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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 1    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1 กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สุนิสา ม่ันคง. 254- 1 อาทิตย์โพรดักส์กรุ๊ป

2 การนวดเท้า : กายภาพบ าบัดมหัศจรรย์ กูชมัน-เลคเจอร์, แอสตริค ไอ. 254- 1 สมิต

3 เต้าหู้อาหารเพ่ือสุขภาพ จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอ่ืน ๆ] 254- 1 เพชรกะรัต สติวดิโอ

4 1 ใน ฉะเชิงเทรา   - 25-- 1 -

5 100 บรรยากาศจานเด็ด ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 25-- 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)

6 30 ปี สมาคมภัตตาคารไทยและท าเนียบรายช่ือสมาชิก - 25-- 1 ส.พิจิตรการพิมพ์

7 33 เมนูอาหารยอดนิยมเพ่ือสุขภาพและพลังงาน เสาวภรณ์ วังวรรธนะ. 25-- 1 ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต

8 36 ปี ททท. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 25-- 4 โรงพิมพ์ดอกเบ้ีย

9 76 ปี พินิจ สมบัติศิริ                                                                            - 25-- 1 -

10 90 วันบังกาลอร์กับนักโปรแกรมเมอร์ นิรุธ อ านวยศิลป์. 25-- 1 ดวงกมลสมัย

11 Aussie ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 25-- 1 ดี. ดีนา

12 Bangkok's map : for travel & shopping                                          - 25-- 1 -

13 Bouquets พิทักษ์ หังสาจะระ 25-- 1 แม่บ้าน

14 France, Austria, Slovak ธงชัย ลิขิตชลธาร 25-- 2 แอ๊คคิวเรท เพรส

15 Guide มัคคุเทศก์ เพ็ญศิริ วงศ์สกุล.                                                                               25-- 2 Editor 1999

16 Speaking Thai : the fastest way to sprak Thai Dhirapol Polsawasdi 25-- 1 จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์

17 Statistical report … Tourism Authority of Thailand. 25-- 12 Tourism Authority of Thailand

18 Traveller's guide : Thailand 1995                                                              - 25-- 1 ผู้จัดการ

19 กระบ่ี ศิริศักด์ิ คุ้มรักษา.                                                                                25-- 2 สารคดี

20 กาญจนบุรี สยาม เล้าเจริญ 25-- 1 พี เอส พี

21 การจัดการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม จตุพร จันทนะสุต. 25-- 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

22 การจัดดอกไม้จากพ้ืนฐานสู่มืออาชีพ มุกดา ใจซ่ือ 25-- 1 แม่บ้าน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 2    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

23 การจัดดอกไม้สด อารยะ ไทยเท่ียง 25-- 1 ฮอบบ้ีเมคเกอร์

24 การจัดดอกไม้ส าหรับโอกาสต่างๆ จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอ่ืนๆ] 25-- 1 ซี.อาร์.เอส. ยูนิเวอร์แซล (1986)

25 การจัดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. 25-- 1 -

26 การตกแต่งด้วยดอกไม้สด              พรเทพ แซ่เอ้ียว ... [และคนอ่ืนๆ] 25-- 1 ธนบรรณป่ินเกล้า

27 การตลาดบนอินเทอร์เน็ต : รวมยุทธวิธีการท าตลาดโฆษณาและท าเงินผ่านอินเทอร์... พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร.                                                                      25-- 1 ซัคเซส มีเดีย

28 การท่องเท่ียว วิทยาลัยดุสิตธานี. 25-- 1 วิทยาลัยดุสิตธานี

29 การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรปี พ.ศ ... - 25-- 6 กรมวิชาการเกษตร

30 การท่องเท่ียวไทยวิสัยทัศน์ 2555 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      25-- 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และฯ      

31 การบริการในโรงแรม ระรินธร อักษรศรี, แปล 25-- 3 นานมี บุ๊คส์

32 การบริการเพ่ือความพึงพอใจ เอกพงศ์ ธนพิบูลพงศ์. 25-- 2 Editor 1999

33 การแปรรูปผลไม้หลากหลายชนิด : แช่อ่ิม เช่ือม อบแห้ง ฉาบ เสาวภรณ์ วังวรรธนะ 25-- 1 ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต

34 การร้อยมาลัยดอกไม้สด กติกา ทะนานทอง และคณะ 25-- 1 ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ

35 เกร็ดน่ารู้ประเทศไทยภาคตะวันออก ธวัชชัย ปทุมล่องทอง.                                                                         25-- 1 น้ าฝน

36 เกาะลันเตา : ธรรมชาติพิสุทธ์ิแห่งท้องทะเลกระบ่ี                                 - 25-- 1 สยามสปอร์ต ซินดิเคท

37 ขนมหวาน ของว่างไทย 108 ชนิด เสาวภรณ์ วังวรรธณะ ... [และคนอ่ืนๆ] 25-- 1 ส่งเสริมอาชีพ OTOP

38 ขบวนการแก้จน ประยูร จรรยาวงษ์, 2458- 25-- 2 กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน

39 ขบวนการแก้จน ประยูร จรรยาวงษ์, 2458- 25-- 3 บ้านและสวน

40 ของดีโคราช เล่มท่ี 3 สาขาคหกรรมศิลป์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา. ศูนย์ฯ 25-- 2 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครฯ

41 ขอนแก่น                                                                                                            - 25-- 1 โอสถสภา (เต๊กเฮงหยู)

42 คนเดินทาง ชมรมส่ือมวลชนส่งเสริมการท่องเท่ียว.                                                    25-- 1 ชมรมส่ือมวลชนส่งเสริมการท่องฯ.

43 ค าศัพท์และบทสนทนาพ้ืนฐานจีน-อังกฤษ-ไทย กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม, บก. เรียบเรียง25-- 4 ต้นธรรม

44 คู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางด้านกายภาพประเภทวัด เล่มท่ี 2 วัดในภาคเหนือ   มหาวิทยาลัยศิลปากร 25-- 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 3    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

45 คู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางด้านกายภาพประเภทวัด เล่มท่ี 4 วัดในภาคใต้                การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.                                                              25-- 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

46 คู่มือคนเดินทาง                         นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ, บรรณาธิการ 25-- 1 อทิตตา พร้ินต้ิง (ประเทศไทย)

47 คู่มือเชลล์ชวนชิม - 25-- 1 อินทิเกรทเตด พับบลิเคช่ัน

48 คู่มือเท่ียวไทย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 25-- 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

49 คู่มือไทยเท่ียวไทย - 25-- 2 -

50 คู่มือนักเดินทาง - 25-- 1 ชุณหสาส์น พับลิชช่ิง

51 คู่มือไวยากรณ์จีน แปลไทยก ากับ (ค าจีนให้เสียงด้วยค าไทย) บ. ใบไม้ 25-- 1 -

52 คู่มือสนทนาภาษาจีนส าหรับนักท่องเท่ียว ดวงมณี 25-- 3 ยินหยาง

53 คู่มือหัดพูดภาษากวางตุ้ง จีนกลาง - 25-- 2 นานมี บุ๊คส์

54 เคร่ืองหอมต ารับไทย : สืบสานวัฒนธรรมเลิศล้ าภูมิปัญญาไทย บุษกร เข่งเจริญ 25-- 2 เพชรกะรัต

55 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการทบทวนขีดความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียว... การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.                                                              25-- 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

56 โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เน่ืองในวโรกาส ส านักงานป่าไม้จังหวัดสมุทรปราการ. 25-- 1 ป่าไม้จังหวัด

57 โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : เน่ืองในวโรกาส กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมฯ 25-- 1 สปอร์

58 งานประดิษฐ์เคร่ืองหอมบุหงาร าไป กติกา ทะนานทอง 25-- 1 เพชรกะรัต

59 งานประดิษฐ์ดอกไม้ผ้านานาพันธ์ุ รัตนาภรณ์ เทพสนิท 25-- 1 เพชรกะรัต

60 งานวิจัยเก่ียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : บทคัดย่อ เล่ม ... - 25-- 5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

61 จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม 25-- 2 ต้นธรรม

62 จันทบุรี กฤษกร วงค์กรวุฒิ.                                                                             25-- 3 สารคดี

63 ฉะเชิงเทราเมืองแห่งอนาคต - 25-- 2 ดาวฤกษ์

64 ชาสมุนไพรและน้ าผักสมุนไพร เพ่ือสุขภาพและพลังงาน         - 25-- 1 ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต

65 ช่ือน้ีมีท่ีมา. เล่ม 1, ชุดประเพณีไทย - 25-- 1 เพ่ือนเรียน

66 ช่ือน้ีมีท่ีมา. เล่ม 2, ชุดรอบรู้ท่ัวไทย - 25-- 1 เพ่ือนเรียน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 4    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

67 ช่ือน้ีมีท่ีมา. เล่ม 3, ชุดกรุงเทพมหานคร - 25-- 1 เพ่ือนเรียน

68 ช่ือน้ีมีท่ีมา. เล่ม 4, ชุดวันส าคัญของไทย - 25-- 1 เพ่ือนเรียน

69 เชียงใหม่ ศุภสิทธ์ิ ศรีโนระ 25-- 2 พี เอส พี

70 ดอกไม้สด/แกะสลัก กุลสตรี. เล่ม 1                                                  - 25-- 2 บวรสารการพิมพ์

71 ดอยตุง : คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 25-- 2 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

72 แดนอัศจรรย์ของโลก : มรดกโลกโบราณอันเป็นสถานท่ีลึกลับบนพ้ืนปฐพี             ประกายธรรม ไชยแถน, บ.ก. เรียบเรียง 25-- 1 เดลฟี

73 ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในงานด้าน... มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยฯ 25-- 1 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

74 ต านานสถาปัตย์แห่งนครวัด-นครธม - 25-- 1 คุ้มค า

75 ต านานอันเร้นลับจากสายธารแห่งล าน้ าโขงท่ีมหัศจรรย์เหลือเช่ือบ้ังไฟพญานาค                         - 25-- 1 วี.ที.เอส บุ๊คเซ็นเตอร์

76 ต านานไอยคุปต์ : ยุครุ่งอรุณแห่งอารยธรรมโลก - 25-- 1 คุ้มค า

77 ต ารับทรงปรุง เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 25-- 2 โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชด าริ

78 ต ารับอาหารจานเดียวกับคุณค่าทางโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 25-- 1 โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

79 ต ารับอาหารญ่ีปุ่นเมนู...ยอดฮิต อภัณตรี คุณธรรมลิขิต. 25-- 1 ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต

80 ต าราท าอาหารเจ 108 อย่าง รัศมีธรรม 25-- 1 มูลนิธิรัศมีธรรม

81 ต าราเรียนพูด 4 ภาษา ไทย จีนกลาง แต้จ๋ิว จีน 75 ช่ัวโมง จ าลอง พิศนาคะ 25-- 2 อ านวยสาส์น

82 ต าราเรียนพูดภาษาจีนกลาง-แต้จ๋ิว-อังกฤษ วายจิง, เจ 25-- 4 นานมี

83 ต าราอาหารมาเก๊า ชมพูนุท กองชนะ, บรรณาธิการ 25-- 3 อทิตตา พร้ินต้ิง (ประเทศไทย)

84 ทรรศนียาคาร : อาคารอนุรักษ์ของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ - 25-- 2 ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

85 ท่องเท่ียวท่ัวไทย ชุดท่ี 1 ตอน ฤดูกาลแห่งชีวิต                                        - 25-- 1 แปซิฟิคอินเตอร์คอมมิวนิเคช่ัน

86 ท่องเท่ียวท่ัวไทย ชุดท่ี 6 ตอน เปียโนในสวน+เนรัญชรา        - 25-- 1 แปซิฟิคอินเตอร์คอมมิวนิเคช่ัน

87 ท าเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย อรพินธ์ุ การุณจิตต์ 25-- 1 กรมศิลปากร

88 ท่ีน่ี e-Learning - 25-- 2 TJ Book
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 5    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

89 ทุ่งแสงตะวัน : สารคดีชีวิตเด็กกับส่ิงแวดล้อมชุดด้วยมือน้อย                         - 25-- 1 ป่าใหญ่ครีเอช่ัน

90 เทคนิคสร้างสรรค์งานทอผ้า - 25-- 1 เพชรกะรัต สติวดิโอ

91 เท่ียวตลาดบก   - 25-- 1 เมืองโบราณ

92 เท่ียวทะเลไทย : เสน่ห์ธรรมชาติสดสวย พิชญพิทักษ์.                                                                                     25-- 2 หอสมุดกลาง 09

93 เท่ียวท่ีไหน? ในเมืองจีน ศุภกิจ นิมมานนรเทพ.                                                                          25-- 1 บพิธการพิมพ์

94 เท่ียวฟรีมีตังค์ใช้สไตล์ออแพร์ Tanya 25-- 2 แจ่มใส

95 เท่ียวเมืองไทยภาคกลาง 15 จังหวัด พิชญพิทักษ์.                                                                                     25-- 2 หอสมุดกลาง 09

96 เท่ียวเมืองไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด พิชญพิทักษ์.                                                                                     25-- 2 หอสมุดกลาง 09

97 เท่ียวเมืองไทยภาคตะวันออกและภาคตะวันตก 11 จังหวัด พิชญพิทักษ์.                                                                                     25-- 2 หอสมุดกลาง 09

98 เท่ียวเมืองไทยภาคใต้ 14 จังหวัด พิชญพิทักษ์.                                                                                     25-- 2 หอสมุดกลาง 09

99 เท่ียวเมืองไทยภาคเหนือ 17 จังหวัด พิชญพิทักษ์.                                                                                     25-- 2 หอสมุดกลาง 09

100 นครธม : ส่วนผสมแห่งศรัทธาศิลปะพุทธ-พรหมณ์ ฉลอง เจยาคม 25-- 2 ร่มฟ้าสยาม

101 นครนายก กฤษกร วงค์กรวุฒิ.                                                                             25-- 2 สารคดี

102 นครปฐม อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง.                                                                       25-- 1 สารคดี

103 นครราชสีมา จิตติมา ผลเสวก.                                                                                25-- 1 สารคดี

104 นครวัด : ศิลานครแห่งศรัทธา ฉลอง เจยาคม 25-- 2 ร่มฟ้าสยาม

105 นนทบุรี นุศจี ทวีวงศ์.                                                                                      25-- 1 สารคดี

106 น่าน อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง.    25-- 2 สารคดี

107 น้ าตก ขุนเขา : สวรรค์ของนักท่องเท่ียว พิชญพิทักษ์.                                                                                     25-- 2 หอสมุดกลาง 09

108 น าเท่ียวอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุเทพ ชูมาลัยวงศ์.                                                                              25-- 1 -

109 น้ าผักและผลไม้ สูตรสมุนไพร-เคร่ืองเทศ เพ่ือพลังงานและสุขภาพ               - 25-- 1 เพชรกะรัต สติวดิโอ

110 น้ าพริกเคร่ืองจ้ิม นานาชนิด ต ารับด้ังเดิม เสาวภรณ์ วังวรรธนะ ... [และคณะ] 25-- 1 ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 6    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

111 น้ าสมุนไพร 108 กัญจนา ดีวิเศษ, บรรณาธิการ 25-- 2 โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

112 น้ าสมุนไพร 108 กัญจนา ดีวิเศษ, บรรณาธิการ 25-- 2 โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

113 บทวิจารณ์ความรู้เร่ืองเมืองไทย - 25-- 2 อมรินทร์

114 บทสนทนาภาษาจีนกวางตุ้ง วายจิง, เจ 25-- 2 ผดุงศึกษา

115 บทสรุปส าหรับผู้บริหารโครงการประเมินผลการจัดกิจกรรมท่องเท่ียว ปี พ.ศ ... การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 25-- 2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

116 บทสรุปส าหรับผู้บริหารโครงการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว... การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 25-- 2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

117 บรรจุภัณฑ์จากใบตองและใบเตยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมสืบทอดภูมิปัญญาไทย - 25-- 1 เพชรกะรัต

118 บอกต่อความอร่อย : แหล่งรวมร้านอาหารและความอร่อยหลากชนิดท่ีคุณจะติดใจ... บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 25-- 1 -

119 บางกอกกอล์ฟคลับพรรณไม้. เล่ม 1 - 25-- 2 นิวไพศาลการพิมพ์

120 บุรีรัมย์ ยอด เนตรสุวรรณ.                                                                              25-- 2 สารคดี

121 โบราณสถาน เล่ม 6 : ชุดวัดในกรุงเทพมหานคร 1 วิชิต สุวรรณปรีชา. 25-- 1 -

122 โบราณสถาน เล่มท่ี 3 : ชุดพระท่ีน่ังนอกเขตพระบรมมหาราชวัง วิชิต สุวรรณปรีชา. 25-- 1 โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธ์ิ

123 โบราณสถาน เล่มท่ี 7 : ชุดวัดในกรุงเทพมหานคร 2 วิชิต สุวรรณปรีชา. 25-- 1 โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธ์ิ

124 โบราณสถาน. เล่มท่ี 4 : ชุดโบราณสถานในกรุงเทพมหานคร 1 วิชิต สุวรรณปรีชา. 25-- 1 โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธ์ิ

125 โบราณสถาน. เล่มท่ี 5 : ชุดโบราณสถานในกรุงเทพมหานคร 2 วิชิต สุวรรณปรีชา. 25-- 1 อักษราพิพัฒน์

126 ปรนเปรอตัวเองท่ีบ้านอย่างง่าย ๆ สไตล์ชาวสปา พิชยา. 25-- 2 ทิพย

127 ประจวบคีรีขันธ์ ณัฐชยา ราทิกุลกรลักษณ์. 25-- 1 สารคดี

128 ประจวบคีรีขันธ์ ยอด เนตรสุวรรณ 25-- 1 สารคดี

129 ประติมากรรมงานฉลุกระดาษ - 25-- 1 เพชรกะรัต

130 ประวัติเมืองสยามในอดีต : ประวัติศาสตร์ 76 จังหวัด ท่ีคนไทยควรรู้           พิชญพิทักษ์.                                                                                     25-- 4 หอสมุดกลาง 09

131 ประวัติและความเป็นมาวัดเรือนไทย ธนพันธ์ุ เมธาพิทักษ์.                                                                           25-- 2 หอสมุดกลาง 09

132 ปราจีนบุรี สระแก้ว ยอด เนตรสุวรรณ 25-- 1 สารคดี
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หน้าท่ี 7    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

133 ปราสาทเขาพระวิหาร หม่ืนวลี.                                                                                            25-- 4 โอเดียนสโตร์

134 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร : กฎกระทรวงฉบับท่ี 414 (พ.ศ.2542) ออกตามความ...        กรุงเทพมหานคร ส านักผังเมือง.                                                       25-- 1 ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

135 แผ่นดินเราสวย-รวมภาคใต้ สุรศักด์ิ ตันตะโยธิน, บรรณาธิการ 25-- 1 สยามสปอร์ต

136 แผนท่ีนานาชาติ ฉบับย่อโลก - 25-- 2 บุคส์เอเธนส์

137 แผนท่ีประเทศไทย ฉบับสมบูรณ์แบบ - 25-- 1 บุคส์เอเธนส์

138 แผนท่ีและคู่มือเท่ียวไทย '52 - 25-- 1 ทิงค์เน็ต

139 ฝึกฝนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาธุรกิจและสังคม - 25-- 1 เอ็ม บี เอ

140 ฝึกสนทนาภาษาจีนกลาง - 25-- 4 ที.เอส.อี.เทคโนโลยี

141 พระธาตุ ปราสาทหิน ปรางค์ เจดีย์ พิชญพิทักษ์.                                                                                     25-- 2 หอสมุดกลาง 09

142 พระพุทธรูปส าคัญในประเทศไทย. 1 : กรุงเทพมหานคร ส. พลายน้อย 25-- 1 เมืองโบราณ

143 พลังไทย พาเท่ียวไทย - 25-- 1 -

144 พลังไทย พาเท่ียวไทย 2. ตอนเท่ียวตามใจชอบ - 25-- 1 -

145 พังงา อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง 25-- 2 สารคดี

146 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามค าแหง จังหวัดสุโขทัย พายัพ บุญมาก 25-- 2 กรมศิลปากร

147 พิษณุโลก สุขสวัสด์ิ ล้ิมรุ่งเรือง.                                                                           25-- 2 สารคดี

148 พูดจาภาษาอังกฤษสไตส์ธุรกิจ : ส าหรับหารเดินทางเพ่ือธุรกิจ อิทธิ ฤทธาภรณ์ 25-- 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

149 พูดอังกฤษส าหรับธุรกิจ - 25-- 2 ทฤษฎี

150 เพชรบูรณ์ ปารวี ไพบูลย์ย่ิง.                                                                                25-- 3 สารคดี

151 เฟิร์ม ไดเร็คตอร่ี : หนังสือแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรมรีสอร์ท ท่ัวเมืองไทย                    สุคิด เลิศเจตนา 25-- 2 เฟิร์ม รีสอร์ท เซอร์วิส

152 ภาคใต้ ฉบับสมบูรณ์ เลิศ ล้ิมชุณหนุกูล 25-- 1 ชุณหสาส์น

153 ภาษาจีน กมล วรเวทยากรณ์ 25-- 3 บัณฑิตสาส์น

154 ภาษาจีน 1 กิตติ พรพิมลวัฒน์ 25-- 1 แม็ค
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หน้าท่ี 8    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

155 ภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน ไทย จีน อังกฤษ แต้จ๋ิว ชลีพร ปิติเลิศไพบูลย์ 25-- 4 เอเธนส์บุ๊คส์ (1997)

156 ภาษาจีนแต้จ๋ิวเรียนเร็ว เกาเฟย 25-- 1 อักษรวัฒนา

157 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานต้อนรับในธุรกิจสปา สุภาณี จันทร์ค าอ้าย 25-- 1 ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ฯ

158 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ อัญชลี เสริมส่งสวัสด์ิ. 25-- 1 ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ฯ

159 ภูมิศาสตร์การบิน บริษัทการบินไทย. กองฝึกอบรมฯ 25-- 3 กองฝึกอบรมการพาณิชย์,

160 มรดกส่ิงแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวัดอุดรธานี ฤดีมน ปรีดีสนิท.                                                                                 25-- 1 สุวีริยาสาส์น

161 มหาสฟิงซ์แห่งอาณาจักรไอยคุปต์ บรรยง ยุญฤทธ์ิ.                                                                                 25-- 1 น้ าฝน

162 มัคคุเทศก์ พนม หวัดสว่าง.                                                                                 25-- 3 เจริญดีการพิมพ์

163 มุ่งสู่ความส าเร็จด้วยธุรกิจร้านอาหาร : การบริการ การบริหาร การจัดการ การตลาด พีระวุธ ฉัตรกุล ณ อยุธยา, บ.ก. 25-- 1 EDITOR 1999

164 ย้อนอดีตการบินไทย ประวิทย์ พงษ์อนันต์ 25-- 1 Thai Technics Global Service

165 ย่ าสิบสองปันนา...ตามหาญาติ สมลักษณ์ วงษ์รัตน์ 25-- 1 พิมพ์ดีการพิมพ์

166 ยุทธวิธีสร้างเว็บเพ่ือโฆษณาและการตลาด เฟเฮย์, แมร่ี โจ.                                                                                 25-- 1 ซัคเซส มีเดีย

167 รวมบทความวารสารวิชาการการท่องเท่ียวไทยนานาชาติ ปี พ.ศ .... เทิดชาย ช่วยบ ารุง, บรรณาธิการ 25-- 9 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาการท่องเท่ียวฯ

168 รวมสูตรอาหารไขมันต่ า - 25-- 1 เพชรกะรัต สติวดิโอ

169 รสชาติมหัศจรรย์จากสมุนไพร จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอ่ืนๆ] 25-- 1 ซี. อาร์. เอส. ยูนิเวอร์แซล (1986)

170 ระบบเสียงภาษาจีนเบ้ืองต้น เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์ 25-- 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

171 ร่างรายงานผลการวิจัยโครงการส ารวจค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียว ปี 2539                  - 25-- 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

172 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง การส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยใช้การกีฬา การ... ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 25-- 2 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

173 รายงานการส ารวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ กรมศิลปากร. กองโบราณคดี. งานฯ 25-- 2 กรมศิลปากร

174 รายงานของคณะกรรมาธิการการท่องเท่ียวและการกีฬา วุฒิสภา...                ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา                                      25-- 2 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

175 รายงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการให้แสงสว่าง... - 25-- 1 สมาพันธ์

176 รายงานโครงการส ารวจสถิติการท่องเท่ียวภายในประเทศ ปี ... ภาคตะวันออกเฉียง...             มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25-- 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

177 รายงานฉบับย่อโครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวเมืองหลวง...               สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      25-- 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และฯ      

178 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินผลการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวปี พ.ศ ... - 25-- 2 -

179 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องท่ียว... - 25-- 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ

180 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวเมือง...         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      25-- 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และฯ      

181 รายงานวิจัยการศึกษาเพ่ืออนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวเมืองแม่ฮ่องสอนและบริเวณเก่ียว… มหาวิทยาลัยศิลปากร 25-- 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

182 รู้จักญ่ีปุ่นให้ถึงก๋ึน มาร์คลิว, ไมค์.                                                                                   25-- 2 สร้อยทอง

183 เรียนภาษาจีน 30 ช่ัวโมง ธารา เกตุสินธ์ุ 25-- 3 อักษรวัฒนา

184 เรียนรู้เร่ืองเคร่ืองบิน ประวิทย์ พงษ์อนันต์ 25-- 2 Thai Technics Global Service LP.

185 ลพบุรี ปารวี ไพบูลย์ย่ิง.                                                                                25-- 3 สารคดี

186 ลพบุรี : ด้วยกตัญญูต่อแผ่นดิน บ้านเกิด บิดา มารดา ฉันท์ สุวรรณประกร                                                                                                           - 25-- 1 -

187 ลานสัก : อ าเภอน่าเท่ียวในอ้อมกอดของป่าห้วยขาแข้ง - 25-- 1 บริษัท เวิลด์ทริป จ ากัด

188 ล าพูน : เมืองโบราณกว่า 1,300 ปี กรรณิการ์ เพรชแก้ว 25-- 1 วิทอิน ดีไซน์

189 เลย รุ่งโรจน์ จุกมงคล.                                                                               25-- 2 สารคดี

190 วังพระราชวังพระบรมมหาราชวังกรุงรัตนโกสิทร์ พิชญพิทักษ์.                                                                                     25-- 2 หอสมุดกลาง 09

191 วัฒนธรรมอันหลากสีของมนุษยชาติ                                                        - 25-- 1 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

192 ศิลปหัตถกรรมจากรถมะพร้าว - 25-- 1 เพชรกะรัต

193 ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้ จันทร วรากุลเทพ 25-- 1 ซี.อาร์.เอส ยูนิเวอร์แชล

194 สเต็กจานเด็ด : เผยเคล็ดลับต ารับความอร่อย เสาวนีย์ ภูชุม, บรรณาธิการ 25-- 1 เพชรกะรัต

195 สถาปัตยกรรมไทยพ้ืนถ่ิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ        25-- 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

196 สถิติการท่องเท่ียวภายในประเทศภาคกลาง ปี ... การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.                                                              25-- 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

197 สถิติการท่องเท่ียวภายในประเทศภาคกลางและภาคตะวันตก ปี ... การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 25-- 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

198 สถิติการท่องเท่ียวภายในประเทศภาคตะวันออก ปี ... การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 25-- 2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

199 สถิติการท่องเท่ียวภายในประเทศภาคใต้ ปี ... การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 25-- 2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

200 สถิติการท่องเท่ียวภายในประเทศภาคเหนือ ปี ... การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 25-- 2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

201 สนทนาจีนกลาง-แต้จ๋ิว วายจิง, เจ 25-- 2 ผดุงศึกษา

202 สนทนาจีนกลางอย่างง่าย เส่ียว อานต้า 25-- 2 ทฤษฎี

203 สนทนาภาษากวางตุ้งเรียนเร็ว เจ้ิงเหวินหล่ี 25-- 2 อักษรวัฒนา

204 สนทนาภาษาจีนกลาง - 25-- 2 ยินหยาง

205 สนทนาภาษาจีนกลาง อร ตระกูลสูง 25-- 3 อักษรวัฒนา

206 สนทนาภาษาจีนกลางข้ันพ้ืนฐาน - 25-- 1 นานมีบุ๊คส์

207 สนทนาภาษาอังกฤษในวงการธุรกิจ - 25-- 1 จูนพับลิบช่ิง

208 สปากับราศี นวลปราง ฉ่องใจ, บก. เรียบเรียง 25-- 1 ก าแก้ว

209 สปากับสุขภาพ นวลปราง ฉ่องใจ, บก. เรียบเรียง 25-- 4 ก าแก้ว

210 สปาอย่างครบวงจร วัชรา เปรมหัตถกิจ 25-- 3 พิมพ์ทอง

211 สมุทรปราการ กฤษกร วงค์กรวุฒิ.                                                                             25-- 1 สารคดี

212 สระบุรี ปารวี ไพบูลย์ย่ิง.                                                                                25-- 1 สารคดี

213 สลัดและอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ                                                              - 25-- 1 เพชรกะรัต สติวดิโอ

214 สัญลักษณ์และของดี 76 จังหวัด - 25-- 2 หอสมุดกลาง 09

215 สารพันร้านเด็ดเจ็ดเมืองใต้สุดชายแดนไทย เผ่าทอง ทองเจือ. 25-- 1 ธนาคารกรุงเทพ

216 สุขสวรรค์ซันโตรีนี อัลฟา. 25-- 1 ไปท าไม

217 สุโขทัย ศิริศักด์ิ คุ้มรักษา.                                                                                25-- 2 สารคดี

218 สูตรค็อกเทลนานาชาติ                                                                         - 25-- 1 เพชรกะรัต

219 โสธรวรารามวรวิหารมงคลคู่แปดร้ิว เลิศลักษณ์ บุญเจริญ 25-- 4 ดาวฤกษ์

220 หนังสือน าชมอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ - 25-- 1 กรมศิลปากร
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

221 หลักการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ - 25-- 1 มายิก

222 หลักการจัดแจกันดอกไม้สด พรยุพรรณ พรสุขสวัสด์ิ 25-- 1 แม่บ้าน

223 หลากวิธีท าสบู่ใสให้สวยเก๋ - 25-- 1 ซี.อาร์.เอส. ยูนิเวอร์แซล (1986)

224 อาหารทะเลนานาชาติเพ่ือสุขภาพ - 25-- 1 เพชรกะรัต สติวดิโอ

225 อาหารไทย 4 ภาค - 25-- 1 แสงแดด

226 อาหารไทย 4 ภาค : เหนือ อีสาน กลาง ใต้ ยุวดี จอมพิทักษ์. 25-- 1 หอสมุดกลาง 09

227 อาหารป่ินโต - Delivery - 25-- 1 Editor1999

228 อินโดนีเซีย : จากการศึกษาดูงานประเทศอินโดนีเซีย บาหลี-ยอก ยาการ์ตา-จาการตา              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 25-- 1 -

229 อินเตอร์เน็ต หัดใช้ให้เป็น ทวีทรัพย์ จิตติวัฒนานุกุล.                                                                     25-- 1 สวัสดี ไอที

230 อุทยานแห่งชาติเมืองไทย พิชญพิทักษ์.                                                                                     25-- 2 หอสมุดกลาง 09

231 อุบลราชธานี ยอด เนตรสุวรรณ.                                                                              25-- 2 สารคดี

232 เอกลักษณ์ไทยมาลัยดอกไม้สด วันเพ็ญ พงษ์เก่า 25-- 1 แม่บ้าน

233 เอกสารประกอบการสอน การจัดดอกไม้ ศรายุทธ ผลโพธ์ิ 25-- 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฯ

234 กรุงเทพฯ แต่ก้ีแต่ก่อน ปราณี กล่ าส้ม 2565 1 ส านักพิมพ์เมืองโบราณ

235 ทุกวันเป็นวันท่ีดี : ความสุข 15 ประการท่ีการชงชาสอนฉัน โมริชิตะ, โนริโกะ, ค.ศ. 1956- 2565 1 Bibli

236 ปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชษฐ์ ติงสัญชลี 2565 1 มติชน

237 มรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนหลังวิกฤติโควิด-19 แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย 2565 1 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

238 รสไทย (ไม่) แท้ : ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมืองวัฒนธรรม อาสา ค าภา, 2524- 2565 1 บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน)

239 อาหารปรุงคน : เร่ืองเล่าสารคดีอาหารและการครัวรอบโลก ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ 2565 1 ส านักพิมพ์แสงแดด

240 500 เคล็ดลับ การออกแบบร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ขนาดเล็ก - 2564 1 บริษัท วารา พับลิชช่ิง จ ากัด

241 Taiwan Memo เม่ือวันหน่ึง ฉันได้ไปไต้หวัน ทรงชัย ทองปาน 2564 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

242 การจัดการการท่องเท่ียวและการพัฒนาชุมชนการท่องเท่ียวภายใต้พลวัตโลก กนกกานต์ แก้วนุช. 2564 1 บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชช่ิง จ ากัด

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%20%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%B5.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1312253966?queryString=1312253966&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%20%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1311433646?queryString=1311433646&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C%2C%20author%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

243 การจัดการการบริการของธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ เจริญชัย เอกมาไพศาล 2564 1 ส านักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

244 การจัดการภาพลักษณ์แหล่งท่องเท่ียว : แนวคิดและการประยุกต์กับการวิจัย วุฒิชาติ สุนทรสมัย, 2505- 2564 1

245 การปฏิบัติงานแม่บ้าน พรนภา ธนโพธิวิรัตน์ 2564 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

246 คู่มือน าชม ศิลปกรรมโบราณในอยุธยา ศักด์ิชัย สายสิงห์ 2564 1 เมืองโบราณ

247 ชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงสยามในทัศนะของชาวต่างประเทศ ระหว่าง พ.ศ.2383-2384 นีล, เฟรเดอริค อาร์เธอร์ 2564 1 กรมศิลปากร

248 เดินเล่น : รัฐฉาน (ยังไม่) ส้ินแสงฉาน มนทิรา จูฑะพุทธิ 2564 1 ส านักพิมพ์สามสี

249 ตามรอยสามก๊กจากจีนสู่บางกอก : กวนอู จากขุนพลสู่เทพเจ้าศักด์ิสิทธ์ิ ปริวัฒน์ จันทร 2564 1 ส านักพิมพ์สารคดี

250 ต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ - 2564 1 ศรีปัญญา

251 ประวัติศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเท่ียว ปิยชาติ สึงตี 2564 2 โครงการทุนสนับสนุนทุนอุดหนุนการจัดท าต าราและหนังสือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

252 ประวัติศาสตร์อิตาลี ฉบับกระชับ กร ชัยธีระสุเวท 2564 1 ศยาม

253 เปิดโลกอียิปต์วิทยา ณัฐพล เดชขจร  2564 1 ยิปซี กรุ๊ป

254 พิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ - 2564 1 บริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน)

255 ภาษาฮกเก่ียนกับเร่ืองเล่าชาวภูเก็ต .  1 = 福建話佮普吉人的故事. 1 ประสิทธ์ิ โกยศิริพงศ์ 2564 1 โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จ ากัด

256 มหาจักรวรรดิมองโกล ภาสพันธ์ ปานสีดา  2564 1 ยิปซี กรุ๊ป

257 มองญ่ีปุ่นมุมกลับให้รักกว่าเดิม สุนิสา ไซโตะ 2564 1 ส านักพิมพ์เนช่ันบุ๊คส์

258 สลัดโรล & สลัด เมนูใหม่สร้างรายได้ - 2564 1 ส านักพิมพ์แม่บ้าน

259 สูตรส าเร็จเปิดร้านอาหารอย่างเป็นระบบ ธามม์ ประวัติตรี 2564 1 อมรินทร์อาคาเดม่ี

260 24 ช่ัวโมงในโรมโบราณ : ชีวิตในหน่ึงวันของผู้คนท่ีน่ัน มาทิสซาค, ฟิลิป 2563 1 ยิปซี กรุ๊ป

261 24 ช่ัวโมงในอียิปต์โบราณ : ชีวิตในหน่ึงวันของผู้คนท่ีน่ัน ไรอัน, โดนัลด์ พี. 2563 1 ยิปซี กรุ๊ป

262 24 ช่ัวโมงในเอเธนส์โบราณ : ชีวิตในหน่ึงวันของผู้คนท่ีน่ัน มาทิสซาค, ฟิลิป 2563 1 ยิปซี กรุ๊ป

263 I will be back แล้วจะกลับไปท างาน กันต์ ชุณหวัตร 2563 1 คนแคะ

264 Salad & smoothie bowl :  เมนูเพ่ือสุขภาพง่าย ๆ ท่ีมากไปด้วยคุณค่า - 2563 1 Housewife, EPPO

https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1290710541?queryString=1290710541&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%2C%202505-%22%20AND%20au%3D%221962%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1312583175?queryString=1312583175&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%20%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1243945395?queryString=1243945395&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9E%E0%B8%A5%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%A3%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1247155671?queryString=1247155671&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%20%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

265 การตลาดบริการ พนิตสุภา ธรรมประมวล 2563 1 บริษัท พี.เอ.ลีฟว่ิง จ ากัด

266 การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์  ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา 2563 2 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

267 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการท่องเท่ียว :  แนวคิดและวิธีวิจัย สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน 2563 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

268 ไกด์/มัคคุเทศก์ และเกม ก าโชค เผือกสุวรรณ 2563 1 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

269 คู่มือน าชม ศิลปกรรมโบราณในล้านนา ศักด์ิชัย สายสิงห์ 2563 2 เมืองโบราณ

270 จักรวาลในถ้วยกาแฟ ศาสตร์แห่งศิลป์ของการชมชิมรสกล่ินกาแฟ คิงส์ตัน, ลานิ 2563 1 โอเพ่นบุ๊คส์

271 จัดเป็นค า ท าเป็นช้ิน ศรีสมร คงพันธ์ุ 2563 1 ส.ส.ส.ส.

272 ญ่ีปุ่นท่ียังไม่รู้จัก ปิยดา ชลวร 2563 1 ภาพพิมพ์

273 ต้นสาย ปลายจวัก กฤช เหลือลมัย 2563 1 มติชน

274 ต านานพระอารามหลวง - 2563 1 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

275 ท่องไปในดินแดน "สามก๊ก" 'อู่ฮ่ัน-หูเป่ย' ชินวัฒน์ ต้ังสุทธิจิต 2563 1 เรือนแก้วการพิมพ์

276 นครวัดทัศนะสยาม ศานติ ภักดีค า 2563 1 มติชน

277 น าชมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ศักด์ิชัย สายสิงห์ 2563 1 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

278 โบราณคดีมิวเซียมสยาม กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ 2563 1 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

279 ผ่าพม่า เปิดประวัติศาสตร์ปกปิด ต้ัน เม่ียน-อู 2563 1 ส านักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์ จ ากัด

280 พระประวัติ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิฐวรการ แม่กองสร้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม…ถนอม บรรณประเสริฐ 2563 1 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

281 พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมาเลเซีย อาบู ทาลิบ อาหมัด 2563 1 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

282 พุทธศิลป์ไทยในอาเซียน ศักด์ิชัย สายสิงห์ 2563 1 มติชน

283 ฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ. เล่ม 2 : หน่ึงพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ - 2563 1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

284 เรากินข้าวเหมือนกัน : เรียนรู้วัฒนธรรมข้าวมรดกร่วมของคนเอเชียตะวันออกเฉียวใต้ สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ 2563 1 UNESCO

285 วาโชกุ คืออะไร : เจาะลึกวัฒนธรรมความอร่อยอูมามิ ฮาราดะ โนบุโอะ 2563 1 ศูนย์ญ่ีปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

286 ศิลปกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม - 2563 1 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1250444197?queryString=1250444197&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

287 สมุดภาพเล่าเร่ืองกรุงรัตนโกสินทร์ - 2563 1 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด

288 สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มลฤดี สายสิงห์ 2563 2 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

289 หมู่เกาะมาเลย์ :  ดินแดนแห่งอุรังอุตังและปักษาสวรรค์ บันทึกการเดินและการศึกษามนุษย์กับธรรมชาติ เล่ม 1วอลเลซ, อัลเฟรด รัสเซล 2563 1 มติชน

290 อาณาจักรท่ีสาบสูญ ณัฐพล เดชขจร 2563 1 ยิปซี กรุ๊ป

291 108 ท่ีกรุงเทพฯ สมบัติ พลายน้อย, 2472- 2562 1 สถาพรบุ๊คส์

292 Cooking bible : bakery นภัสรพี เหลืองสกุล 2562 1 Amarin Cuisine

293 Japonisme : อิคิไก, การอาบป่า, วะบิซะบิ และอ่ืน ๆ ลองเฮิร์สต์, เอริน นิอิมิ. 2562 1 Broccoli

294 Let's go Italy ตะวัน พันธ์แก้ว 2562 1 D+Plus

295 การจัดการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร 2562 1 บริษัท โอ.เอส.พร้ินต้ิงเฮ้าส์ จ ากัด

296 การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจใหม่ อัจฉรา จันทร์ฉาย 2562 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

297 การตลาดโรงแรม มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ 2562 1 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

298 การบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้างคุณค่าอย่างย่ังยืนใน… พัทรียา หลักเพ็ชร 2562 1 ส านักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

299 การบูรณะพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร - 2562 1 กองโบราณคดี กรมศิลปากร

300 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเท่ียว ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์ 2562 1 ท้อป

301 ครัวย่าหยา นวพร เรืองสกุล 2562 1 สารคดี

302 คริสตศิลป์กระจกสี โบสถ์คริสต์ในไทย ปติสร เพ็ญสุต 2562 1 มิวเซียมเพรส

303 จารไว้ในภาพ อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย 2562 2 อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย (บ้านเรียนน้ าริน)

304 ตามรอยพุทธศิลป์บนแผ่นดินจีน ฉัตรสุมาลย์ 2562 1 ศูนย์ไทยธิเบต

305 เท่ียวญ่ีปุ่น Hokkaido - 2562 1 D+Plus

306 เท่ียวตุรกี ตะวัน พันธ์แก้ว 2562 1 D+Plus

307 เท่ียวไม่ง้อไกด์ มาเลเซีย เม ศศิญากร 2562 1 ทิบไทยอินเตอร์บุ๊ค

308 เท่ียวไอซ์แลนด์ Iceland วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์ 2562 1 D+Plus
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

309 บันทึกการเดินทางส ารวจประเทศสยาม แมคคาร์ธี, เจมส์, 1853-1919 2562 1 กรมศิลปากร

310 โบราณคดีเมือง โบราณคดีกรุงเทพมหานคร กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ 2562 1 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

311 ประวัติศาสตร์และศิลปะสุโขทัย สุรพล ด าริห์กุล 2562 1 ส านักพิมพ์เมืองโบราณ

312 ปริศนาเบ้ืองหลังศาสนสถาน ชาตรี ประกิตนนทการ 2562 1 มูลนิธิพิริยะ ไกรฤก

313 ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา - 2562 2 พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ

314 พระอุโบสถวัดโพธ์ิ - 2562 1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ร่วมกับ มูลนิธิ "ทุนพระพุทธยอดฟ้า"

315 พ้ืนฐานทางระบบสารสนเทศ วอนชนก ไชยสุนทร 2562 1 หจก.มีน เซอร์วิส ซัพพลาย

316 มหาจักรวรรดิผู้พิชิต ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล 2562 1 ยิปซี

317 ยลดอยตุง เยือนเชียงตุง เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2562 2 นานมีบุ๊คส์

318 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการโรงแรมและการท่องเท่ียว ยุทธพงษ์ ไกยวรรณ์, 2506- 2562 1 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

319 ระหว่างบรรทัด สถาปัตย์แดนมังกร นิธิพันธ์ วิประวิทย์ 2562 2 มติชน

320 เรือเคร่ืองผูก : ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์นับพันปีของชาวทะเลอาหรับกับชาวทะเลจีนใต้--และชาวสยามเอิบเปรม วัชรางกูร 2562 1 ยิปซี

321 ลุยตลาดค้าส่งจีน กวางโจว-อ้ีอู+เซินเจ้ิน ภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์ 2562 1 D+Plus

322 ศิลปะกรุงธนบุรี ประภัสสร์ ชูวิเชียร 2562 1 มติชน

323 สามฤดูเป็นหน่ึงใจ อุรุดา โควินท์ 2562 1 มติชน

324 ห้องว่างสร้างธุรกิจหม่ืนล้าน กัลเลเกอร์, ลีห์ 2562 1 เนช่ันบุ๊คส์

325 อาณาจักรผักพ้ืนถ่ิน : จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมการกิน โสภา ศรีส าราญ 2562 1 อิน่ี บุ๊คส์

326 101 วัด วัง และสถานท่ีส าคัญในพม่า ภภพพล จันทร์วัฒนกุล. 2561 1 เมืองโบราณ

327 Italy crafted พลอย จริยะเวช 2561 1 openbooks

328 Japan dark side ถึงร้ายก็รัก ภัทรพล เหลือบุญชู 2561 1 ส านักพิมพ์มติชน

329 Made in Italy ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา 2561 1 openbooks

330 MICE ไม่ได้แปลว่าหนู จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2561 1 ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/


ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 16    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

331 Timelines ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก ชิชอล์ม, เจน. 2561 1 Nanmee Books

332 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร - 2561 4 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

333 ไกลบ้าน จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จฯ 2561 1 ศรีปัญญา

334 จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเร่ิมบนแผ่นดินไทย - 2561 1 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

335 ต านานอาหารโลก :เบ้ืองหลังจานโปรดโดนใจคนท่ัวโลก แจ็ก, อัลเบิร์ต. 2561 1 Bookscape

336 เท่ียวรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย + ทรานส์มองโกเลีย รักษ์รัฐ สิทธิโชค 2561 1 โปรวิช่ัน

337 น้ าวัง รถไฟ ไฮเวย์ : ประวัติศาสตร์ล าปางสมัยใหม่ ภิญญพันธ์ุ พจนะลาวัณย์ 2561 1 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

338 บ้าน-พิพิธภัณฑ์ เอนก นาวิกมูล, 2496- 2561 1 แสงดาว

339 ประวัติศาสตร์ถ่ินเหนือ กับเร่ืองอ่ืน ๆ สงวน โชติสุขรัตน์, 2464-2518 2561 1 ศรีปัญญา

340 ประวัติศาสตร์และศิลปะล้านนา สุรพล ด าริห์กุล, 2493- 2561 1 เมืองโบราณ

341 ผ่อผ้างามเซาะของก๋ิน - 2561 1 ธนาคารกรุงเทพ

342 พิพิธภัณฑ์ และประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน : กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ศรีศักร วัลลิโภดม, 1938- 2561 1 มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ุ

343 มรดกวัฒนธรรมท่ีไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์ :มุมมองใหม่ในการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม Alivizatou, Marilena, 1980- 2561 2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

344 เม่ือข้าพเจ้าเขียนย่ าแดนมังกร เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ 2561 4 นานมีบุ๊คส์

345 เมืองสามสมุทร ภราดร ศักดา 2561 2 ส านักพิมพ์แสงดาว

346 ร.ศ. 112 สมุทรปราการประตูสู่สยาม - 2561 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

347 ร.ศ. 112 สมุทรปราการประตูสู่สยาม - 2561 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

348 ล่องล้านนา - 2561 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

349 วัง วัด ตลาด ร้าน เอนก นาวิกมูล, 2496- 2561 1 แสงดาว

350 วิธีจัดบ้านให้เรียกความสุขท่ีคนโด มาริเอะ อยากบอกคุณ มาริเอะ, คนโด 2561 1 วีเลิร์น

351 ศัพท์มัคคุเทศก์ (ไทย-อังกฤษ) หมวดศิลปะและวัฒนธรรมไทย ต่อพงศ์ แจ่มทวี 2561 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

352 ศิลปกรรมโบราณในอาณาจักรสุโขทัย ศักด์ชัย สายสิงห์ 2561 1 มิวเซียมเพรส
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

353 ศิลปกรรมวัดราษฎร์ในย่านเก่ากรุงเทพฯ ธนภัทร์ ล้ิมหัสนัยกุล 2561 1 ส านักพิมพ์มิวเซียมเพรส

354 สมุทรปราการ บ้านสีเขียว ใต้ร่มพระบารมี - 2561 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

355 อาหารข้ึนทะเบียน : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ศรีสมร คงพันธ์ุ 2561 1 ส.ส.ส.ส.

