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หนังสอืต าราภาษาอังกฤษ 
Kaplan & Sadock's Comprehensive textbook of psychiatry.  Sadock, Benjamin J.,   

Virginia A. Sadock and Pedro Ruiz, eds.  10th ed.  Philadelphia :  
Wolters Kluwers, 2017 (WM100 K173 2017) 

Manual of neonatal surgical intensive care.  Hansen, Anne R.  Mark Puder, eds.   
3rd ed.   Shelton, Connecticut : People's Medical Publishing House, 2016   
(WS39 M294 2016) 

Nutrition in pediatrics : basic science, clinical applications.  Duggan, Christopher, et.al.   
5th ed.  Shelton, Connecticut : People's Medical Publishing House-USA, 2016  
(WS115 N976 2016)  

Wong's nursing care of infants and children.  Hockenberry, Marilyn J,  David Wilson  
and Donna L. Wong.  10th ed.  St. Louis, Missouri : Mosby, 2015  
(WY159 H685w 2015)   

Pediatric nephrology.  Avner, Ellis D., et al.   7th ed.  Berlin : Springer, 2016     
(WS320 P371 2016) 

Pediatric primary care.  Burns, Catherine E., et al.  6th ed. St.Louis, Missouri :  
ELsevier, 2017  (WS100 P371 2017) 

Respiratory care : principles and practice.  Hess, Dean.  3rd ed.  Burlington, MA :  
Jones & Bartlett Learning, 2016  (WF145 R434 2016) 

 
หนังสอืต าราภาษาไทย 
Cardiology by chest X-ray.  บูรพา ปุสธรรม.  พิมพ์ครั้งท่ี 3.   ขอนแก่น : ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558   
(WG141.5.R2 บ747c 2558) 

Clinical pearls in ambulatory pediatrics.  ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ :  
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, 2555   (WS100 วพม 2555) 

Pediatric practice : Knowledge sharing for best quality care.     
นวลจันทร์ ปราบพาล, บรรณาธิการ.   กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556  (WS200 จ683p 2556) 

 



Ultrasound in clinical practice = การวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง.    
วลัยลักษณ์ ชัยสูตร, บรรณาธิการ, และคนอื่นๆ   พิมพ์ครั้งท่ี 2.   กรุงเทพฯ : ภาควิชารังสีวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558   (WN208 ก514 2558) 

การแปลผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกเบื้องต้น.  อนุพล พาณิชย์โชติ.   ขอนแก่น : ภาควิชาอายุรศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558  (WF225 อ193ก 2558) 

กุมารเวชศาสตร์ : Pediatrics.  ประยงค์ เวชวนิชสนอง และวนพร อนันตเสรี, บรรณาธิการ.  
พิมพ์ครั้งท่ี 3.  สงขลา : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559   (WS200 ก721 2559) 

กุมารเวชศาสตร์เขตเมือง : Pediatrics in Metropolis.   พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์, บรรณาธิการ.  
กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2559   
(WS200 ก721 2559) 

คู่มือการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเด็ก.   ดุสิต สถาวร, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ :  
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, 2553  (WS141 ค695 2553)   

คู่มือโรคหัวใจเด็ก : ฉบับเข้าใจง่าย.  ธวัชชัย กิระวิทยา.  กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ 
มหาราชินี, 2560  (WS290 ธ394ค 2560) 

คือ--แพทย์ผู้ให้ด้วยหัวใจ ธาดา ยิบอินซอย.  สันติสุข โสภณสิร.ิ  กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2559  
(WZ100 พ913ป 2559)   

ปัญหาทารกแรกเกิดที่พบบ่อย : การแก้ไขเบื้องต้น.   พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์.   กรุงเทพฯ :  
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559    
(WS421 ป525 2559) 

เวชบ าบัดวิกฤตพื้นฐาน : Fundamental in critical care.   เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ, บรรณาธิการ.  
กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556  
(WB105 ว896 2556)   

สารน้ าและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก ความผิดปกตทิี่พบบ่อย.  อัจฉรา สัมบุณณานนท์, บรรณาธิการ  
และคนอื่นๆ.  กรุงเทพฯ : คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559    
(WS320 ส668 2559) 

 

วิทยานิพนธ์แพทยป์ระจ าบ้าน 
การติดเชื้อเอนเตอร์โรไวรัสในทารกแรกเกิด.   กัลยณัฏฐ กาญจนบุระ.  กรุงเทพฯ : แพทย์เฉพาะทาง  

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี,  
2559   (WS20 ก411ก 2559) 

 
 



หนังสอืทั่วไป 
CU-TEP Grammar : error identification ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   

สุทิน พูลสวัสดิ.์  พิมพ์ครั้งท่ี 2.  กรุงเทพฯ : พิมพ์ณพัช, 2552  (PE1112 ส779c 2552) 
Life Without Limit : ชีวิตไร้ขีดจ ากัด.  Vujicic, Nick.   กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2556   

(BF637.S8 ว886ช 2556) 
กลยุทธก์ารโน้มน้าวและจูงใจคน : Influence : The psychology of persuasion.   

ชาลดินี, โรเบิร์ต บี.    กรุงเทพฯ : นกฮูก, 2557 (PN4129 ช526ก 2557) 
การใช้ SPSS for Window ในการวิเคราะห์ข้อมูล.   กัลยา วานิชย์บัญชา และฐิตา วานิชย์บัญชา.   

