
ทีเ่ลขทะเบียนเลขเรียกหนังสือ ชื่อผูแตง ชื่อเร่ือง เลมที่/ฉบับที่
1 272675 น ด916 ล9 ThelittleFinger Library Guardian เสกรักใสใสหัวใจคุณพิทักษ ฉ.7
2 272674 น ด916 ล9 ThelittleFinger Library Guardian เสกรักใสใสหัวใจคุณพิทักษ ฉ.6
3 272655 น ช313 จ6 ชองอึนกวอล จันทราโอบอาทิตย  ฉ.7
4 272654 น ช313 จ6 ชองอึนกวอล จันทราโอบอาทิตย  ฉ.6
5 272645 น ช313 จ6 ชองอึนกวอล จันทราโอบอาทิตย  ฉ.7
6 272644 น ช313 จ6 ชองอึนกวอล จันทราโอบอาทิตย  ฉ.6
7 272041 น ณ429 ล7 ณารา เลหรักบุษบา  ฉ.3
8 272638 น ป671 บ7 ปุยฝาย Black Heart ผมโสดครับโปรดรับผิดชอบดวย ฉ.5
9 272665 น ด916 ค6 thelittlefinger Kiss Me,Angel ไขคดีลับจับคดีรัก  ฉ.7

10 272664 น ด916 ค6 thelittlefinger Kiss Me,Angel ไขคดีลับจับคดีรัก  ฉ.6
11 272866 DS554.3 พ791 ซ6P.Anuwat ซัวซะไดยประเทศกัมพูชา  ฉ.9
12 272942 DS527.7 พ791 ม6P.Anuwat มิงกลาบาประเทศพมา  ฉ.9
13 272931 TX724.5.T5 อ677 อาหารไทยประยุกต  ฉ.8
14 272930 TX724.5.T5 อ677 อาหารไทยประยุกต  ฉ.7
15 273083 DS554.8 ศ343 ห5ศานติ  ภักดีคํา 100 เรื่องนารูในกัมพูชา  ฉ.5
16 273073 DS637 ช113 ห5 ชญาณี ฉลาดธัญญากิจ 100 เรื่องนารูในอินโดนีเซีย  ฉ.9
17 273237 TX724.5.T5 ก344 กองบรรณาธิการ หรอยขาดอาหารใต ครัวหนังตะลุง  ฉ.8
18 273236 TX724.5.T5 ก344 กองบรรณาธิการ หรอยขาดอาหารใต ครัวหนังตะลุง  ฉ.7
19 273256 TX724.5 ป499 อ6ปอ ชุมจันทร อาหารวาและติ่มซํา  ฉ.7
20 273257 TX724.5 ป499 อ6ปอ ชุมจันทร อาหารวาและติ่มซํา  ฉ.8
21 272844 DS609.7 พ791 ห5P. Anuwat หนีหาวประเทศสิงคโปร  ฉ.9
22 273062 DS559.912 ส739 สุกัญญา มกราวุธ 100 เรื่องนารูในเวียดนาม  ฉ.9
23 273093 DS555.382 ข226 ขนิษฐา  โตเลี้ยง 100 เรื่องนารูในลาว  ฉ.2
24 272910 อ PL4187 ว539 พวิชัย เชิดชีวศาสตร พจนานุกรมฉบับบูรณาการ  ฉ.9
25 273247 TX809.N65 ป499 ปอ ชุมจันทร กวยเตี๋ยวรสเด็ด  ฉ.8
26 273246 TX809.N65 ป499 ปอ ชุมจันทร กวยเตี๋ยวรสเด็ด  ฉ.7
27 273103 DS609.7 อ756 ห5อิสราพร  โพธฺ 100 เรื่องนารูในสิงคโปร  ฉ.5
28 273920 DS902.4 ป496 ก7ปวีณา มีปอง เกาหลี ตะลอนเที่ยว เลมเดียวเอาอยู  ฉ.4
29 273916 DS527.7 อ375 ท8อรวินท เมฆพิรุณ เที่ยวพมา ซาอยางอินดี้  ฉ.4

รายชื่อหนังสือ



30 273915 DS527.7 อ375 ท8อรวินท เมฆพิรุณ เที่ยวพมา ซาอยางอินดี้  ฉ.3
31 273879 DS589.K29 ฆ311 ฆโนทัย ชัยอัจฉรา กาญจน(นะจะ)บุรี  ฉ.3
32 273880 DS589.K29 ฆ311 ฆโนทัย ชัยอัจฉรา กาญจน(นะจะ)บุรี  ฉ.4
