
ล ำดบัที่ เลขทะเบียน เลขเรียกหนังสือ ช่ือผู้แต่ง ช่ือเร่ือง เล่มที/่ฉบับที่

1 288758 HF5415.1265 ณ342 ด6 ณัฐพล ใยไพโรจน์ Digital marketing : concept & case study 4.0 th ed  ฉ.4
2 288757 HF5415.1265 ณ342 ด6 ณัฐพล ใยไพโรจน์ Digital marketing : concept & case study 4.0 th ed  ฉ.3
3 288756 HF5415.1265 ณ342 ด6 ณัฐพล ใยไพโรจน์ Digital marketing : concept & case study 4.0 th ed  ฉ.2
4 288755 HF5415.1265 ณ342 ด6 ณัฐพล ใยไพโรจน์ Digital marketing : concept & case study 4.0 th ed  ฉ.1
5 288737 HF5549 อ649 ค6 อาร์มสตรอง, ชารอน คมัภีร์ HR  ฉ.4
6 288736 HF5549 อ649 ค6 อาร์มสตรอง, ชารอน คมัภีร์ HR  ฉ.3
7 288735 HF5549 อ649 ค6 อาร์มสตรอง, ชารอน คมัภีร์ HR  ฉ.2
8 288734 HF5549 อ649 ค6 อาร์มสตรอง, ชารอน คมัภีร์ HR  ฉ.1
9 288729 PE1130.T5 อ599 ท9 อาจารยลู์กปัด TOEIC ตีแผแ่บไต๋สอบอยา่งไรใหไ้ดค้ะแนน 900+  ฉ.2

10 288728 PE1130.T5 อ599 ท9 อาจารยลู์กปัด TOEIC ตีแผแ่บไต๋สอบอยา่งไรใหไ้ดค้ะแนน 900+  ฉ.1
11 288727 PE1130.T5 อ599 ท9 อาจารยลู์กปัด TOEIC ตีแผแ่บไต๋สอบอยา่งไรใหไ้ดค้ะแนน 900+  ฉ.1
12 288726 PE1130.T5 อ599 ท9 อาจารยลู์กปัด TOEIC ตีแผแ่บไต๋สอบอยา่งไรใหไ้ดค้ะแนน 900+  ฉ.1
13 288717 TX911.3.M27 อ398 ก6 อริสรา เสยานนท์ การจดัการท่ีพกัตากอากาศ  ฉ.4
14 288716 TX911.3.M27 อ398 ก6 อริสรา เสยานนท์ การจดัการท่ีพกัตากอากาศ  ฉ.3
15 288715 TX911.3.M27 อ398 ก6 อริสรา เสยานนท์ การจดัการท่ีพกัตากอากาศ  ฉ.2
16 288714 TX911.3.M27 อ398 ก6 อริสรา เสยานนท์ การจดัการท่ีพกัตากอากาศ  ฉ.1
17 288701 PL1121 อ662 ร4 อารีย ์รุ่นพระแสง รวมค าศพัท ์HSK (ระดบั 4)  ฉ.4
18 288700 PL1121 อ662 ร4 อารีย ์รุ่นพระแสง รวมค าศพัท ์HSK (ระดบั 4)  ฉ.3
19 288699 PL1121 อ662 ร4 อารีย ์รุ่นพระแสง รวมค าศพัท ์HSK (ระดบั 4)  ฉ.2
20 288698 PL1121 อ662 ร4 อารีย ์รุ่นพระแสง รวมค าศพัท ์HSK (ระดบั 4)  ฉ.1
21 288705 PL1121 ต124 ตน้ก าเนิดอกัษรจีน  ฉ.4

