
1 

 

 

2561  

งานหองสมุด กลุมว ิชาการ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร 

 

บรรณานกุรมหนังสือใหม                          
ประจําเดอืนเมษายน 2561  



ก 

 

คํานํา 
 
 บรรณานุกรมหนังสือใหมประจําเดือนเมษายน 2561 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดย มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประชาสัมพันธหนังสือใหม ที่ไดจัดระบบหมวดหมูและนําใหบริการในหองสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สุรินทร ประจําเดือนเมษายน 2561 การนําเสนอขอมูลในรูปแบบรายการบรรณานุกรม โดยเรียงลําดับตาม
หมวดหมูเนื้อหา (สาขาวิชา) พรอมทั้งใหรายละเอียดเลขเรียกหนังสือเพื่อความสะดวกในการคนหาหนังสือที่
ชั้นหนังสือ  
 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา รายการ “บรรณานุกรมหนังสือใหมประจําเดือน” ฉบับนี้ จะเปน
ขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับผูใช ทําใหทราบรายการหนังสือใหมในแตละเดือนของหองสมุด วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุรินทร สามารถที่จะเลือกศึกษาคนควาและใชบริการยืมหนังสือเลมที่สนใจ รวมทั้งสามารถนํา
รายการบรรณานุกรมไปใชประโยชนในการอางอิงได 
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บรรณานุกรมหนังสือใหมประจําเดือนเมษายน 2561 

หองสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร 
 

********** 

การพยาบาลเบื้องตน 

สุพัตรา อุปนิสากร, จารุวรรณ บุญรัตน และวัชรีย แสงมณ.ี (บรรณาธิการ). (2559). การปฏิบัติการพยาบาล
ตามหลักฐานเชิงประจักษในโรงพยาบาลสงขลานครินทร. สงขลา : คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. (WY100.7 ก491 2559 จํานวน 10 เลม) 

 

สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน 

กีรดา ไกรนุวัตร และรักชนก คชไกร. (บรรณาธิการ). (2559). การพยาบาลชุมชน. กรุงเทพฯ : โครงการตํารา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY106 ก492ก 2559 จํานวน 5 เลม) 

พรฤดี นิธิรัตน และสายใจ จารุจิตร. (2559). กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชน. นนทบุรี : 
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. (WY106 พ276ก 2559 
จํานวน 20 เลม อ.จุฑารัตน อ.เยาวนา เสนอ) 

ยุพา จิ๋วพัฒนกุล. (2559). การพยาบาลครอบครัว. นครปฐม : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล. (WY200 ย411
ก 2559 จํานวน 2 เลม) 

ลัดดาวัลย ไวยสุระสิงห และสุภาภรณ วรอรุณ. (2560). กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และ
การประยุกตใชดูแลสุขภาพประชาชน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2560 
(WY106 ล426ก 2560 จํานวน 10 เลม) 

 

สาขาการพยาบาลจิตเวชศาสตร 

สายฝน เอกวรางกูร. (บรรณาธิการ). (2561). การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตรและศิลปสูการ
ปฎิบัติ 1. (พิมพครั้งที่ 4).นครศรีธรรมราช : สํานักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. 
(WY160 ก492ส 2561 จํานวน 4 เลม และมีป 2559 จํานวน 6 เลม) 

สายฝน เอกวรางกูร. (บรรณาธิการ). (2559). การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตรและศิลปสูการ
ปฏิบัติ 2. (พิมพครั้งที่ 2).นครศรีธรรมราช : สํานักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. 
(WY160 ก492ส 2559 จํานวน 10 เลม) 

สาขาการพยาบาลมารดาและทารก 

ปราโมทย ถางกระโถก. (2559). สรุปเนื้อหาสําคัญและขอสอบเสมือนจริงการสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ. กรุงเทพฯ : ดิจิตอลชูกา 
ปริ้น. (WY157 ป451ส 2559 จํานวน 10 เลม) 

เพื่อนชวยจํา. (2559). ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารกและทบทวนการผดุงครรภ. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. 
(WY157 ท119 2559 จํานวน 5 เลม) 
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สาขากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล 

แสงทอง ธีระทองคํา, ไสว นรสาร. (2560). กฎหมายสําหรับพยาบาล. (ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : 
โครงการตํารารามาธิบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY32.JT3 ส
961ก 2560 จํานวน 10 เลม) 

อุดมรัตน สงวนศิริธรรม และสมใจ ศิระกมล. (บรรณาธิการ). (2560). พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาล
วิชาชีพ. (พิมพครั้งที่ 2). เชียงใหม : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. (WY85 พ434 
2560 จํานวน 5 เลม) 

