
ลําดับท่ี เลขทะเบียน เลขเรียกหนังสือ ชื่อผูแตง

1 272137 น ม416 ก6 มาซาลัน

2 271508 TT880  ส657 ป8 สายใจ  เจริญรื่น

3 271548 TT820  ก761 พ7 เกวลี โรส

4 271549 TT820  ก761 พ7 เกวลี โรส

5 271509 TT880  ส657 ป8 สายใจ  เจริญรื่น

6 272151 น ม416 ก6 มาซาลัน

7 272142 น ม416 ก6 มาซาลัน

8 272146 น ม416 ก6 มาซาลัน

9 272087 น บ351 ค6 B 13 s.t

10 272076 น บ351 ค6 B 13 s.t

11 272066 น ณ429 ก7 ณารา

12 272051 น อ846 จ7 อุมาริการ

13 272061 น อ762 ฮ9 อิสยาห

14 272072 น บ351 ค6 B 13 s.t

15 272082 น บ351 ค6 B 13 s.t

16 271997 น พ945 ส7 เพียงฤทัย

17 272011 น ก832 จ7 เกาแตม

18 271999 น ณ321 จ2 ณัฐกฤตา

19 272031 น ฐ321 ย8 ฐิญาดา

20 272106 น ล421 ซ6 ลิซ

21 272056 น น195 ส6 นภสร

22 272021 น อ762 ส6 อิสยาห

23 272091 น ส531 ซ6 สะมะเรีย

24 272101 น ก832 ซ6 เกาแตม

25 272096 น ผ259 ซ6 ผักบุง

26 272016 น ล225 ซ6 ลักษณะปรีชา

27 272006 น ร479 จ7 รินทลภัส

28 272131 น ม416 ก6 มาซาลัน

29 272046 น ร134 ม4 รตา

30 272036 น ส758 พ6 สุชาคริยา

31 271479 น  น241  ล4 นราเกตต

32 271478 น  น241  ล4 นราเกตต
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33 271498 น  ด428  ท6 ดาริยา

