เจ้ำน้อยฟอนเติลรอย เบอร์เนตต์, ฟรำนเซส ฮอดจ์สัน, ค.ศ. 1849-1924.2554 1 คลำสสิก
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  170         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3719 เจ้ำนำง ณำรำ 2554 1 พิมพ์ค ำ

3720 เจ้ำบ้ำน เจ้ำเรือน แก้วเก้ำ. 2554 1 ทรีบีส์

3721 เจ้ำบ่ำวโฮสต์ ชินำนำง. 2554 1 อินเลิฟ

3722 เจ้ำฟ้ำธรรมธิเบศ พระประวัติและพระนิพนธ์บทร้อยกรอง - 2554 3 เพชรกะรัต

3723 เจ้ำสำวของท่ำนลอร์ด บำล็อก, แมร่ี 2554 1 แก้วกำนต์

3724 เจ้ำสำวสวมรอย จันทร์ใจ. 2554 1 บลูไดมอนด์ 2010 พับลิชช่ิง

3725 เจ้ำสำวสวมรอย พิรฎำ. 2554 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

3726 โจรกรรมรักคนเถ่ือน ดำหลำ. 2554 1 บงกช พับลิชช่ิง

3727 ชนแหลก แคลนซ่ี, ทอม 2554 1 วรรณวิภำ

3728 ชมพูเบิกฟ้ำ สีฟ้ำ 2554 1 เพ่ือนดี

3729 ช่องว่ำงระหว่ำงเร่ืองรำวของเขำ สุปรีดี จันทะดี 2554 1 มีงำนบุ๊ก

3730 ช่ัวชีวิตพลเมืองช้ันสอง คุตเซีย, จอห์น แม็กซ์เวลล์ 2554 1 ฟรีฟอร์ม

3731 ช่ำงทองหลวงแห่งพระมหำกษัตริย์ รัฐกร มงคลธรรม 2554 1 บ้ำนรัก

3732 ชำร์ล็อตต์แมงมุมเพ่ือนรัก ไวท์, อี. บี. 2554 1 แพรวเยำวชน

3733 ชำวเข่ือน มนันยำ. 2554 1 ประพันธ์สำส์น

3734 ชินกำลมำลีนี พระรัตนปัญญำ 2554 1 ศรีปัญญำ

3735 ชีวิตงำมด้วยควำมดี : ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม นันท์ธนัตถ์ จิตประภัสสร 2554 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงฯ

3736 ชีวิตงำมด้วยควำมดี : ศำสตรำจำรย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ นันท์ธนัตถ์ จิตประภัสสร 2554 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงฯ

3737 ชีวิตงำมด้วยควำมดี : ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณนำยแพทย์ประเวศ วะสี นันท์ธนัตถ์ จิตประภัสสร 2554 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงฯ

3738 ชีวิตงำมด้วยควำมดี : ศำสตรำจำรย์ธำนินทร์ กรัยวิเชียร นันท์ธนัตถ์ จิตประภัสสร 2554 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงฯ

3739 ชีวิตงำมด้วยควำมดี : ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์เสม พร้ิงพวงแก้ว นันท์ธนัตถ์ จิตประภัสสร 2554 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงฯ

3740 ชีวิตงำมด้วยควำมดี : ศำสตรำจำรย์ระพี สำคริก นันท์ธนัตถ์ จิตประภัสสร 2554 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงฯ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  171         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3741 ชีวิตงำมด้วยควำมดี : ศำสตรำจำรย์เสน่ห์ จำมริก นันท์ธนัตถ์ จิตประภัสสร 2554 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงฯ

3742 ชีวิตจริงย่ิงกว่ำนิยำย : ระลึกถึง ชนิด สำยประดิษฐ์ จูเลียต คู่ชีวิต กุหลำย สำยประดิษฐ์… สุรพันธ์ สำยประดิษฐ์, บรรณำธิกำร 2554 1 สุขภำพใจ

3743 ช่ือบ้ำนนำมเมือง : จังหวัดเชียงใหม่มำจำกไหน? สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2554 2 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

3744 ชุมทำงพลอยแดง : นำฎกรรมของผองคนผู้ขุดค้นควำมฝัน ธงค์ วงษ์สวรรค์ 2554 1 สำมัญชน

3745 เชลยสำว (อำญำพิศวำส) ตะวันสีรุ้ง. 2554 1 อินลักค์

3746 เชอรับ องค์กรลับยอดนักสืบ. ตอนละเมอ มิวชำมอร์, โรเบิร์ต 2554 1 เพิร์ล

3747 เชอรับ องค์กรลับยอดนักสืบ. ตอนหักเหล่ียม มิวชำมอร์, โรเบิร์ต 2554 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

3748 ใช่เกลียดตะวันมันแสบตำ ผำด พำสิกรณ์ 2554 1 คเณศบุรี

3749 ซำตำนจ ำแล กันเกรำ 2554 1 อินลักส์

3750 ซำตำนสีน้ ำผ้ึง ศิริพัตรำ. 2554 1 สมำร์ทบุ๊ค

3751 ซำตำนเสน่ห์ร้ำย เวฬุฬี. 2554 1 อินเลิฟ

3752 ซำตำนอ้อนรัก วำรีร ำเพย. 2554 1 ล่ำฝันบุ๊ค

3753 ซำยำกะ สำวน้อยนักสืบ. ตอนท่ี 13, กระเป๋ำเดินทำงสีเขียวมะกอก จิโร, อำคำกะวำ. 2554 1 บลิส พับลิชช่ิง

3754 ซำยำกะ สำวน้อยนักสืบ. ตอนท่ี 14, เพลงกล่อมสีเทำเหลือบเขียว จิโร, อำคำกะวำ. 2554 1 บลิส พับลิชช่ิง

3755 ซีต้ำร์ล่ำหัวใจ นำงแก้ว. 2554 1 ส่ือวรรณกรรม

3756 เซ็ปติมัส ฮีป ปำฏิหำริย์หมำยเลขเจ็ด. เล่ม 6, ผจญศำสตร์มืด เสจ, แองจี 2554 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3757 โซ่เวรี ณำรำ 2554 1 พิมพ์ค ำ

3758 โซ่สีดอกไม้ นิมมำนรดี. 2554 1 อินเลิฟ

3759 ญ่ีปุ่นก้ำวกระโดด : พูดให้ง่ำยได้อย่ำงไร คำมิยะ, ทำเอโกะ 2554 2 ทฤษฎี

3760 ณ น้ิวกลม 2554 1 มติชน

3761 ดนตรีภำคใต้ : ศิลปิน กำรถ่ำยทอดควำมรู้ พิธีกรรมและควำมเช่ือ บุษกร บิณฑสันต์ 2554 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3762 ดมได อุดม แต้พำนิช 2554 1 อมรินทร์พร้ินต้ิง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  172         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3763 ดมได อุดม แต้พำนิช. 2554 1 อมรินทร์พร้ินต้ิง

3764 ดวงใจคนเถ่ือน โรสชมพู. 2554 1 อักษรศำสตร์ พับลิเคช่ัน

3765 ดวงใจในคล่ืนรัก ละเวงวัณฬำ 2554 1 อินเลิฟ

3766 ดวงใจอสูร บัวบุษบำ 2554 1 บลูไดมอนด์ 2010 พับลิชช่ิง

3767 ด่ังคล่ืนพิศวำส เภรี. 2554 1 อินเลิฟ

3768 ดำบรำชบุตร มำลำ ค ำจันทร์ 2554 1 เคล็ดไทย

3769 เด็กอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ำยนิดเดียว ศิวกำนท์ ปทุมสูติ. 2554 2 ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอำศรม

3770 เดอะไทม์แมชชีน เวลส์, เอช. จี. 2554 1 สมมิต

3771 เดอะเมดิเอเตอร์ I. ตอนรักเธอให้ตำย คำบอท, เม็ก 2554 1 แพรว

3772 เดอะสวอนทีฟส์ ต ำนำนรักหลังภำพเขียน คอสโตวำ, เอลิซำเบท 2554 1 แพรวส ำนักพิมพ์

3773 แด่ชำยหนุ่มและหญิงสำว พจนำ จันทรสันติ. 2554 1 Oh My God

3774 แดดเช้ำร้อนเกินกว่ำจะน่ังจิบกำแฟ จเด็จ ก ำจรเดช 2554 2 Pajonphai

3775 แดดเช้ำร้อนเกินกว่ำจะน่ังจิบกำแฟ จเด็จ ก ำจรเดช 2554 3 Pajonphai Pub.

3776 ต้นก ำเนิดเกิดต ำนำนส่ิงแรกแห่งสยำม ธีระวุฒิ ปัญญำ 2554 1 แฮปป้ีบุ๊ค

3777 ต้นไม้ ไข่ไก่ และหัวใจหกคะเมน ดรำเน็น, เวนเดอลิน แวน 2554 1 แพรวเยำวชน

3778 ตระเวนไพร ชำลี เอ่ียมกระสินธ์ุ. 2554 1 บ้ำนหนังสือ

3779 ตรำบส้ินเสน่ห์หำซำตำน ศิรินดำ-ธำรำ. 2554 1 อินลักค์

3780 ตลำดอำรมณ์ อุปถัมภ์ กองแก้ว 2554 1 แสงดำว

3781 ตำต่อตำตำยต่อตำย Child, Lee 2554 1 น้ ำพุ

3782 ตำมรอยประวัติศำสตร์เกำะรัตนโกสินทร์ สุพรรณี 2554 2 แสงดำว

3783 ตำมหำโจตัน คำมิน คมนีย์ 2554 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3784 ตำมหำสรวงสวรรค์ ศรินธร ภัศดำวงศ์ 2554 1 แพรวเยำวชน
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หน้าท่ี  173         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3785 ต ำนำนพระพุทธรูปล้ำนนำ : พลังปัญญำทำงควำมเช่ือและควำมสัมพันธ์กับท้องถ่ิน ปฐม หงษ์สุวรรณ 2554 1 โรงพิมพ์แม็กซ์พร้ินต้ิง (ส ำนักมรดกล้ำนนำ)

3786 ต ำนำนรักขุนแผน อ.อิทธิเวท 2554 1 ปรำชญ์

3787 ต ำนำนสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช สม สุจีรำ 2554 1 อมรินทร์ธรรมะ

3788 ต ำรวจหน่วยสืบวิญญำณ. ตอนท่ี 4, เหตุเกิดเม่ือผู้ชำยอยำกสวย โชโกะ, อำมำโนะ 2554 1 บลิส พับลิชช่ิง

3789 ต ำรวจหน่วยสืบวิญญำณ. ตอนท่ี 5, อำถรรพ์ตุ๊กตำข้ีเหงำ โชโกะ, อำมำโนะ 2554 1 บลิส พับลิชช่ิง

3790 ต ำรำแม่ครัวหัวป่ำก์ เปล่ียน ภำสกรวงศ์, ท่ำนผู้หญิง, 2390-24552554 10 ต้นฉบับ

3791 ติดกับ มูห์เซ็น, ซำน่ำ 2554 2 สันสกฤต

3792 เตรียมรับมือ PAT เยอรมันอย่ำงม่ันใจ!!! ศศิวิมล สุวรรณธิกำร 2554 1 Feel Good

3793 ใต้เงำตะวัน ปิยะพร ศักด์ิเกษม 2554 1 อรุณ

3794 ใต้ร่มใบภักด์ิ ชมจันทร์ 2554 1 พิมพ์ค ำ

3795 ใต้ร่มพระบำรมีปกเกล้ำฯ พระรำชด ำริเพ่ือแผ่นดิน พลำดิศัย สิทธิธัญกิจ. 2554 2 สยำมควำมรู้

3796 ถนนสำยสุดท้ำย โบต๋ัน. 2554 1 สุวีริยำสำส์น

3797 ถ้ำฉันอยู่ เฟอร์แมน, เกล 2554 1 นกฮูก

3798 โถงสีเทำ เข็มพลอย 2554 1 เพ่ือนดี

3799 ทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดินควำมงำมอันทรงคุณค่ำ นิตย์รดี เรียบร้อยเจริญ 2554 1 ส ำนักทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดิน กรมธนำรักษ์

3800 ทรำยสวำทห้วงสิเน่หำ ธีรสำ. 2554 1 มำยเลิฟ

3801 ทัณฑ์รักสิเน่หำ ทำนตะวัน. 2554 1 สมำร์ทบุ๊ค

3802 เทคนิคกำรเขียนสำระสังเขป ลลิตำ กิตติประสำร 2554 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3803 เทพกระบ่ีอสูรฟ้ำ โช่ฮน 2554 5 เดอะ ซัน

3804 ธำรเสน่หำ โรเบิร์ตส์, นอร่ำ. 2554 1 เพิร์ล

3805 นครรัตติกำล. เล่ม 1 : เมืองกระดูก แคลร์, คำสชำนดรำ 2554 1 อ่ิมอ่ำน

3806 นครรัตติกำล. เล่ม 2 : เมืองเถ้ำ แคลร์, คำสชำนดรำ 2554 1 อ่ิมอ่ำน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  174         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3807 นครไอยรำ พงศกร 2554 1 เพ่ิอนดี

3808 นอนแล้วนะพระจันทร์ สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล 2554 1 ห้องเรียน

3809 นักเป่ำแก้ว : 12 เร่ืองส้ัน เดช อัคร 2554 2 บ้ำนสำส์นมิตร

3810 นักรบบรรพกำล แคสต์, พี. ซี. 2554 1 แพรวส ำนักพิมพ์

3811 นักสืบเทพนิยำย 1 : ไขคดีแจ็กผู้(ไม่)ฆ่ำยักษ์ บักลีย์, ไมเคิล 2554 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3812 นักสืบเทพนิยำย 2 : แผนลับโรงเรียนเทพนิยำย บักลีย์, ไมเคิล 2554 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3813 นักสืบเทพนิยำย 3 : เวทมนตร์ร้ำยของเด็กเจ้ำปัญหำ บักลีย์, ไมเคิล 2554 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3814 นักสืบสำมใบเถำ. ตอนท่ี 6, หืดข้ึนคอ บอด้ีกำร์ด จิโร, อำคำกะวำ. 2554 1 บลิส พับลิชช่ิง

3815 นักสืบหญิงหมำยเลข 1. ตอนท่ี 7, รองเท้ำสีน้ ำเงินกับคุณป้ำนักเขียน สมิท, อเล็กซำนเดอร์ แมกคอลล์ 2554 1 บลิส พับลิชช่ิง

3816 นักสืบหญิงหมำยเลข 1. ตอนท่ี 8, สุดยอดสำมี สมิท, อเล็กซำนเดอร์ แมกคอลล์ 2554 1 บลิส พับลิชช่ิง

3817 นำคมำจำกไหน สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2554 2 โพสต์บุ๊กส์

3818 นำงบ ำเรอสลัม อัปสรำ 2554 1 อินเลิฟ

3819 นำงฟ้ำมือใหม่ อนัญญำ. 2554 1 อินเลิฟ พับลิชช่ิง

3820 นำฏยศิลป์รัชกำลท่ี 5 สุรพล วิรุฬห์รักษ์. 2554 2 โรงพิมพ์ สกสค. ลำดพร้ำว

3821 นำมำนุกรมพระมหำกษัตริย์ไทย กุสุมำ รักษมณี ...[และคนอ่ืน ๆ] 2554 1 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ

3822 น้ ำผ้ึงระเริงไฟ แรกอรุณ. 2554 1 ทวีสำส์น

3823 น้ ำผ้ึงสำยสวำท วำต์. 2554 1 อินเลิฟ

3824 นิทำนกลับมุม กำร์เนอร์, เจมส์ ฟินน์ 2554 1 คีรีบูน

3825 นิทำนกำรเงิน : นิทำนส ำหรับผู้ใหญ่ในโลกทุนนิยม(ท่ีไม่ห้ำมเด็กอ่ำน) ยังชิน แก้วชัยเจริญกิจ 2554 1 มติชน

3826 นิทำนเกำหลีอีสป ฮงซองกุก 2554 1 สมำร์ทคิดส์พับลิชช่ิง

3827 นิทำนโบรำณภำคอีสำน ลันนำ เจริญสิทธิชัย 2554 8 โป๊ยเซียน

3828 นิทำนโบรำณภำคอีสำน. เล่ม 3 ลันนำ เจริญสิทธิชัย 2554 2 โป๊ยเซียน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  175         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3829 นิทำนพ้ืนบ้ำนญ่ีปุ่น มูรำมำรู, เอ็น 2554 1 กองทุน บี.ทรำเวน

3830 นิทำนศีล 5 ชำดก (ฉบับรวมเล่ม) สำยฝน ศิลปพรหม 2554 1 ธรรมดำ

3831 นิมิตรัตติกำล ฟีแฮน, คริสติน 2554 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

3832 นิรันดร พงศกร 2554 1 กรู๊ฟ

3833 แนวคิดและแนวทำงกำรศึกษำประวัติศำสตร์ท้องถ่ิน ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ 2554 2 อินทนิล

3834 ในเงำรัก ซุก, ชินคยอง 2554 1 คิมเบอร์ลี

3835 ในม่ำนเมฆ ร่มแก้ว 2554 1 พิมพ์ค ำ

3836 บทละครเร่ือง "รำโชมอน" หรือ "ประตูผี" : จำกนิยำยเก่ำแก่พันปีของญ่ีปุ่น อำกิตำงำวะ, ริวโนสุเกะ. 2554 2 ดอกหญ้ำ 2000

3837 บทละครเร่ืองอิเหนำ พุทธเลิศหล้ำนภำลัย, พระบำทสมเด็จฯ 2554 2 เพชรกะรัต

3838 บรรเลงรักอสูรสวำท มำยดำร์ล่ิง. 2554 1 วำว บุ๊คคลับ

3839 บ่วงมนตรำ เสน่หำรัตติกำล ฮำร์คเนส, เดอเบอรำห์ 2554 1 เนช่ันบุ๊คส์

3840 บ่วงรักร้ำยมำเฟีย ตะวันสีรุ้ง. 2554 1 อินเลิฟ

3841 บ่วงรักเล่ห์เสน่หำ มำยดำร์ล่ิง. 2554 1 จอย บุ๊คคลับ

3842 บอมเบย์ แอนนำ มอร์แกน, ซูซำน 2554 1 ชิลด์เวอร์ม

3843 บันไดกระจก วัฒน์ ยวงแก้ว. 2554 2 มติชน

3844 บันทึกของคนเส้ือขำว โซเดอร์เบิร์ก, ยำลมำร์ 2554 1 สมมติ

3845 บันทึกสีเทำ เซอเพทต้ีส, รูต้ำ 2554 1 สันสกฤต

3846 บัลลังก์จักรวำล พริณำ 2554 1 ทรีบีส์

3847 บัลลังก์จันทรำ เคน, เรเชล 2554 1 นกฮูก

3848 บัลลังก์นำคินทร์ ปลำยปำกกำ 2554 1 เรือนปัญญำ

3849 บำงกอกนฤมิต พงศกร 2554 1 เพ่ิอนดี

3850 บำงส่ิงบำงอย่ำงในทุกๆวัน ศศิ วีระเศรษฐกุล 2554 1 โฟคัล อิมเมจ พร้ินต้ิงกรุ๊ป
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  176         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3851 บ้ำนร้อยดอกไม้ ปิยะพร ศักด์ิเกษม 2554 1 อรุณ

3852 บ ำเรอเชอภักด์ิ ปำนไพลิน. 2554 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

3853 บ ำเรอไฟ พรกมล ดลยำ 2554 1 อินเลิฟ

3854 บ ำเรอรักหนุ่มคำสโนว่ำ ธัญเรศ. 2554 1 จอย บุ๊คคลับ

3855 บ ำเรอสวำททำสรักอสูร ณัฐพัชร์. 2554 1 ชิชินี อินเตอร์เนช่ันแนล

3856 บุพเพเสน่หำ ดำรินทร์. 2554 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

3857 เบ้ืองหลังบัลลังก์เลือดจำกพระเจ้ำทรงธรรมถึงพระเจ้ำปรำสำททอง เกริกฤทธี ไทคูนธนภพ. 2554 1 สยำมควำมรู้

3858 แบบแผนกำรวิจัยและสถิติ สุทิติ ขัตติยะ. 2554 5 ประยูรวงศ์พร้ินต้ิง

3859 แบบเลียนภำษำไทยจำกใจครูลิลล่ี กิจมำโนชญ์ โรจนทรัพย์. 2554 1 ณ เพชรส ำนักพิมพ์

3860 ปณิธำนกวี อังคำร กัลยำณพงศ์. 2554 1 ศยำม

3861 ประชุมบทเสภำหลวง - 2554 1 กรมศิลปำกร

3862 ประทีปเหนือธำรพิงค์ อ.ไชยวรศิลป์ 2554 1 ปอย

3863 ประเพณีไทย 4 ภำค ฐิติรัตน์ เกิดหำญ. 2554 2 สกำยบุ๊คส์

3864 ประเพณีไทยอีสำน ลันนำ เจริญสิทธิชัย 2554 2 ธนบรรณป่ินเกล้ำ

3865 ประวัติบุคคลส ำคัญ ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์ฯ 2554 2 แสงดำว

3866 ประวัติศำสตร์ท้องถ่ินเมืองสุรินทร์ ศิริพร สุเมธำรัตน์ 2554 1 โอเดียนสโตร์

3867 ประวัติศำสตร์และพงศำวดำรสยำม ล ำจุล ฮวบเจริญ. 2554 1 ดวงกมลพับลิชช่ิง

3868 ประวัติศำสตร์สมัยสุโขทัย กนกวรรณ โสภณวัฒนวิจิตร. 2554 3 สำรคดี

3869 ประวัติศำสตร์สังคมของชุมชนลุ่มน้ ำท่ำจีน สุภำภรณ์ จินดำมณีโรจน์ 2554 2 สร้ำงสรรค์

3870 ปรำกฏกำรณ์ประวัติศำสตร์ในยุครัตนโกสินทร์ วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. 2554 1 แสงดำว

3871 ปรำรถนำเถ่ือนอสูรร้ำย ศรุดำ. 2554 1 จอย บุ๊คคลับ

3872 ปรำรถนำรักเหนือผืนทรำ ประวำชิณี. 2554 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  177         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3873 ปรำสำทรัตติกำล วิษุวตำ 2554 1 พลอยจันท์

3874 ปริศนำฆ่ำตัดเท้ำ ฮอร์สท, ยอร์น เลียร์ 2554 1 สันสกฤต

3875 ปริศนำใต้เงำจันทร์ จัตวำลักษณ์ 2554 3 ไครม์แอนด์มิสทรี

3876 ปริศนำรัก กำร์วูด, จูล่ี 2554 1 แก้วกำนต์

3877 ปริศนำสมบัติอัจฉริยะ. เล่ม 4, ตอนควำมลับสุสำนฟำโรห์ วัตซัน, จู๊ด 2554 1 เนมแอนด์โนเบิล

3878 ปริศนำสมบัติอัจฉริยะ. เล่ม 6, ตอนปฏิบัติกำรทะเลใต้ วัตซัน, จู๊ด 2554 1 เนมแอนด์โนเบิล

3879 ปริศนำสมบัติอัจฉริยะ. เล่ม 7, ตอนบุกรังอสรพิษ ลีแรนกิส, ปีเตอร์ 2554 1 เนมแอนด์โนเบิล

3880 ปล่อยตัวเองในประวัติศำสตร์เปลือยเปล่ำ ณัฐกำนต์ ล่ิมสถำพร. 2554 1 อุดมปัญญำ

3881 ปลำท่ีว่ำยนอกสนำมฟุตบอล วินทร์ เลียววำริณ. 2554 1 113

3882 ปัญญำสชำดกภำคภำษำไทย - 2554 2 แปลน พร้ินท์ต้ิง

3883 ปำกค ำจำกซำกศพ Beckett, Simon 2554 1 น้ ำพุ

3884 ปำฎิหำริย์บันทึกรัก สปำร์กส์, นิโคลัส 2554 1 มติชน

3885 ปำฏิหำริย์พระพุทธรูปแห่งสยำมประเทศ รวิสิรี 2554 1 แสงดำว

3886 ปำยเสน่หำ ผักบุ้ง 2554 1 สถำพรบุ๊คส์

3887 ป่ำอำเพศ ชำลี เอ่ียมกระสินธ์ุ. 2554 1 บ้ำนหนังสือ

3888 ปิดต ำนำนเร่ืองเล่ำในครำวสงครำม จุติ จันทร์คณำ 2554 1 ปรำชญ์

3889 ปีศำจแห่งเล็กซิงตัน มูรำคำมิ, ฮำรูกิ 2554 1 ก ำมะหย่ี

3890 ปู๊น ปู๊น กับรถคันใหม่ ประกำยพรึก จักรพันธ์ุ, ม.ล. 2554 1 Gatshel

3891 เปลวไฟประกำยรัก เนเฟอตีติ. 2554 1 ทัช

3892 เปิดขอบฟ้ำคุณธรรมจริยธรรม ปีท่ี 2 : กำรประชุมวิชำกำรเผยแพร่บทคัดย่อประเด็น... กำรประชุมวิชำกำรเผยแพร่บทคัดย่อ... 2554 2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงฯ

3893 เปิดต ำนำนเมืองเร้นลับ จุติ จันทร์คณำ 2554 1 ปรำชญ์

3894 แปดขำ สำมคน บนโลกสองใบ ชัยกร หำญไฟฟ้ำ 2554 1 แพรวเยำวชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  178         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3895 ไปรษณีย์ท ำหล่น กำญจนำ นำคนันทน์. 2554 1 พลอยจันท์

3896 ผมกับผมอีกคน (ข้ำมให้พ้นหุบเหวแห่งควำมเกลียดชัง) จ ำลอง ฝ่ังชลจิตร, 2497- 2554 1 รูปจันทร์

3897 ผมจูงมือเธอไปไม่ให้เธอไปไหนไกล ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์ 2554 1 มีงำนบุ๊ก

3898 ผลิบำนในวันร้อน ชมัยภร แสงกระจ่ำง. 2554 2 คมบำง

3899 ผู้กองอยู่ไหน กำญจนำ นำคนันทน์. 2554 1 พลอยจันท์

3900 ผู้พิทักษ์รัตติกำล. ตอนเงำจันทรำ ฮอว์ทอร์น, เรเชล 2554 1 แพรว

3901 ผู้พิทักษ์รัตติกำล. ตอนจันทรำนิรมิต ฮอว์ทอร์น, เรเชล 2554 1 แพรว

3902 ผู้พิทักษ์รัตติกำล. ตอนมำยำจันทรำ ฮอว์ทอร์น, เรเชล 2554 1 แพรว

3903 ผู้พิทักษ์รัตติกำล. ตอนล ำน ำจันทรำ ฮอว์ทอร์น, เรเชล 2554 1 แพรว

3904 ผู้หญิงกับสังคม : ภำพสะท้อนจำกวรรณกรรม อิงอร สุพันธ์ุวณิช 2554 3 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3905 ผู้อยู่เหนือเง่ือนไข สุภำ ศิริมำนนท์ 2554 2 กรีน-ปีญญำญำณ

3906 แผ่นดินของใคร อำบูลฮำวำ, ซูซำน 2554 2 สันสกฤต

3907 แผนปล้นคนดอทคอม เซลท์เซอร์แมน, เดฟ 2554 1 559 พับบิชช่ิง

3908 แผนรักกับดักร้ำย ปรำณธร 2554 1 แจ่มใส

3909 แผนรักเทพบุตร บำล็อก, แมร่ี 2554 1 แก้วกำนต์

3910 ฝนกล้วยให้เป็นเข็ม น้ิวกลม 2554 3 แพรว

3911 ฝำกเธอช่วยซับน้ ำตำโลก สิทธิเดช กนกแก้ว 2554 2 ร้อยแก้ววรรณกรรม

3912 ฝ้ำยแกมแพร กฤษณำ อโศกสิน. 2554 1 เพ่ือนดี

3913 พจนำนุกรมค ำศัพท์ธุรกิจ-รำชกำร ไทย-อังกฤษ-จีน - 2554 1 ส่ือรวิชญ

3914 พจนำนุกรมภำพเกำหลี-ไทย ในชีวิตประจ ำวัน LiveABC 2554 3 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3915 พจนำนุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมิกถำ - 2554 1 รำชบัณฑิตยสถำน

3916 พม่ำรบไทย : ว่ำด้วยกำรสงครำมระหว่ำงไทยกับพม่ำ สุเนตร ชุตินธรำนนท์. 2554 1 มติชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  179         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3917 พยำบำลเวรมรณะ เทอร์สเต็น, เฮเลน 2554 1 ธนำเพรส

3918 พรหมจรรย์มำรยำ พิกุลกำนต์. 2554 1 อินเลิฟ

3919 พรหมพิรำม 2 ผกำมำศ ปรีชำ 2554 1 บำงหลวง

3920 พรหม-ลิขิต-ฆำต ณ วัฒน์ 2554 3 นำนมีบุ๊คส์

3921 พระจันทร์ร้อยเล่ห์ พวงพริก 2554 1 พิมพ์ค ำ

3922 พระเจ้ำ-ควำมเงียบ อนุสรณ์ ติปยำนนท์. 2554 1 แพรวส ำนักพิมพ์

3923 พระนำงคลีโอพัตรำ ขุนพลอย, แปลและเรียบเรียง 2554 1 บ้ำนมงคล

3924 พระนำมและนำมบุคคลส ำคัญคนไทยท่ีโลกยกย่อง (ล ำดับท่ี 1-10) อ ำพรรณ วะสิโน 2554 2 ภูมิปัญญำสร้ำงสรรค์

3925 พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวในควำมทรงจ ำแห่งโลก รุจยำ อำภำกร, ม.ร.ว., บรรณำธิกำร 2554 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

3926 พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวกับกำรดนตรี พูนพิศ อมำตยกุล, บรรณำธิกำร 2554 1 วิทยำลัยดุริยำงศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล

3927 พระบิดำแห่งสยำม - 2554 1 ก้ำวไกล

3928 พระพุทธรูปส ำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย ศักด์ิชัย สำยสิงห์. 2554 1 เมืองโบรำณ

3929 พระมหำกษัตริย์นักพัฒนำเพ่ือประโยชน์สุขสู่ปวงประชำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรฯ 2554 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรฯ

3930 พระรำชชำยำเจ้ำดำรำรัศมี ศรีแห่งนครเชียงใหม่ วรชำติ มีชูบท 2554 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

3931 พระรำชพงศำวดำรกรุงธนบุรี : แผ่นดินสมเด็จพระบรมรำชำท่ี 4 (สมเด็จพระเจ้ำตำกสิน... ศรีนิล น้อยบุญแนว, บรรณำธิกำร 2554 2 โฆษิต

3932 พรำงสิเน่หำ ธีรสำ. 2554 1 เพชรประกำย

3933 พรำนพยศรัก แรกอรุณ. 2554 1 Venusplus2010

3934 พรำย บุหลัน รันตี 2554 1 บ้ำนหนังสือ

3935 พริตต้ีสำวพรำวเสน่ห์ มัฑศิกำญจน. 2554 1 วำว บุ๊คคลับ

3936 พฤกษนิยำย ส. พลำยน้อย. 2554 3 ยิปซี

3937 พลอยเปล่ียนสี (หลงเงำภำค 2) ว. วินิจฉัยกุล. 2554 1 ทรีบีส์

3938 พลำยเพชฌฆำต เทศ จินนะ 2554 1 ศรีปัญญำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  180         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3939 พลิกกฎล่ำ ซิลวำ, แดเนียล. 2554 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3940 พัฒนำกำรทำงสังคม-วัฒนธรรมไทย ศรีศักร วัลลิโภดม. 2554 1 เมืองโบรำณ

3941 พันธกิจเทวทูต Wind with voices 04 : บทใบไม้ร่วง. เล่มจบ สุ่ยเฉวียน 2554 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

3942 พันธกิจเทวทูต Wind with voices 05 : บทระฆังล่ัน สุ่ยเฉวียน 2554 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

3943 พันธกิจเทวทูต Wind with voices 06 : บทวันวำนวันน้ี สุ่ยเฉวียน 2554 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

3944 พันธกิจเทวทูต Wind with voices 07 : บทฟ้ำสำง. เล่มต้น สุ่ยเฉวียน 2554 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

3945 พันธกิจเทวทูต Wind with voices 08 : บทฟ้ำสำง. เล่มจบ สุ่ยเฉวียน 2554 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

3946 พันธกิจเทวทูต Wind with voices 09 : บทภำพสะท้อน. เล่มต้น สุ่ยเฉวียน 2554 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

3947 พันธะพิศวำส ปำนร ำไพ. 2554 1 สมำร์ทบุ๊ค

3948 พำยทรำยร้อนสวำท พิกุลกำนต์. 2554 1 อินเลิฟ

3949 พ่ำยไฟรักเจ้ำดวงใจ โชกุนำ. 2554 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

3950 พำยุรักเลห์ทรำยเสน่หำ ธัณย์สิตำ. 2554 1 อิงอร

3951 พิศวำสนำงบ ำเรอ ชุติวรรณ. 2554 1 Venusplus2010

3952 พิศวำสยอดรักฟำโรห์ กำระเกด. 2554 1 อิงอร

3953 พิษสวำทซำตำน อุ่นตะวัน 2554 1 สมำร์ทบุ๊ค

3954 พ่ีกัณหำ-ชำลี เล่ำนิทำนชำดก 365 เร่ืองให้น้องฟัง ทิพย์กำนดำ 2554 1 ดอกหญ้ำฟอร์คิด

3955 พ้ืนฐำนประวัติศำสตร์ศิลป์บนดินแดนไทย นฤทธ์ิ วัฒนภู 2554 1 วำดศิลป์

3956 พุทธสำสนสุวัณณภูมิปกรณ : รำชบุรีวัตถุกถำ ต ำนำนเมืองขุนไทย พระรำชกวี (อ่ ำ ธมฺมทตฺโต). 2554 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3957 พูดเป็นงำนได้ผลคนก้ำวไกล นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์. 2554 1 ฐำนบัณฑิต

3958 เพชรสยำม วีระ อ ำพันสุข 2554 1 โรงพิมพ์มหำมกุฎรำชวิทยำลัย

3959 เพนดรำกอน. เล่ม 10 : ทหำรหำญแห่งฮัลลำ แมคเฮล, ดี. เจ. 2554 1 เรือนปัญญำ

3960 เพรงสิเน่หำ วิยดำรัตน์ อุไร 2554 1 อรุณ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  181         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3961 เพลงรักเพลิงมำยำ ณำรำ 2554 1 พิมพ์ค ำ

3962 เพลงรักแห่งจันทรำ ดำรำพิณ. 2554 1 พิมพ์ค ำ

3963 เพลิงพิศวำสทำสรักอสูร มัฑศิกำญจน. 2554 1 จอย บุ๊คคลับ

3964 เพลิงรักกลำงตะวัน โยธกำ. 2554 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

3965 เพำะเมล็ดพันธ์ุ...แห่งสันติภำพ ณรรธรำวุธ เมืองสุข 2554 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงฯ

3966 เพ่ือนฉันอยู่ไหน นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ 2554 1 เก้ำแต้ม

3967 ไพรพยัคฆ์ ชำลี เอ่ียมกระสินธ์ุ. 2554 1 บ้ำนหนังสือ

3968 ไพรพินำศ วัธนำ บุญยัง. 2554 1 บ้ำนหนังสือ

3969 ไพรมัจจุรำช ชำลี เอ่ียมกระสินธ์ุ. 2554 1 บ้ำนหนังสือ

3970 ฟังอย่ำงไรจะได้ยิน ไสว บุญมำ. 2554 2 เวลโนว์น

3971 ไฟในทรวง กฤษณำ อโศกสิน. 2554 1 เพ่ือนดี

3972 ไฟรักซำตำน เรมิกำญจน์. 2554 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

3973 ไฟสวำททำสปรำรถนำ ศลิษำ 2554 1 สมำร์ทบุ๊ค

3974 ไฟสวำทฤำหวำน กวินท์ทิพย์. 2554 1 พิมพ์ค ำ

3975 ไฟหนำว กฤษณำ อโศกสิน. 2554 1 แสงดำว

3976 ภัตตำคำรสุดปลำยทำงจักรวำล อดัมส์, ดักลำส 2554 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

3977 ภำรกิจย่ัวรัก แรกอรุณ. 2554 1 จอย บุ๊คคลับ

3978 ภำรตมำยำ ทิวำกรุณี, จิตรำ แบเนอร์จี 2554 1 เพิร์ล

3979 ภำรตะศึกษำฟอร่ัม 3 : เหลียวหลังแลหน้ำภำรตะศึกษำกับ "จดหมำยจำกอินเดีย 2505-... ภิกษุณีธัมมนันทำ (รศ.ดร.ฉัตรสุมำลย์... 2554 1 สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล

3980 ภำษำกับกำรส่ือสำร กิตติชัย พินโน ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 2 คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร

3981 ภำษำเกำหลีในชีวิตประจ ำวัน กนกกุล มำเวียง 2554 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

3982 ภำษำญ่ีปุ่นพ้ืนฐำนเร่ิมต้นง่ำยๆ จนพูดได้ส่ือสำรเป็น ยูกิจัง 2554 1 Book Caff
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  182         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3983 ภำษำญ่ีปุ่นพ้ืนฐำนเร่ิมต้นง่ำยๆ จนพูดได้ส่ือสำรเป็น ยูกิจัง 2554 1 Book Caff

3984 ภำษำศำสตร์ภำษำไทย เรืองเดช ปันเข่ือนขัติย์. 2554 1 โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

3985 ภูมิแผ่นดินมรกดกไทย : พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวกับกำรเสด็จพระรำชด ำเนินแหล่ง... - 2554 1 กรมศิลปำกร

3986 ภูษำอำภรณ์ฟ้อนผี มำณพ มำนะแซม 2554 1 ซิลค์เวอร์ม

3987 มณีหยำดฟ้ำ Deveraux, Jude. 2554 1 เพ่ือนดี

3988 มธุรสเสน่หำ ปรำรถนำมำเฟีย มำยดำร์ล่ิง. 2554 1 จอย บุ๊คคลับ

3989 มนต์ซอยังไม่ส้ิน อ.ไชยวรศิลป์ 2554 1 ปอย

3990 มนต์แม่ระมิงค์ อ ำพัน ไชยวรศิลป์. 2554 1 ปอย

3991 มนตรำคล่ืนเสน่หำ ฟีแฮน, คริสติน 2554 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

3992 มนตรำมำยำลวง หอมจันทร์ 2554 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

3993 มหัศจรรย์ชีวิต...ชนเผ่ำ...ท่ีเรำ(ไม่)คุ้นเคย : พร้อมค ำศัพท์ 3 ภำษำ ไทย-จีน-อังกฤษ - 2554 1 กถำ

3994 มหัศจรรย์แห่งกำรเขียน : เขียนเพ่ือเยียวยำเขียนเพ่ิมพลังชีวิต วิธำน ฐำนะวุฑฒ์ 2554 1 ศยำม

3995 มหำสงครำมยุทธหัตถี ฑิภำกร บำรเมษฐ์ 2554 1 สยำมควำมรู้

3996 มองกลับ เบลลำมี, เอ็ดเวิร์ด 2554 1 สมมิต

3997 มอม (ฉบับกำร์ตูน) คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538. 2554 1 ดอกหญ้ำ 2000

3998 มัจจุรำชสีน้ ำผ้ึง อุปถัมภ์ กองแก้ว 2554 1 แสงดำว

3999 มำดำมดัน พงศกร 2554 1 กรู๊ฟ

4000 ม่ำนสำยลมแห่งมนตรำ ฟีแฮน, คริสติน 2554 1 เพิร์ล

4001 มำเฟียเจ้ำเสน่ห์ อณิษฐ์. 2554 1 อินเลิฟ

4002 มำเฟียบู๊ล้ิม เชวียเย่ียอู๋ถง 2554 3 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

4003 มำเฟียล่ำรัก รำมิลยำ. 2554 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

4004 มำยำในมำยำ สุริยำ 2554 1 เพ่ือนดี
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  183         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4005 มำยำรัก จอมเจ้ำเล่ห์ My darling 2554 1 จอย บุ๊คคลับ

4006 มำยำรัก เจ้ำพ่อเถ่ือน วศิธำรำ. 2554 1 จอย บุ๊คคลับ

4007 มำรยำทไทย กฤชกร เพชรนอก 2554 2 สกำยบุ๊กส์

4008 มำรร้ำยสุดท่ีรัก บรูค, เมลจีน. 2554 1 เกรซพับลิชช่ิง

4009 มำสเตอร์พีซ บรอช, เอไลส์ 2554 1 แพรวเยำวชน

4010 มิเกะเนะโกะ โฮล์มส์ แมวสำมสียอดนักสืบ. ตอนท่ี 18, เมียผีข้ีวีน จิโร, อำคำกะวำ. 2554 1 บลิส พับลิชช่ิง

4011 มิเกะเนะโกะ โฮล์มส์ แมวสำมสียอดนักสืบ. ตอนโรงแรมสนธยำ จิโร, อำคำกะวำ. 2554 1 บลิส พับลิชช่ิง

4012 มีต ำหนิ วรพจน์ พันธ์ุพงศ์ 2554 1 โอเพ่นบุ๊กส์

4013 มือเพชฌฆำต คำร์เตอร์, คริส 2554 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

4014 เมกำโลดอน ธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสด์ิ. 2554 1 บ้ำนพระอำทิตย์

4015 เมร่ี...กุหลำบทิวเดอร์ แพลดด้ี, จีน 2554 1 เพ่ือนดี

4016 เมียขัดหน้ี ธีรสำ. 2554 1 อินเลิฟ

4017 เมียบ ำเรอมำเฟีย ก่ิงเรียง. 2554 1 เคล็ดไทย

4018 เมียไร้อันดับ ช่อเอ้ือง. 2554 1 อินเลิฟ

4019 เม่ือ ร.5 ยังทรงพระเยำว์ แสงเทียน ศรัทธำไทย. 2554 1 ร่มฟ้ำสยำม

4020 เม่ือคุณตำคุณยำยยังเด็ก. เล่ม 1 ทิพย์วำณี สนิทวงศ์ฯ 2554 1 ศิลปำบรรณำคำร

4021 เม่ือคุณตำคุณยำยยังเด็ก. เล่ม 2 ทิพย์วำณี สนิทวงศ์ฯ 2554 1 ศิลปำบรรณำคำร

4022 เม่ือคุณตำคุณยำยยังเด็ก. เล่ม 3 ทิพย์วำณี สนิทวงศ์ฯ 2554 1 ศิลปำบรรณำคำร

4023 เมืองอสุรกำย อำเยนเด, อิซำเบล 2554 1 นำนมีบุคส์พับลิเคช่ัน

4024 เม่ือต้องเสด็จฯ ไกลบ้ำน ศรศักร ชูสวัสด์ิ 2554 2 มติชน

4025 แม่ กอร์ก้ี, แมกซิม, 1868-1936 2554 2 ศรีปัญญำ

4026 แม่ กอร์ก้ี, แมกซิม, 1868-1936 2554 2 แม่ค ำผำง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  184         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4027 แม่บ้ำนสำวพรหมจรรย์ สิตทิรำ. 2554 1 อินเลิฟ

4028 แม่มดเจ้ำเสน่ห์ เกลนอร์น, ยำสมีน 2554 1 เพิร์ล

4029 แม่ม่ำยบุษบง รงค์ วงษ์สวรรค์, 2475-2552 2554 1 สำมัญชน

4030 ไม้ป่ำ กฤษณำ อโศกสิน. 2554 1 แสงดำว

4031 ไม่มีเธอไม่มีตะวัน ทัศนำวดี 2554 1 ป่งใบ

4032 ยอดรักผู้กอง กำญจนำ นำคนันทน์. 2554 1 พลอยจันท์

4033 ย้อนค ำส ำนวนไทย จันทิมำ น่วมศรีนวล 2554 2 คล่ืนอักษร

4034 ยำคุโมะ นักสืบวิญญำณ. ตอนท่ี 4, ก่อนหัวใจจะดับสูญ มำนำบุ, คำมินำกะ 2554 1 บลิส พับลิชช่ิง

4035 ยำคุโมะ นักสืบวิญญำณ. ตอนท่ี 5, สำยใยแห่งโชคชะตำ มำนำบุ, คำมินำกะ 2554 1 บลิส พับลิชช่ิง

4036 ย่ำงสำมขุม กองบรรณำธิกำรส ำนักพิมพ์โซลิต บุ๊กส์ 2554 1 โซลิต บุ๊กส์

4037 ยำมำเนะโกะ จอมโจรรัตติกำล มำนำบุ, คำมินำกะ 2554 1 บลิส พับลิชช่ิง

4038 ยำรัก(ภำ)ษำไทย ศุกร์สร้ำง ล้ำนนำเสถียร, บรรณำธิกำร 2554 1 ณ เพชรส ำนักพิมพ์

4039 ย่ีกอฮง เจริญ ตันมหำพรำน 2554 2 ปรำชญ์

4040 ยุคทมิฬ พำยัพ โรจนวิภำต, 2444-2508 2554 2 ศรีปัญญำ

4041 ยุทธกำรล่ำจำรกรรมรัก ณำรำ 2554 1 พิมพ์ค ำ

4042 เย็นฉ่ ำน้ ำค้ำงย้อยเยือกฟ้ำพำหนำว วินทร์ เลียววำริณ 2554 1 113

4043 เย็นศิระเพรำะพระบริบำล กับ 'ลัดดำซุบซิบ' แถมสิน รัตนพันธ์ุ 2554 1 กรีน-ปีญญำญำณ

4044 เย่ือหุ้มควำมรู้สึก องอำจ กันใจศักด์ิ, แปล 2554 1 ฟรีฟอร์ม

4045 รวมบทควำมชุดก่อนสำยพิมพ์จะสูญพันธ์ุ. ตอน อินไซค์ เพชรพระอุมำ ภำค 1 พนมเทียน. 2554 1 คเณศบุรี

4046 รองเท้ำท่ีหำยไป ธิติมำ ช้ำงพุ่ม 2554 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

4047 รอดสังหำร ร็อบบ์, เจ. ดี. 2554 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

4048 รอนแรมในรำวป่ำ วัธนำ บุญยัง 2554 2 บ้ำนหนังสือ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  185         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4049 รอยเงำ ปลำยแปรง 2554 1 บรรณกิจ 1991

4050 รอยประทับสีเลือด เดิร์ตทิง, คิมเบอร์ล่ีย์ 2554 1 แจ่มใส

4051 รอยฝันตะวันเดือด ณำรำ 2554 1 พิมพ์ค ำ

4052 ร้อยภำพ ร้อยแผ่นดิน : ร้อยปีแห่งวันสวรรคตสมเด็จพระปิยมหำรำช ไกรฤกษ์ นำนำ, 2500- 2554 1 โพสบุ๊กส์

4053 ร้อยภำพ ร้อยแผ่นดิน ร้อยปีแห่งวันสวรรคต สมเด็จพระปิยมหำรำช ไกรฤกษ์ นำนำ, 2500- 2554 1 โพสต์บุ๊กส์

4054 รอยรักหักเหล่ียมตะวัน ณำรำ 2554 1 พิมพ์ค ำ

4055 รอยเสด็จส่ีภำค เย่ียมรำษฎรคร้ังแรก โรม บุนนำค. 2554 3 สยำมบันทึก

4056 รอยไหม พงศกร 2554 1 กรู๊ฟ พับลิชช่ิง

4057 ระบ ำดำว ปิยะพร ศักด์ิเกษม 2554 1 อรุณ

4058 ระบ ำมำร กฤษณำ อโศกสิน. 2554 1 แสงดำว

4059 รักเกิดในตลำดสด นรำวดี. 2554 2 แสงดำว

4060 รักแท้ของส่ิงมีชีวิตท่ีคนเรียกว่ำ" หมำ" ทศ คณนำพร 2554 1 แฮปป้ีบุ๊ค พับลิชช่ิง

4061 รักในรำชส ำนัก พิมำน แจ่มจรัส. 2554 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

4062 รักเริงใจ ณำลิลดำ. 2554 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

4063 รักละมุนของคุณพ่อส่ือ พุดพิชญำ 2554 1 1168 Publishing

4064 รังสีอ ำมหิต ชัยกร หำญไฟฟ้ำ 2554 3 นำนมีบุ๊คส์

4065 รังอุ่นรัก ด๊ีดี 2554 1 Simply Book-Love Novels

4066 รำกบุญ ช่อมณี 2554 1 แสงดำว

4067 รำคีสีน้ ำผ้ึง ธัญวลัย. 2554 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

4068 ร่ำงกลำงห่ำกระสุน คณะเขียน (Like Write Light to Live) 2554 2 เขียน

4069 รำชสกุลวงศ์ - 2554 1 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์ กรมฯ

4070 รำชันย์ผู้สร้ำงสรรค์ ดนตรี กีฬำ ศิลปะ ของพระเจ้ำแผ่นดิน กิตติ โล่ห์เพชรัตน์ 2554 2 ก้ำวแรก
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  186         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4071 รำชำธิรำช พระคลัง (หน), เจ้ำพระยำ. 2554 3 เพชรกะรัต

4072 รำชินีแห่งไอซ์มำร์ก ฮิลล์, สจ๊วต 2554 1 เพิร์ล

4073 รำชินีองค์สุดท้ำย เอริคสัน, แครอลล่ี 2554 1 โพสต์บุ๊กส์

4074 รำหูอมจันทร์เมืองพยับแดด กันต์ธร อักษรน ำ ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 1 นำคร

4075 ร ำลึกสังหำร ร็อบบ์, เจ. ดี. 2554 1 เพิร์ล

4076 ริมฝ่ังแม่ระมิงค์ อ.ไชยวรศิลป์ 2554 1 ปอย ในเครือ "บ้ำนมงคล"

4077 รีเบคกำ โมริเยร์, ดู แดฟนี 2554 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4078 รุ่งอรุณ ก่ิงฉัตร 2554 1 อรุณ

4079 รู้รักภำษำไทย. เล่ม 3 : ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน 2554 3 รำชบัณฑิตยสถำน

4080 รู้เร่ืองวัด วิหำร โบสถ์ เจดีย์ พุทธสถำปัตยกรรมไทย สมคิด จิระทัศนกุล. 2554 1 มิวเซียมเพรส

4081 เร้นรอยทรำย : นวนิยำยชีวิตลับ มำร์โค โปโล ชเล วุทธำนันท์ 2554 1 เอโนเวล

4082 เร้นรักนักล่ำ ดีพเพ่น, แอลลิสัน แวน 2554 1 แจ่มใส

4083 เรำต่ำงมำและเข้ำใจ มำนะ มติธรรม 2554 1 สำมสหำย

4084 เรำพบกันเพรำะหนังสือ บินหลำ สันกำลำคีรี 2554 1 กะทิ กะลำ

4085 เร่ืองของเร่ือง : รวมเร่ืองส้ัน พิเชษฐ์ศักด์ิ โพธ์ิพยัคฆ์ 2554 1 ใบไม้ป่ำ

4086 เร่ืองข้ำงส ำรับ ส. พลำยน้อย. 2554 1 ยิปซี

4087 เร่ืองจำมเทวีวงศ์ พงศำวดำรเมืองหริภุญไชย : ท้ังภำษำบำลีและค ำแปล พระโพธิรังสี. 2554 1 ศรีปัญญำ

4088 เร่ืองเด่นอมตะนิทำนอีสป 2 ภำษำไทย-อังกฤษ 2 รวม 40 เร่ืองเด่น กัลยำกรณ์ 2554 1 พิมพ์อักษร

4089 เร่ืองผีท่ีแม่เล่ำ จินต์ชญำ 2554 1 บริษัท ศรีสำรำ จ ำกัด

4090 เร่ืองเล่ำสำวแท่น Aggiegal 2554 1 ริโอ

4091 เรือนหอมกลำงจันทร์เต็ม หอมนวล 2554 1 บริษัท ศรีสำรำ จ ำกัด

4092 แรงใจและไฟฝัน ดิกเก้นส์, ชำลส์, ค.ศ. 1812-1870. 2554 2 ฟรีฟอร์ม
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หน้าท่ี  187         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4093 แรด ลิลล่ีสีขำว 2554 1 Sugar Beat

4094 โรงเรียนคุณธรรม : คู่มือกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสถำบันกำรศึกษำ สำยฤดี วรกิจโภคำทร, หัวหน้ำโครงกำร 2554 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงฯ

4095 โรงเรียนเม็ดกวยจ๊ี เทอม 3 อิทธิวัฐก์ สุริยมำตย์ 2554 3 มูลนิธิเด็ก

4096 ลมท่ีเปล่ียนทำง กฤษณำ อโศกสิน. 2554 1 แสงดำว

4097 ลมปรำณของแผ่นดิน นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว. 2554 2 สยำมปริทัศน์

4098 ลมหำยใจของแผ่นดิน สิทธิเดช กนกแก้ว 2554 2 ร้อยแก้ววรรณกรรม

4099 ล็อค ลำมอรำ จอมคนลวงโลก ลินซ์, สกอตต์ 2554 1 เพิร์ล

4100 ลอยลม : ปรอดหัวโขนนกน้อยในกรงเมือง กรรณิกำร์ พรมเสำร์. 2554 1 มูลนิธิเด็ก

4101 ลักษณะค ำประพันธ์ไทย (ฉันทลักษณ์) วิเชียร เกษประทุม 2554 1 พัฒนำศึกษำ

4102 ลับลวงใจ ก่ิงฉัตร. 2554 1 อรุณ

4103 ลำก่อนก่ิวลม มนันยำ. 2554 1 ประพันธ์สำส์น

4104 ล่ำขุมทรัพย์เมืองสยำม จุติ จันทร์คณำ 2554 1 ปรำชญ์

4105 ล ำน ำต่ำงภพ จุฑำรัตน์ 2554 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

4106 ลิขิตฟ้ำชะตำรัก สปำร์กส์, นิโคลัส 2554 1 มติชน

4107 ลิขิตรัก พิศวำทร้อน มำยดำร์ล่ิง. 2554 1 จอย บุ๊คคลับ

4108 ลิขิตไว้...ในดวงดำว Cartland, Barbara. 2554 1 เพ่ือนดี

4109 ลิลล่ีกับค่ำไถ่ของโจรสลัด ไดมำนด์, เอมิล่ี 2554 2 เพิร์ล

4110 ลูกแก้ว เมียขวัญ ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. 2554 1 มติชน

4111 ลูกข้ำวน่ึง มำลำ ค ำจันทร์. 2554 1 เคล็ดไทย

4112 ลูกชำยจำกอเมริกำ : 13 เร่ืองส้ัน 7 นักเขียนรำงวัลโนเบล นิรัติศัย หล่ออรุโณทัย, แปล 2554 1 นำคร

4113 ลูกสำว...คนท่ีสอง กำร์ดเนอร์, ลิซ่ำ 2554 1 แก้วกำนต์

4114 ลูกหน้ีท่ีรัก ชำครียำ 2554 1 พิมพ์ค ำ
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หน้าท่ี  188         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4115 เล่มน้ีท่ีผมอ่ำน กอบพร ถิรเจริญสกุล 2554 1 แพรวเยำวชน

4116 เล่ห์รักร้ำยเจ้ำชำยมำเฟีย มิรำ. 2554 1 สมำร์ทบุ๊ค

4117 เล่ห์ร้ำยซำตำน ลำลันดำ 2554 1 เม็ดทรำยพร้ินต้ิง

4118 เล่ำควำมหลังคร้ังสงครำม โกวิท ต้ังตรงจิตร 2554 2 พิมพ์ค ำ

4119 เลือดสำบำน ฟำร์นสเวิร์ธ, คริสโตเฟอร์ 2554 1 นกฮูก

4120 โลกท่ีกระจัดกระจำย : ปกรณัม-ต ำนำน-นิทำน-ประวัติศำสตร์ ในหีบกลของเร่ืองเล่ำหลัง... ศิริวร แก้วกำญจน์ 2554 1 Pajonphai publishing

4121 โลกในดวงตำข้ำพเจ้ำ มนตรี ศรียงค์ 2554 2 สำมัญชน

4122 โลกหมุนรอบตัวเอง กนกพงศ์ สงสมพันธ์ุ. 2554 1 นำคร

4123 วจี...ญ่ีปุ่น โทเคียว 2554 2 เกลอเรียน

4124 วรรคทองในวรรณคดีไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน 2554 4 ธนำเพรส

4125 วรรณกรรมกับสังคม : ภำพสะท้อนจำกนวนิยำยปัจจุบัน อิงอร สุพันธ์ุวณิช 2554 5 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4126 วรรณมำลัย : รวมเร่ืองส้ันไทยร่วมสมัยหลัง พ.ศ.2475 จำก 41 นักเขียนไทย กระทรวงวัฒนธรรม. ส ำนักงำนศิลปฯ 2554 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4127 วรรณรูปไทยเช่ือมใจให้ถึงนิพพำน ทยำลุ 2554 2 สุขภำพใจ

4128 วัฒนธรรมไทย คณำจำรย์มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณฯ 2554 3 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

4129 วัฒนธรรมบันเทิงภำคใต้ ภัทรวดี ภูชฎำภิรมย์. 2554 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4130 วันท่ีฉันไม่พูด แอนเดอร์สัน, ลอรี ฮอลซ์ 2554 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

4131 วันท่ีหัวใจกลับบ้ำน : บทส ำรวจพ้ืนท่ีว่ำง ณ ใจกลำงป่ำอำรมณ์ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2554 1 สำมัญชน

4132 วันน้ีท้องฟ้ำแจ่มใส หลิวจงเวย 2554 1 ฟรีฟอร์ม

4133 วัยใสหัวใจโขน ภูผำ 2554 4 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

4134 วำระสุดท้ำย โตมร ศุขปรีชำ. 2554 1 โอเพ่นบุ๊กส์

4135 วำวพลอย ปิยะพร ศักด์ิเกษม. 2554 1 อรุณ

4136 วิกฤตแผ่นดินอยุธยำ ฑิภำกร บำรเมษฐ์ 2554 1 สยำมควำมรู้



ตารางหมายเลข  9
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หน้าท่ี  189         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4137 วิชำ พูลวรลักษณ์ผู้สืบทอดมรดกต ำนำนรำชำโรงหนังเมืองไทย ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ 2554 2 ปรำชญ์

4138 วิญญำณป่วนรัก อรพิม 2554 1 พิมพ์ค ำ

4139 วิธีสอนภำษำไทยส ำหรับชำวต่ำงประเทศ ส ำเนียง ฟ้ำกระจ่ำง 2554 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

4140 วินเทจส่ือรัก วูลฟ์, อิซำเบล 2554 1 กระเต็น

4141 วิวำห์พำวุ่น ทำวน์ลีย์, เกมมำ 2554 1 บลิส พับลิชช่ิง

4142 วิวำห์รักพญำมำร หมึกทิพย์. 2554 1 อินเลิฟ

4143 วิหคหลงลม สุริยำทิศ 2554 1 พิมพ์ค ำ

4144 แว้งท่ีรัก ชบำบำน 2554 1 สำรคดี

4145 ไวรัสอ ำมหิต ทอร์, แบรด 2554 1 โพสต์บุ๊กส์

4146 ศพท่ีห้ำ แมนเคล, เฮนนิง 2554 1 ไครม์แอนด์มิสทรี

4147 ศัตรูหัวใจ กฤษณำ อโศกสิน. 2554 1 แสงดำว

4148 ศัพท์ค ำยำกในภำษำไทย จักรพล พิมพกำร 2554 3 แสงดำว

4149 ศัพทำนุกรมญ่ีปุ่น โทเคียว 2554 2 เกลอเรียน

4150 ศำลำเก้ำเหล่ียมยอดมงกุฎของ กฤษณำ อโศกสิน ชมัยภร แสงกระจ่ำง 2554 1 เพ่ือนดี

4151 ศำสตร์มรณะ เจ้ำส ำรำญ 2554 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

4152 ศิลปะกำรออกแบบท ำร ำ : นำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ ฉันทนำ เอ่ียมสกุล 2554 1 บพิธกำรพิมพ์

4153 ศิลปะแห่งรัชกำลท่ี 9 : อัครศิลปิน มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกำลท่ี 9 2554 2 มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกำลท่ี 9

4154 ศึกสึกเสน่หำ ชิด ชยำกร 2554 1 มติชน

4155 เศษกระดำษ สองขำ 2554 1 มติชน

4156 สงครำมข้ำมมิติแห่งโมรีกำน โรเบิร์ตส์, นอร่ำ. 2554 1 เพิร์ล

4157 สงครำมดำบอักขระเวท. ภำคดำบเหมันต์ มินฮี, ชอน 2554 4 เพิร์ล

4158 สงครำมบ ำเรอเจ้ำพ่อ แรกอรุณ. 2554 1 Venusplus2010
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  190         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4159 สงครำมมหำเอเชียบูรพำ วรวุธ สุวรรณฤทธ์ิ. 2554 2 โอเดียนสโตร์

4160 สงครำมโลกคร้ังท่ี 2 : ท ำไมไทยจึงไม่แพ้ อัศวิน จินตกำนนท์. 2554 1 กลุ่มบริษัททีม

4161 สตรำวำกันซำ ฮอฟฟ์แมน, แมร่ี. 2554 2 เพิร์ล

4162 สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน วรพจน์ พันธ์ุพงศ์ 2554 1 บำงล ำพู

4163 สนทนำภำษำสเปน...เป็นไว เฑียร ธรรมดำ 2554 1 อินสปำยร์

4164 สนทนำภำษำอิตำเล่ียน...เรียนเร็ว เฑียร ธรรมดำ 2554 1 อินสปำยร์

4165 สนิมทองค ำ ภำณุมำศ ภูมิถำวร. 2554 1 ม่ิงมิตร

4166 สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช : มหำวีรกษัตริย์แห่งสยำม ดำณุภำ ไชยพรธรรม 2554 1 แพรธรรม

4167 สมเด็จพระปิยมหำรำชกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ วุฒิชัย มูลศิลป์ 2554 2 พิมพ์ค ำ

4168 สมเด็จพระเอกำทศรถ : อนุชำธิรำชชำตินักรบร่วมกอบกู้แผ่นดิน เกริกฤทธี ไทคูนธนภพ 2554 2 สยำมควำมรู้

4169 สมเด็จรีเยนต์ ดำรณี ศรีหทัย 2554 2 มติชน

4170 สมบัติพระศุลี แฮกกำร์ด, เซอร์เฮนรี ไรเดอร์ 2554 2 บ้ำนมงคล

4171 สมรสเถ่ือน เภรี. 2554 1 อินเลิฟ

4172 สมิงไพร ชำลี เอ่ียมกระสินธ์ุ. 2554 1 บ้ำนหนังสือ

4173 สยบรักซำตำน บุหงำรำยำ 2554 1 อินเลิฟ พับลิชช่ิง

4174 สยำมท่ีไม่ทันได้เห็น ไกรฤกษ์ นำนำ. 2554 2 โพสต์บุ๊กส์

4175 สยำมปกรณ์ปริวรรต. เล่ม 1, งำนส ำรวจ ศึกษำ และปริวรรตวรรณกรรมท้องถ่ินภำคกลำง - 2554 1 คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

4176 สยำมรัฐร่มฉัตรแก้ว : รวมบทกวีนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพล... วรวุฒิ ภักดีบุรุษ. 2554 2 เรืองอรุณ

4177 สร้อยศิลป์ถ่ินไทย ปกรณ์ เนตรเชำวลิต 2554 2 ดินสำมน้ ำหน่ึง

4178 ส่วนท่ีเคล่ือนไหว ปรำบดำ หยุ่น. 2554 1 ส ำนักหนังสือไต้ฝุ่น

4179 สวนเท่ียงคืน เพียร์ซ, เอ. ฟิลิปปำ 2554 1 แพรวเยำวชน

4180 สวรรค์เถ่ือน ใบบัว. 2554 1 สถำพรบุ๊คส์
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หน้าท่ี  191         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4181 ส สกฤต-ไท-อังกฤษ อภิธำน บวรบรรณรักษ์, หลวง 2554 1 แสงดำว

4182 สอง ยอดยุทธ ฉำยสุวรรณ 2554 1 อะบุ๊ก

4183 สองธรรมรำชำ อัครวัฒน์ โอสถำนุเครำะห์. 2554 2 กรีน-ปัญญำญำณ

4184 สองปีกของควำมฝัน วินทร์ เลียววำริณ. 2554 1 113

4185 สองพธู อำริตำ. 2554 1 แสงดำว

4186 สองแสบกับอูฐปริศนำ 1 บำจอเรีย, พอล 2554 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

4187 สองแสบในปรำสำทอำถรรพ์ 2 บำจอเรีย, พอล 2554 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

4188 สอดสร้อยมำลำ ศิวำลังกำร ส. ศิวรักษ์. 2554 1 ศึกษิตสยำม

4189 สะพำนขำด กนกพงศ์ สงสมพันธ์ุ. 2554 2 นำคร

4190 สังคมคุณธรรม : คู่มือกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสถำบันศำสนำหน่วยงำนของรัฐ... สำยฤดี วรกิจโภคำทร, หัวหน้ำโครงกำร 2554 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงฯ

4191 ส่ังหัวใจให้รักเธอ อนันตชำ. 2554 1 ภัทร์โญธิน อักษรศำสตร์

4192 สัจนิยมมหัศจรรย์ในวรรณกรรมของ กำเบรียล กำร์เซีย มำร์เกซ สุรเดช โชติอุดมพันธ์ 2554 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4193 สัญญำใจ เครนท์ซ, เจย์น แอนน์ 2554 1 แก้วกำนต์

4194 สัญญำรักสัญญำณลวง แรเงำ 2554 1 เรำเพ่ือนกัน

4195 สัญญำลูกผู้ชำยในเนปำล เกร็นนัน, คอเนอร์ 2554 1 สันสกฤต

4196 สัตยำบันเลือด นฤชำ เหมือนใจงำม 2554 3 ไครม์แอนด์มิสทรี

4197 สัพเพเหระคดี คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538. 2554 3 ดอกหญ้ำ 2000

4198 สำปพิษฐำน หมอกมุงเมือง 2554 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

4199 สำมวัง ประยุทธ สิทธิพันธ์. 2554 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

4200 สำมหนุ่มเน้ือทอง กันยำมำส. 2554 1 แสงดำว

4201 สำมัคคีเพศ นิภำ เผ่ำศรีเจริญ, บก. 2554 1 โอเพ่นบุ๊กส์

4202 สำมีขัดดอก ใบบัว. 2554 1 สถำพรบุ๊คส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  192         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4203 สำยบ่หยุดเสน่ห์หำย สุวรรณี สุคนธำ. 2554 1 ฟรีฟอร์ม

4204 สำยลมกับทุ่งหญ้ำ วิเชียร ไชยบัง 2554 1 โรงเรียนล ำปลำยมำศพัฒนำ

4205 สำยลับขนมปังขิง ฟลุค, โจแอนน์. 2554 1 เพิร์ล

4206 สำยลับทะเลทรำย พิมพิสุธญ์ 2554 1 พิมพ์ค ำ

4207 สำยลับรุกฆำต อุมำริกำร์ 2554 1 พิมพ์ค ำ

4208 สำยลับล่ำหัวใจ อิสย่ำห์ 2554 2 พิมพ์ค ำ

4209 สำยลับหัวใจทะเลทรำย ดำหลำ. 2554 1 บงกช พับลิชช่ิง

4210 สำยโลหิต โสภำค สุวรรณ. 2554 2 คลังวิทยำ

4211 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว. เล่ม 32 - 2554 1 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ

4212 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว… - 2554 1 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ

4213 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว… - 2554 1 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ

4214 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว… - 2554 1 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ

4215 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว… - 2554 1 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ

4216 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว… - 2554 1 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ

4217 สำรำนุกรมภำพลำยเส้นสถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์. เล่ม 3, วัด ธีรศักด์ิ วงศ์ค ำแน่น 2554 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4218 สำรำนุกรมวัฒนธรรมไทยภำคกลำง (ฉบับเพ่ิมเติม) - 2554 3 มูลนิธิสำรำนุกรมวัฒนธรรมไทย ธ.ไทยพำณิชย์

4219 สำรำนุกรมวัฒนธรรมไทยภำคใต้ ฉบับเพ่ิมเติม มูลนิธิสำรำนุกรมวัฒนธรรมไทย 2554 3 มูลนิธิสำรำนุกรมวัฒนธรรมไทย

4220 สำรำนุกรมวัฒนธรรมไทยภำคเหนือ (ฉบับเพ่ิมเติม) - 2554 3 มูลนิธิสำรำนุกรมวัฒนธรรมไทย ธ.ไทยพำณิชย์

4221 สำรำนุกรมวัฒนธรรมไทยภำคอีสำน (ฉบับเพ่ิมเติม) - 2554 3 มูลนิธิสำรำนุกรมวัฒนธรรมไทย ธ.ไทยพำณิชย์

4222 สำวงำมเจ้ำเสน่ห์ นลำ 2554 1 พำเพลิน

4223 สำวน้อยร้อยกลรัก แพรธำรำ 2554 1 อินเลฟ

4224 สำวสองพันปี แฮกกำร์ด, เซอร์เฮนรี ไรเดอร์ 2554 2 บ้ำนมงคล
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  193         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4225 ส ำนวนโวหำรไทยและค ำเปรียบเทียบ เรืองอุไร อินทรประเสริฐ 2554 3 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

4226 ส ำเร็จโทษเหนือรำชบัลลังก์ท่อนจันทน์และทัณฑ์ทรมำนพิสดำร สมัยอยุธยำ เอกรำช จันทร์สุวรรณ 2554 2 ยิปซี

4227 สิงห์ ลิซ 2554 1 Sugar Beat

4228 สิทธำเศรษฐี : นวนิยำยเพ่ือสร้ำงจุดเปล่ียนทำงจิตวิญณำณ จ ำลอง ฝ่ังชลจิตร. 2554 1 แมวบ้ำนส ำนักพิมพ์

4229 สิเน่หำเถ่ือน ธีรสำ. 2554 1 อินเลิฟ

4230 สิเน่หำส่ำหรี พงศกร 2554 2 เพ่ือนดี

4231 สืบรำชสมบัติ พิทยำลงกรณ์, พระรำชวรวงศ์เธอกรมฯ 2554 2 ศยำม

4232 สืบเสน่หำพำยุรัก ธัณย์สิตำ. 2554 1 อิงอร

4233 สุดแค้น...แสนรัก เม็ดแตงโม. 2554 1 อิงค์

4234 สุดปลำยสำยรุ้ง แอนดรูวส์, วี ซี. 2554 1 เพ่ือนดี

4235 สุนทรภู่บอกเหตุน้ ำท่วมจำกพุทธท ำนำย ทศพร วงศ์รัตน์ 2554 2 วันทูปร้ินท์

4236 สุภำษิตไทย 2 ภำษำ (ฉบับกำร์ตูน) - 2554 1 สกำยบุ๊กส์

4237 เสน่ห์นำงทำส ก้ำวกัลชนำ 2554 1 อินเลฟ

4238 เสน่หำนำงร ำ ลดำ 2554 1 ส่ือวรรณกรรม

4239 เสน่หำยำใจ ปำนร ำไพ. 2554 1 สมำร์ทบุ๊ค

4240 เสภำเร่ืองขุนช้ำงขุนแผน ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์ฯ 2554 6 เพชรกะรัต

4241 เสือสมิงจ ำแลง ชำลี เอ่ียมกระสินธ์ุ. 2554 1 บ้ำนหนังสือ

4242 แสงดำวกลำงใจ รินท์ลภัส 2554 1 พิมพ์ค ำ

4243 แสงตะวันพระจันทร์แรม ณำรำ 2554 1 พิมพ์ค ำ

4244 แสงเทียนส่องทำงไทย สิทธิเดช กนกแก้ว 2554 2 ร้อยแก้ววรรณกรรม

4245 หงส์ เชย์นำ 2554 1 Sugar Beat

4246 หนังสือแห่งคุณค่ำ ริชัดส์, ลอร่ำ อี 2554 1 คีรีบูน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  194         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4247 หน้ำกำกมำยำ โธมัส, เชอร์ร่ี. 2554 1 แก้วกำนต์

4248 หนำวสวำท วำต์. 2554 1 อินเลิฟ

4249 หมอเสมคนดี 4 แผ่นดิน ฉบับสมบูรณ์ สันติสุข โสภณสิริ. 2554 2 มูลนิธิเด็ก

4250 หลง เบอร์เกสส์, เมลวิน 2554 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

4251 หลงไฟ กฤษณำ อโศกสิน. 2554 2 เพ่ือนดี

4252 หลงรักช่ัวชีวิต ศักด์ิสิริ มีสมสืบ 2554 1 โพสต์บุ๊กส์

4253 หลอนสังหำร ร็อบบ์, เจ. ดี. 2554 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

4254 หลักกำรอ่ำนและเขียนค ำไทย ฉบับสมบูรณ์ ตระกำร เอ่ียมตระกูล 2554 3 คล่ืนอักษร

4255 หลักเกณฑ์กำรทับศัพท์ภำษำอำหรับ : ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน 2554 2 รำชบัณฑิตยสถำน

4256 ห้วงสิเน่หำ รวิอร 2554 1 บลูไดมอนด์ 2010 พับลิชช่ิง

4257 ห้วงเสน่หำปรำรถนำแห่งหัวใจ นำงแก้ว. 2554 1 Your sign Printing

4258 หวังว่ำประชำชนคงเข้ำใจ : รวมเร่ืองส้ันของนักเขียนรำงวัลนำยอินทร์อะวอร์ด ทัศนำวดี 2554 2 ป่งใบ

4259 หัวกลวงในหลุมด ำ วินทร์ เลียววำริณ. 2554 1 113

4260 หัวใจใกล้รุ่ง อิสย่ำห์ 2554 1 พิมพ์ค ำ

4261 หัวใจดวงน้อย สีฟ้ำ. 2554 1 เพ่ือนดี

4262 หัวใจเดียวกัน ชุมศักด์ิ นรำรัตน์วงศ์, บรรณำธิกำร 2554 2 หัวใจเดียวกัน

4263 เหตุกำรณ์แม่บ้ำนกรีดร้อง วรณัฐ ต้ังขบวนบุตร 2554 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

4264 เหมรำช วรำภำ. 2554 1 เพ่ือนดี

4265 เหย่ืออสูร ทำนตะวัน. 2554 1 สมำร์ทบุ๊ค

4266 เหรียญเหมรำช วรำภำ. 2554 1 เพ่ือนดี

4267 เหล่ียมรักกำมเทพ พิมพ์พนิต. 2554 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

4268 เหล่ียมรักมัดใจ สิรินดำ 2554 1 แจ่มใส
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  195         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4269 อขิทโร. อุบัติ มหำคุรุเทวำ วรรณวรรธน์. 2554 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

4270 อธิบำยเบ็ดเตล็ดในเร่ืองพงศำวดำรสยำม ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์ฯ 2554 2 แสงดำว

4271 อมตะนิทำนวรรณคดี บริพัฒน์ ฉุนตู 2554 2 คล่ืนอักษร

4272 อยุธยำ : แผ่นดินประวัติศำตร์ รวมประวัติศำสตร์อำณำจักรอยุธยำท่ีคนไทยควรรู้ จิตรสิงห์ ปิยะชำติ 2554 2 ยิปซี

4273 อริตวรรธน์ครุฑำนำคำ จ ำปำลำว 2554 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

4274 อลิซในเมืองกระจก แครอลล์, ลูอิส, ค.ศ. 1832-1898 2554 1 ฟรีฟอร์ม

4275 อสูรสยบรัก พธูพินิจ 2554 1 ไลต์ออฟเลิฟ

4276 อ้อมกอดคนเถ่ือน อัปสรำ 2554 1 อินเลิฟ

4277 อ้อมกอดเสน่หำ ปัณย์ดำว. 2554 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

4278 อ้อมกอดอสูรทมิฬ บัวบูชำ. 2554 1 ไลต์ ออฟ เลิฟ

4279 อักษรำนุกรมอักษรย่อ สมบัติ จ ำปำเงิน. 2554 1 สถำพรบุ๊คส์

4280 อัตลักษณ์ไทย : จำกไทยสู่ไทยๆ ประชำ สุวีรำนนท์ 2554 1 ฟ้ำเดียวกัน

4281 อัตลักษณ์ไทย : จำกไทยสู่ไทยๆ ประชำ สุวีรำนนท์ 2554 1 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

4282 อัตลักษณ์ไทใหญ่ในกระแสควำมเปล่ียนแปลง มนธิรำ รำโท, บรรณำธิกำร 2554 2 สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4283 อันนำสำวย่ัวรัก ธัญเรศ. 2554 1 จอย บุ๊คคลับ

4284 อันยอง พูดเกำหลีคล่องเหมือนเจ้ำของภำษำ(ฉบับพกพำไปเท่ียวเกำหลี) ภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ 2554 2 Book Caff

4285 อัลคำแทรซผจญภำคีเลนส์แตก. เล่ม 4 แซนเดอร์สัน, แบรนดอน 2554 1 เรือนปัญญำ

4286 อัษมำ : นิยำยค ำกลอนพ้ืนบ้ำนจีน - 2554 2 ผีเส้ีอ

4287 อำจำรย์ในร้ำนคุกก้ี น้ิวกลม 2554 1 มติชน

4288 อำจำรย์ในร้ำนคุกก้ี น้ิวกลม 2554 1 มติชน

4289 อำถรรพณ์ในดงดิบ : ควำมล้ีลับและนำทีระทึกใจในพงไพร ชำลี เอ่ียมกระสินธ์ุ. 2554 1 บ้ำนหนังสือ

4290 อำถรรพณ์ภูกระดึง อ ำนวย อินทรรักษ์ 2554 2 บ้ำนหนังสือ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  196         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4291 อำทิตย์ส่องจันทร์ กนกวลี พจนปกรณ์. 2554 1 เพ่ือนดี

4292 อ่ำนสนุก ปลุกส ำนึก. เล่ม 4 อัจฉรำ ชีวพันธ์ 2554 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4293 อำปำ จิตรำ ก่อนันทเกียรติ. 2554 1 จิตรำ (หสม. สุขสมบูรณ์)

4294 อิเหนำ ร้อยแก้วฉบับถอดควำมสมบูรณ์ ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ. 2554 3 สถำพรบุ๊คส์

4295 เอ แมน คอล เป๋ง มนันยำ. 2554 1 ประพันธ์สำส์น

4296 เอกลักษณ์ไทย กฤชกร เพชรนอก 2554 2 สกำยบุ๊กส์

4297 เอกสำรหลังกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ "ภำษำ วรรณคดีไทย และกำรสอนภำษำไทย... กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ "ภำษำ... 2554 1 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4298 เอมิลยอดนักสืบ เคสต์เนอร์, แอริค. 2554 1 303

4299 โอรีอำนำ นำงฟ้ำหลงเงำ ดี แมลลู แบรย์เนร์ อำนเดรเซน, โซเฟีย 2554 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

4300 โอเวอร์ตัน แผนลับลวงโลก เบ็ก, เกลนน์ 2554 2 แพรวส ำนักพิมพ์

4301 "ศำสตร์แห่งพระรำชำ" : แนวคิด ภูมิปัญญำน ำสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือท ำ คน ให้เป็น ฅน วีระยุทธ์ สุวรรณทิพย์. 2553 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงฯ

4302 (ลงมือ) ท ำนะคุณ คุณธรรมท่ีบ้ำนม่ันคงชุมชนคลองลัดภำชี พรรษำ ทำเจริญศักด์ิ 2553 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงฯ

4303 (ลงมือ) ท ำนะคุณ คุณธรรมท่ีบ้ำนม่ันคงชุมชนบำงบัว พรรษำ ทำเจริญศักด์ิ 2553 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงฯ

4304 (ลงมือ) ท ำนะคุณ คุณธรรมท่ีบ้ำนม่ันคงชุมชนสวนพลู พรรษำ ทำเจริญศักด์ิ 2553 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงฯ

4305 100 นักประพันธ์ไทย ประทีป เหมือนนิล. 2553 2 สุวีริยำสำส์น

4306 100 เร่ืองเมืองใต้ : สำระควำมรู้เพ่ือควำมเข้ำใจแผ่นดินผู้คนและวัฒนธรรม ประพนธ์ เรืองณรงค์. 2553 1 อมรินทร์

4307 100 เอกสำรส ำค ญ : สรรพสำระประวัติศำสตร์ไทย - 2553 4 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

4308 2 ร้อยพันนิทำนจำกอีเมลของยอดเย่ียม ยอดเย่ียม เทพธรำนนท์. 2553 1 แลททิชเวิร์ค

4309 24 เร่ืองส้ันของฟ้ำ ฟ้ำ พูลวรลักษณ์. 2553 1 ใบไม้สีเขียว

4310 500 ปี สำยสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-โปรตุเกส ไกรฤกษ์ นำนำ 2553 1 มติชน

4311 7 เร่ืองส้ันของฟ้ำ ฟ้ำ พูลวรลักษณ์. 2553 1 ใบไม้สีเขียว

4312 80 ปี อำจำรย์ คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ : รวมงำนเขียนทำงวิชำกำรไทยคดีศึกษำ - 2553 1 -
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  197         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4313 84 พรรษำ จำรึกไว้ในแผ่นดิน - 2553 1 คิดดี

4314 Beautiful creatures Garcia, Kami 2553 2 ปรำชญ์เปรียว

4315 Ghostgirl เฮอร์ลีย์, ทอนยำ 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง

4316 Note from the editor บทบรรณำธิกำรนิตยสำรสำรคดี วันชัย ตันติวิทยำพิทักษ์. 2553 2 สำรคดี

4317 Private สวย เริด เชิด แสบ ไบรอัน, เคต 2553 2 บลิส พับลิชช่ิง

4318 Theater ตีต๋ัวไปตำย ภำคีนัย 2553 1 โซฟำ พับลิชช่ิง

4319 Twenties girl คินเซลลำ, โซฟี 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง

4320 กฎแห่งกระจก : กฎมหัศจรรย์ท่ีจะช่วยแก้ไขทุกปัญหำในชีวิตคุณ โนงุจิ, โยชิโนริ 2553 3 อมรินทร์ How To

4321 กบฏมนตรำ เบรย์, ลิบบำ 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4322 กบฏรักจ ำเลยหัวใจ อัยยำ. 2553 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

4323 กระจกวำรี ไมเออร์, ไค 2553 3 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

4324 กระชำกหน้ำกำกทรชน เชลดอน, ซิดนีย์ 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4325 กระดำนทองสองแผ่นดิน ปรีดี พิศภูมิวิถี. 2553 1 มติชน

4326 กระทิงป่ำขุนยวม ณัฐวัฒน์ อุทธังกร 2553 1 บ้ำนหนังสือ

4327 กระบ่ีนำครำช ตังฮึงเอ็ง 2553 3 ส ำนักพิมพ์วิถีบูรพำ

4328 กลำงทะเลลึก ประชำคม ลุนำชัย. 2553 1 เอโนเวล

4329 กล่ินรักสัมผัสใจ รมย์ธีรำ. 2553 1 อิงอร

4330 กว่ำจะเป็นคนไทย ธิดำ สำระยำ 2553 2 เมืองโบรำณ

4331 ก้องพสุธำ ตังฮึงเง็ก 2553 3 วิถีบูรพำ

4332 กับดักรักลวง ร่มแก้ว 2553 1 พิมพ์ค ำ

4333 กำพย์ช่วยจ ำค ำท่ีมักใช้ผิด จงจิต (กล้วยไม้) นิมมำนนรเทพ 2553 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4334 กำรเขียนเชิงรำชกำร : หนังสือรำชกำรรำยงำนกำรประชุมภำษำไทยและภำษำอังกฤษ วรวรรธน์ ศรียำภัย 2553 5 สัมปชัญญะ

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B9%87%E0%B8%81%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  198         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4335 กำรเขียนสำรคดีภำคปฏิบัติ ธัญญำ สังขพันธำนนท์. 2553 3 อินทนิล

4336 กำรเคล่ือนย้ำยของบำงส่ิง วัชระ สัจจะสำรสิน 2553 1 นำคร

4337 กำร์ตูน : มหัศจรรย์แห่งกำรพัฒนำสมองและกำรอ่ำน ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์. 2553 1 มูลนิธิเด็ก

4338 กำรประชันกลอนสดคร้ังท่ี 20 : หกสิบวัสสำบรมรำชำภิเษก มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2553 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4339 กำรเมืองในประวัติศำสตร์ยุคสุโขทัย-อยุธยำพระมหำธรรมรำชำกษัตรำธิรำช พิเศษ เจียจันทร์พงษ์. 2553 1 มติชน

4340 กำรศึกษำประวัติศำสตร์สถำปัตยกรรม : วัดพระพำยหลวง วัดเชตุพน สุโขทัย ปองพล ยำศรี 2553 2 เมืองโบรำณ

4341 กำรศึกษำวิเครำะห์ประเด็นควำมหมำยด้ำนวัฒนธรรมข้ำมชำติในเอกสำรและต ำรำเก่ียวกับ… เตือนจิตต์ จิตต์อำรี 2553 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

4342 กำรอนุรักษ์ตลำดโบรำณแบบมีส่วนร่วม : กำรสัมมนำเชิงวิชำกำรโครงกำรพัฒนำตลำดเก่ำ… กำรสัมมนำเชิงวิชำกำรโครงกำรพัฒนำ… 2553 1 โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม สำขำฯ

4343 กำลเวลำสงครำมควำมรัก 1. ตอนนักรบแห่งมำซิดอน ณำรำ 2553 1 พิมพ์ค ำ

4344 กำลเวลำสงครำมควำมรัก 2. ตอนขุมทรัพย์แห่งมำซิดอน ณำรำ 2553 1 พิมพ์ค ำ

4345 กำลเวลำสงครำมควำมรัก 3. ตอนทำยำทแห่งมำซิดอน ณำรำ 2553 1 พิมพ์ค ำ

4346 ก ำแพงแห่งใจ ติญญำ 2553 1 1168 พับลิชช่ิง

4347 กุ้งนำง กำญจนำ นำคนันทน์ 2553 1 พลอยจันท์

4348 กุหลำบย้อมสี เชลดอน, ซิดนีย์ 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4349 เกมลวงหัวใจ เนเฟอตีติ. 2553 2 ทัช

4350 เกมสวำทชีคเถ่ือน ธีรสำ. 2553 1 มำยเลิฟ

4351 เกสรดอกสวำท กฤษณำ อโศกสิน. 2553 1 เพ่ือนดี

4352 เกิดเป็นเด็กตลำด ปัทมำ กล่ินทอง 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

4353 เกียรติยศก่ึงศตวรรษ : 12 เร่ืองส้ันบันทึกชีวิตและเส้นทำงกำรสร้ำงสรรค์ ประชำคม ลุนำชัย. 2553 1 เอโนเวล

4354 เก่ียวรัก...มำคล้องใจ บุษบำ ฮำวำย 2553 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

4355 ขนมไทยชำววัง รุ่งทิวำ วงศ์ไพศำลฤทธ์ิ 2553 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

4356 ขมังเวทล่ำสังหำร 4 กิดเดนส์ 2553 1 มติชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  199         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4357 ของขวัญวันวำน ว. วินิจฉัยกุล. 2553 1 ทรีบีส์

4358 ขอบฟ้ำทะเลกว้ำง อัศศิริ ธรรมโชติ. 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4359 ขุนศึกทำสมนตรำ Jewel, Carolyn 2553 1 คริสตัล พับลิชช่ิง

4360 ไขปัญหำภำษำไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน - 2553 1 รำชบัณฑิตยสถำน

4361 คน(ไม่)ธรรมดำ ธนิษฐำ แดนศิลป์ 2553 3 สยำมบรรณกำรพิมพ์

4362 คนสองวิญญำณ สรจักร. 2553 1 มติชน

4363 ค้นหำรัตนโกสินทร์ 2 : เทิดพระเกียรติ 100 ปี วันสวรรคตรัชกำลท่ี 5 ไกรฤกษ์ นำนำ 2553 1 มติชน

4364 ค้นหำรัตนโกสินทร์ ส่ิงท่ีเรำรู้อำจไม่ใช่ท้ังหมด ไกรฤกษ์ นำนำ 2553 1 มติชน

4365 คมทัณฑ์ประกำศิต พิญช์นรี. 2553 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

4366 ครอบครัวนักสืบจอมยุ่ง ซินด์เลอร์, นีนำ 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

4367 ครำสสยุมพร เมเยอร์, สเตเฟนี 2553 1 ปรำชญ์เปรียว

4368 คร่ึงหน่ึงของกันและกัน กรุณำ-เรืองอุไร กุศลำสัย : นิยำยชีวิตจริงของสองสดมภ์หลักทำง... วีระศักด์ิ จันทร์ส่งแสง 2553 1 มูลนิธิโกมลคีมทอง

4369 ครูบ้ำนนอก ค ำหมำน คนไค. 2553 2 ม่ิงมิตร

4370 ควำมคิดค ำนึง เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, 2553 2 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4371 ควำมงำมของชีวิต อีแร้ง 2553 2 มติชน

4372 ควำมดีสีเหลืองส้ม มณี วรรธนเจริญกิจ, บรรณำธิกำร 2553 3 มูลนิธิเด็ก

4373 ควำมตำยสีขำว ขวัญดวง แซ่เตีย 2553 1 ฟรีฟอร์ม

4374 ควำมฝันของแมลงวันเผือก : รวมนิทำนยอดเย่ียมรำงวัลมูลนิธิเด็ก ปีท่ี 15 พ.ศ. 2552 - 2553 1 มูลนิธิเด็ก

4375 ควำมฝันภำยใต้ดวงอำทิตย์ นวนิยำยจำกชีวิตจริง สมอล์ล บัณฑิต อำนียำ 2553 1 กองทุน B. TRAVEN สมัชชำพิทักษ์ควำมชอบธรรมสำกล

4376 ควำมรักแสนกล กฤษณำ อโศกสิน. 2553 1 เพ่ือนดี

4377 ควำมลับจำกโครงกระดูก เบิร์นส์, ไมเคิล 2553 1 นกฮูก พับลิชชิง

4378 ควำมลับดำวตก วิลด์เนอร์, มำร์ทินำ 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  200         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4379 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำชอำณำจักรสยำมกับรำชส ำนักยุโรปในเอกสำรกำรเสด็จประพำส... พรสรรค์ วัฒนำงกูร. 2553 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4380 คำนธี Toro, Lara 2553 2 เนช่ัน เอ็กมอนท์

4381 ค ำไทยท่ีมำจำกภำษำบำลีและภำษำสันสกฤต บุญธรรม กรำนทอง ... [และคนอ่ืนๆ] 2553 3 รำชบัณฑิตยสถำน

4382 ค ำพ่อสอน : ประมวลพระบรมรำโชวำทและพระรำชด ำรัสเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิพลอดุลยเดช, พระบำทสมเด็จพระฯ 2553 1 ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4383 ค ำสำปสฟิงซ์ คุก, โรบิน 2553 1 แสงดำว

4384 คิงไกเซอร์ซำร์ : สำมกษัตริย์ผู้น ำโลกเข้ำสู่สงครำม เคลย์, แคทรีน 2553 1 มติชน

4385 คิดถึง (...) จัง วดีลดำ เพียงศิริ. 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4386 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 18, บันทึกมรณะ โยโคมิโซะ, เซชิ 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง

4387 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 19, งำนเต้นร ำสวมหน้ำกำก โยโคมิโซะ, เซชิ 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง

4388 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 20, ข้ำงหลังบำนประตู โยโคมิโซะ, เซชิ 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง

4389 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 21, หญิงผู้ถือพัดจีน โยโคมิโซะ, เซชิ 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง

4390 คีตำลำวุ มำลำ ค ำจันทร์. 2553 1 เคล็ดไทย

4391 คึกฤทธ์ิพูด : วรรณกรรมกับสังคม นิตยำ มำศะวิสุทธ์ิ, บรรณำธิกำร 2553 3 ขอนแก่นกำรพิมพ์

4392 คุณก็เป็นนักเขียนได้ สินี เต็มสงใส 2553 2 เครือเถำ

4393 คุณปู่แว่นตำโต ชมัยภร แสงกระจ่ำง. 2553 1 คมบำง

4394 คุณหญิงนอกท ำเนียบ วิมล ศิริไพบูลย์, 2479- 2553 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

4395 คู่แค้นแสนปรำรถนำ ธีรสำ. 2553 1 เคล็ดไทย

4396 คู่ฟ้ำ สองพระบำรมี : หนังสือกำร์ตูนเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวำระ 60 ปี แห่งพระรำชพิธีบรมรำชำ...- 2553 1 โครงกำรคิดอย่ำงย่ังยืน ตำมแนวทำงปรัชญำฯ

4397 คู่ฟ้ำสองพระบำรมี - 2553 1 มติชน

4398 คู่มือกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์ ศิวกำนท์ ปทุมสูติ. 2553 2 ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอำศรม

4399 คู่มือท่องกำแล็กซีฉบับนักโบก อดัมส์, ดักลำส 2553 2 เพิร์ล พับลิชช่ิง

4400 คู่มือระบบเขียนภำษำมลำยูปำตำนีอักษรไทย รำชบัณฑิตยสถำน. 2553 2 รำชบัณฑิตยสถำน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  201         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4401 คู่สืบต่ำงภพ. ตอนท่ี 1, แกะรอยปริศนำควำมทรงจ ำ นัตสึกิ, คุโจ 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง

4402 คู่สืบต่ำงภพ. ตอนท่ี 2, ควำมฝันคืนพระจันทร์ซีดจำง นัตสึกิ, คุโจ 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง

4403 เคหำสน์นำงคอย พงศกร 2553 1 เพ่ิอนดี

4404 โคโยต้ีท่ีรัก ประวำชิณี. 2553 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

4405 เงำจันทร์แห่งควำมตำย ดีเวอร์, เจฟเฟอรีย์ 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิ

4406 เงำรักอ ำพรำง เครนต์ซ, เจย์น แอนน์ 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิ

4407 เง่ือนตำย แมนเคล, เฮนนิง 2553 1 ไครม์แอนด์มิสทรี

4408 เง่ือนอ ำมหิต แม็คไบรด์, สจ๊วต 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

4409 จดหมำยจำกบ้ำนนำ ไสว บุญมำ. 2553 1 Oh My God

4410 จดหมำยจำกแสงดำว ขวัญใจ เอมใจ 2553 1 ดวงตะวัน

4411 จอมโจรจอมรำชันย์ โช, อู 2553 10 เดอะ ซัน

4412 จอมใจซำตำนเถ่ือน อัปสรำ. 2553 1 อินลักค์

4413 จอมบงกำร เชลดอน, ซิดนีย์ 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4414 จอมพรำนกับสำวสองพันปี แฮกกำร์ด, เซอร์เฮนรี ไรเดอร์ 2553 2 บ้ำนมงคล

4415 จอมพรำนควอเตอร์เมน (สมบัติพระศุลีตอนอวสำน) แฮกกำร์ด, เซอร์เฮนรี ไรเดอร์ 2553 1 บ้ำนมงคล

4416 จอมรำชันย์ คีตกวี - 2553 1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี

4417 จอมเวทมนตร์ด ำ. เปิดประตูพลังเวท คำนำแวน, ทรูดี 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

4418 จอมเวทมนตร์ด ำ. สงครำมจอมเวท คำนำแวน, ทรูดี 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิ

4419 จักรวำลปีศำจ แซน, ดำร์เรน 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

4420 จันทร์ยำตรำ กฤษณำ อโศกสิน. 2553 1 เพ่ือนดี

4421 จับเธอมำเป็นเจ้ำสำว ดำรำพร. 2553 1 Your sign Printing

4422 จำกโคนต้นไม้ริมคลองถึงป่ำคอนกรีท รงค์ วงษ์สวรรค์, 2475-2552 2553 1 ฟรีฟอร์ม

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%8A%2C%20%E0%B8%AD%E0%B8%B9%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  202         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4423 จ้ำวนรกโลกันตร์ ฉ้ังกอ 2553 2 วิถีบูรพำ

4424 จิตมหัศจรรย์ หลวงเมือง 2553 2 มติชน

4425 จีนใช้ไทยยืม นวรัตน์ ภักดีค ำ. 2553 3 อมรินทร์

4426 เจ้ำฟ้ำนักพัฒนำ"รัตนเทพแห่งแผ่นดินของปวงชนชำวไทย" ภำนุศร เครือปัญญำดี 2553 2 ริช

4427 เจ้ำสำวแสนชัง ละอองดำว. 2553 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

4428 เจ้ำหญิงมำฮำ & อมำนี. ภำค 2 แซสสัน, จีน พี. 2553 2 สันสกฤต

4429 เจ้ำหญิงสุลตำน่ำ แซสสัน, จีน พี. 2553 2 สันสกฤต

4430 เจ้ำหัวใจพญำมำร มำยดำร์ล่ิง. 2553 1 จอย บุ๊คคลับ

4431 ชำยเฒ่ำกลำงทะเลลึก เฮ็มมิงเวย์, เออร์เนสต์. 2553 1 แสงดำว

4432 ชำยเฒ่ำท่ีสะพำน เฮ็มมิงเวย์, เออร์เนสต์. 2553 1 แสงดำว

4433 ชำร์ลี โบน. ตอนสุริยะอัศวิน นิมโม, เจนน่ี. 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

4434 ชำลส์ ดำร์วิน Cugota, Lluis 2553 2 เนช่ัน เอ็กมอนท์

4435 ชำวกรง กฤษณำ อโศกสิน. 2553 1 แสงดำว

4436 ช ำแหละแผนยึดกรุงธนบุรี ปรำมินทร์ เครือทอง. 2553 1 มติชน

4437 ชิงรัก หักเหล่ียมหัวใจ รัชนีกำนต์ 2553 1 ส ำนักพิมพ์ บลู บัตเตอร์ฟลำย

4438 ชีวิตควำมงำมและควำมรัก ยิบรำน, คำลิล., ค.ศ. 1883-1931 2553 2 แสงดำว

4439 ชีวิตรักเจ้ำฟ้ำ 2 ลดำ รุธิรกนก 2553 1 ดีเอ็มจี

4440 ชีวิตศิษย์วัด นุกูล ตันริยงค์ 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

4441 ช่ืนชีวำนำวี กำญจนำ นำคนันทน์. 2553 1 พลอยจันทร์

4442 ช่ือบ้ำนนำมเมือง พชรวรรณ ประเสริฐศิริ 2553 1 แฮปบ้ีบุ๊ค

4443 ชุมนุมนิรำศ อำจิณ จันทรัมพร 2553 2 วสี ครีเอช่ัน

4444 เชลยรักเจ้ำชำยกรีก Lennox, Marion 2553 1 สมใจบุ๊คส์

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%20%3B%20%E0%B8%99.%20%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C%2C%20%5B%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%5D%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false


ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  203         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4445 เชลยสวำททำสมำร ขวัญระมิงค์ 2553 1 อินเลิฟ พับลิชช่ิง

4446 เชอร์ล็อก โฮล์มส์. ชุดกำรผจญภัย ดอยล์, อำร์เทอร์ โคแนน, เซอร์ 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4447 เชอร์ล็อก โฮล์มส์. ชุดคืนชีพ ดอยล์, อำร์เทอร์ โคแนน, เซอร์ 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4448 เชอร์ล็อก โฮล์มส์. ชุดจดหมำยเหตุ ดอยล์, อำร์เทอร์ โคแนน, เซอร์ 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4449 เชอร์ล็อก โฮล์มส์. ชุดบันทึกคดี ดอยล์, อำร์เทอร์ โคแนน, เซอร์ 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4450 เชอร์ล็อก โฮล์มส์. ชุดพิเศษ ดอยล์, อำเดรียน โคแนน 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4451 เชอร์ล็อก โฮล์มส์. ชุดลำโรง ดอยล์, อำร์เทอร์ โคแนน, เซอร์ 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4452 เชอร์ล็อก โฮล์มส์. ตอนจัตวำลักษณ์ ดอยล์, อำร์เทอร์ โคแนน, เซอร์ 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4453 เชอร์ล็อก โฮล์มส์. ตอนผจญมัจจุรำช มีเยอร์, นิโคลำส 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4454 เชอร์ล็อก โฮล์มส์. ตอนพิชิตโรคระบำดมหำภัย มีเยอร์, นิโคลำส 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4455 เชอร์ล็อก โฮล์มส์. ตอนเร่ืองส่วนตัวของเชอร์ล็อก โฮล์มส์ ฮำร์ดวิก, ไมเคิล 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4456 เชอร์ล็อก โฮล์มส์. ตอนแรงพยำบำท ดอยล์, อำร์เทอร์ โคแนน, เซอร์ 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4457 เชอร์ล็อก โฮล์มส์. ตอนหมำผลำญตระกูล ดอยล์, อำร์เทอร์ โคแนน, เซอร์ 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4458 เชอร์ล็อก โฮล์มส์. ตอนหุบเขำแห่งภัย ดอยล์, อำร์เทอร์ โคแนน, เซอร์ 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4459 เชอรับ องค์กรลับยอดนักสืบ. ตอนตลบหลัง มิวชำมอร์, โรเบิร์ต 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

4460 ซำยำกะ สำวน้อยนักสืบ. ตอนท่ี 11, พวงกุญแจสีเงิน จิโร, อำคำกะวำ. 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง

4461 ซำยำกะ สำวน้อยนักสืบ. ตอนท่ี 12, ชุดรำตรีสีม่วงอ่อน จิโร, อำคำกะวำ. 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง

4462 เซ็ปติมัส ฮีป ปำฏิหำริย์หมำยเลขเจ็ด. เล่ม 5, หมู่เกำะอำถรรพ์ เสจ, แองจี 2553 1 นำนมีบุ๊คส์ทีม

4463 ญำณส่ือรัก ณำรำ 2553 1 พิมพ์ค ำ

4464 ณ ลำนดำว ภัสรสำ 2553 2 แจ่มใส

4465 ดนตรีไทยมำจำกไหน สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2553 1 วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์

4466 ดวงใจพญำนำค ชินำนำง. 2553 1 อินเลิฟ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  204         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4467 ดวงใจอ้อนรัก ละเวงวัณฬำ 2553 1 อินเลิฟ

4468 ดวงใจอัคนี ซ่อนกล่ิน 2553 1 พิมพ์ค ำ

4469 ดวงตำสังหำร ร็อบบ์, เจ. ดี. 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิ

4470 ด้วยรัก ควำมตำย และหัวใจสลำย มูรำคำมิ, ฮำรูกิ, ค.ศ. 1949- 2553 1 ก ำมะหย่ี

4471 ดอกแก้วกำระบุหนิ แก้วเก้ำ 2553 2 ทรีบีส์

4472 ดอกเบ้ียสิเน่หำ กันต์ระพี 2553 1 ทัช

4473 ดอกไม้สองแผ่นดิน กนกพงศ์ สงสมพันธ์ุ ... [และคนอ่ืน ๆ] 2553 2 เอโนเวล

4474 ดอกไม้แห่งกำลเวลำ เอส. เอส. อนำคำมี. 2553 1 สยำมมิส

4475 ดอกส้มสีทอง ถ่ำยเถำ สุจริตกุล. 2553 2 แสงดำว

4476 ด่ังดวงแก้ว เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีฯ 2553 2 นำนมีบุ๊คส์

4477 ด่ังดำวระยิบฟ้ำ ชมัยภร แสงกระจ่ำง 2553 1 คมบำง

4478 ดำวดวงน้ันของฉันคนเดียว เพนกวินตัวแรก 2553 3 พำส แอท คิดส์

4479 เด็กหญิงอุเมะโกะ อะงะวะ, ซะวะโกะ 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

4480 เดินตำมรอย วันเนำว์ ยูเด็น. 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4481 ตรำบส้ินสิเน่หำ ณำรำ 2553 1 พิมพ์ค ำ

4482 ตำมรอย...เสด็จประพำสต้น - 2553 1 บันทึกสยำม

4483 ตำมรักข้ำมเวลำ คีตฌำณ์ 2553 1 พิมพ์ค ำ

4484 ตำลเด่ียวยอดกตัญญู นวรัตน์ สีหอุไร 2553 3 บ๊ิกบุ๊ค เซนเตอร์

4485 ต ำนวนหวยแห่งเมืองสยำม แสน วิชำชำญ 2553 1 ร.ศ. 229

4486 ต ำนำนนำงกษัตริย์ กิตติ วัฒนะมหำตม์. 2553 2 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

4487 ต ำนำนไพร เทศ จินนะ 2553 1 บ้ำนหนังสือ

4488 ต ำนำนวังหน้ำ ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์ฯ 2553 2 แสงดำว
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  205         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4489 ต ำรวจหน่วยสืบวิญญำณ. ตอนท่ี 2, วิญญำณ(ใจ)หำย โชโกะ, อำมำโนะ 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง

4490 ต ำรวจหน่วยสืบวิญญำณ. ตอนท่ี 3, แกะรอยลับฉบับแมวเหมียว โชโกะ, อำมำโนะ 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง

4491 ต๋ีเหรินเจ๋ีย นักสืบคู่บัลลังก์ เฉียนเย่ียนซิว 2553 4 มติชน

4492 ต๋ีเหรินเจ๋ียนักสิบคู่บัลลังก์. เล่ม 1 ตอนสกัดแผนโค่นอ ำนำจบู๊เช็กเทียน เฉียนเย่ียนซิว 2553 1 มติชน

4493 ใต้ฟ้ำเดียวกัน ณัฐนี ตำมไท 2553 1 นำนมีบุ๊คส์เอโนเวล

4494 ถนนไร้ดอกไม้ โบต๋ัน. 2553 1 สุวีริยำสำส์น

4495 ถึงพริกถึงขิง : มุมมองใหม่สุภำษิตไทย ตุลยำ พรพิริยะกุลชัย 2553 5 River Books

4496 ถึงอย่ำงไรก็อยู่กันมำได้ นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว. 2553 2 ศยำม

4497 เถำวัลย์สวำท กฤษณำ อโศกสิน. 2553 1 เพ่ือนดี

4498 เถ้ำอำรมณ์ รงค์ วงษ์สวรรค์, 2475-2552 2553 1 ฟรีฟอร์ม

4499 ทรรศนะอุษำคเนย์ 1 เกรียงไกร เกิดศิริ 2553 2 อุษำคเนย์

4500 ทรำยซ่อนแค้น ประวำชิณี. 2553 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

4501 ทฤษฎีบ้ำนเมือง : ศำสตรำจำรย์ค ำจองกับกำรศึกษำชนชำติไท - 2553 3 สร้ำงสรรค์

4502 ทศพิธรำชธรรมแห่งรัชกำลท่ี 9 โรม บุนนำค. 2553 3 สยำมบันทึก

4503 ทะเลใจ ณ ปลำยฟ้ำ มนันย์ฐิดำ อ้ือจรรยำ 2553 1 อรุณ

4504 ทะเลไฟ ณำรำ 2553 1 พิมพ์ค ำ

4505 ทะเลรัก โรเบิร์ตส์, นอร่ำ. 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิ

4506 ทัณฑ์คนเถ่ือน ดำหลำ. 2553 1 บงกช พับลิชช่ิง

4507 ทำงสำยเสน่หำ ไพทูรย์รัมภำ 2553 1 อัมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์

4508 ทำยำทมังกร เซียวอิด 2553 3 วิถีบูรพำ

4509 ทำรกเท่ียงคืน รัชดี, ซัลมำน 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิ

4510 ทำสรักบ่วงจ ำเลย คณีญำ. 2553 1 สีเทน

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%94%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  206         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4511 เทพนิยำยออสกำร์ ไวลด์ ไวลด์, ออสกำร์, ค.ศ. 1854-1900 2553 2 ฟรีฟอร์ม

4512 เทพบุตรปีกด ำ เพียร์ซ, เมเรดิธ แอน 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิ

4513 เทพรัตนวัฒนำ ส่องสว่ำงกำรศึกษำ : สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี… - 2553 2 มหำวิทยำลัย

4514 เทวปฏิมำสยำม เอกสุดำ สิงห์ล ำพอง 2553 1 มิวเซียมเพรส

4515 เทวปักษี ลักษณวดี. 2553 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

4516 เทวำกับซำตำน บรำวน์, แดน 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4517 ไทรโศก จ ำลักษณ์ 2553 1 ทวีสำส์น

4518 ธนบุรีมีอดีต ป. บุนนำค 2553 2 ฐำนบุ๊คส์

4519 ธรณีน่ีน้ี ใครครอง กำญจนำ นำคนันทน์. 2553 1 พลอยจันท์

4520 ธำรำหิมำลัย ณำรำ 2553 2 พิมพ์ค ำ

4521 นักฆ่ำกำงเขนคู่ คำร์เตอร์, คริส 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

4522 นักล่ำแห่งรำตรี แคสต์, พี. ซี. 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4523 นักเลงท ำนอง จีรวัฒน์ ครองแก้ว 2553 1 โอเซ่ียน มีเดีย

4524 นักสืบสำมใบเถำ. ตอนท่ี 4, ฆำตกรรมสุขสันต์ปีใหม่ จิโร, อำคำกะวำ. 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง

4525 นักสืบสำมใบเถำ. ตอนท่ี 5, แค้นน้ีขอเคลียร์ จิโร, อำคำกะวำ. 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง

4526 นักสืบหญิงหมำยเลข 1. ตอนท่ี 5, ชีวิตสุขสันต์ สมิท, อเล็กซำนเดอร์ แมกคอลล์ 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง

4527 นักสืบหญิงหมำยเลข 1. ตอนท่ี 6, บริษัทสำวร่ำเริง สมิท, อเล็กซำนเดอร์ แมกคอลล์ 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง

4528 นำงในคนสุดท้ำย ดำวเนอร์, เลสลีย์ 2553 1 บริษัท สันสกฤต จ ำกัด

4529 นำงบ ำเรอยอดรัก baiboau. 2553 1 สถำพรบุ๊คส์

4530 นำงฟ้ำของนำยตะวัน โสภี พรรณรำย 2553 1 รวมสำส์น (1977)

4531 นำฏกรรมบนลำนกว้ำง คมทวน คันธนู. 2553 2 โรงพิมพ์ภำพพิมพ์

4532 นำมำนุกรมวรรณคดีไทย. ชุดท่ี 1 : ช่ือวรรณคดี มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 2553 3 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  207         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4533 นำมำนุกรมวรรณคดีไทย. ชุดท่ี 2 : ช่ือผู้แต่ง มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 2553 4 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ

4534 นำยแพทย์ชิวำโก ปำสเตอร์แน็ก, บอริส 2553 1 แสงดำว

4535 น้ ำเล่นไฟ กฤษณำ อโศกสิน. 2553 1 เพ่ือนดี

4536 นิกำยสังหำร แซนซัม, ซี. เจ. 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

4537 นิทำนก่อนนอนสอนให้เป็นคนเหนือคน ปรัชญำทอง 2553 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

4538 นิทำนพยัญชนะ ปรีดำ ปัญญำจันทร์ 2553 7 องค์กำรค้ำของ สกสค.

4539 นิทำนเสริมปัญญำพัฒนำคุณภำพชีวิต ทวีป อภิสิทธ์ิ. 2553 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4540 นิมิตอ ำพรำง แคสต์, พี. ซี. 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4541 นูจู๊ด...หนูจะหย่ำ! มีนุย, เดลฟีน 2553 1 สันสกฤต

4542 เน้ือทอง กฤษณำ อโศกสิน. 2553 1 เพ่ือนดี

4543 ในกระจก : วรรณกรรมและกำรเมืองสยำมยุคอเมริกัน - 2553 2 อ่ำน

4544 ในกระแสชล กัญญ์ชลำ. 2553 1 แสงดำว

4545 ในควำมไหวน่ิงงัน : รวมบทกวีบันทึกปัจจุบันสมัย นำยทิวำ 2553 1 ออน อำร์ต ครีเอช่ัน

4546 บทร้อยกรอง : ส ำนวนชวนอ่ำน ชุดท่ี 2 เร่ืองของใจ สมชำย จินดำนนท์ 2553 4 สุวีริยำสำส์

4547 บทร้อยกรอง : ส ำนวนชวนอ่ำน ชุดท่ี 3 300 กระทู้ค ำพังเพย สมชำย จินดำนนท์ 2553 1 สุวีริยำสำส์น

4548 บทร้อยกรอง : ส ำนวนชวนอ่ำน ชุดท่ี 4 กระทู้ค ำกลอนส ำนวนไทย สมชำย จินดำนนท์ 2553 1 สุวีริยำสำส์น

4549 บทละครเร่ืองอิเหนำ พุทธเลิศหล้ำนภำลัย, พระบำทสมเด็จฯ 2553 15 ไผ่ มีเดีย เซ็นเตอร์

4550 บทละครเร่ืองอิเหนำ พุทธเลิศหล้ำนภำลัย, พระบำทสมเด็จฯ 2553 1 ไผ่ มีเดีย เซ็นเตอร์

4551 บทสรุปรำยงำนกำรวิจัยโครงกำรวิจัยประเมินผลเพ่ือขับเคล่ือนศูนย์กำรเรียนรู้เชิงคุณธรรม ศุภวัล พลำยน้อย และคณะ 2553 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงฯ

4552 บนถนนของควำมเป็นหนุ่ม รงค์ วงษ์สวรรค์, 2475-2552 2553 1 ฟรีฟอร์ม

4553 บนถนนหนังสือสู่เส้นทำงศิลปะ ไมตรี ลิมปิชำติ 2553 2 วสี ครีเอช่ัน

4554 บ่วงเงำ จุติศร 2553 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  208         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4555 บ่วงร้ำยซ่อนรัก รมย์ธีรำ. 2553 1 อิงอร

4556 บอด้ีกำร์ด คีตฌำณ์ 2553 1 สถำพรบุ๊คส์

4557 บันทึกสยำม นวโชติ จรัสแสง 2553 2 ทีบีเค มีเดีย

4558 บัลลังก์ใยบัว กฤษณำ อโศกสิน. 2553 1 แสงดำว

4559 บัลลังก์รักซำตำน เพลงดำว. 2553 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

4560 บำงส่ิงไม่เคยหวนกลับ - 2553 1 สำรคดี

4561 บำดำล ลักษณวดี. 2553 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

4562 บ้ำนไม้ชำยคลอง จันทรำ รัศมีทอง 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

4563 บ้ำนสัตว์เล้ียง กิติวัฒน์ ตันทะนันท์ 2553 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

4564 บ ำเรอรักในรอยทรำย ดำรำพรรณ. 2553 1 อิงค์

4565 บึงหญ้ำป่ำใหญ่ เทพศิริ สุขโสภำ 2553 1 มติชน

4566 บุกป่ำกำญจนบุรี ชำลี เอ่ียมกระสินธ์ุ. 2553 1 บ้ำนหนังสือ

4567 บุตรธิดำแห่งดวงดำว เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2553 1 สำมัญชน

4568 เบดูอิน ศึกรักทะเลทรำย ญำภำ 2553 1 ส ำนักพิมพ์ บิวต้ีบุ๊ค

4569 เบ่ียงปมฆ่ำ แมนเคล, เฮนนิง 2553 1 ไครม์แอนด์มิสทรี

4570 แบกขุนเขำข้ำมคิรี ประชำคม ลุนำชัย. 2553 1 อินสปำยร์

4571 ใบไม้ใบสุดท้ำย : โศกนำฏกรรมของคนลำวพลัดถ่ิน บุนเสิน แสงมะนี 2553 1 เอโนเวล

4572 ปฐพีเล่ห์รัก ร่มแก้ว 2553 1 พิมพ์ค ำ

4573 ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรีและประกำศรำชบัณฑิตยสถำนเร่ืองกำรเขียนช่ือจังหวัด เขต... - 2553 1 รำชบัณฑิตยสถำน

4574 ประชุมค ำให้กำรกรุงศรีอยุธยำ รวม 3 เร่ือง : ค ำให้กำรชำวกรุงเก่ำ ค ำให้กำรขุนหลวง... - 2553 1 แสงดำว

4575 ประชุมปกรณัมภำคท่ี 1-5 : รวมนิทำนสุภำษิตจำกประชุมปกรณัมช้ันยอด กอบพร อ่ ำสกุล 2553 3 แสงดำว

4576 ประมวลพระรำชด ำรัสดับวิกฤติชำติ รวบรวมโดย กองบรรณำธิกำร GPP 2553 2 กรีน-ปัญญำญำณ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  209         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4577 ประมวลสำระชุดวิชำไทยศึกษำ หน่วยท่ี 1- 7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2553 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4578 ประมวลสำระชุดวิชำไทยศึกษำ หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2553 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4579 ประวัติค ำกลอนสุนทรภู่ พ. ณ. ประมวญมำรค. 2553 3 พิมพ์ค ำ

4580 ประวัติวันส ำคัญของประเทศไทย พิมพ์พลอย ณ พำนิช 2553 2 ไว้ลำย

4581 ประวัติศำสตร์ไทยในสำยตำชำวจีน ต้วน, ล่ี เซิง. 2553 5 พิรำบ

4582 ประวัติศำสตร์ไทยสมัยสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ ศิริพร สุเมธำรัตน์ 2553 2 โอเดียนสโตร์

4583 ปริศนำเงำมำยำ ควิก, อแมนด้ำ 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

4584 ปริศนำดวงตำท่ีเจ็ด ฮิกกินส์, เอฟ. อี. 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

4585 ปริศนำในคืนเดือนดับ คอนเนลล่ี, ไมเคิล 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4586 ปริศนำปฐมคัมภีร์ น็อกซ์, ทอม 2553 1 ไครม์แอนด์มิสทรี

4587 ปริศนำสมบัติอัจฉริยะ. เล่ม 2, ตอนหน่ึงโน็ตมรณะ คอร์แมน, กอร์ดอน 2553 1 เนมแอนด์โนเบิล

4588 ปริศนำสมบัติอัจฉริยะ. เล่ม 3, ตอนจอมโจรจอมดำบ ลีแรนกิส, ปีเตอร์ 2553 1 เนมแอนด์โนเบิล

4589 ปริศนำสมบัติอัจฉริยะ. เล่ม 5, ตอนวงล้อมทมิฬ คำร์แมน, แพตทริก 2553 1 เนมแอนด์โนเบิล

4590 ปลำยฝน อรเกษม รอดสุทธิ 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

4591 ปลำไหลป้ำยแดง ณำรำ 2553 1 พิมพ์ค ำ

4592 ปองขวัญ ป.ศิลำ 2553 1 มำยโรส

4593 ปะปิดพิจิตรวำร : สมุดบันทึกภำพปะปิดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม... เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีฯ 2553 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

4594 ปักษำนำคำ รอมแพง 2553 1 แฮปป้ี บำนำนำ

4595 ปัญจมรัชและฉัฐรำชกับกำรศึกษำ - 2553 4 พริกหวำนกรำฟฟิค

4596 ป่ำช้ำฝร่ัง วัธนำ บุญยัง. 2553 1 บ้ำนหนังสือ

4597 ปำฐกถำชุด "สิรินธร". ชุดท่ี 1 (คร้ังท่ี 1-5) - 2553 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4598 ปำฐกถำชุด "สิรินธร". ชุดท่ี 2 (คร้ังท่ี 6-10) - 2553 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  210         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4599 ปำฐกถำชุด "สิรินธร". ชุดท่ี 3 (คร้ังท่ี 11-15) - 2553 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4600 ปำฐกถำชุด "สิรินธร". ชุดท่ี 4 (คร้ังท่ี 16-20) - 2553 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4601 ปำฐกถำชุด "สิรินธร". ชุดท่ี 5 (คร้ังท่ี 21-25) - 2553 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4602 ป่ำดงลำนแห่งควำมหลัง ชำลี เอ่ียมกระสินธ์ุ. 2553 1 เอ่ียมกระสินธ์ุ

4603 ป่ำทุงฉำง ชำลี เอ่ียมกระสินธ์ุ. 2553 1 เอ่ียมกระสินธ์ุ

4604 ปีกทอง กฤษณำ อโศกสิน. 2553 1 เพ่ือนดี

4605 ปีศำจสโมสร หมอกมุงเมือง. 2553 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

4606 เปลวไฟในสำยลม แพรณัฐ 2553 1 พิมพ์ค ำ

4607 เปอร์นูลิส มูดำ "จำฮำยำ กือซือลำมัตตัน ดี สลำตัน" : เยำวชนนักเขียน "เรืองแสงแห่งสัติ... ต่วนอำอีเสำะ ปำแซ 2553 1 สถำบันสันติศึกษำ ม.สงขลำนครินทร์

4608 ไปเป็นเจ้ำชำย...ในแคว้นศัตรู คำมิน คมนีย์ 2553 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

4609 ไปสู่ฉิมพลี กฤษณำ อโศกสิน. 2553 1 แสงดำว

4610 ผจญภัยในวันเดอร์แลนด์. ตอนสงครำมข้ำมมิติ เบดดอร์, แฟรงก์ 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

4611 ผ้ำทอง แก้วเก้ำ. 2553 1 ทรีบีส์

4612 ผู้หำญกล้ำภูษำขำว อุนสุยอัน 2553 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

4613 แผ่นดินหัวใจ ดวงตะวัน. 2553 2 ดวงตะวัน

4614 แผนลวงสะท้ำนโล บรำวน์, แดน 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4615 ฝนหยำดสุดท้ำย กัญญ์ชลำ. 2553 1 แสงดำว

4616 ฝ่ังแสงจันทร์ ประชำคม ลุนำชัย. 2553 1 เอโนเวล

4617 ฝำกฝันกลอนกำนท์ เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีฯ 2553 1 นำนมีบุ๊คส์

4618 พจนำนุกรมค ำสัมผัส ชัยรัตน์ วงศ์เกียรต์ิขจร 2553 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำ

4619 พจนำนุกรมค ำใหม่. เล่ม 1 : ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน. 2553 1 รำชบัณฑิตยสถำน

4620 พจนำนุกรมศัพท์ภำษำศำสตร์ (ภำษำศำสตร์ประยุกต์) ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน - 2553 1 รำชบัณฑิตยสถำน

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  211         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4621 พจนำนุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถ่ินไทยภำคเหนือโคลงมังทรำรบเชียงใหม่ รำชบัณฑิตยสถำน. 2553 1 รำชบัณฑิตยสถำน

4622 พจนำนุกรมศัพท์ศึกษำศำสตร์ อักษร M-Z ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน. 2553 2 รำชบัณฑิตยสถำน

4623 พระเจ้ำตำกฯ ส้ินพระชนม์ท่ีเมืองนคร ทศยศ กระหม่อมแก้ว 2553 1 กรีน-ปีญญำญำณ

4624 พระเจ้ำตำกฯ ส้ินพระชนม์ท่ีเมืองนคร ทศยศ กระหม่อมแก้ว 2553 1 กรีน-ปีญญำญำณ

4625 พระเจ้ำตำกฯ ส้ินพระชนม์ท่ีเมืองนคร ทศยศ กระหม่อมแก้ว 2553 1 กรีน-ปัญญำญำณ

4626 พระ-นำงในรำมเกียรต์ิชุดมเหสักขเทวรำชและพงศ์นำรำยณ์แห่งกรุงอโยธยำ - 2553 2 พิมพ์ทอง

4627 พระบรมธำตุส ำคัญและประเพณีข้ึนพระธำตุล้ำนนำ สมัย สุทธิธรรม. 2553 2 นครสำส์น

4628 พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวฯ พระปิยมหำรำช ส. พลำยน้อย. 2553 2 พิมพ์ค ำ

4629 พระบำทสมเด็จพระน่ังเกล้ำฯเจ้ำสัวสยำม : ทรงพัฒนำประเทศท่ำมกลำงไฟสงครำม เกริกฤทธิ ไทคูนธนภพ 2553 1 สยำมควำมรู้

4630 พระบำทสมเด็จพระรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำวุธ พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำแผ่นดินสยำม วรชำติ มีชูบท 2553 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

4631 พระพ่ีในพระรำชหฤทัย สำมดวงใจแห่งควำมผูกพัน สุวิสุทธ์ิ 2553 2 กรีน-ปัญญำญำณ

4632 พระพุทธปฏิมำสยำม รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง 2553 2 มิวเซียมเพรส

4633 พระยมผยอง อ้อเล้งเซ็ง 2553 3 วิถีบูรพำ

4634 พระรำชพงศำวดำรกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกำลท่ี 2 ฉบับเจ้ำพระยำทิพำกรวงศ์ (ข ำ บุนนำค)... - 2553 1 สมำคมประวัติศำสตร์ในพระรำชูปถัมภ์ฯ

4635 พระรำชพงศำวดำรกรุงศรีอยุธยำ : ฉบับพันจันทนุมำศ (เจิม) และพระรำชพงศำวดำรกรุง... - 2553 4 ศรีปัญญำ

4636 พระรำชพิธีสิบสองเดือน จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ 2553 3 เพชรกะรัต

4637 พระรำชวังพญำไทในวันวำรห้ำแผ่นดิน รรณิกำร์ ตันประเสริฐ. 2553 4 มติชน

4638 พระรำชวังและวังเก่ำเจ้ำนำยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมัย สุทธิธรรม. 2553 2 นครสำส์น

4639 พระรำมชำดก ภำคท่ี 1-2 ชำดก 2553 1 กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

4640 พระอภัยมณี สุนทรภู่, 2329-2398. 2553 1 องค์กำรค้ำของ สกสค.