33 273744 HF5415.126 ส238 สมชาต ิกิจยรรยง สรางมืออาชีพสูประตูเศรษฐีเครือขาย  ฉ.4
34 273884 DS609.7 ภ211 ส5ภวรัญชนรัตน ภูวิจิตร สองขาพาตะลุย สิงคโปร  ฉ.4
35 273883 DS609.7 ภ211 ส5ภวรัญชนรัตน ภูวิจิตร สองขาพาตะลุย สิงคโปร  ฉ.3
36 273876 DS902.4 ป496 ส5ปวีณา มีปอง สองขาพาตะลุยเกาหลี Seoul และรอบโซล ฉ.4
37 273728 DS588.C45 ด611 D+PLUS Guide Team.Best of เชียงใหม  ฉ.4
38 273727 DS588.C45 ด611 D+PLUS Guide Team.Best of เชียงใหม  ฉ.3
39 273919 DS902.4 ป496 ก7ปวีณา มีปอง เกาหลี ตะลอนเที่ยว เลมเดียวเอาอยู  ฉ.3
40 273529 น จ758 ด8 เจาหญิงผเลอโฉม The criminals case ll สุภาพบุรุษ จอมโจรขโมยหัวใจ ฉ.8
41 273607 P119.32.A8 ฝ211 ฝายวิชาการเอ็กเปอรเน็ทภาษาอาเซียนเลมเดียวเอาอยู !  ฉ.9
42 190689 น ป616 อ5 ปนลดา อรุณรุงที่มัสยิปานา  ฉ.5
43 190690 น ป616 อ5 ปนลดา อรุณรุงที่มัสยิปานา  ฉ.6
44 190382 น ค131 ร5 คณิตยา รหัสทรชน  ฉ.5
45 190383 น ค131 ร5 คณิตยา รหัสทรชน  ฉ.6
46 273875 DS902.4 ป496 ส5ปวีณา มีปอง สองขาพาตะลุยเกาหลี Seoul และรอบโซล ฉ.3
47 273868 DS811 อ194 จ7 อนุพันธุ สุขะปณฑะ Japan ทริป 6 วัน 5 คืน 3 หมื่นเอาอยู  ฉ.4
48 273867 DS811 อ194 จ7 อนุพันธุ สุขะปณฑะ Japan ทริป 6 วัน 5 คืน 3 หมื่นเอาอยู  ฉ.3
49 273894 DS589.P71 ฆ311 ฆโนทัย ชัยอัจฉรา พัก เที่ยว กิน หัวหิน เริ่ดเวอร  ฉ.4
50 273893 DS589.P71 ฆ311 ฆโนทัย ชัยอัจฉรา พัก เที่ยว กิน หัวหิน เริ่ดเวอร  ฉ.3
51 273890 DS589.C46 ฆ311 ฆโนทัย ชัยอัจฉรา พัก เที่ยว กิน ชอป พัทยา เฟยวฟาว  ฉ.4
52 273889 DS589.C46 ฆ311 ฆโนทัย ชัยอัจฉรา พัก เที่ยว กิน ชอป พัทยา เฟยวฟาว  ฉ.3
53 273908 DS566.2 ท166 ทริปสุดสัปดาห หรรษา 5 เกาะ สวรรคทะเลใต ฉ.4
54 273907 DS566.2 ท166 ทริปสุดสัปดาห หรรษา 5 เกาะ สวรรคทะเลใต ฉ.3
55 192734 น พ982 ม6 พูลแมน, ฟลิป มหันตภัยขั้วโลกเหนือ  ฉ.7
56 192735 น พ982 ม6 พูลแมน, ฟลิป มหันตภัยขั้วโลกเหนือ  ฉ.8
57 190247 น อ223 ล7 อรพิม ลูกไมลายดาว  ฉ.5
58 273530 น จ758 ด8 เจาหญิงผเลอโฉม The criminals case ll สุภาพบุรุษ จอมโจรขโมยหัวใจ ฉ.9
59 273134 DS592 ก632 ห5 กิ่งกาญจน ตรียงค 100 เรื่องนารูในมาเลเซีย  ฉ.1
60 190248 น อ223 ล7 อรพิม ลูกไมลายดาว  ฉ.6



61 190584 น ค813 ช7 Cornelio ชุลมุนวุนรัก หอพักอลเวง  ฉ.6
62 273108 DS527.7 ช113 ห5ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ 100 เรื่องนารูในเมียนมาร  ฉ.4
63 273183 DS568 พ717 ห5 พิมพชนัน สิริกุล 100 เรื่องนารูในไทย  ฉ.9
64 273411 PE1131 ส867 ภ6 สุรีรัตน ทองอินทร ภาษาอังกฤษเพ่ืออาเซียน  ฉ.9