รำยช่ือหนังสือศูนย์หัวหิน



22 288704 PL1121 ต124 ตน้ก าเนิดอกัษรจีน  ฉ.3
23 288703 PL1121 ต124 ตน้ก าเนิดอกัษรจีน  ฉ.2
24 288702 PL1121 ต124 ตน้ก าเนิดอกัษรจีน  ฉ.1
25 288713 PE1128 อ599 ต6 อาจารยลู์กปัด ตีแผน่แบไต๋ TOEIC Practice : Verb Tenses และผองเพ่ือน  ฉ.2
26 288712 PE1128 อ599 ต6 อาจารยลู์กปัด ตีแผน่แบไต๋ TOEIC Practice : Verb Tenses และผองเพ่ือน  ฉ.1
27 288711 PE1128 อ599 ต6 อาจารยลู์กปัด ตีแผน่แบไต๋ TOEIC Practice : Verb Tenses และผองเพ่ือน  ฉ.2
28 288710 PE1128 อ599 ต6 อาจารยลู์กปัด ตีแผน่แบไต๋ TOEIC Practice : Verb Tenses และผองเพ่ือน  ฉ.1
29 288754 HF5549 ณ242 บ3 ณรงควิ์ทย ์แสนทอง บริหารงานทรัพยากรมนุษยแ์บบเขา้ใจง่าย  ฉ.4
30 288753 HF5549 ณ242 บ3 ณรงควิ์ทย ์แสนทอง บริหารงานทรัพยากรมนุษยแ์บบเขา้ใจง่าย  ฉ.3
31 288752 HF5549 ณ242 บ3 ณรงควิ์ทย ์แสนทอง บริหารงานทรัพยากรมนุษยแ์บบเขา้ใจง่าย  ฉ.2
32 288751 HF5549 ณ242 บ3 ณรงควิ์ทย ์แสนทอง บริหารงานทรัพยากรมนุษยแ์บบเขา้ใจง่าย  ฉ.1
33 288762 PE1115 ป618 อ6 ป่ินปินทัธ์ ลีลาอมัพรสิน English for airline business  ฉ.4
34 288761 PE1115 ป618 อ6 ป่ินปินทัธ์ ลีลาอมัพรสิน English for airline business  ฉ.3
35 288760 PE1115 ป618 อ6 ป่ินปินทัธ์ ลีลาอมัพรสิน English for airline business  ฉ.2
36 288759 PE1115 ป618 อ6 ป่ินปินทัธ์ ลีลาอมัพรสิน English for airline business  ฉ.1
37 288746 PE1115 ศ439 ภ6 ศิรวตัร ไทยแท้ ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจสายการบิน  ฉ.5
38 288745 PE1115 ศ439 ภ6 ศิรวตัร ไทยแท้ ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจสายการบิน  ฉ.4
39 288744 PE1115 ศ439 ภ6 ศิรวตัร ไทยแท้ ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจสายการบิน  ฉ.3
40 288743 PE1115 ศ439 ภ6 ศิรวตัร ไทยแท้ ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจสายการบิน  ฉ.2
41 288742 PE1115 ศ439 ภ6 ศิรวตัร ไทยแท้ ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจสายการบิน  ฉ.1
42 288768 HE9787 ส274 ธ6 สมยศ วฒันากมลชยั ธุรกิจสายการบิน  ฉ.5
43 288767 HE9787 ส274 ธ6 สมยศ วฒันากมลชยั ธุรกิจสายการบิน  ฉ.4
44 288766 HE9787 ส274 ธ6 สมยศ วฒันากมลชยั ธุรกิจสายการบิน  ฉ.3