356 113 ไอเดีย พักสมอง คะโมะ 2560 1 สเต็ปส์

357 150 ideas แต่งบ้านสวยด้วยต้นไม้สไตล์ zakka - 2560 1 บ้านและสวน

358 30 ปราสาทขอมในเมืองพระนคร ภภพพล จันทร์วัฒนกุล. 2560 1 เมืองโบราณ

359 All about Taiwan เท่ียวไต้หวันง่ายมาก ฐาณิญา พิริยะอรุณโรจน์ 2560 1 อมรินทร์แทรเวล

360 Backpacker 101 อนุพันธ์ุ สุขะปิณฑะ 2560 1 อมรินทร์แทรเวล

361 Clean dessert - 2560 1 อมรินทร์ Cuisine

362 Fondant แต่งเค้กให้สวยด้วยน้ าตาลฟองดองต์ สุชีรา เขียนนุกูล 2560 1 Amarin Cuisine

363 Healthy steamed & baked cake : เค้กปอนด์สุขภาพ น่ึงก็ได้ อบก็ง่าย อิไม, โยโกะ. 2560 1 Amarin Cuisine

364 Japan only! ญ่ีปุ่นเขาจัดบ้านกันแบบน้ีไง ซูซูกิ, โนบุฮิโระ 2560 1 มติชน

365 Japan only! ญ่ีปุ่นเขาจัดร้านกันแบบน้ีไง ทากาฮาชิ, เท็ตสึชิ. 2560 1 มติชน

366 Korea all around เกาหลีเล่มเดียวเท่ียวท่ัวประเทศ - 2560 1 DPlus

367 Nature homes - 2560 1 บ้านและสวน

368 Swiss สวิตเซอร์แลนด์เท่ียวเมืองเก่าขุนเขาเสียดฟ้าหลังคายุโรป วศิน เพ่ิมทรัพย์ 2560 1 โปรวิช่ัน

369 Sydney Hipster : เท่ียวซิดนีย์และนิวเซาท์เวลส์ ประพัฒน์ จึงแย้มป่ิน 2560 1 DPLUS

370 การจัดการความปลอดภัยอาหารส าหรับงานบริการอาหาร - 2560 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

371 การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อริสรา เสยานนท์ 2560 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

372 ขับรถเท่ียวฮอกไกโด - 2560 1 DPlus

373 เจ้าฟ้าแห่งอาทิตย์อัสดง : ความทรงจ าจากรัฐฉาน คอลลิส, มอริส 2560 1 ริเวอร์ บุ๊คส์

374 ซานไห่จิง' : คัมภีร์ขุนเขาและท้องทะเล ซุน, เจ้ียน คุน, ค.ศ. 1991- 2560 1 บริษัท วารา พับลิชช่ิง จ ากัด
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375 ตะลุยครัว ทัวร์ซูเปอร์ฯ ฐนิต วินิจจะกูล 2560 1 มติชน

376 ตามเสด็จฯ ต่างประเทศ พึงจิตต์ ศุภมิตร, $c คุณหญิง, $d 2472- 2560 1 อมรินทร์

377 ต านานพระธาตุและต านานเมืองนครศรีธรรมราช - 2560 1 กรมศิลปากร

378 ไต้หวัน Taiwan once again - 2560 1 DPlus

379 ไทเปละลายทรัพย์ Ratto 2560 1 อมรินทร์แทรเวล

380 นันทนาการและอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สมบัติ กาญจนกิจ. 2560 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

381 นึกนอกร้ัว : ข้อคิดเห็นเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านการเดินทางห่างสยาม... วลัยลักษณ์ ทรงศิริ. 2560 2 มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ุ

382 บนแผ่นดินแหลมทองร้อยบ้านร้อยเมืองประวัติศาสตร์ไทยก่อนก าเนิดอยุธยา ภาสกร วงศ์ตะวัน 2560 2 ศรีปัญญา

383 ประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสานลุ่มน้ าโขง ปฐม หงษ์สุวรรณ 2560 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ม.มหาสารคาม

384 ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของประเทศไทย 76+1 จังหวัด ดาณุภา ไชยพรธรรม 2560 1 กอแก้ว

385 ป่ันกินป่ันเท่ียว ชาติ ภิรมย์กุล 2560 1 มติชน

386 ฝร่ังเศส : เท่ียวเมืองแฟช่ัน สีสันแห่งยุโรป - 2560 1 โปรวิช่ัน

387 พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช : มรดกพุทธศาสนสถาปัตยกรรมศูนย์กลางพระพุทธ... เกรียงไกร เกิดศิริ 2560 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

388 พระราชพิธีสิบสองเดือน จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จฯ 2560 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์

389 พระศรีสรรเพชญ์ : ไม่ถูกไฟเผาลอกทอง ตอนกรุงแตก รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล 2560 2 มติชน

390 ภาพเก่ากรุงเทพฯ เอนก นาวิกมูล. 2560 1 พิมพ์ค า

391 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม ณัฐวิกา วิริยา 2560 1 บิสคิต

392 ภูมิทัศน์ภาษาในล้านนา ภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง 2560 1 (งานส านักพิมพ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

393 มิวเซียมสยาม - 2560 1 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

394 ม้ือว่างอาหารคลีน กัญญา เทพทวีพิทักษ์ 2560 1 อมรินทร์ Cuisine

395 เมนูอร่อยจากหม้อหุงข้าว - 2560 1 อมรินทร์ Cuisine

396 ย้อนอดีตล้านนา. ตอนรวมเร่ืองน่ารู้จากแผนท่ีเมืองนครเชียงใหม่ วรชาติ มีชูบท 2560 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

397 ยุโรป เส้นทางอิตาลี โครเอเชีย สโลเวเนีย อนุพันธ์ุ สุขะปิณฑะ 2560 1 โปรวิช่ัน

398 รามเกียรต์ิวัดพระแก้วเขียนใหม่สมัยรัชกาลท่ี 7 รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล 2560 2 มติชน

399 ลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง :สุนทรียภาพแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ภูชัย กวมทรัพย์. 2560 1 กรมศิลปากร, กระทรวงวัฒนธรรม

400 ลุ่มเจ้าพระยา รากเหง้าแห่งสยามประเทศ ศรีศักร วัลลิโภดม. 2560 2 มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ุ

401 ลุยตลาดค้าส่ง กวางโจว เซินเจ้ิน อ้ีอู ภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์ 2560 1 โปรวิช่ัน

402 เลาะเลียบร้ัววัง : 15 พระราชวังส าคัญในเมืองไทย บุญชัย ใจเย็น 2560 1 ปราชญ์

403 วัด - เจดีย์ ในและนอกเกาะกรุงศรีอยุธยา สันติ เล็กสุขุม 2560 3 มติชน

404 วัด-วัง ในพระราชประสงค์พระจอมเกล้าฯ พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ 2560 1 มติชน

405 วิวัฒนาการลายไทย น.ณ ปากน้ า 2560 2 เมืองโบราณ

406 สมัยสุโขทัย เจดีย์อินคัลเลอร์ สันติ เล็กสุขุม, 2488- 2560 1 มติชน

407 สมุดแผนท่ีโลกของชา สมิธ, คริสต้ี 2560 1 บลู สกาย บุ๊คส์

408 เสน่ห์ท้องถ่ิน : มุมมองจากฮอกไกโดสู่เมืองไทย ธนะชัย สุนทรเวช 2560 1 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน สถาบันพระปกเกล้า

409 หนังสือป๊อป-อัพ กรุงเทพมหานคร ทวีพงษ์ ลิมมากร 2560 2 Limmark Advertising Co. Ltd.

410 หมอชิต-คลองแดน-ปทุม-ลานเท-ฮานอย-ถ้ าตะโก เอนก นาวิกมูล 2560 2 แสงดาว

411 หลักการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ 2560 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

412 หอเจ๊ียะต้ึง :ต านานอาหารจีน ฮ. ศุภวุฒิ จันทสาโร 2560 1 ยิปซี กรุ๊ป

413 หิมาลัยไม่มีจริง สราวุธ เฮ้งสวัสด์ิ, 2521- 2560 1 KOOB

414 อร่อยด่วนในจานเดียว มาร์แต็ง, เมลานี 2560 1 อมรินทร์ Cuisine

415 อะไรไม่จ าเป็นก็ท้ิงไป ซะซะกิ, ฟุมิโอะ 2560 1 สเต็ปส์

416 ฮุกกะ : ปรัชญาความสุขฉบับเดนมาร์ก วิกิง ไมก์ 2560 1 โอเพ่นเวิลด์ส์ พับลิชช่ิง เฮาส์

417 108 เวทมนตร์แห่งการจัดบ้าน : ขยับข้าวของหน่ึงคร้ังเปล่ียนได้ท้ังชีวิต มาริเอะ, คนโด 2559 1 วีเลิร์น

418 122 Easy smoothies ฮิระโนะ, นะสึ 2559 2 อมรินทร์ Cuisine

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

419 15 โครงการหลวงท่ีต้องตกหลุมรัก ธนันพัชร์ นิพิฐสกุลชัย 2559 1 ส เอเซียเพลส (1989)

420 20 เคล็ดลับก้าวสู่นักบริการมืออาชีพ ทวีวรรณ กมลบุตร 2559 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

421 30 เมนูอร่อยจากน้ าพริกเผา - 2559 1 อมรินทร์ Cuisine

422 30 เมนูอร่อยจากแยม - 2559 1 อมรินทร์ Cuisine

423 300 Salads อร่อยฟินกินไม่เบ่ือ - 2559 1 อมรินทร์ Cuisine

424 50 เมนูบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปแสนอร่อย Cherie Amoure 2559 2 ณ ดา ส านักพิมพ์

425 70 เส้นทางตามรอยพระบาท - 2559 2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

426 All about Europe เท่ียวยุโรปง่ายมาก มิลานน้อย 2559 1 อมรินทร์แทรเวล

427 Bakery remake - 2559 1 อมรินทร์ Cuisine

428 Baking with coconut oil ขนมอบจากน้ ามันมะพร้าว โอกิตะ, ฮิซาโกะ 2559 1 Amarin Cuisine

429 Bike To eat อร่อยไม่เกิน 100 ชาติ ภิรมย์กุล 2559 1 มติชน

430 Dressing sauce dip - 2559 1 อมรินทร์ Cuisine

431 Easy & Yummy นพรรต นพปศักด์ิ. 2559 1 อมรินทร์ Cuisine

432 Everything is so sweet มีแต่ของหวานท้ังน้ันเลย ทรรศนพร รัตนโกเศรษฐ 2559 1 Steps

433 Grilled sandwich อะซาโมโต, มาโคโตะ. 2559 1 Amarin Cuisine

434 Iran : the crossroads of civilization จุดบรรจบอารยธรรมโลก - 2559 1 วงกลม

435 Nature learn ห้องเรียนธรรมชาติ วรัปศร อัคนียุทธ. 2559 1 บ้านและสวน

436 Play with flowers & ieaves : เล่นกับดอกไม้ใบหญ้า ศิริลักษณ์ ร้ิวบ ารุง 2559 1 บ้านและสวน

437 Renovated home - 2559 1 บ้านและสวน

438 Teen cooking (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก) สมเกียรติ ภัทรพุทธากร 2559 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

439 Teen cooking (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง) สมเกียรติ ภัทรพุทธากร 2559 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

440 Teen cooking (สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง) สมเกียรติ ภัทรพุทธากร 2559 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง
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441 Teen cooking (สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์) สมเกียรติ ภัทรพุทธากร 2559 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

442 Walking Amsterdam ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ 2559 1 อมรินทร์แทรเวล

443 การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม ธารีทิพย์ ทากิ 2559 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

444 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรม นิติพล ภูตะโชติ 2559 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

445 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ธนิก เลิศชาญฤทธ์. 2559 1 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

446 การบัญชีส าหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการ สมชาย สุภัทรกุล 2559 1 ส. สุภัทรกุล

447 การประกอบการระหว่างประเทศ : ร้านอาหารไทยและอาหารแปรรูปในอาเซียน เนตรนภา ไวทย์เลิศศักด์ิ (ยาบุชิตะ) 2559 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

448 การวางแผนและการจัดน าเท่ียว ฉันทัช วรรณถนอม. 2559 1 เฟิร์นข้าหลวง พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

449 การศึกษารวบรวมงานวิจัยเก่ียวกับจังหวัดกาญจนบุรีด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนา... ฟาริส โยธาสมุทร 2559 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

450 ขนมหวาน 15 นาที - 2559 1 อมรินทร์ Cuisine

451 ขนมอร่อยไม่ใช้แป้งสาลี สวามินี นวลแขกุล 2559 1 Amarin Cuisine

452 โขงนทีสีทันดร ธีรภาพ โลหิตกุล 2559 1 ทางอีศาน

453 คติความเช่ือไตรภูมิและจักรวาลวิทยาในจิตรกรรมฝาผนังไทย สน สีมาตรัง. 2559 1 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

454 ครัวในบ้านอาหารท าเอง by easy cooking สาวิตตรี สระทองเทียน 2559 1 อมรินทร์ Cuisine

455 ครัวสีแดง แซ่บ Party อุรุดา โควินท์ 2559 1 ณ ดา ส านักพิมพ์

456 ครูเอก ผู้ชายเล่นสีแห่งเมืองน่าน สุวิชานนท์ รัตนภิมล 2559 1 สวนเงินมีมา

457 คู่มือคู่ใจก้าวไปในแดนพระพุทธองค์ (อินเดีย-เนปาล) พระประยูร ขนฺติมโน 2559 2 รัตนพล

458 จากขุนเขา...สู่ศิลปาชีพ - 2559 1 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

459 จานเดียวเอาอยู่ - 2559 1 ส านักพิมพ์แสงแดด

460 จานอร่อยข้างบาทวิถี ศรีสมร คงพันธ์ุ. 2559 1 ส.ส.ส.ส.

461 จิบชานินทาญ่ีปุ่น มิสเตอร์ลีออน 2559 1 บ้านพระอาทิตย์

462 จิบพม่า ตามหาจอร์จ ออร์เวลล์ : ประวัติศาสตร์ระหว่างบรรทัดในร้านน้ าชา ลาร์คิน, เอ็มม่า 2559 2 มติชน
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463 เจ็ดมิติแห่งความมหัศจรรย์ ณ แดนอาทิตย์อุทัย (ภาคท่ึ 2) อริยา กีรติชีวัน. 2559 2 บริษัท ส.เอเซียเพรส (1989) จ ากัด

464 เจ้าฟ้าแห่งอาทิตย์อัสดง : ความทรงจ าจากรัฐฉาน คอลลิส, มอริส 2559 1 ริเวอร์ บุ๊คส์

465 ฉายาลักษณ์สยาม : ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403-2435 เบ้าวท์ซ, โจคิม เค 2559 1 ริเวอร์ บุ๊คส์

466 ดอกหญ้าเหนือผืนดิน ชมัยภร แสงกระจ่าง. 2559 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

467 ต้นร่างรูปภาพขรัวอินโข่ง - 2559 1 กรมศิลปากร, กระทรวงวัฒนธรรม

468 ตามรอยยุวกษัตริย์สวิตเซอร์แลนด์ ยุพา ชุมจันทร์ 2559 1 บ้านพระอาทิตย์

469 เต้าหู้เมนูอร่อยสุขภาพดี - 2559 1 อมรินทร์ Cuisine

470 ถอดรหัสภาพผนังพระจอมเกล้า-ขรัวอินโข่ง วิไลรัตน์ ยังรอต. 2559 1 มิวเซียมเพรส

471 ท่องเท่ียวอุทยานกับรถบ้าน รณยุทธ์ จิตรดอน 2559 1 ประชุมช่าง

472 ท าเนียบพระพุทธไสยาสน์ ในเขตภาคตะวันออก - 2559 1 กรมศิลปากร, กระทรวงวัฒนธรรม

473 ธุรกิจไมซ์ (ธุรกิจการจัดประชุมขององค์กร การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล การจัดประชุม... บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา. 2559 1 เฟิร์นข้าหลวง พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

474 บ้านบ้าน. ฉบับท่ี 7 ภัทรสิริ อภิชิต. 2559 1 บ้านและสวน

475 บุปผาศิลป์ถ่ินล้านนา (ฉบับสุดคุ้ม) ณภัทร ทองแย้ม 2559 1 วาดศิลป์

476 โบราณคดีเมืองนครปฐม : การศึกษาอดีตของศูนย์กลางแห่งทวารวดี สฤษด์ิพงศ์ ขุนทรง 2559 1 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

477 ประติมากรรมอาเซียน มนตรี ชมชิดนุช 2559 1 นิช

478 ประวัติศาสตร์ก้นครัว วิลสัน, บี 2559 1 โอเพ่นเวิลด์ส

479 ประวัติอารยธรรมอาเซียญ่ีปุ่น ดวงธิดา ราเมศวร์ 2559 1 กอแก้ว

480 ป่ันญ่ีปุ่น - 2559 1 DPlus

481 เปิดครัวร้านข้าวท่ัวไทย - 2559 1 มติชน

482 แผนท่ีและคู่มือเท่ียวไทย '59 - 2559 1 ทิงค์เน็ต

483 พฤติกรรมนักท่องเท่ียว เลิศพร ภาระสกุล 2559 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

484 พลิกประวัติศาสตร์ เส้นทางสายไหม แฮนเซน, วาเลอรี, $d ค.ศ. 1958- 2559 1 มติชน
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485 พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา สุวิชานนท์ รัตนภิมล 2559 1 สวนเงินมีมา

486 พ้ืนฐานการแกะสลักแตงโม ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ 2559 1 วาดศิลป์

487 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจร้านอาหาร ไลฟ์เอบีซี. 2559 1 อินสบายร์

488 มองโกล แรมเซย์, โอ๊กน่า 2559 1 สันสกฤต

489 มองอินเดียใหม่ - 2559 1 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี กระทรวงการต่างประเทศ

490 เมนูข้าวคาวหวานท่ัวไทย - 2559 1 มติชน

491 เมนูเค็มน้อยอร่อยสุขภาพดี อิมะอิซุมิ, คุมิ 2559 1 อมรินทร์ Cuisine

492 เม่ือห้องไม่ต้องมีช่ือ - 2559 1 บ้านและสวน

493 โมร็อกโก โมเมนต์ วันฉัตร ชินสุวาเทย์ 2559 1 บันลือบุ๊คส์

494 ไม่มีการเดินทางคร้ังใดท่ีสูญเปล่า ศุภรุจ เตชะตานนท์. 2559 1 อมรินทร์แทรเวล

495 ย า-สลัด อาเซียน - 2559 1 แสงแดด

496 ยุวกษัตริย์ รัชกาลท่ี ๕ เสด็จอินเดีย Sahai, Sachchidanand 2559 1 ส านักพิมพ์มติชน

497 เย็นน้ีกินอะไรดี ศศิกานต์ เอ้ือวิทยาวุฒิกุล 2559 1 Geek book

498 ลพบุรี หลังวัฒนธรรมเขมร ศักด์ิชัย สายสิงห์ 2559 1 ส านักพิมพ์มติชน

499 ลากคุณชายไปอินเดีย จิรภัทร พัวพิพัฒน์ 2559 2 Geek book

500 ล าแสงเหนือ หมอๆ ตะลุยโลก 2559 1 อมรินทร์แทรเวล

501 วัดร้างในบางกอก ประภัสสร์ ชูวิเชียร 2559 1 มติชน

502 วิวัฒนาการกษาปณ์ไทยจากอาณาจักรโบราณ รณชัย กฤษฎาโอฬาร 2559 1 ริเวอร์ บุ๊คส์

503 ศิลปะการแกะสลักผักเคร่ืองจ้ิม โสภา ส าราญสุข 2559 1 วาดศิลป์

504 ศิลปะภูฏาน ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. 2559 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

505 สมุดแผนท่ีโลกของกาแฟ ฮอฟแมน, เจมส์. 2559 1 บลู สกาย บุ๊คส์

506 สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ถ่ินลพบุรี : รวมบทความเน่ืองในการประชุมวิชาการ การสัมนาวิชาการและกิจกรรม... 2559 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และภาคี
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

507 สวนอยู่สบาย ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ 2559 1 บ้านและสวน

508 สัตวแพทย์ข้ามพรมแดน มงคล เตชะก าพุ 2559 1 บริษัท ศูนย์สรรพสินค้าสัตว์เล้ียง จ ากัด

509 สารัตถะไอร์แลนด์ ชาคริต ชุ่มวัฒนะ 2559 1 ศักด์ิโสภาการพิมพ์

510 ส าเพ็ง : ประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ - 2559 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

511 หลากต ารับเลิศรส เจ มังสวิรัติ พิมพ์วิชญ์ โภคาสุวิบุลย์ 2559 1 เพชรประกาย

512 หอมกล่ินแผ่นดินเก่า : คน สายน้ า และแผ่นดินพระร่วง สัญญา พานิชยเวช 2559 1 โรงนาบ้านไร่

513 อถนิมพิมพาภรณ์ - 2559 1 กรมศิลปากร, กระทรวงวัฒนธรรม

514 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ปัญจวรรณ อ่อนหวาน 2559 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

515 ไอเดียจัดบ้านสวยสะอาดสะอ้านไม่ต้องมโน คาวาคามิ, ยูกิ 2559 1 สเต็ปส์

516 101 จานร้านอร่อย Bangkok street food บีวาว แฟมิล่ี 2558 1 บีวาว

517 40 จุดหมายเท่ียวรอบหิมาลัย ชาธร โชคภัทระ 2558 1 อมรินทร์ท่องโลก

518 70 เมนูอาหารไทย ระพีพรรณ เทพคุณ 2558 1 เอ็มไอเอส

519 Coffee venture ภิญญา ตันติวัฒนะ 2558 1 กรุงเทพธุรกิจ

520 Cooking essentials ณวรา 2558 1 แสงแดด

521 Food truck ใครๆ ก็รักครัวเคล่ือนท่ี มินู 2558 1 เสต็ปส์

522 Health eating จานผักสุขภาพ : ต ารับผักซูเปอร์อาหารสุขภาพท่ีคัดสรรแล้ว - 2558 1 พิมพ์ดี

523 Healthy eating ถ่ัวโอชะ : ต ารับหลากหลายท้ังถ่ัวฝัก ถ่ัวเมล็ดสด และถ่ัวเมล็ดแห้ง - 2558 1 พิมพ์ดี

524 Hokkaido Sapporo เท่ียวซัปโปโรและเมืองรอบๆ - 2558 1 Dplus Guide

525 Joy of Korean food by Nantana Ajumma นันทนา ปรมานุศิษฏ์ 2558 1 Amarin Cuisine

526 Menu digest มีอะไรในเมนู? แพท แสงธรรม 2558 1 อินเตอร์เนช่ันแนล วินเทจ

527 My Tokyo cafe : 22 เมนูอร่อยเหมือนยกคาเฟ่ญ่ีปุ่นมาไว้ท่ีบ้าน ปรางแก้ว บัณฑรรุ่งโรจน์ 2558 1 แสงแดด

528 Pinto by Chak การเดินทางของป่ินโต ประจักษ์ ชมรัมย์ 2558 1 เพ่ือนคู่คิด
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

529 Sook ideas for better living : ไอเดียสนุก สร้างสีสันง่ายๆ ด้วยตัวเอง วรรณประภา ตุงคะสมิต 2558 1 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ส านักงานกองทุนฯ

530 Sweet scientist by chef Todd สรดิษ มธุรตรัย 2558 1 กรุงเทพธุรกิจ

531 Sweet talk by chef Natty นภาวดี พยัคฆโส 2558 1 กรุงเทพธุรกิจ

532 Thailand only เร่ืองแบบน้ี มีแต่ไทยๆ เวทิน ชาติกุล. 2558 1 อมรินทร์

533 กฎหมายเก่ียวกับการท่องเท่ียว คณาธิป ทองรวีวงศ์ 2558 2 นิติธรรม

534 กระบวนการตัดสินใจยอมรับและการแพร่กระจายนวัตกรรมการค้นหาข้อมูลเก่ียวกับ… พวงชมพู โจนส์. 2558 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

535 การจัดการด้านการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา 2558 2 เฟร์ินข้าหลวง พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

536 การจัดการท่ีพักตากอากาศ อริสรา เสยานนท์ 2558 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

537 การจัดดอกไม้ ณภัทร ทองแย้ม 2558 1 วาดศิลป์

538 การจัดดอกไม้ร่วมสมัย ณภัทร ทองแย้ม 2558 1 วาดศิลป์

539 การดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ จิราภรณ์ อรัณยะนาค. 2558 1 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียรรู้แห่งชาติ

540 กินด่ืมสไตล์เยอรมัน - 2558 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

541 เกียวโตท่ีรัก ; โตเกียวท่ีคิดถึง ฮิมิโตะ ณ เกียวโต. 2558 1 มติชน

542 แกะสลักผักผลไม้วิจิตรสยาม โสภา ส าราญสุข 2558 1 วาดศิลป์

543 ข้าวของต่างๆ เอนก นาวิกมูล. 2558 3 แสงดาว

544 ข้าวต้มโต้รุ่ง - 2558 1 อมรินทร์ CUISINE

545 ขุนยวมรอเราอยู่ พลชัย เพชรปลอด 2558 1 อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง

546 คติชนในบริบทข้ามพรมแดน : งานปอยไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ศิริพร ณ ถลาง 2558 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

547 ครัวฝร่ังท าง่ายในบ้าน ดารณี ฮันตระกูล 2558 1 ส านักพิมพ์แม่บ้าน

548 คาลามารี : อาหารยอดนิยมท่ีต้องกินก่อนตาย - 2558 2 แสงแดด

549 คู่มือจัดการท่องเท่ียววัฒนธรรมแหล่งมรดกโลกสุโขทัย จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ. 2558 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

550 คู่มือเท่ียวตามใจชอบมาเก๊า จูไห่ เซินเจ้ิน ซุปเปอร์มด 2558 1 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 26    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

551 คู่มือเรียนรู้ทุกอย่างของอาเซียน AEC ต้องรู้ ฉบับสมบูรณ์ - 2558 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

552 โคราชของเรา - 2558 1 มติชน

553 งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ชลธิชา บุนนาค 2558 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

554 เซียนพม่า ลมสราญ 2558 1 อมรินทร์ท่องโลก

555 ณ เว้ิงนาครเขษม สุวพล สุวนิช 2558 3 คณะกรรมการชุมชนเว้ิงนาครเขษม

556 ได้เวลาเท่ียวเฉินตู-คุนหมิง สู่หย่าติงดินแดนสวรรค์ สันติ ลิมป์กิตติพร 2558 1 พร้อมพิมพ์ (Prompim Publishing)

557 โตเกียวเท่ียวสนุกมาก ออล อะเบาท์ เจแปน 2558 1 อมรินทร์แทรเวล

558 ถนนเส้นก๋วยเต๋ียว ยุวดี ศิริ 2558 1 มติชน

559 ทวารวดีในอีสาน รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง 2558 1 มติชน

560 ท่องแดนปราสาทหินถ่ินอีสาน สมนึก พานิชกิจ 2558 1 สุวีริยาสาส์น

561 ท าเนียบพระพุทธไสยาสน์ในเขตกรุงเทพมหานคร - 2558 1 ส านักโบราณคดี กรมศิลปากร

562 เท่ียวคลายร้อนนอนริมทะเล บีวาว แฟมิล่ี 2558 1 บีวาว พีอาร์ คอนซัลแตนท์

563 เท่ียวชิมริมเจ้าพระยา บีวาว แฟมิล่ี 2558 1 บีวาว

564 เท่ียวล่าสุดฮ่องกง มาเก๊า เซินเจ้ิน - 2558 1 ทิงค์เน็ต

565 น้ าพริก 108 ศรีสมร คงพันธ์ุ. 2558 1 ส.ส.ส.ส.

566 บันทึกการเดินทางของอ็องรี มูโอต์ ในราชอาณาจักรสยาม กัมพูชา ลาว และอินโดจีน... มูโอต์, อ็องรี 2558 1 มติชน

567 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 1 : ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ประวัติ... ก าจร สุนพงษ์ศรี. 2558 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ลงกรณ์มหาวิทยาลัย

568 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2 : ศิลปะตะวันตกยุคกลาง ก าจร สุนพงษ์ศรี. 2558 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ลงกรณ์มหาวิทยาลัย

569 ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดีย ก าจร สุนพงษ์ศรี. 2558 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ลงกรณ์มหาวิทยาลัย

570 ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชษฐ์ ติงสัญชลี. 2558 1 มิวเซียมเพรส

571 ปริศนาสัญลักษณ์รอบโลก ปาร์คยองซู 2558 1 อมรินทร์คอมมิกส์ อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์ฯ

572 ปิยมหาราชานุสาวรีย์ : ท าเนียบพระบรมราชานุสาวรีย์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ… - 2558 1 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

573 ผู้หญิงคนเดียวก็เท่ียวได้ ปอ 2558 1 busy-day

574 พจนานุกรมศัพท์การท่องเท่ียว โรงแรม การบิน - 2558 1 วังอักษร

575 พาซ่า Bazaar กาญจนา หงษ์ทอง. 2558 1 กรุงเทพธุรกิจ

576 พิพิธบางล าพู กรมธนารักษ์ 2558 1 กรม

577 ฟ้ืนย่านเก่าและภูมินิเวศวัฒนธรรมให้มีชีวิต : ประสบการณ์จากเพ่ือนถึงเพ่ือน สุรชัย รักษาชาติ 2558 3 คณะบุคคล อรุณ อิน สยาม

578 ภาพงามของความหลัง ธงทอง จันทรางศุ. 2558 1 เอส.ซี.พร้ินท์แอนด์แพค

579 ภูมิปัญญาอาหารไทยภาคใต้ ชุดเคล็ดลับจากแม่ หรอยจังฮู้ (อร่อยท่ีสุดในโลก) พรศักด์ิ พงศาปาน 2558 1 ซิต้ีพร้ินท์

580 มหัศจรรย์อุทยานไทยแอ่วม่วน ก๋ินล า - 2558 2 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

581 มองพม่า - 2558 1 ออน อาร์ต

582 มารยาทและการรับรองลูกค้าแบบญ่ีปุ่น นิชิเดะ, ฮิโรโกะ 2558 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

583 เมนูอร่อยย่อยง่าย ปอ ชุมจันทร์ 2558 2 อมรินทร์ CUISINE

584 ยล เย่ียม เยือน เหย้า : แนวคิดและทฤษฏีว่าด้วยการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม บุณยสฤษฏ์ อเนกสุข 2558 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

585 ยอดเจดีย์ทองสองฟากอิรวดี กฤษณา อโศกสิน. 2558 1 แสงดาว

586 ยุโรปไม่ได้เป็นเหมือนฝัน จิรภัทร พัวพิพัฒน์ 2558 2 Geek book

587 เยาวราช ถนนมังกรไม่เคยหลับ - 2558 1 ธนาคารกรุงเทพ

588 แยมโฮมเมด คิมซูยง 2558 1 Amarin Cuisine

589 รวมปาฐกถา"การท่องเท่ียวไทยในศตวรรษท่ี 21" - 2558 1 โครงการจัดต้ังศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียว

590 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว คณพศ สิทธิเลิศ 2558 1 โครงการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

591 เรือนพ้ืนถ่ินล้านนา - 2558 2 นันทกานต์ กราฟิก การพิมพ์

592 เล่าเร่ืองเมืองกรุง(เทพฯ) ทัศนา ทัศนมิตร 2558 1 แสงดาว

593 เลียบขอบไพร : ประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจและแนวทางในการศึกษาธรรมชาติ ปารณ ชาตกุล 2558 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

594 วังหน้า โกสินทร์ รตนประเสริฐ. 2558 1 ยิปซี กรุ๊ป
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หน้าท่ี 28    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

595 วัฒนธรรมแต้จ๋ิว อดุลย์ รัตนม่ันเกษม. 2558 3 แสงดาว

596 ศิลปะชวา เชษฐ์ ติงสัญชลี. 2558 1 มติชน

597 ศิลปะบนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ นฤทธ์ิ วัฒนภู 2558 1 วาดศิลป์

598 ศิลปะประดิษฐ์เทียนหอม บุษรัตน์ ตันกิตติกร 2558 1 วาดศิลป์

599 ศิลปะอาเซียน : อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. 2558 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

600 เศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนอีสานใต้ - 2558 2 สร้างสรรค์

601 สยาม ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน 2408-9 : รวมท้ังนครวัดและเมืองชายฝ่ังประเทศจีน ไพศาลย์ เป่ียมเมตตาวัฒน์. 2558 1 ริเวอร์ บุ๊คส์

602 สุโขทัย ต านานการสร้างเมือง เกริกฤทธ์ิ เช้ือมงคล 2558 3 สยามความรู้

603 หนี ห่าว มา : ไกด์บุ๊กธุรกิจท่องเท่ียวจากจีนสู่เชียงใหม่ กิรญา เล็กสมบูรณ์ 2558 1 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

604 หลักการมัคคุเทศก์ บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา 2558 2 หจก.เฟร์ินข้าหลวง พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

605 ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนท่ีอยุธยา น.ณ ปากน้ า. 2558 2 เมืองโบราณ

606 อร่อย 100 บาท กัญญา เทพทวีพิทักษ์ 2558 1 อมรินทร์ Cuisine อมรินทร์พร้ิงต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง,

607 อร่อย 100 ร้าน กับมาดามตวง Food Work มาดามตวง 2558 1 มติชน

608 อร่อยง่ายๆ สไตล์สาวหุ่นดี กนกวรรณ อัศวานุชิต 2558 1 อมรินทร์ Cuisine อมรินทร์พร้ิงต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง,

609 อร่อยชัยพัฒน์ - 2558 2 มูลนิธิชัยพัฒนา

610 อร่อยม้ือเช้าครบ 5 หมู่ในจานเดียว นานะ, โฮชิยะ 2558 1 อมรินทร์ CUISINE

611 อร่อยเวียดนาม - 2558 1 อมรินทร์ Cuisine อมรินทร์พร้ิงต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง,

612 อาเซียน : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวเธอร์บี, โดนัลด์ อี. 2558 1 แสงดาว

613 อาณาจักรอียิปต์โบราณ ยุคสมัยฟาโรห์ : ประวัติศาสตร์ เมืองโบราณ ศาสนา วิถีชีวิต... ปรีดี บุญซ่ือ. 2558 2 ศยาม

614 อาหารเช้าหลากหลายสไตล์ : ต ารับคัดสรรท้ังแบบฝร่ัง อย่างจีน ญ่ีปุ่น และไทยๆ - 2558 1 แสงแดด

615 อาหารไทย - 2558 1 แสงแดด

616 อาหารไทย ครบทุกภาค สุวรรณา ชัยชนะ 2558 1 แม่บ้าน
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หน้าท่ี 29    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

617 อาหารและวัฒนธรรมการกินคนอาเซียน ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ 2558 1 สถาพรบุ๊คส์

618 เอกสารการสอนชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อยและการจัดการ… มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

619 เอกสารการสอนชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อยและการจัดการ… มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

620 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรม… มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

621 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรม… มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

622 โอชะแห่งล้านนา : มรดกวัฒนธรรมอาหารเมือง สิริรักษ์ บางสุด. 2558 2 โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987)

623 100 ร้าน 1000 ดี อร่อยเลิศ กับคุณหรีด - 2557 2 บริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี จ ากัด

624 100 ร้านอร่อยดี อร่อยเลิศ กับคุณหรีด - 2557 1 บริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี จ ากัด

625 21 แผ่นดิน บุญช่วย ศรีสวัสด์ิ. 2557 1 ศยาม

626 50 เมนูอาหารไทยท าง่ายอร่อยครบรส สุปราณี แพรศิริ 2557 1 เอ็มไอเอส

627 50 ร้านเด็ดอร่อยเหมือนกินท่ีเมืองนอก : อาหารจีน เกาหลี ญ่ีปุ่น วิทยา จิระเสวกดิลก 2557 1 อมรินทร์ท่องโลก

628 50 ร้านเด็ดอร่อยเหมือนกินท่ีเมืองนอก : อาหารนานาชาติ วิทยา จิระเสวกดิลก 2557 1 อมรินทร์ท่องโลก

629 50 ร้านต่ิมซ าต ารับแดนมังกร - 2557 1 edt guide.com

630 English for travelers ภาษาอังกฤษส าหรับนักเดินทาง พูดเข้าใจ ช็อปจุใจ ฉบับมือ... พิศนา พืชผล 2557 1 Pop Get Book

631 Sweetness by Nida Bunnag ดณีญา บุญนาค 2557 1 ชัยลภัส จารุณาคร

632 กรุงเทพฯ ยามราตรี วีระยุทธ ปีสาลี 2557 1 มติชน

633 การจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ 2557 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

634 การจัดท าแผนธุรกิจท่องเท่ียว บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา. 2557 2 เฟร์ินข้าหลวง พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

635 การถักนิตต้ิง พรหทัย วงษ์ประเสริฐ 2557 1 วาดศิลป์

636 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเท่ียว ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์ 2557 2 ท้อป

637 เกร็ดประวัติศาสตร์ท่ีกลายเป็นต านาน วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. 2557 1 แสงดาว

638 ขนมไทย กิจติยา แคดี 2557 1 แม่บ้าน
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หน้าท่ี 30    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

639 ขอนแก่น แดนบายศรีมัดหม่ีไหม ณภัทร ทองแย้ม 2557 1 วาดศิลป์

640 ข้างส ารับมอญ องค์ บรรจุน 2557 2 มติชน

641 ข้าวแกงปักษ์ใต้ ชนิรัตน์ ส าเร็จ 2557 1 แสงแดด

642 ข้าวผัด variety : เมนูใหม่ หลายวิธีผัด น าแสดงด้วยภาพ ชรินรัตน์ จริงจิตร 2557 1 แสงแดด

643 คนท าพิพิธภัณฑ์ ปณิตา สระวาสี 2557 2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

644 ครบภาคครบรสอาหารไทย : อาหารจานเด่นกว่า 140 ต ารับท่ัวทุกภาคของไทย - 2557 2 ส.ส.ส.ส.

645 ควิลท์เล็กๆ ฉบับกระเป๋า - 2557 1 สวีเหว่ยเจิน

646 ค าให้การชาวกรุง (เทพฯ) เก่า : เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตและการท างานของคน… แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย. 2557 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

647 คู่มือท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด - 2557 1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่าและพันธ์ุพืช

648 จัดสวนสวยในพ้ืนท่ีจ ากัด ยุคคล จิตส ารวย 2557 1 เอ็มไอเอส

649 จานอร่อยจากปู่ย่าสูตรโบราณ 100 ปี สุมล ว่องวงศ์ศรี 2557 3 สารคดี

650 จิตรกรรมฝาผนังวัดราชสิทธาราม อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์. 2557 1 เมืองโบราณ

651 จิตวิทยาและคุณภาพบริการท่องเท่ียว บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา. 2557 1 เฟร์ินข้าหลวง พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

652 ช็อตเด็ดกระชากยอด ธุรเกร็ดร้านอาหารและบริการ ธวัชชัย พืชผล. 2557 1 Dดี

653 ซุป แกง ตุ๋น และสารพัดเมนูต้ม ปาจรีย์ อุ่นทิพย์ 2557 1 ณ ดา ส านักพิมพ์

654 เซียนโซล ศศิวิมล กิตติประภาพงศ์ 2557 1 อมรินทร์ท่องโล

655 ตะลุยเมืองจีน สันติ ลิมป์กิตติพร 2557 1 โปรวิช่ัน

656 ต านานอาหารโลก : เบ้ืองหลังจานโปรดโดนใจคนท่ัวโลก แจ็ก, อัลเบิร์ต 2557 1 โอเพ่นเวิลด์ส

657 ต ารับริมน้ า อาหารไทย ณ จักรพงษ์วิลล่า - 2557 1 ริเวอร์ บุ๊คส์

658 ต าราแม่ครัวหัวป่าก์ เปล่ียน ภาสกรวงศ์, ท่านผู้หญิง, 2390-2455.2557 1 ต้นฉบับ

659 ถนนทุกสายมุ่งสู่ร้านกาแฟ คาโอริ, เอซาวะ 2557 1 Steps

660 ถนนสายสิเน่หา : เชียงใหม่-ล าพูน รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน. 2557 1 บ้านมงคล
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

661 ถอดรหัสพระจอมเกล้า พิชญา สุ่มจินดา 2557 2 มติชน

662 ถือศีล กินเจ ใช้ชีวิต แบบให้ชีวิต ฉบับเสริมข้อมูลใหม่ - 2557 1 ต้นธรรม

663 ถูกและดีมีในโตเกียว ล่ีเซิน, เย่ีย 2557 1 อมรินทร์ท่องโลก

664 ท่องเท่ียวเมืองโบราณ : การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวต้นแบบและเมืองโบราณ รณยุทธ์ จิตรดอน 2557 1 ประชุมช่าง

665 ท่องเท่ียวเร้ือรัง ธงทอง จันทรางศุ. 2557 1 -

666 ท้องสนามหลวง : สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ในบริบททางประวัติศาสตร์...นันทนา ตันติเวสส 2557 2 กรมศิลปากร

667 ท าเนียบนามแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในเขตพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้... - 2557 1 ส านักศิลปากรท่ี 13 สงขลา

668 ทิเบตท่ีเป็นจริง กรุนเฟลด์, เอ. ทอม. 2557 3 แพรธรรม

669 ท่ีน่ี...คุนหมิง เมืองมหาวิทยาลัยเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทิพวรรณ นาคะสุวรรณ 2557 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

670 เท่ียวกรุงโรมโบราณวันละ 5 เดนารี มาทีแชก, ฟิลิป 2557 1 มติชน

671 เท่ียวฟรีและได้เงิน อาชีพไกด์น่ีแหละใช่เลย อมรภัทร รัตนาพันธ์ุ 2557 1 ฮับ

672 เท่ียวเมืองญ่ีปุ่น บุญช่วย ศรีสวัสด์ิ. 2557 1 ศยาม

673 เท่ียวเมืองทวาย - 2557 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

674 เท่ียวล่าสุดลาว - 2557 1 ทิงค์เน็ต

675 เท่ียวสเปญ บุญช่วย ศรีสวัสด์ิ. 2557 1 ศยาม

676 เท่ียวอียิปต์โบราณวันละ 5 ดิเบน ไรอัน, โดนัลด์ พี 2557 1 มติชน

677 เท่ียวเอเธนส์โบราณวันละ 5 แดรกมา มาทีแชก, ฟิลิป 2557 1 มติชน

678 ธุรกิจไมซ์ (ธุรกิจการจัดประชุมขององค์กร การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล การจัดประชุม... บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา. 2557 1 เฟิร์นข้าหลวง พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

679 ธุรกิจสายการบิน สมยศ วัฒนากมลชัย. 2557 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

680 นาทีประวัติศาสตร์ 100 เร่ืองลับพลิกอาเซียน ศานติ ภักดีค า. 2557 1 อมรินทร์

681 น าเท่ียวเสฉวน วิเชียร อ้ิงหงเอ๋ียน 2557 1 Women of China in Asian

682 น้ าสลัดและซอส - 2557 1 แสงแดด
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

683 นิตต้ิงผ้าคลุมไหล่ พรหทัย วงษ์ประเสริฐ 2557 1 วาดศิลป์

684 แนะน าประเทศติมอร์เลสเต พรชัย สุจิตต์ 2557 1 เมืองโบราณ

685 บายศรีใหญ่ภูมิปัญญาท่ีทรงคุณค่า ชัยเกียรติ ศรีอ่อนจันทร์ 2557 1 วาดศิลป์

686 เบ้ืองต้นการถัก Knooking วัชรี ทองพันช่ัง 2557 1 วาดศิลป์

687 ปฏิทินท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ 3 ฤดู - 2557 2 ส านักอุทยานแห่งชาติ

688 ประโยคพูดใช้งานเพ่ือการเดินทาง-ท่องเท่ียว พาณิภัค ฉัตรธีรธรรม 2557 1 Book Now Pub.