65 273577 HC445.T5 ถ192 สถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์ 11 ธุถรกิจิไทย ในยุคทองของอาเซียน  ฉ.9
66 273520 น ล711 บ6 ลูกชุบ Billionaire calvin ติดกับจนได...คุณชายขี้โม ฉ.9
67 273519 น ล711 บ6 ลูกชุบ Billionaire calvin ติดกับจนได...คุณชายขี้โม ฉ.8
68 274044 น ป622 ส6 ปยะพร ศักดิ์เกษม สะพานแสงคํา  ฉ.5
69 273852 HD69.T54 ค451 ชคิงจีฮยอน ใช"เวลา"มาสรางความสําเร็จ  ฉ.9
70 273935 TT820 อ384 ต8 อรอุมา มานะการ แตงบานสวย ดวย หมอนอิงโครเชต 18 สไตล ฉ.5
71 273961 TT820 ว633 ค9 วิบูลพร วุฒิคุณ โครเชตเกไก : ถักของใชงายๆดวยตัวเอง  ฉ.5
72 273962 TT820 ว633 ค9 วิบูลพร วุฒิคุณ โครเชตเกไก : ถักของใชงายๆดวยตัวเอง  ฉ.6
73 273997 HC441 จ418 ร4 จิตตานันท ทองทับ รอบรู Asean ฉบับการตูน 2 ภาษา  ฉ.4
74 273952 TT870 ก726 ด7 กุลธิดา เกื้อกูลสถาพร เดคูพาจเกไก แตงของใชงายๆดวยตนเอง  ฉ.6
75 273951 TT870 ก726 ด7 กุลธิดา เกื้อกูลสถาพร เดคูพาจเกไก แตงของใชงายๆดวยตนเอง  ฉ.5
76 272856 HC441 ฝ211 ค2 ฝายวิชาการนกฮูก ครอบครัวอาเซียน  ฉ.9
77 273510 HC 411 บ426 อ6 บุญชัย ใจเย็น อาเซียนบวกสาม  ฉ.9
78 273840 HC441 ณ254 ป7 ณลิน ควรครู ปุจฉา วิสัชนา อาเซียน  ฉ.9
79 273152 DS561 อ488 ห5 อังคณา ทองพูล 100 เรื่องนารูในฟฟลิปปนส  ฉ.9
80 273116 DS521 อ634 ห5 อาภาพรรณ สีหิรัญวงศ 100 เรื่องนารูในบรูไน  ฉ.2
81 273586 RA776 พ725 บ6 พิมลพรรณ อนันตกิจไพศาลBeauty tips : ศาสตรแหงการประทินผิว ไรสิว ฉ.8
82 273764 PE1131 ท533 พ7ทีม Lift Balance พูดอังกฤษคลองพิชิตทุกสถานการณ  ฉ.9
83 273217 TX945 อ796 จ7 อุดมศักดิ์ หุนพยนต 70 รานขนมอรอยจาก 13 ตลาดดัง  ฉ.8
84 273216 TX945 อ796 จ7 อุดมศักดิ์ หุนพยนต 70 รานขนมอรอยจาก 13 ตลาดดัง  ฉ.7
85 273227 TX807 ส731 ค7 สิริสุรีนันท จงศิริกุล สูตร 5 นํ้า " สลัดไฮโซ"  ฉ.8
86 273226 TX807 ส731 ค7 สิริสุรีนันท จงศิริกุล สูตร 5 นํ้า " สลัดไฮโซ"  ฉ.7
87 273268 HC441 อ111 ร4 อ.กิ่งแกว รอบรูอาเซียน 360 องศา  ฉ.9
88 273830 PE1131 ส648 ฝ6 Samyan Sation ฝกสนทนาภาษาอังกฤษตอนรับ AEC  ฉ.9
89 273384 TX771 อ772 ค7 Ecole Tsuji Tokyo คุกกี้และบิสกิต  ฉ.8
90 273383 TX771 อ772 ค7 Ecole Tsuji Tokyo คุกกี้และบิสกิต  ฉ.7
91 273374 TX771 บ773 เบเกอรี่โฮมเมด  ฉ.8



92 273373 TX771 บ773 เบเกอรี่โฮมเมด  ฉ.7
93 273777 TX795 ป699 ฟ3 เปนเอก ทรัพยสิน Fruit Ice Cream  ฉ.8
94 273776 TX795 ป699 ฟ3 เปนเอก ทรัพยสิน Fruit Ice Cream  ฉ.7