45 288765 HE9787 ส274 ธ6 สมยศ วฒันากมลชยั ธุรกิจสายการบิน  ฉ.2
46 288764 HE9787 ส274 ธ6 สมยศ วฒันากมลชยั ธุรกิจสายการบิน  ฉ.1
47 288682 BQ1110  น688 ธ3 นิศานาถ ณัฐพิเชฐคุณ ธรรมะจากพระไตรปิฎก  ฉ.7
48 288681 BQ1110  น688 ธ3 นิศานาถ ณัฐพิเชฐคุณ ธรรมะจากพระไตรปิฎก  ฉ.6
49 288709 PL1121 น177 อ6 นพพิชญ ์ประหวัน่ อกัษรขา้งในอกัษรจีนตวัยอ่ส่วนประกอบตวัอกัษรจีนสมยัใหม่  ฉ.4
50 288706 PL1121 น177 อ6 นพพิชญ ์ประหวัน่ อกัษรขา้งในอกัษรจีนตวัยอ่ส่วนประกอบตวัอกัษรจีนสมยัใหม่  ฉ.1
51 288708 PL1121 น177 อ6 นพพิชญ ์ประหวัน่ อกัษรขา้งในอกัษรจีนตวัยอ่ส่วนประกอบตวัอกัษรจีนสมยัใหม่  ฉ.3
52 288707 PL1121 น177 อ6 นพพิชญ ์ประหวัน่ อกัษรขา้งในอกัษรจีนตวัยอ่ส่วนประกอบตวัอกัษรจีนสมยัใหม่  ฉ.2
53 288668 DS566.2  ผ932 แผนท่ีและคู่มือเท่ียวไทย '56  ฉ.1
54 288660 น ฮ429 น7 ฮิเดโอะ ซนัซายน์ Natural Kiss ยยัแสนดียอยกหวัใจดวงน้ีใหห้นุ่มวิศวะ  ฉ.1
55 288661 น  ฮ429 ส5 ฮิเดโอะ ซนัซายน์ Slave of Butterfly รักร้อน--ซ่อนร้ายหลอมละลายหวัใจ  ฉ.1
56 288662 น  ม756 ด9 เมย1์12 Dovey sister แผนรักสยบหวัใจ (พ่ี) สาวจอมเชิด  ฉ.1
57 288663 น  ป674 ว6 ปุยฝ้าย We Are Blacklist แกง๊ หล่อร้าย ขอส่งทา้ยภารกิจรัก  ฉ.1
58 288658 น  จ758  ต7 เจา้ปลานอ้ย เตกีล่า 99 พนนัหวัใจในเกมรัก  ฉ.1
59 288665 น  ฮ429 ร4 ฮิเดโอะ ซนัซายน์ Red kiss ยยัแสนซนขอคน้หวัใจพ่ีชายข้ีออ้น  ฉ.1
60 288666 น  จ758 ซ7 เจา้หญิงผูเ้ลอโฉม Sexy gossip season 2 สไตลิสตต์วัร้ายจบัประก่ายหวัใจยยัเซ็กซ่ีเกิร์ล  ฉ.1
61 288664 น  จ758 ท6 เจา้หญิงผูเ้ลอโฉม Till death do us part  ความทรงจ ารักตอ้งค  าสาป  ฉ.1
62 288659 น  จ758 บ8 เจา้ปลานอ้ย Don't อยา่มองนะถา้ไมอ่ยากตกหลุมรัก  ฉ.1
63 288667 TX725  ส886 สูตรเดด็จานอร่อย  ฉ.1
64 288657 RZ440  พ172 ก2 พจนา เรืองสุวรรณ กรรมบ าบดั  ฉ.1
65 288656 BF1031  บ882 ป8 แบงคส์เกตชก์รรม เปิดญาณทิพย ์ฉบบัสมบูรณ์  ฉ.1
66 288654 BF1879 ธ212 จ6 ธนธันนัท์ จิตสมัผสัถอดรหสัชีวิต  ฉ.2
67 288653 BF315  ว617 ว6 วิน เอ่ียมอ่อง Win มายาจิต "ผมไมใ่ช่ผูวิ้เศษ  ฉ.1



68 288020 HG179 ช565 ว6 เชฟเฟอร์, โบโด วิธีคิด วิธีรวย หมานอ้ยสอนรวย  ฉ.10

69 288655 BQ4435  ม886 ต2 แมชี่กรุณา
คนระลึกกรรม : 109 ส านึกกรรม ปลดบาป แกก้รรมดว้ย
ตนเองตามเส้นทางวิถีพทุธ

 ฉ.1

70 288669 BF636 พ322 จ6 พระครูปลดัสิทธิวฒัน์ (หลวงพ่ีน ้าฝน)"จุดไฟ ในใจคน" แกก้ามตณัหา ปัญหาสารพนั "ผวั-เมีย"  ฉ.1
71 288721 PL1121 ป327 ภ6 ประพิณ มโนมยัวิบูลย์ ภาษาจีนกลางขั้นพ้ืนฐาน I  ฉ.4ล.1
72 288720 PL1121 ป327 ภ6 ประพิณ มโนมยัวิบูลย์ ภาษาจีนกลางขั้นพ้ืนฐาน I  ฉ.3ล.1
73 288719 PL1121 ป327 ภ6 ประพิณ มโนมยัวิบูลย์ ภาษาจีนกลางขั้นพ้ืนฐาน I  ฉ.2ล.1
74 288718 PL1121 ป327 ภ6 ประพิณ มโนมยัวิบูลย์ ภาษาจีนกลางขั้นพ้ืนฐาน I  ฉ.1ล.1
75 288725 PL1121 ป327 ภ6 ประพิณ มโนมยัวิบูลย์ ภาษาจีนกลางขั้นพ้ืนฐาน II  ฉ.4ล.2
76 288724 PL1121 ป327 ภ6 ประพิณ มโนมยัวิบูลย์ ภาษาจีนกลางขั้นพ้ืนฐาน II  ฉ.3ล.2
77 288723 PL1121 ป327 ภ6 ประพิณ มโนมยัวิบูลย์ ภาษาจีนกลางขั้นพ้ืนฐาน II  ฉ.2ล.2
78 288722 PL1121 ป327 ภ6 ประพิณ มโนมยัวิบูลย์ ภาษาจีนกลางขั้นพ้ืนฐาน II  ฉ.1ล.2
79 288750 HD58.7 ร187 ก6 ร็อบบินส์, สตีเฟนส์ พี. การจดัการและพฤติกรรมองคก์าร  ฉ.4
80 288749 HD58.7 ร187 ก6 ร็อบบินส์, สตีเฟนส์ พี. การจดัการและพฤติกรรมองคก์าร  ฉ.3
81 288748 HD58.7 ร187 ก6 ร็อบบินส์, สตีเฟนส์ พี. การจดัการและพฤติกรรมองคก์าร  ฉ.2
82 288747 HD58.7 ร187 ก6 ร็อบบินส์, สตีเฟนส์ พี. การจดัการและพฤติกรรมองคก์าร  ฉ.1
83 288733 HF5549 ก456 การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นทศวรรษหนา้  ฉ.4
84 288732 HF5549 ก456 การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นทศวรรษหนา้  ฉ.3
85 288731 HF5549 ก456 การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นทศวรรษหนา้  ฉ.2
86 288730 HF5549 ก456 การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นทศวรรษหนา้  ฉ.1
87 288741 HF5549 ด841 ก6 เดชา เดชะวฒันไพศาล การจดัการทรัพยากรบุคคล พ้ืนฐานแนวคิดเพ่ือการปฏิบติั  ฉ.4
88 288740 HF5549 ด841 ก6 เดชา เดชะวฒันไพศาล การจดัการทรัพยากรบุคคล พ้ืนฐานแนวคิดเพ่ือการปฏิบติั  ฉ.3
89 288739 HF5549 ด841 ก6 เดชา เดชะวฒันไพศาล การจดัการทรัพยากรบุคคล พ้ืนฐานแนวคิดเพ่ือการปฏิบติั  ฉ.2