689 ปักก่ิง เทียนจิน ซ่านไห่กวน - 2557 1 D+plus

690 ปักก่ิงในความทรงจ า ศรีกานดา ภูมิบริรักษ์ 2557 1 มติชน

691 ปีกสวย พันสี...ท่ีภูพิงค์ - 2557 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

692 เปร้ียว หวาน มัน เค็ม รวิกานต์ 2557 1 สวนเงินมีมา

693 พจนานุกรมศัพท์อาหารและเคร่ืองดืม ปรีชา แดงโรจน์. 2557 2 เอส.อาร์.พร้ินต้ิง แมสโปรดักส์

694 พจนานุกรมศัพท์อุตสาหกรรมบริการ. เล่ม 1, อาหาร การครัว และการจัดการ สิทธิพงษ์ ย้ิมนิยม 2557 2 วรเมธการพิมพ์

695 พระราชวัง 3 แคว้น : ยุทธศาสตร์การสร้างท่ีประทับสมัยอยุธยา ธนบุรี และต้นรัตนโกสินทร์ นพดล ปาละประเสริฐ 2557 3 มิวเซียมเพรส

696 พฤติกรรมนักท่องเท่ียว วลัยพร ร้ิวตระกูลไพบูลย์ 2557 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

697 พลิกประวัติศาสตร์เส้นทางสายไหม แฮนเซน, วาเลอรี 2557 3 มติชน

698 พ้ืนฐานการแกะสลักผักและผลไม้ ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ 2557 1 วาดศิลป์

699 พูดจาภาษาจีน : คู่มือสนทนาภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ฉบับท่องเท่ียว - 2557 1 ส่ือรวิชญ

700 เพลงอาเซียน - 2557 1 สถาพรบุ๊คส์

701 ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สุมาตรา-ชวา-บาหลี ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมฯ 2557 1 แสงดาว

702 ภาษาจีนส าหรับโรงแรมและการบริการ ตงจิง 2557 1 บรรเทิง นราภิรมย์

703 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการทุกประเภท ชัยกฤต นัตถิไพบูลย์ 2557 1 Book Now Publishing

704 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานต้อนรับและจองห้องพักโรงแรม-รีสอร์ทท่ัวไป วัชรี กัญสินธ์ุ 2557 1 Book Now Publishing
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

705 ภูฐาน...นะจ๊ะ ฉัตรสุมาลย์. 2557 1 ศูนย์ไทยธิเบต

706 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมปูยู : มรดกอันดามันชายแดนใต้ - 2557 1 รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977)

707 มรดกอยุธยา กิตติ โล่ห์เพชรัตน์ 2557 1 ก้าวแรก

708 มัดย้อม เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์ 2557 1 บรรณิก

709 มัสยิดในกรุงเทพฯ อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี 2557 1 มติชน

710 เมนูของทอด อะมัวร์, เชรี 2557 1 ณ ดา ส านักพิมพ์

711 เมนูเด็ดเปิดร้านก๋วยเต๋ียว - 2557 1 แม่บ้าน

712 เมนูท้ายบ้าน'รงค์ วงษ์สวรรค์ สุมาลี วงษ์สวรรค์ 2557 1 อมรินทร์ Cuisine

713 เมนูนานาชาติ สมมาตร์ บุนนาค 2557 1 อมรินทร์ CUISINE

714 เมนูปาร์ต้ี สวรส พิมพ์พรรณ 2557 1 ณ ดา ส านักพิมพ์

715 เมนูหวานเย็น อะมัวร์, เชรี 2557 1 ณ ดา ส านักพิมพ์

716 เมนูอร่อยเพ่ิมภูมิต้านโรค ปอ ชุมจันทร์ 2557 1 อมรินทร์ CUISINE

717 เม่ือคิดให้ดีโลกน้ีตลาด จิราภรณ์ วิหวา 2557 1 บัน

718 เยือนถ่ินแผ่นดินพุทธบังกลาเทศ นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว. 2557 1 ศยาม

719 ระเบียงสวนระเบียงสวย อรัญญา ทองโอ 2557 1 ณ ดา

720 ราชอาณาจักรลาว บุญช่วย ศรีสวัสด์ิ. 2557 2 ศยาม

721 เร่ืองส่ือสาร-การท่องเท่ียว กาญจนา แก้วเทพ. 2557 1 ภาพพิมพ์

722 ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 2557 2 โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

723 ลุยตลาดค้าส่งกวางโจว : ฉบับแม่ค้าพาทัวร์ China ภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์. 2557 1 D+plus

724 เลาะร้ัวชมวัง โกสินทร์ ธตนประเสริฐ 2557 1 ยิปซี

725 วังสวนดุสิต บัณฑิต จุลาสัย. 2557 3 มติชน

726 เวียดนาม แผ่นดินหลังสงครามในความงามและความหมาย ประชาคม ลุนาชัย. 2557 2 อินสปายร์



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 34    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

727 ศาสตร์ ศิลป์ ถ่ินเลใต้ สาวิตร พงศ์วัชร์ 2557 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

728 ศิลปะเขมร รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง 2557 2 มติชน

729 ศิลปะพม่า ศักด์ิชัย สายสิงห์ 2557 1 มติชน

730 ศิลปะลาว ประภัสสร์ ชูวิเชียร 2557 1 มติชน

731 ศิลปะเวียดและจาม อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช. 2557 2 มติชน

732 สนทนาภาษาจีนแบบเร่งรัดอาหารและเคร่ืองด่ืม - 2557 1 แมนดาริน เอดูเคช่ัน

733 สนทนาภาษาอังกฤษ ฉบับทัวร์รอบโลก - 2557 1 อินทรีย์

734 สมุดภาพท่ีระลึกการเสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต… - 2557 1 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี กระทรวงฯ

735 สร้างสรรค์ดอกไม้ด้วยไหมพรม เศรษฐพงศ์ อัปมะเย 2557 1 วาดศิลป์

736 สรุปรายงานวิจัยการศึกษาอุปสงค์ของนักท่องเท่ียวชาวตะวันออกกลางเพ่ือการ... - 2557 1 ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม

737 สามชุก-นครปฐม-ล าปาง-เชียงใหม่-น่าน-ญ่ีปุ่น เอนก นาวิกมูล. 2557 1 แสงดาว

738 สารพันขนมไทย ธนศักด์ิ ต้ังทองจิตร 2557 1 เพชรประกาย

739 ส ารับ 4 ขวัญทิพย์ เทวกุล, ม.ล. 2557 1 ศรีสารา

740 สุโขทัย ถ่ินนางนพมาศอภิวาทพ่อขุน ณภัทร ทองแย้ม 2557 1 วาดศิลป์

741 สุดยอดเมนูปลาน่ากิน! - 2557 1 มายิก

742 หนังสือน าชมโบราณสถานท่ีส าคัญในเขตพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา... พรทิพย์ พันธุโกวิท. 2557 1 กรมศิลปากร

743 หมายเหตุต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ประมวลเหตุการณ์เม่ือแรกสถาปนากรุงเทพฯ เกริกฤทธ์ิ เช้ือมงคล 2557 1 สยามความรู้

744 หรรษาอาเซียน ธีรภาพ โลหิตกุล. 2557 1 มติชน

745 หรอยอย่างแรง อร่อยอ่ิมริมฝ่ังอันดามัน สุทัศน์ ศุกลรัตนเมธี 2557 1 ตู้กับข้าว

746 อยุธยาท่ีไม่คุ้นเคย ปวัตร์ นวะมะรัตน 2557 1 มติชน

747 อร๊อย อร่อย : ท่ีระลึกครบ 80 ปี ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ 14 ตุลาคม 2557 - 2557 1 บริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน)

748 อร่อยแน่แม้รับประทานมังสวิรัติ พัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์ 2557 1 แม่บ้าน
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

749 อาเซียนต้องรู้ : วัฒนธรรมและประเพณีท่ีส าคัญ - 2557 1 แพรธรรม

750 อาหารเจ อ.อรุณพัฒน์ 2557 1 ณ ดา ส านักพิมพ์

751 อ่ิมอกอ่ิมใจ รัตมา พงศ์พนรัตน์ 2557 1 โพลก้าดอต

752 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยอย่างย่ังยืน. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

753 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยอย่างย่ังยืน. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

754 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ. หน่วยท่ี 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

755 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ. หน่วยท่ี 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

756 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

757 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

758 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้พ้ืนฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเท่ียวอาเซียน. หน่วยท่ี 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

759 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้พ้ืนฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเท่ียวอาเซียน. หน่วยท่ี 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

760 เอเชียใต้ พระเจ้าไม่หลงลืม แผ่นดินไม่เลือนราง วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์. 2557 1 ยิบซี กรุ๊ป

761 ไอเดียจากบล็อกพลาสติกและบล็อกไม้ ทินกร เกล้ียงไธสง 2557 1 วาดศิลป์

762 100 มรดกโลก ศุภลักษณ์ สนธิชัย. 2556 1 อทิตตา พร้ินต้ิง (ประเทศไทย)

763 100 เมืองสวยในเอเชีย กาญจนา หงษ์ทอง. 2556 1 อมรินทร์ท่องโลก

764 100 เร่ืองน่ารู้ในกัมพูชา ศานติ ภักดีค า. 2556 1 อมรินทร์คอมมิกส์

765 100 เร่ืองน่ารู้ในบรูไน อาภาพรรณ สีหิรัญวงศ์ 2556 1 อมรินทร์

766 100 เร่ืองน่ารู้ในฟิลิปปินส์ อังคณา ทองพูล 2556 1 อมรินทร์

767 100 เร่ืองน่ารู้ในเมียนมาร์ ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ 2556 1 อมรินทร์

768 100 เร่ืองน่ารู้ในลาว ขนิษฐา โตเล้ียง 2556 1 อมรินทร์

769 100 เร่ืองน่ารู้ในเวียดนาม สุกัญญา มกราวุธ 2556 1 อมรินทร์

770 100 เร่ืองน่ารู้ในสิงคโปร์ อิสราพร โพธิ 2556 1 อมรินทร์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

771 100 เร่ืองน่ารู้ในอินโดนีเซี ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ 2556 1 อมรินทร์คอมมิกส์

772 12 เส้นทางท่องเท่ียวธรรมะรักษาใจ รณยุทธ์ จิตรดอน 2556 2 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

773 30 สถานท่ีอัศจรรย์ของโลกท่ีต้องสัมผัสก่อนส้ินลม ดวงธิดา ราเมศวร์ 2556 1 แพรธรรม

774 50 ร้านอร่อยโดนใจไลฟ์สไตล์คนนอนดึก - 2556 1 EDTguide.com

775 50 สุดยอดแหล่งท่องเท่ียว 10 ประเทศอาเซียน ชาธร สิทธิเคหภาค 2556 3 บ้านพระอาทิตย์

776 60 เมนูง่ายสไตล์เถ่าช่ิว สุทัศน์ ศุกลรัตนเมธี 2556 1 ตู้กับข้าว

777 70 ร้านขนมอร่อยจาก 13 ตลาดดัง อุดมศักด์ิ หุ่นพยนต์ 2556 1 อมรินทร์ Cousine

778 80 วันรอบโลกกับไม้เท้าพเนจร ธเนศ จันทร์นวล 2556 1 อทิตตา พับลิเคช่ัน

779 Buffet non stop ชวนชิม อ่ิมไม่อ้ัน บีวาว แฟมิล่ี 2556 1 บีวาว

780 Cooking for guest อุบลรัตน์ ช่อธีระพฤกษ์ 2556 1 อมรินทร์ CUISINE

781 Decoupage Plus+ กิติยา เสริมศักด์ิสกุล 2556 1 บ้านและสวน

782 Diy & Eco living : 22 ไอเดียท าของแต่งบ้านเก๋ๆกรีนๆ ศักด์ิชัย ศรีวัฒนาปิติกุล. 2556 1 อมรินทร์ How-To

783 EDT TOP 10 : รวม 300 สถานท่ีกิน ด่ืม เท่ียวยอดนิยม 2013-2014 - 2556 1 EDT guide.com

784 Enjoy breakfast พลอย จริยะเวช. 2556 1 ทาเลนต์ วัน

785 Grill & BBQ ป้ิงย่างและบาร์บีคิว สุทิชา เหวียนระวี 2556 1 อมรินทร์ CUISINE

786 Modern สเต๊กปลา ชรินรัตน์ จริงจิตร 2556 1 แสงแดด

787 My little happiness in Thailand : 100 เร่ืองความสุขเล็กๆ ในเมืองไทย มนทิรา จูฑะพุทธิ. 2556 1 สามสี

788 No Bake Dessert ขนมไม่อบ 2 วราภา (สัตยบุตร) ปองเงิน 2556 1 อมรินทร์ CUISINE

789 Roll cake จุนโกะ, ฟุคุดะ 2556 1 อมรินทร์ CUISINE

790 SME แก้จนรวยด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ อัครเดช เก่งการค้า 2556 1 SME แก้จน บุ๊ค

791 Survivor อาเซียน : สิบภาษาง่ายๆของอาเซียนส่ือสารกับคนในอาเซียนได้ทุกชาติ - 2556 2 อมรินทร์

792 Tourism talk : Special issues การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

793 Travel photography bible ซาง, เควียนล่ี. 2556 1 ไอดีซี พรีเมียร์

794 กระเป๋าถักสไตล์วินเทจ - 2556 1 แม่บ้าน

795 กรุงเทพฯ กรุงธนฯ มีภูมิสถาน ช่ือบ้านนามเมือง รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล 2556 1 ดรีม แคทเชอร์

796 กรุงเทพฯ น่ารู้. ตอนถนนประวัติศาสตร์ มณฑล ประภากรเกียรติ 2556 1 มติชน

797 กรุงเทพฯ น่ารู้. ตอนย่านเก่าเล่ากรุง ชลธร วงศ์รัศมี 2556 1 มติชน

798 กรุงเทพฯ น่ารู้. ตอนล าคลอง มณฑล ประภากรเกียรติ 2556 1 มติชน

799 กรุงเทพฯ น่ารู้. ตอนวัดและวัง ศิวพงศ์ สีเสียดงาม 2556 1 มติชน

800 กัมพูชา สุภฤกษ์ บุญกอง. 2556 1 สกายบุ๊กส์

801 การจัดการการบริการ กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. 2556 1 กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์

802 การเดินทางของมาร์โค โปโล คอมรอฟฟ์, มานูเอล 2556 1 ยิปซี ส านักพิมพ์

803 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ธนกฤต ภัทร์ธราธร 2556 1 องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษฯ

804 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์. 2556 1 องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษฯ

805 การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเท่ียว ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. 2556 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

806 การออกแบบลวดลาย ชูศักด์ิ ไทพาณิชย์ 2556 1 วาดศิลป์

807 ก้าวหน้า ก้าวไกล ไปกับอาเซียน ณาตยา ฉาบนาค. 2556 1 เอส.พี.ซี.บุ๊คส์

808 กินแหลกอร่อย 500 ร้านเด็ด : ท่ัวกรุงเทพฯ และปริมณฑล - 2556 1 D+Plus

809 เก่งจีนอินเทรนด์ ตอนพูดจีนได้เท่ียวไหนก็สนุก ชานนท์ ทองชัยประสิทธ์ิ 2556 1 สามลดา

810 เกาะสมุย-สงขลา-ระโนด-กระทุ่มแบน เอนก นาวิกมูล. 2556 1 แสงดาว

811 แกงไทย : ต าราอาหารแกงฉบับสมบูรณ์ท่ีสุด 80 สูตรท่ัวไทยพร้อมภาพข้ันตอนการ... ญดา ศรีเงินยวง 2556 1 แสงแดด

812 แกะสลักดอกไม้ประดับแจกัน วิภาวัน จุลยา 2556 1 เพชรประกาย

813 โกเคียวริ รอยย่ าบนหิมาลัย ทรงยศ กมลทวิกุล 2556 1 บริษัท ออน อาร์ต ครีเอช่ัน จ ากัด

814 ขนม 2 ชาลี 2556 2 ศรีสารา
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

815 ขนมเป๊ียะ ขนมไหว้พระจันทร์ ขนมบัวหิมะ ขายดี - 2556 1 แม่บ้าน

816 ขนมหวานไทย อภิญญา มานะโรจน์ 2556 1 แม่บ้าน

817 ของฝากเด็ด 77 จังหวัด - 2556 1 มติชน

818 คติสัญลักษณ์และการออกแบบวัดอรุณราชวราราม ชาตรี ประกิตนนทการ. 2556 1 อมรินทร์

819 ความเข้าใจในจิตรกรรมไทยประเพณี เน้ืออ่อน ขรัวทองเขียว 2556 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

820 ความเป็นมาของค าสยาม, ไทย ลาว และขอบและลักษณะทางสังคมของช่ือชนชาติ จิตร ภูมิศักด์ิ. 2556 1 ศยาม

821 ความฝันท่ีม่ันสุดท้าย น้ิวกลม 2556 1 KOOB

822 ความรู้ท่ัวไปทางการบัญชีเพ่ือการท่องเท่ียวและการโรงแรม ธันยกร จันทร์สาส์น 2556 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

823 ควิลต์ได้ทุกท่ี ทุกเวลา วากายามา, มาซาโกะ 2556 1 บ้านและสวน

824 ควิลต์สไตล์ฮาวาย ของเคธี นากาจิมา นากาจิมา, เคที 2556 1 บ้านและสวน

825 คองเซียร์จมือโปรไฮโซสุดแสบ ฟาซิโอ, ไมเคิล 2556 1 มติชน

826 คุณรู้ไหม...ลูกค้าต้องการอะไรจากคุณ อดิศักด์ิ สุวิทวัส 2556 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

827 คูคลองส าคัญของไทย จากวันวานสู่วันน้ี อ.อุฬาร 2556 1 แม็คเอ็ดดูเคช่ัน

828 คู่มือเข้าครัวท าอาหารถวายพระ ศรีสมร คงพันธ์ุ. 2556 1 ส.ส.ส.ส.

829 คู่มือท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง วสา สุทธิพิบูลย์. 2556 2 ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ

830 คู่มือท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติผาแต้ม - 2556 1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่าและพันธ์ุพืช

831 คู่มือท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง วสา สุทธิพิบูลย์. 2556 2 ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ

832 คู่มือเท่ียวตามใจชอบญ่ีปุ่น : คันไซ Anisa & kongphum 2556 1 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

833 คู่มือเท่ียวตามใจชอบสิงคโปร์ (ปรับปรุง 2013) Supermod 2556 1 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

834 คู่มือเท่ียวตามใจชอบฮ่องกง (ปรับปรุง 2014) - 2556 1 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

835 คู่มือนักเดินทางนิวซีแลนด์ ชาธร โชคภัทระ 2556 2 อทิตตา พับลิเคช่ัน

836 คู่มือนักเดินทางเมียนมาร์ ณัฐกานต์ ศรีสุทัศน์ 2556 1 อทิตตา พับลิเคช่ัน
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

837 คู่มือนักเดินทางสิงคโปร์ - 2556 1 บริษัท อทิตตา พับลิเคช่ัน

838 คู่มือนักเดินทางอิตาลี หม่ีหุ้น 2556 1 อทิตตา พับลิเคช่ัน

839 คู่มือนักเดินทางอินโดนีเซีย - 2556 1 อทิตตา พับลิเคช่ัน

840 คู่มือนักเดินทางอียิปต์ ศุภลักษณ์ สนธิชัย 2556 1 อทิตตา พับลิเคช่ัน

841 คู่มือนักเดินทางโอกินาวา ชาธร โชคภัทระ 2556 1 อทิตตา พับลิเคช่ัน

842 เคล็ดไม่ลับ สูตร 5 น้ า 'สลัดไฮโซ' สิรีสุรีนันท์ จงศิริกุล 2556 1 พีเพิลมีเดีย

843 เคล็ดลับข้าวขาหมู ร้าน'เหลา' สนามเป้า ธนาชัย เหมอยู่สุข 2556 1 พีเพิลมีเดีย

844 โคเปนเฮเกน : คู่มือเท่ียวเดนมาร์กด้วยตัวเอง พิมาย เลิศและ 2556 1 วงกลม

845 ฅนข่ีเสือ 3 : ท่องแดนมหาเจดีย์เพ่ือนบ้านท่ีไม่เคยรู้จัก วัชระ หล่ิวพงศ์สวัสด์ิ 2556 2 พิมพ์บูรพา

846 ฅนเฒ่าเล่าเร่ือง...เมืองสงขลา : สีสันวันวานย่านเมืองเก่า - 2556 1 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

847 งานควิลต์ช่อดอกไม้ของ โยโกะ ไซโตะ ไซโตะ, โยโกะ 2556 1 บ้านและสวน

848 งานปักผ้าแบบสามมิติของอังกฤษ : สตัมป์เวิร์คลายพฤกษาสมุนไพรและดอกไม้ โมริโมโตะ, ซะจิโกะ 2556 1 บ้านและสวน

849 จดหมายเหตุการเดินทางของราล์ฟ ฟิตช - 2556 1 กรมศิลปากร

850 จัดสวน ยุคคล จิตส ารวย 2556 1 เอ็มไอเอส

851 จานผัดท ายังไงให้อร่อย Cnerie Amoure 2556 1 ณ ดา

852 จานสนุกของคุณหนู อรุโณทัย อัศวนนท์ ทซึดะ 2556 1 แสงแดด

853 จานอร่อยธัญพืช - 2556 1 อมรินทร์ Cousine

854 จ าเป็นต้องพูดได้เม่ือไปเท่ียว Chinese edition นีน่า กัว 2556 1 Book Caff

855 จ าเป็นต้องพูดได้เม่ือไปเท่ียว Korean editio ภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ 2556 1 Book Caff

856 จิตรกรรมฝาผนังวัดดุสิดาราม อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์. 2556 1 เมืองโบราณ

857 จิตวิทยาการบริการ จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ 2556 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

858 เจ็ดมิติแห่งความมหัศจรรย์ ณ แดนอาทิตย์อุทัย (ภาคท่ึหน่ึง) อริยา กีรติชีวัน. 2556 2 บริษัท ส.เอเซียเพรส (1989) จ ากัด
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 40    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

859 เจาะลึกเซ่ียเหมิน : ค้าเอง เรียนเอง เท่ียวเอง ชุติมา อริยะวัตรกุล 2556 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

860 ชวนกันปรุงช่วยกันชิม. เล่มท่ี 3 : คู่มือกินเพ่ือวิถีสีเขียว นุชนาฎ ศิริชยาพร 2556 1 สวนเงินมีมา

861 ช่างเลือกช่างกิน : คู่มือกินเพ่ือวิถีสีเขียว เล่ม 2 ภาศานต์ 2556 1 สวนเงินมีมา

862 ชิมช๊อปแชะแชร์@หัวหิน นายรอบรู้ 2556 2 สารคดี

863 ญ่ีปุ่น(เท่ียว)ก่ีคร้ังก็ยังไม่พอ! มิสเตอร์พาสปอร์ต 2556 1 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

864 ญ่ีปุ่นเท่ียวไม่ง้อไกด์ไปไม่ง้อทัวร์โตเกียวและเมืองโดยรอบ พงศกร ประทุมวงษ์ 2556 1 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

865 เดซาโตะ ปรางแก้ว บัณฑรรุ่งโรจน์ 2556 1 แสงแดด

866 ได้เวลาเท่ียวไต้หวัน เพชร ปฏิยุทธ 2556 1 ฟอร์เวิร์ด

867 ตะลุยป่าสูงทุ่งใหญ่นเรศวร บุหลัน รันตี 2556 1 บ้านหนังสือ

868 ตามรอยเสด็จประพาสไทรโยค วรวุธ สุวรรณฤทธ์ิ. 2556 2 แสงดาว

869 ตามรอยเสด็จพระผ่านฟ้า เปิดพระราชมรรคาสู่เอเชีย. เล่ม 1 เผ่าทอง ทองเจือ, 2499- 2556 1 ธนาคารกรุงเทพ

870 ตามรอยเสด็จพระผ่านฟ้า เปิดพระราชมรรคาสู่เอเชีย. เล่ม 2 เผ่าทอง ทองเจือ, 2499- 2556 1 ธนาคารกรุงเทพ

871 ต านานการสร้างกรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมรของชาวสยาม กิตติ โล่ห์เพชรัตน์ 2556 1 ก้าวแรก

872 ต่ิมซ าห้องแถวเป็นอาชีพ - 2556 1 แสงแดด

873 เตรียมรับ ขยับรุก ทุกวัย ไทย-อาเซียน ปิติ ศรีแสงนาม 2556 3 บ้านพระอาทิตย์

874 โตเกียวหม่ าๆ ทะกะฮะชิ, มิกิ 2556 1 อมรินทร์ท่องโลก

875 ถ่ายภาพท่องเท่ียว - 2556 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

876 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : กรุงเทพมหานคร - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

877 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : กาญจนบุรี - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

878 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : จันทบุรี - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

879 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : ฉะเชิงเทรา - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

880 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : ชลบุรี - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 41    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

881 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : ชัยนาท - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

882 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : ตราด - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

883 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : นครนายก - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

884 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : นครปฐม - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

885 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : นนทบุรี - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

886 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : ปทุมธานี - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

887 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : ประจวบคีรีขันธ์ - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

888 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : ปราจีนบุรี - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

889 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : พระนครศรีอยุธยา - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

890 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : เพชรบุรี - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

891 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : ภูมินิเวศ โบราณคดี... - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

892 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : ระยอง - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

893 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : ราชบุรี - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

894 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : ลพบุรี - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

895 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : สมุทรปราการ - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

896 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : สมุทรสงคราม - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

897 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : สมุทรสาคร - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

898 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : สระแก้ว - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

899 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : สระบุรี - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

900 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : สิงห์บุรี - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

901 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : สุพรรณบุรี - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

902 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : อ่างทอง - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 42    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

903 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคใต้ : กระบ่ี - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

904 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคใต้ : ชุมพร - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

905 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคใต้ : ตรัง - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

906 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคใต้ : นครศรีธรรมราช - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

907 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคใต้ : นราธิวาส - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

908 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคใต้ : ปัตตานี - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

909 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคใต้ : พังงา - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

910 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคใต้ : พัทลุง - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

911 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคใต้ : ภูเก็ต - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

912 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคใต้ : ภูมินิเวศ. โบราณคดีและประวัติศาสตร์... - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

913 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคใต้ : ยะลา - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

914 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคใต้ : ระนอง - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

915 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคใต้ : สงขลา - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

916 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคใต้ : สตูล - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

917 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคใต้ : สุราษฎร์ธานี - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

918 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคเหนือ - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

919 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคเหนือ : ก าแพงเพชร - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

920 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคเหนือ : เชียงราย - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

921 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคเหนือ : เชียงใหม่ - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

922 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคเหนือ : ตาก - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

923 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคเหนือ : นครสวรรค์ - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

924 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคเหนือ : น่าน - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 43    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

925 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคเหนือ : พะเยา - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

926 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคเหนือ : พิจิตร - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

927 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคเหนือ : พิษณุโลก - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

928 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคเหนือ : เพชรบูรณ์ - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

929 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคเหนือ : แพร่ - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

930 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

931 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคเหนือ : ล าปาง - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

932 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคเหนือ : ล าพูน - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

933 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคเหนือ : สุโขทัย - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

934 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคเหนือ : อุตรดิตถ์ - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

935 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยชุดภาคเหนือ : อุทัยธานี - 2556 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

936 ทอง : ความรุ่งโรจน์เรืองรองของกรุงศรีอยุธยา - 2556 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

937 ทันโลกอาเซียน กาย เบญจ์ 2556 1 อักษรคิดส์

938 ท่ีสุดของอาเซียน สุกัญญา มกราวุธ 2556 2 อมรินทร์

939 ทุ่งนา ป่าสน คนดอย - 2556 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

940 เท่ียว 10 เส้นทางวัฒนธรรมท่องประวัติศาสตร์ - 2556 1 มติชน

941 เท่ียวเกาะทะเลใต้อินโดนีเซีย K.m.p. 2556 1 วงกลม

942 เท่ียวเชียงใหม่ : ฉบับสมบูรณ์ พจนกุล ชาญวานิชบริการ 2556 1 ธิงค์ บียอนด์

943 เท่ียวพม่า ฉบับต้อนรับ AEC - 2556 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

944 เท่ียวไม่ง้อทัวร์ตีต๋ัวตะลุยนิวซีแลนด์ (เกาะเหนือ-เกาะใต้) วโรดม นิมมานเหมินท์ 2556 2 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

945 เท่ียวไม่ง้อทัวร์ตีต๋ัวตะลุยพม่า แมนต้า 2556 2 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

946 เท่ียวล่าสุดเกาหลี - 2556 1 ทิงค์เน็ต
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

947 เท่ียวล่าสุดโตเกียว โยโกฮาม่า - 2556 1 ทิงค์เน็ต

948 เท่ียวล่าสุดสิงคโปร์ - 2556 1 ทิงค์เน็ต

949 เท่ียวล่าสุดฮ่องกง มาเก๊า - 2556 1 ทิงค์เน็ต

950 เท่ียวหัวหิน ฉบับสมบูรณ์ พู่กันต์ 2556 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

951 นครพนมมาจากไหน? สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2556 1 แม่ค าผาง

952 น้ าผักและผลไม้สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ กุลพีร์ พรมงคลกุล 2556 1 มายิก

953 บรูไน กวิตา ถนอมงาม 2556 1 สกายบุ๊กส์

954 บันทึกพุกามประเทศ นฤนารท พระปัญญา, 2516- 2556 1 ศยาม

955 บ้านบ้าน ภัทรสิริ อภิชิต 2556 2 บ้านและสวน

956 บิน-ที-ละ-หลา บินหลา สันกาลาคีรี. 2556 2 ไรท์เตอร์

957 ประวัติศาสตร์ 10 ประเทศอาเซียน วงเดือน ทองเจียว 2556 1 แสงดาว

958 ประวัติศาสตร์ท่องเท่ียวไปตามทาง (แล้วเราก็รอวัน) อภิชาติ จันทร์แดง. 2556 2 โรงพิมพ์ภาพพิมพ์

959 ประวัติศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียวในประเทศไทย อดิศร ศักด์ิสูง 2556 1 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ

960 ประวัติศาสตร์ลาว ฟอกซ์, มาร์ติน สจ๊วต 2556 1 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

961 ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของประเทศไทย 76+1 จังหวัด ดาณุภา ไชยพรธรรม 2556 1 แพรธรรม

962 ประวัติศาสตร์สิงคโปร์ อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์. 2556 2 เมืองโบราณ

963 ประวัติศาสตร์อเมริกา อนันตชัย จินดาวัฒน์ 2556 1 ยิปซี

964 ประสบการณ์ชีวิต Work & Travel Wow เป-ย่า 2556 1 Dดี

965 ปรุงรัก ปารีส บาร์ด, อลิซาเบธ 2556 1 มติชน

966 เป็ดย่างเงินล้าน อ.ต่ี 2556 1 พีเพิลมีเดีย

967 เปิดตู้กับข้าวอาเซียน อภิรดี มิโดมารุ 2556 1 พาส เอ็ดดูเคช่ัน

968 เปิดประตูท่องเท่ียวอาเซียนเช่ือมโยง 10 ประเทศเป็นหน่ึงเดียว - 2556 1 ปัญญาชน
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

969 เปิดร้านเบเกอร่ี - 2556 1 บลู สกาย บุ๊คส์

970 ไปรษณีย์ชวนชิม : อ่ิมตามตรอกอร่อยตามซอย - 2556 1 EDTguide.com

971 ผ่ากลางยูโรโซน นฤนารท พระปัญญา, 2516- 2556 1 ศยาม

972 ผู้น าทางวัฒนธรรม วลัยลัษณ์ ทรงศิริ 2556 1 มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ุ

973 แผนท่ี 77 จังหวัดเท่ียวท่ัวไทย ข้อมูลล่าสุด ปี 2556 - 2556 2 สารคดี

974 แผนภูมิองค์กรและรายละเอียดการปฏิบัติงานโรงแรมฝ่ายห้องพัก ปรีชา แดงโรจน์. 2556 2 เอส. อาร์. พร้ินต้ิง แมสโปรดักส์

975 พม่า สุภฤกษ์ บุญกอง. 2556 1 สกายบุ๊กส์

976 พม่าตราตรึง พิภพ บุษราคัมวดี. 2556 1 แพรวส านักพิมพ์ท่องโลก

977 พระพุทธรูปส าคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย ศักด์ิชัย สายสิงห์. 2556 1 เมืองโบราณ

978 พระอารามหลวง-กทม รณยุทธ์ จิตรดอน 2556 1 ประชุมช่าง

979 พวกเราต้องรู้เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จักรพงษ์ จีนะวงษ์ 2556 1 ธิงค์ ปียอนด์ บุ๊คส์

980 พักเท่ียวกินช้อป Pattaya เฟ้ียวฟ้าว! ฆโนทัย ชัยอัจฉรา 2556 1 DPLUS

981 พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดท่ีปรับเปล่ียน ศักด์ิชัย สายสิงห์. 2556 1 เมืองโบราณ

982 ฟิลิปปินส์ กฤชกร เพชรนอก 2556 1 สกายบุ๊กส์

983 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานโรงแรมและท่องเท่ียว Lord Bell boys 2556 8 เอ็ดดูเคช่ัน ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย

984 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการท่องเท่ียว ไลฟ์เอบีซี. 2556 1 อินสปายร์

985 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการโรงแรม ไลฟ์เอบีซี. 2556 6 อินสปายร์

986 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจร้านอาหาร ไลฟ์เอบีซี. 2556 6 อินสบายร์

987 ภูฏานตระการตา ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ 2556 1 บ้านพระอาทิตย์

988 มนตราอาเซียน ธีรภาพ โลหิตกุล. 2556 3 มติชน

989 มหัศจรรย์อินเดีย 2 ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์. 2556 1 มติชน

990 มาเลเซีย กวิตา ถนอมงาม 2556 1 สกายบุ๊กส์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

991 มิวเซียมสยาม : บ้านเกลอ เฮือนเส่ียว พาเท่ียวพิพิธภัณฑ์ รุ่น 3 - 2556 3 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

992 มือใหม่จัดสวนระเบียงและดาดฟ้า ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ 2556 1 บ้านและสวน อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง,

993 มือใหม่จัดสวนอังกฤษ Little tree 2556 1 บ้านและสวน อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

994 มุ่งมาด...อยากเป็น แอร์โฮสเตส วรารักษ์ สู่โนนทอง 2556 1 busy-day

995 เมนูปลายอดนิยม - 2556 1 แสงแดด

996 เมนูหมูอร่อยถูกใจ - 2556 1 แสงแดด

997 เมืองไทย สุภฤกษ์ บุญกอง. 2556 1 สกายบุ๊กส์

998 เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง : รายงานการศึกษาศักยภาพสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 - 2556 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

999 เมืองหนองหารหลวง และภูพานมหาวนาสี ศรีศักร วัลลิโภดม, 1938- 2556 1 มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ุ

1000 ยลญวน เวียดนามในสายตานักการทูต พิษณุ จันทร์วิทัน. 2556 1 สถาพรบุ๊คส์

1001 ยูนนาน...กาลคร้ังหน่ึง อาณิก ศุระศรางค์ 2556 1 เบลส โอเวอร์

1002 เย็บร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตอง ณภัทร ทองแย้ม 2556 2 วาดศิลป์

1003 เยาวราช On Tour เก๋า เก๋ เท่ อร่อย บีวาว แฟมิล่ี 2556 1 บีวาว

1004 เยือนถ่ินอินเดีย โกวิท ต้ังตรงจิตร. 2556 2 พิมพ์ค า

1005 รวมสุดยอดสถานท่ี กิน ด่ืม เท่ียว โดนใจ 30 bloggers - 2556 1 EDTguide.com

1006 รวยด้วยธุรกิจท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีใครๆก็ท าได้ง่ายๆ เกษตร ใจดี 2556 1 ธิงค์ บียอนด์

1007 รอบรู้ 365 วัน โกสินทร์ รตนประเสริฐ 2556 2 นานา

1008 รอบรู้ท่ัวไทย โกสินทร์ รตนประเสริฐ 2556 2 นานา

1009 รอบรู้รอบโลก โกสินทร์ รตนประเสริฐ 2556 2 นานา

1010 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม อัศวิน แสงพิกุล 2556 2 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1011 รักและรักษ์บางกอกน้อย ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์ 2556 1 โรงพิมพ์วัฒนาพานิช

1012 ราชาสถาน วันฉัตร ชินสุวาเทย์ 2556 1 บันลือบุ๊คส์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1013 ริบบ้ินเหรียญโปรยทาน วิมลทิพย์ อุยเหินนภา 2556 1 วี พลัส กรุ๊ป (ไทยแลนด์)

1014 รู้จักอาเซียนและประเทศท่ัวโลก - 2556 1 ดวงกมลพับลิชช่ิง

1015 รูปยาตราภาพทัศนาจร เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2556 1 ไซเบอร์พร้ินท์กรุ๊ป

1016 รู้ภาษาเกาหลี ฉบับพูด กิน เท่ียว กนกรัตน์ ชุมสายใจ 2556 1 Life Balance

1017 รู้รอบรอบรู้สู่"ประชาคมอาเซียน" ทักษิณา ณ ตะก่ัวทุ่ง. 2556 2 นครสาส์น

1018 เรียนรู้เพ่ือนบ้านอาเซียน - 2556 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1019 ลมหายใจเดินทาง ออน-อาร์ต 2556 1 ออน อาร์ต ครีเอช่ัน

1020 ลาว สุภฤกษ์ บุญกอง. 2556 1 สกายบุ๊กส์

1021 เลห์ ลาดักห์ - 2556 1 บันลือบุ๊คส์

1022 วะฟู พาซุต้า พาสต้าญ่ีปุ่น - 2556 1 แสงแดด

1023 วัฒนธรรมนานาประเทศโลกตะลึง กึน-กี, คิม 2556 2 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1024 วัฒนธรรมอาหารไทย : ภาคกลาง - 2556 1 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

1025 วัฒนธรรมอาหารไทย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - 2556 1 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

1026 วัฒนธรรมอาหารไทย : ภาคใต้ - 2556 1 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

1027 วัฒนธรรมอาหารไทย : ภาคเหนือ - 2556 1 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

1028 วัฒนธรรมอีสาน : 100 ปี ชาตกาล ค าดี สาระผล อรอนงค์ สาระผล 2556 1 โรงพิมพ์พระธรรมขันต์

1029 วิถีแห่งชา จรินพร ตันติกิจศิริวงศ์ 2556 2 Feel good

1030 เวียดนาม สุภฤกษ์ บุญกอง. 2556 1 สกายบุ๊กส์

1031 ศิลปะลพบุรีและศิลปะทวาราวดีในประเทศไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบศิลปะเขมรใน... สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์. 2556 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1032 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการท่องเท่ียว - 2556 1 สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

1033 สตอร่ีควิลต์ ทาคาฮาระ, ยุคาริ 2556 2 บ้านและสวน

1034 สเต๊กห้องแถวเป็นอาชีพ - 2556 1 แสงแดด
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1035 สนทนาภาษาจีนแบบเร่งรัดการโรงแรม - 2556 3 เพชรประกาย

1036 สวนสวรรค์ของชาวกรุง - 2556 1 ส านัก

1037 สวรรค์ช้ันโตเกียว แอนเดอร์สัน, ทิม 2556 2 มติชน

1038 สองขาพาตะลุยเกาหลี Seoul และรอบโซล ปวีณา มีป้อง 2556 1 โปรวิช่ัน

1039 สองขาพาตะลุยสิงคโปร์ ภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์. 2556 1 โปรวิช่ัน

1040 สามชุกวันน้ี กุลธิดา สืบหล้า 2556 1 คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์

1041 สิงคโปร์ กฤชกร เพชรนอก 2556 1 สกายบุ๊กส์

1042 สืบสานต านานอาหารแต้จ๋ิว สุทัศน์ ศุกลรัตนเมธี 2556 2 ตู้กับข้าว

1043 สูตรค๊อกเทลสร้างตัว สมพงษ์ บุญศรี 2556 1 Paega

1044 สูตรเด็ดจานย า - 2556 1 แสงแดด

1045 เสน่ห์ย่านเก่า : เร่ืองราวรักษ์ย่านเก่าจากญ่ีปุ่น พีธากร ศรีบุตรวงษ์. 2556 2 บางกอกฟอร่ัม

1046 หยุนหนาน เมืองมหัศจรรย์ ว. วชิรเมธี. 2556 2 Do It Now Publishing

1047 หร๊อยข๋าดอาห๊ารใต้ ครัวหนังตะลุง - 2556 1 พีเพิลมีเดีย

1048 หลังอาน บินหลา สันกาลาคีรี. 2556 2 ไรท์เตอร์

1049 ห้ิวตะกร้าตามหาผักบ้านบ้าน : คู่มือกินเพ่ือวิถีสีเขียว. เล่มท่ี 1 อัญญรัตน์ อ่อนสุทธิ 2556 2 สวนเงินมีมา

1050 เหยียบย่างจางเจียเจ้ีย : ฮ่องกง เซินเจ้ิน กวางเจา จางเจียเจ้ีย เฟ่ิงหวง ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ 2556 1 บ้านพระอาทิตย์

1051 อะแลสกา ใครว่าหนาว เลนด์, ฮีทเธอร์ 2556 1 มติชน

1052 อ่างขาง แดนมหัศจรรย์ ภัทร ต้ังจิตยินดี 2556 2 อี-มาร์เก็ตต้ิง เวนิว

1053 อาเซียน : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวเธอร์บี, โดนัลด์ อี. 2556 13 แสงดาว

1054 อาเซียน ควรไม่ควร ทสมล ชนาดิศัย 2556 1 อมรินทร์

1055 อาเซียน ควรไม่ควร ทสมล ชนาดิศัย 2556 1 อมรินทร์

1056 อาเซียนจากมิติวรรณกรรม : อดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์ - 2556 2 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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1057 อาเซียนเรียนลัด - 2556 1 สามลดาการพิมพ์

1058 อารยธรรมตะวันออก : อารยธรรมอินเดีย สุริยา รัตนกุล, คุณหญิง. 2556 3 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

1059 อาริงาโตะ คุกก้ิง กษมะสักก์ จุลรัตน์ 2556 1 Dดี

1060 อาหารเจสร้างตัว ชัยลภัส จารุณาคร 2556 1 Paega Publishing

1061 อาหารไทยประยุกต์ - 2556 1 อมรินทร์ CUISINE

1062 อาหารว่างแสนอร่อย - 2556 1 แสงแดด

1063 อินไซด์เจแปน ปรียา อิงคาภิรมย์. 2556 2 อมรินทร์ How-To

1064 อินเดีย : อารยธรรมย่ิงใหญ่แต่โบราณแห่งอาเซียใต้ ดวงธิดา ราเมศวร์ 2556 1 แพรธรรม ส านักพิมพ์

1065 อินโดนีเซีย กฤชกร เพชรนอก 2556 1 สกายบุ๊กส์

1066 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา 2556 2 ธรรมสาร

1067 อุทยานแห่งชาติ ใต้ร่มพระบารมีจักรีภูมิพล - 2556 2 ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งฯ

1068 เอกสารประกอบการสอนน้ าพริกและเคร่ืองจ้ิม ราตรี เมฆวิลัย 2556 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

