
ลําดับท่ี เลขทะเบียน เลขเรียกหนังสือ ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง เลมท่ี/ฉบับท่ี
1 265450 น ก726 น6 กุลธิดา ในฝงฝน  ฉ.7
2 265449 น ก726 น6 กุลธิดา ในฝงฝน  ฉ.6
3 265426 น จ475 น6 จินดาวรรษ น้ําคางกลางแสงตะวัน  ฉ.7
4 265425 น จ475 น6 จินดาวรรษ น้ําคางกลางแสงตะวัน  ฉ.6
5 265438 น พ919 ผ8 เพลงใบไม แผนรักหักเหล่ียนเจาพอ  ฉ.7
6 265437 น พ919 ผ8 เพลงใบไม แผนรักหักเหล่ียนเจาพอ  ฉ.6
7 265500 HC441 ฝ211 ร7 ฝายวิชาการสถาพรบุคส รูรอบตอบได เรื่องอาเซียน เลม 2  ฉ.11ล.2
8 265507 TT870 ท365 ศ6 ทัศนีย เมธยาภา ศิลปะการตกแตงและเทคนิคการสรางสรรคงานเดคพาจ : Decoupage Design  ฉ.6
9 265506 TT870 ท365 ศ6 ทัศนีย เมธยาภา ศิลปะการตกแตงและเทคนิคการสรางสรรคงานเดคพาจ : Decoupage Design  ฉ.5

10 265832 H62 น114 ว6 นคร เสรีรักษ วิจัยไมใชเรื่องยาก  ฉ.7
11 265833 H62 น114 ว6 นคร เสรีรักษ วิจัยไมใชเรื่องยาก  ฉ.8
12 265974 G163 ส766 จ6 สุดแดน วิสุทธิลักษณ จะไปใหไกลทําไมกัน  ฉ.6

13 265930 G140.5 ม192
มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน : UNESCO World Heritage Sites 
in ASEAN

 ฉ.6

14 265746 H62 ก941 ส6 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย 10 ขั้นงาย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : เคล็ดลับวิชาจากสามัญสูขั้นเทพ  ฉ.8
15 265745 H62 ก941 ส6 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย 10 ขั้นงาย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : เคล็ดลับวิชาจากสามัญสูขั้นเทพ  ฉ.7
16 265838 HD37.T5 ม576 ค6 มินซเบิรก, เฮนรี่ คัมภีรทองแหงการบริหาร : Henry Mintzberg managing!  ฉ.8
17 266013 DS523.2 ท263 ทองแดนอาเซียน  ฉ.6

18 265890 LB2369 ม246 ค7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คูมือการขอกําหนดตําปหนงทางวิชาการและการเขียนผลงานทาง
วิชาการ