34 271499 น  ด428  ท6 ดาริยา

35 271385 TX911.3.M27 ก852 ร4 เกียรติ สิมะกูร

36 271384 TX911.3.M27 ก852 ร4 เกียรติ สิมะกูร

37 271383 TX911.3.M27 ก852 ร4 เกียรติ สิมะกูร

38 271432 น ศ275 ว6 ศรีสุรางค

39 271433 น ศ275 ว6 ศรีสุรางค

40 271443 น  ค379 ก2 คํารัก

41 271442 น  ค379 ก2 คํารัก

42 271465 น  ธ511  ร9 ธาชามา

43 271464 น  ธ511  ร9 ธาชามา

44 271423 น  น531 ส8 นํ้าวา

45 271422 น  น531 ส8 นํ้าวา

46 271455 น  อ827 บ7 อุธิยา

47 271454 น  อ827 บ7 อุธิยา

48 271958 PE1131 ย442 พ7 ยุวนาฎ คุมขาว

49 271589 TT820  ร375  ถ6 รัตนา  คงปาน

50 271588 TT820  ร375  ถ6 รัตนา  คงปาน

51 271006 TT870 พ579

52 271005 TT870 พ579

53 271529 TT890.5  อ193 ส5 อนุพงษ  ช้ีรัตน

54 271528 TT890.5  อ193 ส5 อนุพงษ  ช้ีรัตน

55 271569 TT820  ส878 ค9 สุวรีย  บุญประภาพงศ

56 271568 TT820  ส878 ค9 สุวรีย  บุญประภาพงศ

57 271632 TX815 จ167 ห จริยา เดชกุญชร

58 271631 TX815 จ167 ห จริยา เดชกุญชร

59 271599 TX890  ป622 ศ 6 ปยาภา  เกิดนาวี

60 271598 TX890  ป622 ศ 6 ปยาภา  เกิดนาวี

61 271558 TT840  ว528 ก6 วิจิตรา   วิจิตรเลิศเลอ

62 271519 TT820 ก761 ถ6 เกวลี  โรส

63 271518 TT820 ก761 ถ6 เกวลี  โรส

64 271579 TT890  ส657  พ6 สายใจ  เจริญรื่น

65 271578 TT890  ส657  พ6 สายใจ  เจริญรื่น

66 271676 DS811 อ129 จ7 อดิศักด์ิ จันทรดวง



67 271677 DS811 อ129 จ7 อดิศักด์ิ จันทรดวง

68 271488 น  ก832 น3 เกาแตม

69 271489 น  ก832 น3 เกาแตม

70 271539 TT835 ร177  ก2 รสสุคนธ  วิว

71 271538 TT835 ร177  ก2 รสสุคนธ  วิว

72 271559 TT840  ว528 ก6 วิจิตรา   วิจิตรเลิศเลอ

73 272171 H62.A5 ผ225 ก6 ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล

74 272170 H62.A5 ผ225 ก6 ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล

75 272276 G155.A1 อ579 ร6 อัศวิน แสงพิกุล

76 272277 G155.A1 อ579 ร6 อัศวิน แสงพิกุล

77 271658 DS902.4 ม319 ท8 มัญชรัตน ฉายอรุณ

78 271657 DS902.4 ม319 ท8 มัญชรัตน ฉายอรุณ

79 271309 DL11.5 ส582 ด9 สันติ ลิมปกิตติพร

80 271308 DL11.5 ส582 ด9 สันติ ลิมปกิตติพร

81 271663 DS799.2 พ873 ด9 เพชร ปฏิยุทธ

82 271664 DS799.2 พ873 ด9 เพชร ปฏิยุทธ

ลําดับท่ี เลขทะเบียน เลขเรียกหนังสือ ชื่อผูแตง

1 28916 วพ HV5840.T5 น745 ก6นุสรา ช่ืนประสงค

2 28982 วพ PN1992.45 อ123 พ3อดิเจษฎ ประยูรพฤกษ

3 29001 วพ HF5429.235.T5 ณ318 ณัฏฐวงศ บุญธิรัศมี

4 28931 วพ LB2371 พ239 ค2 พรทิพย ตาละลักษณ

5 28979 วพ LB2371 ก741 ส5 กุหลาบ มิตรดี

6 28880 วพ LB3409.T5 ร146 ก6 รพีพร ยอดล้ํา

1 259492

2 269091

3 269270

4 269271
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ชื่อเรื่อง เลมท่ี/ฉบับท่ี