95 273812 TX771 จ635 ร9 จุนโกะ, ฟุคุดะ Roll Cake  ฉ.8
96 273871 DS811 อ375 จ7 อรวินท เมฆพิรุณ Japan 2 : ญ่ีปุน คนเดียวก็เที่ยวได (อีก)  ฉ.3
97 273912 DS811 ต258 ค6 ตะวัน พันธแกว KANSAI เที่ยวญ่ีปุน ฉบับตะลุยคันไซ  ฉ.4
98 273911 DS811 ต258 ค6 ตะวัน พันธแกว KANSAI เที่ยวญ่ีปุน ฉบับตะลุยคันไซ (ไมมีตัวเลมหนังสือ ฉ.3
99 273872 DS811 อ375 จ7 อรวินท เมฆพิรุณ Japan 2 : ญ่ีปุน คนเดียวก็เที่ยวได (อีก)  ฉ.4
## 273928 DC708 ม594 พ9 มิสกะโปโล โพรวองซ ยกกวน ชวนเพ่ือนเที่ยวฝรั่งเศสตอนใต ฉ.4
## 273927 DC708 ม594 พ9 มิสกะโปโล โพรวองซ ยกกวน ชวนเพ่ือนเที่ยวฝรั่งเศสตอนใต ฉ.3
## 274138 น อ974 ว6 Oh_nana Once เจ็ดวันน้ีที่ฉันจะมีเธอ  ฉ.5
## 274139 น อ974 ว6 Oh_nana Once เจ็ดวันน้ีที่ฉันจะมีเธอ  ฉ.6
## 273789 น ล711 ร6 ลูกชุบ Rich Boy's Darling เผลอใจรักติดกับหนุมวายราย ฉ.8
## 273790 น ล711 ร6 ลูกชุบ Rich Boy's Darling เผลอใจรักติดกับหนุมวายราย ฉ.9
## 273943 PL1121 ก268 ก7 กรุณา แอนน ตามี เกงศัพทและสนทนาภาษาจีน  ฉ.3
## 273944 PL1121 ก268 ก7 กรุณา แอนน ตามี เกงศัพทและสนทนาภาษาจีน  ฉ.4
## 274038 TT778.C76 ม946 โมริโมโตะ, ซะจิโกะ งานปกผาแบบสามมิติของอังกฤษ สตัมปเวิรคลายพฤกษาสมุนไพรและดอกไม ฉ.9
## 274037 TT778.C76 ม946 โมริโมโตะ, ซะจิโกะ งานปกผาแบบสามมิติของอังกฤษ สตัมปเวิรคลายพฤกษาสมุนไพรและดอกไม ฉ.8
## 273923 D907 อ194 ย7 อนุพันธุ สุขะปณฑะ ยุโรป เสนทางสายโรแมนติก (ไมมีตัวเลมหนังสือ ฉ.3
## 273924 D907 อ194 ย7 อนุพันธุ สุขะปณฑะ ยุโรป เสนทางสายโรแมนติก (ไมมีตัวเลมหนังสือ ฉ.4
## 274283 BQ9266 ว599 พ3 วิเทศทัยย พระอรหันต: วิธีตรวจสอบคุณลักาณะตามนัยพระไตรปฎก ฉ.9
## 274252 G465 ธ285 ป8 ธเนศ จันทรนวล 80 วัน รอบโลก กับไมเทาพเนจร  ฉ.4
## 274253 G465 ธ285 ป8 ธเนศ จันทรนวล 80 วัน รอบโลก กับไมเทาพเนจร  ฉ.5
## 274244 DG430 ห193 ค7 หมี่หุน คูมือนักเดินทางอิตาลี  ฉ.5
## 274243 DG430 ห193 ค7 หมี่หุน คูมือนักเดินทางอิตาลี  ฉ.4
## 274608 อ PL4185 ร421 พราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  ฉ.4
## 274352 LB1590.3 บ147 ทบรรจง อมรชีวิน Thinking classroom : เปลี่ยนหองเรียนใหเปนหองคิดดวยการสืบถามเชิงปรัชญา ฉ.16
## 274351 LB1590.3 บ147 ทบรรจง อมรชีวิน Thinking classroom : เปลี่ยนหองเรียนใหเปนหองคิดดวยการสืบถามเชิงปรัชญา ฉ.15
## 274382 TX945 อ998 I Love Bakery & Coffee เมนูหวาน รานอรอย ฉ.4
## 29728 Ref PE1680 O98 Oxford-River Books English-Thai Dictionary ฉ.4