4641 พระอำทิตย์คืนแรม ชมัยภร แสงกระจ่ำง 2553 3 คมบำง

4642 พระอำรำมหลวงส ำคัญในเขตพระนคร สมัย สุทธิธรรม. 2553 2 นครสำส์น

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%87%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false


ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  212         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4643 พลอยพรำวแสง กฤษณำ อโศกสิน. 2553 1 แสงดำว

4644 พวกเรำแปลงร่ำงได้! ธิติมำ ช้ำงพุ่ม 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

4645 พ่อของข้ำพเจ้ำ เฮ็มมิงเวย์, เออร์เนสต์. 2553 1 แสงดำว

4646 พ่อและลูกชำย เฮ็มมิงเวย์, เออร์เนสต์. 2553 1 แสงดำว

4647 พ่อสอนลูก 5 แผ่นดิน ทัศนำ ทัศนมิตร 2553 1 ร.ศ.229

4648 พัฒนำกำรของลำยไทย : กระหนกกับเอกลักษณ์ไทย สันติ เล็กสุขุม 2553 1 เมืองโบรำณ

4649 พันธกิจเทวทูต Wind with voices 03 : บทใบไม้ร่วง. เล่มต้น สุ่ยเฉวียน 2553 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

4650 พูดจูงใจ : วิธีบงกำรผู้อ่ืนอย่ำงมีศิลปะ เย่, หยำงเจิน. 2553 3 เต๋ำประยุกต์

4651 เพนดรำกอน. เล่ม 8 : ผู้แสวงหำแห่งเรน แมคเฮล, ดี. เจ. 2553 1 เรือนปัญญำ

4652 เพนดรำกอน. เล่ม 9 : ลัทธิมหำภัย แมคเฮล, ดี. เจ. 2553 1 เรือนปัญญำ

4653 เพรำะรัก : ท่ีน่ีมีรัก นวพร เรืองสกุล 2553 3 โรงพิมพ์กรุงเทพ

4654 เพลงรักสองเรำ เหลียง, เจียฮุ่ย. 2553 1 ฟรีฟอร์ม

4655 เพลงและกำรละเล่นพ้ืนบ้ำน อมรำ กล่ ำเจริญ. 2553 1 โอเดียนสโตร์

4656 เพลิงแค้น เพลิงพิศสวำท ปำนตะวัน. 2553 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

4657 เพลิงพรำงใจ โชวอลเตอร์, จิน่ำ. 2553 1 เกรซพับลิชช่ิง

4658 เพลิงรักสวำทลวง ธีรสำ. 2553 1 Venusplus2010

4659 เพอร์ซีย์ แจ็กสัน กับค ำสำบแห่งไททัน (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ริออร์แดน, ริค 2553 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

4660 เพอร์ซีย์ แจ็กสัน กับค ำสำบแห่งไททัน (พิมพ์คร้ังท่ี 6) ริออร์แดน, ริค 2553 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

4661 เพอร์ซีย์ แจ็กสัน กับเทพองค์สุดท้ำย ริออร์แดน, ริค 2553 2 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

4662 เพอร์ซีย์ แจ็กสัน กับปริศนำเขำวงกต ริออร์แดน, ริค 2553 2 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

4663 เพอร์ซีย์ แจ็กสัน กับสำยฟ้ำท่ีหำยไป (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ริออร์แดน, ริค 2553 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

4664 เพอร์ซีย์ แจ็กสัน กับสำยฟ้ำท่ีหำยไป (พิมพ์คร้ังท่ี 7) ริออร์แดน, ริค 2553 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  213         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4665 เพอร์ซีย์ แจ็กสัน กับอำถรรพ์ทะเลปีศำจ (พิมพ์คร้ังท่ี 3) ริออร์แดน, ริค 2553 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

4666 เพอร์ซีย์ แจ็กสัน กับอำถรรพ์ทะเลปีศำจ (พิมพ์คร้ังท่ี 6) ริออร์แดน, ริค 2553 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

4667 เพ่ือนพ้องแห่งวันวำรเร่ืองส้ันสุภำพบุรุษ - 2553 2 โรงพิมพ์แอล.พี.เพรส.

4668 ไพร่ ขุนนำง เจ้ำ แย่งชิงบัลลังก์สมัยอยุธยำ ภำสกร วงศ์ตำวัน 2553 1 ยิปซี กรุ๊ป

4669 ฟ้ำส่ังมำสืบ. ตอนท่ี 2, ดวงตำเพชฌฆำต มำนำบุ, คำมินำกะ 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง

4670 ฟ้ำส่ังมำสืบ. ตอนท่ี 3, บำดแผลปีศำจ มำนำบุ, คำมินำกะ 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง

4671 ไฟดับไม่ส้ินแสง ส. สีนนทอง 2553 2 นำนมีบุ๊คส์

4672 ไฟพ่ำย กฤษณำ อโศกสิน. 2553 1 แสงดำว

4673 ไฟรักรัตติกำล ฟีแฮน, คริสติน 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิ

4674 ไฟอมตะ ประภัสสร  เสวิกุล. 2553 1 มูลนิธิอมตะ

4675 ไฟอำย รงค์ วงษ์สวรรค์, 2475-2552 2553 1 ฟรีฟอร์ม

4676 ภำพลำยเส้นจิตรกรรมไทยเร่ืองรำมเกียรต์ิ - 2553 4 พิมพ์ทอง

4677 ภำษำกับกำรส่ือสำร - 2553 1 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

4678 ภำษำคำใจปำกพูดหูเพ้ียน สังคีต จันทนะโพธิ. 2553 2 เพชรประกำย

4679 ภำษำไทยกับกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2553 1 ต้นไม้น้ ำ

4680 ภำษำไทยค ำยืมและค ำพ้อง : (ฉบับรวมเล่ม) - 2553 1 พีบีซี

4681 ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำรธุรกิจ โอภส์ แก้วจ ำปำ. 2553 3 โอเดียนสโตร์

4682 ภำษำเวียดนำมเพ่ือกำรส่ือสำร มนธิรำ รำโท 2553 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4683 ภูตบดีม่วง เชำเยียกปิง 2553 3 วิถีบูรพำ

4684 มณีแดนสรวง พงศกร 2553 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ

4685 มนต์รักทะเลทรำย รอบินส์, เดอนิส 2553 1 แสงดำว

4686 มนต์รักหนุ่มบ้ำนไร่ พระจันทร์เจ้ำขำ 2553 1 มำยเลิฟ

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false


ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  214         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4687 มนตรำนำคี ประวำชิณี. 2553 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

4688 มนตรำในสำย ฟีแฮน, คริสติน 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิ

4689 มรดกเลือดตระกูลโบลีน เกรเกอร่ี, ฟิลิปปำ 2553 1 มติชน

4690 มหันตภัยอินโก ดันมอร์, เฮเลน 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิ

4691 มหัศจรรย์สวนรักต้องมนตร์ อัลเลน, ซำรำห์ แอดดิสัน 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

4692 มหำกำพย์ภูผำมหำนที. ตอนวีรกรรมผู้กล้ำ เฟ่ิงเกอ 2553 3 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

4693 มัจจุรำชคะนอง ล่ีฮุ้นเซ็ง 2553 3 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

4694 มันม่ี ไรซ์, แอนน่ี 2553 1 แสงดำว

4695 มำติอำนัค ธิยดำ 2553 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

4696 มำเฟียกับเพนกวิน เคอร์คอฟ, อังเดรย์ 2553 1 มติชน

4697 มำยำร้อยใจ เก้ำแต้ม 2553 1 พิมพ์ค ำ

4698 มำรสวำท กฤษณำ อโศกสิน. 2553 1 แสงดำว

4699 มิเกะเนะโกะ โฮล์มส์ แมวสำมสียอดนักสืบ. ตอนท่ี 16, ตอนบุกบ้ำนผีสิง (ของจริง) จิโร, อำคำกะวำ. 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง

4700 มิเกะเนะโกะ โฮล์มส์ แมวสำมสียอดนักสืบ. ตอนท่ี 17, ควำมรักของสำว 4 ฤดู จิโร, อำคำกะวำ. 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง

4701 มินจำยอง รำชินีบัลลังก์เลือด หยวนเฟย 2553 1 มติชน

4702 มีดหม้อสีทอง ธำรำ ศรีอนุรักษ์ 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

4703 มือปรำบหัวใจ ณำรำ 2553 1 พิมพ์ค ำ

4704 มุกเหล่ียมเพชร อรพิม 2553 1 พิมพ์ค ำ

4705 เมล็ดพันธ์ุเถ่ือน : Wild seed - ชุมพล เอกสมญำ ลูกชำยจ่ำเพียร สุวิชำนนท์ รัตนภิมล 2553 1 ใบไม้ป่ำ

4706 เมียเช่ำ ว.วนิชญำ 2553 1 Smart Book

4707 เมียทำส สำริศำ. 2553 1 อินเลิฟ

4708 เมียนมำร์-สยำมยุทธ์ ภมรี สุรเกียรติ 2553 1 มติชน

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%87%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  215         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4709 เมืองไทย 2495-2519 เอนก นำวิกมูล. 2553 3 สำยธำร

4710 เม่ือฉันลงมือปลูกต้นไม้ สมใจ สมคิด 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

4711 แม่ซ้ือ ประทีป ชุมพล 2553 1 นำคร

4712 แม้แต่หมำยังติดใจ เดอ โมปัสซังต์, กีย์ 2553 1 ฟรีฟอร์ม

4713 แม่น้ ำร ำลึก เรวัตร์ พันธ์ุพิพัฒน์ 2553 1 รูปจันทร์

4714 แม่น้ ำสองสี : เร่ืองรำวของกำรผจญภัยในแผ่นดินกะเหร่ียง บุหลัน รันตี 2553 1 บ้ำนหนังสือ

4715 แมวผี : รวมเร่ืองส้ัน เอ็ดกำร์ อัลลัน โป โป, เอ็ดกำร์ อัลลัน, ค.ศ. 1809-1849 2553 2 ฟรีฟอร์ม

4716 ไม่มีหญิงสำวในบทกวี ซะกำรีย์ยำ อมตยำ 2553 1 ๑๐๐๑ รำตรี

4717 ย้อนรอย...พระรำชอุทยำน สวนสุนันท กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมำกูร. 2553 2 ดอกหญ้ำ 2000

4718 ย้อนรอยพระปิยมหำรำช 100 ปี อุดม เชยกีวงศ์. 2553 1 แสงดำว

4719 ยักษ์ในรำมเกียรต์ิชุดพรหมพงศ์และอสูรพงศ์ต่ำงเมือง - 2553 2 พิมพ์ทอง

4720 ยักษ์ในรำมเกียรต์ิชุดพรหมพงศ์และอสูรพงศ์แห่งกรุงลงกำ - 2553 2 พิมพ์ทอง

4721 ยักษ์ในรำมเกียรต์ิชุดอสูรเทพบุตรและอสูรท่ีต้องค ำสำป - 2553 2 พิมพ์ทอง

4722 ยำคุโมะ นักสืบวิญญำณ. ตอนท่ี 3, แสงสว่ำง ณ ปลำยทำง มำนำบุ, คำมินำกะ 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง

4723 ยูลิสซิส มัวร์ บัคคำลำริโอ, ปิเอร์โดเมนิโก 2553 2 แพรวเยำวชน

4724 ยูลิสซิส มัวร์ บัคคำลำริโอ, ปิเอร์โดเมนิโก 2553 2 แพรวเยำวชน

4725 รถเมล์สำยพระพุทธบำท ศุภร บุนนำค. 2553 2 เพ่ือนดี

4726 รวมบทคัดย่อวิทยำนิพนธ์ด้ำนไทยคดีศึกษำ - 2553 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4727 รวมเร่ืองเอกละคร ร.6 (ฉบับเล่ำ) ทัศนำ ทัศนมิตร 2553 2 ร.ศ.229

4728 รหัส 3 เดกเกอร์, เทด, ค.ศ. 1962- 2553 1 แพรว

4729 รหัสลับดำวินชี บรำวน์, แดน 2553 1 แพรว

4730 รหัสลับหลังคำโลก. เล่ม 1 เหอหม่ำ 2553 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  216         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4731 ร้อยใจใส่รัก ช่อตะวัน. 2553 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

4732 รอยพระยุคลบำท วสิษฐ เดชกุญชร. 2553 1 มติชน

4733 รัก...ร้ำย ณำรำ 2553 1 พิมพ์ค ำ

4734 รักปรุงรส แพ็กยองอก 2553 2 คิมเบอร์ลี

4735 รักเพียงฝัน คีตฌำณ์ 2553 1 พิมพ์ค ำ

4736 รักฤำเล่ห์ลวง ป่ินปินัทธ์ 2553 1 พิมพ์ค ำ

4737 รำคะชีวิต มำลำมัด, เบอร์นำร์ด 2553 1 นำคร

4738 รำงวัลจำกป่ำ ณัฐวัฒน์ อุทธังกร 2553 1 บ้ำนหนังสือ

4739 ร้ำนหนังสือเทพนิยำยท่ีชำยแดน อำชญำสิทธ์ิ ศรีสุวรรณ 2553 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

4740 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองกำรแสดงพ้ืนบ้ำน : กำรเปล่ียนแปลงและควำมสัมพันธ์กับสังคมและ... พิทยำ บุษรำรัตน์. 2553 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

4741 รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรวิจัยและประเมินโครงกำรสมัชชำคุณธรรมปีงบประมำณ 2552 พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2553 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงฯ

4742 รุ่งอรุโณทัย. เล่ม 2 เมเยอร์, สเตเฟนี 2553 1 ปรำชญ์เปรียว

4743 รู้จังหวะไทยรู้หัวใจดนตรี สมำน น้อยนิตย์ 2553 1 โอเซ่ียน มีเดีย

4744 เรียนภำษำญ่ีปุ่นง่ำยๆ อ่ำนจบพูดได้ เสรี ยำวงษ์ 2553 1 ทักษะ

4745 เร่ืองเด่นอมตะนิทำนอีสป 2 ภำษำไทย-อังกฤษ รวม 36 เร่ืองเด่น กัลยำกรณ์ 2553 1 พิมพ์อักษร

4746 เร่ืองเล่ำจำกมหำกำพย์มหำภำรตะ. เล่ม 2, ตอนเหตุแห่งสงครำมบนทุ่งกุรุเกษตร วีระ ธีรภัทร. 2553 1 โรนิน

4747 เร่ืองเล่ำจำกมหำกำพย์มหำภำรตะ. เล่ม 3, ตอนสงครำมบนทุ่งกุรุเกษตร วีระ ธีรภัทร. 2553 1 โรนิน

4748 เร่ืองเล่ำจำกมหำกำพย์มหำภำรตะ. เล่ม 4, ตอนอวสำนสงครำมบนทุ่งกุรุเกษตร วีระ ธีรภัทร. 2553 1 โรนิน

4749 เร่ืองเล่ำชำวหลังวัง (วังบูรพำภิรมย์). ตอนหลังวังควำมหลังแห่งควำมเริงรมย์ ช. ชำคริต 2553 2 โอเดียนสโตร์

4750 เรือนรักนำงรอ อักษรำ. 2553 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

4751 แรมป่ำ วัลลภิศร์ สดประเสริฐ 2553 1 บริษัท ศรีสำรำ จ ำกัด

4752 โรงเรียนริมทะเล สำคร พูลสุข 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  217         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4753 ลมบูรพำ กฤษณำ อโศกสิน. 2553 1 แสงดำว

4754 ลมมลำยู วิสุทธ์ิ ขำวเนียม 2553 1 นำคร

4755 ลมรักเพลิงปรำรถนำ ธีรสำ. 2553 1 มำยเลิฟ

4756 ล่องไพร. ตอนจำมเทวี น้อย อินทนนท์. 2553 1 กระท่อม ป.ล.

4757 ล่องไพร. ตอนเจ้ำป่ำ น้อย อินทนนท์. 2553 1 กระท่อม ป.ล.

4758 ล่องไพร. ตอนตุ๊กตำผี น้อย อินทนนท์. 2553 1 กระท่อม ป.ล.

4759 ล่องไพร. ตอนทำงช้ำงเผือก น้อย อินทนนท์. 2553 1 กระท่อม ป.ล.

4760 ล่องไพร. ตอนเทวรูปชำวอินคำ น้อย อินทนนท์. 2553 1 กระท่อม ป.ล.

4761 ล่องไพร. ตอนป่ำช้ำช้ำง และเจ้ำแผ่นดิน น้อย อินทนนท์. 2553 1 กระท่อม ป.ล.

4762 ล่องไพร. ตอนผีตองเหลืองคนสุดท้ำย น้อย อินทนนท์. 2553 1 กระท่อม ป.ล.

4763 ล่องไพร. ตอนมนุษย์นำคำ แดนสมิง หุบผำมฤตยู น้อย อินทนนท์. 2553 1 กระท่อม ป.ล.

4764 ล่องไพร. ตอนมนุษย์หิมพำนต์ น้อย อินทนนท์. 2553 1 กระท่อม ป.ล.

4765 ล่องไพร. ตอนเมืองลับแล มดแดง พรำยตะเคียน น้อย อินทนนท์. 2553 1 กระท่อม ป.ล.

4766 ล่องไพร. ตอนวิมำนฉิมพลี น้อย อินทนนท์. 2553 2 กระท่อม ป.ล.

4767 ล่องไพร. ตอนเสือก่ึงพุทธกำล น้อย อินทนนท์. 2553 1 กระท่อม ป.ล.

4768 ล่องไพร. ตอนอ้ำยเก และงำด ำ น้อย อินทนนท์. 2553 1 กระท่อม ป.ล.

4769 ล่ำรหัสมรณะ บรำวน์, แดน 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4770 ล ำน ำในลมหนำว ปิยะพร ศักด์ิเกษม. 2553 1 อรุณ

4771 ล ำน ำรัตติกำล ฟีแฮน, คริสติน 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิ

4772 ลิขิตรักเคหำสน์ดำว สุพัตรำ อัศวงศ์ 2553 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

4773 ลิขิตสุริยัน หมอกมุงเมือง 2553 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

4774 ลิขิตแห่งรัก ฮอฟฟ์แมน, อลิซ 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  218         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4775 ลิงในรำมเกียรต์ิชุดเหล่ำวำนรพงศ์แห่งกรุงขีดขินและกรุงชมพู - 2553 2 พิมพ์ทอง

4776 ลิลิตตะเลงพ่ำย ปรมำนุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรมพระ, 2333-2596.2553 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

4777 ลึกจำกล้ินชัก : รวมบทควำม พนมเทียน. 2553 2 คเณศบุรี

4778 ลุ้ยเท้งอ้ิน คัมภีร์อสนีบำต ล่ีฮุ้นเซ็ง 2553 2 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

4779 ลูกของลูกสำว - 2553 1 เอโนเวล

4780 ลูกหน้ีหัวใจ ปำปำติกำ 2553 1 ส ำนักพิมพ์ ทัช

4781 เล่ห์บ่วงมนตรำ ซ่อนกล่ิน 2553 1 พิมพ์ค ำ

4782 เล่ห์รักสำยลับ แบรดลีย์, เซเลสต์. 2553 1 แก้วกำนต์

4783 เล่ห์ร้ำยเกมรัก รมย์ธีรำ. 2553 1 อะเมธิสต์

4784 เลห์ร้ำยบ ำเรอรัก เนเฟอตีติ. 2553 1 ทัช

4785 เล่ห์สังหำร ร็อบบ์, เจ. ดี. 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิ

4786 เลียนแบบสังหำร ร็อบบ์, เจ. ดี. 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิ

4787 โลกเก้ำใบในร้ำนหนังสือ - 2553 1 ร้ำนเล่ำ

4788 โลกจิตสี มูนตรี ฤำชำ 2553 1 ภำพพิมพ์

4789 โลกปัญญำจิตท่ีวิศิษฐ์ลิขิตเอง วิศิษฐ์ วังวิญญู. 2553 1 วงน้ ำชำ

4790 โลกไร้พรมแดน : วรรณกรรมสัมพันธ์ ไทย-มำเลเซีย - 2553 1 สมำคมภำษำและหนังสือแห่งประเทศไทย, 

4791 วนำลี สรำญจิตต์ 2553 1 แสงดำว

4792 วรรณศิลป์ในดวงใจ ภำษำไทยท่ีรัก ฐะปะนีย์ นำครทรรพ. 2553 16 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

4793 วัดในกษัตริย์ 9 รัชกำล สมัย สุทธิธรรม. 2553 2 นครสำส์น

4794 วันสุดท้ำย ฮิโรชิมำ โคลส์, วิลเลียม 2553 1 สันสกฤต

4795 วำดวิมำน กนกวลี พจนปกรณ์. 2553 1 เพ่ือนดี

4796 วำทกรรมกำรเมืองในงำนวรรณกรรมของ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล บัณฑิต ทิพย์เดช. 2553 1 -

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%87%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  219         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4797 วำยุภัคมนตรำ แพรณัฐ 2553 1 พิมพ์ค ำ

4798 วำระสุดท้ำยของซำร์นิโคลัสท่ี 2 : ค ำให้กำรของเด็กรับใช้ในห้องเคร่ือง อเล็กซำนเดอร์, โรเบิร์ต 2553 1 มติชน

4799 วิมำนกุหลำบ โฟล์คเนอร์, วิลเลียม 2553 1 นำคร

4800 วิมำนเถ่ือน พิมพ์ฝัน. 2553 1 ภัทร์โญธิน อักษรศำสตร์

4801 วิวำห์พำรวย ทำวน์ลีย์, เกมมำ 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง

4802 วิวำห์รักดวงใจปรำรถนำ วลัชสิตำ. 2553 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

4803 วิหำรท่ีสำบสูญ ฮำร์เปอร์, ทอม 2553 1 นกฮูก

4804 วุ่นนักรักฉบับเจ้ำหญิง George, Jessica Day 2553 1 ปรำชญ์เปรียว

4805 เวสสันดรชำดก - 2553 1 ไผ่ มีเดีย เซ็นเตอร์

4806 เวียดนำมตำมล ำพัง ขจรฤทธ์ิ รักษำ 2553 1 บ้ำนหนังสือ

4807 ศรีสองรัก เจ้ำส ำรำญ 2553 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

4808 ศรีสองรัก เจ้ำส ำรำญ 2553 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

4809 ศึกสเปญ เฮ็มมิงเวย์, เออร์เนสต์. 2553 1 แสงดำว

4810 เศรษฐกิจหมู่บ้ำนไทยในอดีต ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ. 2553 1 สร้ำงสรรค์

4811 เศษหน่ึงส่วนหัวใจ จันทร์ประดิษฐ์ 2553 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

4812 สกัลดักเกอรี เพลแซนต์. ตอนทลำยแผนร้ำยล้ำงโลก แลนดี, เดเร็ก 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิ

4813 สกัลดักเกอรี เพลแซนต์. ตอนศึกชิงคฑำอำถรรพณ์ แลนดี, เดเร็ก 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

4814 สงครำมจันทรำ แคสต์, พี. ซี. 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4815 สงครำมชีวิต...โอชิน ซูงำโกะ, ฮำชิดำ 2553 2 แสงดำว

4816 สงครำมตะวันออก-ตะวันตก : ในแผ่นดินพระพุทธเจ้ำหลวง ทัศนำ ทัศนมิตร 2553 1 ร.ศ.229

4817 สงครำมและควำมรัก ประชำคม ลุนำชัย. 2553 1 เอโนเวล

4818 สงครำมเสน่หำ คำร์ทแลนด์, บำร์บำรำ, 1902- 2553 1 ทรีบีส์



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  220         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4819 สมเด็จพระนเรศวรมหำรำชชำตินักรบ เกริกฤทธี ไทคูนธนภพ 2553 2 สยำมควำมรู้

4820 สมิงแห่งป่ำเหนือ ชำลี เอ่ียมกระสินธ์ุ. 2553 1 บ้ำนหนังสือ

4821 สยำมเทวะ สุรศักด์ิ ทอง 2553 4 มติชน

4822 สยำมหลำกเผ่ำหลำยพันธ์ุ องค์ บรรจุน 2553 2 มติชน

4823 สรรพวรรณกรรม. เล่ม 2 - 2553 1 เทพประทำนกำรพิมพ์

4824 สร้อยเพชรท่ีหล่นหำย โมปัสซังต์, กีย์ เดอ 2553 1 ฟรีฟอร์ม

4825 สวนนักเขียน 'รงค์ วงษ์สวรรค์ แพร จำรุ. 2553 3 ถนอมแพร

4826 สะดุดรักลวงใจ รัตนรัตน์ 2553 2 ดอกหญ้ำ 2000

4827 สะพำนข้ำมฝัน เพชรลดำ เฟ่ืองอักษร 2553 3 บำงหลวง

4828 สัญญำรักข้ำมภพ เบญจรัตนะ 2553 1 ษำริน

4829 สำบเสือเม่ือพ้นภัยพำล ส. ศิวรักษ์. 2553 1 สยำมปริทัศน์

4830 สำมนคร คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538. 2553 1 ดอกหญ้ำ 2000

4831 สำยลับพุดด้ิง ฟลุค, โจแอนน์. 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิ

4832 สำยลับสำวบัลลังก์ทรำย ธัณย์สิตำ. 2553 2 อิงอร

4833 สำยลับแอปเป้ิล ฟลุค, โจแอนน์. 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิ

4834 สำรำนุกรมไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน. เล่ม 29, หว่ี, แมลง-อังคุตรนิกำย รำชบัณฑิตยสถำน. 2553 1 รำชบัณฑิตยสถำน

4835 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ฉบับ... - 2553 1 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ

4836 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ฉบับ... - 2553 1 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ

4837 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ฉบับ... - 2553 2 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ

4838 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว. เล่ม 28 - 2553 1 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน

4839 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว. เล่ม 29 - 2553 1 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ

4840 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว. เล่ม 31 - 2553 1 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B0%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  221         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4841 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว. เล่ม 33 - 2553 1 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน

4842 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว. เล่ม 34 - 2553 1 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน

4843 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว. เล่ม 35 - 2553 1 โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน

4844 สำรำนุกรมวัฒนธรรมไทย ส. พลำยน้อย. 2553 1 พิมพ์ค ำ

4845 สำส์นลับท่ีสำบสูญ บรำวน์, แดน 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4846 ส ำนวนไทยท่ีมำจำกวรรณคดี ศักด์ิศรี แย้มนัดดำ, 2473-2545. 2553 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4847 ส ำนวนน้ีมีท่ีมำ ตระกำร เอ่ียมตระกูล 2553 2 คล่ืนอักษร

4848 สิเน่หำเถ่ือน ธีรสำ. 2553 1 อินเลิฟ

4849 สูรย์ทรงกลด หมอกมุงเมือง 2553 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

4850 เสน่ห์ร้อนลิขิตรัก เบลล์ซำซ่ำ. 2553 1 สมำร์ทบุ๊ค

4851 เสน่ห์รักผู้หญิงร้ำย เล่ห์รักผู้ชำยลวง ภัทรำพร 2553 1 ภัทร์โญธิน อักษรศำสตร์

4852 เสน่หำมำเฟีย ประวำชิณี. 2553 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

4853 เสน่หำรอยอดีต โรเบิร์ตส์, นอร่ำ. 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิ

4854 เสน่หำรำชัน สำยน้ ำผ้ึง 2553 1 พำเพลิน

4855 เสริมสิริมงคลยลศิลปะจีน 9 วัดไทยในกรุงเทพฯ ศำนติ ภักดีค ำ. 2553 1 อมรินทร์

4856 แสงดำวกลำงเมือง ชมัยภร แสงกระจ่ำง. 2553 1 คมบำง

4857 แสงสว่ำงในควำมรู้สึก กระบ่ีไม้ไผ่ 2553 1 Way of book

4858 แสบพันธ์ุโสด กุสุมำลย์ ณ ก ำพู 2553 1 ฟรีฟอร์ม

4859 หงส์สะบัดลำย ช่อมณี 2553 1 อรุณ

4860 หนังสือเล่มน้ีมีควำมลับ นำมปำกกำบอช 2553 1 บลิส พับลิชช่ิง

4861 หนังสือและสมุดคลำสสิค เอนก นำวิกมูล. 2553 1 แสงดำว

4862 หน้ีรัก...ล้นใจ วรน์นัญญ์. 2553 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  222         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4863 หน้ีรักสำยสวำท มิศรินทร์. 2553 1 มำยเลิฟ

4864 หนุ่มเน้ือหอม โสภี พรรณรำย 2553 1 รวมสำส์น (1977)

4865 หนูน่ิมผู้มีหัวใจเอ้ือเฟ้ือ อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ 2553 3 ฟรีมำยด์ พับลิชช่ิง

4866 หนูรอกับหนูรี คมกฤช  มำนนท์ 2553 3 แพรวเพ่ือนเด็ก

4867 หมอพ(ล)ำยหมอเจ็บ ปิยพงษ์ สำครเย็น 2553 1 มติชน

4868 หลำยชีวิต คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538. 2553 1 ดอกหญ้ำ 2000

4869 ห้วงรักห้วงเสน่หำ จิตติมนต์. 2553 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

4870 หัตถ์ซ้ำยของพระเจ้ำ ฮอฟฟ์แมน, พอล. 2553 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

4871 หัวใจท่ีถูกปล้น คำร์ทแลนด์, บำร์บำรำ, 1902- 2553 1 ทรีบีส์

4872 หัวใจในรอยจันทร์ โยธกำ. 2553 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

4873 หัวใจแห่งควำมสุข พระไพศำล วิสำโล 2553 3 เนช่ันบุ๊คส์

4874 เหย่ืออธรรม : ฉบับสมบูรณ์ ฮูโก, วิคตอร์. 2553 5 ทับหนังสือ

4875 เหย่ืออธรรมข้ำมกำลเวลำ ดีเวอร์, เจฟเฟอรีย์ 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

4876 เหรียญ ร.5 เงินตรำและท่ีระลึกในพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ค ำริน โพยมเรือง 2553 2 ฟีลกูด

4877 เหลืองแดงหล้ำฟ้ำเดียวกัน สฤณี อำชวำนันทกุล 2553 1 ชำยขอบ

4878 อขิทโร. ลูกปัดสิเน่หำ วรรณวรรธน์. 2553 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

4879 อขิทโร. ลูกปัดสิเน่หำ วรรณวรรธน์. 2553 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

4880 องครักษ์พิทักษ์เจ้ำหญิง สำยน้ ำผ้ึง 2553 1 พำเพลิน

4881 อสูรร้ำยพ่ำยรัก กรวรินทร์. 2553 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

4882 อสูรหลงเงำ ศลิษำ. 2553 1 สมำร์ทบุ๊ค

4883 อัคคีข้ำมภพ แคสต์, พี. ซี. 2553 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4884 อัฏฐสุตรำ วินทร์ เลียววำริณ 2553 1 113
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  223         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4885 อัลคำแทรซผจญอัศวินแห่งคริสตัลเลีย. เล่ม 3 แซนเดอร์สัน, แบรนดอน 2553 1 เรือนปัญญำ

4886 อำจำรย์ในร้ำนคุกก้ี น้ิวกลม 2553 1 มติชน

4887 อ่ำนอย่ำงไรและเขียนอย่ำงไรฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน 2553 1 รำชบัณฑิตยสถำน

4888 อำร์เทอร์กับต ำนำนจอมกษัตริย์. ตอนก ำเนิดรำชัน ครอสส์ลีย์-ฮอลแลนด์, เควิน 2553 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

4889 อิลจีแม : จอมโจรพลิกแผ่นดิน ฮอซูจอง 2553 1 เอโนเวล

4890 อุ่นไอรักพฤหัสของเรำ กงจียอง 2553 1 คิมเบอร์ลี

4891 อุ้มรักในหยำดแค้น สำมฟ้ำ 2553 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

4892 เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย 2553 3 โรงพิมพ์กรุงเทพฯ (1984)

4893 เอเร็ค เร็กซ์. เผชิญเจ้ำแห่งกำรลงทัณฑ์ คิงสลีย์, แคซำ 2553 1 อ่ิมอ่ำน

4894 เอำกุสตุส คนมำกรัก - 2553 1 นำคร

4895 ไอ้พวกสุพรรณ วำณิช จรุงกิจอนันต์. 2553 1 โอเพนบุ๊กส์

4896 ฮำรูนกับมหำนทีแห่งนิทำน รัชดี, ซัลมำน 2553 1 เพิร์ล พับลิชช่ิ

4897 824 งำมพรรณ เวชชำชีวะ. 2552 5 เวิร์คพอยท์

4898 1 CM โอสธี 2552 1 mars publishing

4899 100 นิทำนจินตนำกำรไม่รู้จบ มะลิลำ 2552 2 ต้นบุญ

4900 100 เร่ืองในหลวงของฉัน วิทย์ บัณฑิตกุล 2552 4 สถำพรบุ๊คส์

4901 100 เอกสำรส ำค ญ : สรรพสำระประวัติศำสตร์ไทย - 2552 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

4902 7 มหำรำชชำติสยำม : พระรำชประวัติของยอดพระมหำกษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่แห่งสยำมประเทศ อำนนท์ จิตรประภำส 2552 2 ยิปซี กรุ๊ป

4903 78 ตำรำงวำ คณำ คชำ. 2552 1 นำนมีบุ๊คส์ทีน

4904 8 1/2 ริกเตอร์ กำรตำมหำหัวใจท่ีสำบสูญ อนุสรณ์ ติปยำนนท์ 2552 1 เคหวัตถุ

4905 9 เร่ืองส้ัน จรัฏฐ์ เฉลิมแสนยำกร 2552 1 หน่ึง

4906 Bridge สะพำนข้ำมเวลำของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์และเพ่ือนหนุ่ม - 2552 1 โอเพ่นบุ๊กส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  224         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4907 Love land ดินแดนแห่งรัก : รวมเร่ืองส้ัน 20 นักเขียนเยำวชนชำยแดนใต้ มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง 2552 1 มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง

4908 กนกลำยโบต๋ัน ศรีฟ้ำ ลดำวัลย์ 2552 1 พิมพ์ค ำ

4909 กระจก(ไม่)ตกยุค ทมยันตี โปษยำนนท์ 2552 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

4910 กระทิงล่ำพรำน ชำลี เอ่ียมกระสินธ์ุ. 2552 1 บ้ำนหนังสือ

4911 กระบวนกำรสร้ำงควำมหมำยควำมพิกำรในภำพยนตร์อเมริกัน ปิยำภรณ์ เมืองค ำ. 2552 1 -

4912 กระบ่ีท่องยุทธจักร อุนสุยอัน 2552 2 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

4913 กระบ่ีพิศวำส ซีเบ๊จ่ีอิง 2552 3 วิถีบูรพำ

4914 กระบ่ีสะท้ำนฟ้ำ โก้ว, ยู่ฮวง 2552 4 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

4915 กรุ่นไอรักกล่ินกำแฟ แฟรงเคิล, วำเลอรี 2552 2 บลิส พับลิชช่ิง

4916 กลรักกับกักใจ รุณรัตน์ 2552 1 Simply Book~Lover Novels

4917 กล้วยไม้กลีบช้ ำ โบต๋ัน. 2552 1 สุวีริยำสำส์น

4918 กล้องส่องทำงใจ สิริพันธ์ุ สุนทรวิจิตร 2552 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4919 กลัวใจ โรส, คำเรน 2552 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4920 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย หลักภำษำไทย ป.2 ทินรัตน์ จันทรำภินันท์ 2552 1 เดอะบุคส์

4921 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย หลักภำษำไทย ป.5 ทินรัตน์ จันทรำภินันท์ 2552 1 เดอะบุคส์

4922 กองทัพท่ีสำบสูญของแคมบีซีส ซัสแมน, พอล 2552 1 นกฮูก

4923 กะเหร่ียงผู้พิทักษ์หัวเมืองตะวันตก บุหลัน รันตี 2552 1 บ้ำนหนังสือ

4924 กะไหล่ทอง ว. วินิจฉัยกุล. 2552 1 ทรีบีส์

4925 ก้ำนกฤษณำ อำริตำ 2552 1 ลีลำ

4926 กำพย์เห่ชมเคร่ืองคำวหวำนกำพย์เห่นิรำศแรมรสร้ำง ชลดำ เรืองรักษ์ลิขิต. 2552 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

4927 กำรเขียนบทควำม วชิรนที วงศ์ศิริอ ำนวย 2552 2 บี เอส ดี กำรพิมพ์

4928 กำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำรและงำนวิจัย ดนัย ไชยโยธำ 2552 3 โอเดียนสโตร์

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%8A%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%2C%20%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B8%A7%E0%B8%87%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  225         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4929 กำรค้ำและกำรเมืองในพระรำชประวัติสมเด็จพระนำรำยณ์ อำนนท์ จิตรประภำส 2552 2 ยิปซี กรุ๊ป

4930 กำรใช้ภำษำไทย กำรุณันทร์ รัตนแสนวงษ์. 2552 1 โรงพิมพ์ มหำวิทยำลัยศรีปทุม

4931 กำรใช้ภำษำไทย - 2552 3 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

4932 กำรใช้ภำษำไทยในวงรำชกำร ปรียำ หิรัญประดิษฐ.                                                                            2552 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

4933 กำร์ตูนประวัติศำสตร์ชำติไทย ยุคสุโขทัย. เล่มท่ี 1. ก ำเนิดสุโขทัย : "กำรรวมตัวของคนไทย" สละ นำคบ ำรุง 2552 1 อมรินทร์คอมมิกส์

4934 กำร์ตูนประวัติศำสตร์ชำติไทย ยุคสุโขทัย. เล่มท่ี 2. พ่อขุนศรีอินทรำทิตย์ : "เร่ิมรำชวงศ์พระร่วง"สละ นำคบ ำรุง 2552 1 อมรินทร์คอมมิกส์

4935 กำร์ตูนประวัติศำสตร์ชำติไทย ยุคสุโขทัย. เล่มท่ี 3. พ่อขุนรำมค ำแหง 1 : "สร้ำงบ้ำนแปงเมือง" สละ นำคบ ำรุง 2552 1 อมรินทร์คอมมิกส์

4936 กำร์ตูนประวัติศำสตร์ชำติไทย ยุคสุโขทัย. เล่มท่ี 4. พ่อขุนรำมค ำแหง 2 : "ท ำนุบ ำรุงพระ... สละ นำคบ ำรุง 2552 1 อมรินทร์คอมมิกส์

4937 กำร์ตูนประวัติศำสตร์ชำติไทย ยุคสุโขทัย. เล่มท่ี 5. พระมหำธรรมรำชำลิไท : "ศำสนำและ.. สละ นำคบ ำรุง 2552 1 อมรินทร์คอมมิกส์

4938 กำรพูด ลัดดำ แพรภัทรพิศุทธ์ิ 2552 3 โอเดียนสโตร์

4939 กำรพูดเพ่ือประสิทธิผล วรำลี ศรัทธำ 2552 3 โอเดียนสโตร์

4940 กำรวิจัยทำงบรรณำรักษ์และสำรสนเทศศำสตร์ ศิริพร ศรีเชลียง 2552 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์

4941 กำรวิจัยทำงภำษำไทย ช ำนำญ รอดเหตุภัย 2552 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4942 กำรศึกษำค ำเรียกสีในภำษำมลำยูถ่ินปัตตำนี มัสวิณี สำและ. 2552 1 -

4943 กำรศึกษำค ำว่ำ ได้ ในภำษำไทยตำมแนวไวยำกรณ์ศัพทกำรก มนต์ชัย เดชะพิพัฒน์สกุล. 2552 1 -

4944 กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์ค ำเรียกช่ือธรรมชำติในมหำเวสสันดรชำดกกัณฑ์จุลพนและกัณฑ์มหำพนสุนีรัตน์ วงศ์พำนิช. 2552 1 -

4945 กำรศึกษำประวัติศำสตร์ไทอำหม ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ. 2552 1 สร้ำงสรรค์

4946 กำรศึกษำวิเครำะห์วรรณกรรมค ำสัตย์สำบำนของไทย อำทิตย์ ศรีจันทร์. 2552 1 -

4947 กำรอ่ำนให้เก่ง ถนอมวงศ์ ล้ ำยอดมรรคผล 2552 2 กระดำษสำ

4948 ก ำแพงดอกไม้ กนกวลี พจนปกรณ์ 2552 1 อรุณ

4949 ก่ิงไผ่ สีฟ้ำ 2552 1 พิมพ์ค ำ

4950 กุสำวดี แผ่นดินน้ียังมีรัก เรซิน 2552 1 ไฟน์ บุ๊ค
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  226         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4951 กุหลำบเมขลำ ศิริวิมล 2552 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

4952 กูเป็นคนไทย สุจิตต์ วงษ์เทศ 2552 2 กองทุนเผยแพร่ควำมรู้สู่สำธำรณะ

4953 เกมฆ่ำช่ือ ลำสซิเตอร์, รีอันนอน 2552 2 แพรวส ำนักพิมพ์

4954 เกมพิฆำตใจ ณำรำ 2552 1 พิมพ์ค ำ

4955 เกิดในเรือ ส. พลำยน้อย. 2552 1 มติชน

4956 เกิดวังปำรุสก์ ฉบับ 100 ปีจุลจักรพงษ์ : สมัยบูรณำญำสิทธิรำชย์และสมัยประชำธิปไตย จุลจักรพงษ์, พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์ฯ 2552 1 ริเวอร์บุ๊คส์

4957 แก้วรัดเกล้ำ ดวงตะวัน 2552 1 ดวงตะวัน

4958 ไกลบ้ำน จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ 2552 1 วิสดอม พับลิชช่ิง

4959 ขบวนกำรกิงก่องแก้ว. ตอนควำมวัวไม่ทันหำยควำมตำยเข้ำมำแทรก พงศกร 2552 1 กรู๊ฟ

4960 ขมังเวทล่ำสังหำร 3 กิดเดนส์ 2552 1 มติชน

4961 ข่วงผญำ : ฉบับสมโภชศำลำพระพุทธจตุรทิศและยกฉัตรมณฑปพระพิฆเณศวร์ - 2552 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

4962 ขวดใสใบเล็กท้ังส่ีใบ นิศรัย หนูหล่อ 2552 1 นำคร

4963 ข้อคิดจำกใจ กุหลำบ สำยประดิษฐ์ กุหลำบ สำยประดิษฐ์. 2552 1 แม่ค ำผำง

4964 ขำดใจ โรส์เนย์, ตำเตียนำ เดอ 2552 1 สันสกฤต

4965 ข้ำมเวลำพิทักษ์โลก เลงเกิล, แมเดอลีน 2552 1 มติชน

4966 ขุนเขำสำยน้ ำควำมรัก เจ้ำส ำรำญ 2552 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

4967 คติพจน์และค ำคม...สู่ควำมส ำเร็จ อ ำนำจ เจริญศิลป์. 2552 1 ศรีอนันต์กำรพิมพ์

4968 คนข้ำมฝัน ประชำคม ลุนำชัย. 2552 5 มติชน

4969 คนดีเมืองเหนือ สงวน โชติสุขรัตน์ 2552 2 ศรีปัญญำ

4970 คนไทท้ิงแผ่นดิน สัญญำ ผลประสิทธ์ิ. 2552 2 เคล็ดไทย

4971 คนไทยไม่ลืม 2484 ปีแห่งชัยชนะและศักด์ิศรีของคนไทย สโรช รัตนำกร. 2552 2 สุขภำพใจ

4972 คนวัดโลก เคห์ลมันน์, ดำนีเอล 2552 1 วงกลม
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  227         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4973 ค้นหำรัตนโกสินทร์ ส่ิงท่ีเรำรู้อำจไม่ใช่ท้ังหมด ไกรฤกษ์ นำนำ 2552 1 มติชน

4974 ครำสสยุมพร เมเยอร์, สเตเฟนี 2552 1 ปรำชญ์เปรียว

4975 ครุฑนำค. ภำคมหำศึกหิมพำนต์ นิธิ นิธิวีรกุล 2552 1 สกำยบุ๊กส์

4976 ควำมเป็นธรรมเชิงวรรณศิลป์ - 2552 1 วิภำษำ

4977 ควำมเปล่ียนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทยในรัชสมัยพระบำทสมเด็จ... อัญชลี สุสำยัณห์, 2495-2545. 2552 3 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

4978 ควำมพอเพียง บ่อเกิดแห่งคุณธรรม ณ ดอยผำส้ม วีระศักด์ิ สมยำนะ. 2552 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินฯ

4979 ควำมรักริมดำว ทรำยออน 2552 1 อรุณ

4980 ควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับวรรณคดีไทย. ชุดวรรณคดีสมัยสุโขทัย สันต์ สุวทันพรกูล 2552 1 พีบีซี

4981 ควำมรู้เร่ืองเมืองไทย : เพ่ือรู้จักประเทศไทยเข้ำใจสังคมไทยและตระหนักในควำมเป็นไทย วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. 2552 2 วศิระ

4982 ควำมลับแห่งคฤหำสน์ริเวอร์ตัน มอร์ตัน, เคต 2552 1 แพรวส ำนักพิมพ์

4983 คัมภีร์สังหำร แซนซัม, ซี. เจ. 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

4984 คำฟำริสตำร์ สิรณัฐ ธรรมธรำชัย 2552 1 นำนมีบุ๊คส์เอโนเวล

4985 คำเมลคลับหน่วยลับมหำกำฬ บัลดัคซี, เดวิด. 2552 1 นกฮูก

4986 คำรีนำส--ฟำกฟ้ำแดนใจ วินนำ 2552 1 อรุณ

4987 ค ำสำปแห่งเกำะมนตรำ. ตอนไฟปรำรถนำ โรเบิร์ตส์, นอร่ำ. 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

4988 ค ำสำปแห่งเกำะมนตรำ. ตอนวิมำนดิน โรเบิร์ตส์, นอร่ำ. 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

4989 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 14, ผ่ึงนำงพญำ โยโคมิโซะ, เซชิ 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

4990 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 15, สัตว์ป่ำแสนสวย โยโคมิโซะ, เซชิ 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

4991 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 16, ลูกศรเทพมรณะ โยโคมิโซะ, เซชิ 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

4992 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 17, เกำะวิญญำณอำถรรพณ์ เล่ม 1 โยโคมิโซะ, เซชิ 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

4993 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 17, เกำะวิญญำณอำถรรพณ์ เล่ม 2 โยโคมิโซะ, เซชิ 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

4994 คีตสังหำร พงศกร 2552 1 เพ่ือนดี
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  228         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

4995 คืนอ ำมหิต คลีฟส์, แอน 2552 1 นกฮูก

4996 คุ้งน้ ำค้ำง ประภัสสร เสวิกุล. 2552 1 อรุณ

4997 คุณธรรมคู่ก ำไร : ประสบกำรณ์บ่มเพำะคนดี จำก เอเซีย พรีซิซ่ัน วรรณำ ประยุกต์วงศ์ 2552 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินฯ

4998 คุณหญิงพรรณช่ืน ร่ืนศิริ - 2552 1 บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำพิช

4999 คู่มือกำรใช้ภำษำไทยช้ันประถมศึกษำตอนปลำย ชำคริต สิริรัตนำ 2552 1 หอสมุดกลำง 09

5000 คู่มือกำรใช้ภำษำไทยช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น ชำคริต สิริรัตนำ 2552 1 หอสมุดกลำง 09

5001 คู่มือเรียนเขียนกลอน ยุทธ โตอดิเทพย์ 2552 3 แม่ค ำผำง

5002 เคหำสน์สีแดง ดวงดำว 2552 1 พิมพ์ค ำ

5003 โคลัมบัสและกำรบุกเบิกเส้นทำงเดินเรือ สึเนะโสะ, มุโรทำนิ 2552 1 อมรินทร์คอมมิกส์

5004 ฅนไทท้ึงแผ่นดิน 2 ยอมท ำพ่อ จรัสพงษ์ สุรัสวดี 2552 1 เคล็ดไทย

5005 ฆำตกร : 20 เร่ืองส้ันรำงวัลนำยอินทร์อะวอร์ดประจ ำปีพุทธศักรำช 2552 วิทยำกร โสวัตร 2552 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

5006 ฆำตกรคอนกรีต คอนเนลล่ี, ไมเคิล 2552 1 แพรวส ำนักพิมพ์

5007 ฆำตพิธีอินทรีเลือด Russell, Craig 2552 2 ตะวันส่อง

5008 เงำใจใต้เงำจันทร์ ดอดด์, คริสติน่ำ 2552 1 แพรวส ำนักพิมพ์

5009 เงำระบำยสี ว. วินิจฉัยกุล. 2552 1 ทรีบีส์

5010 เง้ือแล้ว...ก็ต้องฟัน โมปัสซังต์, กีย์ เดอ 2552 1 ฟรีฟอร์ม

5011 จงกลก่ิงเทียน แก้วเก้ำ 2552 1 ทรีบีส์

5012 จดหมำยจำกลอร่ำ ไวล์เดอร์, ลอร่ำ อิงกัลส์. 2552 1 แพรวเยำวชน

5013 จดหมำยจำกอินเดีย...2505-2508 ฉัตรสุมำลย์ กบิลสิงห์. 2552 1 ศูนย์ไทยธิเบต

5014 จดหมำยเหตุกำรจัดสร้ำงเคร่ืองแต่งกำยโขนละคร : ส ำหรับกำรแสดงเฉลิมพระเกียรติเร่ือง.. - 2552 1 มูลนิธิส่งเสริมศิลปำชีพ ในสมเด็จฯ

5015 จดหมำยเหตุควำมทรงจ ำสมัยฝร่ังเศสยึดจันทบุรีต้ังแต่ พ.ศ. 2436 ถึง พ.ศ. 2447 สำครคชเขต (ป. สำคริกำนนท์), หลวง 2552 1 ศรีปัญญำ

5016 จอมโจรจอมรำชันย์ โช, อู 2552 13 เดอะ ซัน

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%8A%2C%20%E0%B8%AD%E0%B8%B9%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  229         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5017 จอมใจแห่งผืนทรำย อยุทธ์ 2552 1 อินเลิฟ

5018 จอมนำง แก้วเก้ำ. 2552 1 ทรีบีส์

5019 จอมนำงแห่งสยำม : ในสมัยรัชกำลท่ี 4 ถึงรัชกำลท่ี 6 กับกระแสวัฒนธรรมตะวันตก วรรณพร บุญญำสถิตย์ 2552 2 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

5020 จอมเวทมนตร์ด ำ. สำวน้อยจอมเวท คำนำแวน, ทรูดี 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5021 จำกเก่ำสู่ใหม่วรรณศิลป์ไทยไม่ส้ินสูญ ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ. 2552 3 ศูนย์ส ำนักพิมพ์ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

5022 จำกเมืองนุนสุนค ำสู่อัสสัมแดนไท - 2552 1 สร้ำงสรรค์

5023 จำกวันจันทร์ของชีวิต...วันศุกร์ต้องมำถึง ภำณุมำศ ภูมิถำวร. 2552 1 ม่ิงมิตร

5024 จ้ำวจตุรทิศ. ภำคสุริยครำส รัณ ศยำ 2552 1 ประพันธ์สำส์น

5025 จิมม่ี โค้ตส์ จำรชนเหนือมนุษย์. ตอนก ำเนิดจำรชน เคร็ก, โจ 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5026 จุดจบ โซเฟอร์, ดำเลีย 2552 1 สันสกฤต

5027 จุมพิตในนิทรำ โฮเวิร์ด, ลินดำ 2552 1 แก้วกำนต์

5028 จุมพิตฟำโรห์ ซ่อนกล่ิน 2552 1 พิมพ์ค ำ

5029 เจอกัน...ท่ีจุดนัดฝัน อลัน, เทรำซำ 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5030 เจ้ำชัยน้อย ภำณุมำศ ทองธนำกุล 2552 1 A Book

5031 เจ้ำชำยรัตติกำล ฟีแฮน, คริสติน 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5032 เจ้ำฟ้ำธรรมธิเบศ พระประวัติและพระนิพนธ์บทร้อยกรอง - 2552 1 ศิลปำบรรณำคำร

5033 เจ้ำสำวแก้ขัด เพลงใบไม้ 2552 1 สถำพรบุ๊คส์

5034 เจ้ำสำวป้ำยแดง แพรภีม 2552 1 อินเลิฟ พับลิชช่ิง

5035 เจ้ำหญิงในนิยำยเจ้ำชำยในฝัน ธำรใส 2552 1 สถำพรบุ๊คส์

5036 เจำะรหัสมำตกรรม แซนด์ฟอร์ด, จอห์น 2552 1 นกฮูก

5037 โจรสลัดแห่งสยำม สมโพธิ 2552 1 มติชน

5038 ช้ำงเกเร พัชรี มีสุคนธ์ 2552 1 ห้องเรียน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  230         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5039 ชำตินิยมในแบบเรียนไทย - 2552 2 มติชน

5040 ชำยผู้เผำวิหำร : 10 นักเขียนนโนเบล 10 เร่ืองส้ันคัดสรร - 2552 1 นำคร

5041 ชำยำ พรีม. 2552 1 ภัทร์โญธิน อักษรศำสตร์

5042 ชำร์ล็อตต์แมงมุมเพ่ือนรัก ไวท์, อี. บี. 2552 5 แพรวเยำวชน

5043 ชำร์ลี โบน. ตอนเงำแห่งแบดล็อก นิมโม, เจนน่ี 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5044 ชิงบัลลังก์พระนำรำยณ์ เดส์ฟำร์จ 2552 1 มติชน

5045 ชีวิตต้องสู้ แอนเดอร์สัน, วิลเลียม 2552 1 แพรวเยำวชน

5046 ชีวิตท่ี 9 ของหลุยส์ ดรำกซ์ เจนเซน, ลิซ 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5047 ชีวิตนอกวัง 17 เน่ือง นิลรัตน์, ม.ล. 2552 1 ศรีสำรำ

5048 ช่ือดีเปล่ียนโหงวเฮ้งร้ำยให้กลำยเป็นดี ทัศพล พุฒิจำรย์นนท์ 2552 1 ฐำนบัณฑิต

5049 ชูสิทินำปำติโจ : ขุนดำบทนำยเลือก ภำค 2 คึกเดช กันตำมระ. 2552 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

5050 เชลยศักด์ิ ดวงดำว 2552 1 พิมพ์ค ำ

5051 เชอร์ล็อก โฮล์มส์. ตอนหมำผลำญตระกูล ดอยล์, อำร์เทอร์ โคแนน, เซอร์ 2552 1 แพรวส ำนักพิมพ์

5052 เชอรับ องค์กรลับยอดนักสืบ. ตอนพิทักษ์สัตว์ มิวชำมอร์, โรเบิร์ต 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5053 ซำตำนหลงเงำรัก จันทร์ร้อยดำว. 2552 1 Simply Book

5054 ซำยำกะ สำวน้อยนักสืบ. ตอนท่ี 1, กระเป๋ำสะพำยใบเล็กสีเขียวอ่อน จิโร, อำคำกะวำ. 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5055 ซำยำกะ สำวน้อยนักสืบ. ตอนท่ี 10, โต๊ะสีน้ ำตำลแดง จิโร, อำคำกะวำ. 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5056 ซำยำกะ สำวน้อยนักสืบ. ตอนท่ี 2, สีฟ้ำบนผืนผ้ำใบ จิโร, อำคำกะวำ. 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5057 ซำยำกะ สำวน้อยนักสืบ. ตอนท่ี 3, แจ็กเก็ตสีน้ ำตำลอ่อน จิโร, อำคำกะวำ. 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5058 ซำยำกะ สำวน้อยนักสืบ. ตอนท่ี 4, สุดสัปดำห์สีม่วง จิโร, อำคำกะวำ. 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5059 ซำยำกะ สำวน้อยนักสืบ. ตอนท่ี 5, ไดอำร่ีสีอ ำพัน จิโร, อำคำกะวำ. 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5060 ซำยำกะ สำวน้อยนักสืบ. ตอนท่ี 6, ล็อกเกตสีเลือด จิโร, อำคำกะวำ. 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  231         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5061 ซำยำกะ สำวน้อยนักสืบ. ตอนท่ี 7, ตู้เส้ือผ้ำสีงำช้ำง จิโร, อำคำกะวำ. 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5062 ซำยำกะ สำวน้อยนักสืบ. ตอนท่ี 8, สเตนกลำสสีครำม จิโร, อำคำกะวำ. 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5063 ซำยำกะ สำวน้อยนักสืบ. ตอนท่ี 9, จุดเร่ิมต้นสีด ำ จิโร, อำคำกะวำ. 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5064 ซินเดอเรลล่ำหำคู่ คอฟฟ์แมน, ดอนน่ำ 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5065 ซ่ินไหมผืนเก่ำๆ แดนวิไล, ฮุ่งอะลุน 2552 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

5066 โซไรดำ นำงพญำทะเลทรำย เลอเกอ, ที., วิลเลียม, ค.ศ. 1864-1927 2552 1 ศยำม

5067 ญำติกำ โสภำค สุวรรณ. 2552 1 คลังวิทยำ

5068 ณ ท่ีน้ีมีเพียงเธอ รัชดำพร จุลละนันทน์ 2552 1 ยำหยี-ยำใจ

5069 ดนตรีไทย - 2552 1 พีบีซี

5070 ดวงใจยิปซี เคลย์แพส, ลิซ่ำ 2552 1 แก้วกำนต์

5071 ดวงใจอัคนี ซ่อนกล่ิน 2552 1 พิมพ์ค ำ

5072 ดวงตำรำชันย์ แบนเนอร์, แคทเธอรีน 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5073 ดวงหทัยรำชัน ภูเทียมฟ้ำ. 2552 1 พลอยชมพู

5074 ดอกไม้ในวรรณคดีไทย 2 กุสุมำลย์ สุทธิลออ 2552 1 สุวีริยำสำส์น

5075 ดอกไม้ปลำยสวน สิริมำ อภิจำริน 2552 1 อรุณ

5076 ด่ังดวงตะวัน เคนยอน, เชอริลีน 2552 1 แก้วกำนต์

5077 ดีแค่ไหนท่ีมีใครคอยเป็นห่วง พรชัย แสนยะมูล. 2552 2 นวสำส์นกำรพิมพ์

5078 เด็กชำยชำวนำ ไวล์เดอร์, ลอร่ำ อิงกัลส์. 2552 2 รวมสำส์น

5079 เดอะลักส์ ก็อดเบอร์เซ็น, แอนนำ 2552 1 กระเต็น

5080 แด่ดวงดำวในดวงใจ ปิยะพร ศักด์ิเกษม. 2552 1 พิมพ์ค ำ

5081 แดนดำว แก้วเก้ำ. 2552 1 ทรีบีส์

5082 ต้นตระกูลขุนนำงสยำม กัลยำ เก้ือตระกูล 2552 2 ยิปซี
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  232         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5083 ต้นตระกูลเจัำเมืองสำยสกุล ณ ในเมืองสยำม กัลยำ เก้ือตระกูล 2552 2 ยิปซี กรุ๊ป

5084 ต้นแบบธุรกิจคุณธรรม - 2552 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินฯ

5085 ตลำดพลู หลวงเมือง 2552 1 มติชน

5086 ตะลุยป่ำล้ำนช้ำง ณัฐวัฒน์ อุทธังกร 2552 1 บ้ำนหนังสือ

5087 ตะลุยป่ำล้ำนนำ ณัฐวัฒน์ อุทธังกร 2552 1 บ้ำนหนังสือ

5088 ตัวอย่ำงกำรเขียนรำยงำนกำรใช้หนังสือเสริมประสบกำรณ์ กฤติกำ ศรีค ำดี 2552 1 ธำรอักษร

5089 ตำคลี น้ ำตำไมีมีเสียงร้องไห้ รงค์ วงษ์สวรรค์, 2475-2552 2552 2 สำมัญชน

5090 ตำมทำงสู่เหย้ำ ไวล์เดอร์, ลอร่ำ อิงกัลส์. 2552 1 แพรวเยำวชน

5091 ตำมรักคืนใจ ก่ิงฉัตร. 2552 1 อรุณ

5092 ต ำนำนนักสู้คู่มังกร. เล่ม 3, บริซิงเกอร์ ดำบใหมคู่ใจเอรำกอน เปำลินี, คริสโตเฟอร์ 2552 1 แพรวเยำวชน

5093 ต ำนำนประจ ำถ่ินริมแม่น้ ำและชำยฝ่ังทะเลภำคกลำง : ควำมสมำนฉันท์ในควำมหลำกหลำย สำยป่ำน ปุริวรรณชนะ, 2523- 2552 2 คณะอักษรศำสตร์จุฬำลงกรณ์ฯ

5094 ต ำนำนเมืองเหนือ สงวน โชติสุขรัตน์ 2552 1 ศรีปัญญำ

5095 ต ำนำนและพงศำวดำรในประวัติศำสตร์แหลมทอง - 2552 2 ยิปซี

5096 ต ำรวจหน่วยสืบวิญญำณ. ตอนท่ี 1, จับพลัดจับผี โชโกะ, อำมำโนะ 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5097 ต ำรำเรียนอักษรไทยโบรำณ : อักษรขอมไทย อักษรธรรมล้ำนนำ อักษรธรรมอีสำน กรรณิกำร์ วิมลเกษม. 2552 2 คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร

5098 ตีนแมวเจ้ำเสน่ห์ : Catspaw, ตอนมรกตปริศนำ สจ๊วต, แอนน์. 2552 1 เกรซพับลิชช่ิง

5099 โต๋เต๋ เรืองศักด์ิ ดวงพลำ 2552 3 มูลนิธิเด็ก

5100 ถนนไฮโซ บุชเนลล์, แคนเดซ. 2552 1 นกฮูก

5101 ถอดรหัสปริศนำวงกตกุหลำบ ฮำร์ดี, ติตำเนีย 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5102 ทฤษฎีคติชนวิทยำ : วิธีวิทยำในกำรวิเครำะห์ต ำนำน-นิทำนพ้ืนบ้ำน ศิรำพร ณ ถลำง. 2552 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

5103 ทศพิธรำชธรรม 10 อจินตเมธี 2552 2 อุทยำนควำมรู้

5104 ท่องศิลำนครแดนปรำสำทขอม พระมหำถนัด อตถจำรี. 2552 1 กองทุนธรรมสัญจร
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  233         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5105 ทำงของคน ถนนของเสือ ปริญญำกร วรวรรณ, ม.ล. 2552 1 openbooks

5106 ทำงฝันวันแห่งรัก ย่ำหยำ 2552 1 'ษำริน

5107 ทำสรักแห่งดวงใจ ฟ้ำใส ไอรดำ 2552 1 Simply Book~Lover Novels

5108 ท ำดีตำมค ำพ่อ - 2552 5 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินฯ

5109 ท ำดีตำมรอยพ่อ : ประมวลพระบรมรำโชวำทและพระรำชด ำรัชเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม - 2552 5 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินฯ

5110 เทคนิคกำรเขียนบันทึกเสนอและกำรเกษียนหนังสือ กิจคณิตพงศ์ อินทอง 2552 3 โรงพิมพ์ภำพพิมพ์

5111 เทคนิคกำรเขียนและผลิตต ำรำ - 2552 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

5112 เทคนิคกำรเขียนหนังสือรำชกำรหนังสือโต้ตอบและรำยงำนกำรประชุม นภำลัย สุวรรณธำดำ. 2552 1 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดภำพพิมพ์

5113 เทพขโมยไฟ ดีร่ี, เทอร์ร่ี 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5114 เทพมำรสยบปฐพี. 4, วำสนำกับส ำนักฮวำซำน ซอเฮียน 2552 2 เดอะ ซัน

5115 เทพมำรสยบปฐพี. 5, กลียุคพรรคอสูร ซอเฮียน 2552 2 เดอะ ซัน

5116 เทพมำรสยบปฐพี. 6, มิคสัญญีแห่งมณฑลซำชอน ซอเฮียน 2552 2 เดอะ ซัน

5117 เทพมำรสยบปฐพี. 7, ผู้ใดผูกผู้น้ันแก้กระพรวน ซอเฮียน 2552 2 เดอะ ซัน

5118 เทวำพำคู่ฝัน ว. วินิจฉัยกุล. 2552 1 ทรีบีส์

5119 เทวีมำหำตมยะ : กำรบูชำสรรเสริญเทวีในวรรณคดีสันสกฤต ศุภมำศ เชยศักด์ิ. 2552 1 -

5120 เท่ียงคืนสังหำร ร็อบบ์, เจ. ดี. 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5121 เทือกเถำเหล่ำกอ วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร 2552 2 แสงดำว

5122 ธนูสำยฟ้ำ มำลำ ค ำจันทร์. 2552 1 เคล็ดไทย

5123 เธอจำกไปแล้วจำกหัวใจฉัน : รวมเร่ืองส้ันจำกบำงมุมมองของชีวิตท่ีก ำลังจำงหำย เพียงค ำ ประดับควำม 2552 1 เคล็ดไทย

5124 นโปเลียนมหำรำชจำกปฏิวัติฝร่ังเศลถึงปฏิวัติอุตสำหกรรม สึเนะโสะ, มุโรทำนิ 2552 1 อมรินทร์คอมมิกส์

5125 นพศูล : ประพฤติกำรณ์ของบุคคลส ำคัญท้ังเก้ำในชีวิตชอร์ล็อค โฮล์มส์ - 2552 1 ชอร์ล็อค โฮล์มส์

5126 นวจันทรำ เมเยอร์, สเตเฟนี 2552 1 ปรำชญ์เปรียว

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  234         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5127 นวนิยำยนิทัศน์ อิงอร สุพันธ์ุวณิช 2552 2 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

5128 นวัตกรรมกำรศึกษำชุดตัวอย่ำงกำรเขียนหนังสือส ำหรับค้นคว้ำเพ่ือกำรพัฒำกำรเรียนรู้... ถวัลย์ มำศจรัส. 2552 1 ธำรอักษร

5129 นักฆ่ำมำยำกล ดีเวอร์, เจฟเฟอรีย์ 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5130 นักฆ่ำล่ำกระดูก ดีเวอร์, เจฟเฟอรีย์ 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5131 นักบวชสตรีไทยในพระพุทธศำสนำ พลังขับเคล่ือนคุณธรรมสู่สังคม สุวิดำ แสงสีหนำท 2552 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินฯ

5132 นักบู๊เหย่ียวครำม แนปัง 2552 2 วิถีบูรพำ

5133 นักศึกษำสำวยอดนักสืบ. ตอนเจ้ำสำวนักรบ จิโร, อำคำกะวำ. 2552 1 เพ่ือนนักอ่ำน

5134 นักศึกษำสำวยอดนักสืบ. ตอนเจ้ำสำวปีศำจ จิโร, อำคำกะวำ. 2552 1 เพ่ือนนักอ่ำน

5135 นักสืบสำมใบเถำ. ตอนท่ี 1, ศพปริศนำในกองเพลิง จิโร, อำคำกะวำ. 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5136 นักสืบสำมใบเถำ. ตอนท่ี 2, ซ้อนแผนฆ่ำในร้ัวมหำวิทยำลั จิโร, อำคำกะวำ. 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5137 นักสืบสำมใบเถำ. ตอนท่ี 3, รักอลหม่ำนหลังม่ำนฆำตกรรม จิโร, อำคำกะวำ. 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5138 นักสืบหญิงหมำยเลข 1. ตอนท่ี 3, ค้นหำสำวงำมแสนดี สมิท, อเล็กซำนเดอร์ แมกคอลล์ 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5139 นักสืบหญิงหมำยเลข 1. ตอนท่ี 4, โรงเรียนพิมพ์ดีดคำลำฮำรี สมิท, อเล็กซำนเดอร์ แมกคอลล์ 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5140 นัยน์ตำของโคเส่ียงทำย : 48 บทกวีรำงวัลนำยอินทร์อะวอร์ดประจ ำปีพุทธศักรำช 2552 วิสุทธ์ิ ขำวเนียม 2552 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

5141 นำงใน : สถำนภำพพฤติกรรมและสัญลักษณ์ในวิถีชีวิตของสตรีฝ่ำยในสมัย ร.5 พรศิริ บูรณเขตต์. 2552 1 ฐำนบุ๊คส์

5142 นำนำสถำน เอนก นำวิกมูล 2552 2 แสงดำว

5143 น้ ำ...ในส ำนวนไทย สุวัฒน์ ไวจรรยำ 2552 1 ธรรมรักษ์กำรพิมพ์

5144 น้ ำเซำะทรำย กฤษณำ อโศกสิน. 2552 1 เพ่ือนดี

5145 น้ ำเพชร ปิยะพร ศักด์ิเกษม 2552 2 อรุณ

5146 นิทำนก่อนนอน อัญนิชำ 2552 2 ณ ดำ ส ำนักพิมพ์

5147 นิทำนกำรเงิน : นิทำนส ำหรับผู้ใหญ่ในโลกทุนนิยม(ท่ีไม่ห้ำมเด็กอ่ำน) ยังชิน แก้วชัยเจริญกิจ 2552 1 มติชน

5148 นิทำนขุนเขำ - 2552 1 ห้องเรียน

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%87%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false


ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  235         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5149 นิทำนจำกโลกตะวันตก รัตนำ คชนำท 2552 1 ห้องเรียน

5150 นิทำนจำกโลกตะวันออก รัตนำ คชนำท 2552 1 ห้องเรียน

5151 นิทำนชำญฉลำด ลุงนก 2552 2 ณ ดำ ส ำนักพิมพ์

5152 นิทำนพ้ืนบ้ำนลำว-อีสำน เอ้ือยนำง. 2552 1 สุวีริยำสำส์น

5153 นิทำนภูผำ - 2552 1 ห้องเรียน

5154 นิทำนเมืองโบรำณและสถำนศักด์ิสิทธ์ิ - 2552 1 ห้องเรียน

5155 นิทำนล ำน้ ำ - 2552 1 ห้องเรียน

5156 นิทำนอีสปสุดประทับใจ อัญนิชำ 2552 2 ณ ดำ ส ำนักพิมพ์

5157 นิยำยเบงคลี อนุมำนรำชธน, พระยำ, 2431-2512 2552 1 ศยำม

5158 แนวคิดท้องถ่ินภำคอีสำนนิยมในประเทศไทย คำยส์, ชำร์ลส์ เอฟ 2552 2 ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงฯ

5159 ในร่มฉัตร กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมำกูร. 2552 1 ดอกหญ้ำ

5160 ในเรือนใจ ก่ิงฉัตร. 2552 1 อรุณ

5161 ในเวลำ แรค ำ ประโดยค ำ. 2552 1 รูปจันทร์

5162 ในสวนเมฆ ชมัยภร แสงกระจ่ำง 2552 1 คมบำง

5163 บทเพลงของกำรโบกบิน ชัยพร ศรีโบรำณ 2552 1 รำชพฤกษ์

5164 บทร้อยกรอง : ส ำนวนชวนอ่ำน ชุดท่ี 1 แม่-ลูก สมชำย จินดำนนท์ 2552 4 สุวีริยำสำส์

5165 บทเรียนด้วยตนเองกำรเขียนหนังสือติดต่อรำชกำรและธุรกิจ ประวีณ ณ นคร. 2552 1 สวัสดิกำรส ำนักงำน ก.พ.

5166 บทละครนอกเร่ืองพิกุลทอง - 2552 1 กรมศิลปำกร

5167 บล็อกฉำวทนำยเจ้ำเล่ห์ บลำคแมน, เจเรม่ี 2552 2 มติชน

5168 บ่วงรักดวงใจอำเมนทุส สำวกเรท 18+ 2552 1 นกฮูก พับลิชช่ิง

5169 บ่วงรักสำยลับ แบรดลีย์, เซเลสต์. 2552 1 แก้วกำนต์

5170 บ่วงเล่ห์ เสน่ห์รัก ดอกปีบ 2552 1 ส ำนักพิมพ์เก้ำแก้ว



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  236         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5171 บ่วงหงส์ ก่ิงฉัตร 2552 5 อรุณ

5172 บันทึกจำกท้องถ่ิน - 2552 1 มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ุ

5173 บันทึกเร่ืองควำมรู้ต่ำงๆ นริศรำนุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์ฯ2552 5 มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นำคะประทีป

5174 บัลลังก์เจ้ำสมุทร ไอหมอก 2552 1 ยำหยี-ยำใจ

5175 บัลลังก์ใจไอยคุปต์ แก้วชวำลำ 2552 1 SimplyBook - lovenovel

5176 บำงกอกนฤมิต พงศกร 2552 1 เพ่ือนดี

5177 บำงบ้ำนบำงเมือง : ท่ีมำท่ีไปของช่ือบ้ำนนำมเมืองบนท่ีรำบภำคกลำงของสยำมประเทศ อำณัติ อนันตภำค 2552 2 ยิปซี กรุ๊ป

5178 บำดำล ลักษณวดี. 2552 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

5179 บ้ำนขนนก กฤษณำ อโศกสิน. 2552 1 เพ่ือนดี

5180 บ้ำนบัลลังก์ โสภี พรรณรำย. 2552 1 บิวต้ีบุ๊ค

5181 บ้ำนไร่กรุ่นไอรัก พันชิต 2552 1 มำยโรส

5182 บ้ำนเล็กในทุ่งกว้ำง ไวล์เดอร์, ลอร่ำ อิงกัลส์. 2552 1 แพรวเยำวชน

5183 บ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ ไวล์เดอร์, ลอร่ำ อิงกัลส์. 2552 1 รวมสำส์น

5184 บ้ำนเล็กริมห้วย ไวล์เดอร์, ลอร่ำ อิงกัลส์. 2552 1 แพรวเยำวชน

5185 บุหงำตำรี วินทร์ เลียววำริณ 2552 1 113

5186 บูรพำ ว. วินิจฉัยกุล. 2552 1 ทรีบีส์

5187 เบ้ืองบรรพ์ พงศกร 2552 1 เพ่ือนดี

5188 ปฏิบัติกำรรักหักเหล่ียมเจ้ำนำย คอสโลว์, แซลลี 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5189 ปฏิบัติกำรล่ำตำมหำหัวใจ ณำรำ 2552 1 พิมพ์ค ำ

5190 ปฐพีเล่ห์รัก ร่มแก้ว 2552 1 พิมพ์ค ำ

5191 ประชุมพระนิพนธ์ พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษำธิรำชสนิท วงษำธิรำชสนิท, พระเจ้ำบรมวงศ์เธอฯ 2552 1 คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำหนังสือฯ

5192 ประชุมเร่ืองพระรถ - 2552 2 กรมศิลปำกร

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  237         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5193 ประชุมหนังสือเก่ำ ภำคท่ี 1-2 - 2552 2 กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม

5194 ประเพณีเน่ืองในกำรเกิด เสฐียรโกเศศ. 2552 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

5195 ประวัติศำสตร์ปัตตำนี : สมัยอำณำจักรโบรำณถึงกำรปกครอง 7 หัวเมือง ครองชัย หัตถำ 2552 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

5196 ประวัติศำสตร์สงครำมเก้ำทัพ : สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ภำสกร วงศ์ตำวัน 2552 2 ยิปซี

5197 ปรำสำทเวทมนตร์ของฮำวล์ โจนส์, ไดอำน่ำ วินน์ 2552 1 มติชน

5198 ปรำสำทแสงจันทร์ อีเดน, โดโรธี. 2552 1 เพ่ือนดี

5199 ปริศนำรอยอดีต โรเบิร์ตส์, นอร่ำ. 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5200 ปริศนำวงกตกุหลำบ ฮำร์ดี, ติตำเนีย 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5201 ปริศนำสมบัติอัจฉริยะ. เล่ม 1, ตอนผจญค่ำยกลกระดูก ไรออร์แดน, ริก 2552 1 เนมแอนด์โนเบิล

5202 ปัญหำน่ำฉงน ธนำกิต. 2552 1 สุวีริยำสำส์น

5203 ป่ำกำมเทพ กฤษณำ อโศกสิน. 2552 1 เพ่ือนดี

5204 ปำร์ต้ีนำงมำรร้ำยป่วนรัก ไวส์เบอร์เกอร์, ลอเรน. 2552 1 มติชน

5205 ปำริชำตลวง ศุภร บุนนำค. 2552 1 เพ่ือนดี

5206 ปิศำจรำตรี เคนยอน, เชอริลีน 2552 1 แก้วกำนต์

5207 ปีทองอันแสนสุข ไวล์เดอร์, ลอร่ำ อิงกัลส์. 2552 1 แพรวเยำวชน

5208 ปูนปิดทอง กฤษณำ อโศกสิน. 2552 1 เพ่ือนดี

5209 เปิดแผนโค่นผู้น ำ แฮร์ริส, โรเบิร์ต 2552 1 นกฮูก

5210 เปิดโลกประวัติศำสตร์รัตนโกสินทร์ สุทธิ ภิบำลแทน. 2552 1 ปันรู้

5211 ผจญภัยใต้พิภพ เกแมน, นีล 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5212 ผจญภัยในสุสำน เกแมน, นีล 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5213 ผ่ำขุมทรัพย์มหำรำช อดัมส์, วิลล์ 2552 1 นกฮูก

5214 แผนกวนป่วนหัวใจ ภิญญดำ 2552 1 แจ่มใส
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  238         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5215 แผ่นดินพระพุทธเจ้ำหลวงกับควำมทรงจ ำแห่งรัชสมัย วัฒน์ระวี. 2552 1 แสงดำว

5216 แผนพลิกฟ้ำ. ตอน ปำฏิหำริย์อ ำมหิต หมอกมุงเมือง 2552 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

5217 แผนพลิกฟ้ำ. ตอน อินทรีอหังกำร หมอกมุงเมือง 2552 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

5218 ไผ่นอกกอ ; ไผ่แตกกอ วินัย พงศ์ศรีเพียร. 2552 1 ศักดิโสภำกำรพิมพ์

5219 ฝร่ังบันทึกสยำม เริงวุฒิ มิตรสุริยะ 2552 1 ยิปซี

5220 ฝำกใจไว้ท่ีน่ี 2 น้ ำผ้ึงป่ำ 2552 2 อักษรโสภณ

5221 ฝูงแร้งบนซำกศพ ปำนศักด์ิ นำแสวง 2552 2 มติชน

5222 พงศำวดำรพิภพ ธีรภัทร เจริญสุข 2552 1 นำนมีบุ๊คส์เอโนเวล

5223 พจนำนุกรมคันจิ ปรำณี จงสุจริตธรรม 2552 2 ภำษำและวัฒนธรรม

5224 พจนำนุกรมค ำสมำส-สนธิ เอกรัตน์ อุดมพร 2552 1 พัฒนำศึกษำ

5225 พจนำนุกรมค ำสัมผัส ชัยรัตน์ วงศ์เกียรต์ิขจร 2552 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

5226 พจนำนุกรมค ำใหม่. เล่ม 2 : ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน. 2552 2 รำชบัณฑิตยสถำน

5227 พจนำนุกรมไทย : ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ - 2552 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

5228 พจนำนุกรมไทย-อังกฤษ ด ำเนิน กำรเด่น. 2552 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

5229 พจนำนุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับพกพำ ด ำเนิน กำรเด่น. 2552 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

5230 พจนำนุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน. 2552 1 รำชบัณฑิตยสถำน

5231 พยัคฆ์ขำวร ำพัน อดิก, อรำวินด์ 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5232 พยำนสังหำร ร็อบบ์, เจ. ดี. 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5233 พรมกุหลำบ กนกวลี พจนปกรณ์ 2552 1 อรุณ

5234 พระกำฬหน้ำทอง ล้ิวช้ังเอ้ียง 2552 3 วิถีบูรพำ

5235 พระจันทร์กระดำษ บรำวน์, โจ เดวิด 2552 1 แพรวส ำนักพิมพ์

5236 พระเจ้ำตำกสินมหำรำชกู้แผ่นดิน : พระรำชประวัติพระเจ้ำตำกสิน มหำวีรกรรมกอบกู้เอกรำช เกริกฤทธ์ิ เช้ือมงคล 2552 1 สยำมควำมรู้

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false


ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  239         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5237 พระเจ้ำองค์ใหม่ในหมู่บ้ำนต่ืนกลำงวันและหมู่บ้ำนต่ืนกลำงคืน เชตวัน เตือประโคน. 2552 1 นำนมีบุ๊คส์เอโนเวล

5238 พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย : รัชสมัยแห่งศิลปะและกำรฟ้ืนฟู เกริกฤทธ์ิ เช้ือมงคล 2552 1 สยำมควำมรู้

5239 พระบำทสมเด็จพระรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำวุธ พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำแผ่นดินสยำม วรชำติ มีชูบท 2552 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

5240 พระมงกุฎเกล้ำฯและเจ้ำฟ้ำเพชรรัตน์ฯ เสฐียร พันธรังษี. 2552 2 ศยำม

5241 พระมหำกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกำลท่ี 1- รัชกำลท่ี 9) อุดม เชยกีวงศ์. 2552 3 แสงดำว

5242 พระมหำชนก ภูมิพลอดุลยเดช, พระบำทสมเด็จพระฯ 2552 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

5243 พระมหำชนก : ฉบับกำร์ตูน ภูมิพลอดุลยเดช, พระบำทสมเด็จพระฯ 2552 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

5244 พระรำชพิธีสิบสองเดือน จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ 2552 1 ระฆังทอง

5245 พระรำชวิจำรณ์ในพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว : เร่ืองจดหมำยควำมทรงจ ำ... จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ 2552 1 ศรีปัญญำ

5246 พระอัครมเหสี พระบรมรำชินี พระชำยำนำรี เจ้ำจอมมำรดำ และเจ้ำจอมในรัชกำลท่ี 1-7 กัลยำ เก้ือตระกูล 2552 2 ยิปซี

5247 พรำยปรำรถนำ ก่ิงฉัตร. 2552 1 อรุณ

5248 พ้วงเล้งเก่ียม ต้ังแชฮุ้น 2552 3 วิถีบูรพำ

5249 พ่อเป็นหมอ ธำดำ เกิดมงคล 2552 1 วสี ครีเอช่ัน

5250 พันทิวำร้อยรำตรี กล่ินแก้วก ำยำน. 2552 1 สมำร์ทบุ๊ค

5251 พิพำกษำสังหำร ร็อบบ์, เจ. ดี. 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5252 พิมำนภูต หมอกมุงเมือง 2552 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

5253 พิษฐำนรัก ชินำนำง 2552 1 อินเลิฟ

5254 พิษรัก เพลิงแค้น หยกในโอปอล 2552 1 SimplyBook - lovenovel

5255 เพชรสังหำร ค.ศ.2000 โรเบิร์ตส์, นอร่ำ. 2552 1 เพิร์ล

5256 เพชรสังหำร ค.ศ.2059 โรเบิร์ตส์, นอร่ำ. 2552 1 เพิร์ล

5257 เพนดรำกอน. เล่ม 6 : มหำนทีแห่งชำดก แมคเฮล, ดี. เจ. 2552 1 เรือนปัญญำ

5258 เพนดรำกอน. เล่ม 7 : เกมมฤตยู แมคเฮล, ดี. เจ. 2552 1 เรือนปัญญำ

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%AE%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A5%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  240         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5259 เพรงเงำ ก่ิงฉัตร 2552 1 อรุณ

5260 เพรงบุพกรรม ชำริดำ 2552 2 กรีน-ปีญญำญำณ

5261 เพลงดนตรีและนำฏศิลป์จำกสำส์นสมเด็จ สมเด็จฯ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ สมเด็จฯ... - 2552 1 วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ ม.มหิดล

5262 เพลงประกอบกำรสอน อ ำนำจ เจริญศิลป์. 2552 1 โรงพิมพ์รุ่งแสง

5263 เพลงรักประกอบชีวิต น้ิวกลม 2552 1 ระหว่ำงบรรทัด

5264 เพลิงใจในผืนทรำย ร ำภำสะหร่ี 2552 1 แฟนซี

5265 เพียงใจท่ีผูกพัน ก่ิงฉัตร 2552 1 อรุณ

5266 เพียงใจภักด์ิ ไอศิยำ 2552 1 พิมพ์ค ำ

5267 เพ่ือนในสวน : เร่ืองรำวของเด็กหญิงช่ำงคิดและเพ่ือนพิเศษในสวน วันทนีย์ วิบูลกีรติ 2552 1 มูลนิธิเด็ก

5268 ฟอว์ซียำ...วีนัสแห่งลุ่มน้ ำไนล์ วรำวุธ 2552 1 บริษัท ศรีสำรำ

5269 ฟ้ำต่ ำ ว. วินิจฉัยกุล. 2552 1 ทรีบีส์

5270 ฟ้ำพรำวรัก ลีลำ อักษรำวดี 2552 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

5271 ฟ้ำส่ังมำสืบ. ตอนท่ี 1, ฝันร้ำยพยำกรณ์ มำนำบุ, คำมินำกะ 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5272 แฟ้มคดีบ้ำนสเปลแมน ลัทซ์, ลิซ่ำ 2552 1 เรือนบุญ

5273 แฟรงก์ อบำเนล ยอดนักตุ๋น อบำเนล, แฟรงก์ 2552 1 มติชน

5274 แฟรงเคน เทวำจำกนรก แมวดวงจันทร์ 2552 1 ตะวันส่อง

5275 แฟร่ีวอร์. ดอกไม้แห่งกำลเวลำ เบรนแนน, เฮอร์บี 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5276 แฟร่ีวอร์. ลอร์ดแห่งอำณำจักรแฟร่ี เบรนแนน, เฮอร์บี 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5277 ไฟรักเกมร้อน ณำรำ 2552 1 พิมพ์ค ำ

5278 ไฟรักไฟพยำบำท เชลดอน, ซิดนีย์. 2552 1 แพรวส ำนักพิมพ์

5279 ภมร กฤษณำ อโศกสิน. 2552 1 เพ่ือนดี

5280 ภักดีสังหำร ร็อบบ์, เจ. ดี. 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  241         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5281 ภำพลวงตำ แคสต์, พี. ซี. 2552 1 แพรวส ำนักพิมพ์

5282 ภำพวำดโดเรียน เกรย์ ไวลด์, ออสกำร์, ค.ศ. 1854-1900 2552 1 ฟรีฟอร์ม

5283 ภำษำไทยส ำหรับงำนเขียนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มงคล เดชนครินทร์. 2552 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

5284 ภำษำพำเพลิน ประถมศึกษำปีท่ี 1. เล่ม 1 พันธมำศ 2552 1 ธำรปัญญำ

5285 ภำษำพำเพลิน ประถมศึกษำปีท่ี 2 พันธมำศ 2552 2 ธำรปัญญำ

5286 ภำษำพำเพลิน ประถมศึกษำปีท่ี 3. เล่ม 5 พันธมำศ 2552 1 ธำรปัญญำ

5287 ภำษำพำเพลิน ประถมศึกษำปีท่ี 3. เล่ม 6 พันธมำศ 2552 1 ธำรปัญญำ

5288 ภำษำและวัฒนธรรม สุวรรณำ ต้ังทีฆะรักษ์ 2552 3 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

5289 ภูมิศำสตร์ปรัชญำแห่งมวยไทยมหำเวทย์มวยไทย อัตถนิช โภคทรัพย์ 2552 1 พี.วำทิน พิบลิเคช่ัน

5290 มงกุฎหัวใจ รัชดำพร จุลละนันทน์ 2552 1 ยำหยี-ยำใจ

5291 มนต์ทรำยเสน่หำ เพลงมีนำ 2552 1 นกฮูก พับลิชช่ิง

5292 มรสุม มนูญ ณ นคร. 2552 1 นำนมีบุ๊คเอโนเวล

5293 มหัศจรรย์อินโก ดันมอร์, เฮเลน 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5294 มหำกำพย์ภูผำมหำนที. ตอนปฐมบทผู้กล้ำ เฟ่ิงเกอ 2552 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

5295 มหำกำพย์ภูผำมหำนที. ตอนวีรกรรมผู้กล้ำ เฟ่ิงเกอ 2552 4 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

5296 มำกกว่ำรัก : จอมกษัตริย์เจ้ำส ำรำญ ต่งน่ี 2552 1 แจ่มใส

5297 ม่ำนเหล็กทมิฬ ครูซ สมิธ, มำร์ติน 2552 1 นกฮูก

5298 มำยำในสำยลม ฟีแฮน, คริสติน 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5299 มำยำลิขิต แคสต์, พี. ซี. 2552 1 แพรวส ำนักพิมพ์

5300 มำรู้จักเรำชำวอีสำน ฉวีลักษณ์ บุณยะกำญจน. 2552 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

5301 มำลัยสำมชำย ว. วินิจฉัยกุล. 2552 4 ทรีบีส์

5302 มิเกะเนะโกะ โฮล์มส์ แมวสำมสียอดนักสืบ. ตอนแค้นน้ีต้องฆ่ำ จิโร, อำคำกะวำ. 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  242         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5303 มิเกะเนะโกะ โฮล์มส์ แมวสำมสียอดนักสืบ. ตอนบูเกต์แห่งควำมรัก (ตำยซะเถอะ!) จิโร, อำคำกะวำ. 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5304 มีเพียงรัก ก่ิงฉัตร. 2552 1 อรุณ

5305 มูลบทบรรพกิจ : วำหนิต์ินิกร อักษรประโยค สังโยคพิธำน ไวพจน์วิจำรณ์ พิศำลกำรันต์ ศรีสุนทรโวหำร, พระยำ (น้อย อำจำรยำงกูร)2552 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

5306 เมฆำสัญจร มิตเชลล์, เดวิด 2552 1 มติชน

5307 เม็ดทรำยใต้เรียวรุ้ง เพลงมีนำ 2552 1 นกฮูก พับลิชช่ิง

5308 เมียจ ำนอง ปภำวรินทร์ 2552 1 อินเลิฟ

5309 เมืองใต้เท้ำ ชัยกร หำญไฟฟ้ำ 2552 1 แพรวส ำนักพิมพ์

5310 เมืองโบรำณในอำณำจักรสุโขทัย ศรีศักร วัลลิโภดม. 2552 2 เมืองโบรำณ

5311 เมืองแมนสรวง ดวงตะวัน 2552 1 ดวงตะวัน

5312 เมืองเล็กในทุ่งกว้ำง ไวล์เดอร์, ลอร่ำ อิงกัลส์. 2552 1 แพรวเยำวชน

5313 เม่ือลูกสอบเข้ำมหำวิทยำลัยค ำแนะน ำไม่ให้พ่อแม่สติแตกและนิทำนเอ็นทรำนซ์ อู๋ 2552 1 ภำรำดำบุ๊ค

5314 แม่นำงเมือง สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2552 2 กองทุนแบ่งปันเผยแพร่ควำมรู้สู่สำธำรณะ

5315 แม่น้ ำสีเขียวครำม : สำรคดีรำงวัลยอดเย่ียมนำยอินทร์อะวอร์ดประจ ำปีพุทธศักรำช 2552 บ ำเพ็ญ ไชยรักษ์ 2552 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

5316 แม่พร้ิงผู้ใจบุญ ทวี วรคุณ. 2552 1 วัดพระเชตุพนฯ

5317 แม่พลอยหุง ว. วินิจฉัยกุล. 2552 1 ทรีบีส์

5318 ไม่นำนเกินรอ รงค์ วงษ์สวรรค์, 2475-2552 2552 1 ฟรีฟอร์ม

5319 ยอกอักษรย้อนควำมคิด - 2552 6 อ่ำน

5320 ยอดกษัตริยำจำมเทวี ศรีลำนนำ 2552 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์

5321 ยอดนักบู๊ทะยำนฟ้ำ อ้อเล้งเซ็ง 2552 3 วิถีบูรพำ

5322 ยอดหญิงสำยลับ แบรดลีย์, เซเลสต์. 2552 1 แก้วกำนต์

5323 ย้อนประวัติศำสตร์ 5000 ปี นอกพงศำวดำรไทย ก่อน พ.ศ. 1-594 เรืองยศ จันทรคีรี. 2552 2 สุวรรณภูมิอภิวัฒน์

5324 ย้อนประวัติศำสตร์ 5000 ปีนอกพงศำวดำรไทย : สหรำชอำณำจักรเทียนสนควำมเป็นไป... เรืองยศ จันทรคีรี. 2552 1 สถำบันสุวรรณภูมิอภิวัฒน์

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%87%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false


ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  243         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5325 ยักษ์ยุ่น # 4. ภำคพิเศษ"อัศจรรย์ลำยไทย" เอ๊ะคุง (ธำนี ชินชูศักด์ิ) 2552 1 มูลนิธิเด็ก

5326 ย่ัวรัก เบลล์ซำซ่ำ. 2552 1 สมำร์ทบุ๊ค

5327 ยำคุโมะ นักสืบวิญญำณ. ตอนท่ี 2, สำยสัมพันธ์แห่งจิตวิญญำญ มำนำบุ, คำมินำกะ 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5328 รถม้ำและพำหนะร่วมสมัย วัฒนะ บุญจับ 2552 1 กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม

5329 รวมนิทำนคัดสรร ด้วยรักบันดำล...นิทำนสีขำว อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ 2552 1 ฟรีมำยด์

5330 รสแค้นแสนหวำน นำงแก้ว. 2552 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

5331 ร้อยกรองและร้อยแก้วในวรรณคดีเยอรมัน อ ำภำ โอตระกูล 2552 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

5332 รอยเท้ำปีศำจ ริชำร์ดสัน, อี. อี. 2552 1 แพรวเยำวชน

5333 รอยประทับ แคสต์, พี. ซี. 2552 1 แพรวส ำนักพิมพ์

5334 ร้อยเรียงเร่ืองอิเหนำ - 2552 1 คุ้มค ำ ส ำนักพิมพ์

5335 รอยลูกปัด บัญชำ พงษ์พำนิช 2552 1 มติชน

5336 รอยอำญำ ธัญรัตน์ 2552 1 ดอกหญ้ำ

5337 ระบ ำชีวิต สตีล, ดำเนียล 2552 1 เรือนปัญญำ

5338 ระยะทำงอันห่ำงไกล น้ิวกลม 2552 1 วงกลม

5339 ระหว่ำงดอกไม้...กับต้นข้ำว ว. วินิจฉัยกุล. 2552 1 ทรีบีส์

5340 รักเกิดท่ีกลำงใจ จันทร์ร้อยดำว. 2552 1 Simply Book

5341 รักซ่อนร้ำย กำร์ดเนอร์, ลิซ่ำ 2552 1 แพรวส ำนักพิมพ์

5342 รักต้องห้ำม โรซำน่ำ 2552 1 คูลแคท

5343 รักแท้ไร้สำระ วิญญู ไชยวรรณ 2552 1 ฟรีฟอร์ม

5344 รักร้อนซ่อนเล่ห์ ศลิษำ. 2552 1 สมำร์ทบุ๊ค

5345 รักรินใจ วำรุณ. 2552 1 อินเลิฟ

5346 รักหมดใจคนไหนดีนะ กิฟฟิน, เอมิลี 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  244         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5347 รำงเหล็กในป่ำลึก วัธนำ บุญยัง. 2552 1 บ้ำนหนังสือ

5348 รำชสกุลสยำม กัลยำ เก้ือตระกูล 2552 2 ยิปซี

5349 รำชำธิรำช มำลัย (จุฑำรัตน์) 2552 1 พิมพ์ค ำ

5350 รำตรี ศักดำ สำแก้ว 2552 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

5351 รำมัญสมณะวงศ์ พระมหำวิชำธรรม (เรือง เปรียญ) 2552 1 ศรีปัญญำ

5352 รำยงำนกำรวิจัยกำรพัฒนำนโยบำยกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ - 2552 2 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

5353 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองวำทศิลป์ของพระมหำกษัตริย์และบุคคลส ำคัญในยุคสุโขทัยและอยุธยำ ศักดำ ป้ันเหน่งเพ็ชร์. 2552 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

5354 รำยงำนกำรวิจัยและพัฒนำกำรส่งเสริมกำรอ่ำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและกำรพัฒนำ. ธวัชชัย มีประเสริฐ 2552 1 ธำรอักษร

5355 ริมทะเลสำบสีเงิน ไวล์เดอร์, ลอร่ำ อิงกัลส์. 2552 1 แพรวเยำวชน

5356 รุ้งสำยฝน ณรงค์ฤทธ์ิ ศักดำรณรงค์ 2552 1 ม่ิงมิตร

5357 รุ่งอรุโณทัย. เล่ม 1 เมเยอร์, สเตเฟนี 2552 2 ปรำชญ์เปรียว

5358 รุ่งอรุโณทัย. เล่ม 2 เมเยอร์, สเตเฟนี 2552 1 ปรำชญ์เปรียว

5359 รู้รักภำษำไทย. เล่ม 2 : ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน 2552 2 รำชบัณฑิตยสถำน

5360 รู้รักษ์ภำษำไทย : เขียนให้ถูกตัว อ่ำนให้ถูกต้อง ดรุณมิตร คุรุมิตร 2552 5 โอเดียนสโตร์

5361 รู้รักษ์ภำษำไทย : สูตรย่อค ำวรรณยุกต์และประโยค พงศ์เกษม สนธิไทย 2552 1 โอเดียนสโตร์

5362 เร่ืองของเรำ (พิมพ์คร้ังท่ี 1) - 2552 1 way of book

5363 เร่ืองของเรำ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) - 2552 1 way of book

5364 เร่ืองทองแดง : ฉบับกำร์ตูน ภูมิพลอดุลยเดช, พระบำทสมเด็จพระฯ 2552 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

5365 เร่ืองรำวของข้ำวมันไก่ วำสุเทพ เกตุเพ็ชร์ 2552 1 นำนมีบุ๊คส์เอโนเวล

5366 เร่ืองเล่ำเขย่ำขวัญ ปำงบรรพ์. 2552 1 ไพลิน

5367 เรือนไทย บ้ำนไทย ศรีศักร วัลลิโภดม. 2552 2 เมืองโบรำณ

5368 เรือนริษยำ Neananok 2552 2 สถำพรบุ๊คส์



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  245         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5369 แรกรัตติกำล (พิมพ์คร้ังท่ี 13) เมเยอร์, สเตเฟนี 2552 1 ปรำชญ์เปรียว

5370 แรกรัตติกำล (พิมพ์คร้ังท่ี 14) เมเยอร์, สเตเฟนี 2552 1 ปรำชญ์เปรียว

5371 ไร่รักเรือนตะวัน ฉำยตะวัน 2552 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

5372 ฤดูดำว พงศกร 2552 1 เพ่ิอนดี

5373 ฤดูหนำวอันแสนนำน ไวล์เดอร์, ลอร่ำ อิงกัลส์. 2552 1 แพรวเยำวชน

5374 ฤำจันทร์จะหลงเงำ บุษบำ ฮำวำย 2552 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

5375 ลงเอยกันด้วยดี โมรียำ 2552 1 โอลีฟ

5376 ลมแล้งเริงระบ ำ จตุพร แพงทองดี 2552 1 มติชน

5377 ลวงสังหำร ร็อบบ์, เจ. ดี. 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5378 ลักษณะวำกยสัมพันธ์ส ำนวนไทยท่ีปรำกฎใช้ในปัจจุบัน : กรณีศึกษำกำรด ำรงอยู่ของ… หน่ึงฤทัย ม่วงเย็น. 2552 1 -

5379 ลับแล, แก่งคอย อุทิศ เหมะมูล 2552 1 แพรวส ำนักพิมพ์

5380 ล้ำงแดนพำล เฉิน, ชิงอ๋ิน 2552 2 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

5381 ลำนมยุเรศ ประภัสสร เสวิกุล. 2552 1 อรุณ

5382 ลำยแทงของสุนทรภู่ ทศพร วงศ์รัตน์ 2552 2 วันทูปร้ินท์

5383 ล ำน ำจันทร์ ก่ิงฉัตร. 2552 1 อรุณ

5384 ลูกสำวพ่อมด โสภำค สุวรรณ. 2552 1 คลังวิทยำ

5385 ลูกอีสำน ค ำพูน บุญทวี. 2552 1 โป๊ยเซีย

5386 เล่ห์รักหักเหล่ียมหัวใจ ชัชวำล 2552 1 Simply Book~Lover Novels

5387 เล่ำเร่ืองในไตรภูมิ เสฐียรโกเศศ. 2552 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

5388 เล่ือมมุกลำยมังกร ลีฬวรำ 2552 1 พิมพ์ค ำ

5389 แลก โคเบน, ฮำร์ลำน 2552 1 แพรวส ำนักพิมพ์

5390 โลกของรำโมนำ เคลียรี, บีเวอร์ลี 2552 1 แพรวเยำวชน

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99%2C%20%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%99%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  246         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5391 โลกท่ีเรำเช่ือ ฮักซ์ลีย์, อัลดัส 2552 1 ฟรีฟอร์ม

5392 โลกในควำมรับรู้เดียว สุปรีดี จันทะดี 2552 1 หน่ึง

5393 โลกใบใหม่ของปอง ไชยำ วรรณศรี 2552 1 วรรณศรี

5394 โลกหมุนเร็วข้ืนกว่ำเดิม กฤตย์ดิศร กรเกศกมล 2552 3 นำนมีบุ๊คส์เอโนเวล

5395 วรรคเพชร : ในนวนิยำยของ กฤษณำ อโศกสิน กฤษณำ อโศกสิน 2552 3 ณ เพชรส ำนักพิมพ์

5396 วรรณกรรมกำรสงครำม กุลนรี รำชปรีชำ 2552 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

5397 วรรณยุกต์ภำษำไทยกรุงเทพฯ ท่ีออกเสียงโดยคนญ่ีปุ่น : กำรศึกษำทำงกลสัทศำสตร์และ… ธนภัทร สินธวำชีวะ. 2552 1 -

5398 วสันต์ลีลำ แก้วเก้ำ. 2552 1 ทรีบีส์

5399 วังดอกหญ้ำ ว. วินิจฉัยกุล. 2552 1 ทรีบีส์

5400 วัฒนธรรมดนตรีและเพลงพ้ืนเมืองกลำง ภัทรวดี ภูชฎำภิรมย์. 2552 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

5401 วัฒนธรรมผสมในศิลปกรรมสยำม วินัย ผู้น ำพล. 2552 1 รุ่งศิลป์กำรพิมพ์

5402 วันรุ่งของพรุ่งน้ี อรชุมำ ยุทธวงศ์ 2552 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

5403 วันลอบสังหำร ฟอร์ไซธ์, เฟรเดอริก. 2552 1 มติชน

5404 วันอันส ำคัญของไทย ประเทือง โพธ์ิชะออน 2552 1 ดอกหญ้ำ 2000

5405 วัวจอมพลัง พัชรี มีสุคนธ์ 2552 1 ห้องเรียน

5406 วัสดุพ้ืนถ่ินภำคกลำง : ท่ีใช้ในกำรผลิตครุภัณฑ์ สถำพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ 2552 4 โอเดียนสโตร์

5407 วำณิช 60 วำณิช จรุงกิจอนันต์. 2552 1 โอเพ่นบุ๊กส์

5408 วำนปีศำจเขียน รงค์ วงษ์สวรรค์, 2475-2552 2552 2 ฟรีฟอร์ม

5409 วำนปีศำจตอบ รงค์ วงษ์สวรรค์, 2475-2552 2552 1 ฟรีฟอร์ม

5410 วำยุภัคมนตรำ แพรณัฐ 2552 1 พิมพ์ค ำ

5411 วิเครำะห์กำรใช้ภำษำและภำพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในบทวิทยุรำยกำร "รู้ รัก ภำษำไทย"ณิชยำ เกำะแก้ว. 2552 1 -

5412 วิชำ 50 เล่มเกวียน สฤณี อำชวำนันทกุล 2552 1 โอเพ่นบุ๊กส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  247         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5413 วิชำ 50 เล่มเกวียน สฤณี อำชวำนันทกุล 2552 1 โอเพ่นบุ๊กส์

5414 วิญญำณท่ีถูกเนรเทศ วิมล ไทรน่ิมนวล. 2552 2 สำมัญชน

5415 วิตำมินรัก ชิเงะมะซึ, คิโยะชิ 2552 2 นำนมีบุ๊คส์เอโนเวล

5416 วินทร์ เลียววำริณ คุยกับหนอน วินทร์ เลียววำริณ. 2552 1 113

5417 วิมำนมะพร้ำว แก้วเก้ำ. 2552 1 ทรีบีส์

5418 วิวัฒนำกำรเคร่ืองแต่งกำยโขน-ละครสมัยรัตนโกสินทร์ ประเมษฐ์ บุญยะชัย 2552 1 มูลนิธิส่งเสริมศิลปำชีพ ในสมเด็จฯ

5419 วิวำห์น้ีเพ่ือเธอ สปำร์กส์, นิโคลัส 2552 1 มติชน

5420 วิสัยทัศน์ศิลปวัฒนธรรม วิรุณ ต้ังเจริญ 2552 2 ศูนย์ส ำนักพิมพ์ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

5421 ไวพจน์ประพันธ์  พิศำลกำรันต์ ศรีสุนทรโวหำร, พระยำ (น้อย อำจำรยำงกูร)2552 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

5422 ศพคนดัง ปำร์กเกอร์, โรเบิร์ต บี. 2552 1 นกฮูก

5423 ศักด์ิศรีนิพนธ์ ศักด์ิศรี แย้มนัดดำ, 2473-2545. 2552 1 โครงกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,

5424 ศัพท์ต่ำงประเทศท่ีใช้ค ำไทยแทนได้ รำชบัณฑิตยสถำน. 2552 1 รำชบัณฑิตยสถำน

5425 ศัพท์น่ำรู้ดูจำกภำพ ไทย-ญ่ีปุ่น-อังกฤษ - 2552 1 ภำษำและวัฒนธรรม

5426 ศัพท์หมวดพร้อมภำพประกอบ 3 ภำษำ เกำหลี-อังกฤษ-ไทย - 2552 1 ต้นธรรม

5427 ศิรำพัชร อัญมณีแห่งมินำลิน ไรวินทร์ 2552 1 ษำริน

5428 ศิลปำกรบริกำรงำนศิลปวัฒนธรรม : 100 เร่ืองกรมศิลปำกร - 2552 1 แปลน โมทิฟ

5429 เศรษฐีคำวบอย ตอน จัสตินแต่งงำน เกวลิน. 2552 1 พำเพลิน

5430 เศรษฐีคำวบอย ตอน แอ๊บบ้ีท่ีรัก เกวลิน. 2552 1 พำเพลิน

5431 เศรษฐีตีนเปล่ำ ว. วินิจฉัยกุล. 2552 1 ทรีบีส์

5432 สงครำมเจ้ำอเวจี Moony 2552 1 ตะวันส่อง

5433 สงครำมไทยรบเขมร จิตรสิงห์ ปิยะชำติ 2552 1 ยิปซี ส ำนักพิมพ์

5434 ส้นสูง สโนไวท์ ลิปสติก กุสุมำลย์ ณ  ก ำพู 2552 1 ฟรีฟอร์ม
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  248         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5435 สมเด็จพระนำงเจ้ำสุนันทำกุมำรีรัตน์พระปิยมเหสีในรัชกำลท่ี 5 แสงสูรย์ ลดำวัลย์, ม.ร.ว. 2552 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

5436 สมเด็จพระปกเกล้ำฯ : ยุคแห่งกำรเปล่ียนแปลง เกริกฤทธ์ิ เช้ือมงคล 2552 2 สยำมควำมรู้

5437 สมุดภำพเสด็จประพำสต้น จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 2552 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

5438 สรรพวรรณกรรม - 2552 1 เทพประทำนกำรพิมพ์

5439 สร้อยสุคันธำ มำลำ ค ำจันทร์. 2552 1 เคล็ดไทย

5440 สร้ำงลูกรักให้เป็นนักอ่ำน เรืองศักด์ิ ป่ินประทีป 2552 1 แปลน ฟอร์ คิดส์

5441 สวรรค์สำยสวำท ศิรวัศยำ 2552 1 อินเลิฟ

5442 ส สกฤต-ไท-อังกฤษ อภิธำน บวรบรรณรักษ์, หลวง 2552 2 แสงดำว

5443 สองพ่ีน้อง พัชรี มีสุคนธ์ 2552 1 ห้องเรียน

5444 สะดุดรักสำยลับ แบรดลีย์, เซเลสต์. 2552 1 แก้วกำนต์

5445 สะพำนข้ำมดำว กฤษณำ อโศกสิน. 2552 1 เพ่ือนดี

5446 สังข์ทอง - 2552 1 ห้องเรียน

5447 สังข์ทอง เปรมเสรี. 2552 1 รวมสำส์น (1977)

5448 สัตว์ป่ำน่ำฉงน อ ำนวย อินทรรักษ์ 2552 1 บ้ำนหนังสือ

5449 สัตว์หิมพำนต์และสัตว์ในวรรณคดี - 2552 2 กังสดำลบุ๊คส์

5450 สัตหีบ ยังไม่มีลำก่อน รงค์ วงษ์สวรรค์, 2475-2552 2552 2 สำมัญชน

5451 สำปพระเพ็ง ก่ิงฉัตร. 2552 1 อรุณ

5452 สำมสำยใยหัวใจผูกพัน แมคคินเนอร์นีย์, โมนิกำ 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5453 สำยใยรัก กนกวลี พจนปกรณ์. 2552 1 อรุณ

5454 สำยลม-แสงแด วิลำศ มณีวัต. 2552 1 วลี ครีเอช่ัน

5455 สำยลับพัฟครีม ฟลุค, โจแอนน์. 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5456 สำยเลือด เชลดอน, ซิดนีย์. 2552 1 แพรวส ำนักพิมพ์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  249         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5457 สำยเลือดแดนตะวัน ณำรำ 2552 1 พิมพ์ค ำ

5458 สำยเลือดมังกร. ตอนทำยำทมังกรดิน อัสนี. 2552 1 เรือนปัญญำ

5459 สำวนักช้อปฯตะลุยนิวยอร์ก คินเซลลำ, โซฟี 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5460 สำวนักช้อปฯปะทะ(พ่ี)สำวผู้เกลียดกำรช้อปฯ คินเซลลำ, โซฟี 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5461 สำวนักช้อปฯและเบบ๋ีของเธอ คินเซลลำ, โซฟี 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5462 สำวนักช้อปฯสละโสด คินเซลลำ, โซฟี 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5463 สำวสวยร้ำยลึกเพ่ือนสนิทคิดไม่ซ่ือ. ตอนท่ี 4 เชปเพิร์ด, ซำรำ 2552 1 บลิส พับลิชช่ิง

5464 ส ำนวนล ำน ำต ำนำน 4 ภูมิภำค ประพนธ์ เรืองณรงค์. 2552 1 เรือนปัญญำ

5465 สิเน่หำไอยคุปต์ แก้วชวำลำ 2552 1 SimplyBook

5466 ส่ีปีแรก ไวล์เดอร์, ลอร่ำ อิงกัลส์. 2552 1 แพรวเยำวชน

5467 สุดผืนทรำยใต้เงำรัก ปรุฬห์ 2552 1 อินเลิฟ

5468 สุดรอยทรำยใต้ควำมรัก ประวำชิณี. 2552 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

5469 สุดสำคร - 2552 1 ห้องเรียน

5470 สุภำษิตไทย 2 ภำษำ (ฉบับกำร์ตูน) - 2552 2 สกำยบุ๊กส์

5471 สุภำษิตพระร่วง. ฉบับอธิบำยควำม เอกรัตน์ อุดมพร. 2552 1 พ.ศ. พัฒนำ

5472 สูตรเสน่หำ ก่ิงฉัตร. 2552 1 อรุณ

5473 เสกสรรค์กับมังกร สุวินัย ภรณวลัย. 2552 1 มังกรบูรณำและสำมัญชน

5474 เส้นรอบวงของหน่ึงวัน วินทร์ เลียววำริณ 2552 1 113

5475 เส้นแสงท่ีสูญหำย เรำร้องไห้เงียบจัง - 2552 1 ก ำมะหย่ี

5476 เสน่ห์รัตติกำล ฟีแฮน, คริสติน 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5477 เสน่ห์สำวไฮสปีด มัวร์, เจน 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5478 เสรำดำรัล ก่ิงฉัตร. 2552 1 อรุณ

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  250         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5479 เสียงเงียบในควำมมืด ภำณุพงศ์ เชยช่ืน 2552 1 หน่ึง

5480 เสียดินแดนให้จักรวรรดินิยม สมัยล่ำอำณำนิคม : จำกเกำะหมำกถึงเขำพระวิหำร… สำยสกุล เดชำบุตร 2552 1 รำกแก้ว

5481 เสือเพลินกรง ผำด พำสิกรณ์ 2552 1 คเณศบุรี

5482 แสงดำวฝ่ังทะเล ก่ิงฉัตร. 2552 1 อรุณ

5483 แสงแดดเป็นไข้ รงค์ วงษ์สวรรค์, 2475-2552 2552 1 ฟรีฟอร์ม

5484 แส้มรณะ ฮ่วมเอ้ียว 2552 2 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

5485 หนทำงและท่ีพักพิง : พืชพันธ์ุแห่งพุทธะในท้องทุ่งมโนทัศน์กวีนิพนธ์ อังคำร จันทำทิพย์ 2552 1 ผจญภัย

5486 หนังกับหนังสือ วีระยศ ส ำรำญสุขทิวำเวทย์ 2552 1 librarybooks

5487 หนุ่มห้ำวสำวเปร้ียวหวำน - 2552 1 พำเพลิน

5488 หม่ืนปีกนก กนกพงศ์ สงสมพันธ์ุ. 2552 1 นำคร

5489 หมูแดง วรำภำ 2552 1 เพ่ือนดี

5490 หมูสู้เสือ พัชรี มีสุคนธ์ 2552 1 ห้องเรียน

5491 หลงเงำ ซอว์เยอร์, แมรีล 2552 1 แพรวส ำนักพิมพ์

5492 หลัก-ฐำน-บ้ำน-เมือง เอนก นำวิกมูล. 2552 1 แสงดำว

5493 หวำนนักรักสองเรำ นำงแก้ว 2552 1 พิมพ์ใจ

5494 หอมกล่ินกรุงเทพฯ ประทุมพร วัชรเสถียร, 2486-. 2552 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

5495 หักเหล่ียมสังหำร ร็อบบ์, เจ. ดี. 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5496 หิมะกลำงทะเลทรำย ก่ิงฉัตร. 2552 1 อรุณ

5497 เหล่ียมรักพยำบำท เทพิตำ 2552 1 บิวต้ีบุ๊ค

5498 ให้เธอหมดใจ แมกลัฟลิน, เอ็มมำ 2552 1 Bliss

5499 ให้ปีกรักน ำทำง อสิตำ 2552 1 อรุณ

5500 อขิทโร. ลูกปัดมนตรำ วรรณวรรธน์. 2552 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  251         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5501 อขิทโร. ลูกปัดมนตรำ วรรณวรรธน์. 2552 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

5502 อดีตสังหำร ร็อบบ์, เจ. ดี. 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5503 อมตะนิทำนหรรษำก่อนนอน แมวไทย 2552 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

5504 อยู่คู่กำลกับโลก กำรศึกษำวรรณคดี วรรณกรรม และส่ือร่วมสมัย - 2552 2 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

5505 อริ-- ท่ีรัก คีตฌำณ์ 2552 1 พิมพ์ค ำ

5506 อสรพิษทะเลทรำย ณพิชญำนันท์ 2552 1 อินเลิฟ

5507 อัญมณีมำยำ ประวำชิณี. 2552 1 ไอว่ี บุ๊คเฮ้ำส์

5508 อัลคำแทรซผจญบรรณำรักษ์จอมโฉด. เล่ม 1 แซนเดอร์สัน, แบรนดอน 2552 1 เรือนปัญญำ

5509 อัลคำแทรซผจญอัฐิจ้ำวอำลักษณ์. เล่ม 2 แซนเดอร์สัน, แบรนดอน 2552 1 เรือนปัญญำ

5510 อ่ำนระหว่ำงควำมรัก จิรำณำ 2552 1 วงกลม

5511 อำร์ชี อัศวินต้องค ำสำป มอร์ริสัน, พี. อำร์. 2552 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5512 อำรยธรรมไทย ธิดำ สำระยำ. 2552 2 เมืองโบรำณ

5513 อีสปมองเร่ืองบ้ำนเมืองไทย คีรีบูน 2552 1 คีรีบูน

5514 อุโมงค์เวลำ กฤษณำ อโศกสิน. 2552 1 เพ่ือนดี

5515 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรพูดเพ่ือกำรส่ือสำร ปรำโมทย์ ชูเดช. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

5516 เอเร็ค เร็กซ์. ค้นหำควำมจริงอันย่ิงใหญ่ คิงสลีย์, แคซำ 2552 1 อ่ิมอ่ำน

5517 โอกำส : สิบห้ำเร่ืองสร้ำงสรรค์ของนักเขียนรำงวัลยอดเย่ียมนำยอินทร์อะวอร์ด ปี พ.ศ.... - 2552 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

5518 โอนุกิสำรวัตรจอมป่วน. ตอนคดี ABCD จิโร, อำคำกะวำ. 2552 1 เพ่ือนนักอ่ำน

5519 "ใต้เงำฉัตร" : พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำยู่หัว ทัศนำ ทัศนมิตร 2551 4 แสงดำว

5520 (รับจ้ำง)รักไม่จ ำกัด 'นำงฟ้ำข้ีเกียจ' 2551 1 ยำหยี-ยำใจ

5521 1 นำทีแนะวิธีแก้ปัญหำกำรเรียน โชติกำนต์ เท่ียงธรรม 2551 3 บุ๊คส์ ทู ยู

5522 100 ปี จุลจักรพงษ์ 1908-2008 อรสม สุทธิสำคร 2551 1 ริเวอร์ บุ๊คส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  252         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5523 Foreign residents in Siam - 2551 1 กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

5524 How to from hell ฮำวทูพันธ์โฉด วันเฉลิม วัฒนวรกิจกุล 2551 1 เลมอนกรีน

5525 L Club One...บ้ำนรักอันตรำย ปรำณธร 2551 1 แจ่มใส

5526 Love Way...เม่ือรักน ำทำง 'มิถุนำ' 2551 1 ยำหยี-ยำใจ

5527 MAD เร่ืองส้ันกลำยพันธ์ุ อนุกูล เหมำลำ 2551 1 เคหวัตถุ

5528 Merde actually : ทุกหัวใจมีแมร์ด คลำร์ก, สตีเฟน, ค.ศ. 1958- 2551 1 ฟรีฟอร์ม

5529 My Miracle... ปำฏิหำริย์หัวใจนำยจอมยุ่ง 'Mignonne' 2551 2 ยำหยี-ยำใจ

5530 Rex Siamen Sium หรือ พระเจ้ำกรุงสยำม ส. ธรรมยศ, 2457-2495. 2551 1 โฆษิต

5531 Spectre Vega หน่วยรบพิทักษ์จักรวำล มติ เลิศสุริย์เดช 2551 1 มติชน

5532 The series of sion II : the last guardian ดร. ป๊อป 2551 1 มติชน

5533 Underground buleteen : วำรสำรหนังสือใต้ดิน #13 - 2551 1 ไชน์

5534 กบฎกรุงศรีอยุธยำ จิตรสิงห์ ปิยะชำติ 2551 2 ยิปซี กรุ๊ป

5535 กรงมนุษย์ นำฎกรรมชีวิตของชำยผู้ไขว่คว้ำปีกอิสระ พจนำรถ พจนปกรณ์ 2551 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

5536 กรณีปรำสำทพระวิหำร : จำกมรดกอำณำนิคมสู่มรดกโลก - 2551 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรังสิต

5537 กรรไกรสีแดงกับกระดำษสีขำว หยำดฝน ธัญโชติกำนต์, บรรณำธิกำร 2551 4 มูลนิธิเด็ก

5538 กลโกงคดีเด็ด มิสเตอร์ M 2551 1 เลมอน กรีน

5539 กล่องแห่งควำมเยำว์ - 2551 1 ตะวันส่อง

5540 ก้อนเน้ือ Nove, Lady 2551 1 ฉลองบุญ

5541 ก่อนเสด็จลับเลือนหำย (พิมพ์คร้ังท่ี 12) กิติวัฒนำ (ไชยันต์) ปกมนตรี, ม.ร.ว 2551 1 ดีเอ็ม

5542 ก่อนเสด็จลับเลือนหำย (พิมพ์คร้ังท่ี 14) กิติวัฒนำ (ไชยันต์) ปกมนตรี, ม.ร.ว 2551 1 ดีเอ็ม

5543 กัลยำณิวัฒนำนุสำวรีย์ ยุพร แสงทักษิณ 2551 2 องค์กำรค้ำของ สกสค.