1069 โอชาอาเซียน นันทนา ปรมานุศิษฏ์ 2556 4 มติชน

1070 ฮอกไกโด : เล่มเดียวเท่ียวได้ท้ังปี - 2556 1 โปรวิช่ัน

1071 100 Journeys of a lifetime แรงบันดาลใจส าหรับคนรักการเดินทาง - 2555 2 เนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก

1072 100 เมนูหวานร้านอร่อย สิญาพัฒน์ ใจบ้านเอ้ือม 2555 1 โปรวิช่ัน

1073 12 แบบตกแต่งผนังในบ้าน คณาธิป จันทร์เอ่ียม 2555 1 บ้านและสวน

1074 20 ร้านกินกันโรค เจษฎา พาชิม 2555 2 มติชน

1075 40 IDEA กลีบบัวบานกับการเย็บแบบ ศักด์ิ สนสี 2555 2 เศรษฐศิลป์

1076 45 Bangkok's chic hotels ปลิวลม 2555 1 แพรวส านักพิมพ์ท่องโลก

1077 5 สูตรอาหารเส้นสุดอร่อยท าแล้วรวย ประสพโชค ตระกูลแพทย์ 2555 1 พีเพิลมีเดีย

1078 500 เร่ืองน่ารู้ประชาคมอาเซียน วิทยา มิตรศรัทธา 2555 2 เจเนซิส มีเดียคอม
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1079 53 ปีกับการบิน สฤษฎ์ิพร ภิบาลกุล 2555 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1080 67 IDEA พับจับจีบใบตอง เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2555 1 เศรษฐศิลป์

1081 84 เมนูอาหารผู้สูงอายุเพ่ือสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สถาบันฯ 2555 1 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ

1082 All about decoupage เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์ 2555 1 วาดศิลป์

1083 Asean family - 2555 1 บริษัท แฟมิล่ี วีคเอนด์ จ ากัด

1084 Asean stor - 2555 1 บริษัท แฟมิล่ี วีคเอนด์ จ ากัด

1085 Bangkok 230 ปี มหานครหลากชีวิต ราชศักด์ิ นิลศิริ 2555 1 เนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก

1086 Beef Lover : 50 ร้านเน้ืออร่อยท่ีคนรักเน้ือไม่ควรพลาด - 2555 1 EDTguide.com

1087 Best of เชียงใหม่ D+Plus Guide Team. 2555 1 โปรวิช่ัน

1088 Candyman พล ตัณฑเสถียร. 2555 1 เอชดับบลิวเอ็ม

1089 Cook it eazy. ตอนอาหารส าหรับมือใหม่ ปริน จินตพยุงกุล, บรรณาธิการ 2555 1 ไอ.เอส. แพรคติคอล

1090 Decoupage Design ศิลปะการตกแต่งและเทคนิคการสร้างสรรค์งานเดคูพาจ ทัศนีย์ เมธยาภา 2555 1 เพชรการเรือน

1091 France เท่ียวเมืองเล็กจากหุบเขาสู่กลางทุ่ง นวพร เรืองสกุล. 2555 2 โนว์เลจพลัส

1092 go...เรียนกินเท่ียว@New Zealand ศรากุล สุโคตรพรหมมี 2555 1 ทริปเพ้ิล กรุ๊ป

1093 Hello อาเซียน กฤชกร เพชรนอก 2555 2 สกายบุ๊กส์

1094 I Love Bakery & Coffee เมนูหวานร้านอร่อย - 2555 1 D+Plus

1095 I love buffet รวมบุฟเฟ่ต์ 60 ร้านท่ีคุณห้ามพลาดต้องไปโดน - 2555 1 โปรวิช่ัน

1096 Ireland...I'm in love ตะลุยไอร์แลนด์...ดินแดนเจ้าเสน่ห์ บงกชรัตน์ โรจนตรีคูณ 2555 2 แพรว

1097 Mitt hem I Stockholm บ้านแสนสบายสไตล์สตอกโฮล์ม Editions de Paris - 2555 1 บ้านและสวน

1098 Next station...Taiwan ภัทร์ สิทธิการิยกุล 2555 2 พีเพิลมีเดีย

1099 Norway นอร์เวย์ - 2555 2 อทิตตา พับลิเคช่ัน

1100 Places & prices 5 สไตล์น้ าตกท่ัวเมืองไทย - 2555 1 บริษัท เป่ียม จ ากัด
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1101 Places & prices แนะน าท่ีพักราคาประหยัด 2012 ใกล้กรุงและทางทะเล - 2555 1 บริษัท เป่ียม จ ากัด

1102 Places & prices รวมหาดสวยท่ัวไทย อ่าวไทย+อันดามัน - 2555 1 บริษัท เป่ียม จ ากัด

1103 Places & prices โฮมสเตย์น่าเท่ียวน่าพักท่ัวเมืองไทย - 2555 1 บริษัท เป่ียม จ ากัด

1104 Romantic Europe ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ. 2555 1 บ้านพระอาทิตย์

1105 Russia beloved ลุยดงน้ าแข็งไปหาพ่ีหมีขาวท่ี...รัสเซีย สุภาวดี ทิมอรุณ 2555 2 แพรว

1106 Small town big love 2 : Romantic Europe ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ. 2555 1 บ้านพระอาทิตย์

1107 Speak English กันโลด ฉบับตะลอนหมู่ตะลุยเด่ียวเท่ียวรอบโลก Powling, Chris 2555 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1108 Survivor เกาหลี นันนัน 2555 1 อมรินทร์

1109 Survivor เกาหลี นันนัน 2555 1 อมรินทร์

1110 Survivor ฝร่ังเศส นันนัน 2555 2 อมรินทร์

1111 Survivor เยอรมัน หนุงหนิง 2555 1 อมรินทร์

1112 Survivor เยอรมัน หนุงหนิง 2555 1 อมรินทร์

1113 Survivor อิตาลี นานา 2555 2 อมรินทร์

1114 Tea break อาหารว่าง : ท ากินได้ง่ายท าขายได้ดี - 2555 1 ยูโรปา เพรส

1115 Trip เด็ดโดนใจไปไม่มีเบ่ือลาว ชลธิชา เมืองค า 2555 1 กู๊ด บุ๊คส์

1116 Trips Magazine Resorts & hotels guide 2012 แนะน ารีสอร์ทใกล้กรุงและทางทะเล - 2555 1 บริษัท เวิลด์ ทริป จ ากัด

1117 Trips Magazine Resorts & hotels guide 2012 แนะน ารีสอร์ทภาคเหนือ+อีสาน - 2555 1 บริษัท เวิลด์ ทริป จ ากัด

1118 Trips Magazine เท่ียวใกล้กรุง - 2555 1 บริษัท เวิลด์ ทริป จ ากัด

1119 Trips Magazine สุดยอดท่ีเท่ียวในประเทศไทย - 2555 1 บริษัท เวิลด์ ทริป จ ากัด

1120 Ukulele ฉันรักเธอ ตามรอยอูคูเลเล่ สุดขอบฟ้าฮาวาย อัษฎา อาทรไผท 2555 1 Ribbee Ukulele Company

1121 กรอบยุทธศาสตร์ : การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย - 2555 1 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1122 กระเช้าแจกันของขวัญปีใหม่ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล 2555 2 เศรษฐศิลป์
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1123 กระเป๋าเชือกถักโครเชต์ - 2555 1 แม่บ้าน

1124 กระเป๋าผ้า : อเนกประสงค์ ณิชยา รักเกียรติงาม, แปล 2555 1 สถาพรบุ๊คส์

1125 กระเป๋าผ้าใบโปรด Kamakura Swany Swany, Kamakura 2555 1 แมลงปอ

1126 กรุงเทพฯ บนฝ่ังธารแห่งวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร. ส านักวัฒนธรรม กีฬาฯ 2555 3 ร าไทยเพรส

1127 กรุงเทพฯ มาจากไหน สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2555 2 ดรีม แคทเชอร์

1128 ก๋วยเต๋ียวไทย ศิริลักษณ์ รอตยันต์ 2555 1 แสงแดด

1129 ก๋วยเตียวเน้ือ ศิริลักษณ์ รอตยันต์, บรรณาธิการ 2555 1 แสงแดด

1130 ก๋วยเต๋ียวหลอด ก๋วยเต๋ียวลุยสวน เปาะเป๊ียะ - 2555 1 แม่บ้าน

1131 กาญจน์(นะจ๊ะ)บุรี ฆโนทัย ชัยอัจฉรา 2555 2 D+Plus

1132 กาเฟอีนมาเนีย @ เชียงใหม่ พจนกุล ชาญวานิชบริการ 2555 1 ตะวันส่อง

1133 กาแฟของคนอาหรับและอาหารของคนอ่ืน ภาณุ มณีวัฒนกุล. 2555 1 ภาณุ มณีวัฒนกุล

1134 กาแฟเด็ด 77 จังหวัด - 2555 1 มติชน

1135 การแกะ ปอก ห่ัน ผลไม้ ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ 2555 1 วาดศิลป์

1136 การขนส่งเพ่ือการท่องเท่ียว สมยศ วัฒนากมลชัย. 2555 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1137 การจัดการครัวมาตรฐาน นฤมล นันทรักษ์ 2555 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

1138 การจัดการด้านการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา. 2555 4 เฟร์ินข้าหลวง

1139 การจัดสวนถาด : คู่มือนักจัดสวนถาดแบบทันสมัย ธนิตย์ เสนีชัย 2555 1 ดวงกมลพับลิชช่ิง

1140 การบริหารงานส่วนหน้าในสถาบันท่ีพักแรมต่างๆ ขจิต กอบเดช. 2555 1 ซีซี พร้ินต้ิง

1141 การแปรรูปผักและผลไม้ไว้กินนานเพ่ิมรายรับประหยัดรายจ่าย แพรวพรรณ แพรพิไล, บ.ก.เรียบเรียง 2555 2 แพรธรรม

1142 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร นาฏสุดา เชมนะสิริ 2555 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1143 การโรงแรม จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ 2555 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1144 การวางแผนกลยุทธ์การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ส าหรับประเทศไทย สุชาดา ทองอรุณ. 2555 2 -
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1145 การออกแบบห้องครัว กชพงศ์ เลขะกุล 2555 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1146 กาลิเลโอ ผู้ต่อสู้กับความจริงท่ีไม่มีใครยอมรับ สตีล, ฟิลิป 2555 1 แพรวเยาวชน

1147 ก าเนิดและล่มสลายเมืองโบราณเหนือแผ่นดินสยาม : จากอดีตถึงปัจจุบัน-ประวัติศาสตร์... ภาสกร วงศ์ตาวัน 2555 2 ยิปซี

1148 ก าเนิดอารยธรรมโบราณ อนันตชัย จินดาวัฒน์ 2555 1 ยิปซี

1149 กินทุกท่ีมีทุกเร่ือง สุธน สุขพิศิษฐ์ 2555 2 กรุงเทพธุรกิจ

1150 กินเท่ียวตามทางบนเส้นทางรถไฟ ทางยาว 2555 2 Ou tour book

1151 กุ้งอร่อย : ต ารับกุ้งสดท่ีคัดสรรแล้ว ศิริลักษณ์ รอตยันต์, บรรณาธิการ 2555 1 แสงแดด

1152 เกร็ดน่ารู้อาเซียน - 2555 3 สถาพรบุ๊คส์

1153 แกะด้วยรัก : สลักลายสวยด้วยผลไม้กลมๆ บงกชพร บัวผัน 2555 2 เศรษฐศิลป์

1154 แกะปมปริศนาต านานสะท้านโลก อุดร จารุรัตน์. 2555 2 บ้านรัก

1155 ขนมไทย : รวมสูตรขนมไทย 50 สูตร สุปราณี แพรศิริ 2555 1 เอ็มไอเอส

1156 ขนมหวานจีน อมราภรณ์ วงษ์ฟัก 2555 1 แม่บ้าน

1157 ขมร้อนร้อน กฤษกร วงค์กรวุฒิ. 2555 1 Openbooks

1158 ของดีศรีลังกา : คู่มือน าเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ วิเศษ ศรีเชษฐา ... [และคนอ่ืนๆ] 2555 2 สาละพิมพการ

1159 ของเล่นใบจาก อุบลศรี จันทร์สวัสด์ิ 2555 1 สิปประภา

1160 ขอมโบราณ กิตติ โล่ห์เพชรัตน์ 2555 2 ก้าวแรก

1161 ขับรถเท่ียวเสาร์-อาทิตย์ ดูเอท ไดอาร่ี 2555 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

1162 ข้าวแกงเด็ด 77 จังหวัด - 2555 1 มติชน

1163 ข้าวต้มเด็ด 77 จังหวัด กองบรรณาธิการข่าวสด. 2555 2 มติชน

1164 ข้าวไทยโกอินเตอร์ ชุมพล แจ้งไพร 2555 1 โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด

1165 ข้าวไทยไทยปรุง เชฟวิชิต มุกุระ 2555 1 โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด

1166 ข้าวมันไก่ขายดี อภิญญา มานะโรจน์ 2555 1 แม่บ้าน
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1167 เขาใหญ่ใครไปก็รัก บีวาว แฟมิล่ี 2555 1 บีวาว

1168 คนก้นครัว ศรีสรรค์ พรหมหา 2555 1 มติชน

1169 คนละซีกโลก วัธนา บุญยัง. 2555 1 บ้านหนังสือ

1170 ครัวบ้านแม่ ดวงตะวัน โปษยะจินดา 2555 1 พรีมา พับบลิชชิง

1171 ครัวบ้านแม่ ศรีบรรณาการ ทองแถม, ม.ร.ว. 2555 1 พรีมา พับบลิชชิง

1172 ครัวแม่ครัวลูก พิมพ์ใจ คุปตะวินิจ, คุณหญิง 2555 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1173 คลองเก่าเล่าประวัติเมือง กรุงเทพมหานคร. ส านักวัฒนธรรม กีฬาฯ 2555 3 บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคช่ันส์

1174 ควงกล้องท่องโลก เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ 2555 3 ไซเบอร์พร้ินท์

1175 ความเจ๋งมวลรวมประชาชาติกับการเรียกคืนความแข็งแกร่งของญ่ีปุ่น - 2555 1 ลิทเทิลธอทส์

1176 ความรู้เบ้ืองต้นกลุ่มประเทศอาเซียน จี., โจเซฟ เอส. 2555 3 ดวงกมลพับลิชช่ิง

1177 คัมภีร์กาแฟ Coffee bible ฉบับสมบูรณ์ บุญทอง มุ่งสิริขจร 2555 1 ฐานการพิมพ์

1178 คาเฟ่สวีต ภาสกร หลีม, บรรณธิการ 2555 1 แสงแดด

1179 คึกฤทธ์ิกินเจ ทองแถม นาถจ านง. 2555 1 ดอกหญ้า 2000

1180 คุยกับงานช่างไทยโบราณ สันติ เล็กสุขุม. 2555 2 เมืองโบราณ

1181 คู่มือจัดดอกไม้ไหว้พระด้วยตัวเอง - 2555 1 เพอลังอิ พับลิชช่ิง

1182 คู่มือท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นิภาพร ไพศาล 2555 1 ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ

1183 คู่มือท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติเขาสก วสา สุทธิพิบูลย์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2555 1 ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งฯ

1184 คู่มือท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก วสา สุทธิพิบูลย์. 2555 1 ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ

1185 คู่มือท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว - 2555 1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่าและพันธ์ุพืช

1186 คู่มือเท่ียวตามใจชอบลาว (2013-2014) ชองจันทร์ 2555 1 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

1187 คู่มือเท่ียวตามใจชอบฮ่องกง (2012-2013) Supermod 2555 2 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

1188 คู่มือนักเดินทางฟินแลนด์ สาธิยา ศิริพจนากร 2555 2 อทิตตา พับลิเคช่ัน
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1189 คู่มือนักเดินทางมาเลเซีย - 2555 2 อทิตตา พับลิเคช่ัน

1190 คู่มือนักเดินทางออสเตรีย พงศธร โกยสมบูรณ์ 2555 4 อทิตตา

1191 คู่มือนักเดินทางฮ่องกง ปริวันท์ โอภาเจริญสุข 2555 2 อทิตตา พับลิเคช่ัน

1192 เคร่ืองด่ืมในงานบริการ สิริพันธ์ุ จุลกรังคะ. 2555 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1193 เคล็ดลับส าหรับแม่บ้าน ปรีดา เหตระกูล, บรรณาธิการ 2555 2 แม่บ้าน

1194 โครเชต์ ชุดของช าร่วยหลากสไตล์ สุกัญญา สมสิงห์ 2555 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์

1195 โครเชต์เคร่ืองประดับดอกไม้ จุฆามาศ วิชัยดิษฐ 2555 1 แม่บ้าน

1196 โครเชต์เคร่ืองประดับน่าใช้ - 2555 1 แม่บ้าน

1197 โครเชต์-นิตต้ิง 2 สไตล์ถักได้ในแบบเดียว - 2555 1 แม่บ้าน

1198 ใครๆ ก็ไปเท่ียวเยอรมนี อดิศักด์ิ จันทร์ดวง. 2555 2 ฟอร์เวิร์ด

1199 จักรวรรดิย่ิงใหญ่เปล่ียนแปลงโลก เอกชัย จันทรา 2555 3 ยิปซี

1200 จัดดอกไม้ข้ันพ้ืนฐาน - 2555 1 เพอลังอิ พับลิชช่ิง

1201 จ าเป็นต้องพูดได้เม่ือไปเท่ียว English edition ปีนป่าย 2555 3 Book Caff

1202 จิตรกรรมฝาผนังพระท่ีน่ังพุทไธสวรรย์ อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์. 2555 1 เมืองโบราณ

1203 จิตรกรรมเล่าเร่ืองวรรณคดีอมตะ : อิเหนา ศรีธนญชัย สังข์ทอง สุวรรณหงส์ คัทธณะกุมาร…วิไลรัตน์ ยังรอต. 2555 3 มิวเซียมเพรส

1204 เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน ศักด์ิชัย สายสิงห์. 2555 3 มิวเซียมเพรส

1205 ชัยภูมิในบรรพกาล นันทวรรณ เหล่าฤทธ์ิ 2555 2 เอส.พี.วี.การพิมพ์

1206 ชีสเค้กสไตล์ญ่ีปุ่น - 2555 1 แม่บ้าน

1207 ช่ืนชมสถาปัตย์ : วัดในหลวงพระบาง วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์. 2555 2 เมืองโบราณ

1208 ชุบแป้งทอดกรอบอร่อย : ต ารับอร่อยไม่ธรรมดาลองท าลองกินจะถวิลถึงอาหารชุบ... กานต์ เหมวิหค, บรรณาธิการ 2555 1 แสงแดด

1209 ชุมทางตล่ิงชันย่านเก่า[ก่อน]กรุงเทพฯ วิชญดา ทองแดง 2555 1 เมืองโบราณ

1210 โซ้ย'เต๋ียว 120 ร้านเด็ด - 2555 1 D+Plus
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1211 ไซโกโตเกียว : โตเกียวเท่ียวท่ีหน่ึง ทีปกร วุฒิพิทยามงคล 2555 1 อะบุ๊ก

1212 ดอกไม้จากใบเตย ณภัทร ศิรินาวิน 2555 1 วาดศิลป์

1213 ดอกไม้ดินญ่ีปุ่นประจ าชาติในประชาคมอาเซียน รัตนลักษณ์ ปัญจวุฒิพัฒน์ 2555 1 สถาพรบุ๊คส์

1214 เดินดงทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง บุหลัน รันตี 2555 1 บ้านหนังสือ

1215 เดินดินกินข้าวแกง วิษณุ เครืองาม. 2555 1 มติชน

1216 ตะลอนซ่ิงเป๋าแฟบ อรินธรณ์ 2555 1 มติชน

1217 ตะลอนพม่าประสาเจ้าชาย คามิน คมนีย์ 2555 1 บ้านหนังสือ

1218 ตามรอย "รัชกาลท่ี 5 เสด็จประพาสเกาะชวาสามครา" อ่ิมทิพย์ ปัตตะโชติ ซูฮาร์โต. 2555 3 บัวสรวง

1219 ตามรอยเจ้าอนุวงศ์ : คล่ีปมประวัติศาสตร์ไทย-ลาว สุเจน กรรพฤทธ์ิ 2555 1 สารคดี

1220 ตามรอยพระพุทธบาท ทศพล จังพานิชย์กุล. 2555 2 คอมม่า ดีไซน์แอนด์พร้ินต้ิง

1221 ต านาน พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ 2555 1 มติชน

1222 ต านาน 77 จังหวัด อนุพันธ์ นิตินัย 2555 3 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์

1223 ต านานวังหน้า เจริญ ตันมหาพราน. 2555 3 ปราชญ์

1224 ต านานอาหารสามแผ่นดิน วันดี ณ สงขลา 2555 1 โรงเรียนครัววันดี

1225 ตุ๊กตาโครเชต์ชุดประจ าชาติในประชาคมอาเซียน วันฟ้างาม ค ามุงคุณ 2555 1 สถาพรบุ๊คส์

1226 ตุ๊กตาบาร์บีชุดประจ าชาติในประชาคมอาเซียน สายใจ เจริญร่ืน 2555 1 สถาพรบุ๊คส์

1227 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 - 2555 3 ปัญญาชน

1228 โตเกียวบุรี ศิริพันธ์ เจนตระกูลเลิศ 2555 1 สยามพร้ินท์

1229 ถักโครเชต์ตุ๊กตาหุ่นน้ิว ทินกร เกล้ียงไธสง 2555 1 วาดศิลป์

1230 ถักโครเชต์ท่ีครอบดินสอ & Handy Drive โดนัท 2555 1 วาดศิลป์

1231 ทริปสุดสัปดาห์พัทยาเว้ยเฮ้ย!! ฆโนทัย ชัยอัจฉรา 2555 2 โปรวิช่ัน

1232 ท่องแดนอาเซียน - 2555 2 สถาพรบุ๊คส์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1233 ท่องเท่ียวท่ัวโลกกับศัพท์ 1500 ค า ไทย จีน อังกฤษ แก้วชาย ธรรมาชัย และเพ่ือน, แปลฯ 2555 2 ตรงหัว

1234 ท่องไปในไพรกว้าง บุหลัน รันตี 2555 1 บ้านหนังสือ

1235 ท้ายครัวไทย ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย. 2555 2 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

1236 ท าครัว...ท่ีเวียงจันทน์ หนานค า 2555 1 เพ่ือนดี

1237 ทิเบตในฝัน : อัศจรรย์เหนือหลังคาโลก พันธ์ศักด์ิ ศุกระฤกษ์. 2555 2 ทรูเนเจอร์

1238 ท่ีน่ีท่ีรัก ทรงกลด บางย่ีขัน. 2555 1 อะบุ๊ก

1239 เทคนิคการเขียนภาพพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยสีน้ ามัน เทอดศักด์ิ ไชยกาล 2555 1 เศรษฐศิลป์

1240 เทคนิคป้ันดินน้ ามันหรรษา สายใจ เจริญร่ืน 2555 1 เพชรการเรือน

1241 เทคนิควิธีแกะสลักผลไม้เพ่ือการตกแต่ง วิภาวัน จุลยา 2555 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1242 เท่ียว 10 ประเทศอาเซียน : หน่ึงวิสัยทัศน์ หน่ึงเอกลักษณ์ หน่ึงประชาคม ศุภลักษณ์ สนธิชัย 2555 3 อทิตตา พร้ินต้ิง (ประเทศไทย)

1243 เท่ียวกินช็อปตะลุยรอบเกาะฮ่องกง มาเก๊า สุทธิชัย ปทุมล่องทอง. 2555 1 ธิงค์ บียอนด์

1244 เท่ียวตามจังหวะเชก เรือใบสองสี 2555 2 สารคดี

1245 เท่ียวทะลุฟ้าศิลปะท่ีสหรัฐอเมริกา ฉลอง พินิจสุวรรณ 2555 1 สุเทพการพิมพ์

1246 เท่ียวปราสาทหินยลถ่ินกัมพูชา ล้อม เพ็งแก้ว. 2555 2 ศยาม

1247 เท่ียวไปในใจตัว ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์. 2555 1 โพสต์บุ๊กส์

1248 เท่ียวฝร่ังเศสเมืองในฝัน ไพลิน ปิติสันต์ 2555 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

1249 เท่ียวเมืองเชียงตุงและแคว้นสาละวิน บ. บุญค้ า 2555 2 ศยาม

1250 เท่ียวไม่ง้อทัวร์ตีต ๋วตะลุยเยอรมนี (มิวนิก-ไฮเดลแบร์ค-โคโลญ) ชเวสเตอร์ 2555 2 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

1251 เท่ียวเสาร์อาทิตย์ 5 : อยุธยา นครนายก กาญจนบุรี บีวาว แฟมิล่ี 2555 1 บีวาว พีอาร์ คอนซัลแตนท์

1252 เท่ียวหกเหล่ียม กรชนก ชัยอนันต์ 2555 2 โรงพิมพ์ธรรมสาร

1253 เท่ียวอินเทรนด์ กาญจนา หงษ์ทอง 2555 2 เนช่ันบุ๊คส์

1254 ธุรกิจการบินเรียนท่ีไหนดี - 2555 2 วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1255 นครหลวงพระบาง เจริญ ตันมหาพราน. 2555 1 ปราชญ์

1256 นวัตกรรมการบริการ USUI, Makoto. 2555 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1257 นักเรียนไทยในเมืองเวียด ภาณุมาศ ภูมิถาวร. 2555 3 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

1258 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ - 2555 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1259 เนการาบรูไนดารุสซาลาม วิทย์ บัณฑิตกุล 2555 2 สถาพรบุ๊คส์

1260 เนปาลคลุกฝุ่น กรินทร์ กรินทร์สุทธ์ิ 2555 1 แพรวส านักพิมพ์ท่องโลก

1261 แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวภายในประเทศ : กรณีศึกษาเฉพาะกรุงเทพมหานครพรสวรรค์ ว่องตระกูล. 2555 2 -

1262 บนเส้นทางการจัดการด้านอาหารเพ่ือคนไทยท้ังมวล อภิญญา ตันทวีวงศ์. 2555 5 ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ

1263 บริการคืองานท่ีใจรัก วรภัทร์ ภู่เจริญ. 2555 2 อริยชน

1264 บันทายฉมาร์ เดียงพลาโต และหลวงพระบาง นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว. 2555 1 ศยาม

1265 บันทึกเชิงสารคดีจากความทรงจ าท่ีงดงามของครูไทยในเวียดนาม ฮานอยรอยอดีต ทัศนาวดี 2555 1 กากะเยีย

1266 บันทึกอาเซียน พิมุติ รุจิรากุล 2555 2 ครีเอทบุ๊คส์

1267 บางกอกบอกเล่า (เร่ือง) กรุงเทพมหานคร. ส านักวัฒนธรรม กีฬาฯ 2555 3 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งฯ

1268 บางกอกบอกเล่า (เร่ือง) วัง กรุงเทพมหานคร. ส านักวัฒนธรรม กีฬาฯ 2555 3 แก้วเจ้าจอม

1269 บางกอกบอกเล่า (เร่ือง) วัด กรุงเทพมหานคร. ส านักวัฒนธรรม กีฬาฯ 2555 3 โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

1270 บ้านทันสมัยอารมณ์ธรรมชาติ - 2555 1 จีเอ็ม มัลติมีเดีย

1271 บ้านบ้าน. ฉบับท่ี 3 ภัทรสิริ อภิชิต 2555 1 บ้านและสวน

1272 บ้านบ้าน. ฉบับท่ี 3 ภัทรสิริ อภิชิต 2555 1 บ้านและสวน

1273 บายศรี : งานหัตถศิลป์ท่ีทรงคุณค่าและงานแห่งความศรัทธางามแบบวิจิตรไทย อัญชลี จรรยารยชน 2555 2 เพชรการเรีอน

1274 บายศรีดอกไม้สด สุพัสดา ศรีอุดร. 2555 1 วาดศิลป์

1275 บายศรีศิลป์ถ่ินสยาม ณภัทร ทองแย้ม 2555 2 วาดศิลป์

1276 เบเกอร่ีสไตล์ญ่ีปุ่น - 2555 1 แม่บ้าน
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1277 ประจวบคีรีขันธ์ นายรอบรู้ 2555 1 สารคดี

1278 ประชาคมอาเซียน พัชรา โพธ์ิกลาง 2555 1 อมรินทร์คอมมิกส์

1279 ประชาคมอาเซียน พัชรา โพธ์ิกลาง 2555 3 อมรินทร์คอมมิกส์

1280 ประวัติศาสตร์กัมพูชา ธิบดี บัวค าศรี 2555 4 เมืองโบราณ

1281 ประวัติศาสตร์กัมพูชา ธิบดี บัวค าศรี 2555 1 เมืองโบราณ

1282 ประวัติศาสตร์การค้าทาสท่ัวโลกและประเทศไทย ชุติกาญจน์ ฉลองวงศ์ 2555 2 ก้าวแรก

1283 ประวัติศาสตร์ไทย 77 จังหวัด เกียรติประวัติ ธนรัฐลือสกล. 2555 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1284 ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน ดวงธิดา ราเมศวร์ 2555 4 แพรธรรม

1285 ประวัติศาสตร์เมืองพวน : จากฉบับภาษาลาวช่ือประวัติศาสตร์อาณาจักรพวน เจ้าค าหลวง หน่อค า 2555 3 ศาลามโหสถ

1286 ประวัติศาสตร์ยุโรป อนันตชัย จินดาวัฒน์ 2555 1 ยิปซี

1287 ประวัติศาสตร์ลาวหลายมิติ ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์. 2555 3 เมืองโบราณ

1288 ประวัติศาสตร์ลาวหลายมิติ ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์. 2555 2 เมืองโบราณ

1289 ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลปะพม่า ภภพพล จันทร์วัฒนกุล 2555 5 เมืองโบราณ

1290 ประวัติศาสตร์โลก (ฉบับสมบูรณ์) จากยุคหินถึงโลกาภิวัตน์ อนันตชัย จินดาวัฒน์ 2555 1 ยิปซี

1291 ประวัติศาสตร์เวียดนานในแบบเรียนช้ันประถม ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์. 2555 3 เมืองโบราณ

1292 ประวัติศาสตร์เวียดนานในแบบเรียนช้ันประถม ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์. 2555 2 เมืองโบราณ

1293 ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย : รัฐจารีตบนหมู่เกาะความเป็นสมัยใหม่แบบอาณานิคม... ทวีศักด์ิ เผือกสม. 2555 5 เมืองโบราณ

1294 ปลาต ารับเด็ด อบเชย อ่ิมสบาย, บรรณาธิการ 2555 1 แสงแดด

1295 ปลายสายฝนท่ีทาคายามา กฤษณา อโศกสิน. 2555 1 แสงดาว

1296 ปันนาล้านนา - 2555 1 ศิริปันนา

1297 เปิดมุมมองท่องเท่ียวไทย มองท่องเท่ียวสมัยใหม่หลากหลายมุม - 2555 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

1298 โปรตุเกส เช้ากลางวันเย็น K.m.p. 2555 1 วงกลม
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1299 ไปญ่ีปุ่นกับทุนมง ปัทมน ปัญจวีณิน 2555 1 วงกลม

1300 ไปรวยเอาดาบหน้า ศรินธร ซอหะซัน 2555 2 Minibear Publishing

1301 ไปไหนดี ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ. 2555 1 บ้านพระอาทิตย์

1302 ไปอินเดียไปพุทธคยาไปหาพระพุทธเจ้า วิโรจน์ ถิรคุณ. 2555 1 อนิเมทกรุ๊ป

1303 ผ้าพันคอบล็อกไม้ กมลฉัตร นิรันทร์ชานนท์ 2555 1 เพชรการเรือน

1304 แผ่นดินทุรยุค : จากพระเจ้าทรงธรรมถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางสีเลือดเหนือ... ภาสกร วงศ์ตาวัน 2555 2 ยิปซี

1305 ฝร่ังกับราชอาณาจักรสยามเร่ืองเล่ามุมมองทัศนคติก่อนและหลังเสียกรุง เกริกฤทธิ ไทคูนธนภพ 2555 2 สยามความรู้

1306 ฝร่ังเศสพเนจร ดนัย วิทยานที 2555 2 แพรวส านักพิมพ์ท่องโลก

1307 ฝากไว้ในแผ่นดินสมุทรสาคร - 2555 1 ชมรมแม่บ้านมหาดไทยสมุทรสาคร

1308 พม่า ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ. 2555 1 บ้านพระอาทิตย์

1309 พม่าไตสามสายน้ า สุปรียา ห้องแซง 2555 3 มติชน

1310 พระบฏ : พลวัตของการใช้งานพุทธศิลป์เร่ืองเวสสันดรในชุมชนหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรีปรมินท์ จารุวร. 2555 2 โครงการวิจัยและอนุรักษ์พระบฏเร่ืองเวสฯ

1311 พระพุทธศาสนาในลาว พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ. 2555 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1312 พระอารามหลวง รณยุทธ จิตรดอน, 2494- 2555 1 กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

1313 พระอารามหลวงแห่งราชอาณาจักรสยาม ล าจุล ฮวบเจริญ. 2555 3 ดวงกมลพับลิชช่ิง

1314 พฤติกรรมนักท่องเท่ียว เลิศพร ภาระสกุล. 2555 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1315 พวงมาลัยดอกไม้สด รัชนีวรรณ เพ็งปรีชา 2555 2 เพชรการเรือน

1316 พักเท่ียวกินหัวหินเร่ิดเว่อร์ ฆโนทัย ชัยอัจฉรา 2555 1 โปรวิช่ัน

1317 พับสานโบราณของไทย เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2555 1 เศรษฐศิลป์

1318 พับหลอดแสนสวย เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2555 2 เศรษฐศิลป์

1319 พาชิมอาหารอร่อย ตามรอยต านานเก่า เล่าเร่ืองจีนในประเทศไทย นายทองพับ 2555 1 ธนาคารกรุงเทพ

1320 พานไหว้ครู รัชนีวรรณ เพ็งปรีชา 2555 2 เพชรการเรือน
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1321 พาแม่เท่ียวอิตาลีกันเถอะ K.m.p. 2555 1 วงกลม

1322 พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัย : เร่ืองเล่าจากพิพิธภัณฑ์ชุมชนภาคกลางท่ีประสบมหาอุทกภัย... - 2555 2 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

1323 พ้ืนฐานงานผ้า อนุพงษ์ ช้ีรัตน์ 2555 1 เพชรการเรือน

1324 พุทธศิลป์ล้านนา : คุณค่าศรัทธาและการอนุรักษ์ สุภาพร นาคบัลลังก์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2555 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1325 พูดกับฝร่ังอย่างม่ันใจในทุกสถานการณ์ ภัทรวัฒน์ สุวรรณเทศ 2555 3 Minibear Publishing

1326 เพชรบุรี-รางกระทุ่ม-สาขลา-พระแท่น เอนก นาวิกมูล. 2555 3 แสงดาว

1327 ฟรุตต้ี พาทิสเชอรี ณวรา เปล่ียนบุญเลิศ 2555 1 แสงดาว

1328 ฟินแลนด์บายแฮนด์ กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์ 2555 1 ซันเดย์ อาฟเตอร์นูน

1329 ฟิลิปปินส์ : ประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ 2555 3 เมืองโบราณ

1330 ภาพล้อฝีพระหัตถ์ในรัชกาลท่ี 6 วรชาติ มีชูบท 2555 2 สร้างสรรค์บุ๊คส์

1331 ภาษาพาเท่ียว เศรษฐวิทย์. 2555 3 เม็ดทราย

1332 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร มนธิรา ราโท 2555 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1333 ภูมิรู้สู้วิกฤต : เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินคร้ังท่ี 3 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).2555 2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

1334 ภูมิหลังชนชาติพยู มอญ พม่า ไพโรจน์ โพธ์ิไทร ... [และคนอ่ืนๆ] 2555 2 วังอักษร

1335 มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน - 2555 2 สถาพรบุ๊คส์

1336 ม้วน พับ จับจีบ เย็บกลีบใบตอง อุมาวดี ทรัพย์สิน 2555 1 วาดศิลป์

1337 มหัศจรรย์แห่งพาราณสี พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ) 2555 1 อมรินทร์ธรรมะ

1338 มหัศจรรย์แห่งโลก ปองพล อดิเรกสาร. 2555 2 พี เอส บุ๊คเน็ต

1339 มหัศจรรย์อาหารญ่ีปุ่น เบลเลม, จอห์น 2555 3 มติชน

1340 มหาสารคาม มาจากไหน? สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2555 4 แม่ค าผาง

1341 มาร์โค โปโล นักเดินทางและนักเล่าเร่ืองผู้ย่ิงใหญ่ แมกคาร์ตี, นิก 2555 2 แพรวเยาวชน

1342 มาเลเซีย วิทย์ บัณฑิตกุล 2555 2 สถาพรบุ๊คส์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1343 มีเกลันเจโล ศิลปินหนุ่มผู้ฝันถึงความสมบูรณ์แบบ วิลคินสัน, ฟิลิป. 2555 2 แพรวเยาวชน

1344 เมนูอาหารเจ จริยา เดชกุญชร 2555 1 สถาพรบุ๊คส์

1345 เมืองนครศรีธรรมราชมหานคร ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ. 2555 2 ดวงกมลพับลิชช่ิง

1346 แม่น้ าล าคลอง ส. พลายน้อย 2555 1 มติชน

1347 โมซาร์ท เด็กชายผู้เปล่ียนโลกด้วยเสียงดนตรี วีคส์, มาร์คัส 2555 2 แพรวเยาวชน

1348 ย้อนต านาน...สะพานเก่า จุติ 2555 2 แสงดาว

1349 เย่ียมไทยอาหมสายเลือดของเรา สารนาถ 2555 2 สยามปริทัศน์

1350 รถไฟฟ้าพาอร่อย BTS & MRT D+Plus Guide Team. 2555 1 โปรวิช่ัน

1351 รวยจากร้านอาหาร ธวัชชัย พืชผล 2555 1 Dดี

1352 รอบรู้ประชาคมอาเซียน วิทยา มิตรศรัทธา 2555 3 เจเนซิส มีเดียคอม

1353 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว คณพศ สิทธิเลิศ 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1354 ระยะทางเท่ียวชวากว่าสองเดือน จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทฯ 2555 2 แสงดาว

1355 ราชอาณาจักรกัมพูชา รัชดา ธราภาค 2555 2 สถาพรบุ๊คส์

1356 ราชอาณาจักรเขมร : ประวัติศาสตร์การสร้างชาติถึงการล่มสลายของอาณาจักรละแวก เกริกฤทธี ไทคูนธนภพ 2555 2 สยามความรู้

1357 ราชอาณาจักรไทย วิทย์ บัณฑิตกุล 2555 2 สถาพรบุ๊คส์

1358 ร้านส้มต า ย า ลาบ ขายดี - 2555 1 แม่บ้าน

1359 รายงานการวิจัยการใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟท่ีเช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือให้... - 2555 2 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย

1360 รู้จักประชาคมอาเซียน วิทย์ บัณฑิตกุล 2555 5 สถาพรบุ๊คส์

1361 รู้จักอาเซียน รู้ก่อนดีก่อน Piyaphon H. 2555 1 Good Choice

1362 รู้จักอาเซียนและประเทศท่ัวโลก - 2555 3 ดวงกมลพับลิชช่ิง

1363 รู้รอบตอบได้เร่ืองอาเซียน - 2555 4 สถาพรบุ๊คส์

1364 เราคืออาเซียนกัมพูชา อากิ อคิราภ์ 2555 1 อมรินทร์คอมมิกส์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1365 เราคืออาเซียนกัมพูชา อากิ อคิราภ์ 2555 3 อมรินทร์คอมมิกส์

1366 เราคืออาเซียนไทย ปัทมาพร ค าโท 2555 1 อมรินทร์คอมมิกส์

1367 เราคืออาเซียนไทย ปัทมาพร ค าโท 2555 1 อมรินทร์คอมมิกส์

1368 เราคืออาเซียนไทย ปัทมาพร ค าโท 2555 2 อมรินทร์คอมมิกส์

1369 เราคืออาเซียนบรูไนดารุสซาลาม ปัณณภัทร 2555 1 อมรินทร์คอมมิกส์

1370 เราคืออาเซียนบรูไนดารุสซาลาม ปัณณภัทร 2555 1 อมรินทร์คอมมิกส์

1371 เราคืออาเซียนฟิลิปปินส์ ปัทมาพร ค าโท 2555 1 อมรินทร์คอมมิกส์

1372 เราคืออาเซียนฟิลิปปินส์ ปัทมาพร ค าโท 2555 3 อมรินทร์คอมมิกส์

1373 เราคืออาเซียนมาเลเซีย ปัณณภัทร 2555 1 อมรินทร์คอมมิกส์

1374 เราคืออาเซียนมาเลเซีย ปัณณภัทร 2555 3 อมรินทร์คอมมิกส์

1375 เราคืออาเซียนเมียนมาร์ อากิ อคิราภ์ 2555 2 อมรินทร์คอมมิกส์

1376 เราคืออาเซียนเมียนมาร์ อากิ อคิราภ์ 2555 2 อมรินทร์คอมมิกส์

1377 เราคืออาเซียนลาว ปัทมาพร ค าโท 2555 1 อมรินทร์คอมมิกส์

1378 เราคืออาเซียนลาว ปัทมาพร ค าโท 2555 3 อมรินทร์คอมมิกส์

1379 เราคืออาเซียนเวียดนาม พลอยแพรวา 2555 1 อมรินทร์คอมมิกส์

1380 เราคืออาเซียนเวียดนาม พลอยแพรวา 2555 1 อมรินทร์คอมมิกส์

1381 เราคืออาเซียนเวียดนาม พลอยแพรวา 2555 2 อมรินทร์คอมมิกส์

1382 เราคืออาเซียนสิงคโปร์ ปัณณภัทร 2555 1 อมรินทร์คอมมิกส์

1383 เราคืออาเซียนสิงคโปร์ ปัณณภัทร 2555 1 อมรินทร์คอมมิกส์

1384 เราคืออาเซียนสิงคโปร์ ปัณณภัทร 2555 2 อมรินทร์คอมมิกส์

1385 เราคืออาเซียนอินโดนีเซีย ปัทมาพร ค าโท 2555 1 อมรินทร์คอมมิกส์

1386 เราคืออาเซียนอินโดนีเซีย ปัทมาพร ค าโท 2555 1 อมรินทร์คอมมิกส์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1387 เราคืออาเซียนอินโดนีเซีย ปัทมาพร ค าโท 2555 2 อมรินทร์คอมมิกส์

1388 เรียกน้ าย่อย น่าน หงษ์วิวัฒน์, บรรณาธิการ 2555 1 แสงแดด

1389 เรียนเกาหลีจากภาพ ฉบับกินอยู่เท่ียว : ภาษาไม่รู้แต่อยู่เกาหลีได้ ไลฟ์เอบีซี. 2555 2 นานมีบุ๊คส์

1390 เรียนง่ายได้งานการโรงแรมและท่องเท่ียว - 2555 2 วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส

1391 เรียนท่ีไหนดีปริญญาตรีการโรงแรม - 2555 2 วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส

1392 เรียนรู้เร่ืองอาเซียน พนิดา อนันต์รัตนสุข 2555 5 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

1393 เร่ืองเล่ากับข้าวไทย : อาหารไทยมีเร่ืองเล่าท่ีเราหลายคนไม่รู้ ศรีสมร คงพันธ์ุ. 2555 1 ส.ส.ส.ส.