อุดมรัตน สงวนศิริธรรม และวิภาดา คุณาวิกติกุล. (2559). โรงเรียนพยาบาลไนติงเกล : สถาบันการศึกษา
พยาบาลตนแบบ. เชียงใหม : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. (WZ100 อ792ร 2559 
จํานวน 1 เลม) 

อุดมรัตน สงวนศิริธรรม, กุลวดี อภิชาติบุตร และทรียาพรรณ สุภามณ.ี (2559). ชีวิตและงานของฟลอเรนซ  
ไนติงเกล. เชียงใหม : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. (WZ100 อ792ช 2559 จํานวน  
1 เลม) 

 

สาขาการพยาบาลเด็ก 

วัลยา ธรรมพนิชวัฒน, สมสิริ รุงอมรรัตน และสุดาภรณ พยัคฆเรือง. (บรรณาธิการ). (2559). การพยาบาล
ทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง. กรุงเทพฯ : โครงการตําราคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.  
(WY159 ก492 2559 จํานวน 20 เลม) 

สาขาการพยาบาลผูใหญ 

เกศศิริ วงษคงคา และอรชุมา นากรณ. (บรรณาธิการ). (2559).  การพยาบาลศัลยศาสตร : ผูปวยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด. กรุงเทพฯ : โครงการตําราคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY161 ก492 
2559 จํานวน 10 เลม) 

เกศรินทร อุทริยะประสิทธิ์, ปรางทิพย ฉายพุทธ และวัลยลดา ฉันทเรืองวณิชย. (บรรณาธิการ). (2560).  
สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร เลม 1. (พิมพครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : วัฒนาการพิมพ.            
(WY161 ส677 2560 จํานวน 20 เลม) 

ไพรสุดา บัวลอย, จรียา แซโงว, สิริพงศ ชีวธนากรณกุล, ศุภวัฒน เลาหวิริยะกมล และนันทอัคร วิบูลยขวัญ. 
(บรรณาธิการ). (2560).   การพยาบาลศัลยศาสตรและหองผาตัดทันยุค 3. สงขลา : ภาควิชา
ศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. (WY161 ก492 2560 จํานวน 5 เลม) 

วันดี โตสุขศรี และคณะ. (บรรณาธิการ). (2559). การพยาบาลอายุรศาสตร 1. (พิมพครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : 
โครงการตําราคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY150 ก492 2559 จํานวน 10 เลม) 

วันดี โตสุขศรี และคณะ. (บรรณาธิการ). (2559). การพยาบาลอายุรศาสตร 2. (พิมพครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : โครงการตําราคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY150 ก492 2559 
จํานวน 10 เลม) 

ไสว นรสารและพีรญา ไสไหม. (บรรณาธิการ). (2559). การพยาบาลผูบาดเจ็บ. กรุงเทพฯ : โครงการตํารา
รามาธิบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามหิดล. (WY150 ก492 2559 จํานวน 
20 เลม) 
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อรพรรณ โตสิงห,พรสินี เต็งพานิชกุล, ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง และณัฐมา ทองธีรธรรม. (บรรณาธิการ). (2559). 
การพยาบาลผูปวยทางออรโธปดิกส. กรุงเทพฯ : โครงการตําราคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY157.6 ก492 2559 จํานวน 10 เลม) 

อุษาวดี อัศดรวิเศษ. (บรรณาธิการ). (2559). สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร 2. (พิมพครั้งที่ 3, ฉบับ
ปรับปรุง). กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. 
(WY161 ส677 2559 จํานวน 20 เลม) 

 

สาขาการพยาบาลผูสูงอายุ 

ปะราลี โอภาสนันท. (2559). การพยาบาลผูสูงอายุในศตวรรษที่ 21. (พิมพครั้งทึ่ 2). พะเยา : โครงการตํารา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา. (WY152 ป519ก 2559 จํานวน 20 เลม) 

สาขาบริหารและพัฒนาวิชาชีพ 

อารี ชีวเกษมสุข. (2559). สมรรถนะผูนําทางการพยาบาลแนวคิดและการพัฒนา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (WY105 อ658ส 2559 จํานวน 10 เลม) 

 

อาชีพแพทย 

จารุพิมพ สูงสวาง, วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน และนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล. 
(บรรณาธิการ). (2555). คูมือแพทยเวร. (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : โครงการตํารา-ศิริราช สํานักงาน
รองคณบดีฝายวิชาการคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. (W18 ค695 2555 
จํานวน 2 เลม) 

ธีรพล ทิพยพะยอม. (2560). การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบขั้นพื้นฐานสําหรับบุคลากรทางการแพทย.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (W20.5 ธ633ก 2560 จํานวน 5 เลม) 

ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล. (2559). หลักพ้ืนฐานคําศัพทเฉพาะทางดานการแพทย. พิษณุโลก : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร. (W15 ณ121ห 2559 จํานวน 1 เลม) 