5544 กำมเทพป่วนรัก 'ไผ่แก้ว' 2551 1 ยำหยี-ยำใจ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  253         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5545 กำรเขียนเรียงควำมจดหมำย ผจงวำด พูลแก้ว 2551 1 สุวีริยำสำส์น

5546 กำรเขียนสำรคดี ชลอ รอดลอย. 2551 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

5547 กำรจัดกำรเรียนรู้สำระทัศนศิลป์บนพ้ืนฐำนวัฒนธรรมชุมชน ชุติมำ เวทกำร 2551 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

5548 กำรใช้ "กระ" และ "กะ" พร้อมควำมหมำย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน 2551 3 รำชบัณฑิตยสถำน

5549 กำรใช้ค ำซ้อนแบบ 4 หน่วยในงำนแปลวรรณกรรมคลำสสิกของเชน จรัสเวียงจำกเว็บไซต์… อ ำไพ คูวัธนไพศำล 2551 1 -

5550 กำรใช้ภำษำไทย - 2551 3 โอเดียนสโตร์

5551 กำรแต่งกำยประดับเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี. สวัสดิฯ 2551 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

5552 กำรประชันกลอนสดคร้ังท่ี 18 : จตุรทศวรรษธุรกิจบัณฑิตย์ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 2551 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

5553 กำรประเมินหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำภำษำและวัฒนธรรมไทย พ.ศ.2547... - 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

5554 กำรพูดและเขียนในโอกำสพิเศษ วนิดำ บ ำรุงไทย. 2551 3 สุวีริยำสำส์น

5555 กำรเมือง "นอกพงศำวดำร" รัชกำลท่ี 4 King Mongkut หยุดยุโรปยึดสยำม ไกรฤกษ์ นำนำ 2551 1 มติชน

5556 กำรเมือง "นอกพงศำวดำร" รัชกำลท่ี 5 เบ้ืองหลังพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่... ไกรฤกษ์ นำนำ 2551 1 มติชน

5557 กำรศึกษำกำรใช้ค ำลงท้ำยภำษำไทยในวรรณกรรมแปลเร่ืองอำร์ทิมิส ฟำวล์, อำร์ทิมิส ฟำวล์…รัชดำ ปลำบู่ทอง. 2551 1 -

5558 กำรศึกษำกำรแปลค ำอุทำนในวรรณกรรมเร่ือง Harry Potter and the order of the… เบญจมำ บุญเติม. 2551 1 -

5559 กำรสงครำมในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหำรำชและสมเด็จพระเอกำทศรถ จรรยำ ประชิตโรมรัน. 2551 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

5560 กำรอนุรักษ์จิตรกรรมฝำผนังวัดบวรนิเวศวิหำร รำชวรวิหำร. เล่มท่ี 1 สมศักด์ิ แตงพันธ์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2551 1 รุ่งศิลป์กำรพิมพ์ (1977)

5561 กำรอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมำกรรม. เล่มท่ี 3 สุวิช ชมช่ืน ... [และคนอ่ืนๆ] 2551 1 รุ่งศิลป์กำรพิมพ์ (1977)

5562 กำรอนุรักษ์ประติมำกรรม. เล่มท่ี 4 สมศักด์ิ แตงพันธ์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2551 1 รุ่งศิลป์กำรพิมพ์ (1977)

5563 กำษำ นำคำ กนกวลี พจนปกรณ์. 2551 1 เพ่ือนดี

5564 ก ำแพงเม็ดทรำย จงจิต นิมมำนนรเทพ. 2551 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5565 กิมเพลจอมโง่ ซิงเกอร์, ไอแซค บำเซวิส 2551 2 นำคร

5566 เก็จแก้วกัลยำ ปรีดี พิศภูมิวิถี 2551 1 มติชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  254         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5567 เก็บไว้ท่ีปลำยใจ สิริมำ อภิจำริน 2551 1 แสงดำว

5568 แกะรอยรัก ก่ิงฉัตร. 2551 1 อรุณ

5569 ขงเบ้งเจอคนบ้ำ เอ้ือ อัญชลี 2551 1 มติชน

5570 ขมังเวทล่ำสังหำร กิดเดนส์ 2551 2 มติชน

5571 ขลัง ภำนุวัฒน์ 2551 1 ปรำชญ์ส ำนักพิมพ์

5572 ขลุ่ยประกำศิต อ้อเล้งเซ็ง 2551 8 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

5573 ขวัญสงฆ์ : ร้อยแก้วมีท ำนองร้อยกรองเป็นนวนิยำย ชมัยภร แสงกระจ่ำง 2551 1 คมบำง

5574 ขอให้รักเป็นด่ังใจ พอตเตอร์, อเล็กซำนดรำ 2551 2 บลิส พับลิชช่ิง

5575 ข้ำวไทย สุวัฒน์ อัศวไชยชำญ. 2551 1 ปลำตะเพียน

5576 ข ำทหำร (Special) อำทร โลหิตกุล 2551 1 อรุณกำรพิมพ์

5577 เขียนถึงญ่ีปุ่น ปรำบดำ หยุ่น. 2551 1 ภำพพิมพ์

5578 เขียนถึงสมเด็จฯ. ตอนนำงแก้วคู่บำรมี กิติวัฒนำ ปกมนตรี, ม.ร.ว. 2551 1 เลมอนที

5579 เขียนถึงสมเด็จฯ. ตอนพระบรมรำชินีนำถองค์ท่ี 2 กิติวัฒนำ ปกมนตรี, ม.ร.ว. 2551 1 เลมอนที

5580 คดีข้ำมศตวรรษ วิชำ มหำคุณ 2551 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

5581 คดีประหลำดกรณี ดร.เจกิล กับ มร.ไฮด์ (มยุษย์สองร่ำงทรง) สตีเวนสัน, โรเบิร์ต หลุยส์ 2551 2 คลำสสิก

5582 คนธรรพวำทีศรีรัตนโกสินทร์ มำณพ อิศรเดช 2551 8 ส ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ สังกัดฯ

5583 คนล่ำโสม ทำลำริโก, เจฟฟ์ 2551 1 สันสกฤต

5584 คนเหนือดวง แก้วเก้ำ 2551 1 ทรีบีส์

5585 คร่ึงศตวรรษแห่งกำรค้นหำและเส้นทำงสู่อนำคตประวัติศำสตร์ท้องถ่ินไทย : ว่ำด้วยควำม.. ยงยุทธ ชูแว่น 2551 2 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

5586 ครุฑพระรำชทำน - 2551 1 ฐำนเศรษฐกิจ

5587 คล่ืนลวง ก่ิงฉัตร. 2551 1 อรุณ

5588 ควันไฟและสำยรุ้ง วุฒิชัย 2551 1 แพรวส ำนักพิมพ์

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%87%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%3B%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  255         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5589 ควำมทรงจ ำแห่งชีวิต - 2551 1 คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมฯ

5590 ควำมน่ำจะเป็น ปรำบดำ หยุ่น. 2551 1 แพรวส ำนักพิมพ์

5591 ควำมน่ำจะเป็นบนเส้นขนำน 6 วินทร์ เลียววำริณ 2551 1 โอเพ่นบุ๊กส์

5592 ควำมเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตคนไทยเช้ือสำยเวียดนำมท่ีนับถือศำสนำคริสต์นิกำยโรมันคำทอลิก วริษำ วงษ์วิเชียร. 2551 1 -

5593 ควำมพยำบำท (ฉบับสมบูรณ์) คอเรลลี, มำรี 2551 1 ทรีบีส์

5594 ควำมรักของนักท่องเวลำ นิฟเฟเนกเกอร์, ออเดรย์ 2551 1 บลิส พับลิชช่ิง

5595 ควำมลับในควำมรัก อำร์มสตรอง, จอห์น 2551 1 ฟรีฟอร์ม

5596 ควำมลับในหุบเขำหมอก Fox 2551 2 ยำหยี-ยำใจ

5597 ควำมลับสุดท้ำยแห่งมหำวิหำรศักด์ิสิทธ์ิ ซัสแมน, พอล 2551 1 นกฮูก

5598 ค ำทับศัพท์และค ำไทยท่ีมักเขียนผิด นำยิกำ นวลพญำ 2551 3 คล่ืนอักษร

5599 ค ำท่ีคนไทยมักอ่ำนผิดใช้ผิด สุทธิชัย ปทุมล่องทอง 2551 3 อุทยำนควำมรู้

5600 ค ำพิพำกษำจำกพระเจ้ำ เพียร์ส, เอียน 2551 1 มติชน

5601 ค ำม่ันสัญญำ ทมยันตี. 2551 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

5602 ค ำรำชำศัพท์และค ำสุภำพ - 2551 1 แพนด้ำเลิร์นน่ิงบุ๊ค

5603 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 11, บุรุษวิญญำณ โยโคมิโซะ, เซชิ 2551 1 บลิส พับลิชช่ิง

5604 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 12, ผีเส้ือดูดเลือด โยโคมิโซะ, เซชิ 2551 1 บลิส พับลิชช่ิง

5605 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 13, ผีเส้ืออมตะ โยโคมิโซะ, เซชิ 2551 1 บลิส พับลิชช่ิง

5606 คุณหมอช่ำงเม้ำท์ นพดล สโรบล. 2551 2 ลลิต คอนซัลท่ิงเฟิร์ม

5607 คู่ใจสุลต่ำน พิงก้ี โจ 2551 1 พำเพลิน

5608 คู่มือกำรจัดหมวดหมู่และท ำเคร่ืองมือช่วยค้นเอกสำรจดหมำยเหตุ - 2551 1 ส ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร

5609 เคร่ืองดนตรีไทย กรมศิลปำกร 2551 1 กรมศิลปำกร

5610 เคร่ืองถ้วยเบญจรงค์ ภุชชงค์ จันทวิช 2551 2 เมืองโบรำณ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  256         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5611 เคร่ืองถ้วยสังคโลก ภุชชงค์ จันทวิช 2551 3 เมืองโบรำณ

5612 เคร่ืองรำชภัณฑ์ วิทย์ พิณคันเงิน 2551 4 อมรินทร์

5613 เคร่ืองลำยครำม ภุชชงค์ จันทวิช 2551 2 เมืองโบรำณ

5614 เคล็ดลับกำรแต่งค ำประพันธ์ : โคลง ร่ำย ฉันท์ กำพย์ กลอน บรรจง ชำครัตพงศ์ 2551 3 ดอกหญ้ำวิชำกำร

5615 แคทยำและเจ้ำฟ้ำสยำม นริศรำ จักรพงษ์, ม.ร.ว. 2551 1 ริเวอร์บุ๊คส์

5616 แคน บุษกร ส ำโรงทอง. 2551 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

5617 แค้นสังหำร ร็อบบ์, เจ. ดี. 2551 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5618 โค่นอ ำนำจมืดล้มอิทธิพลเถ่ือน ดีเวอร์, เจฟเฟอรีย์ 2551 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5619 โคลงสุภำษิตประจ ำภำพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศำสดำรำม - 2551 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

5620 ฆำตกรในเส้ือกำวน์ สรจักร ศิริบริรักษ์ 2551 1 มติชน

5621 ฆำตกรรมจักรรำศี วินทร์ เลียววำริณ. 2551 1 113

5622 ฆำตกรรมอำถรรพ์ ฮิวสัน, เดวิด 2551 1 นำนมีบุ๊คส์ไครม์แอนด์มิสทรี

5623 ฆำตกรรมอ ำพรำง เทรซีย์, พี. เจ. 2551 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5624 งำนฉำกละคร 1 กฤษรำ (ซูไรมำน) วริศรำภูริชำ 2551 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

5625 เงำ โรสลำเรน. 2551 10 ณ บ้ำนวรรณกรรม

5626 เงำสะท้อน ปิยะพันธ์ จัมปำสุต 2551 1 โรงพิมพ์อักษรไทย

5627 เงำเสน่หำ นรำเกตต์ 2551 1 พิมพ์ค ำ

5628 จดจำรพระมหำกรุณำพระมหำกษัตริย์นักพัฒนำเพ่ือปวงประชำร่มเย็น - 2551 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

5629 จดหมำยจำกนักเขียนหนุ่ม กนกพงศ์ สงสมพันธ์ุ 2551 1 บ้ำนหนังสือ

5630 จดหมำยเหตุกำรเดินทำงสู่ประเทศสยำม คร้ังท่ี 1 และจดหมำยเหตุกำรเดินทำง คร้ังท่ี 2... ตำชำรด์, กีย์ 2551 1 ศรีปัญญำ

5631 จรูญจรัสรัศมีพรำวพร่ำงพร้อย วินทร์ เลียววำริณ. 2551 1 113

5632 จอมโจรหนังสือ ซูซัค, มำร์กัส 2551 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  257         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5633 จอมใจสุลต่ำน เขมณัฎฐ์ 2551 1 แฟนซี

5634 จัสมีนำ มำฮำล โสภำค สุวรรณ. 2551 2 ศิลปำบรรณำคำร

5635 จำกพระมหำชนกเพชรแห่งพระอัจฉริยภำพน ำสู่นิทำนส่ีภำค วำสนำ บุญสม 2551 1 ปิรำมิด

5636 จำกลำยสือไทยสู่อักษรไทย จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ. 2551 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

5637 จำกสำยน้ ำสู่นคร ประกำศิต คนไว 2551 2 มติชน

5638 จ ำเลยรัก ชูวงศ์ ฉำยะจินดำ 2551 1 เพ่ือนดี

5639 จิตตเทวะ วิมล ศิริไพบูลย์, คุณหญิง, 2479- 2551 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

5640 จินดำมณี - 2551 1 ศิลปำบรรณำคำร

5641 เจงกิสข่ำนและสงครำมครูเสด สึเนะโสะ, มุโรทำนิ 2551 1 อมรินทร์คอมมิกส์

5642 เจ้ำชำยผู้หำยสูญ เบอร์เนตต์, ฟรำนเซส ฮอดจ์สัน 2551 1 คลำสสิก

5643 เจ้ำพ่อคนสุดท้ำย พูโซ, มำริโอ. 2551 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5644 เจ้ำแม่ ทมยันตี 2551 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

5645 เจ้ำหงิญ บินหลำ สันกำลำคีรี. 2551 1 มติชน

5646 เจำะจิตล่ำฆำตกร รูเบนเฟลด์, เจด 2551 1 นำนมีบุ๊คส์ไครม์แอนด์มิสทรี

5647 แจ๋วเจอผี สง่ำ อำรัมภีร 2551 2 แพรวส ำนักพิมพ์

5648 โจนำธำน เจ็บบ็อค. เล่ม 3, ปริศนำแห่งเกชำน อิเชำ, รำล์ฟ. 2551 1 แพรวเยำวชน

5649 โจนำธำน เจ็บบ็อค. เล่ม 4, บทเพลงกู้โลกเนชำน อิเชำ, รำล์ฟ. 2551 1 แพรวเยำวชน

5650 ฉลำดคิดอย่ำงผู้น ำโลก ฮ. นิกฮูก้ี 2551 2 เลมอนกรีน

5651 ฉันอยำกร้องเพลงสักเพลง ศิริวร แก้วกำญจน์ 2551 1 P Jonphai

5652 ฉ ำฉำ : ยอดอัจฉริยะ เล่ม 1 โสดำบัน เล่ม 2 ฉบับสมบูรณ์ ไวทย์ สันตยำรมณ์ 2551 1 บ้ำนครูไวทย์

5653 เฉลิมพระกัลยำณเกียรติ ธงทอง จันทรำงศุ. 2551 2 เอส.ซี.พร้ินท์แอนด์แพค

5654 ช่อกำระเกด : นิตยสำรเร่ืองส้ันและวรรณกรรมรำยสำมเดือน - 2551 3 ส ำนักข่ำววรรณกรรม
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  258         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5655 ช่ำงส ำรำญ เดือนวำด พิมวนำ. 2551 5 สำมัญชน

5656 ชำร์เลอมำญและก ำเนิดยุโรปตะวันตก สึเนะโสะ, มุโรทำนิ 2551 1 อมรินทร์คอมมิกส์

5657 ชีวิตนอกวัง 16 เน่ือง นิลรัตน์, ม.ล. 2551 1 ศรีสำรำ

5658 ชีวิตรักเจ้ำฟ้ำ : มุมหน่ึงท่ีถูกเว้นว่ำงหำได้มีใครล่วงรู้ถึง 'มุมรัก' ของ 'เจ้ำของชีวิต' และนำง... ลดำ รุธิรกนก 2551 1 ดีเอ็มจี

5659 ช่ือบ้ำนนำมเมืองภำคใต้ จังหวัด อ ำเภอ และสถำนท่ีบุคคลบำงช่ือ ประพนธ์ เรืองณรงค์. 2551 1 สถำพรบุ๊คส์

5660 เชยผกำ จันทร์ ศรีจรูญ แอนเดอร์สัน 2551 1 อรุณ

5661 เชอรับ องค์กรลับยอดนักสืบ. ตอน คดีค้ำยำ มิวชำมอร์, โรเบิร์ต 2551 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5662 เชอรับ องค์กรลับยอดนักสืบ. ตอน คล่ังลัทธิ มิวชำมอร์, โรเบิร์ต 2551 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5663 โชคดีท่ี(ไม่)ได้รักเธอ มำคิโกะ, อุจิดำเตะ 2551 1 เพ่ือนนักอ่ำน

5664 ใช้ชีวิตให้สุดฝัน เจ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ 2551 1 กรีน-ปัญญำญำณ

5665 ซ่อนไว้ในสิม : ก-อในชีวิตอีสำน อู่ทอง ประศำสน์วินิจฉัย 2551 2 ฟูลสต๊อป

5666 ซีไรต์ไดอำร่ี : บันทึกเหตุกำรณ์วรรณกรรมไทย สัจภูมิ ละออ 2551 1 สุขภำพใจ

5667 ดนตรีท่ีมีน้ ำตำ ปรำบดำ หยุ่น. 2551 1 รุ่งเรืองรัตน์พร้ินต้ิง

5668 ดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย สุรพล สุวรรณ 2551 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

5669 ดอกไม้ใต้หมอน ประภัสสร เสวิกุล. 2551 1 อรุณ

5670 ดอกไม้บนภูเขำ สองขำ 2551 2 มูลนิธิเด็ก

5671 ดอกหญ้ำ-ดวงตำสวรรค์ กัญญ์ชลำ 2551 2 เพ่ือนดี

5672 ดอยรวก นทธี ศศิวิมล 2551 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

5673 ด่ังเมฆสลำย ชัญวลี ศรีสุโข 2551 1 ประพันธ์สำส์น

5674 ดันเต้ คลับ เพิร์ล, แมทธิว 2551 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5675 ดับแค้นแผนลับอ ำมหิต บัลดัคซี, เดวิด. 2551 1 นกฮูก

5676 ดิโอเมน. ภำคอวสำน ขนิษฐำ อยู่เจริญ. 2551 1 กู๊ดมอร์น่ิง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  259         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5677 ดิโอเมน. ศึกผู้พิทักษ์คัมภีร์มหำเวท ขนิษฐำ อยู่เจริญ. 2551 1 กู๊ดมอร์น่ิง

5678 เด็กหญิงข้ำวเปลือก - 2551 2 มูลนิธิเด็ก

5679 เดอะโพเอ็ตฆำตกรกวี คอนเนลล่ี, ไมเคิล 2551 1 แพรวส ำนักพิมพ์

5680 เดอะสปูคส์มิสเทค. ตอนควำมผิดพลำดของหมอผี เดลำนี, โจเซฟ 2551 1 เมเป้ิล พับลิชช่ิง

5681 เดินไปให้สุดฝัน วินทร์ เลียววำริณ. 2551 2 113

5682 โดยนัยน้ีอีกนัยหน่ึง : นัยอันหลำกหลำยในตัวบทำงวัฒนรรม นัทธนัย ประสำนนำม 2551 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

5683 ต้นส้มแสนรัก วำสคอนเซลอส, โจเซ่. 2551 1 ประพันธ์สำส์น

5684 ตัวเติมฝัน - 2551 1 มูลนิธิเด็ก

5685 ตัวละครในรำมเกียรต์ิปกิณกคดี อรสรำ สำยบัว. 2551 1 กรมศิลปำกร

5686 ตัวอย่ำง 14 เร่ืองส้ันดีเด่นสถำบันภำษำไทย ถวัลย์ มำศจรัส 2551 3 ธำรอักษร

5687 ตำมรอย 'วัตถุมงคล' สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ปลำย บูรพำทิศ 2551 3 ฟีลกูด

5688 ตำมเสด็จพระพุทธเจ้ำหลวงประพำสต่ำงแดน ดนัย จันทร์เจ้ำฉำย 2551 3 ดีเอ็มจี

5689 ตำมหำหัวใจของใครคนหน่ึง สิริมำ อภิจำริน 2551 1 แสงดำว

5690 ต ำนำน 76 จังหวัด : เจำะลึกควำมเป็นมำประวัติศำสตร์ไทย อนุพันธ์ นิตินัย 2551 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

5691 ต ำนำนเทพไวก้ิง นฤมล เทพไชย. 2551 1 อมรินทร์

5692 ต ำนำนนักสู้คู่มังกร 2. เอลเดสต์ก ำเนิดปริศนำเอรำกอน เปำลินี, คริสโตเฟอร์ 2551 1 แพรวเยำวชน

5693 ต ำนำนและประเพณีชำวบ้ำน - 2551 1 อินทรีย์

5694 ต ำนำนอำณำจักรมนตรำ ควำมทรงจ ำของบุปผำ พนำ และพำยุ II อนิธิน. 2551 1 Simply Book - Chill Out

5695 แต่ปำงก่อน แก้วเก้ำ. 2551 1 ทรีบีส์

5696 ใต้เงำจันทร์ ดวงกมล ฉิมนำคพันธ์ุ 2551 1 Smart Book

5697 ใต้เงำทะเลทรำย เอริน เจน. 2551 1 คริสตัล

5698 ถนนสำยหัวใจ วิมล เจียมเจริญ 2551 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  260         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5699 ถอดรหัสปฏิบัติกำรยึดโลก บัลดัคซี, เดวิด. 2551 1 นกฮูก

5700 ถอดรหัสฮักกำดำห์ บรูคส์, เจอรัลดีน 2551 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5701 ถ้ำไม่มีผู้ใหญ่บนโลกใบน้ี เวนิช มิตรสันเทียะ. 2551 1 มูลนิธิเด็ก

5702 ถึงร้อยดำวพรำวพรำยกระจำยแสง จิตร ภูมิศักด์ิ 2551 1 ฟ้ำเดียวกัน

5703 ทรำยน้ียังมีรัก วรรณวรรธน์. 2551 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

5704 ทวำทศรำศี ธรรมำภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก), หลวง 2551 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

5705 ทหำรเสือรำชินี สุวพงศ์ ดิสถำพร 2551 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

5706 ท่องไปในต ำนำน นนทรี นทีนนท์ 2551 1 ประกำย

5707 ท่องไปในไพรกว้ำง บุหลัน รันตี 2551 1 บ้ำนหนังสือ

5708 ท้องฟ้ำริมหน้ำต่ำง สุรักษ์ สุขเสวี 2551 2 บลิส พับลิชช่ิง

5709 ทักษะภำษำเพ่ือกำรส่ือสำร กอบกำญจน์ วงศ์วิสิทธ์ิ 2551 5 โอเดียนสโตร์

5710 ทำส เนเซอร์, เมนเด 2551 2 สันสกฤต

5711 ท ำงำนในวัง(บำงขุนพรหม) นวพร เรืองสกุล. 2551 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

5712 เทคนิคกำรเป็นพิธีกรท่ีดี มัลลิกำ คณำนุรักษ์ 2551 2 โอเดียนสโตร์

5713 เทพนักขัตตะ. ตอนอัศวิน อัสนี 2551 1 เรือนปัญญำ

5714 เทพมำรสยบปฐพี. 1, เด็กน้อยแห่งเขำแทฮำซำน ซอเฮียน 2551 2 เดอะ ซัน

5715 เทพมำรสยบปฐพี. 2, ควำมทรงจ ำท่ีหำยไป ซอเฮียน 2551 2 เดอะ ซัน

5716 เทพมำรสยบปฐพี. 3, ตำมหำควำมทรงจ ำ ซอเฮียน 2551 2 เดอะ ซัน

5717 เท่ียวบินสำยหัวใจ น้ ำหน่ึง 2551 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

5718 ธ เสด็จสู่สวรรค์นิรันดร : เหตุจำกกำรพระรำชพิธีพระบรมศพฯ พรรณรัศม์ิ 2551 1 สยำมควำมรู้

5719 ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้ำนำย นนทพร อยู่ม่ังมี 2551 2 มติชน

5720 นกคนฝนไฟ ปริญญำกร วรวรรณ, ม.ล. 2551 1 Openbooks

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  261         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5721 นกในวรรณคดีของสุนทรภู่ สุธี ศุภรัฐวิกร. 2551 1 โลกหนังสือ

5722 นักศึกษำสำวยอดนักสืบ. ตอนคำนทองนิเวศน์ จิโร, อำคำกะวำ. 2551 1 เพ่ือนนักอ่ำน

5723 นักศึกษำสำวยอดนักสืบ. ตอนเจ้ำสำวกุหลำบเขียว จิโร, อำคำกะวำ. 2551 1 เพ่ือนนักอ่ำน

5724 นักศึกษำสำวยอดนักสืบ. ตอนเจ้ำสำวผีดิบ จิโร, อำคำกะวำ. 2551 1 เพ่ือนนักอ่ำน

5725 นักศึกษำสำวยอดนักสืบ. ตอนรักน้ีท่ีรอคอย จิโร, อำคำกะวำ. 2551 1 เพ่ือนนักอ่ำน

5726 นักสืบ เฟรยน์, ไมเคิล 2551 2 บลิส พับลิชช่ิง

5727 นักสืบหญิงหมำยเลข 1. ตอนท่ี 1, เปิดตัวนักสืบหญิง สมิท, อเล็กซำนเดอร์ แมกคอลล์ 2551 1 บลิส พับลิชช่ิง

5728 นำงทำส วรรณสิริ 2551 1 พิมพ์ค ำ

5729 นำงพิม จันทร์ ศรีจรูญ แอนเดอร์สัน 2551 1 อรุณ

5730 นำงมำรไต่แคตวอล์ก บุชเนลล์, แคนเดซ 2551 1 นกฮูก

5731 นำงมำรมือใหม่หัวใจฝึกหัด แฮร์, มิมิ 2551 2 มติชน

5732 นำงร้ำยรำยปักษ์ พงศกร 2551 1 เพ่ือนดี

5733 นำงร้ำยไฮโซ บุชเนลล์, แคนเดซ 2551 1 นกฮูก

5734 นำฏยศิลป์ : หลักกำยวิภำคและกำรเคล่ือนไหว ศิริมงคล นำฏยกุล 2551 3 โอเดียนสโตร์

5735 นำนำสำระเสด็จพ่อ ร.5 ทัศนำ ทัศนมิตร 2551 2 แสงดำว

5736 นำมำนุกรมนำงในวรรณคดี ธำดำพร 2551 3 พิมพ์ค ำ

5737 น้ ำตำลเพ่ือนรัก สุวิมล พุกประยูร 2551 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

5738 น้ ำผ้ึงขม กฤษณำ อโศกสิน 2551 1 เพ่ือนดี

5739 น้ ำใส่กะโหลก ปรำบดำ หยุ่น. 2551 1 แพรวส ำนักพิมพ์

5740 นิทำนชำดก เอกรัตน์ อุดมพร. 2551 1 พัฒนำศึกษำ

5741 นิทำนชำวเกำะ ส. พลำยน้อย 2551 1 สถำพรบุ๊คส์

5742 นิทำนพ้ืนบ้ำน. ชุดท่ี 1, ชุดวรรณคดี วิเชียร เกษประทุม 2551 1 พัฒนำศึกษำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  262         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5743 นิทำนพ้ืนบ้ำน. ชุดท่ี 2, ชุดคติสอนใจ วิเชียร เกษประทุม 2551 1 พัฒนำศึกษำ

5744 นิทำนพ้ืนบ้ำน. ชุดท่ี 3, ชุดอธิบำยเหตุ วิเชียร เกษประทุม 2551 1 พัฒนำศึกษำ

5745 นิทำนพ้ืนบ้ำน. ชุดท่ี 4, ชุดข ำขัน วิเชียร เกษประทุม 2551 1 พัฒนำศึกษำ

5746 นิทำนพ้ืนบ้ำน. ชุดท่ี 5, ชุดต ำนำน วิเชียร เกษประทุม 2551 1 พัฒนำศึกษำ

5747 นิทำนพ้ืนบ้ำน. ชุดท่ี 6, ชุดส่งเสริมคุณธรรม วิเชียร เกษประทุม 2551 1 พัฒนำศึกษำ

5748 ในสวนแปลกหน้ำ สตัม, เพเทอร์ 2551 1 วงกลม

5749 บทบำทและแนวคิดในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวในกำรพัฒนำเมือง ชุมชน และสถำปัตย... วิมลสิทธ์ิ หรยำงกูร. 2551 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

5750 บันทึก[ไม่]ปะติดปะต่อ ศิริวร แก้วกำญจน์ 2551 1 ผจญภัย

5751 บันทึกของหม่ำเอ้ียน (พิมพ์คร้ังท่ี 2) อำสกิ, ปิแอร์ 2551 1 แพรวส ำนักพิมพ์

5752 บันทึกของหม่ำเอ้ียน (พิมพ์คร้ังท่ี 4) อำสกิ, ปิแอร์ 2551 1 แพรวส ำนักพิมพ์

5753 บันทึกคนเส้ือขำว มำล ำ 2551 2 มติชน

5754 บันทึกแผ่นดินตอน พระเมรุมำศ พระโกศ และรำชรถ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โรม บุนนำค. 2551 1 สยำมบันทึก

5755 บันทึกลักนักสืบน้อย ชัยกร หำญไฟฟ้ำ 2551 1 แพรวเยำวชน

5756 บันทึกสู่แผ่นฟิล์มควำมสุขของกะทิ งำมพรรณ เวชชำชีวะ 2551 2 แพรวส ำนักพิมพ์

5757 บัลซัคกับสำวน้อยช่ำงเย็บผ้ำชำวจีน ไต้ซ่ือเจ๋ีย 2551 1 บลิส พับลิชช่ิง

5758 บัลลังก์เลือดกษัตริย์กรุงศรีฯ แสงเทียน ศรัทธำไทย 2551 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

5759 บำดแผลของภูผำ ญิบ พันจันทร์ 2551 2 ศิลปวรรณกรรม

5760 บำดำลใจ กฤษณำ อโศกสิน. 2551 1 เพ่ือนดี

5761 บ้ำนของพรุ่งน้ี ว. วินิจฉัยกุล. 2551 1 ทรีบีส์

5762 บำปแรก ด็อดสัน, แบรนดต์ 2551 1 นกฮูก

5763 บึงหญ้ำป่ำใหญ่ เทพศิริ สุขโสภำ 2551 1 มติชน

5764 บุรุษในม่ำนพรำง ประชำคม ลุนำชัย 2551 1 มติชน



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  263         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5765 บุหงำปำรี วินทร์ เลียววำริณ 2551 1 113

5766 บุหงำหอมร่วงฟ้ำในป่ำแก้ว : ฉันทลักษณ์จำก "วรรณคดี" ถึง "กวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่" กีรติ ธนะไชย 2551 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

5767 เบ๊ตซ่ี : สหำยจอมจักรพรรดิ เรบิน, สเตตัน 2551 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5768 แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์และเขียนส่ือควำมกลุ่มสำระ...ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2 ส ำลี รักสุทธี 2551 2 พัฒนำศึกษำ

5769 แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์และเขียนส่ือควำมกลุ่มสำระ...ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 ส ำลี รักสุทธี 2551 2 พัฒนำศึกษำ

5770 แบบฝึกเสริมทักษะอ่ำนคิดเขียนเรียนรู้ภำษำไทย ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 ทองพูน ศิริมนตรี 2551 2 พัฒนำศึกษำ

5771 โบรำณสถำนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ - 2551 2 ทวีวัฒน์กำรพิมพ์

5772 ใบตำล : สำนของเล่น ณัฐพร ออไอศูรย์ 2551 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

5773 ใบส่ังสังหำร คอร์นเวลล์, แพทริเซีย แดเนียลส์ 2551 1 นำนมีบุ๊คส์ไครม์แอนด์มิสทรี

5774 ปมสังหำร โรบินสัน, ปีเตอร์ 2551 1 นกฮูก

5775 ประชุมภำพเมืองไทย เอนก นำวิกมูล 2551 1 สำยธำร

5776 ประตูท่ีปิดตำย โอคำจิมะ, ฟุตำริ 2551 1 บลิสพับลิชช่ิง

5777 ประทับตรำ...ล่ำสังหำร แลชเนอร์, วิลเล่ียม 2551 1 นกฮูก

5778 ประเพณีเก่ียวกับชีวิต เสฐียรโกเศศ (พระยำอนุมำนรำชธน) 2551 2 ศยำม

5779 ประเพณีสิบสองเดือน โชติ ศรีสุวรรณ. 2551 1 สถำพรบุ๊คส์

5780 ประมวลนิทำน ร.6 มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ 2551 3 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

5781 ประมวลสำระชุดวิชำสัมมนำไทยคดีศึกษำ. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2551 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

5782 ประมวลสำระชุดวิชำสัมมนำไทยคดีศึกษำ. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2551 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

5783 ประวัติศำสตร์ไทย 2 : รำชวงศ์จักรี พลำดิศัย สิทธิธัญกิจ 2551 2 สุขภำพใจ

5784 ประวัติศำสตร์นอกพงศำวดำรรัชกำลท่ี 5 พระพุทธเจ้ำหลวงในโลกตะวันตก ไกรฤกษ์ นำนำ 2551 1 มติชน

5785 ประวัติศำสตร์พัฒนำกำรของมนุษย์และอำรยธรรมในรำชอำณำจักรไทย ดนัย ไชยโยธำ. 2551 3 โอเดียนสโตร์

5786 ประวัติศำสตร์ล้ำนนำ (พิมพ์คร้ังท่ี 4) สรัสวดี อ๋องสกุล. 2551 1 อมรินทร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  264         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5787 ประวัติศำสตร์ล้ำนนำ (พิมพ์คร้ังท่ี 5) สรัสวดี อ๋องสกุล. 2551 3 อมรินทร์

5788 ประวัติศำสตร์สิบสองปันนำ ยรรยง จิระนคร 2551 1 สร้ำงสรรค์

5789 ประวัติสุนทรภู่ : จำกบันทึกของพระยำปริยัติธรรมธำดำ (แพ ตำละลักษมณ์) งำนค้นคว้ำ... ปริยัติธรรมธำดำ, พระยำ (แพ ตำละฯ 2551 2 คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

5790 ปรำกฎกำรณ์ใหม่ของประเพณีกินผักในจังหวัดภูเก็ต : กรณีศึกษำศำลเจ้ำจุ้ยตุ่ยเต้ำโบ้เก้ง สมชำย มนูจันทรัถ. 2551 1 -

5791 ปรำชญ์แห่งน้ ำ กำลสมัย มะณีแสง 2551 3 ปัญญำชน

5792 ปริศนำบันทึกลับสีด ำ ฮิกกินส์, เอฟ. อี. 2551 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5793 ปริศนำลับนักปลุกชีพ ฮิกกินส์, เอฟ. อี. 2551 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5794 ปริศนำหอสมุดอะเล็กซำนเดรีย เบอร์รี, สตีฟ 2551 1 แพรวส ำนักพิมพ์

5795 ปริศนำหัวกะโหลก รีชส์, เคธี 2551 1 มติชน

5796 ปลุกต ำนำนนักรบจำกสวรรค์ แอนดรู โอลเซน, มำร์ก 2551 1 นกฮูก

5797 ปัญจตันตระ. เล่ม 1, กำรแตกมิตร ไรเดอร์, อำเธอร์ ดับเบิลยู 2551 1 พ้ืนฐำน

5798 ปำก ว. วินิจฉัยกุล. 2551 1 ทรีบีส์

5799 ป่ำดงพงพี ชำลี เอียมกระสินธ์ุ 2551 1 บ้ำนหนังสือ

5800 ปิยมหำรำชำนุสรณ์ : เฉลิมพระรำชสมัญญำนำมครบ 100 ปี ไกรฤกษ์ นำนำ 2551 1 มติชน

5801 เปลือยสังหำร ร็อบบ์ม เจ. ดี, ค.ศ. 1950- 2551 1 บริษัท เพิร์ล พับลิชช่ิง จ ำกัด

5802 ไปตำมเส้นทำงของเรำ วรพจน์ พันธ์ุพงศ์ 2551 1 Openbooks

5803 ผญำ ส ำลี รักสุทธี 2551 1 พัฒนำศึกษำ

5804 ผลของกำรใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธีวิจัยท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวรรณคดี... ขวัญชนก นัยจรัญ. 2551 1 -

5805 ผลึกควำมคิดศิลปะ อำรี สุทธิพันธ์ุ 2551 1 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5806 ผ่ำนพ้นจึงค้นพบ : แกะรอยจิตวิญญำณในงำนเขียน เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 2551 1 สำมัญชน

5807 ผิดแผน แพทเทอร์สัน, ริชำร์ด นอร์ท 2551 1 แพรวส ำนักพิมพ์

5808 ผีในล้ำนนำ มำลำ ค ำจันทร์. 2551 1 แฮปป้ีบุ๊ค
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  265         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5809 ผีส ำรำญ ญำณกร ณัชพล 2551 1 มติชน

5810 ผู้ชนะสิบทิศ. เล่ม 1-2 ยำขอบ 2551 6 ศรีปัญญำ

5811 ผู้ชำยคร่ึงฝัน วัลเนียวิคซ์, แคลร์. 2551 1 ฟรีฟอร์ม

5812 ผู้ชำยปีหน่ึง...ผู้หญิงปีส่ี ดนัย สมมำตย์ , บรรณำธิกำร 2551 1 ฐำนกำรพิมพ์

5813 ผู้หญิงสีฟ้ำคร้ึมฝน วัลเนียวิคซ์, แคลร์. 2551 1 ฟรีฟอร์ม

5814 แผนท่ีประวัติศำสตร์และแผนท่ีวัฒนธรรมของ(สยำม)ประเทศไทย สุจิตต์ วงษ์เทศ 2551 1 กองทุนเผยแพร่ควำมรู้สู่สำธำรณะ

5815 แผนลับรหัสขำยชำติ บัลดัคซี, เดวิด 2551 1 นกฮูก

5816 ฝร่ังหำยคล่ัง(หรือยัง?) ไรท, ไมเคิล. 2551 2 มติชน

5817 ฝันร้ำยกลำงฤดูร้อน หมอกมุงเมือง 2551 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

5818 ฝำกรักไว้ท่ีปรำยฝน เนียรปำตี 2551 2 ยำหยี-ยำใจ

5819 พงศำวดำรเร่ืองไทยรบพม่ำ ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์ฯ 2551 1 มติชน

5820 พจนำนุกรมค ำเมือง ฉบับนักเรียน มำลำ ค ำจันทร์ 2551 2 ริช

5821 พจนำนุกรมภำษำถ่ินใต้ พุทธศักรำช 2550 : ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำ.. - 2551 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

5822 พจนำนุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถ่ินไทยภำคอีสำนเร่ืองท้ำวฮุ่งหรือท้ำวเจือง. เล่ม 2 รำชบัณฑิตยสถำน. 2551 1 รำชบัณฑิตยสถำน

5823 พจนำนุกรมศัพท์ศึกษำศำสตร์ อักษร A-L ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน. 2551 2 รำชบัณฑิตยสถำน

5824 พยัคฆ์ร้ำยสำยเด่ียว. มงกุฎแก้ว ดำรกำประกำย 2551 1 เพ่ือนดี

5825 พรมแดน วสิษฐ เดชกุญชร. 2551 1 มติชน

5826 พระปิยโสทรเชษฐภทินี : ร้อยกรองน้อมส ำนึกพระกรุณำธิคุณสมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำงเธอเจ้ำฟ้ำ - 2551 1 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์

5827 พระพ่ีในพระรำชหฤทัย สำมดวงใจแห่งควำมผูกพัน สุวิสุทธ์ิ 2551 2 กรีน-ปัญญำญำณ

5828 พระเมรุท ำไม?มำจำกไหน - 2551 2 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

5829 พระรำชชำยำเจ้ำดำรำรัศมี : ประวัติศำสตร์ฉบับ "ร้ือสร้ำง" ท้ังท่ี "จริง" และ "สร้ำงข้ึนใหม่" จิรชำติ สันต๊ะยศ 2551 2 มติชน

5830 พระรำชพงศำวดำร รัชกำลท่ี 5 ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระเจ้ำบรมฯ 2551 1 มติชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  266         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5831 พระรำชพงศำวดำรกรุงธนบุรี : แผ่นดินสมเด็จพระบรมรำชำท่ี 4 (สมเด็จพระเจ้ำตำกสิน... - 2551 3 โฆษิต

5832 พระรำชหัตถเลขำรัชกำลท่ี 5 ท่ีเก่ียวกับพัฒนำประเทศ - 2551 1 เสมำธรรม

5833 พระแสงรำชศัสตรำทองค ำ "หน่ึงในสยำม" ศรีรัตน์ นุชนิยม 2551 1 สุขขุมวิทกำรพิมพ์

5834 พระโสทรเชษฐภคินี คุณข้ำหลวง 2551 3 ศยำม

5835 พลังดนตรีชำร์จพลังสมอง - 2551 1 รักลูกแฟมิล่ีกรุ๊ป

5836 พลับพลึงสีรุ้ง 'ฬีฬำ' 2551 1 ยำหยี-ยำใจ

5837 พลิกแผนฆ่ำ ด็อดสัน, แบรนดต์ 2551 1 นกฮูก

5838 พ่อ : 13 ผลงำนสำรคดีคัดสรรของเยำวชนจำกโครงกำร I Book TK Young Writer... - 2551 2 เอเอ็นที ออฟฟิศ เอ็กซ์เพรส

5839 พ่อ...แม่...ฉันอะไรหันน่ี! : เร่ืองรำวดีๆ ในครอบครัวท่ีทุกวันควรอ่ำน ฮ. นิกฮูก้ี 2551 3 มูลนิธิเด็ก

5840 พัฒนำกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณด้วยวิธี SQ3R เอมอร เนียมน้อย 2551 3 สุวีริยำสำส์น

5841 พิชิตค ำล้องจอง : เกมภำษำไทยคิดให้สนุก ช. ช้ำงน้อย. 2551 1 สุวีริยำสำส์น

5842 พิเชษฐ กล่ันช่ืน : ทำงไปสู่กำรอภิวัฒน์นำฏศิลป์ไทย - 2551 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

5843 พิณ บุษกร ส ำโรงทอง 2551 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

5844 พิเธีย : ผู้จำรเทวศำสตร์ ผู้บันทึกเทวธรรม วิมล ศิริไพบูลย์, คุณหญิง, 2479- 2551 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

5845 พินัยกรรมเป้ือนเลือด กำร์วูด, จูล่ี 2551 1 เมเป้ิล พับลิชช่ิง

5846 พู่กล่ินกำนน แอลล่ี 2551 1 มันดี

5847 เพชฌฆำตข้ำงถนน : รวมเร่ืองส้ันผลงำนนักเขียนจำกอำร์เจนตินำ ฆอร์เก ลูอิช บอร์เจส, 1899-1986 2551 1 สำมัญชน

5848 เพ็ญพญำนำค ศศิริยะทิพย์ 2551 1 ส ำนักพิมพ์ Simply Book-Love Novels

5849 เพนดรำกอน. เล่ม 4 : ไวรัสคอมพิวเตอร์มรณะ แมคเฮล, ดี. เจ. 2551 1 เรือนปัญญำ

5850 เพนดรำกอน. เล่ม 5 : วำรีนิล แมคเฮล, ดี. เจ. 2551 2 เรือนปัญญำ

5851 เพ้นท์รักด้วยหัวใจ อุรัสยำ 2551 1 แจ่มใส

5852 เพลงบินใบง้ิว กฤษณำ อโศกสิน 2551 1 เพ่ือนดี

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A8%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false


ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  267         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5853 เพลงผีบอก สง่ำ อำรัมภีร 2551 1 แพรวส ำนักพิมพ์

5854 เพลงภูต นิดำ 2551 1 กรีน-ปีญญำญำณ

5855 เพลิงพรำย อรพิม 2551 1 พิมพ์ค ำ

5856 เพลิงสีรุ้ง อำริตำ 2551 1 ลีลำ

5857 เพ่ือนรักจำกจินตนำกำร พ็อบบี กับ ดินแก็น ไรซ์, เบน 2551 1 บลิส พับลิชช่ิง

5858 แพนด้ำ ปรำบดำ หยุ่น. 2551 1 แพรวส ำนักพิมพ์

5859 ฟำกฟ้ำแห่งนิรันดร์ ธนูดำว 2551 1 ทรีบีส์

5860 ฟ้ำกระจ่ำงดำว ก่ิงฉัตร. 2551 1 อรุณ

5861 ฟิลิปป้ำฟิชเชอร์กับนำงฟ้ำประจ ำตัว เคสส์เลอร์, ลิซ 2551 1 แสงดำว

5862 แฟร่ีวอร์. จักรพรรดิสีม่วง เบรนแนน, เฮอร์บี 2551 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5863 ภำรกิจลับกับดักใจ ณำรำ 2551 2 พิมพ์ค ำ

5864 ภำษำกับกำรส่ือสำร คณำจำรย์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณฯ 2551 2 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

5865 ภำษำไทยถ่ิน วิไลศักด์ิ ก่ิงค ำ. 2551 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

5866 ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำร รหัสวิชำ 1500105 อรอนงค์ ต้ังก่อเกียรติ... [และคนอ่ืน ๆ] 2551 1 โรงพิมพ์ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำ

5867 ภำษำประเพณีบันเทิง เอนก นำวิกมูล 2551 2 แสงดำว

5868 ภำษิต ค ำพังเพย ส ำนวนไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน 2551 3 รำชบัณฑิตยสถำน

5869 ภูมิคุ้มใจ เพลงดำบแม่น้ ำร้อยสำย 2551 1 วงกลม

5870 มงกุฎดำริกำ ประภัสสร เสวิกุล 2551 1 นำนมีบุ๊คส์เอโนเวล

5871 มณีร้ำว ว. วินิจฉัยกุล. 2551 1 ทรีบีส์

5872 มรดกทำงวัฒนธรรม "ภำคกลำงและภำคตะวันออก" วิมล จิโรจพันธ์ุ 2551 1 แสงดำว

5873 มรดกทำงวัฒนธรรม "ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ" วิมล จิโรจพันธ์ุ 2551 1 แสงดำว

5874 มรดกทำงวัฒนธรรม "ภำคใต้" วิมล จิโรจพันธ์ุ 2551 1 แสงดำว



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  268         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5875 มรดกทำงวัฒนธรรม "ภำคเหนือ" วิมล จิโรจพันธ์ุ 2551 1 แสงดำว

5876 มรดกแผ่นดินนวมินทรมหำรำชำ - 2551 1 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์

5877 มรดกมัจจุรำช ซอล, จอห์น 2551 1 เพ่ือนดี

5878 มหัศจรรย์ป้ันเหน่งแม่นำค : ตำมรอยกะโหลกหน้ำผำกแม่นำคพระโขนง โอฆะ บุรี 2551 1 สมำร์ทบุ๊ค

5879 มหำชำติค ำฉันท์ มหำชำติ 2551 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

5880 มหำบุรุษพลิกปฐพี หลงเหยิน 2551 10 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

5881 มหำรำนี Moore, Lucy 2551 1 ศรีสำรำ

5882 มองโลกผ่ำนหนังสือ สมเกียรติ อ่อนวิมล 2551 2 อมรินทร์

5883 มะเข่ืองแห่งเมืองโหวกแหวก อิทธิวัฐก์ สุริยมำตย์ 2551 1 มูลนิธิเด็ก

5884 มังกรแห่งฝูโจว ดีเวอร์, เจฟเฟอรีย์ 2551 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5885 มัดหัวใจนำยคำวบอย เชรำญ่ำ. 2551 1 แฟนซี

5886 มัทนะพำธำ : ต ำนำนดอกกุหลำบ มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ. 2551 1 องค์กำรค้ำของ สกสค.

5887 มำกกว่ำรักมังกรเหิน จ่ือเหวิน 2551 1 แจ่มใส

5888 มำกกว่ำรักระบ ำหงส์ จ่ือเหวิน 2551 1 แจ่มใส

5889 ม่ำนมรสุม ประภัสสร เสวิกุล. 2551 1 นำนมีบุ๊คส์

5890 มำรยำ (สำไถ) ญำมิลำ. 2551 2 เลมอน ที

5891 มำลัยลำยครำม ว. วินิจฉัยกุล. 2551 1 ทรีบีส์

5892 มำลัยสำมชำย ว. วินิจฉัยกุล 2551 1 ศรีสำรำ

5893 มิเกะเนะโกะ โฮล์มส์ แมวสำมสียอดนักสืบ. ตอนเหตุเกิดหน้ำห้องพยำบำล จิโร, อำคำกะวำ. 2551 1 บลิส พับลิชช่ิง

5894 มิเกะเนะโกะ โฮล์มส์ แมวสำมสียอดนักสืบ. ตอนโอเปรำระทึก(ใจ) จิโร, อำคำกะวำ. 2551 1 บลิส พับลิชช่ิง

5895 มิวส์กับหมู่ดำวกีตำร์ : ผู้หญิงท ำได้มำกว่ำ...ฟังเพลง สุรักษ์ สุขเสวี 2551 1 บลิส พับลิชช่ิง

5896 มีไว้เพ่ือซำบ อุรุดำ โควินท์ 2551 1 แพรวส ำนักพิมพ์

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false


ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  269         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5897 มีหมำเป็นเพ่ือนดีกว่ำมีเพ่ือนเหมือนหมำ ไมตรี ลิมปิชำติ. 2551 1 สุวีริยำสำส์น

5898 เมรุมำยำ ศันสนีย์ ศีตะปันย์ 2551 1 มติชน

5899 เมียเก็บก ำมะลอ เชรำญ่ำ. 2551 1 พำเพลิน

5900 เมียหลวง กฤษณำ อโศกสิน 2551 1 เพ่ือนดี

5901 เมืองน้ีมีควำมลับ เลวิน, ไอรำ 2551 2 บลิส พับลิชช่ิง

5902 เมืองอนัตตำ ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์. 2551 2 กรีน-ปัญญำญำณ

5903 เม่ือเงำจักรวรรดินิยมปกคลุมสยำม (ร.ศ. 112) และล้ำนนำในควำมทรงจ ำ ล ำจุล ฮวบเจริญ. 2551 2 เดอะโนว์เลจเซ็นเตอร์

5904 แม่ของแผ่นดิน : หนังสือรวมกลอนสุภำพและเรียงควำมเทิดพระเกียรติ 76 พรรษำ สมเด็จ... - 2551 1 มูลนิธิไทยคม

5905 แม่ครัวตัวยุ่ง ณัฐภัทรำ 2551 1 เกรชพับลิชช่ิง

5906 แม่ท้ังโลกเป็นเช่นน้ี ชมัยภร แสงกระจ่ำง 2551 1 คมบำง

5907 แม่ผมเก็บขยะขำย จำงไห่เซิง, หล่ีเหวย 2551 1 สถำพรบุ๊คส์

5908 แม่หญิง วรำภำ 2551 1 เพ่ือนดี

5909 ไม้อ่อนย่อมดัดได้ด่ังใจ พรพิไล เลิศวิชำ 2551 1 ธำรปัญญำ

5910 ยำคุโมะ นักสืบวิญญำณ. ตอนท่ี 1, นัยน์ตำสีเพลิง มำนำบุ, คำมินำกะ 2551 1 บลิส พับลิชช่ิง

5911 ยำยอ้วนเจ้ำเสน่ห์ ชำครียำ 2551 1 พิมพ์ค ำ

5912 ย่ิงฟ้ำมหำนที กนกวลี พจนปกรณ์. 2551 5 เพ่ือนดี

5913 ย้ิมบันลือโลก วิลำศ มณีวัต 2551 1 วสี ครีเอช่ัน

5914 ยุทธจักรพยัคฆ์ขำวค ำรณ โก้วเล้ง 2551 4 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

5915 เย็นศิระเพรำะพระบริบำล ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยำ 2551 1 บรรณกิจ

5916 รวมนิทำนพ้ืนบ้ำนประจ ำจังหวัดภำคกลำง เอกรัตน์ อุดมพร 2551 1 พัฒนำศึกษำ

5917 รวมนิทำนพ้ืนบ้ำนประจ ำจังหวัดภำคใต้ เอกรัตน์ อุดมพร 2551 1 พัฒนำศึกษำ

5918 รวมนิทำนพ้ืนบ้ำนประจ ำจังหวัดภำคเหนือ เอกรัตน์ อุดมพร 2551 1 พัฒนำศึกษำ

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%3B%20%E0%B8%A7.%20%E0%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%20%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  270         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5919 รวมนิทำนพ้ืนบ้ำนประจ ำจังหวัดภำคอีสำน เอกรัตน์ อุดมพร 2551 1 พัฒนำศึกษำ

5920 รวมนิทำนสร้ำงสรรค์ โชติ ศรีสุวรรณ. 2551 1 สถำพรบุ๊คส์

5921 รวมเร่ืองส้ันกำรเดินทำงอันยำวนำนต้ังแต่ต้นจนจบ สุวิชำนนท์ รัตนภิมล 2551 1 นำคร

5922 รวมเร่ืองส้ันลีลำแห่งใบไม้ร่วง แก้วเก้ำ 2551 1 ทรีบีส์

5923 รวมวรรณกรรมกำรเมืองรำงวัลพำนแว่นฟ้ำคร้ังท่ี 6 - 2551 1 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

5924 รวมสุดยอดนิทำนชำดกฉบับพัฒนำให้เป็นคนเก่ง เอกรัตน์ อุดมพร. 2551 1 พัฒนำศึกษำ

5925 รหัสฆำฏ สมิธ, ทอม ร็อบ 2551 2 ฟรีฟอร์ม

5926 รหัสหัวใจ ก่ิงฉัตร. 2551 1 อรุณ

5927 ร้อยใจไทยภักดี พระบรมรำชจักรีวงศ์ : แผ่นดินไทยบนเส้นทำงประวัติศำสตร์ - 2551 14 สมำคมจิตวิทยำควำมม่ันคงแห่งฯ

5928 รอยทำงแห่งพระปณิธำน บุหลง ศรีกนก 2551 1 คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมฯ

5929 ร้อยเรียงเคียงรัก ณ มน 2551 1 แจ่มใส

5930 ร้อยเรียงเร่ืองพระลอ - 2551 3 ต้นธรรม

5931 รอยวสันต์ ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง 2551 2 ประพันธ์สำส์น

5932 ระฆังวงเดือน กฤษณำ อโศกสิน 2551 1 เพ่ือนดี

5933 ระทึกไพรในดงหินเหิบ เทศ จินนะ 2551 1 บ้ำนหนังสือ

5934 รักจำกใจจร สปำร์กส์, นิโคลัส 2551 1 มติชน

5935 รักแรกของฉัน กับคดีพิลึกพิล่ันของเจ้ำบ่ำว นำนำ 2551 1 แจ่มใส

5936 รำชวงศ์ถังและควำมรุ่งโรจน์แห่งเอเชียตะวันออก สึเนะโสะ, มุโรทำนิ 2551 1 อมรินทร์คอมมิกส์

5937 รำชันทะเลทรำย จิลลำ. 2551 1 แฟนซี

5938 รำชำศัพท์ - 2551 5 เพ่ือนเรียน เด็กไทย

5939 รำโชมอนและเร่ืองส้ันอ่ืนๆ อะคุตะงะวะ, ริวโนะสุเกะ 2551 2 สมมติ

5940 รำมำยณะ เมนอน, รำเมศ 2551 2 เมืองโบรำณ



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  271         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5941 รูปรัก วรภ วรภำ 2551 1 แพรวส ำนักพิมพ์

5942 รู้รักภำษำไทย. เล่ม 1 : ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน 2551 5 รำชบัณฑิตยสถำน

5943 รู้รักษ์ภำษำไทย : ภำษำร่วมสมัย ธนู ทดแทนคุณ. 2551 1 โอเดียนสโตร์

5944 รู้เร่ืองเก่ำปู่เล่ำให้ฟัง ส. โกศน 2551 1 คล่ืนอักษร

5945 เรไรไลลำ ศักด์ิสิริ มีสมสื 2551 1 เพ่ือนดี

5946 เรำจะนอนมองฟ้ำด้วยกันอีกคร้ัง สุรักษ์ สุขเสวี 2551 1 บลิส พับลิชช่ิง

5947 เรำหลงลืมอะไรบำงอย่ำง (พิมพ์คร้ังท่ี 1) วัชระ สัจจะสำรสิน 2551 1 นำคร

5948 เรำหลงลืมอะไรบำงอย่ำง (พิมพ์คร้ังท่ี 3) วัชระ สัจจะสำรสิน 2551 1 นำคร

5949 เรำอยู่คนละฟำกของภูผำ เตือนจิต นวตรังค์ ชินธเนศ 2551 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

5950 เร่ืองเก่ำเล่ำปัจจุบัน โรม บุนนำค. 2551 1 สยำมบันทึก

5951 เร่ืองเล่ำคร้ังกรุงเก่ำ. เล่ม 3, ตอน"พ่อค้ำ ขุนนำง โจรสลัด" : ท้ังค้ำท้ังปล้นบนแผ่นดินสยำม ภำสกร วงศ์ตำวัน 2551 1 สยำมบันทึก

5952 เร่ืองเล่ำจำกหลุมศพ นนทรี นทีนนท์ 2551 1 ประกำย

5953 เรือนสีรุ้ง : เร่ืองเล่ำจำกหมู่บ้ำนและพิพิธภัณฑ์วัดท่ำพูด ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม ภำวิตำ ใจกล้ำ 2551 1 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรฯ

5954 แรมบิทส์ วรำห์ชำ 2551 1 มูลนิธิเด็ก

5955 โรงเรียนเม็ดกวยจ๊ี อิทธิวัฐก์ สุริยมำตย์ 2551 6 มูลนิธิเด็ก

5956 ลมพัดผ่ำนดำว ว. วินิจฉัยกุล. 2551 1 ทรีบีส์

5957 ล้อมวงคุย ชำติ กอบจิตติ 2551 1 พี.เอ.ลีฟว่ิง

5958 ลักษณนำมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน. 2551 1 รำชบัณฑิตยสถำน

5959 ลักษณะไทย. เล่ม 1, พระพุทธปฏิมำอัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย - 2551 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

5960 ลักษณะไทย. เล่ม 2, ภูมิหลัง - 2551 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

5961 ลักษณะไทย. เล่ม 3, ศิลปะกำรแสดง - 2551 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

5962 ลักษณะไทย. เล่ม 4, วัฒนธรรมพ้ืนบ้ำน - 2551 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  272         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5963 ลัทธิสังหำร ร็อบบ์, เจ. ดี. 2551 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5964 ล่ำสุสำนอะเล็กซำนเดอร์ เบอร์รี, สตีฟ 2551 1 แพรวส ำนักพิมพ์

5965 ล ำน ำหกพิภพ พงศ์ศรณ์ ภูมิวัฒน์ 2551 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

5966 ลิขิตชีวิต พงศกร 2551 1 เพ่ือนดี

5967 ลิขิตรักล ำน้ ำไนล์ มัลลิกำ 2551 1 อักษรศำสตร์ พับลิเคช่ัน

5968 ลุ้นหัวใจ...ดอกไม้เจ้ำสำว ป้ำหนอน 2551 1 แจ่มใส

5969 ลูกดีลูกเก่งลูกน่ำรักสร้ำงได้ ณชลกร แสงแก้ว 2551 2 Dดี

5970 เล่ห์ปรำยรัก อัญชรีย์ น้อยนิยม 2551 1 แจ่มใส

5971 เล่ำเร่ืองเมืองเหนือ อสิธำรำ 2551 1 บุ๊คเวิร์ม

5972 เล่ำเร่ืองเมืองเหนือ ฉบับสมบูรณ์ อสิธำรำ 2551 3 บุ๊คเวิร์ม

5973 เลือดล้ำงบู๊ล้ิม บ รุ่งโรจน์ 2551 3 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

5974 โลกท้ังใบ...อยู่ท่ีใจเรำเอง นัดตะวัน 2551 1 แสงดำว

5975 โลกน้ียังมีเพ่ือน - 2551 1 มูลนิธิเด็ก

5976 วรรณกรรมตกสระ ภำณุ ตรัยเวช 2551 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

5977 วรรณคดีชำดก วิจิตรวำทกำร, หลวง, 2441-2505. 2551 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

5978 วรรณคดีประจักษ์พยำน : บันทึกของสตรีผู้รอดชีวิตจำกกำรล้ำงเผ่ำพันธ์ุในยุโรประหว่ำง... อนงค์นำฎ เถกิงวิทย์ 2551 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

5979 วัฒนธรรมไทย - 2551 1 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชฯ

5980 วัฒนธรรมเผ่ำพันธ์ุมนุษย์ บุญยงค์ เกศเทศ 2551 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยลัยมหำสำรคำม

5981 วันใบไม้ร่วง(ของคนไกลบ้ำน) อำรยำ รำษฏร์จ ำเริญสุข 2551 1 ฟรีฟอร์ม

5982 วันพิพำกษำไอ้มดแดง ชำติวุฒิ บุณยรักษ์ 2551 1 หมูเพนกวิน

5983 วัวพันหลักรักพันใจ อุรัสยำ 2551 1 แจ่มใส

5984 วีรกรรมท ำเพ่ือเงิน. ภำค 7 อีวำโนวิช, เจเน็ท 2551 1 บลิส พับลิชช่ิง

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%9A%20%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  273         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

5985 วุ่นนัก...รักเฉพำะกิจ นภชล 2551 1 แจ่มใส

5986 เวลำล่วงผ่ำนอุโมงค์ วิภำส ศรีทอง 2551 1 รูปจันทร์

5987 เว้ิงระก ำ กฤษณำ อโศกสิน. 2551 1 เพ่ือนดี

5988 เวียงวัง 1 จุลลดำ ภักดีภูมินทร์ 2551 1 เพ่ือนดี

5989 เวียงวัง 2 จุลลดำ ภักดีภูมินทร์. 2551 1 เพ่ือนดี

5990 แว้งท่ีรัก ชบำบำน 2551 3 สำรคดี

5991 ศัพท์พ้ืนฐำนไทย-อังกฤษ-จีน ยงชวน มิตรอำรี 2551 5 เยลโล่กำรพิมพ์

5992 ศำลำหกเหล่ียม กฤษณำ อโศกสิน. 2551 1 เพ่ือนดี

5993 ศิลปะกำรแสดงของกลุ่มชำติพันธ์ุไทยวน. เล่ม 2 ธิตินัดดำ มณีวรรณ์ 2551 1 สถำบันวิจัยสังคม ม.เชียงใหม่

5994 ศิลำนำงฟ้ำ โคเฮน, สจ๊วต อำเชอร์ 2551 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

5995 ศิวสีหนำท ส. ศิวรักษ์ 2551 1 ศึกษิตสยำม

5996 ศึกชิงเวท (สงครำมเก้ำทัพ) นิธิ นิธิวีรกุล 2551 1 สกำยบุ๊กส์

5997 สกำวเดือน พนมเทียน 2551 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

5998 สงครำมควำมรู้สึก : ปม-ลึก-ไฟใต้ - 2551 1 ศูนย์เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ภำคใต้

5999 สงครำมรัก อ ำนำจ รำชบัลลังก์ เกรกอร่ี, ฟิลิปปำ 2551 1 มติชน

6000 สงครำมและสันติภำพ ตอลสตอย, ลีโอ นิคโคเลวิค, ค.ศ. 1828-1910.2551 1 ศรีปัญญำ

6001 สนทนำฝร่ังเศสลัดทันใจ กันตพงศ์ จิตต์กล้ำ 2551 2 ทฤษฎี

6002 สภำพอีสำน คริปส์, ฟรำนซิส 2551 1 แม่ค ำผำง

6003 สมเด็จพระภคินีนำถกัลยำณิวัฒนำ เจ้ำฟ้ำเจ้ำแผ่นดินในระบอบประชำธิปไตย - 2551 1 วิริยะธุรกิจ

6004 สมเด็จพระศรีสวรินทิรำฯ สมภพ จันทรประภำ 2551 2 ศยำม

6005 สมำคมกวีไร้ชีพ Schulman, Tom 2551 1 โอพระเจ้ำ

6006 สยำมคือบ้ำนของเรำ บัลค์ลีย์, เอ็ดน่ำ บรูเนอร์, (1883-1962) 2551 3 คณะบุคคลวัฒนำ รุ่น 100
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  274         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6007 สรวงฟ้ำ ลักษณวดี. 2551 4 ณ บ้ำนวรรณกรรม

6008 สรวงฟ้ำ ลักษณวดี. 2551 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

6009 สวรรค์ปิด ฉัตรนคร องคสิงห์ 2551 1 มติชน

6010 สว่ำงฟ้ำดินเดียว - 2551 1 มติชน

6011 สอนภำษำไทยต้องเข้ำใจสมองเด็ก. เล่ม 1 : ช่วงช้ันท่ี 1 (ป.1-ป.3) พรพิไล เลิศวิชำ 2551 1 สถำบันส่งเสริมอัจฉริยภำพและฯ

6012 สังข์ทอง ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ 2551 2 พิมพ์ค ำ

6013 สำบอีสำน : รวมเร่ืองส้ันของนักเขียนแห่งอีสำน ค ำสิงห์ ศรีนอก 2551 1 โรงพิมพ์อภิชำติกำรพิมพ์

6014 สำมก๊ก : ฉบับหอพระสมุด เล่ม 1-3 พระคลัง (หน), เจ้ำพระยำ. 2551 6 ดอกหญ้ำ 2545

6015 สำมหนุ่มชุลมุนรัก จิวเวลล์, ลิซำ 2551 2 บลิส พับลิชช่ิง

6016 สำยธำรำโอบดวงดำว เล่ม 2 ฌำมิวอำห์ 2551 1 แจ่มใส

6017 สำยพระโลหิตในพระพุทธเจ้ำหลวง กิติวัฒนำ (ไชยันต์) ปกมนตรี 2551 1 ดีเอ็มจี

6018 สำยพระโลหิตในพระพุทธเจ้ำหลวง (พิมพ์คร้ังท่ี 3) กิติวัฒนำ (ไชยันต์) ปกมนตรี 2551 1 ดีเอ็มจี

6019 สำยลับจับไมค์สืบ, ตอน เชียร์ลีดเดอร์หัวขำด คำบอท, เม็ก 2551 1 แพรว

6020 สำยลับจับไมค์สืบ. ตอน กระสุนปริศนำ คำบอท, เม็ก 2551 1 แพรว

6021 สำยลับจับไมค์สืบ. ตอน ลิฟต์มรณะ คำบอท, เม็ก 2551 1 แพรว

6022 สำยลับลูกกวำด ฟลุค, โจแอนน์. 2551 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6023 สำระส ำคัญงำนวิจัยวัฒนธรรม ประจ ำปี 2524-2548 กระทรวงวัฒนธรรม. ส ำนักงำนคณะฯ 2551 10 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมฯ

6024 สำรำนุกรมไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน. เล่ม 28, สำลี, ข้ำว-หวำย, ต้น รำชบัณฑิตยสถำน 2551 1 รำชบัณฑิตยสถำน

6025 สำรำนุกรมประวัติศำสตร์สำกลสมัยใหม่เอเชีย. เล่ม 3 : อักษร E-G ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน - 2551 1 รำชบัณฑิตยสถำน

6026 สำรำนุกรมพระรำชกรณียกิจพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวในรอบ 60 ปีแห่งกำรครองรำชย์ - 2551 1 กรมศิลปำกร

6027 ส ำนวนไทยฉบับสมบูรณ์ วิเชียร เกษประทุม. 2551 1 พัฒนำศึกษำ

6028 ส ำนวนไทยใช้ให้เป็น ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร 2551 2 ทฤษฎี
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  275         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6029 ส ำบัดส ำนวน ดำริกำ นวลจันทร์ 2551 3 คล่ืนอักษร

6030 สิงห์ล้ำนนำ ทศ คณนำพร 2551 1 ริช

6031 ส้ินแสงฉำน ซำเจนท์, อิงเง่ 2551 1 มติชน

6032 ส่ีแผ่นดิน กับเร่ืองจริงในรำชส ำนักสยำม ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย 2551 3 มติชน

6033 สืบต ำนำนงำนพระเมรู พลำดิศัย สิทธิธัญกิจ 2551 1 บันทึกสยำม

6034 สืบย้อนอดีต นิธิ นิธิวีรกุล 2551 1 สกำยบุ๊กส์

6035 สืบลับรหัสรัก ก่ิงฉัตร. 2551 1 อรุณ

6036 สุดยอดนิทำนสอนให้สู้ชีวิตของยอดคน ทศ คณนำพร 2551 1 ริช

6037 สุนทรภู่มหำกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อำนนท์ จิตรประภำส 2551 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์

6038 สุสำนภูเตศวร จินตวีร์ วิวัธน์ 2551 1 พี.วำทิน

6039 สูงต่ ำล้วนผ่ำนตำ ปรำยตำ พันแสง 2551 1 ฟรีฟอร์ม

6040 สู่ฝันนิรันดร รัตนสยำม 2551 1 กรีน-ปีญญำญำณ

6041 เส้นทำงนักล่ำ 7 คำบสมุทร : ต ำนำนกำรปล้นฆ่ำและแย่งดินแดนจำกโบรำณถึงยุคล้ำอำณำ อำณัติ อนันตภำค. 2551 1 สยำมบันทึก

6042 เส้นสำยลำยไทยชุดเงือกกินรีมักกะลีผล เศรษฐมันตร์ กำญจนกุล 2551 1 เศรษฐศิลป์

6043 เส้นสำยลำยไทยชุดต้นไม้ลำยไทย เศรษฐมันตร์ กำญจนกุล. 2551 2 เศรษฐศิลป์

6044 เส้นสำยลำยไทยชุดหัตถศิลปะภัณฑ์ (เคร่ืองสูง) เศรษฐมันตร์ กำญจนกุล. 2551 4 เศรษฐศิลป์

6045 เสียงแห่งทศวรรษ วรพจน์ พันธ์ุพงศ์ 2551 1 Openbooks

6046 แสงแรกของจักรวำล นิวัต พุทธประสำท 2551 1 เม่นวรรณกรรม

6047 แสงหน่ึงส่องสว่ำง ณ กลำงใจ : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิ... ขวัญเรือน อภิมณฑ์ 2551 9 กระทรวงศึกษำธิกำร

6048 หนังสือท่ีร ำลึกงำนพระรำชพิธีพระรำชทำนเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำงเธอ เจ้ำฟ้ำ... - 2551 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

6049 หน้ำต่ำงในเงำเมฆ นำยำ 2551 1 เพ่ือนดี

6050 หนำวผู้หญิง รงค์ วงษ์สวรรค์. 2551 1 มติชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  276         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6051 หมู่บ้ำนแอโรบิก ทัศนำวดี 2551 2 แพรวส ำนักพิมพ์

6052 หลงเงำ ว. วินิจฉัยกุล 2551 1 ทรีบีส์

6053 หลักเกณฑ์กำรใช้เคร่ืองหมำยวรรคตอนและเคร่ืองหมำยอ่ืน ๆ หลักเกณฑ์กำรเว้นวรรค... รำชบัณฑิตยสถำน 2551 3 รำชบัณฑิตยสถำน

6054 หลังกำรจำกไปของพำยุใหญ่ จรัญ ย่ังยืน 2551 2 มติชน

6055 หอมดอกประดวน รงค์ วงษ์สวรรค์. 2551 1 แพรวส ำนักพิมพ์

6056 หอมติดกระดำน ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย 2551 2 มติชน

6057 หัวใจชำยหนุ่ม มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว,  พระบำทสมเด็จพระ, 2423-24682551 1 โรงพิมพ์ สกสค.

6058 หินครวญ โอคุอิซึมิ, ฮิคำรุ 2551 1 โอ้พระเจ้ำ พับลิชช่ิง

6059 หิมำลำยัน ประภัสสร เสวิกุล. 2551 1 อรุณ

6060 เหรียญนิรมิต หมอกมุงเมือง 2551 4 ณ บ้ำนวรรณกรรม

6061 อนุรักษ์จิตรกรรมฝำผนัง. เล่มท่ี 2 สมศักด์ิ แตงพันธ์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2551 1 รุ่งศิลป์กำรพิมพ์ (1977)

6062 อมตะ วิมล ไทรน่ิมนวล. 2551 5 สยำมประเทศ

6063 อยำกจะเขียนแทบตำย (จริงๆนะ) ไพลิน รุ้งรัตน์. 2551 1 คมบำง

6064 อย่ำเผลอ โคเบน, ฮำร์ลำน 2551 1 แพรวส ำนักพิมพ์

6065 อย่ำลืมฉัน ทมยันตี. 2551 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

6066 อลังกำรจำกอังคำร กัลยำณพงศ์ - 2551 2 มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นำคะประทีป

6067 อเล็กซำนเดอร์มหำรำช. ตอนขอบฟ้ำท้ำรำชันย์ แมนเฟรดิ, วำเลริโอ มำสชิโม 2551 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6068 อหังกำรสล่ำล้ำนนำ ฉลอง พินิจสุวรรณ 2551 1 ริช

6069 อ้อมกอดซำตำน : ตอนไฟปรำรถนำ ใบบัว. 2551 1 สถำพรบุ๊คส์

6070 อะวำ มำรุ ไททำนิกแห่งญ่ีปุ่นโศกนำฏกรรมท่ีโลกลืม คิมูระ, เรอิ 2551 2 มติชน

6071 อักษรำนุกรมอักษรย่อ สมบัติ จ ำปำเงิน 2551 1 สถำพรบุ๊คส์

6072 อัญมณีแห่งชีวิต อัญชัน. 2551 1 ประพันธ์สำส์น
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  277         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6073 อำทิตย์ข้ึนทำงทิศตะวันตก วินทร์ เลียววำริณ. 2551 2 113

6074 อำทิตย์อุไทย : เส้ียวหน่ึงของพระชนม์สมเด็จวังบูรพำ สัจธรรม 2551 1 ดีเอ็มจี

6075 อ่ำนสนุก-ปลุกส ำนึก อัจฉรำ ชีวพันธ์ 2551 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

6076 อ่ำนสนุก-ปลุกส ำนึก. เล่ม 3 อัจฉรำ ชีวพันธ์ 2551 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

6077 อำมิเรร่ำธิดำแห่งธีบิส เงำตะวัน 2551 1 ลีลำ

6078 อำร์ทิมิส ฟำวล์ : มิติพิศวง โคลเฟอร์, โอเวน 2551 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6079 อำร์เธอร์กับจอร์จ บุรุษเบ้ืองหลังเชอร์ล็อก โฮล์มส์ กัยคดีบันลือโลก บำร์นส์, จูเลียน 2551 1 มติชน

6080 อ ำนำจแห่งควำมว่ำงควำมว่ำงแห่งอ ำนำจ : รวมปำฐกถำในรอบห้ำปี เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 2551 1 สำมัญชน

6081 อิสระอย่ำงย่ิงดังอิสรำ อิสรำ วังวิญญู 2551 1 วงน้ ำชำ

6082 อุดมสุข. เล่ม 2, ตอน"ศำลำคนสุข" อิทธิวัฐก์ สุริยมำตย์ 2551 1 มูลนิธิเด็ก

6083 อุทำหรณ์หมำสอนคน ทศ คณนำพร 2551 1 บุ๊คเวิร์ม

6084 เอกพจน์บุรุษท่ีหน่ึง : รวมเร่ืองส้ันบำงเร่ืองของฮิวเมอริสต์ อบ ไชยวสุ 2551 3 แพรวส ำนักพิมพ์

6085 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรพูดเพ่ือกำรส่ือสำร ปรำโมทย์ ชูเดช. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

6086 เอกสำรเฮนรี เบอร์นีย์ ... เบอร์นีย์, เฮนรี, 1845?- 2551 15 กรมศิลปำกร

6087 เอเร็ค เร็กซ์. ดวงตำแห่งมังกร คิงสลีย์, แคซำ 2551 1 อ่ิมอ่ำน

6088 เอเร็ค เร็กซ์. อสุรกำยแห่งดินแดนนิรเทศ คิงสลีย์, แคซำ 2551 1 อ่ิมอ่ำน

6089 แอบรักหมำชำวบ้ำน ไฟวรินทร์ ขำวงำม 2551 2 แพรว

6090 แอร์แมน โคลเฟอร์, โอเวน 2551 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6091 โอ้! อลิซ อะนอมนิมัส 2551 1 มติชน

6092 โอลิเวีย จูลส์ กับปฏิบัตกำรหลุดโลก ฟีลดิง, เฮเลน. 2551 1 Bliss

6093 ฮำนำเล กีรตี ชนำ. 2551 1 ทวิกิต์ิส ำนักพิมพ์

6094 ไฮโซฯโอ้ลัลล้ำ พงศกร 2551 1 เพ่ือนดี
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  278         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6095  ำ วินทร์ เลียววำริณ. 2550 1 113

6096 100 กำรละเล่นของเด็กไทย วิเชียร เกษประทุม 2550 1 พัฒนำศึกษำ

6097 2,000 ส ำนวนไทยพร้อมตัวอย่ำงกำรใช้ เอกรัตน์ อุดมพร 2550 1 พัฒนำศึกษำ

6098 200 คมคิดพิชิตควำมส ำเร็จ รัถยำ สำรธรรม. 2550 1 สุขภำพใจ

6099 60 ปี ครองรำชย์ ประโยชน์สุข ประชำรำษฎร์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือฯ 2550 2 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6100 80 พรรษำ เฉลิมพระบำรมี 105 ปี กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมชลฯ 2550 1 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6101 A2Z รักเร่ิมต้น...บทสุดท้ำย ยำมำดะ, เอมิ 2550 1 บูลเบลล์

6102 CSR = Corporate social responsibility : พลังบริหำรธุรกิจยุคใหม่ - 2550 1 มติชน

6103 Dr. Pop and the series fo sion : the guardian rising ดร. ป๊อบ. 2550 1 มติชน

6104 Love me do...รักเจ้ำเอย วีสำม 2550 1 แจ่มใส

6105 Zatiara พิภพแห่งมนตรำ 1. ภำคบทเร่ิมต้นแห่งต ำนำน อัญ 2550 1 สถำพรบุ๊คส์

6106 Zatiara พิภพแห่งมนตรำ 2. ภำคศึกชิงผลึก อัญ 2550 1 สถำพรบุ๊คส์

6107 กรณีศึกษำเร่ืองลูกแกะฟันผุ ชำติวุฒิ บุณยรักษ์ 2550 1 หมูเพนกวิน

6108 กระรำกระตะ : ดินแดนแห่งกำรห้ำมฆ่ำ ดอลฟิน 2550 1 แสงดำว

6109 กร่ิงมรณะ คำวำตะ, จิโร่ 2550 1 Devilbooks

6110 กรุงเทพก ำศรวล โชติช่วง นำดอน 2550 2 ใบบัว

6111 กรุ่นกล่ินอำรยธรรมเปอร์เซียในเมืองสยำม - 2550 2 มติชน

6112 กล้วยไทย สุวัฒน์ อัศวไชยชำญ. 2550 1 ปลำตะเพียน

6113 กลับหลังหัน ล้อม เพ็งแก้ว 2550 1 มติชน

6114 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย หลักภำษำไทย ป.1 ทินรัตน์ จันทรำภินันท์ 2550 1 เดอะบุคส์

6115 กว่ำจะดังทะลุฟ้ำ คริสตี, อกำทำ 2550 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

6116 กว่ำท่ีจะมำถึงวันน้ี : สำระส ำคัญในประวัติศำสตร์สังคมไทย วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร 2550 2 แสงดำว
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  279         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6117 กว่ำพรุ่งน้ีจะมำเยือน วันเสำร์ เชิงศรี 2550 1 มติชน

6118 ก้อนดิน ก้อนหิน มวลเมฆ และดวงดำว ประชำคม ลุนำชัย. 2550 1 มติชน

6119 ก่อนเสด็จลับเลือนหำย (พิมพ์คร้ังท่ี 6) กิติวัฒนำ (ไชยันต์) ปกมนตรี, ม.ร.ว 2550 1 ดีเอ็ม

6120 กำรเขียนหนังสือส่งเสริมกำรอ่ำน : และตัวอย่ำงหนังสือส่งเสริมกำรอ่ำนท่ีเป็นผลงำน... รังสิมันต์ุ ฉิมรักษ์ 2550 2 สุวีริยำสำส์น

6121 กำรจ ำแนกเสียงพยัญชนะกักภำษำไทยในต ำแหน่งต้นพยำงค์โดยอัตโนมัติเม่ือทรำบฐำน... บุศมำส พลกุล. 2550 1 -

6122 กำร์ตูนอิงประวีติศำสตร์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช มหำกำพย์กู้แผ่นดิน. บทท่ี 3, ตอนอิสร - 2550 1 คลีเนทีฟ

6123 กำรบริหำรจัดกำรและกำรประชำสัมพันธ์งำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย - 2550 1 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

6124 กำรผจญภัยของเรือนักเดินทำง ครีช, ชำรอน 2550 1 มติชน

6125 กำรพัฒนำทักษะกำรรับสำร - 2550 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

6126 กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษำ : ศึกษำเฉพำะกรณีมหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต พรสวรรค์ สำธร. 2550 1 -

6127 กำรเมืองไทยสมัยพระเจ้ำกรุงธนบุรี นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2550 1 มติชน

6128 กำรเมืองและสังคมในศิลปสถำปัตยกรรม สยำมสมัย ไทยประยุกต์ ชำตินิยม ประกิต ประกิตนนทกำร 2550 2 มติชน

6129 กำรเมืองใหม่ท่ีไม่ใช่เงินเป็นใหญ่ ประเวศ วะสี 2550 1 มติชน

6130 กำรร่ำงภำพลำยไทย : ภำพไทย สุวัฒน์ แสนขัติ 2550 1 วำดศิลป์

6131 กำรละเล่นพ้ืนบ้ำนไทย อำริสำ จะรำ 2550 1 สกำยบุ๊กส์

6132 กำรศึกษำภูมิปัญญำท่ีปรำกฏในบทหนังตะลุงของหนังสกุล เสียงแก้ว เกษม ขนำบแก้ว 2550 1 โรงพิมพ์น ำพล

6133 กำรศึกษำเร่ืองหงส์จำกศิลปกรรมในประเทศไทย กัญญรัตน์ เวชชศำสตร์ 2550 1 องค์กำรค้ำของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

6134 กำรศึกษำลีลำกำรใช้ภำษำในนวนิยำยและเร่ืองส้ันของหยก บูรพำ เพ็ญศรี คงสืบ. 2550 1 -

6135 กำรศึกษำวิเครำะห์เพลงลูกทุ่งท่ี จินตหรำ พูนลำภ ขับร้อง อภิวัฒน์ สุธรรมดี. 2550 1 -

6136 กำรส่ือสำรเชิงอวัจนภำษำ : รูปแบบและกำรใช้ กำญจนำ โชคเหรียญสุขชัย 2550 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

6137 กำรออกแบบในศตวรรษท่ี 20 วรสิทธ์ิ มุทธเมธำ 2550 1 ภำพพิมพ์

6138 กำลคร้ังหน่ึงว่ำด้วยต ำนำนกับวัฒนธรรม : รวมบทควำมทำงคติชนวิทยำ ภำพฉำยในมิติ... ปฐม หงษ์สุวรรณ 2550 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  280         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6139 ก ำเนิดอำรยธรรมและเหล่ำกษัตริย์ผู้หลับใหลในพีระมิด สึเนะโสะ, มุโรทำนิ 2550 3 แพรวเยำวชน

6140 ก ำเนิดอำรยธรรมและเหล่ำกษัตริย์ผู้หลับใหลในพีระมิด สึเนะโสะ, มุโรทำนิ 2550 1 แพรวเยำวชน

6141 ก ำลังของหัวใจ กฤษฎำ ขอดทอง 2550 2 เพรำะคิดถึง ... จึงออกเดิน

6142 กิกิ สไตรก์ : กับปริศนำเมืองบำดำล มิลเลอร์, เคิร์สเตน 2550 1 แพรวส ำนักพิมพ์

6143 ก่ิงไผ่-ใบรัก ปิยะพร ศักด์ิเกษม 2550 1 อรุณ

6144 กิจกรรมกำรเขียนสร้ำงสรรค์ในช้ันประถมศึกษำ อัจฉรำ ชีวพันธ์. 2550 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

6145 กิจกรรมกำรสอนภำษำไทยด้วยเพลง ปิตินันท์ (ประคอง) สุทธสำร 2550 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

6146 ก่ึงศตวรรษบนเส้นทำงไทยศึกษำ อิฌิอิ, โยะเนะโอะ, ค.ศ. 1929- 2550 3 มูลนิธิโตโยต้ำประเทศไทย

6147 กุหลำบสีแดง สิริมำ อภิจำริน 2550 1 อรุณ

6148 กุหลำบแห่งทะเลทรำย วรำภำ. 2550 1 สถำพรบุ๊คส์

6149 เก็นเจ้ำหนูสู้ชีวิต. เล่ม 10 นำคำซำวำ, เคอิจิ 2550 1 มติชน

6150 เก็นเจ้ำหนูสู้ชีวิต. เล่ม 7-8 นำคำซำวำ, เคอิจิ 2550 2 มติชน

6151 เก็นเจ้ำหนูสู้ชีวิต. เล่ม 9 นำคำซำวำ, เคอิจิ 2550 1 มติชน

6152 เกร็ดควำมรู้จำกประชุมพงศำวดำร ฉบับกำญจนำภิเษก - 2550 1 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์ฯ

6153 เกร็ดพงศำวดำรกรุงรัตนโกสินทร์ ล ำจุล ฮวบเจริญ. 2550 2 The Knowledge Center

6154 เกร็ดพงศำวดำรกรุงสุโขทัย (ฉบับแก้ไข 16 พฤษภำคม 2550) ล ำจุล ฮวบเจริญ. 2550 1 The Knowledge Center

6155 เกร็ดพงศำวดำรล้ำนนำจำกรำชวงศ์มังรำยถึงรำชวงศ์กำวิละ ล ำจุล ฮวบเจริญ 2550 3 The Knowledge Center

6156 แกะรอยพงศำวดำรรำชธำนีกรุงศรีอยุธยำ ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ 2550 3 ไทยควอลอต้ีบุ๊คส์

6157 แกะรอยหมออ ำมหิต (พิมพ์คร้ังท่ี 1) เกอร์ริตเซ่น, เทสส์ 2550 1 น้ ำพุส ำนักพิมพ์

6158 แกะรอยหมออ ำมหิต (พิมพ์คร้ังท่ี 8) เกอร์ริตเซ่น, เทสส์ 2550 1 น้ ำพุส ำนักพิมพ์

6159 ใกล้ตัว โรบินสัน, ปีเตอร์ 2550 1 นกฮูก

6160 ไก่กับคน : จำกมุมมองชีวชำติพันธ์ุวิทยำ ฟุมิฮิโตะ, อะกิฌิโนะโนะมิยะ, เจ้ำชำย 2550 5 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  281         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6161 ขบวนกำรเด็ก. ชุดมิตรภำพในธรรมชำติ ดอกรัก 2550 1 ครอบครัว

6162 ขอบฟ้ำไม่ว่ำงเปล่ำ พรูลซ์, แอนนี 2550 1 บลิส พับลิชช่ิง

6163 ขอเป็นเจ้ำของ...ครอบครองรัก ญำมิวอำห์ 2550 1 แจ่มใส

6164 ขอเพียงใจยังมีรัก Gerrard, Nicci 2550 1 ตะวันส่อง

6165 ข้ำบดินทร์ วรรณวรรธน์ 2550 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

6166 ข้ำมสีทันดร กฤษณำ อโศกสิน. 2550 1 เพ่ือนดี

6167 ขุนช้ำงขุนแผน (ฉบับกำร์ตูน) สุภฤกษ์ บุญกอง 2550 1 สกำยบุ๊คส์

6168 เขียน พิมำน แจ่มจรัส 2550 5 แสงดำว

6169 เขียนแผ่นดิน เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. 2550 1 เก้ียว-เกล้ำ พิมพกำร

6170 เขียนฝันด้วยชีวิต ประชำคม ลุนำชัย. 2550 1 มติชน

6171 แขกในบ้ำนตัวเอง - 2550 1 นำคร

6172 คติชนกับกำรสร้ำงอัตลักษณ์ทำงชำติพันธ์ุของชำวไทล้ือ บ้ำนห้วยโก๋น อ ำเภอเฉลิม… พุ่มพวง อภิวงค์. 2550 1 -

6173 คติชนวิทยำ มัลลิกำ คณำนุรักษ์ 2550 3 โอเดียนสโตร์

6174 คติพจน์และค ำคม...สู่ควำมส ำเร็จ อ ำนำจ เจริญศิลป์ 2550 1 ศรีอนันต์กำรพิมพ์

6175 คนข้ำมฝัน ประชำคม ลุนำชัย. 2550 1 มติชน

6176 คนคุก สมบูรณ์ เตชะวงศ์ 2550 1 มติชน

6177 คนตัวเล็ก กนกพงศ์ สงสมพันธ์ุ 2550 2 นำคร

6178 คนห้ำแผ่นดิน : ประวัติศำสตร์ท่ียังมีชีวิต ปรำโมทย์ ประสำทกุล. 2550 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

6179 คมเข้ียวชีวิต วีฟเวอร์, วิล 2550 1 แพรวส ำนักพิมพ์

6180 ครูภำษำไทยของแผ่นดิน : พระอัจฉริยภำพทำงภำษำไทยในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว กำรประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรเฉลิม... 2550 2 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6181 คฤหำสน์รักฮำร์เปอร์. ตอนลิล่ีสีแดง โรเบิร์ตส์, นอร่ำ. 2550 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6182 คล่ืนถ่ีควำมเหงำ อิจิ, โอตสึ 2550 1 บลิส พับลิชช่ิง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  282         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6183 ควำมเป็นจริงกับจินตนำกำรในนวนิยำยของมำร์เกอริท ยูร์เซอนำร์ พวงครำม พันธ์บูรณะ. 2550 2 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

6184 ควำมรู้เร่ืองพระรำชพิธีประเพณีและพิธีกรรม เบญจมำส แพทอง 2550 1 ศยำม

6185 ควำมลับข้ำมทศวรรษ แมสสัน, โซฟี 2550 1 เมเป้ิล

6186 ควำมสัมพันธ์จีน-ไทย : โยงใยในลวดลำยประดับ สันติ เล็กสุขุม. 2550 5 เมืองโบรำณ

6187 ควำมสุขของกะทิ (พิมพ์คร้ังท่ี 42) งำมพรรณ เวชชำชีวะ. 2550 1 แพรว

6188 คำบสมุทรไทยในรำชอำณำจักรสยำม : ประวัติศำสตร์ตัวตนของภำคใต้สมัยอยุธยำถึง... - 2550 1 นำคร

6189 คำรำซำนเมืองมหัศจรรย์. ตอน เหนือจินตนำกำร โจนส์, วี.เอ็ม 2550 1 เมเป้ิล

6190 คิดไม่เหมือนใครคิดอย่ำงไรพูดอย่ำงน้ัน สนธิ ล้ิมทองกุล 2550 1 บ้ำนพระอำทิตย์

6191 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 1, ฆำตกรรมในตระกูลอินุงำมิ โยโคมิโซะ, เซชิ 2550 1 บลิส พับลิชช่ิง

6192 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 10, คฤหำสน์เขำวงกต โยโคมิโซะ, เซชิ 2550 1 บลิส พับลิชช่ิง

6193 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 2, หมู่บ้ำนแปดหลุดศพ โยโคมิโซะ, เซชิ 2550 1 บลิส พับลิชช่ิง

6194 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 3, บทเพลงปีศำจ โยโคมิโซะ, เซชิ 2550 1 บลิส พับลิชช่ิง

6195 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 4, ร่ำงทรงมรณะ โยโคมิโซะ, เซชิ 2550 1 บลิส พับลิชช่ิง

6196 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 5, คดีฆำตกรรมบนเกำะโกะกุมน โยโคมิโซะ, เซชิ 2550 1 บลิส พับลิชช่ิง

6197 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 6, เจดีย์สำมเศียร โยโคมิโซะ, เซชิ 2550 1 บลิส พับลิชช่ิง

6198 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 7, คดีฆำตกรรมเพลงเล่นลูกบอลปีศำจ โยโคมิโซะ, เซชิ 2550 1 บลิส พับลิชช่ิง

6199 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 8, อย่ำออกมำเดินตอนกลำงคืน (พิมพ์คร้ังท่ี 1) โยโคมิโซะ, เซชิ 2550 1 บลิส พับลิชช่ิง

6200 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 8, อย่ำออกมำเดินตอนกลำงคืน (พิมพ์คร้ังท่ี 5) โยโคมิโซะ, เซชิ 2550 1 บลิส พับลิชช่ิง

6201 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 9, ในห้องท่ีปิดตำย โยโคมิโซะ, เซชิ 2550 1 บลิส พับลิชช่ิง

6202 คึกฤทธ์ิกับประดิษฐกรรม"ควำมเป็นไทย". เล่ม 1, ยุคจอมพล ป. พิบูลสงครำม สำยชล สัตยำนุรักษ์ 2550 4 มติชน

6203 คึกฤทธ์ิกับประดิษฐกรรม"ควำมเป็นไทย". เล่ม 2, ยุคจอมพลสฤษด์ิถึงทศวรรษ 2530 สำยชล สัตยำนุรักษ์. 2550 3 มติชน

6204 คือเธอท่ีเปล่ียนฉัน แครอล โอทส์, จอยซ์ 2550 1 แพรวส ำนักพิมพ์
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หน้าท่ี  283         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6205 คุณแจ๋วอินเตอร์ ณำรำ 2550 1 สถำพรบุ๊คส์

6206 คุณหมอดูลิตเติล ลอฟทิง, ฮิวจ์ 2550 2 แพรวเยำวชน

6207 คู่มือกำรศึกษำไทยศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2550 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

6208 คู่มือลิขสิทธ์ิงำนวรรณกรรม กระทรวงพำณิชย์. กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ2550 9 กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ

6209 เคร่ืองดนตรีไทย อัษฎำวุธ สำคริก 2550 3 ส ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้

6210 เคร่ืองดนตรีและวงดนตรีไทย กฤชกร เพชรนอก 2550 1 สกำยบุ๊กส์

6211 เคร่ืองป้ันดินเผำและเคร่ืองเคลือบ : กับกำรพัฒนำกำรทำงเศรษฐกิจและสังคมของสยำม - 2550 1 มติชน

6212 เคร่ืองสูบน้ ำ บรรจง วรรธนะพงษ์ 2550 1 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6213 เคล็ดวิชำโคลง หนอนสุรำ 2550 2 ภำพพิมพ์

6214 โคลงเด่นในวรรณคดี วิมล กุณรำชำ 2550 3 แม่ค ำผำง

6215 โคลงโลกนิติ เดชำดิศร, สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอฯ 2550 2 อักษรเจริญทัศน์ อจท.

6216 ฆำตกรรมฆ่ำตัดตอน เทรซีย์, พี. เจ. 2550 1 เพิร์ล

6217 ฆำตกรรมท่ีแบล๊คด๊ัดลีย์ อัลลิงแฮ็ม, มำร์เจอรี 2550 1 รหัสคดี

6218 ฆำตกรรมในโรงเรียน จิโร, อำคำกะวำ. 2550 1 บลิส พับลิชช่ิง

6219 ฆำตกรรมหลังแผ่นฟิล์ม เอลตัน, เบน 2550 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6220 ฆ่ำเพรำะรัก คอร์นเวลล์, แพทริเซีย 2550 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

6221 งำนช่ำงของในหลวง - 2550 1 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6222 เงำะป่ำ อมตะรักแห่งล ำเนำไพร (ฉบับกำร์ตูน) ชลลดำ ชะบำงบอน 2550 1 สกำยบุ๊คส์

6223 เง่ือนหัวใจ อุณำกรรณ 2550 1 สถำพรบุ๊คส์

6224 จดหมำยถึงพ่อ คะซุมิ, ยูโมโตะ 2550 1 บลิส พับลิชช่ิง

6225 จดหมำยเหตุงำนเฉลิมพระเกียรติ ฉบับกำญจนำภิเษก - 2550 6 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6226 จดหมำยเหตุงำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว - 2550 6 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ
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หน้าท่ี  284         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6227 จดหมำยเหตุดนตรี 5 รัชกำล : งำนวิจัยเอกสำรและล ำดับเหตุกำรณ์พุทธศักรำช 2411-2549 พูนพิศ อมำตยกุล 2550 2 มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเรำะ (ศร ศิลปฯ

6228 จดหมำยเหตุรำยวันของสมเด็จพระบรมรำชปิตุลำธิบดี เจ้ำฟ้ำมหำวชิรุณหิศ มหำวชิรุณหิศ, สมเด็จพระบรมรำชปิตุลำ 2550 2 บรรณกิจ

6229 จอมใจจอมสังหำร เซียวเส็ก 2550 3 วิถีบูรพำ

6230 จอมป่วนหน้ำซ่ือ โกรแกน, จอห์น 2550 1 บลิส พับลิชช่ิง

6231 จอมวำยร้ำยในเปลือกไข่ โควิลล์, บรูซ 2550 1 เพนพ๊อกเกต

6232 จะตำมติดชิดเธอทุกชำติไป เลอวี, มำร์ก 2550 1 แพรวส ำนักพิมพ์

6233 จะเป็นพลเมืองดีหรือพ่อท่ีดี คริสตี, อกำทำ 2550 1 อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์

6234 จักรพรรดินีโหด หลินยู่ถัง 2550 1 มติชน

6235 จักรวรรดิโรมันและซีซำร์แม่ทัพผู้ย่ิงใหญ่ สึเนะโสะ, มุโรทำนิ 2550 1 อมรินทร์คอมมิกส์

6236 จำกเวทีละครสู่เวทีกำรวิจำรณ์ : รวมบทควำมวิชำกำร - 2550 1 ชมนำด

6237 จ้ิงจอกอหังกำร กิมย้ง 2550 2 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

6238 จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว กระทรวงวัฒนธรรม. กรมศิลปำกร. 2550 1 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6239 จีนโบรำณและจ๋ินซีฮ่องเต้ สึเนะโสะ, มุโรทำนิ 2550 1 อมรินทร์คอมมิกส์

6240 จุดเล็กเล็กบนคำบสมุทรมลำยู อภิชำติ จันทร์แดง, บรรณำธิกำร. 2550 1 สถำบันสันติศึกษำ ม.สงขลำนครินทร์

6241 จุมพิตรักจำกมัดดำเลน่ำ คำสเตลลำน่ี, คริสโตเฟอร์ 2550 1 มติชน

6242 เจ็ดวันเพ่ือหน่ึงนิรันดร เลอวี, มำร์ก 2550 1 แพรวส ำนักพิมพ์

6243 เจ้ำนำยชำวสยำม เอนก นำวิกมูล 2550 1 แสงดำว

6244 เจ้ำนำยเล็กๆ ยุวกษัตริย์ : พระรำชประวัติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวอำนันทมหิดล... กัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสฯ 2550 2 วงศ์จร

6245 เจ้ำนำยเล็กๆ ยุวกษัตริย์ : พระรำชประวัติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวอำนันทมหิดล... กัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสฯ 2550 3 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6246 เจ้ำพระยำทิพำกรวงศ์ (ข ำ บุนนำค) เสนำบดีนักปรำชญ์ เอนก นำวิกมูล 2550 1 แสงดำว

6247 เจ้ำพระยำอภัยรำชำสยำมมำนุกูลกิจ (คุสตำฟ โรลิน ยัคมินส์) - 2550 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

6248 เจ้ำสำวจอมเวทย์ อิบบอตสัน, อีวำ 2550 1 มติชน

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%87%E0%B8%81%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%87%20%3B%20%E0%B8%99.%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C%2C%20%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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หน้าท่ี  285         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6249 เจ้ำหงิญ บินหลำ สันกำลำคีรี. 2550 1 มติชน

6250 แจกัน : ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ - 2550 1 บริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

6251 แจ็ค ณ ขอบฟ้ำ เชษฐำ สุวรรณสำ 2550 1 นำนมีบุ๊คส์ทีน

6252 ฉลำดคิดคณิตศิลป์ ถนอมวงศ์ ล้ ำยอดมรรคผล 2550 2 กระดำษสำ

6253 ฉลำม ณัฐสวำสด์ิ หม้ันทรัพย์ 2550 1 ระหว่ำงบรรทัด

6254 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ด้ำนกำรส่ือสำร - 2550 1 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6255 โฉมหน้ำกรุงศรีอยุธยำ ปรำโมทย์ ทัศนำสุวรรณ 2550 1 อักษรโสภณ

6256 ช ช้ำง กับ ฅ ฅน ศรัณย์ ทองปำน. 2550 1 สำรคดี

6257 ชมัยภร แสงกระจ่ำง นักเขียน 15 รำงวัลวรรณกรรม"กว่ำจะเป็นนำงเอกตัวอักษร" - 2550 1 วสีครีเอช่ัน

6258 ชวนเด็กไทยให้เป็นนักอ่ำน 2 สุพรรณี วรำทร 2550 1 ส ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้

6259 ชวนพิศรวมบทควำมคัดสรรทำงภำษำและวรรณคดีไทยของผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชวนพิศ อิฐรัตน์- 2550 2 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6260 ชำดก 40 เร่ือง : จำกอดีตชำติของพระสัมมมสัมพุทธเจ้ำพร้อมหลักฐำนอ้ำงอิงจำกพระสูตร อ ำไพ สุจริตกุล 2550 2 ธรรมดำ

6261 ชำติไทย : ในทัศนะปัญญำชนหัวก้ำวหน้ำ โสภำ ชำนะมูล 2550 2 มติชน

6262 ชำร์ลี โบน. ตอนมนุษย์หมำป่ำ นิมโม, เจนน่ี. 2550 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6263 ชำวนำใจร้อน เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, 2550 1 โครงกำรส่งเสริมอำชีพตำมพระรำชด ำริ

6264 ชิงชัง จุฬำมณี 2550 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

6265 ช้ีค ประภัสสร เสวิกุล. 2550 1 อรุณ

6266 ชีวิตนอกวัง เน่ือง นิลรัตน์, ม.ล. 2550 2 ศรีสำรำ

6267 ชีวิตในวัง เน่ือง นิลรัตน์, ม.ล. 2550 2 ศรีสำรำ

6268 ชีวิตไม่สูญเปล่ำ ชำติ ภิรมย์กุล 2550 1 มติชน

6269 ชีวิตและงำนของสุนทรภู่ ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์ฯ 2550 3 องค์กำรค้ำของ สกสค.

6270 ช่ือดีมีชัยไปกว่ำคร่ึง พำทิศ กิตติสำระ 2550 1 อรัญญำ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6271 เชอรับ องค์กรลับยอดนักสืบ มิวชำมอร์, โรเบิร์ต 2550 1 เพิร์ล

6272 โชค ลำง ของขลัง อำรักษ์ สน่ัน ธรรมธิ 2550 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

6273 ซ้อน โคเบน, ฮำร์ลำน 2550 1 แพรวส ำนักพิมพ์

6274 เซเมียนน่ำ 1 : จอมรำชันย์พระจันทร์สีเพลิง Pimz, Lady 2550 1 สถำพรบุ๊คส์

6275 เซเมียนน่ำ 2 : ต ำนำนรักเทพธิดำกุหลำบป่ำ Pimz, Lady 2550 1 สถำพรบุ๊คส์

6276 แซมม่ี ฮิลล์ กอร์, คริสติน 2550 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6277 ด้นด้ันดุ่มเด่ียวคนเดียวแด จิตร ภูมิศักด์ิ 2550 1 ฟ้ำเดียวกัน

6278 ดนตรีจำกพระรำชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน - 2550 1 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง

6279 ดนตรีไทยเดิม อำนันท์ นำคคง 2550 2 ส ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้

6280 ดรำก้อนดิลิเวอร่ี. เล่ม 2 พัณณิดำ ภูมิวัฒน์. 2550 1 สถำพรบุ๊คส์

6281 ดวงใจแผ่นดิน - 2550 2 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6282 ด้วยรักบันดำลนิทำนสีขำว. เล่ม 2 อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ 2550 2 ฟรีมำยด์

6283 ดอกแก้ว สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ 2550 1 พิมพ์บูรพำ

6284 ดอกสร้อยสุภำสิต : แบบสอนอ่ำนจิตกระวีนิพนธ์ - 2550 2 กลุ่มประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำนปลัดฯ

6285 ด้ำยแดงรหัสรักปำฏิหำริย์ กิดเดนส์ 2550 1 มติชน

6286 ดำวเหนือ กุลธิดำ 2550 2 สถำพรบุ๊คส์

6287 ดินแดนมหัศจรรย์แห่งเวทมำยำ เนสบิต, อี. 2550 1 คลำสสิก

6288 ดิโอเมน. Omenrah ขนิษฐำ อยู่เจริญ. 2550 1 กู๊ดมอร์น่ิง

6289 เดือนช่วงดวงเด่นฟ้ำดำดำว วินทร์ เลียววำริณ. 2550 1 113

6290 แดนสวรรค์ โคจิ, ซุสุกิ 2550 1 บลิส พับลิชช่ิง

6291 โดมิโน : ปริศนำในห้องปิด วิสิทธ์ิ โพธิวัฒน์ 2550 1 ทิชำ

6292 โดโรธีกับพ่อมดแห่งออซ โบม, แอล.แฟรงก์ 2550 1 เรือนปัญญำ



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  287         .
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6293 ตบตำปัวโรต์ คริสตี, อกำทำ 2550 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

6294 ตรำประทับ : ตรำประจ ำตัวและเคร่ืองรำงยุคโบรำณ อำนันท์ นำคคง 2550 3 เมืองโบรำณ

6295 ตะวันเบิกฟ้ำ ปิยะพร ศักด์ิเกษม. 2550 3 อรุณ

6296 ตำมรอย 'สุนทรภู่' ไป 'ภูเขำทอง' สมบัติ ต้ังก่อเกียรติ. 2550 1 สุวีริยำสำส์น

6297 ตำมรอยเบ้ืองพระยุคลบำทพระบำทสมเด็จฯ พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ส. พลำยน้อย. 2550 2 มติชน

6298 ต ำนำนเจ้ำหญิงจำกดวงจันทร์และบันทึกกำรเดินทำงจำกเมืองโทะซะ อรรถยำ สุวรรณระดำ 2550 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

6299 ต ำนำนเทวำลิขิต. ภำคปฐมบทแห่งโชคชะตำ เดอะ เซรำฟิม 2550 1 คนรู้ใจส ำนักพิมพ์

6300 ต ำนำนนักสู้คู่มังกร 1. ตอนเอรำกอน เปำลินี, คริสโตเฟอร์ 2550 1 แพรวเยำวชน

6301 ต ำนำนลับขุมทรัพย์เทมปลำร์ เบอร์รี, สตีฟ 2550 1 แพรวส ำนักพิมพ์

6302 แต่ปำงบรรพ์ 1-2 บุญวรรณณี 2550 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

6303 โต๋เต๋ เรืองศักด์ิ ดวงพลำ 2550 1 มูลนิธิเด็ก

6304 ใต้ร่มไม้เล้ือย ปิยะพร ศักด์ิเกษม. 2550 1 พิมพ์ค ำ

6305 ทรำยสีเพลิง ปิยะพร ศักด์ิเกษม. 2550 1 พิมพ์ค ำ

6306 ทศชำติชำดก (ฉบับกำร์ตูน) ชลลดำ ชะบำงบอน. 2550 1 สกำยบุ๊กส์

6307 ท้องถ่ินสยำมยุคพระพุทธเจ้ำหลวง บ็อค, คำร์ล 2550 3 มติชน

6308 ทักษะกำรเขียนภำษำไทย ดวงใจ ไทยอุบุญ 2550 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

6309 ทำงทรำยใกล้ทะเลสำบ : อัตชีวประวัติช่วงแสวงหำมำยำชีวิตของเขมำนันทะ เขมำนันทะ. 2550 2 ช่ืนใจ

6310 ทำงเทวดำ-เทวำวำด แก้วเก้ำ. 2550 6 ทรีบีส์

6311 ทำงไร้ดอกไม้ ว. วินิจฉัยกุล. 2550 1 ทรีบีส์

6312 ทืวำรำตรีน้ีมำยำ ธิยดำ 2550 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

6313 ทุกข์หฤหรรษ์ เดือนวำด พิมวนำ. 2550 1 สำมัญชน

6314 ทุติยะวิเศษ บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. 2550 1 เคล็ดไทย
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6315 เทคนิคกำรเขียนและผลิตต ำรำ - 2550 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

6316 เทพเจ้ำแห่งส่ิงเล็ก ๆ รอย, อรุณธตี 2550 1 ส ำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

6317 เทพทลำยนภำ หวงอ้ี 2550 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

6318 เทพธิดำแห่งจันทรำ. เล่ม 1, ตอน ผู้พิทักษ์แห่งรัตติกำล ยูวิง, ลินน์ 2550 1 มติชน

6319 เทพธิดำแห่งจันทรำ. เล่ม 2, ตอน เล่ห์ลวงแห่งไฟเย็น ยูวิง, ลินน์ 2550 1 มติชน

6320 เทพนิยำยสองโลก โดโนฮิว, คีธ 2550 1 มติชน

6321 เทพรัตนวิศิษฏศิลป์ - 2550 1 กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงฯ

6322 เทลส์ ออฟ ดิ โอโตริ. เล่ม 4 (เล่มจบ) ส้ินเสียงปักก่ิง เฮิร์น, ลิอัน 2550 1 แพรวส ำนักพิมพ์

6323 เทศนำเสือป่ำและปลุกใจเสือป่ำ มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ 2550 2 เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปลัดเสือป่ำจัดพิมพ์

6324 เท่ียวบินยำมเช้ำ ชมัยภร แสงกระจ่ำง. 2550 1 แพรว

6325 โทษประหำร คอร์นเวลล์, แพทริเซีย 2550 1 นำนมีบุ๊คส์ไครม์แอนด์มิสทรี

6326 ไทยศึกษำ ฑิตฐิตำ นำคเกษม 2550 7 โอเดียนสโตร์

6327 ไทยสมัยโบรำณ : ถ่ินเดิมและน่ำนเจ้ำ วุฒิชัย มูลศิลป์. 2550 1 ชมรมเด็ก

6328 นเรศวรมหำรำช จอมกษัตริย์แห่งคำบสมุทรอินโดจีน (ฉบับกำร์ตูน) วิษณุ โชติธนำนุรักษ์ 2550 1 สกำยบุ๊กส์

6329 นวจันทรำ เมเยอร์, สเตเฟนี 2550 1 ปรำชญ์เปรียว

6330 นักดนตรีเถ่ือน เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, 2550 1 โครงกำรส่งเสริมอำชีพตำมพระรำชด ำริ

6331 นักเล่ำนิทำน นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว 2550 1 แพรวส ำนักพิมพ์

6332 นักศึกษำสำวยอดนักสืบ. ตอนเจ้ำสำวไร้เดียงสำ จิโร, อำคำกะวำ. 2550 1 เพ่ือนนักอ่ำน

6333 นักศึกษำสำวยอดนักสืบ. ตอนเจ้ำสำวลมกรด จิโร, อำคำกะวำ. 2550 1 เพ่ือนนักอ่ำน

6334 นักสืบพำยมะนำ ฟลุค, โจแอนน์ 2550 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6335 นำงฟ้ำมือใหม่ช่ือส้มแป้น ฮ. นิกฮูก้ี 2550 2 แสงดำว

6336 นำงมำรสวมปรำด้ำ ไวส์เบอร์เกอร์, ลอเรน. 2550 1 มติชน

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%3B%20%E0%B8%99.%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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6337 นำงสิบสอง พระรถ-เมธี ต ำนำนแห่งรักนิรันดร์ (ฉบับกำร์ตูน ) ชลลดำ ชะบำงบอน 2550 1 สกำยบุ๊คส์

6338 นำฎดุริยกำรล้ำนนำ สน่ัน ธรรมธิ 2550 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

6339 นำมำนุกรมวรรณคดีไทย. ชุดท่ี 1 : ช่ือวรรณคดี - 2550 1 มูลนิธิ

6340 นำย (เกือบ) ร้ำนกับยัย (แกล้ง) บ้ือ ป้ำหนอน 2550 1 แจ่มใส

6341 น้ ำแข็งยูนิตตรำควำยบิน (ป้ันน้ ำเป็นตัว ฉบับปรับปรุง) วินทร์ เลียววำริณ. 2550 3 113

6342 นิทรำชำคริต หน่ึงในนิทำนจำกอำหรับรำตรี (ฉบับกำร์ตูน) ชลลดำ ชะบำงบอน 2550 1 สกำยบุ๊คส์

6343 นิทำนกตัญญู เอกรัตน์ อุดมพร. 2550 1 พัฒนำศึกษำ

6344 นิทำนเกำหลี ส. พลำยน้อย. 2550 1 สถำพรบุ๊คส์

6345 นิทำนทำจิกิสถำนเร่ือง นกคำฮำ เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, 2550 1 โครงกำรส่งเสริมอำชีพตำมพระรำชด ำริ

6346 นิทำนธรรมะบันเทิง พิรพัฒน์ แก้วแสน 2550 1 พัฒนำศึกษำ

6347 นิทำนพ้ืนบ้ำนเดนมำร์ก ปรีชำ ดิลกวุฒิสิทธ์ิ 2550 1 สุวีริยำสำส์น

6348 นิทำนมำเลเซีย ส. พลำยน้อย. 2550 2 สถำพรบุ๊คส์

6349 นิทำนเร่ืองคนเล้ียงแกะ เสือและหมำจ้ิงจอก เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, 2550 1 โครงกำรส่งเสริมอำชีพตำมพระรำชด ำริ

6350 นิทำนลำว ส. พลำยน้อย. 2550 2 สถำพรบุ๊คส์

6351 นิทำนอินเดีย ส. พลำยน้อย. 2550 1 สถำพรบุ๊คส์

6352 นิทำนอีสป อีสป 2550 4 คีรีบูน

6353 นิทำนอีสปค ำกลอน 2007 : ชุดว่ำด้วยควำมดี ควำมงำมและควำมรัก ไพลิน รุ้งรัตน์ 2550 1 นะเพชรเผ็ดส ำนักพิมพ์

6354 นิมิตมำร แก้วเก้ำ. 2550 1 ทรีบีส์

6355 นิยำมรักหัวใจร็อค สิรินดำ 2550 1 แจ่มใส

6356 นิรำศนรินทร์ นรินทร์ธิเบศร์ (อิน), นำย. 2550 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

6357 เน้ือนำง กฤษณำ อโศกสิน. 2550 1 เพ่ือนดี

6358 แนวคิดและทฤษฎีกำรพัฒนำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว - 2550 2 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  290         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6359 ในร่มเงำวังสระปทุม เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, 2550 6 มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสำอัยยิกำเจ้ำ

6360 ในวำรวัน ปิยะพร ศักด์ิเกษม. 2550 1 อรุณ

6361 ในหลวงกับแหล่งน้ ำ รพช. - 2550 1 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6362 ในหลวงของปวงไทย โชติ ศรีสุวรรณ. 2550 2 สถำพรบุ๊คส์

6363 ในหลวงในดวงใจ พลำดิศัย สิทธิธัญกิจ 2550 2 ดีเอ็มจี

6364 บทกวีแห่งรักแท้ : วรรณกรรมแห่งควำมรักต ำนำนรักนิยำยรบอิงพงศำวดำรในรูปแบบ... ก้องภพ ร่ืนศิริ 2550 2 นัดพบ

6365 บนเส้นทำงสำยวรรณกรรม นำยำ 2550 1 เพ่ือนดี

6366 บริบทโลกในนวนิยำยเอกเร่ือง ส่ีแผ่นดิน ของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปรำโมช กำญจนำ วิชญำปกรณ์. 2550 1 -

6367 บ่วงหงส์ ก่ิงฉัตร 2550 1 อรุณ

6368 บัณณ์ดุรีย์ : วรรณคดีกับเพลง (ภำควรรณคดีไทยในเพลงไทยสำกล) วัฒนะ บุญจับ. 2550 2 กรมศิลปำกร

6369 บันทึกกำรเสด็จพระรำชด ำเนินพระรำชทำนกระแสพระรำชด ำริเร่ืองปัญหำกำรใช้ค ำไทย - 2550 1 รำชบัณฑิตยสถำน

6370 บันทึกของทูตญ่ีปุ่นผู้เห็นเหตุกำรณ์ปฏิวัติ 2475 กำรปฏิวัติและกำรเปล่ียนแปลงในประเทศ. ยำตำเบ, ยำสุกิจิ 2550 3 มติชน

6371 บันทึกควำมทรงจ ำ จงจิตรถนอม ดิศกุล, ม.จ., 2429-2521 2550 1 ศยำม

6372 บันทึกแด่นำงในฝัน ก้องภพ ร่ืนศิริ 2550 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

6373 บันทึกส่ีเท้ำจำกหัวใจผู้ไร้บ้ำน ซีเปีย 2550 1 พิมพ์บูรพำ

6374 บันเทิงคดีประเภทเร่ืองส้ัน สุทัศน์ วงศ์กระบำกถำวร 2550 3 โอเดียนสโตร์

6375 บัลลังก์แสงเดือน ปิยะพร ศักด์ิเกษม 2550 1 อรุณ

6376 บำงกะโพ้ง วินทร์ เลียววำริณ 2550 2 113

6377 บำงระจัน นักรบผู้กล้ำแห่งเมืองสิงห์บุรี (ฉบับกำร์ตูน) วิษณุ โชติธนำนุรักษ์ 2550 1 สกำยบุ๊คส์

6378 บำงส่ิงท่ีสุกสกำว กฤษกร วงค์กรวุฒิ 2550 1 พิมพ์บูรพำ

6379 บำทิสตำ ผ่ำตัดมรณะ ทำเครุ, ไคโด. 2550 1 แพรว

6380 บ้ำนของคนรัก นอม วิเศษสิงห์ 2550 1 แพรวส ำนักพิมพ์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  291         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6381 บ้ำนริมทะเล อัศศิริ ธรรมโชติ 2550 1 แพรวส ำนักพิมพ์

6382 บุญบรรพ์ ศรีฟ้ำ ลดำวัลย์. 2550 1 เพ่ือนดี

6383 บุพเพเล่ห์นำงฟ้ำ พันมัย 2550 1 กรีนมำยด์

6384 บุหลันรำยำ อำริตำ. 2550 1 ลีลำ

6385 เบ้ืองบนยังมีแสงดำว วินทร์ เลียววำริณ 2550 1 113

6386 แบบฝึกออกเสียง ร-ล และค ำควบกล้ ำ วิเชียร เกษประทุม. 2550 3 พัฒนำศึกษำ

6387 ปกิณกคดีประวัติศำสตร์ไทย - 2550 2 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์ฯ

6388 ปฏิบัติกำรดอกฟ้ำ จันทร์ประดิษฐ์ 2550 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

6389 ปฏิรูปต ำรวจฝันหรือจะเป็นจริง? วสิษฐ เดชกุญชร 2550 1 มติชน

6390 ปฐมบทดนตรีไทย พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ 2550 2 มหำวิทยำลัยศิลปำกร

6391 ปทำนุกรมอักษรย่อ พ.ศ. 2550 ตะวัน ทักษณำ 2550 1 สุวีริยำสำส์น

6392 ประกำศกำรพระรำชพิธี. เล่ม 1, 2 สมมตอมรพันธ์ุ, พระเจ้ำบรมวงศ์เธอฯ 2550 4 กรมศิลปำกร

6393 ประกำศิตจอมรำชันย์ ภำค 2 ภำคภพวิญญำณ มู-ซอง, อิม 2550 11 เดอะซัน พับลิชช่ิง

6394 ประตูสองบำน บำนหน่ึงดึง บำนหน่ึงผลัก ประภัสสร เสวิกุล. 2550 1 อรุณ

6395 ประเพณีไทย 4 ภำค ฐิติรัตน์ เกิดหำญ 2550 1 สกำยบุ๊กส์

6396 ประมวลค ำประกำศสดุดีพระเกียรติคุณพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช... - 2550 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

6397 ประมวลพระรำชด ำรัสดับวิกฤติชำติ รวบรวมโดย กองบรรณำธิกำร GPP 2550 2 กรีน-ปัญญำญำณ

6398 ประมวลภำพชุดประวัติศำสตร์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระบรมรำชินีนำถ... ทัศนำ ทัศนมิตร 2550 1 สยำมบันทึก

6399 ประมวลสำระชุดวิชำไทยศึกษำ. หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2550 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

6400 ประมวลสำระชุดวิชำไทยศึกษำ. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2550 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

6401 ประมวลสำระชุดวิชำศิลปะกับสังคมไทย. หน่วยท่ี 11-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2550 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

6402 ประมวลสำระชุดวิชำศิลปะกับสังคมไทย. หน่วยท่ี 1-5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2550 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A1%E0%B8%B9-%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%2C%20%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  292         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6403 ประมวลสำระชุดวิชำศิลปะกับสังคมไทย. หน่วยท่ี 6-10 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2550 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

6404 ประวัติกระทรวงเกษตรำธิกำร - 2550 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด็พับลิชช่ิง

6405 ประวัติควำมเป็นมำและพัฒนำกำรเคร่ืองจักรกล บรรจง วรรธนะพงษ์ 2550 1 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6406 ประวัติต้นรัชกำลท่ี 6 รำม วชิรำวุธ. 2550 1 มติชน

6407 ประวัติย่อของแทรกเตอร์ ฉบับยูเครน Lewycka, Marina 2550 1 มติชน

6408 ประวัติศำสตร์ไทย กิตติ ตันไทย 2550 1 ภำพพิมพ์

6409 ประวัติศำสตร์ไทย : ยุคกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ดนัย ไชยโยธำ 2550 2 โอเดียนสโตร์

6410 ประวัติศำสตร์ไทย : ยุคก่อนประวัติศำสตร์ถึงส้ินอำณำจักรสุโขทัย ดนัย ไชยโยธำ 2550 2 โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮ้ำส์

6411 ประวัติศำสตร์ไทย : ยุคอำณำจักรอยุธยำ ดนัย ไชยโยธำ 2550 2 โอเดียนสโตร์

6412 ประวัติศำสตร์ธรรมชำติและกำรเมืองแห่งรำชอำณำจักรสยำม (ในแผ่นดินสมเด็จพระนำ... แชรแวส, นิโกลำส์ 2550 1 ศรีปัญญำ

6413 ประวัติศำสตร์บอกเล่ำเมืองสงขลำในช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 (พ.ศ.2484-2488) เพียงแข พงษ์ศิริบัญญัติ. 2550 1 ภำพพิมพ์

6414 ประวัติศำสตร์เมืองนครศรีธรรมรำช ถนอม พูนวงศ์. 2550 2 โอเดียนสโตร์

6415 ประวัติศำสตร์ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ - 2550 1 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6416 ประสบกำรณ์กำรฟ้ืนฟูภำษำในประเทศไทยภำษำชอง จังหวัดจันทบุรี - 2550 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

6417 ปรำก... ณ ท่ีหน่ึงซ่ึงเรำรักกัน. เล่ม 1 อุน-ซุก, คิม. 2550 1 แจ่มใส

6418 ปรำรถนำแห่งจันทร์ เงำจันทร์ 2550 1 แพรวส ำนักพิมพ์

6419 ปรำสำทมืด จุลลดำ ภักดีภูมินทร์ 2550 1 เพ่ือนดี

6420 ปรำสำทเวทมนตร์ของฮำวล์ โจนส์, ไดอำน่ำ เวนน์ 2550 1 มติชน

6421 ปริทัศน์มวยไทย เขตร ศรียำภัย 2550 2 มติชน

6422 ปริศนำสมบัติอัศวิน คูรี, เรย์มอนด์ 2550 1 แพรวส ำนักพิมพ์

6423 ปริศนำโหด คอร์นเวลล์, แพทริเซีย 2550 1 นำนมีบุ๊คส์ไครม์แอนด์มิสทรี

6424 ป้ันนักคิดให้เป็นนักเขียน : ค่ำยเยำวชนนักเขียน หออัครศิลปิน รุ่นท่ี 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ2550 1 ส ำนักงำน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6425 ป่ำอำถรรพณ์ ชำลี เอียมกระสินธ์ุ 2550 1 บ้ำนหนังสือ

6426 ปีกแดง วินทร์ เลียววำริณ. 2550 1 113

6427 ปุยเมฆในกระจกเง ประภัสสร เสวิกุล. 2550 1 แพรวเยำวชน

6428 เปนดังฝร่ังตะวันตก : รวมบันทึกเหตุกำรณ์แลชำวยุโรปในสมัยรัชกำลท่ี 5 "..คุณควำมดีต้อง ณัฐนนท์ สอนพรินทร์ 2550 2 rePenthouse (e.magic club)

6429 เป็นฝนสู่ประชำจำกบิดำของแผ่นดิน - 2550 1 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6430 เปลือก จิรภัทร อังศุมำลี. 2550 2 มติชน

6431 เปิดโลกประวัติศำสตร์รัตนโกสินทร์ สุทธิ ภิบำลแทน 2550 1 อักษรเจริญทัศน์

6432 ผมมีควำมลับครับแม่ พิชิตะ 2550 1 ทิชำ

6433 ผลของกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยด้วยเทคนิคกำรคิดแบบหมวก 6 ใบ ท่ีมีต่อควำม… ทัศนีย์ หนูนำค. 2550 1 -

6434 ผลส้มสีน้ ำเงิน ทิวฟ้ำ ทัดตะวัน 2550 1 ปัณฑำ

6435 ผัดไทยไม่ใส่เส้น ชมัยภร แสงกระจ่ำง 2550 1 คมบำง

6436 ผีกับพุทธ : ศำสนำและควำมเช่ือในสังคมด่ำนซ้ำยดุลยภำพทำงจิตวิญญำณของชำวบ้ำน. - 2550 1 มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ุ

6437 ผีเส้ือ หวำงเหมิง 2550 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

6438 ผืนแพรแรทอง วันเนำว์ ยูเด็น. 2550 2 ส ำนักพิมพ์กุลสตรี

6439 ผู้ถูกร้องท่ี 1 เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 2550 1 บริษัท เก้ียว-เกล้ำ พิมพกำร จ ำกัด

6440 ผู้เย่ียมไข้ยำมวิกำล จิโร, อำคำกะวำ. 2550 2 เนช่ันบุ๊คส์

6441 ผู้หญิงกับบทบำทควำมเป็นแม่ในนวนิยำยไทย ต้ังแต่พ.ศ.2510-2546 พรธำดำ สุวัธนวนิช. 2550 1 -

6442 ฝนตกข้ีนฟ้ำ วินทร์ เลียววำริณ 2550 2 113

6443 ฝังเธอท่ีปลำยฟ้ำ ซินหรัน 2550 1 สันสกฤต

6444 พกหลักภำษำไทย ช่วงช้ันท่ี 1 : ตรงตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ป. 1-2-3 - 2550 1 สกำยบุ๊กส์

6445 พกหลักภำษำไทย ช่วงช้ันท่ี 2 : ตรงตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ป. 4-5-6 - 2550 1 สกำยบุ๊กส์

6446 พกหลักภำษำไทย ช่วงช้ันท่ี 3 : ตรงตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ม.1-2-3 - 2550 1 สกำยบุ๊กส์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6447 พจนำนุกรมเกำหลี-ไทย ไทย-เกำหลี วอน, แฮ ยอง 2550 1 อมรินทร์

6448 พจนำนุกรมไทย 1200 ส ำนวนชวนคิด สุภำษิต ค ำพังเพยและค ำอุปมำอุปไมย (ฉบับสมบูรณ์) อุทัย ไชยำนนท์. 2550 5 ทฤษฎี

6449 พจนำนุกรมไทยฉบับประกอบกำรเรียน - 2550 1 สกำยบุ๊กส์

6450 พจนำนุกรมภำษำโครำช เมตต์ เมตต์กำรุณ์จิต. 2550 2 sunprinting

6451 พจนำนุกรมศัพท์วรรณกรรมไทยภำคฉันทลักษณ์ รำชบัณฑิตยสถำน. 2550 3 รำชบัณฑิตยสถำน

6452 พจนำนุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยอยุธยำ อนิรุทธค ำฉันท์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน 2550 2 รำชบัณฑิตยสถำน

6453 พ้นบ่วงมำร เฟรนซ์, นิกซ่ี 2550 1 มติชน

6454 พรหมชำติล้ำนนำ สน่ัน ธรรมธิ 2550 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

6455 พระเจ้ำตำกสินมหำรำชแห่งชำติไทย ส. พลำยน้อย. 2550 1 สถำพรบุ๊คส์

6456 พระเจ้ำอยู่หัวของฉัน จิรำธร จิรประวัติ, ม.ล. 2550 1 ศรีสำรำ

6457 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวกับกองทัพไทย ในโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ - 2550 1 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6458 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวกับกำรพัฒนำกำรเกษตรไทย - 2550 2 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6459 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวกับรัฐสภำ - 2550 2 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6460 พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวร ำลึก ชำลี เอียมกระสินธ์ุ. 2550 1 เอ่ียมกระสินธ์ุ

6461 พระพิฆเนศมหำเทพฮินดูชมพูทวีปและอุษำคเนย์ ไรท, ไมเคิล. 2550 2 มติชน

6462 พระมำลัยค ำหลวง ธรรมธิเบศ, เจ้ำฟ้ำ 2550 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