1394 เร่ืองเล่าจาก"กัทปนาท"เท่ียว & ทัวร์ตลาดหุ้นท่ัวโลก กัมปนาท โลหเจริญวนิช 2555 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1395 เร่ืองเล่าใต้เงาเทพีเสรีภาพ เจริญขวัญ แพรกทอง บลาฮาสสก้ี 2555 2 บุ๊คส์ ทู ยู

1396 เรือนลาวโซ่ง : การกลายรูปในรอบสองศตวรรษ วีระ อินพันทัง. 2555 1 อุษาคเนย์

1397 ลมใต้ปอด : เม่ือเสียงแซ็กโซโฟนและมิตรภาพพาเราเดินทางไปไกลค่อนโลก ภราดล พรอ านวย 2555 2 บางนราส านักพิมพ์

1398 ล้านนา Art & culture สุรชัย จงจิตงาม 2555 3 มิวเซียมเพรส

1399 ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง พิษณุ จันทร์วิทัน 2555 2 พิมพ์ค า

1400 ลายริมแถบโครเชต์ - 2555 1 แม่บ้าน

1401 ล้ือข้ามแดน : การเดินทางของคนหนุ่มสาวชาวล้ือ เมืองยอ รัฐฉาน ประเทศพม่า วสันต์ ปัญญาแก้ว 2555 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1402 ลูกชุบตะโก้ขนมเปียกปูน เยาวภา ขวัญดุษฎี, บรรณาธิการ 2555 1 แสงแดด

1403 ลูกไม้ไอริชโครเชต์ Kawai, Mayumi 2555 1 แม่บ้าน

1404 เล่าเร่ืองบางกอก ฉบับสมบูรณ์ ส. พลายน้อย. 2555 3 พิมพ์ค า

1405 แลหลังบางกอก ชาลี เอ่ียมกระสินธ์ุ. 2555 2 ดอกหญ้า 2000

1406 โลกของเบียร์ นพพร สุวรรณพานิช. 2555 2 มติชน

1407 วิถีไกด์หนุ่ม มัคคุเทศก์ทางวิญญาณ 2555 1 หอนาฬิกา

1408 วิวัฒนาการและศิลปะการจัดการโต๊ะอาหารเคร่ืองด่ืมและเมนูอาหาร ขวัญแก้ว วัชโรทัย. 2555 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1409 เวียดนามเท่ียวเอาเร่ือง วุฒิ เลิศสุขประเสริฐ 2555 3 มติชน

1410 ศรีลังกาเกินกว่าคาด ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ. 2555 1 บ้านพระอาทิตย์

1411 ศัพท์ภาษาอังกฤษพาเท่ียว กวิน สินรุ่งเรืองกุล 2555 3 เดอะ ซีนนิธ อินเตอร์เคม จ ากัด

1412 ศิลปะการแกะโฟม ชูศักด์ิ ไทพาณิชย์ 2555 1 วาดศิลป์

1413 ศิลปะการจัดดอกไม้ อุมาสวรรค์ ชูหา 2555 1 ส.พิจิตรการพิมพ์

1414 ศิลปะการแทงหยวก ชูศักด์ิ ไทพาณิชย์ 2555 2 วาดศิลป์

1415 ศิลปะการประดิษฐ์ตุ๊กตากระดาษย่นนานาชาติ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2555 2 วี.พร้ินท์ (1991)

1416 ศิลปะการเย็บแบบทัดหู ศักด์ิ สนสี 2555 2 เศรษฐศิลป์

1417 ศิลปะการร้อยตาข่ายในงานวัฒนธรรมไทย รวิสิรี ถิรพัฒน์โญธิน 2555 2 วีพร้ินท์

1418 ศิลปะการร้อยมาลัยดอกเข็ม รวิสิรี ถิรพัฒน์โญธิน 2555 2 เศรษฐศิลป์

1419 ศิลปะใบตองในงานวัฒนธรรม รัตน์ชตะ อินทรวิศิษฏ์ฺ. 2555 2 วี.พร้ินท์ (1991)

1420 ศิลปะประณีตศิลป์งานใบตองชุดวัฒนธรรมประเพณีและศาสนา ปรัชญากร โพธ์ิศรี 2555 2 เศรษฐศิลป์

1421 ศิลปะประดับกระจกเพ่ืออาชีพ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2555 2 เศรษฐศิลป์

1422 ศิลปะประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2555 2 วี.พร้ินท์ (1991)

1423 ศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าแพรแก้ว มนัสทวี นามรส 2555 2 เศรษฐศิลป์

1424 ศิลปะประดิษฐ์บายศรี เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2555 2 ส.พิจิตรการพิมพ์

1425 ศิลปะประดิษฐ์บายศรี 5 ช้ันเชียงราย เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2555 2 โรงพิมพ์ ส.พิจิตรการพิมพ์

1426 ศิลปะสมัยรัชกาลท่ี 9 : นิทรรศการศิลปะไทยเท่ จากท้องถ่ินสู่อินเตอร์ - 2555 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1427 เศรษฐศาสตร์การประเมินมูลค่าสถานท่ีท่องเท่ียว อุดมศักด์ิ ศีลประชาวงศ์. 2555 1 ล๊อคอินดีไซน์เวิร์ค

1428 สนทนาภาษาจีนแบบเร่งรัดการนวดและสปา - 2555 2 แมนดาริน

1429 สนทนาภาษาจีนแบบเร่งรัดการน าเท่ียว - 2555 6 แมนดาริน เอดูเคช่ัน

1430 สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นายรอบรู้ 2555 1 สารคดี
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1431 สร้างชีวิตสร้างธุรกิจด้วยการบริการ สมชาติ กิจยรรยง 2555 2 สมาร์ท ไลฟ์

1432 สร้างสรรค์งานศิลปะบนผืนผ้า (มัดย้อม-บาติก) นฤมล ป่ินวิศุทธ์ิ 2555 1 โอเดียนสโตร์

1433 สร้างเสริมงานอาชีพพับธนบัตร ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ 2555 1 วาดศิลป์

1434 สวนท่ีได้เห็น มนูญ ทองนพรัตน์ 2555 1 อนาเธอร์

1435 สวัสดีอาเซียน พูดจาประสาอาเซียน - 2555 2 ปัญญาชน

1436 สังคมวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน 10 ชาติ กฎชนก สุขสถิตย์ 2555 3 แสงดาว

1437 สัตตมหาสถาน : พุทธประวัติตอนเสวยวิมุตติสุขกับศิลปกรรมอินเดียและเอเชียอาคเนย์ เชษฐ์ ติงสัญชลี. 2555 2 เมืองโบราณ

1438 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทย์ บัณฑิตกุล 2555 2 สถาพรบุ๊คส์

1439 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ วิทย์ บัณฑิตกุล 2555 2 สถาพรบุ๊คส์

1440 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วิทย์ บัณฑิตกุล 2555 2 สถาพรบุ๊คส์

1441 สาธารณรัฐสิงคโปร์ วิทย์ บัณฑิตกุล 2555 2 สถาพรบุ๊คส์

1442 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ คัทลียา เหล่ียมดี 2555 4 สถาพรบุ๊คส์

1443 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย วิทย์ บัณฑิตกุล 2555 2 สถาพรบุ๊คส์

1444 สานเส้นเป็นกระเป๋า เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์ 2555 1 วาดศิลป์

1445 สาระอาเซียน : รวมสาระน่ารู้เก่ียวกับประเทศอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ ไทย, ลาว,... สกลกาญจน์ วิเศษ. 2555 2 ภูมิปัญญา

1446 สิงคโปร์ Favorites ศักด์ิชัย ศรีวัฒนาปิติกุล. 2555 1 วงกลม

1447 ส่ิงแรกในสยาม โกสินทร์ รตนประเสริฐ 2555 5 ยิปซี กรุ๊ป

1448 สุดทางท่ีทวาย ภราดร ศักดา. 2555 2 แสงดาว

1449 สุดยอดคัมภีร์อาเซียน - 2555 3 อมรินทร์

1450 สุดยอดนักผจญภัย สุทัศน์ ยกส้าน. 2555 4 สารคดี

1451 สุดยอดเมืองไทยมีอะไรเป็นท่ีสุด - 2555 2 บุ๊คส์ ทู ยู

1452 สุพรรณบุรี นายรอบรู้ 2555 1 สารคดี
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1453 สูตรเด็ดแกงเผ็ด - 2555 1 นานาส านักพิมพ์

1454 สูตรเด็ดเคล็ดเถ่าช่ิว สุทัศน์ ศุกลรัตนเมธี 2555 1 ตู้กับข้าว

1455 สูตรเด็ดจานเดียว - 2555 1 นานาส านักพิมพ์

1456 สูตรเด็ดน้ าพริก - 2555 1 นานาส านักพิมพ์

1457 สูตรเด็ดย าพล่า - 2555 1 นานาส านักพิมพ์

1458 เส้นทางสนุกสุขท่ีได้เรียนรู้ สาธิตา โสรัสสะ 2555 1 บริษัท ณัฐสุรงค์ จ ากัด

1459 เส้นทางสายปัญญาอินเดีย-เนปาล ไพโรจน์ ชินศิรประภา 2555 3 อมรินทร์ธรรมะ

1460 เสน่หา...วาวี วุฒิชัย เขียนประเสริฐ. 2555 3 แพรวส านักพิมพ์

1461 เสริมประสบการณ์ความรู้เก่ียวกับอาเซียน - 2555 2 คิดดีคิดส์

1462 เสียแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 1 และ 2 จิตรสิงห์ ปิยะชาติ 2555 2 ยิปซี

1463 เส้ือถักนิตต้ิง-โครเชต์สไตล์ล าลอง - 2555 1 แม่บ้าน

1464 เส้ือนิตต้ิงใส่สบายลายสวย ครูโป้ง 2555 1 Bear

1465 แสนสุขอีกคร้ังในโปรวองซ์ เมล์, ปีเตอร์ 2555 2 โพสต์บุ๊กส์

1466 หนังน าทาง ศุลีมาศ อุปรักขิตานนท์ 2555 1 แพรวส านักพิมพ์ท่องโลก

1467 หนังสือท่ีระลึกงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ธีร์ ฉลาดแพทย์, บรรณาธิการ 2555 1 แฮปป้ีบุ๊ค

1468 หนังสือหน่ึงในประชาคมอาเซียน ชุดประเทศกัมพูชา วิทยา มิตรศรัทธา 2555 2 เจเนซิส มีเดียคอม

1469 หนังสือหน่ึงในประชาคมอาเซียน ชุดประเทศไทย วิทยา มิตรศรัทธา 2555 2 เจเนซิส มีเดียคอม

1470 หนังสือหน่ึงในประชาคมอาเซียน ชุดประเทศบรูไน วิทยา มิตรศรัทธา 2555 2 เจเนซิส มีเดียคอม

1471 หนังสือหน่ึงในประชาคมอาเซียน ชุดประเทศพม่า วิทยา มิตรศรัทธา 2555 2 เจเนซิส มีเดียคอม

1472 หนังสือหน่ึงในประชาคมอาเซียน ชุดประเทศฟืลิปปินส์ วิทยา มิตรศรัทธา 2555 2 เจเนซิส มีเดียคอม

1473 หนังสือหน่ึงในประชาคมอาเซียน ชุดประเทศมาเลเซีย วิทยา มิตรศรัทธา 2555 2 เจเนซิส มีเดียคอม

1474 หนังสือหน่ึงในประชาคมอาเซียน ชุดประเทศลาว วิทยา มิตรศรัทธา 2555 2 เจเนซิส มีเดียคอม
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1475 หนังสือหน่ึงในประชาคมอาเซียน ชุดประเทศเวียดนาม วิทยา มิตรศรัทธา 2555 2 เจเนซิส มีเดียคอม

1476 หนังสือหน่ึงในประชาคมอาเซียน ชุดประเทศสิงคโปร์ วิทยา มิตรศรัทธา 2555 2 เจเนซิส มีเดียคอม

1477 หนังสือหน่ึงในประชาคมอาเซียน ชุดประเทศอินโดนีเซีย วิทยา มิตรศรัทธา 2555 2 เจเนซิส มีเดียคอม

1478 หน้าไม่สวมหน้ากากของศรีลังกา ภาณุ มณีวัฒนกุล. 2555 1 ภาณุ มณีวัฒนกุล

1479 หนีร้อนหาท่ีนอนพักตามเส้นทางรถไฟ ทางยาว 2555 3 Ou tour book

1480 หลากไอเดีย DIY เคร่ืองประดับตกแต่ง วิจิตรา วิจิตรเลิศเลอ 2555 1 เพชรการเรือน

1481 หลากไอเดียงานควิลติง รสสุคนธ์ วิว 2555 1 สถาพรบุ๊คส์

1482 หาดสวยทะเลใส เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พู่กันต์ 2555 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

1483 แหวกส่าหรีสีสวยแบกเป้ตะลุยเด่ียวเท่ียวอินเดีย กาญจนา รอดประดิษฐ์ 2555 2 นิตยสารแพรว

1484 อมตะกาแฟ : เคร่ืองด่ืมท่ีคนท่ัวโลกหลงใหล S. G, Joseph 2555 1 ดวงกมลพับลิชช่ิง

1485 อร่อยมากราคาถูก พากิน พาซ่าส์ 2555 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

1486 อะเล็กซานเดอร์ นักรบหนุ่มผู้พิชิตโลก อดัมส์, ไซม่อน 2555 2 แพรวเยาวชน

1487 อัจฉริยะฝีมือพับกระดาษ : ฝึกสมาธิสร้างสรรค์จินตนาการ ปฏิภาณ ปฏิพลเดช, บรรณาธิการฯ 2555 1 แพรธรรม

1488 อาเซียน 360° - 2555 1 บิสคิต

1489 อาเซียน 360° - 2555 1 บิสคิต

1490 อาเซียน 360° - 2555 3 บิสคิต

1491 อาเซียนภาควัฒนธรรม : ทัศนะต่อประชาคมในกระแสความขัดแย้งและความหวัง - 2555 2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

1492 อ่านอินเดีย : ประวัติศาสตร์นิพนธ์อินเดียก่อน ค.ศ. 1947 สุกัญญา บ ารุงสุข. 2555 2 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1493 อารยะพะเยาท่ีแหล่งเตาเวียงบัว สายันต์ ไพรชาญจิตร์. 2555 1 สมาพันธ์

1494 อาหารไทยธุรกิจ ศรีสมร คงพันธ์ุ. 2555 1 ส.ส.ส.ส.

1495 อาหารว่างมังสวิรัตื เฉลิม ศรีภิรมย์ 2555 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1496 อาหารสุขภาพสไตล์คนรุ่นใหม่ กนกวรรณ กนกวนาวงศ์ 2555 1 ตถาตา
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1497 อาหารอีสาน กานต์ เหมวิหค 2555 1 แสงแดด

1498 อินเดีย จาริกด้านใน 3. ทบทวนชีวิตพินิจตน ประมวล เพ็งจันทร์ 2555 3 สุขภาพใจ

1499 อินทนนท์สูงสุดแดนสยาม - 2555 6 อี-มาร์เก็ตต้ิง เวนิว

1500 อีสานบ้านเฮา วีระศักด์ิ จันทร์ส่งแสง 2555 2 สารคดี

1501 อุบลราชธานีมาจากไหน? สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2555 2 แม่ค าผาง

1502 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1503 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม. หน่วยท่ี 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1504 แอร์อินเตอร์ อาชีพฮิตติดลมบน อังคณา บูรณเบญจเสถียร 2555 1 ฐานบุ๊คส์

1505 ไอศกรีม พาทิสเซอรี - 2555 1 แสงแดด

1506 ฮัลโล พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา(ฉบับพกพาไปเท่ียวต่างประเทศ) ชลธิชา มูลเนียม 2555 5 Book Caff

1507 100 มรดกโลก ศุภลักษณ์ สนธิชัย. 2554 1 อทิตตา พร้ินต้ิง (ประเทศไทย)

1508 100 เมืองสวยในยุโรป กาญจนา หงษ์ทอง 2554 1 แพรวส านักพิมพ์ท่องโลก

1509 100 เมืองสวยในยุโรป กาญจนา หงษ์ทอง 2554 1 แพรวส านักพิมพ์ท่องโลก

1510 100 ร้านอาหารอร่อยเยาวราช สุวัฒน์ ธ ารงศรีสกุล 2554 2 พาบุญมา

1511 108 ไอเดียงานเนารูด สายใจ เจริญร่ืน 2554 1 เพชรการเรือน

1512 38 เส้นทางความสุขโครงการหลวง ทรรศนะ บุญขวัญ, กองบรรณาธิการ 2554 1 บริษัท อี-มาร์เก็ตต้ิง เวนิว จ ากัด

1513 5 มหาเจดีย์สยาม ประภัสสร์ ชูวิเชียร 2554 2 มิวเซียมเพรส

1514 7 มหัศจรรย์จากแผ่นดินสุวรรณภูมิ รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์ 2554 2 อมรินทร์

1515 7 ส่ิงมหัศจรรย์ในจีนสุดยอดอารยธรรมท่ีโลกจารึก รวิโรจน์ 2554 2 อนิเมทกรุ๊ป

1516 84 สูตรอาหารข้าวกล้องเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2554 1 มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

1517 9 เส้นทางพุทธบูชา 99 ศาสนสถาน และสถานท่ีประวัติศาสตร์ รณยุทธ์ จิตรดอน 2554 1 กรีนคอร์เปอเรช่ัน

1518 Autumn ตระการตาใบไม้เปล่ียนสีในญ่ีปุ่น อาภา เทียมสิงห์, บรรณาธิการ 2554 1 มารุโกะโทะ (ไทยแลนด์)
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1519 Complete guide Hokkaido อาภา เทียมสิงห์, บรรณาธิการ 2554 1 มารุโกะโทะ (ไทยแลนด์)

1520 Decoupage & more เดคูพาจ (Decoupage) เอาเถิดอาร์ต (Altered) สแครปบุ๊ก... กิติยา เสริมศักด์ิสกุล 2554 1 บ้านและสวน

1521 Easy knitt บล็อกไม้ผ้าพันคอวัยหวาน วรภรณ์ ว่องวิชัย 2554 1 วาดศิลป์

1522 Egypt ความลับแห่งลุ่มน้ าไนล์ ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ 2554 1 บ้านพระอาทิตย์

1523 Goodlife goodhealth สุขภาพดีเร่ิมต้นท่ีบ้าน ปารดา พิมพ์พิสุทผล 2554 1 เอพี ครีเอทีฟ

1524 Japamese foods ศิลปกรรมความอร่อยจากดินแดนซะคุระ อาภา เทียมสิงห์, บรรณาธิการ 2554 1 มารุโกะโทะ (ไทยแลนด์)

1525 Japan and I อุทิศ เหมะมูล 2554 1 แพรวส านักพิมพ์

1526 Japan mission. ตอนปฏิบัติการสีชมพู ทิปิจัง 2554 1 แพรวส านักพิมพ์ท่องโลก

1527 Live between the lines : หนังสือเล่มท่ี 4 ของ อาจารย์ ไซม่อน สุเมธ ณรงค์ฤทธ์ิ 2554 1 โอ.เอส. พร้ินต้ิง เฮ้าส์

1528 Places & prices ขับรถเท่ียวภาคตะวันตก ธนะบูล แจ่มกระจ่าง, บรรณาธิการ 2554 1 บริษัท เป่ียม จ ากัด

1529 SHOOT at me easy DSLR นพนันท์ เลิศวัฒนะไพศาล 2554 1 โปรวิช่ัน

1530 Survivor จีน นาน่า 2554 1 อมรินทร์

1531 Survivor ฮ่องกง หนุงหนิง 2554 1 อมรินทร์

1532 The best destinations 2011 พัลลภ นวลพระลักษณ์, บรรณาธิการ 2554 2 บริษัท เวิลด์ อาร์ต จ ากัด

1533 The great book of world heritage. เล่ม 2 : มรดกอารยธรรมก้องโลก กัตตาเนโอ, มาร์โก, ค.ศ. 1963- 2554 1 เนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก

1534 Why, wine? กุลเดช สินธวณรงค์ 2554 1 YMJ Ordinary Partnership

1535 Winter เท่ียวสนุกท่ัวญ่ีปุ่นหน้าหนาว อาภา เทียมสิงห์, บรรณาธิการ 2554 1 มารุโกะโทะ (ไทยแลนด์)

1536 กระทงเล็กประดิษฐ์ง่าย เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2554 2 เศรษฐศิลป์

1537 กระบ่ี นายรอบรู้ 2554 1 สารคดี

1538 กรุงเก่าเม่ือกาลก่อน ภาพถ่าย 100 ปี พระนครศรีอยุธยา อรรถดา คอมันตร์ 2554 2 สยาม เรเนซองส์

1539 ก๋วยเต๋ียวเด็ด 77 จังหวัด กองบรรณาธิการข่าวสด. 2554 1 มติชน

1540 ก๋วยเต๋ียวลูกช้ินปลาและเย็นตาโฟ ศิริลักษณ์ รอตยันต์, บรรณาธิการ 2554 1 พิมพ์ดี
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1541 กับข้าวร้านข้าวแกง ศิริลักษณ์ รอตยันต์, บรรณาธิการ 2554 1 แสงแดด

1542 การจัดดอกบัว ศุภลักษณ์ ทับทวี 2554 1 วาดศิลป์

1543 การต้อนรับและบริการท่ีเป็นเลิศ สมิต สัชฌุกร 2554 2 สายธาร

1544 การท่องเท่ียวกับการพัฒนา : พินิจหลวงพระบางผ่านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ชูศักด์ิ วิทยาภัค 2554 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1545 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประชิด สกุณะพัฒน์ 2554 2 แสงดาว

1546 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพ่ือการ... - 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1547 การวางแผนและการจัดน าเท่ียว ฉันทัช วรรณถนอม. 2554 5 สามลดา

1548 การออกแบบดอกไม้เพ่ือใช้ในโอกาสพิเศษ พรยุพรรณ พรสุขสวัสด์ิ. 2554 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

1549 ก้าวท่ีพ่อสร้างทางท่ีพ่อเดิน บ้านของพ่อ เส้นทางท่องเท่ียว 40 โครงการหลวง ก้อง 2554 1 เท่ียวเมืองไทย

1550 กินข้าวแกล้มมงคล หนานค า 2554 1 เพ่ือนดี

1551 แกะสลักแคนตาลูปเบ้ืองต้น ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ 2554 2 วาดศิลป์

1552 ขนมไทย อบเชย อ่ิมสบาย, บรรณาธิการ 2554 1 แสงแดด

1553 ขนมอบ ขนมทอด เยาวภา ขวัญดุษฎี, บรรณาธิการ 2554 1 แสงแดด

1554 ขับรถเท่ียวเมืองกาญจน์ บีวาว แฟมิล่ี 2554 1 บีวาว

1555 ขับรถล้ันลาชมวัวกระทิงชิมฝอยทอง ป๊อกก้าว 2554 1 วงศ์สวัสด์ิ

1556 ข้าวราดแกง จ าลองลักษณ์ หุ้นช้ิน ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 1 แม่บ้าน

1557 ไข่เจียวกรอบ : ไข่เจียวฟู ไข่เจียวทรงเคร่ือง กานต์ เหมวิหค, บรรณาธิการ 2554 1 แสงแดด

1558 คนกรุงเก่าเข้าป่า มาโนช พุฒตาล 2554 1 โอเพ่นบุ๊คส์,

1559 คนเล่าเร่ืองเมืองน่ารัก เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2554 5 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

1560 คับท่ีก็สุขได้สไตล์คนบ้านเล็ก ปลายฟ้า ฮิไร 2554 1 มติชน

1561 คัมภีร์พูดไทย-จีน ยงชวน มิตรอารี 2554 5 เกลอเรียน

1562 คู่มือจัดสวนแบบผสมผสาน ยุคคล จิตส ารวย (ลุงเสก) 2554 2 วันว่าง
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1563 คู่มือเจ้าของกิจการร้านอาหารมือใหม่ อรินทราช วัฒนชะนะ 2554 1 กันยาวีร์

1564 คู่มือท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน รัตนา ลักขณาวรกุล... [และคนอ่ืน ๆ] 2554 1 ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งฯ

1565 คู่มือท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ รัตนา ลักขณาวรกุล... [และคนอ่ืน ๆ] 2554 1 ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งฯ

1566 งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ วิภาวัน จุลยา 2554 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1567 งานโรมแรมการบริหารงานแม่บ้านในโรงแรมและสถาบันอ่ืนๆ ขจิต กอบเดช. 2554 5 ดวงกมลสมัย

1568 จัดดอกไม้ง่ายๆด้วยไอเดีย เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2554 2 เศรษฐศิลป์

1569 จิตรกรรมฝาผนังริมฝ่ังทะเลภาคตะวันออกของไทย สุชาติ เถาทอง 2554 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1570 จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม น.ณ ปากน้ า. 2554 1 เมืองโบราณ

1571 จิตรกรรมพระราชประวัติรัชกาลท่ี 5 เอนก นาวิกมูล. 2554 2 แสงดาว

1572 เจดีย์ช้างล้อมกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองและพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในประเทศไทย สุรพล ด าริห์กุล. 2554 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1573 เจียงหนานแสนงาม เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2554 3 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

1574 ชม ชิม ช้อป ชิลล์ in กรุงเทพฯ - 2554 1 โปรวิช่ัน

1575 ชวนลูกเท่ียวให้ฉลาด เพชรภี ป่ินแก้ว 2554 1 I Am Bookazine

1576 ชาร์จแบต พลอย จริยะเวช. 2554 1 วงกลม

1577 ชิม กิน เท่ียว อุบล ยลงานเทียน วราภรณ์ วิชญรัฐ 2554 1 สปริง แพลนเนต

1578 ชีวิตแสนสุขในเชียงใหม่ รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน. 2554 1 บ้านมงคล

1579 ช่ือน้ีมีท่ีมา. เล่ม 5, ชุดประวัติศาสตร์ 77 จังหวัด - 2554 2 เพ่ือนเรียน

1580 ไชหน้าฮานอย : แบกเป้เดินบนแผ่นดินประธานเหมาและลุงโฮ เส้ียวจันทร์ แรมไพร. 2554 1 ใบไม้ป่า

1581 ซินจ่าวไซ่ง่อนสะบายดีท่ีปากเซ ศักยวัชร์ วงศ์รัตนกมล 2554 2 นิตยสารแพรว

1582 เซียนสิงคโปร์ จูน ศศิวิมล 2554 1 แพรวส านักพิมพ์ท่องโลก

1583 ญ่ีปุ่น : 5-10 พ่ีวุฒิ. 2554 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1584 ณิชยา...พีอาร์นอกกรอบ ณิชยา ชัยวิสุทธ์ิ 2554 1 ปราชญ์
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1585 ดอกไม้ ทะเล : ภูเขา คิดถึงท้องฟ้าพระจันทร์ ดาว ขอบคุณบุรุษไปรษณ๊ย์ จดหมาย... อภิชาติ เพชรลีลา 2554 2 นกดวงจันทร์

1586 ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา วิภาวัน จุลยา 2554 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1587 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว วิภาวัน จุลยา 2554 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1588 ต้มย า ท ายา ศิวะพล สินธุกุล 2554 2 เบสบุ๊ค

1589 ต้มย าท าแกง วาณิช จรุงกิจอนันต์. 2554 1 โอเพ่นบุ๊กส์

1590 ตลาดสามชุกเร่ืองเล่ากับภาพเก่าและใหม่ เอนก นาวิกมูล. บรรณาธิการ 2554 1 โรงพิมพ์เดือนตุลา

1591 ตะลุยป่ากุยละว้า บุหลัน รันตี 2554 1 บ้านหนังสือ

1592 ตามรอยเท้ายักษ์ จูนินยะ. 2554 1 ปราชญ์

1593 ตามหาฝันท่ีมัณฑะเลย์ วัธนา บุญยัง. 2554 2 บ้านหนังสือ

1594 ต าราแม่ครัวหัวป่าก์ เปล่ียน ภาสกรวงศ์, ท่านผู้หญิง, 2390-24552554 10 ต้นฉบับ

1595 แตะยอดเขาล่องทะเลสาบสวิตเซอร์แลนด์ เรือใบสองสี 2554 1 สารคดี

1596 ใต้เมฆท่ีเมฆใต้ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2554 1 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

1597 ถักกระเป๋าใบเก๋ด้วยโครเชต์. เล่ม 2 อรอุมา มานะการ 2554 1 เพชรการเรือน

1598 ทริปสุดสัปดาห์ สวนผ้ึง อ าพวา : มหาชัย ราชบุรี นครปฐม D+Plus Guide Team. 2554 1 โปรวิช่ัน

1599 ทริปสุดสัปดาห์ หัวหิน ชะอ า ปราณบุรี - 2554 1 โปรวิช่ัน

1600 ท่องแดนพระพุทธศาสนา 2,300 ปี ศรีลังกา พระมหาถนัด อตถจารี. 2554 2 กองทุนธรรมรัตน์

1601 ท่องแดนศักด์ิสิทธ์ิ เบลต์, ดอน 2554 1 เนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก

1602 ท่องแดนหัตถศิลป์ถ่ินล้านนา หรรษาความอร่อย ทองพับ. 2554 1 ธนาคารกรุงเทพ

1603 ท้องถ่ินบางบัวทอง พิศาล บุญผูก. 2554 1 โครงการเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่ฯ

1604 ท่องเท่ียวพุทธสถานแห่งอุษาคเนย์ รณยุทธ์ จิตรดอน 2554 1 กรีน คอร์เปอเรช่ัน

1605 ท าบุญใหญ่ไปอินเดีย ณัฐพบธรรม 2554 1 อมรินทร์ธรรมะ

1606 ทิเบต จักรชัย บุตรศรีคุ้ย 2554 1 เซ็นเตอร์พ้อยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1607 ทิเบต : เส้นทางสู่สวรรค์ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. 2554 2 อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง

1608 ทิเบตท่ีเป็น-ไป : ท่องไปตามเส้นทางล่ีเจียง-ลาซา-ธรรมศาลา กว่า 20,000 กิโลเมตร... วีระศักด์ิ จันทร์ส่งแสง 2554 1 แพรวส านักพิมพ์ท่องโลก

1609 เทคนิคท่ีคุณต้องรู้เม่ืออยู่ในสหรัฐอเมริกา Miss Cincy 2554 1 กันยาวีร์

1610 เท่ียวเขาใหญ่ : วังน้ าเขียว ปากช่อง มวกเหล็ก บีวาว แฟมิล่ี 2554 1 บีวาว

1611 เท่ียวคาบสมุทรไอบีเรีย สเปน โปรตุเกส โมร็อกโก สิรินทร์ วงศ์พานิช 2554 1 วงกลม

1612 เท่ียวด้วยรถไฟเช้าไปเย็นกลับจากโตเกียว วรุณยุพา จันทโรวงศ์, เรียบเรียง 2554 1 เครสเทค (ประเทศไทย)

1613 เท่ียวตลาดแตก ล่องตลาดน้ า ย่ าตลาดเก่า ช็อปย่อมเยาตลาดบก ศศิ 2554 1 Book Caff

1614 เท่ียวเมืองไทย เปิดไอเดียกูรูภูมิปัญญาไทย : เคล็ดลับจาก 10 กูรูสุขภาพ พิชิตโรคสู่… สาธิตา โสรัสสะ 2554 1 ณัฐสุรงค์

1615 เท่ียววัดพม่าไหว้พระท าบุญใหญ่ ญาณทัศน์ จินะ 2554 1 อาศรมปัญญา ๕๙๘๐

1616 เท่ียวเสาร์อาทิตย์ 4 บีวาว แฟมิล่ี 2554 1 บีวาว

1617 โทษ(ส)ถานท่ีอยากไป : อุซเบกิสถาน คาซัคสถาน ภูฏาน สิกขิม อัสสัม ธีรภาพ โลหิตกุล 2554 1 มติชน

1618 ไทยเท่ียวพม่า เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2554 3 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

1619 นวัตกรรมการบริการ USUI, Makoto. 2554 4 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1620 น่านไง นักฝันกลางวัน 2554 1 Sanamya Publishing

1621 เนปาลประมาณสะดือ น้ิวกลม 2554 1 ส านักหนังสือนม

1622 แนวคิดและแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ 2554 2 อินทนิล

1623 ในตลาดมีชีวี ในวิถีมีชีวิต ประชาคม ลุนาชัย. 2554 1 อินสปายร์

1624 บราซิล ชีวิตเต็มสีสันส่ันหัวใจ ฟ้า บุณยะรัตเวช 2554 1 เหนือฟ้ายังมีฟ้า

1625 บลูมิงตันในวันฝนพร า กฤตภาศ ศักดิษฐานนท์ 2554 1 แพรวส านักพิมพ์ท่องโลก

1626 บอนจอร์โน อิตาลี คณา คชา. 2554 1 ฟรีฟอร์ม

1627 บันทึกการเดินทางของนายวิชัย มาตกุล : คนไทยเช้ือสายจีนท่ีไม่เคยไปประเทศจีนมา… วิชัย มาตกุล 2554 1 พิมพ์ดี

1628 บันทึกคนเกลียดครัว ปราย พันแสง 2554 1 ฟรีฟอร์ม
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1629 บ้านและเรือนพวนเชียงขวาง : การกลับมาต้ังถ่ินฐานใหม่ในพ้ืนท่ีเดิม อรศิริ ปาณินท์. 2554 1 อุษาคเนย์

1630 บุกป่าแก่งกระจาน บุหลัน รันตี 2554 1 บ้านหนังสือ

1631 เบอร์ลินเมืองของ"หมี"ท่ีมีอยู่จริง พลอย มัลลิกะมาส 2554 1 วงกลม

1632 แบกเป้ตะลุยเด่ียวลัดเล้ียวเท่ียว"ฮ่องกง-เซินเจ้ิน-มาเก๊า" สิรภพ มหรรฆสุวรรณ 2554 1 ด่านสุทธาการพิมพ์

1633 ประชาคมอาเซียน สุชาติกิจพิทักษ์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 1 ส่ือไทย

1634 ประพาสราชสถาน เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2554 3 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1635 ประวัติศาสตร์กินได้ สแตนเดจ, ทอม 2554 1 โอเพ่นเวิลด์ส

1636 ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินเมืองสุรินทร์ ศิริพร สุเมธารัตน์ 2554 1 โอเดียนสโตร์

1637 ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย กนกวรรณ โสภณวัฒนวิจิตร. 2554 3 สารคดี

1638 ปาฏิหาริย์พระพุทธรูปแห่งสยามประเทศ รวิสิรี 2554 1 แสงดาว

1639 เปลือยซิดนีย์. ภาคการท างานและใช้ชีวิต ซีเท็พ 2554 1 กอไผ่

1640 เปิดต านานเมืองเร้นลับ จุติ จันทร์คณา 2554 1 ปราชญ์

1641 เปิดร้านกาแฟคีออสก์ให้รวย พงษ์เทพ แสงซ่ือ, บรรณาธิการ 2554 2 พีเพิลมีเดีย

1642 เปิดร้านกาแฟสแตนด์-อโลนให้รวย พงษ์เทพ แสงซ่ือ, บรรณาธิการ 2554 2 พีเพิลมีเดีย

1643 แผนท่ีและคู่มือเท่ียวไทย '54 : ฉบับภาษาไทย - 2554 2 ทิงค์เน็ต

1644 พระพุทธรูปล้านช้าง เจริญ  ตันมหาพราน 2554 1 ปราชญ์

1645 พระพุทธรูปส าคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย ศักด์ิชัย สายสิงห์. 2554 1 เมืองโบราณ

1646 พ่อบ้านท าครัว หนานค า 2554 1 เพ่ือนดี

1647 พับจับจีบกลีบใบตอง เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล 2554 2 เศรษฐศิลป์

1648 พับผ้าขนหนูเมนูขนมหวาน เศรษฐพงศ์ อัปมะเย 2554 1 วาดศิลป์

1649 พาหวานใจไปปารีส 2 ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ. 2554 1 บ้านพระอาทิตย์

1650 พ้ืนฐานประวัติศาสตร์ศิลป์บนดินแดนไทย นฤทธ์ิ วัฒนภู 2554 1 วาดศิลป์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1651 พุทธสาสนสุวัณณภูมิปกรณ : ราชบุรีวัตถุกถา ต านานเมืองขุนไทย พระราชกวี (อ่ า ธมฺมทตฺโต). 2554 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1652 พูดจีน-อังกฤษปร๋อไม่ง้อไกด์ สู่, โอลิเวอร์ 2554 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1653 เพชรบูรณ์ นายรอบรู้ 2554 4 สารคดี

1654 ฟาโรห์ มัมม่ี พีระมิด เปิดโลกไอยคุปต์มหาอาณาจักรพิศวงเหนือลุ่มน้ าไนล์ เอกชัย จันทรา 2554 2 ยิปซี

1655 ภาษาจีนเพ่ือการสมัครงาน จิรวรรณ จิรันธร. 2554 7 พงศ์ภรณ์

1656 ภาษาอังกฤษส าหรับงานร้านอาหารและภัตตาคารโรงแรม อัจฉราพรรณ วันดี 2554 3 เจ.บี.พับลิชช่ิง

1657 ภูมิทัศน์พ้ืนฐาน ศศิยา ศิริพานิช 2554 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตฯ

1658 ภูมิแผ่นดินมรกดกไทย : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชด าเนิน... - 2554 1 กรมศิลปากร

1659 มงคลท่ัวไทยไหว้ 99 พระธาตุ-เจดีย์ - 2554 1 มติชน

1660 มนต์รักทะเลใต้ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2554 3 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1661 ม่วนหลายไป...ลาว เอกปวีณา 2554 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

1662 มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 วชิรพงษ์ หวลบุตตา 2554 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1663 มหัศจรรย์อินเดีย ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์. 2554 1 มติชน

1664 มัคคุเทศก์ พิมพรรณ สุจารินพงค์ 2554 5 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1665 มังสวิรัตอาหารเพ่ือสุขภาพ 2 พัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์ 2554 1 แม่บ้าน

1666 มัณฑะเล : นครราชธานี ศูนย์กลางแห่งจักรวาล ธิดา สาระยา. 2554 1 เมืองโบราณ

1667 มัลดีฟส์ มลลิกา ศรีเปล่ง 2554 1 Sanamya

1668 มาลัยไหว้พระ : สร้างงานศิลป์สร้างอาชีพ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2554 2 เศรษฐศิลป์

1669 มิตรภาพต่างสายพันธ์ุ ปริญญากร วรวรรณ, ม.ล. 2554 1 openbooks

1670 มุ่งไกลในรอยทราย เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2554 1 อมรินทร์ พร้ินต้ิงกรุ๊ฟ

1671 เมืองน่า hug ริมโขง ใบพัด ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 1 แพรวส านักพิมพ์ท่องโลก

1672 เม่ือต้องเสด็จฯ ไกลบ้าน ศรศักร ชูสวัสด์ิ 2554 1 มติชน
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1673 ยลศิลป์แผ่นดินภูฏาน ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล 2554 1 แพรวส านักพิมพ์ท่องโลก

1674 ย่ าถนนยลถ่ินจีน เจริญ ตันมหาพราน 2554 2 ปราชญ์

1675 รวยจริงกับการลงทุนท าโรงแรม รีสอร์ทและพลาซ่าขนาดจ๋ิว บุญชนะ บุญเลิศ. 2554 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1676 รอยทางแห่งเวลา นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว. 2554 1 ศยาม

1677 รอยย้ิมหมีขาว เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2554 3 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

1678 ราชบุรี นครปฐม นายรอบรู้ 2554 2 สารคดี

1679 ร้านหวานหวานวันวาน จิราภรณ์ วิหวา 2554 1 polka dot

1680 รู้จักประชาคมอาเซียน วิทย์ บัณฑิตกุล 2554 1 สถาพรบุ๊คส์

1681 รู้เร่ืองวัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์ พุทธสถาปัตยกรรมไทย สมคิด จิระทัศนกุล. 2554 1 มิวเซียมเพรส

1682 เรียนอังกฤษจากภาพ ฉบับท่องเท่ียว LiveABC 2554 2 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1683 เร่ืองข้างส ารับ ส. พลายน้อย. 2554 1 ยิปซี

1684 เรือด่วนชวนชิม องอาจ จิระอร, บรรณาธิการ 2554 1 อมรินทร์ Cuisine

1685 โรมันสัญจร เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2554 1 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

1686 ลงเรือเท่ียว Around Bangkok สุชาดา ลิมป์ 2554 1 I Am Bookazine

1687 ลวดลายฉลุ นฤทธ์ิ วัฒนภู 2554 3 วาดศิลป์

1688 ล่าขุมทรัพย์เมืองสยาม จุติ จันทร์คณา 2554 1 ปราชญ์

1689 เล่มเดียวเท่ียวเชียงใหม่ได้ กฤษฎา กฤษณะเศรณี 2554 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

1690 เลห์-ดาลักห์ ชาธร โชคภัทระ 2554 1 แชงกรี-ลา เพรส

1691 วจี...ญ่ีปุ่น โทเคียว 2554 2 เกลอเรียน

1692 วิถีชาวบ้านชุดต านานอาหารป่า วีระ สุดสังข์. 2554 1 โป๊ยเซียน

1693 วีซ่าฮาสาด! รวิทัต บุณยเกียรติ 2554 1 Springbooks

1694 วุ้น ลอยแก้ว และขนมน้ าแข็ง เยาวภา ขวัญดุษฎี, บรรณาธิการ 2554 1 แสงแดด
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1695 ศิลปะการจับจีบผ้า อุมาสวรรค์ ชูหา 2554 1 ส.พิจิตรการพิมพ์

1696 ศิลปะการตัดกระดาษลายไทย เบญจธรรม แสวงสุข 2554 2 เศรษฐศิลป์

1697 ศิลปะการพับดอกบัว รัชนีวรรณ เพ็งปรีชา 2554 1 เพชรการเรือน

1698 ศิลปะการร้อยตามาลัย เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2554 2 เศรษฐศิลป์

1699 ศิลปะเกาหลี ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. 2554 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1700 ศิลปะในประเทศพม่า สุรสวัสด์ิ ศุขสวัสด์ิ, ม.ล. 2554 3 สายธาร

1701 ศิลปะพานขันหมากงานใบตอง เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2554 2 เศรษฐศิลป์

1702 ศิลปะสลักเสลาสบู่พร้ิงเพราดอกไม้งาม เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2554 2 เศรษฐศิลป์

1703 ศิลปะอลังการงานเทียน เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2554 1 เศรษฐศิลป์

1704 ศิลปะอลังการงานศพไทย เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2554 1 เศรษฐศิลป์

1705 สนทนาจีน-อังกฤษ-ไทย แอร์สจ๊วตมืออาชีพ นริศ วศินานนท์ 2554 5 ทฤษฎี

1706 สนทนาภาษาจีนฉบับจ้ิม ช้ี เท่ียว เรืองรอง รุ่งรัศมี. 2554 1 บุ๊ค คาเฟ่

1707 สบายๆสไตล์มัดไม้ย้อม ธัญญาวดี ธรรมเสถียร 2554 1 เศรษฐศิลป์

1708 สวนผ้ึงดินแดนแห่งหุบเขาทะเลหมอก บุหลัน รันตี 2554 1 บ้านหนังสือ

1709 สวนสวยจัดได้ด้วยตนเอง ยุคคล จิตส ารวย 2554 1 เอ็มไอเอส

1710 สังเวชนียสถาน 4 แห่ง ประยูร ดิษฐานพงศ์. 2554 1 บุ๊คไดมอนด์

1711 ส ารับ 3 ขวัญทิพย์ เทวกุล, ม.ล. 2554 2 ศรีสารา

1712 สีชัง ความหลังคร้ังรัชกาลท่ี 5 เอนก นาวิกมูล. 2554 1 แสงดาว

1713 สุดยอดไอเดียการจัดดอกไม้ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2554 2 เศรษฐศิลป์

1714 สุดเหว่ียงท่ีเชียงคาน ปวีณา วะน้ าค้าง 2554 1 Sanamya Publishing

1715 สูตรเด็ดตระกูลดัง - 2554 1 อมรินทร์ Cuisine

1716 เสน่ห์กรุงเก่า เดิน-กิน-เท่ียวในรัตนโกสินทร์ ชมพูนุท ดีประวัติ 2554 2 วงกลม
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1717 แสนสุขเสมอในโปรวองซ์ เมล์, ปีเตอร์. 2554 1 โพสต์บุ๊กส์

1718 หนีห่าวพูดภาษาจีนคล่องเหมือนเจ้าของภาษา (ฉบับพกพาไปเท่ียวประเทศจีน) กัว, นีน่า 2554 5 Book Caff

1719 หินดาวเล่านิทานพญาแถน มหาบุนมี เทบสีเมือง 2554 2 สุขภาพใจ

1720 องค์อุปถัมภ์งานหัตถศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 2554 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

1721 อยู่ดีๆก็อยากเท่ียวกทม. : จาก...คนกรุงเทพฯ พศินพัชร์ 2554 1 ไอเดียดี

1722 อร่อยเด็ดย่านเก่า ทรงบาดาล 2554 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

1723 อร่อยร้อยร้าน ยศศยามล 2554 1 ตะวันส่อง

1724 อวดของคลาสสิค เอนก นาวิกมูล. 2554 1 แสงดาว

1725 อัตลักษณ์ไทใหญ่ในกระแสความเปล่ียนแปลง มนธิรา ราโท, บรรณาธิการ 2554 2 สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1726 อันยอง พูดเกาหลีคล่องเหมือนเจ้าของภาษา(ฉบับพกพาไปเท่ียวเกาหลี) ภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ 2554 2 Book Caff

1727 อาหารตามส่ังร้านข้าวต้ม ศิริลักษณ์ รอตยันต์, บรรณาธิการ 2554 1 แสงแดด

1728 อาหารไทยเป็นยา หนานค า 2554 1 เพ่ือนดี

1729 อาหารปักใต้ กนกวรรณ เกตุศิริ 2554 1 ณ ดา ส านักพิมพ์

1730 อาหารปักษ์ใต้ : แถบฝ่ังทะเลอันดามัน เมฆาณี จงบุญเจือ และคณะ 2554 1 เศรษฐศิลป์

1731 อาหารและเคร่ืองด่ืมในงานโรงแรม ประชา ธันยาวาท 2554 3 ฝ่ายวิชาการ บริษัท ฮิวแมน เฮอริเทจ

1732 อินเดีย จาริกด้านใน ประมวล เพ็งจันทร์ 2554 5 สุขภาพใจ

1733 อินเดียจาริกด้านใน 1. การศึกษาท่ีงดงาม ประมวล เพ็งจันทร์ 2554 2 สุขภาพใจ

1734 อ่ิมนอกบ้าน 31 วัน 31 ร้านอร่อย PuFfYM@N 2554 1 อักขระบันเทิง

1735 อ่ิมหลักร้อยอร่อยริมทาง หมูหวาน 2554 1 เนช่ันบุ๊คส์

1736 อิสตันบูล (คู่มือท่องเท่ียวตุรกีด้วยตัวเอง) กาญจนา หงษ์ทอง 2554 1 วงกลม

1737 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดเพ่ือการท่องเท่ียวและการโรงแรม. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1738 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดเพ่ือการท่องเท่ียวและการโรงแรม. หน่วยท่ี 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1739 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียว… มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1740 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียว… มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1741 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1742 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ. หน่วยท่ี 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1743 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1744 แอนตาร์กติก...ดินแดนแห่งน้ าแข็ง สุชนา ชวนิชย์ 2554 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1745 แอนตาร์กติกาหนาวหน้าร้อน เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2554 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1746 ไอเดียการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ พรสรวง เถาตะกู 2554 2 เศรษฐศิลป์