 ฉ.10

19 251558 DS582 ศ336 ร8 ศันสนีย วีระศิลปชัย เรื่องสวนพระองคใน"ไกลบาน"  ฉ.5

รายชื่อหนังสือศูนยหัวหิน



20 266100 JZ5490 ส861 อ6 สุรินทร  พิศสุวรรณ อาเซียน รูไว ไดเปรียบแน  ฉ.6
21 254910 TT820 ข282 ของใชจากนิตติ้ง  ฉ.10
22 254922 TT860 ข282 ของใชจากเฟรม  ฉ.10
23 254921 TT860 ข282 ของใชจากเฟรม  ฉ.9
24 255299 TT820 ส952 เส้ือถักนิตติ้ง-โครเชต สไตล Organic  ฉ.9
25 255300 TT820 ส952 เส้ือถักนิตติ้ง-โครเชต สไตล Organic  ฉ.10
26 266140 TX951 ส731 ค8 สิริพันธุ จุลกรังคะ เครื่องดื่มในงานบริการ  ฉ.4
27 266139 TX951 ส731 ค8 สิริพันธุ จุลกรังคะ เครื่องดื่มในงานบริการ  ฉ.3
28 255075 TX814.5.T63 น435 ต7 นัยนนภา สมณะ เตาหูอรอย  ฉ.7
29 254998 TX803.S64 ม111 มะเขือพวง มะระขี้นก สะเดา : มหัศจรรยอาหารขม  ฉ.8
30 254780 น ป338 จ6 ประภัสสร เสวิกา จะฝนถึงเธอทุกคืนที่มีแสงดาว  ฉ.8
31 252966 DS588 ก344 ท3 กองบรรณาธิการหนังสือชุด "นายรอบรูTop 10 สุดยอดเสนทางเที่ยไทย  ฉ.1
32 251679 DS559.912.C53 ช313 ค6 ชอง, เดนีส คิมฟุก : บาดแผลแหงสงคราม  ฉ.9
33 266200 HC441 ก113 ส6 กฎชนก สุขสถิตย สังคม วัฒนธรรม ประชาคมอาเซียน 10 ชาติ  ฉ.6
34 266188 HC441 บ426 อ7 บุญชัย ใจเย็น AEC : Thai กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ฉ.6
35 266486 HF5549.5.T7 ธ557 จ6 ธํารงศักดิ์  คงคาสวัสดิ์ จัดการฝกอบรมใหมีประสิทธิผล  ฉ.9
36 266323 DS526.4 ด193 ป3 ดวงธิดา ราเมศวร ประวัติศาสตรประเทศในกลุมอาเซียน (1)  ฉ.6ล.1
37 266245 JZ5490 ต716 เตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558  ฉ.6
38 266377 DS523.2 ท263 ทองแดนอาเซียน  ฉ.17
39 266682 HC441 ร711 รูจักอาเซียนและประเทศทั่วโลก  ฉ.6
40 266420 น ร942 ก7 โรวล่ิง, เจ.เค. เกาอี้วาง : The casual vacancy  ฉ.6
41 266267 JZ5490 ส418 สวัสดีอาเซียน พูดจาประสาอาเซียน  ฉ.6
42 266469 อ LB15 ร419 พ3 ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตร : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ฉ.5



43 266335 DS526.4 ด193 ป3 ดวงธิดา ราเมศวร ประวัติศาสตรประเทศในกลุมอาเซียน (2)  ฉ.6ล.2
44 266282 DS521.2 พ517 ร7 พัชรา โพธ์ิกลาง เราคืออาเซียน ประชาคมอาเซียน  ฉ.6
45 266408 TX817.C6 ก433 กาแฟเด็ด 77 จังหวัด  ฉ.4
46 266408 TX817.C6 ก433 กาแฟเด็ด 77 จังหวัด  ฉ.4
47 266351 G155.T5 ล896 พ3 เลิศพร ภาระสกุล พฤติกรรมนักทองเที่ยว  ฉ.10
48 266350 G155.T5 ล896 พ3 เลิศพร ภาระสกุล พฤติกรรมนักทองเที่ยว  ฉ.9
49 266349 G155.T5 ล896 พ3 เลิศพร ภาระสกุล พฤติกรรมนักทองเที่ยว  ฉ.8
50 266457 TT857 ว528 ห5 วิจิตรา วิจิตรเลิศเลอ หลากไอเดีย DIY เครื่องประดับตกแตง  ฉ.5
51 266458 TT857 ว528 ห5 วิจิตรา วิจิตรเลิศเลอ หลากไอเดีย DIY เครื่องประดับตกแตง  ฉ.6
52 266647 PN4129  ย899 พ7 โยะชิฮิโตะ, ไนโต พูดแลวยอม : 77 ไมเด็ดโนมนาวใจ  ฉ.9
53 266593 HC441 ส117 ส6 สกลกาญจน วิเศษ สาระอาเซียน  ฉ.6
54 266311 HN700.565 ป619 ว6 ปยมิตร ปญญา วิถีไทยในเงาอาเซียน  ฉ.5
55 266979 HC441 จ622 ป3 จุฑาทิพ คลายทับทิม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศไทย  ฉ.7
56 266941 DS522.6 ช519 ห6 ชาธร สิทธิเคหภาค 50 สุดยอดแหลงทองเที่ยว 10 ประเทศอาเซียน  ฉ.5
57 267462 น  ป622 ท3 ปยะพร ศักดิ์ ทรายสีเพลิง  ฉ.7
58 267463 น  ป622 ท3 ปยะพร ศักดิ์ ทรายสีเพลิง  ฉ.8
59 267423 น  ก633 ม4 ก่ิงฉัตร มนตจันทรา  ฉ.8
60 267422 น  ก633 ม4 ก่ิงฉัตร มนตจันทรา  ฉ.7
61 267443 น ก633 ส6 ก่ิงฉัตร สาปพระเพ็ง  ฉ.8
62 267442 น ก633 ส6 ก่ิงฉัตร สาปพระเพ็ง  ฉ.7
63 267403 น  อ839 ม6 อุปถัมภ กองแกว มัจจุราชสีน้ําผึ้ง  ฉ.8
64 267402 น  อ839 ม6 อุปถัมภ กองแกว มัจจุราชสีน้ําผึ้ง  ฉ.7
65 267435 น ก633 ฟ6 ก่ิงฉัตร ฟากระจางดาว  ฉ.10