6463 พระรำชพงษำวดำร ฉบับพิมพ์ ร.ศ. 120. เล่ม 1-3 - 2550 3 มติชน

6464 พระรำชพิธีสิบสองเดือน. เล่ม 1 จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ 2550 2 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

6465 พระรำชหัตถเลขำภำษำอังกฤษในพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว จอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ, 2347-24112550 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

6466 พระรำชำชำวนำ โทลคีน, เจ อำร์. อำร์. 2550 1 แพรวส ำนักพิมพ์

6467 พระสุธน-มโนรำห์ อมตะรักข้ำมภพ (ฉบับกำร์ตูน) ชลลดำ ชะบำงบอน 2550 1 สกำยบุ๊คส์

6468 พระอภัยมณี (ฉบับกำร์ตูน) สุภฤกษ์ บุญกอง 2550 1 สกำยบุ๊คส์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6469 พระอภัยมณี...มำจำกไหน? ทศพร วงศ์รัตน์ 2550 2 คอมฟอร์ม

6470 พระอุบำลีคุณูปมำจำรย์ สิริจนฺโท (จันทร์) นักปรำชญ์จำกแดนอีสำน เอนก นำวิกมูล 2550 2 แสงดำว

6471 พริตต้ี เวสเตอร์เฟลด, สก็อตต์ 2550 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6472 พลังงำนทดแทนเอทำนอลและไบโอดีเซล - 2550 1 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6473 พ่อค้ำชำวสยำม เอนก นำวิกมูล 2550 2 แสงดำว

6474 พัฒนำทักษะภำษำพัฒนำควำมคิดด้วยกิจกรรมกำรเล่นประกอบกำรสอนภำษำไทย อัจฉรำ ชีวพันธ์ 2550 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

6475 พันหน่ึงทิวำ มูลนิธิเสฐียรโกเศศนำคะประทีป. 2550 1 พิมพ์ค ำ

6476 พำยุรัก มรสุมชีวิต ประชำคม ลุนำชัย. 2550 1 มติชน

6477 พิชิตทรชน คริสตี, อกำทำ 2550 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

6478 พิธีกรคอร์สเร่งรัด ปนัดดำ วงศ์ผู้ดี 2550 2 วันว่ำง

6479 พิธีกรรมและควำมเช่ือกำรปลูกเรือนล้ำนนำ สน่ัน ธรรมธิ 2550 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

6480 พิธีต่ำงๆ ในสำส์นสมเด็จ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงำนพระรำชทำนเพลิงศพ นำงสุดำ ธนรักษ์ นริศรำนุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้ำบรมฯ 2550 3 แพรวส ำนักพิมพ์

6481 พินิจไทยไตรภำค - 2550 4 สถำบันไทยศึกษำ จุฬำลงกรณ์ฯ

6482 พิษรักช็อกโกแลต เดวิดสัน, ไดแอน มอตต์ 2550 1 มติชน

6483 พิษรักมรณะ คริสตี, อกำทำ 2550 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

6484 พิษสวำทอสูร โฮลท์, วิคตอเรีย. 2550 2 เพ่ือนดี

6485 พิษหยดสุดท้ำย มนันยำ 2550 1 สำมสี

6486 พ่ีน้องท้ังห้ำกับเคร่ืองรำงวิเศษ เนสบิต, อี. 2550 1 คลำสสิก

6487 พ่ีน้องท้ังห้ำกับภูตวิเศษ เนสบิต, อี. 2550 1 คลำสสิก

6488 พูดอย่ำงฉลำด : คู่มือพัฒนำทักษะกำรพูดอย่ำงชำญฉลำด ยุดำ รักไทย 2550 3 บิสคิต

6489 เพนดรำกอน. เล่ม 2 : นครสำบสูบแห่งฟำร์ แมคเฮล, ดี. เจ. 2550 2 เรือนปัญญำ

6490 เพนดรำกอน. เล่ม 3 : สงครำมนิรันดร์ แมคเฮล, ดี. เจ. 2550 1 เรือนปัญญำ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6491 เพรงสนธยำ พงศกร 2550 1 เพ่ือนดี

6492 เพลงคนบ้ำ ศักด์ิสิริ มีสมสืบ. 2550 1 สำมัญชน

6493 เพลงดูควำย เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, 2550 1 โครงกำรส่งเสริมอำชีพตำมพระรำชด ำริ

6494 เพลงตำดีมือแป เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, 2550 1 โครงกำรส่งเสริมอำชีพตำมพระรำชด ำริ

6495 เพลงนอกศตวรรษ เอนก นำวิกมูล 2550 1 มติชน

6496 เพลงพรหม ว. วินิจฉัยกุล. 2550 1 ทรีบีส์

6497 เพลงพ้ืนบ้ำน เอนก นำวิกมูล. 2550 2 ส ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้

6498 เพลงลูกกรุง ไพบูลย์ ส ำรำญภูติ. 2550 1 ส ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้

6499 เพลงลูกทุ่ง เจนภพ จบกระบวนวรรณ 2550 1 ส ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้

6500 เพ่ือนสนิทคิดไม่ซ่ือ เชปเพิร์ด, ซำรำ 2550 1 บลิส พับลิชช่ิง

6501 ไพรผำด ำ ชำลี เอ่ียมกระสินธ์ุ. 2550 4 บ้ำนหนังสือ

6502 ฟองเวลำ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2550 1 สำมัญชน

6503 ฟังเสียงดอกไม้ทักทำย รอมแพง อริยมำศ 2550 1 แพรวส ำนักพิมพ์

6504 ฟ้ำกลำงใจ ปรำณธร 2550 1 แจ่มใส

6505 ฟ้ำจรดทรำย โสภำค สุวรรณ. 2550 1 รวมสำส์น

6506 แฟร่ีวอร์. มหำสงครำมแห่งอำณำจักรแฟร่ี เบรนแนน, เฮอร์บี 2550 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6507 ไฟใต้ฤำจะดับ ศรีศักร วัลลิโภดม 2550 1 มติชน

6508 ไฟฝันวันรัก ณำรำ 2550 1 สถำพรบุ๊คส์

6509 ภัยฝร่ัง สมัยพระน่ังเกล้ำฯ บัณฑิต ล่ิวชัยชำญ 2550 4 มติชน

6510 ภำษำไทย 1 พงศ์เกษม สนธิไทย 2550 2 โอเดียนสโตร์

6511 ภำษำพำเพลิน ประถมศึกษำปีท่ี 1. เล่ม 2 พันธมำศ 2550 1 ธำรปัญญำ

6512 ภำษำพำสงสัย ? นววรรณ พันธุเมธำ. 2550 2 พัฒนำศึกษำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  297         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6513 ภำษำหัวใจ - 2550 2 มูลนิธิเด็ก

6514 ภูมิปัญญำตำยำย มำนพ แก้วสนิท. 2550 1 สุวีริยำสำส์น

6515 ภูมิปัญญำไทย ปรำณี ตันตยำนุบุตร 2550 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

6516 มนต์เสน่ห์แห่งลูกปัด เกษม (น้ำนู) ลมัยกุล 2550 1 มติชน

6517 มหกรรมในท้องทุ่ง อัศศิริ ธรรมโชติ. 2550 1 แพรวส ำนักพิมพ์

6518 มหันตภัยแห่งสร้อยพลังจิต โควิลล์, บรูซ 2550 1 เพนพ๊อกเกต

6519 มหัศจรรย์ย้อนเวลำตำมหำหัวใจ คอลแกน, เจนน่ี 2550 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6520 มหำเทพองค์ส ำคัญ เศรษฐมันตร์ กำญจนกุล. 2550 1 เศรษฐศิลป์

6521 มหำรัตนพิมพวงศ์ ค ำฉันท์ : ต ำนำนพระแก้วมรกตฉบับสมบูรณ์ ชูชำติ ชุ่มสนิท 2550 1 มติชน

6522 มองเร่ืองให้เห็นภำพ : ภำพสะท้อนสังคมและโลกทัศน์นักเขียน เกศินี จุฑำวิจิตร. 2550 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม

6523 มำรยำทไทย วัลดำ สุวรรณนภำศรี 2550 2 เพชรกะรัต

6524 มำลัยท่ีปลำยทำง นำยำ 2550 1 เพ่ือนดี

6525 มำลัยน้ ำใจ 2 สมบัติ ก่ิงกำญจนวงศ์ 2550 2 แกรนด์พร้ินต้ิงแอนด์เลเบล

6526 มิเกะเนะโกะ โฮล์มส์ แมวสำมสียอดนักสืบ. ตอน เมอร์รี คริสต์มำส จิโร, อำคำกะวำ 2550 1 บลิส พับลิชช่ิง

6527 มิเกะเนะโกะ โฮล์มส์ แมวสำมสียอดนักสืบ. ตอนชมรมวิญญำณคนเถ่ือน จิโร, อำคำกะวำ 2550 1 บลิส พับลิชช่ิง

6528 มิถิลำ-เวสำลี ว. วินิจฉัยกุล 2550 1 ทรีบีส์

6529 มูซำชิฉบับท่ำพระจันทร์ สุวินัย ภรณวลัย 2550 1 โครงกำรจัดพิมพ์คบไฟ

6530 เมดูซำ...ของขวัญจำกสำยน้ ำ ภำณุมำศ ภูมิถำวร. 2550 1 ม่ิงมิตร

6531 เมียซำมูไร ยศ สันตสมบัติ, [แปลและเรียบเรียง] 2550 1 โอซีที

6532 เมืองคนเด็ก ปรีดำ อัครจันทโชติ 2550 1 แพรวเยำวชน

6533 เมืองมนตรำ สมศักด์ิ มหำมงคล 2550 3 มูลนิธิเด็ก

6534 เม่ือรักเดินทำง ชลิงค์, เบิร์นฮำร์ด 2550 1 มติชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  298         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6535 แม้ควำมตำยก็มิอำจพรำก สปำร์กส์, นิโคลัส 2550 1 มติชน

6536 แมงมุมมอง พรชัย แสนยะมูล 2550 1 ไม้ยมก

6537 แม่เล้ำ โกลด์เดน, อำร์เทอร์ เอส 2550 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ

6538 แม่เล่ำให้ฟัง : พระรำชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี พ.ศ.2443-2481 กัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชฯ 2550 2 ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์

6539 โมบีด้ิก : วำฬมหำภัย เมลวิลล์, เฮอร์แมน 2550 1 คีรีบูน

6540 ไม่ใช่กวีนิพนธ์จำกชำยป่ำอำรยธรรม ไพวรินทร์ ขำวงำม 2550 1 นำคร

6541 ไม่รู้ โคเบน, ฮำร์ลำน 2550 1 แพรวส ำนักพิมพ์

6542 ไม่สวยแต่เลือกได้ กรูเนนเฟลเดอร์, คิม 2550 2 บลิส พับลิชช่ิง

6543 ยอดดำรำตลกหนังตะลุง กล่ิน คงเหมือนเพชร 2550 1 ชมรมเด็ก

6544 ยอดรักบุรุษทมิฬ - 2550 1 พำเพลิน

6545 ยอพระเกียรติท่ัวหล้ำ ใต้ร่มพระบำรมี 104 ปี กรมชลประทำน - 2550 1 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6546 ยำแก้สมองผูกตรำควำยบิน วินทร์ เลียววำริณ 2550 1 113

6547 ย่ำมวิเศษ โชติ ศรีสุวรรณ. 2550 1 สถำพรบุ๊คส์

6548 ย่ ำย่ำงหนทำงไทย ของ ส. ศิวรักษ์ : จำกเมืองกรุงถึงภูธรใน 4 ทศวรรษท่ีผ่ำนมำ - 2550 1 ศึกษิตสยำม

6549 ร่มมฤตยู ตังฮึงแป๊ะ 2550 4 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

6550 รวมควำมรู้ในกำรใช้ภำษำไทย รำชบัณฑิตยสถำน. 2550 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์ดับลิชช่ิง

6551 รวมบทอำศิรวำทในรอบครองรำชย์ 60 ปี - 2550 2 มูลนิธิศิลปินแห่งชำติ

6552 รวมพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ฐิติรัตน์ เกิดหำญ 2550 5 สกำยบุ๊กส์

6553 รวมเร่ืองส้ันไทยในเวียดนำม : นำงฟ้ำในดวงจันทร์ ทัศนำวดี 2550 1 แม่โพสพ

6554 รหัสพระกำฬ โรลลินส์, เจมส์ 2550 1 นำนมีบุ๊คส์ไครม์แอนด์มิสทรี

6555 ร้อยแปด (108) ค ำไทยท่ีมักใช้ผิด ธนู ทดแทนคุณ 2550 4 สกำยบุ๊คส์

6556 รอยรักแรงแค้น - 2550 1 แก้วกำนต์

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%8A%E0%B8%B0%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  299         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6557 ระบบกำรวิเครำะห์กำรออกเสียง "ร" และ "ล" โกวิทย์ พันธ์ุครู. 2550 1 -

6558 ระบ ำแห่งควำมตำย ดีเวอร์, เจฟเฟอรีย์ 2550 1 เพิร์ล

6559 ระเบิดมหำประลัย กิดเดนส์ 2550 1 มติชน

6560 รักคร้ังสุดท้ำย ชำติ ภิรมย์กุล 2550 1 แสงดำว

6561 รักเธอ...Super model สิรินดำ 2550 1 แจ่มใส

6562 รัสปูตินกับโศกรำฏกรรมแห่งรำชส ำนักรัสเซีย - 2550 1 อีคิวพลัส

6563 รำกเหง้ำบรรพชนคนไทย : พัฒนำกำรทำงวัฒนธรรมก่อนประวัติศำสตร์ สุรพล นำถะพินธุ 2550 1 มติชน

6564 รำชวลี พิมำน แจ่มจรัส. 2550 2 แสงดำว

6565 รำชำศัพท์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน 2550 2 รำชบัณฑิตยสถำน

6566 รำชำศัพท์ ฉบับสมบรูณ์ : และพระรำชประวัติ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลย... วิเชียร เกษประทุม. 2550 3 พัฒนำศึกษำ

6567 รำชำศัพท์ภำคสมบูรณ์ สุทธิ ภิบำลแทน. 2550 1 อักษรวัฒนำ

6568 รำโมนำรักพ่ี : น้องอย่ำงน้ีก็มีด้วย เคลียรี, บีเวอร์ลี. 2550 1 แพรวส ำนักพิมพ์

6569 รำยงำนวิจัยเร่ืองตำมรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : มุมมองจำก... มำลินี คัมภีรญำณนนท์ 2550 1 มหำวิทยำลัยศิลปำกร

6570 รำหูอมจันทร์เพ่ือนท่ีรักกันมำกท่ีสุด - 2550 1 นำคร

6571 รู้ไว้ใช่ว่ำ(ไม่ต้อง)ใส่บ่ำแบกหำม นำยกวน 2550 1 กัมบ้ี

6572 เรียนรู้จำกพระเจ้ำอยู่หัว ครำเมส, แมนเฟรด 2550 2 Interspa

6573 เร่ืองเท่ียวท่ีต่ำง ๆ. ภำค 1-5 - 2550 3 กรมศิลปำกร

6574 เร่ืองบำงเร่ืองเหมำะท่ีจะเป็นเร่ืองจริงมำกกว่ำ จ ำลอง ฝ่ังชลจิตร. 2550 2 แมวบ้ำน

6575 เร่ืองลับท่ีดรำก้อน คำเฟ่ เบทส, จูด้ี ฟอง 2550 1 สันสกฤต

6576 เร่ืองเล่ำคร้ังกรุงเก่ำ. เล่ม 2, ตอนยึดบ้ำนครองเมืองสร้ำงข่ือแปในจำรึกสยำม : ยุคสมัย... ภำสกร วงศ์ตำวัน 2550 2 สยำมบันทึก

6577 เร่ืองเล่ำจำกคุณปู่...ภำคกลำง อำนนท์ อำทิตย์อุทัย 2550 2 แสงดำว

6578 เร่ืองเล่ำจำกคุณปู่...ภำคใต้ อำนนท์ อำทิตย์อุทัย 2550 2 แสงดำว
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  300         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6579 เร่ืองเล่ำจำกคุณปู่...ภำคเหนือ อำนนท์ อำทิตย์อุทัย 2550 2 แสงดำว

6580 เร่ืองเล่ำจำกคุณปู่...ภำคอีสำน อำนนท์ อำทิตย์อุทัย 2550 2 แสงดำว

6581 เร่ืองเล่ำจำกมหำกำพย์มหำภำรตะ : ตอนก ำเนิดพ่ีน้องเกำรพและปำณฑพ วีระ ธีรภัทร. 2550 2 โรมิน

6582 เร่ืองเล่ำมหำสนุกจำกทุ่งหญ้ำสีเขียว. ตอนกระต่ำยน้อยเจ้ำปัญญำ เบอเกตส์, ธอร์นทัน ดับบลิว 2550 1 คีรีบูน

6583 เร่ืองเล่ำมหำสนุกจำกบึงย้ิมแย้ม. ตอนกบเฒ่ำผจญภัย เบอเกตส์, ธอร์นทัน ดับบลิว 2550 1 คีรีบูน

6584 เร่ืองเล่ำมหำสนุกจำกป่ำสีเขียว. ตอนหมีหนุ่มจำกป่ำใหญ่ เบอเกตส์, ธอร์นทัน ดับบลิว 2550 1 คีรีบูน

6585 เร่ืองส้ันท่ีฉันคิด  อุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี 2550 2 ศูนย์ประสำนงำน กองงำนในพระองค์

6586 เร่ืองส้ันในบ้ำนสำนรักชุดคนเก่งหัวใจแกร่ง ปอง 2550 1 โรงพิมพ์ภำพพิมพ์

6587 เร่ืองส้ันศตวรรษ มนัส จรรยงค์ : 15 รสบทประพันธ์ของรำชำเร่ืองส้ันไทย มนัส จรรยงค์. 2550 1 มติชน

6588 เรือนนพเก้ำ แก้วเก้ำ. 2550 1 ทรีบีส์

6589 เรือนไม้สีเบจ ว. วินิจฉัยกุล. 2550 1 ทรีบีส์

6590 เรือนศิรำ ปิยะพร ศักด์ิเกษม. 2550 1 พิมพ์ค ำ

6591 เรือพระรำชพิธี : กระบวรพยุหยำตรำทำงชลมำรค ส. พลำยน้อย 2550 1 ดอกหญ้ำ

6592 เรือพระรำชพิธีและเห่เรือมำจำกไหน?เม่ือไร? - 2550 8 มติชน

6593 แรมพิศวำส บุตรดี 2550 1 บูลเบลล์เพรส

6594 โรงรับจ ำน ำหมำยเลข 8 ซิต้ำ, ลอว์ 2550 1 นำนมีบุ๊คส์เอโนเวล

6595 โรงเรียนท่ีเงียบท่ีสุดในโลก ฟ้ำ พูลวรลักษณ์ 2550 2 ใบไม้สีเขียว

6596 โรงเรียนนักเขียน เพลินตำ 2550 1 บ้ำนหนังสือ

6597 โรงเรียนปีศำจ Lhang, Chang Ui 2550 1 Devilbooks

6598 โรเมโอและจูเลียต : เร่ืองละครสดดใจ เชกส์เปียร์, วิลเลียม. 2550 2 อักษรเจริญทัศน์

6599 ฤำจะซับแต่ภำพซ้อนท่ีอ่อนไหว สิริมำ อภิจำริน 2550 2 อรุณ

6600 ฤำษีกลำงกรุง กิติยำ สุวรรณ 2550 1 Novelty publishing
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  301         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6601 ลักษณะค ำประพันธ์ไทย (ฉันทลักษณ์) วิเชียร เกษประทุม. 2550 3 พัฒนำศึกษำ

6602 ลักษณะเด่นในนวนิยำยของปิยะพร ศักด์ิเกษม ภพ สวัสดี. 2550 1 -

6603 ลัดขอบฟ้ำตำมหำรัก โซอ้ี 2550 1 แจ่มใส

6604 ลำงมำยำ ชลนิล 2550 1 คณะบุคคลส ำนักพิมพ์นวนิยำยบำงกอก

6605 ลำยลักษณ์แห่งกำรวิจำรณ์. เล่ม 2 : รวมบทวิจำรณ์ร่วมสมัย - 2550 2 ชมนำด

6606 ล้ินชักภำพเก่ำ เอนก นำวิกมูล 2550 1 สำยธำร

6607 ล้ินชักแห่งควำมทรงจ ำ อิทธิวัฐก์ สุริยมำตย์ 2550 3 มูลนิธิเด็ก

6608 ลิเวีย ฯคีตกำล. 2550 1 สถำพรบุ๊คส์

6609 ลุงนะเล่ำนิทำน. ชุดท่ี 1 : รวมนิทำน 62 เร่ือง ชนะลักษณ์ ทัพมำลี 2550 2 ประดิษฐ์ชัย พับบริสช่ิง กรุ๊ป

6610 ลูกอีสำน ค ำพูน บุญทวี 2550 1 โป๊ยเซียน

6611 เล่ห์กลมนต์หัวใจ ภูเทียมฟ้ำ. 2550 1 พลอยชมพู

6612 เล่ำขำนต ำนำนใต้ - 2550 2 ศูนย์ศึกษำและพัฒนำสันติวิธี (ศพส.)

6613 เล่ำขำนต ำนำนศำลำยำ - 2550 1 คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

6614 เล่ำเร่ืองขุนช้ำงขุนแผน ฉบับสมบูรณ์ ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ. 2550 1 พิมพ์ค ำ

6615 เล่ำเร่ืองไตรภูมิพระร่วง ทัศนศึกษำสำมโลก (ฉบับกำร์ตูน) ชลลดำ ชะบำงบอน 2550 1 สกำยบุ๊คส์

6616 โลกของน้ ำ - 2550 1 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6617 โลกในดวงตำข้ำพเจ้ำ มนตรี ศรียงค์ 2550 1 สำมัญชน

6618 โลกใบใหม่ในป่ำหลังบ้ำน ครีช, ชำรอน 2550 1 มติชน

6619 วงศำคณำญำติ ว. วินิจฉัยกุล. 2550 1 ทรีบีส์

6620 วงแหวนอสูรกำย โควิลล์, บรูซ 2550 1 เพนพ๊อกเกต

6621 วรรคทองในวรรณคดี อำจิณ จันทรัมพร. 2550 5 แม่ค ำผำง

6622 วรรณกรรมท้องถ่ินไทย กตัญญู ชูช่ืน 2550 2 โอเดียนสโตร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  302         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6623 วรรณคดีทัศนำ - 2550 2 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

6624 วรรณคดีไทยใช้ N-E-T - 2550 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

6625 วัคซีนมรณะ พัลเมอร์, ไมเคิล 2550 1 เกรทพับลิชช่ิง

6626 วัฒนธรรมกำรส่ือสำรและอัตลักษณ์ จุฑำพรรธ์ (จำมจุรี) ผดุงชีวิต 2550 6 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

6627 วัฒนธรรมทำงภำษำ ประภำศรี สีหอ ำไพ 2550 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

6628 วัฒนธรรมบันเทิงในชำติไทย : กำรเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมควำมบันเทิงในสังคมกรุงเทพ ภัทรวดี ภูชฎำภิรมย์ 2550 2 มติชน

6629 วิจำรณ์ร้ือวิจำรณ์ : ต ำนำนวรรณคดีวิจำรณ์แนวร้ือสร้ำงและสืบสำน ชลธิรำ สัตยำวัฒนำ. 2550 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

6630 วิทยำศำสตร์และไสยศำสตร์ในนวนิยำยไทยร่วมสมัย พรวิภำ วัฒรัชนำกูล 2550 1 -

6631 วิวัฒนำกำรลำยไทย น. ณ ปำกน้ ำ. 2550 2 เมืองโบรำณ

6632 วิวัฒนำกำรอักษรและอักขรวิธีไทย อิงอร สุพันธ์ุวณิช 2550 3 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำฯ

6633 วีรกรรมท ำเพ่ือเงิน. ภำค 6 อีวำโนวิช, เจเน็ท 2550 1 บลิส พับลิชช่ิง

6634 วีรชนคนไทย (ฉบับกำร์ตูน) วิษณุ โชติธนำนุรักษ์ 2550 1 สกำยบุ๊คส์

6635 วุ่นนักสะดุดรักเจ้ำพ่อ เวียงแก้ว 2550 1 ไฟน์ บุ๊ค

6636 วุ่นนักหลงรักเจ้ำชำยเงือก สะมะเรีย 2550 1 สถำพรบุ๊คส์

6637 เวตำล ปีศำจช่ำงเจรจำกับนิทำน 25 เร่ือง (ฉบับกำร์ตูน) ชลลดำ ชะบำงบอน 2550 1 สกำยบุ๊คส์

6638 เวนิสวำณิช เชือดเน้ือช ำระหน้ี (ฉบับกำร์ตูน) ชลลดำ ชะบำงบอน 2550 1 สกำยบุ๊คส์

6639 แวววัน โบต๋ัน. 2550 1 สุวีริยำสำส์น

6640 ไวรัสมฤตยู คอร์นเวลล์, แพทริเซีย 2550 1 นำนมีบุ๊คส์ไครม์แอนด์มิสทรี

6641 ศพข้ำงบ้ำน สรจักร 2550 1 มติชน

6642 ศรีธนญชัย จอมคนเจ้ำปัญญำ (ฉบับกำร์ตูน) สุภฤกษ์ บุญกอง 2550 1 สกำยบุ๊กส์

6643 ศรีปรำชญ์ อหังกำรกวี (ฉบับกำร์ตูน) ชลลดำ ชะบำงบอน 2550 1 สกำยบุ๊คส์

6644 ศักด์ิศรีและควำมอับอำยในวรรณกรรมไทย กุสุมำ รักษมณี 2550 4 แม่ค ำผำง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  303         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6645 ศัพทำนุกรมโบรำณคดี - 2550 1 ส ำนักโบรำณคดี กรมศิลปำกร

6646 ศัสตรำประกำศิต หมอกมุงเมือง 2550 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

6647 ศำนตำรำม โรเบิร์ตส์, เกรกอร่ี เดวิด 2550 1 สันสกฤต

6648 ศำสตร์และศิลป์แห่งกำรต้ังช่ือ : แนะวิธีต้ังช่ือตำมหลักทักษำและตำมต ำรำเลขศำสตร์ เสฐียรพงษ์ วรรณปก 2550 1 ระฆังทอง

6649 ศำสตร์แห่งควำมหดหู่และส้ินหวัง (โลกน้ีไม่มีอะไรฟรี ภำค 6) วรำกรณ์ สำมโกเศศ 2550 1 มติชน

6650 ศิลปไทย เสน่ห์ หลวงสุนทร 2550 1 วำดศิลป์

6651 ศิลป์แผ่นดิน - 2550 2 โรงพิมพ์ตะวันออก

6652 ศิลปะกำรปิดทอง เศรษฐมันตร์ กำญจนกุล. 2550 3 เศรษฐศิลป์

6653 ศิลปะอยุธยำ : งำนช่ำงหลวงแห่งแผ่นดิน สันติ เล็กสุขุม. 2550 1 เมืองโบรำณ

6654 ศิลปำกร ปีท่ี 1 เล่ม 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2500 - 2550 1 กรมศิลปำกร

6655 ศิลปำกร ปีท่ี 1 เล่ม 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2500 - 2550 1 กรมศิลปำกร

6656 ศิลปำกร ปีท่ี 1 เล่ม 3 กันยำยน พ.ศ. 2500 - 2550 1 กรมศิลปำกร

6657 ศิลปินแห่งชำติ พ.ศ. 2546-2548 สมบัติ จ ำปำเงิน. 2550 1 สุวีริยำสำส์น

6658 ศึกรบบัลลังก์รัก คิซำระ 2550 1 ปร๊ินเซส

6659 เศรษฐกิจหมู่บ้ำนไทยในอดีต ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ 2550 1 สร้ำงสรรค์

6660 โศกนำฏกรรม 3 ฉำก คริสตี, อกำทำ 2550 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

6661 สงครำมเงิน ว. วินิจฉัยกุล. 2550 1 ทรีบีส์

6662 สงครำมแห่งรัก : Romance novel ลัคก้ี 2550 1 Sugar Beat

6663 สดุดีจอมทัพไทย - 2550 2 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6664 สนุก สุขใจได้ปัญญำ ไพโรจน์ ชินศิรประภำ 2550 1 มูลนิธิไทยคม

6665 สเปเชียล = Specials เวสเตอร์เฟลด, สก็อตต์ 2550 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6666 สมภำรระดับ 8 สุทัศน์ วงศ์กระบำกถำวร 2550 1 อมรินทร์

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  304         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6667 ส้มสีม่วง ดำวกระจำย 2550 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

6668 ส้มหวำนน้ ำตำลเปร้ียว ณำรำ 2550 1 สถำพรบุ๊คส์

6669 สมุดภำพรัชกำลท่ี 4 : วิกฤติและโอกำสของรัตนโกสินทร์ในรอบ 150 ปี ไกรฤกษ์ นำนำ. 2550 1 มติชน

6670 สยำมกู้อิสระภำพตนเอง : ทำงออกและวิธีแก้ปัญหำชำติบ้ำนเมืองเกิดจำกพระรำช... ไกรฤกษ์ นำนำ. 2550 2 มติชน

6671 สร้อยแสงจันทร์ พงศกร 2550 1 เพ่ือนดี

6672 สวนจิตรลดำ - 2550 1 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6673 สวรรค์เบ่ียง กฤษณำ อโศกสิน 2550 1 เพ่ือนดี

6674 สองฝ่ังคลอง ว. วินิจฉัยกุล. 2550 1 ทรีบีส์

6675 สอนไทยให้ต่ำงชำติ (จำกอเมริกำถึงญ่ีปุ่น) นิตยำ กำญจนะวรรณ 2550 1 โอเดียนสโตร์

6676 สะพำนแสงค ำ ปิยะพร ศักด์ิเกษม. 2550 2 สถำพรบุ๊คส์

6677 สะพำนอธิษฐำน ก่ิงฉัตร. 2550 1 อรุณ

6678 สังข์ทอง (ฉบับกำร์ตูน) ชลลดำ ชะบำงบอน 2550 1 สกำยบุ๊คส์

6679 สัตว์น่ำรักจำกหนังสือยอดนิยม : ฉบับสมบูรณ์ วินน่ี เดอะ ปุ๊. 2550 1 มติชน

6680 สำบเสือ วัธนำ บุญยัง 2550 1 บ้ำนหนังสือ

6681 สำปภูษำ พงศกร 2550 1 เพ่ือนดี

6682 สำรัตถะล้ำนนำ สน่ัน ธรรมธิ 2550 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

6683 สำรำนุกรมค ำคมชีวิตคนดัง - 2550 1 คุ้มค ำ

6684 สำรำนุกรมไทย ฉบับกำญจนำภิเษก - 2550 1 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6685 สำรำนุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติในโอกำสฉลองสิริรำชสมบัติครบ 60 ปี - 2550 1 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6686 สำรำนุกรมไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน. เล่ม 27, สถำนเสำวภำ-สำละ, ต้น รำชบัณฑิตยสถำน 2550 2 รำชบัณฑิตยสถำน

6687 สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว - 2550 32 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6688 สำรำนุกรมผ้ำเคร่ืองถักทอ วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ. 2550 3 เมืองโบรำณ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  305         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6689 สำรำนุกรมศัพท์ดนตรีไทย : ภำคประวัติและบทร้องเพลงตับประวัติเพลงหน้ำพำทย์และ... รำชบัณฑิตยสถำน 2550 1 รำชบัณฑิตยสถำน

6690 สำวน้อยเกวลิน. ตอนคล่ังดำรำ อลินำ 2550 1 อรุณ

6691 สำส์นสมเด็จ เล่ม 10 พ.ศ. 2479 (ตุลำคม-มีนำคม) - 2550 1 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

6692 สีของหมำ จ ำลอง ฝ่ังชลจิตร 2550 1 นำคร

6693 ส่ีทำงฝัน อำริตำ. 2550 1 สถำพรบุ๊คส์

6694 ส่ีแผ่นดิน กับเร่ืองจริงในรำชส ำนักสยำม ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย 2550 1 มติชน

6695 สืบซ้อนฆำตกรเงำ แรนคิน, เอียน. 2550 1 มติชน

6696 สุโขทัยศึกษำ - 2550 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

6697 สุดแต่ใจจะไขว่คว้ำ โบต๋ัน. 2550 1 สุวีริยำสำส์น

6698 สุดปลำยสะพำน สุริศร วัฒนอุดมศิลป์ 2550 1 อรุณ

6699 สุดยอดอวยพร สวิง บุญเจิม. 2550 1 มรดกอีสำน

6700 สุดแรงเกิด...ของแม่ กำญจนำ ป่ินประทีป มะลิวัลย์ 2550 2 โรงพิมพ์ภำพพิมพ์

6701 สุดสำยปลำยฝันเงำใจในสำยลม นุสมล 2550 1 เพ่ือนดี

6702 สุนทรภู่ อมตะกวีส่ีแผ่นดิน (ฉบับกำร์ตูน) ชลลดำ ชะบำงบอน 2550 1 สกำยบุ๊คส์

6703 สุนทรภู่ในประวัติศำสตร์สังคมรัตนโกสินทร์มุมมองใหม่ : ชีวิตและผลงำน ศำนติ ภักดีค ำ. 2550 2 มติชน

6704 สุริยกำร : ธรรมนิทำนจินตนำกำรร้อยกรอง ชูชำติ ชุ่มสนิท 2550 1 ช.คชำ

6705 เสียงจำกคนตำนี. ภำคท่ี 1 : เสียงสะท้อนจำกหมู่บ้ำนประมงอ่ำวปัตตำนี - 2550 1 มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ุ

6706 เสียงจำกคนตำนี. ภำคท่ี 2 : เรำคือปอเนำะ - 2550 1 มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ุ

6707 เส้ือฝนน้ิวเท้ำเส้ือหนำว+++วอฟเฟิล ฮอร์วำร์ธ, พอลลี. 2550 1 แพรวเยำวชน

6708 แสงใต้ในมรสุม วีระศักด์ิ จันทร์ส่งแสง 2550 1 สำรคดี

6709 หญ้ำแฝก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือฯ 2550 1 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6710 หนังกวำง ไม้ฝำง ช้ำง ของป่ำ : กำรค้ำอยุธยำสมัยพุทธศตวรรษท่ี 22-23 วรำงคณำ นิพัทธ์สุขกิจ 2550 1 เมืองโบรำณ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  306         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6711 หนังสือดีในรอบศตวรรษ วิทยำกร เชียงกูล. 2550 1 ม่ิงมิตร

6712 หน้ำโขน : สมุดภำพกำรแต่งหน้ำโขนตำมพระรำชด ำริในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรม.. มนตรี วัดละเอียด 2550 1 มูลนิธิส่งเสริมศิลปำชีพ ในสมเด็จฯ

6713 หน่ึงได้แรงใจ เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. 2550 1 เก้ียว-เกล้ำ

6714 หลวงพ่ีเอ้ียงแห่งวัดมะนำวหวำน อิศรำ สุคงคำรัตนกุล 2550 3 มูลนิธิเด็ก

6715 หลวิชัย-คำวี ต ำนำนแห่งสัจจะต่ำงเผ่ำพันธ์ุ (ฉบับกำร์ตูน) ชลลดำ ชะบำงบอน 2550 1 สกำยบุ๊คส์

6716 หลอนพยำบำท อำคำงำวะ, จิโร่ 2550 1 เนช่ันบุ๊คส์

6717 หลักกำรพูด กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช 2550 2 โอเดียนสโตร์

6718 หลักเกณฑ์กำรทับศัพท์ภำษำจีนและภำษำฮินดี - 2550 1 รำชบัณฑิตยสถำน

6719 หลักภำษำไทย : ฉบับนักเรียนนักศึกษำ วันเพ็ญ เทพโสภำ 2550 3 พัฒนำศึกษำ

6720 หลำน ป. เล่ำเร่ืองปู่ : โลกส่วนตัวของ ป. อินทรปำลิต ภำคเก็บตก วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร 2550 2 แสงดำว

6721 หลำยชีวิตคิดถึงบ้ำน ไพวรินทร์ ขำวงำม 2550 1 นำครมีเดีย

6722 หลำยรสรวมมิตร - 2550 1 เพิร์ล

6723 ห้องเกสร เยนน่ี, โซเฉ 2550 1 วงกลม

6724 ห้องเรียนท่ีไม่ยอมเปิดรับ อำคำงำวะ, จิโร่ 2550 1 เนช่ันบุ๊คส์

6725 หัวใจ (ไม่) เดิมพัน อุรัสยำ 2550 1 แจ่มใส

6726 หัวใจพระเจ้ำ มำลำ ค ำจันทร์ 2550 1 เคล็ดไทย

6727 หำกินกลำงป่ำ วัธนำ บุญยัง 2550 1 บ้ำนหนังสือ

6728 เหตุกำรณ์ส ำคัญในรัชสมัยของพระบำทสทเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 4 - 2550 2 อีคิวพลัส

6729 เหตุกำรณ์ส ำคัญในรัชสมัยของพระบำทสทเด็จพระน่ังเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 3 - 2550 2 อีคิวพลัส

6730 เหตุกำรณ์ส ำคัญในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำชรัชกำลท่ี 1 - 2550 1 อีคิวพลัส

6731 เหตุกำรณ์ส ำคัญในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัยรัชกำลท่ี 2 - 2550 1 อีคิวพลัส

6732 เหมือนมองดอกไม้ บุษกร พิชยำทิตย์ 2550 2 หนังสือยำมเช้ำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  307         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6733 เหย่ือมำยำ คอร์นเวลล์, แพทริเซีย 2550 1 นำนมีบุ๊คส์ไครม์แอนด์มิสทรี

6734 เหล่ียมดำริกำ ว. วินิจฉัยกุล. 2550 1 ทรีบีส์

6735 ไหว้อึ เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, 2550 1 โครงกำรส่งเสริมอำชีพตำมพระรำชด ำริ

6736 อนุสรณ์งำนพระรำชทำนเพลิงศพ นำยเสรี หวังในธรรม ม.ว.ม., ป.ช. ศิลปินแห่งชำติ สำขำ... - 2550 1 -

6737 อมตะนิทำนอีสป (สองภำษำ) ล ำดับท่ี 3 บอณ 2550 2 สุวีริยำสำส์น

6738 อลังกำรศำสตร์ - 2550 2 กรมศิลปำกร

6739 อ้อมกอดรัก วรำภำ 2550 1 เพ่ือนดี

6740 ออล เดอะ เนมส์ ซำรำมำกู, โฮเซ่ 2550 1 ซิลค์เวิร์ม บุคส์

6741 อะเล็กซำนเดอร์และอำรยธรรมเฮลเลนิสติก (พิมพ์คร้ังท่ี 1) สึเนะโสะ, มุโรทำนิ 2550 1 แพรวส ำนักพิมพ์

6742 อะเล็กซำนเดอร์และอำรยธรรมเฮลเลนิสติก (พิมพ์คร้ังท่ี 2) สึเนะโสะ, มุโรทำนิ 2550 1 แพรวเยำวชน

6743 อ๊ักล่ี เวสเตอร์เฟลด, สก็อตต์ 2550 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6744 อัศวินด ำ ทหำรเอกนเรศวร. 2 อัศวินอโยธยำ 2550 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

6745 อำถรรพ์ดินแดนรัตติกำล. ตอนอัญมณีแห่งภัยพิบัติ เพเวอร์, มิเชลล์ 2550 1 เพนพ็อกเกต

6746 อ่ำนสนุก-ปลุกส ำนึก อัจฉรำ ชีวพันธ์ 2550 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

6747 อ่ำนสนุก-ปลุกส ำนึก. เล่ม 2 อัจฉรำ ชีวพันธ์ 2550 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

6748 อำเพศก ำสรวล วินทร์ เลียววำริณ 2550 1 113

6749 อำร์ทิมิส ฟำวล์ และอำณำจักรท่ีสำบสูญ โคลเฟอร์, โอเวน 2550 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6750 อำรยธรรมกรีกและควำมรุ่งเรืองของจักรวรรดิเปอร์เซีย (พิมพ์คร้ังท่ี 1) สึเนะโสะ, มุโรทำนิ 2550 1 แพรวส ำนักพิมพ์

6751 อำรยธรรมกรีกและควำมรุ่งเรืองของจักรวรรดิเปอร์เซีย (พิมพ์คร้ังท่ี 2) สึเนะโสะ, มุโรทำนิ 2550 1 แพรวเยำวชน

6752 อำรยธรรมไทย ดนัย ไชยโยธำ 2550 4 โอเดียนสโตร์

6753 อำหรับรำตรี เสฐียรโกเศศ-นำคะประทีป. 2550 2 พิมพ์ค ำ

6754 อิฐพระองค์ด ำ เขมชำติ 2550 1 เคล็ดไทย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  308         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6755 อิน-จัน - 2550 1 อีคิวพลัส

6756 อิลล์มัวร์ โครนิเคิลส์. ตอนกองทัพหนูถล่มเมือง สโตน, เดวิด ลี 2550 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6757 อิลล์มัวร์ โครนิเคิลส์. ตอนโยวเลอร์ถล่มเมือง สโตน, เดวิด ลี 2550 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6758 อิเหนำ (ฉบับกำร์ตูน) : ยอดแห่งกลอนบทละครร ำ ชลลดำ ชะบำงบอน 2550 1 สกำยบุ๊คส์

6759 อีกมุมมองของควำมรู้สึก ninaM 2550 1 แจ่มใส

6760 อีนิกมำ แฮร์ริส, โรเบิร์ต 2550 1 ปรำชญ์เปรียว

6761 อุดมสุข. เล่ม 1, ตอนลำที...บำงกอก อิทธิวัฐก์ สุริยมำตย์ 2550 1 มูลนิธิเด็ก

6762 อุตสำหกรรมไทยใต้ร่มพระบำรมี - 2550 1 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดฯ

6763 อุปกรณ์รำมเกียรต์ิ เสฐียรโกเศศ (พระยำอนุมำนรำชธน). 2550 3 ศยำม

6764 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรอ่ำนภำษำไทย. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2550 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

6765 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพัฒนำกำรวรรณคดีไทย. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2550 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

6766 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพัฒนำกำรวรรณคดีไทย. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2550 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

6767 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำร สมชำย หอมยก 2550 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์

6768 เอมิลีมีหำง. ตอนปรำสำทในม่ำนหมอก เคสส์เลอร์, ลิซ 2550 1 เพนพ็อกเกต

6769 โอนุกิสำรวัตรจอมป่วน. ตอนนักเขียนขำยดี จิโร, อำคำกะวำ. 2550 1 เพ่ือนนักอ่ำน

6770 โอนุกิสำรวัตรจอมป่วน. ตอนปีศำจสยองขวัญ จิโร, อำคำกะวำ. 2550 1 เพ่ือนนักอ่ำน

6771 โอนุกิสำรวัตรจอมป่วน. ตอนอลังกำรงำนเล้ียง จิโร, อำคำกะวำ. 2550 1 เพ่ือนนักอ่ำน

6772 ฮำล์ฟ มูน อัจฉริยะยอดนักสืบ โคลเฟอร์, โอเวน 2550 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6773 ฮิตเลอร์กับโศกนำฏกรรมแห่งสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 - 2550 1 อีคิวพลัส

6774 เฮฮำชำวใต้ มำนพ แก้วสนิท. 2550 1 ชมรมเด็

6775 5 นำทีกับศิลปะไทย วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ. 2549 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

6776 Beautiful love : ยัยตัวป่วนกะนำยจอมเก๊ก อัน, มิน ชำง 2549 1 แสงดำว
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  309         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6777 Birthday...สุขสันต์วันมรณะ ม้ำใต้ 2549 1 ไฟน์บุ๊คส์

6778 FBI girl พ่อค่ะ! หนูจะเป็นเอฟบีไอ คอนลอน-แมคไอเวอร์, มูร่ำ 2549 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

6779 Jinxed : นักสืบสุดเซ้ียวกับสำวเปร้ียวสุดป่วน Ciotta, Beth 2549 1 คนรู้ใจส ำนักพิมพ์

6780 Nippon maru จดหมำยรักกลำงทะเลลึก. เล่ม 1 จักรภพ เพ็ญแข 2549 1 คนรู้ใจส ำนักพิมพ์

6781 Oups ทูตน้อยจำกดวงดำวแห่งหัวใจ Hortenhuber,  Kurt 2549 1 บีพลัสพับลิชช่ิง

6782 The Lost treasure ค ำสำปรักขุมทรัพย์มรณะ Morogco 2549 1 บุ๊ค คำเฟ่

6783 กรณีฆำตกรรมโต๊ะอิหม่ำมสะตอปำ กำร์เด ศิริวร แก้วกำญจน์ 2549 1 ผจญภัย

6784 กระท่อมเคียงตะวัน จันทริกำ 2549 1 หมึกด ำพับลิชช่ิง

6785 กระท่อมดอกไม้ วดีลดำ เพียงศิริ 2549 2 มติชน

6786 กรีดหัวใจเกอิชำ คิมูระ, เรอิ 2549 1 มติชน

6787 กรุงเทพฯ ร้ำย-รัก ชำติ ภิรมย์กุล 2549 1 มติชน

6788 กลกำล จันทริกำ 2549 1 หมึกด ำพับลิชช่ิง

6789 กลับชำติมำเกิด เทรเวช, สเตลลำ เอ็ม. 2549 2 ดีเอ็มจี

6790 กล่ินกำรเวก พงศกร 2549 1 เพ่ือนดี

6791 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย หลักภำษำไทย ป.3 ทินรัตน์ จันทรำภินันท์ 2549 1 เดอะบุคส์

6792 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย หลักภำษำไทย ป.4 ทินรัตน์ จันทรำภินันท์ 2549 1 เดอะบุคส์

6793 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย หลักภำษำไทย ป.6 ทินรัตน์ จันทรำภินันท์ 2549 1 เดอะบุคส์

6794 กษัตริย์ปำณฑพ - 2549 1 ไม้ขีดไฟ

6795 กำกี อุทัย ไชยำนนท์. 2549 1 แสงดำว

6796 กำแฟ หมำ เมีย ชำติ ภิรมย์กุล 2549 1 มติชน

6797 กำแฟน้ ำชำและกำน้ ำ เมเป้ิลสีขำว 2549 1 แจ่มใส

6798 กำรกัลปำนำในจำรึกสุโขทัย อยุธยำ และธนบุรี-รัตนโกสินทร์ ศิริสำร เหมือนโพธ์ิทอง. 2549 1 -
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  310         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6799 กำรเช่ือมโยงควำมในวรรณกรรมค่ำวซอภำคเหนือ จุฑำมำศ มีชูวำศ. 2549 1 -

6800 กำรแต่งค ำประพันธ์ บุญเหลือ ใจมโน 2549 3 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

6801 กำรถอดควำม เอมอร ชิตตะโสภณ. 2549 2 โรงพิมพ์ม่ิงเมือง

6802 กำรป้ันดอกไม้จำกดินไทย จันทิมำ คุณำธรรม 2549 1 โอ.เอส. พร้ินต้ิง เฮ้ำส์

6803 กำรแปลเบ้ืองต้น ทิพำ เทพอัครพงศ์. 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

6804 กำรผจญภัยของหัวใจเพชร ป้ำหนอน 2549 1 แจ่มใส

6805 กำรละเล่นแสนสนุก - 2549 2 ครีเอทบุ๊คส์

6806 กำรวิจัยในช้ันเรียน นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม 2549 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

6807 กำรศึกษำควำมหมำยประจ ำค ำและควำมหมำยทำงไวยำกรณ์ของค ำว่ำ cho 'ให้' ในภำษำ... สุธำทิพย์ เหมือนใจ. 2549 1 -

6808 กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์วรรณกรรมอีสำนเร่ืองล ำพุทธเสน ไกรษร ดีขะมำตย์. 2549 1 -

6809 กำรศึกษำเปรียบเทียบวรรณกรรมเร่ืองสุวรรณเศียร, อ้อมล้อมต่อมค ำและท้ำวหัว พันธ์ุทิพย์ ธีระเนตร. 2549 1 -

6810 กำรศึกษำวรรณคดีสมัยอยุธยำ ปรียำ หิรัญประดิษฐ. 2549 5 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

6811 กำรสมพำสท่ีผิดธรรมชำติในนิทำนไทย : กำรศึกษำอนุภำคทำงคติชนวิทยำ ปรียำรัตน์ เชำวลิตประพันธ์ 2549 5 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

6812 กำรสร้ำงค ำ กำรใช้ค ำ และกำรเช่ือมโยงควำมในบริกำรข้อควำมขนำดส้ันส ำเร็จรูปในแผ่นพับ วรินทร์ญำ ปิยะลำภำ. 2549 1 -

6813 ก ำไลประดับเพชร ก. ศยำมำนนท์ 2549 1 เพ่ือนดี

6814 ก ำสรวลสมุทรเป็นพระรำชนิพนธ์ยุคต้นกรุงศรีอยุธยำหรือ ก ำสรวลศรีปรำชญ์ - 2549 1 มติชน

6815 กีฬำพ้ืนเมืองไทยภำคกลำง : ศึกษำและวิเครำะห์ควำมเป็นมำ วิธีเล่น และคุณค่ำ ชัชชัย โกมำรทัต 2549 1 สถำพรบุ๊คส์

6816 กีฬำพ้ืนเมืองไทยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษำและวิเครำะห์ควำมเป็นมำ วิธีเล่น... ชัชชัย โกมำรทัต 2549 1 สถำพรบุ๊คส์

6817 กีฬำพ้ืนเมืองไทยภำคใต้ : ศึกษำและวิเครำะห์ควำมเป็นมำ วิธีเล่น และคุณค่ำ ชัชชัย โกมำรทัต 2549 1 สถำพรบุ๊คส์

6818 กีฬำพ้ืนเมืองไทยภำคเหนือ : ศึกษำและวิเครำะห์ควำมเป็นมำ วิธีเล่น และคุณค่ำ ชัชชัย โกมำรทัต 2549 1 สถำพรบุ๊คส์

6819 กุหลำบจีน ประภัสสร เสวิกุล 2549 1 อรุณ

6820 เก็นเจ้ำหนูสู้ชีวิต. เล่ม 1-4 นำคำซำวำ, เคอิจิ 2549 4 มติชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  311         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6821 เก็นเจ้ำหนูสู้ชีวิต. เล่ม 5-6 นำคำซำวำ, เคอิจิ 2549 2 มติชน

6822 เก็บหัวใจไว้เพ่ือรัก เคลียร์ไอซ์ 2549 1 แจ่มใส

6823 เกมนรก แวนโก๊ะ 2549 1 ดอกหญ้ำ 2000

6824 เกมปริศนำเล่นภำษำ เล่นค ำ เตือน พรหมเมศ 2549 1 สุวีริยำสำส์น

6825 เกมสังหำร คริสตี, อกำทำ 2549 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

6826 เกร็ดกวีบทวีดีเด่นเป็นท่ีประทับใจ เอกรัตน์ อุดมพร 2549 1 พัฒนำศึกษำ

6827 เก๊ำะซำรี : มิตรภำพและควำมตำย ปกำศิต แมนไทยสงค์ 2549 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

6828 เกิร์ลส์ โป๊กเกอร์ ไนต์ นับเร่ืองหัวใจเป็นเดินพัน เดวิส, จิลล์ เอ. 2549 2 มติชน

6829 แก้มใส เกรซ 2549 1 แจ่มใส

6830 แก้วหน้ำม้ำ (ฉบับกำร์ตูน) ชลลดำ ชะบำงบอน 2549 1 สกำยบุ๊คส์

6831 แกะลำยไม้หอม กฤษณำ อโศกสิน ไพลิน รุ้งรัตน์ 2549 1 ณ เพชรส ำนักพิมพ์

6832 ขอเพียงใจจันทร์ ยำโยอิ 2549 1 แจ่มใส

6833 ขับกล่ันคัดกรองตรองดู : ส่ือพ้ืนบ้ำนส่ือสำรสุข - 2549 4 โครงกำรส่ือพ้ืนบ้ำนส่ือสำรสุข (สพส.)

6834 ขุนนำงชำวสยำม เอนก นำวิกมูล 2549 4 แสงดำว

6835 เขำว่ำกันว่ำหรือข้อมูลตำมทำง เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, 2549 1 โครงกำรส่งเสริมอำชีพตำมพระรำชด ำริ

6836 เขำหำว่ำผมบ้ำ เดโช บุญชูช่วย. 2549 1 แม่ค ำผำง

6837 เขียนฝันด้วยชีวิต ประชำคม ลุนำชัย 2549 1 มติชน

6838 คนใบเล้ียงเด่ียว กนกพงศ์ สงสมพันธ์ุ 2549 2 นำคร

6839 คนรู้ใจ ดนัย จันทร์เจ้ำฉำย 2549 1 คนรู้ใจส ำนักพิมพ์

6840 คนรู้ใจ. 2 ดนัย จันทร์เจ้ำฉำย 2549 1 คนรู้ใจส ำนักพิมพ์

6841 คนรู้ใจ. 3 ดนัย จันทร์เจ้ำฉำย 2549 1 คนรู้ใจส ำนักพิมพ์

6842 คนละโลกเดียวกัน อัศศิริ ธรรมโชติ 2549 1 แพรวส ำนักพิมพ์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  312         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6843 คนเล็กหัวใจมหึมำ...มหำสมุทร ประชำคม ลุนำชัย. 2549 1 มติชน

6844 คมควำมคิดในวรรณกรรมร่วมสมัย ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน์ 2549 1 โรงพิมพ์วัฒนำพำนิช

6845 คฤหำสน์รักฮำร์เปอร์. ตอนกุหลำบสีด ำ โรเบิร์ตส์, นอร่ำ. 2549 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6846 คฤหำสน์รักฮำร์เปอร์. ตอนดำห์เลียสีน้ ำเงิน โรเบิร์ตส์, นอร่ำ. 2549 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6847 ควำมดีสีเหลืองส้ม - 2549 1 มูลนิธิเด็ก

6848 ควำมทรงจ ำจำกเมืองอโยธยำของลุงอร่ำม จุฬำพิช มณีวงค์ 2549 1 บิก ไลน์

6849 ควำมฝันโง่ๆ วินทร์ เลียววำริณ. 2549 1 113

6850 ควำมรักของพ่อมดแสนดีและแม่มดแสนร้ำย ฮ. นิกฮูก้ี. 2549 1 ข้ำวหอม

6851 ควำมรักสีฟ้ำ สิริมำ อภิจำริน 2549 1 มติชน

6852 ควำมรู้รอบตัวนำนำเร่ืองไทยไทย - 2549 1 สุวีริยำสำส์น

6853 ควำมลับใต้ทะเลสำบ (พิมพ์คร้ังท่ี 1) เคโงะ, ฮิงำชิโนะ 2549 1 บลิส พับลิชช่ิง

6854 ควำมลับใต้ทะเลสำบ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) เคโงะ, ฮิงำชิโนะ 2549 1 บลิส พับลิชช่ิง

6855 ควำมสุขของกะทิ (พิมพ์คร้ังท่ี 25) งำมพรรณ เวชชำชีวะ. 2549 1 แพรว

6856 ควำมสุขของกะทิ (พิมพ์คร้ังท่ี 5) งำมพรรณ เวชชำชีวะ 2549 2 แพรว

6857 ควำมสุขของกะทิ. ตอนตำมหำพระจันทร์ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) งำมพรรณ เวชชำชีวะ 2549 2 แพรวส ำนักพิมพ์

6858 ควำมสุขของกะทิ. ตอนตำมหำพระจันทร์ (พิมพ์คร้ังท่ี 8) งำมพรรณ เวชชำชีวะ 2549 2 แพรวส ำนักพิมพ์

6859 ค่ำของหัวใจ ก่ิงฉัตร. 2549 1 อรุณ

6860 คำฟกำ วิฬำร์ นำคำตะ มูรำคำมิ, ฮำรูกิ 2549 3 แม่ไก่ขยัน

6861 คำรำซำนเมืองมหัศจรรย์. ตอนตะลุยวิหำรงู โจนส์, วี.เอ็ม 2549 1 เมเป้ิล พับลิชช่ิง

6862 ค ำคมบ่มชีวิต กรุณำ กุศลำสัย. 2549 2 แม่ค ำผำง

6863 ค ำพ่อสอน : ประมวลพระบรมรำโชวำทและพระรำชด ำรัสเก่ียวกับควำมสุขในกำรด ำเนินชีวิต ภูมิพลอดุลยเดช, พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ, 2470-25592549 2 ส ำนักงำนกองทุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ์

6864 ค ำและวำกยสัมพันธ์ในภำษำหล่ม ท่ีอ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ มนูญ อักษรนู. 2549 1 -



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  313         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6865 ค ำสำปข้ำมภพ แมสสัน, โซฟี 2549 1 เมเป้ิล พับลิชช่ิง

6866 ค ำสำปประตูปีศำจ จ้ีฉิง 2549 1 แพรวส ำนักพิมพ์

6867 ค ำให้กำรขุนหลวงหำวัด พระรำชพงศำวดำร 2549 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

6868 ค ำให้กำรชำวกรุงเก่ำ พระรำชพงศำวดำร 2549 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

6869 คิดถึงในหลวง เปลว สีเงิน 2549 3 Openbooks

6870 คีตำเร่ิมบรรเลง จตุรดำ. 2549 1 สถำพรบุ๊คส์

6871 คืนฟ้ำหนำว อ ำนำจ เย็นสบำย 2549 1 มติชน

6872 คือรักและหวัง วัฒน์ วรรลยำงกูร 2549 1 มติชน

6873 คุกก้ีไม่มีวันโกหก ดันบำร์, ฟิโอนำ 2549 1 เพนพ็อกเกต

6874 คุณชำย ว. วินิจฉัยกุล. 2549 2 ทรีบีส์

6875 เค้กกำมเทพ ดันบำร์, ฟิโอนำ 2549 1 เพนพ็อกเกต

6876 โครงกำรสมุดภำพส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ชุด เส้นศิลป์ลีลำไทยในรำมเกียรต์ิ สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ 2549 1 เทนเดอร์ ทัช

6877 โคลงนิรำศแม่เมำะ-นิรำศแม่เมำะ : วรรณกรรมร้อยกรองร่วมสมัยในรูปแบบของกวีนิพนธ์... ก้องภพ ร่ืนศิริ 2549 5 นัดพบ

6878 ใครฆ่ำใครก่อน คริสตี, อกำทำ 2549 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

6879 ฆำตกรรมฆำตกร เทรซีย์, พี. เจ. 2549 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6880 ฆำตกรรมชวนฉงน คริสตี, อกำทำ 2549 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

6881 ฆำตกรรมดอทคอม ดีเวอร์, เจฟเฟอรีย์ 2549 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6882 ฆำตกรรมแม่น้ ำไนล์ คริสตี, อกำทำ 2549 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

6883 ฆำตกรรมลวงตำ คริสตี, อกำทำ 2549 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

6884 ฆำตกรรมหลังงำนศพ คริสตี, อกำทำ 2549 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

6885 โฆษณำฆำตกรรม คริสตี, อกำทำ 2549 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

6886 งำนค้นคว้ำเร่ืองชนชำติไทย วิจิตรวำทกำร, พลตรี หลวง, 2441-2505. 2549 3 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  314         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6887 เงำจันทร์ กฤษณำ อโศกสิน. 2549 1 เพ่ือนดี

6888 จอมปรำชญ์แห่งดิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประฯ 2549 1 ส ำนักงำนคระกรรมกำรพิเศษเพ่ือประฯ

6889 จันทโครพ (ฉบับกำร์ตูน) ชลลดำ ชะบำงบอน 2549 1 สกำยบุ๊คส์

6890 จันทรคุปต์มหำรำชำ ค ำฉันท์ ชูชำติ ชุ่มสนิท 2549 2 ช.คชำ

6891 จันทรำอุษำคเนย์ วรรณวรรธน์. 2549 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

6892 จำกพิรำบแดงถึงเหนือจอมพลยังมีจอมคน สุวัฒน์ วรดิลก 2549 1 มติชน

6893 จำงจ่ือเฉียง ธำนี ปิติสุข 2549 1 ศรีสำรำ

6894 จิตรกรรมไทย สุระสิน ชินวงศ์ 2549 1 เศรษฐศิลป์

6895 จินดำมณี ฉบับหมอบรัดเล หมอบรัดเล 2549 2 โฆษิต

6896 จินตนำนุภำพปฏิวัติ ร.ศ. 200 มำร์กซ, คำร์ล 2549 1 ใบบัว

6897 จูนรัก...จูนหัวใจ จูนิตำ 2549 1 แจ่มใส

6898 เจ้ำชำยทรงเสน่ห์ คอฟฟ์แมน, ดอนน่ำ 2549 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6899 เจ้ำสำวบ้ำนไร่ จันทริกำ 2549 1 ดีเอ็มจี

6900 เจ้ำหญิงขอทำน สินี เต็มสงใส 2549 1 หมึกด ำพับลิชช่ิง

6901 เจำะเวลำหำอดีต : สู่ยุครุ่งอรุณแห่งควำมสุขสุโขทัย ศิริพร ดำบเพชร 2549 1 สุวีริยำสำส์น

6902 เจิมจันทน์กังสดำล : ภำษำวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย สุจิตรำ จงสถิตย์วัฒนำ 2549 4 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

6903 ชวนเด็กไทยให้เป็นนักอ่ำน 1 อัจฉรำ ประดิษฐ์ 2549 1 ส ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้

6904 ช๊อกโกแลตสำรพัดนึก ดันบำร์, ฟิโอนำ 2549 1 เพนพ็อกเกต

6905 ช้ำงในชีวิตของผม คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538 2549 2 ดอกหญ้ำ 2000

6906 ช่ำงสิบหมู่ บุหลง ศรีกนก 2549 7 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

6907 ชำติบุรุษเหนือแผ่นดิน ธิยดำ 2549 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

6908 ชำร์ลี โบน. ตอนต ำนำนปรำสำทแก้ว นิมโม, เจนน่ี 2549 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  315         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6909 ชำร์ลี โบน. ตอนรำชันย์จ ำแลง นิมโม, เจนน่ี 2549 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6910 ชีวิตไทยในวรรณคดี ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน์ 2549 2 โรงพิมพ์วัฒนำพำนิช

6911 ชีวิตสุดท้ำยท่ีเหลือรอด อินิกม่ำ 2549 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

6912 เชกสเปียร์ เกรียร์, เจอร์เมน 2549 6 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรฯ

6913 ซี.เอส. ลูว์อิส ไวต์, ไมเคิล 2549 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

6914 ซูเปอร์สตำร์ท่ีรัก นภชล 2549 1 แจ่มใส

6915 เซลล์เกิร์ล รักน้ีไม่ได้มีไว้ขำย กีณริน 2549 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

6916 ณ ฟำกฟ้ำน้ีหัวใจมีรัก ณ มน 2549 1 แจ่มใส

6917 ด.ญ.เดียรีเขำขย้ีเธอ ตำเบต์, ซิลเวีย 2549 1 สันสกฤต

6918 ดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย สุรพล สุวรรณ. 2549 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

6919 ดนตรี-นำฏศิลป์พ้ืนบ้ำนภำคใต้ กิตติชัย รัตนพันธ์ 2549 4 โอเดียนสโตร์

6920 ดนตรีพ้ืนบ้ำนอีสำน : คีตกวีอีสำน ต ำนำนเคร่ืองดนตรี และกำรเรียนรู้ดนตรีพ้ืนบ้ำนอีสำน ปิยพันธ์ แสนทวีสุข 2549 1 อภิชำติกำรพิมพ์

6921 ดรำก้อนดิลิเวอร่ี. เล่ม 1 พัณณิดำ ภูมิวัฒน์. 2549 1 สถำพรบุ๊คส์

6922 ด้วยรักบันดำลนิทำนสีขำว. เล่ม 1 อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ 2549 1 ฟรีมำยด์

6923 ด้วยรักและกัดกัน ไวเนอร์, เจนนิเฟอร์ 2549 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

6924 ดอกไม้วันวำรและควำมทรงจ ำ รอมแพง ขันธกำญจน์ 2549 1 แพรวส ำนักพิมพ์

6925 ดิโอเมน. Andrakazakk ขนิษฐำ อยู่เจริญ. 2549 1 กู๊ดมอร์น่ิง

6926 ดิโอเมน. ตอนศึกผู้พิทักษ์คัมภีร์มหำเวท ขนิษฐำ อยู่เจริญ. 2549 1 กู๊ดมอร์น่ิง

6927 เด็กก ำพร้ำแห่งสรวงสวรรค์ (พิมพ์คร้ังท่ี 1) ภำณุ ตรัยเวช 2549 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

6928 เด็กก ำพร้ำแห่งสรวงสวรรค์ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ภำณุ ตรัยเวช 2549 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

6929 เด็กหญิงหมวกดำวแดง วิริยำ ศรีมันตะ 2549 1 มติชน

6930 เดอะ ลำสต์ เอลฟ์ มำรี, ซิลวำนำ เด 2549 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  316         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6931 เดอะ ลำสท์ แซ็งทิวเอร่ี ใบกระดำษ 2549 1 อิสระบุ๊คส์

6932 เดอะไวท์โรด Evolution ภำค 2 . เล่ม 5 ดร. ป๊อบ 2549 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

6933 เดอะสปูคส์ซีเครท. ตอนควำมลับของหมอผี เดลำนี, โจเซฟ 2549 1 เมเป้ิล พับลิชช่ิง

6934 แดนอำรยะ จุฑำรัตน์ 2549 1 เพ่ือนดี

6935 โดโรธีกับออซมำแห่งออซ โบม, แอล.แฟรงก์ 2549 1 เรือนปัญญำ

6936 ตะลุยเสิร์ฟเติมภำษำรัก มะวัน รันดำ 2549 1 แจ่มใส

6937 ตำกสิน มหำรำชชำตินักรบ คีฟ-ฟอกซ์, แคลร์ 2549 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

6938 ตำมรอยบำทพระรำชชนนี อัครวัฒน์ โอสถำนุเครำะห์ 2549 1 ร่วมด้วยช่วยกัน

6939 ตำมรอยรัก กีรติมำ 2549 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

6940 ตำมรอยรัก คูเอลญู, เปำโล 2549 1 นำนมีบุ๊คส์เอโนเวล

6941 ตำยยกเกำะ คริสตี, อกำทำ 2549 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

6942 ต ำนำนแห่งขุนเขำและท้องนที จ้ำวเหวิน 2549 2 ศรีสำรำ

6943 ต ำรับรักมัดใจชำยในฝัน วอลแลนด์, ซูซำน 2549 1 อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์

6944 เติมรักลงกลำงใจ ตังZ 2549 1 แจ่มใส

6945 แต่งเร่ืองร้อยนิทำนจำกจินตนำกำรมำเป็นหนังสือ นพดล สังข์ทอง 2549 1 สถำพรบุ๊คส์

6946 ใต้ฟ้ำพร่ำงดำว ยำโยอิ 2549 1 แจ่มใส

6947 ใต้ละอองธุลีพระบำท : กับลัดดำซุบซิบ แถมสิน รัตนพันธ์ุ 2549 1 ร่วมด้วยช่วยกัน

6948 ถำม-ตอบ ศิลปะไทย : สำรพันค ำถำมด้ำนศิลปะและประวัติศำสตร์ศิลปะไทย น.ณ ปำกน้ ำ. 2549 4 เมืองโบรำณ

6949 ทฤษฎีใหม่ชีวิตท่ีพอเพียง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประฯ 2549 1 ส ำนักงำนคระกรรมกำรพิเศษเพ่ือประฯ

6950 ทวำรบถ หมอกมุงเมือง 2549 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

6951 ท่องโลกกวีเทิดอักษรสุนทรภู่ ภิญโญ ศรีจ ำลอง 2549 1 บ้ำนภิญโญ

6952 ทองอำถรรพ์ เจ้ำส ำรำญ 2549 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  317         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6953 ทอลคีน ไวต์, ไมเคิล 2549 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

6954 ทะเล เกล่ียวคล่ืน และดวงดำว วัชรินทร์ อ ำพัน. 2549 1 เรือนปัญญำ

6955 ทะเลดำวในใจ ญำมิวอำห์ 2549 1 แจ่มใส

6956 ทะเลสำปสีเลือด พัชร ทองค ำแท้ 2549 1 หมึกด ำพับลิชช่ิง

6957 ทักษะกำรเขียนภำษำไทย ดวงใจ ไทยอุบุญ 2549 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

6958 ทำเนียเจ้ำหญิงไร้บัลลังก์ มำแคร์, เจนนิเฟอร์ 2549 1 คนรู้ใจ

6959 ท้ำวฮุ่ง ท้ำวเจือง : ฉบับร้อยแก้ว มหำสิลำ วีระวงส์ 2549 1 มติชน

6960 ทำสทระนง บอค, ฟรำนซิส 2549 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6961 ท่ีระลึกสยำมรัฐพิพิธภัณฑ์สวนลุมพินี พระพุทธศักรำช 2468 - 2549 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

6962 เทพธิดำในหีบแก้ว. ตอนกุญแจแห่งควำมกล้ำ โรเบิร์ตส์, นอร่ำ 2549 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

6963 เทพรัตน์ทัศนำ ญำดำ อรุณเวช อำรัมภีร 2549 1 เพ่ือนดี

6964 ไทแคมของ บุญยงค์ เกศเทศ 2549 1 หลักพิมพ์

6965 ไทบ้ำนดูดำว นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว 2549 1 ศยำม

6966 ธงช้ำงในต่ำงแดน เอนก นำวิกมูล. 2549 2 สถำพรบุ๊คส์

6967 ธรรมเนียมรำชตระกูลในกรุงสยำม จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ 2549 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

6968 ธำตุ 4 กระทุ้งโลก ประกำยศรี ช่ืนชำย 2549 3 กระทุ้งโลก

6969 นเรศวรเป็นเจ้ำ พิมำน แจ่มจรัส 2549 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

6970 นวทัศน์วรรณคดีศึกษำ สำยวรุณ น้อยนิมิตร 2549 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร

6971 นวลเพ็ญกับเพ่ือนสัตว์ สมคิด มำกผำสุข 2549 1 สุวีริยำสำส์น

6972 นอน ศักด์ิชัย ลัคนำวิเชียร 2549 2 แพรวส ำนักพิมพ์

6973 นักเขียนหนุ่มไม่มีวันตำย : วำรสำรหนังสือใต้ดินล ำดับท่ี 7 - 2549 1 Shine Publishing House

6974 นักสืบ 5 นำที เสง่ียม สันติวงศ์ 2549 1 สุวีริยำสำส์น
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  318         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6975 นักสืบสำวกระดูกเหล็ก อำร์มสตรอง, ลอร่ี จี. 2549 1 คนรู้ใจส ำนักพิมพ์

6976 นำคำลัย มณีมัญช์ุ 2549 1 ไฟน์บุ๊ค

6977 นำงสำวใบไม้กับนำยก้อนหิน วลีวิไล 2549 1 แจ่มใส

6978 นำงเอก...นอกบท ซีซ่ำ 2549 1 แจ่มใส

6979 นำฏยศิลป์รัชกำลท่ี 9 สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

6980 น้ ำ คือ ชีวิต ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประฯ 2549 1 ส ำนักงำนคระกรรมกำรพิเศษเพ่ือประฯ

6981 น้ ำข้ึนให้รีบตัก คริสตี, อกำทำ 2549 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

6982 นิทำนโชคดี. เล่ม 1 : พ่ึงพำตน สำยฝน ศิลปพรหม 2549 1 ครอบครัว

6983 นิทำนเทียบสุภำษิต (กถำกุสุมมัญชรี). ภำค 1-6 - 2549 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

6984 นิทำนประเทศ กนกพงศ์ สงสมพันธ์ุ. 2549 3 นำคร

6985 นิทำนเร่ืองเกำะ [เร่ืองน้ีไม่มีคติ] เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, 2549 1 โครงกำรส่งเสริมอำชีพตำมพระรำชด ำริ

6986 นิทำนส ำหรับเด็ก : เด็กเขียนให้เด็ก กัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชฯ 2549 5 บรรณกิจ 1991

6987 เนฟเวอร์ นัม ซันไชน์ 2549 1 กู๊ดมอร์น่ิง

6988 ในกรงขัง อุเทน พรมแดง 2549 1 วสี ครีเอช่ัน

6989 บทกวีแห่งรักแท้ : วรรณกรรมแห่งควำมรักต ำนำนรักนิยำยรบอิงพงศำวดำรในรูปแบบของ... ก้องภพ ร่ืนศิริ 2549 1 นัดพบ

6990 บทพิจำรณ์ว่ำด้วยวรรณกรรมกำรเมืองและประวัติศำสตร์ สมบัติ จันทรวงศ์ 2549 4 คบไฟ

6991 บรรณสำนศิลป์ประสิทธ์ิแม้น มณีสวรรค์ - 2549 1 สมำคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

6992 บองชูว์ ปำรีส ฮัพค่ำ, แคธ่ี. 2549 1 สันสกฤต

6993 บ้ออ้วงตอ : ดำบไร้วำสนำ ล่ีฮุ้นเซ็ง 2549 3 วิถีบูรพำ

6994 บันทึกไทย วิถีไทย กำรประกวดภำพถ่ำยท่ัวประเทศ (… 2549 3 สมำคมถ่ำยภำพกรุงเทพ

6995 บัลลังก์สำยหมอก วรรณวรรธน์ 2549 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

6996 บึงหญ้ำป่ำใหญ่ เทพศิริ สุขโสภำ 2549 1 มติชน

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%87%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  319         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

6997 บุญบรรพ์ ศรีฟ้ำ ลดำวัลย์. 2549 1 เพ่ือนดี

6998 แบบเร่ืองนิทำนสังข์ทอง : กำรแพร่กระจำยและควำมหลำยหลำก วัชรำภรณ์ ดิษฐป้ำน 2549 2 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

6999 ใบไม้ใบสุดท้ำย : โศกนำฏกรรมของคนลำวพลัดถ่ิน บุนเสิน แสงมะนี 2549 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

7000 ใบส่ังฆ่ำ กำร์วูด, จูล่ี 2549 1 เมเป้ิล พับลิชช่ิง

7001 ปกิณกศิลปวัฒนธรรม. เล่ม 12 กรมศิลปำกร 2549 1 กรมศิลปำกร

7002 ปฐมบทแห่งองค์ควำมรู้เร่ืองส่ือพ้ืนบ้ำนส่ือสำรสุข กำญจนำ แก้วเทพ 2549 4 โครงกำรส่ือพ้ืนบ้ำนส่ือสำรสุข (สพส.)

7003 ประกำศิตอสูร วสิษฐ เดชกุญชร 2549 1 มติชน

7004 ประเพณีวัฒนธรรมไทยและคติควำมเช่ือ บรรเทิง พำพิจิตร 2549 5 โอเดียนสโตร์

7005 ประมวลค ำในพระบรมรำโชวำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต้ังแต่พุทธ... คณะอนุกรรมกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจฯ 2549 13 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรพัฒนำฯ

7006 ประมวลค ำประกำศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี - 2549 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

7007 ประวัติศำสตร์เบ็ดเตล็ด ประเสริฐ ณ นคร. 2549 1 มติชน

7008 ประวัติศำสตร์โบรำณคดี : เมืองอู่ทอง ศรีศักร วัลลิโภดม 2549 1 เมืองโบรำณ

7009 ประวัติศำสตร์แห่งชำติ "ซ่อม" ฉบับเก่ำ "สร้ำง" ฉบับใหม่ นิธิ เอียวศรีวงศ์. 2549 1 เรือนแก้ว

7010 ปรำกฎกำรณ์ปลำดุก (ทะเล) เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, 2549 1 โครงกำรส่งเสริมอำชีพตำมพระรำชด ำริ

7011 ปรำสำททรำย ทรำย เจริญปุระ. 2549 1 มติชน

7012 ปริศนำหินสีด ำ รัตต์, วำล 2549 1 แพรวส ำนักพิมพ์

7013 ปลำยเทียน แก้วเก้ำ. 2549 1 ทรีบีส์

7014 ปลำหนีน้ ำ สิริมำ อภิจำริน 2549 2 อรุณ

7015 ปลูกหัวใจในสวนขวัญ ฟ้ำปรำยฝน 2549 1 แจ่มใส

7016 ปัญญำสชำดก. เล่ม 1-2 - 2549 2 ศิลปำบรรณำคำร

7017 ปีกหนุ่มสำว กฤษณพล ศรีบูรพำ 2549 1 ใบบัว

7018 ปืน เป้ และเปลผ้ำใบ ภำณุมำศ ภูมิถำวร. 2549 1 ม่ิงมิตร
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  320         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7019 เป็นอะไรท่ีแบบว่ำ เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. 2549 1 เก้ียว-เกล้ำ พิมพกำร

7020 เปิดต ำนำนแม่นำกพระโขนง เอนก นำวิกมูล 2549 1 มติชน

7021 แป้งร่ ำสำรภี เนียรปำตี 2549 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

7022 ผจญภัยขุมทรัพย์แห่งเวทมนตร์ Ocean 2549 3 อิสระบุ๊คส์

7023 ผลส ำเร็จจำกแนวพระรำชด ำริ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประฯ 2549 1 ส ำนักงำนคระกรรมกำรพิเศษเพ่ือประฯ

7024 ผ้ำไหมเติมดอกกลำงหิมะให้ถ่ำน (ไฟ) เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, 2549 1 โครงกำรส่งเสริมอำชีพตำมพระรำชด ำริ

7025 ผีเส้ือกับห่ิงห้อย ประภัสสร เสวิกุล 2549 1 เวลำดี

7026 ผืนดินสันติภำพและชำติพันธ์ุ - 2549 1 ศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหำฯ

7027 ผู้ชำยคนท่ีตำมรักเธอทุกชำติ วินทร์ เลียววำริณ, 2499- 2549 1 113

7028 ผู้ชำยท่ีก ำลังสูญพันธ์ุ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 2549 1 สำมัญชน

7029 ผู้พิชิตแห่ง มอร์ฟเมิร์ธ Soulean 2549 2 กู๊ดมอร์น่ิง

7030 ผู้อยู่ในใจเสมอ (ห้องท่ี 1) สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ 2549 1 โรงพิมพ์ภำพพิมพ์

7031 แผ่นดินเดือดค ำกำพย์ : ต ำนำนรักนิยำยรบอิงพงศำวดำรในรูปแบบของกวีนิพนธ์สยำม ก้องภพ ร่ืนศิริ 2549 5 นัดพบ

7032 แผนรักร้ำยกลอุบำย...กับหัวใจสองดวง อุรัสยำ 2549 1 แจ่มใส

7033 แผนอ ำพรำง ทำคำกิ, อะกิมิตซึ 2549 1 บลิส พับลิชช่ิง

7034 ฝำยชะลอควำมชุ่มช้ืน (check Dam) ในรูปแบบต่ำง ๆ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประฯ 2549 1 ส ำนักงำนคระกรรมกำรพิเศษเพ่ือประฯ

7035 พจนำนุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยอยุธยำ มหำชำติค ำหลวง ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน 2549 2 รำชบัณฑิตยสถำน

7036 พจนำนุกรมศัพท์สังคมวิทยำ อังกฤษ-ไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน. 2549 1 รำชบัณฑิตยสถำน

7037 พญำณ สำละ 2549 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

7038 พญำปลำ แก้วเก้ำ 2549 1 ทรีบีส์

7039 พญำอินทรี จรัญ ย่ังยืน 2549 2 มติชน

7040 พรพรหมอลเวง ก่ิงฉัตร 2549 1 อรุณ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  321         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7041 พระเกียรติเกริกไกร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประฯ 2549 1 ส ำนักงำนคระกรรมกำรพิเศษเพ่ือประฯ

7042 พระจันทร์ท่ีไม่เคยโดนเหยียบ คุณำกร วรสรรณธนะชัย 2549 1 มูลนิธิเด็ก

7043 พระรำชำก ำลังเพ่ือควำมชนะอย่ำงสูงสุดทุกชนิด พุทธทำสภิกขุ, 2449-2536. 2549 2 อุษำกำรพิมพ์

7044 พระรำชำแตงกวำ เนอสลิงเงอร์, คริสทีเนอ. 2549 1 แพรวเยำวชน

7045 พระลอ อุทัย ไชยำนนท์. 2549 1 แสงดำว

7046 พระอนุวงศ์ช้ันหม่อมเจ้ำในพระรำชวงศ์จักรี ศุภวัฒย์ เกษมศรี, ม.ร.ว. 2549 2 บรรณกิจ

7047 พระอภัยมณี : กำรศึกษำในเชิงวรรณคดีวิจำรณ์ สุวรรณำ เกรียงไกรเพ็ช 2549 2 ส ำนักพิมพ์ศยำม

7048 พระอัจฉริยภำพของพระมหำกษัตริย์ไทยด้ำนกำรประดิษฐ์อักษร จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ 2549 8 คณะอักษรศำสตร์ ม.ศิลปกร

7049 พระอัจฮริยภำพของพระยำทสมเด็จพรเจ้ำอยู่หัวเก่ียวกับพระบรมรำโชวำทจำกทฤษฎีสู่วิถี... ศำนิตย์ ปำนเพชร 2549 2 ดวงอมรสำส์น

7050 พลอยเก้ำสี แก้วเก้ำ 2549 1 ทรีบีส์

7051 พลังลำวชำวอีสำนมำจำกไหน? สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2549 2 มติชน

7052 พหุลักษณ์ทำงกำรแพทย์กับสุขภำพในมิติสังคมวัฒนธรรม - 2549 3 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)

7053 พ่อนำยกฯ สำยไหม บ้ำนหนองฮี สมคิด สิงสง 2549 1 ม่ิงมิตร

7054 พ่อมดแห่งรำชส ำนัก วัสส์ 2549 1 สถำพรบุ๊คส์

7055 พ่อสอนลูก ทวี บุณยเกตุ. 2549 1 108 สุดยอดไอเดีย

7056 พันไว้ด้วยใบรัก กฤษณำ อโศกสิน. 2549 1 เพ่ือนดี

7057 พำรำไซต์ อีฟ สำยพันธ์ุสังหำร ฮิเดอำกิ, เซนะ 2549 1 บลิส พับลิชช่ิง

7058 พินิจไทยไตรภำค ปฐมภำค : ภำษำ อมรำ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ 2549 7 สถำบันไทยศึกษำ จุฬำลงกรณ์ฯ

7059 พิรำบ ซึสคินท์, พัททริค 2549 1 โครงกำรจัดพิมพ์คบไฟ

7060 พิรำบเมิน สุวัฒน์ วรดิลก. 2549 1 ชนนิยม

7061 เพชรมหำรำชำ - 2549 1 ศรีสำรำ

7062 เพนดรำกอน. เล่ม 1 : พ่อค้ำควำมตำย แมคเฮล, ดี. เจ. 2549 2 เรือนปัญญำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  322         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7063 เพรงภพ คีตำญชลี 2549 1 พิมพ์ค ำ

7064 เพลงพระรำชนิพนธ์ : ฉลองสิริรำชสมบัติครบ 60 ปี (เล่มเล็กท่ีสุดในโลก) - 2549 2 สภำกำชำดไทย

7065 เพลิงแค้นแผนรัก น้ ำหน่ึง 2549 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

7066 เพียงควำมคิดถึง อโณทัย 2549 1 แจ่มใส

7067 เพ่ือเยำวชน วศิน อินทสระ 2549 1 คนรู้ใจส ำนักพิมพ์

7068 โพธ์ิด ำ...อันตรำย คริสตี, อกำทำ 2549 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

7069 ภพฝัน...ข้ำมฟ้ำ นุสมล 2549 1 เพ่ือนดี

7070 ภำรตรัตนะ แบชัม, เอ. แอล. 2549 2 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

7071 ภำษำไทย 1 วิเศษ ชำญประโคน 2549 3 ทริปเพ้ิล กรุ๊ป

7072 ภำษำไทย. 1 ธนู ทดแทนคุณ 2549 2 โอเดียนสโตร์

7073 ภำษำไทยส ำหรับกำรพูดในโอกำสต่ำงๆ เอมอร ชิตตะโสภณ. 2549 2 โรงพิมพ์ม่ิงเมือง

7074 ภำษำในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 : กำรศึกษำเปรียบเทียบกับ... ประภัสสร ภัทรนำวิก. 2549 1 -

7075 ภำษำพำสอนเร่ืองน่ำรู้ส ำหรับครูภำษำไทย อัจฉรำ ชีวพันธ์. 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

7076 ภำษำพูด-ภำษำเขียน เอมอร ชิตตะโสภณ. 2549 2 โรงพิมพ์ม่ิงเมือง

7077 ภำษำและวรรณกรรมกับสังคม - 2549 4 คณะอักษรศำสตร์ ม.ศิลปำกร

7078 ภำษำและวัฒนธรรมอ่ำนสนุก สุพรรณี ป่ินมณี 2549 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

7079 ภำษำส่องสังคม วรรณคดีส่องชัวิต - 2549 1 แซทโฟร์ พร้ินต้ิง

7080 ภำษำอัชฌำไศรย วินัย พงศ์ศรีเพียร 2549 2 กองทุนพลโทด ำเนิร เลขะกุลเพ่ือฯ

7081 ภูชิดดำวเรำรักกัน นภชล 2549 1 แจ่มใส

7082 มนตร์อัปสรำ อรพิม 2549 1 พิมพ์ค ำ

7083 มยุรำร ำแพน โฮลท์, วิคตอเรีย. 2549 1 เพ่ือนดี

7084 มรดกของแผ่นดิน : เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ 2549 4 รุ่งศิลป์กำรพิมพ์ (1977)
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  323         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7085 มรดกของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ 2549 1 กรมศิลปำกร

7086 มรดกวัฒนธรรม : ไทยกับเพ่ือนบ้ำน : กำรประชุมทำงวิชำกำรนำนำชำติ - 2549 1 มหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ

7087 มหำรำชชำติไทย 6 จอมกษัตริย์แห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับกำร์ตูน) สุภฤกษ์ บุญกอง 2549 1 สกำยบุ๊คส์

7088 มัฆวำ : วรรณกรรมไทขึน โรเจอร์, อนำโตล 2549 2 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ม.นเรศวร

7089 มำดำมโบวำรี โฟลแบรต์, กุสตำฟ 2549 1 ทับหนังสือ

7090 มำยำ ว. วินิจฉัยกุล. 2549 1 ทรีบีส์

7091 มิเกะเนะโกะ โฮล์มส์ แมวสำมสียอดนักสืบ. ตอนกล่องแสนกล จิโร, อำคำกะวำ 2549 1 บลิส พับลิชช่ิง

7092 มิเกะเนะโกะ โฮล์มส์ แมวสำมสียอดนักสืบ. ตอนปรำสำทอัศวิน จิโร, อำคำกะวำ 2549 1 บลิส พับลิชช่ิง

7093 เมำท์แม่ ชำติ ภิรมย์กุล 2549 1 มติชน

7094 แม่เหนือเกล้ำ ชัยเจริญ 2549 1 อักษรสุดำ

7095 โม  ริโอส, ลำรำ 2549 1 ฟ้ำอภัย

7096 ไม่รู้เลยว่ำรัก เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 2549 1 บริษัท เก้ียว-เกล้ำ พิมพกำร จ ำกัด

7097 ยอดนักสืบเชอร์ร่ี ฟลุค, โจแอนน์ 2549 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7098 ยอดยำหยี อัจฉรียำ 2549 1 แจ่มใส

7099 ย้อนรอยสยำม วิศนุ ทรัพย์สุวรรณ 2549 1 เพชรประกำย

7100 ย่ ำสนธยำโรมำนอฟ ดวงใจ 2549 1 เพ่ือนดี

7101 รวมเร่ืองส้ันจดหมำยจำกชำยชรำตำบอด ประภัสสร เสวิกุล 2549 1 เวลำดี

7102 รสรักรสพิศวำส ไพรเออร์, ลิลล่ี 2549 1 มติชน

7103 รหัสนัยกุญแจปริศนำ ภำควิกฤตพลังงำน รีเกน 2549 1 คนรู้ใจ

7104 รหัสลับลำสต์ซัปเปอร์ เซียร์รำ, ฆำเวียร์ 2549 1 แพรวส ำนักพิมพ์

7105 รอบบ้ำนท้ังส่ีทิศ กนกพงศ์ สงสมพันธ์ุ 2549 2 นำคร

7106 ระฆังขับขำนท่ีมีเดียพำร์ค เอ้ือยนำง 2549 1 สุวีริยำสำส์น
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  324         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7107 ระเด่นลันได อุทัย ไชยำนนท์. 2549 1 แสงดำว

7108 ระบ ำโบรำณคดี พรเทพ บุญจันทร์เพชร 2549 1 โอเดียนสโตร์

7109 รักภำษำ นววรรณ พันธุเมธำ 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

7110 รักลวงตำย เคโงะ, ฮิงำชิโนะ 2549 1 เนช่ันบุ๊คส์

7111 รักษ์ป่ำรักษำชีวิต ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประฯ 2549 1 ส ำนักงำนคระกรรมกำรพิเศษเพ่ือประฯ

7112 ร่ำงพระร่วง (พิมพ์คร้ังท่ี 1) เทพศิริ สุขโสภำ 2549 2 มติชน

7113 ร่ำงพระร่วง (พิมพ์คร้ังท่ี 2) เทพศิริ สุขโสภำ 2549 1 มติชน

7114 รำชำศัพท์ ฉบับสมบูรณ์ สุวิทย์ พวงสุวรรณ 2549 2 แว่นแก้ว

7115 รำตรีประดับดำว ว. วินิจฉัยกุล. 2549 1 ทรีบีส์

7116 รำมเกียรต์ิ : ฉบับจดหมำยเหตุกรุงศรี สุมำลี วีระวงศ์ 2549 1 สถำพรบุ๊คส์

7117 รำมเกียรติ : ฉบับมหำชน ส. พลำยน้อย. 2549 2 พิมพ์ค ำ

7118 ร้ำยดีนัก...รักซะเลย ฟองฟำง 2549 1 แจ่มใส

7119 รุกสยำมในพระนำมของพระเจ้ำ (พิมพ์คร้ังท่ี 1) สปอร์แตซ, มอร์กำน 2549 1 มติชน

7120 รุกสยำมในพระนำมของพระเจ้ำ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) สปอร์แตซ, มอร์กำน 2549 1 มติชน

7121 รูปเขียนดึกด ำบรรพ์ "สุวรรณภูมิ" 3000 ปีมำแล้ว ต้นแบบงำนช่ำงเขียนปัจจุบัน อพิสิทธ์ิ ธีระจำรุวรรณ. 2549 2 มติชน

7122 เร่ิมต้นท่ีคนสองคนเจอกัน ญำณิน 2549 1 แจ่มใส

7123 เรียงถ้อยร้อยรักด้วยอักษร วิจิตรำ วิจิตรวำทกำร 2549 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

7124 เรียงฝันบนฝ่ังหำด ปุณรสำ 2549 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

7125 เรียงร้อยรอยอดีต : ก่อนกรุงเทพฯ จะเปล่ียนไป โกวิท ต้ังตรงจิตร. 2549 1 สุวีริยำสำส์น

7126 เร่ืองเล่ำจำกเกำหลี สุพนิต 2549 1 ปรำชญ์เปรียว

7127 เร่ืองสิงห์ ช้ำง และมะม่วง เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, 2549 1 โครงกำรส่งเสริมอำชีพตำมพระรำชด ำริ

7128 เรือนรักเรือนทำส ชัยเจริญ ดวงพัตรำ 2549 1 อักษรสุดำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  325         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7129 โรงครู มำโนช นิสรำ 2549 3 มติชน

7130 ฤดูดำว พงศกร 2549 1 เพ่ือนดี

7131 ล.ว.สุดท้ำย วสิษฐ เดชกุญชร 2549 1 มติชน

7132 ลับคมภำษำ สุมำลี วีระวงศ์. 2549 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

7133 ล่ำฆำตกรโหด คอร์นเวลล์, แพทริเซีย 2549 1 นำนมีบุ๊คส์ไครม์แอนด์มิสทรี

7134 ลำงรักลำงเสน่หำ สปำร์กส์, นิโคลัส 2549 1 มติชน

7135 ลำยดอกไม้ร่วง กฤษณำ อโศกสิน. 2549 1 เพ่ือนดี

7136 ล่ำรักนักรบมำไซ ฮอฟมันน์ โครินเน 2549 1 โรงพิมพ์อติสรรค์

7137 ล ำเนำป่ำ ศิเรมอร อุณหธูป 2549 1 มติชน

7138 ลิงกับจระเข้ พัชรี มีสุคนธ์ 2549 1 ห้องเรียน

7139 ลิลิตตะเลงพ่ำย ปรมำนุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหำสมณฯ 2549 1 โรงพิมพ์สหธรรมิก

7140 ลูกแมวแก้มใส ศิริวิมล 2549 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

7141 ลูกสำวฤษี ปริทรรศ หุตำงกูร 2549 2 แพรวส ำนักพิมพ์

7142 ลูป พิศวงโลกเหนือจริง โคจิ, ซุสุกิ 2549 1 บลิส พับลิชช่ิง

7143 เล่ำเฟ่ืองเร่ืองอิเหนำ โกวิท ต้ังตรงจิตร 2549 1 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

7144 เลือดยังร้อนชีพจรยังเต้น ศิลำ โคมฉำย 2549 1 มติชน

7145 โลกด้ำนท่ีหันหลังให้ดวงอำทิตย์ วินทร์ เลียววำริณ 2549 1 113

7146 วรรณกรรมพระพุทธศำสนำในประเทศไทย สุชำติ หงษำ 2549 2 โอเดียนสโตร์

7147 วรรณคดีอภิธำน ส. พลำยน้อย 2549 3 พิมพ์ค ำ

7148 วรรณลดำ : รวมบทควำมวิจัยและบทควำมวิชำกำรภำษำและวรรณคดีไทย ชลดำ เรืองรักษ์ลิขิต 2549 2 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

7149 วอร์เซ่ิล กัมมิดจ์ หุ่นจอมซ่ำ ท็อดด์, บำร์บำร่ำ ยูแฟน. 2549 1 ผีเส้ือ

7150 วอลแตร์ โปโม, เรอเน่ 2549 4 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรฯ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  326         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7151 วังพญำพรำย พงศกร 2549 1 เพ่ือนดี

7152 วัฒนธรรมไทย อรรถพล อนันตวรสกุล 2549 1 ปำเจรำ

7153 วันส ำคัญ : กิจกรรมท่ีควรน ำไปปฏิบัติในโอกำสต่ำงๆ ประชิด สกุณะพัฒน์ 2549 2 ภูมิปัญญำ

7154 ว่ำยเว้ิงวรรณคดี เกตุทัต ศำสตรำภิชำน 2549 2 พิมพ์ค ำ

7155 วำรสำรนักเขียน ฉบับพิเศษ วันท่ี 5 พฤษภำคม 2549 - 2549 2 สมำคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

7156 วำวพลอย ปิยะพร ศักด์ิเกษม 2549 1 อรุณ

7157 วำวแสงแห่งศรัทธำ - 2549 1 สุขภำพใจ

7158 วิถีไทยในลิลิตพระลอ สุมำลี วีระวงศ์ 2549 2 สถำพรบุ๊คส์

7159 วิถีแห่งกำรวิจำรย์ : ประสบกำรณ์จำกสำมทศวรรษ เจตนำ นำควัชระ. 2549 2 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

7160 วิมำนวำสนำ ซิเบ๊เช่ียงฮ้ง 2549 3 วิถีบูรพำ

7161 วิหำรพระนอนวัดโพธ์ิ - 2549 1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม

7162 วีรกรรมท ำเพ่ือเงิน. ภำค 5 อีวำโนวิช, เจเน็ท 2549 1 บลิส พับลิชช่ิง

7163 ไวยำกรณ์ไทย นววรรณ พันธุเมธำ 2549 3 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

7164 ไวยำกรณ์ภำษำบำลีข้ันต้น บรรจบ บรรณรุจิ 2549 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

7165 ศัพท์บัญญัติ : ทวีปประเทศเมืองหลวงมหำสมุทรทะเลและเกำะจังหวัดเขตอ ำเภอและก่ิง... จักรพล พิมพกำร 2549 2 แสงดำว

7166 ศิลปะกำรท ำไม้ดัดไทย แสวง สุขีลักษณ์ 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

7167 ศิลปินวำดไก่ เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, 2549 1 โครงกำรส่งเสริมอำชีพตำมพระรำชด ำริ

7168 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติท่ีมีชีวิต ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประฯ 2549 1 ส ำนักงำนคระกรรมกำรพิเศษเพ่ือประฯ

7169 เศรษฐกิจพอเพียง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประฯ 2549 1 ส ำนักงำนคระกรรมกำรพิเศษเพ่ือประฯ

7170 สน่ันสนำมส ำนวนไทย ล้อม เพ็งแก้ว 2549 3 พิมพ์ค ำ

7171 ส้มพอหลวง โสภำค สุวรรณ. 2549 2 คลังวิทยำ

7172 สมุดแสดงภำพท่ีระลึกสยำมรัฐพิพิธภัณฑ์ พุทธศักรำช 2468 - 2549 1 สำมลดำ

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%8A%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B9%89%E0%B8%87%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  327         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7173 สองธรรมรำชำ อัครวัฒน์ โอสถำนุเครำะห์ 2549 1 ร่วมด้วยช่วยกัน

7174 สำยตะวัน พันไมม์ 2549 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

7175 สำยใยรัก...ถักข้ำมฟ้ำ บุ๊คมำร์ค 2549 1 แจ่มใส

7176 สำยลับรสพีช ฟลุค, โจแอนน์ 2549 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7177 สำรำนุกรมไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน. เล่ม 26, ฦ, ฦำ-สตูล - 2549 2 รำชบัณฑิตยสถำน

7178 สำวญ่ีปุ่นกับคุณช่ำงภำพ ภำนินี 2549 1 แจ่มใส

7179 สำวเมืองสู้สู้ แมคลัฟลิน, เอ็มม่ำ 2549 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7180 สำวแสบแอบมีรัก - 2549 1 พำเพลิน

7181 ส ำนวนภำษิตและค ำพังเพยของไทยท่ีน ำสัตว์มำเปรียบ รัชนี ซอโสตถิกุล 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

7182 ส ำนึกทำงกำรเมืองและสังคมอินเดียในนวนิยำยของนยันตำรำ ซำห์คัล จำรุรัตน์ เทศล ำใย. 2549 1 -

7183 สิงหไกรภพ (ฉบับกำร์ตูน) ชลลดำ ชะบำงบอน 2549 1 สกำยบุ๊คส์

7184 สืบลับ...สะดุดรัก ทรรศิกำ 2549 1 แจ่มใส

7185 ส่ือสังหำร ร็อบบ์, เจ. ดี. 2549 1 เพิร์ล พับลิชช่ิว

7186 สุดยอดนิทำนชำดกเร่ืองละบำท. ชุดกลมำยำสัตว์เอำชนะนำยพรำน เอกรัตน์ อุดมพร. 2549 1 พัฒนำศึกษำ

7187 สุดยอดนิทำนชำดกเร่ืองละบำท. ชุดนักยิงธนูผู้ย่ิงใหญ่ เอกรัตน์ อุดมพร. 2549 1 พัฒนำศึกษำ

7188 สุนทรียภำพแห่งชีวิต ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ 2549 1 ณ เพชร

7189 สุภำพบุรุษไฟแช็ก จ ำลอง ฝ่ังชลจิตร 2549 1 นำคร

7190 สุภำษิต ค ำพังเพย และส ำนวนไทย วัชรินทร์ เรียม 2549 2 กัมบ้ี

7191 สุภำษิตโลก : 3 ภำษำ อังกฤษ-จีน-ไทย ยงชวน มิตรอำรี 2549 3 เยลโล่กำรพิมพ์

7192 สุภำษิตสำกล : คลังแห่งภูมิปัญญำ - 2549 2 ทฤษฎี

7193 สุริโยทัย คึกเดช กันตำมระ 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

7194 สู่แดนสยำม ยำมำดะ นำงำมำสะ ชูซำกุ, เอนโด 2549 1 เนช่ันบุ๊คส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  328         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7195 เส้นทำงทุนวัฒนธรรมสร้ำงพลังทุนทำงสังคม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรพัฒนำกำรฯ 2549 1 ส ำนักงำน

7196 แสงสว่ำงกลำงทะเลลึก โคจิ, ซุสุกิ 2549 1 บลิส พับลิชช่ิง

7197 หกทศวรรษแห่งกำรสร้ำงสรรค์ใต้ร่มพระบำรมี : ผลงำนสถำปัตยกรรม วิศวกรรม และ... - 2549 1 รุ่งศิลป์กำรพิมพ์ (1977)

7198 หญ้ำแฝกก ำแพงธรรมชำติท่ีมีชีวิต ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประฯ 2549 1 ส ำนักงำนคระกรรมกำรพิเศษเพ่ือประฯ

7199 หญิงข้ำงถนน ขจรฤทธ์ิ รักษำ 2549 1 บ้ำนหนังสือ

7200 หน่วยสร้ำงท่ีมีข้อขัดแย้งในไวยำกรณ์ไทย : หน่วยสร้ำงคุณำนุประโยค : หน่วยสร้ำงประโยค - 2549 4 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

7201 หนังสืออุเทศภำษำไทย ชุดบรรทัดฐำนภำษำไทย. เล่ม 2 : ค ำ กำรสร้ำงค ำและกำรยืมค ำ - 2549 3 สถำบันภำษำไทย ส ำนักวิชำกำรฯ

7202 หน้ำต่ำงแสงจันทร์ ซอมพอ 2549 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

7203 หนำมดอกไม้ กฤษณำ อโศกสิน. 2549 1 เพ่ือนดี

7204 หนุ่มทิพย์ แก้วเก้ำ 2549 1 เพ่ือนดี

7205 หนุมำน - 2549 2 ไม้ขีดไฟ

7206 หนูตัวเดียว พัชรี มีสุคนธ์ 2549 1 ห้องเรียน

7207 หมุนโลกให้เจอเธอ เคลียร์ไอซ์ 2549 1 แจ่มใส

7208 หยดหน่ึงในหยำดน้ ำ วันเนำว์ ยูเด็น. 2549 1 มติชน

7209 หลงเงำ ว. วินิจฉัยกุล. 2549 1 ทรีบีส์

7210 หลวงจีนสำมรูป เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, 2549 1 โครงกำรส่งเสริมอำชีพตำมพระรำชด ำริ

7211 หลักกำรทรงงำนในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประฯ 2549 1 ส ำนักงำนคระกรรมกำรพิเศษเพ่ือประฯ

7212 หวำนใจกับผู้ชำยปำกแข็ง สิรินดำ 2549 1 แจ่มใส

7213 ห้องท่ีจัดไม่เสร็จ กฤษณำ อโศกสิน. 2549 1 เพ่ือนดี

7214 หอมติดกระดำน ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย 2549 2 มติชน

7215 หอมโลกวรรณศิลป์ : กำรสร้ำงรสสุนทรีย์แห่งวรรณคดีไทย ธเนศ เวศร์ภำดำ 2549 3 ปำเจรำ

7216 หัวใจอุ่นรัก เกรซ 2549 1 แจ่มใส
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  329         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7217 หำยนะก่อนปิดฉำก สนิกเก็ต, เลโมนี 2549 1 นำนมีบุ๊คส์

7218 หิโตปเทศค ำโคลง วิมล กุณรำชำ. 2549 3 แม่ค ำผำง

7219 หิมะใต้พระจันทร์ จันทริกำ 2549 1 หมึกด ำพับลิชช่ิง

7220 หุบเขำกินคน มำลำ ค ำจันทร์. 2549 1 เคล็ดไทย

7221 เหย่ือมำร พระจันทร์ พิมพ์ทอง 2549 1 หมึกด ำพับลิชช่ิง

7222 แหวนดอกหญ้ำ ลีลำ อักษรำวดี 2549 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

7223 อธิษฐำน แก้วเก้ำ 2549 1 เพ่ือนดี

7224 อนธกำร ชัยกร หำญไฟฟ้ำ 2549 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

7225 อมตะนิทำนอีสป 50 เร่ือง 2 ภำษำ ครูน้อย 2549 2 อักษรเงินดี

7226 อมฤตำลัย จินตวีร์ วิวัธน์ 2549 1 พี.วำทิน

7227 อยู่ชำยขอบมองลอดควำมรู้ - 2549 2 มติชน

7228 อลินจิตต์ค ำฉันท์ กวีพจน์สุปรีชำ, พระรำชวรวงศ์เธอ กรมฯ 2549 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

7229 อเล็กซำนเดอร์มหำรำช. เทพพยำกรณ์แห่งแอมมอน แมนเฟรดิ, วำเลริโอ มำสชิโม 2549 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7230 ออกญำ กรกุณำรี 2549 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

7231 อักษร ภำษำ จำรึก วรรณกรรม ประเสริฐ ณ นคร 2549 2 มติชน

7232 อักษรไทยโบรำณ : ลำยสือไทยและวิวัฒนำกำรอักษรของชนชำติไทย ธวัช ปุณโณทก 2549 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

7233 อำณำจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์ เย็นตำ มีสมสืบ 2549 1 แม็ค

7234 อ่ำนไวใน 7 วัน กอนสแตนท์, ตีนำ. 2549 1 บิสคิต

7235 อุทยำนเคร่ืองเทศ กฤษณำ อโศกสิน 2549 1 เพ่ือนดี

7236 อุ้มรัก เอกลิขิต 2549 1 หมึกด ำพับลิชช่ิง

7237 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรเขียนเพ่ือกำรส่ือสำรธุรกิจ. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2549 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

7238 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรเขียนเพ่ือกำรส่ือสำรธุรกิจ. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2549 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  330         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7239 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรอ่ำนภำษำไทย. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2549 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

7240 เอริกะ แวมไพร์ยอดนักสืบ. ตอน บทเพลงรำฟโซดีอุทิศแด่ผีดูดเลือด อำคำกำวำ, จิโร, ค.ศ. 1948- 2549 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

7241 แอตแลนติส กิบบินส์, เดวิด 2549 1 เนช่ันบุ๊คส์

7242 โอนุกิสำรวัตรจอมป่วน. ตอนผิดชอบช่ัวดี จิโร, อำคำกะวำ 2549 1 เพ่ือนนักอ่ำน

7243 โอรสพระรำม เดือน กันยำ 2549 2 ไม้ขีดไฟ

7244 เฮียชิว สุพล เตชะธำดำ : เทพบุตรเบ้ืองหลังลำยลักษณ์อักษร ณรงค์ จันทร์เรือง 2549 2 มติชน

7245 (ผม)เป็นศิลปิน อำรยำ รำษฎร์จ ำเริญสุข 2548 1 มติชน

7246 100 ปี ภำพถ่ำยฝีพระหัตถ์พระบำทสทเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว : ไหว้พระพุทธชินรำช กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมำกูร 2548 2 ด ำรงวิทยำ

7247 109 หนังสือควรอ่ำนจำกนำยกฯ ทักษิณ บ้ำนพิษณุโลก 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

7248 400 ค ำถำม ประมวลเกร็ดชีวิตและงำน - 2548 1 แพรวส ำนักพิมพ์

7249 Aroma...กล่ินกรุ่นอุ่นหัวใจ อัญชรีย์ 2548 1 แจ่มใส

7250 Chatty Cop ninaM 2548 1 แจ่มใส

7251 Dictionary & the story "ตุ้งต้ิง : ดำวดวงน้ันคือควำมรัก" Tack Vacharat 2548 1 สยำมศิลปกำรพิมพ์

7252 ltoshii hito...สุดท่ีรักของหัวใจ เด็กทะเล 2548 1 แจ่มใส

7253 One for sorrow two for sorrow, two for joy ... บินสู่ฝัน วู้ดดอล, ไคลฟ์ 2548 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

7254 Seven for a secret (never to be told) ... ควำมลับสู่นิรันดร์ วู้ดดอล, ไคลฟ์ 2548 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

7255 The Kiss with the cin (Derella) ป้ำหนอน 2548 1 แจ่มใส

7256 ก็แค่ใครคนหน่ึงซ่ึงรักเธอ ประภัสสร เสวิกุล. 2548 1 อรุณ

7257 กระบือบำล ด ำรงค์ อำรีกุล. 2548 5 มติชน

7258 กระเป๋ำเดินทำงของฮันนำ เลวีน, คำเร็น 2548 1 มติชน

7259 กรุงแตก, พระเจ้ำตำกฯ และประวัติศำสตร์ไทย : ว่ำด้วยประวัติศำสตร์และประวัติศำสตร์… นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2548 1 มติชน

7260 กรุงเทพฯ มำจำกไหน (พิมพ์คร้ังท่ี 2) สุจิตต์ วงษ์เทศ 2548 2 มติชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  331         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7261 กรุงสุโขทัยมำจำกไหน สุจิตต์ วงษ์เทศ 2548 2 มติชน

7262 กฤษณะ - 2548 1 ไม้ขีดไฟ

7263 กลเม็ดกำรอ่ำนให้เก่ง สมบัติ จ ำปำเงิน 2548 1 สถำพรบุ๊คส์

7264 กลอนและวิธีเขียนกลอน ช่อประยงค์ 2548 3 รวมสำส์น (1977)

7265 กลำงทะเลลึก ประชำคม ลุนำชัย 2548 1 มติชน

7266 กวีนิพนธ์ของอังคำร กัลยำณพงศ์ อังคำร กัลยำณพงศ์. 2548 2 กินรินทร์

7267 กษัตริยำนุสรณ์ เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, 2548 2 โรงพิมพ์กรุงเทพ

7268 กำกี กลอนสุภำพ พระคลัง (หน), เจ้ำพระยำ. 2548 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

7269 กำรเขียนผลงำนวิชำกำรและบทควำม - 2548 3 ภำพพิมพ์

7270 กำรใช้ "กระ" และ "กะ" พร้อมควำมหมำย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน - 2548 4 รำชบัณฑิตยสถำน

7271 กำรต้ังโปรแกรมใจกับทำงคิดในสวนปัญญำ จิตรำ ก่อนันทเกียรติ 2548 1 จิตรำ

7272 กำรแปล : หลักกำรและกำรวิเครำะห์ มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยำ 2548 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

7273 กำรแปลข้ันสูง สุพรรณี ป่ินมณี 2548 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

7274 กำรพูดเพ่ือเป็นพิธีกร พิมพำภรณ์ บุญประเสริฐ 2548 1 คณะมนุษยศำสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

7275 กำรเมืองไทยสมัยพระเจ้ำกรุงธนบุรี นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2548 1 มติชน

7276 กำรละเล่นพ้ืนบ้ำน 4 ภำค : ภำคกลำง พันธลักษณ์ 2548 1 บ้ำนหนังสือ 19

7277 กำรละเล่นพ้ืนบ้ำน 4 ภำค : ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พันธลักษณ์ 2548 1 บ้ำนหนังสือ 19

7278 กำรละเล่นพ้ืนบ้ำน 4 ภำค : ภำคใต้ พันธลักษณ์ 2548 1 บ้ำนหนังสือ 19

7279 กำรละเล่นพ้ืนบ้ำน 4 ภำค : ภำคเหนือ พันธลักษณ์ 2548 1 บ้ำนหนังสือ 19

7280 กำรส่ือสำรต่ำงวัฒนธรรม เมตตำ วิวัฒนำนุกูล (กฤตวิทย์) 2548 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

7281 กำรไหว้ครูในพิธีไหว้ครู ส ำหรับกำรแสดงของไทย สุมิตร เทพวงษ์ 2548 3 โอเดียนสโตร์

7282 กีฬำพ้ืนเมืองภำคใต้ สมปรำชญ์ อัมมะพันธ์ุ 2548 1 โอเดียนสโตร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  332         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7283 กุหลำบแห่งแผ่นดิน : ชีวประวัติ " ศรีบูรพำ " ฉบับเยำวชน ชมัยภร แสงกระจ่ำง 2548 22 เม็ดทรำย

7284 เก็บดอกไม้รำยทำง ธงทอง จันทรำงศุ 2548 2 เอส.ซี.พร้ินท์แอนด์แพค

7285 เก็บรักไว้...ใต้ผืนดิน ฟ้ำปรำยฝน 2548 1 แจ่มใส

7286 เกมปริศนำอักษรไขว้ภำษำไทยในชีวิตประจ ำวัน ช. ช้ำงน้อย 2548 1 สถำพรบุ๊คส์

7287 เกร็ดพงศำวดำรกรุงรัตนโกสินทร์ ล ำจุล ฮวบเจริญ 2548 1 The Knowledge Center

7288 เกำะลับแล พำร์ริช, พี. เจ. 2548 1 แพรวส ำนักพิมพ์

7289 เกิดเป็นก ำมุ : ชีวิตและหมู่บ้ำน ด ำรง ทำยำนิน 2548 1 มติชน

7290 แก้วรำหู แก้วเก้ำ. 2548 1 เพ่ือนดี

7291 แก้วลอดฟ้ำ มำลำ ค ำจันทร์ 2548 2 แม่โพสพ

7292 โกงแบบบูรณำกำร เชน, เอ็ดวิน 2548 1 มติชน

7293 ขอทำนแมวและคนเมำ อัศศิริ ธรรมโชติ. 2548 1 บำงเล่ม

7294 ขอโทษครับผมเป็นมำเฟีย ฟองฟำง 2548 1 แจ่มใส

7295 ขอบฟ้ำโน้นเป็นของเธอ สิริมำ อภิจำริน 2548 1 อรุณ

7296 ขอปลดปล่อยหัวใจให้โผบิน กรีน, เจน. 2548 1 มติชน

7297 ข้ำงหลังภำพ ศรีบูรพำ 2548 1 แพรวส ำนักพิมพ์

7298 ข้ำวของพ่อ วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย 2548 3 ดีเอ็มจี

7299 ข้ำวของพ่อ วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย. 2548 2 ดีเอ็มจี

7300 ขุนโจรแม่เล่ย์ อ.โรสินี 2548 1 สำสศำนต

7301 ขุนช้ำงขุนแผน ฉบับมองคนละมุม หนอนสุรำ 2548 2 เทียนเล่มน้อย

7302 ขุนนำงสยำม : ประวัติศำสตร์ "ข้ำรำชกำร" ทหำรและพลเรือน ส. พลำยน้อย 2548 1 มติชน

7303 ขุนศึก ไม้ เมืองเดิม 2548 10 แพรวส ำนักพิมพ์

7304 เขียนตำมค ำขอ ศักด์ิสิริ มีสมสืบ 2548 2 ข้ำวหอม
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  333         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7305 เขียนเร่ืองส้ันให้เป็น(เงิน) มำนพ ถนอมศรี 2548 3 พิมพ์ณพัช

7306 เขียนให้ดี ต้องมีเคล็ดลับ : เพ่ือจะเป็น 'เพชร' หรือ 'พรำน' แห่งงำนเขียน คมทวน คันธนู 2548 2 ข้ำวหอม

7307 โขนธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติในวโรกำสมหำมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรม... - 2548 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

7308 ไขภำษำไทย อุปกิตศิลปสำร, พระยำ. 2548 4 แม่โพสพ

7309 คดีฆ่ำห่ันศพ คิริโนะ, นัตซึโอะ 2548 1 แม่ไก่ขยัน

7310 คนจ่ำยเบ้ีย ไอยรำ เอ็น 2548 1 มติชน

7311 คนท ำทำง เปร่ือง เปล่ียนสำยสืบ 2548 1 มติชน

7312 คนไท ไม่ใช่ "คนไทย" แต่เป็นเครือญำติชำติภำษำ เจีย, แยนจอง 2548 1 มติชน

7313 คนน ำทำง นำรยัน 2548 1 สำมลดำ

7314 คนในผ้ำเหลือง ไมตรี ลิมปิชำติ 2548 1 คนรู้ใจส ำนักพิมพ์

7315 คนยองย้ำยแผ่นดิน : ประวัติศำสตร์ท้องถ่ิน แสวง มำละแซม 2548 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

7316 คนแรกคนสุดท้ำยคนท่ีใจบอกว่ำรัก ญำณิน 2548 1 แจ่มใส

7317 คนสนธยำ ฉัตรเฉลิม ตันติสุข 2548 1 May

7318 คนเหนือมนุษย์ โคลเฟอร์, อีออยน์ 2548 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7319 ครอบครัวป่วนพิลึก. ตอนควำมช่ัวร้ำยท่ีแท้จริง กลิโอร่ี, เดบ้ี 2548 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7320 ครอบครัวป่วนพิลึก. มหัศจรรย์เวทมนตร์ กลิโอร่ี, เดบ้ี 2548 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7321 คล่ังเพรำะรัก ว. ณ ประมวณมำรค 2548 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

7322 คลินิกดนตรีไทย ไพศำล อินทวงศ์ 2548 1 สุวีริยำสำส์น

7323 ควำมจริงและส่ิงท่ีท ำให้รัก ninaM 2548 1 แจ่มใส

7324 ควำมตำยของวิษณุ ซูรี, มำนิล 2548 1 มติชน

7325 ควำมถูกต้องทำงวิชำกำรของแผนท่ีประเทศไทย : กรณีศึกษำพ้ืนท่ีบริเวณเกำะรัตนโกสินทร์ ผ่องศรี จ่ันห้ำว 2548 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

7326 ควำมฝัน ไอช์, กุนเทอร์ 2548 3 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  334         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7327 ควำมฝันของไอน์สไตน์ (พิมพ์คร้ังท่ี 1) ไลต์แมน, อลัน 2548 1 มติชน

7328 ควำมฝันของไอน์สไตน์ (พิมพ์คร้ังท่ี 4) ไลต์แมน, อลัน 2548 2 มติชน

7329 ควำมย่ิงใหญ่แห่งวรรณคดีรัตนโกสินทร์ ภิญโญ ศรีจ ำลอง 2548 1 ปิรำมิด

7330 ควำมยุ่งของกำรอยู่ นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2548 1 มติชน

7331 ควำมรักของวัลยำ เสนีย์ เสำวพงศ์ 2548 2 มติชน

7332 ควำมรู้กับกำรเมืองเร่ืองทรัพยำกร - 2548 1 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร

7333 ควำมรู้รอบตัวรอบรู้เร่ืองเมืองไทย ฝ่ำยวิชำกำรชมรมเด็ก 2548 2 สุวีริยำสำส์น

7334 ควำมรู้สึกดี...ท่ีเรียกว่ำรัก เด็กทะเล 2548 1 แจ่มใส

7335 ควำมลับของเด็กเกเร ภำณุมำศ ภูมิถำวร 2548 1 ม่ิงมิตร

7336 ควำมลับแห่งเสียงกระซิบ เดล, แอนนำ 2548 1 เมเป้ิล พับลิชช่ิง

7337 ควำมสุขของกัสปำรด์ เซกูร์, เคำน์เตส เดอ 2548 1 มติชน

7338 ควำยให้ก ำเนิดคน : รวมค ำบอกเล่ำเคล้ำนิทำนเก่ียวกับควำย - 2548 1 มติชน

7339 ค่ำควรเมือง - 2548 1 ศิริวัฒนำ อินเตอร์พร้ินท์ จ ำกัด

7340 ค ำครู ยิบรำน, คำลิล. 2548 4 แสงดำว

7341 ค ำนำมประสมศำสตร์และศิลป์ในกำรสร้ำงค ำไทย อัญชลี สิงห์น้อย 2548 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

7342 ค ำพยำกรณ์บนไม้ไผ่ สวนิต ยมำภัย 2548 5 แมนกรุพ

7343 ค ำยืมบำลีสันสกฤตในภำษำเขมร กังวล คัชชิมำ. 2548 1 -

7344 ค ำศัพท์-ค ำย่อทำงกำรทูตและกำรต่ำงประเทศ - 2548 1 สถำบันกำรต่ำงประเทศ กระทรวงกำรฯ

7345 ค ำสำปของโกลมโกลเซอร์ สจ๊วต, พอล 2548 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7346 ค ำหยำด เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. 2548 1 เก้ียว-เกล้ำ พิมพกำร

7347 คิดไป-เขียนไป นพพร สุวรรณพำนิช 2548 1 แสงดำว

7348 คินดะอิจิยอดนักสืบ. ตอนท่ี 2, หมู่บ้ำนแปดหลุดศพ โยโคมิโซะ, เซชิ 2548 1 ไทยยูเน่ียนกรำฟฟิกส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  335         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7349 คืออิสสรชน คือคนดี คือศรีบูรพำ - 2548 5 โรงพิมพ์กรุงเทพฯ (1984)

7350 คุยเฟ่ืองเร่ืองไกรทอง โกวิท ต้ังตรงจิตร 2548 2 สุวีริยำสำส์น

7351 คุยเฟ่ืองเร่ืองสังข์ทอง โกวิท ต้ังตรงจิตร 2548 1 สุวีริยำสำส์น

7352 คู่มือกำรศึกษำไทยศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

7353 คู่มือนักเขียน บงกช 2548 1 เนช่ันบุ๊คส์

7354 คู่มือเรียนเขียนกลอน ยุทธ โตอดิเทพย์ 2548 3 แม่โพสพ

7355 คู่อลวน โน้ตอลเวง เขมชำติ 2548 1 พิมพ์ค ำ

7356 เคร่ืองทองกรุงศรีอยุธยำ ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ. 2548 1 กรมศิลปำกร

7357 เคร่ืองมือประมงพ้ืนบ้ำน สัมฤทธ์ิ พุ่มสุวรรณ 2548 1 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

7358 เคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์จุลจอมเกล้ำ - 2548 1 ส ำนักอำลักษณ์และเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์

7359 เคหำสน์เชือดใจ พงศกร 2548 1 เพ่ือนดี

7360 โคกอีเล้ิงหรรษำ พงศกร 2548 1 เพ่ือนดี

7361 โคลงพระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เก้ือกมล พฤกษประมูล 2548 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

7362 ใครฆ่ำ คริสตี, อกำทำ 2548 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

7363 ใครว่ำลูกค้ำคือพระเจ้ำ ไจตนย์ ศรีวังพล 2548 1 ฐำนกำรพิมพ์

7364 ฅนข้ีเล่ำ. ภำค 2 สุเมธ แสงน่ิมนวล 2548 1 เอสดับเบิลยู

7365 ฆำตกรรมวิปริต คริสตี, อกำทำ 2548 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

7366 ฆำตกรรมออนไลน์ = Monkeewrench เทรซีย์, พี. เจ. 2548 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7367 เงำจันทร์ในอัญประกำศ มุกหอม วงษ์เทศ 2548 1 มติชน

7368 เงำในดวงตำ สิริมำ อภิจำริน 2548 1 อรุณ

7369 เง่ือนฆำตกรรม คริสตี, อกำทำ 2548 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

7370 จ้อนกับแดง ก. ศยำมำนนท์ 2548 1 เพ่ือนดี
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  336         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7371 จักรวำลอนันต์ กำรเดินทำงไม่ส้ินสุด วรำกิจ เพชรน้ ำเอก 2548 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

7372 จิตรกรรมไทยสมัยรัชกำลท่ี 3 : ควำมคิดเปล่ียนกำรแสดงออกก็เปล่ียนตำม  สันติ เล็กสุขุม 2548 1 เมืองโบรำณ

7373 เจไมมำ เจ รักของฉันพร่องมันเนย กรีน, เจน 2548 1 มติชน

7374 เจ้ำสำวของอำนนท์ ว. ณ ประมวณมำรค 2548 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

7375 เจ้ำหงิญ (พิมพ์คร้ังท่ี 7) บินหลำ สันกำลำคีรี 2548 1 มติชน

7376 เจ้ำหงิญ (พิมพ์คร้ังท่ี 8) บินหลำ สันกำลำคีรี 2548 1 มติชน

7377 เจ้ำหญิงหนังฬำ : และนิทำนยอดนิยมตลอดกำลเร่ืองอ่ืนๆ ของแปร์โรลด์ แปร์โรลต์, ชำร์ลส์ 2548 1 มติชน

7378 เจ้ำหนูขนมหวำน เขมทัต พิพิธธนำบรรพ์ 2548 1 มูลนิธิเด็ก

7379 ฉันด่ืมดวงอำทิตย์ บินหลำ สันกำลำคีรี 2548 1 มติชน

7380 ชำดกทันยุค 1 ณวมพุทธ. 2548 1 ธีระกำรพิมพ์

7381 ชำดกทันยุค 2 ณวมพุทธ. 2548 2 ธีระกำรพิมพ์

7382 ชำร์ลี โบน. ตอนเด็กชำยผู้สำบสูญ นิมโม, เจนน่ี 2548 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7383 ชิโกะกุ แรงรักจำกปรภพ มำซำโกะ, บันโด 2548 1 พงษ์วรินกำรพิมพ์

7384 ชิงช้ำต้นอ้อ แก้วมณี 2548 1 โกสินทร์

7385 ชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชำติ - 2548 1 สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ

7386 ชีวิตคือ 2+2 = 3 ญำมิลำ 2548 1 คนรู้ใจส ำนักพิมพ์

7387 ชีวิตนอกวัง เน่ือง นิลรัตน์, ม.ล. 2548 2 ศรีสำรำ

7388 ชีวิตนอกวัง 13 เน่ือง นิลรัตน์, ม.ล. 2548 1 ศรีสำรำ

7389 ชีวิตในวังบำงขุนพรหม กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมำกูร 2548 1 ดอกหญ้ำ

7390 ชีวิตมิใช่ดอกกุหลำบ สุรีพันธ์ มณีวัต 2548 1 วสี ครีเอช่ัน

7391 ซ้ึงใจแม่ยอดรักษ์ ธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสด์ิ 2548 1 บ้ำนพระอำทิตย์

7392 ดวงดำว โทเมเซก, สตีฟ 2548 1 เนช่ันแนล จีโอกรำฟฟิก
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  337         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7393 ดอกไม้ในวรรณคดีไทย เศรษฐมันตร์ กำญจนกุล 2548 4 เศรษฐศิลป์

7394 ดอกไม้ไร้นำม กฤษณำ อโศกสิน. 2548 1 เพ่ือนดี

7395 ดำรกำกลำงใจ (พิมพ์คร้ังท่ี 1) ศรีสุรำงค์ 2548 1 คนรู้ใจ

7396 ดำรกำกลำงใจ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ศรีสุรำงค์ 2548 1 คนรู้ใจ

7397 ดิอิมมอร์ทอลไนท์. ภำค มหันตภัยแบล็ควิโดว์ V. Sangsnit. 2548 1 ร่วมด้วยช่วยกัน

7398 ดีจินในตะเกียงวิเศษ. ตอนปรำฟำโรห์อะเคนำเทน เคอร์, พี. บี. 2548 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7399 ดีใจท่ีเธอได้อ่ำน เพชรยุพำ บูรณ์สิริจรุงรัฐ. 2548 1 นะเพชรเผ็ดส ำนักพิมพ์

7400 เด็ก ผู้หญิง คนแก่ แมว และผม อัศศิริ ธรรมโชติ 2548 1 คนรู้ใจ

7401 เด็กจอมแก่น ว. ณ ประมวณมำรค 2548 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

7402 เดอะฮันเดรธแมนศพไร้หัว... เคิร์ลลีย์, แจ็ค 2548 1 เมเป้ิล พับลิชช่ิง

7403 แดจังกึม : จอมนำงแห่งวังหลวง ยู, มิน จู 2548 3 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

7404 ต้นตระกูลไทย : รำชสกุล นำมสกุลพระรำชทำน เทพชู ทับทอง 2548 1 สุวีริยำสำส์น

7405 ตลำดนัด คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538. 2548 1 ดอกหญ้ำ 2000

7406 ตำกรุ้งเรืองโพยม เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. 2548 1 เก้ียว-เกล้ำ พิมพกำร

7407 ตำกสินมหำรำช แรเงำ 2548 1 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

7408 ตำมกล่ินกำแฟ ชำติ ภิรมย์กุล 2548 1 มติชน

7409 ตำมลมปลิว ว. วินิจฉัยกุล. 2548 1 เพ่ือนดี

7410 ตำยเหนือเมฆ คริสตี, อกำทำ 2548 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

7411 ต ำนำนกรีก-โรมัน (ฉบับสมบูรณ์) มำลัย (จุฑำรัตน์) 2548 1 พิมพ์ค ำ

7412 ต ำนำนพ้ืนบ้ำนภำคใต้ วรำรัตน์ 2548 1 บ้ำนหนังสือ 19

7413 ต ำนำนภำษิตไทย : ต ำนำนและเร่ืองเล่ำ ต้นเค้ำภำษิต ค ำพังเพย ส ำนวนไทย พัชรี มีสุคนธ์ 2548 1 ห้องเรียน

7414 ต ำนำนรักกระโจมแดง ไดอำแมนต์, อะนิต้ำ, ค.ศ. 1951- 2548 1 มติชน

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A2%E0%B8%B9%2C%20%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B8%88%E0%B8%B9%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  338         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7415 ต ำนำนรักศรีปรำชญ์ คึกเดช กันตำมระ 2548 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

7416 ต ำรำมรณะ คำล์ดเวลล์, เอียน 2548 2 เมเป้ิล พับลิชช่ิง

7417 ถนนสำยอดีต. 3 เอนก นำวิกมูล 2548 1 สำยธำร

7418 ถอดรหัสอัจฉริยะ ฮิโรชิ, โมริ 2548 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

7419 ถ่ำนเก่ำไฟใหม่ กฤษณำ อโศกสิน 2548 1 เพ่ือนดี

7420 ถ้ ำทะมึน สนิกเก็ต, เลโมนี 2548 1 นำนมีบุ๊คส์

7421 ทรำยสวำทใต้เงำจันทร์ ธีรสำ. 2548 1 มำยเลิฟ

7422 ทริปส์ วิสิทธ์ิ โพธิวัฒน์ 2548 1 คนรู้ใจ

7423 ทริปส์ วิสิทธ์ิ โพธิวัฒน์ 2548 1 คนรู้ใจส ำนักพิมพ์

7424 ทฤษฎีของหัวใจ ทรรศิกำ 2548 1 แจ่มใส

7425 ทฤษฎีคติชนวิทยำ : วิธีวิทยำในกำรวิเครำะห์ต ำนำน-นิทำนพ้ืนบ้ำน  ศิรำพร ณ ถลำง 2548 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

7426 ทอรักถักสำยใย : ผ่ำนลำยผ้ำนำหม่ืนศรี - 2548 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

7427 ทะเลรำตรี พงศกร 2548 1 เพ่ือนดี

7428 ทะเลและกำลเวลำ อัศศิริ ธรรมโชติ. 2548 1 บำงเล่ม

7429 ท้ังหมดของหัวใจคือเธอ แอมป์ 2548 1 แจ่มใส

7430 ทำงแยกข้ำงหน้ำมีอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง ภำณุมำศ ภูมิถำวร 2548 1 ม่ิงมิตร

7431 ทำงสำยใหม่แห่งวรรณกรรมไทย : ทัศนะวิจำรณ์ต่อนวนิยำยยุคแรก - 2548 1 ชมนำด

7432 ทำนตะวัน ว. วินิจฉัยกุล. 2548 1 เพ่ือนดี

7433 ท้ำวฮุ่ง ท้ำวเจือง : มหำกำพย์แห่งอุษำคเนย์ - 2548 1 มติชน

7434 ท้ำวฮุ่ง ท้ำวเจือง : วีรบุรุษสองฝ่ังโขง - 2548 1 มติชน

7435 ท่ีน่ี...บำงกอก - 2548 1 นวนิยำยบำงกอก

7436 ท่ีบ้ำนย่ำ กร่ิมกมล มหัทธนวิศัลย์ 2548 1 ศรีสำรำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  339         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7437 ทุ่งหญ้ำป่ำสนและคนเหงำ สิรินดำ 2548 1 แจ่มใส

7438 เทคนิคกำรเขียนและผลิตต ำรำ - 2548 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

7439 เทคนิควิจัยด้ำนกำรอ่ำน สุนันทำ ม่ันเศรษฐวิทย์ 2548 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

7440 เทพธิดำในหีบแก้ว. ตอนกุญแจแห่งควำมรู้ โรเบิร์ตส์, นอร่ำ 2548 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7441 เทพธิดำในหีบแก้ว. ตอนกุญแจแห่งแสงสว่ำง โรเบิร์ตส์, นอร่ำ 2548 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7442 เทพนิยำยแอนเดอร์เซ่น. เล่ม 1, ตอนแอนเดอร์เซ่นชวนขัน แอนเดอร์เซ่น, ฮำนส์ คริสเตียน 2548 1 คีรีบูน

7443 เทพนิยำยแอนเดอร์เซ่น. เล่ม 2, ตอนแอนเดอร์เซ่นชวนคิด แอนเดอร์เซ่น, ฮำนส์ คริสเตียน 2548 1 คีรีบูน

7444 นกกระจำบกลอนสวด - 2548 4 กรมศิลปำกร

7445 นักฟุตบอลบ้ำนนอก (พิมพ์คร้ังท่ี 4) อัศศิริ ธรรมโชติ 2548 1 คนรู้ใจส ำนักพิมพ์

7446 นักฟุตบอลบ้ำนนอก (พิมพ์คร้ังท่ี 5) อัศศิริ ธรรมโชติ 2548 1 คนรู้ใจ

7447 น่ังฝ่ังตะวันต่ืน ยืนฝ่ังตะวันตก ทรงกลด บำงย่ีขัน 2548 1 อะบุ๊ก

7448 นำงทิพย์ แก้วเก้ำ. 2548 1 เพ่ือนดี

7449 นำงบำป ก่ิงฉัตร 2548 1 อรุณ

7450 นำงพญำหลวง กฤษณำ อโศกสิน. 2548 1 เพ่ือนดี

7451 นำฏศิลป์ไทย : นำฏศิลป์ส ำหรับครูประถมศึกษำ-อุดมศึกษำ สุมิตร เทพวงษ์ 2548 1 โอเดียนสโตร์

7452 นำนำสำระวัฒนธรรมไทย. เล่ม 3 - 2548 3 กรมศิลปำกร

7453 นำมำนุกรมนวัตกรรมท้องถ่ินไทยประจ ำปี พ.ศ. 2547 - 2548 1 โครงกำรวิถีใหม่ขององค์กรปกครองฯ

7454 นำร์เนีย ลูอิส, ซี.เอส 2548 7 ผีเส้ือ

7455 น้ ำตำและรอยย้ิม ยิบรำน, คำลิล. 2548 4 แสงดำว

7456 นิกกับพิม ว. ณ ประมวณมำรค 2548 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

7457 นิทำนกลำงแสงจันทร์ ประชำคม ลุนำชัย 2548 1 มติชน

7458 นิทำนช้ินเอกของโลกก่อนนอนสอนให้เป็นยอดคน ยอดปฏิภำณไหวพริบ ตำเชย 2548 1 วันเวิลด์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  340         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7459 นิทำนนักปรำชญ์ก่อนนอนสอนให้รู้ทันคน เป็นคนดี ทวีปัญญำ พัฒนำ IQ EQ MQ และ... ตำเชย 2548 1 วันเวิลด์

7460 นิทำนป่ำอมย้ิม สิทธิพร กุลวโรตตมะ 2548 1 สถำพรบุ๊คส์

7461 นิทำนพ้ืนบ้ำน วิเชียร เกษประทุม 2548 1 พ.ศ. พัฒนำ

7462 นิทำนพ้ืนบ้ำนไทย 4 ภำค โชติ ศรีสุวรรณ 2548 4 สถำพรบุ๊คส์

7463 นิทำนอิสป นำยต ำรำ ณ เมืองใต้ 2548 1 รวมสำส์น (1977)

7464 นิยำยข้ำงจอ วินทร์ เลียววำริณ. 2548 1 113

7465 นิยำยชุด "เสือใบ-เสือด ำ" ของ ป.อินทรปำลิต : กับสังคมไทยยุคหลังสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร 2548 2 แสงดำว

7466 แนวทำงตัวอย่ำงกำรพูดในโอกำสต่ำงๆ. ภำค 1 สุเมธ แสงน่ิมนวล 2548 1 บุ๊คแบงก์

7467 แนวทำงตัวอย่ำงกำรพูดในโอกำสต่ำงๆ. ภำค 2 สุเมธ แสงน่ิมนวล 2548 1 บุ๊คแบงก์

7468 ในฝัน โรสลำเรน 2548 2 ยำหยี-ยำใจ

7469 บทกลอนกล่อมเด็กและบทปลอบเด็ก - 2548 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

7470 บทกวีจีน จ่ำง, แซ่ต้ัง 2548 1 ลูก-หลำน จ่ำงแซ่ต้ัง

7471 บทละครเร่ืองเงำะป่ำ จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ 2548 2 อักษรเจริญทัศน์ อจท.