1747 ไอศกรีม : ประวัติศาสตร์แสนอร่อย โพเวลล์, มาริลิน 2554 1 มติชน

1748 ฮิป ชิค ชิล เท่ียว กิน ริมน้ า สิริ ทามะ 2554 1 แพรวส านักพิมพ์ท่องโลก

1749 ไฮเวย์สู่ขอบฟ้า เรวัต อริยกุลชัย 2554 1 แพรวส านักพิมพ์ท่องโลก

1750 "ไอรัก" คืออะไร เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2553 2 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

1751 100 Places landscape photography in Thailand : มหัศจรรย์มุมสวยท่ัวไทยท่ีใครๆ… - 2553 1 เอ็มไอเอส

1752 108-1009 ขจัดคราบปราบรอยเป้ือนอยู่หมัด วัลลภา อรรถนิต 2553 2 คล่ืนอักษร

1753 5 (ห้า) Theme หรู 10 (สิบ) Theme เก๋ : รวม 100 โรงแรมเด่นมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ธิดา มหาสมุทร 2553 1 ณัฐสุรงค์

1754 5 (ห้า) ทัวร์ฮิป 10 (สิบ) ทริปฮอต : พบ 15 เส้นทางท่องเท่ียวฮดตฮิตแห่งยุค ธิดา มหาสมุทร 2553 1 ณัฐสุรงค์

1755 51 สูตรไอศกรีมยอดนิยม เบญจพร มีเกาะ 2553 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1756 60 วัด วังและสถานท่ีส าคัญในพม่า ภภพพล จันทร์วัฒนกุล 2553 1 เมืองโบราณ

1757 60 เส้นทางท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 60 ปี มศว ศรีสง่า มหานคร ในโครงการศูนย์บริการวิชา... สุภาพร สุกสีเหลือง ... [และคนอ่ืนๆ] 2553 1 สถาบันพัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ืออนุรักษ์ฯ

1758 75 เทศกาล งานประเพณีท่ัวไทยท่ีคนไทยต้องไปสักคร้ัง ศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ... [และคนอ่ืนๆ] 2553 2 กระทรวงมหาดไทย

1759 80 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก : สุดยอดผลงานอันอลังการของมวลมนุษย์และธรรมชาติ แซร์รา, การ์ลา 2553 1 เนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก

1760 9 ปี และก้าวต่อไปของการวิจัยท่องเท่ียวไทย เทิดชาย ช่วยบ ารุง 2553 1 สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวฯ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1761 Backpack 2 : เท่ียวเหนือหน้าหนาว เอ่ียมอนงค์ โกมลสิงห์ 2553 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

1762 Bangkok hangouts บีวาว แฟมิล่ี 2553 1 บีวาว

1763 Dictionary of tourism, hotels and catering ปรีชา แดงโรจน์. 2553 3 เอส.อาร์.พร้ินต้ิง แมส โปรดักส์

1764 Kitchen garden ศศิยา ศิริพานิช 2553 1 บ้านและสวน

1765 Living nature = บ้านสวยอยู่สบายของคนรักธรรมชาติ ภัทรสิริ อภิชิต 2553 1 บ้านและสวน

1766 Nat geo amazing! : 100 ชีวิต สถานท่ี และส่ิงของท่ีคุณจะต้องร้อง ว้าว! เบลโลวส์, เมลินา เจโรซา 2553 1 เนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก

1767 Pasta : สูตรพาสต้ารสเลิศและการเปิดร้านราคาประหยัด สวียุ่ยเหลียน 2553 1 บลู สกาย บุ๊คส์

1768 Small & chic homes 3 : ไอเดียตกแต่งบ้านเล็กหลากหลายรูปแบบ กิติภูมิ (โสฬส) ศรีสมนึก 2553 1 บ้านและสวน

1769 South Africa บนเส้นทางแห่งสิงโต บุปผา และปลาวาฬ ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ 2553 1 บ้านพระอาทิตย์

1770 กระบ่ีขอบฟ้าอันดามัน ธีรภาพ โลหิตกุล, บรรณาธิการ 2553 1 ส านักงานจังหวัดกระบ่ี

1771 กาญจนบุรี นายรอบรู้ 2553 2 สารคดี

1772 กาแฟ 2 จ าลองลักษณ์ หุ้นช้ิน ... [และคนอ่ืนๆ] 2553 1 แม่บ้าน

1773 กาแฟ 3 สไตล์. เล่ม 2 เชษฐา ใจใส. 2553 2 ซิต้ีพร้ินท์

1774 การแกะสลักสบู่ : ประดิษฐกรรมด้วยปลายมีด บุรินทร์ภัทร ชูวงศ์. 2553 1 โอเดียนสโตร์

1775 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชีวิตชุมชน : กรณีศึกษา ตลาดน้ าอัมพวา... ชรินทร์พรรณ อะสีติรัตน์. 2553 1 -

1776 การจัดน าเท่ียว พิมพรรณ สุจารินพงค์ 2553 3 โอเดียนสโตร์

1777 การจัดผักผลไม้เพ่ือการตกแต่ง สุวิทย์ แสงฉาย 2553 1 วาดศิลป์

1778 การตลาดบริการ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ 2553 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1779 การท่องเท่ียวชุมชน พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ 2553 3 โอเดียนสโตร์

1780 การท่องเท่ียวเชิงเกษตรสุราษฎร์ธานี : การวิจัยฐานทรัพยากรเกษตรสู่การท่องเท่ียว... เทิดชาย ช่วยบ ารุง 2553 3 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1781 การพับผ้าขนหนู จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง 2553 1 วาดศิลป์

1782 การศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม : วัดพระพายหลวง วัดเชตุพน สุโขทัย ปองพล ยาศรี 2553 2 เมืองโบราณ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1783 การศึกษาพุทธสัญลักษณ์ล้านนา สุวิภา จ าปาวัลย์ 2553 1 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลียเชียงใหม่

1784 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน เกรียงไกร กาญจนคูหา. 2553 1 -

1785 การอนุรักษ์ตลาดโบราณแบบมีส่วนร่วม : การสัมมนาเชิงวิชาการโครงการพัฒนาตลาด... การสัมมนาเชิงวิชาการโครงการพัฒนา… 2553 1 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สาขาฯ

1786 แก้ปัญหาเม่ือคุณเดินทาง หยกจีน 2553 1 บ๊ิกบุ๊ค

1787 ไกลดวงตาใกล้ใจ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์. 2553 1 ฟรีฟอร์ม

1788 ขนมจีบ-ซาลาเปา เบญจพร มีเกาะ 2553 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1789 ขนมท าขาย รุ่งทิวา วงศ์ไพศาลฤทธ์ิ 2553 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1790 ขนมไทย : สืบสานภูมิปัญญา คงคุณค่าความอร่อย อัญชลี สิริศักด์ิ 2553 1 เพชรกะรัต

1791 ขนมไทย 1 อบเชย อ่ิมสบาย, บรรณาธิการ 2553 1 แสงแดด

1792 ขนมไทยชาววัง รุ่งทิวา วงศ์ไพศาลฤทธ์ิ 2553 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1793 ขนมไทยตามเทศกาล วิภาวัน จุลยา 2553 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1794 ขนมไทยในงานพิธี รุ่งทิวา วงศ์ไพศาลฤทธ์ิ 2553 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1795 ขนมเป๊ียะ & ขนมไหว้พระจันทร์ วิภาวัน จุลยา 2553 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1796 ขนมอบอร่อยสไตล์อเมริกัน เว็บสเตอร์, เคทลิน 2553 1 โอโอเอ็ม

1797 ของใช้เมคราเม่ พรหทัย วงษ์ประเสริฐ 2553 1 วาดศิลป์

1798 ของสวยของดีคร้ังแผ่นดินพระเจ้าหลวง ธงทอง จันทรางศุ. 2553 1 เอส.ซี. พร้ินท์แอนด์แพค

1799 ข้ามฝ่ังแห่งฝัน เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2553 3 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

1800 เขาว่ากันว่าร้านน้ีอร่อยท่ีฮ่องกง สิรินทร์ วงศ์พานิช 2553 1 วงกลม

1801 ครบเคร่ืองเร่ืองอาหาร 2 : การแปรรูปอาหารเพ่ืออาชีพ ศิโรจน์ ผลพันธิน ... [และคนอ่ืนๆ] 2553 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

1802 ครัวย่าหยา นวพร เรืองสกุล. 2553 1 สารคดี

1803 ครัวสีเขียว ทัทยา อนุสสร 2553 1 มติชน

1804 ความรู้เร่ืองประเทศท่ัวโลก ภูสิทธิ พลายชมภู 2553 2 โอเดียนสโตร์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1805 คู่มือจัดสวนสวยด้วยตนเอง รวิชา เดชาชาญ 2553 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1806 คู่มือท ากับข้าวไทยเคร่ืองแกงรสเข้มข้นด้วยเคร่ืองแกง - 2553 1 แสงแดด

1807 คู่มือท ากับข้าวไทยจานปลาอร่อยด้วยสุขภาพดี - 2553 1 แสงแดด

1808 คู่มือผสมเคร่ืองด่ืม นัฐพล กล่ันวารี 2553 1 พิมพ์ดี

1809 เคร่ืองเทศ : ประวัติศาสตร์รสจัดจ้าน ครอนเดิล, ไมเคิล 2553 3 มติชน

1810 เคร่ืองป้ันดินเผานนทบุรี พิศาล บุญผูก. 2553 1 โครงการเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่ฯ

1811 จงจรเท่ียว : สมุดบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ 12 ประเทศ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ 2553 1 มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

1812 จดหมายจากเกียวโต ฮิมิโตะ ณ เกียวโต. 2553 1 ฟรีฟอร์ม

1813 จัดสวนถาด ยุคคล จิตส ารวย 2553 1 เอ็มไอเอส

1814 จับคู่เท่ียว เขาค้อ เกาะช้าง บีวาว แฟมิล่ี 2553 1 บีวาว

1815 จิตรกรรมปลิวลม : ศิลปะการตอกกระดาษ นฤทธ์ิ วัฒนภู 2553 2 วาดศิลป์

1816 จิตรกรรมฝาผนังมรดกแผ่นดิน ชุดรามเกียรต์ิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2553 2 เศรษฐศิลป์

1817 จีนจับใจ ธีรภาพ โลหิตกุล. 2553 2 มติชน

1818 ช่างอยุธยา ในเมืองพม่ารามัญ : หลักฐานศิลปกรรม ฝีมือช่างกรุงศรีฯ ในเมืองสะกาย... อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล 2553 1 สมาคมอิโคโมสไทย

1819 ชิลไปไหน? - 2553 1 มีเดีย แฟคทอรี

1820 ช่ือบ้าน-ภูมิเมืองพะเยา พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).2553 4 โรงพิมพ์เจริญอักษร

1821 เชียงราย นายรอบรู้ 2553 2 สารคดี

1822 เชียงใหม่ นายรอบรู้ 2553 2 สารคดี

1823 เชียงใหม่-ระยอง-หลักสอง-ผักไห่ เอนก นาวิกมูล. 2553 1 แสงดาว

1824 ดอกไม้งานมงคลสมรส ชุด พานไหว้ผู้ใหญ่ จักรพันธ์ รูปงาม 2553 1 วาดศิลป์

1825 ดอกไม้งานมงคลสมรส ชุด มาลัยช าร่วย ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ 2553 1 วาดศิลป์

1826 ดอกไม้จากดินไทย สุนันทา มนูญวงค์ 2553 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์
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1827 ได้เวลาเท่ียวเกาหลี อดิศักด์ิ จันทร์ดวง. 2553 2 ฟอร์เวิร์ด

1828 ตกแต่งบ้านด้วยของมือสอง ชาลเมอร์ส, เอมิล่ี 2553 1 เนช่ันบุ๊คส์

1829 ต้นก าเนิดอาหารจีน สีว์สือเทา 2553 3 สุขภาพใจ

1830 ตลาดเก่าๆ เอนก นาวิกมูล. 2553 1 แสงดาว

1831 ตะโก้ : อร่อยมีคุณค่าอาหารจากธัญพืช อัญชลี สิริศักด์ิ 2553 1 เพชรกะรัต

1832 ตามรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลท่ี 5 ในวัดวาอารามมณฑลเหนือ พ.ศ. 2444 เจริญ ตันมหาพราน. 2553 2 ปราชญ์

1833 ตามล่าโจรสลัด : บันทึกการเดินทางท่องทะเลของ กัปตัน วิลเลียม ลับเบอร์  หัวหน้า… - 2553 1 อมรินทร์

1834 ต า(รับ)น้ าพริก ศรีนรา นวลแก้ว 2553 1 แม่บ้าน

1835 ต านานวังเก่า ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมฯ 2553 1 แสงดาว

1836 ต ารับเด็ดเยาวราช : 56 สูตรเด็ดย่านเยาวราชจากแผงลอยถึงภัตตาคาร - 2553 1 แสงแดด

1837 ต ารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง เพียสิง จะเลินสิน 2553 1 ผีเส้ือ

1838 ต าราวิชางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ชลธิชา บุนนาค 2553 3 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1839 ตุ๊กตารับปริญญา อรพรรณ ทองอุ่น 2553 1 วาดศิลป์

1840 ตุรกี อียิปต์ อิหร่าน : สามสายธารอารยธรรม กฤษณา อโศกสิน. 2553 1 เพ่ือนดี

1841 ไต้หวัน หลัว หม่ัน ต้ี เขอ (Ro-Man-Tic Taiwai) : เท่ียวเองสไตล์ พ่ีวุฒิ & พ่ีเคท พ่ีวุฒิ. 2553 1 ส.เอเซียเพรส (1989)

1842 ถัดจากปายกว่าแหล่เชียงตุง จายแสงทิพย์ฟ้า เอยาวดี 2553 1 ณัฏฐ์ธนัน

1843 ถีบ...นิวซีแลนด์เกาะใต้เหมือนได้ไปสวรรค์ เทพย์ 2553 1 ศรีปัญญา

1844 ท้องถ่ินปากเกร็ด พิศาล บุญผูก. 2553 1 โครงการเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่ฯ

1845 ท่องเท่ียวเรียนรู้กรุงศรีอยุธยา ธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์. 2553 2 มิวเซียมเพรส

1846 ทัศนะจากอินเดีย เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2553 3 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

1847 ทาร์ต & พาย วิภาวัน จุลยา 2553 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1848 ท างานไปเท่ียวไปในอเมริกา - 2553 1 ฏ ปฏัก
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1849 ท างานโรงแรมอย่างมืออาชีพ เกียรติ สิมะกูร 2553 5 ฮิวแมน เฮอริเทจ

1850 ท าเนียบท่ีพักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทท่ีได้รับรองมาตรฐาน - 2553 3 ส านักงานพัฒนาการท่องเท่ียว

1851 เทคนิคการย้อมสีเพ่ิมมูลค่าสร้างสรรค์ผ้าสวยในโลกแห่งจินตนาการ จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอ่ืนๆ] 2553 1 ซี.อาร์.เอส. ยูนิเวอร์แซล (1986)

1852 เทคนิคแต่งหน้าเค้กอย่างง่าย วิภาวัน จุลยา 2553 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1853 เทคนิคเปิดร้านกาแฟจาก 10 ร้านกาแฟดัง กองบรรณาธิการ 2553 1 พีเพิลมีเดีย

1854 เท่ียวกินช๊อปเมืองเชียงใหม่ นกกนก 2553 1 สารคดี

1855 เท่ียวเชียงคาน บีวาว แฟมิล่ี 2553 2 บีวาว

1856 เท่ียวเชียงใหม่ บีวาว แฟมิล่ี 2553 1 บีวาว

1857 เท่ียว--ด้วยใจอุปสรรคใดไร้กังวล : การท่องเท่ียวมีความหมายย่ิงใหญ่เพียงใดส าหรับ… สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ 2553 1 ป่ินโต

1858 เท่ียวใต้สนุกสุขกายใจ - 2553 1 สายธุรกิจโรงพิมพ์

1859 เท่ียวท่ัวไทยให้ถึงธรรม : แนะน า 50 สถานปฏิบัติธรรมท่ัวประเทศไทย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 2553 2 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

1860 เท่ียวภูเก็ต (พิมพ์คร้ังท่ี 1) บีวาว แฟมิล่ี 2553 1 บีวาว

1861 เท่ียวภูเก็ต (พิมพ์คร้ังท่ี 3) บีวาว แฟมิล่ี 2553 2 บีวาว

1862 ไทยศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว ฐิรชญา มณีเนตร 2553 2 โอเดียนสโตร์

1863 ธุรกิจสายการบิน สมยศ วัฒนากมลชัย. 2553 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1864 นครราชสีมา นายรอบรู้ 2553 2 สารคดี

1865 นันทนาการและการใช้เวลาว่าง สุวิมล ต้ังสัจจพจน์ 2553 1 บริษัท เอดิสันเพรสโพรดักส์

1866 น าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร วิภารัตน์ ประดิษฐอาชีพ 2553 1 ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

1867 น้ าผลไม้สดสุขภาพดี กรกนก ไกเซอรีน 2553 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1868 น้ าผักผลไม้ต้านอนุมูลอิสระ รุ่งทิวา วงศ์ไพศาลฤทธ์ิ 2553 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1869 น้ าผักสดสุขภาพดี กรกนก ไกเซอรีน 2553 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1870 น้ าพริก คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว., 2454-2538. 2553 1 ดอกหญ้า 2000
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1871 นิทรรศการศิลปะปูนป้ันแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 10 : ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ... นิทรรศการศิลปะปูนป้ันแห่งประเทศ... 2553 1 คณะกรรมการจัดการประกวดศิลปะปูนฯ

1872 นิราศลอนดอนและจดหมายเหตุเร่ืองราชทูตไทยไปประเทศอังกฤษในรัชกาลท่ี 4 ราโชทัย, หม่อม. 2553 1 ศยาม

1873 บันทึกด้วยสีน้ า...ความทรงจ า เท่ียวแคชเมียร์ ระวีวรรณ ประกอบผล. 2553 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1874 บันทึกฝัน : แบ็กแพ็คฮันนีมูนรอบโลก 31 ประเทศ วลัยลักษณ์ ทอมลินสัน 2553 1 นิตยสารแพรว

1875 บัวบานในงานศิลป์ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2553 1 เศรษฐศิลป์

1876 บุรีรัมย์มาจากไหน? สุจิตต์ วงษ์เทศ 2553 2 แม่ค าผาง

1877 บุหงารายา : ประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่าของชาวมลายู ชุลีพร วิรุณหะ 2553 2 ศักด์ิโสภาการพิมพ์

1878 โบรโม-อีเจน-เดียงพลาโต-บูโรพุทโธ-ปรามบานัน : คู่มือเดินทางท่องเท่ียว ชาธร สิทธิเคหภาค 2553 1 วงกลม

1879 โบราณคดีเข่ือนแควน้อย : ในพ้ืนท่ีโครงการเข่ือนแควน้อย อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สุนิสา ม่ันคง. 2553 1 ส านักโบราณคดี

1880 ปกิณกะนักสะสม เอนก นาวิกมูล. 2553 1 สายธาร

1881 ปฏิบัติการงานโรงแรม เกียรติ สิมะกูร 2553 3 ฮิวแมน เฮอริเทจ

1882 ประตูสู่ความร่ ารวย : ต าราทองของงานบริการ อีแร้ง 2553 1 มติชน

1883 ประพาสอุทยาน เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2553 3 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

1884 ประวัติศาสตร์และศิลปะพม่า ภภพพล จันทร์วัฒนกุล 2553 2 เมืองโบราณ

1885 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ฉบับสมบูรณ์ ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์. 2553 1 วาดศิลป์

1886 ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง : อินเดีย, ลังกา, ชวา, จาม, ขอม, พม่า, ลาว สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. 2553 3 มติชน

1887 ประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ... ภัทรธิรา วัฒนชาติ. 2553 2 -

1888 ปากีฯ ท่ีรัก วิสาขะ-คันธาระ : บันทึกการเดินทางสู่มรดกโลกแห่งปากีสถาน อลิศรา มีนะกนิษฐ 2553 1 สมาคมอิโคโมสไทย

1889 เปิดร้านกาแฟ ธนเดช กมลฉันท์, บรรณาธิการ 2553 1 กิจจุทสึ เฮียวรงฉะ

1890 ผจญภัยในดินแดนสายรุ้ง สวรรยา ทรัพย์ทวี 2553 1 บ้านพระอาทิตย์

1891 แผ่นดินฉานในม่านหมอก เจ้ายอดศึก 2553 1 โอเพ่นบุ๊กส์

1892 ฝึกภาษาอังกฤษ 100 บทสนทนา : คุยกับต่างชาติได้ทุกสถานการณ์ วรพจน์ โคลวอร์ บูรณกิตติ 2553 3 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)
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1893 พรรณไม้ท่ีอ่างขาง มูลนิธิโครงการหลวง. 2553 2 มูลนิธิโครงการหลวง

1894 พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชมหาสถูปแห่งคาบสมุทรภาคใต้ ประภัสสร์ ชูวิเชียร 2553 1 เมืองโบราณ

1895 พระบรมธาตุส าคัญและประเพณีข้ึนพระธาตุล้านนา สมัย สุทธิธรรม. 2553 2 นครสาส์น

1896 พระราชวังพญาไทในวันวารห้าแผ่นดิน กรรณิการ์ ตันประเสริฐ. 2553 4 มติชน

1897 พระราชวังและวังเก่าเจ้านายแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมัย สุทธิธรรม. 2553 2 นครสาส์น

1898 พระอารามหลวงส าคัญในเขตพระนคร สมัย สุทธิธรรม. 2553 2 นครสาส์น

1899 พลวัตการท่องเท่ียวอีสานใต้ : ค้นหารอยย้ิมร่วมสมัยแห่งกาลเวลาผ่านงานวิจัย เทิดชาย ช่วยบ ารุง 2553 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1900 พับกระดาษมงคลในพิธีจีน วรภรณ์ ว่องวิชัย 2553 1 วาดศิลป์

1901 พับกล่องสวยด้วยตัวเอง หญิง อมรางกูร 2553 1 วาดศิลป์

1902 พับสานงานพ้ืนเมืองของเล่นโบราณ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2553 1 เศรษฐศิลป์

1903 พัฟเพสตรีและครัวซองท์ วิภาวัน จุลยา 2553 3 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1904 พาหวานใจไปปารีส 1 ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ. 2553 1 บ้านพระอาทิตย์

1905 พิซซ่า วิภาวัน จุลยา 2553 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1906 พิพิธภัณฑ์สิงคโปร์ - 2553 1 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การฯ

1907 พืชผักสลักแจกัน บุรินทร์ภัทร ชูวงศ์. 2553 2 วาดศิลป์

1908 พ้ืนฐานงานบาติกเทคนิคการเขียนเทียน ธัญญาวดี ธรรมเสถียร 2553 1 เศรษฐศิลป์

1909 ฟ้ืนฝอยหาตะเข็บ พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ 2553 2 มติชน

1910 ฟ้ืนภาษาได้อาหาร เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2553 2 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

1911 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร มนธิรา ราโท 2553 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1912 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม ปรีชา แดงโรจน์. 2553 2 เอส.อาร์.พร้ินต้ิง แมสโปรดักส์

1913 ภูเก็ต นายรอบรู้ 2553 2 สารคดี

1914 ภูมินามอ าเภอปากเกร็ด พิศาล บุญผูก. 2553 1 โครงการเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่ฯ
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1915 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว : วิถีชีวิตบนเส้นทางงานวิจัยการท่องเท่ียวโดยชุมชน ประมาณ เทพสงเคราะห์ 2553 2 นีโอ พ้อยท์

1916 ภูมิศาสตร์แห่งความสุข วีนเนอร์, อีริค, ค.ศ. 1963- 2553 1 GM BOOKS

1917 มังกร แพนด้า ธาราสวรรค์ ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ. 2553 2 บ้านพระอาทิตย์

1918 มาลัยกล้วยไม้ รวิสิรี ถิรพัฒน์โญธิน 2553 1 เศรษฐศิลป์

1919 มาลัยกลีบบัว รวิสิรี ถิรพัฒน์โญธิน 2553 1 เศรษฐศิลป์

1920 เมฆขาวและดาวสวย วัธนา บุญยัง. 2553 1 บ้านหนังสือ

1921 เมืองเจดีย์และพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมกับความเปล่ียนแปลงทางสังคม โครงการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์อารยธรรม... 2553 1 ชอบพิมพ์

1922 แม่ฮ่องสอน นายรอบรู้ 2553 2 สารคดี

1923 ย้อนรอยบรรพชนมังกร แอ๊ด คาราบาว 2553 1 ม่ิงมิตร

1924 เยือนถ่ินจีนโพ้นทะเล เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2553 3 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

1925 เย่ือนถ่ินอินเดียนแดง เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2553 3 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

1926 รวมความรู้เก่ียวกับงานโรงแรม อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช 2553 3 Human Heritage

1927 รวมต ารับอาหารคู่ครัว กองโภชนาการส านักพิมพ์วันว่าง 2553 1 วันว่าง

1928 รวมต ารับอาหารเจ - 2553 1 วันว่าง

1929 รวยด้วยกาแฟ - 2553 1 พีเพิลมีเดีย

1930 รักน้องต้องไปเช็ก ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ 2553 1 บ้านพระอาทิตย์

1931 รายงานการวิจัยเร่ืองระบบนวัตกรรมรายสาขาเพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้... - 2553 2 ส านักนโยบายด้านการศึกษามหภาค

1932 ริบบ้ินแสนสวย 2 เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2553 1 เศรษฐศิลป์

1933 เร่ืองส่วนพระองค์ในไกลบ้าน ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. 2553 2 มติชน

1934 ลวดลายในศิลปะทวารวดี : การศึกษา "ท่ีมา" และการตรวจสอบกับศิลปะอินเดีย... เชษฐ์ ติงสัญชลี. 2553 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร

1935 ลาวตอนใต้ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2553 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1936 ลุยเด่ียวไม่เดียวดายในอเมริกาใต้ กิตติกานต์ อิศระ. 2553 4 นิตยสารแพรว
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1937 ลุยป่าฝ่าฝน เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2553 3 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

1938 เล่าเร่ืองเมืองบางพลี เล่ม 2 ชูศรี สัตยานนท์ 2553 4 สภาวัฒนธรรมอ าเภอบางพลี จังหวัดฯ

1939 วัดในกษัตริย์ 9 รัชกาล สมัย สุทธิธรรม. 2553 2 นครสาส์น

1940 วัดในอ าเภอปากเกร็ด พิศาล บุญผูก. 2553 1 โครงการเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่ฯ

1941 วิธีประกอบอาหารมังสวิรัติ ภะรตราชสุพิชฯ, พระยา. 2553 1 แสวงสุทธิการพิมพ์

1942 เวียดนามกลางพายุฝน วันรวี รุ่งแสง 2553 1 ไว้ลาย

1943 เวียตนามใต้ : ไปเองได้ จ่ายน้อยกว่า เท่ียวมากกว่า พ่ีวุฒิ. 2553 1 ส.เอเซียเพรส (1989)

1944 ศักยภาพของการพัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ือเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา ศิริพร ศรีชูชาติ 2553 1 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1945 ศักยภาพของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดท่องเท่ียวหลักของประเทศไทย ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด... [และคนอ่ืนๆ] 2553 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1946 ศัพท์ภาษาจีนกลางในชีวิตประจ าวัน นิรามิส เกียรติบุญศรี 2553 3 แสงสว่างเวิลด์เพลส

1947 ศาลเจ้าศาลจีนในกรุงเทพฯ กุลศิริ อรุณภาคย์ 2553 2 มิวเซียมเพรส

1948 ศิลปะการแกะสลักแนวอนุรักษ์ลายดอกโบราณ ด ารงศักด์ิ นิรันต์. 2553 1 เศรษฐศิลป์

1949 ศิลปะการจัดดอกไม้สด นพดารา ใจทัด 2553 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1950 ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2553 2 เศรษฐศิลป์

1951 ศิลปะการห่ออาหารด้วยงานใบตอง เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2553 1 เศรษฐศิลป์

1952 ศิลปะงานผ้าริบบ้ินประเพณี เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2553 1 เศรษฐศิลป์

1953 ศิลปะบายศรีผ้าจ๋ิว เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2553 1 เศรษฐศิลป์

1954 ศิลปะประณีตศิลป์งานใบตองชุดหัตถศิลป์และโบราณคดี ปรัชญากร โพธ์ิศรี 2553 1 เศรษฐศิลป์

1955 ศิลปะประดิษฐ์เพ่ือประกอบอาชีพ รฤกชาติ ผิวทองงาม 2553 2 สิปประภา

1956 ศิลปะอลังการขบวนแห่บุปผชาติเชียงใหม่ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2553 1 เศรษฐศิลป์

1957 ศิลปะอลังการงานแกะสลักช้ันเย่ียม ภูชิต สว่างสุข 2553 1 เศรษฐศิลป์

1958 สนทนาภาษารัสเซียเรียนเร็วส าหรับนักท่องเท่ียว วาสินี อังศุการ 2553 1 อักษรวัฒนา

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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1959 สร้างสรรค์ศิลป์บนหน้าเค้ก ธนกฤต แย้มประยูร 2553 1 วาดศิลป์

1960 สวนบ้านนักจัดสวน มนูญ ทองนพรัตน์ 2553 1 บ้านและสวน

1961 สวนสมุทร เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2553 3 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

1962 สัมมนา ผล ยาวิชัย. 2553 6 โอเดียนสโตร์

1963 สิงคโปร์สัญจร เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2553 2 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

1964 สีแสงแสดงชีวิต เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2553 2 ไซเบอร์พร้ินท์

1965 สุดยอดแดนมหัศจรรย์ อลังการธรรมชาติบนพ้ืนพิภพ - 2553 1 เนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก

1966 เส้นทางขนมไทย : ก าเนิดและวิวัฒนาการขนมไทยต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน นลิน คูอมรพัฒนะ, บรรณาธิการ 2553 1 แสงแดด

1967 เสริมสิริมงคลยลศิลปะจีน 9 วัดไทยในกรุงเทพฯ ศานติ ภักดีค า. 2553 1 อมรินทร์

1968 หนังสือการจัดการตลาดธุรกิจโรงแรม สมาคมโรงแรมไทย 2553 2 สมาคมโรงแรมไทย

1969 หวงเหออู่อารยธรรม เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2553 2 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

1970 อยากไปเวิร์คแอนด์ทราเวล Acadex Thailand, created 2553 2 อคาเดกซ์

1971 อร่อยเด็ด 77 จังหวัด - 2553 1 มติชน

1972 อร่อยแน่ 1,000% บีวาว แฟมิล่ี 2553 1 บีวาว

1973 อาหารเจ & มังสวิรัติ ม. อ้ึงอรุณ. 2553 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1974 อาหารญ่ีปุ่น รุ่งทิวา วงศ์ไพศาลฤทธ์ิ 2553 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1975 อาหารต้ม-ตุ๋น รุ่งทิวา วงศ์ไพศาลฤทธ์ิ 2553 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1976 อาหารใต้ มณฑิรา ทองค า 2553 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1977 อาหารไทย 4 ภาค วิภาวัน จุลยา 2553 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1978 อาหารแปรรูป วิภาวัน จุลยา 2553 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1979 อาหารสมุนไพรจีน รุ่งทิวา วงศ์ไพศาลฤทธ์ิ 2553 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1980 อินเดียเร่ิมท่ีน่ี ทมิฬนาฑู ศรัณย์ ทองปาน. 2553 2 เมืองโบราณ
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1981 อ่ิมบุญ ไหว้พระขอพร 20 วัดดังภาคกลาง วิชญา บุณยเกตุ 2553 1 วงกลม

1982 อุทยานแห่งชาติภาคกลางและภาคตะวันออก วสา สุทธิพิบูลย์. 2553 1 ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ

1983 อุทยานแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วสา สุทธิพิบูลย์. 2553 1 ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ

1984 อุทยานแห่งชาติภาคใต้ วสา สุทธิพิบูลย์. 2553 1 ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ

1985 อุทยานแห่งชาติภาคเหนือ วสา สุทธิพิบูลย์. 2553 1 ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ

1986 เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1987 เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1988 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1989 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1990 เอกสารการสอนชุดวิชาทรัพยากรการท่องเท่ียวของไทย. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1991 เอกสารการสอนชุดวิชาทรัพยากรการท่องเท่ียวของไทย. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1992 เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวและการโรงแรม. หน่วยท่ี 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1993 เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวและการโรงแรม. หน่วยท่ี 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1994 เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการภูมิภาคลุ่มน้ าโขง : จดหมายเหตุ - ประวัติศาสตร์ - ... การสัมมนาภูมิภาคลุ่มน้ าโขง :... 2553 1 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

1995 โอบไหล่...ไต้หวัน ลักษณ์ เกษมสุข 2553 1 แพรวส านักพิมพ์

1996 ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจ้ิน : 3 แหล่ง 3 รสในเล่มเดียว พ่ีวุฒิ 2553 2 คณะบุคคล ดิเอทเอเยนซี

1997 102 ท่ีเท่ียวออกรส ธนาคารไทยพาณิชย์. 2552 2 ธนาคารไทยพาณิชย์.

1998 108 เมนูเพ่ือสุขภาพ อาหารสมุนไพร พินิจ จันทร ... [และคณะ] 2552 2 บุ๊คส์เอ็กเพรส

1999 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน : มหัศจรรย์เมืองไทยต้องไปสัมผัส - 2552 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

2000 12 โรงแรมล้ัลลา : เร่ืองเล่าประสบการณ์นอนค้างคืนแบบไม่ธรรมดา พชร สมุทวณิช 2552 1 บ้านพระอาทิตย์

2001 143 สถานท่ีสักการะ พระพิฆเนศวร ทศพล จังพานิชย์กุล. 2552 2 คอมม่า

2002 5 ต านานปราสาทหิน รมิตา ชาญประโคน 2552 9 อรุณศิลป์ ครีเอช่ัน [1999]



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 92    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2003 9 สวนสวย 9 นักจัดสวน มนูญ ทองนพรัตน์ 2552 1 บ้านและสวน

2004 9 เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรม เมธินี จิระวัฒนา. 2552 1 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

2005 Banking ของหวานๆ พ้ืนฐานการท าขนมอบ เศรษฐพงศ์ เผ่าวัฒนา 2552 1 บ้านและสวน

2006 Cake decorating - 2552 1 แม่บ้าน

2007 Chocolate desserts - 2552 1 แม่บ้าน

2008 Chocolate Lover วราภา (สัตยบุตร) ปองเงิน 2552 1 อมรินทร์ Cuisine

2009 Easy decorative painting 3 : Stroke painting กิติยา เสริมศักด์ิสกุล 2552 2 บ้านและสวน

2010 Easy ideas 15 งานไอเดียท าขายสไตล์แฮนด์เมด - 2552 1 เกรท ดีไซน์ แอนด์ พร้ินท์

2011 English for tourism พวงมณี ตันติวงศ์ 2552 1 โอเดียนสโตร์

2012 Excellent English อยากเก่งภาษาอังกฤษต้องไม่ข้ีอาย ภูวดล สิทธิด ารงกุล 2552 3 Dดี

2013 Expert English ฟังฝร่ังพูดให้เข้าใจไม่เห็นยา ชัยเชษฐ์ เศรษฐ์ธีรชัย 2552 3 Dดี

2014 Good morning Tokyo Septembor 2552 1 วงกลม

2015 Living vintage = บ้านสวยอยู่สบายสไตล์ย้อนยุค ภัทรสิริ อภิชิต 2552 2 บ้านและสวน

2016 Shopping in Japan พนิดา กุลประสูติดิลก 2552 2 ทฤษฎี

2017 Vanilla omiyage ของขวัญกินได้สไตล์วานิลลา - 2552 1 OOM

2018 Visit Japan 4 : บันทึกแสนหรรษาของดาราสาว - 2552 2 มารุโกะโทะ (ไทยแลนด์)

2019 Wonders of the world ศุภลักษณ์ สนธิชัย. 2552 1 อทิตตา พร้ินต้ิง (ประเทศไทย)

2020 Work & travel - 2552 1 บริษัท อคาเดกซ์ จ ากัด

2021 กระทงใส่ของใบตองวิจิตร สุพัสดา ศรีอุดร 2552 1 วาดศิลป์

2022 กาพย์เห่ชมเคร่ืองคาวหวานกาพย์เห่นิราศแรมรสร้าง ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต. 2552 5 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2023 การแกะสลักผักผลไม้ : มรดกแห่งวัฒนธรรม บุรินทร์ภัทร ชูวงศ์ 2552 2 โอเดียนสโตร์

2024 การจัดกระเช้าดอกไม้ ณภัทร ทองแย้ม 2552 2 วาดศิลป์
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2025 การจัดกระเช้าผักและผลไม้ แสงอรุณ เช้ือวงษ์บุญ 2552 2 วาดศิลป์

2026 การจัดการแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมโดยใช้ศิลปะไทย กรณีศึกษา : โรงแรมระดับ 5… เยาวภา นียากร. 2552 1 -

2027 การจัดช่อกระเช้าแจกันดอกไม้ ณภัทร ทองแย้ม 2552 1 วาดศิลป์

2028 การจัดดอกไม้ในโอกาสต่างๆ สุพัสดา ศรีอุดร. 2552 4 วาดศิลป์

2029 การจัดดอกไม้แบบสากล สุพัสดา ศรีอุดร 2552 2 วาดศิลป์

2030 การจัดดอกไม้พ้ืนเมือง สุพัสดา ศรีอุดร. 2552 1 วาดศิลป์

2031 การจัดดอกไม้อย่างง่าย ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ. 2552 2 วาดศิลป์

2032 การจัดโต๊ะและการเสิร์ฟอาหาร มานิจ คุ้มแคว้น 2552 1 โอเดียนสโตร์

2033 การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. 2552 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2034 การโต้ตอบทางธุรกิจแนวใหม่ ล าดวน (ธนพล) จาดใจดี. 2552 1 ดวงกมลสมัย

2035 การท่องเท่ียวชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ทวีป ศิริรัศมี, บรรณาธิการ 2552 2 โรงพิมพ์ พีเอส.พร้ินท์

2036 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม มานิจ คุ้มแคว้น 2552 2 โอเดียนสโตร์

2037 การประดิษฐ์ของช าร่วย อุทัยวรรณ พ่ึงเงิน 2552 2 โอเดียนสโตร์

2038 การประดิษฐ์เทียนหอมลอยน้ า บุษรัตน์ ตันกิตติกร 2552 1 วาดศิลป์

2039 การประดิษฐ์พานพุ่มจากใบไม้ใบตอง แสงอรุณ เช้ือวงษ์บุญ 2552 2 วาดศิลป์

2040 การประเมินความเหมาะสมของการออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการนัก... ช่อผกา วงศ์จอม. 2552 1 -

2041 การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน โครงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีฯ 2552 2 โครงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีฯ

2042 การพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียว 3 วัง จังหวัดเพชรบุรี ชนิตาภรณ์ สร้อยสม. 2552 1 -

2043 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา กรณีศึกษา : วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัด... อัญชลี สมใจ 2552 1 -

2044 การพับกระดาษเป็นตุ๊กตา ณภัทร ทองแย้ม 2552 2 วาดศิลป์

2045 การพับผ้าเช็ดมือและผ้าติดขอบโต๊ะอาหารแบบต่างๆ มานิจ คุ้มแคว้น 2552 2 โอเดียนสโตร์

2046 การออกแบบและบริหารฐานข้อมูล ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ านวย.                                                                    2552 3 ดวงกมลสมัย
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2047 ก าเนิดมหาอาณาจักรโบราณ อนันตชัย จินดาวัฒน์ 2552 2 ยิปซี

2048 กินด่ืมเพ่ือสุขภาพ วนิดา คุ้มอนุวงศ์ 2552 4 อมรินทร์ Cuisine

2049 กินนอนถ่าย(ภาพ)บนรถแคมเปอร์แวนตะลุยดินแดนนิวซีแลนด์เกาะใต้ Mr. Mint 2552 1 วงกลม

2050 เกียวโต : คู่มือเดินทางท่องเท่ียว กรกฎ พัลลภรักษา 2552 1 วงกลม

2051 แกะผักสลักลายดอกไม้แบบสร้างสรรค์ ณภัทร ทองแย้ม 2552 3 วาดศิลป์

2052 แกะสลักผลไม้ลายประยุกต์ ณภัทร ทองแย้ม 2552 2 วาดศิลป์

2053 แกะสลักผลไม้ลายสร้างสรรค์ ณภัทร ทองแย้ม 2552 2 วาดศิลป์

2054 แกะสลักผลไม้ลายเสลา ณภัทร ทองแย้ม 2552 2 วาดศิลป์

2055 แกะสลักผักและผลไม้อย่างง่าย วิภาวัน จุลยา 2552 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2056 ขนม ชาลี 2552 1 ศรีสารา

2057 ขนมไทย : รวมเล่ม ปรีดา เหตระกูล, บรรณาธิการ 2552 2 แม่บ้าน

2058 ขนมฝร่ัง - 2552 1 อมรินทร์ Cuisine

2059 ของขวัญของท่ีระลึก ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ 2552 2 วาดศิลป์

2060 ของใช้จากงานถัก ทินกร เกล้ียงไธสง 2552 1 วาดศิลป์

2061 ข้าวกล้องเมนูสุขภาพ วิภาวัน จุลยา 2552 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2062 ข้าวของในอดีต เอนก นาวิกมูล. 2552 2 แสงดาว

2063 เขาว่ากันว่าร้านน้ีอร่อยท่ีตรัง&ภูเก็ต : คู่มือร้านอร่อยไม่แพงในดินแดนสวยท่ีสุดแห่ง… สิรินทร์ วงศ์พานิช 2552 1 วงกลม

2064 เขาว่าข้อยบ้า วิมล กิจบ ารุง 2552 1 ด่านสุทธาการพิมพ์

2065 ไขปริศนาอารยธรรมโลก ฮอห์ตัน, ไบรอัน 2552 3 มูลนิธิเด็ก

2066 คนผู้ค้นพบโลก อาณัติ อนันตภาค. 2552 2 ยิปซี

2067 ค็อด : ปลาเปล่ียนโลก เคอร์ลันสกี, มาร์ก. 2552 1 มติชน

2068 คันไซ...ไม่ต้องเกา ลมบก 2552 3 แพรวส านักพิมพ์
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2069 ค านับขงจ๊ือแล้วข้ึนเขาไท่ซาน สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ 2552 2 ประพันธ์สาส์น

2070 คุกก้ี วิภาวัน จุลยา 2552 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2071 คู่มือกินเท่ียวบนเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 2552 1 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

2072 คู่มือท่องเท่ียวประเทศจีน คล่อง ศิรประภาธรรม 2552 5 สุขภาพใจ

2073 เค้ก วิภาวัน จุลยา 2552 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2074 เคร่ืองกลไกคลาสสิค เอนก นาวิกมูล. 2552 1 แสงดาว

2075 เคร่ืองแขวนดอกไม้ไทย ณภัทร ทองแย้ม 2552 2 วาดศิลป์

2076 เคร่ืองด่ืมสุขภาพ : คุณประโยชน์สูงและท าเป็นธุรกิจท าเงินได้จริง! - 2552 2 วิทยสถาน

2077 เคร่ืองป้ันดินเผารากุ คนธาภรณ์ เมียร์แมน 2552 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ลงกรณ์ฯ

2078 งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากเศษวัสดุ เรณู อุกฤษโชค 2552 2 โอเดียนสโตร์

2079 งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ อารีนาถ ปัตนกุล 2552 1 วาดศิลป์

2080 งานศิลป์จากริบบ้ิน วรภรณ์ ว่องวิชัย 2552 1 วาดศิลป์

2081 งานอาชีพศิลปะการผูกผ้าฉบับสมบูรณ์ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล 2552 2 เศรษฐศิลป์

2082 งานอาชีพศิลปะการผูกผ้าฉบับสมบูรณ์ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2552 2 เศรษฐศิลป์

2083 จดหมายเหตุวังไกลกังวล สมัยรัชกาลท่ี 7 กรรณิการ์ ตันประเสริฐ. 2552 2 มติชน

2084 เจลสวนถาดและเคร่ืองด่ืม บุษรัตน์ ตันกิตติกร 2552 2 วาดศิลป์

2085 ฉลากคลาสสิค เอนก นาวิกมูล 2552 1 แสงดาว

2086 ชมวัดชิมกาแฟ ชาติ ภิรมย์กุล 2552 2 มติชน

2087 ช่องทางท ากิน 6 : ช่องทางรวยของคนขยันท ากิน - 2552 2 ประชุมช่าง

2088 ช่อบูเก้ ณภัทร ทองแย้ม 2552 2 วาดศิลป์

2089 ชีสเค้กแสนอร่อย - 2552 1 แสงแดด

2090 ซันเดย์อาฟเตอร์นูนในปักก่ิงและเซ่ียงไฮ้ ปาลิดา พิมพะกร 2552 2 ซันเดย์อาฟเตอร์นูน
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2091 เซียนโปสต์การ์ด เพลงดาบแม่น้ าร้อยสาย 2552 1 วงกลม