66 267434 น ก633 ฟ6 ก่ิงฉัตร ฟากระจางดาว  ฉ.9
67 267452 น  น495 ส6 นาวิกา สามีตีตรา  ฉ.7
68 267453 น  น495 ส6 นาวิกา สามีตีตรา  ฉ.8
69 267413 น  ก633 ม6 ก่ิงฉัตร มายาตวัน  ฉ.8
70 267412 น  ก633 ม6 ก่ิงฉัตร มายาตวัน  ฉ.7
71 267521 น ธ739 ห5 ธุวดารา หัวใจเรือพวง  ฉ.5
72 267511 น จ679 ล6 จุฬามณี ลิขิตรักในสายลม  ฉ.5
73 267635 น ก728 ย9 กุลา โยคีนอย ตอน สังหารจอมมาร  ฉ.5ล.3
74 267645 น ก728 ย9 กุลา โยคีนอย ตอน สงครามระหวางมิติ  ฉ.5ล.4
75 267615 น ก728 ย9 กุลา โยคีนอย ตอน โยคีนอยกับโรงเรียนไสยศาสตร  ฉ.5ล.1
76 267625 น ก728 ย9 กุลา โยคีนอย ตอน ศึกคัมภีรไตรเพท  ฉ.5ล.2
77 267599 น ก396 ซ7 กัลฐิดา เซวีนามหานครแหงมนตรา : พันธสัญญาแหงอาณาจักร  ฉ.3ล.4
78 267491 น ร147 ร6 รมแกว รายมนตรัก  ฉ.5
79 267531 น ด429 ต6 ดาริยา ตะวันบานทุง  ฉ.5
80 267501 น ว323 ฟ6 วราลี ฟารมเอย...ฟารมรัก  ฉ.5
81 267688 น ณ411 ส6 ณารา สายเลือดแดนตะวัน  ฉ.4
82 267905 น ส866 ม8 สุริยาทิศ เมืองเสนหา  ฉ.5
83 267777 น ห481 ส7 หัสบรรณ เสนสนกลรัก  ฉ.5
84 267569 น ก396 ซ7 กัลฐิดา เซวีนามหานครแหงมนตรา : การกลับมาของบุคคลแหงชะตากรรม  ฉ.1ล.1
85 267656 น อ762 จ7 อิสยาห เจาสาวลุยฝน  ฉ.5
86 267731 น ล421 จ6 ลิซ จังหวะรักละมุนใจ  ฉ.5
87 267950 น ม946 บ7 โมริสา บุหลันยอดดวงใจ  ฉ.5
88 267697 น ณ411 ร4 ณารา รอยฝนตะวันเดือด  ฉ.3



89 267698 น ณ411 ร4 ณารา รอยฝนตะวันเดือด  ฉ.4
90 267741 น บ675 ท6 บุษบาพาฝน ทํานองรักสาวเจาเสนห  ฉ.5
91 267721 น ต676 พ7 เตชิตา เพลงรักสีเพลิง  ฉ.5
92 267787 น น195 ต9 นภสร ใตปกปกษา  ฉ.5
93 267817 น อ827 ล4 อุธิยา ลมไพรผูกรัก  ฉ.5
94 267687 น ณ411 ส6 ณารา สายเลือดแดนตะวัน  ฉ.3
95 267676 น ภ421 ม8 ภาจินต แมส่ือจอมปวน  ฉ.5
96 267677 น ภ421 ม8 ภาจินต แมส่ือจอมปวน  ฉ.6
97 267807 น ศ119 ม5 ศตรัศมิ์ มนตราลายหงส  ฉ.5
98 267589 น ก396 ซ7 กัลฐิดา เซวีนามหานครแหงมนตรา : นคราเซวีนาคือหนึ่งเดียว  ฉ.3ล.3
99 267915 น ร147 ต3 รมแกว ตนรักริมรั้ว  ฉ.5
100 267573 น ก396 ซ7 กัลฐิดา เซวีนามหานครแหงมนตรา : บทพิสูจนความสามารถ  ฉ.3ล.2