7472 บรรณนิทัศน์พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว - 2548 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

7473 บรรยำยควำมตำมโคลงโลกนิติ โกวิท ต้ังตรงจิตร. 2548 2 บรรณกิจ 1991

7474 บริกำรรับนวดหน้ำ ชำติ กอบจิตติ 2548 1 พี.เอ.ลีฟว่ิง

7475 บอกเธอบอกเขำรักของเรำจะเก่ำและแก่ไปด้วยกัน ญำมิลำ 2548 2 คนรู้ใจส ำนักพิมพ์

7476 บ่อเกิดส ำนวนไทย ดนัย เมธิตำนนท์ 2548 3 มิติใหม่

7477 บอลลูนย่ีสิบเอ็ดลูก แปน ดู บัว, วิลเล่ียม 2548 1 มติชน

7478 บ้ำนน้อยแสนสุข ดอกอ้อ. 2548 1 กชกร พับลิชช่ิง

7479 บ้ำนประหลำด สนิกเก็ต, เลโมนี 2548 1 นำนมีบุ๊คส์

7480 บ้ำนปรำรถนำรัก อำเย้นเด้, อิซำเบล 2548 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  341         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7481 บ้ำนเล็ก สวนใหญ่ คุณยำยท่ีรัก กร่ิมกมล มหัทธนวิศัลย์ 2548 1 มติชน

7482 บ้ำนอยู่ยูกันดำ สุพนิต 2548 1 ปรำชญ์เปรียว

7483 บำป Hi-Speed ธวัชชัย คิดอ่ำน 2548 2 คนรู้ใจส ำนักพิมพ์

7484 บ ำเรอรักกับดักอสูร ณัฐพัชร์. 2548 1 สวีตเลิฟ

7485 บุคคลอนุสรณ์ กุหลำบ สำยประดิษฐ์ 2548 2 แม่ค ำผำง

7486 บุญเพรงพระหำกสรรค์ ศุภร บุนนำค 2548 1 เพ่ือนดี

7487 บุเรงนอง (กะยอดินนรธำ) : กษัตริย์พม่ำในโลกทัศน์ไทย สุเนตร ชุตินธรำนนท์ 2548 1 มติชน

7488 แบบแผนบ้ำนเรือนในสยำม น. ณ ปำกน้ ำ 2548 1 เมืองโบรำณ

7489 โบรำณคดีประชำชน : บทบำทกำรวิจัยต่อท้องถ่ินภำคเหนือ สุรสวัสด์ิ ศุขสวัสด์ิ, ม.ล. 2548 2 เมืองโบรำณ

7490 ปฏิกิริยำค้นหำรัก Poison Ivy 2548 1 ปร๊ินเซส

7491 ประชุมจำรึก ภำคท่ี 8 จำรึกสุโขทัย                                                         - 2548 2 กรมศิลปำกร

7492 ประชุมภำพประวัติศำสตร์แผ่นดินพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว       กรมศิลปำกร. ส ำนักหอสมุดแห่งชำติ 2548 3 กรมศิลปำกร

7493 ประชุมหมำยรับส่ัง ภำค 5 ตอนท่ี 1 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกำลพระบำทสมเด็จพระจอม... - 2548 2 คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำต้นฉบับฯ

7494 ประเพณี 12 เดือน : ในประวัติศำสตร์สังคมวัฒนธรรมเพ่ือควำมอยู่รอดของคน ปรำนี วงษ์เทศ 2548 1 มติชน

7495 ประเพณีท้องถ่ินภำคใต้ สมปรำชญ์ อัมมะพันธ์ุ. 2548 1 โอเดียนสโตร์

7496 ประเพณีมอญท่ีส ำคัญ จวน เครือวิชฌยำจำรย์ 2548 1 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร

7497 ประมวลสำระชุดวิชำไทยศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

7498 ประวัติศำสตร์ ชำติ ปัญญำชน นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2548 1 มติชน

7499 ประวัติศำสตร์ชำติไทย วิมล จิโรจพันธ์ุ 2548 3 แสงดำว

7500 ประวัติศำสตร์สังคมวัฒนธรรมกรุงเทพฯ จำกเพลงดนตรี : ลำว ดวงเดือน วังท่ำเตียน         สนอง คลังพระศรี 2548 2 มติชน

7501 ประวัติอักษรไทยพ่อขุนรำมค ำแหงและกำรแพร่กระจำยสู่อำณำจักรล้ำนนำ-ล้ำนช้ำง ธวัช ปุณโณทก 2548 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

7502 ปริทัศน์เร่ืองส้ันไทย อิงอร สุพันธ์ุวณิช 2548 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  342         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7503 ปริศนำ ว. ณ ประมวณมำรค 2548 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

7504 ปริศนำเง่ือนและไม้กำงเขน : นวนิยำยชุดต ำรวจสืบสวนรีบัส แรนคิน, เอียน 2548 1 มติชน

7505 ปริศนำลับของสลัดอำกำศคนสุดท้ำย = The Last of the Sky Pirates สจ๊วต, พอล 2548 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7506 ปริศนำอักษรไขว้ ศิริพงศ์ ศิริเบญจำ 2548 4 แสงดำว

7507 ปริศนำอักษรไขว้. 3 เชิงชำย 2548 1 แสงดำว

7508 ปลำท่ีว่ำยในสนำมฟุตบอล วินทร์ เลียววำริณ 2548 1 113

7509 ปลำผิดน้ ำ กฤษณำ อโศกสิน. 2548 1 เพ่ือนดี

7510 ปัญจวีสตินิยำย ศรีสุวรรณ์ 2548 1 แม่โพสพ

7511 ปัญญำชนก้นครัว ว. วินิจฉัยกุล. 2548 1 เพ่ือนดี

7512 ปำฐกถำหลักภำษำไทย อุปกิตศิลปสำร, พระยำ. 2548 6 แม่โพสพ

7513 ปำรีสพิศวำสหวำม ณัฐพัชร์. 2548 1 มำยเลิฟ

7514 ปีศำจ เสนีย์ เสำวพงศ์ 2548 2 มติชน

7515 ปู่เย็น เป็นอยู่ พนิดำ วสุธำพิทักษ์ 2548 1 พิมพ์บูรพำ

7516 เป็นสร้อยโสภิศพ้น อุปรมำ ไพฑูรย์ ธัญญำ.                                                                                  2548 1 มติชน

7517 เปลวสวำทสุดผืนทรำย ธีรสำ. 2548 1 มำยเลิฟ

7518 เปลือยแอร์โฮสเตส ฟอสส์, รีน่ี 2548 1 มติชน

7519 ผจญบำป ศรีบูรพำ 2548 1 มติชน

7520 ผมคนปรกติ สุภำรัตถะ 2548 1 นวนิยำยบำงกอก

7521 ผลกำรใช้แผนท่ีควำมคิดท่ีมีต่อควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทยของนักเรียนช้ันมัธยม... กิติภูมิ ทองเพ็ง. 2548 1 -

7522 ผู้ดี ดอกไม้สด 2548 1 แพรวส ำนักพิมพ์

7523 ผู้เบิกทำง ยิบรำน, คำลิล. 2548 4 แสงดำว

7524 ผู้หญิงกับสังคมในวรรณกรรมไทยยุคฟองสบู่ เสนำะ เจริญพร 2548 1 มติชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  343         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7525 แผนฆำตกรรม คริสตี, อกำทำ 2548 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

7526 แผนลวงสะท้ำนโลก บรำวน์, แดน 2548 1 แพรวส ำนักพิมพ์

7527 แผ่วผ่ำนธำรน้ ำไหล : บันทึกธรรมจำกสวนโมกข์ เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. 2548 1 เก้ียว-เกล้ำ พิมพกำร

7528 ฝนดับไฟ ภำณุมำศ ภูมิถำวร 2548 1 ม่ิงมิตร

7529 ฝร่ังในเมืองสยำม เอนก นำวิกมูล 2548 1 แสงดำว

7530 ฝ่ังแสงจันทร์ ประชำคม ลุนำชัย 2548 1 มติชน

7531 พจนำนุกรมภำษำอีสำน ฉบับ ค ำพูน บุญทวี - 2548 2 โป๊ยเซียน

7532 พจนำนุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถ่ินไทยภำคอีสำนเร่ืองท้ำวฮุ่งหรือท้ำวเจือง. เล่ม 1 รำชบัณฑิตยสถำน. 2548 1 รำชบัณฑิตยสถำน

7533 พรรณพืชในประวัติศำสตร์ไทย สุรีย์ ภูมิภมร 2548 1 มติชน

7534 พรอันสูงสุด สโตวอลล์, จิม. 2548 6 มูลนิธิโกมลคีมทอง

7535 พระเจ้ำกรุงสยำมกับเซอร์จอห์น เบำว์ริง - 2548 3 มูลนิธิโตโยต้ำประเทศไทย

7536 พระนล-ทมยันตี - 2548 1 ไม้ขีดไฟ

7537 พระภรรยำเจ้ำและสมเด็จเจ้ำฟ้ำในรัชกำลท่ี 5 จิรวัฒน์ อุตตมะกุล 2548 1 มติชน

7538 พระมหำกษัตริย์ยอดกตัญญู ทองค ำ ศรีโยธิน 2548 6 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ เพ่ือฯ

7539 พระรถค ำฉันท์ - 2548 4 กรมศิลปำกร

7540 พระรำชพงศำวดำรกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกำลท่ี 4 ทิพำกรวงศมหำโกษำธิบดี (ข ำ บุนนำค) 2548 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

7541 พระรำชหัตถเลขำครำวเสด็จมณฑลฝ่ำยหเนือในรัชกำลท่ี 5 - 2548 1 เอ.พี.กรำฟิค ดีไซน์และกำรพิมพ์

7542 พระรำชำน้อย วันทนีย์ วิบูลกีรติ 2548 1 สุวีริยำสำส์น

7543 พระรำชินีนำถวิกตอเรีย ว. ณ ประมวณมำรค 2548 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

7544 พระรำม ตุลสีทำส 2548 1 ไม้ขีดไฟ

7545 พระอภัยมณี. ตอนสุดสำครผจญทัพผีดิบ ค ำคึ 2548 1 สุวีริยำสำส์น

7546 พฤติกรรมค่ำควำมถ่ีมูลฐำนของเสียงสระอันเน่ืองมำจำกอิทธิพลของบริบททำงเสียงในภำษำ...ผณินทรำ ธีรำนนท์. 2548 1 -
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  344         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7547 พลังพูด พลังเพ่ิม วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์ 2548 1 บุ๊คแบงก์

7548 พ่อเลวสอนลูก เพทำย ถนอมจิตร 2548 2 ข้ำวหอม

7549 พันหน่ึงเม็ดทรำย ฯคีตกำล 2548 1 สถำพรบุ๊คส์

7550 พิธีกรรม ต ำนำน นิทำน เพลง : บทบำทของคติชนกับสังคมไทย - 2548 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

7551 พิมมำลำ แก้วเก้ำ. 2548 1 เพ่ือนดี

7552 พ้ืนฐำนลำยไทย (ฉบับย่อ) เศรษฐมันตร์ กำญจนกุล 2548 1 เศรษฐศิลป์

7553 พูดจูงใจ : วิธีบงกำรผู้อ่ืนอย่ำงมีศิลปะ เย่, หยำงเจิน. 2548 2 เต๋ำประยุกต์

7554 พูดอย่ำงม่ันใจในแบบท่ีคุณเป็น พิมพำภรณ์ บุญประเสริฐ 2548 1 คณะมนุษยศำสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

7555 เพชรสังหำร ค.ศ.2000 โรเบิร์ตส์, นอร่ำ. 2548 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7556 เพชรสังหำร ค.ศ.2059 โรเบิร์ตส์, นอร่ำ. 2548 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7557 เพลง ดนตรี ปริศนำ ผ้ำทอ : ภูมิปัญญำทำงด้ำนกำรละเล่นและกำรช่ำง               - 2548 3 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร

7558 เพลงขลุ่ยเหนือทุ่งข้ำว เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. 2548 1 เก้ียว-เกล้ำ พิมพกำร

7559 เพียงวันพบวันน้ีท่ีส ำคัญ - 2548 4 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

7560 เพ่ือนร่วมทำง สิริมำ อภิจำริน 2548 1 แสงดำว

7561 ฟังคิดอ่ำนเขียน : รวมทุกศำสตร์เพ่ือท ำให้คุณฉลำด - 2548 1 บิสคิต

7562 ไฟ--ควัน--ม่ำนหมอก อุเทน พรมแดง, 2523- 2548 2 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

7563 ภำพภำษิต ชำลี เอียมกระสินธ์ุ 2548 1 ปิรำมิด

7564 ภำพและประวัติตัวละครรำมเกียรต์ิ รำมเกียรต์ิ 2548 1 โอเดียนสโตร์

7565 ภำษำกับกำรส่ือสำร - 2548 2 คณะอักษรศำสตร์ ม.ศิลปำกร

7566 ภำษำ-จำรึก 10 - 2548 2 คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร

7567 ภำษำไทยกับค ำประพันธ์ อุปกิตศิลปสำร, พระยำ 2548 4 แม่โพสพ

7568 ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำรธุรกิจ พิศเพลิน สงวนพงศ์ 2548 2 โรงพิมพ์เทียนวัฒนำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  345         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7569 ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำรและสืบค้น - 2548 5 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

7570 ภำษำไทยวันละค ำ ฉบับรวมเล่ม - 2548 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

7571 ภำษำในสังคมไทย : ควำมหลำกหลำย กำรเปล่ียนแปลง และกำรพัฒนำ อมรำ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ 2548 4 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

7572 ภำษำและควำมคิด เรำคิดด้วยภำษำ ศรีเรือน แก้วกังวำล 2548 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

7573 ภำษำและวรรณกรรมสำร : ฉบับภำษำและวรรณกรรมพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำ... - 2548 2 พี.เพรส

7574 ภำษำและหลักกำรเขียนเพ่ือกำรส่ือสำร - 2548 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

7575 ภำษำศำสตร์เบ้ืองต้น จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล. 2548 2 ส ำนักพิมพ์ ม.เกษตรศำสตร์

7576 ภำษำใหม่ : ควำมเป็นมำของ "ค ำ" และ "ควำมหมำย" ภำษิต จิตรภำษำ 2548 1 มติชน

7577 ภำษิต ค ำพังเพย ส ำนวนไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน 2548 1 รำชบัณฑิตยสถำน

7578 ภูมิปัญญำกับกำรสร้ำงพลังชุมชน - 2548 1 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร

7579 ภูมิปัญญำไทย : ขุมทรัพย์แห่งแผ่นดินสยำม ภำวิณีย์ เจริญย่ิง 2548 1 มติชน

7580 ภูมิปัญญำไทย-ภูมิปัญญำเทศ - 2548 3 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร

7581 ภูมิปัญญำสุขภำพ : ปฏิบัติกำรต่อรองของควำมรู้ท้องถ่ิน           - 2548 4 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร

7582 มนตรำ แก้วเก้ำ. 2548 1 เพ่ือนดี

7583 มนัสเต...ควำมรัก ปริญญ์ 2548 1 แจ่มใส

7584 มนุษย์กับอำรยธรรม ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล. 2548 1 โรงพิมพ์ มหำวิทยำลัยศรีปทุม

7585 มนุษย์ล่องหน คลีเมนทส์, แอนดูรว์ 2548 1 เมเป้ิล พับลิชช่ิง

7586 มรกตแห่งคำซำน อิบบอตสัน, อีวำ 2548 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7587 มะลิ...มีเร่ืองเล่ำ ดอกอ้อ. 2548 1 กชกร พับลิชช่ิง

7588 มันคงไม่ตำยง่ำย ๆ หรอก มันบ่ตำยง่ำย ๆ ดอก เวียมันเงือบเงียย ๆ เต๊ ไพวรินทร์ ขำวงำม 2548 2 แม่โพสพ

7589 มำนุษยวิทยำกับประวัติศำสตร์ : รวมควำมเรียงว่ำด้วยกำรประยุกต์ใช้แนวควำมคิด... สุเทพ สุนทรเภสัช 2548 1 เมืองโบรำณ

7590 มำรมนุษย์ ศรีบูรพำ 2548 1 มติชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  346         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7591 มำริษำรำตรี เอส. พี. สมเถำ 2548 1 สุขภำพใจ

7592 มำลีสีเลือด พงศกร 2548 1 เพ่ือนดี

7593 มิเกะเนะโกะ โฮล์มส์ แมวสำมสียอดนักสืบ. ตอนนิทรรศกำรฆำตกรรม    จิโร, อำคำกะวำ 2548 1 บลิส พับลิชช่ิง

7594 มิเกะเนะโกะ โฮล์มส์ แมวสำมสียอดนักสืบ. ตอนโรงละครสยองขวัญ จิโร, อำคำกะวำ 2548 1 บลิส พับลิชช่ิง

7595 มีเพียงดอกหญ้ำ...มำให้เธอ สิริมำ อภิจำริน 2548 1 อรุณ

7596 มือใดดุแลแม่โพสพ เดือนแรม ประกำยเรือง. 2548 1 ใบบัว

7597 มุมท่ีคนไม่มอง ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ 2548 1 ฟำร์โกล๊บ

7598 มุสลิมผู้น ำ "ปฐมจุฬำรำชมนตรี" คนแรกในสยำม : กำรเดินทำงของท่ำนเฉกอะหมัด... พิทยำ บุนนำค 2548 2 มติชน

7599 เม่ือคุณตำคุณยำยยังเด็ก. เล่ม 3 ทิพย์วำณี สนิทวงศ์ฯ 2548 1 ศิลปำบรรณำคำร

7600 เม่ือคุณตำคุณยำยยังเด็ก. เล่ม 4 ทิพย์วำณี สนิทวงศ์ฯ 2548 1 ศิลปำบรรณำคำร

7601 แมลงมรณะ มำซำโกะ, บันโด 2548 1 บลิส พับลิชช่ิง

7602 ไม้เมืองหนำว สิริมำ อภิจำริน 2548 1 อรุณ

7603 ยอดนักสืบคุกก้ี ฟลุค, โจแอนน์ 2548 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7604 ยอดอัจฉริยะ พันธลักษณ์ 2548 1 บ้ำนหนังสือ 19

7605 ยำย ขจรฤทธ์ิ รักษำ 2548 1 บ้ำนหนังสือ

7606 ย่ ำไปในไพรเถ่ือน บุหลัน รันตี 2548 1 บ้ำนหนังสือ

7607 ย่ ำสนธยำโรมำนอฟ ดวงใจ 2548 2 เพ่ือนดี

7608 ยึดโลกครองจักรวำล ตอนแผนยึดครองโลก. เล่ม 1 - 2548 1 คนรู้ใจส ำนักพิมพ์

7609 เยือนย่ำนร้ำนตลำด เอนก นำวิกมูล. 2548 1 มติชน

7610 รถไฟขบวนน้ีมีฆำตกรรม คริสตี, อกำทำ 2548 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

7611 รวมบทควำม มุมมอง ควำมคิด และควำมหมำย : งำนช่ำงไทยโบรำณ สันติ เล็กสุขุม. 2548 2 เมืองโบรำณ

7612 รวมพระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเร่ืองชุมนุมพระบรมรำชำธิบำย จอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ 2548 2 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  347         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7613 รวมพระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเร่ืองพระรำชหัตถเลขำใน… จอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ 2548 2 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

7614 รวมสุดยอดนิทำนชำดกฉบับสร้ำงสรรค์ให้มีควำมสุข เอกรัตน์ อุดมพร. 2548 1 พัฒนำศึกษำ

7615 รหัสย์แห่งหัวใจ ยิบรำน, คำลิล. 2548 4 แสงดำว

7616 รอยเท้ำเล็กๆของเรำเอง วินทร์ เลียววำริณ. 2548 1 113

7617 รอยรักเรไร นำยำ 2548 1 เพ่ือนดี

7618 ร้อยเร่ือง...เมืองสวย - 2548 1 มติชน

7619 รักคนอ่ำน ทรำย เจริญปุระ 2548 1 มติชน

7620 รัตนโกสินทร์ก ำเนินกรุงเทพฯ ปองพล อดิเรกสำร 2548 1 ประพันธ์สำส์น

7621 รัตนำวดี ว. ณ ประมวณมำรค 2548 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

7622 รำงวัลวรรณกรรมสร้ำงสรรค์ยอดเย่ียมแห่งอำเซียน (รำงวัลซีไรต์) : พ.ศ.2522-2548 สมบัติ จ ำปำเงิน 2548 1 ปิรำมิด

7623 ร้ำยสุดข้ัวกะช่ัวสุดขีด ใบสน 2548 2 สถำพรบุ๊คส์

7624 ริมฝ่ังมหำนที เฮสส์เลอร์, ปีเตอร์ 2548 1 มติชน

7625 รุกฆำต แคลนซ่ี, ทอม 2548 2 วรรณวิภำ

7626 รุ้งอักษร : เส้นสำยสีแสงแห่งภำษำและวรรณคดี ยุพร แสงทักษิณ 2548 1 ไทยวัฒนำพำนิช

7627 รู้จักทักษิณ : รวมบทควำมคัดสรรด้ำนทักษิณศึกษำ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 2548 1 สถำบันทักษิณคดีศึกษำ

7628 รูเล็กบนก ำแพงร้ำว ประภัสสร เสวิกุล. 2548 1 อรุณ

7629 เรียงร้อยรอยอดีต : ยศช้ำง ขุนนำง พระ มหัศจรรย์วัด เวียง วัง โกวิท ต้ังตรงจิตร. 2548 1 สุวีริยำสำส์น

7630 เร่ืองข ำขัน คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538. 2548 1 ดอกหญ้ำ 2000

7631 เร่ืองซน ๆ ของโซฟี เซกูร์, เคำน์เตส เดอ. 2548 1 มติชน

7632 เร่ืองน่ำรู้คู่ล้ำนนำ ล ำจุล ฮวบเจริญ. 2548 1 The Knowledge Center

7633 เร่ืองรักเฉพำะ กรีน, เจน. 2548 1 วงกลม

7634 เร่ืองเล่ำจำกปัตตำนี ประพนธ์ เรืองณรงค์ 2548 1 สถำพรบุ๊คส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  348         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7635 เร่ืองใส ๆ ของวัยซ่ำ เร่ืองใส ๆ ของวัยซ่ำ. ตอนท่ี 4, แผนค้ำงคืน ฮอปกินส์, แคธ่ี. 2548 1 แพรวส ำนักพิมพ์

7636 เร่ืองใส ๆ ของวัยซ่ำ เร่ืองใส ๆ ของวัยซ่ำ. ตอนท่ี 5, ขำดรักไม่ยักตำย ฮอปกินส์, แคธ่ี. 2548 1 แพรวส ำนักพิมพ์

7637 เร่ืองใส ๆ ของวัยซ่ำ เร่ืองใส ๆ ของวัยซ่ำ. ตอนท่ี 7, คนจะสวยช่วยไม่ได้ ฮอปกินส์, แคธ่ี. 2548 1 แพรวส ำนักพิมพ์

7638 เรือนมยุรำ วินิตำ ดิถียนต์, คุณหญิง, 2492- 2548 1 เพ่ือนดี

7639 โรงงำนเขย่ำขวัญ สนิกเก็ต, เลโมนี 2548 1 นำนมีบุ๊คส์

7640 ฤกษ์สังหำร วรรณวรรธน์ 2548 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

7641 ฤทธีรำชินีสำว ว. ณ ประมวณมำรค 2548 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

7642 ลมตะวันออกท่ีบินไปกับปีกตะวันตก ญำมิลำ 2548 1 ไม้ไต่เขียน

7643 ละครแห่งชีวิต อำกำศด ำเกิง รพีพัฒน์, ม.จ. 2548 1 แพรวส ำนักพิมพ์

7644 ลำงร้ำยเร่ิมปรำกฏ สนิกเก็ต, เลโมนี 2548 1 นำนมีบุ๊คส์

7645 ล้ำนนำในมิติกำลเวลำ นพคุณ ตันติกุล 2548 1 The Knowledge Center

7646 ลำยวิจิตรบนกระจก เสรี เนืองเนตร์ 2548 1 โอเดียนสโตร์

7647 ลำยหงส์ กฤษณำ อโศกสิน. 2548 1 เพ่ือนดี

7648 ลำสท์ แฟนตำซี มิสเตอร์ มูลไลฟ์ 2548 1 กู๊ดมอร์น่ิง

7649 ล ำน ำแห่งห้วงธำรำ จตุรดำ 2548 1 สถำพรบุ๊คส์

7650 ลูกแก้วส ำรอง ประชำคม ลุนำชัย 2548 1 มติชน

7651 ลูกเขำ-ลูกเรำ ชำติ ภิรมย์กุล 2548 1 มติชน

7652 ลูกเล่นลูกฮำ ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ 2548 1 ฟำร์โกล๊บ

7653 ลูกสำวพิพิธภัณฑ์ พรศิริ บูรณเขตต์ 2548 1 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร

7654 เล่นเงำ จิรภัทร อังศุมำลี 2548 2 มติชน

7655 เล่มน้ีสิน่ำอ่ำน : ค ำแนะน ำจำกเพ่ือนถึงเพ่ือน ประภำภรณ์ เคำรพ 2548 3 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

7656 เล่ำเร่ืองกำกี วิเชียร เกษประทุม 2548 2 พัฒนำศึกษำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  349         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7657 เล่ำเร่ืองแก้วหน้ำม้ำ วิเชียร เกษประทุม. 2548 2 พัฒนำศึกษำ

7658 เล่ำเร่ืองนักเขียนดังในอดีต. 2        ส. พลำยน้อย 2548 1 คอหนังสือ

7659 เล่ำเร่ืองปลำบู่ทอง วิเชียร เกษประทุม. 2548 2 พัฒนำศึกษำ

7660 เล่ำเร่ืองพระสุธน-มโนห์รำ วิเชียร เกษประทุม. 2548 2 พัฒนำศึกษำ

7661 เล่ำเร่ืองรำมเกียรต์ิ (ฉบับสมบูรณ์) : ภำพรอบพระระเบียงวัดพระแก้ว สุวิทย์ พวงสุวรรณ. 2548 2 วำดศิลป์

7662 เล่ำเร่ืองลักษณวงศ์ วิเชียร เกษประทุม 2548 2 พัฒนำศึกษำ

7663 โลกของโซฟี : เส้นทำงจินตนำกำรสู่ประวัติศำสตร์ปรัชญำ กอร์เดอร์, โยสไตน์ 2548 2 คบไฟ

7664 โลกใบเล็กของเด็กชำยหนอน กวอน, ลี ซัง 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

7665 โลกสันนิวำสและชีวิตสมรส ศรีบูรพำ 2548 1 มติชน

7666 วรรณกรรมกำรเมืองรำงวัลพำนแว่นฟ้ำคร้ังท่ี 3 - 2548 2 สุขภำพใจ

7667 วรรณกรรมตกสระ ภำณุ ตรัยเวช 2548 1 นำนมีบุ๊คส์

7668 วรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรมคัดสรร - 2548 26 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

7669 วรรณคดีสเปน : ร้อยแก้วและร้อยกรอง สถำพร ทิพยศักด์ิ. 2548 2 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

7670 วังเจ้ำในอดีต ภรำดร ศักดำ 2548 1 สยำมบันทึก

7671 วัฒนธรรมในสังคมไทย แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย 2548 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

7672 วันสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 30... วันสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมฯ 2548 3 สันติศิริกำรพิมพ์

7673 วำทะทองของผู้น ำ : คมควำมคิด ของคนเป็นผู้น ำ สุเมธ แสงน่ิมนวล 2548 1 บุ๊คแบงก์

7674 วำฬบอกเย่ียม : พลังแห่งสัมพันธภำพด้ำนบวก - 2548 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7675 วิญญำณขบถ ยิบรำน, คำลิล. 2548 4 แสงดำว

7676 วิถีไทย วิมล จิโรจพันธ์ุ 2548 2 แสงดำว

7677 วิวัฒนำกำรของภำษำไทย รำตรี ธันวำรชร 2548 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

7678 วีรกรรมท ำเพ่ือเงิน. ภำค 4 อีวำโนวิช, เจเน็ท 2548 1 บลิส พับลิชช่ิง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  350         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7679 วีรชนคนไทย (ฉบับกำร์ตูน) วิษณุ โชติธนำนุรักษ์ 2548 1 สกำยบุ๊คส์

7680 เวตำลเป็นใคร : ค ำตอบจำกเวตำลปกรณัม ทองแถม นำถจ ำนง 2548 2 แม่โพสพ

7681 เวียนนำรักร้อนซ่อนเสน่หำ กัลวำร์ 2548 1 มำยเลิฟ

7682 ศกุนตลำ กำลิทำส 2548 1 ไม้ขีดไฟ

7683 ศรีธนญชัย ไทย-เยอรมัน ศิริพร ศรีวรกำนต์ 2548 2 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

7684 ศัพท์ดนตรีสำกล รำชบัณฑิตยสถำน. 2548 1 รำชบัณฑิตยสถำน

7685 ศัพท์สันนิษฐำนและอักษรวินิจฉัย จิตร ภูมิศักด์ิ 2548 2 ฟ้ำเดียวกัน

7686 ศัพท์หมวดไทย-เกำหลี กำญจนำ ประสพเนตร. 2548 1 เสริมภูมิ

7687 ศิลปวัฒนธรรมไทย สำยใยจำกอดีต วำสนำ บุญสม 2548 1 ปิรำมิด

7688 ศิลปวัฒนธรรมภำคใต้ว่ำด้วยภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ โบรำณคดี ศิลปะ ภำษำ วัฒนธรรม ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ 2548 2 สุวีริยำสำส์น

7689 ศิลปะและวัฒนธรรมไทย วิมล จิโรจพันธ์ุ 2548 2 แสงดำว

7690 ศูนย์กรุงธนบุรีศึกษำ : พันธกิจด้ำนกำรวิจัยวัฒนธรรมพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี : รวมทัศนะควำมคิด... อัควิทย์ เรืองรอง, บรรณำธิกำร 2548 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำระยำ

7691 เศษทรำยในกระเป๋ำ วรพจน์ พันธ์ุพงศ์ 2548 1 พิมพ์บูรพำ

7692 สกำยสำวซ่ำยอดนักสืบ. ตอนคดีฆำตกรรมคุณยำยผู้กุมควำมลับ สแวนสัน, เดนิส 2548 1 เมเป้ิล พับลิชช่ิง

7693 สงครำมชีวิต ศรีบูรพำ 2548 2 มติชน

7694 สงครำมล้ำงพิภพ เวลส์, เอช. จี. 2548 1 ไออิ

7695 สงครำมและสันติสุข @ ชำยแดนภำคใต้ รุ่ง แก้วแดง 2548 1 มติชน

7696 สนุกคิดกับ 500 ส ำนวนไทยในชีวิตประจ ำวัน รัฐนันท์ ศิรวิทย์ 2548 1 กู๊ดมอร์น่ิง

7697 สปำย ไฮ. ภำคส่ี : แผนส่ันประสำท บุตเชอร์, เอ. เจ. 2548 1 เนช่ันบุ๊คส์

7698 สปำย ไฮ. ภำคห้ำ : จอมโจรกระชำกวิญญำณ บุตเชอร์, เอ. เจ. 2548 1 เนช่ันบุ๊คส์

7699 สโมสรแมวซ่ำ วู๊ดส์ สตีฟ 2548 1 บ้ำนหนังสือโกสินทร์

7700 สยำม-ปัตตำนี : ในต ำนำนกำรต่อสู้มำลำยูมุสลิม - 2548 1 มติชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  351         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7701 สรรพสิทธ์ค ำฉันท์ ปรมำนุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหำสมณฯ 2548 1 โรงพิมพ์สหธรรมิก

7702 สวนศำสดำ ยิบรำน, คำลิล. 2548 4 แสงดำว

7703 สวัสดิรักษำ นล นรำกร 2548 1 รวมสำส์น (1977)

7704 สองดวงจันทร์ ครีช, ชำรอน 2548 1 มติชน

7705 สองนกแขกเต้ำ พัชรี มีสุคนธ์ 2548 1 ห้องเรียน

7706 สองฝ่ังฟ้ำ นิดำ 2548 1 เพ่ือนดี

7707 สะพรึง ฮับบำร์ด, แอล. รอน 2548 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

7708 สัตว์เล้ียงวังสระปทุม เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, 2548 1 เอพี รีเสิรืช แอนด์ พับลิชช่ิง

7709 สัตว์เล้ียงวังสระปทุม เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีฯ 2548 2 บริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

7710 สัทศำสตร์ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ นันทนำ รณเกียรติ 2548 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

7711 สำมนักสู้ วิริยะ สิริสิงห์ 2548 1 สุวีริยำสำส์น

7712 สำยลับคัพเค้ก ฟลุค, โจแอนน์ 2548 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7713 สำยสัมพันธ์ไทย-สิงคโปร์ - 2548 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

7714 สำรำนุกรมกลุ่มชำติพันธ์ุในประเทศไทย : จีนฮ่อ นรเศรษฐ พิสิฐพันพร. 2548 1 สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเพ่ือฯ

7715 สำรำนุกรมกลุ่มชำติพันธ์ุในประเทศไทย : ดำระอำง (ปะหล่อง) สุจริตลักษณ์ ดีผดุง. 2548 1 สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเพ่ือฯ

7716 สำรำนุกรมกลุ่มชำติพันธ์ุในประเทศไทย : ไทยยวน เรณู เหมือนจันทร์เชย. 2548 1 สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเพ่ือฯ

7717 สำรำนุกรมกลุ่มชำติพันธ์ุในประเทศไทย : ลำวคร่ัง มยุรี ถำวรพัฒน์. 2548 1 สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเพ่ือฯ

7718 สำรำนุกรมกลุ่มชำติพันธ์ุในประเทศไทย : เวียดนำม โสภนำ ศรีจ ำปำ 2548 1 สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเพ่ือฯ

7719 สำวคันทรีหนีบ้ำนนอก โฮลเดน, เวนด้ี 2548 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7720 สำวชำวแฟลต คริสตี, อกำทำ 2548 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

7721 สำวน้อยนักฝันกับบัลลูนเวลำ Fisk, Pauline.                                                                                   2548 1 บ้ำนหนังสือโกสินทร์

7722 สำวน้อยพลังจิต ชนำธิป 2548 1 ยำหยี - ยำใจ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  352         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7723 สำวนักช้อปฯปะทะ(พ่ี)สำวผู้เกลียดกำรช้อปฯ คินเซลลำ, โซฟี 2548 1 บลิส พับลิชช่ิง

7724 สำวหลงยุค พงศกร 2548 1 เพ่ือนดี

7725 ส ำนวนไทยในบทละครนอก กำรุณันทร์ รัตนแสนวงษ์. 2548 1 ฝ่ำยเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยศรีปทุม

7726 ส่ีอำชญำกร คริสตี, อกำทำ 2548 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

7727 สืบสำยธำรวรรณศิลป์ ประยอม ซองทอง 2548 2 ปิรำมิด

7728 ส่ือพ้ืนบ้ำนเพ่ือกำรพัฒนำภำพรวมจำกงำนวิจัย - 2548 2 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

7729 ส่ือมรณะ คริสตี, อกำทำ 2548 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

7730 ส่ือสังหำร คริสตี, อกำทำ 2548 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

7731 สุโขทัยศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

7732 สุดหัวใจท่ีปลำยรุ้ง ว. วินิจฉัยกุล. 2548 1 เพ่ือนดี

7733 สุนทรภู่สอนหญิง นล นรำกร 2548 1 รวมสำส์น (1977)

7734 สุภำพบุรุษนักประพันธ์ กุหลำบ สำยประดิษฐ์ 2548 1 แม่ค ำผำง

7735 สุภำษิตสอนศิษย์ เอกรัตน์ อุดมพร. 2548 1 พัฒนำศึกษำ

7736 สุริยำศศิธร - 2548 1 มติชน

7737 สุริยำศศิธร : จินตนิทำนไทยสร้ำงโลก มนุษย์ และเทวดำสุริยจันทรุปรำคำและเมขลำรำมสูร   ปรีดี พิศภูมิวิถี 2548 2 มติชน

7738 สูตรเสน่หำ ก่ิงฉัตร 2548 1 อรุณ

7739 โสดสโมสร ว. วินิจฉัยกุล. 2548 1 เพ่ือนดี

7740 หงส์ทองค ำ พัชรี มีสุคนธ์ 2548 1 ห้องเรียน

7741 หน่ึงฟ้ำดินเดียว กฤษณำ อโศกสิน 2548 1 เพ่ือนดี

7742 หนุ่มน้ ำพริกเผำ vs สำวมำยองเนส มดตะนอย 2548 1 แจ่มใส

7743 หมึกสองสี...พ่ีกับน้อง กฤษณำ อโศกสิน 2548 1 เพ่ือนดี

7744 หมู่บ้ำนสำมำนย์ สนิกเก็ต, เลโมนี 2548 1 นำนมีบุ๊คส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  353         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7745 หมู่บ้ำนอีสำนยุค "สงครำมเย็น" : สังคมวิทยำของหมู่บ้ำนภำคตะวันออกเฉียวเหนือ สุเทพ สุนทรเภสัช 2548 1 มติชน

7746 หลักเกณฑ์กำรใช้เคร่ืองหมำยวรรคตอนและเคร่ืองหมำยอ่ืน ๆ หลักเกณฑ์กำรเว้นวรรค... รำชบัณฑิตยสถำน 2548 3 รำชบัณฑิตยสถำน

7747 หลักภำษำไทย จงชัย เจนหัตถกำรกิจ 2548 3 ธนำเพรส

7748 หลำกลีลำหลำยท ำนองร้อยกรองไทย กรเอก เผ่ือนผัน 2548 1 มูลนิธิเพชรภำษำ

7749 หอเกียรติยศ : เกียรติยศและศักด์ิศรี 30 นักเขียนไทย อำจินต์ ปัญจพรรค์. 2548 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

7750 ห้องอสรพิษชวนผวำ สนิกเก็ต, เลโมนี 2548 1 นำนมีบุ๊คส์

7751 หัวขโมยแห่งบำรำมอส กับ คทำแห่งพลัง แรบบิท 2548 1 สถำพรบุ๊คส์

7752 หัวขโมยแห่งบำรำมอส กับ ดำบแห่งกษัตริย์ แรบบิท 2548 1 สถำพรบุ๊คส์

7753 หัวขโมยแห่งบำรำมอส กับ ดำบแห่งกษัตริย์ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) แรบบิท 2548 1 สถำพรบุ๊คส์

7754 หัวขโมยแห่งบำรำมอส กับ แหวนแห่งปรำชญ์ แรบบิท 2548 1 สถำพรบุ๊คส์

7755 หัวขโมยแห่งบำรำมอส กับ แหวนแห่งปรำชญ์ (พิมพ์คร้ังท่ี 3) แรบบิท 2548 1 สถำพรบุ๊คส์

7756 หัวใจน้ ำหมึก ฟุงเค่อ, คอร์เนเลีย 2548 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

7757 หัวใจปรำรถนำ ศรีบูรพำ 2548 1 มติชน

7758 หัวใจเล่ำเร่ือง กุลวรำ ชูพงศ์ไพโรจน์ 2548 1 คิดคม

7759 ห้ำสหำยผจญภัย. ตอน เกำะมหำภัย ไบลตัน, อีนิด 2548 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

7760 ห้ำสหำยผจญภัย. ตอน ปริศนำบนหอคอย ไบลตัน, อีนิด 2548 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

7761 ห้ำสหำยผจญภัย. ตอน สมบัติใต้ทะเล ไบลตัน, อีนิด 2548 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

7762 เหตุเกิดในคืนสนุก ปนำพันธ์ นุตร์อ ำพันธ์ 2548 1 Focus Media

7763 เหมืองแร่ ฉบับสมบูรณ์ อำจินต์ ปัญจพรรค์ 2548 2 มติชน

7764 เหมือนทะเลมีเจ้ำของ อัศศิริ ธรรมโชติ 2548 1 คนรู้ใจส ำนักพิมพ์

7765 เหรียญกษำปณ์กับคนรุ่นใหม่ อนุรัตน์ โค้วคำสัย 2548 1 แสงแดด

7766 เหล็ก "โลหปฏิวัติ" เม่ือ 2,500 ปีมำแล้ว : ยุคเหล็กในประเทศไทย : พัฒนำกำรทำง… ศรีศักร วัลลิโภดม 2548 1 มติชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  354         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7767 องครักษ์พิทักษ์นำงมำร วิลเล่ียมส์, โรบิน ลินน์ 2548 1 มติชน

7768 อยุธยำวสำน จินตนำ ป่ินเฉลียว 2548 2 ดีบุคส์ เซนเตอร์

7769 อยู่กับก๋ง หยก บูรพำ 2548 1 ดี.ดี เอ็มเอ

7770 อรุณรุ่งฟ้ำฉำนเล่ำต ำนำนคนไท บุญยงค์ เกศเทศ 2548 2 หลักพิมพ์

7771 อเล็กซำนเดอร์มหำรำช, ตอนโอรสแห่งควำมฝัน แมนเฟรดิ, วำเลริโอ มำสชิโม 2548 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7772 อักษรไทยมำจำกไหน? สุจิตต์ วงษ์เทศ 2548 2 มติชน

7773 อัครมหำรำชำ วำสนำ บุญสม 2548 3 ปิรำมิด

7774 อันดำมันสุวรรณภูมิ : ในประวัติศำสตร์อุษำคเนย์ สุจิตต์ วงษ์เทศ 2548 1 มติชน

7775 อำถรรพ์ดินแดนรัตติกำล. ตอนนำนุกแห่งขุนเขำธำรน้ ำแข็ง เพเวอร์, มิเชลล์ 2548 1 เพนพ็อกเกต

7776 อำถรรพ์ดินแดนรัตติกำล. ตอนลำงร้ำยและอุบัติภัยแห่งท้องทะเล เพเวอร์, มิเชลล์ 2548 1 เพนพ็อกเกต

7777 อ่ำน (ไม่) เอำเร่ือง ชูศักด์ิ ภัทรกุลวณิชย์ 2548 2 โครงกำรจัดพิมพ์คบไฟ

7778 อ่ำนคึกฤทธ์ิ อัศศิริ ธรรมโชติ 2548 2 แม่โพสพ

7779 อ่ำนอย่ำงไรและเขียนอย่ำงไรฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน 2548 1 รำชบัณฑิตยสถำน

7780 อำภรณ์ประดับใจ วศิน อินทสระ 2548 1 คนรู้ใจส ำนักพิมพ์

7781 อำร์ทิมิส ฟำวล์ : รหัสลับนิรันดร โคลเฟอร์, อีออยน์ 2548 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7782 อำร์ทิมิส ฟำวล์ : โอปอลตลบหลัง โคลเฟอร์, อีออยน์ 2548 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7783 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรอ่ำนภำษำไทย. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

7784 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำไทย 3. หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

7785 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำไทย 3. หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

7786 เอกสำรค ำสอนวิชำควำมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-จีน. SS 2223 (พิมพ์คร้ังท่ี 2) แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย 2548 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

7787 เอกสำรค ำสอนวิชำอำรยธรรมและวิถีไทย. HU 2223 แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

7788 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรแสดงพ้ืนบ้ำนไทย. HU 2013 วุฒิพงษ์ ทองก้อน. 2548 7 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  355         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7789 เอกสำรสรุปโครงกำรเร่ืองส่งเสริมรักกำรอ่ำน วันพุธท่ี 7 กันยำยน 2548 ณ ห้องบรรยำย... กำรสัมมนำวิชำกำรเร่ืองส่งเสริมรัก... 2548 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

7790 เอมิลีมีหำงครำเคนอสูรกำยแห่งต ำนำนคืนชีพ เคสส์เลอร์, ลิซ 2548 1 เพนพ็อกเกต

7791 เอลำน่ำ สำวน้อยมหัศจรรย์ฝ่ำมหันตภัยนิวเคลียร์ อิงดำห์ล, ซิลเวีย หลุยส์ 2548 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7792 เอลำน่ำ สำวน้อยมหัศจรรย์พิทักษ์โลก อิงดำห์ล, ซิลเวีย หลุยส์ 2548 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7793 โอ้! อลิซ - 2548 1 มติชน

7794 โอนุกิสำรวัตรจอมป่วน. ตอนแผนร้ำยอุบำยลวง จิโร, อำคำกะวำ 2548 1 เพ่ือนนักอ่ำน

7795 ไอหมอกขุนเขำเรำมีรัก เมดำ 2548 1 ปร้ินเซส

7796 ฮีตสิบสอง วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย 2548 3 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

7797 เฮอร์มักซ์แททำม็อคผจญภัย. ตอนภำรกิจป๊ิงป๊ัง โฮอำย, ไมเคิล 2548 1 เมเป้ิล พับลิชช่ิง

7798 เฮอร์มักซ์แททำม็อคผจญภัย. ตอนโรงละครมหำภัย โฮอำย, ไมเคิล 2548 1 เมเป้ิล พับลิชช่ิง

7799 โฮ่งเม้ียว เด๋ียวแมว เด๋ียวหมำ ต่อบุญ 2548 1 มติชน

7800 "สยำม" ในกระแสธำรแห่งกำรเปล่ียนแปลง : ประวัติศำสตร์ไทยต้ังแต่สมัยรัชกำลท่ี 5 พรรณี บัวเล็ก 2547 3 พันธกิจ

7801 2,000 อุปมำอุปไมย : หนังสือส ำหรับค้นคว้ำและอ้ำงอิง เอกรัตน์ อุดมพร 2547 1 พัฒนำศึกษำ

7802 25 ปีซีไรต์ : รวมบทวิจำรณ์คัดสรร - 2547 1 สมำคมภำษำและหนังสือแห่งฯ

7803 46 วันรักอลวน เพียรใจ 2547 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

7804 A day story the story of the Modern rebel วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ 2547 3 A Book

7805 Rex Siamen Sium หรือ พระเจ้ำกรุงสยำม ส. ธรรมยศ, 2457-2495 2547 3 มติชน

7806 กรุแก้ววังตะเคียน โชติ ศรีสุวรรณ.                                                                                  2547 1 สถำพรบุ๊คส์

7807 กลบทสุภำษิ ธรรมำภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก), หลวง 2547 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

7808 กลวิธีรับมือกับกำรพูดคุยท่ีคุณล ำบำกใจ สโตน ดักลำส 2547 1 วีเลิร์น

7809 กล่ินกุหลำบ ว. วินิจฉัยกุล. 2547 1 เพ่ือนดี

7810 กลีบเกษรหอมหวำนแต่วำนน้ี ขรรค์ชัย บุนปำน.                                                                                2547 1 มติชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  356         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7811 ก๊วนป่วนกวนสืบ จันทร์เจ้ำ 2547 1 แพนพ็อกเกต

7812 กำกีค ำฉันท์ - 2547 1 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์

7813 กำจอมตะกละ พัชรี มีสุคนธ์ 2547 1 ห้องเรียน

7814 กำมนิต (ฉบับกำร์ตูน) สุภฤกษ์ บุญกอง 2547 2 สกำยบุ๊คส์

7815 กำรใช้ภำษำไทย - 2547 2 คณะอักษรศำสตร์ ม.ศิลปำกร

7816 กำรแต่งกำยสมัยรัตนโกสินทร์ เอนก นำวิกมูล 2547 2 เมืองโบรำณ

7817 กำรแปลวรรณกรรม วัลยำ วิวัฒน์ศร 2547 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

7818 กำรเมืองไทยสมัยพระเจ้ำกรุงธนบุรี นิธิ เอียวศรีวงศ์.                                                                                 2547 1 มติชน

7819 กำรละครส ำหรับเยำวชน พรรัตน์ ด ำรุง 2547 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

7820 กำรอ่ำนและกำรเขียนบันเทิงคดี มำโนช ดินลำนสกูล 2547 2 มหำวิทยำลัยทักษิณ

7821 กำรอ่ำนและกำรวิจำรณ์เร่ืองส้ัน พัฒจิรำ จันทร์ด ำ.                                                                               2547 1 สถำพรบุ๊คส์

7822 กำเหว่ำท่ีบำงเพลง คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538.                                         2547 2 ดอกหญ้ำ 2000

7823 กุหลำบแดง ก. สุรำงคนำงค์. 2547 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

7824 กู๊ด มอร์น่ิง บำงกอก - 2547 1 นวนิยำยบำงกอก

7825 เกร็ดพงศำวดำรกรุงศรีอยุธยำ : และบำงสำระท่ีน่ำรู้ในวังหลวง-วังหน้ำกรุงรัตนโกสินทร์          ล ำจุล ฮวบเจริญ 2547 1 The Knowledge Center

7826 โกธ : คดีตัดข้อมือ โอะทซึอิชิ 2547 1 เนช่ันบุ๊คส์ อินเตอร์เนช่ันแนล

7827 ไกลบ้ำน จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ                2547 2 Chulalongkorn University European

7828 ขอบฟ้ำใหม่ กฤษณำ อโศกสิน. 2547 1 เพ่ือนดี

7829 ขอรักเธอมำเยียวยำใจ สปำร์กส์, นิโคลัส 2547 1 มติชน

7830 ข้ำมเวลำตำมหำมังกร ดำวเนอร์, แอนน์ 2547 1 เนช่ันบุ๊คส์

7831 ข้ำวขวัญของแผ่นดิน มูลนิธิข้ำวไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ 2547 2 มูลนิธิข้ำวไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์

7832 ขุนช้ำง ขุนแผน คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538.                                         2547 2 ดอกหญ้ำ 2000
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  357         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7833 ขุนนำงอยุธยำ มำนพ ถำวรวัฒน์สกุล, 2502-   2547 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

7834 ขุนหอค ำ กฤษณำ อโศกสิน 2547 1 เพ่ือนดี

7835 ขุมทรัพย์สุดปลำยฝัน คเอลญ, เปำโล. 2547 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

7836 เขียนถึงสมเด็จฯ กิติวัฒนำ ปกมนตรี, ม.ร.ว. 2547 2 เลมอนที

7837 เขียนนิยำย : ศำสตร์และศิลป์สู่เส้นทำงนักประพันธ์ รตชำ.                                                                                              2547 2 ทวิกิต์ิ

7838 เขียนนิยำยให้ขำยดี คิงก์, สตีเฟน 2547 2 มติชน

7839 คติพจน์ของบุคคลส ำคัญ สุภัทร ชัยวัฒนพันธ์ุ 2547 1 สุขภำพใจ

7840 คฤหำสน์อำเพศ สนิกเก็ต, เลโมนี 2547 1 นำนมีบุ๊คส์

7841 ควำมเป็นไทย/ควำมเป็นไท : หนังสือรวมบทควำมจำกกำรประชุมประจ ำปีทำงมำนุษย… - 2547 3 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)

7842 ควำมรักของพระพุทธเจ้ำหลวง พลำดิศัย สิทธิธัญกิจ.                                                                          2547 1 กู๊ดมอร์น่ิง

7843 ควำมลับของเจ้ำหญิง เบอร์เรล, พอล 2547 1 เดอะ ซัน พับลิชช่ิง

7844 ค่ำของคน โรสลำเรน. 2547 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

7845 ค ำพิพำกษำ ชำติ กอบจิตติ 2547 1 หอน

7846 คือรัก ดวงตะวัน 2547 1 พิมพ์ค ำ

7847 คุณย่ำมหำสนุก. 2 เพ็ค, ริชำร์ด 2547 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7848 คุณสงครำม เดือนวำด พิมวนำ 2547 1 สำมัญชน

7849 คุยเฟ่ืองเร่ืองขุนช้ำง-ขุนแผน โกวิท ต้ังตรงจิตร.                                                                               2547 1 สุวีริยำสำส์น

7850 คุยเฟ่ืองเร่ืองรำมเกียรต์ิ โกวิท ต้ังตรงจิตร.                                                                               2547 1 สุวีริยำสำส์น

7851 คุยเฟ่ืองเร่ืองศรีธนญชัย โกวิท ต้ังตรงจิตร.                                                                               2547 1 สุวีริยำสำส์น

7852 คุยเฟ่ืองเร่ืองอิเหนำ โกวิท ต้ังตรงจิตร.                                                                               2547 3 สุวีริยำสำส์น

7853 คู่มือเล่ำนิทำนเล่ำนิทำนอย่ำงไรให้สนุก ปรีดำ ปัญญำจันทร์ 2547 1 แพรวเพ่ือนเด็ก

7854 โคมพันดวง โฮลท์, วิคตอเรีย 2547 1 เพ่ือนดี
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  358         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7855 โคลงด้ันเร่ืองปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน ปรมำนุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหำสมณฯ 2547 1 สหธรรมิก

7856 โคลงนิรำศหริภุญชัย ประเสริฐ ณ นคร. 2547 1 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

7857 ใครฆ่ำพระเจ้ำตำกสิน วรมัย กบิลสิงห์ 2547 2 ส่องศยำม

7858 ฆำตกรรมกลำงทะเล วินทร์ เลียววำริณ. 2547 2 อัมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์

7859 งำนดอกไม้สดในวัฒนธรรมไทย รัตนลักษณ์ ปัญจวุฒิพัฒน์ 2547 2 เศรษฐศิลป์

7860 จดหมำยเหตุรัชกำลท่ี 4 สวรรคต : วันสุดท้ำยของกษัตริย์นักปรำชญ์                       - 2547 1 มติชน

7861 จะเก็บรักไว้มิให้หลุดลอย กนกวลี พจนปกรณ์ 2547 1 เพ่ือนดี

7862 จัตุศันสนียำจำรย์ - 2547 1 คณะกรรมกำรช ำระประวัติศำสตร์ไทย

7863 จำรึกพ่อขุนรำมค ำแหง : วรรณคดีประวัติศำสตร์กำรเมืองแห่งกรุงสยำม                  พิริยะ ไกรฤกษ์.                                                                                  2547 1 มติชน

7864 จินตนำกำรย้อนศร ฉัตรเฉลิม ตันติสุข 2547 1 Focus Media

7865 จินตนำกำรอนำคต ฉัตรเฉลิม ตันติสุข 2547 1 Focus Media

7866 เจ็ดวันแห่งมนตรำ อีเกอร์, เอ็ดวำร์ด. 2547 1 มติชน

7867 เจ้ำพ่อ อำจินต์ ปัญจพรรค์. 2547 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

7868 เจ้ำเมือง พนมเทียน 2547 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

7869 เจ้ำสำว Karko, Kate 2547 1 ศรีสำรำ

7870 เจำะลึกเร่ืองเก่ำ เอนก นำวิกมูล.                                                                                  2547 2 สำยธำร

7871 ชะตำลิขิต อิมเร่, คำลติซ 2547 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

7872 ชำดกทันยุค 1 ณวมพุทธ. 2547 1 ธีระกำรพิมพ์

7873 ชำติพันธ์ุสุวรรณภูมิ บรรพชนคนไทยในอุษำคเนย์ สุจิตต์ วงษ์เทศ 2547 1 มติชน

7874 ชำยชำวสยำม เอนก นำวิกมูล 2547 3 แสงดำว

7875 ชำร์ลี โบน. ตอนพำยุหมุนแห่งกำลเวลำ นิมโม, เจนน่ี 2547 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

7876 ชำร์ลี โบน. ตอนเสียงกระซิบจำกภำพถ่ำย นิมโม, เจนน่ี 2547 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  359         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7877 ชีวิตนอกวัง 11 เน่ือง นิลรัตน์, ม.ล. 2547 1 ศรีสำรำ

7878 ญ่ีปุ่นสร้ำงชำติด้วยควำมรักและภักดี : ภูมิหลังทำงวัฒนธรรมของสังคมญ่ีปุ่น ยุพำ คลังสุวรรณ 2547 1 มติชน

7879 ดอกไม้ของแผ่นดิน เดือนแรม ประกำยเรือง 2547 2 สถำพรบุ๊คส์

7880 ดำบเมือง วิลักษณ์ ศรีป่ำซำง 2547 1 ปิรำมิด

7881 ดำวเท่ียงวันตะวันเท่ียงคืน ตรีนุชำ 2547 1 พิมพ์ค ำ

7882 ดำวเพชฌฆำต ว. ณ เมืองลุง 2547 2 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

7883 ดิออรำเคิล Fisher, Catherine 2547 1 กู๊ดมอร์น่ิง

7884 ดึกแล้วคุณขำ ชุมสำย มีสมสืบ 2547 1 วงกลม

7885 ดุลยภำพมรณะ : ไขดุลยภำพแห่งควำมตำย ง่ำยดำยด้วยเศรษฐศำสตร์ มำร์แชล, เจวอนส์.                                                                              2547 1 เนช่ันบุ๊คส์

7886 เด็กชำยผู้ข่ีว่ำว แมคเคอเรียน, เจอรัลดีน. 2547 2 Bear

7887 เดอะไวท์โรด Evolution ดร. ป๊อบ.                                                                                          2547 3 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

7888 ไดอำร่ีของบริดเจ็ท โจนส์ ฟีลดิง, เฮเลน 2547 1 บลิส พับลิชช่ิง

7889 ไดอำร่ีของบริดเจ็ท โจนส์. เล่ม 2 ฟีลดิง, เฮเลน 2547 1 บลิส พับลิชช่ิง

7890 ต้นกล้ำใต้ฟ้ำกว้ำง รุ่งธรรม บุญสระ 2547 1 สถำพรบุ๊คส์

7891 ตำมรอยพระยุคลบำทสมเด็จพระพุทธเจ้ำหลวง - 2547 1 ดีเอ็มจี

7892 ตำมรอยโหมโรง ไพศำล อินทวงศ์ 2547 1 สุวีริยำสำส์น

7893 ต ำนำนไทย. เล่ม 4 มำลัย (จุฑำรัตน์) 2547 2 มังกรกำรพิมพ์ (1994)

7894 ต ำนำนสไปเดอร์วิก. เล่ม 1, ตอนคู่มือภำคสนำม ดิเตอร์ลิซซิ, โทนี 2547 1 เนช่ันบุ๊คส์

7895 ต ำนำนสไปเดอร์วิก. เล่ม 2, ตอนหินตำทิพย์ ดิเตอร์ลิซซิ, โทนี 2547 1 เนช่ันบุ๊คส์

7896 ต ำนำนสไปเดอร์วิก. เล่ม 3, ตอนควำมลับของลูซินดำ ดิเตอร์ลิซซิ, โทนี 2547 1 เนช่ันบุ๊คส์

7897 ต ำนำนสไปเดอร์วิก. เล่ม 4, ตอนโลหพฤกษ์ ดิเตอร์ลิซซิ, โทนี 2547 1 เนช่ันบุ๊คส์

7898 ต ำนำนสไปเดอร์วิก. เล่ม 5, ตอนมุลกำรำธพิโรธ ดิเตอร์ลิซซิ, โทนี 2547 1 เนช่ันบุ๊คส์

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%20%E0%B8%A7.%20%E0%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  360         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7899 ต ำนำนหนังสือสำมก๊ก ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์ฯ 2547 2 ดอกหญ้ำ 2545

7900 ต ำรำท่ำร ำนำฏกรรมไทยชุดกำรแสดงพ้ืนเมือง พรเทพ บุญจันทร์เพชร 2547 1 โอเดียนสโตร์

7901 แต่งศิลป์เติมสีด้วยยำงลบ : พัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้วยงำนศิลป์ ศุรีมำศ ศักด์ิศรีวัฒนำ 2547 1 สถำพรบุ๊คส์

7902 ถนนสำยเสน่หำ กฤษณำ อโศกสิน. 2547 1 เพ่ือนดี

7903 ถนนสำยอดีต. 1 เอนก นำวิกมูล 2547 1 สำยธำร

7904 ถำดทองค ำ พัชรี มีสุคนธ์ 2547 1 ห้องเรียน

7905 ถึงเว้นไม่เห็นวรรค ชัยวัฒน์ สถำอำนันท์ 2547 3 สำรคดี

7906 ทแกล้วทหำรสำมเกลอ ดือมำส์, อำเล็กซำงดร์.                                                                        2547 2 ดอกหญ้ำ 2545

7907 ทรำมวัยในขวดแก้ว. เล่ม 3, ตอนเสือสองตัวอยู่ในถ้ ำเดียวกันไม่ได้! เค็มป์, คริสเทน 2547 1 เมเป้ิล พับลิชช่ิง

7908 ทรำมวัยในขวดแก้ว. เล่ม 4, ตอนท ำตัวอย่ำงไรให้เป็นชำยในฝัน เค็มป์, คริสเทน 2547 1 เมเป้ิล พับลิชช่ิง

7909 ท่องอดีตกับสำมเกลอ พีระพงศ์ ดำมำพงศ์ 2547 1 เอสซี แมทช์บอกซ์

7910 ทะเลทรำยกับสำยหมอก จักรภพ เพ็ญแข 2547 1 ดีเอ็มจี

7911 ทัศนศิลป์ไทย วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ 2547 1 ปิรำมิด

7912 ทำงสำยวัฒนธรรม : รวมบทควำมพิเศษในรอบทศวรรษ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 2547 1 สุขภำพใจ

7913 ทำยำทขนมต้ม ชิด ชยำกร 2547 1 ม่ิงมิตร

7914 ท่ีซ่ึงขุนเขำทะลุเมฆ กำนติ ณ ศรัทธำ 2547 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

7915 ทีเด็ดเกร็ดกำรพูด ถำวร โชติช่ืน 2547 1 บุ๊คแบงก์

7916 ทุ่มรักสุดฤทธ์ิ อันดำมัน 2547 1 The Knowledge Center

7917 เทพเจ้ำและส่ิงน่ำรู้ มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ 2547 2 ศรีปัญญำ

7918 เทวทัณฑ์ : นิยำยภำพวิจิตร 184 หน้ำ 54 เร่ืองท่ีเขียนต่อเน่ืองจนวำระสุดท้ำยของชีวิต   จุก เบ้ียวสกุล 2547 1 ธรรมชำติ

7919 เทศกำลระทึกขวัญ สนิกเก็ต, เลโมนี 2547 1 นำนมีบุ๊คส์

7920 นรกสุดขอบฟ้ำ นีล, แมตธิว.                                                                                      2547 1 มติชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  361         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7921 นวนิยำยกับสังคมไทย (2475-2500) ตรีศิลป์ บุญขจร 2547 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

7922 นักเล่ำเร่ืองโกหก อุเทน พรมแดง 2547 2 วสี ครีเอช่ัน

7923 นำงอุทัยกลอนสวด - 2547 1 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์

7924 นำงเอก อัญชัน 2547 2 ประพันธ์สำส์น

7925 นำมำนุกรมนวัตกรรมท้องถ่ินไทยประจ ำปี พ.ศ. 2547 - 2547 1 โครงกำรวิถีใหม่ขององค์กรปกครองฯ

7926 นำฬิกำทรำย สนิท บุญฤทธ์ิ 2547 2 สถำพรบุ๊คส์

7927 น้ ำตำลไหม้ ช่อลัดำ. 2547 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

7928 น้ ำท่วมฟ้ำ ปลำกินดำว ขวัญกมล 2547 1 สุวีริยำสำส์น

7929 นิทำนต ำนำนสัตว์ คิปลิง, รัดยำร์ด.                                                                                2547 1 เรือนปัญญำ

7930 นิทำนพ้ืนบ้ำน. เล่ม 3 มำลัย (จุฑำรัตน์) 2547 2 มังกรกำรพิมพ์ (1994)

7931 นิทำนพ้ืนบ้ำนชวนอ่ำนของไทย ล ำดวน จำดใจดี.                                                                                 2547 2 ธนพลวิทยำกำร

7932 นิทำนอีสปค ำกลอน ภรังค์ วิสุทธิแพทย์ 2547 1 แสงดำว

7933 นิยำยท่ีคล้ำยเร่ืองจริงของดุ่ย ณ บำงน้อย อ ำนำจ สอนอ่ิมสำตร์. 2547 1 นำนมีบุ๊คส์

7934 นิรมิต แก้วเก้ำ. 2547 1 เพ่ือนดี

7935 นิรำศบำหลี - 2547 1 สุขภำพใจ

7936 ในสวนฝัน ชมัยภร แสงกระจ่ำง 2547 1 ชมนำด

7937 บทบำทของวรรณกรรมและพันธกิจของนักเขียนในทัศนะของเอมิลโซลำ ทัศนีย์ นำควัชระ. 2547 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

7938 บทพิจำรณ์ว่ำด้วยวรรณกรรมกำรเมืองและประวัติศำสตร์ สมบัติ จันทรวงศ์ 2547 1 คบไฟ

7939 บทเพลงแห่งคิมหันต์ ว. วินิจฉัยกุล. 2547 1 เพ่ือนดี

7940 บรรณำธิกำรคนสุดท้ำย เบลโลวส์, จิม 2547 1 มติชน

7941 บรรณำนุกรมและสำระสังเขปพระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว กรมศิลปำกร. ส ำนักหอสมุดแห่งชำติ 2547 1 ส ำนักหอสมุดแห่งชำติ กรมศิลปำกร

7942 บ่วงบรรจถรณ์ กีรตี ชนำ. 2547 1 อรุณ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  362         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7943 บัตรทองค ำ ชัญวลี ศรีสุโข 2547 1 ดับเบ้ิลนำยน์

7944 บำงกอกกับหัวเมือง เอนก นำวิกมูล 2547 2 แสงดำว

7945 บ้ำนพับได้กับเด็กชำยพัดลม จันทร์เจ้ำ 2547 1 แพนพ็อกเกต

7946 บำรมีพระแม่ป้องปกพ้ืนธรณิน แก้วเก้ำ. 2547 1 อักษรโสภณ

7947 เบล แคนโต้ : อุบัติรักข้ำมขอบฟ้ำ แพ็ทเซ็ทท์, แอนน์ 2547 1 แพรว

7948 โบรำณคดีแนวคิดและทฤษฎี สว่ำง เลิศฤทธ์ิ. 2547 1 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)

7949 ใบลำนหลังธรรมำสน์ ขรรค์ชัย บุนปำน 2547 1 มติชน

7950 ปกรณัมนิทำน กุสุมำ รักษมณี 2547 1 แม่ค ำผำง

7951 ปฏิรูปกำรศึกษำสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ ทักษิณ ชินวัตร.                                                                                  2547 1 สถำพรบุ๊คส์

7952 ประชุมประกำศรัชกำลท่ี 4 - 2547 1 มูลนิธิโตโยต้ำประเทศไทย

7953 ประตูสำยรุ้ง สร้อยแก้ว ค ำมำลำ 2547 1 สถำพรบุ๊คส์

7954 ประเพณีวิถีไทย เอนก นำวิกมูล 2547 3 แสงดำว

7955 ประมวลข้อมูลเก่ียวกับจำรึกพ่อขุนรำมค ำแหง - 2547 2 ส ำนักหอสมุดแห่งชำติ กรมศิลปำกร

7956 ประวัติศำสตร์ชำติไทย วุฒิชัย มูลศิลป์ 2547 7 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

7957 ประวัติศำสตร์ไทย ฉบับเสริมกำรเรียนรู้ พลำดิศัย สิทธิธัญกิจ 2547 2 สุขภำพใจ

7958 ประวัติศำสตร์ศิลปะเคร่ืองแต่งกำย พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง 2547 1 อินฟอร์มีเดีย อินเตอร์เนช่ันแนล

7959 ประวัติศำสตร์สังคมและวัฒนธรรม สยำมประเทศไทย สุจิตต์ วงษ์เทศ.                                                                                  2547 1 มติชน

7960 ปรำสำท คำฟคำ, ฟรันซ์ 2547 1 แพรว

7961 ปริศนำใต้บำดำล โคจิ, ซุสุกิ 2547 1 บลิส พับลิชช่ิง

7962 ปริศนำลับแห่งเกำะศักด์ิสิทธ์ิ แมสสัน, โซฟี 2547 1 เมเป้ิล พับลิชช่ิง

7963 ปิศำจของไทย เหม เวชกร 2547 1 วิริยะ

7964 เปิดกรุผีไทย ธนำกิต 2547 1 ปิรำมิด
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  363         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7965 ผู้ท่ีไม่มีร่ำงกำย เหม เวชกร 2547 1 วิริยะ

7966 ผู้น ำ สงวน นิตยำรัมภ์พงศ์ 2547 1 มติชน

7967 ผู้อยู่กับเงำ : เร่ืองเล่ำของแผ่นดินและวัฒนธรรมพ้ืนบ้ำน นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.                                                                             2547 2 พิมพ์ค ำ

7968 พจนำนุกรม ฉบับมติชน - 2547 4 มติชน

7969 พจนำนุกรมฉบับมติชน - 2547 1 มติชน

7970 พจนำนุกรมไทย มำนิต มำนิตเจริญ 2547 1 รวมสำส์น (1977)

7971 พจนำนุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ 88,000 ค ำ เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ 2547 1 รวมสำส์น (1977)

7972 พระจันทร์ทะเลทรำย ประภัสสร เสวิกุล 2547 1 อรุณ

7973 พระส่ีเสำร์กลอนสวด - 2547 1 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์

7974 พระอภัยมณียอดนิยำยย่ิงใหญ่ระดับโลก. ฉบับคัดสรรสำระหลำกหลำยเร่ืองเสริมส่งควำมรู้ เอกรัตน์ อุดมพร. 2547 1 พัฒนำศึกษำ

7975 พฤกษำสวำท กฤษณำ อโศกสิน 2547 1 เพ่ือนดี

7976 พล นิกร กิมหงวน. ตอนซำไก ป. อินทรปำลิต 2547 1 แสงดำว

7977 พล นิกร กิมหงวน. ตอนด่ิงพสุธำถล่มเวที ป. อินทรปำลิต 2547 1 แสงดำว

7978 พล นิกร กิมหงวน. ตอนท้ำวมฤตยู (ด่ิงพสุธำถล่มเวที ตอนจบ) ป. อินทรปำลิต 2547 1 แสงดำว

7979 พล นิกร กิมหงวน. ตอนนักสืบนักสู้ ป. อินทรปำลิต 2547 1 แสงดำว

7980 พล นิกร กิมหงวน. ตอนนิคมผีปอบ (ซำไก ตอนจบ) ป. อินทรปำลิต 2547 1 แสงดำว

7981 พล นิกร กิมหงวน. ตอนสมำคมหนังเหนียว ป. อินทรปำลิต 2547 1 แสงดำว

7982 พล นิกร กิมหงวน. ตอนสองหนุ่มตกยำก ป. อินทรปำลิต 2547 1 แสงดำว

7983 พล นิกร กิมหงวน. ตอนอ๊ัวช่ือกิมหงวน ป. อินทรปำลิต 2547 1 แสงดำว

7984 พลังกำรวิจำรณ์ : วรรณศิลป์ ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ 2547 1 ประพันธ์สำส์น

7985 พันทืวำ ก. สุรำงคนำงค์. 2547 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

7986 พุดสำมสี นำยำ 2547 1 เพ่ือนดี

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  364         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

7987 พุ่มรัก พำนสิงห์ : คดีผีนำงตะเคียน วินทร์ เลียววำริณ, 2499- 2547 2 113

7988 พูดญ่ีปุ่นในชีวิตประจ ำวัน วรำลี สิทธิจินดำวงศ์ 2547 1 ทฤษฎี

7989 พูดอย่ำงเซียน รัชเขต วีสเพ็ญ 2547 1 บุ๊คแบงก์

7990 เพชรพระอุมำ. ตอนแงซำยจอมจักรำ พนมเทียน 2547 4 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

7991 เพชรพระอุมำ. ตอนจอมผีดิบมันตรัย พนมเทียน 2547 4 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

7992 เพชรพระอุมำ. ตอนจอมพรำณ พนมเทียน 2547 4 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

7993 เพชรพระอุมำ. ตอนจิตรำงคนำงค์ พนมเทียน 2547 4 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

7994 เพชรพระอุมำ. ตอนดงมรณะ พนมเทียน 2547 4 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

7995 เพชรพระอุมำ. ตอนแต่ปำงบรรพ์ พนมเทียน 2547 4 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

7996 เพชรพระอุมำ. ตอนนำคเทวี พนมเทียน 2547 4 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

7997 เพชรพระอุมำ. ตอนป่ำโลกล้ำนปี พนมเทียน 2547 4 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

7998 เพชรพระอุมำ. ตอนไพรมหำกำฬ พนมเทียน 2547 4 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

7999 เพชรพระอุมำ. ตอนมงกุฎไพร พนมเทียน 2547 4 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

8000 เพชรพระอุมำ. ตอนอำถรรพณ์นิทรำนคร พนมเทียน 2547 4 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

8001 เพชรพระอุมำ. ตอนไอ้งำด ำ พนมเทียน 2547 4 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

8002 เพลิงอำรมณ์ จำงม่ำนเจวียน 2547 1 นำนมีบุ๊คส์

8003 เพียงควำมเคล่ือนไหว เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. 2547 1 เก้ียว-เกล้ำ พิมพกำร

8004 เพ่ือนนอน คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538.                                         2547 2 ดอกหญ้ำ 2000

8005 เพ่ือนบ้ำน เพ่ือนรัก มำนพ แก้วสนิท.                                                                                 2547 2 สถำพรบุ๊คส์

8006 แพะเจ้ำปัญญำ พัชรี มีสุคนธ์ 2547 1 ห้องเรียน

8007 ฟ้ำจรดทรำย โสภำค สุวรรณ 2547 2 รวมสำส์น

8008 ฟ้ำใหม่ ศุภร บุนนำค. 2547 1 ภำพรพินทร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  365         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8009 ฟ้ืนควำมหลัง เสฐียรโกเศศ (พระยำอนุมำนรำชธน) 2547 4 ศยำม

8010 แฟรงก์ อบำเนล ยอดนักตุ๋น อบำเนล, แฟรงก์. 2547 1 มติชน

8011 ไฟล์ของอำร์ทิมิส ฟำวล์ โคลเฟอร์, อีออยน์ 2547 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

8012 ภพเสน่หำ นภัสสร วรรณกร.                                                                                2547 1 บ้ำนวรรณกรรม

8013 ภำพรวมของกำรศึกษำสัทศำสตร์และภำษำศำสตร์ พิณทิพย์ ทวยเจริญ 2547 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

8014 ภำพลำยเส้นชุดรำมเกียรต์ิ. 2 ถิรภำพ อำจสงครำม 2547 1 สิปประภำ

8015 ภำษำคำใจ. ภำค 2 สังคีต จันทนะโพธิ 2547 1 เนช่ันบุ๊คส์ อินเตอร์เนช่ันแนล

8016 ภำษำไทย 5 นำที. เล่ม 2 จ ำนงค์ ทองประเสริฐ.                                                                          2547 1 ดวงแก้ว

8017 ภำษำไทยของเรำ สมำคมภำษำและหนังสือแห่งประเทศฯ 2547 2 สถำพรบุ๊คส์

8018 ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำรธุรกิจ โอภส์ แก้วจ ำปำ 2547 2 โอเดียนสโตร์

8019 ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำรและกำรสืบค้น สมพร แพ่งพิพัฒน์ 2547 2 โอเดียนสโตร์

8020 ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำรและสืบค้น นันทำ วิทวุฒิศักด์ิ 2547 1 ดี.ดี.บุ๊คสโตร์

8021 ภำษำไทยไฮเทค นิตยำ กำญจนะวรรณ 2547 2 สุวีริยำสำส์น

8022 ภำษำพำสอนเร่ืองน่ำรู้ส ำหรับครูภำษำไทย อัจฉรำ ชีวพันธ์ 2547 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

8023 ภำษำและหลักกำรเขียนเพ่ือกำรส่ือสำร - 2547 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

8024 ภำษิตล้ำนนำ สมร เจนจิจะ 2547 2 สถำพรบุ๊คส์

8025 ภูมิปัญญำโลหกรรมพ้ืนบ้ำน วิจิตร ศรีสุวิทธำนนท์ 2547 1 โครงกำรภูมิปัญญำทักษิณจำกวรรณฯ

8026 ภูมิพ้ืนภำษำไทย. (3) : ข้อเขียนว่ำด้วยควำมหมำยและท่ีมำของค ำในภำษำไทย    ล้อม เพ็งแก้ว 2547 4 พิมพ์ค ำ

8027 มงกุฎ โมลี 2547 1 ศรีสำรำ

8028 มณีป่ินนิพนธ์ : รวมบทควำมด้ำนภำษำ วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย มณีป่ิน พรหมสุทธิรักษ์ 2547 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

8029 มหันตภัยเหนือแซ็งตำแฟร็กซ์ สจ๊วต, พอล 2547 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

8030 มหำมกุฎรำชสันตติวงศ์ : พระนำมพระรำชโอรสธิดำ พระรำชนัดดำ กัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำฯ 2547 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  366         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8031 มหำสงครำมแห่งมนตรำ. ตอนเทพีแห่งฟองสมุทร Cooper, Susan 2547 1 เอ็นเธอร์บุ๊คส์

8032 มองข้ำมบ่ำนักเขียน : เร่ืองส้ันไทยในทัศนะนักวิจำรณ์ - 2547 1 ชมนำด

8033 มองภำษำ : มองภำษำถ่ินและมองภำษำในวรรณคดีท้องถ่ิน ประคอง นิมมำนเหมินท์ 2547 1 แม่ค ำผำง

8034 มองภำษำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ประยอม ซองทอง.                                                                             2547 2 สุวีริยำสำส์น

8035 มัจฉำนุผจญภัย ณัชชำ พระคุณ.                                                                                 2547 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

8036 มัดเด้ิล เอิร์ธ สจ๊วต, พอล 2547 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

8037 มิเกะเนะโกะ โฮล์มส์ แมวสำมสียอดนักสิบ. ตอนบทเพลงมรณะ จิโร, อำคำกะวำ.                                                                                 2547 1 อิมเมจ

8038 มิเกะเนะโกะ โฮล์มส์ แมวสำมสียอดนักสิบ. ตอนหมู่บ้ำนแมวผี จิโร, อำคำกะวำ.                                                                                 2547 1 อิมเมจ

8039 มิติมหัศจรรย์ จุฑำรัตน์ 2547 1 อรุณ

8040 มีกรอบไม่มีเส้น ชัยวัฒน์ สถำอำนันท์ 2547 2 สำรคดี

8041 มือนักอ่ำนและผู้ใฝ่กำรเรียนรู้ วิทยำกร เชียงกูล 2547 1 สำยธำร

8042 เมืองน้ีมีควำมลับ เลวิน, ไอรำ 2547 1 บลิส พับลิชช่ิง

8043 เม่ือโลกไม่มีประวัติศำสตร์ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 2547 2 สำมัญชน

8044 แม่น้ ำยำมศึก อำจินต์ ปัญจพรรค์. 2547 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

8045 แม่น้ ำร ำลึก เรวัตร์ พันธ์ุพิพัฒน์ 2547 1 รูปจันทร์

8046 แมร่ี สจ๊วร์ต--รำชินีสองแผ่นดิน - 2547 2 เพ่ือนดี

8047 ไม้เมืองหนำว สิริมำ อภิจำริน 2547 1 อรุณ

8048 ไมรอน พัณณิดำ ภูมิวัฒน์ 2547 1 สถำพรบุ๊คส์

8049 ยอดนักสืบบลูเบอร์ร่ี ฟลุค, โจแอนน์ 2547 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

8050 ยุทธจักรลูกหน้ี นวพร เรืองสกุล 2547 2 มติชน

8051 รวมเร่ืองส้ันของเรียมเอง มำลัย ชูพินิจ 2547 1 กระท่อม ป.ล.

8052 รวมสุดยอดนิทำนชำดกฉบับพัฒนำให้เป็นคนเก่ง เอกรัตน์ อุดมพร. 2547 1 พัฒนำศึกษำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  367         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8053 ร้อยค ำประพันธ์ในวันส ำคัญและโอกำสต่ำงๆ นพดล สังข์ทอง.                                                                                2547 3 สถำพรบุ๊คส์

8054 ร้อยใจ รักษ์ไทย - 2547 1 มีเดีย ออฟ มีเดีย

8055 ร้อยเรียงเวียงวัง กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมำกูร.                                                                    2547 2 ดอกหญ้ำ 2545

8056 รอยสักมังกร ว ณ เมืองลุง 2547 3 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

8057 รักต่ำงสไตล์ของผู้ชำยต่ำงเหตุผล ดักแด้ 2547 1 ใยไหม

8058 รักนอกสังเวียน ขจรฤทธ์ิ รักษำ 2547 1 บ้ำนหนังสือ

8059 รักน้ีไม่มีวันลืมเลือน อเฮิร์น, ซีซีเลีย 2547 1 บริษัท โพเอม่ำ

8060 รักไม่เต็มร้อย ทำนิซำกิ, จุนนิชิโร. 2547 1 บ้ำนหนังสือ

8061 รักแสร้ง แรงเสน่หำ ทำนิซำกิ, จุนนิชิโร. 2547 1 บ้ำนหนังสือ

8062 รักเหมียว ๆ ขอเก่ียวหัวใจ ยูรี, คิม 2547 2 เกิร์ลเฟรนด์

8063 รัชกำลท่ี 5 : สยำมกับอุษำคเนย์และชมพูทวีป - 2547 1 มูลนิธิโตโยต้ำประเทศไทย

8064 รัตนมงคลค ำฉันท์ : เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ กรมศิลปำกร. ส ำนักวรรณกรรมและฯ                                2547 1 กรมศิลปำกร

8065 รัศมีแข พนมเทียน 2547 4 ณ บ้ำนวรรณกรรม

8066 รำชฑูตแห่งกรุงสยำม ประสบกำรณ์ของอดีตนักกำรฑูตไทยในยุคบุกเบิก พ.ศ. 2424-2429 วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร 2547 2 แสงดำว

8067 รำชพัสตรำภรณ์ ส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ 2547 2 ส ำนักงำนเสิมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ

8068 รำชอำณำจักรและรำษฎรสยำม เบำริง, จอห์น, เซอร์, ค.ศ.1792-1872 2547 4 มูลนิธิโตโยต้ำประเทศไทย

8069 รำมเกียรต์ิ (ฉบับกำร์ตูน 4 สีท้ังเล่ม) สุภฤกษ์ บุญกอง 2547 1 สกำยบุ๊คส์

8070 รำมเกียรต์ิกับจิตรกรรมฝำผนังรอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศำสดำ  นิดดำ หงษ์วิวัฒน์ 2547 2 เพ่ือนเด็ก

8071 ร่ำยยำวแห่งชีวิต อำจินต์ ปัญจพรรค์. 2547 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

8072 ร ำเพยดอกสุดท้ำย นำยำ 2547 1 เพ่ือนดี

8073 เรดวอลล์. ตอนศึกชิงอำณำจักร ฌำค, ไบรอัน 2547 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

8074 เร่ืองรัก...รัก...ในวังหลวง กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมำกูร.                                                                    2547 1 ดอกหญ้ำ 2545

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A7%20%E0%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  368         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8075 เร่ืองส้ันชุด แสงทอง ส่องไท อัจฉรำ ลุประสงค์ 2547 1 Eugene Books

8076 เร่ืองส้ันวรรณกรรม กฤษณำ อโศกสิน.                                                                              2547 1 วสี ครีเอช่ัน

8077 เรืองแสงอรุณ วรวุฒิ ภักดีบุรุษ 2547 1 ภำพพิมพ์

8078 เร่ืองใส ๆ ของวัยซ่ำ เร่ืองใส ๆ ของวัยซ่ำ. ตอนท่ี 7, เจ้ำหญิงแห่งพอร์ทโทเบลโล ฮอปกินส์, แคธ่ี. 2547 1 แพรวส ำนักพิมพ์

8079 เรือนเคร่ืองผูก เสนอ นิลเดช 2547 1 เมืองโบรำณ

8080 แรงงำนวิจำรณ์เจ้ำ : ประวัติศำสตร์รำษฎรผู้หำญกล้ำท้ำสมบูรณำญำสิทธ์ิไทย ศิโรตน์ คล้ำมไพบูลย์ 2547 1 มติชน

8081 โรงพยำบำลวิปริต สนิกเก็ต, เลโมนี 2547 1 นำนมีบุ๊คส์

8082 โรงเรียนของต้นข้ำว กำญจนำ พิมล 2547 1 พิมพ์บูรพำ

8083 โรงเรียนส่ันประสำท สนิกเก็ต, เลโมนี 2547 1 นำนมีบุ๊คส์

8084 ไร้เสน่หำ ว. วินิจฉัยกุล. 2547 1 เพ่ือนดี

8085 ฤดูร้อน ดอกไม้ไฟ และร่ำงไร้วิญญำณของฉัน อิจิ, โอตสึ 2547 1 บลิส พับลิชช่ิง

8086 ลอกเปลือกเลือกแก่น เทอดศักด์ิ เดชคง. 2547 1 มติชน

8087 ลักษณนำม สุทธิชัย ปทุมล่องทอง 2547 1 บุ๊คแบงก์

8088 ลัทธิธรรมเนียมต่ำง ๆ ภำคท่ี 16 ต ำนำนภำษีอำกรบำงอย่ำง กับอธิบำยของพระเจ้ำบรมวงศ์... - 2547 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

8089 ล้ินชักเกร็ดเก่ำ เอนก นำวิกมูล.                                                                                  2547 3 พิมพ์ค ำ

8090 ลุ่มน้ ำแม่กลอง : ประวัติศำสตร์ชำติพันธ์ุ "เครือญำติ" มอญ - 2547 3 สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมฯ

8091 เลขำดุริยำงค์ทำงซอด้วง. เล่ม 1 ภิชำต เลณะสวัสด์ิ.                                                                              2547 2 โอเดียนสโตร์

8092 เลขำดุริยำงค์ทำงซออู้. เล่ม 1 ภิชำต เลณะสวัสด์ิ.                                                                              2547 2 โอเดียนสโตร์

8093 โลกของมัทรี กฤษณำ อโศกสิน. 2547 1 เพ่ือนดี

8094 วรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรมปริทัศน์ - 2547 2 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

8095 วรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรมพินิจ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 2547 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

8096 วรรณกรรมบำลีและฉบับแปลในภำคกลำงและภำคเหนือของสยำม สกิลล่ิง, ปีเตอร์. 2547 1 Fragile Palm Leaves Foundation...



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  369         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8097 วรรณกรรมประเภทกลอนสวดภำคกลำง : กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์ ตรีศิลป์ บุญขจร 2547 2 สถำบันไทยศึกษำ จุฬำลงกรณ์ฯ

8098 วรรณกรรมพระยำตรัง - 2547 1 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์

8099 วรรณคดียอพระเกียรติ ยุพร แสงทักษิณ. 2547 2 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

8100 วรรณคดีอเมริกัน นเรศ สุรสิทธ์ิ. 2547 2 พี.เอส.เพร

8101 วรรณทัศน์ มำโนช ดินลำนสกูล 2547 1 มหำวิทยำลัยทักษิณ

8102 วรรณนัยวินิจ กุสุมำ รักษมณี 2547 1 แม่ค ำผำง

8103 วรรณสำรวิจัย กุสุมำ รักษมณี 2547 1 แม่ค ำผำง

8104 วรรณสำส์นส ำนึก : ควำมส ำนึกในอิทธิพลส่ือสำส์นของหนังสือ สุภำ ศิริมำนนท์ 2547 2 ม่ิงมิตร

8105 วัฒนธรรมไทยกับขบวนกำรเปล่ียนแปลงสังคม ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ 2547 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

8106 วันของหมำ ชำติ ภิรมย์กุล 2547 1 มติชน

8107 วันน้ียังไม่สำย แข ณ วังน้อย 2547 1 วลี ครีเอช่ัน

8108 วันแรกของวันท่ีเหลือ วินทร์ เลียววำริณ 2547 1 113

8109 วันส ำคัญของเรำ สมบัติ จ ำปำเงิน 2547 1 สถำพรบุ๊คส์

8110 ว่ำด้วยแนวทำงกำรศึกษำชำติพันธ์ุ - 2547 1 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรฯ

8111 วำทะชนะใจ ฮิโรชิ, โมริยะ 2547 1 ดอกหญ้ำ

8112 วำทะแห่งปัญญำ - 2547 1 สุขภำพใจ

8113 วิกรมจริตหรือสิงหำสนทวำตริงศติกำ ศักด์ิศรี แย้มนัดดำ.                                                                             2547 1 แม่ค ำผำง

8114 วิญญำณสีม่วง โคลเฟอร์, อีออยน์ 2547 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

8115 วิพำกษ์คดี 'ศิลำจำรึกพ่อขุนรำมฯ' : บ้ำงก็ว่ำปลอม- บ้ำงก็ว่ำจริง     อโณทัย (คันธโร) อำตมำ.                                                                    2547 1 สุขภำพใจ

8116 วิวัฒนำกำรนำฎยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2477 สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2547 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

8117 วีรกรรมท ำเพ่ือเงิน อีวำโนวิช, เจเน็ท 2547 1 บลิส พับลิชช่ิง

8118 วีรกรรมท ำเพ่ือเงิน. ภำค 2 อีวำโนวิช, เจเน็ท 2547 1 บลิส พับลิชช่ิง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  370         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8119 วีรกรรมท ำเพ่ือเงิน. ภำค 3 อีวำโนวิช, เจเน็ท 2547 1 บลิส พับลิชช่ิง

8120 เวียงแว่นฟ้ำ กฤษณำ อโศกสิน 2547 1 เพ่ือนดี

8121 ศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวัดพิษณุโลก จิรวัฒน์ พิระสันต์ 2547 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

8122 ศิลปวิจำรณ์ในทัศนะ ส. ศิวรักษ์ ส. ศิวรักษ์ 2547 1 ส่องศยำม

8123 ศิลปะกำรผูกมิตรและจูงใจคน คำร์เนก้ี, เดล.                                                                                    2547 1 คู่แข่งบุ๊คส์

8124 ศิวำลัย ทมยันตี 2547 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

8125 เศรษฐศำสตร์ฆำตกรรม : ไขปมคดีปริศนำฆำตกรรมซ่อนเง่ือน เจวอนส์ฺ, มำร์แชล 2547 1 เนช่ันมัลติมีเดีย กรุ๊ป

8126 สตรำวำกันซำ. ตอนมหัศจรรย์เมืองหน้ำกำก ฮอฟฟ์แมน, แมร่ี 2547 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

8127 สตรีส ำคัญในประวัติศำสตร์ไทย - 2547 4 กรมศิลปำกร

8128 สปำย ไฮ. ภำคสอง : มหันตภัยต่อเน่ือง บุตเชอร์, เอ. เจ. 2547 1 เนช่ันบุ๊คส์

8129 สปำย ไฮ. ภำคสำม : แผนล่ำอสรพิษ บุตเชอร์, เอ. เจ. 2547 1 เนช่ันบุ๊คส์

8130 สปำย ไฮ. ภำคหน่ึง : โรงงำนแฟรงเกนสไตน์ บุตเชอร์, เอ. เจ.                                                                                 2547 2 เนช่ันบุ๊คส์

8131 สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำเทวะวงศ์วโรปกำร วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย 2547 2 โรงพิมพ์กรุงเทพฯ (1984)

8132 สมบัติกัมพุช พันธ์ุ พงศ์นำค 2547 3 นวนิยำยบำงกอก

8133 สยำมประเทศไม่ได้เร่ิมต้นท่ีสุโขทัย (พ.ศ. 1202-พ.ศ. 1230) เสนีย์อนุชิต ถำวรเศรษฐ 2547 1 ร่วมด้วยช่วยกัน

8134 สองซ่ำตำมล่ำฝัน ทัลล็อค, โจนำธำน 2547 1 แพรวส ำนักพิมพ์

8135 สังคมไทยลุ่มแม่น้ ำเจ้ำพระยำก่อนสมัยศรีอยุธยำ จิตร ภูมิศักด์ิ 2547 1 ฟ้ำเดียวกัน

8136 สังหรณ์โหด อุเทน พรมแดง. 2547 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

8137 สันสกฤตวิจำรณำ กุสุมำ รักษมณี 2547 1 แม่ค ำผำง

8138 สำมสหำย พัชรี มีสุคนธ์ 2547 1 ห้องเรียน

8139 สำยลับรสมะนำว ฟลุค, โจแอนน์ 2547 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

8140 สำระขัน จ ำลอง ฝ่ังชลจิตร 2547 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  371         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8141 สำระน่ำรู้ในศิลปะไทย วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ 2547 1 ปิรำมิด

8142 สำรำนุกรม ระบ ำ ร ำ ฟ้อน สุมิตร เทพวงษ์ 2547 3 โอเดียนสโตร์

8143 สำวหลงยุค พงศกร จินดำวัฒนะ 2547 1 เพ่ือนดี

8144 สิบสองนักษัตร ส. พลำยน้อย 2547 1 มติชน

8145 สีสันเส้นสำยประวัติศำสตร์ : ภำพร่ำงลำยพระหัตถ์ บันทึกควำมทรงจ ำและกำรวินิจฉัย… โวฒยำกร วรวรรณ, ม.จ. 2547 1 มติชน

8146 ส่ีเหล่ียมส่ีคม ไพฑูรย์ สุนทร.                                                                                   2547 1 วสี ครีเอช่ัน

8147 สุดฟ้ำอนำโตเลีย อุษำ บูรณินทุ. 2547 1 โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮ้ำส์

8148 สุนทรภู่ เกิดวังหลังผู้ดี "บำงกอก" มหำกวีกระฎุมพี มีวิชำรู้เท่ำทันโลก สุจิตต์ วงษ์เทศ.                                                                                  2547 1 มติชน

8149 สุนทรียวิจักษณ์ในจิตรกรรมไทย มโน พิสุทธิรัตนำนนท์ 2547 3 โอเดียนสโตร์

8150 สุลต่ำน ลุ่มทะเลสำบสงขลำ อำณัติ อนันตภำค 2547 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

8151 เส้นสีลีลำวรรณกรรม กุสุมำ รักษมณี 2547 1 แม่ค ำผำง

8152 เสน่ห์ภำษำไทย นิตยำ กำญจนะวรรณ.                                                                          2547 1 มติชน

8153 เสียงกระซิบสังหำร มิยูกิ, มิยำเบะ 2547 1 บลิส พับลิชช่ิง

8154 เสียงก้องจำกวัดพระบำทน้ ำพุ หมออีฟ 2547 1 มติชน

8155 หญ้ำแพรกดอกมะเขือและเรือน้อย ว. วินิจฉัยกุล. 2547 1 เพ่ือนดี

8156 หญิงชำวสยำม เอนก นำวิกมูล 2547 3 แสงดำว

8157 หนังสือดีในรอบหลำยศตวรรษ วิทยำกร เชียงกูล 2547 1 สำยธำร

8158 หนังสือเล่มสอง เดือนวำด พิมวนำ 2547 1 สำมัญชน

8159 หนังสือส ำหรับเด็ก สุนทรี คุณจักร์ 2547 1 มหำวิทยำลัยบูรพำ

8160 หน้ำผำวิปโยค สนิกเก็ต, เลโมนี 2547 1 นำนมีบุ๊คส์

8161 หม่ืนร้อยพันผสำน. เล่ม 3 : บันทึกส่ิงดีวัฒนธรรมประเพณีวิถีไทย ดำวรัตน์ ชูทรัพย์ 2547 1 ส ำนักวรรณกรรมประวัติศำสตร์ กรมฯ

8162 หลงทำงไปกลับมำใหม่ได้อีกคร้ัง ซัสส์แมน, ไลล์ 2547 1 เนช่ันบุ๊คส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  372         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8163 หลวงประดิษฐไพเรำะ (ศร ศิลปบรรเลง) : มหำดุริยกวีลุ่มเจ้ำพระยำแห่งอุษำคเนย์ อำนันท์ นำคคง 2547 1 มติชน

8164 หลวงประดิษฐไพเรำะ (ศร ศิลปบรรเลง) : มหำดุริยกวีลุ่มเจ้ำพระยำแห่งอุษำคเนย์ อำนันท์ นำคคง 2547 1 มติชน

8165 หลักกำรแสดงนำฏยศิลป์ปริทรรศน์ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2547 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

8166 หลักกำรอ่ำนภำษำไทย เอกรัตน์ อุดมพร 2547 2 พัฒนำศึกษำ

8167 หลังบัลลังก์เลือด เกร็กสัน, โจนำธำน 2547 2 โรงพิมพ์กรุงเทพ

8168 หอบลูกไปท ำไร่ วนัสนันท์ 2547 1 Animate Group

8169 หัวขโมยแห่งบำรำมอส กับ คทำแห่งพลัง แรบบิท 2547 1 สถำพรบุ๊คส์

8170 หัวขโมยแห่งบำรำมอส กับ มงกุฎแห่งใจ แรบบิท 2547 1 สถำพรบุ๊คส์

8171 หัวขโมยแห่งบำรำมอส กับ มงกุฎแห่งใจ (พิมพ์คร้ังท่ี 3) แรบบิท 2547 1 สถำพรบุ๊คส์

8172 หัวใจดอกไม้ เงำจันทร์ 2547 1 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

8173 ห้ำสหำยผจญภัย. ตอน ปรำสำทลึกลับ ไบลตัน, อีนิด 2547 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

8174 ห้ำสหำยผจญภัย. ตอน ภูเขำมหำภัย ไบลตัน, อีนิด 2547 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

8175 ห้ำสหำยผจญภัย. ตอน อุโมงค์ลึกลับ ไบลตัน, อีนิด 2547 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

8176 หุ่นเมืองไทย เอนก นำวิกมูล 2547 1 พิมพ์ค ำ

8177 เหตุเกิดในสยำม โรม บุนนำค 2547 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

8178 เหตุเกิดเพรำะแสงจันทร์ สิรินดำ 2547 1 แจ่มใส

8179 เหตุแห่งอีเลียดกับต ำนำนปรัมปรำกรีก โฮเมอร์ 2547 1 ข้ำงฟ่ำง

8180 เหล็กไหล พนมเทียน 2547 8 ณ บ้ำนวรรณกรรม

8181 แหกคุก : มหันตโทษบำงขวำง ยุทธ บำงขวำง. 2547 1 มติชน

8182 ให้เธอท้ังหมดเท่ำท่ีมี เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. 2547 1 เก้ียว-เกล้ำ พิมพกำร

8183 องค์หญิงไท่ผิง - 2547 1 ศรีสำรำ

8184 อมตะ แก้วเก้ำ 2547 1 เพ่ือนดี
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  373         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8185 อย่ำบอกใคร โคเบน, ฮำร์ลำน 2547 1 แพรวส ำนักพิมพ์

8186 อัตชีวประวัติของพระยำอนุมำนรำชธน เสรียฐโกเศศ 2547 1 ศยำม

8187 อำเธอร์กับกำรผจญภัยในเมืองต้องห้ำม แบซซอง, ลุก 2547 1 เพิร์ลพับลิชช่ิง

8188 อำเธอร์กับปริศนำในดินแดนมินิมัวส์ แบซซอง, ลุก 2547 1 เพิร์ลพับลิชช่ิง

8189 อ่ำนวัฒนธรรมกำรเมืองไทย นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2547 1 มติชน

8190 อ่ำนสนุก-ปลุกส ำนึก. เล่ม 2 อัจฉรำ ชีวพันธ์ 2547 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

8191 อ่ำนโองกำรแช่งน้ ำ : ฉบับวิเครำะห์และถอดควำม ชลดำ เรืองรักษ์ลิขิต 2547 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

8192 อีเลียด โฮเมอร์ 2547 1 น้ ำฝน

8193 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรอ่ำนภำษำไทย. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

8194 โองกำรแช่งน้ ำและข้อคิดใหม่ในประวัติศำสตร์ไทยลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ  จิตร ภูมิศักด์ิ 2547 1 ฟ้ำเดียวกัน

8195 โอนุกิสำรวัตรจอมป่วน. ตอนฆำตกรรมส่ีทิศ จิโร, อำคำกะวำ 2547 1 เพ่ือนนักอ่ำน

8196 (ต่ำง) คิดในคอก (ตน) ว่ำด้วยวัฒนธรรมและวิธีคิด นิธิ เอียวศรีวงศ์.                                                                                 2546 1 มติชน

8197 21 กลยุทธ์ไทย โชติช่วง นำดอน 2546 1 สถำพรบุ๊คส์

8198 7 ควำมเช่ือของไทย [คติสยำม] พลูหลวง.                                                                                         2546 1 เมืองโบรำณ

8199 80 วันรอบโลก เวิร์น, จูลส์ 2546 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

8200 กระท่อมเปลือกไม้ เออร์ดริช, หลุยส์.                                                                               2546 2 วันเวิลด์

8201 กลยุทธ์กำรพูดให้ประสบควำมส ำเร็จ นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์.                                                                     2546 2 สนุกอ่ำน

8202 กว่ำชีวิตน้ีจะส้ิน พนมเทียน 2546 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

8203 กษัตริยำ ทมยันตี. 2546 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

8204 ก่อนไปสู่ภูเขำและงำนคัดสรร สถำพร ศรีสัจจัง 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8205 กำมนิตผู้แสวงหำสัจธรรม พิศมัย อินทรฉัตร อยู่โพธ์ิ 2546 2 ธรรมสภำ

8206 กำมนิต-วำสิฏฐี (ฉบับย่อ) เจเลอรู้ป, คำร์ล อดอลฟ.                                                                      2546 1 ธนธัชกำรพิมพ์
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หน้าท่ี  374         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8207 กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรศึกษำและอำชีพ ถวัลย์ มำศจรัส.                                                                                  2546 2 ธำรอักษร

8208 กำรเขียนเพ่ือกำรส่ือสำร. 2 สิริวรรณ นันทจันทูล.                                                                           2546 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

8209 กำรใช้ภำษำไทย. 1 - 2546 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

8210 กำรใช้ภำษำไทย. 2 - 2546 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

8211 กำรไทยเพ่ือกำรส่ือสำรและสืบค้น สนิท สัตโยภำส.                                                                                 2546 1 ธำรอักษร

8212 กำรประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรเร่ืองศิลปวัฒนธรรมในชุมชนธนบุรีกับกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  - 2546 1 วีเจ พร้ินต้ิง

8213 กำรปรับวงดนตรีไทยช้ันสูง ภิชำต เลณะสวัสด์ิ.                                                                              2546 2 สถำบันรำชภัฏสกลนคร

8214 กำรแปลข้ันสูง สุพรรณี ป่ินมณี.                                                                                 2546 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

8215 กำรเมืองในประวัติศำสตร์ "ขนมหวำน" ของ ท้ำวทองกีบม้ำ "มำดำมฟอลคอน" "ขนมไทย" ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย 2546 2 มติชน

8216 กำรล่มสลำยของสถำบันครอบครัวท่ีควำมรักไม่อำจเยียวยำ อรุณวดี อรุณมำศ.                                                                              2546 2 Openbooks

8217 กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์เร่ือง มำลัยสูตร ชนิดำ เรืองจรูญ 2546 1 -

8218 กำรศึกษำวรรณคดีแง่วรรณศิลป์ เสฐียรโกเศศ (พระยำอนุมำนรำชธน)                                                       2546 3 ศยำม

8219 กำรศึกษำวิเครำะห์วรรณกรรมกลอนสวดเร่ือง มหำชมภูบดีสูตร ณัฐำ ค้ ำชู 2546 1 -

8220 กำรส่งเสริมกำรอ่ำน ไพพรรณ อินทนิล.                                                                              2546 2 ชลบุรีกำรพิมพ์

8221 กำรสร้ำงแบบฝึกอ่ำนออกเสียงค ำควบกล้ ำส ำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิม ... ปรำโมทย์ ชูเดช 2546 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

8222 กำรส่ือสำรเพ่ือกำรโน้มน้ำวใจ อรวรรณ ปิลันธน์โอวำท.                                                                       2546 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

8223 กำรเสด็จพระรำชด ำเนินของมกุฎรำชกุมำรแห่งรัสเซียในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก... เช็ค, อีวำน เดอ.                                                                                 2546 1 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์

8224 กูเป็นนิสิตนักศึกษำ เจ้ำขุนทองไปปล้น สุจิตต์ วงษ์เทศ.                                                                                  2546 1 มติชน

8225 เกร็ดภำษำหนังสือไทย ส. พลำยน้อย.                                                                                   2546 2 พิมพ์ค ำ

8226 เกำะโลมำสีน้ ำเงิน โอเดลล์, สก๊อตต์.                                                                               2546 1 มติชน

8227 เกียวบำวนำจอก ภำณุมำศ ภูมิถำวร.                                                                              2546 1 ม่ิงมิตร

8228 เกียวบำวนำจอก (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ภำณุมำศ ภูมิถำวร 2546 2 ม่ิงมิตร
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  375         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8229 แก้วหยดเดียว ศรีดำวเรือง 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8230 ขบวนกำรฟ้ืนฟูภำษำ ควำมเช่ือและพิธีกรรมของไทอำหมในรัฐอัสสัมประเทศอินเดีย สุมิตร ปิติพัฒน์ 2546 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

8231 ของขวัญวันวำน ว. วินิจฉัยกุล 2546 1 เพ่ือนดี

8232 ข้ำแต่ศำลท่ีเคำรพและงำนคัดสรร ส ำเริง ค ำพะอุ 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8233 ข้ำวปลำหมำเก้ำหำง : ประชุมค ำบอกเล่ำเก่ำแก่เก่ียวกับก ำเนิดต้นข้ำว               - 2546 1 มติชน

8234 ข่ีม้ำออกจำกเมืองและงำนคัดสรร ขรรค์ชัย บุนปำน 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8235 ขุนช้ำง ขุนแผน เปรมเสรี.                                                                                          2546 2 รวมสำส์น (1977)

8236 ขุนทอง เจ้ำจะกลับเม่ือฟ้ำสำง อัศศิริ ธรรมโชติ 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8237 คติคนคติธรรม. ตอนศึกเมืองหงอเมืองอวด ขิงแก่.                                                                                              2546 1 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

8238 คนกับควำยและงำนคัดสรร สมคิด สิงสง 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8239 คนเขียนบท ทิพย์ธิดำ ศรัทธำทิพย์.                                                                         2546 1 มติชน

8240 คนไตในซือเหมำ มณฑลยูนนำน สำธำรณรัฐประชำชนจีน : ประวัติศำสตร์กำรเมือง สังคม... สุมิตร ปิติพัฒน์ 2546 1 สถำบันไทยคดีศึกษำ ม.ธรรมศำสตร์

8241 คนไทแดงในแขวงหัวพัน สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว - 2546 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

8242 คนบนต้นไม้ นิคม รำยยวำ 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8243 คนเล็ก ๆ ขวัญใจ เอมใจ 2546 1 สำรคดี

8244 คริสต์มำสรอบโลก - 2546 1 เรือนปัญญำ

8245 ควันเทียน กฤษณำ อโศกสิน. 2546 1 เพ่ือนดี

8246 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ชำญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.    2546 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

8247 ควำมต่ำงของสรรพส่ิง ธัญญำ ธัญญำมำศ 2546 1 เพลงวรรณ

8248 ควำมน่ำจะเป็น ปรำบดำ หยุ่น.                                                                                    2546 1 สุดสัปดำห์

8249 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับศิลปะกำรก ำกับกำรแสดงละคอนเวที มัทนี รัตนิน.                                                                                       2546 4 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

8250 ควำมลับของทะเล : รวมบทกวีของนักเรียนโรงเรียนประถมไห่ป่ำว - 2546 1 แพรวเยำวชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  376         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8251 ค ำขับค่ำวเจ้ำเจืองหำญมหำกำพย์พ้ืนถ่ินไทล้ือ ประคอง นิมมำนเหมินท์.                                                                       2546 2 สถำบันไทยศึกษำ จุฬำลงกรณ์ฯ

8252 ค ำอ้ำย ยงค์ ยโสธร 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8253 คิมหันต์สวรรค์หำย พนมเทียน 2546 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

8254 คืนหน่ึงยังจ ำได้ คำร์ทแลนด์, บำร์บำรำ, 1902- 2546 1 เพ่ือนดี

8255 คุณป้ำมำธูร. ตอนคดีเจ้ำสำวหำย แก้วเก้ำ. 2546 1 เพ่ือนดี

8256 คุณป้ำมำธูร. ตอนคดีศึกวังน้ ำร้อน แก้วเก้ำ 2546 1 เพ่ือนดี

8257 คุณย่ำมหำสนุก เพ็ค, ริชำร์ด 2546 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

8258 คุยเฟ่ืองเร่ืองพระอภัยมณี โกวิท ต้ังตรงจิตร.                                                                               2546 1 สุวีริยำสำส์น

8259 คู่ขวัญ โสภำค สุวรรณ 2546 1 อรุณ

8260 คู่มือกำรเขียนเร่ืองส้ันจำกภำษิตและค ำพังเพย ถวัลย์ มำศจรัส.                                                                                  2546 1 ธำรอักษร

8261 คู่มือกำรเขียนหนังสือส ำหรับค้นคว้ำ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2544 ถวัลย์ มำศจรัส.                                                                                  2546 2 สถำบันส่งเสริมและพัฒนำกำรอ่ำนฯ

8262 คู่มือกำรวิจัยกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยและวิทยำนิพนธ์ บุญธรรม กิจปรีดำบริสุทธ์ิ.                                                                     2546 1 จำมจุรีโปรดักท์

8263 เคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ไทย ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 2546 3 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

8264 แคน : เคร่ืองดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์ของภำคอีสำน ยูร กมลเสรีรัตน์.                                                                                 2546 2 ที เจ เจ

8265 โครงกำรวิจัย "กำรวิจำรณ์ในฐำนะพลังทำงปัญญำของสังคมร่วมสมัย" กวีนิพนธ์นำนำชำติ - 2546 1 คมบำง

8266 โคลงนิรำศหริภุญชัย - 2546 1 พัฒนำศึกษำ

8267 โคลงสรรเสริญพระเกียรติพระบำมสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกย์ ช ำนิโวหำร, พระ.                                                                            2546 2 กรมศิลปำกร

8268 โคลงสุภำษิตโสฬศไตรยำงค์ โคลงสุภำษิตตนฤทุนนำกำร และโคลงสุภำษิตสอนผู้เปนข้ำ... จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ 2546 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

8269 จดหมำยควำมทรงจ ำของพระเจ้ำไปยิกำเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี(เจ้ำครอกวัดโพ) ต้ังแต่… นรินทรเทวี, กรมหลวง.                                                                    2546 1 เดือนตุลำ

8270 จดหมำยจำกเด็กชำยช่ำงฝัน เคลียรี, บีเวอร์ลี. 2546 1 แพรวเยำวชน

8271 จดหมำยจำกปักก่ิง บวร รัตนสิน.                                                                                      2546 3 สุขภำพใจ

8272 จดหมำยจำกสันคะยอม ฮิมิโตะ ณ เกียวโต 2546 2 สำรคดี
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  377         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8273 จดหมำยเหตุพระรำชประวัติพระบำทสมเด็จพระศรีสินทรมหำมงกุฎเกล้ำเจ้ำกรุงสยำม(บำง. มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ 2546 3 แสงดำว

8274 จตุรงคมำลำ : รวมมหำร้อยกรองเหนือร้อยกรอง คมทวน คันธนู.                                                                                   2546 1 ม่ิงมิตร

8275 จำกตะวันออก-ตะวันตก สู่โลกำภิวัฒน์ทำงปัญญำ                  - 2546 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

8276 จินดำมณีฉบับหมอบรัดเล - 2546 2 เอดิสันเพรสโพรดักส์

8277 จินตนำกำรของไม้เมืองเดิม ในนิยำยอิงพระรำชพงศำวดำรเร่ืองขุนศึก ป. อินทรปำลิต.                                                                                  2546 2 มติชน

8278 จ๊ิบป้ี กำรผจญภัยของนกกระจอกแห่งหลังคำ - 2546 1 เรือนปัญญำ

8279 เจ้ำชำยน้อย แซงเต็ก-ซูเปรี, อองตวน เดอ 2546 2 เรือนปัญญำ

8280 เจ้ำหญิงออซมำ โบม, แอล. แฟรงก์.                                                                            2546 1 เรือนปัญญำ

8281 โจนำทำน ลิฟวิงสตัน นำงนวล บำก, ริชำร์ด.                                                                                    2546 1 เรือนปัญญำ

8282 ฉันจึงมำหำควำมหมำย วิทยำกร เชียงกูล 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8283 ชลธีพิศวำส กฤษณำ อโศกสิน. 2546 1 เพ่ือนดี

8284 ช่ัวฟ้ำดินดับ พนมเทียน 2546 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

8285 ช่ำงส ำรำญ (พิมพ์คร้ังท่ี 6) เดือนวำด พิมวนำ.                                                                               2546 2 สำมัญชน

8286 ช่ำงส ำรำญ (พิมพ์คร้ังท่ี 7) เดือนวำด พิมวนำ. 2546 1 สำมัญชน

8287 ช่ำงส ำรำญ (พิมพ์คร้ังท่ี 8) เดือนวำด พิมวนำ.                                                                               2546 1 สำมัญชน

8288 ชีวิตไทย เอนก นำวิกมูล.                                                                                  2546 3 พิมพ์ค ำ

8289 ชีวิตไทยในธนบุรี  - 2546 1 วีเจ พร้ินต้ิง

8290 ชีวิตนอกวัง 10 เน่ือง นิลรัตน์, ม.ล. 2546 1 ศรีสำรำ

8291 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย. รหัส 3000-1301 สมจินตนำ วิศิษฎอนุพงษ์.                                                                     2546 2 ประสำนมิตร

8292 ชุมนุมนิทำนหลำกรส - 2546 1 สุขภำพใจ

8293 ญำติกำ ร ำไพพรรณ ศรีโสภำค, 2487- 2546 1 หรรษำ

8294 ดนตรีนำฏศิลป์ข้ันพ้ืนฐำน ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยำ, หม่อม.                                                        2546 2 บรรณกิจ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  378         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8295 ดอกฟ้ำ ก. สุรำงคนำงค์. 2546 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

8296 ดอกไม้ในวรรณคดีไทย กุสุมำลย์ สุทธิลออ.                                                                             2546 1 สุวีริยำสำส์น

8297 ด๊ัคเคำ รอยเงำมนุษยชำติ ควินน์, แดเนียล 2546 2 Good Morning

8298 ด่ังดวงหฤทัย ลักษณวดี 2546 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม กรุ๊ป

8299 ดำวประดับใจ พนมเทียน 2546 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

8300 ดินแดนอัศจรรย์แห่งออซ โบม, แอล. แฟรงก์.                                                                            2546 1 เรือนปัญญำ

8301 ดีพวู้ดส์ ป่ำมหัศจรรย์ สจ๊วต, พอล 2546 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

8302 ดุริยำงคศิลป์ไทย - 2546 1 สถำบันไทยศึกษำ จุฬำลงกรณ์ฯ

8303 ดูคน ดูวัน ปลูกบ้ำน แต่งงำน มำนพ แก้วสนิท.                                                                                 2546 1 เยลโล่กำรพิมพ์ (1988)

8304 ดูน : รำชันย์พิภพทรำย เฮอร์เบิร์ต, แฟรงค์ 2546 1 มำยด์ พับลิชช่ิง

8305 เดอะไวท์โรด ภำค 1. เล่ม 1 ดร. ป๊อบ.                                                                                          2546 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

8306 เดอะไวท์โรด ภำค 1. เล่ม 2 ดร. ป๊อบ.                                                                                          2546 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

8307 เดอะไวท์โรด ภำค 1. เล่ม 3 ดร. ป๊อบ.                                                                                          2546 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

8308 แด่วิญญำณรักของอิงอร อิงอร 2546 2 The Knowledge Center

8309 ต้นก ำเนิดท่ีเกิดเหตุ...พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำพีระพงศ์ภำณุเดช เจ้ำชำยดำรำทอง  หญิงหมัด.                                                                                        2546 1 มติชน

8310 ตำมรอยนัก (เขียน) เดินทำง ต้นกล้ำ นัยนำ.                                                                                   2546 1 มติชน

8311 ต ำบลช่อมะกอก วัฒน์ วรรลยำงกูร 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8312 ต่ืนเถิดเสรีชนและงำนคัดสรร รวี โดมพระจันทร์ 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8313 ตุง : มรดกแผ่นดินล้ำนนำ ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน์.                                                                      2546 2 ที เจ เจ

8314 โตข้ึนมำเป็นควำมสุข ศรศวัส มลสุวรรณ 2546 1 สปริงบุ๊กส์

8315 ใต้หล้ำฟ้ำหล่ัง มำลำ ค ำจันทร์. 2546 1 เคล็ดไทย

8316 ถนนไปดวงดำว กฤษณำ อโศกสิน. 2546 1 เพ่ือนดี
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  379         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8317 ทรัพย์ในดิน บ๊ัค, เพิร์ล เอส.                                                                                  2546 1 ดอกหญ้ำ 2545

8318 ทรำมวัยในขวดแก้ว. เล่ม 1, ตอนเป็นดำวได้ในแบบคุณ เค็มป์, คริสเทน 2546 1 เมเป้ิล

8319 ทรำมวัยในขวดแก้ว. เล่ม 2, ตอนท ำไงดีเม่ือเพ่ือนซ้ีกลำยเป็นศัตรู เค็มป์, คริสเทน 2546 1 เมเป้ิล

8320 ทศชำติชำดก (พิมพ์คร้ังท่ี 1) จันทนีย์ (อูนำกูล) พงศ์ประยูร.                                                               2546 1 ธัชกนิษฐ์

8321 ทศชำติชำดก (พิมพ์คร้ังท่ี 2) จันทนีย์ (อูนำกูล) พงศ์ประยูร 2546 1 ธัชกนิษฐ์

8322 ท้องทุ่งนำบ่อปลำและสวนกล้วย : วัฒนธรรมพ้ืนบ้ำนบำงโฉลงในอดีตและชีวิตของชำว… ชอบ นำคสุข 2546 2 แกลเลอร่ีกำรพิมพ์

8323 ทองศรีสัชนำลัย : ล้ ำค่ำมรดกแผ่นดิ ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน์. 2546 1 ที เจ เจ

8324 ทะเลร่ ำลมโศก อัศศิริ ธรรมโชติ.                                                                                2546 1 ม่ิงมิตร

8325 ทำงเสือ ศิลำ โคมฉำย 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8326 ทำงเสือผ่ำน พนมเทียน 2546 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

8327 ท ำมำหำกินบนถ่ินไทย ไพบูลย์ แพงเงิน.                                                                               2546 1 ดอกหญ้ำ 2545

8328 ทุ่งนำ ป่ำดอน นครคนและงำนคัดสรร อุดร ทองน้อย 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8329 ทุ่งโล่งและดงทึบ น้อย อินทนนท์. 2546 2 กระท่อม ป.ล.