2092 ญ่ีปุ่นอุ่นเคร่ือง อิจิโร, ทานากะ 2552 2 ฟีลกูด

2093 ดอกไม้งานมงคลสมรส จักรพันธ์ รูปงาม 2552 1 วาดศิลป์

2094 ดอยช้างกาแฟข้ีชะมด องอาจ ฤทธ์ิปรีชา 2552 1 ไตรมิตร อิมเอ็กซ์

2095 ดูไบ : คู่มือท่องเท่ียวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยตัวเอง กาญจนา หงษ์ทอง. 2552 2 วงกลม

2096 เดินเด่ียวเท่ียวโทรอนโต นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2552 3 แพรวส านักพิมพ์

2097 เดินสายไหว้พระพุทธท่ัวไทย กองบรรณาธิการข่าวสด 2552 2 มติชน

2098 เดินสายไหว้พระพุทธท่ัวไทย - 2552 1 มติชน

2099 ไดเรกทอรีเว็บไซต์ท่ีพักท่ีเท่ียวท่ัวไทย เอกเทพ ภักดีศิริมงคล. 2552 1 เดอะ ซีนนิธ อินเตอร์เคม

2100 ได้เวลาเท่ียวฮ่องกง-มาเก๊า อดิศักด์ิ จันทร์ดวง. 2552 2 ด่านสุทธาการพิมพ์

2101 ต้นทางอันดามัน : เมาะตะมะ-มะละแหม่ง รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน. 2552 2 วิชญา

2102 ตลาดเก่าเล่าเร่ือง กนกอร ทองเคลือ 2552 1 ฐานบุ๊คส์

2103 ตลาดเล็กๆ เอนก นาวิกมูล 2552 1 สายธาร

2104 ตะลุยอเมริกา ตามหาเจ้าทุย กังสดาล ชวลิตธ ารง 2552 2 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

2105 ตะวันหยุดตกยุโรปตะวันออก เหมียวแบ็คแพ็ก 2552 1 Dizplay

2106 ตัวเขียนยุคอารยธรรมโบราณ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ. 2552 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2107 ตัวเลขต้องรู้ของเมืองไทย บรรพ 7 2552-2553 - 2552 1 อัลฟา รีเสิร์ช

2108 ตามหา อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย 2552 3 Fullstop

2109 ต านานย่ิงใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์โลก อนันตชัย จินดาวัฒน์ 2552 2 ยิปซี

2110 ต านานอาชีพแห่งความอร่อย พันธ์ ทรงประเสริฐ 2552 1 มติชน

2111 ต ารับปลา ส านักพิมพ์แสงแดด 2552 1 แสงแดด

2112 ตุ๊กตาไหมพรม ทินกร เกล้ียงไธสง 2552 1 วาดศิลป์
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2113 โตเกียว : เครียดเม่ือยปวด แสงสว่าง 2552 2 เลาว์อารี

2114 โตเกียวทะบิจิ : ร้อยพิพิธภัณฑ์ ล้านความคิดสร้างสรรค์เมือง พลอย มัลลิกะมาส 2552 1 วงกลม

2115 โตเกียวมิยาเงะ...ของฝากจากโตเกียว พลอย มัลลิกะมาส 2552 2 วงกลม

2116 ถอดรหัสส่ิงประดิษฐ์พิศวง ฮอห์ตัน, ไบรอัน 2552 2 มูลนิธิเด็ก

2117 ถ้าเดินเร่ือยไปย่อมถึงปลายทาง เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2552 3 ไซเบอร์พร้ินท์

2118 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชุดภาคอีสาน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 2552 20 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

2119 ท่องแดนมังกร : Silk road เส้นทางสายแพรไหมในซินเจียง ปริวัฒน์ จันทร 2552 2 สารคดี

2120 ท่องเท่ียวจาริกบุญ รณยุทธ์ จิตรดอน 2552 1 กรีนคอร์เปอเรช่ัน

2121 ท่องเท่ียวแสวงบุญ 136 วัด ตามรอยเสด็จประพาสต้น ม. สุปุตฺติโก 2552 1 สัมปขัญญะ

2122 ท่องเมืองจีน : ดินแดนก าแพงมหัศจรรย์ อ านาจ เจริญศิลป์. 2552 2 รุ่งแสงการพิมพ์

2123 ท่องยุโรปแสนสวย อ านาจ เจริญศิลป์. 2552 1 รุ่งแสงการพิมพ์

2124 ท่องเยาวราชไหว้เจ้า 9 ศาล กุมารีจีน ศุภศรันย์ 2552 1 Bear

2125 ท่องศิลานครแดนปราสาทขอม พระมหาถนัด อตถจารี. 2552 1 กองทุนธรรมสัญจร

2126 ทัวร์โตเกียว : เปิดเมืองเอะโดะ กฤตกร คมพัฒนพงศ์ 2552 1 กรีนเวิร์ก

2127 ทัศนคติและพฤติกรรมด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครของนัก… ศราวุฒิ วัชระปันตี. 2552 1 -

2128 ทิเบต...คือชัมบาลาในความทรงจ า ปรัชวัน 2552 4 สุขภาพใจ

2129 ท่ีพักสบายๆ ริมหาดทรายอันดามันและอ่าวไทย - 2552 3 Thinknet

2130 เทคนิคการกัดกระจก ณิชกานต์ บุญสาลี 2552 2 สุวีริยาสาส์น

2131 เทคนิคการเป่าแก้ว สังขพงษ์ อินทนูจิตร 2552 2 สุวีริยาสาส์น

2132 เทคนิคของสุดยอดนักชงกาแฟ บลูสกายบุ๊คส์ ทีม, แปลและเรียบเรียง 2552 2 บลู สกาย บุ๊คส์

2133 เท่ียวปายกันเถอะ ยอด เนตรสุวรรณ. 2552 1 สารคดี

2134 เท่ียวสบายๆสไตล์"ต๊ิก"แคชเมียร์-ลาดัก จงกลณี สถิรอัศวนันท์ 2552 1 ดีวาบุคส์
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2135 ไทยศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว ฐิรชญา มณีเนตร 2552 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2136 ธรรมชาติบ าบัดด้วยวิถีไทย คืนความอ่อนเยาว์เพ่ือคุณ กล่ินกุหลาบ เพลินภิไลยก์ 2552 3 ฟีลกูด

2137 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม : โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาด... สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.)2552 1 เจเอสที พับลิชช่ิง

2138 นมพ้ันซ์น้ าผลไม้และเคร่ืองด่ืมสมุนไพร มานิจ คุ้มแคว้น 2552 2 โอเดียนสโตร์

2139 น้ าจ้ิมอาหารจานเดียว เศรษฐพงศ์ อัปมะเย 2552 1 วาดศิลป์

2140 นิเวศน์วัฒนธรรม : รากฐานใหม่แห่งการท่องเท่ียวโดยชุมชน - 2552 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2141 เนปาล : ไปเองได้จ่ายน้อยกว่าเท่ียวมากกว่าสไตล์พ่ีวุฒิ&พ่ีเคท พ่ีวุฒิ 2552 2 ส.เอเซียเพรส (1989)

2142 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการท่องเท่ียวชุมชน กรวรรณ สังขกร 2552 1 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2143 แนวทางการพัฒนาการบริการรถโดยสารปรับอากาศส าหรับนักท่องเท่ียว ณัฐปาลิน ไพบูลย์ธนสมบัติ. 2552 1 -

2144 บะหม่ีนานาชนิด - 2552 1 อมรินทร์ Cuisine

2145 บ้านสบาย มัญชุสา วัฒนพร. 2552 2 บ้านและสวน

2146 บายศรีเคร่ืองบวงสรวงแบบโบราณ อุมาวดี ทรัพย์สิน 2552 1 วาดศิลป์

2147 บายศรีบูชาครู ศาสตร์และศิลป์แห่งเทพพิธี อุมาวดี ทรัพย์สิน 2552 2 วาดศิลป์

2148 บาหลี : ไปเองได้จ่ายน้อยกว่าเท่ียวมากกว่าสไตล์พ่ีวุฒิ&พ่ีเคท พ่ีวุฒิ 2552 2 ส.เอเซียเพรส (1989)

2149 บิดลูกโป่งมหัศจรรย์ รุ่งโรจน์ สุวรรณธาดา 2552 1 บางกอกบอลลูน

2150 เบเกอร่ี 4 สไตล์ ธนศักด์ิ ต้ังทองจิตร 2552 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2151 แบกเป้ข้ึนรถไฟ...ไปหลังคาโลก กาญจนา หงษ์ทอง 2552 2 แพรวส านักพิมพ์

2152 แบกเป้เท่ียวโตเกียว มิสเตอร์มินท์ 2552 2 วงกลม

2153 ใบตองกรองผกา ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ 2552 2 วาดศิลป์

2154 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 1 : ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ประวัติ... ก าจร สุนพงษ์ศรี. 2552 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ลงกรณ์ฯ

2155 ปราสาท(เขา)พระวิหาร ธิดา สาระยา 2552 2 เมืองโบราณ

2156 ปริศนาเร้นลับของอารยธรรมมายา - 2552 4 เนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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2157 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการประเภทเดย์สปาของผู้ท่ีท างานในย่านถนนสุขุมวิท ธัญญา กิจจารักษ์. 2552 1 -

2158 ปาร์ต้ีลูกโป่งมหัศจรรย์ รุ่งโรจน์ สุวรรณธาดา 2552 1 บางกอกบอลลูน

2159 ไปกินไปเท่ียวเปร้ียวๆ ท่ีปาย บีวาว แฟมิล่ี 2552 1 บีวาว

2160 ไปเท่ียวรัสเซียกับผมไหม ไมตรี ลิมปิชาติ. 2552 1 วสี ครีเอช่ัน

2161 แผนการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีปราศจากอุปสรรคส าหรับคนท้ังมวล ประจ าปี พ.ศ 2551... กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 2552 1 พิมพ์ดี

2162 แผนท่ีภูมิศาสตร์โลก - 2552 2 อีแอลที เอ็ดยูเคช่ัน (ไทยแลนด์)

2163 ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ฉบับ : ชวนฝร่ังท่องเมืองไทยใส่ใจประวัติศาสตร์... เกษม คชกร 2552 2 Dดี

2164 ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษฉบับ : ขายได้ ขายดี ขายแล้ว ขายอีก ถ้าสปีคกับฝร่ังเข้าใจ เกษม คชกร 2552 2 Dดี

2165 ฝึกอ่านภาษาอังกฤษซะให้เก็ท ฉบับเท่ียวเก้าวัด พัฒนาภาษาอังกฤษ วิไลลักษณ์ ใจกว้าง 2552 1 Minibear Publishing

2166 ฝึกอ่านภาษาอังกฤษซะให้เก็ท ฉบับฝึกอ่านภาษาอังกฤษจาก The 7 wonders… วิไลลักษณ์ ใจกว้าง 2552 1 Minibear Publishing

2167 พจนานุกิน ทัศนีย์ แน่นอุดร, บรรณาธิการฯ 2552 2 มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค

2168 พานดอกไม้บูชาพระประจ าวัน อุมาวดี ทรัพย์สิน 2552 2 วาดศิลป์

2169 ฟ้ืนภาษาได้อาหาร ทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2552 1 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

2170 ภาพเก่าเล่าเร่ืองบางบัวทอง ไพรัตน์ สุขมะโน 2552 1 โครงการการจัดการสารสนเทศจากฯ

2171 ภาษาจีนกลางส าหรับงานประกาศเสียงตามสาย จรัสศรี จิรภาส. 2552 2 ทฤษฎี

2172 ภาษาอังกฤษท่ีพนักงานโรงแรมต้องรู้ พาณิภัค ฉัตรธีรธรรม 2552 3 เจ.บี.พับลิชช่ิง

2173 ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช. 2552 3 Human Heritage

2174 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานบริการ เกษรา สมันนะ 2552 2 พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป

2175 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม ปรีชา แดงโรจน์. 2552 2 เอส. อาร์. พร้ินต้ิง แมสโปรดักส์

2176 ภูมินามอ าเภอไทรน้อย พิศาล บุญผูก 2552 1 โครงการการจัดการสารสนเทศจากฯ

2177 มนต์เมืองท่า สองยิปซี 2552 1 วงกลม

2178 มหัศจรรย์การพับกระดาษ รัชนีวรรณ เพ็งปรีชา 2552 1 เพชรการเรีอน
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2179 มะ หา ทะ เล นัท สุมนเตมีย์ 2552 1 บ้านพระอาทิตย์

2180 มัดย้อมง่ายๆ ด้วยมือคุณ ธัญญาวดี ธรรมเสถียร 2552 2 เศรษฐศิลป์

2181 มือใหม่จัดสวนขนาดเล็ก ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ 2552 1 บ้านและสวน

2182 ย าครบรส เศรษฐพงศ์ อัปมะเย 2552 1 วาดศิลป์

2183 ย าเพ่ือสุขภาพ เสมอพร สังวาสี, บรรณาธิการ 2552 4 อมรินทร์ Cuisine

2184 ย่ิงสูงย่ิงขาว : ไปเหยียบหิมะเล่นท่ียูนนาน ก๊ัตจัง 2552 1 บุ๊ค คาเฟ่

2185 เยอรมนี สรณี วงศ์เบ้ียสัจจ์, บรรณาธิการ 2552 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

2186 เยือนยุโรปเม่ือปลายหนาว วรศักด์ิ จรุงรัตนาพงศ์ 2552 3 แพรวส านักพิมพ์

2187 รวยด้วยตุ๊กตาถักปีศาลน้อยจอมซน ฮาเดน, คริสเตน 2552 1 Bear

2188 'ร้อนตลอด' ปิยะลักษณ์ นาคะโยธิน 2552 3 Fullstop

2189 รอบรู้เร่ืองโรงแรมและธุรกิจท่องเท่ียว เกียรติ สิมะกูร 2552 5 ฮิวแมน เฮอริเทจ

2190 ร้อยกรองพวงดอกไม้ ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ 2552 1 วาดศิลป์

2191 ร้อยเร่ืองพันค าบันทึกความทรงจ าในฝร่ังเศส อุมาริการ์ 2552 3 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

2192 รายงานการวิจัยรูปแบบการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนเมืองเก่าอ าเภอ... - 2552 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

2193 รายงานฉบับย่อส าหรับผู้บริหารแผนแม่บทการท่องเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 2552 1 เพชรเกษมพร้ินต้ิง กรุ๊ป

2194 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) แผนแม่บทการท่องเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 2552 1 เพชรเกษมพร้ินต้ิง กรุ๊ป

2195 ริบบ้ินแสนสวย เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2552 3 เศรษฐศิลป์

2196 ริมถนนคนจีน ดาริณี (ศุทธสกุล) หาน 2552 1 แพรวส านักพิมพ์

2197 รูปแบบการตลาดท่ีเหมาะสมของสถานท่ีจัดงานส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย เกิดศิริ เจริญวิศาล. 2552 1 -

2198 เรียนพินอิน ก่อศักด์ิ ธรรมเจริญกิจ. 2552 5 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2199 เร่ืองเล่าชุด'เสพสโมสร' ประทุมพร วัชรเสถียร, 2486-. 2552 1 เพ่ือนดี

2200 เรือนกาแล เฉลียว ปิยะชน 2552 1 เมืองโบราณ
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2201 ล่องเรือล่องใจไปกับเรือส าราญ วราห์ วรเวช 2552 1 โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก

2202 ลัดทุ่งหญ้าฝ่าทุ่งน้ าแข็งตะลุยแชงกรี-ลา สมพร ขจรสุวรรณ์ 2552 4 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

2203 ลัดเลาะล่องท่องกรีซ เรือใบสองสี 2552 1 สารคดี

2204 ลายรดน้ า นฤทธ์ิ วัฒนภู 2552 1 วาดศิลป์

2205 ล่ารักนักรบมาไซ. ภาค 2 ฮอฟมันน์, โครินเน 2552 1 สันสกฤต

2206 เลสาบเรา 2009 วิวัฒน์ สุทธิวิภากร, บรรณาธิการ 2552 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2207 เลสาบเรา 4 วิวัฒน์ สุทธิวิภากร, บรรณาธิการ 2552 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2208 เลียบเลาะเกาะใต้ในนิวซีแลนด์ ปิยะพล หงษ์พญา 2552 2 แพรวส านักพิมพ์

2209 โลโซล่องแคริบเบียน กาญจนา หงษ์ทอง 2552 1 แพรว

2210 เวนิสพิศวาส ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ 2552 1 บ้านพระอาทิตย์

2211 ศาลา วัฒนะ จูฑะวิภาต 2552 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2212 ศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2552 2 เศรษฐศิลป์

2213 ศิลปะการจัดตกแต่งขนมไทย เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสด์ิ 2552 2 โอเดียนสโตร์

2214 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหารคาว เอกพล ศรีคงรักษ์ 2552 1 วาดศิลป์

2215 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหารหวาน เอกพล ศรีคงรักษ์ 2552 1 วาดศิลป์

2216 ศิลปะการจัดผ้าประดับโต๊ะ ธนกฤต แย้มประยูร 2552 2 วาดศิลป์

2217 ศิลปะการตัดกระดาษเป็นลวดลาย สมบุญ ผิวละออ 2552 2 วาดศิลป์

2218 ศิลปะการประดิษฐ์ดอกไม้ไว้อาลัยจากกระดาษ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2552 1 เศรษฐศิลป์

2219 ศิลปะการประดิษฐ์ดอกไม้ไว้อาลัยจากกระดาษ ผ่องฉวี กองสุผล 2552 2 เศรษฐศิลป์

2220 ศิลปะการออกแบบตกแต่งไอศกรีม เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสด์ิ 2552 2 โอเดียนสโตร์

2221 ศิลปะงานเพ้นท์เพ่ือประกอบอาชีพ ณัฐรดา สุขสุธรรมวงศ์ 2552 1 สิปประภา

2222 ศิลปะประดิษฐ์เค้ก-อาหารว่างด้วยเทียนหอม บุษรัตน์ ตันกิตติกร 2552 1 วาดศิลป์
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2223 ศิลปะประดิษฐ์เทียนหอมขนมไทยของหวาน บุษรัตน์ ตันกิตติกร 2552 1 วาดศิลป์

2224 ศิลปะประดิษฐ์เทียนหอมไอศกรีม บุษรัตน์ ตันกิตติกร 2552 1 วาดศิลป์

2225 ศิลปะสลักสบู่อันวิจิตร ณรงค์ กระสินธ์ุสิทธ์ิ 2552 1 เศรษฐศิลป์

2226 ศิลปะอลังการงานโคมแขวน เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล 2552 3 เศรษฐศิลป์

2227 ศิลปะอลังการพุ่มพานงานประณีตศิลป์ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2552 3 เศรษฐศิลป์

2228 ศิลปะอลังพนมหมากพนมพลูพนมดอกไม้ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2552 1 เศรษฐศิลป์

2229 สเต๊กห้องแถวเป็นอาชีพ นิดดา หงษ์วิวัฒน์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2552 2 แสงแดด

2230 สบสวรรค์บนพ้ืนพิภพแผ่นดินมังกร ปริวัฒน์ จันทร 2552 3 มติชน

2231 สปาเคร่ืองเทศและผลไม้ มัญชรัตน์ ฉายอรุณ 2552 2 มติชน

2232 สปาอย่างครบวงจร วัชรา เปรมหัตถกิจ 2552 4 พิมพ์ทอง

2233 ส้มต า-ย าแซบ เจ๊ตุ๊ก รสแซบ 2552 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2234 สมุดภาพเสด็จประพาสต้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2552 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2235 สมูธต้ี-สปาดร๊ิงก์-ม็อกเทล-พ้ันซ์ เชษฐา ใจใส. 2552 1 ซิต้ีพร้ินท์

2236 สวนหลากสไตล์ 2 ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์, บรรณาธิการ 2552 1 บ้านและสวน

2237 สะดุด : สะดุดใจ สะดุดเท้า สะดุดคิด อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย 2552 3 Fullstop

2238 สัตวสลักลาย บุรินทร์ภัทร ชูวงศ์. 2552 2 วาดศิลป์

2239 ส ารับ 2 ขวัญทิพย์ เทวกุล, ม.ล. 2552 2 ศรีสารา

2240 ส ารับอาหารไทย จริยา เดชกุญชร. 2552 1 เพชรการเรีอน

2241 สุขใจไปกับชาติ : ชมวัดชิมกาแฟ 2 ชาติ ภิรมย์กุล 2552 1 มติชน

2242 สุดยอดเบเกอร่ี จริยา เดชกุญชร. 2552 1 เพชรการเรีอน

2243 สุดยอดอาหารท าเงิน ยศพิชา คชาชีวะ 2552 2 แม่บ้านทันสมัย

2244 สูตรส าเร็จเคล็ดลับการเป็นเจ้าตลาด : กลยุทธ์เอ็มเคสุก้ีของฤทธ์ิ ธีระโกเมน ถนอมศักด์ิ จิรายุสวัสด์ิ 2552 1 อนิเมทกรุ๊ป
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2245 สูตรอาหารข้ึนเหลาเคล็ดลับอาหารถนอมสุขภาพบ ารุงสมอง Mr. Ree 2552 2 แพลน บี

2246 สู่ทางรวยด้วยธุรกิจสปา : คู่มือเปิดร้านสปาแบบมืออาชีพตัวจริง ธิญาดา วรารัตร์ 2552 2 Dream&Passion

2247 เสฉวน : ไปเองได้จ่ายน้อยกว่าเท่ียวมากกว่าสไตล์พ่ีวุฒิ & พ่ีเคท พ่ีวุฒิ. 2552 1 ส.เอเซียเพรส (1989)

2248 เสน่ห์รถไฟสายยุโรป วัชรวิชญ์, บรรณาธิการ 2552 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

2249 หนีเธอทิเบต ยังเซ็น, โซนัม 2552 1 สันสกฤต

2250 หมายเหตุฤดู อัญชลี ศรีไพศาล 2552 1 ภาพพิมพ์

2251 หัดท าเค้ก วิสินี คณาวิวัฒน์ 2552 1 เอ็มไอเอส

2252 หัดพูดจีนกลางเพ่ือธุรกิจและการท่องเท่ียว สุชล ฉินทปรปักษ์ 2552 2 ทฤษฎี

2253 ห่ิงห้อยปีกบางกับการเดินทางของน้ าใส อุไรรัตน์ โรจจ์นานนท์ 2552 1 ฟรีมายด์

2254 เหลียวหลังแลหน้ามองยุโรป ธิดา สาระยา 2552 2 เมืองโบราณ

2255 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัยจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2552 1 ทิศทางการพิมพืฯครสวรรค์

2256 อร่อยริมทางกับป่ินโตเถาเล็ก ป่ินโตเถาเล็ก 2552 1 อมรินทร์ Cuisine

2257 อลังการงานลอยกระทง สุโขทัย เชียงใหม่ ตาก เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2552 2 เศรษฐศิลป์

2258 อังกฤษฉบับนักเรียน BABEberry 2552 1 วงกลม

2259 อาคารท่ีมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์บริเวณถนนเจริญกรุงตอนบน ยงธนิศร์ พิมลเสถียร 2552 1 อิโคโมสไทย

2260 อาหารจานไข่ ธนศักด์ิ ต้ังทองจิตร 2552 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2261 อาหารจานเดียว - 2552 3 อมรินทร์ Cuisine

2262 อาหารเช้า : บ ารุงสมองและร่างกาย ตรีคิด อินทรขันตี, บรรณาธิการ 2552 2 อมรินทร์ Cuisine

2263 อาหารทะเล ธนศักด์ิ ต้ังทองจิตร 2552 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2264 อาหารไทยฟิวช่ัน : สุดยอดอาหารไทยอร่อยท่ีปรับต ารับเข้ายุดเข้าสมัยกับคนรุ่นใหม่ ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2552 1 แสงแดด

2265 อาหารรสแซบ ส าหรับมืออาชีพ - 2552 1 แม่บ้าน

2266 อาหารฤทธ์ิเย็น : แนวธรรมชาติบ าบัดปรับสมดุลรักษาโรค นิดดา หงษ์วิวัฒน์. 2552 3 แสงแดด
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2267 อาหารว่าง ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ 2552 2 วาดศิลป์

2268 อาหารเวียดนาม ธัญนันท์ อบถม 2552 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2269 อาหารอีสานรสแซบ ธัญนันท์ อบถม 2552 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2270 อิชิเครป : เครปเย็นเย็นจากญ่ีปุ่น - 2552 1 Editor 1999

2271 อินคา-เปรู บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. 2552 1 มติชน

2272 อินเดียท่ีท่ีท าให้เราเห็นความเกิดข้ึนต้ังอยู่และดับไปอย่างจะจะ. ตอนเส้นทางโรตีสาย.. วดีลดา เพียงศิริ 2552 1 วงกลม

2273 อีกคร้ังท่ีบังเอิญ : คืออีกหลายๆ คนไม่ซ้ าหน้าท่ีได้สบตาในจังหวะของความบังเอิญ กรกฎ พัลลภรักษา 2552 3 Fullstop

2274 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเบ้ืองต้น พรสวรรค์ มโนพัฒนะ 2552 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2275 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2276 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2277 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตและการใช้อาหาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2278 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตและการใช้อาหาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2279 เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีอาหารและเคร่ืองด่ืม. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2280 เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีอาหารและเคร่ืองด่ืม. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2281 เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2282 เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2283 เอกสารค าสอนวิชาการตลาดบริการ. MK 4573 เมตตา ภู่ตระกูล. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2284 เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 4. ประเด็นท่ี 7 การท่องเท่ียว การประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ... 2552 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงฯ

2285 เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาจีนเพ่ือการประชาสัมพันธ์. CN 4843 จรัสศรี จิรภาส. 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2286 ไอดินอินเดียเส้นทางแสวงบุญ ถนอมจิต คงจิตต์งาม 2552 3 ปราชญ์

2287 ไอเดียแต่งบ้านสวย รวรรณ คันโธ 2552 1 บ้านและสวน

2288 ฮักแพง...เมืองลาว สุมิตรา จันทร์เงา. 2552 1 มติชน



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 105    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2289 100 คนดัง. เล่ม 3 : ผู้มีอิทธิพลต่อความเปล่ียนแปลงของสังคมโลกยุคใหม่ เอกนรี พรปรีดา 2551 1 มายิก

2290 13 ปราสาทเล็กโรแมนติกใน "สาธารณรัฐเช็ก" เนตรนภา แก้วแสงธรรม ยาเนซโกวา 2551 1 ซันมูนทรี

2291 133 สูตรเคร่ืองด่ืมยอดนิยมจาก 34 ร้านดังในญ่ีปุ่น Shuppan, Asahiya 2551 1 บลู สกาย บุ๊คส์

2292 142 วัน 1,800 กม. นิเวศศิลป์ริมโขงของศิลปินนอกคอก พิน สาเสาร์ 2551 1 แพรวส านักพิมพ์

2293 30 ปราสาทขอมในเมืองพระนคร. เล่ม 2 สรศักด์ิ จันทร์วัฒนกุล 2551 3 เมืองโบราณ

2294 360 องศาใต้ฟ้าเดียวกัน นิทัศน์ จันทาโภ 2551 1 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

2295 9 เร่ืองขับเคล่ือนบริการ(บริการให้ดีเร่ิมท่ีกายวาจาใจ) เนตรา เทวบัญชาชัย 2551 3 ผู้จัดการ

2296 Authentic Thai cuisine วิชิต มุกุระ 2551 1 พนมรุ้ง

2297 Barista book : เส้นทางสู่สุดยอดนักชงกาแฟ โยโกยาม่า, จิฮิโร่ 2551 2 คณะบุคคล คอฟฟ่ีไทมส์

2298 Coffaholic ป่ินอนงค์ วัชรปาณ 2551 1 เนช่ันบุ๊คส์

2299 Easy decorative painting. 2 : country painting กิติยา เสริมศักด์ิสกุล 2551 1 บ้านและสวน

2300 Gorgeous Siam บันทึกจาก 9 อุทยานประวัติศาสตร์ - 2551 2 เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี

2301 In Paris ศุภชัย เกศการุณกุล 2551 1 Openbooks

2302 INDIA ความเร้นลับของปฐพีชมพูทวีป ทีมงานต่วย'ตูน. 2551 2 พี วาทิน พับลิเคช่ัน

2303 Places & prices รวมท่ีพักราคาประหยัดท่ัวไทย 2008 - 2551 2 บริษัท เป่ียม จ ากัด

2304 Professional hotel English for Thailand ลีออง, ฮิว 2551 2 Silkworm Books

2305 Trips Magazine คู่มือเลือกท่ีพักท่ัวเมืองท่องเท่ียวไทยประจ าปี 2551 - 2551 1 บริษัท เวิลด์ ทริป จ ากัด

2306 กรองผกาพุทธมาลี สุพัสดา ศรีอุดร. 2551 1 วาดศิลป์

2307 กระทงลอยจากวัสดุธรรมชาติ ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ 2551 1 วาดศิลป์

2308 กระทงลอยดอกไม้สด เศรษฐพงศ์ อัปมะเย 2551 1 วาดศิลป์

2309 กระเป๋าผ้า : เทรนด์ใหม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ชุมาพร เสนียุทธ์ 2551 1 เพชรกะรัต

2310 กรุงเทพศึกษา พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ 2551 2 บันทึกสยาม
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2311 กลยุทธ์การแข่งขันด้านการท่องเท่ียวของไทยและ GMS ภายใต้การขยายตัวของตลาดท่องเท่ียวจีนกรวรรณ สังขกร 2551 1 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2312 กล่องสวยด้วยลีลาผ้าไหม สุดฤทัย สัมมากสิพงศ์ 2551 2 มติชน

2313 ก๋วยเต๋ียวเป็นอาชีพ ส านักพิมพ์แสงแดด 2551 1 แสงแดด

2314 ก๋วยเต๋ียวและอาหารเส้นนานาชาติ จันทรา โภคาสุวิบุลย์ 2551 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2315 กาแฟดอยช้าง : บันทึกการต่อเพ่ือศักด์ิศรีกาแฟไทยและพ่ีน้องชาวดอย องอาจ ฤทธ์ิปรีชา 2551 1 พงษ์สวัสด์ิการพิมพ์

2316 กาแฟเพ่ือสุขภาพ : เหมาะมากส าหรับคอกาแฟ ช่อทิพยวรรณ พันธ์ุแก้ว, บก.เรียบเรียง 2551 2 ต้นธรรม

2317 การแกะสลักผักเคร่ืองจ้ิม ณภัทร ทองแย้ม 2551 1 วาดศิลป์

2318 การจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ 2551 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2319 การจัดการท่าอากาศยาน บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา 2551 2 ธรรมสาร

2320 การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน บัญชา ชุ่มเกษร. 2551 3 ส านักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม

2321 การจัดดอกบัวร่วมสมัย ณภัทร ทองแย้ม 2551 1 วาดศิลป์

2322 การจัดดอกมะลิ สุพัสดา ศรีอุดร 2551 1 วาดศิลป์

2323 การจัดดอกไม้งานแต่งงาน เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2551 1 วาดศิลป์

2324 การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย อรรถวุฒิ เนตรจินดา 2551 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

2325 การจัดดอกไม้แบบตะวันตก ณภัทร ทองแย้ม 2551 1 วาดศิลป์

2326 การจัดดอกไม้แบบไทย ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ 2551 2 วาดศิลป์

2327 การจัดดอกไม้แบบประหยัด ณภัทร ทองแย้ม 2551 1 วาดศิลป์

2328 การจัดดอกไม้แบบสร้างสรรค์ ณภัทร ทองแย้ม 2551 1 วาดศิลป์

2329 การจัดดอกไม้ใบไม้ ณภัทร ทองแย้ม 2551 1 วาดศิลป์

2330 การจัดดอกไม้ประดิษฐ์แบบไทย 1 สุพัสดา ศรีอุดร 2551 2 วาดศิลป์

2331 การจัดดอกไม้ประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์ สุพัสดา ศรีอุดร 2551 2 วาดศิลป์

2332 การจัดดอกไม้ร่วมสมัย ณภัทร ทองแย้ม 2551 4 วาดศิลป์

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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2333 การจัดสวน พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา 2551 1 บ้านและสวน

2334 การตลาดจานอร่อย หนูตุ่ม 2551 3 วงกลม

2335 การตลาดบริการ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์. 2551 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรฯ

2336 การตัดแต่งงานแกะสลัก ณภัทร ทองแย้ม 2551 2 วาดศิลป์

2337 การท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม : อันดามันจุดเปล่ียนอันดามันสู่ความย่ังยืน เทิดชาย ช่วยบ ารุง. 2551 2 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2338 การประดิษฐ์พานดอกไม้ไหว้ครู เศรษฐพงศ์ อัปมะเย 2551 1 วาดศิลป์

2339 การประดิษฐ์พานธูปเทียนไหว้ครู เศรษฐพงศ์ อัปมะเย 2551 1 วาดศิลป์

2340 การประดิษฐ์พานรับน้ า เศรษฐพงศ์ อัปมะเย 2551 1 วาดศิลป์

2341 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว พ.ศ. 2546 คณะ… วริยา ภัทรภิญโญพงศ์ ... [และคนอ่ืน ๆ] 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2342 การปอกคว้านงานแกะสลัก ณภัทร ทองแย้ม 2551 1 วาดศิลป์

2343 การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการท่ีย่ังยืนในลุ่มแม่น้ าโขง 3 ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด 2551 1 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2344 การพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยการจัดการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน... จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล. 2551 8 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2345 การพับผ้าเช็ดหน้า อุทัยวรรณ พ่ึงเงิน 2551 1 โอเดียนสโตร์

2346 การพับผ้าบนโต๊ะอาหาร ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ 2551 1 วาดศิลป์

2347 การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร. เล่มท่ี 1 สมศักด์ิ แตงพันธ์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2551 1 รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977)

2348 การอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม. เล่มท่ี 3 สุวิช ชมช่ืน ... [และคนอ่ืนๆ] 2551 1 รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977)

2349 การอนุรักษ์ประติมากรรม. เล่มท่ี 4 สมศักด์ิ แตงพันธ์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2551 1 รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977)

2350 กินข้าวกับอาม่า : วัฒนธรรมอาหารการกินของลูกจีนในเมืองไทย อดุลย์ รัตนม่ันเกษม. 2551 1 แสงแดด

2351 เก็บเบ้ียริมทาง : หลากเร่ืองราวหลายประสบการณ์ต่างกาลเวลาท่ีเติมเต็ม"เบ้ีย"ใน... เอกปวีณ นิลรัตน์ 2551 1 แพรวส านักพิมพ์

2352 เกาหลี : ไปเองได้จ่ายน้อยกว่าเท่ียวมากกว่าสไตล์ พ่ีวุฒิ & พ่ีเคท พ่ีวุฒิ 2551 1 คณะบุคคล ดิเอทเอเยนซ่ี/The8agency

2353 แกะผักสลักผลไม้ วันดี ณ สงขลา 2551 1 เอเซียเพรส

2354 แกะผักสลักลาย ณภัทร ทองแย้ม 2551 3 วาดศิลป์

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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2355 แกะสลักผักและผลไม้เป็นภาชนะ ณภัทร ทองแย้ม 2551 1 วาดศิลป์

2356 ขนมกล้วยกระทงน้อย เรืองศักด์ิ ป่ินประทีป 2551 2 แปลน ฟอร์ คิดส์

2357 ขนมไทยใส่ไอเดีย ภูริ ชุณห์ขจร 2551 2 สถาบันสอนและโชว์การท าอาหาร

2358 ขนมหวานท าขาย วัลยา ภู่ภิญโญ 2551 1 ดุจลดา

2359 ข้าวขาหมู : ครบเคร่ืองเร่ืองข้าวขาหมูพร้อมสูตรอาหารจานเคียงเสริมคู่ความอร่อย... ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2551 1 แสงแดด

2360 เขาพระวิหาร : ระเบิดเวลาจากยุคอาณานิคม - 2551 3 มติชน

2361 เขาว่ากันว่าร้านน้ีอร่อยท่ีฮ่องกง (พิมพ์คร้ังท่ี 1) สิรินทร์ วงศ์พานิช 2551 1 วงกลม

2362 เขาว่ากันว่าร้านน้ีอร่อยท่ีฮ่องกง (พิมพ์คร้ังท่ี 2) สิรินทร์ วงศ์พานิช 2551 1 วงกลม

2363 ครบเคร่ืองเร่ืองเมืองดัตช์ โปรดปราน วิเทศวโรปการ 2551 1 อทิตตา

2364 ความมหัศจรรย์แห่งหมู่ถ้ ามรดกโลก : เอเลฟันทา เอลโลรา อชันตา บัณฑิต ธนบุญสมบัติ 2551 2 ธิ ซัน ซายน์ อินเตอร์ทราเวิล กรุ๊ป

2365 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับโรงแรม นิภา วธาวนิชกุล 2551 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2366 ความหมายของภูมิวัฒนธรรม : การศึกษาจากภายในและส านึกของท้องถ่ิน - 2551 1 มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ุ

2367 ค็อกเทล ฉบับสมบูรณ์ สุดาพร ทิมฤกษ์ 2551 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2368 คาราวานท่องซามาร์คานด์ วันนัด สรรกุล 2551 1 ส านักผู้เช่ียวชาญการแปลภาษาไทยฯ

2369 คู่มือเดินทาง 3 ภาษาไทยอังกฤษจีน ยงชวน มิตรอารี 2551 5 เกลอเรียน

2370 คู่มือท่องเท่ียว-เรียนรู้ : สุโขทัย ศรีสัชนาลัย วิไลรัตน์ ยังรอต. 2551 2 มิวเซียมเพรส

2371 คู่มือน าเท่ียวคินาบาลูบอร์เนียวเหนือ เกรียงไกร สุวรรณภักด์ิ 2551 3 สารคดี

2372 คู่มืออาหารเสริมรายได้ : ส าหรับประกอบอาชีพ เฉลิมทศพล เจริญสุข, บรรณาธิการ 2551 2 เพชรกะรัต

2373 เคล็ดลับและมารยาทในการเข้าสังคม(พิมพ์คร้ังท่ี 1) อิงากิ, โทชิเอะ 2551 1 ภาษาและวัฒนธรรม

2374 เคล็ดลับและมารยาทในการเข้าสังคม(พิมพ์คร้ังท่ี 2) อิงากิ, โทชิเอะ 2551 1 ภาษาและวัฒนธรรม

2375 เคล็ดลับและมารยาทในการท างาน (พิมพ์คร้ังท่ี 1) นิชิเดะ, ฮิโรโกะ 2551 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

2376 เคล็ดลับและมารยาทในการท างาน (พิมพ์คร้ังท่ี 3) นิชิเดะ, ฮิโรโกะ 2551 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2377 เคล็ดลับและมารยาทในการผูกมิตร(พิมพ์คร้ังท่ี 1) อิชิฮาระ, โซอิชิโร 2551 1 ภาษาและวัฒนธรรม

2378 เคล็ดลับและมารยาทในการผูกมิตร(พิมพ์คร้ังท่ี 2) อิชิฮาระ, โซอิชิโร 2551 1 ภาษาและวัฒนธรรม

2379 เคล็ดลับและมารยาทในการพูด ซูงิยามะ, มินาโกะ 2551 2 ภาษาและวัฒนธรรม

2380 เคล็ดลับและมารยาทในโต๊ะอาหาร (พิมพ์คร้ังท่ี 1) วาตานาเบะ, ทาดาชิ 2551 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

2381 เคล็ดลับและมารยาทในโต๊ะอาหาร (พิมพ์คร้ังท่ี 3) วาตานาเบะ, ทาดาชิ 2551 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

2382 โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : เน่ืองในวโรกาส... กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและฯ 2551 1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช

2383 งานของท่ีระลึกเคร่ืองไม้ไผ่ สนไชย ฤทธิโชติ 2551 1 โอเดียนสโตร์

2384 งานใบตองดอกไม้เคร่ืองสด 2 ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ 2551 1 วาดศิลป์

2385 งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้านแบบเก๋ไก๋จากไม้ด้วยสมองและสองมือ ชลธิชา ราศรี 2551 1 เพชรกะรัต

2386 งานประดิษฐ์จากลวด ประสิทธ์ิ ประมวล 2551 1 วาดศิลป์

2387 จดหมายรักตุรกี วิชญา บุณยเกตุ 2551 1 วงกลม

2388 จานเด็ด 76 จังหวัด กองบรรณาธิการข่าวสด 2551 2 มติชน

2389 จิตวิทยาการบริการ จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ 2551 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2390 จิตวิทยาการบริการ รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ 2551 5 โอเดียนสโตร์

2391 เจแปนสเปคตีบ ลมบก 2551 1 แพรวส านักพิมพ์

2392 ชีวิตท่ีสูงเกิน Everest ก่ิงแก้ว บัวตูม 2551 1 more of life

2393 ชีวิตท่ีหมุนไปไม่หยุดย้ัง นิติกร กรัยวิเชียร. 2551 3 ไซเบอร์พร้ินท์

2394 ช่ือบ้านนามเมืองภาคใต้ จังหวัด อ าเภอ และสถานท่ีบุคคลบางช่ือ ประพนธ์ เรืองณรงค์. 2551 1 สถาพรบุ๊คส์

2395 ชุดเคร่ืองประดับคริสตัล อุษากร จ่ันแก้ว 2551 2 วาดศิลป์

2396 เชียงรายร าลึก : ฐานรากสู่อนาคตการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน เทิดชาย ช่วยบ ารุง 2551 2 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2397 แชงกรีลา : ดินแดนแห่งฝันท่ีปลายขอบฟ้า วรศักด์ิ จรุงรัตนาพงศ์ 2551 1 แพรวส านักพิมพ์

2398 ซูฮก ฮกเก้ียน โชว์ โชว์ 2551 1 บ้านพระอาทิตย์
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2399 เซ็กซ่ี...สเปน กาญจนา หงษ์ทอง 2551 1 แพรวส านักพิมพ์

2400 ญ่ีปุ่น : ไปเองได้จ่ายน้อยกว่าเท่ียวมากกว่าสไตล์พ่ีวุฒิ & พ่ืเคท พ่ีวุฒิ 2551 1 ส.เอเซียเพรส (1989)

2401 ญ่ีปุ๊น...ญ่ีปุ่น กฤษฎา กฤษณะเศรณี 2551 1 แมวกวัก

2402 ดงเสือดาว ชาลี เอียมกระสินธ์ุ 2551 1 เอ่ียมกระสินธ์ุ

2403 ดอกไม้ตัดปักด้วยรักและไอเดีย เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล 2551 1 เศรษฐศิลป์

2404 ดอกไม้แทนใจจากสวนสู่แจกัน ชาญณรงค์ มากพันธ์ุ 2551 1 โรงพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์ฯ

2405 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว กรรณิการ์ พันธเสน 2551 2 วาดศิลป์

2406 ตรึงน้ าตา...ท่ีปราสาทขอม สมลักษณ์ วงษ์รัตน์ 2551 2 ส.พิจิตรการพิมพ์

2407 ตลาดเช้าว้าวอร่อย เรืองศักด์ิ ป่ินประทีป 2551 2 แปลน ฟอร์ คิดส์

2408 ตลาดน้ าอ้ าอร่อย เรืองศักด์ิ ป่ินประทีป 2551 2 แปลน ฟอร์ คิดส์

2409 ต้าเจียห่าว : ฉบับดวงจีน 2008 ธนกร แสงสินธ์ุ, บรรณาธิการ 2551 1 ต้าเจียห่าว

2410 ตามรอยพระบาทเสด็จประพาสโมร็อกโก ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ 2551 1 บ้านพระอาทิตย์

2411 ต านาน 76 จังหวัด : เจาะลึกความเป็นมาประวัติศาสตร์ไทย อนุพันธ์ นิตินัย 2551 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2412 ต านานแห่งนครวัด จิตร ภูมิศักด์ิ 2551 2 อมรินทร์

2413 ต านานอาหรับ-เปอร์เซีย ฉบับสมบูรณ์ ชลิตดา 2551 1 พิมพ์ค า

2414 ต าราอาหารเกาหลี : รสเลิศ หลากรส ช่อทิพยวรรณ พันธ์ุแก้ว, บ.ก. เรียบเรียง 2551 1 ต้นธรรม

2415 ตุรกีไม่มีเหงา ป่ิน บุตรี 2551 2 ชันมูนทรี

2416 เตร่เตร็ดเจ็ดย่านน้ า ของ ส.ศิวรักษ์ : การเย่ียมยามเพ่ือนบ้านในรอบ 4 ทศวรรษ สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2475- 2551 1 ศึกษิตสยาม

2417 เตรียมสมัครสัมภาษณ์แอร์โฮสเตส สจ๊วตและต าแหน่งงานท่ีต้องใช้ภาษาอังกฤษ.. เปรมจิต บีท 2551 2 Dดี

2418 ใต้ฟ้าปากีฯ พิษณุ จันทร์วิทัน 2551 3 บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ฯ