101 267666 น อ762 ร6 อิสยาห
รักนี้ (ไม) มีสตรอวเบอรรี 

 ฉ.5
102 267711 น ผ259 ส5 ผักบุง สเต็ปรักเจาสาวเจาสาวฝกหัด  ฉ.5
103 267895 น พ912 ณ3 เพฑูรย ณ ริมฝงโขง  ฉ.5
104 267960 น พ723 ล6 พิมพิสุธญ ลัดฟาดาริอัส  ฉ.5
105 267938 น ร147 อ8 รมแกว แอบรักออนไลน  ฉ.5
106 267797 น ม126 ม6 มณีจันท มาตุภูมิแหงหัวใจ  ฉ.5
107 267603 น ก396 ซ7 กัลฐิดา เซวีนามหานครแหงมนตรา : ปริศนาทรายสีดํา  ฉ.3ล.5
108 268049 TT835 ร177 ก2 รสสุคนธ วิว กระเปาผาขาวมาอินเทรนด  ฉ.6
109 268048 TT835 ร177 ก2 รสสุคนธ วิว กระเปาผาขาวมาอินเทรนด  ฉ.5
110 268001 TT820 ร375 พ7 รัตนา คงปาน พ้ืนฐานการถักโครเชต  ฉ.6



111 268000 TT820 ร375 พ7 รัตนา คงปาน พ้ืนฐานการถักโครเชต  ฉ.5
112 268011 TX879 ป622 ศ6 ปยาภา เกิดนาวี ศิลปะการพับผาหลากสไตล  ฉ.6
113 268010 TX879 ป622 ศ6 ปยาภา เกิดนาวี ศิลปะการพับผาหลากสไตล  ฉ.5
114 267980 TT820 น577 ก2 นิตยา ชิลวงษ กระเปาโครเชตใบเล็ก  ฉ.5
115 267981 TT820 น577 ก2 นิตยา ชิลวงษ กระเปาโครเชตใบเล็ก  ฉ.6
116 268059 PL5109 ป299 จ2 ประพนธ เรืองณรงค จดหมายจากครูยูโซะ : เลาเรื่องภาษามลายูในภาษาไทย  ฉ.6
117 267925 น ล258 พ7 ลัลลาบาย เพลงดอกปบ  ฉ.5
118 267692 น ณ411 ร4 ณารา รอยรัก หักเหล่ียมตะวัน  ฉ.3
119 267693 น ณ411 ร4 ณารา รอยรัก หักเหล่ียมตะวัน  ฉ.4
120 268028 น ณ429 ง7 ณารา เงาลวง : Shadow on Ice  ฉ.5
121 268038 น ศ439 ห5 ศิรพิชญ 60 วันฉันจะ (ไม) รักเธอ  ฉ.5
122 268387 TT835 ว435 ป3 วันฟางาม คํามุงคุณ ปกคอเส้ือหลากดีไซน  ฉ.6
123 268386 TT835 ว435 ป3 วันฟางาม คํามุงคุณ ปกคอเส้ือหลากดีไซน  ฉ.5
124 246736 TX725 ภ431 อ6 ภานุทรรศณ อาหารเผา ปง ยาง  ฉ.1
125 246546 RA784 อ286 ก6 อมรรัตน จันทรเพ็ญสวาง กินเพ่ือสุขภาพตามแบบชาวจีน  ฉ.1
126 246764 TX803.T6 ม269 มะเขือเทศตํารับอาหารเพ่ือสุขภาพ  ฉ.1
127 268586 CT1548 ส727 17 ผูทรงอิทธิพลในอาเซียน  ฉ.5
128 267828 DS556.5 พ764 ย4 พิษณุ จันทรวิทัน ยลญวน : เวียดนามในสายตานักการฑูต  ฉ.6

129 246594 DS586.P7 ก169 พ3 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