8330 ทุนวัฒนธรรม : วัฒนธรรมในระบบทุนนิยมโลก รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ 2546 2 มติชน

8331 เทพธิดำร ำวง เพ็ญศิริ ซ้ำยจันทึก, 2507- 2546 2 นัมเบอร์วันกรุ๊ฟ

8332 เทพนิยำยใต้สมุทร โบม, แอล. แฟรงก์.                                                                            2546 1 เรือนปัญญำ

8333 เทพนิยำยและต ำนำนกรีกโบรำณ ดำรณี เมืองมำ.                                                                                  2546 1 ข้ำวฟ่ำง

8334 นวนิยำยกับกำรเมืองไทยก่อนและหลังเหตุกำรณ์ 14 ตุลำคม 2516 (พ.ศ. 2507-2522) ทวีศักด์ิ ป่ินทอง 2546 2 รักอักษร

8335 นักฝันข้ำงถนนและงำนคัดสรร วำรี วำยุ 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8336 นักสร้ำง สร้ำงหนัง หนังส้ัน รักศำนต์ วิวัฒน์สินอุดม.                                                                       2546 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

8337 นักสืบสตรอว์เบอร์ร่ี ฟลุค, โจแอนน์ 2546 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

8338 นำคในประวัติศำสตร์อุษำคเนย์ สุจิตต์ วงษ์เทศ 2546 1 มติชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  380         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8339 นำงพญำงูขำวกับกำรปฏิรูปสังคมรำชวงศ์ซ่ง อติชำต คงวุฒิคุณำกร.                                                                        2546 2 คงวุฒิคุณำกร

8340 นำงมำรสวมปรำด้ำ ไวส์เบอร์เกอร์, ลอเรน.                                                                         2546 1 มติชน

8341 นำงสืงห์ พนมเทียน 2546 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

8342 นำฏกรรมบนลำนกว้ำง คมทวน คันธนู 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8343 นำฏยประดิษฐ์                - 2546 2 คณะศิลปกรรมศำสตร์ ม.มหำสำรคำม

8344 นำมำนุกรมขนบประเพณีไทย หมวด พระรำชพิธี และรัฐพิธี - 2546 2 กรมศิลปำกร

8345 นำมำนุกรมรำมเกียรต์ิ ประวัติควำมเป็นมำ ตัวละคร สถำนท่ี พิธีอำวุธ ฯลฯ                       ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ.                                                                               2546 4 สุวีริยำสำส์น

8346 นำวำล่ำพำยุ สจ๊วต, พอล 2546 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

8347 น้ ำแข็งยูนิตตรำควำยบิน วินทร์ เลียววำริณ 2546 1 113

8348 น้ ำท่วมฟ้ำ ปลำกินดำวและงำนคัดสรร ประเสริฐ จันด ำ 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8349 นิทำนชำดก. 2 จันทนีย์ (อูนำกูล) พงศ์ประยูร 2546 1 ธัชกนิษฐ์

8350 นิทำนพ้ืนบ้ำน วิเชียร เกษประทุม 2546 2 พัฒนำศึกษำ

8351 นิทำนพ้ืนบ้ำน...ภูมิปัญญำทำงภำษำ โชติ ศรีสุวรรณ.                                                                                  2546 3 สถำพรบุ๊คส์

8352 นิทำนพ้ืนบ้ำนจีน ฮูม, ล็อตตำ คำร์สเวลล์.                                                                       2546 1 เรือนปัญญำ

8353 นิทำนเลโอนำร์โด ดำ วินซี : นกลูเมอร์ปำ และเร่ืองอ่ืนๆ วินซี, เลโอนำร์โด ดำ.                                                                          2546 1 เรือนปัญญำ

8354 นิทำนเลโอนำร์โด ดำ วินซี : หนู พังพอน แมว และเร่ืองอ่ืนๆ วินซี, เลโอนำร์โด ดำ.                                                                          2546 1 เรือนปัญญำ

8355 นิทำนและต ำนำนแห่งพีระมิดกำล จำค, คริสเตียน 2546 2 ข้ำวฟ่ำง

8356 นิทำนอินเดียนแดง กำรผจญภัยของกระต่ำยน้อยและเร่ืองสัตว์อ่ืนๆ       - 2546 1 เรือนปัญญำ

8357 นิรำศลพบุรี : บันทึกกำรเท่ียวด้วยรถยนต์ 1 วัน ของ อินทปัญโญ                       สิริวยำส.                                                                                        2546 1 ดอกโมกข์

8358 นูบิค แบชเลอร์ และอภินิหำรมงกุฏแห่งเอเธอร์เนีย ไชยรัตน์ ค้ิวเจริญ 2546 1 Good Morning

8359 แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย. สำระท่ี 3 : กำรฟัง กำรดู… เบญจมำศ อยู่เป็นแก้ว.                                                                         2546 1 ศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้

8360 แนวทำงกำรศึกษำค้นคว้ำและเรียบเรียงรำยงำนวิชำกำร สมพร พุฒตำล เบ็ทซ์.                                                                         2546 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  381         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8361 บทกวีคัดสรร - 2546 2 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8362 บทเรียนด้วยตนเองกำรเขียนหนังสือติดต่อรำชกำรและธุรกิจ ประวีณ ณ นคร.                                                                                 2546 1 สวัสดิกำรส ำนักงำน ก.พ.

8363 บทละครคัดสรร - 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8364 บนเส้นทำงนักเขียน สมบูรณ์ วรพงษ์ 2546 2 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

8365 บ่วงบำศ วสิษฐ เดชกุญชร 2546 1 มติชน

8366 บ่อเกิดส ำนวนไทย. เล่ม 3 ดนัย เมธิตำนนท์ 2546 1 ไททรรศน์

8367 บันทึก 1 ใน 13 กบฏรัฐธรรมนูญเร่ืองบอกเล่ำก่อนถึงวัน 14 ตุลำ 16 ธัญญำ ชุนชฎำธำร 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8368 บัลลังก์แสงเดือน ปิยะพร ศักด์ิเกษม 2546 1 ดับเบ้ิลนำยน์

8369 บ้ำนเกิดและงำนคัดสรร อำรมณ์ พงศ์พงัน 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8370 บ้ำนในกรุงรัตนโกสินทร์. 1 : รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกถึงรัชสมัย… ผุสดี ทิพทัส.                                                                                     2546 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

8371 บ้ำนในกรุงรัตนโกสินทร์. 3 : รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (พ.ศ. 2453- ผุสดี ทิพทัส.                                                                                     2546 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

8372 บ้ำนในกรุงรัตนโกสินทร์. 4 : รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัวถึงต้นรัชสมัย ผุสดี ทิพทัส.                                                                                     2546 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

8373 บ้ำนพิกลคนพลึก มิริ ยู 2546 1 ไทยยูเน่ียนกรำฟฟิกส์

8374 บ้ำนร้อยดอกไม้ ปิยะพร ศักด์ิเกษม 2546 1 อรุณ

8375 บ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ ไวล์เดอร์, ลอร่ำ อิงกัลส์.                                                                      2546 1 รวมสำส์น

8376 บุญบ้ังไฟยโสธร : ประเพณีขอฝนท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในภำคอีสำน    ยูร กมลเสรีรัตน์.                                                                                 2546 2 ที เจ เจ

8377 แบบเรียน(ก่ึง)ส ำเร็จรูป เรณู ปัญญำดี.                                                                                    2546 1 ชำนหนังสือ

8378 ใบไม้ท่ีหำยไป จิระนันท์ พิตรปรีชำ 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8379 ปฏิบัติกำรพิทักษ์ฮูก ไฮยำซัน, คำร์ล.                                                                                 2546 1 มติชน

8380 ปฏิวัติเบำๆ ศิลำ โคมฉำย.                                                                                    2546 1 สำยธำร

8381 ปณิธำนกวี อังคำร กัลยำณพงศ์.                                                                           2546 1 ศยำม

8382 ปทำนุกรมค ำพ้องไทย-ลำว - 2546 1 มติชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  382         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8383 ประชันกลอนสด. คร้ังท่ี 13 : พระบำรมีเก้ือเกล้ำ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์.                                                                  2546 1 ศูนย์วัฒนธรรมมหำวิทยำลัยธุรกิจฯ

8384 ประชุมค ำพำกย์รำมเกียรต์ิ. เล่ม 1      - 2546 5 กรมศิลปำกร

8385 ประพำศภำษำ เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี,  2546 1 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ

8386 ประเพณีเบ็ดเตล็ด เสฐียรโกเศศ (พระยำอนุมำนรำชธน)                                                       2546 2 ศยำม

8387 ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดีไทย สมปรำชญ อัมมะพันธ์ุ.                                                                         2546 2 โอเดียนสโตร์

8388 ประเพณีและวัฒนธรรมไทย สมชัย ใจดี.                                                                                       2546 4 ไทยวัฒนำพำนิช

8389 ประมวลสุภำษิตพระรำชนิพนธ์ของสมเด็จพระรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำวุธพระมงกุฎเกล้ำ...มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ, 2423-2468.2546 1 เอ.พี.กรำฟิค ดีไซน์และกำรพิมพ์

8390 ประวัติกำรดนตรีไทย ปัญญำ รุ่งเรือง.                                                                                  2546 4 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

8391 ประวัติของแผ่นดินไทย อำทร จันทวิมล 2546 2 โรงพิมพ์อักษรไทย

8392 ประวัติศำสตร์ไทย : ยุคกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ดนัย ไชยโยธำ 2546 1 โอเดียนสโตร์

8393 ประวัติศำสตร์ไทย : ยุคอำณำจักรอยุธยำ ดนัย ไชยโยธำ.                                                                                  2546 1 โอเดียนสโตร์

8394 ประวัติศำสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์. เล่ม 1 : รัชกำลท่ี 1-รัชกำลท่ี 3 กนกวลี ชูชัยยะ 2546 1 เมธีทิปส์

8395 ประวัติศำสตร์และอำรยธรรมโลกสมัยใหม่ นันทนำ กปิลกำญจน์ 2546 1 โอเดียนสโตร์

8396 ประวัติศำสตร์เศรษฐกิจของรำชอำณำจักรลำวล้ำนช้ำง สมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17 จำก มำซูฮำรำ, โยซิยูกิ.                                                                             2546 1 มติชน

8397 ประวัติศำสตร์สังคม-วัฒนธรรมของภำษำและวรรณคดีในสยำมประเทศ สุจิตต์ วงษ์เทศ.                                                                                  2546 1 มติชน

8398 ประวัติศำสตร์สำมัญชนฅนทุ่งกุลำ เดช ภูสองช้ัน.                                                                                   2546 1 มติชน

8399 ประวัติศำสตร์อีสำน เติม วิภำคย์พจนกิจ 2546 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

8400 ปรัชญำธรรมตำมนัยคิดของอีสป ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร 2546 1 แสงดำว

8401 ปริทรรศน์วรรณกรรมไทยสมัยใหม่ - 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8402 ปริศนำอักษรไขว้. 2 เชิงชำย 2546 1 แสงดำว

8403 ปำฐกถำและค ำบรรยำย วิจิตรวำทกำร, หลวง, 2441-2505. 2546 2 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

8404 ปำป้ำ เฮมิงเวย์ อหังกำรแห่งชีวิตห้ำว - 2546 1 โกสินทร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  383         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8405 ป่ำเปล่ียนสี วัธนำ บุญยัง 2546 1 บ้ำนหนังสือ

8406 ป่ำไหวชำยทุ่ง โชติ ศรีสุวรรณ.                                                                                  2546 1 สถำพรบุ๊คส์

8407 เปิดกรุเทพนิยำยกริมม์ เจ้ำชำยผู้กล้ำหำญ กริมม์, จำค็อบ.                                                                                   2546 1 เรือนปัญญำ

8408 เปิดกรุเทพนิยำยกริมม์ นักดนตรีแห่งเบรเมน กริมม์, จำค็อบ.                                                                                   2546 1 เรือนปัญญำ

8409 เปิดกรุเทพนิยำยกริมม์ พ่ีน้องฝำแฝด กริมม์, จำค็อบ.                                                                                   2546 1 เรือนปัญญำ

8410 เปิดกรุเทพนิยำยกริมม์ มรดกของพ่อ กริมม์, จำค็อบ.                                                                                   2546 1 เรือนปัญญำ

8411 เปิดกรุเทพนิยำยกริมม์ วันพักร้อนของพวกเจ้ำเล่ห์ กริมม์, จำค็อบ.                                                                                   2546 1 เรือนปัญญำ

8412 ผมช่ือไอ้จุก กำญจนำ นำคนันทน์ 2546 1 ศรีสำรำ

8413 ผิดด้วยหรือฉันคือแม่มด รีส, ซีเลีย. 2546 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

8414 ผีตำโขน : มรดกแผ่นดินศรีสองรัก ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน์.                                                                      2546 2 ที เจ เจ

8415 ผู้บัญชำกำรชำวพุทธควำมทรงจ ำของนำยพลนำกำมูระ : เก่ียวกับเมืองไทยสมัยสงครำ... - 2546 1 มติชน

8416 ผู้มำจำกเมืองมืด เหม เวชกร 2546 1 วิริยะ

8417 ผู้รอคอย โชติ ศรีสุวรรณ.                                                                                  2546 1 สถำพรบุ๊คส์

8418 ผู้หญิงไทยในอดีต เทพชู ทับทอง.                                                                                  2546 3 ชมรมเด็ก

8419 ฝนกลำงฝุ่น สุกัญญำ ชลศึกษ์, 2474- 2546 1 ศรีสำรำ

8420 พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 รำชบัณฑิตยสถำน.                                                                             2546 3 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

8421 พจนำนุกรมไทย ฉบับอธิบำย 2 ภำษำ เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ 2546 1 รวมสำส์น (1977)

8422 พจนำนุกรมหัตถกรรมเคร่ืองมือเคร่ืงใช้พ้ืนบ้ำน วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ.                                                                                 2546 3 เมืองโบรำณ

8423 พจนำนุกรมหัตถกรรมเคร่ืองมือเคร่ืงใช้พ้ืนบ้ำน (พิมพ์คร้ังท่ี 2) วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ.                                                                                 2546 1 เมืองโบรำณ

8424 พจมำน สว่ำงวงศ์ ก. สุรำงคนำงค์. 2546 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

8425 พญำโหงบนโลงแก้วและงำนคัดสรร ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8426 พระธำตุดอยสุเทพ : มรดกไทยล้ำนนำ ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน์. 2546 1 ที เจ เจ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  384         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8427 พระบำทสมเด็จพระพุทธเจ้ำหลวง พลำดิศัย สิทธิธัญกิจ.                                                                          2546 1 Good Morning

8428 พระภรรยำเจ้ำและสมเด็จเจ้ำฟ้ำในรัชกำลท่ี 5 จิรวัฒน์ อุตตมะกุล.                                                                             2546 1 มติชน

8429 พระรำชพงศำวดำร กรุงรัตนโกสินทร รัชกำลท่ี 2 ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์                 2546 1 กรมศิลปำกร

8430 พรำยพิฆำต พนมเทียน 2546 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

8431 พล นิกร กิมหงวน. ตอนขุนพลอีก้อ (ฝ่ำดงปีศำจ ตอนจบ) ป. อินทรปำลิต 2546 1 แสงดำว

8432 พล นิกร กิมหงวน. ตอนจอมยำจก ป. อินทรปำลิต 2546 1 แสงดำว

8433 พล นิกร กิมหงวน. ตอนจอมหมำป่ำ ป. อินทรปำลิต 2546 1 แสงดำว

8434 พล นิกร กิมหงวน. ตอนแดนสนธยำ ป. อินทรปำลิต 2546 1 แสงดำว

8435 พล นิกร กิมหงวน. ตอนตุ๊กตำผีดิบ ป. อินทรปำลิต 2546 1 แสงดำว

8436 พล นิกร กิมหงวน. ตอนนักส ำรวจเหว ป. อินทรปำลิต 2546 1 แสงดำว

8437 พล นิกร กิมหงวน. ตอนนำงทำงโทรศัพท์ ป. อินทรปำลิต 2546 1 แสงดำว

8438 พล นิกร กิมหงวน. ตอนประกำศิตพระกำฬ ป. อินทรปำลิต 2546 1 แสงดำว

8439 พล นิกร กิมหงวน. ตอนผีปอบเอธิโอเปีย ป. อินทรปำลิต 2546 1 แสงดำว

8440 พล นิกร กิมหงวน. ตอนฝ่ำดงปีศำจ ป. อินทรปำลิต 2546 1 แสงดำว

8441 พล นิกร กิมหงวน. ตอนเมืองเถ่ือน ป. อินทรปำลิต 2546 1 แสงดำว

8442 พล นิกร กิมหงวน. ตอนล่ำปลำวำฬ ป. อินทรปำลิต 2546 1 แสงดำว

8443 พล นิกร กิมหงวน. ตอนวิญญำณฆำตกร ป. อินทรปำลิต 2546 1 แสงดำว

8444 พล นิกร กิมหงวน. ตอนวิวำห์บังคับ ป. อินทรปำลิต 2546 1 แสงดำว

8445 พล นิกร กิมหงวน. ตอนศึกอนุ ป. อินทรปำลิต 2546 1 แสงดำว

8446 พล นิกร กิมหงวน. ตอนสำมเกลอหนีน้ ำ ป. อินทรปำลิต 2546 1 แสงดำว

8447 พล นิกร กิมหงวน. ตอนสิงห์ละครสัตว์ ป. อินทรปำลิต 2546 1 แสงดำว

8448 พล นิกร กิมหงวน. ตอนเสียเชิง ป. อินทรปำลิต 2546 1 แสงดำว
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  385         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8449 พล นิกร กิมหงวน. ตอนหมอกร ป. อินทรปำลิต 2546 1 แสงดำว

8450 พล นิกร กิมหงวน. ตอนอุมำกำลี ป. อินทรปำลิต 2546 1 แสงดำว

8451 พลวัตสิทธิชุมชน : กระบวนทัศน์ทำงมำนุษยวิทยำ - 2546 2 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรฯ

8452 พลังท้องถ่ินในกระแสควำมเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. ส ำนักงำนคณะฯ 2546 1 โรงพิมพ์องค์กำรรับส่งสินค้ำและฯ

8453 พำหุงค ำฉันท์ มะเนำะ ยูเด็น.                                                                                    2546 1 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

8454 พินิจวรรณกรรมภำคใต้ ประทีป ชุมพล.                                                                                  2546 3 น้ ำฝน

8455 พ้ืนฐำนอำรยธรรมไทย อดิศร ศักด์ิสูง.                                                                                   2546 3 มหำวิทยำลัยทักษิณ

8456 พ้ืนเมืองเชียงแสน สรัสวดี อ๋องสกุล.                                                                                2546 3 อมรินทร์

8457 เพลงชีวิตทุ้งหญ้ำและอำชำไนย โรเบิร์ตส์, มอนต้ี. 2546 1 วันเวิลด์

8458 เพลงเด็กท้องถ่ินล้ำนนนำ สิริกร ไชยมำ.                                                                                    2546 1 แพร่ไทย

8459 เพลงพ้ืนบ้ำนภำคกลำงและภำคตะวันตก สุภักด์ิ อนุกูล.                                                                                    2546 1 สุวีริยำสำส์น

8460 เพลงยำวถึงนำยกรัฐมนตรี สุจิตต์ วงษ์เทศ.                                                                                  2546 1 มติชน

8461 เพียงรักและตระหนักรู้ เขมำนันทะ.                                                                                       2546 1 พิมพ์ค ำ

8462 โพธิสัตวจรรยำ : มรรคำเพ่ือมหำชน ประพจน์ อัศววิรุฬหกำร.                                                                       2546 2 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

8463 ฟัง พูด อ่ำน เขียน ในชีวิตประจ ำวัน อัจจิมำ เกิดผล, ม.ล.                                                                       2546 2 คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

8464 ฟ้ำแล่บแปล๊บเดียว ขรรค์ชัย บุนปำน.                                                                                2546 1 มติชน

8465 ภำพรวมของกำรศึกษำภำษำและภำษำศำสตร์ พิณทิพย์ ทวยเจริญ.                                                                           2546 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

8466 ภำพลวงแห่งควำมจริง : รวมบทกวีไทยร่วมสมัย - 2546 2 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

8467 ภำพลำยเส้นชุดรำมเกียรต์ิ ถิรภำพ อำจสงครำม.                                                                           2546 1 สิปประภำ

8468 ภำพอำถรรพณ์ ภำณุมำศ ภูมิถำวร.                                                                              2546 1 ม่ิงมิตร

8469 ภำษำกฎหมำยไทย ธำนินทร์ กรัยวิเชียร.                                                                            2546 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

8470 ภำษำคำใจ สังคีต จันทนะโพธิ.                                                                             2546 1 เนช่ันบุ๊คส์ อินเตอร์เนช่ันแนล
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  386         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8471 ภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทย (บำลีสันสกฤต เขมรและอังกฤษ) เร่ินอีสง 2546 2 จีนสยำม

8472 ภำษำไทย 5 นำที. เล่ม 1 จ ำนงค์ ทองประเสริฐ.                                                                          2546 2 ดวงแก้ว

8473 ภำษำไทย 5 นำที. เล่ม 3 จ ำนงค์ ทองประเสริฐ.                                                                          2546 3 ดวงแก้ว

8474 ภำษำไทย 5 นำที. เล่ม 4 จ ำนงค์ ทองประเสริฐ.                                                                          2546 2 ดวงแก้ว

8475 ภำษำไทย 5 นำที. เล่ม 5 จ ำนงค์ ทองประเสริฐ.                                                                          2546 2 ดวงแก้ว

8476 ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำรและสืบค้น สนิท สัตโยภำส.                                                                                 2546 1 ธำรอักษร

8477 ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำรอย่ำงมีประสิทธิผล - 2546 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

8478 ภำษำและวรรณกรรมสำรฉบับภำษำและวรรณกรรมไม่เคยตำย - 2546 2 แซทโฟร์ พร้ินต้ิง

8479 ภำษำและหนังสือ : ฉบับครบรอบ 45 ปี สมำคมภำษำและหนังสือฯ - 2546 1 ศักด์ิโสภำกำรพิมพ์

8480 ภำษิตค ำสอน : มรดกตกทอดจำกคนรุ่นหน่ึง สู่คนอีกรุ่นหน่ึง ทิวำ สุวรรณเสน.                                                                                 2546 2 ไททรรศน์

8481 ภูมิปัญญำท่ีด่ืมได้ วัฒน์ วรรลยำงกูร 2546 1 มติชน

8482 ภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำนสิบสำนพัฒนำไทย : ท่ีระลึกงำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวง… งำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวง… 2546 1 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

8483 มหำรำนี วิมล ศิริไพบูลย์, คุณหญิง 2546 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

8484 มหำวิทยำลัยชีวิต เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 2546 1 ก ำแพง

8485 มำรยำทไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมฯ 2546 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมฯ

8486 มำเรียนเขียนกลอนกันเถิด วำสนำ บุญสม.                                                                                   2546 1 สุวีริยำสำส์น

8487 มิเกะเนะโกะ โฮล์มส์ แมวสำมสียอดนักสิบ. ตอนปริศนำศพนักศึกษำสำว                  จิโร, อำคำกะวำ.                                                                                 2546 1 อิมเมจ

8488 มิเกะเนะโกะ โฮล์มส์ แมวสำมสียอดนักสิบ. ตอนสังหำรโหดอำจำรย์ จิโร, อำคำกะวำ.                                                                                 2546 1 อิมเมจ

8489 เมืองแก้ว เอส. พี. สมเถำ.                                                                                 2546 1 มติชน

8490 เมืองมำยำ คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538.                                         2546 2 ดอกหญ้ำ 2000

8491 แม่จ๋ำ                                  - 2546 2 ดอกโมกข์

8492 แม่น้ ำเจ้ำพระยำ - 2546 2 -
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  387         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8493 แม่วำดเมียบียอร์น, ตอนใครคือคนไทยอิสลำม? จันทร์ ศรีจรูญ แอนเดอร์สัน 2546 1 รุ่งแสงกำรพิมพ์

8494 ย่อยวรรณกรรมโลก สมบัติ จ ำปำเงิน.                                                                                 2546 4 สุวีริยำสำส์น

8495 ยอร์ช เซเดส์ กับไทยศึกษำ - 2546 1 ศูนย์ข้อมูลเพ่ือกำรค้นคว้ำวิจัยฝร่ังเศส

8496 ไย้ ไต และเกำลำน : กลุ่มชำติพันธ์ุไทในเวียดนำมเหนือ - 2546 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

8497 รถไฟช้ันห้ำ กำนติ ณ ศรัทธำ 2546 1 มติชน

8498 ร่มฉัตร ทมยันตี 2546 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

8499 รวมบทควำมวิชำกำร : ภำษำและวรรณคดีไทย เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ 20 ปี… กำรสัมมนำ 20 ปี บัณฑิตศึกษำ … 2546 2 คณะอักษรศำสตร์ ม.ศิลปำกร

8500 รวมเร่ืองส้ันใครฆ่ำพระเจ้ำกรุงธน วิจิตรวำทกำร, หลวง, 2441-2505. 2546 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

8501 ร่องรอยนำคำ บูรพำ ผดุงไทย 2546 1 พระอำทิตย์

8502 รอบรู้เร่ืองดนตรีไทย ไพศำล อินทวงศ์ 2546 1 สุวีริยำสำส์น

8503 รักร้ำงแรงอธิษฐำน ทำกุจิ แรนดี 2546 1 แปลนพร้ินต้ิง

8504 รัตตมณี วรำลินี.                                                                                             2546 1 Operahouse

8505 รำชำธิรำช พระคลัง (หน), เจ้ำพระยำ.                                                               2546 1 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์

8506 รำชำสิงโตและเร่ืองสัตว์อ่ืนๆ โมเซอร์, แอร์วิน.                                                                               2546 1 เรือนปัญญำ

8507 รำมเกียรต์ิ - 2546 2 รวมสำส์น (1977)

8508 รำยงำนชวำสมัย ร.5 - 2546 1 มูลนิธิโตโยต้ำประเทศไทย

8509 ร่ำยเส้นเป็นดอกสร้อย ภำพฝีพระหัตถ์และลำยพระหัตถ์บทดอกสร้อยในสมเด็จพระ...         - 2546 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

8510 ร ำลึกรัตนโกสินทร์ 222 ปี เนช่ันพับลิเคช่ัน 2546 1 เนช่ันพับลิเคช่ัน

8511 รูจ รักหลงเงำ มิริ ยู 2546 1 อิมเมจ

8512 เรำจะไม่พรำกจำกกัน มำห์มูด้ี, เบ๊ตต้ี 2546 1 มติชน

8513 เรียนภำษำไทย นิตยำ กำญจนะวรรณ.                                                                          2546 2 โอเดียนสโตร์

8514 เรียนรู้ภูมิปัญญำและมรดกไทยจำกครูแสตมป์ อุดม เชยกีวงศ์ 2546 1 ภูมิปัญญำ



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  388         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8515 เร่ืองเด็ดของคุณเหมียว O' Mara, Lesley. 2546 1 วันเวิลด์

8516 เร่ืองรัก...รัก...ในวังหลวง กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมำกูร.                                                                    2546 1 ดอกหญ้ำ 2545

8517 เร่ืองรำว "นอกต ำนำน" ของคนท่ีกลำยเป็น "ต ำนำน" จิตร ภูมิศักด์ิ ท่ีผมรู้จัก                       ทวีป วรดิลก.                                                                                      2546 1 มติชน

8518 เร่ืองเล่ำจำกข้ำวของเคร่ืองแต่งกำย ส. พลำยน้อย.                                                                                   2546 4 พิมพ์ค ำ

8519 เร่ืองส้ันคัดสรร - 2546 2 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8520 เร่ืองส้ันนิทำนธรรม วัดรอยเท้ำรำชสีห์ ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร 2546 1 แสงดำว

8521 เร่ืองส้ันสันติภำพสงครำมและสันติภำพฉบับเสรีไทย - 2546 1 โรงพิมพ์เดือนตุลำ

8522 โรงละคร : แนวคิดในกำรออกแบบ สุรพล วิรุฬห์รักษ์.                                                                               2546 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

8523 ฤดูร้อน...มีดอกไม้บำน ชมัยภร แสงกระจ่ำง. 2546 1 คมบำง

8524 ลมพัดชำยน้ ำ กฤษณำ อโศกสิน. 2546 1 เพ่ือนดี

8525 ลมแล้ง ลำว ค ำหอม. 2546 1 แพรวส ำนักพิมพ์

8526 ละครฟ้อนร ำ : ประชุมเร่ืองละครฟ้อนร ำกับระบ ำร ำเต้นต ำรำฟ้อนร ำ ต ำนำนเร่ืองละคร… ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์ 2546 3 มติชน

8527 ละครแห่งชีวิต อำกำศด ำเกิง รพีพัฒน์, ม.จ.                                                             2546 2 ดอกหญ้ำ 2545

8528 ละคอนโรงเก่ำและงำนคัดสรร นัน บำงนรำ 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8529 ลักษณนำมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน.                                                                             2546 3 รำชบัณฑิตยสถำน

8530 ลำนภุมรำ กฤษณำ อโศกสิน. 2546 1 เพ่ือนดี

8531 ล่ำมัจจุรำช พนมเทียน 2546 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

8532 ลีลำไทย สันติ เล็กสุขุม.                                                                                   2546 3 มติชน

8533 ลืมไม่ลง ส. พลำยน้อย.                                                                                   2546 1 ดอกหญ้ำ 2545

8534 ลูกทุ่งลมหัวกุด เทพเสกสรร พิเนตรเสถียร.                                                                   2546 1 ม่ิงมิตร

8535 ลูปพิศวงโลกเหนือจริง โคจิ, ซุสุกิ 2546 1 IMAGE

8536 เล่ำขำนต ำนำนอีสำน : ของดีมีมำแต่พ้ีแต่พุ้นต ำนำนบันทึกรอยอดีตของดินแดนภำค… วิเชียร ค ำพล.                                                                                    2546 2 ดวงแก้ว
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  389         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8537 เล่ำเร่ืองนักเขียนดังในอดีต        ส. พลำยน้อย 2546 2 คอหนังสือ

8538 เล่ำเร่ืองมหำภำรตยุทธ ส. พลำยน้อย 2546 2 พิมพ์ค ำ

8539 เล่ำเร่ืองรำมเกียรต์ิ นิดดำ พงษ์วิวัฒน์.                                                                              2546 1 แสงแดดเพ่ือนเด็ก

8540 โลกของหนูแหวน ศรำวก 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8541 โลกในมือนักอ่ำน แมนเกล, อัลแบร์โต 2546 2 มติชน

8542 โลกมำยำของอำรีย์ อำรีย์ นักดนตรี 2546 1 กำยมำรุต

8543 โลกสีน้ ำเงิน อัศศิริ ธรรมโชติ.                                                                                2546 1 ม่ิงมิตร

8544 ไลอ้อนบอย คอร์เดอร์, ซิซู 2546 1 เนช่ันบุ๊คส์อินเตอร์เนช่ันแนล

8545 วรรคทองในวรรณคดี อำจิณ จันทรัมพร.                                                                               2546 1 ป่ินอักษร

8546 วรรณกรรมกับคุณภำพ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล.                                                                              2546 2 สถำบันพัฒนำและรับรองคุณภำพฯ

8547 วรรณกรรมกำรเมืองเร่ือง "อำนุภำพพ่อขุนอุปถัมภ์" ศึกศิลำจำรึกท่ีพ่อขุนรำมค ำแหงไม่ได้   - 2546 1 มติชน

8548 วรรณกรรมล้ำนนำ อุดม รุ่งเรืองศรี.                                                                                 2546 3 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

8549 วรรณกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกำลท่ี 7-8-9 เอกรำช ผลผลำ.                                                                                2546 1 พัฒนำศึกษำ

8550 วรรณคดีกำรเมืองกับสังคมรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2418-2421) รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน.                                                                          2546 3 วิชญำ

8551 วรรณคดีเก่ียวกับพุทธศำสนำ ประสิทธ์ิ ศรีสมุทร.                                                                              2546 2 ดวงแก้ว

8552 วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกำลท่ี 1-2-3 เอกรัตน์ อุดมพร.                                                                                2546 1 พัฒนำศึกษำ

8553 วรรณคดีสมัยอยุธยำ เอกรัตน์ อุดมพร.                                                                                2546 1 พัฒนำศึกษำ

8554 วรรณลลิต : รวมบทควำมวิจัยวรรณคดีและค ำประพันธ์ไทย ชลดำ เรืองรักษ์ลิขิต.                                                                           2546 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

8555 วัฒนธรรมพ้ืนบ้ำนและประเพณีไทย ประชิด สกุณะพัฒน์.                                                                           2546 1 ภูมิปัญญำ

8556 วัฒนธรรมไวน์ โชติรส โกวิทวัฒนพงศ์ 2546 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

8557 วัดพระสิงห์วรมหำวิหำร : มรดกศรีนครพิงค์ ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน์ 2546 2 ที เจ เจ

8558 วัสสิกำ ว. วินิจฉัยกุล 2546 1 เพ่ือนดี



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  390         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8559 ว่ิงไปกับข่ำวก้ำวไปกับโลก - 2546 1 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

8560 วิญญำณ Spirit แห่งนักปกครอง สุนทรพิพิธ, พระยำ.                                                                        2546 1 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

8561 วิญญำณท่ีเร่ร่อน เหม เวชกร 2546 1 วิริยะ

8562 วิถีชีวิตไทยในท้องถ่ินธนบุรี                                                                   - 2546 1 วีเจ พร้ินต้ิง

8563 วิทยำนิพนธ์เร่ือง"พัฒนำกำรนวนิยำยของรพีพร" วรรณภำ ช ำนำญกิจ.                                                                            2546 1 มูลนิธิรพีพรเพ่ือสวัสดกำรนักเขียน

8564 วีนัสกับศพเปลือย พนมเทียน 2546 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

8565 ศัพท์ภำษำศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน 2546 5 รำชบัณฑิตยสถำน

8566 ศัพทำนุกรมไทย ฉบับอธิบำย 2 ภำษำ เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ.                                                                           2546 2 รวมสำส์น (1977)

8567 ศำสตร์และศิลป์ภำษำไทย เจริญ เจษฎำวัลย์ 2546 2 พอดี

8568 ศำสตร์และศิลป์แห่งกำรเล่ำเร่ือง อิรำวดี ไตลังคะ.                                                                                 2546 2 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

8569 ศิลปวิชำกำร : ศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี ศิลป์ พีระศรี, 2435-2505.                                                             2546 1 มูลนิธิศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรีฯ

8570 ศิลปะชำวบ้ำน วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ. 2546 1 อมรินทร์

8571 ศิลปะแห่งมวยไทย นำยขยะ 2546 1 พี. วำทิน พับลิเคช่ัน

8572 ศิลปินแห่งชำติ พ.ศ. 2537-2539 สมบัติ จ ำปำเงิน.                                                                                 2546 1 ชมรมเด็ก

8573 ศิลปินแห่งชำติ พ.ศ. 2540-2542 สมบัติ จ ำปำเงิน.                                                                                 2546 1 ชมรมเด็ก

8574 ศิลปินแห่งชำติ พ.ศ. 2543-2545 สมบัติ จ ำปำเงิน.                                                                                 2546 1 ชมรมเด็ก

8575 สงครำมและสันติภำพ ตอลสตอย, ลีโอ 2546 2 ศรีปัญญำ

8576 สมเด็จฯ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ กำรสร้ำงอัตลักษณ์ "เมืองไทย" และ "ช้ัน" ของชำว… สำยชล สัตยำนุรักษ์ 2546 2 มติชน

8577 สมรภูมิเลือดกุงชิง ธงชัย นครศิลป์ 2546 1 ไฟลำมทุ่ง

8578 สร้ำงเรือนให้อยู่เย็นเป็นสุข (คติควำมเช่ือและประเพณีกำรสร้ำงเรือน) พลูหลวง.                                                                                         2546 2 เมืองโบรำณ

8579 สองดวงจันทร์ ครีช, ชำรอน.                                                                                    2546 1 มติชน

8580 สอนให้คิด คิดให้สอน ชำตรี ส ำรำญ.                                                                                    2546 1 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  391         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8581 สังคมวัฒนธรรมและประเพณีไทย          - 2546 1 โอเดียนสโตร์

8582 สังคโลก : มรดกศิลป์ดินสุโขทัย ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน์. 2546 1 ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์

8583 สำยลับช็อกโกแลต ฟลุค, โจแอนน์ 2546 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

8584 สำรำนุกรมกลุ่มชำติพันธ์ุ : ผู้ไทย สมใจ ด ำรงสกุล. 2546 1 สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเพ่ือฯ

8585 สำส์นสมเด็จ เล่ม 9 พ.ศ. 2479 (เมษำยน-กันยำยน) - 2546 1 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

8586 ส ำนวนไทยในบทละครนอก กำรุณันทร์ รัตนแสนวงษ์.                                                                      2546 1 มหำวิทยำลัยศรีปทุม

8587 ส ำนวนไทยในพจนำนุกรม โชค ศรีสุวรรณ.                                                                                  2546 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

8588 สีสันจำกวันวำน เอนก นำวิกมูล 2546 1 สำยธำร

8589 สุดยอดวิธีอ่ำนต ำรำ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์.                                                                            2546 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

8590 เสภำ : เสภำไพร่ เสภำเผด็จกำร เสภำน้ ำท่วมหำบเร่ สุจิตต์ วงษ์เทศ.                                                                                  2546 1 มติชน

8591 หนังตะลุง-หนังใหญ่ เอนก นำวิกมูล 2546 2 พิมพ์ค ำ

8592 หน่ึงในทรวง บุษยมำส. 2546 2 โชคชัยเทเวศร์ (1988)

8593 หมอฝร่ังในวังสยำม สมิธ, มัลคอล์ม 2546 2 รวมทรรศน์

8594 หลักภำษำไทย : ฉบับนักเรียน นักศึกษำ วันเพ็ญ เทพโสภำ.                                                                              2546 1 พัฒนำศึกษำ

8595 หลักรำชำศัพท์ ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร 2546 1 ทฤษฎี

8596 ห้ำสหำยผจญภัย ตอน เกำะมหำสมบัติ ไบลตัน, อีนิด 2546 1 นำนมีบุ๊คส์

8597 ห้ำสหำยผจญภัย ตอน ตัวประกันสุดแสบ ไบลตัน, อีนิด 2546 1 นำนมีบุ๊คส์

8598 ห้ำสหำยผจญภัย ตอน ทลำยแผนค้ำของเถ่ือน ไบลตัน, อีนิด 2546 1 นำนมีบุ๊คส์

8599 ห้ำสหำยผจญภัย ตอน ทะเลสำบปริศนำ ไบลตัน, อีนิด 2546 1 นำนมีบุ๊คส์

8600 ห้ำสหำยผจญภัย ตอน ผจญภัยในเส้นทำงลับ ไบลตัน, อีนิด 2546 1 นำนมีบุ๊คส์

8601 ห้ำสหำยผจญภัย ตอน แผนลักพำตัว ไบลตัน, อีนิด 2546 1 นำนมีบุ๊คส์

8602 ห้ำสหำยผจญภัย ตอน เพ่ือนคู่แค้น ไบลตัน, อีนิด 2546 1 นำนมีบุ๊คส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  392         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8603 ห้ำสหำยผจญภัย ตอน ละครสัตว์มหำภัย ไบลตัน, อีนิด 2546 1 นำนมีบุ๊คส์

8604 ห้ำสหำยผจญภัย ตอน ล่ำรถไฟปีศำจ ไบลตัน, อีนิด 2546 1 นำนมีบุ๊คส์

8605 ห้ำสหำยผจญภัย ตอน สูตรลับเกำะเคอร์ริน ไบลตัน, อีนิด 2546 1 นำนมีบุ๊คส์

8606 ห้ำสหำยผจญภัย. ตอน ควำมลับฟำร์มผีเส้ือ ไบลตัน, อีนิด 2546 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

8607 ห้ำสหำยผจญภัย. ตอน บ้ำนชุลมุน ไบลตัน, อีนิด 2546 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

8608 ห้ำสหำยผจญภัย. ตอน ปริศนำขุมทรัพย์โรมัน ไบลตัน, อีนิด 2546 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

8609 ห้ำสหำยผจญภัย. ตอน ผจญภัยในหอร้ำง ไบลตัน, อีนิด 2546 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

8610 ห้ำสหำยผจญภัย. ตอน หมอกลึกลับ ไบลตัน, อีนิด 2546 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

8611 เห่ำดง พนมเทียน 2546 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

8612 อบำรัต บำร์เกอร์, ไคลฟ์ 2546 1 แพรวเยำวชน

8613 อยำกเป็นบอกอ เพชรยุพำ บูรณ์สิริจรุงรัฐ 2546 1 ณ เพชร

8614 อะไรจะดีไปกว่ำน้ีฯ ด ำรงค์ อำรีกุล. 2546 1 มติชน

8615 อักษรขอม อนันต์ อำรีย์พงศ์ 2546 1 มหำวิทยำลัยทักษิณ

8616 อ้ังชิดกง : มังกรหยกภำคพิเศษ จ ำลอง พิศนำคะ, 2466-2529 2546 3 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

8617 อัศวินโต๊ะกลม มิรองด์, ฌำคเกอลีน 2546 1 ข้ำวฟ่ำง

8618 อัสตำ - มำยำน่ำ ร ำไพพรรณ ศรีโสภำค 2546 1 ศิลปำบรรณำคำร

8619 อำทิตย์ถึงจันทร์ เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 2546 1 มูลนิธิสถำบันวิชำกำร 14 ตุลำ

8620 อ่ำนอย่ำงไรและเขียนอย่ำงไรฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน.                                                                             2546 1 รำชบัณฑิตยสถำน

8621 อำฟเตอร์เดอะเควก มูรำคำมิ, ฮำรูกิ 2546 1 บริษัท กำยมำรุต จ ำกัด

8622 อำรมร์ขันของ วิลำศ มณีวัต วิลำศ มณีวัต.                                                                                     2546 2 วลี ครีเอช่ัน

8623 อิเหนำ เปรมเสรี.                                                                                          2546 2 รวมสำส์น (1977)

8624 อีกำในหิมะและเร่ืองสัตว์อ่ืนๆ โมเซอร์, แอร์วิน.                                                                                2546 1 เรือนปัญญำ

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0%2C%22%20AND%20au%3D%222466-2529%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  393         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8625 อีเลียด : เล่ำจำกมหำกำพย์ แต่งโดยกวีโฮเมอร์ โฮเมอร์ 2546 2 ข้ำวฟ่ำง

8626 อีสำนเม่ือวันวำน ก่อ สวัสด์ิพำณิชย์ 2546 6 จิรรัชกำรพิมพ์

8627 อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร - 2546 1 ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์

8628 อุทยำนประวัติศำสตร์พนมรุ้ง - 2546 1 ที เจ เจ

8629 อุทยำนประวัติศำสตร์พระนครคีรี - 2546 1 ที เจ เจ

8630 อุทยำนประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำ - 2546 1 ที เจ เจ

8631 อุทยำนประวัติศำสตร์พิมำย - 2546 1 ที เจ เจ

8632 อุทยำนประวัติศำสตร์ภูพระบำท - 2546 1 ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์

8633 อุทยำนประวัติศำสตร์เมืองสิงห์ - 2546 1 ที เจ เจ

8634 อุทยำนประวัติศำสตร์ศรีเทพ - 2546 1 ที เจ เจ

8635 อุทยำนประวัติศำสตร์ศรีสัชนำลัย - 2546 1 ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์

8636 อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย - 2546 1 ที เจ เจ

8637 อู่อำรยธรรมแหลมทองคำบสมุทรไทย ศรีศักร วัลลิโภดม 2546 1 มติชน

8638 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรส่ือสำร. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2546 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

8639 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรส่ือสำร. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2546 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

8640 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรเขียนเพ่ือกำรส่ือสำร. TH 2333 บงกช สิงหกุล 2546 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    

8641 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรเขียนเพ่ือกำรส่ือสำร. TH 2333 (พิมพ์คร้ังท่ื 2) บงกช สิงหกุล 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

8642 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรเขียนเพ่ือกำรส่ือสำร. TH 2333 (พิมพ์คร้ังท่ื 3) บงกช สิงหกุล.                                                                                  2546 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

8643 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรพูดเพ่ือกำรส่ือสำร. TH 2223 ปรำโมทย์ ชูเดช 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

8644 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรพูดเพ่ือกำรส่ือสำร. TH 2223 (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ปรำโมทย์ ชูเดช 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

8645 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรอ่ำนเพ่ือกำรวิเครำะห์. TH 4143 บงกช สิงหกุล 2546 7 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    

8646 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำสุนทรียศำสตร์เบ้ืองต้น. GE 2083 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  394         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8647 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำอำรยธรรมไทย. HU 1242 พรรณศิริ แจ่มอรุณ 2546 7 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    

8648 เอกสำรสรุปโครงกำรสัมมนำทำงวิชำกำรเร่ืองกำรปลูกฝังนิสัยกำรอ่ำนและเทคนิคกำรอ่ำน...                   กำรสัมมนำทำงวิชำกำรเร่ืองกำรปลูกฝัง            2546 2 -

8649 เฮฮำ...นักเรียนนำยอ ำเภอ : สำระเบำๆ เร่ืองรำวว่ำท่ีนำยอ ำเภอแห่งยุคสมัยกำรปฏิรูป… เฉลิมศักด์ิ แหงมงำม 2546 1 ม่ิงมิตร

8650 ไฮเทคำถำปำฏิหำริย์ : ว่ำด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย   นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2546 1 มติชน

8651 "พระลอ" ร้อยแก้วและศำลำกวี จำกนักกวีสมัครเล่นท่ัวรำชอำณำจักร นล นรำกร.                                                                                        2545 2 รวมสำส์น (1977)

8652 4 เทคนิคกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของนักเขียนวรรณกรรมเยำวชนของไทย สุพิน วิริยะพงศ์พำนิช 2545 2 ธำรอักษร

8653 A-Z ภำษำวิทยำศำสตร์ ชัยวัฒน์ คุประตกุล 2545 1 สำรคดี

8654 Essays on thailand ธนพล จำดใจดี.                                                                                  2545 3 ธนพลวิทยำกำร

8655 กรุงแตก วิจิตรวำทกำร, หลวง, 2441-2505. 2545 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

8656 กฤษณำสอนน้องค ำฉันท์ ปรมำนุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหำสมณฯ 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

8657 กว่ำอำรยธรรมจะรุ่ง - 2545 1 คุณพ่อ

8658 กวีนิพนธ์ฝร่ังเศลร่วมสมัย : บทวิเครำะห์และสรรนิพนธ์               อัจฉรำ วรรณเชษฐ์.                                                                             2545 2 ศยำม

8659 กวีสยำมน ำเท่ียวกรุงเทพฯ : ประวัติศำสตร์สังคมและวัฒนธรรมจำกวรรณคดี                 - 2545 1 มติชน

8660 กำมนิต-วำสิฏฐี ฉบับสมบูรณ์ เจเลอรู้ป, คำร์ล อดอลฟ, 1857-1919. 2545 1 ศยำม

8661 กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรศึกษำและอำชีพ ถวัลย์ มำศจรัส.                                                                                  2545 1 ธำรอักษร

8662 กำรเขียนในส่ือต่ำงๆ เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต.                                                                  2545 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

8663 กำรเขียนเร่ืองวิทยำศำสตร์ส ำหรับประชำชน - 2545 1 สุวีริยำสำส์น

8664 กำรเขียนเอกสำรส ำนักงำน ประภัสสร ภัทรนำวิก.                                                                           2545 2 มหำวิทยำลัยทักษิณ

8665 กำรใช้ภำษำไทย. 1 - 2545 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

8666 กำรพัฒนำชุดวิชำบน เวิลด์ วำย เว็บ เร่ืองโขน - 2545 4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมฯ

8667 กำรพูดและกำรเขียนในงำนส่งเสริม ชัชรี นฤทุม.                                                                                      2545 5 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

8668 กำรละเล่นพ้ืนบ้ำนภำคกลำง-ภำคตะวันตก สุภักด์ิ อนุกูล 2545 1 ชมรมเด็ก

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  395         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8669 กำรศึกษำประวัติศำสตร์และวรรณกรรมของกลุ่มชำติพันธ์ุไท สรัสวดี อ๋องสกุล.                                                                                2545 3 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

8670 กำรส่ือข่ำว : หลักกำรและเทคนิค สุรสิทธ์ิ วิทยำรัฐ.                                                                                2545 2 ศูนย์หนังสือสถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำ

8671 กำรแสดงพ้ืนบ้ำนในประเทศไทย เรณู โกศินำนนท์.                                                                                2545 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

8672 กำรอ่ำนและกำรส่งเสริมกำรอ่ำน ฉวีวรรณ คูหำภินันทน์ 2545 1 ศิลปำบรรณำคำร

8673 กำรอ่ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ สุพรรณี วรำทร.                                                                                  2545 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

8674 กุ๊ชโฉ่ โอไลยโซล่ำ, โฆเซ่ หลุยส์. 2545 1 เอสเอ็ม, 1983

8675 เก็บวิญญำณ ลำเฮย์, ทิม 2545 1 น้ ำฝน

8676 เกมทำยค ำน ำให้รักหลักภำษำ จงจิต นิมมำนนรเทพ.                                                                          2545 4 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

8677 เกมลูกแก้ว เฮสเส, เฮอร์มำนน์.                                                                             2545 1 แพรวส ำนักพิมพ์

8678 เกร็ดคติสุภำษิตจำกภูมิปัญญำปรำชญ์ไทย พุธโยคะ รัตนรังษี.                                                                             2545 2 ปิรำมิด

8679 เกร็ดภำษำหนังสือไทย เล่ม 1 ส. พลำยน้อย.                                                                                   2545 3 พิมพ์ค ำ

8680 เกร็ดภำษำหนังสือไทย เล่ม 2 ส. พลำยน้อย.                                                                                   2545 3 พิมพ์ค ำ

8681 เกสรปรำรถนำ ประชำคม ลุนำชัย.                                                                              2545 1 มติชน

8682 เก้ำรัตนกวีของโลก ทวีปวร.                                                                                             2545 2 สุขภำพใจ

8683 แก่นแท้ดนตรีไทย ชนิตร ภู่กำญจน์.                                                                                 2545 2 บรรณกิจ

8684 แก้วตำ ว. วินิจฉัยกุล 2545 1 เพ่ือนดี

8685 แกะรอยชีวประวัติและผลงำนของมหำกวีสุนทรภู่ : สุนทรภู่ครูกวี เปล้ือง ณ นคร.                                                                                  2545 1 ข้ำวฟ่ำง

8686 แกะรอยหมออ ำมหิต 2. ตอน สำยเลือดปีศำจ เกอร์ริตเซ่น, เทสส์ 2545 1 น้ ำพุส ำนักพิมพ์

8687 ไกลบ้ำน. เล่ม 3 จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ, 2396-2453.2545 1 ไทยร่มเกล้ำ

8688 ของดีในบ้ำนเรำ เกริก ท่วมกลำง 2545 1 สถำพรบุ๊คส์

8689 ขุนทอง เจ้ำจะกลับเม่ือฟ้ำสำง อัศศิริ ธรรมโชติ.                                                                                2545 3 ม่ิงมิตร

8690 เขียนหนังสือให้ได้สักเล่ม ส. พุ่มสุวรรณ.                                                                                   2545 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  396         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8691 เขียนอย่ำงท่ีคิด นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ 2545 2 เนช่ันมัลติมีเดีย กรุ๊ป

8692 คติชนวิทยำ ขนิษฐำ จิตชินะกุล 2545 1 โอเดียนสโตร์

8693 คนไทท้ิงแผ่นดิน สัญญำ ผลประสิทธ์ิ 2545 1 เคล็ดไทย

8694 คนใน : ประสบกำรณ์ภำคสนำมของนักมำนุษยวิทยำไทย - 2545 3 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรฯ

8695 ครกกระเด่ืองและวัฒนธรรมต ำข้ำว ปรำณี วงศ์ยะรำ 2545 1 ไทยวัฒนำพำนิช

8696 ครอบ (บ้ำน) ครัว (เดียว) ศรีฟ้ำ ลดำวัลย์. 2545 1 เพ่ือนดี

8697 ครำบมนุษย์ ธัญญำ ธัญญำมำศ.                                                                             2545 2 เพลงวรรณ

8698 ครุฑด ำ วิจิตรวำทกำร, หลวง, 2441-2505. 2545 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

8699 คลังค ำพ้อง โสภี สุขเกษม.                                                                                    2545 1 อักษรเจริญทัศน์

8700 ควำมเปล่ียนแปลงในกำรสร้ำง "ชำติไทย" และ "ควำมเป็นไทย" โดย หลวงวิจิตรวำทกำร             สำยชล สัตยำนุรักษ์.                                                                           2545 2 มติชน

8701 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวรรณคดี. II ยุวพำส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์วัฒนำ.                                                     2545 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

8702 ควำมลับของดำวมรกต ว. วินิจฉัยกุล 2545 1 เพ่ือนดี

8703 ค ำคมคนรักหนังสือ วิทยำกร เชียงกูล.                                                                               2545 3 ม่ิงมิตร

8704 ค ำคมบ่มชีวิต กรุณำ กุศลำสัย.                                                                                 2545 2 แม่ค ำผำง

8705 ค ำคมว่ำด้วยควำมรักและมิตรภำพ วิทยำกร เชียงกูล.                                                                               2545 3 ม่ิงมิตร

8706 ค ำไทยท่ีมักเขียนและใช้กันผิด เล่ม 2 ดนัย เมธิตำนนท์.                                                                                2545 1 ไททรรศน์

8707 ค ำม่ันสัญญำ บ๊ัค, เพิร์ล เอส.                                                                                  2545 2 ดอกหญ้ำ 2543

8708 ค ำมีคม : ว่ำด้วยภำษำ วัฒนธรรมและอ ำนำจ นิธิ เอียวศรีวงศ์.                                                                                 2545 3 มติชน

8709 ค ำรำชำศัพท์น่ำรู้ เยำวลักษณ์ ชำติสุขศิริเดช.                                                                   2545 1 อักษรเจริญทัศน์

8710 คิดค ำท ำเพลง : ศิลปะกำรแต่งเน้ือเพลงไทย เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์.                                                                        2545 2 ชมรมคีตกวี

8711 คิดถึงทุกปี บินหลำ สันกำลำคีรี 2545 1 แพรว

8712 คืนสวรรค์-วันสวำท วิจิตรวำทกำร, หลวง, 2441-2505. 2545 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  397         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8713 คือรักและฝันนิรันดร สุรชัย เหลืองไชยรัตน์.                                                                        2545 1 เรือนปัญญำ

8714 คู่มือกำรสอนภำษำไทยเบ้ืองต้นในบริบทไทยศึกษำส ำหรับชำวต่ำงชำติ           สมพงศ์ วิทยศักด์ิพันธ์ุ.                                                                        2545 2 ทบวงมหำวิทยำลัย

8715 แคเธอรีน เด เมดิชี--กฤตยำรำชินี นิดำ 2545 2 เพ่ือนดี

8716 โคตรวงศ์ทศกัณฐ์ ทรงวิทย์ ดลประสิทธ์ิ.                                                                          2545 1 มติชน

8717 โครงงำนภำษำไทย วิมลศรี สุวรรณรัตน์.                                                                            2545 1 เดอะมำสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์

8718 โคลงเด่นในวรรณคดี วิมล กุณรำชำ.                                                                                   2545 1 แม่ค ำผำง

8719 โคลงนิรำศนรินทร์ นรินทร์ธิเบศร์ (อิน), นำย.                                                                 2545 1 อักษรเจริญทัศน์

8720 โคลงโลกนิติ เดชำดิศร, สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอฯ                                 2545 1 เรือนปัญญำ

8721 โคลงส ำนวนสุภำษิตไทย สุทธิ ภิบำลแทน.                                                                                 2545 1 อักษรเจริญทัศน์

8722 เงำะป่ำ จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ                2545 3 กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร

8723 จ.พรหมมินทร์ : ต ำนำนชีวิตจิตรกรพ้ืนบ้ำนแห่งล้ำนนำไทย ฉลอง พินิจสุวรรณ.                                                                             2545 2 โรงพิมพ์อินเตอร์พร้ินท์

8724 จดหมำยเหตุเร่ืองทรงต้ังพระบรมวงศำนุวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์ - 2545 2 กรมศิลปำกร

8725 จันทร์ข้ำมคืน วีรวัฒน์ กนกนุเครำะห์.                                                                         2545 1 เรือนปัญญำ

8726 จินตนำกำรย้อนศร ฉัตรเฉลิม ตันติสุข.                                                                              2545 1 เรือนปัญญำ

8727 ฉำกรักในงำนวรรณกรรม นิวัติ กองเพียร.                                                                                  2545 1 แสงดำว-สร้อยทอง

8728 ช่องทำงท ำกิน เกริก ท่วมกลำง 2545 1 สถำพรบุ๊คส์

8729 ชักม้ำชมเมือง เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. 2545 1 เก้ียว-เกล้ำ พิมพกำร

8730 ชีวประวัติและผลงำนของสุนทรภู่ ชลดำ เรืองรักษ์ลิขิต.                                                                           2545 2 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

8731 ชีวิตและงำนของสุนทรภู่ ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์ 2545 1 ไพลินบุ๊คเน็ต

8732 ดอกไม้บำนท่ีเกำะใต้ ธีรพร คงพูล.                                                                                     2545 2 มติชน

8733 ดำวพระศุกร์ ศรีทอง ลดำวัลย์. 2545 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

8734 ดำวยังไม่ดับแสง ประทุมพร วัชรเสถียร, 2486- 2545 1 อรุณ



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  398         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8735 ดำวหำงในเมืองมูมิน ยำนซอน, ตูเว. 2545 1 แพรวเยำวชน

8736 ดุริยำงค์ไทย สงบศึก ธรรมวิหำร.                                                                             2545 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

8737 โดยวิธีของเรำเอง ไพฑูรย์ ธัญญำ 2545 1 นำคร

8738 ตรวนชีวิต ฮูโก, วิคตอร์.                                                                                     2545 1 ข้ำวฟ่ำง

8739 ตะเกียงแก้ว กัญญ์ชลำ.                                                                                        2545 1 เพ่ือนดี

8740 ต ำนำน "ลึก (ไม่) ลับ" ฉบับคนหนังสือพิมพ์ แถมสิน รัตนพันธ์ุ.                                                                               2545 2 ผู้จัดกำร

8741 ต ำรำ 12 เดือน คัดแต่สมุดขุนทิพมนเทียรชำววังไว้ - 2545 1 กรมศิลปำกร

8742 ต ำรำช้ำง ฉบับรัชกำลท่ี 1 - 2545 1 กรมศิลปำกร

8743 ต ำรำท ำกับข้ำวฝร่ัง จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จ… 2545 1 อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์พับลิชช่ิง

8744 ต ำรำพิไชยสงครำม ฉบับรัชกำลท่ี 1 - 2545 1 กรมศิลปำกร

8745 ตุลำคม ไพฑูรย์ ธัญญำ 2545 1 นำคร

8746 ใต้ดำวมฤตยู เสนีย์ เสำวพงศ์ 2545 1 มติชน

8747 ทฤษฎีและกลวิธีกำรแปล ดวงตำ สุพล.                                                                                     2545 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

8748 ท่อนแขนท่ีหำยไป : รวมเร่ืองส้ันช้ันครูจำกชมพูทวีป - 2545 1 โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย

8749 ทักษะกำรเขียนภำษำไทย ดวงใจ ไทยอุบุญ.                                                                               2545 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

8750 ทำงสำยท่ีสำม กีรติ ชนำ.                                                                                         2545 1 อรุณ

8751 ท ำชีวิตให้ดี อ้อม ประนอม.                                                                                   2545 1 พิมพ์ค ำ

8752 ท ำเนียบผลงำนวิจัยด้ำนไทยศึกษำ พ.ศ. 2518-2544 - 2545 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

8753 ท ำอย่ำงไรให้คิดเก่ง จิตรำ ก่อนันทเกียรติ 2545 1 จิตรำ

8754 ทิพย์ดนตรี ชนิตร ภู่กำญจน์.                                                                                 2545 2 บ๊ิกบุ๊ค เซนเตอร์

8755 ทุ่งเมลืองท่ีไม่มีแม่ ยุพำล ำเพำ 2545 1 มติชน

8756 เทคนิคกำรน ำเสนอเร่ืองด้วยวำจำ - 2545 1 สวัสดิกำรส ำนักงำน ก.พ.
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  399         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8757 เทคนิคกำรเป็นพิธีกรท่ีดี มัลลิกำ คณำนุรักษ์.                                                                             2545 3 โอเดียนสโตร์

8758 เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรฝึกอบรม (พิมพ์คร้ังท่ี 1) สมชำติ กิจยรรยง.                                                                              2545 1 มัลติอินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี

8759 เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรฝึกอบรม (พิมพ์คร้ังท่ี 2) สมชำติ กิจยรรยง.                                                                              2545 1 มัลติอินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี

8760 เทวดำขอรับ อ ำพล สุวรรณธำดำ.                                                                            2545 1 เรือนปัญญำ

8761 ไทยในจดหมำยเหตุแกมป์เฟอร์ แกมเฟอร์, เอนเยลเบิร์ต, ค.ศ.1651-1716.                                        2545 1 กรมศิลปำกร

8762 ไทยศึกษำ - 2545 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

8763 ไทศึกษำในเมืองจีน ไป๋, ฉุน.                                                                                            2545 5 โครงกำรอำณำบริเวณศึกษำ 5 ภูมิภำค

8764 ธงไทย. เล่ม 1 ฉวีงำม มำเจริญ.                                                                                 2545 1 กองวรรณกรรมและประวัติศำสตร์

8765 ธุวตำรำ วิมล เจียมเจริญ 2545 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

8766 นกเพลิงกับพรมวิเศษ เนสบิต, อี. 2545 1 แพรวเยำวชน

8767 นักวัฒนธรรมไทยระดับโลก ประกำศ วัชรำภรณ์.                                                                             2545 1 ดอกหญ้ำ 2543

8768 นำฏลีลำอำเซียน : ส่ือกำรเรียนกำรสอนประกอบวีดีทัศน์นำฏลีลำอำเซียน   ฉันทนำ สันธนำกร เอ่ียมสกุล.                                                                2545 2 เอ็ม.ที.เพรส

8769 นิโคเล ลำเฮย์, ทิม 2545 1 น้ ำฝน

8770 นิทำนชำวบ้ำน ทวี มุขธระโกษำ.                                                                                 2545 2 พิมพ์ดี

8771 นิทำนไทยค ำกลอนยำยกับตำ - 2545 1 เรือนปัญญำ

8772 นิทำนโบรำณคดี ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์ 2545 2 ดอกหญ้ำ 2545

8773 นิทำนโบรำณ-ส ำนวนและภำษิตค ำกำพย์ภำคใต้ ประพนธ์ เรืองณรงค์.                                                                           2545 1 สถำพรบุ๊คส์

8774 นิทำนพ้ืนบ้ำนชำยแดนภำคใต้ ประพนธ์ เรืองณรงค์.                                                                           2545 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

8775 นิทำนพ้ืนบ้ำนภำคเหนือ ผจงวำด กมลเสรีรัตน์.                                                                          2545 3 สุวิริยำสำส์น

8776 นิทำนพ้ืนบ้ำนเยอรมัน - 2545 1 เรือนปัญญำ

8777 นิทำนพ้ืนบ้ำนศึกษำ ประคอง นิมมำนเหมินท์.                                                                       2545 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

8778 นิทำนพ้ืนเมืองลำว : ลักษณะเด่นและควำมสัมพันธ์กับสังคม จำรุวรรณ เชำว์นวม.                                                                            2545 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ     
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  400         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8779 นิทำนเพ่ือนบ้ำน ส. พลำยน้อย.                                                                                   2545 1 พิมพ์ค ำ

8780 นิทำนล้ำนนำ มยุรี อนุกมล.                                                                                     2545 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

8781 นิรำสเดือน : ฉบับหอพระสมุดวชิรญำณ พรหมสมพัตรสร (มี), หม่ืน 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

8782 แนวพัฒนำกำรอ่ำนเร็วคิดเป็น บันลือ พฤกษะวัน.                                                                               2545 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

8783 ในหลวงของเรำ บทพระรำชทำนสัมภำษณ์พิเศษสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำหญิงสิรินธรเทพ อัครวัฒน์ โอสถำนุเครำะห์.                                                                    2545 4 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

8784 ในห้วงคิดค ำนึง Tully, Brock 2545 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

8785 บทประพันธ์กลอนเสภำอิงประวัติศำสตร์กรุงรัตนโกสินทร์เร่ืองฎีกำเรียกร้องสิทธิของอิสรชน เอ้ือน แก้วกังวำล.                                                                               2545 2 โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

8786 บทเรียนด้วยตนเองกำรเขียนหนังสือติดต่อรำชกำรและธุรกิจ ประวีณ ณ นคร.                                                                                 2545 2 สวัสดิกำรส ำนักงำน ก.พ.

8787 บทละครนอก : พระรำชนิพนธ์ รัชกำลท่ี 2 พุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช, พระบำท 2545 3 ศิลปำบรรณำคำร

8788 บทละครเร่ืองอุณรุท พุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช, พระบำทฯ          2545 2 กรมศิลปำกร

8789 บรรพบุรุษไทย : สมัยก่อนสุโขทัย และสมัยสุโขทัย วัลลภำ รุ่งศิริแสงรัตน์ 2545 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

8790 บอใบไม้สระอำนอหนูไม้โท แขค ำ ปัณณะศักด์ิ.                                                                             2545 1 ประพันธ์สำส์น

8791 บัวกันต์ วิลำมำศ.                                                                                บัวกันต์ วิลำมำศ.                                                                                2545 2 ว. เพ็ชรสกุล

8792 บ้ำนไทยภำคกลำง สมภพ ภิรมย์. 2545 1 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

8793 บ้ำนในกรุงรัตนโกสินทร์. 2 : รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวถึงรัชสมัยพระ ผุสดี ทิพทัส.                                                                                     2545 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

8794 บ้ำนบุญหล่น ว. วินิจฉัยกุล. 2545 1 เพ่ือนดี

8795 บ้ำนย่ำไผ่ สรศัลย์ แพ่งสภำ 2545 4 สำรคดี

8796 เบ้ืองหลังกำรปฏิวัติ 2475 กุหลำบ สำยประดิษฐ์ 2545 1 ม่ิงมิตร

8797 แบบเรียนภำษำไทยเบ้ืองต้นในบริบทไทยศึกษำส ำหรับชำวต่ำงชำติ             - 2545 2 ทบวงมหำวิทยำลัย

8798 แบบลักษณ์ภำษำ ปรำณี กุลละวณิชย์.                                                                            2545 5 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

8799 ปภัสสร เสวิกุล มังกรลอดลำยวรรณกรรม ญิบ พันจันทร์.                                                                                    2545 2 โรงพิมพ์เอส พี เอส พร้ินต้ิง

8800 ประติมำ : รวมเร่ืองส้ันแห่งกำรเดินทำงภำยใน นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.                                                                             2545 1 พิมพ์ค ำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  401         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8801 ประเพณีพิธีกรรมท้องถ่ินไทย อุดม เชยกีวงศ์.                                                                                  2545 1 สุขภำพใจ

8802 ประวัติวรรณคดีไทย เปล้ือง ณ นคร.                                                                                  2545 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

8803 ประวัติศำสตร์ภูมิปัญญำอินเดีย ศรีสุรำงค์ พูลทรัพย์ 2545 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

8804 ปริศนำอักษรไขว้ เชิงชำย 2545 1 แสงดำว

8805 ปีกแดง วินทร์ เลียววำริณ.                                                                               2545 1 ส ำนักพิมพ์ 113

8806 เป็นอะไรไป...ควำมรัก? ว. แหวน 2545 1 ใยไหม

8807 เปิดต ำนำนแม่นำกพระโขนง เอนก นำวิกมูล 2545 1 โนรำ

8808 โปรเจกต์เอกซ์ ชัยคุปต์.                                                                                           2545 2 ดับเบ้ิลนำยน์

8809 ผจญภัยนอกแผนท่ี จัสเตอร์, นอร์ตัน 2545 1 มติชน

8810 ผ้ำไทย อำรีย์รัตน์ ล่ิมวงศ์สุวรรณ.                                                                     2545 1 บริษัทไทยประกันชีวิต จ ำกัด

8811 ผ้ำไทย : สำยใยแห่งภูมิปัญญำ...สู่คุณค่ำเศรษฐกิจไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งฯ                2545 1 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

8812 ผู้มีผลงำนดีเด่นทำงวัฒนธรรม พุทธศักรำช... - 2545 1 สถำบันวัฒนธรรมรำชมงคลเฉลิมฯ       

8813 แผนกำรศึกษำศำสนำศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชำติ (พ.ศ.2545-2559) : ฉบับสรุป   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งฯ                                             2545 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำฯ

8814 แผ่นดินไทย ศรัณย์ บุญประเสริฐ.                                                                            2545 1 บริษัทไทยประกันชีวิต จ ำกัด

8815 ฝ่ำวิกฤติกู้โลก ลำเฮย์, ทิม 2545 1 น้ ำฝน

8816 พจนำนุกรม "กันผิด" ภำษำไทย สมบัติ จ ำปำเงิน.                                                                                 2545 3 สุขภำพใจ

8817 พจนำนุกรมไทย ฉบับใหม่ เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ 2545 1 รวมสำส์น

8818 พจนำนุกรมไทยฉบับค ำพ้อง ชิต ภิบำลแทน.                                                                                  2545 1 ทิพยวิสุทธ์

8819 พจนำนุกรมนอกรำชบัณฑิตยฯ - 2545 1 มติชน

8820 พจนำนุกรมภำษำไทย (ฉบับสมบูรณ์) ปรีชำ นันตำภิวัฒน์.                                                                             2545 2 ดวงแก้ว

8821 พจนำนุกรมศัพท์ยุคใหม่ ไฟเทียน, บี. เอ.                                                                                 2545 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

8822 พจนำนุกรมศัพท์วรรณกรรม อังกฤษ-ไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน.                                                                             2545 5 รำชบัณฑิตยสถำน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  402         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8823 พจนำนุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยอยุธยำ ลิลิตโองกำรแช่งน้ ำ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน 2545 4 รำชบัณฑิตยสถำน

8824 พยัคฆ์ร้ำยบู๊ล้ิม โก้วเล้ง 2545 4 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

8825 พยำนปำกเอก ภำณุมำศ ภูมิถำวร.                                                                              2545 3 ม่ิงมิตร

8826 พรรณไม้ในวรรณคดี ปิยะ เฉลิมกล่ิน.                                                                                  2545 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

8827 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวกับ "คุณ ๆ" ส่ีขำ วิลำศ มณีวัต 2545 1 ดอกหญ้ำ 2545

8828 พระพุทธเจ้ำหลวงเสด็จวัดสังเวชวิศยำรำม สมปอง ดวงไสว. 2545 1 ศูนย์ส่ือโรงเรียนวัดสังเวช โครงกำรต ำรำฯ

8829 พระรำชพงศำวดำรกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกำลท่ี 1 ทิพำกรวงศ์ (ข ำ บุนนำค), เจ้ำพระยำ.                                                 2545 1 กองวรรณกรมและประวัติศำสตร์ 

8830 พระเอกในวรรณคดีไทย วิภำ กงกะนันทน์.                                                                                2545 3 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

8831 พล นิกร กิมหงวน. ตอนกรุงเทพฯ 25 น. ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8832 พล นิกร กิมหงวน. ตอนกฤดำภินิหำร ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8833 พล นิกร กิมหงวน. ตอนกองพันทหำรเหำะ (ศึกมนุษย์กบ ตอนจบ) ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8834 พล นิกร กิมหงวน. ตอนเกศำใส ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8835 พล นิกร กิมหงวน. ตอนเกำะมหัศจรรย์ ป. อินทรปำลิต 2545 2 แสงดำว

8836 พล นิกร กิมหงวน. ตอนแก๊งระเบิดขวด ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8837 พล นิกร กิมหงวน. ตอนขุนทัพเวียงดอย (ขุนทัพเวียงดอย เล่ม 1) ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8838 พล นิกร กิมหงวน. ตอนไขหนัก ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8839 พล นิกร กิมหงวน. ตอนคนรู ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8840 พล นิกร กิมหงวน. ตอนคนลิง ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8841 พล นิกร กิมหงวน. ตอนคู่ปรับนิกร ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8842 พล นิกร กิมหงวน. ตอนฆ่ำฉันให้ตำย ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8843 พล นิกร กิมหงวน. ตอนจงอำงยักษ์ ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8844 พล นิกร กิมหงวน. ตอนจอมกระทิง ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%3B%20%E0%B8%A7.%20%E0%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%20%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  403         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8845 พล นิกร กิมหงวน. ตอนจ๋ออวกำศ ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8846 พล นิกร กิมหงวน. ตอนจับเงือก ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8847 พล นิกร กิมหงวน. ตอนจ ำน ำเมีย ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8848 พล นิกร กิมหงวน. ตอนจ๊ิกก๋ีทีเด็ด ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8849 พล นิกร กิมหงวน. ตอนจ๊ิกก๋ีผู้น่ำรัก ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8850 พล นิกร กิมหงวน. ตอนจ้ิงจอกสำว ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8851 พล นิกร กิมหงวน. ตอนจิตรกรแหวกแนว ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8852 พล นิกร กิมหงวน. ตอนเจ้ำสำวผีกระสือ ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8853 พล นิกร กิมหงวน. ตอนเดนตะรำง ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8854 พล นิกร กิมหงวน. ตอนตรวจค่ำยเสือดำว ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8855 พล นิกร กิมหงวน. ตอนตำกล้องหัวล้ำน ป. อินทรปำลิต 2545 2 แสงดำว

8856 พล นิกร กิมหงวน. ตอนนรกในเวียงจันทน์ ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8857 พล นิกร กิมหงวน. ตอนนำงแมวผี ป. อินทรปำลิต 2545 2 แสงดำว

8858 พล นิกร กิมหงวน. ตอนนำงสิงห์วัยรุ่น ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8859 พล นิกร กิมหงวน. ตอนปรำบต๊ักแตน ป. อินทรปำลิต 2545 2 แสงดำว

8860 พล นิกร กิมหงวน. ตอนปรำบเสือปล้น ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8861 พล นิกร กิมหงวน. ตอนป่ำกลำงกรุง ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8862 พล นิกร กิมหงวน. ตอนปีศำจเจ้ำคุณ ป. อินทรปำลิต 2545 2 แสงดำว

8863 พล นิกร กิมหงวน. ตอนเปล่ียนตับ ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8864 พล นิกร กิมหงวน. ตอนผีตกน้ ำตำย ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8865 พล นิกร กิมหงวน. ตอนพญำหมี ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8866 พล นิกร กิมหงวน. ตอนพรำนช้ำง ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  404         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8867 พล นิกร กิมหงวน. ตอนฟุตบอลหุ่นยนต์ ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8868 พล นิกร กิมหงวน. ตอนแฟนเก่ำ ป. อินทรปำลิต 2545 2 แสงดำว

8869 พล นิกร กิมหงวน. ตอนมนุษย์แช่เย็น ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8870 พล นิกร กิมหงวน. ตอนมวยหุ่นยนต์ ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8871 พล นิกร กิมหงวน. ตอนมังกรทะเลจีน ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8872 พล นิกร กิมหงวน. ตอนมือปืนรับเชิญ ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8873 พล นิกร กิมหงวน. ตอนเมียน้อยสำมเกลอ ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8874 พล นิกร กิมหงวน. ตอนลูกสำวเส่ียหงวน ป. อินทรปำลิต 2545 2 แสงดำว

8875 พล นิกร กิมหงวน. ตอนวัยดึก ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8876 พล นิกร กิมหงวน. ตอนวำงระเบิด ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8877 พล นิกร กิมหงวน. ตอนศำสตรำจำรย์ตัวปลอม ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8878 พล นิกร กิมหงวน. ตอนศึกมนุษย์กบ ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8879 พล นิกร กิมหงวน. ตอนศึกแม้ว (ขุนทัพเวียงดอย ตอนจบ) ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8880 พล นิกร กิมหงวน. ตอนสงครำมเช้ือโรค ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8881 พล นิกร กิมหงวน. ตอนสังเวียนเลือด ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8882 พล นิกร กิมหงวน. ตอนสำมเกลอบุกเขมร ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8883 พล นิกร กิมหงวน. ตอนสำมเกลอหลอกผี ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8884 พล นิกร กิมหงวน. ตอนสำมเกลอไหว้เจ้ำ ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8885 พล นิกร กิมหงวน. ตอนเสือเฒ่ำบุกแหลก ป. อินทรปำลิต 2545 2 แสงดำว

8886 พล นิกร กิมหงวน. ตอนเสือหงวน ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8887 พล นิกร กิมหงวน. ตอนเสือหลุด ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8888 พล นิกร กิมหงวน. ตอนหงส์ยนต์ ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  405         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8889 พล นิกร กิมหงวน. ตอนแหกค่ำยมหำกำฬ ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8890 พล นิกร กิมหงวน. ตอนอิทธิฤทธ์ิหัวกะโหลก ป. อินทรปำลิต 2545 1 แสงดำว

8891 พลังกำรวิจำรณ์ : รวมบทวิจำรณ์ร่วมสมัย - 2545 1 คมบำง

8892 พลีชีพเพ่ือชู้ วิจิตรวำทกำร, หลวง, 2441-2505. 2545 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

8893 พ่อของวนำ ภำณุมำศ ภูมิถำวร.                                                                              2545 1 ม่ิงมิตร

8894 พ่อหลวง นำยอ ำเภอ และแม่เฒ่ำก๋อง : เผยชีวิตหมู่บ้ำนท่ำมกลำงกำรเคล่ือนไหวของ...    เฉลิมศักด์ิ แหงมงำม.                                                                          2545 1 ม่ิงมิตร

8895 พินิจวรรณลักษณ์ นิยะดำ เหล่ำสุนทร.                                                                             2545 1 ลำยค ำ

8896 พ่ีน้องคำรำมำซอฟ ดอสโตเยฟสกี, ฟีโอโดร์.                                                                     2545 2 ทับหนังสือ

8897 พ้ืนฐำนกำรสอนภำษำไทยในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ ศรีวิไล พลมณี.                                                                                  2545 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

8898 พูดอย่ำงชำญฉลำด ยุดำ รักไทย.                                                                                      2545 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

8899 พูดอย่ำงไรให้สัมฤทธ์ิผล สุเมธ แสงน่ิมนวล.                                                                              2545 1 บุ๊คแบงก์

8900 เพลงกล่อมเด็ก "ภำคใต้" ชำน้อง ลัดดำ รักอิสระ.                                                                                  2545 3 ธำรบัวแก้ว

8901 เพลงพ้ืนบ้ำนศึกษำ สุกัญญำ สุจฉำยำ.                                                                               2545 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

8902 เพ่ือกำรพูด กำรฟัง และกำรประชุมท่ีดี วิจิตร อำวะกุล 2545 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

8903 ไฟพรำงเทียน มำลำ ค ำจันทร์. 2545 1 เคล็ดไทย

8904 ภำษำไทยกับกำรส่ือสำร - 2545 3 ต้นไม้น้ ำ

8905 ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำรและสืบค้น สนิท สัตโยภำส.                                                                                 2545 2 ธำรอักษร

8906 ภำษำไทยเพ่ืออำชีพ 1 ยุพยงค์ โสรัจประสพสันติ.                                                                    2545 2 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

8907 ภำษำไทยเพ่ืออำชีพ 1 แก้วกำนต์ ภูมิศรีแก้ว.                                                                          2545 2 ประสำนมิตร

8908 ภำษำไทยเพ่ืออำชีพ 2 สุภำพ รุ่งเจริญ.                                                                                  2545 2 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

8909 ภำษำไทยหลำกหลำยส ำเนียง : ควำมรู้ท่ีผู้ก ำหนดนโยบำยและแผนภำษำของชำติควร… ธีระพันธ์ ล. ทองค ำ.                                                                            2545 3 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

8910 ภำษำในสังคมไทย : ควำมหลำกหลำย กำรเปล่ียนแปลง และกำรพัฒนำ อมรำ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ.                                                                         2545 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  406         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8911 ภำษำบำลีสันสกฤตท่ีเก่ียวข้องกับภำษำไทย : หนังสือค้นคว้ำส ำหรับครูและผู้เรียนวิชำ… วิสันต์ิ กฏแก้ว.                                                                                   2545 1 พัฒนำศึกษำ

8912 ภำษำภำพ ทิพย์สุดำ ปทุมำนนท์.                                                                          2545 4 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

8913 ภำษำและกำรสอน ศรีวิไล พลมณี.                                                                                  2545 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

8914 ภำษำศำสตร์คลังข้อมูล วิโรจน์ อรุณมำนะกุล.                                                                           2545 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

8915 ภำษิต ค ำพังเพย ส ำนวนไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน.                                                                             2545 3 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

8916 ภูมิพ้ืนภำษำไทย (1) : ข้อเขียนว่ำด้วยควำมหมำยและท่ีมำของค ำในภำษำไทย                ล้อม เพ็งแก้ว.                                                                                    2545 6 พิมพ์ค ำ

8917 ภูมิพ้ืนภำษำไทย (2) : ข้อเขียนว่ำด้วยควำมหมำยและท่ีมำของค ำในภำษำไทย                ล้อม เพ็งแก้ว.                                                                                    2545 6 พิมพ์ค ำ

8918 ภูมิศำสตร์กับวิถีชีวิตไทย                                                                      - 2545 3 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร

8919 มนุษย์ 200 ปี - 2545 1 คุณพ่อ

8920 มวยไทย วุฒิชัย เขียนประเสริฐ.     2545 1 บริษัทไทยประกันชีวิต จ ำกัด

8921 มหรสพไทย สำยัณฑ์ ช่ืนอุดมสวัสด์ิ. 2545 1 บริษัทไทยประกันชีวิต จ ำกัด

8922 มหำชำติกัณฑ์ชูชกฉบับเมืองชลบุรี : กำรศึกษำวิเครำะห์วรรณกรรมพ้ืนบ้ำน วิไล ธรรมวำจำ 2545 1 -

8923 มหำรัตนพิมพวงศ์ ค ำฉันท์ ต ำนำนพระแก้วมรกตฉบับสมบูรณ์ ชูชำติ ชุ่มสนิท.                                                                                  2545 2 ช.คชำ

8924 มองภำษำไทยในแง่มุมของภำษำศำสตร์ อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์.                                                                          2545 6 ทฤษฎี

8925 มอลล่ีมูน : มหัศจรรย์มนต์สะกด บิง, จอร์เจีย 2545 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

8926 มังกรคู่สู้สิบทิศ (ภำคสมบูรณ์) หวงอ้ี. 2545 8 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

8927 ม่ำนฝนบังฟ้ำ วันเนำว์ ยูเด็น.                                                                                    2545 2 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

8928 มิใช่เป็นเพียง "นำงเอก" ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ.                                                                               2545 1 ประพันธ์สำส์น

8929 มิตรภำพ...ปฏิหำริย์บนโลกอินเทอร์เน็ต ไปยำลใหญ่.                                                                                      2545 1 เรือนปัญญำ

8930 เมืองโพล้เพล้ ว. วินิจฉัยกุล. 2545 1 เพ่ือนดี

8931 เมืองหิมะ คำวำบำตะ, ยำสึนำริ 2545 1 ดอกหญ้ำ

8932 แม่ลูกปลูกต้นไม้ ชมัยภร แสงกระจ่ำง.                                                                           2545 1 คมบำง



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  407         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8933 ยอดวรรณกรรมสมัยอยุธยำ อุทัย ไชยำนนท์.                                                                                 2545 2 น้ ำฝน

8934 เย็นลมป่ำ : เร่ืองจริงของ ชวน หลีกภัย ชวน หลีกภัย 2545 1 มติชน

8935 ร่วมปฏิรูปกำรเรียนรู้กับครูต้นแบบ : กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญกำร...      ศรีอัมพร ประทุมนันท์.                                                                         2545 2 ภำพพิมพ์

8936 ระบบเสียงภำษำไทย กำญจนำ นำคสกุล.                                                                             2545 2 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

8937 รักน้ีช่ัวนิรันดร์ โอซูเยียน 2545 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

8938 รักในแหลมบอลข่ำน (ภำคต้น) โสภำค สุวรรณ. 2545 2 คลังวิทยำ

8939 รำกแก้ว กฤษณำ อโศกสิน. 2545 1 เพ่ือนดี

8940 รำชำศัพท์ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงำนเสริมฯ              2545 2 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี

8941 รำมำยะณะ : ฉบับวำลมีคิ บัคธิวิคำสะ สวะมิ 2545 2 ฟ้ำอภัย

8942 ร่ืนรสเพลงไทยในวรรณคดีขุนช้ำง-ขุนแผน และอิเหนำ ไพศำล อินทวงศ์.                                                                               2545 3 ส ำนักดนตรีไทย ดอท คอม

8943 รู้ถ้วนส ำนวนไทย วรวรรณ คงมำนุสรณ์.                                                                          2545 2 อักษรเจริญทัศน์

8944 รู้ท่ีน่ำรู้เข้ำใจท่ีควรเข้ำใจกับเคล็ดลับมองโลกแล้วสวยงำม จิตรำ ก่อนันทเกียรติ 2545 1 จิตรำ

8945 เรียนภำษำไทยง่ำย ๆ สไตล์ครูลิลล่ี กิจมำโนชญ์ โรจนทรัพย์.                                                                      2545 1 สุดสัปดำห์

8946 เรือ : วัฒนธรรมชำวน้ ำลุ่มเจ้ำพระยำ - 2545 2 แปลน โมทิฟ

8947 เรือกลีบบัว ภำณุมำศ ภูมิถำวร.                                                                              2545 1 ม่ิงมิตร

8948 เร่ืองต้ังเจ้ำพระยำในกรุงรัตนโกสินทร์ - 2545 1 กรมศิลปำกร

8949 เร่ืองต้ังพระรำชำคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ - 2545 2 กรมศิลปำกร

8950 เร่ืองส้ันและกำรเขียนเร่ืองส้ัน ถวัลย์ มำศจรัส.                                                                                  2545 2 ธำรอักษร

8951 เร่ืองส้ันอันเป็นท่ีรัก : 10 เร่ืองส้ันแสนรักของ 5 นักเขียนซีไรต์                           - 2545 1 มติชน

8952 ล้วนเหล่ำปรำชญ์ ชิง-ซู, วู.                                                                                          2545 1 ชมรมกำรประชุมสภำกวีโลก

8953 ละครแห่งชีวิต อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว.                                                                      2545 1 สำยธำร

8954 ลับแลลำยเมฆ ปิยะพร ศักด์ิเกษม.                                                                              2545 2 ดับเบ้ิลนำยน์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  408         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8955 ล่ำม : เม่ือฉันเป็นล่ำมท่ีศำลเมืองฝร่ัง จุฑำพิลิน 2545 1 ศรีสำรำ

8956 ล ำนิทำนท้ำวก ำพร้ำผีน้อย - 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

8957 ลิตเต้ิลทรี คำร์เตอร์, ฟอร์เรสต์ 2545 1 มูลนิธิโกมลคีมทอง

8958 ลินลำน่ำรัก ว. วินิจฉัยกุล 2545 6 เพ่ือนดี

8959 ลูกทุ่งอีสำน แวง พลังวรรณ.                                                                                 2545 1 เรือนปัญญำ

8960 ลูกไพร น้อย อินทนนท์ 2545 1 กระท่อม ป.ล.

8961 ลูกอีสำน ค ำพูน บุญทวี.                                                                                    2545 1 โป๊ยเซียน

8962 เล่ำเร่ืองขุนช้ำงขุนแผน กำญจนำคพันธ์ุ 2545 1 อมรินทร์

8963 เล่ำเร่ืองสังข์ทอง มำลินี ผโลประกำร 2545 2 ธำรปัญญำ

8964 เล่ำเร่ืองอิเหนำ ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ.                                                                               2545 1 ธำรปัญญำ

8965 แลไปข้ำงหลัง ส. พลำยน้อย 2545 1 พิมพ์ค ำ

8966 วรรณกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกำลท่ี 1-2-3  2545 3 น้ ำฝน

8967 วรรณกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ยุครุ่งเรืองสูงสุด อุทัย ไชยำนนท์.                                                                                 2545 3 น้ ำฝน

8968 วรรณกรรมท้องถ่ินอีสำน พรทิพย์ ซังธำดำ.                                                                               2545 3 สุวีริยำสำส์น

8969 วรรณกรรมยุคปัจจุบันเร่ืองส้ัน อุทัย ไชยำนนท์.                                                                                 2545 4 น้ ำฝน

8970 วรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรี อุทัย ไชยำนนท์ 2545 1 น้ ำฝน

8971 วรรณกรรมสมัยอยุธยำ เล่ม 2 กรมศิลปำกร กองวรรณกรรมและฯ                                  2545 1 กรมศิลปำกร

8972 วรรณกรรมสมัยอยุธยำ เล่ม 3 กรมศิลปำกร ส ำนักวรรณกรรมและฯ                                2545 1 กรมศิลปำกร

8973 วรรณกรรมเอกของโลก เอมอร ชิตตะโสภณ.                                                                            2545 2 ม่ิงขวัญ

8974 วรรณกำมแห่งสยำมคดี คมทวน คันธนู.                                                                                   2545 4 ม่ิงมิตร

8975 วรรณคดีเพลงร้อง ดวงใจ อมำตยกุล.                                                                              2545 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

8976 วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกำลท่ี 4-5-6 เอกรัตน์ อุดมพร.                                                                                2545 1 พัฒนำศึกษำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  409         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8977 วรรณวิเครำะห์ต ำนำนฉันทลักษณ์กับหลักกำรใหม่ คมทวน คันธนู.                                                                                   2545 3 สุขภำพใจ

8978 วังผีสิง - 2545 1 ส ำนักพิมพ์รักอักษร

8979 วัฒนธรรมไทยในช่วงกำรเปล่ียนแปลง คลอสเนอร์, วิลเลียม เจ.                                                                       2545 4 มูลนิธิ เจมส์ เอช.ดับเบิลยู. ทอมป์สัน

8980 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดนรำธิวำส - 2545 1 กระทรวงมหำดไทย

8981 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดสงขลำ - 2545 1 กระทรวงมหำดไทย

8982 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดสระแก้ว - 2545 1 กระทรวงมหำดไทย

8983 วัดไทย ศรัณย์ บุญประเสริฐ.                                                                            2545 1 บริษัทไทยประกันชีวิต จ ำกัด

8984 วันดีๆ ของชีวิต รักษ์ มนัญญำ.                                                                                    2545 1 เรือนปัญญำ

8985 ว่ำด้วยวัฒนธรรมและกำรวิจำรณ์ : วิวำทะกับเจตนำ นำควัชระ กริมม์, ไรน์โฮลด์.                                                                               2545 1 มหำวิทยำลัยศิลปำกร

8986 วำทวิทยำ สมจิต ชิวปรีชำ.                                                                                  2545 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

8987 วิคตอร์ อูโก : อัจฉริยะบุคคลผู้ใช้ปำกกำเป็นอำวุธเพ่ือสันติภำพ นันทวัน เพ็ชรวัฒนำ.                                                                           2545 1 ข้ำวฟ่ำง

8988 วิธีเขียนรำยงำน เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               2545 1 พอดี

8989 วิปริต จิรภัทร อังศุมำลี.                                                                                2545 1 วลี

8990 วิวัฒนำกำรภำษำไทย ธวัช ปุณโณทก.                                                                                 2545 4 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

8991 วิวัฒนำกำรสังคมไทยกับหัสนิยำยชุด พล นิกร กิมหงวน ของ ป. อินทรปำลิต. เล่ม 2 วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. 2545 2 แสงดำว

8992 วิหคท่ีหลงทำง กฤษณำ อโศกสิน. 2545 1 เพ่ือนดี

8993 วุ่นวำยสบำยดี ชมัยภร แสงกระจ่ำง. 2545 1 คมบำง

8994 เวตำลปัญจวิงศติ : นิทำนเวตำลย่ีสิบห้ำเร่ือง      ศักด์ิศรี แย้มนัดดำ.                                                                             2545 1 แม่ค ำผำง

8995 ศรีรำมเทพนคร : รวมควำมเรียงว่ำด้วยประวัติศำสตร์ อยุธยำตอนต้น อำคม พัฒิยะ 2545 1 มติชน

8996 ศักยภำพในไทวิถี เอกวิทย์ ณ ถลำง.                                                                              2545 5 สถำบันวิถีทรรศน์

8997 ศัพท์ไทย ใช้คล่อง เยำวลักษณ์ ชำติสุขศิริเดช.                                                                   2545 1 อักษรเจริญทัศน์

8998 ศำสนำและควำมเช่ือไทด ำในสิบสองจุไท สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม สุมิตร ปิติพัฒน์ 2545 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  410         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

8999 ศิลปะกำรอ่ำนหนังสือให้เก่ง ชญำนินทร์.                                                                                       2545 2 สุขภำพใจ

9000 ศิลปะพ้ืนบ้ำน วัฒนะ จูฑะวิภำต.                                                                                2545 2 สิปประภำ

9001 ศิวำรำตรี. ตอนมหำยุทธกำร พนมเทียน 2545 4 ณ บ้ำนวรรณกรรม

9002 ศิวำรำตรี. ตอนยุพดีขวัญฟ้ำ พนมเทียน 2545 4 ณ บ้ำนวรรณกรรม

9003 ศึกเขำค้อ ภำณุมำศ ภูมิถำวร.                                                                              2545 1 ม่ิงมิตร

9004 ศึกสำยเลือด โก้วเล้ง, คศ 1938-1985 2545 6 บริษัทสร้ำงสรรค์บุ๊คส์ จ ำกัด

9005 เศรษฐกิจ-กำรเมืองเร่ืองสุนทรภู่ : มหำกวีกระฎุมพี - 2545 1 มติชน

9006 สถำปัตยกรรมไทย อำรีย์รัตน์ ล่ิมวงศ์สุวรรณ.                                                                     2545 1 บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ำกัด

9007 สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ กับกระทรวงมหำดไทย  จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงกำร.                                                                   2545 1 มติชน

9008 สมมุติว่ำเขำรักฉัน กฤษณำ อโศกสิน. 2545 1 เพ่ือนดี

9009 สมุนไพรไทย สำยัณฑ์ ช่ืนอุดมสวัสด์ิ. 2545 1 บริษัทไทยประกันชีวิต จ ำกัด

9010 สยำม ยังอยู่ย้ังยืนยง ธรรมรัตน์ ทองเรือง.                                                                            2545 1 ธำรบัวแก้ว

9011 สยำมบำลีวรรณกรรม คัมภีร์บำลีใน "ศัพท์สงเครำะห์" สกิลล่ิง, ปีเตอร์.                                                                                 2545 3 Fragile Palm Leaves Foundation

9012 สรรค์ค ำ สร้ำงประโยค เยำวลักษณ์ ชำติสุขศิริเดช.                                                                   2545 1 อักษรเจริญทัศน์

9013 สรรพสัตว์ในหิมพำนต์ เศรษฐมันต์ กำญจนกุล.                                                                        2545 3 อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์

9014 สรุปผลกำรสัมมนำทำงวิชำกำรเฉลิมพระเกียรติในโอกำสพระรำชพิธีสมมงคลพระชนมำยุ... - 2545 1 กรมศิลปำกร

9015 สแลงแสตมป์ไทย = Thai philatelic slang พิพัฒน์ ชูวรเวช 2545 1 บริษัท เรือนปัญญำ

9016 สวรรค์ยังไม่ทอดท้ิงข้ำพเจ้ำ วิจิตรวำทกำร, หลวง, 2441-2505. 2545 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

9017 สหำย ภำณุมำศ ภูมิถำวร.                                                                              2545 1 ม่ิงมิตร

9018 สองพ่ีน้องผู้กล้ำหำญ ลินด์เกรน, แอสตริด. 2545 1 แพรวเยำวชน

9019 สะใภ้ไฮโซ นันทนำ วีระชน.                                                                                  2545 1 ดับเบ้ิลนำยน์

9020 สังข์ทอง เปรมเสรี.                                                                                          2545 2 รวมสำส์น (1977)

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87%2C%20%E0%B8%84%E0%B8%A8%201938-1985%22%20AND%20au%3D%221938-1985%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  411         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9021 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนคนย่ีสำร ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร 2545 6 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร

9022 สำมก๊ก : ฉบับหอพระสมุด เล่ม 1-3 พระคลัง (หน), เจ้ำพระยำ.                                                                   2545 6 ดอกหญ้ำ 2543

9023 สำมก๊ก ฉบับกำรเมือง วีร์ เพ็ชรอุไร.                                                                                     2545 1 เคล็ดไทย

9024 สำรคดี : กลวิธีกำรเขียนและแนววิจำรณ์ วนิดำ บ ำรุงไทย.                                                                                 2545 3 สุวิริยำสำส์น

9025 สำรคดีและกำรเขียนสำรคดี ถวัลย์ มำศจรัส.                                                                                  2545 2 ธำรอักษร

9026 สำรำนุกรมศัพท์ดนตรีไทย : ภำคคีตะ-ดุริยำงค์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน.                                                                             2545 1 รำชบัณฑิตยสถำน

9027 สำวงำมตำบอดท้ังสิบสอง มหรรณพ โฉมเฉลำ.                                                                            2545 1 เรือนปัญญำ

9028 สืบลับสำบสูญ ลำเฮย์, ทิม 2545 1 น้ ำฝน

9029 สืบสำนนำฏศิลป์ไทย เรณู โกศินำนนท์.                                                                                2545 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

9030 สุดยอดวิธีอ่ำนต ำรำ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์.                                                                            2545 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

9031 สุภำษิตพระร่วงและสุภำษิตอิศรญำณ กรมศิลปำกร. กองวรรณกรรมและประฯ 2545 1 บรรกิจเทรดด้ิง

9032 เสภำเร่ืองขุนช้ำงขุนแผน ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์ฯ 2545 1 บรรณำคำร

9033 เสียงรักจำกทรัมเป็ตหงส์ ไวท์, อี. บี. 2545 2 แพรวเยำวชน

9034 เสียงเรียกจำกดวงดำว ชัยคุปต์.                                                                                           2545 1 เรือนปัญญำ

9035 หญิงสำวกับต่ำงหูมุก เชวำเลียร์, เทรซี 2545 1 อิมเมจ

9036 หนอนจอมหิว คำร์ล, อีริค 2545 1 แพรวเพ่ือนเด็ก

9037 หนังสือท ำมือ : ท ำได้...ง่ำยจัง กุลวรำ ชูพงศ์ไพโรจน์.                                                                         2545 2 คมคิด

9038 หนังสือท ำเอง...ชุดหนังสือจำกปลำยน้ิว กุลวรำ ชูพงศ์ไพโรจน์.                                                                         2545 2 คมคิด

9039 หนังสือเสริมกำรเรียนรู้ เสียงในภำษำไทย เยำวลักษณ์ ชำติสุขศิริเดช.                                                                   2545 1 อักษรเจริญทัศน์

9040 หมอฝร่ังในวังสยำม สมิธ, มัลคอล์ม 2545 2 รวมทรรศน์

9041 หม่ืนร้อยพันผสำน. เล่ม 1 : บันทึกส่ิงดีวัฒนธรรมประเพณีวิถีไทย ดำวรัตน์ ชูทรัพย์.                                                                               2545 1 กรมศิลปำกร

9042 หลักกำรพูด กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช 2545 2 โอเดียนสโตร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  412         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9043 หลักภำษำไทย ก ำชัย ทองหล่อ.                                                                                2545 2 รวมสำส์น

9044 หลักภำษำไทย : อักขรวิธี วจีวิภำค วำกยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์                   อุปกิตศิลปสำร, พระยำ.                                                                       2545 3 ไทยวัฒนำพำนิช

9045 หลักและวิธีสอนอ่ำนภำษำไทย สุนันทำ ม่ันเศรษฐวิทย์ 2545 4 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

9046 หลังแนวกระสอบทรำย ภำณุมำศ ภูมิถำวร.                                                                              2545 3 ม่ิงมิตร

9047 หลังอำนบุรี วินทร์ เลียววำริณ 2545 1 113

9048 หัตถกรรมไทย ปิยะภรณ์ วงศ์เรือง.                                                                             2545 1 บริษัทไทยประกันชีวิต จ ำกัด

9049 หุ่นหลวง เยำเรศ เดชำคณีย์ 2545 1 ดับเบ้ิลนำยน์

9050 เหนือเหน็บหนำวและเร่ำร้อน อัศศิริ ธรรมโชติ.                                                                                2545 1 ม่ิงมิตร

9051 แหลมอินโดจีนสมัยโบรำณ เสฐียรโกเศศ. 2545 1 โครงกำรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำฯ

9052 อภิธำนศัพท์ค ำไทยท่ีมีต้นเค้ำจำกภำษำต่ำงประเทศ - 2545 1 กรมศิลปำกร

9053 อักขรำนุกรมภูมิศำสตร์ไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน.                                                                             2545 3 รำชบัณฑิตยสถำน

9054 อักษรไทยนิเทศ พรรณเพ็ญ เครือไทย 2545 1 สถำบันวิจัยสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

9055 อักษรศำสตร์สู่สังคม - 2545 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

9056 อังกอร์ : ควำมเรียงว่ำด้วยศิลปะและลักธิจักรวรรดินิยม เมอร์ดำล, ญัน.                                                                                   2545 1 เรือนปัญญำ

9057 อ่ำน (ไม่) เอำเร่ือง ชูศักด์ิ ภัทรกุลวณิชย์.                                                                          2545 5 โครงกำรจัดพิมพ์คบไฟ

9058 อ่ำนลิลิตพระลอ : ฉบับวิเครำะห์และถอดควำม ชลดำ เรืองรักษ์ลิขิต.                                                                           2545 2 แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9059 อำร์ทิมิส ฟำวล์ : มหันตภัยในอำร์กติก โคลเฟอร์, อีออยน์ 2545 2 เพิร์ล พับลิชช่ิง

9060 อำรยธรรม-วัฒนธรรมในสังคมไทย ธิดำ สำระยำ.                                                                                     2545 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9061 อำหำรไทย ปำรวี ไพบูลย์ย่ิง.                                                                                2545 1 บริษัทไทยประกันชีวิต จ ำกัด

9062 อิเหนำ ร้อยแก้วฉบับถอดควำมสมบูรณ์ ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ.                                                                               2545 3 สถำพรบุ๊คส์

9063 เอกลักษณ์ไทย ทรงวิทย์ แก้วศรี 2545 2 เมธีทิปส์

9064 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  413         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9065 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

9066 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำไทย 5 กำรอ่ำน. หน่วยท่ี 11-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

9067 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำไทย 5 กำรอ่ำน. หน่วยท่ี 1-5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

9068 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำไทย 5 กำรอ่ำน. หน่วยท่ี 6-10 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

9069 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรพูดเพ่ือกำรส่ือสำร. TH 2223 (พิมพ์คร้ังท่ี 1) ปรำโมทย์ ชูเดช 2545 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

9070 ฮอบบิท โทลคีน, เจ อำร์. อำร์. 2545 1 แพรวเยำวชน

9071 A dictionary of the siamese language คำสเวล, เจ.                                                                                       2544 1 แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9072 Gu 2 : garbage of Udom อุดม แต้พำนิช 2544 1 a day

9073 กระจกหลำยด้ำนฉำยประวัติศำสตร์ - 2544 1 มติชน

9074 กระบวนพยุหยำตรำสถลมำรคสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช : จ ำลองจำกต้นฉบับ... กรมศิลปำกร. หอสมุดแห่งชำติ. 2544 2 กรมศิลปำกร

9075 กฤษฎำภินิหำรอันบดบังมิได้ คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538.                                         2544 2 ดอกหญ้ำ 2000

9076 กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย : บทวิเครำะห์และสรรนิพนธ์ - 2544 4 ศยำม

9077 กวีนิพนธ์รักของกวีเอกหญิงอเมริกันร่วมสมัย สุรภีพรรณ ฉัตรำภรณ์. 2544 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9078 กวีนิพนธ์อเมริกันร่วมสมัย : บทวิเครำะห์และสรรนิพนธ์ - 2544 3 ศยำม

9079 กำรเขียนเชิงปฏิบัติกำร กองเทพ เคลือบพณิชกุล.                                                                    2544 3 โอเดียนสโตร์

9080 กำรเขียนสำรคดี ชลอ รอดลอย.                                                                                   2544 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

9081 กำรใช้ภำษำไทย. 2 - 2544 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

9082 กำรประเมินผลภำษำไทย สุนันทำ ม่ันเศรษฐวิทย์.                                                                        2544 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

9083 กำรแปลเบ้ืองต้น ทิพำ เทพอัครพงศ์.                                                                             2544 1 แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9084 กำรส่ือข่ำวและกำรเขียนข่ำว พนม วรรณศิริ.                                                                                   2544 2 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

9085 กำรอ่ำนและกำรสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำน ศรีรัตน์ เจิงกล่ินจันทร์.                                                                         2544 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนพำนิช

9086 กำรอ่ำนให้เก่ง ถนอมวงศ์ ล้ ำยอดมรรคผล.                                                                  2544 2 กระดำษสำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  414         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9087 เกร็ดโบรำณคดีประเพณีไทย ส. พลำยน้อย.                                                                                   2544 1 รวมสำส์น

9088 แกะรอย..."จิม ทอมป์สัน" รำชำไหมไทย เพลิง ภูผำ.                                                                                       2544 1 ไพลิน

9089 ขอบฟ้ำขลิบทอง อุชเชนี 2544 1 ผีเส้ือ

9090 ข้ำว : ในศิลปะและวัฒนธรรม                                                            - 2544 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

9091 คนฉลำดเขียน ยุดำ รักไทย.                                                                                      2544 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

9092 คนฉลำดอ่ำน : เพ่ือกำรอ่ำนต ำรำไทย ให้เร็วและได้ผล ปำนจิตต์ โกญจนำวรรณ.                                                                      2544 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

9093 คนไตและลำจีในภำคเหนือของเวียดนำม สุมิตร ปิติพัฒน์ 2544 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

9094 ครรภครรลองร้อยกรองไทย วัฒนะ บุญจับ.                                                                                    2544 1 กรมศิลปำกร

9095 ครุ่นคิดพินิจนึก เจตนำ นำควัชระ.                                                                                2544 1 ประพันธ์สำส์น

9096 ครูรู้ได้อย่ำงไรว่ำเด็กเกิดกำรเรียนรู้ ชำตรี ส ำรำญ.                                                                                    2544 1 มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ์

9097 คล้องแขนเดิน วนำโศก 2544 1 ดอกหญ้ำ

9098 คลังค ำ นววรรณ พันธุเมธำ.                                                                             2544 1 อมรินทร์

9099 ควำมเป็นคนไทย สุมิตร ปิติพัฒน์.                                                                                 2544 3 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

9100 ควำมรักของวัลยำ เสนีย์ เสำวพงศ์. 2544 1 มติชน

9101 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวรรณคดี ยุวพำส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์วัฒนำ.                                                     2544 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

9102 ควำมสัมพันธ์ของแผนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชำติกับแผนท่ีเก่ียวข้อง        ธรรมรักษ์ กำรพิศิษฎ์.                                                                          2544 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำฯ

9103 คันฉ่องส่องวรรณคดี บุญเตือน ศรีวรพจน์.                                                                            2544 3 ทิปส์ พับบลิเคช่ัน

9104 ค ำพังเพยและค ำอุปมำอุปไมย อุทัย ไชยำนนท์.                                                                                 2544 1 น้ ำฝน

9105 ค ำร้องในชีวิตและพิธีกรรมชำวไทเหนือ (ไทใหญ่ในยูนนำน) รณี เลิศเล่ือมใส. 2544 1 ตรัสวิน (ซิลค์เวอร์มบุคส์)

9106 คุณค่ำและลักษณะเด่นของวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ดวงมน จิตร์จ ำนงค์.                                                                             2544 4 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

9107 คู่มือกำรเขียนเร่ืองส้ันจำกภำษิตและค ำพังเพย ถวัลย์ มำศจรัส.                                                                                  2544 2 ต้นอ้อ

9108 คู่มือครูภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  - 2544 1 กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  415         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9109 โครงกำรอนุรักษ์พระคัมภีร์ล้ำนนำ : ปริวรรตและวิเครำะห์เน้ือหำ                        - 2544 1 โรงพิมพ์ม่ิงเมืองเชียงใหม่

9110 โครงสร้ำงและพลวัตวัฒนธรรมภำคใต้กับกำรพัฒนำ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.                                                                           2544 4 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

9111 โคลงเด่นในวรรณคดี วิมล กุณรำชำ.                                                                                   2544 1 แม่ค ำผำง

9112 ใครน ำไทยไป... ประเทือง แก้วสุข.                                                                               2544 1 ก่อกิจกำรพิมพ์

9113 เงำะป่ำ จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ                2544 1 ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย)

9114 แง่คิด ชีวิตงำม สมศรี สุกุมลนันทน์.                                                                             2544 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

9115 จดหมำยเหตุสุริโยไท ชำตรีเฉลิม ยุคล, ม.จ. 2544 1 แพรวเอนเตอร์เทน

9116 จ๊ำบ จตุพล ชมภูนิช. 2544 1 บุ๊คแบงก์

9117 เจ้ำชำยนักสู้ (เจ้ำฟ้ำนักสู้) สมเด็จกรมพระยำชัยนำทนเรนทร แสงเทียน ศรัทธำไทย. 2544 2 ร่มฟ้ำสยำม

9118 ฉันเป็นคนไทย สำยพร ปัทมเรขำ 2544 1 ดับเบ้ิลนำยน์ พร้ินต้ิง

9119 แฉ 3 ชีวิตนักเรียนนอก ชนำธิป ศิริปัญญำวงศ์. 2544 1 สนุกอ่ำน

9120 ชีวิตตำมคลอง ส. พลำยน้อย.                                                                                   2544 1 สำยธำร

9121 ชีวิตนอกวัง เน่ือง นิลรัตน์, ม.ล. 2544 3 ศรีสำรำ

9122 ชีวิตนอกวัง 7 เน่ือง นิลรัตน์, ม.ล. 2544 1 ศรีสำรำ

9123 ชีวิตนิรันดร : นิยำยรักท่ีเป็นจริง คอเรลล่ี, มำรี.                                                                                    2544 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

9124 เช้ือเครือเจ้ำแสนหวีสิบสองพันนำ เท่ำคว่ำงแซ้ง.                                                                                    2544 1 ตรัสวิน (ซิลค์เวอร์มบุคส์)

9125 ซ้ำย-ขวำ ประชุมพร สุวรรณตรำ 2544 1 บริษัท เพำเวอร์ วี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด

9126 ซูสีไทเฮำ คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538.                                         2544 2 ดอกหญ้ำ 2000

9127 เซียงเม่ียงจอมกะล่อน (ศรีธนญชัยเจ้ำปัญญำฉบับลำว) : มรดกทำงวรรณกรรมของ... - 2544 1 พิฆเณศ พร้ินท์ต้ิง เซ็นเตอร์

9128 ดงคนดี พนม นันทพฤกษ์.                                                                               2544 1 ม่ิงมิตร

9129 ดวงอำทิตย์ ประชุมพร สุวรรณตรำ 2544 1 บริษัท เพำเวอร์ วี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด

9130 ดับสุริยำท่ีหว้ำกอ พิมำน แจ่มจรัส.                                                                                 2544 1 แสงดำว



ตารางหมายเลข  9
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หน้าท่ี  416         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9131 ดำวหลงฟ้ำ โสภำค สุวรรณ. 2544 1 หรรษำ

9132 เด็กชำยชำวนำ ไวล์เดอร์, ลอร่ำ อิงกัลส์.                                                                      2544 1 รวมสำส์น

9133 เด็กเรียนรู้ได้อย่ำงไร : เรียนรู้ภำษำไทย โดยอำศัยส่ิงแวดล้อมเป็นส่ือ ชำตรี ส ำรำญ.                                                                                    2544 1 มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ์

9134 ไดอำร่ีของบริดเจ็ท โจนส์ ฟีลดิง, เฮเลน. 2544 1 อิมเมจ

9135 ไดอำร่ีของบริดเจ็ท โจนส์. เล่ม 2 ฟีลดิง, เฮเลน. 2544 1 อิมเมจ

9136 ตำมรอยควำมคิดจำกนวนิยำยของหลวงวิจิตรวำทกำร วิจิตรำ รังสิยำนนท์.                                                                             2544 2 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

9137 ตำมรอยศรีวิชัย : ศึกษำเชิงวิเครำะห์ประวัติศำสตร์ศรีวิชัย นงครำญ ศรีชำย 2544 2 มติชน

9138 ทรัพย์ในดิน บ๊ัค, เพิร์ล เอส.                                                                                  2544 1 ดอกหญ้ำ 2543

9139 ท่องอียิปต์กับนโปเลียน โบนำปำร์ต โซเลท์, แบร์ทรองค์ 2544 1 มติชน

9140 ทำงชนะ ชำติ กอบจิตติ 2544 1 พี.เอ.ลีฟว่ิง

9141 ท่ีระลึกพิธีประกำศเกียรติคุณครูภำษำไทยดีเด่น ประจ ำปี … ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ.                                                                  2544 3 ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ

9142 เทคนิควิจัยด้ำนกำรอ่ำน สุนันทำ ม่ันเศรษฐวิทย์.                                                                        2544 2 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

9143 แทนคุณแผ่นดินเกิดเทิดคุณค่ำภำษำไทย : รวมบทปำฐกถำพิเศษเก่ียวกับภำษำไทย...            กระทรวงศึกษำธิกำร กรมวิชำกำร 2544 1 กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร

9144 นักฟุตบอลบ้ำนนอก (ดำรำลับฟ้ำ) อัศศิริ ธรรมโชติ.                                                                                2544 1 ม่ิงมิตร

9145 นังเหมียวย้อมสี พิง ล ำพระเพลิง 2544 1 เลมอนที

9146 นำงส ำลี ขจรฤทธ์ิ รักษำ 2544 1 บ้ำนหนังสือ

9147 นำนำสำระวัฒนธรรมไทย. เล่ม 2 - 2544 1 กรมศิลปำกร

9148 นิทำนไทย ส. พลำยน้อย.                                                                                   2544 4 รวมสำส์น (1977)

9149 นิทำนพ้ืนบ้ำนภำคใต้ สนิท บุญฤทธ์ิ.                                                                                   2544 1 สุวีริยำสำส์น

9150 นิทำนวรรณคดี ส. พลำยน้อย.                                                                                   2544 4 รวมสำส์น (1977)

9151 นิยำยนิรภัย แก้วเก้ำ 2544 1 เพ่ือนดี

9152 นิรำศหนองคำย พัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยำงค์), หลวง.                                                2544 4 ไทยวัฒนำพำนิช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  417         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9153 แนวทำงส่งเสริมกำรอ่ำน แม้นมำส ชวลิต, คุณหญิง.                                                               2544 1 บรรณกิจ 1991

9154 ในหลวงผู้ทรงพระอัจฉริยภำพ วรนุช อุษณกร. 2544 2 โอเดียนสโตร์

9155 บทขับร้องนำฏศิลป์ไทย          - 2544 1 ครีเอทมีเดีย สตูดิโอ

9156 บทละครเร่ือง "รำโชมอน" หรือ "ประตูผี" : จำกนิยำยเก่ำแก่พันปีของญ่ีปุ่น                   อำกิตำงำวะ, ริวโนสุเกะ.                                                                       2544 3 ดอกหญ้ำ 2000

9157 บรรณนิทัศน์ : หนังสืออ่ำนนอกเวลำวิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำ (ฉบับเพ่ิมเติม) - 2544 1 กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร

9158 บัณณ์ดุรีย์ : วรรณคดีกับดนตรีไทย (ภำควรรณคดีไทยในเพลงไทย)          วัฒนะ บุญจับ.                                                                                    2544 3 กรมศิลปำกร

9159 บันเทิงเริงรมย์ คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538.                                         2544 2 ดอกหญ้ำ 2000

9160 บำงอย่ำงในตัวเธอท่ีฉันชอบ สิริมำ อภิจำริน 2544 1 ป้อนค ำ

9161 บ้ำนแตก บ๊ัค, เพิร์ล เอส.                                                                                  2544 1 ดอกหญ้ำ 2543

9162 บ้ำนพิลึก ว. วินิจฉัยกุล 2544 1 เพ่ือนดี

9163 บ้ำนริมทะเล อัศศิริ ธรรมโชติ.                                                                                2544 1 ม่ิงมิตร

9164 บินสุดขอบฟ้ำ ส. พุ่มสุวรรณ.                                                                                   2544 1 เพำเวอร์ วี อินเตอร์เนช่ันแนล

9165 บุษบำบรรณ : รวมบทควำมทำงวิชำกำรและบทแปลวรรณกรรมตะวันตก - 2544 2 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

9166 ประวัติชีวิตและผลงำนสุนทรภู่ นฤมล วิจิตรรัตนะ.                                                                               2544 2 อักษรวัฒนำ

9167 ประวัตินักเขียนไทย เล่ม 4 ทองเพียร สำรมำศ.                                                                             2544 1 กรมศิลปำกร

9168 ประวัติและวรรณคดีดนตรีตะวันตก : ยุคกลำงและยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยำกำร                       ศศี พงศ์สรำยุทธ.                                                                               2544 2 -

9169 ประวัติวรรณคดีไทย เปล้ือง ณ นคร.                                                                                  2544 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

9170 ประวัติศำสตร์ชำวนำสยำม ธิดำ สำระยำ.                                                                                     2544 2 อมรินทร์

9171 ประวัติศำสตร์ภำพยนตร์ไทยต้ังแต่แรกเร่ิมจนส้ินสมัยสงครำมโลก คร้ังท่ี 2 จ ำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย 2544 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

9172 ประวัติศำสตร์เศรษฐกิจของไทย วิจิตรวำทกำร, หลวง, 2441-2505. 2544 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

9173 ประวัติศำสตร์สิบสองปันนำ ยรรยง จิระนคร.                                                                                 2544 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

9174 ปลำย่ำง ฮิเดโอ, โอกูม่ำ.                                                                                  2544 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  418         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9175 ปัญจตันตระ ไรเดอร์, อำเธอร์ ดับเบิลยู 2544 1 ไอเดียเมกเกอร์

9176 ป่ำในอดีต ชำลี เอียมกระสินธ์ุ. 2544 1 บ้ำนหนังสือ

9177 ปีทองอันแสนสุข ไวล์เดอร์, ลอร่ำ อิงกัลส์.                                                                      2544 1 รวมสำส์น

9178 ปูนปิดทอง กฤษณำ อโศกสิน.                                                                              2544 1 ดับเบ้ิลนำยน์

9179 เป็นเพ่ือนในเรือนครัว ประคองกูล พงษ์ไพบูลย์ 2544 1 ห้องสมุดคุณยำย

9180 ผลไม้. ชุดท่ี 2 ระพีพรรณ ใจภักดี. 2544 1 แสงแดดเพ่ือนเด็ก

9181 ผู้มีผลงำนดีเด่นทำงวัฒนธรรม พุทธศักรำช... - 2544 1 สถำบันวัฒนธรรมรำชมงคลเฉลิมฯ

9182 แผลเก่ำ ไม้ เมืองเดิม.                                                                                     2544 1 ไพลิน

9183 แผลเก่ำ ไม้ เมืองเดิม 2544 2 ดอกหญ้ำ 2543

9184 ไผ่แดง คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538.                                         2544 2 ดอกหญ้ำ 2000

9185 ฝำกใจไว้ท่ีน่ี น้ ำผ้ึงป่ำ 2544 2 อักษรโสภณ

9186 พจนะภำษำ เปล้ือง ณ นคร.                                                                                  2544 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

9187 พจนำนุกรมค ำสัมผัส : ส ำหรับใช้ในกำรแต่งบทเพลง บทประพันธ์ ค ำขวัญ โคลง ฉันท์... ชัยรัตน์ วงศ์เกียรต์ิขจร 2544 2 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