สาธารณสุขศาสตร 

คํานวณ อึ้งชูศักดิ.์ (2559). ระบาดวิทยาเพื่อการบริหารงานสาธารณสุข. (พิมพครั้งที่ 2). นนทบุรี : สมาคม
ระบาดวิทยา (ประเทศไทย). (WA105 ค357ห 2559 จํานวน 10 เลม) 

ชวินทร เลิศศรีมงคล และวิชุดา จิรพรเจริญ. (บรรณาธิการ). (2560). เวชปฏิบัติครอบครัว : ฉบับปรับปรุง.
เชียงใหม : ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม. (WA590 ว525ช 
2560 จํานวน 5 เลม) 

บุญใจ ศรีสถิตนรากูร. (2560). กลยุทธการจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.  
ปทุมธานี : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. (WA540.JT3 บ418ก 2560 จํานวน 2 
เลม) 

ภัทรา ซูริค. (2560). การสรางเสริมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎีและนวัตกรรม. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : กรีน
ไลฟ พริ้นติ้ง เฮาส. (WA540.JT3 ภ374ก 2560 จํานวน 5 เลม) 
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วิชุดา จิรพรเจริญ และชัยสิริ อังกุระวรานนท. (บรรณาธิการ). (2559). เวชปฏิบัติครอบครัว. 2 : การดูแล
ผูปวยรวมกับครอบครัว. เชียงใหม : ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. (WA590 ว525ว 2559 จํานวน 5 เลม)  

 

อายุรศาสตร 

อนุพงศ ตั้งอรุณสันติ, พัดชา พงษเจริญ, พรรณศจี ดํารงคเลิศ, ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา และรัฐกร วิไลชนม. 
(บรรณาธิการ). (2559). อายุรศาสตรธรรมศาสตรทันยุค 2559. ปทุมธานี : ภาควิชาอายุรศาสตรคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต. (WB115 อ193อ 2559 จํานวน 5 เลม) 

ระบบหัวใจรวมหลอดเลือด 

จรัญ สายะสถิต. (2560). ศัลยศาสตรโรคหัวใจที่พบบอย ฉบับปรับปรุง. (พิมพครั้งที่ 2). พิษณุโลก : 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร. (WG169 จ154ศ 2560 จํานวน 5 เลม) 

ระบบกระเพาะอาหารและลําไส 

สุพจน พงศประสบชัย และรังสรรค ฤกษนิมิต. (บรรณาธิการ). (2560). ตับออน. กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรค
ระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. (WI802 ต285 2560
จํานวน 1 เลม) 

ระบบปสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ 

วชิร คชการ. (2559). ตอมลูกหมากโต. กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล. (WJ752 ว145ค 2559 จํานวน 10 เลม) 

สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิร,ิ วิวัฒน จันเจริญฐานะ, วรวรรณ ชัยลมิปมนตร,ี ธนันดา ตระการวนิช, พงศธร คชเสนี, 
เอนก อยูสบาย และพรชัย กิ่งวัฒนกุล (บรรณาธิการ). (2559). ตําราโรคไตเรื้อรัง.  กรุงเทพฯ : เท็กซ
แอนดเจอรนัลพับลิเคชั่น. (WJ340 ส854ต 2559 จํานวน 1 เลม 

ระบบประสาท 

ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล, ณัฐ พสุธารชาต,ิ ชูศักดิ์ ลิโมทัย และนิจศรี ชาญณรงค. (บรรณาธิการ). (2559). Basic 
and clinical neuroscience 8. กรุงเทพฯ : สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะ
แพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. (WL100 B311 2559 จํานวน 3 เลม) 

ศัลยศาสตร 

อภิชัย อังสพัทธ, อภิรักษ ชวงสุวนิช, พรพรหม เมืองแมน, จอมจักร จันทรสกุล, สิทธิโชค ทวีประดิษฐผล และ
กุสุมา ชินอรุณชัย. (บรรณาธิการ). (2560). Wound care 2017 : Go together for best practice 
in wound and burn care. กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร. (WO700 W938 2560 จํานวน 1 เลม) 
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นรีเวชวิทยา 

กิติรัตน เตชะไตรศักดิ,์ ประสงค ตันมหาสมุทร, มงคล เบญจาภิบาล และธันยารัตน วงศวนานุรักษ. 
(บรรณาธิการ). (2560). ตํารานรีเวชวิทยา. (ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร-
นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล. (WP100 ต367 2560 จํานวน   
7 เลม) 

กุมารเวชศาสตร 

พิมลรัตน ไทยธรรมยานนท, สันติ ปุณณะหิตานนท, ปนัดดา จันทรสาสน และอนงคนาถ ศิริทรัพย. (2559). 
ปญหาทารกแรกเกิดที่พบบอย : การแกไขเบื้องตน. กรงุเทพฯ : หนวยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (WS421 ป525 2559 จํานวน 5 เลม) 