 ฉ.1

130 246765 TX725 ภ431 อ6 ภานุทรรศน อาหาร ยํา สูตรสมุนไพร  ฉ.1
131 267950 น ม946 บ7 โมริสา บุหลันยอดดวงใจ  ฉ.5
132 255455 TT820 ฉ174 ด3 ดอยล่ีและผาปูโตะ  ฉ.7



133 246596 TX804 ม748 เมนูจานเห็ด  ฉ.1
134 247859 G155 ธ118 ก6 ธงชัย สวัสดิสาร การทองเที่ยวและการจัดการโรงแรม แนวโนมและประเด็น  ฉ.5
135 247861 G155 ธ118 ก6 ธงชัย สวัสดิสาร การทองเที่ยวและการจัดการโรงแรม แนวโนมและประเด็น  ฉ.7
136 247860 G155 ธ118 ก6 ธงชัย สวัสดิสาร การทองเที่ยวและการจัดการโรงแรม แนวโนมและประเด็น  ฉ.6
137 246593 DS584 ศ691 พ6 สํานักงานคฯะกรรมการขาราชการพลเรือนพิธีเปดพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว(ราชกาลที่  ฉ.1
138 246571 TX725 อ293 อ6 อมราภรณ วงษฟก อาหารวาง คาว - หวานและการเตรียมผลไม  ฉ.1
139 246587 RA784 ก676 2551 อัมรินทร cuisine การดื่มตานคอเลสเตอรอล คสามดันและโรคหัวใจ  ฉ.1
140 246763 RZ440 จ931 ถ3 ใจเพชร มีทรัพย ถอดรหัสสุขภาพ รอน-เย็นไมสมดุล  ฉ.1
141 246724 RA784 ป553 อ6 ปนนา อนุสสร อาหารแนวอายุรเวท  ฉ.3
142 255023 TX601 จ182 จรูญศรี พลเวียง ถนอมอาหาร ฉบับสมบูรณ  ฉ.7
143 246543 SB320.9 ว558 ก6 วิเชษฐ คาสุวรรณ การปลูกพืชสวนครัว  ฉ.1
144 246595 PL4200 พ358 บ3 พระมหามนตรี (ทรัพย) บทละครเรื่องระเดนลันได  ฉ.1
145 246591 PL4221 ข631 น6 จ.เขมจิตต นิทานกอมฉบับผญา ตอนพอเฒากับลูกเขย  ฉ.1
146 262566 TX724.5.J3 ช191 ศ6 ชยภร พับลิเคช่ัน ศิลปกรรมความอรอยจากดินแดนซะกุระ  ฉ.8
147 246717 TX725 อ677 อาหารจานเดียว  ฉ.1
148 247016 TX725  ส252  อ6  2548 สุมล วองวงศศรี อาหารสุขภาพ 3 มื้อ เลม 2  ฉ.1ล.2
149 246548 TX815 ม257 น6 ม.อึ้งอรุณ น้ําผักผลไมเพ่ือสุขภาพ  ฉ.1
150 246707 TX6833.5 ธ157 ซ7 ธนศักดิ์ ตั้งทองจิตร ซุปเพ่ือสุขภาพ  ฉ.1

151 246738 TX725 อ6
อาหารคุณแม : แมขณะตั้งครรถ แมขณะใหน้ํานมลูก แมขณะลด
น้ําหนัก

 ฉ.1

152 246758 TX724.5.T5 ศ451 ห5 ศิริเฉลิม สวัสดิวัฒน หมึกแดง Cook Book  ฉ.1

ลําดับท่ี เลขทะเบียน เลขเรียกหนังสือ ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง เลมท่ี/ฉบับท่ี
รายชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ



153 28906 HE9803.A5 V37 I5 Vasigh, Bijan Introduction to air transport economics : from theory to applications  ฉ.1
154 28909 TL553.6 O71 H8 Orlady, Harry W. Human factors in multi-crew flight operations  ฉ.1
155 28910 HE9785 S541 B8 Sheehan, John J. Business and Corporate Aviation Management  ฉ.1
156 28907 HE9781 S536 A5 Shaw, Stephen Airline marketing and management  ฉ.1

157 28908 HE9777.7 E19
The economic regulation of airports : recent developments in 
Australasia, North America and Europe

 ฉ.1