9188 พจนำนุกรมไทย-อังกฤษ (ฉบับทันสมัย) วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม.                                                                          2544 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

9189 พจนำนุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยอยุธยำ โคลงยวนพ่ำย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน       รำชบัณฑิตยสถำน.                                                                             2544 5 รำชบัณฑิตยสถำน

9190 พระมำรดำผู้สร้ำงมหำรำชแห่งสยำม มหำอุทรโอบอุ้มมหำรำช แสงเทียน ศรัทธำไทย. 2544 2 ร่มฟ้ำสยำม

9191 พระรำชนิพนธ์พระร่วง มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ 2544 1 มติชน

9192 พระอภัยมณี สุนทรภู่, 2329-2398. 2544 12 ศิลปำบรรณำคำร

9193 พลวัตของภำษำไทยปัจจุบัน - 2544 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

9194 พ่อ ปองพล อดิเรกสำร 2544 1 ประพันธ์สำส์น

9195 พัฒนำกำรทำงสังคม-วัฒนธรรมไทย ศรีศักร วัลลิโภดม.                                                                              2544 1 อมรินทร์

9196 พิรำบแดง สุวัฒน์ วรดิลก.                                                                                   2544 1 ม่ิงมิตร
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  419         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9197 พูดจูงใจ : วิธีบงกำรผู้อ่ืนอย่ำงมีศิลปะ เย่, หยำงเจิน.                                                                                    2544 2 เต๋ำประยุกต์

9198 พูดดีเป็นศรีแก่ตน สุเมธ แสงน่ิมนวล 2544 1 บุ๊คแบงก์

9199 เพชรประดับใจ นลิน บุษกร. 2544 1 คลังวิทยำ

9200 เฟำสท์ : โศกนำฎกรรมภำคหน่ึง เกอเธ่, โยฮันน์ โวล์ฟกัง ฟอน 2544 3 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

9201 ไฟ เดลีย์, เจเนท. 2544 2 เรือนบุญ

9202 ภำพและประวัติตัวละครวรรณคดี รำมเกียรต์ิ                     - 2544 2 กังสดำลบุ๊คส์

9203 ภำษำไทยถ่ิน วิไลศักด์ิ ก่ิงค ำ.                                                                                  2544 4 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

9204 ภำษำไทยธุรกิจ แก้วตำ กรุงวงศ์.                                                                                 2544 2 เฟิสท์ ออฟเซท (1993)

9205 ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำรและสืบค้น - 2544 2 สถำบันรำชภัฎสวนดุสิต

9206 ภำษำไทยวันน้ี เล่ม 6 กระทรวงศึกษำธิกำร กรมวิชำกำร.                                                     2544 1 กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 

9207 ภำษำไทเหนือ ปรำณี กุลละวณิชย์.                                                                            2544 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9208 ภำษำและหลักกำรเขียนเพ่ือกำรส่ือสำร - 2544 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

9209 ภำษำศำสตร์เบ้ืองต้น สุมน อริยปิติพันธ์.                                                                               2544 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

9210 ภำษำศำสตร์สังคม อมรำ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ.                                                                         2544 3 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9211 ภำษำสยำมส ำนวนไทย ล้อม เพ็งแก้ว.                                                                                    2544 3 พิมพ์ค ำ

9212 ภูมิปัญญำทักษิณ เอกวิทย์ ณ ถลำง.                                                                              2544 1 อมรินทร์

9213 ภูมิปัญญำในวิถีชีวิตชำวล้ำนนำ สิริกร ไชยมำ.                                                                                    2544 1 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถ่ินฯ

9214 ภูมิปัญญำภำคกลำง เอกวิทย์ ณ ถลำง.                                                                              2544 1 อมรินทร์

9215 ภูมิปัญญำล้ำนนำ เอกวิทย์ ณ ถลำง.                                                                              2544 1 อมรินทร์

9216 ภูมิปัญญำอีสำน เอกวิทย์ ณ ถลำง.                                                                              2544 1 อมรินทร์

9217 มรดกของชำติ เล่ม 10 ส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ 2544 2 ส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของฯ

9218 มรดกวัฒนธรรมพ้ืนบ้ำน วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ.                                                                                 2544 4 ต้นอ้อ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  420         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9219 มรดกสยำม อรุณ เวชสุวรรณ.                                                                                2544 1 ดอกหญ้ำ 2543

9220 มหำกษัตรำธิรำช : จำกวันพระรำชสมภพถึงสวรรคต - 2544 2 จดหมำยเหตุ

9221 มหำมำยำ กนกวลี พจนปกรณ์ 2544 1 เพ่ือนดี

9222 มหำรำนี วิมล เจียมเจริญ 2544 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

9223 มีดประจ ำตัว ชำติ กอบจิตติ 2544 1 พี.เอ.ลีฟว่ิง

9224 มือฆ้อง ภิชำต เลณะสวัสด์ิ.                                                                              2544 2 สถำบันรำชภัฏสกลนคร

9225 เมียน้อย บ๊ัค, เพิร์ล เอส.                                                                                  2544 2 ดอกหญ้ำ 2543

9226 เม่ือคุณตำคุณยำยยังเด็ก. เล่ม 1 ทิพย์วำณี สนิทวงศ์ฯ 2544 1 ศิลปำบรรณำคำร

9227 เม่ือคุณตำคุณยำยยังเด็ก. เล่ม 2 ทิพย์วำณี สนิทวงศ์ฯ 2544 1 ศิลปำบรรณำคำร

9228 ย้อนรอยโกษำปำน "ต้นทำงฝร่ังเศส" : นิรำศสยำมต่ำงแดนเล่มแรก   ปรีดี พิศภูมิวิถี.                                                                                   2544 1 กรมศิลปำกร

9229 ยุทธศำสตร์กำรน ำแผนกำรศึกษำศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชำติสู่ควำมส ำเร็จใน… กล้ำ ทองขำว.                                                                                    2544 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำฯ

9230 รวมงำนเขียนของเทียนวรรณ                                                                 - 2544 1 ต้นฉบับ

9231 ร่วมปฏิรูปกำรเรียนรู้กับครูต้นแบบ : กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญกำร...      ชำตรี ส ำรำญ. 2544 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำฯ

9232 ร่วมปฏิรูปกำรเรียนรู้กับครูต้นแบบ : กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญกำร...      รัตนำ สถิตำนนท์ 2544 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำฯ

9233 ร่วมปฏิรูปกำรเรียนรู้กับครูต้นแบบ : กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญกำร...      ส ำรวย บุญมณี. 2544 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำฯ

9234 ร่วมปฏิรูปกำรเรียนรู้กับครูต้นแบบ : กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญกำร...      อัมพำ บุ่ยศิริรักษ์. 2544 2 ดับบลิว. เจ. พร็อพเพอต้ี

9235 รวมพลคนอ่ำนนวนิยำยประกวดรำงวัลซีไรต์ พ.ศ. 2543 - 2544 1 ดับเบ้ิลนำยน์

9236 รวมเร่ืองส้ันครุฑด ำ วิจิตรวำทกำร, หลวง, 2441-2505. 2544 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

9237 รวมเร่ืองส้ันชุดเมืองจีน บ๊ัค, เพิร์ล เอส.                                                                                  2544 2 ดอกหญ้ำ 2543

9238 รสนิยม : ภำษำในสังคมไทยยุคบริโภคนิยม สมรักษ์ ชัยสิงห์กำนำนนท์.                                                                   2544 1 สถำบันวิจัยสังคม จุฬำลงกรณ์ฯ

9239 รอยไถ ไม้ เมืองเดิม.                                                                                     2544 1 ไพลิน

9240 ระเด่นลันได : วรรณกรรมอ ำพรำง โชษิตำ มณีใส 2544 5 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  421         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9241 รำกเหง้ำแห่งแผ่นดิน ถวัลย์ มำศจรัส.                                                                                  2544 2 ปิรำมิด

9242 รำชำวดี ทมยันตี 2544 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

9243 รำชำศัพท์ สนิท บุญฤทธ์ิ 2544 2 สุวีริยำสำส์น

9244 รำยงำนกำรวิจัย (ฉบับย่อ) เร่ืองควำมพร้อมของวัดในเขตกรุงเทพมหำนครเก่ียวกับกำร...                     - 2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

9245 รำยงำนกำรวิจัยรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนภำษำไทย            - 2544 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำฯ

9246 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองกวีนิพนธ์ร่วมสมัยของชนกลุ่มน้อยอเมริกัน : วรรณศิลป์พหุวัฒนธรรม นฤมล กำญจนทัต 2544 1 -

9247 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองกำรวิเครำะห์กำรใช้ภำษำไทยในเอกสำรทำงด้ำนธุรกิจกำรพิมพ์        ปรียำ หิรัญประดิษฐ.                                                                            2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

9248 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองกำรศึกษำสภำพกำรอ่ำนของนักเรียนและกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม...              กระทรวงศึกษำธิกำร กรมวิชำกำร                        2544 2 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

9249 รำยงำนกำรสัมมนำเร่ืองมิติทำงวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจพอเพียง - 2544 2 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรฯ

9250 ร ำเพยหวัง เมธำ เมธี 2544 2 ปัจเจกชน

9251 ริมทะเลสำบสีเงิน ไวล์เดอร์, ลอร่ำ อิงกัลส์.                                                                      2544 1 รวมสำส์น

9252 รุกถอยหลัง : ข้อเขียนว่ำด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญำของชำวบ้ำนไทย นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว 2544 1 ศยำม

9253 เรำต่ำงขมข่ืนพอกัน สกุล บุณยทัต. 2544 1 ดับเบ้ิลนำยน์

9254 ลวดลำยและสีสันบนผ้ำทอพ้ืนเมือง - 2544 1 มหำวิทยำลัยศิลปำกร

9255 ล่องป่ำเซซำโหว่ : สำรคดีท่องแดนกันดำรบันทึกควำมทรงจ ำของพรำนไพร ชำลี เอียมกระสินธ์ุ 2544 1 บ้ำนหนังสือ

9256 ละอองดำว พนมเทียน 2544 4 ณ บ้ำนวรรณกรรม

9257 ลักษณะเฉพำะของภำษำไทย : กำรเขียน กำรอ่ำน กำรพูด กำรฟังและรำชำศัพท์            ผะอบ โปษกฤษณะ.                                                                            2544 3 รวมสำส์น

9258 ลูกทำส รพีพร. 2544 1 ดับเบ้ิลนำยน์

9259 โลกทัศน์ของกลุ่มชำติพันธ์ุในประเทศไทย : เพลงโครำช พชร สุวรรณภำชน์.                                                                             2544 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

9260 วรรคทองของชีวิต : บทกวีเพ่ือชีวิต พ.ศ. 2500-2519 ภิญโญ กองทอง.                                                                                2544 1 ฝ่ำยวรรกรรม คณะกรรมกำรเฉลิมฯ

9261 วรรณกรรมศึกษำ หทัยวรรณ ไชยะกุล.                                                                           2544 4 ภำควิชำภำษำไทย ม.เชียงใหม่

9262 วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี เอกรัตน์ อุดมพร.                                                                                2544 2 พัฒนำศึกษำ



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  422         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9263 วรรณคดีสมัยสุโขทัย เอกรัตน์ อุดมพร.                                                                                2544 2 พัฒนำศึกษำ

9264 วัฒนธรรมข้ำวและพลังอ ำนำจชุมชนรอบทะเลสำบสงขลำ วิมล ด ำศรี.                                                                                        2544 3 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

9265 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดก ำแพงเพชร - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9266 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดจันทบุรี                   - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9267 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดชลบุรี - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9268 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดชัยภูมิ - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9269 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดชุมพร - 2544 2 กระทรวงมหำดไทย

9270 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดเชียงรำย - 2544 2 กระทรวงมหำดไทย

9271 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดตรัง - 2544 2 กระทรวงมหำดไทย

9272 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดตรำด                   - 2544 1 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

9273 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดตำก - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9274 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดนครนำยก - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9275 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดนครปฐม - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9276 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดนครศรีธรรมรำช - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9277 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดน่ำน - 2544 2 กระทรวงมหำดไทย

9278 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดบุรีรัมย์ - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9279 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดปทุมธำนี - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9280 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9281 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดปรำจีนบุรี - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9282 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ - 2544 4 กระทรวงมหำดไทย

9283 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดพะเยำ - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9284 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดพังงำ - 2544 2 กระทรวงมหำดไทย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  423         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9285 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดพัทลุง - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9286 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดเพชรบุรี - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9287 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดภูเก็ต - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9288 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดมุกดำหำร - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9289 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดยะลำ - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9290 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดระนอง - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9291 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดล ำปำง - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9292 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดล ำพูน - 2544 2 กระทรวงมหำดไทย

9293 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดเลย - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9294 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดศรีสะเกษ - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9295 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดสมุทรสงครำม - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9296 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดสมุทรสำคร - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9297 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดสระบุรี - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9298 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดสิงห์บุรี                   - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9299 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดสุโขทัย - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9300 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดสุพรรณบุรี - 2544 2 กระทรวงมหำดไทย

9301 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9302 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดสุรินทร์ - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9303 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดหนองบัวล ำภู - 2544 2 กระทรวงมหำดไทย

9304 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดอุดรธำนี - 2544 2 กระทรวงมหำดไทย

9305 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดอุทัยธำนี - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย

9306 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดอุบลรำชธำนี - 2544 1 กระทรวงมหำดไทย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  424         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9307 วิทยำศำสตร์กับควำมจริงในวัฒนธรรมไทย เสมอชัย พูลสุวรรณ.                                                                           2544 1 คบไฟ

9308 วิธีเขียนรำยงำน เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               2544 4 พอดี

9309 วิวัฒนำกำรสังคมไทยกับหัสนิยำยชุด พล นิกร กิมหงวน ของ ป. อินทรปำลิต วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร 2544 1 แสงดำว

9310 เวนิสวำณิช มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ 2544 1 อักษรเจริญทัศน์

9311 ไวยำกรณ์ของนิทำน : กำรศึกษำนิทำนเชิงโครงสร้ำง - 2544 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9312 ศัตรูท่ีรัก บ๊ัค, เพิร์ล เอส.                                                                                  2544 1 ดอกหญ้ำ 2543

9313 ศำสตร์และศิลป์แห่งนวนิยำย วนิดำ บ ำรุงไทย.                                                                                 2544 1 สุวีริยำสำส์น

9314 ศำสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดี ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ.                                                                               2544 2 ประพันธ์สำส์น

9315 ศำสตร์แห่งส่ือและวัฒนธรรมศึกษำ กำญจนำ แก้วเทพ.                                                                              2544 2 เอดิสันเพรสโปรดักส์

9316 ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม และศิลปำชีพ - 2544 2 พัฒนำคุณภำพวิชำกำร

9317 ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำพ้ืนถ่ินภำคตะวันออก สุชำติ เถำทอง.                                                                                  2544 2 โอเดียนสโตร์

9318 ศิลปะแห่งกำรอ่ำน : หลักวิธีกำรอ่ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เปล้ือง ณ นคร.                                                                                  2544 1 ข้ำวฟ่ำง

9319 สนุกกับภำษำไทย : คู่มือกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนภำษำไทย                        - 2544 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำฯ

9320 สรุปผลกำรสัมมนำทำงวิชำกำรระดับอนุภูมิภำคเอเชียอำคเนย์เร่ือง"ท่วงท ำนองร้อยกรอง...                   - 2544 3 กรมศิลปำกร

9321 สล่ำพ้ืนบ้ำนพ้ืนเมือง : สำรคดีชีวิตบุคคลทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถ่ิน                      ฉลอง พินิจสุวรรณ.                                                                             2544 2 โรงพิมพ์อินเตอร์พร้ินท์

9322 สัมพันธภำพของประเทศฝร่ังเศลกับประเทศสยำม พ.ศ. 2223-2450 โซฟ.                                                                                               2544 2 กรมศิลปำกร

9323 สำมก๊กฉบับนำยทุน. ตอนโจโฉ นำยกฯ-ตลอดกำล คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538.                                         2544 2 ดอกหญ้ำ 2000

9324 สำยรำกภำคใต้ : ภูมิลักษณ์ รูปลักษณ์ จิตลักษณ์ อมรำ ศรีสุชำติ.                                                                                  2544 3 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

9325 สำยโลหิต = Sons บ๊ัค, เพิร์ล เอส.                                                                                  2544 1 ดอกหญ้ำ 2543

9326 สำรำนุกรมกลุ่มชำติพันธ์ุ ไทยใหญ่ วีระพงศ์ มีสถำน.                                                                                2544 2 สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเพ่ือฯ

9327 สำรำนุกรมไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน. เล่ม 25, รำชบัณฑิตยสถำน-โลกธรรม - 2544 1 รำชบัณฑิตยสถำน

9328 สำรำนุกรมแนะน ำหนังสือดี 100 ช่ือเร่ืองท่ีเด็กและเยำวชนไทยควรอ่ำน               - 2544 2 สำยธำร
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  425         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9329 สำรำนุกรมศัพท์ดนตรีไทย : ภำคประวัติและบทร้องเพลงเถำ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน             รำชบัณฑิตยสถำน.                                                                             2544 1 รำชบัณฑิตยสถำน

9330 ส ำนวนไทย อุทัย ไชยำนนท์.                                                                                 2544 2 น้ ำฝน

9331 ส ำนวนไทยท่ีมำจำกวรรณคดี ศักด์ิศรี แย้มนัดดำ.                                                                             2544 2 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

9332 ส่ีปีแรกและตำมทำงสู่เหย้ำ ไวล์เดอร์, ลอร่ำ อิงกัลส์.                                                                      2544 1 รวมสำส์น

9333 สืบสำนประวัติศำสตร์สังคมและวัฒนธรรม ไป่เยว่ กำรศึกษำเชิงมำนุษยวิทยำ                     ชลธิรำ สัตยำวัฒนำ.                                                                            2544 3 สร้ำงสรรค์

9334 สุภำษิตและส ำนวนเปรียบเทียบของชำวใต้ มำนพ แก้วสนิท.                                                                                 2544 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

9335 สูง-เต้ีย ประชุมพร สุวรรณตรำ 2544 1 บริษัท เพำเวอร์ วี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด

9336 แสนแสบ ไม้ เมืองเดิม.                                                                                     2544 1 ไพลิน

9337 หกรอบแห่งชีวิต. เล่ม 1 ดิฐกำรภักดี (ส.บุณยรัตพันธ์ุ), ท่ำนฯ                                2544 1 เพำเวอร์ วี อินเตอร์เนช่ันแนล

9338 หญิงดี กรวลี วรัณกร 2544 1 เพำเวอร์ วี อินเตอร์เนช่ันแนล

9339 หนังสืออ่ำนกวีนิพนธ์เร่ือง สำมัคคีเภท ค ำฉันท์ ชิต บุรทัต, 2435-2485.                                                                2544 1 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

9340 หนังหน้ำไฟ โสภำค สุวรรณ 2544 1 อรุณ

9341 หน่ึงวันเดียวกัน วินทร์ เลียววำริณ 2544 1 113

9342 หนืด ตืด ฝืด จตุพล ชมภูนิช. 2544 1 บุ๊คแบงก์

9343 หลักกำรเขียนบทโทรทัศน์ อรนุช เลิศจรรยำรักษ์.                                                                          2544 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

9344 หลักกำรมัคคุเทศก์ ทิพวรรณ พุ่มมณี.                                                                               2544 3 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

9345 หลำยชีวิต คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538 2544 2 ดอกหญ้ำ 2000

9346 ห้วงมหรรณพ คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538 2544 2 ดอกหญ้ำ 2000

9347 หวงเหออู่อำรยธรรม เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีฯ 2544 1 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ

9348 หัตถกรรมไทยควำมเป็นมำและกำรผลิตในปัจจุบันศึกษำกรณี : กำรป้ันหล่อพระ … วัฒนะ จูฑะวิภำต 2544 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

9349 หัวอกแม่ บ๊ัค, เพิร์ล เอส.                                                                                  2544 1 ดอกหญ้ำ 2543

9350 เหย่ียวขำด้วน ส. พุ่มสุวรรณ.                                                                                   2544 1 เพำเวอร์ วี อินเตอร์เนช่ันแนล
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  426         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9351 อมตะวำจำ สมบัติ จ ำปำเงิน 2544 1 ดอกหญ้ำ 2543

9352 อมนุษยนิยำย ส. พลำยน้อย 2544 2 รวมสำส์น (1977)

9353 อยำกให้ลมหนำวหวนมำอีกคร้ัง อภิชำติ เพชรลีลำ 2544 1 แพรวส ำนักพิมพ์

9354 อันนำ คำเรนินำ ตอลสตอย, เลียฟ. 2544 1 มูลนิธิเด็ก

9355 อ่ำนลิลิตพระลอ : ฉบับวิเครำะห์และถอดควำม ชลดำ เรืองรักษ์ลิขิต.                                                                           2544 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9356 อ่ำนสนุก-ปลุกส ำนึก อัจฉรำ ชีวพันธ์.                                                                                  2544 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9357 อำร์ทิมิส ฟำวล์ โคลเฟอร์, อีออยน์ 2544 3 ต้นไม้

9358 อำรยธรรมไทย ธิดำ สำระยำ 2544 1 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

9359 อำรยะของแผ่นดิน นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.                                                                             2544 1 พิมพ์ค ำ

9360 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

9361 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

9362 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพัฒนำกำรวรรณคดีไทย. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

9363 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพัฒนำกำรวรรณคดีไทย. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

9364 เอกสำรค ำสอนกำรแปลภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทย. EG 3423        เตือนจิตต์ จิตต์อำรี.                                                                             2544 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

9365 เอกสำรค ำสอนภำษำไทยกับกำรส่ือสำร. GE 1043               - 2544 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

9366 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรอ่ำนเพ่ือกำรวิเครำะห์. TH 4143                         บงกช สิงหกุล.                                                                                  2544 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

9367 โอดิสซี : เล่ำจำกมหำกำพย์ โฮเมอร์.                                                                                           2544 1 ข้ำวฟ่ำง

9368 ฮีตสิบสอง สำร สำระทัศนำนันท์.                                                                           2544 1 สถำบันรำชภัฏนครพนม

9369 "ไท" และ "จ้วง" ในมณฑลยูนนำน สำธำรณรัฐประชำชนจีน : บทวิเครำะห์จำกข้อมูลภำค... สุมิตร ปิติพัฒน์ 2543 1 สถำบันไทยคดีศึกษำ ม.ธรรมศำสตร์

9370 9 พระรำชประวัติรัชกำลและพระบรมรำชินี ธนำกิต.                                                                                            2543 1 ปิรำมิด

9371 กวีเอกโรแมนติคโปแลนด์ มิชเกวิชช์, อำดัม.                                                                               2543 1 ชมรมกำรประชุมสภำกวีโลก

9372 กะเทำะสนิมกริช : แลวิถีชีวิตชำวใต้ตอนล่ำง สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.                                                                           2543 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  427         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9373 กำพย์เร่ืองพระไชยสุริยำ สุนทรภู่.                                                                                            2543 1 ธำรปัญญำ

9374 กำรเขียนเพ่ือกำรส่ือสำร. 2 สิริวรรณ นันทจันทูล.                                                                           2543 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

9375 กำรเขียนหนังสือสำรคดีสืบสำนมรดกวัฒนธรรมไทย - 2543 4 ต้นอ้อ 1999

9376 กำรแต่งกำยไทย : วิวัฒนำกำรจำกอดีตสู่ปัจจุบัน - 2543 6 ส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของฯ

9377 กำรประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษำ "ครูภำษำไทยของแผ่นดิน"              สถำบันรำชภัฏนครสวรรค์    2543 2 สถำบันรำชภัฏนครสวรรค์    

9378 กำรพัฒนำรูปแบบเสริมสร้ำงนิสัยกำรอ่ำนส ำหรับนักศึกษำสถำบันรำชภัฏ             กระทรวงศึกษำธิกำร กรมวิชำกำร                        2543 1 กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร

9379 กำรย่อควำม ไพรถ เลิศพิริยกมล.                                                                            2543 2 สุวีริยำสำส์น

9380 กำรรำยงำนข่ำวช้ันสูง - 2543 1 ดับเบ้ิลนำยน์

9381 กำรละครไทย สุมนมำลย์ น่ิมเนติพันธ์.                                                                        2543 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

9382 กำรเล่ำนิทำน เกริก ยุ้นพันธ์.                                                                                    2543 3 สุวีริยำสำส์น

9383 กำรออกแบบและเขียนภำพประกอบหนังสือส ำหรับเด็ก เกริก ยุ้นพันธ์.                                                                                    2543 1 สุวีริยำสำส์น

9384 กำรอ่ำนท ำนองร้อยกรองไทย ภำคกลำง ภำคเหนือ ภำคใต้ ภำคอีสำน วัฒนะ บุญจับ.                                                                                    2543 1 กรมศิลปำกร

9385 เกร็ดควำมรู้เก่ียวกับภำษำไทย จ ำนงค์ ทองประเสริฐ.                                                                          2543 1 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

9386 เกอเธ่นิพนธ์ : ร้อยกรองสองภำษำ เยอรมัน-ไทย เกอเธ่, โยฮันน์ โวล์ฟกัง ฟอน 2543 1 สมำคมครูภำษำเยอรมันในประเทศไทย

9387 ขนบประเพณีชำวไทยจำกวรรณกรรมอมตะ ขุนช้ำง ขุนแผน ม่ำน เมืองพรหม.                                                                                2543 2 รวมสำส์น (1977)

9388 ข้อคิดจำกใจ กุหลำบ สำยประดิษฐ์ กุหลำบ สำยประดิษฐ์.                                                                          2543 1 แม่ค ำผำง

9389 ขับขำนบทเพลง บรรเลงบทกลอน พรพิไล เลิศวิชำ 2543 1 ธำรปัญญำ

9390 ข้ำงหลังภำพ กุหลำบ สำยประดิษฐ์. 2543 1 ดอกหญ้ำ

9391 ข้ำว...วัฒนธรรมแห่งชีวิต เยำวนุช เวศร์ภำดำ.                                                                             2543 1 แปลน โมทิฟ

9392 เขียนบทควำมอย่ำงไรให้น่ำอ่ำน เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ.                                                                    2543 3 ซัคเซส มีเดีย

9393 ครบครันเร่ืองวรรณยุกต์ พิศศรี กมลเวชช.                                                                               2543 1 หอรัตนชัยกำรพิมพ์

9394 ควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิรูปกำรศึกษำด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม             - 2543 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมฯ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  428         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9395 ควำมรู้พ้ืนฐำนเก่ียวกับวรรณคดีไทย กตัญญู ชูช่ืน.                                                                                    2543 3 โอเดียนสโตร์

9396 ค ำไทยท่ีมักเขียนและใช้กันผิด. เล่ม 1 ดนัย เมธิตำนนท์.                                                                                2543 1 ไททรรศน์

9397 ค ำยืมภำษำต่ำงประเทศ ชุด ภำษำเขมรในภำษำไทย กตัญญู ชูช่ืน.                                                                                    2543 5 โอเดียนสโตร์

9398 ค ำอ้ำย ยงค์ ยโสธร.                                                                                      2543 2 ม่ิงมิตร

9399 คีตำญชลี : กวีรจนำ-ปรัชญำแห่งชีวิต ฐำกุร, รพินทรนำถ.                                                                             2543 3 แม่ค ำผำง

9400 คู่มือกำรใช้บทอำขยำนภำษำไทยประกอบกำรเรียนกำรสอน : ระดับประถมศึกษำและ...        กระทรวงศึกษำธิกำร กรมวิชำกำร.                                                     2543 1 ศูนย์พัฒนำหนังสือ

9401 เค้ำขวัญวรรณกรรม : ปรีชำญำณในปริศนำธรรมแห่งเมธีบูรพำ เขมำนันทะ 2543 3 ศยำม

9402 โคบำลนักเลงปืน รงค์ วงษ์สวรรค์ 2543 2 มติชน

9403 โคลงทวำทศมำส - 2543 1 อักษรเจริญทัศน์

9404 โคลงโลกนิติ เดชำดิศร, สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอฯ 2543 1 อักษรเจริญทัศน์ อจท.

9405 โคลงโลกนิติ : ถอดควำมเป็นร้อยแก้ว เทพ สุนทรศำรทูล.                                                                              2543 2 ดวงแก้ว

9406 งำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหำวิทยำลัย คร้ังท่ี 3, 11-13 ธันวคม 2543 ณ มหำวิทยำ...                     มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2543 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

9407 งำมแสงเดือน : รวมเร่ืองส้ันของนักเขียนซีไรท์ อัศศิริ ธรรมโชติ.                                                                                2543 3 ม่ิงมิตร

9408 เงำอดีต อัตติยำ ฮุสเซน 2543 1 คบไฟ

9409 จดหมำยจำงวำงหร่ ำ พิทยำลงกรณ, พระรำชวรวงศ์เธอกรมหม่ืน.                                         2543 1 ศิลปำบรรณำคำร

9410 จดหมำยจำงวำงหร่ ำ (ฉบับสมบูรณ์) พิทยำลงกรณ, พระรำชวรวงศ์เธอกรมหม่ืน.                                         2543 1 บรรณกิจ 1991

9411 จดหมำยเหตุรำยวันของสมเด็จพระบรมรำชปิตุลำธิบดี เจ้ำฟ้ำมหำวชิรุณหิศ - 2543 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

9412 จิตกำธำน สรจักร. 2543 1 มติชน

9413 จินดำมณี ส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ.                                                  2543 2 ส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของฯ

9414 ช่ัวนิจนิรันดร ประภัสสร เสวิกุล, 2491- 2543 1 อรุณ

9415 ชำติหรือชู้ บ๊ัค, เพิร์ล เอส.                                                                                  2543 2 ดอกหญ้ำ 2543

9416 ชีวิตท่ีรุ่งเรืองข้ึนมำจำกทำส วอชิงตัน, บุกเกอร์ ที.                                                                          2543 1 บรรณกิจ 1991
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  429         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9417 ซอยเดียวกัน วำณิช จรุงกิจอนันต์ 2543 1 อู่พิมพ์เพกำ

9418 ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ - 2543 1 คณะกรรมกำรโครงกำรด ำเนินกำรจัดสร้ำงฯ

9419 เด็ก ผู้หญิง คนแก่ แมว และผม อัศศิริ ธรรมโชติ.                                                                                2543 2 ม่ิงมิตร

9420 เด็กชำยชำวเล พนม นันทพฤกษ์.                                                                               2543 3 ม่ิงมิตร

9421 เด็กบ้ำนสวน พัฒน์ เนตรรังษี.                                                                                 2543 1 บรรณกิจ 1991

9422 ต้นส้มแสนรัก. ภำค 2 วำสคอนเซลอส, โจเซ่, ค.ศ. 1920- 2543 1 ประพันธ์สำส์น

9423 ตลำดน้ ำ : วิถีชีวิตของเกษตรกรภำคกลำง รำตรี โตเพ่งพัฒน์.                                                                              2543 2 กรมศิลปำกร

9424 ตอแหลลงตับ พิง ล ำพระเพลิง 2543 1 เลมอนที

9425 ตะวันทอแสง ปิยะพร ศักด์ิเกษม 2543 1 ดับเบ้ิลนำยน์

9426 ต ำนำนหนังสือสำมก๊ก ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระเจ้ำบรมฯ          2543 3 ดอกหญ้ำ 2543

9427 เตรียมตัวไปอ่ำนข่ำว เศรษฐวิทย์.                                                                                       2543 2 Mild

9428 ใต้ร่มไม้เล้ือย ปิยะพร ศักด์ิเกษม 2543 1 ดับเบ้ิลนำยน์

9429 ถึงอย่ำงไรก็อยู่กันมำได้ นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว 2543 1 ศยำม

9430 ทฤษฎีวำกยสัมพันธ์ สุจริตลักษณ์ ดีผดุง.                                                                            2543 1 สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมฯ

9431 ทักษะกำรเขียนภำษำไทย ดวงใจ ไทยอุบุญ.                                                                               2543 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9432 ทำงสำยธำร ปิยะพร ศักด์ิเกษม 2543 1 ดับเบ้ิลนำยน์

9433 ท่ีระลึกพิธีประกำศเกียรติคุณครูภำษำไทยดีเด่น ประจ ำปี … ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ.                                                                  2543 2 ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ

9434 ทุ่งร้ำง-ทำงรัก วิจิตรวำทกำร, หลวง, 2441-2505. 2543 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

9435 เทคนิคกำรแปลไทยเป็นอังกฤษ ธนพล จำดใจดี.                                                                                  2543 1 ธนพลวิทยำกำร

9436 โธ่...ผู้หญิง จตุพล ชมภูนิช 2543 1 บุ๊คแบงก์

9437 นักบู๊เลือดเหล็ก อ้อเล้งเซ็ง 2543 3 วิถีบูรพำ

9438 นิทำนไทย. ชุดท่ี 3 แปลก สนธิรักษ์.                                                                                 2543 1 บรรณกิจ 1991

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%20%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%87%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  430         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9439 นิทำนโบรำณคดี ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระเจ้ำบรมฯ 2543 1 ดอกหญ้ำ 2543

9440 นิทำนพ้ืนบ้ำนอีสำน เอ้ือยนำง.                                                                                         2543 1 สุวีริยำสำส์น

9441 นิรำศสุนทรภู่ สุนทรภู่, 2329-2398 2543 1 ธำรปัญญำ

9442 แนวทำงกำรจัดท ำพจนำนุกรมค ำคะนอง : คู่มือศึกษำค ำคะนอง กระทรวงศึกษำธิกำร กรมวิชำกำร.                                                     2543 1 กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร

9443 ในบ่วงมนตรำ ปิยะพร ศักด์ิเกษม 2543 2 ดับเบ้ิลนำยพ์ พร้ินต้ิง

9444 ในหลวงนำยช่ำงใหญ่ของแผ่นดิน - 2543 2 วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระฯ

9445 บทละครพูดเร่ืองหัวใจนักรบ มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ 2543 1 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

9446 บทละครเร่ืองอิเหนำ พุทธเลิศหล้ำนภำลัย, พระบำทสมเด็จฯ 2543 2 จักรำนุกูล

9447 บักเซียงน้อย ค ำหมำน คนไค.                                                                                  2543 1 กิจศึกษำเทรดด้ิง

9448 บ้ำนเล็กริมห้วย ไวล์เดอร์, ลอร่ำ อิงกัลส์.                                                                      2543 1 รวมสำส์น

9449 แบบลักษณ์ภำษำ ปรำณี กุลละวณิชย์.                                                                            2543 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9450 ประชุมโคลงโลกนิติ กระทรวงศึกษำธิกำร กรมวิชำกำร 2543 1 กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร

9451 ประมวลสุภำษิตไทย ชญำนินทร์.                                                                                       2543 3 ทฤษฎี

9452 ประวัติศำสตร์ไทย : ไทยศึกษำ เปรมวิทย์ ท่อแก้ว.                                                                              2543 1 โอเดียนสโตร์

9453 ปริศนำร้อยกรอง. 2 สำมำรถ ศักด์ิเจริญ 2543 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร

9454 ปรีดี พนมยงค์ กับมหำวิทยำลัยวิชำธรรมศำสตร์และกำรเมือง ชำญวิทย์ เกษตรศิริ. 2543 1 คณะกรรมกำรจัดงำนฉลอง 100 ปี รัฐฯ

9455 ปำกไก่และใบเรือ : ว่ำด้วยกำรศึกษำประวัติศำสตร์-วรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์ นิธิ เอียวศรีวงศ์. 2543 1 แพรว

9456 ปีเตอร์แพนกับเวนด้ี ไบรอน, เมย์.                                                                                     2543 1 ไม้ขีดไฟ

9457 ผจญชีวิต วิจิตรวำทกำร, หลวง, 2441-2505. 2543 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

9458 ผจญภัยทุ่งกุลำร้องไห้ ค ำพูน บุญทวี, 2471-2546. 2543 1 โป๊ยเซียน

9459 ผ้ำทอพ้ืนเมืองในภำคอีสำน : โครงกำรพัฒนำผ้ำพ้ืนเมืองในทุกจังหวัดของประเทศ - 2543 1 มหำวิทยำลัยศิลปำกร

9460 ผู้ใหญ่ลีกับนำงมำ กำญจนำ นำคนันทน์.                                                                           2543 1 บรรณกิจ 1991
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  431         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9461 พจนำนุกรม ลำว-ไทย-อังกฤษ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์                  2543 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

9462 พจนำนุกรมอักษรย่อและค ำย่อ วำรี อัมไพรวรรณ.                                                                               2543 1 อักษรพิพัฒน์

9463 พระจันทร์เส้ียว : จำกบทกวีร้อยแก้วเร่ือง เธอะ เครสเซนท์ มูน ฐำกูร, รพินทรนำถ.                                                                             2543 1 บรรณกิจ 1991

9464 พระรำชพิธีสิบสองเดือน. เล่ม 3 จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ 2543 3 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

9465 เพ่ือนของเจ้ำ ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยำ, หม่อม. 2543 1 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กิจศึกษำเทรดด้ิง

9466 ไฟส่องทำง กฤษณำ อโศกสิน. 2543 5 เพ่ือนดี

9467 ภำพถ่ำยฝีพระหัตถ์ ร.5 ในงำนวัดเบญจมบพิตร ร.ศ.123 กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมำกูร 2543 1 แสงดำว

9468 ภำพผ่ำนกระจกหม่นมัว กอร์เดอร์, โยสไตน์. 2543 1 มูลนิธิโกมลคีมทอง

9469 ภำษำกับกำรส่ือสำร. รำยวิชำ 080 176 มหำวิทยำลัยศิลปกร. คณะอักษรศำสตร์.                                             2543 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร

9470 ภำษำกับควำมคิด ประสิทธ์ิ กำพย์กลอน.                                                                         2543 2 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

9471 ภูมิศำสตร์ภำษำถ่ิน สมทรง บุรุษพัฒน์.                                                                              2543 2 สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเพ่ือฯ

9472 มนุษย์สองหน้ำ กำมู, อัลแบร์, 1913-1960 2543 1 สำมัญชน

9473 มรดกของชำติ เล่ม 9 ส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ 2543 2 ส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของฯ

9474 มรสุมแห่งชีวิต วิจิตรวำทกำร, หลวง, 2441-2505. 2543 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

9475 มหกรรมในท้องทุ่ง อัศศิริ ธรรมโชติ.                                                                                2543 1 ม่ิงมิตร

9476 มำรยำทของกำรพูดโทรศัพท์ ล ำดวน จำดใจดี.                                                                                 2543 2 ธนพลวิทยำกำร

9477 มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลำนนท์ วันท่ี 26 สิงหำคม 2543                          - 2543 1 มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณฯ

9478 เมืองเล็กในทุ่งกว้ำง ไวล์เดอร์, ลอร่ำ อิงกัลส์.                                                                      2543 1 รวมสำส์น

9479 รวมบทควำมทำงวิชำกำรภำษำและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนำชนบท - 2543 1 สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเพ่ือฯ

9480 ร้อยค ำร้อยควำม : รวมประวัติและผลงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมไทย จุลทัศน์ พยำฆรำนนท์.                                                                         2543 3 สถำบันไทยศึกษำ จุฬำลงกรณ์ฯ

9481 ระบ ำดำว ปิยะพร ศักด์ิเกษม 2543 1 ดับเบ้ิลนำยน์

9482 ระบ ำและละครในเอเชีย มำลินี ดิลกวณิช 2543 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  432         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9483 เรียงถ้อยร้อยชีวิตวิจิตรวำทกำร วิจิตรำ รังสิยำนนท์. 2543 2 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

9484 เรือนศิรำ ปิยะพร ศักด์ิเกษม 2543 1 ดับเบ้ิลนำยน์

9485 แรงเงำ นันทนำ วีระชน. 2543 1 น้ ำฝน

9486 ฤดูหนำวอันแสนนำน ไวล์เดอร์, ลอร่ำ อิงกัลส์.                                                                      2543 1 รวมสำส์น

9487 ลิลิตภควตี วันเพ็ญ เซ็นตระกูล.                                                                            2543 1 บรรณกิจ 1991

9488 ลิลิตอิหร่ำนรำชธรรม มนตรี ตรำโมท.                                                                                  2543 1 บรรณกิจ 1991

9489 โลกกำรพิมพ์ วิริยะ สิริสิงห.                                                                                    2543 1 สุวีริยำสำส์น

9490 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน สำยทิพย์ นุกุลกิจ.                                                                              2543 2 เอส. อำร์. พร้ินต้ิงแมสโปรดักส์

9491 วรรณคดีกำรละคร นิดำ มีสุข.                                                                                         2543 1 มหำวิทยำลัยทักษิณ

9492 วรรณคดีในหนังสือพิมพ์ ทองแถม นำถจ ำนง 2543 2 สุขภำพใจ

9493 วรรณวิพำกษ์ คมทวน คันธนู.                                                                                   2543 1 สุขภำพใจ

9494 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดขอนแก่น - 2543 3 กระทรวงมหำดไทย

9495 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดพิจิตร - 2543 3 กระทรวงมหำดไทย

9496 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดเพชรบูรณ์ - 2543 2 กระทรวงมหำดไทย

9497 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดรำชบุรี - 2543 3 กระทรวงมหำดไทย

9498 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดสกลนคร  - 2543 3 กระทรวงมหำดไทย

9499 วิจัยไทยศึกษำไทย-จีนศึกษำ นฤมิตร สอดศุข.                                                                                 2543 2 โอเดียนสโตร์

9500 วิธีเขียนรำยงำน เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               2543 1 พอดี

9501 วิวัฒนำกำรภำษำไทย ธวัช ปุณโณทก.                                                                                 2543 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

9502 เวนิสวำณิช                                                                                        - 2543 1 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

9503 ศรีวิชัยในสยำม สุจิตต์ วงษ์เทศ.                                                                                  2543 1 มติชน

9504 ศัพทำนุกรมอุดมศึกษำระดับพ้ืนฐำนสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ จรุงเกียรติ ภูติรัตน์.                                                                             2543 1 วิภำษำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  433         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9505 ศำสตร์และศิลป์แห่งกำรเล่ำเร่ือง อิรำวดี ไตลังคะ.                                                                                 2543 4 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

9506 ศิลปะยืนยำว ชีวิตส้ัน - 2543 1 สมำคมนักศึกษำเก่ำมหำวิทยำลัยฯ

9507 เศรษฐีใหม่ ว. วินิจฉัยกุล. 2543 1 เพ่ือนดี

9508 สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช - 2543 1 มูลนิธิอนุรักษ์โบรำณสถำนในพระรำชวังเดิม

9509 สอนอย่ำงไรให้เด็กเกิดแรงบันดำลใจเขียนบทกวี ชำตรี ส ำรำญ.                                                                                    2543 1 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

9510 สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่ำนิยม ครอบครัว ศำสนำ ประเพณี สุพัตรำ สุภำพ.                                                                                   2543 2 ไทยวัฒนำพำนิช

9511 สำรำนุกรมกลุ่มชำติพันธ์ุ ฮกเก้ียน ขวัญจิต ศศิวงศำโรจน์.                                                                         2543 3 สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเพ่ือฯ

9512 ส ำนวนไทย ขุนวิจิตรมำตรำ (สง่ำ กำญจนำคพันธ์ุ)                                                      2543 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

9513 สีสันวรรณคดี. ชุดบทวิจำรณ์ชีวิต กุสุมำ รักษมณี.                                                                                  2543 1 ดับเบ้ิลนำยน์

9514 สุภำษิตไทย ฉบับสมบูรณ์ อุทัย ไชยำนนท์.                                                                                 2543 2 น้ ำฝน

9515 แสงโสม ลมุล รัตตำกร.                                                                                    2543 1 บรรณกิจ 1991

9516 หนังสือดี 100 ช่ือเร่ืองท่ีคนไทยควรอ่ำน ฉบับสังเขป - 2543 2 วิญญูชน

9517 หมออำรมณ์ดี (หมอฮำ + ย้ิมส่ีขำ) เฮอร์เรียต, เจมส์. 2543 1 ผีเส้ือ

9518 หลำยๆ คร้ังในชีวิต อัศศิริ ธรรมโชติ 2543 1 ม่ิงมิตร

9519 เหมือนหน่ึงนกท่ีจำกรัง ฐำกูร, รพินทรนำถ.                                                                             2543 2 แม่ค ำผำง

9520 อมตะ วิมล ไทรน่ิมนวล. 2543 4 สยำมประเทศ

9521 อลังกำรแผ่นดินวัฒนธรรม                                                                    - 2543 1 ร่วมด้วยช่วยกัน

9522 อำทิตย์อัสดง วิจิตรวำทกำร, หลวง, 2441-2505. 2543 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

9523 อำหรับรำตรี สฐียรโกเศศ-นำคะประทีป 2543 1 น้ ำฝน

9524 เอกกษัตริย์อัจฉริยภำษำ : พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชฯ มหำรำช       มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม.                                                                    2543 2 โรงพิมพ์ษศิริธรรมออฟเซ็ท

9525 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรใช้ภำษำไทย (ฉบับปรับปรุง). หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2543 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

9526 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรอ่ำนภำษำไทย หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2543 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  434         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9527 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2543 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

9528 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2543 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

9529 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพัฒนำกำรวรรณคดีไทย. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2543 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

9530 เอกสำรกำรสัมมนำทำงวิชำกำรเร่ืองพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเทศไทย   กำรสัมมนำทำงวิชำกำรเร่ืองพิพิธภัณฑ์… 2543 4 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร

9531 เอกสำรชุดหลำกมุมมองกำรศึกษำไทย : มิติใหม่ในกำรจัดกำรศึกษำกับบทบำทสภำกำร...         ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งฯ                                              2543 3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งฯ

9532 500 เล่มหนังสือดีส ำหรับเด็กและเยำวชน - 2542 1 บ้ำนต้นไม้

9533 กรรณิกำร์เทวี วิจิตรวำทกำร, หลวง, 2441-2505. 2542 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

9534 กลอนดอกสร้อย ร ำพึงในป่ำช้ำ อุปกิตศิลปสำร (น่ิม กำญจนำชีวะ), พระยำ2542 1 ธำรปัญญำ

9535 กลอนสุภำพ พ่อแม่รังแกฉัน อุปกิตศิลปสำร (น่ิม กำญจนำชีวะ), พระยำ2542 1 ธำรปัญญำ

9536 กวีศรีอยุธยำ อังคำร กัลยำณพงศ์. 2542 2 เคล็ดไทย

9537 กำมนิต-วำสิฏฐี (ฉบับย่อ) เจเลอรู้ป, คำร์ล อดอลฟ.                                                                      2542 1 ธรรมสำร

9538 กำรใช้ภำษำ ไพบูลย์ ดวงจันทร์.                                                                              2542 1 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9539 กำรใช้ภำษำไทย กองเทพ เคลือบพณิชกุล.                                                                    2542 1 โอเดียนสโตร์

9540 กำรแต่งกำยไทย อภิโชค แซ่โค้ว.                                                                                 2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

9541 กำรท ำวิจัยภำษำศำสตร์ภำคสนำม สุจริตลักษณ์ ดีผดุง.                                                                            2542 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

9542 กำรปรับตัวของไทยและจีนในสมัยจักรวรรดินิยมใหม่ วุฒิชัย มูลศิลป์.                                                                                  2542 1 ต้นอ้อ 1999

9543 กำรละเล่นของเด็กไทย ชัย เรืองศิลป์.                                                                                    2542 1 ต้นอ้อ 1999

9544 กำรละเล่นพ้ืนบ้ำนของเด็กไทย 4 ภำค สำโรจน์ มีวงษ์สม.                                                                               2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

9545 กำรละเล่นพ้ืนบ้ำนของเด็กอีสำน ทิพวรรณ คันธำ.                                                                                 2542 1 ต้นอ้อ 1999

9546 กำรละเล่นพ้ืนบ้ำนของเด็กอีสำน (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ทิพวรรณ คันธำ.                                                                                 2542 1 ต้นอ้อ 1999

9547 กำรเล่ำนิทำน วรรณี ศิริสุนทร  2542 2 ต้นอ้อ 1999

9548 กำรศึกษำค ำในศิลำจำรึกหลักท่ี 1 ของพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช รำตรี ธันวำรชร.                                                                                  2542 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  435         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9549 กำรศึกษำปัญหำกำรเขียนภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำรของนักศึกษำช้ันปีท่ี 1 มหำวิทยำลัย ทัศพร เกตุถนอม. 2542 9 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

9550 กำรสอนภำษำไทยระดับประถมศึกษำ วรรณี โสมประยูร.                                                                               2542 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

9551 กำรสัมมนำทำงวิชำกำรโครงกำรปรำชญ์เพ่ือแผ่นดิน คร้ังท่ี 2 เร่ืองฐำนบัญญำไทยในโลก...                    รำชบัณฑิตยสถำน 2542 1 รำชบัณฑิตยสถำน

9552 กำรอ่ำนเพ่ือชีวิต ศิวกำนท์ ปทุมสูติ.                                                                               2542 1 ต้นอ้อ 1999

9553 กำรอ่ำนและกำรส่งเสริมกำรอ่ำน ฉวีวรรณ คูหำภินันทน์.                                                                         2542 2 ศิลปำบรรณำคำร

9554 กำรอ่ำนและกำรสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำน ศรีรัตน์ เจิงกล่ินจันทร์.                                                                         2542 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

9555 กำแลออกหน่อ ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร.                                                                      2542 1 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร

9556 กีฬำไทย สมบัติ จ ำปำเงิน.                                                                                 2542 1 ต้นอ้อ 1999

9557 เกษตรกรรมศิลป์ภูมิปัญญำพ้ืนถ่ินบำงปะกง มำลี แดงดอกไม้.                                                                                2542 1 แสงปัญญำเลิศ

9558 ข้อพึงปฏิบัติในกำรเข้ำเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี.                                                               2542 2 ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

9559 ขุนศึก ไม้ เมืองเดิม 2542 10 บำงหลวง

9560 เขียนให้ถูกเขียนอย่ำงไร สุภำ พ้ืนนำค.                                                                                     2542 2 สวนหนังสือ

9561 คติชนกับคนไทย-ไท : รวมบทควำมทำงด้ำนคติชนวิทยำในบริบททำงสังคม          - 2542 4 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

9562 คนฉลำดอ่ำน : เพ่ือกำรอ่ำนต ำรำไทย ให้เร็วและได้ผล ปำนจิตต์ โกญจนำวรรณ.                                                                      2542 4 เอ็กซเปอร์เน็ท

9563 คนโซในปรำสำท พิสิฐ ภูศรี 2542 1 ดับเบ้ิลนำยน์ พร้ินต้ิง

9564 คนไทยสมัยก่อน มำนพ ถนอมศรี.                                                                                 2542 1 ต้นอ้อ 1999

9565 คนไทและเครือญำติในมณฑลไหหล ำและกุ้ยโจวประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน สุมิตร ปิติพัฒน์ 2542 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

9566 คมคิด ค ำโคลง : รู้โลกและชีวิตจำกโคลงโลกนิติ วิมล กุณรำชำ.                                                                                   2542 2 แม่ค ำผำง

9567 ควำมรู้ท่ัวไปทำงวรรณคดีไทย กุหลำบ มัลลิกะมำส, คุณหญิง 2542 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

9568 ค ำ : ร่องรอยควำมคิด ควำมเช่ือไทย สุวรรณำ สถำอำนันท์.                                                                          2542 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

9569 ค ำคม คำรม โก้วเล้ง - 2542 1 ข้ำงฟ่ำง

9570 คู่ทระนง กันยำมำส 2542 1 บริษัทดับเบ้ิลนำยน์ พร้ินต้ิง จ ำกัด
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  436         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9571 คู่มือนักแปลอำชีพ : หลักกำรแปลงำนท่ัวไปงำนวิชำกำรและงำนอำชีพ              สิทธำ พินิจภูวดล.                                                                               2542 1 นำนมีบุ๊คส์

9572 โคลงโลกนิติ : ฉบับถอดควำม - 2542 1 ดวงแก้ว

9573 งำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหำวิทยำลัย คร้ังท่ี 2, 1-3 ธันวำคม 2542 ณ มหำวิทยำ...                      มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 2542 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

9574 เงินตรำในประเทศไทย สุจิตรำ มำถำวร.                                                                                  2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

9575 จกเมืองลองของดีเมืองแป้ : สรุปรำยงำนกำรอบรมโครงกำรส่งเสริมกรประกอบอำชีพทอ... - 2542 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

9576 จดหมำยจำกเมืองไทย โบต๋ัน.                                                                                              2542 2 ชมรมเด็ก

9577 จรำจรท่ีรัก สุพิน วิริยะพงศ์พำนิช.                                                                         2542 1 ต้นอ้อ 1999

9578 จริยวีรชน อุนสุยอัน.                                                                                         2542 1 ต้นอ้อ 1999

9579 จำรึกสยำม ชำลี เอียมกระสินธ์ุ.                                                                             2542 1 ต้นอ้อ 1999

9580 จินตวรรณคดีไทย เปล้ือง ณ นคร.                                                                                  2542 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

9581 จุฬำตรีคูณ พนมเทียน 2542 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

9582 เจ้ำนำยในรำชวงศ์จักรี วุฒิชัย มูลศิลป์.                                                                                  2542 6 2020 เวิลด์ มีเดีย

9583 ช้ำงรำชพำหนะ - 2542 2 โครงกำรสืบสำนมรดกวัฒนธรรมไทย

9584 ช่ำงสิบหมู่ : ศิลปกรรมไทยโบรำณ อุไร สิงห์ไพบูลย์พร.                                                                           2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

9585 ชำยชำวสยำม เอนก นำวิกมูล. 2542 1 แสงดำว

9586 ชีวประวัตินักดนตรีไทยในอดีต มณเฑียร ศุภลักษณ์.                                                                           2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

9587 ชีวิตท่ีเลือกไม่ได้ : อัตชีวประวัติของผู้ท่ีเกิดในแผ่นดิน กรุณำ กุศลำสัย 2542 1 แม่ค ำผำง

9588 ชีวิตและผลงำนของจิตรกรและประติมำกรตะวันตก   วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ.                                                                                 2542 1 ต้นอ้อ 1999

9589 ดินแดนแห่งแสงตะวัน : บันทึกควำมทรงจ ำจำกำรเดินทำงในดินแดนตะวันออก          วิลเล่ียม, เจ้ำชำยแห่งสวีเดน.                                                            2542 2 กองวรรณกรรมและประวัติศำสตร์ 

9590 แด่...เร็กซ์ หุ่นยนต์พ่อค่ำเร่ นพดล เวชสวัสด์ิ.                                                                                2542 1 เซ็นเตอร์ ดิสคัฟเวอรี

9591 ไดโนเสำร์สูญพันธ์ุ นพดล เวชสวัสด์ิ.                                                                                2542 1 เซ็นเตอร์ ดิสคัฟเวอรี

9592 ต ำนำนบรรพชน มำลำ ค ำจันทร์.                                                                                  2542 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  437         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9593 ถนนสู่กำรอ่ำน - 2542 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

9594 ทรงพระผนวช - 2542 1 โครงกำรสืบสำนมรด ำวัฒนธรรมไทย

9595 ทฤษฎีเบ้ืองต้นแห่งวรรณคดี เจตนำ นำควัชระ. 2542 1 ศยำม

9596 ทศชำติค ำฉันท์ : เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บุญเตือน ศรีวรพจน์.                                                                            2542 3 กรมศิลปำกร

9597 ทศพิธรำชธรรม ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยำ.                                                                 2542 1 ต้นอ้อ 1999

9598 ทองแดงกับสีนิล อ ำนำจ เย็นสบำย, 2490- 2542 1 บริษัท ต้นอ้อ 1999 จ ำกัด

9599 ทำรกช่ัวนิรันดร์ นพดล เวชสวัสด์ิ.                                                                                2542 1 เซ็นเตอร์ ดิสคัฟเวอรี

9600 ท้ำวทองกีบม้ำ : รำชินีขนมไทยและบุคคลส ำคัญในประวัติศำสตร์อยุธยำ              มำนพ ถนอมศรี.                                                                                 2542 1 ต้นอ้อ 1999

9601 ทิวำถวิล พนมเทียน 2542 1 ณ บ้ำนวรรณกรรม

9602 ท่ีระลึกพิธีประกำศเกียรติคุณครูภำษำไทยดีเด่น ประจ ำปี … ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ.                                                                  2542 2 ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ

9603 เทคนิคกำรเขียนและผลิตต ำรำ - 2542 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

9604 เทคนิคกำรน ำเสนอเร่ืองด้วยวำจำ - 2542 2 สวัสดิกำรส ำนักงำน ก.พ.

9605 เทคนิคกำรอ่ำน ฉวีวรรณ คูหำภินันทน์.                                                                         2542 5 ศิลปำบรรณำคำร

9606 เทคนิคกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพ่ือควำมเข้ำใจ สมุทร เซ็นเชำวนิช.                                                                             2542 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

9607 ไทยศึกษำ - 2542 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

9608 ไทยสมัยโบรำณ : ถ่ินเดิมและน่ำนเจ้ำ วุฒิชัย มูลศิลป์.                                                                                  2542 1 ต้นอ้อ 1999

9609 ธนบัตรสยำม วิญญู บุญยงค์.                                                                                   2542 1 ต้นอ้อ 1999

9610 นกขุนทองสมองใส อ ำนำจ เย็นสบำย, 2490- 2542 1 บริษัท ต้นอ้อ 1999 จ ำกัด

9611 นักเขียนในอดีต คริส สำรคำม 2542 4 แสงดำว

9612 นิทำนก ำพร้ำ : ภำพสะท้อนชีวิตผู้ด้อยโอกำสและชำติพันธ์ุสัมพันธ์ในเขตอุษำคเนย์ตอน จำรุวรรณ ธรรมวัตร.                                                                            2542 2 โครงกำรเมธีวิจัยอำวุโส (สกว.)

9613 นิทำนคุณยำย คนธรส เฉยฉิน.                                                                                  2542 1 สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมฯ

9614 แนะให้เด็กอ่ำนบทละครเร่ืองสังข์ทอง อภัย จันทวิมล.                                                                                   2542 1 ต้นอ้อ 1999
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  438         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9615 บทกวีบันไดกระดำษ สำยพร ปัทมเรขำ.                                                                               2542 1 ต้นอ้อ 1999

9616 บทเด็กเล่น - 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

9617 บทร้อยกรองเร่ืองอัครศิลปิน อรอนงค์ ต้ังก่อเกียรติ.                                                                         2542 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

9618 บทวิจำรณ์ผู้กระท ำชีวิต สกุล บุณยทัต.                                                                                   2542 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

9619 บริกำรส่ือสำรนิเทศกับกำรพัฒนำชนบท สมจิต พรหมเทพ.                                                                               2542 2 สถำบันรำชภัฏเชียงใหม่             

9620 บันทึกกำรเสด็จพระรำชด ำเนินพระรำชทำนกระแสพระรำชด ำริเร่ืองปัญหำกำรใช้ค ำไทย                 - 2542 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9621 บำงกอกสมัยเก่ำ ชำลี เอียมกระสินธ์ุ.                                                                             2542 1 ต้นอ้อ 1999

9622 บ้ำนไร่ชำยแดน กำญจนำ นำคนันทน์.                                                                           2542 1 ต้นอ้อ 1999

9623 บึงกระเรียนกับทุ่งสมัน อ ำนำจ เย็นสบำย, 2490- 2542 1 บริษัท ต้นอ้อ 1999 จ ำกัด

9624 แบบเรียนเร็ว เล่ม 1,2,3 ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระเจ้ำบรมฯ                            2542 1 กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร

9625 ประเพณี 4 ภำค พิธีมงคลของไทย ฝ่ำยวิชำกำร 09.                                                                                2542 3 หอสมุดกลำง 09

9626 ประวัติศำสตร์กรุงธนบุรี - 2542 1 ครีเอทีฟ คอร์เนอร์

9627 ประวัติศำสตร์โลก : โลกยุคโบรำณ ยุคกลำง ยุคยุโรปครองควำมเป็นใหญ่ โลกยุคปัจจุบัน    ธนู แก้วโอภำส 2542 1 สุขภำพใจ

9628 ประวัติสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต พรหมรังสี)                                            - 2542 1 โครงกำรสืบสำนมรด ำวัฒนธรรมไทย

9629 ปริทรรศน์วรรณกรรมพุทธศำสนำ - 2542 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9630 ปริศนำกวีผะหมี : กรณีศึกษำอ ำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร นรำวดี พันธ์ุนรำ. 2542 10 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

9631 ปลำยทำงท่ีนรก เชส, เจมส์ แฮดลีย์ 2542 1 มติชน

9632 ปลูกฝันไว้ในแผ่นดิน บำเกดำโน่, ลูเซีย 2542 1 ฟ้ำอภัย

9633 ป่ำระบัด สัตว์สลวย คมทวน คันธนู.                                                                                   2542 1 2020 เวิลด์ มีเดีย

9634 ปีศำจในชุดอวกำศ นพดล เวชสวัสด์ิ.                                                                                2542 1 เซ็นเตอร์ ดิสคัฟเวอรี

9635 เปตอง อรุณรุ่ง 2542 1 ดับเบ้ิลนำยน์ พร้ินต้ิง

9636 แปรพักตร์ นพดล เวชสวัสด์ิ.                                                                                2542 1 เซ็นเตอร์ ดิสคัฟเวอรี
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  439         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9637 ผลงำนวิจัยของอำจำรย์นักวิจัยและนักศึกษำสถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนำ...             - 2542 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

9638 ผู้ร้ำยบำงกอก ชำลี เอียมกระสินธ์ุ.                                                                             2542 1 ต้นอ้อ 1999

9639 ผู้ร้ำยสมัยคุณปู่ ชำลี เอียมกระสินธ์ุ.                                                                             2542 1 ต้นอ้อ 1999

9640 พจนำนุกรมไทย-อังกฤษ วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม.                                                                          2542 1 รวมสำส์น (1977)

9641 พจนำนุกรมหัตถกรรมพ้ืนบ้ำนภำคกลำง วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ.                                                                                 2542 2 ต้นอ้อ 1999

9642 พจนำนุกรมหัตถกรรมพ้ืนบ้ำนภำคใต้ วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ.                                                                                 2542 2 ต้นอ้อ 1999

9643 พจนำนุกรมหัตถกรรมพ้ืนบ้ำนภำคเหนือ วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ.                                                                                 2542 2 ต้นอ้อ 1999

9644 พจนำนุกรมหัตถกรรมพ้ืนบ้ำนภำคอีสำน วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ.                                                                                 2542 2 ต้นอ้อ 1999

9645 พระเจ้ำเก้ำล้ำนล้ำนช่ือ นพดล เวชสวัสด์ิ.                                                                                2542 1 เซ็นเตอร์ ดิสคัฟเวอรี

9646 พระนครศรีอยุธยำ : มรดกไทย มรดกโลก มำลี แดงดอกไม้.                                                                                2542 1 แสงปัญญำเลิศ

9647 พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำฯ กับภำพยนต์ โดม สุขวงศ์.                                                                                      2542 1 ต้นอ้อ 1999

9648 พระมหำกษัตริย์กับภำษำและวรรณกรรม ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยำ.                                                                 2542 1 ต้นอ้อ 1999

9649 พระรำชวังโบรำณ นงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ.                                                                         2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

9650 พระอภัยมณี. 1 - 2542 1 โรงพิมพ์ดอกเบ้ีย

9651 พ่อมดมือเพลิง นพดล เวชสวัสด์ิ.                                                                                2542 1 เซ็นเตอร์ ดิสคัฟเวอรี

9652 พักย้ิม. 2 สรจักร ศิริบริรักษ์ 2542 1 ฟิวเจอร์ พับบลิชช่ิง

9653 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย วรำภรณ์ เผือกเล็ก.                                                                             2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

9654 พ้ืนฐำนกำรอ่ำนวรรณคดีไทย เก้ือพันธ์ุ นำคบุปผำ.                                                                            2542 2 ต้นอ้อ 1999

9655 พูดจำภำษำดอกไม้ ประยอม ซองทอง.                                                                             2542 1 ต้นอ้อ 1999

9656 ฟังอย่ำงไรจะได้ยิน ไสว บุญมำ.                                                                                       2542 1 โรงพิมพ์กำรศำสนำ

9657 ภำพยนตร์กับกำรเมือง ชำญวิทย์ เกษตรศิริ.                                                                            2542 1 ภูมิปัญญำ

9658 ภำษำของเรำ. ชุดท่ี 2 จ ำนงค์ ทองประเสริฐ.                                                                          2542 1 ต้นอ้อ 1999
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  440         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9659 ภำษำไทยไขขำน จ ำนงค์ ทองประเสริฐ.                                                                          2542 8 ต้นอ้อ 1999

9660 ภำษำไทยนอกจอ อนันต์ เหล่ำเลิศวรกุล.                                                                          2542 2 นำนมีบุ๊คส์

9661 ภำษำไทยในชีวิตประจ ำวัน ประยอม ซองทอง.                                                                             2542 1 ต้นอ้อ 1999

9662 ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำรและกำรสืบค้น สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต.                                                                       2542 1 เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคช่ัน

9663 ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำรและสืบค้น   - 2542 1 เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคช่ัน

9664 ภำษำไทยวันน้ี เล่ม 3 ส ำนวนไทยในกำรส่ือสำร ฐะปะนีย์ นำครทรรพ.                                                                           2542 2 กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร

9665 ภำษำไทยวันน้ี เล่ม 4 กระทรวงศึกษำธิกำร กรมวิชำกำร.                                                     2542 2 กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 

9666 ภำษำไทยวันน้ี เล่ม 5 สมพร จำรุนัฏ.                                                                                    2542 2 กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 

9667 ภำษำวรรณนำ : วิวัฒน์และวิบัติของภำษำไทย เปล้ือง ณ นคร.                                                                                  2542 1 ข้ำวฟ่ำง

9668 ภำษำศำสตร์เบ้ืองต้น จินดำ เฮงสมบูรณ์.                                                                              2542 3 สุวีริยำสำส์น

9669 ภูมิปัญญำบูรณำกำร ยุค ศรีอำริยะ.                                                                                    2542 1 โครงกำรวิถีทรรศน์

9670 ภูมิศำสตร์สุนทรภู่ กำญจนำคพันธ์ุ.                                                                                  2542 1 ต้นอ้อ 1999

9671 มรดกโลกในประเทศไทย ณัฐวุฒิ.                                                                                            2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

9672 มรดกศิลปกรรมพ้ืนบ้ำน วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ.                                                                                 2542 1 ต้นอ้อ 1999

9673 มรดกใหม่จำกลุ่มน้ ำสะแกกรัง : สำรคดีประวัติศำสตร์โบรำณคดี พลำดิศัย สิทธิธัญกิจ.                                                                          2542 1 ต้นอ้อ 1999

9674 เม่ือเร่ิมปฏิรูปกำรศึกษำในสมัยรัชกำลท่ี 5 - รัชกำลท่ี 7 วุฒิชัย มูลศิลป์.                                                                                  2542 1 2020 เวิลด์ มีเดีย

9675 ไม่แน่นอน...น่ันแหละแน่นอน จตุพล ชมภูนิช 2542 1 บุ๊คแบงก์

9676 ยอดเศวตฉัตร วิจิตรวำทกำร, หลวง, 2441-2505. 2542 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

9677 ยอร์ช เซเดส์กับตะวันออกศึกษำ : รวมบทควำมแปล                               - 2542 3 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรฯ

9678 ยักษ์ในรำมเกียรต์ิ วิญญู บุญยงค์.                                                                                   2542 1 2020 เวิลด์ มีเดีย

9679 รังในป่ำกับบ้ำนในเมือง อ ำนำจ เย็นสบำย, 2490- 2542 1 บริษัท ต้นอ้อ 1999 จ ำกัด

9680 รับเสด็จหัวเมือง                                                                                  - 2542 2 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  441         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9681 รำชรถและรำชยำน สำโรจน์ มีวงษ์สม.                                                                               2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

9682 รำยงำนกำรศึกษำเร่ือง มรดกวัฒนธรรมไทยเบ้ิง ลุ่มแม่น้ ำป่ำสักในเขตท่ีได้รับผลกระทบ... - 2542 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถำบันรำชภัฏฯ

9683 รำษฎรบันเทิง เอนก นำวิกมูล.                                                                                  2542 1 2020 เวิลด์ มีเดีย

9684 เรือ ณัฐวุฒิ.                                                                                            2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

9685 เรือนไทย นงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ.                                                                         2542 3 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

9686 เรือพระรำชพิธี นงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ.                                                                         2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

9687 ล่ำ - 2542 1 มติชน

9688 ล่ำดำวหำง นพดล เวชสวัสด์ิ.                                                                                2542 1 เซ็นเตอร์ ดิสคัฟเวอรี

9689 ล้ำนนำ : ส่ิงแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม สุรพล ด ำริห์กุล.                                                                                 2542 2 โครงกำรสืบสำนมรดกวัฒนธรรมไทย

9690 ลำยศิลป์ไทย นงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ.                                                                         2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

9691 ลิงเกเร อ ำนำจ เย็นสบำย, 2490- 2542 1 บริษัท ต้นอ้อ 1999 จ ำกัด

9692 ลิงเจ้ำปัญญำ อ ำนำจ เย็นสบำย, 2490- 2542 1 บริษัท ต้นอ้อ 1999 จ ำกัด

9693 เล่ำนิทำนค ำกำพย์เร่ืองพระเวสสันดร อภัย จันทวิมล.                                                                                   2542 1 ต้นอ้อ 1999

9694 เล่ำเร่ืองพระอภัยมณี (พร้อมภำพประกอบ) นล นรำกร. 2542 3 รวมสำส์น (1977)

9695 เล่ำเร่ืองรำมเกียรต์ิให้เด็กฟัง อภัย จันทวิมล 2542 6 ต้นอ้อ 1999

9696 โลกทัศน์ของกลุ่มชำติพันธ์ุในประเทศไทย : ควำมเช่ือเร่ืองผีของไทยโซ่ง เรณู เหมือนจันทร์เชย.                                                                         2542 3 มหำวิทยำลัยมหิดล 

9697 โลกทัศน์เหนือลุ่มน้ ำวอลก้ำ โวรอนต์ซอฟ, วี. วี. 2542 1 ม่ิงมิตร

9698 โลกสวยฟ้ำใส คมทวน คันธนู.                                                                                   2542 2 2020 เวิลด์ มีเดีย

9699 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน ไพรถ เลิศพิริยกมล.                                                                            2542 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

9700 วรรณคดีชำดก สืบพงศ์ ธรรมชำติ.                                                                              2542 3 โอเดียนสโตร์

9701 วรรณคดีท่ีเก่ียวกับพระพุทธศำสนำ พรพรรณ  วัชรำภัย, คุณหญิง. 2542 1 มหำมกุฎรำชวิทยำลัย

9702 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดกระบ่ี  - 2542 3 กระทรวงมหำดไทย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  442         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9703 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดกำญจนบุรี - 2542 3 กระทรวงมหำดไทย

9704 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดกำฬสินธ์ุ - 2542 2 กระทรวงมหำดไทย

9705 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดฉะเชิงเทรำ - 2542 3 กระทรวงมหำดไทย

9706 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดชัยนำท - 2542 3 กระทรวงมหำดไทย

9707 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดเชียงใหม่ - 2542 2 กระทรวงมหำดไทย

9708 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดตรำด - 2542 3 กระทรวงมหำดไทย

9709 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดนครพนม - 2542 1 กระทรวงมหำดไทย

9710 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดนครรำชสีมำ - 2542 3 กระทรวงมหำดไทย

9711 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดนครสวรรค์ - 2542 3 กระทรวงมหำดไทย

9712 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดนนทบุรี - 2542 3 กระทรวงมหำดไทย

9713 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดปัตตำนี - 2542 2 กระทรวงมหำดไทย

9714 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดพิษณุโลก - 2542 3 กระทรวงมหำดไทย

9715 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดแพร่      - 2542 3 กระทรวงมหำดไทย

9716 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดมหำสำรคำม - 2542 3 กระทรวงมหำดไทย

9717 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดหนองคำย - 2542 3 กระทรวงมหำดไทย

9718 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดอ่ำงทอง - 2542 3 กระทรวงมหำดไทย

9719 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดอ ำนำจเจริญ - 2542 2 กระทรวงมหำดไทย

9720 วัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดอุตรดิตถ์ - 2542 3 กระทรวงมหำดไทย

9721 วัฒนธรรมและกำรเมืองล้ำนนำ สรัสวดี อ๋องสกุล.                                                                                2542 2 วัฒนธรรมและกำรเมืองล้ำนนำ

9722 วิเครำะห์วรรณคดีไทยโดยประเภท ปัญญำ บริสุทธ์ิ.                                                                                  2542 1 รำชบัณฑิตยสถำน

9723 วิธีเขียนรำยงำน เจริญ เจษฎำวัลย์. 2542 1 พอดี

9724 วิวัฒนำกำรยำนพำหนะทำงบกของไทย อภิโชค แซ่โค้ว.                                                                                 2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  443         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9725 วีรบุรุษจำกเมืองพิชัยพระยำพิชัยดำบหัก วลัยลักษณ์ ทรงศิริ.                                                                             2542 1 ต้นอ้อ 1999

9726 ศัพท์สุนทรภู่ ทองใบ แท่นมณี.                                                                                2542 1 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

9727 ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้ำน วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ.                                                                                 2542 1 ต้นอ้อ 1999

9728 ศิลปะกับชีวิต วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ.                                                                                 2542 1 ต้นอ้อ 1999

9729 ศิลปะกำรฟัง : วิธีปรับปรุงกำรฟังท่ีท ำงำนท่ีบ้ำนและในฃุมฃน   มอนต์โกเมอร่ี, โรเบอร์ต แอล.                                                               2542 1 สำยใจ

9730 ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย ฐำพร.                                                                                              2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

9731 ศิลปะรอบตัวเรำ น. ณ ปำกน้ ำ.                                                                                    2542 1 ต้นอ้อ 1999

9732 ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ.                                                                                 2542 1 ต้นอ้อ 1999

9733 ศิลปินแห่งชำติ ฐำพร.                                                                                              2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

9734 ศึกอินโดจีน ชำลี เอียมกระสินธ์ุ.                                                                             2542 1 ต้นอ้อ 1999

9735 สดุดีเด็ก ๆ เสฐียรโกเศศ (พระยำอนุมำนรำชธน) 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

9736 สมเด็จพระสุริโยทัย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ.                                                                             2542 1 ต้นอ้อ 1999

9737 สยำมดึกด ำบรรพ์ : ยุคก่อนประวัติศำสตร์ถึงสมัยสุโขทัย ไฮแอม, ชำร์ลส 2542 2 ริเวอร์ บุ๊คส์

9738 สังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย = Thailand : culture and society   - 2542 1 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร

9739 สังคีตนิยมว่ำด้วยดนตรีไทย เฉลิมศักด์ิ พิกุลศรี 2542 2 โอเดียนสโตร์

9740 สัพะ พะจะนะ พำสำ ไท - 2542 4 กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร

9741 สำรำนุกรมกลุ่มชำติพันธ์ุ กระเหร่ียงกะยัน สมทรง บุรุษพัฒน์. 2542 3 สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเพ่ือฯ

9742 สำรำนุกรมวัฒนธรรมไทย ภำคกลำง เล่ม 1-15 - 2542 15 มูลนิธิสำรำนุกรมวัฒนธรรมไทย

9743 สำรำนุกรมวัฒนธรรมไทย ภำคใต้ เล่ม 1-18 - 2542 18 มูลนิธิสำรำนุกรมวัฒนธรรมไทย

9744 สำรำนุกรมวัฒนธรรมไทย ภำคเหนือ เล่ม 1-15 - 2542 15 มูลนิธิสำรำนุกรมวัฒนธรรมไทย

9745 สำรำนุกรมวัฒนธรรมไทย ภำคอีสำน 15 เล่ม - 2542 15 มูลนิธิสำรำนุกรมวัฒนธรรมไทย

9746 สำรำนุกรมศัพท์ดนตรีไทย : ภำคประวัตินักดนตรีและนักร้อง ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน                 รำชบัณฑิตยสถำน.                                                                             2542 1 รำชบัณฑิตยสถำน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  444         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9747 ส ำนวนไทย. เล่ม 1 วีร์ เพ็ชรอุไร 2542 1 บุ๊คแบงก์

9748 ส่ิงมีชีวิตท่ีเรียกว่ำคน วินทร์ เลียววำริณ.                                                                               2542 1 ดับเบ้ิลนำยน์ พร้ินต้ิง

9749 สืบสำนล้ำนนำ : สำนต่อลมหำยใจของแผ่นดิน     - 2542 1 ม่ิงเมืองเนำวรัตน์กำรพิมพ์

9750 สุดยอดต ำนำนอมตะบันลือโลก โสมส่องแสง.                                                                                    2542 1 ต้นอ้อ 1999

9751 สุดยอดวิธีอ่ำนต ำรำ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์.                                                                            2542 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

9752 สุนทรภู่รอบรู้วัฒนธรรม - 2542 1 ไทยวัฒนำพำนิช

9753 สูตรส ำเร็จ...กำรเป็นวิทยำกร สำยสอำงค์ แกล้วเกษตรกรณ์.                                                               2542 1 สวัสดิกำรส ำนักงำน ก.พ.

9754 แสตมป์ไทย นงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ.                                                                         2542 2 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

9755 หญิงชำวสยำม เอนก นำวิกมูล. 2542 2 แสงดำว

9756 หนังสือคือภูมิพลังแห่งปัญญำ กระทรวงศึกษำธิกำร กรมวิชำกำร.                                                     2542 1 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

9757 หนังสือดีในรอบศตวรรษ วิทยำกร เชียงกูล 2542 1 ม่ิงมิตร

9758 หนังสืออ่ำนเพ่ิมเติมบทอำขยำนภำษำไทย ระดับประถมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร กรมวิชำกำร.                                                     2542 1 กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร

9759 หนังใหญ่ และหนังตะลุง สุจิตรำ มำถำวร 2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

9760 หมอหมำ ปิยะพันธ์ุ พันธ์ุเพ็ง 2542 1 สนุกอ่ำน

9761 หลักกำรประชำสัมพันธ์ ลักษณำ สตะเวทิน 2542 2 เฟ่ืองฟ้ำ พร้ินต้ิง

9762 หลักนักอ่ำน สมบัติ จ ำปำเงิน 2542 1 ต้นอ้อ 1999

9763 หลักภำษำไทย สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.                                                                           2542 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

9764 ห้วงรัก-เหวลึก วิจิตรวำทกำร, หลวง, 2441-2505. 2542 4 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

9765 หุ่นกระบอก นงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ.                                                                         2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

9766 อัญมณีนิยำย ส. พลำยน้อย.                                                                                   2542 1 ต้นอ้อ 1999

9767 อ่ำนหนังสือ เสพศิลปะ : ทำงแห่งพลังทำงปัญญำ นฤมิตร สอดศุข.                                                                                 2542 2 โอเดียนสโตร์

9768 อิเหนำ ลักษณวงศ์ สมุทรโฆษ นำยต ำรำ ณ เมืองใต้.                                                                          2542 1 ไทยวัฒนำพำนิช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  445         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9769 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรอ่ำนภำษำไทย หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

9770 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

9771 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

9772 เอกสำรค ำสอนวิชำภำษำไทยกับกำรส่ือสำร. GE 1043 - 2542 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

9773 เอกสำรค ำสอนวิชำภำษำไทยกับกำรส่ือสำร. GE 1043 - 2542 9 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

9774 ฮำน็อตหลุด จตุพล ชมภูนิช 2542 1 บุ๊คแบงก์

9775 25 ปี 14 ตุลำมองผ่ำนวรรณกรรมเพ่ือชีวิต ภำพโดยรวมของกวีนิพนธ์ ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ.                                                                               2541 3 คณะกรรมกำรโครงกำร 25 ปี

9776 กระบวนทัศน์วัฒนธรรมไทย : ต้นตอ เศรษฐกิจถดถอย เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ.                                                                    2541 3 ซัคเซสมีเดีย

9777 กำรเขียนสร้ำงสรรค์เชิงวำรสำรศำสตร์ ปรำณี สุรสิทธ์ิ.                                                                                   2541 1 แสงดำว

9778 กำรละเล่นและกำรเล่นจ ำอวดพ้ืนบ้ำน นิสำ เมลำนนท์.                                                                                  2541 2 โอเดียนสโตร์

9779 กำรศึกษำวิเครำะห์วรรณกรรมเร่ืองอิทธิพลกลอนอ่ำนในนิทำนค ำกลอนของสุนทรภู่ ทิพวัน บุญวีระ.                                                                                   2541 1 กองวรรณกรรมและประวัติศำสตร์

9780 เขียนแผ่นดิน เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.                                                                        2541 3 เก้ียว-เกล้ำพิมพกำร

9781 ควำมรัก ชำมำ. 2541 1 มติชน

9782 ค ำคม คำรม โก้วเล้ง - 2541 1 ช้ำวฟ่ำง

9783 ค ำคล้ำย ผจงวำด กมลเสรีรัตน์.                                                                          2541 2 สุวิรียำสำส์น

9784 เคร่ืองจักสำนไทย วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ.                                                                                 2541 2 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

9785 งำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหำวิทยำลัย คร้ังท่ี 1, 27-29 สิงหำคม 2541 ณ... มหำวิทยำลัยพำยัพ   2541 1 มหำวิทยำลัยพำยัพ   

9786 จ๊ำบ จตุพล ชมภูนิช 2541 1 บุ๊คแบงก์

9787 ฉันทศำสตร์ไทย ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.                                                                           2541 2 ต้นอ้อ 1999

9788 ชุมนุมวำทะปรำชญ์ ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.                                                                          2541 2 สุขภำพใจ

9789 เชิงสังวำส : กำมรูปในภำพเขียนตำมประเพณีท่ีมีเสียงวรรณคดีไทย                นิวัติ กองเพียร.                                                                                  2541 1 มติชน

9790 ดอกรักบำนหลังฝน อรุณรุ่ง 2541 1 ดอกหญ้ำ
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หน้าท่ี  446         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9791 ทะเล ป่ำภู และเพิงพัก พนม นันทพฤกษ์. 2541 1 ม่ิงมิตร

9792 ทำงเลือกในกำรวิจัยศิลปวัฒนธรรม : รำยงำนกำรสัมมนำวิชำกำร 10-11 กันยำยน 2541...                          มหำวิทยำลัยศรีครินทรวิโรฒ 2541 1 มหำวิทยำลัยศรีครินทรวิโรฒ

9793 ท่ีระลึกพิธีประกำศเกียรติคุณครูภำษำไทยดีเด่น ประจ ำปี … ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ.                                                                  2541 1 ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ

9794 ท่ีว่ำรัก-รักน้ัน พนม นันทพฤกษ์.                                                                               2541 2 ม่ิงมิตร

9795 เทคนิควิจัยด้ำนกำรอ่ำน สุนันทำ ม่ันเศรษฐวิทย์.                                                                        2541 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

9796 ไทยยุควัฒนธรรมทำส                - 2541 2 โครงกำรวิถีทรรศน์

9797 นักเขียนเร่ืองส้ันดีเด่น วำระครบ 100 ปี เร่ืองส้ันไทย - 2541 1 เคล็ดไทย

9798 นำฏกรรมบนลำนกว้ำง คมทวน คันธนู.                                                                                   2541 1 ม่ิงขวัญ

9799 นำฏยศำสตร์ - 2541 3 กรมศิลปำกร

9800 ในเวลำ แรค ำ ประโดยค ำ.                                                                               2541 1 รูปจันทร์

9801 บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิสมัยกรุงศรีอยุธยำ : ตอนพระรำมประชุมพล จนองคตส่ือสำร รำมเกียรต์ิ                                                                                         2541 3 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร

9802 บ่อเกิด ส ำนวนไทย ดนัย เมธิตำนนท์.                                                                                2541 6 ไททรรศน์

9803 บันทึกกวีข้ำงคลอง-คันนำยำว เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 2541 10 ห้องสมุดคุณยำย

9804 ปณิธำนกวี อังคำร กัลยำณพงศ์.                                                                           2541 1 ศยำม

9805 ประเพณี และวัฒนธรรมไทย สมชัย ใจดี.                                                                                       2541 1 ไทยวัฒนำพำนิช

9806 ประวัติวรรณคดีวิจำรณ์ไทย พ.ศ. 2325-2525 ชลดำ เรืองรักษ์ลิขิต.                                                                           2541 1 ประพันธ์สำส์น

9807 ปล้นสะท้ำนโลก - 2541 1 มติชน

9808 ปอกเปลือกวงกำรปำก. ภำค 1 จตุพล ชมภูนิช 2541 1 บุ๊คแบงก์

9809 ปักก่ิง-นครแห่งควำมหลัง. เร่ืองท่ี 1, วำรยำ รำเนฟสกำยำ     สด กูรมะโรหิต.                                                                                  2541 1 ดอกหญ้ำ

9810 ผ้ำทอพ้ืนเมืองลพบุรี สระบุรี - 2541 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถำบันรำชภัฏฯ

9811 แผ่นดินไทย แผ่นดินทอง 2 มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ.                                                                       2541 1 มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

9812 แผ่นดินอ่ืน กนกพงศ์ สงสมพันธ์ุ.                                                                          2541 1 นำคร
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หน้าท่ี  447         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9813 แผนพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมระยะท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) ของกระทรวง… กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนปลัดฯ                                      2541 5 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

9814 พจนำนุกรมไทย-อังกฤษ (ฉบับห้องสมุด) วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม.                                                                          2541 1 รวมสำส์น

9815 พระมหำชนก ภูมิพลอดุลยเดช, พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ,  2470-2541 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

9816 พระมำมลำยโศกหล้ำ เหลือสุข : พระรำชประวัติและพระรำชกรณียกิจในสมเด็จพระ… ศุภรัตน์ เลิศพำณิชย์กุล, บรรณำธิกำร 2541 6 โรงพิมพ์กรุงเทพ

9817 พระรำชพิธีสิบสองเดือน. เล่ม 2 จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ 2541 2 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

9818 พ่อม่ำยทีเด็ด กนกเรขำ. 2541 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

9819 พักย้ิม สรจักร ศิริบริรักษ์ 2541 1 ฟิวเจอร์ พับบลิชช่ิง

9820 เพียงควำมเคล่ือนไหว เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.                                                                        2541 1 เคล็ดไทย

9821 ไฟริษยำ นันทนำ วีระชน. 2541 1 หรรษำ

9822 ไฟล่ำคน - 2541 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

9823 ภำษำกับวัฒนธรรม : รำยวิชำ ท 051 บุญเกิด รัตนแสง.                                                                               2541 9 โอเดียนสโตร์

9824 ภำษำไทยธุรกิจ เอกฉัท จำรุเมธีชน.                                                                             2541 3 โอเดียนสโตร์

9825 ภำษำไทยธุรกิจ แก้วตำ กรุงวงศ์.                                                                                 2541 1 เฟิสท์ ออฟเซท

9826 ภำษำไทยวันน้ี เล่ม 1 กระทรวงศึกษำธิกำร กรมวิชำกำร.                                                     2541 1 กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 

9827 ภำษำไทยวันน้ี เล่ม 2 สมพร จำรุนัฏ.                                                                                    2541 1 กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 

9828 เมธีทะเลทรำย ชำฮ์, อิดริส. 2541 1 โครงกำรจัดพิมพ์คบไฟ

9829 เมืองโบรำณคูบัว สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2541 2 2020 เวิลด์ มีเดีย

9830 เมืองโบรำณจันเสน สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2541 2 2020 เวิลด์ มีเดีย

9831 เมืองโบรำณดงละคร สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2541 2 2020 เวิลด์ มีเดีย

9832 เมืองโบรำณศรีมโหสถ สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2541 2 2020 เวิลด์ มีเดีย

9833 เมืองโบรำณเสมำ สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2541 2 2020 เวิลด์ มีเดีย

9834 รักหลังรำชบัลลังก์ สมบัติ จ ำปำเงิน.                                                                                 2541 1 2020 เวิลด์ มีเดีย
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หน้าท่ี  448         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9835 เร่ืองเล่ำชำววัง เวนิสำ เสนีวงศ์ฯ. 2541 1 บำงกอกบุ๊ค

9836 เร่ืองส้ันญ่ีปุ่น 5 (รวมเร่ืองส้ันของดะสะอิ โอะซะมุ) อักษร-จุฬฦำ 2541 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9837 เรืองแสงดำว : รวมเร่ืองส้ันเด่นของนักเขียนดังระดับคุณภำพ - 2541 1 สมำคม

9838 ลอดลำยกัลยำ จตุพล ชมภูนิช 2541 1 บุ๊คแบงก์

9839 ลักษณะเฉพำะของภำษำไทย : กำรเขียน กำรอ่ำน กำรพูด กำรฟังและรำชำศัพท์ ผะอบ โปษะกฤษณะ, คุณหญิง.                                                         2541 1 รวมสำส์น

9840 ลักษณะภำษำไทย บรรจบ พันธุเมธำ.                                                                               2541 2 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

9841 วัฒนธรรม ศำสนำ และชำติพันธ์ุ : วิเครำะห์สังคมไทยแนวมำนุษยวิทยำ                       อมรำ พงศำพิชญ์.                                                                              2541 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9842 วัฒนธรรมกับกำรพัฒนำ : ทำงเลือกของสังคมไทย เล่ม 2 ชนเผ่ำไทยอีสำน             กระทรวงศึกษำธิกำร             2541 2 โรงพิมพ์กำรศำสนำ

9843 วัฒนธรรมเมือง สรุปกำรสัมมนำทำงวิชำกำรเร่ือง วัฒนธรรมเมือง : ชุมชนเมืองและกำร… - 2541 3 ศูนย์มนุษยสิรินธร ม.ศิลปำกร

9844 วัฒนธรรมหมู่บ้ำนไทย ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ 2541 2 สร้ำงสรรค์

9845 วันส ำคัญ บุญเติม แสงดิษฐ. 2541 1 พชรกำรพิมพ์

9846 วิถีชนบท : ถ่ินฐำนจิตวิญญำณและภูมิปัญญำของพ้ืนถ่ินไทย เปร่ือง เปล่ียนสำยสืบ 2541 1 มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกำลท่ี 9

9847 ศัพท์พลังงำน อังกฤษ-ไทย : ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน 2541 1 รำชบัณฑิตยสถำน

9848 สรุปผลกำรสัมมนำทำงวิชำกำรระดับชำติเร่ืองเงำะป่ำ กำรสัมมนำทำงวิชำกำรระดับชำติ… 2541 2 กองวรรณกรรมและประวัติศำสตร์

9849 สวนหนังสือ. ฉบับท่ี 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2541 อำจิณ จันทรัมพร 2541 1 ดอกหญ้ำ

9850 สวนหนังสือ. ฉบับท่ี 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2541 อำจิณ จันทรัมพร 2541 1 ดอกหญ้ำ

9851 สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่ำนิยมครอบครัว ศำสนำ ประเพณี พัตรำ สุภำพ.                                                                                   2541 1 ไทยวัฒนำพำนิช

9852 สำรนิพนธ์ ประเสริฐ ณ นคร ประเสริฐ ณ นคร 2541 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

9853 สำรำนุกรมกลุ่มชำติพันธ์ุ ขมุ สุวิไล เปรมศรีรัตน์.                                                                              2541 2 สหธรรมิก

9854 สำรำนุกรมกลุ่มชำติพันธ์ุ ไทยล้ือ สมใจ แซ่โง้ว. 2541 3 โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก

9855 สำรำนุกรมกลุ่มชำติพันธ์ุ ลัวะ ภัททิยำ ยิมเรวัต. 2541 3 สหธรรมิก

9856 ส ำนวนไทย ขุนวิจิตรมำตรำ (สง่ำ กำญจนำคพันธ์ุ)                                                      2541 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  449         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9857 สุนทรียภำพในภำษำไทย ดวงมน จิตร์จ ำนงค์ 2541 2 ศยำม

9858 อธิบำยส ำนวน สุภำษิตและค ำพังเพยไทย บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร์.                                                                           2541 2 ดวงกมล (2520)

9859 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรใช้ภำษำไทย หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

9860 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรใช้ภำษำไทย หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

9861 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

9862 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

9863 เฮฮำชำวใต้ มำนพ แก้วสนิท. 2541 1 บุ๊คแบงก์

9864 4 ปี นรกในเขมร นะอิโต ยำสึโกะ. 2540 1 ผีเส้ือ

9865 กำรเขียนเพ่ือกำรส่ือสำร สมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์.                                                              2540 5 โอเดียนสโตร์

9866 กำรใช้ภำษำในกฎหมำยรัฐธรรมนูญ ชำคริต อนันทรำวัน.                                                                            2540 2 โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮ้ำส์

9867 กำรเปรียบเทียบควำมเข้ำใจในกำรอ่ำนและควำมสำมำรถในกำรเขียนภำษำไทย...       ทัศพร เกตุถนอม.                                                                               2540 2

9868 กำรเปล่ียนแปลงถ้อยค ำและควำมหมำยของส ำนวนไทย ไขสิริ ปรำโมช ณ อยุธยำ.                                                                    2540 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9869 กำรล่มสลำยของสถำบันครอบครัวท่ีควำมรักไม่อำจเยียวยำ อรุณวดี อรุณมำศ.                                                                              2540 3 ดอกหญ้ำ

9870 กำรอ่ำนเพ่ือชีวิต ศิวกำนท์ ปทุมสูติ.                                                                               2540 3 ต้นอ้อ แกรมม่ี

9871 ก ำเนิดนวนิยำยในประเทศไทย วิภำ กงกะนันทน์.                                                                                2540 2 ดอกหญ้ำ

9872 เขียนด้วยปืน มนัส สัตยำรักษ์. 2540 1 มติชน

9873 คนเริงเมือง สุวรรณี สุคนธำ. 2540 2 ดอกหญ้ำ

9874 คล่ืนเหนือน้ ำ โบต๋ัน. 2540 1 ชมรมเด็ก

9875 คู่มือกำรเขียนหนังสือเสริมประสบกำรณ์ตำมควำมต้องกำรของท้องถ่ิน จักรภัทร พงศ์ภัทระ.                                                                            2540 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

9876 คู่มือเล่ำนิทำนเล่ำนิทำนอย่ำงไรให้สนุก ปรีดำ ปัญญำจันทร์ 2540 1 แพรวเพ่ือนเด็ก

9877 เงินตรำไทย-จีน โบรำณและปัจจุบัน มังกร พุทธิวุฒิกูล 2540 3 โรงพิมพ์ บ. พับลิคบิสเนสพร้ินท์

9878 แง่คิดจำกวรรณคดีและวรรณกรรม เกษม ขนำบแก้ว.                                                                                2540 7 โอเดียนสโตร์



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  450         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9879 เจ้ำจอมรัตนโกสินทร์ เวนิสำ เสนีวงศ์ฯ. 2540 1 บำงกอกบุ๊ค

9880 เจ้ำชำยน้อย แซงเต็ก-ซูเปรี, อองตวน เดอ 2540 4 ศรีสำรำ

9881 เจ้ำฟ้ำหญิงและเจ้ำหญิงแห่งกรุงสยำม ชำลี เอียมกระสินธ์ุ.                                                                             2540 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

9882 ช่วงหลังแห่งชีวิต ส. ศิวรักษ์ 2540 1 เคล็ดไทย

9883 เฌอ ดอกไม้ มิตรภำพ กำรเดินทำง สกุล อินทกุล 2540 2 โรงพิมพ์กรุงเทพ

9884 เฌอ ดอกไม้ มิตรภำพ กำรเดินทำง สกุล อินทกุล 2540 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ

9885 ด้วยหัวใจท้ังเจ็ดดวง กำลลิโค, พอล. 2540 1 ดอกหญ้ำ

9886 ดุริยำงคศำสตร์ไทย ภำควิชำกำร มนตรี ตรำโมท. 2540 3 มติชน

9887 ทำงเสือ ศิลำ โคมฉำย.                                                                                    2540 2 ม่ิงมิตร

9888 ท่ีระลึกพิธีประกำศเกียรติคุณครูภำษำไทยดีเด่น ประจ ำปี … ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ.                                                                  2540 4 ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ

9889 ธัมมวัจนโวหำรไทย ปรีชำ ช้ำงขวัญยืน.                                                                             2540 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9890 นักเขียนสยำม ส. พลำยน้อย.                                                                                   2540 1 ต้นอ้อ

9891 บทพระรำชนิพนธ์ในสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำเร่ือง ธรรมำธรรมะสงครำม มัทนะพำธำและ... มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ. 2540 1 โรงเรียนมหำวชิรำวุธ

9892 บทละครนอก พุทธเลิศหล้ำนภำลัย, พระบำทสมเด็จฯ 2540 1 บรรณำคำร

9893 บทวิจำรณ์วิถีแห่งสัจจะ สกุล บุณยทัต 2540 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

9894 บันไดเข้ำถึงศิลปะ น. ณ ปำกน้ ำ.                                                                                    2540 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

9895 บันทึกจำกลูก (ผู้) ชำย ชมัยภร แสงกระจ่ำง. 2540 1 คมบำง

9896 บำงกอกสมัยเก่ำ ชำลี เอ่ียมกระสินธ์ุ, 2461-2546 2540 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

9897 ปฏิวัติเบำๆ ศิลำ โคมฉำย.                                                                                    2540 1 ม่ิงมิตร

9898 ประชำธิปไตยบนเส้นขนำน วินทร์ เลียววำริณ.                                                                               2540 5 ดอกหญ้ำ

9899 ประชำธิปไตยบนเส้นขนำน (พิมพ์คร้ังท่ี 7) วินทร์ เลียววำริณ.                                                                               2540 2 ดอกหญ้ำ

9900 ประทีปไทยชุดภำษำและวรรณคดีไทย สมบัติ จ ำปำเงิน.                                                                                 2540 1 โอเดียนสโตร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  451         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9901 ประเพณี และวัฒนธรรมไทย สมชัย ใจดี.                                                                                       2540 1 ไทยวัฒนำพำนิช

9902 ประเพณีต่ำงๆ ของไทย เสฐียรโกเศศ (พระยำอนุมำนรำชธน)                                                       2540 1 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

9903 พจนำนุกรมค ำพ้อง อุทัย ไชยำนนท์.                                                                                 2540 3 น้ ำฝน

9904 พลำนุภำพแห่งวรรณกรรม พิทยำ ว่องกุล.                                                                                   2540 1 ดอกหญ้ำ

9905 พัฒนำกำรทำงภำษำ ศรียำ นิยมธรรม.                                                                                 2540 1 แว่นแก้ว

9906 พันธะวรรณกรรม : บทวิจำรณ์ สกุล บุณยทัต.                                                                                   2540 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

9907 เพลงปฏิพำกย์ : บทเพลงแห่งปฏิภำณของชำวบ้ำนไทย สุกัญญำ ภัทรำชัย.                                                                              2540 3 แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9908 ภำษำกับกำรพัฒนำควำมคิด ณรงค์ ม่ันเศรษฐวิทย์.                                                                          2540 1 โอเดียนสโตร์

9909 ภำษำกับกำรส่ือสำร (ฉบับปรับปรุง) มหำวิทยำลัยศิลปกร คณะอักษรศำสตร์.                                                   2540 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร

9910 ภำษำไทยธุรกิจ พิศเพลิน สงวนพงศ์.                                                                           2540 3 วัชรินทร์กำรพิมพ์

9911 ภำษำไทยเพ่ือกำรอำชีพ 1 ทิพวรรณ หอมพูล.                                                                             2540 3 วังอักษร

9912 ภำษำในสังคมไทย : ควำมหลำกหลำย กำรเปล่ียนแปลง และกำรพัฒนำ อมรำ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ.                                                                         2540 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9913 ภำษำวรรณนำ : วิวัฒน์และวิบัติของภำษำไทย เปล้ือง ณ นคร.                                                                                  2540 2 ข้ำวฟ่ำง

9914 ภูมิศำสตร์สุนทรภู่ กำญจนำคพันธ์ุ.                                                                                  2540 1 ต้นอ้อ

9915 มรดกของชำติ เล่ม 7 ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 2540 2 ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

9916 มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชำติ คร้ังท่ี 12, 9-15 พฤศจิกำยน 2540 จังหวัดชลบุรี               - 2540 1 โรงพิมพ์กำรศำสนำ

9917 มำตรฐำนโครงสร้ำงตัวอักษรไทย : ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน                      - 2540 5 อรุณกำรพิมพ์

9918 รวมบทควำมวิชำกำรเก่ียวกับภำษำไทย สุริยำ รัตนกุล.                                                                                    2540 3 มหำวิทยำลัยมหิดล

9919 ระบบกำรบริหำร-กำรจัดกำรวัฒนธรรม : ควำมหมำย องค์ประกอบระบบ กระบวนกำร... - 2540 1 ส ำนักโบรำณคดีและพิพิธภัณฑสถำน

9920 รูปแบบกำรสอนควำมเข้ำใจในกำรอ่ำน ประทีป แสงเป่ียมสุข.                                                                          2540 3 โอเดียนสโตร์

9921 เร่ืองเล่ำชำววัง เวนิสำ เสนีวงศ์ฯ. 2540 1 บำงกอกบุ๊ค

9922 ล่องไพร ตอน ทำงช้ำงเผือก น้อย อินทนนท์ 2540 1 กระท่อม ป.ล.



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  452         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9923 ล่องไพร ตอน มนุษย์หิมพำนต์ น้อย อินทนนท์ 2540 1 กระท่อม ป.ล.

9924 ล่องไพร ตอน วิมำนฉิมพลี น้อย อินทนนท์ 2540 2 กระท่อม ป.ล.

9925 ลับคมภำษำ สุมำลี วีระวงศ์.                                                                                   2540 3 ต้นอ้อ แกรมม่ี

9926 ลิเกไทย พลำดิศัย สิทธิธัญกิจ.                                                                          2540 2 ไทยวัฒนำพำนิช

9927 ลูกแก้ว เมียขวัญ ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. 2540 1 มติชน

9928 วรรณกรรม ฟ.ฮีแลร์ : ปกิณกะ ฮีแลร์, ฟ., ค.ศ. 1881- 2540 1 โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ

9929 วรรณกรรม ฟ.ฮีแลร์ : พระยำโกศำปำนไปฝร่ังเศส ฮีแลร์, ฟ., ค.ศ. 1881- 2540 1 โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ

9930 วรรณกรรมสมัยอยุธยำ เล่ม 1 กรมศิลปำกร กองวรรณกรรมและฯ                                  2540 1 กรมศิลปำกร

9931 วัฒนธรรมกับกำรพัฒนำ : ทำงเลือกของสังคมไทย          กระทรวงศึกษำธิกำร 2540 2 โรงพิมพ์กำรศำสนำ

9932 วัฒนธรรมภำษำไทย ส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ.                                                  2540 2 โรงพิมพ์ขวนพิมพ์

9933 วำทะฮ่องเต้ พระเจ้ำคังซี หรือพระเจ้ำเซ่ิงจู่ แห่งรำชวงศ์ชิง                         - 2540 2 ชุมศิลป์ธรรมดำ

9934 ว่ำยเว้ิงวรรณคดี ล้อม เพ็งแก้ว.                                                                                    2540 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

9935 วิถีไทย : กำรท่องเท่ียวทำงวัฒนธรรม ชำญวิทย์ เกษตรศิริ.                                                                            2540 1 โครงกำรวิถีทรรศน์

9936 วิพำกษ์กำรใช้ภำษำไทย : รวมบทควำมจำกคอลัมน์ ปำกกำขนนกสังเกตภำษำ...            ปรีชำ ช้ำงขวัญยืน.                                                                             2540 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9937 วิวัฒนำกำรวรรณคดีไทย วัชรี รมยะนันทน์.                                                                                2540 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9938 สร้อยทอง นิมิตร ภูมิถำวร 2540 1 บรรณกิจ

9939 สวนหนังสือ. ฉบับท่ี 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2540 อำจิณ จันทรัมพร 2540 1 ดอกหญ้ำ

9940 สวนหนังสือ. ฉบับท่ี 24 กันยำยน พ.ศ. 2540 อำจิณ จันทรัมพร 2540 1 ดอกหญ้ำ

9941 สวนหนังสือ. ฉบับท่ี 25 ตุลำคม พ.ศ. 2540 อำจิณ จันทรัมพร 2540 1 ดอกหญ้ำ

9942 สำรำนุกรมกลุ่มชำติพันธ์ุ ก๊อง (อุก๋อง) มยุรี ถำวรพัฒน์. 2540 3 สหธรรมิก

9943 สำรำนุกรมกลุ่มชำติพันธ์ุ ไทยโซ่ง สมทรง บุรุษพัฒน์. 2540 3 สหธรรมิก

9944 สำรำนุกรมกลุ่มชำติพันธ์ุ เม่ียน (เย้ำ) ณัฏฐวี ทศรฐ. 2540 3 สหธรรมิก
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  453         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9945 ส ำนวนไทยใช้ให้เป็น ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.                                                                          2540 2 ทฤษฎี

9946 ส ำนวนอังกฤษและส ำนวนไทยท่ีมีควำมหมำยคล้ำยคลึงกัน รัชนี ซอโสตถิกุล 2540 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9947 สุภำษิตสำกล อุทัย ไชยำนนท์.                                                                                 2540 2 น้ ำฝน

9948 เส้นทำงนักประพันธ์ : บทบันทึกควำมคิดเห็นต่อนักเรียนและหนังสือ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 2540 1 สำมัญชน

9949 หนังสือและส่ือเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้                       กระทรวงศึกษำธิกำร.                                                                           2540 2 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

9950 หน่ึงทรำยมณี ศิวกำนท์ ปทุมสูติ 2540 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

9951 หลักกำรพูด ลักษณำ สตะเวทิน 2540 2 เฟ่ืองฟ้ำ พร้ินต้ิง

9952 หลักนิเทศศำสตร์ ปรมะ สตะเวทิน 2540 2 ภำพพิมพ์

9953 หลักภำษำไทย สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.                                                                           2540 1 ไทยวัฒนำพำนิช

9954 หลักรำชำศัพท์ ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.                                                                          2540 2 ทฤษฎี

9955 เหนือจอมพลยังมีจอมคน สุวัฒน์ วรดิลก.                                                                                   2540 1 ม่ิงมิตร

9956 อดิสูตผจญภัย โฮเมอร์. 2540 1 กฤษฎำญชลี

9957 อธิษฐำน วินิตำ ดิถียนต์, คุณหญิง, 2492- 2540 1 ดอกหญ้ำ

9958 อ่ำนอย่ำงไรและเขียนอย่ำงไรฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน 2540 4 รำชบัณฑิตยสถำน

9959 อีสปค ำกลอน ฉลอง ศุภกำร 2540 1 ตะวันส่อง

9960 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรอ่ำนภำษำไทย หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

9961 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช           2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

9962 3 กวีรัตนโกสินทร์ 3 ศิลปินแห่งชำติ ล ำแพน นิมตำยำ.                                                                               2539 1 มิติใหม่

9963 กำรใช้ "กระ" และ "กะ" พร้อมควำมหมำย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน.                                                                             2539 2 รำชบัณฑิตยสถำน

9964 กำรอ่ำนเพ่ือชีวิต กัลยำ ยวนมำลัย.                                                                                2539 5 โอเดียนสโตร์

9965 ข้ึนอยู่กับดินฟ้ำอำกำศ ประภัสสร เสวิกุล 2539 1 ดอกหญ้ำ

9966 ขุนศึก ไม้ เมืองเดิม 2539 1 บำงหลวง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  454         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9967 คือรักและหวัง วัฒน์ วรรลยำงกูร.                                                                               2539 3 ม่ิงมิตร

9968 จงเป็นอำทิตย์เม่ืออุทัย ทวีปวร.                                                                                             2539 1 ม่ิงมิตร

9969 จะน ำทำงเคียงข้ำงท้ังชีวำ โสภร วงศ์สวรรค์ 2539 1 ชมรมผู้ปกครองเด็กกลุ่มอำกำรดำวน์

9970 เฉลิมพระเกียรติกำญจนำภิเษก พลำดิศัย สิทธิธัญกิจ 2539 1 บันทึกสยำม

9971 ชีวิตท่ีเลือกไม่ได้ นิคม เขำลำด.                                                                                    2539 1 ณ คม

9972 เชิงอรรถวัฒนธรรม ชูศักด์ิ ภัทรกุลวณิชย์.                                                                          2539 2 มติชน

9973 ตัวเอก ณรงค์ จันทร์เรือง.                                                                              2539 1 ดอกหญ้ำ

9974 ทรำยสีเพลิง ปิยะพร ศักด์ิเกษม. 2539 2 ดอกหญ้ำ

9975 ทักษะกำรเขียนภำษำไทย ดวงใจ ไทยอุบุญ.                                                                               2539 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9976 ทิศทำงวัฒนธรรมไทย : รวมบทควำมและรำยงำนกำรอภิปรำยจำกกำรสัมมนำ...         - 2539 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9977 ท่ีระลึกพิธีประกำศเกียรติคุณครูภำษำไทยดีเด่น ประจ ำปี … ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ.                                                                  2539 4 ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ

9978 เทคนิคกำรเขียนกำรเล่ำนิทำนส ำหรับเด็ก วิไล มำศจรัส.                                                                                     2539 1 มิติใหม่

9979 เทคนิคกำรส่ือควำมหมำย นวลนิตย์ ยวงตระกูล.                                                                           2539 3 ศูนย์ส่งเสริมอำชีวะ

9980 นิทำนส ำหรับเด็ก : เด็กเขียนให้เด็ก กัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสฯ 2539 3 วัฒนำพำนิช

9981 แนวทำงกำรประเมินคุณค่ำวรรณคดีในวรรณคดีวิจำรณ์ เยอรมัน ฝร่ังเศส และอังกฤษ… เจตนำ นำควัชระ.                                                                                2539 1 โอเดียนสโตร์

9982 ในรำชส ำนักสยำม ชำลี เอียมกระสินธ์ุ.                                                                             2539 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

9983 ในห้วงรัก : เร่ืองรักของ 10 นักประพันธ์เอก - 2539 2 ม่ิงมิตร

9984 ปกิณกะกำรดนตรีและเพลงไทย สมบัติ จ ำปำเงิน.                                                                                 2539 2 ต้นอ้อ แกรมม่ี

9985 ปทำนุกรมส ำนวนสุภำษิตและค ำพังเพยไทย บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร์.                                                                           2539 2 เอส แอนด์ เค บุคส์

9986 ประเพณีเก่ียวกับชีวิตแต่งงำน เสฐียรโกเศศ. 2539 1 ศยำม

9987 ประเพณีเน่ืองในกำรเกิด เสฐียรโกเศศ. 2539 1 ศยำม

9988 ประเพณีเน่ืองในกำรสร้ำงบ้ำนปลูกเรือน เสฐียรโกเศศ. 2539 1 ศยำม
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  455         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

9989 ประเพณีพิธีมงคลไทย กองวิชำกำร 09.                                                                                2539 2 หอสมุดกลำง 09

9990 ประวัตินักเขียนไทย เล่ม 3 ทองเพียร สำรมำศ.                                                                             2539 1 กรมศิลปำกร

9991 ประสำไทย นิคม เขำลำด.                                                                                    2539 3 ณ คม

9992 ปลำยนำฟ้ำเขียว วัฒน์ วรรลยำงกูร.                                                                               2539 1 ม่ิงมิตร

9993 พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2525 รำชบัณฑิตยสถำน.                                                                             2539 8 อักษรำเจริญทัศน์

9994 พจนำนุกรมฉบับคึกฤทธ์ิ คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538.                                         2539 1 สยำมรัฐ

9995 พจนำนุกรมท่องเท่ียวไทย-จีน ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.                                                                         2539 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9996 พจนำนุกรมไทย-จีน (ฉบับอธิบำย 2 ภำษำ) เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ.                                                                           2539 2 รวมสำส์น

9997 พจนำนุกรมศัพท์ล้ำนนำเฉพำะค ำท่ีปรำกฏในใบลำน อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.                                                                          2539 1 สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์

9998 พระนำงเรือล่ม : อัครมเหสีผู้เป็นท่ีอำลัยรักย่ิงของพระพุทธเจ้ำหลวง กันยำบดี 2539 1 แบลคเมจิก

9999 พระมหำกรุณำธิคุณ ต่อภำษำ วรรณกรรม และห้องสมุด กระทรวงศึกษำธิกำร กรมศิลปำกร.                                                         2539 1 กรมศิลปำกร กระทรวงศึกษำธิกำร

10000 พระยำอนุมำนรำชธน "เสฐียรโกเศศ" -พ่อของลูก สมจัย อนุมำนรำชธน.                                                                          2539 1 แม่ค ำผำง

10001 พระลอ นำยต ำรำ ณ เมืองใต้.                                                                          2539 1 ไทยวัฒนำพำนิช

10002 พระองค์คืออัครศิลปิน ถวัลย์ มำศจรัส.                                                                                  2539 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

10003 พันหน่ึงอำหรับรำตรี : มหำอมตะนิทำนท่ีเป็นละคร - 2539 2 น้ ำฝน

10004 พิจิก วีรวัฒน์ กนกนุเครำะห์. 2539 1 ดอกหญ้ำ

10005 พ้ีชยักษ์ ดำห์ล, โรอัลด์ 2539 1 ผีเส้ือ

10006 พ้ืนฐำนวัฒนธรรมไทย - 2539 2 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

10007 พ้ืนฐำนวัฒนธรรมไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่) ณรงค์ เส็งประชำ.                                                                               2539 1 โอเดียนสโตร์

10008 เพลงไทยตำมนัยประวัติ ครูเงิน.                                                                                             2539 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

10009 เพลิงรักเพลิงแค้น เริงศักด์ิ ก ำธร. 2539 1 บำงหลวง

10010 เพลิงสุขใจ ศรีเฉลิม สุขประยูร 2539 1 ผดุงศึกษำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  456         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10011 ภำพถ่ำยประวัติศำสตร์กรุงเทพฯ ย้อนยุค เทพชู ทับทอง.                                                                                  2539 1 วัชรินทร์กำรพิมพ์

10012 ภำษำของเรำ จ ำนงค์ ทองประเสริฐ.                                                                          2539 8 ต้นอ้อ แกรมม่ี

10013 ภำษำของเรำ. ชุดท่ี 1 จ ำนงค์ ทองประเสริฐ.                                                                          2539 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

10014 ภำษำไทย 2          - 2539 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10015 ภำษำไทย 3 สุปรำณี ดำรำฉำย.                                                                              2539 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10016 ภำษำไทย 4           - 2539 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10017 ภำษำไทยเรำน้ีมีท ำนอง : โครงกำรสืบทอดท ำนองไทย  กระทรวงศึกษำธิกำร     2539 2 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

10018 มรดกของชำติ เล่ม 6 ส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ 2539 2 ส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของฯ

10019 เย่ียมวิมำน ว. วินิจฉัยกุล 2539 3 ดอกหญ้ำ

10020 ร.5 กับกรุงสยำม ชำลี เอียมกระสินธ์ุ.                                                                             2539 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

10021 รวมเรียงควำมของ ศศิวิมล ทุติยบรรพ ล ำดับสอง ศศิวิมล 2539 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ

10022 รักภำษำ นววรรณ พันธุเมธำ.                                                                             2539 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10023 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองวิเครำะห์กำรใช้ค ำและกำรแปรของภำษำของคนสำมระดับอำยุใน...         สุวัฒนำ เล่ียมประวัติ.                                                                           2539 1 รงพิมพ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร

10024 รำยงำนกำรสัมมนำท้องถ่ินนิยมและภูมิภำคนิยมกับสังคมและกำรเมืองไทย 10 พฤศจิกำยน    สถำบันนโยบำยศึกษำ 2539 1 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

10025 ล่องไพร ตอน เมืองลับแล มดแดง พรำยตะเคียน น้อย อินทนนท์ 2539 1 กระท่อม ป.ล.

10026 ลอร์ดจิม คอนรำด, โจเซฟ.                                                                               2539 1 สมิต

10027 วรรณกรรมในชีวิต : ชีวิตในวรรณกรรม ธเนศ อำภรณ์สุวรรณ.                                                                          2539 4 ม่ิงมิตร

10028 วรรณกรรมวิจำรณ์ ธัญญำ สังขพันธำนนท์.                                                                        2539 2 นำคร

10029 วรรณกรรมสมัยธนบุรี กรมศิลปำกร กองวรรณกรรมและฯ                                  2539 3 กรมศิลปำกร

10030 วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 3 สังคีติยวงศ์ (หมวดศำสนจักร)                กรมศิลปำกร กองวรรณกรรมและฯ                                  2539 1 กรมศิลปำกร

10031 วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 4 ชินกำลมำลีปกรณ์ (หมวดศำสนจักร)                     กรมศิลปำกร กองวรรณกรรมและฯ                                  2539 1 กรมศิลปำกร

10032 แว่นวรรณกรรม บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล.                                                            2539 2 อัมรินทร์รินท์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  457         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10033 ศัพท์สัมพันธ์ทำงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษำธิกำร             2539 1 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

10034 ศิลปะกำรใช้ภำษำ สุจริต เพียรชอบ.                                                                                2539 2 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

10035 ศิลปินแห่งชำติ พุทธศักรำช 2538 จิตต์ จงม่ันคง.                                                                                   2539 1 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

10036 สงกรำนต์ใน 5 ประเทศ : กำรเปรียบเทียบทำงวัฒนธรรม          - 2539 4 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

10037 สมบัติกวีชุดอิเหนำ ศุภร บุนนำค.                                                                                     2539 2 เคล็ดไทย

10038 สวนหนังสือ. ฉบับท่ี 21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2539 อำจิณ จันทรัมพร 2539 1 ดอกหญ้ำ

10039 สวนหนังสือ. ฉบับท่ี 22 กันยำยน พ.ศ. 2539 อำจิณ จันทรัมพร 2539 1 ดอกหญ้ำ

10040 สะท้อนวัฒนธรรมไทย เล่ม 2 คอร์สเนอร์, วิลเรียม เจ.                                                                        2539 2 กระทรวงศึกษำธิกำร

10041 สังคมไทยในกระแสกำรเปล่ียนแปลง นิธิ เอียวศรีวงศ์.                                                                                 2539 4 คณะกรรมกำรเผยแพร่และส่งเสริมฯ

10042 สำรำนุกรมวัฒนธรรมไทย ภำคกลำง ฉบับต้นแบบ - 2539 2 อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง

10043 สำรำนุกรมวัฒนธรรมไทย ภำคใต้ ฉบับต้นแบบ - 2539 2 อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง

10044 สำรำนุกรมวัฒนธรรมไทย ภำคเหนือ ฉบับต้นแบบ - 2539 2 อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง

10045 สำรำนุกรมวัฒนธรรมไทย ภำคอีสำน ฉบับต้นแบบ - 2539 3 อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง

10046 ส ำนวนอังกฤษและส ำนวนไทยท่ีมีควำมหมำยคล้ำยคลึงกัน รัชนี ซอโสตถิกุล.                                                                               2539 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10047 ส่ือส่องวัฒนธรรม กำญจนำ แก้วเทพ.                                                                              2539 3 มูลนิธิภูมิปัญญำ

10048 หลักนักเขียน(พิมพ์คร้ังท่ี 2) สมบัติ จ ำปำเงิน. 2539 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

10049 หลักนักเขียน(พิมพ์คร้ังท่ี 4) สมบัติ จ ำปำเงิน.                                                                                 2539 2 ต้นอ้อ แกรมม่ี

10050 หลักนักอ่ำน สมบัติ จ ำปำเงิน.                                                                                 2539 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

10051 หลักภำษำไทย : อักขรวิธี วจีวิภำค วำกยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์                   อุปกิตศิลปสำร, พระยำ.                                                                       2539 1 ไทยวัฒนำพำนิช

10052 หัวใจทอง ป่ิน มำลำกุล, ม.ล., 2446-2538. 2539 1 บรรณกิจเทรดด้ิง

10053 อำณำจักรของเฮนร่ี เจมส์ อำนันท์ชนก พำนิชพัฒน์ 2539 2 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลั

10054 อ่ำนถูก-สะกดถูก ค ำ-ควำมหมำย-ประโยค วรำภรณ์ บ ำรุงกุล.                                                                               2539 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  458         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10055 อ่ำนอย่ำงมีเชิงช้ันวิจำรณ์อย่ำงมีเชิงศิลป์ ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ.                                                                               2539 1 ดอกหญ้ำ

10056 อำเพศก ำสรวล วินทร์ เลียววำริณ. 2539 1 ดอกหญ้ำ

10057 อิทธิพลของวรรณคดีต่ำงประเทศต่อวรรณคดีไทย เกษม ขนำบแก้ว.                                                                                2539 2 โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮ้ำส์

10058 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรอ่ำนภำษำไทย. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10059 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10060 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

10061 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำไทย 5-กำรอ่ำน. หน่วยท่ี 11-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

10062 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำไทย 5-กำรอ่ำน. หน่วยท่ี 1-5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

10063 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำไทย 5-กำรอ่ำน. หน่วยท่ี 6-10 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

10064 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำไทย 6 (กำรเขียนส ำหรับครู). หน่วยท่ี 9-15                  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10065 เอกสำรค ำสอนวิชำศิลปวัฒนธรรมไทย = SS 1112 Thai art and culture             แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย.                                                                        2539 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

10066 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ ท 035 วรรณกรรมท้องถ่ิน พรทิพย์ ซังธำดำ.                                                                               2539 1 สุวีริยำสำส์น

10067 กำรใช้ภำษำไทย 1     - 2538 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

10068 กำรใช้ภำษำไทยเพ่ือกำรอำชีพ 2 ทิพวรรณ หอมพูล.                                                                             2538 3 วังอักษร

10069 กำรเตรียมเพ่ือกำรพูดและกำรเขียน ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์ 2538 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

10070 กำรวัฒนธรรมศึกษำ : กระบวนกำรบริหำรและจัดกำรวัฒนธรรม กระทรวงศึกษำธิกำร 2538 1 -

10071 กำรศึกษำเบ้ืองต้นของวัฒนธรรมท้องถ่ินจังหวัดสมุทรปรำกำร พรรณศิริ จุลกำฬ.                                                                               2538 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

10072 กำรสัมมนำเร่ืองภูมิปัญญำไทยในภำษำและวรรณคดี ณ ตึกสันติไมตรี ท ำเนีบยรัฐบำล...             ส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ 2538 1 ส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของฯ

10073 กำรอ่ำนจับใจควำม แววมยุรำ เหมือนนิล.                                                                           2538 5 สุวิรียำสำส์น

10074 ขวัญใจจอมขวำน (อัมสโลโปกำส) แฮกกำร์ด, เซอร์ เฮนรี ไรเดอร์ 2538 1 ดอกหญ้ำ

10075 ของดีโครำช เล่มท่ี 4 สำขำกำรกีฬำและนันทนำกำร สถำบันรำชภัฏนครรำชสีมำ                    2538 2 สถำบันรำชภัฏนครรำชสีมำ

10076 ขุนศึก ไม้ เมืองเดิม 2538 2 บำงหลวง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  459         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10077 โขน คำรำบำว, น้ ำเน่ำ และหนังไทย : ว่ำด้วยเพลง ภำษำ และนำนำมหรสพ   นิธิ เอียวศรีวงศ์.                                                                                 2538 2 มติชน

10078 ควำมคิดและภูมิปัญญำไทย ด้ำนกำรศึกษำ - 2538 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10079 ควำมยอกย้อนของภำษำ สอ เสถบุตร.                                                                                      2538 2 ผู้จัดกำร

10080 คู่กรรมภำคสอง เล่ม 1-2 ทมยันตี 2538 4 ณ บ้ำนวรรณกรรม

10081 เงินตรำนโม ชวลิต อังวิทยำธร 2538 1 เมืองโบรำณ

10082 เจ็ดทศวรรษ : รำชภัฏเชียงใหม่กับงำนสืบสำนวัฒนธรรม - 2538 1 สถำบันรำชภัฏเชียงใหม่

10083 ชำติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสำวรีย์ : ว่ำด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปกำรจิตส ำนึก                         นิธิ เอียวศรีวงศ์.                                                                                 2538 3 มติชน

10084 ชำวต่ำงชำติในประวัติศำสตร์ไทย ส. พลำยน้อย.                                                                                   2538 2 รวมสำส์น (1977)

10085 ซอยเดียวกัน                                            วำณิช จรุงกิจอนันต์.                                                                           2538 1 บูรพำสำส์น

10086 ดอกไม้ริมทำง โบต๋ัน. 2538 1 ชมรมเด็ก

10087 เดือนช่วงดวงเด่นฟ้ำดำดำว วินทร์ เลียววำริณ. 2538 1 ดอกหญ้ำ

10088 ทอสีเทียบฝัน เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, 2538 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

10089 ท่ีระลึกพิธีประกำศเกียรติคุณครูภำษำไทยดีเด่น ประจ ำปี … ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ.                                                                  2538 2 ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ

10090 เทวีกองขยะ วัฒน์ วรรลยำงกูร.                                                                               2538 1 ม่ิงมิตร

10091 นำนำสำระทำงกำรศึกษำ แรมสมร อยู่สถำพร.                                                                            2538 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10092 น้ ำกับชีวิตไทย       - 2538 3 พี.เอ.ลีฟว่ิง

10093 นิว โมเดล ไทย-อิงลิช ดิกชันนำรี สอ เสถบุตร.                                                                                      2538 5 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

10094 แนวคิดมนุษยนิยมในวรรณกรรมของพิบูลศักด์ิ ละครพล พัชรินทร์ บูรณะกร.                                                                             2538 1 -

10095 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำไทยศึกษำ. หน่วยท่ี 1-15 10151 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10096 โบรำณอุบำย สุจริต บัวพิมพ์.                                                                                   2538 2 ปัญญำสยำม

10097 ปริศนำยูนิคอร์นสีด ำ บรุกส์, เทอร์รี 2538 1 ดอกหญ้ำ

10098 ปัญหำกำรใช้ภำษำไทยถึงข้ันวิกฤตจริงหรือ  กระทรวงศึกษำธิกำร กรมวิชำกำร.                                                     2538 1 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  460         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10099 ผ้ำขำวม้ำ, ผ้ำซ่ิน, กำงเกงใน และ ฯลฯ : ว่ำด้วยประเพณี, ควำมเปล่ียนแปลงและเร่ือง...        นิธิ เอียวศรีวงศ์.                                                                                 2538 2 มติชน

10100 ผู้ใหญ่ลีกับนำงมำ กำญจนำ นำคนันทน์. 2538 1 บรรณกิจเทรดด้ิง

10101 พจนำนุกรม บำลี-ไทย พระอุดรคณำธิกำร (ชวินทร์ สระค ำ)                                                        2538 1 เรืองปัญญำ

10102 พจนำนุกรมไทย-ญ่ีปุ่น โฆษำ อำรียำ.                                                                                    2538 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

10103 พระเก้ียวทองค ำ 2539 มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยขอนแก่น.                                                                        2538 1 หอรัตนชัยกำรพิมพ์

10104 พระจันทร์ลำยกระต่ำย ปรำณประมูล 2538 1 แพรว

10105 พูดจำภำษำไทย นิตยำ กำญจนะวรรณ.                                                                          2538 2 โอเดียนสโตร์

10106 ภำษำ วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย : ท่ำมกลำงควำมเปล่ียนแปลงของโลก        พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)                                                                2538 4 มูลนิธิพุทธธรรม

10107 ภำษำไทย 1 ไพฑูรย์ สินลำรัตน์.                                                                             2538 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10108 ภำษำไทยของเรำดี เป็นศักด์ิเป็นศรีของชำติ จ ำนงค์ ทองประเสริฐ. 2538 1 โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

10109 ภำษำไทยธุรกิจ 2 ทิพวรรณ หอมพูล.                                                                             2538 1 วังอักษร

10110 ภำษำไทยพ้ืนฐำน ตวงรัตน์ คูหเจริญ.                                                                              2538 3 ธีรพงษ์กำรพิมพ์

10111 ภำษำไทยวันละค ำ 2534 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2538 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10112 ภำษำไทยไอที นิตยำ กำญจนะวรรณ.                                                                          2538 3 สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์

10113 มรดกไทย สุจริต บัวพิมพ์.                                                                                   2538 4 โอเดียนสโตร์

10114 มองอนำคต : บทวิเครำะห์เพ่ือปรับเปล่ียนทิศทำงสังคมไทย นิธิ เอียวศรีวงศ์.                                                                                 2538 4 มูลนิธิปัญญำ

10115 ม้ำก้ำนกล้วย(พิมพ์คร้ังท่ี 1) ไพวรินทร์ ขำวงำม. 2538 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

10116 ม้ำก้ำนกล้วย(พิมพ์คร้ังท่ี 5) ไพวรินทร์ ขำวงำม.                                                                             2538 5 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

10117 ไม้อ่อน ศรีฟ้ำ มหำวรรณ, ม.ล., 2473- 2538 1 ดอกหญ้ำ

10118 รวมเร่ืองแปลหนังสือและเอกสำรทำงประวัติศำสตร์ ชุดท่ี 3 กรมศิลปำกร. กองวรรณกรรมและประฯ 2538 1 กรมศิลปำกร

10119 รำชำธิรำช-กำกี นำยต ำรำ ณ เมืองใต้.                                                                          2538 1 ไทยวัฒนำพำนิช

10120 ล่องไพร ตอน จำมเทวี น้อย อินทนนท์ 2538 1 กระท่อม ป.ล.
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  461         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10121 ล่องไพร ตอน เจ้ำป่ำ น้อย อินทนนท์ 2538 1 กระท่อม ป.ล.