รุงตวรรณ ชอยจอหอ และปรียาวรรณ วิบูลยวงศ. (2560). ทารกแรกเกิด : การประเมินภาวะสุขภาพ       
การสงเสริมและการปองกันปญหาสุขภาพ. นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรม
ราชชนก. (WS420 ร648ท 2560 จํานวน 20 เลม) 

วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ, วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ, ศิริวรรณ วนานกุูล, ยุวลักษณ ธรรมเกษร และศรีสุภลักษณ  
สิงคาลวณิช. (บรรณาธิการ). (2560). คูมือโรคผิวหนังเด็ก. (พิมพครั้งที่ 4, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). 
กรุงเทพฯ : บียอนด เอ็นเทอรไพรซ. (WS260 ค695 2560 จํานวน 10 เลม) 

สูติศาสตร 

พรพรรณ ภูสาหัส. (2559). เรียนรูสูติศาสตรจากศัพท. กรุงเทพฯ : โรงพิมพอัสสัมชัญ. (WQ15 พ247ร 2559 
จํานวน 10 เลม) 

นิลภา พฤกษานุศักดิ์. (2559). คลื่นเสียงความถี่สูงในภาวะแทรกซอนทางสูติศาสตรที่พบบอย. สงขลา : 
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. (WQ209 น
664ค 2559 จํานวน 2 เลม) 

ประภัทร วานิชพงษพันธ, กุศล รัศมีเจริญ และตรีภพ เลิศบรรพงษ. (บรรณาธิการ). (2560). ตําราสูติศาสตร. 
กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล. 
(WQ100 ต367ป 2560 จํานวน 10 เลม) 

วิทยาโรคผิวหนัง 

วาสนา วชิรมน และพูลเกียรติ สุชนวณิช. (บรรณาธิการ). (2560). A to Z dermatology color atlas.
กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี. (WR100 อ889 2560 
จํานวน 5 เลม) 

เวชศาสตรผูสูงอายุ โรคเรื้อรัง 

วีรศักดิ์ เมืองไพศาล. (บรรณาธิการ). (2560). พฤฒาวิทยาและเวชศาสตรผูสูงอายุสําหรับการดูแลผูปวยสูงอายุ
ขั้นตน. กรุงเทพฯ : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตรผูสูงอายุไทย. (WT100 พ432 2560 จํานวน 
15 เลม) 
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โสต ศอ นาสิกซและลาริงซว ิทยา 

วิฑูร ลีเกริกกอง, วันดี ไขมุกด, กรองทอง วงศศรีตรัง. (บรรณาธิการ). (2559). ตําราหู คอ จมูก.  สงขลา : 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. (WV140 ต367 2559 
จํานวน 2 เลม) 

สุจิตรา ประสานสุข. (2560). โรคน้ําในหูไมเทากัน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอมรินทรเฮลท. (WV258 ส753ร 
2560 จํานวน 2 เลม) 

ชีวเคมี 

Heller, Marla. (2559). สุขภาพดีดวยแดชไดเอ็ท. (ดวงตา ปาวา, ผูแปล). กรุงเทพฯ : คอมฟอรม. (QU145  
ฮ656ส 2559 จํานวน 1 เลม) 

เปยมสุข พงษสวัสดิ์, ศิริพร สิทธิประณีต, ธีระพงษ บัวบูชา, กนกทิพย ภักดีบํารุง, มัญชุมาส เพราะสุนทร และ
เกื้อการุณย ครูสง. (2559). ชีวเคม.ี (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. (QU4 ช581ป 2559 จํานวน 5 เลม) 

การใชภาษาอังกฤษ 

สุทิน พูลสวัสดิ์. (2560). CU-TEP grammar : error identification ภาษาอังกฤษเขาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. (พิมพครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : ท.ีจี.อาร.อ.ี (PE1112 ส779G 2560 จํานวน 5 เลม) 

สุทิน พูลสวัสดิ์. (2559). CU-TEP listening : ภาษาอังกฤษเขาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (พิมพครั้งที่ 4). 
กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือ ท.ีจี.อาร.อี. (PE1128 ส779C 2559 จํานวน 5 เลม) 

สุทิน พูลสวัสดิ์. (2560). CU-TEP reading : ภาษาอังกฤษเขาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (พิมพครั้งที่ 4). 
กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือ ท.ีจี.อาร.อ.ี (PE1122 ส779C 2560 จํานวน 5 เลม) 

สุทิน พูลสวัสดิ์. (2558). เตรียมสอบ CU-TEP Chulalongkorn University Test of English Proficiency : 
ภาษาอังกฤษเขาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (พิมพครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือ ท.ีจี.อาร.อ.ี 
(PE1114 ส779ต 2558 จํานวน 5 เลม) 

 