พิมพ์ครั้งท่ี 28.  กรุงเทพฯ : สามลดา, 2559  (TK9969 ก399ก 2559) 
ปัจจัยที่ 5 Happy Story.   พัชรศรี เบญจมาศ.  กรุงเทพฯ : กวนเองการพิมพ์, 2556  

(BF575.H27 พ516ป 2556)  
พิชิต CU-TEP Listening.   PostGradTeam.  พิมพ์ครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2552  

(PE1114 พ647 2552)  
รักสวยรักงาม ยกก าลัง 2.  ชลลดา เมฆราตร.ี  สมุทรปราการ : มายเบสท์บุคส์, 2555    

(BF698 ช227ร 2555 ) 
วิธีพูดกับทกุคนในทุกสถานการณ์ 2.  Lowndes, Leil.   กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2556  

(PN4129 ส831ว 2556) 
 

CD-ROM 
นาคี.  บริษัท บางกอกเทเลวิชั่น จ ากัด.  กรุงเทพฯ : บริษัท บางกอกเทเลวิชั่น จ ากัด, 2559   

(CD889-CD895)  
 

นิทาน 
ขนเทากับเงาในน้ า.  ตุ๊บปอง.  พิมพ์ครั้งท่ี 11.  กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2558  (นท ต629ข 2558) 
ขนมครกน่าแคะ.  ตุ๊บปอง.  พิมพ์ครั้งท่ี 15.  กรุงเทพฯ : แฮปปี้้คิดส์, 2558   (นท ต629ข 2558) 
ของขวัญวิเศษของโป๊งเหน่ง.  มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.  กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2559   

(นท ม123ข 2559) 
จอมขอจ๋อ จ๋อ เจ๊ียก เจ๊ียก.  ตุ๊บปอง.  พิมพ์ครั้งท่ี 12.  กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2557   

(นท ต629จ 2557) 
ด้วงจอมพลัง.  มนฤดี ทองกลอย.  พิมพ์ครั้งท่ี 14.  กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2558  (นท ม158ด 2558)  
บอนไซยอดประหยดั.  จันทรา พีระขจร.  พิมพ์ครั้งท่ี 6.  กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2558    

(นท จ279บ 2558) 
 



ใบยอนักคิดสร้างสรรค์.  จันทรา พีระขจร.  พิมพ์ครั้งท่ี 5.  กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2558   
(นท จ279บ 2558)   

ไปไล้ส้มลิ้มกันนะ.  ตุ๊บปอง.  พิมพ์ครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2558  (นท ต629ป 2558)  
ไปอย่างไรดีนะ.  ตุ๊บปอง.  พิมพ์ครั้งท่ี 8.  กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2559  (นท ต629ป 2559) 
เม่นน้อยน้อยใจ.  ตุ๊บปอง.  พิมพ์ครั้งท่ี 4.  กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2557  (นท ต629ม 2557) 
สามสหายนักประดิษฐ์.  จันทรา พีระขจร.  พิมพ์ครั้งท่ี 5.  กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2558   

(นท จ279ส 2558)   
หญ้ามหัศจรรย์กับวันแสนสนุก.  จันทรา พีระขจร.  พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2558   

(นท จ279ห 2558) 
เอ้าฮุยเลฮุย.  ตุ๊บปอง.  พิมพ์ครัง้ท่ี 2.  กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2558 (นท ต629อ 2558)   
 

นวนิยาย 
The dragon's heart ผลึกใจมังกร.  FoxxTrot.  กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2559  (นว ฟ149ด 2559) 
ครุฑาล่าหัวใจ.  สะมะเรีย.  กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2557  (นว ส514ค 2557) 
คู่ขวัญชีวา.  ฐิญาดา.  กรุงเทพฯ : พิมพ์ค า, 2560  (นว ฐ321ค 2560) 
จุมพิตนิทรา.  รินรณา.  กรุงเทพฯ : มายดรีม, 2558  (นว ร479จ 2558) 
ชมพูเวียงพิงค.์  พิมพิสุธญ์.  กรุงเทพฯ : อรุณ, 2560  (นว พ723ช 2560) 
ทัณฑ์จันทรา.  นภาสรร.  กรุงเทพฯ : พิมพ์ค า, 2557  (นว น199ท 2557) 
ท าไมต้องรัก.  พลิ้วอ่อน.  กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2559  (นว พ454ท 2559)  
ป่ารักอลวน.  ศรีสุรางค์.  กรุงเทพฯ : พิมพ์ค า, 2558  (ว ศ277ป 2558) 
เพียงขอบฟ้า.  อุษากนิษฐ์.  กรุงเทพฯ : มายดรีม, 2557  (นว อ864พ 2557) 
ราตรีสวาสดิ์.  เชอริณ (อิสย่าห์).  กรุงเทพฯ : ค าต่อค า, 2560  (นว อ762ร 2560) 
รัดร้อยดวงใจรัก.   ฐิญาดา.  กรุงเทพฯ : มายดรีม, 2557  (นว ฐ321ร 2557 )  
สวย เลิศ เชิด หงอ.   ดอกไม้โบราณ.  กรุงเทพฯ : พิมพ์ค า, 2558  (นว ด263ส 2558)   
เสน่ห์นางอ้วน.  รุ้งอ้วนหนอนหนังสือ.  กรุงเทพฯ : พิมพ์ค า, 2558  (นว ร649ส 2558) 