90 288738 HF5549 ด841 ก6 เดชา เดชะวฒันไพศาล การจดัการทรัพยากรบุคคล พ้ืนฐานแนวคิดเพ่ือการปฏิบติั  ฉ.1
91 288428 BQ860 ส867 ภ6 สุรีย ์มีผลกิจ ภาพเล่าพระพทุธประวติั  ฉ.11
92 288427 BQ860 ส867 ภ6 สุรีย ์มีผลกิจ ภาพเล่าพระพทุธประวติั  ฉ.10
93 288377 BQ4165 ด321 จ7 ดงัตฤณ ๗ เดือนบรรลุธรรม  ฉ.4

94 31622 วพ G155.T5 ณ993 ก6 ณหทยั เวียงนนท์
การส่ือสารทางวฒันธรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 ฉ.3

ล ำดบัที่ เลขทะเบียน เลขเรียกหนังสือ ช่ือผู้แต่ง ช่ือเร่ือง เล่มที/่ฉบับที่

95 31586 PL1120 C456 I5 Chang, Taiping Guo ji shang wu Han yu jiao cheng = Remainder of title International business chinese course ฉ.4
96 31584 PL1120 C456 I5 Chang, Taiping Guo ji shang wu Han yu jiao cheng = Remainder of title International business chinese course ฉ.2
97 31585 PL1120 C456 I5 Chang, Taiping Guo ji shang wu Han yu jiao cheng = Remainder of title International business chinese course ฉ.3
98 31583 PL1120 C456 I5 Chang, Taiping Guo ji shang wu Han yu jiao cheng = Remainder of title International business chinese course ฉ.1
99 31592 PL1129 Z63 I3 Zhang, Yuan Intermediate Chinese Reading and Writing course (II) (Chinese Edition) ฉ.4V.2

100 31591 PL1129 Z63 I3 Zhang, Yuan Intermediate Chinese Reading and Writing course (II) (Chinese Edition) ฉ.3V.2
101 31590 PL1129 Z63 I3 Zhang, Yuan Intermediate Chinese Reading and Writing course (II) (Chinese Edition) ฉ.2V.2
102 31589 PL1129 Z63 I3 Zhang, Yuan Intermediate Chinese Reading and Writing course (II) (Chinese Edition) ฉ.1V.2
103 31593 PL1129 Z63 A3 Zhao, Yunhui Advanced Chinese reading and writing course. I  ฉ.1V.1
104 31596 PL1129 Z63 A3 Zhao, Yunhui Advanced Chinese reading and writing course. I  ฉ.4V.1
105 31595 PL1129 Z63 A3 Zhao, Yunhui Advanced Chinese reading and writing course. I  ฉ.3V.1
106 31594 PL1129 Z63 A3 Zhao, Yunhui Advanced Chinese reading and writing course. I  ฉ.2V.1
107 31587 PE1116.F55 L621 E5 Lertporn Parasakul English in airline business  ฉ.1
108 31588 PE1116.F55 L621 E5 Lertporn Parasakul English in airline business  ฉ.2

รำยช่ือหนังสือภำษำองักฤษ