The guardian 2 : ผูพิทักษอลเวล ภาคเจาหญิงแหงเสียงเพลง  ฉ.3ล.2

แปงพวง ภูมิปญญาไทย  ฉ.7

พื้นฐานนิตติง  ฉ.7

พื้นฐานนิตติง  ฉ.8

แปงพวง ภูมิปญญาไทย  ฉ.8

The guardian 5 : ผูพิทักษอลเวล ภาคอสูรแหงไฟ  ฉ.3ล.5

The guardian 3 : ผูพิทักษอลเวล ภาคเจาหญิงแหงเสียงเพลง  ฉ.3ล.3

The guardian 4 : ผูพิทักษอลเวล ภาคดวงใจเทวทูต  ฉ.1ล.4

คิวบิก 4  ฉ.3ล.4

คิวบิก 2  ฉ.3ล.2

9 เลห รัก ราย  ฉ.3

เจาบาวของบารบี้  ฉ.3

ไอซอขอเปนดาว  ฉ.3

คิวบิก 1  ฉ.3ล.1

คิวบิก 3  ฉ.3ล.3

เสนหาอินคา  ฉ.3

จุมพิตอัศวิน  ฉ.3

จอมใจผูพิทักษ  ฉ.1

เย่ือรักใยสิเนหา  ฉ.3

ซาตานพิชิตรัก  ฉ.3

สายลับเซเลบ  ฉ.3

สายลับ 18+  ฉ.3

ซาตานพยศรัก  ฉ.3

ซาตานกบฏรัก  ฉ.3

ซาตานสยบรัก  ฉ.3

ซาตานเรียนรัก  ฉ.3

เจาสาวแคริบเบียน  ฉ.3

The guardian 1 : ผูพิทักษอลเวล ภาคกําเนิด  ฉ.3ล.1

มนตรมธุรส  ฉ.3

พักตรอสูร  ฉ.3

ลมซอนรัก  ฉ.8

ลมซอนรัก  ฉ.7
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ทะเลลวง  ฉ.7

ทะเลลวง  ฉ.8

รอบรูเรื่องโรงแรมและธุรกิจทองเที่ยว  ฉ.6

รอบรูเรื่องโรงแรมและธุรกิจทองเที่ยว  ฉ.5

รอบรูเรื่องโรงแรมและธุรกิจทองเที่ยว  ฉ.4

วามเวหน  ฉ.7

วามเวหน  ฉ.8

กลวยไมในมือมาร  ฉ.8

กลวยไมในมือมาร  ฉ.7

ไรรัก ณ หัวใจ  ฉ.8

ไรรัก ณ หัวใจ  ฉ.7

แสนเสนห  ฉ.8

แสนเสนห  ฉ.7

บุพเพกํานัลรัก  ฉ.8

บุพเพกํานัลรัก  ฉ.7

พูด English ฉบับเพื่อนนักเดินทาง  ฉ.6

ถักผาพันคอ  ฉ.8

ถักผาพันคอ  ฉ.7

พับ-ตัดกระดาษสไตลญี่ปุน  ฉ.6

พับ-ตัดกระดาษสไตลญี่ปุน  ฉ.5

สม็อกเกไก  ฉ.8

สม็อกเกไก  ฉ.7

โครเชตตุกตาหลากดีไซน  ฉ.8

โครเชตตุกตาหลากดีไซน  ฉ.7

51 สูตรเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพและความงาม  ฉ.8

51 สูตรเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพและความงาม  ฉ.7

ศิลปะการพับผารูปดอกไม  ฉ.8

ศิลปะการพับผารูปดอกไม  ฉ.7

ถักกระเปาโครเชตดวยเชือกรม  ฉ.7ล.2

ถักเสื้อโครเชต  ฉ.8

ถักเสื้อโครเชต  ฉ.7

พับริบบิ้นเหรียญโปรยทาน  ฉ.8

พับริบบิ้นเหรียญโปรยทาน  ฉ.7

เจอารพาสใบเดียวเที่ยวทั่วญี่ปุน  ฉ.3



เจอารพาสใบเดียวเที่ยวทั่วญี่ปุน  ฉ.4

นพเกามนตรา  ฉ.7

นพเกามนตรา  ฉ.8

กระเปาปกแปกจากผา  ฉ.8

กระเปาปกแปกจากผา  ฉ.7

ถักกระเปาโครเชตดวยเชือกรม  ฉ.8ล.2

การออกแบบการวิจัย : Research Design  ฉ.15

การออกแบบการวิจัย : Research Design  ฉ.14

ระเบียบวิธีวิจัยดานการทองเที่ยวและการโรงแรม  ฉ.5

ระเบียบวิธีวิจัยดานการทองเที่ยวและการโรงแรม  ฉ.6

เที่ยวเกาหลีฉบับสมบูรณ  ฉ.4

เที่ยวเกาหลีฉบับสมบูรณ  ฉ.3

ไดเวลาเที่ยวสแกนดิเนเวีย ตอน ตามหาแสงเหนือในดินแดนลัปปลานด  ฉ.4

ไดเวลาเที่ยวสแกนดิเนเวีย ตอน ตามหาแสงเหนือในดินแดนลัปปลานด  ฉ.3

ไดเวลาเที่ยวไตหวัน  ฉ.3

ไดเวลาเที่ยวไตหวัน  ฉ.4

ชื่อเรื่อง เลมท่ี/ฉบับท่ี

การดําเนินกิจกรรมปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ ฉ.3

พฤติกรรมการเปดรับ การใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมรายการสปอรต อิมแพค ในเขตกรุงเทพมหานคร ฉ.3

ทัศนคติตอการเปลี่ยนผูใหบริการซักอบรีดในอนาคตของพนักงานที่ทํางานในสถานประกอบการใหบริการที่พักในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ฉ.3

ความพึงพอใจของชุมชนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 บานหวยทรายเหนือ อําเภอขะอํา จังหวัดเพชรบุรี ฉ.3

สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอํา ตามทัศนะของพนักงานครู ฉ.3

การบริหารงานอาคารสถานที่และสิงแวดลอมโรงเรียนบานดอนสงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ เขต  ฉ.3

จํา verb งายใช verb เปนจากภาพระดับประถม ฉ.4

perfect Grammar ฉ.7

เปดยางเงินลาน ฉ.7

เปนยางเงินลาน ฉ.8
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