10122 ล่องไพร ตอน ตุ๊กตำผี น้อย อินทนนท์ 2538 1 กระท่อม ป.ล.

10123 ล่องไพร ตอน ป่ำช้ำช้ำงและเจ้ำแผ่นดิน น้อย อินทนนท์ 2538 1 กระท่อม ป.ล.

10124 ล่องไพร ตอน มนุษย์นำคำ แดนสมิง หุบผำมฤตยู น้อย อินทนนท์ 2538 1 กระท่อม ป.ล.

10125 ลักษณนำม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน.                                                                             2538 5 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

10126 ลักษณะเฉพำะของภำษำไทย : กำรเขียน กำรอ่ำน กำรพูด กำรฟัง และรำชำศัพท์            ผะอบ โปษะกฤษณะ.                                                                           2538 1 รวมสำส์น (1977)

10127 วรรณพินิจ ยุรฉัตร บุญสนิท.                                                                                2538 6 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10128 วรรณวิจำรณ์ ยุรฉัตร บุญสนิท.                                                                                2538 2 โครงกำรบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัย

10129 วรรณวินิจ วัลยำ วิวัฒน์ศร.                                                                                  2538 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10130 วอเตอร์เบบ้ี หนูน้อยใต้น ำ คิงส์ลีย์, ชำลส์ 2538 1 ดอกหญ้ำ

10131 วัฒนธรรม ศำสนำ และชำติพันธ์ุ : วิเครำะห์สังคมไทยแนวมำนุษยวิทยำ                       อมรำ พงศำพิชญ์.                                                                              2538 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10132 วัฒนธรรมกับกำรพัฒนำ : มิติของพลังท่ีสร้ำงสรรค์ อำนันท์ กำญจนพันธ์ุ.                                                                          2538 1 โรงพิมพ์กำรศำสนำ

10133 วัฒนธรรมทำงภำษำ ประภำศรี สีหอ ำไพ.                                                                             2538 9 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10134 วัฒนธรรมไทยกับขบวนกำรเปล่ียนแปลงสังคม ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ.                                                                             2538 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10135 วัฒนธรรมและประเพณีไทยพวน โพธ์ิ แซมล ำเจียก.                                                                              2538 4 สำมัคคีสำร (ดอกหญ้ำ)

10136 ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์.                                                                2538 3 -

10137 ศึกษำวรรณคดีไทยสมัยกรุงสุโขทัย-กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นตำมลักษณะค ำประพันธ์                   ขนิษฐำ ตันติพิมล.                                                                              2538 2 โอเดียนสโตร์

10138 สนุกกับภำษำไทย เล่ม 1 ช่วย พูลเพ่ิม.                                                                                     2538 3 ดอกหญ้ำ

10139 สวนหนังสือ. ฉบับท่ี 20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2538 อำจิณ จันทรัมพร 2538 1 ดอกหญ้ำ

10140 สำรคดีและกำรเขียนสำรคดี ถวัลย์ มำศจรัส.                                                                                  2538 5 มิติใหม่

10141 ส ำนวนไทย ขุนวิจิตรมำตรำ (สง่ำ กำญจนำคพันธ์ุ)                                                      2538 4 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

10142 สุโขทัย : มรดกโลกทำงวัฒนธรรม พิเศษ เจียจันทร์พงษ์.                                                                          2538 1 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  462         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10143 สุดหัวใจ ทมยันตี. 2538 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

10144 หนังสือและส่ือเทคโนโลยี กระทรวงศึกษำธิกำร กรมวิชำกำร.                                                     2538 1 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

10145 หน้ีรัก ลักษณวดี. 2538 2 ณ บ้ำนวรรณกรรม

10146 หลักมำนุษยวิทยำวัฒนธรรม งำมพิศ สัตย์สงวน.                                                                             2538 4 โรงพิมพ์ธรรมสภำ

10147 อธิบำยศัพท์วรรณคดี อำบรำมส์, เอ็ม. เอช.                                                                           2538 1 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

10148 อธิบำยส ำนวน สุภำษิตและค ำพังเพยไทย บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร์.                                                                           2538 4 เอส แอนด์ เค บุ๊คส์

10149 อ่ำนอย่ำงไร อ่ำนให้ดี เถกิงกิจ แก้วเสน่ห์.                                                                             2538 5 ไทยวัฒนำพำนิช

10150 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10151 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10152 365 ข้อคิดและพระรำชด ำรัสของพระมหำกษัตริย์ไทยและนักปรำชญ์ไทย-เทศ บัญญัติ ปำลิวนิช.                                                                                2537 2 ต้นธรรม

10153 กำรเขียนวรรณกรรมส ำหรับเด็ก ทวีศักด์ิ ญำณประทีป.                                                                          2537 2 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

10154 กำรใช้ภำษำไทย 2 - 2537 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

10155 กำรเปล่ียนแปลงถ้อยค ำและควำมหมำยของส ำนวนไทย ไขสิริ ปรำโมช ณ อยุธยำ.                                                                    2537 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10156 กำรสร้ำงสรรค์ : วรรณกรรมส ำหรับเด็กและเยำวชน วิริยะ สิริสิงห.                                                                                    2537 2 สุวิริยำสำส์น

10157 กำรสัมมนำเร่ืองภูมิปัญญำไทยในภำษำและวรรณคดี ณ ตึกสันติไมตรี ท ำเนีบยรัฐบำล...             ส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ.                                                  2537 1 ส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของฯ

10158 กำรอ่ำนตีควำม พิทยำ ล้ิมมณี.                                                                                   2537 2 โอเดียนสโตร์

10159 กำรอ่ำนให้เก่ง ถนอมวงศ์ ล้ ำยอดมรรคผล.                                                                  2537 1 กระดำษสำ

10160 เกร็ดภำษำหนังสือไทย เล่ม 1 ส. พลำยน้อย.                                                                                   2537 1 ดอกหญ้ำ

10161 เกร็ดภำษำหนังสือไทย เล่ม 2 ส. พลำยน้อย.                                                                                   2537 1 ดอกหญ้ำ

10162 เกิดกลำงกรุง เฉลิมศักด์ิ รำมโกมุท 2537 3 แพรว

10163 ขุนศึก ไม้ เมืองเดิม 2537 1 บำงหลวง

10164 เขำถูกบังคับให้เป็นขุนโจร เคลล่ี, เน็ต 2537 1 เคล็ดไทย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  463         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10165 เขียนไว้เม่ือวันวำน เปล้ือง ณ นคร.                                                                                  2537 1 ดอกหญ้ำ

10166 ฃ, ฅ หำยไปไหน สุริยำ รัตนกุล.                                                                                    2537 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

10167 ค ำศัพท์บัญญัติ - 2537 3 ต้นธรรม

10168 คึกฤทธ์ิ กับควำมเป็นไทย คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538.                                                  2537 1 โรงพิมพ์สยำมรัฐ

10169 งำนจ ำหลักไม้ : ศิลปะและสถำปัตยกรรมไทย น. ณ ปำกน้ ำ.                                                                                    2537 1 เมืองโบรำณ

10170 งู วิมล ไทรน่ิมนวล. 2537 1 ต้นอ้อ

10171 จะติดปีกผีเส้ือโบยบินไป ปะกำรัง 2537 1 ปัจจุบัน

10172 จำกท้องนำถึงเชิงตะกอน วินัย วีระวัฒนำนนท์.                                                                            2537 2 ส่องศยำม

10173 ซ็อกส์...ลูกแมวข้ีงอน เคลียรี, บีเวอร์ลี 2537 1 ดอกหญ้ำ

10174 ซอยซีไรต์ วำณิช จรุงกิจอนันต์.                                                                           2537 1 มติชน

10175 ตลำดน้ ำ : ย่ำนชุมชนริมน้ ำในสังคมเมืองสยำม - 2537 2 เมืองโบรำณ

10176 ตัวจริง ตัวปลอม ดอสโตยเยียฟสก้ี, ฟีโอดอร์.                                                                 2537 1 สมิต

10177 ตำรำส บุลบำ คอสแสคยอดนักสู้ โกโกล, นิโคไล. 2537 2 สุขภำพใจ

10178 ท่ีระลึกพิธีประกำศเกียรติคุณครูภำษำไทยดีเด่น ประจ ำปี … ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ.                                                                  2537 4 ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ

10179 น้ ำใสใจจริง วินิตำ ดิถียนต์, 2492- 2537 2 ดอกหญ้ำ

10180 นิว โมเดล ไทย-อิงลิช ดิกชันนำรี สอ เสกบุตร.                                                                                      2537 4 ไทยวัฒนำพำนิช

10181 บทควำมลำงเร่ืองของนำยทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยำ ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยำ. 2537 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

10182 บนเส้นลวด วัฒน์ วรรลยำงกูร.                                                                               2537 1 ม่ิงมิตร

10183 บันทึกกำรเรียนรู้ของชำยพเนจร ลำมูร์, หลุยส์.                                                                                    2537 1 ไรเตอร์

10184 บันทึกจำกคนไกล เจียระไน 2537 1 แมงทับ

10185 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำไทยศึกษำ หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10186 ประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บังอร ปิยะพันธ์ุ 2537 1 โอเดียนสโตร์



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  464         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10187 ผจญภัยในเรือโนอำห์ วอลเกอร์, เคนเนท 2537 1 ดอกหญ้ำ

10188 ผีน้อย = Das kleine gespenst พร็อยสเลอร์, ออตฟรีด.                                                                       2537 1 ดอกหญ้ำ

10189 ผีเส้ือ หวำงเหมิง. 2537 2 นำนมี บุ๊ค

10190 แผนแม่บทโครงกำรปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย 2537 กระทรวงศึกษำธิกำร       2537 1 นีลนำรำกำรพิมพ์

10191 แผนแม่บทโครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมไทย พ.ศ. 2538-2540 กระทรวงศึกษำธิกำร       2537 3 นีลนำรำกำรพิมพ์

10192 พจนำนุกรม จีน-ไทย เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ 2537 1 รวมสำส์น

10193 พจนำนุกรม ไทย-ญ่ีปุน ส ำหรับชำวไทย Tomita, Takejiro.                                                                             2537 3 สมำคมเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำและฯ

10194 พจนำนุกรมไทย-อังกฤษ (ฉบับห้องสมุด) วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม.                                                                          2537 1 รวมสำส์น

10195 พระนำงเรือล่ม : สมเด็จพระนำงเจ้ำสุนันทำกุมำรีรัตน์ พระบรมรำชเทวี อัครมเหสี วิวะรำ สอนชัยภูมิ. 2537 1 แบลคเมจิก

10196 พ้ืนถ่ินอีสำน พ้ืนบ้ำนโครำช                            - 2537 9 มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล

10197 ภำษำไทยธุรกิจ พิศเพลิน สงวนพงศ์.                                                                           2537 1 วัชรินทร์กำรพิมพ์

10198 ภำษำพำที ส. เช้ือหอม.                                                                                      2537 2 หมึกจีน

10199 มรดกของชำติ เล่ม 5 ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 2537 2 ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

10200 มรดกวัฒนธรรมทักษิณ วิเชียร ณ นคร.                                                                                   2537 6 กรุงสยำมพร้ินต้ิงกรุ๊ฟ

10201 รวมเรียงควำมของ ศศิวิมล ปฐมบรรพ ล ำดับแรก ศศิวิมล 2537 2 โรงพิมพ์กรุงเทพ

10202 รำชำศัพท์ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี.                                                               2537 3 บริษัท ฉลองรัตน จ ำกัด (มหำชน)

10203 รำยงำนกำรวิจัยลักษณะเฉพำะของกำรอ่ำนท ำนองเสนำะ นันทำ ขุนภักดี.                                                                                   2537 1 สถำบันวิจัยและพัฒนำ ม.ศิลปำกร

10204 รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสมในกำรจัดต้ังศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย กรุงเทพมหำนคร - 2537 1 กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

10205 รำยงำนกำรสัมมนำทำงวิชำกำรเร่ืองเทคนิคกำรสอนภำษำไทยในระดับอุดมศึกษำ         ทบวงมหำวิทยำลัย 2537 4 ทบวงมหำวิทยำลัย

10206 รำยงำนกำรสัมมนำเร่ืองเปิดกรุศิลปวัฒนธรรมไทยไว้สืบสำนผ่ำนต ำรำ : ณ. ห้องประชุม...                    ทบวงมหำวิทยำลัย 2537 3 สมำคมสถำบันศึกษำเอกชนแห่งฯ

10207 เรียนรู้บูชำพระบรมธำตุเมืองนคร บัญชำ พงษ์พำนิช 2537 2 วัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร

10208 เร่ืองส้ันอเมริกันและอังกฤษ ปริญญำ เก้ือหนุน.                                                                               2537 2 โอเดียนสโตร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  465         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10209 โลกทัศน์ของสุนทรภู่ สมบัติ จันทรวงศ์. 2537 4 มติชน

10210 วรรณคดียอพระเกียรติ ยุพร แสงทักษิณ.                                                                               2537 1 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

10211 วัฒนธรรม ศำสนำ และชำติพันธ์ุ : วิเครำะห์สังคมไทยแนวมำนุษยวิทยำ                       อมรำ พงศำพิชญ์.                                                                              2537 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10212 วัฒนธรรมไทยกับขบวนกำรเปล่ียนแปลงสังคม ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ.                                                                             2537 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10213 วัฒนธรรมหมู่บ้ำนไทย ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ 2537 1 สร้ำงสรรค์

10214 เวลำ ชำติ กอบจิตติ.                                                                                   2537 1 -

10215 ศัพท์บัญญัติไทย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์                             2537 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

10216 สมุดปกด ำกับใบไม้สีแดง วินทร์ เลียววำริณ 2537 1 113

10217 สะท้อนวัฒนธรรมไทย. เล่ม 1 คลอสเนอร์, วิลเลียม เจ.                                                                       2537 1 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

10218 สังคมและวัฒนธรรม ประเสริฐ แย้มกล่ินฟุ้ง.                                                                         2537 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10219 สืบสำนวัฒนธรรมไทย                    - 2537 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ

10220 เสียงเต้นของหัวใจ วัฒน์ วรรลยำงกูร.                                                                               2537 1 ม่ิงมิตร

10221 หมำเฝ้ำบ้ำน สุทธิชัย หยุ่น 2537 3 เดอะเนช่ัน

10222 หมำยเหตุวัฒนธรรมร่วมสมัย นิธิ เอียวศรีวงศ์.                                                                                 2537 3 แพรว

10223 หลักภำษำไทย ก ำชัย ทองหล่อ.                                                                                2537 3 รวมสำส์น

10224 หัวใจนักรบ มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ 2537 7 บรรณกิจ

10225 อิเหนำ เปรมเสรี. 2537 2 รวมสำส์น (1977)

10226 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรอ่ำนภำษำไทย หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10227 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำเพ่ือกำรส่ือสำร หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10228 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำเพ่ือกำรส่ือสำร หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10229 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ TH 1402 ภำษำไทยกับกำรส่ือสำร เล่ม 1      ทัศพร เกตุถนอม.                                                                               2537 30 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

10230 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ TH 1402 ภำษำไทยกับกำรส่ือสำร เล่ม 2      ทัศพร เกตุถนอม.                                                                               2537 58 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  466         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10231 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำภำษำไทย. 1 510-140 = Thai language-I               - 2537 3 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

10232 ก่อนโลกจะขำนรับ : ควำมเรืองโรจน์บนโศกนำฎกรรมของศิลปินผุ้หย่ิงทะนง มอห์ม, วิลเลียม ซอมเมอร์เซ็ท 2536 2 ค ำหอม

10233 กำรวิเครำะห์ควำมเหลือเช่ือในนิทำนค ำกลอนของสุนทรภู่ ขนิษฐำ สันติพิมล.                                                                              2536 3 โอเดียนสโตร์

10234 กำรอ่ำนและกำรสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำน ศรีรัตน์ เจิงกล่ินจันทร์.                                                                         2536 1 ไทยวัฒนำพำนิช

10235 เก้ำอ้ีอธิษฐำน ไบลตัน, เอนิด 2536 1 ดอกหญ้ำ

10236 แกะรอย ก. ไก่ เอนก นำวิกมูล.                                                                                  2536 2 สำรคดี

10237 ขุนนำงอยุธยำ มำนพ ถำวรวัฒน์สกุล, 2502-   2536 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

10238 ขู่แล้วฆ่ำ เชส, เจมส์ แฮดลีย์. 2536 1 ปัจจุบัน

10239 คนท ำกลอง วลัยศิริ ทรงลักษณ์ 2536 2 ต้นอ้อ

10240 ครอบครัวกลำงถนน ศิลำ โคมฉำย.                                                                                    2536 3 ม่ิงมิตร

10241 ค ำพูดหวำนหวำน : ฟังแล้วหวำนหวำนหู (และต ำรำพิชัยสงครำมซุนวู 36 ประกำร) - 2536 1 โรงพิมพ์สหมิตรออฟเซท

10242 เคร่ืองป้ิงขนมปังน้อยผู้กล้ำหำญ ดิช, โธมัส เอ็ม 2536 1 น ำอักษร

10243 จะสอนภำษำไทยให้สนุกได้อย่ำงไร      - 2536 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10244 จิตำ ทมยันตี. 2536 2 รวมสำส์น (1977)

10245 เชอร์ล็อก โฮลมส์ : ชุดคืนชีพ ดอยล์, อำร์เทอร์ โคแนน, เซอร์ 2536 1 ดอกหญ้ำ

10246 ซ้ิมใบ้ ประภัสสร เสวิกุล 2536 1 ดอกหญ้ำ

10247 ด้วยกตัญญุตำ ฉลวย วุธำทิตย์.                                                                                  2536 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10248 เด็ก 2 วัฒนธรรม สมพงษ์ จิตระดับ.                                                                               2536 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10249 ท ำนองเสนำะ : ทำงสู่สุนทรียภำพ สมปอง พรหมเป่ียม.                                                                           2536 2 คีตวรรณกรรม

10250 ทุ่งดอกหญ้ำ ประภัสสร  เสวิกุล. 2536 1 ดอกหญ้ำ

10251 เทพนิยำยคลำสสิก. เล่ม 2 คอร์ริน, ซำร่ำ 2536 1 ดอกหญ้ำ

10252 เทพนิยำยยุโรบตะวันออก ไอเค็น,โจอัน 2536 1 ดอกหญ้ำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  467         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10253 เทพนิยำยไวก้ิง โจนส์, เทอร์รี 2536 2 -

10254 นิทำนหลำกรส เรืองอุไร กุศลำสัย, แปล 2536 2 เคล็ดไทย

10255 บทละครเวทีจำกวรรณคดีไทย เงำะป่ำ สิงหไกรภพ มำริสำ เกศมณี.                                                                                  2536 2 โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮ้ำส์

10256 แบล็ก บิวต้ี ซีเวลล์, แอนนำ.                                                                                 2536 1 แปลน พับลิชช่ิง

10257 ประชุมหมำยรับส่ังภำค 4 ตอนท่ี 1 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกำลพระบำทสมเด็จพระน่ังเกล้ำ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี.                                                                            2536 1 ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

10258 ปุ่มเตียงวิเศษ นอรตัน, แมร่ี 2536 2 ผีเส้ือ

10259 เปรียบเทียบกำรจ ำแนกช่ือแหล่งน้ ำ 6 จังหวัดในภำคกลำงและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ         วัชรำภรณ์ บัวนิล.                                                                                2536 1 -

10260 ฝันให้ไกลไปให้ถึง                             วัฒน์ วรรลยำงกูร.                                                                               2536 1 ทำงทอง

10261 พจนำนุกรมไทย วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม.                                                                          2536 1 สุริยบรรณ

10262 พจนำนุกรมภำพศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและหัวเมืองฝ่ำยเหนือ เล่ม 1 ทรงพันธ์ วรรณมำศ.                                                                            2536 3 โอเดียนสโตร์

10263 พระรำชำผจญภัย แบงก์ส, ลินนี เรด 2536 1 ดอกหญ้ำ

10264 ภำษำไทย ค ำง่ำยท่ีมักใช้ผิด รุ่งทิวำ ศรีวิเชียร.                                                                                2536 2 โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธ์ิ

10265 ภำษำไทยท่ีมักใช้ผิด พรทิพย์ แฟงสุด.                                                                               2536 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

10266 ภำษำไทยธุรกิจ : ระดับอุดมศึกษำ ปรีชำ ช้ำงขวัญยืน.                                                                             2536 9 สร้ำงสรรค์-วิชำกำร

10267 ภำษำและวัฒนธรรมภำคใต้ ฉันทัส ทองช่วย.                                                                                2536 4 โอเดียนสโตร์

10268 ภำษำศำสตร์สังคม อมรำ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ.                                                                         2536 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10269 มรดกของชำติ เล่ม 4 ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 2536 1 ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

10270 มรดกไทย ลำวัณย์ โซตำมระ.                                                                              2536 3 สำชำวดี

10271 มรดกพ้ืนบ้ำน : ด้วยฝีมือและภูมิปัญญำชำวบ้ำน วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ.                                                                                 2536 2 โอเดียนสโตร์

10272 มองอนำคต : บทวิเครำะห์เพ่ือปรับเปล่ียนทิศทำงสังคมไทย นิธิ เอียวศรีวงศ์.                                                                                 2536 3 มูลนิธิปัญญำ

10273 รำชำศัพท์ ฉบับสมบรูณ์ : และพระรำชประวัติ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลย... วิเชียร เกษประทุม 2536 3 พัฒนำศึกษำ

10274 โรงงำนช็อกโกแลตมหัศจรรย์ ดำห์ล, โรอัลด์ 2536 1 น ำอักษร
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  468         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10275 ลอดลำยผ้ำม่วง : มุมมองจำก กัลยำณมิตรในวำระครบ 6 ทศวรรษ ของ ส. ศิวรักษ์ - 2536 2 เคล็ดไทย

10276 ลุ่มน้ ำแม่กลอง : พัฒนำกำรทำงสังคมและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร.                                                                         2536 2 มหำวิทยำลัยศิลปำกร

10277 วรรณกรรมกับเด็ก บันลือ พฤกษะวัน.                                                                               2536 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

10278 วรรณกรรมไทย สมัยกรุงสุโขทัย-กรุงศรีอยุธยำ พิชิต อัคนิจ.                                                                                      2536 5 โอเดียนสโตร์

10279 วัฒนธรรมเผ่ำพันธ์ุมนุษย์ บุญยงค์ เกศเทศ.                                                                                2536 5 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10280 วัฒนธรรมพ้ืนบ้ำน : คติควำมเช่ือ        - 2536 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10281 วัฒนธรรมพ้ืนบ้ำน : ภำษำ                 - 2536 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10282 วัฒนธรรมพ้ืนบ้ำน : ศิลปกรรม - 2536 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10283 ศิลปะภำพพิมพ์ กรรมวิธีแกะแม่พิมพ์ไม้ ประหยัด พงษ์ด ำ 2536 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

10284 ศิลปะและวัฒนธรรมไทย พวงผกำ คุโรวำท.                                                                               2536 2 รวมสำส์น

10285 สนทนำภำษำญ่ีปุ่น ข้ันกลำง โดอุระ, ยะซุโกะ 2536 1 โรงเรียนสมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

10286 สวนหนังสือ. ฉบับท่ี 14 (พ.ศ. 2536) อำจิณ จันทรัมพร 2536 1 ดอกหญ้ำ

10287 สะท้อนวัฒนธรรมไทย เล่ม 1 คลอสเนอร์, วิลเลียม เจ.                                                                       2536 4 กรมวิชำกำร 

10288 สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่ำนิยมครอบครัว ศำสนำ ประเพณี สุพัตรำ สุภำพ.                                                                                   2536 3 ไทยวัฒนำพำนิช

10289 ส ำนวนไทยสุภำษิต ค ำพังเพย ชุลีพร สุสุวรรณ.                                                                                 2536 2 อักษรำพิพัฒน์

10290 ส่ือสำร...กำรประชำสัมพันธ์ ดวงพร ค ำนูณวัฒน์. 2536 3 ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10291 สุนทรียภำพในภำษำไทย ดวงมน จิตร์จ ำนงค์.                                                                             2536 1 ศยำม

10292 หน้ำกระดำนเรียง (1) ล้อม เพ็งแก้ว.                                                                                    2536 5 คบไฟ

10293 หยดหน่ึงของกำลเวลำ เสนีย์ เสำวพงศ์, 2461- 2536 1 ส ำนักพิมพ์ดอกหญ้ำ

10294 หลักเกณฑ์กำรอ่ำนค ำภำษำไทย, กำรใช้เคร่ืองหมำยวรรคตอน, กำรเว้นวรรค    กิตติพร วีรสุธีกุล.                                                                                2536 3 -

10295 หลักภำษำไทย ชำคริต อนันทรำวัน.                                                                            2536 3 โอเดียนสโตร์

10296 หลักภำษำไทย สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.                                                                           2536 3 ไทยวัฒนำพำนิช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  469         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10297 หุ่นจอมซ่ำ ท็อดด์, บำร์บำร่ำ ยูแฟน 2536 1 ผีเส้ือ

10298 เหยียบแผ่นดินหยก เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. 2536 3 เก้ียว-เกล้ำ พิมพกำร

10299 อักษรธรรมล้ำนนำ เฉลียว มูลจันทร์.                                                                                2536 2 ไทยวัฒนำพำนิช

10300 อัจฉริยลักษณ์และควำมเป็นวิทยำศำสตร์ของลำยสือไทย นเรศ นโรปกรณ์.                                                                                2536 2 โอเดียนสโตร์

10301 อ่ำนไทย : วิชำภำษำไทย 211 (กำรอ่ำน) สนิท ต้ังทวี.                                                                                       2536 7 โอเดียนสโตร์

10302 อ ำนำจ ประภัสสร เสวิกุล.                                                                               2536 2 ดอกหญ้ำ

10303 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรใช้ภำษำไทย หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10304 กำมเทพกล่อมหอ จำมรี พรรณชมพู. 2535 1 หรรษำ

10305 กำรท ำพจนำนุกรมไทย-ไทย : อดีต-ปัจจุบัน (พ.ศ. 2389-2533) รำยงำนผลกำรวิจัย            ธีระพันธ์ ล. ทองค ำ.                                                                            2535 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10306 กำรเปรียบเทียบคุณภำพของแบบทดสอบแบบโคลซท่ีตัดชนิดของค ำแตกต่ำงกันในกำร ...   กฤษ ละมูลมอญ.                                                                                2535 1 -

10307 กำรศึกษำวิวัฒนำกำรหุ่นกระบอกไทยส่ือพ้ืนบ้ำนในภูมิภำคตะวันตก ศักดำ ป้ันเหน่งเพ็ชร์.                                                                           2535 5 ศิริวัฒนำ

10308 กำรอ่ำนให้เก่ง ถนอมวงศ์ ล้ ำยอดมรรคผล.                                                                  2535 4 กระดำษสำ

10309 คนแคระแห่งท้องทุ้งกว้ำง บีเจล, พอล 2535 1 ดอกหญ้ำ

10310 ควำมคิดและภูมิปัญญำไทย ด้ำนกำรศึกษำ - 2535 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10311 ค ำเรียกสีในภำษำเย้ำ (เม่ียน) ธีระพันธ์ ล. ทองค ำ.                                                                            2535 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10312 คู่มือครู : ส ำหรับใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนภำษำไทย กระทรวงศึกษำธิกำร กรมกำรฝึกหัดครู         2535 8 กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร     

10313 เจ้ำจันทร์ผมหอม : นิรำศพระธำตุอินทร์แขวน มำลำ ค ำจันทร์.                                                                                  2535 2 คณำธร

10314 ตลำดบก : ย่ำนชุมชนแห่งนครสยำม              - 2535 3 เมืองโบรำณ

10315 เทอดทัดหัตถำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถกับงำนศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้ำนไทย          กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.                                                              2535 2 กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

10316 นำงแห่งเนินทรำย อำเบะ, โกโบะ. 2535 1 เจนเดอร์เพรส

10317 ในฝัน โรสลำเรน. 2535 2 โลกวลี

10318 บนเส้นทำงประชำธิปไตย หยุด แสงอุทัย. 2535 5 วิญญูชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  470         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10319 ปฐมสมโพธิส ำนวนล้ำนนำ บ ำเพ็ญ ระวิน.                                                                                    2535 7 โอเดียนสโตร์

10320 ป่ำน้ ำผ้ึง จำมรี พรรณชมพู. 2535 1 หรรษำ

10321 ผจญภัยในหมู่บ้ำนพิศวง ซำชิโกะ, คำชิวำบะ 2535 1 ดอกหญ้ำ

10322 ผจญภัยบนเกำะแสนสนุก เดอร์เวนต์, ลำวิเนีย 2535 1 ดอกหญ้ำ

10323 พจนำนุกรม จ้วงใต้-ไทย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                           2535 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10324 พจนำนุกรมไทย-อังกฤษ วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม.                                                                          2535 1 รวมสำส์น

10325 พลำยมลิวัลล์ ถนอม มหำเปำรยะ 2535 5 บรรณกิจ

10326 พัฒนำทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ บันลือ พฤกษะวัน.                                                                               2535 1 ไทยวัฒนำพำนิช

10327 เพียงควำมเคล่ือนไหว เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.                                                                        2535 3 เคล็ดไทย

10328 ภำษำญ่ีปุ่นข้ันพ้ืนฐำน 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. คณะอักษรฯ 2535 1 โครงกำรต ำรำคณะอักษรศำสตร์ จุฬำฯ

10329 ภำษำทัศนำ    - 2535 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10330 ภำษำไทย 2          - 2535 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10331 ภำษำไทย 4                  - 2535 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10332 ภำษำไทยท่ีส่ือมวลชนอำจใช้พลำด สน่ัน ปัทมะทิน.                                                                                  2535 6 โอเดียนสโตร์

10333 ภำษำบำลี-สันสกฤตในภำษำไทย สุภำพร มำกแจ้ง.                                                                                2535 2 โอเดียนสโตร์

10334 มหำวิทยำลัยชีวิต เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 2535 1 ก ำแพง

10335 มือน้ันสีขำว ศักด์ิสิริ มีสมสืบ.                                                                                 2535 4 ย่ำนหนังสือ

10336 เมืองไทยของเรำ ฉบับท่ีสอง - 2535 2 ส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ

10337 รำยงำนกำรวิจัยธัมมวัจนโวหำรไทย ปรีชำ ช้ำงขวัญยืน.                                                                             2535 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10338 รำยงำนผลกำรวิจัยเร่ืองกำรใช้ภำษำในกำรตรวจรักษำโรคของอำยุรแพทย์               ก่ิงกำญจน์ เทพกำญจนำ.                                                                     2535 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10339 ลีลำภำษำไทย วิชำญ สว่ำงพงศ์.                                                                               2535 10 โอเดียนสโตร์

10340 วัฒนธรรมกำรท ำงำนของคนไทย ไพศำล ไกรสิทธ์ิ.                                                                                2535 1 -
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  471         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10341 ศัพทำนุกรมไทย-ค ำเมือง-ม้งขำว-กะเหร่ียงสะกอ-มูเซอด ำ : ส ำหรับแพทย์ ทันตแพทย์… ธีระพันธ์ ล. ทองค ำ.                                                                            2535 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10342 สวนหนังสือ. ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2535) อำจิณ จันทรัมพร 2535 1 ดอกหญ้ำ

10343 สังคมและวัฒนธรรม ประเสริฐ แย้มกล่ินฟุ้ง.                                                                         2535 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10344 สำรำนุกรมของเล่นพ้ืนบ้ำนไทยในอดีต สนม ครุฑเมือง.                                                                                  2535 1 ต้นอ้อ

10345 หนังประโมทัยของอีสำน : กำรแพร่กระจำยและกำรปรับเปล่ียนทำงวัฒนธรรมในหมู่บ้ำน… สุริยำ สมุทคุปต์ิ.                                                                                 2535 3 มหำวิทยำลัยขอนแก่น

10346 หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ วีณำ เอ่ียมประไพ 2535 5 โอเดียนสโตร์

10347 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ : อำรยธรรม เล่มท่ี 1 หน่วยท่ี 1-5                 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

10348 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ : อำรยธรรม เล่มท่ี 2 หน่วยท่ี 6-15                   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10349 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพัฒนำกำรวรรณคดีไทย. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

10350 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำอำรยธรรมไทย กวี อิศริวรรณ 2535 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

10351 ฮีต-คองอีสำนและปกิณกะคดี บัวศรี ศรีสูง.                                                                                      2535 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊ฟ

10352 5 บทละครเวทีไทย - 2534 1 สมำพันธ์

10353 American idioms : ภำษำอังกฤษแปลไทย อภิกช เดชรุ่งเรืองเจริญ.                                                                      2534 1 -

10354 กลอนล ำ-ภูมิปัญญำของอีสำน ไพบูลย์ แพงเงิน.                                                                               2534 5 โอเดียนสโตร์

10355 กำรใช้ "กระ" และ "กะ" พร้อมท้ังควำมหมำยจำกพจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน... รำชบัณฑิตยสถำน 2534 2 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

10356 กำรใช้ภำษำไทย นพดล จันทร์เพ็ญ.                                                                              2534 2 ต้นอ้อ

10357 กำรเปล่ียนแปลงถ้อยค ำและควำมหมำยของส ำนวนไทย ไขสิริ ปรำโมช ณ อยุธยำ.                                                                    2534 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10358 กำรอบรมสัมนำทำงวิชำกกำรเร่ืองบทบำทของพระสงฆ์ ผู้น ำสังคมในกำรอนุรักษ์มรดกศิลป...    มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2534 1 ปูนซีเมนต์ไทย

10359 กำรอ่ำนตีควำม ทรงพันธ์ วรรณมำศ.                                                                            2534 5 โอเดียนสโตร์

10360 กำรอ่ำนท่ัวไป สมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์.                                                              2534 5 โอเดียนสโตร์

10361 กำลคร้ังหน่ึง บิสเซ็ต, โดนัลด์ 2534 1 ดอกหญ้ำ

10362 เกร็ดโบรำณคดีประวัติศำสตร์ ส. พลำยน้อย 2534 4 รวมสำส์น
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  472         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10363 ค ำง่ำยใช้ให้ถูก ผจงวำด กมลเสรีรัตน์.                                                                          2534 2 สุวิรียำสำส์น

10364 งำนจำรึกและประวัติศำสตร์ของประเสริฐ ณ นคร ประเสริฐ ณ นคร. 2534 2 โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมกำรฯ

10365 ตะกวดกับคบผุ นิคม รำยยวำ.                                                                                    2534 1 -

10366 ทำงนรกหม่ืนไม้หมอน สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2534 1 ต้นอ้อ

10367 นำนำภำษำไทย เอ้ือน เล่งเจริญ.                                                                                  2534 2 โอเดียนสโตร์

10368 นิทำนใต้ต้นคริสต์มำส คอร์ริน, ซำรำ 2534 1 ดอกหญ้ำ

10369 นิทำนสัตว์แสนสนุก โมเซอร์, แอร์วิน 2534 1 ต้นอ้อ

10370 เนียะ...อิสตรี !. ภำค 2 วิทวัส สุนทรวิเนตร์ 2534 1 ดอกหญ้ำ (1988)

10371 แนวกำรจัดท ำหนังสือส ำหรับเด็ก จินตนำ ใบกำซูยี.                                                                                2534 3 สุวีริยำสำส์น

10372 แนวคิดในกำรน ำรูปแบบรำยกำรสนทนำมำใช้ในกำรสอนพูดภำษำไทยทำงวิทยุ        ขจีวรรณ จิตรสถำพร.                                                                          2534 3 ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนภำคใต้

10373 บรรณำนุกรมหนังสือภำษำไทยส่วนพระองค์พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนำถ         - 2534 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10374 บ่วง จุลลดำ ภักดีภูมินทร์ 2534 2 บ ำรุงสำส์น

10375 บำลี-สันสกฤตท่ีเก่ียวกับภำษำไทย ปรีชำ ทิชินพงษ์.                                                                                2534 2 โอเดียนสโตร์

10376 บุญข้ำวประดับดินและบุญข้ำวสำก : พิธีกรรม ข้ำว และมนุษย์ในบริบททำงสังคมและ...                 - 2534 3 มหำวิทยำลัยขอนแก่น

10377 เบิกโรง : ข้อพิจำรณำนำฎกรรมในสังคมไทย - 2534 1 สถำบันไทยคดีศึกษำ

10378 แบกแดด แดนมหันตภัย คริสต้ี, อกำธำ. 2534 1 น้องใหม่

10379 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำไทยศึกษำ หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10380 ใบไม้ท่ีหำยไป กวีนิพนธ์แห่งชีวิต จิระนันท์ พิตรปรีชำ.                                                                            2534 2 แสงแดด

10381 ประเพณี และวัฒนธรรมไทย สมชัย ใจดี.                                                                                       2534 4 ไทยวัฒนำพำนิช

10382 ประเพณีโบรำณไทยอีสำน ปรีชำ พิณทอง.                                                                                  2534 2 โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท

10383 พจนำนุกรม ไทยอำหม-ไทย ประเสริฐ ณ นคร.                                                                                2534 1 พิฆเณศ พร้ินท์ต้ิง เซ็นเตอร์

10384 พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพ้ืนบ้ำน - 2534 4 เมืองโบรำณ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  473         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10385 พ้ืนบ้ำนพ้ืนเมืองถ่ินไทยทักษิณ   - 2534 1 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลำ

10386 เพ่ือกำรพูด กำรฟัง และกำรประชุมท่ีดี วิจิตร อำวะกุล 2534 3 ไทยวัฒนำพำนิช

10387 ภำษำไทยวันละค ำ กำญจนำ นำคสกุล.                                                                             2534 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10388 ภำษำและอักษรถ่ิน (เน้นภำคใต้) ฉันทัส ทองช่วย.                                                                                2534 4 โอเดียนสโตร์

10389 ภำษำวิทยำนิพนธ์ บุญยงค์ เกศเทศ.                                                                                2534 3 ต้นอ้อ

10390 มังกรอมตะ พีเตอร์สัน, ไมเคิล. 2534 1 ดอกเบ้ีย

10391 มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรเรียกคืนทรัพย์สินทำงวัฒนธรรม นิก สุนทรธัย.                                                                                     2534 1 -

10392 มิติใหม่ในกำรสอนอ่ำน บันลือ พฤกษะวัน.                                                                               2534 1 ไทยวัฒนำพำนิช

10393 เมียหลวง บ๊ัค, เพิร์ล เอส.                                                                                  2534 2 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10394 รวมงำนบำงส่วนคร้ังท่ีหน่ึงของ ฟ้ำ พูลวรลักษณ์ ฟ้ำ พูลวรลักษณ์.                                                                                2534 4 วันใหม่

10395 รำชินีหิมะ - 2534 1 โล่หวำย

10396 รูปแบบกำรบริหำรงำนวัฒนธรรมท่ีเหมำะสมต่อกำรเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อประชำชน        บ ำรุง สุขพรรณ์.                                                                                 2534 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

10397 ลักษณะนิสัยกำรอ่ำนของครู นิศำ ชูโต.                                                                                         2534 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10398 ลับสุดยอด ประภัสสร เสวิกุล 2534 1 ดอกหญ้ำ (1988)

10399 วัฒนธรรม ศำสนำ และชำติพันธ์ุ : วิเครำะห์สังคมไทยแนวมำนุษยวิทยำ                       อมรำ พงศำพิชญ์.                                                                              2534 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10400 วัฒนธรรมทำงภำษำ ประภำศรี สีหอ ำไพ.                                                                             2534 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10401 วัฒนธรรมไทยกับขบวนกำรเปล่ียนแปลงสังคม ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ.                                                                             2534 8 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10402 วัฒนธรรมลุ่ม แม่น้ ำมูล : ภรณี เขรม ลำว ส่วย สุรินทร์ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์.                                                                2534 1 สำรมวลชน

10403 วัฒนธรรมสลำย : กำรท ำลำยและสร้ำงใหม่ใต้กระแสทุนนิยมเอกชน       วรพล พรหมิกบุตร.                                                                             2534 8 อำร์ตไลน์

10404 วิวัฒนำกำรทำงวัฒนธรรมของสังคมไทย สนิท สมัครกำร.                                                                                  2534 8 โอเดียนสโตร์

10405 สรุปรำยงำนกำรสัมมนำเร่ืองบทบำทของรัฐบำลและเอกชนในกำรส่งเสริมภำษำและวรรณ...               จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2534 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10406 สังคมและวัฒนธรรม ประเสริฐ แย้มกล่ินฟุ้ง.                                                                         2534 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  474         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10407 สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่ำนิยมครอบครัว ศำสนำ ประเพณี สุพัตรำ สุภำพ.                                                                                   2534 9 ไทยวัฒนำพำนิช

10408 หลักเกณฑ์กำรเขียนค ำย่อภำษำไทย กิตติพร วีรสุธีกุล.                                                                                2534 2 เอดิสันเพรสโพรดักส์

10409 หลักเกณฑ์กำรอ่ำนค ำภำษำไทย, กำรใช้เคร่ืองหมำยวรรคตอน, กำรเว้นวรรค    กิตติพร วีรสุธีกุล.                                                                                2534 3 เอดิสันเพรสโพรดักส์

10410 หลักภำษำไทย สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.                                                                           2534 2 ไทยวัฒนำพำนิช

10411 อักษรโบรำณท่ีใช้บันทึกวรรณกรรมไทย กตัญญู ชูช่ืน.                                                                                    2534 3 หน่วยศึกษำนิเทศก์ กรมกำรฝึกหัดครู

10412 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรอ่ำนภำษำไทย หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10413 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ : กำรใช้ภำษำ เล่มท่ี 1 หน่วยท่ี 1-5                มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10414 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ : กำรใช้ภำษำ หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10415 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ : อำรยธรรม เล่มท่ี1 หน่วยท่ี 1-5                 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

10416 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ : อำรยธรรม หน่วยท่ี 1-5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10417 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ : อำรยธรรม หน่วยท่ี 6-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10418 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำไทย 1 หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10419 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำไทย 1 หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10420 เอกสำรประกอบกำรสัมมนำภูมิปัญญำชำวบ้ำนกับกำรด ำเนินงำนด้ำนวัฒนธรรมและ...               ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 2534 1 สถำบันพัฒนำชนบท มูลนิธิหมู่บ้ำน

10421 กำมนิต ฉบับสมบูรณ์ เจลเลรุป, คำร์ล อดอล์ฟ, ค.ศ. 1857-1919.2533 1 มูลนิธิเสฐียรโกเศศ นำคะประทีป

10422 กำรพัฒนำนวัตกรรมเสริมทักษะกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมฯ เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี,                   2533 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ

10423 กำรสัมมนำเร่ืองวัฒนธรรมทำงภำษำของไทย ณ ตึกสันติไมตรีท ำเนีบยรัฐบำล...             ส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ.                                                  2533 2 ส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของฯ

10424 ช้ีค ประภัสสร  เสวิกุล. 2533 1 ดอกหญ้ำ

10425 ตล่ิงสูงซุงหนัก                                                นิคม รำยยวำ.                                                                                    2533 1 หนังสือรูปรวี

10426 ตอบปัญหำภำษำไทย (ไขข้อข้องขัดคับใจเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแห่งห้วงภำษำไทย)             ประจักษ์ ประภำพิทยำกร.                                                                     2533 4 โอเดียนสโตร์

10427 ตอบปัญหำภำษำไทย (ไขข้อข้องขับใจเกร็ดเล็กน้อยแห่งห้วงภำษำไทย)      ประจักษ์ ประภำพิทยำกร.                                                                     2533 2 โอเดียนสโตร์

10428 ต ำนำนกำมำหลังม่ำนไม้ไผ่ พันธ์ มโนมัย 2533 1 หมึกจีน



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  475         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10429 ทรงพระผนวช พุทธศักรำช 2499 - 2533 1 ส ำนักพระรำชวัง

10430 ทำงรัตติกำล ว. วินิจฉัยกุล 2533 1 ต้นอ้อ

10431 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชำไทยศึกษำ หน่วยท่ี 1-15                    มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10432 ประชุมพงศำวดำร. ภำคท่ี 5 กรมศิลปำกร.                                                                                     2533 1 อมรินทร์ พร้ินต้ิง กรุ๊พ

10433 ปัจจุบันและอนำคตของวัฒนธรรม : รวมข้อคิดเห็นบำงประกำรของผู้ทรงคุณวุฒิ            - 2533 1 อมรินทร์ พร้ินต้ิง กรุ๊พ

10434 พินิจภำษำ เล่ม 1 นววรรณ พันธุเมธำ.                                                                             2533 1 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

10435 ไฟ ประภัสสร เสวิกุล 2533 1 ดอกหญ้ำ

10436 ภำษำไทย 1 ไพฑรูย์ สินลำรัตน์.                                                                             2533 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10437 ภำษำไทย 2 - 2533 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10438 ภำษำไทย 3 - 2533 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10439 ภำษำไทย 4 - 2533 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10440 ภำษำไทยธุรกิจ พิศเพลิน สงวนพงศ์.                                                                           2533 2 -

10441 ภำษำและภำษำศำสตร์ วิไลวรรณ ขนิษฐำนันท์.                                                                        2533 7 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

10442 เมเปิลแดง ประภัสสร เสวิกุล 2533 1 ดอกหญ้ำ

10443 เร่ร่อนหำปลำ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 2533 1 ก ำแพง

10444 วัฒนธรรม ศำสนำ และชำติพันธ์ุ : วิเครำะห์สังคมไทยแนวมำนุษยวิทยำ                       อมรำ พงศำพิชญ์.                                                                              2533 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10445 สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช 400 ปีของกำรครองรำชย์ - 2533 1 ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

10446 สำระท่ีถูกมองข้ำมทำงวัฒนธรรม ชะวัชชัย ภำติณธุ.                                                                              2533 3 โอเดียนสโตร์

10447 หลักเกณฑ์กำรใช้เคร่ืองหมำยวรรคตอนและเคร่ืองหมำยอ่ืน ๆ หลักเกณฑ์กำรเว้นวรรค… รำชบัณฑิตยสถำน.                                                                             2533 2 รำชบัณฑิตยสถำน

10448 หลักภำษำไทย : อักขรวิธี วจีวิภำค วำกยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์        อุปกิตศิลปสำร, พระยำ.                                                                       2533 2 ไทยวัฒนำพำนิช

10449 หัวใจกุ๊กก๊ิก นันทนำ วีระชน 2533 2 ศิลปำบรรณำคำร

10450 อัญมณีแห่งชีวิต อัญชัน.                                                                                            2533 2 คมบำง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  476         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10451 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรใช้ภำษำไทย หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10452 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำประสบกำรณ์วัฒนธรรมศึกษำ หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

10453 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำประสบกำรณ์วัฒนธรรมศึกษำ หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

10454 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสังคมและวัฒนธรรมไทย หน่วยท่ี 1-7         มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

10455 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสังคมและวัฒนธรรมไทย หน่วยท่ี 8-15         มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

10456 เอกสำรกำรสอนรำยวิชำกำรอยู่อย่ำงไทย หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10457 กำรใช้ค ำท่ีมีควำมหมำยใกล้เคียงกัน วรรณ แก้วแพรก.                                                                               2532 5 โอเดียนสโตร์

10458 กำรใช้ภำษำไทยในวงรำชกำร ปรียำ หิรัญประดิษฐ.                                                                            2532 5 โอเดียนสโตร์

10459 ควำมรักของต้นโอ๊ก ไอเค็น โจอัน 2532 1 ดอกหญ้ำ

10460 ค ำไทย บุญยงค์ เกศเทศ.                                                                                2532 5 โอเดียนสโตร์

10461 โครงสร้ำงสังคมและวัฒนธรรมไทย รัชนีกร เศรษโฐ.                                                                                 2532 12 ไทยวัฒนำพำนิช

10462 ฉันอยู่น่ี...ศัตรูท่ีรัก ส.เดชำติวงศ์ ณ อยุธยำ 2532 1 บรรณกิจ

10463 ชีวิตชำวไทยสมัยก่อนและกำรศึกษำเร่ืองประเพณีไทย อนุมำนรำชธน, พระยำ, 2431-2512.                                            2532 2 กรมศิลปำกร

10464 บทบำทของวรรณกรรมและพันธกิจของนักเขียนในทัศนะของเอมิลโซลำ ทัศนีย์ นำควัชระ. 2532 3 ฝ่ำยวิจัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10465 ใบไม้ท่ีหำยไป กวีนิพนธ์แห่งชีวิต จิระนันท์ พิตรปรีชำ. 2532 1 อ่ำนไทย

10466 ปีกสอง แห่งควำมรัก กำนติ ณ ศรัทธำ 2532 1 ต้นอ้อ

10467 พจนำนุกรมภำษำโครำช เมตต์ เมตต์กำรุณ์จิต.                                                                           2532 1 โครงกำรต ำรำ วิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล

10468 พ้ืนฐำนวัฒนธรรมไทย สุพิศวง ธรรมพันทำ 2532 7 ดี.ดี. บุ๊คสโตร์

10469 พ้ืนฐำนวัฒนธรรมไทย ณรงค์ เส็งประชำ.                                                                               2532 8 โอเดียนสโตร์

10470 เพลิงพิศวำส ชำน, ซำรำ. 2532 1 ศิลปำบรรณำคำร

10471 ภำษำญ่ีปุ่นช้ันกลำง. เล่ม 1 ทซึรุโอะ, โยชิโกะ. 2532 1 โรงเรียนสมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

10472 ภำษำญ่ีปุ่นช้ันกลำง. เล่ม 2 ทซึรุโอะ, โยชิโกะ. 2532 1 โรงเรียนสมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  477         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10473 ภำษำทัศนำ    - 2532 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10474 มนต์รักไพรลึก Wibberley, Mary. 2532 1 ศิลปำบรรณำคำร

10475 รวมเร่ืองส้ันสวนสัตว์ สุวรรณี สุคนธำ. 2532 1 บูรพำสำส์น 2543

10476 ศรีบูรพำ : ศรีแห่งวรรณกรรมไทย รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน. 2532 1 แสงดำว

10477 สิงห์ส่ังป่ำ พนมเทียน. 2532 4 หรรษำ

10478 ห้วงมหรรณพ คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว., 2454-2538 2532 2 โรงพิมพ์สยำมรัฐ

10479 หัวข้อท่ีน่ำสนใจทำงภำษำศำสตร์ : หน้ำท่ีของภำษำ (ศึกษำเปรียบเทียบหน้ำท่ีประโยคกรรม ธัญญรัตน์ ปำณะกุล 2532 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

10480 อนุสรณ์ในงำนพระรำชทำนเพลิงศพ นำงประพิศ ส ำนองสุข : ณ ฌำปนสถำนกองทัพ...                 - 2532 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10481 คู่มือกำรท ำวิจัยเชิงประวัติศำสตร์ ภำรดี มหำขันธ์ 2531 3 โอเดียนสโตร์

10482 ซอยเดียวกัน                                            วำณิช จรุงกิจอนันต์.                                                                           2531 1 บูรพำสำส์น

10483 ดนตรีพ้ืนเมืองภำคอีสำน บุญเลิศ จันทร. 2531 1 โอเดียนสโตร์

10484 เด็กชำยจำกดำงอ่ืน วำวแพร 2531 1 อักษรสัมพันธ์

10485 บทสนทนำสำธำรณสุขมูลฐำน ไทย-ม้ง อมร ทวีศักด์ิ.                                                                                     2531 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

10486 แบบเรียนเร็วภำษำไทยข้ันพ้ืนฐำน (ภำษำจีนกลำง) เหยำอ้ี.                                                                                             2531 1 นำนมี

10487 เปิดกรุหนังสือเก่ำ - 2531 1 -

10488 พ่อมดมหัศจรรย์แห่งออซ โบม, แฟรงก์ 2531 1 ดอกหญ้ำ

10489 พ้ืนฐำนวัฒนธรรมไทย ณรงค์ เส็งประชำ 2531 7 โอเดียนสโตร์

10490 เมืองพิมำย ธิดำ สำระยำ. 2531 1 เมืองโบรำณ

10491 รักล้นใจ เอมมำ, แดซี. 2531 1 ศิลปำบรรณำคำร

10492 ละครแห่งชีวิต อำกำศด ำเกิง รพีพัฒน์, ม.จ 2531 1 แพร่พิทยำ

10493 วรรณคดีกำรละคร นันท์ทยำ ล ำดวน.                                                                               2531 4 โอเดียนสโตร์

10494 วิเครำะห์วรรณกรรมบทละครของหลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยำงค์)          รพีพรรณ เทียมเดช.                                                                           2531 1 -
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  478         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10495 สังคมและวัฒนธรรม : เอกสำรประกอบกำรศึกษำวิชำ 313-383 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย คณะรัฐศำสตร์         2531 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10496 สูตรลับนำซี ชำแกน, สตีฟ 2531 1 บรรณสิทธ์ิ

10497 ก่อกองทรำย ไพพูรย์ ธัญญำ.                                                                                  2530 1 นำคร

10498 กำรใช้หลักสูตรกลุ่มทักษะภำษำไทยตำมหลักสูตรประถมศึกษำ พุทธศักรำช 2521... นิตยำ จรูญผลฐิติ 2530 1 -

10499 กำรน ำเสนอกำรจัดกิจกรรมกำรสอนทักษะภำษำไทยในห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำในโรงเรียน ภำรดี ศศิยศชำติ 2530 1 -

10500 กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกำรเรียนวิชำภำษำไทยของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 ...             สุวรรณี ยหะกร.                                                                                  2530 1 -

10501 กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกำรเรียนวิชำภำษำไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5… วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนำ.                                                                          2530 1 -

10502 กำรวิเครำะห์พยัญชนะไม่กักในภำษำไทยเชิงกลสัทศำสตร์ ธนำนันท์ ตรงดี 2530 1 -

10503 กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์เร่ืองกำรพนันในวรรณคดีสันสกฤตและวรรณคดีบำลี  รัตน์ สนแก้ว 2530 1 -

10504 กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์เร่ืองพระอัคนีในวรรณคดีสันสกฤต ธีรศำสนต์ ประจันพล 2530 1 -

10505 กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรใช้ค ำสันธำนในสมัยสุโขทัย อยุธยำ กับสมัยปัจจุบัน        จิรำพร โชติเธียระวงศ์.                                                                         2530 1 -

10506 ควำมสนใจในกำรอ่ำนหนังสือภำษำไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนต้นในโรงเรียน… สุปรีดี อ่อนหวำน 2530 1 -

10507 ปทำนุกรมว่ำด้วยกำรใช้ส ำนวนไทย : เรียงดับตัวอักษรจำก ก ถึง ฮ บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร์.                                                                           2530 4 โอเดียนสโตร์

10508 ประวัติวัดพระศรีรัตนศำสดำรำม สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. 2530 1 ส ำนักพระรำชวัง

10509 ผลของค ำร่วมสมัยในโฆษณำท่ีมีต่อกำรใช้ภำษำไทยของนักศึกษำปริญญำตรี ช้ันปีที 1 เฉลิมชัย ผู้พัฒน์.                                                                               2530 1 -

10510 พจนำนุกรม เสียงอ่ำนค ำภำษำไทย กิตติพร วีรสุธีกุล.                                                                                2530 2 เอดิสันเพรสโพรดักส์

10511 พจนำนุกรมภำษำถ่ินใต้ พุทธศักรำช 2525                                               - 2530 1 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

10512 พรหมพำล เวนท์เวิร์ธ, แซลล่ี 2530 1 บีเอส พร้ินต้ิง แอนด์พับลิเคช่ัน

10513 ภำคแสดงในประโยคควำมเดียวของภำษำจีนและภำษำไทย เร่ิน อีสง 2530 1 -

10514 มนต์ทะเล เดลีย์, เจเนท 2530 1 บีเอส พร้ินต้ิง แอนด์พับลิเคช่ัน

10515 รำยงำนผลกำรวิจัยทุนอุดหนุนเพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนำประสิทธิภำพทำงวิชำกำรเร่ือง... อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต. 2530 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10516 วัฒนธรรมพ้ืนบ้ำน : คติควำมเช่ือ     - 2530 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  479         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10517 หลักภำษำไทย ก ำชัย ทองหล่อ.                                                                                2530 2 บ ำรุงสำส์น

10518 อักษรโบรำณท่ีใช้บันทึกวรรณกรรมไทย กตัญญู ชูช่ืน.                                                                                    2530 1 -

10519 โอมเพ้ียงแม่มดน้อยมำแล้ว มัวร์ฟ่ี, จิลล์ 2530 1 หมำยเหตุ

10520 กำรใช้ภำษำเชิงปฏิบัติ สนิท ต้ังทวี.                                                                                       2529 1 โอเดียนสโตร์

10521 ดวงใจแม่ กัทเช่ิน, เบ็ธ. 2529 1 เจริญวิทย์

10522 ตุ๊กตำยอดรัก เดอร์บริดจ์, ฟรันซิส 2529 1 เจริญวิทย์กำรพิมพ์

10523 น้ ำบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมไทย สุเมธ ชุมสำย ณ อยุธยำ.                                                                      2529 2 ไทยวัฒนำพำนิช

10524 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำไทยศึกษำ หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2529 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10525 ประวัตินักเขียนและนักวำดภำพหนังสือส ำหรับเด็ก. เล่ม 2 วรรณี ศิริสุนทร 2529 1 ภำพพิมพ์

10526 ประวัติศำสตร์ศิลป์ : สมัยก่อนประวัติศำสตร์อียิปต์โบรำณ เมโสโปเตเมีย กรีก โรมัน นิพนธ์ ทวีกำญจน์ 2529 1 โอเดียนสโตร์

10527 ฝันน้ันนิรันดร โจแฮนเซ่น, ไอริส 2529 1 บรรณสิทธ์ิ

10528 พจนำนุกรม ไทย-จีน                                                                           - 2529 1 -

10529 พินัยกรรมอันตรำย อำร์เชอร์, เจฟฟรีย์ 2529 1 วรรณวิภำ

10530 เพียงควำมเคล่ือนไหว เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.                                                                        2529 1 ก.ไก่

10531 มนต์เสน่หำ คำร์ทแลนด์, บำร์บำรำ 2529 1 ดอกหญ้ำ 2529

10532 รวมนิทำนบทเห่กล่อมและสุภำษิตของสุนทรภู่                                           - 2529 1 กรมศิลปำกร

10533 รักน้ีสีทอง วิททัล, อีวอนน์ 2529 1 เทพประทำนพร

10534 รักบันลือโลก โฮลเดอร์, แนนซี 2529 1 เทพประทำนพร

10535 วัฒนธรรมล้ำนนำไทย มณี พยอมยงค์.                                                                                 2529 2 ไทยวัฒนำพำนิช

10536 วิจัยภำคสนำมทำงภำษำศำสตร์ ธีระพันธ์ ล. ทองค ำ.                                                                            2529 2 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10537 วิมำนดวงดำว เดลีย์, เจเนท 2529 1 บีเอส พร้ินต้ิง แอนด์พับลิเคช่ัน

10538 สำรำนุกรมวัฒนธรรมภำคใต้ พ.ศ. 2529 เล่ม 1-10 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ                             2529 10 มูลนิธิทักษิณคดีศึกษำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  480         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10539 เส้นทำงสำยโหด เชส, เจมส แฮดลีย์ 2529 1 เจริญวิทย์กำรพิมพ์

10540 หัวใจในม่ำนหมอก เดลีย์, เจเนท 2529 1 บีเอส พร้ินต้ิง แอนด์พับลิเคช่ัน

10541 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำไทย 6 (กำรเขียนส ำหรับครู) หน่วยท่ี 1-8                 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2529 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10542 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำศิลปวัฒนธรรมไทย ประสำร ทองภักดี 2529 3 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

10543 ควำมรู้และทักษะทำงภำษำ สนิท ต้ังทวี.                                                                                       2528 1 โอเดียนสโตร์

10544 ค่ำนิยมในส ำนวนไทย เพ็ญแข วัจนสุนทร.                                                                             2528 5 โอเดียนสโตร์

10545 จำรึกท่ีองค์พระปฐมเจดีย์ เจษฎ์ ปรีชำนนท์.                                                                                2528 1 จุฑำรัตน์กำรพิมพ์

10546 ทำงสำยปริศนำ จอห์นสต้ัน, เวลด้ำ 2528 1 เจริญวิทย์กำรพิมพ์

10547 น้ ำ : บ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมไทย สุเมธ ชุมสำย ณ อยุธยำ.                                                                      2528 3 สมำคมสถำปนิกสยำม ในพระบรมฯ

10548 บริกำรสำยด่วน - 2528 1 เจริญวิทย์กำรพิมพ์

10549 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชำไทยศึกษำ เล่ม 1 หน่วยท่ี 1-5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10550 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชำไทยศึกษำ เล่ม 2 หน่วยท่ี 6-11 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10551 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชำไทยศึกษำ เล่ม 3 หน่วยท่ี 12-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10552 ภำษำไทยวันละค ำ กำญจนำ นำคสกุล.                                                                             2528 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10553 มนุษย์กับวรรณกรรม กระแสร์ มำลยำภรณ์.                                                                          2528 3 โอเดียนสโตร์

10554 ลักษณะภำษำไทย บรรจบ พันธุเมธำ.                                                                               2528 1 ก่ิงจันทร์กำรพิมพ์

10555 ลูกเล่นลูกฮำ. ภำค 1 : รวมปำฐกถำยอดฮิต ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์. 2528 1 ก้องหล้ำ

10556 วัฒนธรรมพ้ืนบ้ำน : คติควำมเช่ือ     - 2528 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10557 สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่ำนิยม สุพัตรำ สุภำพ.                                                                                   2528 1 ไทยวัฒนำพำนิช

10558 สังคมวิทยำและวัฒนธรรมไทย ชุดำ จิตพิทักษ์.                                                                                  2528 2 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

10559 หลักภำษำไทย : อักขรวิธี วจีวิภำค วำกยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์        อุปกิตศิลปสำร, พระยำ.                                                                       2528 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

10560 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ : กำรใช้ภำษำ หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  481         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10561 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ : อำรยธรรม เล่มท่ี 2 หน่วยท่ี 6-11              มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10562 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ : อำรยธรรม เล่มท่ี 3 หน่วยท่ี 12-15              มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10563 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ : อำรยธรรม หน่วยท่ี 1-5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10564 ควำมรู้เร่ืองตรำต่ำง ๆ : พระรำชลัญจกร ส. พลำยน้อย 2527 1 บ ำรุงสำส์น

10565 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรใช้ภำษำไทย เล่มท่ี 1 หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2527 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10566 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรใช้ภำษำไทย เล่มท่ี 2 หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2527 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10567 ประวัติวรรณคดีไทย กตัญญู ชูช่ืน.                                                                                    2527 2 โอเดียนสโตร์

10568 เพลงพ้ืนบ้ำนและกำรละเล่นพ้ืนบ้ำนจังหวัดสุรินทร์ วิทยำลัยครูสิรินทร์ ศูนย์วัฒนธรรมฯ                                      2527 2 กรุงสยำมกำรพิมพ์

10569 รำยงำนกำรประชุมปฏิบัติกำรเร่ืองกำรส ำรวจ-ท ำไมโครฟิล์ม-ปริวรรตเอกสำรโบรำณและ... มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์                    2527 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

10570 เร่ืองของน้ ำพุ วงศ์เมือง นันทขว้ำง 2527 1 ดวงตำ

10571 โลกทรรศน์ไทยภำคใต้                                                                         - 2527 1 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลำ              

10572 วรรณคดีชำดก ทรัพย์ ประกอบสุข.                                                                             2527 2 โอเดียนสโตร์

10573 แววมยุรำ พนมเทียน. 2527 2 คลังวิทยำ

10574 ไวยำกรณ์ไทย นววรรณ พันธุเมธำ.                                                                             2527 1 รุ่งเร่ืองสำส์นกำรพิมพ์

10575 สงครำมกำมเทพ มอร์ติเมอร์, คำโรล 2527 1 ธนบรรณ

10576 หลักรำชำศัพท์ ปำจรีย์ บุษยกุล.                                                                                 2527 2 โอเดียนสโตร์

10577 อินทรีตัวเมีย อำร์เชอร์, เจฟเฟอรี 2527 1 เทพอักษร

10578 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรใช้ภำษำไทย เล่ม 1 หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2527 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10579 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรใช้ภำษำไทย เล่ม 2 หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2527 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10580 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไทยศึกษำ : กำรใช้ภำษำ หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2527 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10581 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำไทย 5-กำรอ่ำน หน่วยท่ี 1-5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2527 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

10582 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำไทย 5-กำรอ่ำน หน่วยท่ี 6-10 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2527 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  482         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10583 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำภำษำไทย. 1 510-140 - 2527 3 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

10584 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำศิลปวัฒนธรรมไทย. 510-146        - 2527 3 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

10585 กำรน ำเสนอโครงกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชำภำษำไทยในวิทยำลัยครู   สุภำ หรูจิตตวิวัฒน์.                                                                             2526 1 -

10586 กำรแปลค ำในภำษำไทย วัลยำ ช้ำงขวัญยืน.                                                                              2526 1 -

10587 กำรศึกษำเปรียบเทียบค ำลักษณนำมในภำษำเชียงใหม่กับภำษำกรุงเทพฯ กันทิมำ วัฒนะประเสริฐ.                                                                       2526 1 -

10588 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปแบบของเสียงและควำมหมำยของค ำซ้ ำสองพยำงค์ในภำษำไทย      อภิรดี อุดมมณีสุวัฒน์.                                                                         2526 1 -

10589 ค ำกริยำกำรีตในภำษำไทย วิภำ วงศ์สันติวนิช 2526 1 -

10590 ค ำซ้ ำในภำษำจีนและภำษำไทย : กำรศึกษำเปรียบเทียบ ฟู่ เจิง โหย่ว 2526 1 -

10591 แนวแบ่งเขตภำษำไทยถ่ินกลำงกับภำษำไทยถ่ินใต้โดยใช้วรรณยุกต์เป็นเกณฑ์            เกศมณี เทพวัลย์.                                                                               2526 1 -

10592 แนวแบ่งเขตภำษำไทยถ่ินกลำงกับภำษำไทยถ่ินใต้โดยใช้ศัพท์เป็นเกณฑ์ วรรณพร ทองมำก 2526 1 -

10593 บำงทีพรุ้งน้ีจะเปล่ียนใจ สุวรรณี สุคนธำ. 2526 1 ดวงตำ

10594 บำลีสันสกฤตเบ้ืองต้น : เร่ืองภำษำสันสกฤตเบ้ืองต้น อภิชำญ ปำนเจริญ.                                                                             2526 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

10595 พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2525 รำชบัณฑิตยสถำน. 2526 1 อักษรเจริญทัศน์

10596 ภำษำถ่ินย่อยของค ำเมือง : กำรศึกษำศัพท์ วันทนีย์ พันธชำติ 2526 1 -

10597 ภูมิศำสตร์ภำษำจังหวัดสุโขทัย : กำรศึกษำโดยใช้ศัพท์    วำรี วีสกุล.                                                                                        2526 1 -

10598 ลักษณะร่วมของเร่ืองพระมำลัยในวรรณกรรมพ้ืนบ้ำนและพระมำลัยค ำหลวง วัฒนำ ณ นคร 2526 1 -

10599 ลูกสำวนำยพล ฟีโอโดโรวำ, วิคตอเรีย. 2526 2 -

10600 วัยเล่นไฟ เฮด, แอนน์. 2526 1 ศิลปำบรรณำคำร

10601 วำทนิเทศและวำทศิลป์ วิรัช ลภิรัตนกุล.                                                                                  2526 2 โอเดียนสโตร์

10602 วิเครำะห์กำรใช้ค ำ "ก็" ในภำษำไทย พนมพร สิงหพันธ์ุ 2526 1 -

10603 ไวยำกรณ์ไทย สมชำย ล ำดวน.                                                                                  2526 2 โอเดียนสโตร์

10604 ศรีธนญชัย ฉบับมำตรฐำน ประยูร พิศนำคะ 2526 1 คลังวิทยำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  483         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10605 อยู่เดียวเปล่ียวจิต อะเบอร์ครอมบี, บำร์บำรำ 2526 1 เอส. เอ. บุ๊ค

10606 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรใช้ภำษำไทย หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2526 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10607 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรสอนภำษำไทย หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2526 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10608 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรสอนภำษำไทย หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2526 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

10609 กำรเข้ำใจประวัติศำสตร์ : มูลบทว่ำด้วยระเบียบวิธีประวัติศำสตร์ ธิติมำ พิทักษ์ไพรวัน 2525 3 ไทยวัฒนำพำนิช

10610 กำรเปล่ียนแปลงทำงวัฒนธรรมกับพัฒนำกำรของสังคม สนิท สมัครกำร 2525 1 โอเดียนสโตร์

10611 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของปริมำณวลีในภำษำไทย สรัญญำ เศวตมำลย์ 2525 1 -

10612 ค ำถำมแบบตอบรับ-ปฏิเสธในภำษำไทย : กำรวิเครำะห์เชิงอรรถศำสตร์ จิตรำภรณ์ เกียรติไพบูลย์ 2525 1 -

10613 แง่คิดจำกวรรณคดีและวรรณกรรม เบญจมำศ พลอินทร์.                                                                           2525 2 โอเดียนสโตร์

10614 ตัวละครในรำมเกียรต์ิ : ลักษณะควำมเป็นมำและพฤติกรรมของตัวละครในเร่ืองรำมเกียรต์ิ ศรีสุรำงค์ พูลทรัพย์.                                                                           2525 1 ธเนศวรกำรพิมพ์

10615 ประชุมบทกวีนิพนธ์สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ - 2525 2 กรมศิลปำกร

10616 ภำพในวรรณคดีไทย เจริญ อ้นทอง.                                                                                   2525 2 โอเดียนสโตร์

10617 ภำพและประวัติตัวละครรำมเกียรต์ิ ศิริพงศ์ พยอมแย้ม.                                                                            2525 2 โอเดียนสโตร์

10618 วรรณกรรมท้องถ่ิน ธวัช ปุณโณทก.                                                                                 2525 4 โอเดียนสโตร์

10619 วรรณกรรมวิเครำะห์ บุญยงค์ เกศเทศ.                                                                                2525 5 โอเดียนสโตร์

10620 สัมมนำกำรใช้ภำษำไทยปัจจุบัน สมพร มันตะสูตร.                                                                               2525 2 พิระพัธนำ

10621 ส ำนวนไทย ฉบับสมบูรณ์ : ส ำนวน, ค ำพังเพย, อุปมำ-อุปไมย, ภำษิต ท่ีเกิด, ลักษณะ… วิเชียร เกษประทุม.                                                                              2525 2 พัฒนำศึกษำ

10622 กำรใช้ค ำท่ีมีควำมหมำยใกล้เคียงกัน วรรณ แก้วแพรก.                                                                               2524 1 โอเดียนสโตร์

10623 กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์บทละครพระรำชนิพนธ์ในรัชกำลท่ี 2 เร่ืองคำวี           ลักษณำ โตวิวัฒน์ 2524 1 -

10624 กำรศึกษำวรรณคดีไทย ชวน เพชรแก้ว.                                                                                  2524 2 โอเดียนสโตร์

10625 ควำมเป็นมำของค ำสยำม : ไทยและลักษณะทำงสังคมของช่ือชนชำติ          จิตร ภูมิศักด์ิ.                                                                                     2524 1 ดวงกมล

10626 ควำมรู้เร่ืองภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทย วิจิตรำ แสงพลสิทธ์ิ.                                                                            2524 5 โอเดียนสโตร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  484         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10627 โดม-ผู้จองหอง ก. สุรำงคนำงค์. 2524 1 คลังวิทยำ

10628 นำคในวรรณคดีสันสกฤตและบำลี อรพิมพ์ บุญอำภำ 2524 1 -

10629 ประโยครับในภำษำไทย พรพิลำส เรืองโชติวิทย์ 2524 1 -

10630 ภำษำและภำษำศำสตร์ วิไลวรรณ ขนิษฐำนันท์.                                                                        2524 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

10631 ภำษำศำสตร์ภำษำไทย จินดำ งำมสุทธิ.                                                                                  2524 1 โอเดียนสโตร์

10632 วรรณกรรมสังคมและกำรเมือง สมพร มันตะสูตร.                                                                               2524 2 โอเดียนสโตร์

10633 สัตว์ประหลำดสำรพัดนึก เนสบิท, อี 2524 1 ไทยวัฒนำพำนิช

10634 กำรเขียนหนังสือส ำหรับเด็ก : อนุบำล 331, ไทย 331                           สมศักด์ิ ศรีมำโนชน์.                                                                            2523 2 โอเดียนสโตร์

10635 กำรศึกษำกลุ่มประโยคในควำมเรียงภำษำไทย ดิเรกชัย มหัทธนะสิน 2523 1 -

10636 เขียนไทย อ่ำนไทย และรำชำศัพท์ : ค ำท่ีเขียนผิดบ่อยๆ ค ำท่ีอ่ำนผิดบ่อย ๆ กำรเขียน… ชิต ภิบำลแทน.                                                                                  2523 1 อักษรบัณฑิต

10637 เทพพิสดำร น. นพรัตน์. 2523 5 บรรณกิจเทรดด้ิง

10638 ธรรมชำตินิยมในกำรละครอเมริกันสมัยใหม่ สนใจ ไชยบุญเรือง.                                                                            2523 1 -

10639 ภำษำไทย-วิชำท่ีถูกลืม บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ม.ล.                                                                 2523 1 บรรณกิจ

10640 มังกรทะยำนฟ้ำ ว.ณ เมืองลุง. 2523 4 คลังวิทยำ

10641 ร่มฉัตร ทมยันตี. 2523 3 บ ำรุงสำส์น

10642 รำยงำนผลกำรวิจัยทุนวิจัยงบประมำณแผ่นดินเร่ืองสมรรถภำพในกำรใช้ภำษำไทยข้ันต่ำง ๆ...             จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2523 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10643 วิเครำะห์วรรณกรรมของพุทธทำสภิกขุ นิกิจ พลำยชุม.                                                                                  2523 1 -

10644 วิวัฒนำกำรเศรษฐกิจหมู่บ้ำนในภำคเหนือของประเทศไทย พ.ศ.2394-2475 ชูสิทธ์ิ ชูชำติ 2523 1 -

10645 สังคมและวัฒนธรรมไทย (สังคมวิทยำ 102) จรัญ พรหมอยู่.                                                                                  2523 1 โอเดียนสโตร์

10646 สังคมและวัฒนธรรมไทย : ข้อสังเกตในกำรเปล่ียนแปลง ฑิตยำ สุวรรณะชฎ.                                                                             2523 1 -

10647 สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่ำนิยมครอบครัว ศำสนำ ประเพณี สุพัตรำ สุภำพ.                                                                                   2523 2 ไทยวัฒนำพำนิช

10648 กำรปลูกฝังควำมรักชำติตำมท่ีปรำกฎในบทละครพระรำชนิพนธ์ของพระบำทสทเด็จพระ...   ธงชัย หวำนแก้ว.                                                                                2522 1 -
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  485         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10649 กำรผสมผสำนภำษำศำสตร์ในบทเรียนวิชำหลักภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  ศุภชัย แสงปัญญำ 2522 1 -

10650 กำรศึกษำประเภทของเร่ืองส้ันท่ีตีพิมพ์ต้ังแต่ พ.ศ.2511-2520   ฉัตรชัย ศุระกำญจน์.                                                                            2522 1 -

10651 จดหมำยจำกเมืองไทย โบต๋ัน. 2522 1 บรรณกิจ

10652 จดหมำยจำงวำงหร่ ำ (ฉบับสมบูรณ์) พิทยำลงกรณ, พระรำชวรวงศ์เธอกรมหม่ืน.                                         2522 6 บรรณกิจ

10653 ช้ำงในวรรณคดีสันสกฤตและวรรณคดีบำลี ละเอียด วิสุทธิแพทย์ 2522 1 -

10654 ชำดกนอกนิบำตเร่ือง พรหมจักร : รำมเกียรต์ิ ฉบับส ำนวน-ภำษำลำนนำไทย - 2522 1 คณะมนุษยศำสตร์ ม.เชียงใหม่

10655 เทพบุตรสุวรรณ น. นพรัตน์ 2522 4 บรรณกิจเทรดด้ิง

10656 นักสู้สลำตัน น. นพรัตน์. 2522 4 คลังวิทยำ

10657 นิกกับพิม ว. ณ ประมวญมำรค. 2522 1 บรรณกิจ

10658 บัณฑิตนิลกำฬ. เล่ม 4 น. นพรัตน์ 2522 1 ธเนศวรกำรพิมพ์

10659 พระรำชนิพนธ์บทละครนอกในพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย : กำรวิเครำะห์… ยุรฉัตร บุญสนิท 2522 1 -

10660 พิชิตสุริยัน ว.ณ เมืองลุง 2522 10 บรรณำคำร

10661 เพ่ือเธอคนเดียว นรำวดี 2522 1 บ ำรุงสำส์น

10662 มังกรหยก (ภำคพิเศษ). จิวแป๊ะทง (ผู้เฒ่ำเด็กด้ือ) จ ำลอง พิศนำคะ. 2522 3 บันดำนสำส์น

10663 มังกรหยก (ภำคพิเศษ). ตอน (ผู้กล้ำหำญแห่งแคว้นกังหน ำท้ัง เจ็ด) จ ำลอง พิศนำคะ. 2522 3 บันดำนสำส์น

10664 มังกรหยก (ภำคพิเศษ). ตอน อ้ึง เอ๊ียะ ซือ (ภูติร้ำยตะวันออก) จ ำลอง พิศนำคะ. 2522 3 บันดำนสำส์น

10665 มังกรหยก ภำค 4 (ลูกมังกรหยก) จ ำลอง พิศนำคะ. 2522 8 บันดำลสำส์น

10666 มังกรหยก ภำค 5 (ภำคจบบริบูรณ์) จ ำลอง พิศนำคะ. 2522 13 บรรณกิจเทรดด้ิง

10667 มังกรหยก ภำค 5 (ภำคจบสมบูรณ์) จ ำลอง พิศนำคะ. 2522 15 บรรณกิจเทรดด้ิง

10668 ลักษณะภำษำไทย (ไทย 104) ปรีชำ ทิชินพงษ์.                                                                                2522 1 โอเดียนสโตร์

10669 วิเครำะห์เร่ืองพระลอ, เงำะป่ำ และมัทนะพำธำ ตำมทฤษฎีโศกนำฏกรรมของอริสโตเติล   วรำภรณ์ บ ำรุงกุล.                                                                               2522 1 -

10670 สมบัติวรรณคดี : บทอ่ำนท ำนองเสนำะ ปีท่ี 7 กรมศิลปำกร กองวรรณคดีและประวัติฯ                                            2522 1 เจริญวิทย์กำรพิมพ์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  486         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10671 สะกดให้ถูกต้อง พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน อบ ไชยวสุ.                                                                                       2522 1 หอสมุดกลำง 09

10672 สังคมและวัฒนธรรมไทย (สังคมวิทยำ 102) จรัญ พรหมอยู่.                                                                                  2522 1 กรุงสยำมกำรพิมพ์

10673 อนุสรณ์ในงำนพระรำชทำนดินและเคร่ืองขมำ นำยวงศ์ ว่องปรีชำ จ.ช.,จ.ม. - 2522 2 -

10674 กำรวิเครำะห์ตัวละครเด็กในนวนิยำยของมำร์ค ทเวน ศรีเพ็ญ ประเสริฐสุข 2521 1 -

10675 กำรเว้นวรรคในกำรเขียนหนังสือไทย กอบกุล ถำวรำนนท์ 2521 1 -

10676 กำรศึกษำเร่ืองประเพณีไทยและชีวิตชำวไทยสมัยก่อน เสฐียรโกเศศ. 2521 1 คลังวิทยำ

10677 นิทำนชำวบ้ำนของไทย ยุทธ เดชค ำรณ 2521 1 คลังวิทยำ

10678 พุนกยูง นันทนำ วีระชน 2521 1 อินทรำสำส์น

10679 เพลงกล่อมเด็กของไทย เยำวเรศ สิริเกียรติ.                                                                              2521 1 -

10680 มังกรหยก ภำค 3 จ ำลอง พิศนำคะ. 2521 1 บันดำลสำส์น

10681 มำพูดภำษำไทยกันดีกว่ำ ส. ศิวรักษ์.                                                                                        2521 1 เคล็ดไทย

10682 มูลบทบรรพกิจ : วำหนิต์ินิกร อักษรประโยค สังโยคพิธำน ไวพจน์พิจำรณ์ พิศำลกำรันต์... ศรีสุนทรโวหำร (น้อย อำจำรยำงกูร), ฯ 2521 1 คลังวิทยำ

10683 ลักษณะโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์ของข้อควำมท่ีเป็นภำพพจน์ในวรรณกรรมร้อยแก้ว...         สุรภี สังขพิชัย.                                                                                  2521 1 -

10684 หนำมยอกเอำหนำมบ่ง หม่ินประมำทศำล วิไลเลือกคู่ หำเมียให้ผัว ขนมสมกับน้ ำยำ มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ 2521 1 คลังวิทยำ

10685 หัวใจห้องท่ีห้ำ อมรำวดี. 2521 1 ศิลปำบรรณำคำร

10686 หำสยรสในวรรณกรรมร้อยกรองของไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325-พ.ศ. 2475            นงลักษณ์ แช่มโชติ.                                                                           2521 1 -

10687 อิทธิพลของวรรณกรรมฝร่ังเศสท่ีมีต่อร้อยกรองและนวนิยำยของออสกำร์ ไวล์ด              ดำรำวรรณ เด่นอุดม.                                                                           2521 1 -

10688 กำรใช้ภำษำ นววรรณ พันธุเมธำ.                                                                             2520 1 โรงพิมพ์อักษรสมัย

10689 กำรวิเครำะห์งำนเขียนร้อยแก้วภำษำไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 เขตกำรศึกษำ 9 มำลินี เร่ิมยินดี 2520 1 -

10690 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของค ำกิริยำ 2 ค ำท่ีเรียงกันในประโยคภำษำไทย ฉอ้อน หำระบุตร 2520 1 -

10691 ควำมขัดแย้งในวรรณกรรมสำมเร่ืองของสุนทรภู่ นิพนธ์ อินสิน.                                                                                    2520 1 -

10692 ควำมต้องกำรกำรนิเทศทำงวิชำกำรของครูภำษำไทยสังกัดกรมอำชีวศึกษำ ขันทอง แสนอุ้ม 2520 1 -
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  487         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10693 เชอร์ล็อก โฮล์มส์ : ชุดคืนชีพ ดอยล์, อำร์เทอร์ โคแนน, เซอร์ 2520 1 แพร่พิทยำ

10694 เชอร์ล็อก โฮล์มส์ : ชุดจดหมำยเหตุ ดอยล์, อำร์เทอร์ โคแนน, เซอร์ 2520 1 แพร่พิทยำ

10695 บทละครเร่ืองเงำะป่ำพระรำชนิพนธ์ในรัชกำลท่ี 5 : กำรศึกษำวิเครำะห์ทำงสังคม… สมหมำย เทียบเทียม 2520 1 -

10696 ประวัติควำมเป็นมำของภำษำไทย กำญจน ปัทมดิลก.                                                                              2520 1 ศูนย์หนังสือเชียงใหม่

10697 มังกรหยก ภำค 2 จ ำลอง พิศนำคะ. 2520 13 บันดำลสำส์น

10698 ยอดนักสู้ทะยำนฟ้ำ น. นพรัตน์. 2520 6 บรรณกิจเทรดด้ิง

10699 วรรณกรรมพ้ืนบ้ำนผู้ไทย ต ำบลเรณู จังหวัดนครพนม ศรีสุดำ เอ้ือนครินทร์.                                                                           2520 1 -

10700 วิเครำะห์วรรณกรรมของ จ่ำง แซ่ต้ัง สินธ์ชัย สุขสว่ำง.                                                                                2520 1 -

10701 วิเครำะห์สุภำษิตพระร่วงในแง่วัฒธรรม รัตนำ สถิตำนนท์.                                                                                2520 1 -

10702 ศิลำจำรึกสุโขทัย หลักท่ี 1 จำรึกพ่อขุมรำมค ำแหง : อ่ำนและจัดท ำอธิบำยโดยท่ีประชุม...      กรมศิลปำกร หอสมุดแห่งชำติ.                                                              2520 1 กำรเวก

10703 สำมก๊กฉบับวณิพก ยำขอบ. 2520 2 ผดุงศึกษำ

10704 สุนทรภู่สอนหญิง สวัสดิรักษำและศำลำกวี เช้ือช่ืน ศรียำภัย 2520 1 คลังวิทยำ

10705 อัจฉริยะหน้ำหยก น. นพรัตน์. 2520 4 บรรณกิจ

10706 กำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบมหำชำติฉบับภำษำภำคกลำงภำคเหนือภำคอีสำนและภำคใต้      มณี พยอมยงค์.                                                                                 2519 1 -

10707 กำรศึกษำเปรียบเทียบระบบประโยคภำษำไทยกับระบบประโยคภำษำมลำยู    ปรีชำ ทิชินพงษ์.                                                                                2519 1 -

10708 แก้วกลำงดง ทมยันตี. 2519 1 คลังวิทยำ

10709 ควำมรู้เชิงภำษำไทย (รวมเร่ืองต่ำง ๆ เล่ม 1) ประจักษ์ ประภำพิทยำกร.                                                                     2519 2 โอเดียนสโตร์

10710 คุณครูอินทิรำ ก. สุรำงคนำงค์. 2519 2 คลังวิทยำ

10711 แม่หญิง วรำภำ 2519 2 รวมสำส์น

10712 รู้จักภำษำไทย - 2519 2 โอเดียนบุ๊คส์สโตร์

10713 ต ำรำเรียนอักษรโบรำณ สวัสด์ิ วงศ์วิเศษ.                                                                                 2518 1 วงศ์สว่ำง

10714 นิรำศหนองคำยวรรณคดีท่ีถูกส่ังเผำ ผนวก นิรำศหนองคำย สิทธิ ศรีสยำม.                                                                                   2518 1 พ่ีน้องแสงธรรม
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  488         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10715 บำลีมหำไวยำกรณ์                        - 2518 1 มหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย

10716 พระรำชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้ำน พระรำชหัตถเลขำ ฉบับท่ี 35-36 เล่ม 9 จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ, 2396-2453.2518 1 โรงพิมพ์กำรศำสนำ

10717 เพชรพระอุมำ. ตอนมรกตนคร พนมเทียน. 2518 2 ผ่ำนฟ้ำพิทยำ

10718 นันทวัน ดอกไม้สด 2517 1 คลังวิทยำ

10719 นิรำศลอนดอนและจดหมำยเหตุเร่ืองรำชฑูตไทยไปประเทศอังกฤษในรัชกำลท่ี 4 เม่ือปีมะเส็ง หม่อมรำโชทัย. 2517 1 คลังวิทยำ

10720 น่ีแหละโลก ดอกไม้สด 2517 1 คลังวิทยำ

10721 บุษบำบรรณ ดอกไม้สด 2517 1 คลังวิทยำ

10722 พระนลค ำหลวง รำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำวุธ พระมงฯ 2517 1 คลังวิทยำ

10723 พ้ืนฐำนของกำรใช้ภำษำ ปรีชำ ช้ำงขวัญยืน.                                                                             2517 1 ไทยวัฒนำพำนิช

10724 พู่กล่ิน ดอกไม้สด 2517 1 คลังวิทยำ

10725 เพชรพระอุมำ. ตอนมรกตนคร พนมเทียน. 2517 2 ผ่ำนฟ้ำพิทยำ

10726 ภำษำกับกำรหำควำมจริง วิลสัน, จอห์น.                                                                                    2517 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10727 มังกรหยก ภำค 1 จ ำลอง พิศนำคะ. 2517 8 บันดำลสำส์น

10728 ลิลิตยวนพ่ำย กรมศิลปำกร 2517 1 คลังวิทยำ

10729 วรรณกรรมช้ินสุดท้ำย ดอกไม้สด 2517 1 คลังวิทยำ

10730 ศักด์ิศรีวรรณกรรม ศักด์ิศรี แย้มนัดดำ.                                                                             2517 2 โอเดียนสโตร์

10731 ศัตรูของเจ้ำหล่อน ดอกไม้สด 2517 1 คลังวิทยำ

10732 อุบัติเหตุ ดอกไม้สด 2517 1 คลังวิทยำ

10733 กระท่อมน้อยของลุงทอม สโตว์, บีชเช่อร์ แฮเรียต. 2516 1 รวมสำส์น

10734 ของดีในประวัติศำสตร์และโบรำณคดี ต. อมำตยกุล. 2516 1 แพร่พิทยำ

10735 ควำมผิดคร้ังแรก ดอกไม้สด 2516 1 คลังวิทยำ

10736 ชัยชนะหลวงนฤบำล ดอกไม้สด 2516 1 คลังวิทยำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  489         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10737 บทละครเร่ืองอิเหนำ พุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช, พระบำทฯ          2516 1 คลังวิทยำ

10738 ผู้ดี ดอกไม้สด. 2516 1 บรรณำคำร

10739 พระรำชนิพนธ์ไกลบ้ำน ฉบับมีรูปภำพพร้อมด้วยจดหมำยเหตุประกอบ จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ 2516 1 แพร่พิทยำ

10740 พระลอ ร้อยแก้วและศำลำกวี จำกนักกวีสมัครเล่นท่ัวรำชอำณำจักร เช้ือช่ืน ศรียำภัย 2516 1 คลังวิทยำ

10741 เพชรพระอุมำ. ตอนมรกตนคร พนมเทียน. 2516 1 ผ่ำนฟ้ำพิทยำ

10742 สำมก๊กและต ำนำนสำมก๊ก พระคลัง (หน), เจ้ำพระยำ. 2516 2 อมรกำรพิมพ์

10743 สำมชำย ดอกไม้สด 2516 1 คลังวิทยำ

10744 กำมนิต เสฐียรโกเศศ 2515 1 บรรณำคำร

10745 คู่มือเรียนภำษำบำลีด้วยตนเอง : ประยุกต์ด้วยวิธีแปลภำษำบำลีแบบสำกล เล่ม 1    ประดิษฐ์ บุณยะภักดี.                                                                           2515 1 บริกำรธุรกิจกำรพิมพ์

10746 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 79 จดหมำยเหตุวันวลิต (ฉบับสมบูรณ์) - 2515 1 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

10747 เพชรพระอุมำ. ตอนมรกตนคร พนมเทียน. 2515 2 ผ่ำนฟ้ำพิทยำ

10748 วรรณคดีเจ้ำพระยำพระคลัง (หน) - 2515 1 คลังวิทยำ

10749 จดหมำยจำงวำงหร่ ำ พิทยำลงกรณ์, พระรำชวรวงศ์เธอกรมหม่ืน 2514 1 คลังวิทยำ

10750 เพชรพระอุมำ. ตอนมรกตนคร พนมเทียน. 2514 2 ผ่ำนฟ้ำพิทยำ

10751 ร่มฉัตร ภำคจบบริบูรณ์ ทมยันตี. 2514 1 คลังวิทยำ

10752 พล นิกร กิมหงวน. เป็ดขัน-ลิงไข่ ป. อินทรปำลิต. 2513 1 บันดำลสำส์น

10753 เพชรพระอุมำ. ตอนมรกตนคร พนมเทียน. 2513 2 ผ่ำนฟ้ำพิทยำ

10754 ร่มฉัตร ทมยันตี. 2513 2 คลังวิทยำ

10755 ระย้ำ สด กูรมะโรหิต. 2513 4 ผ่ำนฟ้ำพิทยำ

10756 สังคมและวัฒนธรรมลำนนำไทย : รวมผลงำนวิจัยทำงสังคมศำสตร์ในภำคเหนือของ...       สุเทพ สุนทรเภสัช.                                                                              2513 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

10757 เกิดมำช่ัว ก. สุรำงคนำงค์. 2512 1 คลังวิทยำ

10758 ขุนศึก ไม้ เมืองเดิม. 2512 10 บรรณำคำร
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  490         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10759 คนรักของข้ำพเจ้ำ ก. สุรำงคนำงค์. 2512 1 คลังวิทยำ

10760 คู่ครอง ก. สุรำงคนำงค์. 2512 1 คลังวิทยำ

10761 จอมโจรจอมใจ ว.ณ เมืองลุง. 2512 6 ประพันธ์สำส์น

10762 ชำตำชีวิต กุลปรำณี 2512 2 คลังวิทยำ

10763 เซียวฮ้ือย้ี ว.ณ เมืองลุง. 2512 11 ประพันธ์สำสน์

10764 ทวำทศมำส โคลงด้ัน : พร้อมท้ังพระวิจำรณ์ของพระวรวงศ์เธอกรมหม่ืนพิทยำลำภภฤฒิ… - 2512 2 ศิริมิตรกำรพิมพ์

10765 บทละคอนเร่ืองรำมเกียรต์ิและบ่อเกิดรำมเกียรต์ิ พุทธเลิศหล้ำนภำลัย, พระบำทสมเด็จฯ 2512 1 คลังวิทยำ

10766 เพชรพระอุมำ. ตอนไพรมหำกำฬ พนมเทียน. 2512 1 ผ่ำนฟ้ำพิทยำ

10767 เพชรพระอุมำ. ตอนมรกตนคร พนมเทียน. 2512 3 ผ่ำนฟ้ำพิทยำ

10768 ไพรกว้ำง ป. อินทรปำลิต. 2512 1 คลังวิทยำ

10769 เร่ืองพระรำชำนุกิจ - 2512 1 กระทรวงยุติธรรม

10770 กำรใช้ภำษำ กระทรวงศึกษำธิกำร กรมกำรฝึกหัดครู         2511 1 อักษรเจริญทัศน์

10771 ควำมรู้ใหม่ทำงโบรำณคดีจำกเมืองอู่ทอง บัวเซอลีเยร์, ช็อง 2511 1 กรมศิลปำกร

10772 ประเพณีไทย : ฉบับพระมหำรำชครูฯ                                                  - 2511 1 โรงพิมพ์ลูก ส. ธรรมภักดี

10773 เพชรพระอุมำ. ตอนมรกตนคร พนมเทียน. 2511 3 ผ่ำนฟ้ำพิทยำ

10774 พระรำชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้ำน พระรำชหัตถเลขำ เล่ม 2 ฉบับท่ี 5-12 เล่ม 2 จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ, 2396-2453.2510 1 โรงพิมพ์กำรศำสนำ

10775 เพชรพระอุมำ. ตอนมรกตนคร พนมเทียน. 2510 2 ผ่ำนฟ้ำพิทยำ

10776 สมัยก่อนประวัติศำสตร์ในประเทศไทย ชิน อยู่ดี, 2455-2529. 2510 1 กรมศิลปำกร

10777 อู่อำรยธรรมตะวันออก เล่ม 2 ไรเชำเออร์, เอ็ดวิน โอ.                                                                        2510 1 สมำคมสังคมศำสตร์แห่งประเทศไทย

10778 เทศนำเร่ืองนิทำนมิกำทุระ และบทละครสังคีตเร่ืองว่ังต่ี จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ 2509 1 กรมศิลปำกร

10779 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 13. - 2509 1 โรงพิมพ์ตีรณสำร

10780 ประชุมโอวำทอัศวพำหุ, สมเด็จพระรำชบิดำฯ, สมเด็จกรมพระยำด ำรงฯ, เจ้ำพระยำพระ... - 2509 1 โรงพิมพ์นิยมวิทยำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  491         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10781 เพชรพระอุมำ. ตอนไพรมหำกำฬ พนมเทียน. 2509 3 ผ่ำนฟ้ำพิทยำ

10782 ลิลิตนำรำยน์สิบปำง มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ 2509 1 ร.พ.อักษรบริกำร

10783 ศกุนตลำ มัทนะพำธำ ท้ำวแสนปม ประมวลสุภำษิต มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จฯ 2509 1 คลังวิทยำ

10784 ศิลปำกร ปีท่ี 5 เล่ม 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2508 - 2508 1 กรมศิลปำกร

10785 ศิลปำกร ปีท่ี 5 เล่ม 3 กันยำยน พ.ศ. 2508 - 2508 1 กรมศิลปำกร

10786 ศิลปำกร ปีท่ี 5 เล่ม 8 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2508 - 2508 1 กรมศิลปำกร

10787 สำมก๊กฉบับรำชบัณฑิตสภำช ำระ พระคลัง (หน), เจ้ำพระยำ. 2508 1 คลังวิทยำ

10788 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 29 อธิบำยเร่ืองรำชฑูตไทยไปยุโรป ของสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ…- 2507 2 โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์

10789 หิโตปเทศ เสฐียรโกเศศ (พระยำอนุมำนรำชธน) 2507 1 บรรณำคำร

10790 ประชุมพงศำวดำร ภำค 4 และประวัติท้องท่ีจังหวัดมหำสำรคำม - 2506 1 โรงพิมพ์ส่วนท้องถ่ิน

10791 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 62 เร่ืองทูตฝร่ังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ - 2506 1 โรงพิมพ์พระจันทร์

10792 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 69 เร่ืองเก่ียวกับกรุงเก่ำตอนท่ี 1 - 2506 1 กรมศิลปำกร

10793 แผ่นดินไทย ประยูร พิศนำคะ 2506 1 คลังวิทยำ

10794 ศิลปำกร ปีท่ี 6 เล่ม 5 มกรำคม พ.ศ. 2506 - 2506 1 กรมศิลปำกร

10795 ศิลปำกร ปีท่ี 6 เล่ม 6 มีนำคม พ.ศ. 2506 - 2506 1 กรมศิลปำกร

10796 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 78 (ปรำบเง้ียว ตอนท่ี 2) - 2505 1 โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

10797 ศิลปำกร ปีท่ี 6 เล่ม 3 กันยำยน พ.ศ. 2505 - 2505 1 กรมศิลปำกร

10798 ศิลปำกร ปีท่ี 6 เล่ม 4 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2505 - 2505 1 กรมศิลปำกร

10799 ศิลปำกร ปีท่ี 4 เล่ม 6 มีนำคม พ.ศ. 2504 - 2504 1 กรมศิลปำกร

10800 กำรแต่งกำยของไทย กระทรวงศึกษำธิกำร กองวัฒนธรรม.                                                       2503 1 โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

10801 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 66 - 2503 1 กรมศิลปำกร

10802 ศิลปำกร ปีท่ี 4 เล่ม 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2503 - 2503 1 กรมศิลปำกร
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  492         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10803 ศิลปำกร ปีท่ี 4 เล่ม 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2503 - 2503 1 กรมศิลปำกร

10804 ศิลปำกร ปีท่ี 4 เล่ม 3 กันยำยน พ.ศ. 2503 - 2503 1 กรมศิลปำกร

10805 ศิลปำกร ปีท่ี 4 เล่ม 4 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2503 - 2503 1 กรมศิลปำกร

10806 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 67 จดหมำยเหตุเก่ียวกับเขมรและญวนในรัชชกำลท่ี 3 ตอนท่ี 1 - 2502 1 โรงพิมพ์นิมิตอักษร

10807 ศิลปำกร ปีท่ี 3 เล่ม 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2502 - 2502 1 กรมศิลปำกร

10808 ศิลปำกร ปีท่ี 3 เล่ม 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2502 - 2502 1 กรมศิลปำกร

10809 ศิลปำกร ปีท่ี 3 เล่ม 3 กันยำยน พ.ศ. 2502 - 2502 1 กรมศิลปำกร

10810 ศิลปำกร ปีท่ี 1 เล่ม 5 มกรำคม พ.ศ. 2501 - 2501 1 กรมศิลปำกร

10811 ศิลปำกร ปีท่ี 2 เล่ม 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2501 - 2501 1 กรมศิลปำกร

10812 ศิลปำกร ปีท่ี 2 เล่ม 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2501 - 2501 1 กรมศิลปำกร

10813 ศิลปำกร ปีท่ี 2 เล่ม 4 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2501 - 2501 1 กรมศิลปำกร

10814 ประเพณีไทยเก่ียวกับเทศกำล เสฐียรโกเศศ (พระยำอนุมำนรำชธน)                                                       2499 1 -

10815 บทสนทนำเรียน 4 ภำษำ ไทย แต้จ๋ิว อังกฤษ มลำยู ฮ่ัง ตังตระกูล 2495 1 ธ.ผ. ศึกษำ

10816 นิทำนแสนสนุก ส ำหรับเด็ก ๆ ช้ันประถมอ่ำนเล่น เล่ม 1 เร่ือง "ช้ำงกลัวกระต่ำย", "เจ้ำชำยวีระ" ต่วน ยำวะประภำษ 2492 1 ประชำช่ำง

10817 วงวรรณกรรม เล่มท่ี 21 (ตุลำคม 2490) - 2490 1 พระจันทร์

10818 วงวรรณคดี (พฤศจิกำยน 2490) - 2490 1 พระจันทร์

10819 วงวรรณคดี (มิถุนำยน 2490) - 2490 1 วงวรรณคดี

10820 วงวรรณคดี (สิงหำคม 2490) - 2490 1 วงวรรณคดี

10821 ควำมทรงจ ำ : ท่ีทรงค้ำงไว้ 5 ตอน พ.ศ. 2489 ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จฯ กรมพระยำ, 2405-2486.2489 1 โรงพิมพ์พระจันร์

10822 วำรสำรแห่งสมำคมค้นวิชำประเทศไทย ฉะบับภำษำไทย เล่ม 3 สิงหำคม 2488 - 2488 1 สมำคมค้นวิชำประเทศไทย

10823 ต้นไม้ประดับบ้ำนของไทย มไหสวรรย์, พระยำ 2487 1 ส ำนักนำยกรัถมนตรี

10824 นิทำนโบรำณคดี ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จฯ กรมพระยำ, 2405-24862487 1 อุดม
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  493         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10825 อำเซียไหม่ : ด้วยกำรต่ืนตัวของชนชำติอำเซีย ไทย-ญ่ีปุ่น-จีน-อินเดีย-และมำนจูกัว สิริ เปรมจิต 2487 1 ปรีดำ

10826 ประวัติกำรทูตของไทย - 2486 1 ส ำนักนำยกรัถมนตรี

10827 พจนำนุกรม ตัวสกดแบบไหม่ - 2485 1 โรงพิมพ์กรมยุธสึกสำทหำรบก

10828 ของดีในภำคอีศำน วิจิตรวำทกำร, พลตรี ลวง, 2441-2505 2484 1 โรงพิมพ์พระจันทร์

10829 ต ำรำหมอดู ทำงธรรมและทำงโหรำศำสตร์ ศ.ส. 2484 1 โรงพิมพ์อักษรเจริญทัศน์

10830 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 70 เร่ืองเมืองนครจ ำปำศักด์ิ - 2484 1 โรงพิมพ์พระจันทร์

10831 ประชุมพงศำวดำร. ภำคท่ี 72, ต ำนำนเมืองสุวรรณโคมค ำ - 2482 1 โรงพิมพ์วิศวกร

10832 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 71 - 2481 1 โรงพิมพ์กรุงเทพบรรณำคำร

10833 ประชุมพงศำวดำร. ภำคท่ี 69 : เร่ืองเก่ียวกับกรุงเก่ำ ตอนท่ี 1 - 2481 2 โรงพิมพ์พระจันทร์

10834 ประชุมพงศำวดำรภำคท่ี 68 จดหมำยเหตุเก่ียวกับเขมรและญวนในรัชกำลท่ี 3 ตอนท่ี 2 - 2481 1 โรงพิมพ์บ ำรุงนุกูลกิจ

10835 เร่ือง รำชทูตไทยไปยุโรป - 2481 1 โรงพิมพ์ห้องสมุดไท

10836 อักขรำนุกรมภูมิศำสตร์ 7 จังหวัด คือ นรำธิวำส ปัตตำนี พัทลุง ยะลำ สงขลำ สตูล สุรำษฎร์ธำนี- 2481 1 โรงพิมพ์ไทยเขษม

10837 แบบเรียนภูมิศำสตร์และประวัติศำสตร์ ส ำหรับใช้ในมัธยมปลำย ชัย เรืองศิลป์, 2447-2518. 2480 1 โรงพิมพ์กรุงเทพบรรณำกำร

10838 ปริทรรศน์แห่งวรรณคดีไทย : ภำคหน่ึง แต่สมัยสุโขทัย จนส้ินสมัยกรุงศรีอยุธยำ เปล้ือง ณ นคร 2480 1 โรงพิมพ์บ ำรุงนุกูลกิจ

10839 หัวอกครู : บรรยำยถึง วิถีทำงแห่งควำมก้ำวหน้ำ ภูมิวิทยำ และงำนโรงเรียนรำษฎร์ พันธุรัตน์ 2480 1 ปริญญำบรรณำคำร

10840 คู่มือพลเมือง - 2479 1 โรงพิมพ์อักษรนิติ

10841 ต ำรำ วิชำครูมูลและครูประถม (มี 8 ภำค ครบตำมหลักสูตรครูมูลและครูประถม) น้อย เลปำจำรย์ 2479 1 โรงพิมพ์บ ำรุงนุลกิจ

10842 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 62 เร่ืองทูตฝร่ังเศสสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ - 2479 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10843 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 63 เร่ืองกรุงเก่ำ - 2479 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10844 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 64 : พงศำวดำรกรุงศรีอยุธยำ ฉบับพันจันทนุมำศ (เจิม - 2479 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10845 บันทึก หลักภำษำไทย (มีอักขรวิธี, วจีวิภำค, วำกยสัมพันธ์, ฉันทลักษณ์และอ่ำนท ำนองเสนำะ...หนูพุก ไชยชะนะ 2478 1 โรงพิมพ์กรุงเทพบรรณำคำร

10846 ปัตตำนีสำร โสภำ ปำลบุตร 2478 1 โรงพิมพ์บ ำรุงนุกูลกิจ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  494         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10847 ล ำดับรำชพงศำนุสสรณ์แห่งรำมัญประเทศ ธนกิจวิจำรณ์, ขุน 2478 1 โรงพิมพ์ไทยเขษม

10848 เล็กเชอร ประวัติศำสตร์สยำม ณ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เล่ม 1 ทองทีฆำยุ ทองใหญ่, ม.จ 2478 1 โรงพิมพ์กรุงเทพบรรณำกำร

10849 เล็กเชอร ประวัติศำสตร์สยำม ณ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เล่ม 2 ทองทีฆำยุ ทองใหญ่, ม.จ 2478 1 โรงพิมพ์กรุงเทพบรรณำกำร

10850 หนังสืออ่ำน ธรรมจริยำ เล่ม 2 ธรรมศักด์ิมนตรี, เจ้ำพระยำ, 2478 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10851 เฉลิมเกียรต์ิกวีไทย - 2477 1 ห้องสมุดไท

10852 หัวข้อวิชชำลูกเสือโท ถัด พรหมำณพ 2477 1 โรงพิมพ์อักษรนิติ

10853 อนุสสรณีย์ ไทยสยำม ต้ังแต่ยุคดึกด ำบรรพถึงยุคปัจจุบัน อัตรเวทย์ 2477 1 โรงพิมพ์เฮ่งฮ่ัวฮง

10854 พูดกับคนไทยในเพ่ือนร่วมชำติ จ.ก.ร. วรรณศิริ (พระศรีภักดี) 2476 1 โสภณพิพรรฒธนำกร

10855 เร่ืองศีลธรรม พระธรรมวโรดม 2476 1 โรงพิมพ์พระจันทร์

10856 หนังสืออ่ำนธรรมจริยำ เล่ม 4 ธรรมศักด์ิมนตรี, เจ้ำพระยำ, 2419-2486 2476 1 โรงพิมพ์อักษรนิติ

10857 โกศำปำนไปฝร่ังเศส ภำค 4 เดอ วีเซ, เลอกงต์ ญัง ดอนโน. 2475 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10858 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 51 จดหมำยเหตุเม่ือพระบำทสมเด็จพระน่ังเกล้ำเจ้ำอยู่หัวสวรรคต - 2475 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10859 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 56 ว่ำด้วยเหตุกำรณ์เมืองเขมรตอนเสร็จสงครำม ไทยกับญวน - 2475 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10860 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี ๕๗ โกศำปำนไปฝร่ังเศส ภำค ๑ - 2475 1 โรงพิมพ์พระจันทร์

10861 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 58 เร่ืองโกศำปำนไปฝร่ังเศสภำคท่ี 2 - 2475 1 โรงพิมพ์ลหุโทษ

10862 พงศำวดำรเร่ืองไทยรบพม่ำ - 2475 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10863 สยำมไวยำกรณ์ วจีวิภำค อุปกิตศิลปสำร (น่ิม กำญจนำชีวะ), พระยำ, 2422-24842475 1 โรงพิมพ์อักษรนิติ

10864 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 12 - 2474 1 โรงพิมพ์เจตนำผล

10865 พลเมืองดีตอนต้น พระเสด็จสุเรนทรำธิบดี, เจ้ำพระยำ 2474 1 โรงพิมพ์อักษรนิติ

10866 ลัทธิธรรมเนียมต่ำง ๆ ภำคท่ี 19 ต ำรำแบบธรรมเนียมในรำชส ำนักคร้ังกรุงศรีอยุธยำ - 2474 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10867 สยำมไวยำกรณ์ : อักขรวิธี, จบ ๓ ภำคบริบูรณ์ อุปกิตศิลปสำร (น่ิม กำญจนำชีวะ), พระยำ, 2422-24842474 2 โรงพิมพ์อักษรนิติ

10868 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 34 : ว่ำด้วยหนังสือสัญญำค้ำขำยระวำงประเทศสยำมกับประเทศ... - 2473 2 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  495         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10869 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 53 พงศำวดำรเมืองสงขลำ เมืองนครศรีธรรมรำช พงศำวดำรเมือง... - 2473 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10870 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 54 พงศำวดำรและโบรำณวัตถุสถำนในเกำะชวำ พระบรมรำชำธิบำย…- 2473 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10871 ประวัติศำสตร์สำกล เล่ม 6 กล่ำวถึงประวัติของ สยำม (ตอนต้น) ในระยะเวลำ ต้ังแต่รำวพุทธศักรำช 1800 ถึงรำวพุทธศักรำช 2173 รวมเวลำ 173 ปีวิจิตรวำทกำร, พลตรี หลวง, 2441-2505 2473 1 โรงพิมพ์วิริยำนุภำพ

10872 เร่ืองจดหมำยเหตุของคณะบำดหลวงฝร่ังเศสซ่ึงเข้ำมำต้ังคร้ังกรุงศรีอยุธยำ ตอนแผ่นดินพระ…- 2473 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10873 วิธีแต่งจดหมำยส ำหรับประถมปีท่ี 3 เสริมวิชำพูล, พระ (ไฝ หุตะโกวิท) 2473 1 โรงพิมพ์ศรีหงส์

10874 จดหมำยเหตุเสด็จพระรำชด ำเนิรประพำสประเทศมะลำยู กันยำยน - ตุลำคม พระพุทธศักรำช 2467- 2472 1 โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย

10875 ประชุมศิลำจำรึกสยำม ภำคท่ี 2 จำรึกกรุงทวำรวดี เมืองละโว้ แลเมืองประเทศรำชข้ึนแก่กรุงศรีวิชัย - 2472 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10876 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 49 เร่ืองจดหมำยเหตุของมองซิเออร์เซเบเรต์ รำชทูตฝร่ังเศสซ่ึงเข้ำ…- 2471 1 โรงพิมพ์ศรีกรุง

10877 อธิบำยบำลีเวยยำกรณ์ ตทฺธิต ก. หงศ์ลดำรมภ์ 2471 1 โรงพิมพ์พระจันทร์

10878 ปทำนุกรม กรมต ำรำ กระทรวงธรรมกำร - 2470 1 กรม

10879 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 2. - 2470 2 โรงพิมพ์บ ำรุงนุกูลกิจ

10880 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 41 เร่ืองจดหมำยเหตุของคณะพ่อค้ำฝร่ังเศสซ่ึงเข้ำมำต้ังคร้ังกรุงศรีอยุธยำ…- 2470 1 โรงพิมพ์อักษรนิติ

10881 เร่ืองจดหมำยเหตุของคณะพ่อค้ำฝร่ังเศสซ่ึงเข้ำมำต้ังคร้ังกรุงศรีอยุธยำ ตอนแผ่นดินสมเด็จ… - 2470 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10882 หนังสือสัญญำทำงพระรำชไมตรี กำรค้ำขำยและกำรเดิรเรือ ระวำงกรุงสยำมกับกรุงนอร์เวย์... - 2470 1 โรงพิมพ์บำงกอกไตมส์

10883 ต ำนำนอักษรไทย เซเดส์, ยอร์ช 2469 3 หอพระสมุดวชิรญำณ

10884 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 33 : บุรพภำคพระธรรมเทศนำ เฉลิมพระเกียรดิพระบำทสมเด็จฯ... - 2469 2 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10885 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 35 เร่ืองจดหมำยเหตุของคณะบำดหลวงฝร่ังเศสซ่ึงเข้ำมำต้ังคร้ัง… - 2469 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10886 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 37 เร่ืองจดหมำยเหตุของคณะบำดหลวงฝร่ังเศสซ่ึงเข้ำมำต้ังคร้ังกรุง…- 2469 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10887 ประชุมพงศำวดำรภำคท่ี 38 เร่ืองจดหมำยเหตุของคณะบำดหลวงฝร่ังเศส ซ่ึงเข้ำมำต้ังคร้ัง… - 2469 1 โรงพิมพ์ จันทรำคำร

10888 ลัทธิธรรมเนียมต่ำง ๆ ภำคท่ี 18 ตอนท่ี 1 ว่ำด้วยชนชำติภูไทยแลชำติญ่อ - 2469 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10889 ลัทธิธรรมเนียมต่ำง ๆ ภำคท่ี 18 ตอนท่ี 3 ว่ำด้วยประเพณีของชนชำวมณฑลอีสำน - 2469 1 โรงพิพม์โสภณพิพรรฒธนำกร

10890 ต ำนำนไทยสังเขป ต้ังแต่ไทยตอนเหนือ ไทยตอนกลำง และไทยตอนใต้ในสยำมประเทศ… อำหำรบริรักษ์, พระยำ, 2404-2466 2468 1 โรงพิมพ์บ ำรุงนุกูลกิจ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  496         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10891 ประชุมพงศำวดำรภำคท่ี 31 จดหมำยเหตุเร่ืองมิซซันนำรีอเมริกันเข้ำมำประเทศสยำม บรัดเล, ดี บี 2468 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10892 ระยะทำงเท่ียวชวำกว่ำสองเดือน จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ2468 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10893 ลัทธิธรรมเนียมต่ำง ๆ ภำคท่ี 17 : เร่ืองหมำยรับส่ังบำงเร่ืองในรัชกำลท่ี 1 แลท่ี 2 - 2468 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10894 แว่นเวยยำกรณ์ กถิน อัตถะโยธิน 2468 1 โรงพิมพ์พำนิชศุภผล

10895 ประชุมจำรึกสยำม ภำคท่ี 1 จำรึกกรุงสุโขทัย - 2467 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10896 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 29 อธิบำยเร่ืองรำชทูตไทยไปยุโรป - 2467 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10897 ค ำกลอนรำมเกียรต์ิ ท้ำวมำลีวรำชว่ำควำม - 2466 2 โรงพิมพ์อักษรนิติ

10898 ท ำเนียบนำมภำค 1 - 2466 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10899 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 26 เร่ืองต ำนำนวังเก่ำ - 2466 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10900 ลัทธิธรรมเนียมต่ำง ๆ ภำคท่ี 15 ต ำรำแบบธรรมเนียมในรำชส ำนัก - 2466 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10901 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 24 : จดหมำยเหตุเร่ืองปรำบฮ่อ - 2465 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10902 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 27 เร่ืองไทยกับฝร่ังเศสเป็นไมตรีกัน คร้ังแผ่นดินสมเด็จพระนำรำยณ์- 2465 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10903 ปำลี-สยำม อภิธำน นำคะประทีป 2465 1 โรงพิมพ์ไท

10904 พระรำชพงศำวดำรกรุงศรีอยุธยำ ภำคท่ี 1 แต่แผ่นดิน สมเด็จพระบรมรำชำท่ี 1 ถึง แผ่นดิน สมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ท่ี 4 จุลศักรำช 712 ถึง 963- 2465 1 โรงพิมพ์อักษรนิติ

10905 พระรำชพงศำวดำรกรุงศรีอยุธยำ ภำคท่ี 2 แต่แผ่นดิน สมเด็จพระบรมรำชำท่ี 1 ถึง แผ่นดิน… - 2465 1 โรงพิมพ์อักษรนิติ

10906 พระรำชหัตถเลขำ ครำวเสด็จมณฑลฝ่ำยเหนือ ในรัชกำลท่ี 5 นับในหนังสือเร่ืองเท่ียวท่ีต่ำง ๆ…จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ, 2396-24532465 1 โรงพิมพ์ไท

10907 แบบสอนอ่ำน กวีนิพนธ์ กรมต ำรำ กระทรวงศึกษำธิกำร สำมก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรือ - 2464 1 โรงพิมพ์อักษรนิต์ิ

10908 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 21 จดหมำยเหตุเร่ืองเจรจำควำมเมืองในระหว่ำงไทยกับพม่ำ - 2464 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10909 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 22 เร่ืองพงศำวดำรเมืองหัวพันท้ังห้ำท้ังหก - 2464 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10910 ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 23 : เร่ืองต ำนำนกำรเกณฑ์ทหำร กับเร่ืองต ำนำนกรมทหำรรำบท่ี 4 - 2464 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10911 ลัทธิธรรมเนียมต่ำงๆ ภำคท่ี 12 ลักษณกำรพระรำชพิธีโสกันต์ในรัชกำลท่ี 1 - 2464 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10912 พงษำวดำรเร่ืองเรำรบพม่ำ คร้ังกรุงธนฯ แลกรุงเทพฯ ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จฯ กรมพระยำ, 2405-2486.2463 1 โรงพิมพ์ไทย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  497         .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

10913 พงษำวดำรเร่ืองเรำรบพม่ำ คร้ังกรุงศรีอยุทธยำ ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จฯ กรมพระยำ, 2405-24862463 1 โรงพิมพ์ไทย

10914 ลัทธิธรรมเนียมต่ำงๆ ภำคท่ี 7 หมำยรับส่ังแลบำญชีโคมตรำในกำรพระรำชพิธีวิสำขบูชำ... - 2463 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10915 ประชุมพงษำวดำร ภำคท่ี 11 เร่ืองพงษำวดำรเมืองหลวงพระบำง - 2462 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10916 ประชุมพงศำวดำร. ภำคท่ี ๙ - 2461 1 พระยำบ ำเรอบริรักษ์ (สำย)]

10917 ประชุมพงษำวดำร ภำคท่ี 10 เร่ืองรำชวงษปกรณ์ พงษำวดำรเมืองน่ำน ฉบับพระเจ้ำสุริยพงษ์ผริตเดช พระเจ้ำนครน่ำนให้แสนหลวงรำชสมภำรแต่งไว้ส ำหรับบ้ำนเมือง- 2461 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10918 ประชุมพงษำวดำร ภำคท่ี 9 - 2461 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10919 ประชุมพงษำวดำร ภำคท่ี 5 - 2460 1 -

10920 ประชุมพงษำวดำร ภำคท่ี 4 - 2459 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร

10921 วำกยสัมพันธ์ ส ำหรับช้ันมัธยมศึกษำ - 2459 1 โรงพิมพ์อักษรนิติ

10922 ประชุมพงษำวดำร ภำคท่ี 1 - 2457 2 โรงพิมพ์ไทย

10923 ประชุมพงษำวดำร ภำคท่ี 3 - 2457 1 โรงพิมพ์ไทย

10924 พงศำวดำรไทยใหญ่ นรำธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระ, 2404-2474.2457 1 -

10925 เร่ืองนำงนพมำศ หรือ ต ำหรับท้ำวศรีจุฬำลักษณ์ ฉบับหอพระสมุดวชิรญำณ - 2457 1 หอพระสมุดวชิรญำณ

10926 พระรำชพงษำวดำร ฉบับพระรำชหัตถเลขำ - 2455 1 หอพระสมุดวชิรญำณ

10927 แบบค้นตัวสกด กระทรวงศึกษำธิกำร 2454 1 ร.ศ. 129

16646

ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2566