2419 ถนนหม่ืนล้ี : ตระเวนถ่ินมังกรตามรอยแหล่งอารยธรรมโบราณนับพันปี เรวัติ  อริยกุลชัย 2551 1 แพรวส านักพิมพ์

2420 ท่องแดนมังกรมณฑลซานซี ปริวัฒน์ จันทร 2551 2 สารคดี
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2421 ท้องถ่ินปากเกร็ด พิศาล บุญผูก. 2551 1 โครงการจัดการสารสนเทศจากฯ

2422 ท่องเท่ียวกราบไหว้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ สร้างโชค เสริมบารมี อ.อิทธิเวท 2551 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2423 ท่องไปใต้ฟ้ากว้าง - 2551 1 -

2424 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคาเท่ียวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 2551 2 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2425 ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด : อโหสิกรรม ชาติ ภิรมย์กุล 2551 1 มติชน

2426 ทางดอกไม้ภาคอีสาน คมฉาน ตะวันฉาย. 2551 2 ไอเดียดี พลับลิชช่ิง

2427 เทคนิคการบิดลูกโป่งชุดซูเปอร์ฮีโร่ ปรีชา กระจังทอง 2551 1 เพชรกะรัต

2428 เทคนิคการบิดลูกโป่งชุดแฟนซี ปรีชา กระจังทอง 2551 1 เพชรกะรัต

2429 เท่ียวชมของเก่า เอนก นาวิกมูล 2551 3 แสงดาว

2430 เท่ียวปายกันเถอะ ยอด เนตรสุวรรณ 2551 1 สารคดี

2431 เท่ียวไปในป่าลึก บุหลัน รันตี 2551 1 บ้านหนังสือ

2432 เท่ียวพิพิธภัณฑ์ต่างแดนจีน สองยิปซี 2551 1 วงกลม

2433 เท่ียวเมืองโฮบาร์ตสะอาดสวยเก่าเร้าใจ จันทิมา จารุรัตน์ 2551 1 ธวิพัฒน

2434 เท่ียวไม่ง้อทัวร์ตีต๋ัวตะลุยปักก่ิง จิรภัทร์ พรประภากร 2551 2 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

2435 เท่ียวไม่ง้อทัวร์ตีต๋ัวตะลุยปารีส มดเอ็กซ์ 2551 2 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

2436 เท่ียวรอบโลกชุดดินแดนในฝันอังกฤษ - 2551 2 อทิตตา

2437 เท่ียวหมู่เกาะสุราษฎร์ธานี กวี รังสิวรารักษ์ 2551 2 สวนอักษร

2438 เท่ียวให้รู้เปิดประตูสมอง การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2551 3 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

2439 เท่ียวอินเดีย : เพลงทรายแห่งราชสถานและมนต์เสน่ห์อินเดียใต้ วันรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน 2551 1 ผู้จัดการ

2440 เท่ียวอ่ิมบุญไหว้พระ 9 วัดใน 1 วัน จังหวัดเพชรบุรี ว. วิเอง 2551 4 รักพิมพ์

2441 เท่ียวอ่ิมบุญไหว้พระ 9 วัดใน 1 วัน จังหวัดสุพรรณบุรี ว. วิเอง 2551 4 รักพิมพ์

2442 เท่ียวอ่ิมบุญไหว้พระ 9 วัดใน 1 วัน จังหวัดอยุธยา ว. วิเอง 2551 4 รักพิมพ์



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 112    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2443 เท่ียวฮ่องกงเม่ือชงโคบาน จันทิมา จารุรัตน์ 2551 1 โรงพิมพ์สว่างศิลป์ (101)

2444 ไทยท าไทยกินกับข้าวฝร่ัง เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2551 3 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

2445 ไทยท าไทยกินกับข้าวฝร่ัง เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2551 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

2446 นอกส ารับ หนานค า 2551 2 เพ่ือนดี

2447 น่ารักน่าพัก พลอย จริยะเวช 2551 1 วงกลม

2448 น่ารู้เร่ืองจีนๆ สมพร ภาวิจิตร 2551 7 สุขภาพใจ

2449 นาวาธรรม : น าชมวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธ์ิในสมเด็จพระพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา... จักรสุรักษ์ จันทรวงศ์ 2551 3 แสงดาว

2450 น าเท่ียวเมืองโบราณ - 2551 2 วิริยะธุรกิจ

2451 น้ าพริก-น้ าจ้ิม ปนศวรรณ ปราโมช 2551 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2452 เนปาลในม่านเมฆ วรวดี วงศ์สง่า 2551 1 วิริยะ

2453 แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ในจันหวัดสมุทร... วิริยาภรณ์  ศิวิไล. 2551 1 -

2454 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรปราการ : ตลาดน้ าบางน้ าผ้ึง ธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์. 2551 1 -

2455 บทเทปเสียงรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการส่ือสาร 1. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2456 บทเทปเสียงรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการส่ือสาร 1. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2457 บทเรียนชีวิตและธุรกิจบนโต๊ะอาหาร ฟอคซ์, เจฟฟรีย์ เจ. 2551 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2458 บนเส้นทางสายไหม วีณา รุธิรพงษ์. 2551 1 อทิตตา

2459 บันทึกอียิปต์ วันชัย ตัน 2551 2 วงกลม

2460 บาติก : ศิลปพ้ืนบ้านผสานด้วยเทคนิคสมัยใหม่ มาลินี แซ่ล้ิม 2551 1 เพชรกะรัต

2461 บ้านอยู่สบาย ธนาธิป รัตนัย 2551 1 บ้านและสวน

2462 แบกเป้เท่ียวต่างแดนคนเดียวก็เท่ียวได้ เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล 2551 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

2463 โบราณคดีเคร่ืองถ้วยสยาม : แหล่งเตาเมืองน่านและเตาพะเยา สายันต์ ไพรชาญจิตร์. 2551 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร

2464 โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุภัทรดิศ ดิศกุล ... [และคนอ่ืนๆ] 2551 2 ทวีวัฒน์การพิมพ์
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2465 ประชุมจารึกล้านนา. เล่ม 13, จารึกในจังหวัดเชียงราย - 2551 1 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2466 ประเทศไทย 76 จังหวัด ดวงธิดา ราเมศวร์ 2551 1 มายิก

2467 ประยุกต์งานใบตองดอกไม้สด 2 ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ 2551 2 วาดศิลป์

2468 ประวัติความเป็นมาของชนชาติไทยกับปราสาทพระวิหาร สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์. 2551 3 เอส โอ เอม อินเตรอ์เนช่ันแนล

2469 ประวัติศาสตร์และศิลปะแห่งอาณาจักรขอมโบราน. เล่ม 1 สรศักด์ิ จันทร์วัฒนกุล 2551 2 เมืองโบราณ

2470 ปักก่ิงหัวใจมังกร อัลฟา 2551 3 วงกลม

2471 ปัจจัยการส่งเสริมการขาย ท่ีมีอิทธิพลต่อตัวแทนจ าหน่ายบัตรโดยสารสายการบิน ทวีศักด์ิ ธาดาจริยวงศ์. 2551 2 -

2472 ป้ันๆ น่ึงๆ พ่ึงแล้วรวย : รวม 36 เมนูเด็ด กฤตยา นิติเชาวภาส 2551 2 โก ทู โกล

2473 ปารีส : คู่มือเดินทางท่องเท่ียว ณัฐจรีย์ จุติกุล 2551 1 วงกลม

2474 โปสต์การ์ด from China สองยิปซี 2551 1 วงกลม

2475 ไปนอกคร้ังเดียว ได้เรียนได้เท่ียวได้ตังค์ - 2551 1 เอกซีทบุ๊ค

2476 ไปเป่ยจิงปักก่ิงยุคใหม่ ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ. 2551 2 บ้านพระอาทิตย์

2477 ไปเมืองนอกวันน้ีก็ยังได้ฝึกพูด.ฝึกอ่าน.ฝึกเขียนเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ฝร่ัง... ยุวนาฏ คุ้มขาว 2551 3 Dดี

2478 ผ้าตระกูลไต : Tai textiles ทรงพันธ์ วรรณมาศ. 2551 1 ศูนย์ส่ิงทอล้านนา ม.ราชภัฏเชียงราย

2479 แผนท่ีทางหลวงประเทศไทย สมาคมสโมสรกรมทางหลวง 2551 2 สมาคมสโมสรกรมทางหลวง

2480 แผนท่ีประวัติศาสตร์และแผนท่ีวัฒนธรรมของ(สยาม)ประเทศไทย สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2551 3 กองทุนเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ

2481 ฝร่ังเศส...ถึงเน้ือถึงตัว ชลิสา เดอซูซ่า 2551 1 แพรวส านักพิมพ์

2482 ฝันถึงแปซิฟิกไฮเวย์ พิมพิดา กาญจนเวทางค์. 2551 1 แพรวส านักพิมพ์

2483 ฝึกพูดภาษาอังกฤษไว้ส่ือสารเพ่ือการท่องเท่ียว ฉัตรกมล อัตรคุปต์ 2551 5 เจ.บี.พับลิชช่ิง

2484 พบกันคร่ึงทางสังคมไทยในทัศนะของฝร่ัง วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. 2551 1 แสงดาว

2485 พม่า : คู่มือท่องเท่ียวพม่าด้วยตัวเอง แม็คไกเวอร์ 2551 1 วงกลม

2486 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง ภีศเดช รัชนี, หม่อมเจ้า 2551 1 Allied Printers
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2487 พฤติกรรมนักท่องเท่ียว วลัยพร ร้ิวตระกูลไพบูลย์ 2551 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2488 พานขันหมากดอกไม้สด จักรพันธ์ รูปงาม 2551 2 วาดศิลป์

2489 พาฝร่ังเท่ียวไทย เศรษฐวิทย์ 2551 2 โรงพิมพ์เม็ดทราย

2490 พิพิธภัณฑ์ภาคสนาม : ประสบการณ์จากคนลองท า - 2551 2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การฯ

2491 พ้ืนฐานการท ากาแฟ ธนรัฐ สวัสดิชัย 2551 1 อมรินทร์ Cuisine

2492 เพตรา : ศิลานครแห่งอาณาจักรนาบาเทียดินแดนแห่งจินตนาการของนักเดินทางท่ัวโลก เชนทร์ ชนะการณ์ 2551 1 ไว้ลาย

2493 ภาคตะวันออก - 2551 2 สารคดี

2494 ภาพถ่ายทางอากาศ 7 ปราสาทหินมหัศจรรย์แห่งอีสาน - 2551 1 เมืองโบราณ

2495 มนต์ขลังลังกา พนิตา อังจันทรเพ็ญ 2551 2 แพรวส านักพิมพ์

2496 มหัศจรรย์ม้วนกระดาษเป็นการ์ดแทนใจ ฉัตรกมล ปล่องทอง 2551 1 เพชรกะรัต

2497 มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพ่ือการท่องเท่ียว มยุรี ทองสงฆ์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2551 5 ส านักพัฒนาบริการท่องเท่ียว ส านักงานฯ

2498 มือใหม่จัดสวน ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ 2551 2 บ้านและสวน

2499 มือใหม่ดูแลสวน ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ 2551 2 บ้านและสวน

2500 เมนูไทยฟิวช่ันฟู้ด เสมอพร สังวาสี, บรรณาธิการ 2551 2 อมรินทร์ Cuisine

2501 เมนูปลาโอเมก้า-3 : 58 สูตรอาหารจากปลาโอเมก้า-3 สูง เพ่ือบ ารุงสมองและต้านโรค ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ ... [และคนอ่ืน ๆ] 2551 1 แสงแดด

2502 เมนูสุขภาพ ดลพร กรพิรุณ 2551 2 ภูมิปัญญา

2503 เมืองโรแมนติกลอยน้ า : เวนิช-วันน้ี ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย 2551 1 บ้านพระอาทิตย์

2504 แม่น้ าล าคลองสายประวัติศาสตร์ สุจิตต์ วงษ์เทศ 2551 2 กองทุนเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ

2505 โมร็อกโกถึงอิตาลีใต้ วีณา 2551 1 อทิตตา

2506 ไม่ได้อ่านอย่าซ้ือทัวร์ มิสเตอร์พาสปอร์ต 2551 1 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

2507 ย่องเบาเข้าญ่ีปุ่น โตมร ศุขปรีชา 2551 3 GM Books

2508 ย้ิมจีน สุเมธ แสงน่ิมนวล 2551 2 เอสดับเบิลยู
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2509 ยูนาน : ไปเองได้จ่ายน้อยกว่าเท่ียวมากกว่าสไตล์พ่ีวุฒิ & พ่ืเคท พ่ีวุฒิ 2551 1 ส.เอเซียเพรส (1989)

2510 เยือนถ่ินจีนโพ้นทะเล เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2551 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

2511 เยือนอินเดียตามรอยอารยธรรมพุทธ : หนังสือคู่มือการแสวงบุญในอินเดียท่ีรวบรวม... พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ 2551 1 เม็ดทราย พรินต้ิง

2512 รวมแกงอร่อยสุขภาพ ตรีคิด อินทรขันตี, บรรณาธิการ 2551 2 อมรินทร์ Cuisine

2513 ร้อยกรองดอกไม้สดแบบไทย 1 ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ 2551 2 วาดศิลป์

2514 ร้อยรสบทจรของ ส. ศิวรักษ์ : ว่าด้วยการเดินทางสู่เอเชีย ยุโรปอเมริกา และอาฟริกา - 2551 1 ศึกษิตสยาม

2515 ระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเท่ียว บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา 2551 1 ธรรมสาร

2516 ร้านอร่อยตามรอยเปร้ียวปาก กรุงเทพฯและปริมณฑล(พิมพ์คร้ังท่ี 1) เปร้ียวปาก 2551 1 ไทม์ บรอดคาสท์

2517 ร้านอร่อยตามรอยเปร้ียวปาก กรุงเทพฯและปริมณฑล(พิมพ์คร้ังท่ี 2) เปร้ียวปาก 2551 1 ไทม์ บรอดคาสท์

2518 รู้เร่ืองเก่าปู่เล่าให้ฟัง ส. โกศน 2551 2 คล่ืนอักษร

2519 เรียนไปเท่ียวไปในรัสเซีย จเร ส าอางค์ 2551 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

2520 เรืองรุ้งบนลานเมฆ หญ้าหอม 2551 1 ศรีสารา

2521 เร่ืองเล่าชาวแต้จ๋ิว เหล่าต๊ัง 2551 3 นิวเซนจูร่ีฯ

2522 โรมันรัญจวน ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ 2551 1 บ้านพระอาทิตย์

2523 ลอยไปในกังต๋ัง สมพงษ์ งามแสงรัตน์ 2551 1 แพรวส านักพิมพ์

2524 ลาดักและแคชเมียร์ : คู่มือเดินทางท่องเท่ียว เพลงดาบแม่น้ าร้อยสาย 2551 1 วงกลม

2525 ล่ารักนักรบมาไซ. ภาค 3 ฮอฟมันน์, โครินเน 2551 1 สันสกฤต

2526 เลสาบเรา 2 วิวัฒน์ สุทธิวิภากร, บรรณาธิการ 2551 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2527 เลสาบเรา 3 วิวัฒน์ สุทธิวิภากร, บรรณาธิการ 2551 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2528 วัฒนธรรมอาหาร : วิถีฝร่ังเศส สุภาพิมพ์ ธนะพรพันธ์ุ 2551 1 เพ่ือนดี

2529 วัดในอ าเภอบางบัวทอง พิศาล บุญผูก. 2551 1 โครงการจัดการสารสนเทศจากฯ

2530 วิธีประกอบอาหารมังสวิรัติ ภะรตราชสุพิชฯ, พระยา 2551 2 ร.พ.แสวงสุทธิการพิมพ์



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 116    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2531 ศรัทธาคงม่ัน...ป้ันดินเป็นดาวแดง : ท่ีระลึกในพิธีเปิด"ศูนย์เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง... อรรถวุฒิ เนตรจินดา 2551 1 ศูนย์เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ฯ

2532 ศรีศิขเรศวรประสาทพระวิหารวิหารสวรรค์ศาสนสถานไร้พรมแดน - 2551 1 เมืองโบราณ

2533 ศักยภาพของกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพพ้ืนบ้านล้านนาเพ่ือการพัฒนาไปสู่... จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ 2551 1 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2534 ศัพท์ญ่ีปุ่น อิจิโร, ทานากะ 2551 2 ฟีลกูด

2535 ศิลปะการแกะสลักแตงโม เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล 2551 2 เศรษฐศิลป์

2536 ศิลปะการแกะสลักมะละกอ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล 2551 3 เศรษฐศิลป์

2537 ศิลปะการแกะสลักลวดลายบนผลไม้ ศุภลักษณ์ ทับทวี 2551 2 วาดศิลป์

2538 ศิลปะการแกะสลักสบู่ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2551 3 เศรษฐศิลป์

2539 ศิลปะการเขียนภาพสีน้ ามัน เทอดศักด์ิ ไชยกาล 2551 3 เศรษฐศิลป์

2540 ศิลปะการประดิษฐ์ผ้าเช็ดหน้าและผ้าขนหนู ชลอศรี จิตตกิจ 2551 1 โอเดียนสโตร์

2541 ศิลปะการแสดงของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยวน. เล่ม 2 ธิตินัดดา มณีวรรณ์ 2551 1 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2542 ศิลปะประดิษฐ์การแกะสลักสบู่ ศุภลักษณ์ ทับทวี 2551 1 เพชรกะรัต

2543 ศิลปะประดิษฐ์ตุ๊กตาผ้าสักหลาด 12 ราศี ฉัตรกมล ปล่องทอง 2551 1 เพชรกะรัต

2544 ศิลปะประดิษฐ์เทียนแฟนซี ธัญธร วงศ์วีระไพบูลย์ 2551 1 โอเดียนสโตร์

2545 ศิลปะอลังการงานลอยกระทง เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2551 5 เศรษฐศิลป์

2546 ศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี สุกัญญา ไพรินทร์. 2551 1 -

2547 สถาปัตย์อัศจรรย์ประติมากรรมพิศวง สมฤทธี บัวระมวล, บก.เรียบเรียง 2551 1 คุ้มค า

2548 สปา : สวยต้ังแต่เส้นผมจรดปลายเท้าด้วยตนเอง...เรียนรู้สปาอย่างรู้จริง...ข่อมูล... ฐานเอก ชยธวัช. 2551 1 ซี.พี. บุ๊ค สแตนดาร์ด

2549 สวนหลากสไตล์ ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์, บรรณาธิการ 2551 1 บ้านและสวน

2550 สองปีในปักก่ิง วิภา อุตมฉันท์ 2551 6 มติชน

2551 สองมือสร้างสรรค์สารพันส่ิงประดิษฐ์ ทอฝัน 2551 1 สุวีริยาสาส์น

2552 สะพายเป้ข้ึนรถเมล์ทัวร์กรุงเท่ียวให้สนุกสุขอย่างพอเพียง รัตนวุฒิ เจริญรัมย์. 2551 1 ใครคีเอท

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2553 สัมมนาน่าสนุก : 52 วิธีหนีความอลเวง สิทธิเดช ลีมัคเดช 2551 2 ซัคเซส มีเดีย

2554 สารพันสารพัดน้ าพริก ดลพร กรพิรุณ 2551 2 ภูมิปัญญา

2555 ส ารับ ขวัญทิพย์ เทวกุล, ม.ล.2551 2551 1 ศรีสารา

2556 ส ารับต ารับไข่เด็ด - 2551 1 ต้นธรรม

2557 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก : ยุคโบราณยุคกลางยุคปัจจุบัน - 2551 2 เพ่ือนเรียน เด็กไทย

2558 สิบเมืองเร่ืองมาก สรรเสริญ ปัญญาธิวงค์ 2551 2 ชันมูนทรี

2559 สีลมย่าหยาและต าราอาหาร นวพร เรืองสกุล. 2551 1 นอร์เลจ พลัส

2560 สุดยอดนักบิน = Redefining airmanship Kern, Tony 2551 1 แมคกรอ-ฮิล

2561 สุดยอดร้านอาหารอร่อยจังย่านเยาวราช มิสเตอร์จัง 2551 2 คอมม่า ดีไซน์แอนด์พร้ินท์

2562 สูตรลับ "เลอ กอร์ดอง เบลอ" วิชญา บุณยเกตุ 2551 1 วงกลม

2563 เสวนาสัญจรท่องประวัติศาสตร์+ศิลปะแห่งพม่าประเทศ อลิศรา มีนะกนิษฐ 2551 1 อิโคโมสไทย

2564 เสียดายถ้าไม่ได้มา(ลาส)เวกัส : Veganism พีร์ พงศ์พิพัฒน์ 2551 1 บุ๊คอาร์อัส

2565 หลากรสหลายชาติพันธ์ุ : 28 เมนูอร่อยจากกลุ่มชาติพันธ์ุในพม่า - 2551 1 เพ่ือนบ้านอุษาคเนย์

2566 ห่อของขวัญเพ่ือวันพิเศษ บุษกร เข่งเจริญ 2551 2 เพชรกะรัต

2567 หัดพูดเยอรมัน : เพ่ือธุรกิจและการท่องเท่ียว ตรีพล เพ็งรักหมู่ 2551 1 ทฤษฎี

2568 ไหว้พระประธาน 76 จังหวัด กองบรรณาธิการข่าวสด 2551 1 มติชน

2569 ไหว้พระสะสมบุญ ชาติ ภิรมย์กุล 2551 1 มติชน

2570 ไหว้พระองค์ใหญ่อานิสงส์ผลบุญย่ิงใหญ่ ไพศาล ซอยพิบูลเวศม์ 2551 1 เฮลโล่ วันฟ้าใส

2571 อนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง. เล่มท่ี 2 สมศักด์ิ แตงพันธ์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2551 1 รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977)

2572 อยากเป็นไกด์...ไม่ไกลเกินก้าว ภาคไกด์ต่างประเทศ ภราดร วิมลมาลย์ 2551 2 ฐานบุ๊คส์

2573 อยุธยาศึกษา : ตลาดวิชาส าหรับครู-อาจารย์ - 2551 1 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

2574 อลังการงานจัดดอกไม้ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล 2551 2 เศรษฐศิลป์
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2575 อาถรรพณ์เขาใหญ่ อ านวย อินทรรักษ์ 2551 1 บ้านหนังสือ

2576 อาทิตย์ดับเหนือมัณฑะเลย์ สมบูรณ์ วรพงษ์ 2551 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2577 อารยธรรมตะวันออก     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2578 อาหารจากปลา ธนศักด์ิ ต้ังทองจิตร 2551 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2579 อาหารชีวจิตต ารับอาหารบ้านคุณชูเกียรติ 2 ผกา เส็งพานิช. 2551 1 อมรินทร์ Cuisine

2580 อาหารชีวจิตต ารับอาหารบ้านคุณชูเกียรติ 2 ผกา เส็งพานิช. 2551 1 อมรินทร์ Cuisine

2581 อาหารท าเงิน เคล็ดลับจากครู 1 ลุงพร ชอนอาชีพ 2551 2 ไทยรวย

2582 อาหารท าเงิน เคล็ดลับจากครู 2 ลุงพร ชอนอาชีพ 2551 2 ไทยรวย

2583 อาหารไทยภาคกลาง จริยา เดชกุญชร 2551 1 เพชรการเรือน

2584 อาหารไทยภาคกลาง จริยา เดชกุญชร 2551 1 เพชรการเรือน

2585 อาหารไทยภาคใต้ จริยา เดชกุญชร. 2551 1 เพชรการเรือน

2586 อาหารป้ิง-ย่าง ธัญนันท์ อบถม 2551 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2587 อาหารมังสวิรัติ ส านักพิมพ์แสงแดด 2551 1 แสงแดด

2588 อาหารยาจีนของทะเล : บอกสรรพคุณพร้อมสูตรอาหารบ ารุง อดุลย์ รัตนม่ันเกษม. 2551 2 เกลอเรียน

2589 อาหารยาจีนพืชผัก : บอกสรรพคุณพร้อมสูตรอาหารบ ารุง อดุลย์ รัตนม่ันเกษม. 2551 2 เกลอเรียน

2590 อิตาลี (คู่มือเดินทางท่องเท่ียว) ปานนภา ต้ังกุลธวัช 2551 2 วงกลม

2591 อิหร่านในรอยจ า วันรวี รุ่งแสง 2551 1 ไว้ลาย

2592 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2593 เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2594 เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร. หน่วยท่ี 1-6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2595 เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร. หน่วยท่ี 7-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2596 เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจอาหาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2597 เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจอาหาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2598 เอกสารค าสอนวิชาการตลาดบริการ. MK 4573 เมตตา ภู่ตระกูล. 2551 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2599 เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาจีนเพ่ือการประชาสัมพันธ์. CN 3953 จรัสศรี จิรภาส. 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2600 เอกสารประกอบการสอนวิชาอารยธรรมและวิถีชีวิตไทย. ตอนท่ี 1 HU 2223 พรรณศิริ แจ่มอรุณ 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2601 ไอ้เส้ียวเพชฌฆาตงางาม ชาลี เอียมกระสินธ์ุ 2551 1 เอ่ียมกระสินธ์ุ

2602 ฮอกไกโด...ในวันท่ีหิมะละลาย พลอย มัลลิกะมาส 2551 2 วงกลม

2603 10 เมืองโรแมนติกจากเช็กถึงเยอรมนี กาญจนา หงษ์ทอง 2550 1 วงกลม

2604 10 วัน เท่ียวปารีสแบบติสท์ ติสท์ อนันต์ ประภาโส 2550 2 สิปประภา

2605 366 วัน เส้นทางฝันแคลิฟอร์เนีย อุมาริการ์ 2550 1 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

2606 7 เส้นทางท่องเท่ียวในสิงคโปร์ หนูเล็ก 2550 1 อทิตตา

2607 80 พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร - 2550 1 ฐานการพิมพ์

2608 Biotechnology : เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับโลกยุคใหม่ - 2550 1 ฐานการพิมพ์

2609 Design @ home. Vol. 1 - 2550 1 พีเพิลมีเดีย

2610 Greece ดินแดนแห่งเทพเจ้าและต านาน อัลฟา 2550 2 วงกลม

2611 I love New York more than ever นวรัตน์ รุ่งอรุณ 2550 1 Fullstop

2612 Mountain walker นักเดินทางก้าวเก้าภูเขา : 9 ภูเขาเมืองไทยท่ีนักเดินทางต้องไปให้ถึง อ านวยพร บุญจ ารัส 2550 2 เพราะคิดถึง...จึงออกเดิน

2613 Quick & delicious - 2550 1 Health & Cuisine

2614 Service marketing สมวงศ์ พงศ์สถาพร. 2550 1 ยูบีซีแอล

2615 Trendy trip 6 วัน 4,000 ไมล์ ใจเกินร้อย : สนุกสนานไปกับการเดินทางแบบ Road… พิมพร กิจสุบรรณ 2550 2 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

2616 Trendy trip Caribbean sea...ท่ีรัก : สนุกสนานไปกับการเดินทางท่ีน่ารักสุด ๆ ของ… พิมพร กิจสุบรรณ 2550 2 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

2617 Unssen China : ฉีกเส้นทางเมืองจีน ประทุมพร วัชรเสถียร, 2486-. 2550 1 ปาเจรา

2618 Viva ลาสเวกัส โจรสลัดแขนเดียว 2550 1 สุดสัปดาห์ส านักพิมพ์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2619 Work & travel เส่ียงบริสุทธ์ิ : ขุดคุ้ยเส้นทางท่องเท่ียวเชิงกรรมกรเบ้ืองลึกโครงการ... ธัญญาภรณ์ จันทรเวช 2550 1 มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค

2620 กงสุลไทยในเมืองลาว พิษณุ จันทร์วิทัน 2550 1 Double A Print Express

2621 กระเช้า ช่อ แจกัน ก่ิงกมล เพชรพิมล 2550 1 มติชน

2622 ก๋วยเต๋ียว รติพร ปิตุลยา 2550 1 บ้านหนังสือ 19

2623 ก๋วยเต๋ียวเป็นอาชีพ ส านักพิมพ์แสงแดด 2550 1 แสงแดด

2624 กวางเจาคุนหมิง : เท่ียวเองได้ง่ายๆสบายกระเป๋าสตางค์สไตล์พ่ีวุฒิ & พ่ืเคท พ่ีวุฒิ 2550 1 ส.เอเซียเพรส (1989)

2625 การแกะสลักผักสดและผลไม้ : พร้อมวิธีการจัดผักและผลไม้แกะสลัก อาภา จงจิตต์ 2550 1 อักษราพิพัฒน์

2626 การจัดดอกไม้ บุปผา พงษ์พานิช 2550 2 The Knowledge Center

2627 การเดินทางไล่เงาตะวันไปจนสุดขอบโลกของสองนักแสดงช่ือก้อง แม็คเกรเกอร์, ยวน 2550 1 Fullstop

2628 การตกแต่งเทียนพรรษา ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ 2550 1 วาดศิลป์

2629 การตลาดวิวัฒน์อุตสาหกรรมท่องเท่ียว กมล รัตนวิระกุล. 2550 1 สมาคมการบริหารโรงแรมไทย

2630 การถนอมอาหาร ชมภู่ ย้ิมโต. 2550 2 โอเดียนสโตร์

2631 การถ่ายทอดภูมิปัญญาส่ิงทอท้องถ่ินล้านนาสู่สากล ทรงพันธ์ วรรณมาศ. 2550 1 ศูนย์ส่ิงทอล้านนา ม.ราชภัฏเชียงราย

2632 การท่องเท่ียวชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ทวีป ศิริรัศมี, บรรณาธิการ 2550 1 โรงพิมพ์ พีเอส.พร้ินท์

2633 การบรรจุอาหาร งามทิพย์ ภู่วโรดม. 2550 3 เอส.พี.เอ็ม.การพิมพ์

2634 การบริหารความเส่ียงองค์กร นฤมล สอาดโฉม 2550 3 ฐานการพิมพ์

2635 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกในแนวล้านนาร่วมสมัย คมสัน สุริยะ. 2550 1 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2636 การย้อมสีธรรมชาติจากมะเกลือ : เทคนิคการย้อมฝ้ายสีด าให้มีคุณภาพคงทน ทรงพันธ์ วรรณมาศ. 2550 1 ศูนย์ส่ิงทอล้านนา ม.ราชภัฏเชียงราย

2637 การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืนบนพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ ภัสสร คณโฑเงิน. 2550 1 -

2638 การวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าและบริการท่องเท่ียวส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในล้านนาคมสัน สุริยะ 2550 1 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2639 การเสด็จพระราชด าเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามเส้น จ้าว, เยว่ีย 2550 6 -

2640 กินตามตรอกออกทางทีวี น าชัย จรรยาฐิติกุล 2550 1 เพ่ือนสนิท
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2641 กิน-เท่ียวไทย (ภาคเหนือ) ท่องไปในเมืองอาหารอร่อย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2550 3 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

2642 กินลมชมวิว บริษัท อันซีน แพลนเนต จ ากัด 2550 1 อันซีน แพลนเนต

2643 กินสุด...สุดหลุดโลก สันติ เศวตวิมล 2550 1 บีเวล พับลิชช่ิง

2644 กินอยู่อย่างไรให้ย่ิงสวย วิภู ก าเหนิดดี 2550 1 ลิปส์ พับลิชช่ิง

2645 กิมตามตรอกออกทางทีวี น าชัย จรรยาฐิติกุล 2550 1 เพ่ือนสนิท

2646 เกาหลีสนทนาภาษาท่องเท่ียว วอน, แฮ ยอง 2550 1 อมรินทร์

2647 แกะรอยแผนธุรกิจเงินล้าน. ชุดท่ี 1-10 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางฯ 2550 22 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและฯ

2648 แกะสลักผักใช้ในการจัดแต่ง ศุภลักษณ์ ทับทวี 2550 1 วาดศิลป์

2649 แกะสลักและการจัดตกแต่ง ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ 2550 2 โอเดียนสโตร์

2650 ขนมไทยรสอร่อย วิไลลักษณ์ อิสระมงคลพันธ์ 2550 1 แม่บ้าน

2651 ขนมไทยเอกลักษณ์และคุณภาพ กมลวรรณ แจ้งชัด. 2550 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2652 ข้อคิดจากชมพูทวีป ฮ. นิกฮูก้ี. 2550 3 แสงดาว

2653 ครบเคร่ืองเร่ืองธุรกิจร้านอาหาร : คัมภีร์ธุรกิจอาหารไขทางลัดตัดตรงสู่สุดยอดธุรกิจ... สุรชัย จิวเจริญสกุล 2550 3 ฐานบุ๊คส์

2654 ความงามข้ามกาลเวลา : สุนทรียธรรมในศิลปะและชีวิตประจ าวัน เลน, จอห์น. 2550 1 มูลนิธิเด็ก

2655 ความงามในศิลปะไทย น. ณ ปากน้ า. 2550 1 เมืองโบราณ

2656 ความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมต่อการจัดประชุมของโรงแรมรอยัลปร๊ินเซส เชียงใหม่ ปริพัฒน์ หงษ์หยก. 2550 1 -

2657 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ด้าน MICE ชุณหวรรณ วงศ์วรการ. 2550 1 -

2658 ความรู้ท่ัวไปทางการบัญชีเพ่ือการท่องเท่ียวและการโรงแรม ธันยกร จันทร์สาส์น 2550 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2659 คาราโครัมฟ้าดินค าราม วันนัด สรรกุล 2550 1 บุชแลนด์

2660 ค าสารภาพของทัวร์ลีดเดอร์ แธ็คเคอร์, ไบรอัน 2550 2 อทิตตา

2661 คู่มือท่องเท่ียว-เรียนรู้ปราสาทหิน : พิมาย พนมรุ้ง เมืองต่ า ตาเมือน เขาพระวิหาร ธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์ 2550 1 มิวเซียมเพรส

2662 คู่มือนักเดินทางฉบับพกพาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เจษฎา ฉวีวรรณมาศ 2550 1 อทิตตา
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2663 คู่มือนักเดินทางฉบับพกพาปักก่ิง ไพรัตน์ สูงกิจบูลย์ 2550 2 อทิตตา

2664 คู่มือนักเดินทางฉบับพกพาเวนิซ ศุภลักษณ์ สนธิชัย 2550 1 อทิตตา

2665 คู่มือนักเดินทางเดนมาร์ก สโรบล วิบูลยเสข ... [และคนอ่ืนๆ] 2550 1 อทิตตา พร้ินต้ิง (ประเทศไทย)

2666 คู่มือนักเดินทางตุรกี มัทรียา ธาราทรัพย์ 2550 1 อทิตตา

2667 คู่มือน าเท่ียวมะละกา ปริวรรต องค์ศุลี 2550 2 สารคดี

2668 คู่มือมาตรฐานอาชีพด้านการท่องเท่ียวของผู้ประกอบการอาหาร นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย. 2550 2 ส านักพัฒนาบริการท่องเท่ียว ส านักฯ

2669 คู่มือศึกษาพ้ืนฐานวิชากฎหมายเก่ียวกับการท่องเท่ียว กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 2550 3 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนฯ

2670 คู่มือเอาตัวรอดในอเมริกา จุฑามาศ สุกิจจานนท์ 2550 2 เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี

2671 เคร่ืองแขวน ศรราม ดีรอด 2550 1 วาดศิลป์

2672 เคร่ืองป้ันดินเผานนทบุรี พิศาล บุญผูก 2550 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2673 เคล็ดลับการเสริมดวงให้ดี : ไหว้พระ 9 ท่ีขอส่ิงดีๆ 9 อย่าง ดารัณ อรินรัตนะ 2550 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2674 ใครว่าทางออกมีทางเดียว ปีติชนา วัทปราช 2550 2 Dดี

2675 ใครๆ ก็ไปเท่ียวมาเลเซีย อดิศักด์ิ จันทร์ดวง 2550 2 ด่านสุทธาการพิมพ์

2676 ใครๆ ก็ไปเท่ียวสิงคโปร์ อดิศักด์ิ จันทร์ดวง 2550 1 ด่านสุทธาการพิมพ์

2677 งานช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ ศักด์ิชัย สายสิงห์ 2550 1 มติชน

2678 งานใบตอง ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ 2550 1 โอเดียนสโตร์

2679 งานโรงแรม เกียรติ สิมะกูร. 2550 5 Human Heritage

2680 งานศิลปะจากดอกไม้แห้งและวัสดุเหลือใช้ - 2550 1 เพชรกะรัต

2681 จังหวะ...อิตาลี ลักษณ์ เกษมสุข 2550 1 สุดสัปดาห์ส านักพิมพ์

2682 จัดดอกไม้เอง...ง่ายจัง อรรถกร จันทร์เพ็ญ 2550 1 สุวีริยาสาส์น

2683 จากวังจันทร์สู่เวียงแหงตามรอยนเรศวรมหาราชนอกกรอบประวัติศาสตร์ชาตินิยม สุเจน กรรพฤทธ์ิ 2550 3 สารคดี

2684 จานด่วนภาษาจีนธุรกิจ จิรวรรณ จิรันธร. 2550 12 เนช่ันบุ๊คส์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2685 จิตวิทยาการบิน อมร แสงสุพรรณ ... [และคนอ่ืนๆ] 2550 1 โรงพิมพ์แสงอรุณบรรจุภัณฑ์

2686 จิตวิทยาบริการ เอนก สุวรรณบัณฑิต 2550 2 อดุลพัฒนกิจ

2687 จิตวิทยาบริการ วลัยพร ร้ิวตระกูลไพบูลย์ 2550 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2688 จิบไนล์ ไต่พีระมิด (พิมพ์คร้ังท่ี 1) กาญจนา หงษ์ทอง 2550 1 สุดสัปดาห์

2689 จิบไนล์ ไต่พีระมิด (พิมพ์คร้ังท่ี 2) กาญจนา หงษ์ทอง 2550 1 สุดสัปดาห์

2690 เจแปนเจอน่ันเจอน่ี สาลินี 2550 1 วงกลม

2691 เจ้าหลวงค าแดงอารักษ์เมืองของล้านนา ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว 2550 1 ม่ิงเมือง

2692 ชมสาวญวน ชวนส าราญ ท่ีสุสานจักรพรรดิ กรินทร์ กรินทสุทธ์ิ 2550 1 อทิตตา

2693 ชอนไชไชน่า : บันทึกการเดินทางสู่แผ่นดินใหญ่เท่ียวท่ี 189 วรวุฒิ เล็กศิลา 2550 1 วรรณวุฒิ

2694 ชีวิตในวัง เน่ือง นิลรัตน์, ม.ล. 2550 2 โรงพิมพ์กรุงเทพ

2695 ชีวิตผมรอดได้ด้วยสตาร์บัคส์ กิลล์, ไมเคิล เกทส์ 2550 1 แสงดาว

2696 ชีวิตส าราญ ท างานบนเรือ มัลลิกา มงคลพร 2550 1 วงกลม

2697 ชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว : จังหวัดนนทบุรี อลิสา วานิชดี 2550 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,

2698 เซ่ียงไฮ้เล่มเดียวก็เท่ียวได้ ฐปนี คชรัตน์ 2550 3 เจ้าพระยาระบบการพิมพ์

2699 ญ่ีปุ่นสีสันแห่งส่ีฤดูกาล - 2550 1 เอ็กซ์พลอเรอร์ ชาแนล

2700 ดอกไม้งานบวช เสาวภา สมจิต 2550 1 วาดศิลป์

2701 ดอกไม้ผ้าใยบัว 3 ธิดา อาวาส 2550 1 โอเดียนสโตร์

2702 ดอยสุเทพเทพสถานวิมานเวียงพิงค์ สมัย สุทธิธรรม 2550 1 โอเดียนสโตร์

2703 ตลาดยังไม่วาย ชาติ ภิรมย์กุล 2550 2 มติชน

2704 ตะลุยแดนมังกรตะลอนในปักก่ิง หม่าคังเหม่ย 2550 2 ฐานบุ๊คส์

2705 ตามรอยยุวกษัตริย์สวิตเซอร์แลนด์ ยุพา ชุมจันทร์ 2550 1 บ้านพระอาทิตย์

2706 ตามหัวใจไปรัสเซีย เบนเนตต์, วาโนร่า. 2550 1 อทิตตา
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2707 ต ารับปลา ส านักพิมพ์แสงแดด 2550 1 แสงแดด

2708 ต ารากับข้าวพระองค์เจ้าจุไรรัตน์ฯ และวังบางขุนพรหม สุมาลยมงคล โสณกุล, ม.ร.ว 2550 2 โรงพิมพ์กรุงเทพ

2709 เตรียมเงินอย่างไรไปต่างประเทศ กัลยา อัมพวะสิริ 2550 5 เคเอสพี การพิมพ์

2710 ใต้ฟ้าหลังคาโลก ภุมรา แก้วศรี 2550 2 ร่วมด้วยช่วยกัน

2711 ถนนหนังสือสายคาบูล เซียร์สตัด, อัสนี 2550 1 มติชน

2712 ถอยหลังเพ่ือก้าวหน้า : อันดามัน เทิดชาย ช่วยบ ารุง 2550 1 ส านักประสานงานการพัฒนาและจัดการฯ

2713 ถ่ัว-เต้าหู้ อาหารเพ่ือสุขภาพ สมัย ลาภจรัสสุริยา. 2550 2 บ้านหนังสือ 19

2714 ท่องรอบโลก...แสนสนุก อ านาจ เจริญศิลป์ 2550 1 ศรีอนันต์การพิมพ์

2715 ท่องโลกศิลปวัฒนธรรมกับเสรษฐวิทย์. เล่ม 4 : สวิตเซอร์แลนด์ เสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ 2550 2 อทิตตา พร้ินต้ิง (ประเทศไทย)

2716 ท่องโลกสถาปัตย์มหัศจรรย์ วรวุฒิ สารพันธ์ 2550 2 ฏ ปฏัก

2717 ทัชมาฮาล-อักรา-ราชสถาน : คู่มือเดินทางท่องเท่ียว เพลงดาบแม่น้ าร้อยสาย 2550 1 วงกลม

2718 ทางลัดสู่ธุรกิจจีน บริษัท ไอ เอ็ม บุ๊คส์ จ ากัด 2550 4 บริษัท ไอ เอ็ม บุ๊คส์ จ ากัด

2719 ทางลัดสู่ธุรกิจจีน บริษัท ไอ เอ็ม บุ๊คส์ จ ากัด 2550 2 บริษัท ไอ เอ็ม บุ๊คส์ จ ากัด

2720 ทุ่งตึกเมืองท่าการค้าโบราณ บุณยฤทธ์ิ ฉายสุวรรณ 2550 1 ส านักศิลปากรท่ี 15 ภูเก็ต

2721 เทียนหอมขนมไทย บุษรัตน์ ตันกิตติกร 2550 2 เอ็มไอเอส

2722 เท่ียวจีน : การเดินทางท่ีย่ิงใหญ่ของนักท่องโลกผู้ย่ิงยง วราห์ วรเวช 2550 1 บริษัท อักษรโสโภณ จ ากัด

2723 เท่ียวแดนไกลสไตล์สถาปนิก. ตอน "สวัสดี...สวีเดน" ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์ 2550 1 อทิตตา พร้ินต้ิง (ประเทศไทย)

2724 เท่ียวแบกเป้เส้นทางสุดเก๋เบเนลักซ์ กาญจนา หงษ์ทอง 2550 1 เวลาดี

2725 เท่ียวไป...ค้าไป สุรกิจ จุฑาเทศ 2550 1 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

2726 เท่ียวฝร่ังเศส สุภาพิมพ์ ธนะพรพันธ์ุ 2550 1 มติชน

2727 เท่ียวพิพิธภัณฑ์ต่างแดน เพลงดาบแม่น้ าร้อยสาย 2550 1 วงกลม

2728 เท่ียวเมืองไทยกับไกด์บุก นิลรัตน์ กล่ินจันทร์. 2550 2 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2729 เท่ียวไม่ง้อทัวร์ตีต๋ัวตะลุยมาเก๊า ฮ่องกง เซินเจ้ิน Jojohakone, K. 2550 1 ทิบ ไทย อินเตอร์บุ๊ค

2730 แทสเมเนีย : แดนชายขอบแอนตาร์กติกา รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน 2550 1 วิชญา

2731 ไทยกับภูฏานความรักเม่ือแรกพบกัน พิทยา พุกกะมาน 2550 2 โรงพิมพ์และท าปกเจริญผล

2732 ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการอาหารเบ้ืองต้น ธารีทิพย์ ทากิ 2550 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2733 น่ังรถไฟไปลาซ่า นิรันดร นาคสุริยันต์. 2550 3 นิวเซนจูร่ีพร้ินต้ิงแอนด์แพคเกจจ้ิง

2734 นางาซากิยลเสน่ห์ล้ า...ย้ าอดีตลึก โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์ 2550 1 แพรวส านักพิมพ์

2735 นามานุกรมวรรณคดีไทย. ชุดท่ี 1 : ช่ือวรรณคดี - 2550 1 มูลนิธิ

2736 น าเท่ียว 3 เมืองมรดกโลก อภิวันทน์ อดุลยพิเชฎฐ์ 2550 1 เมืองโบราณ

2737 น าเท่ียว 3 เมืองล้านนา อภิวันทน์ อดุลยพิเชฎฐ์. 2550 2 เมืองโบราณ

2738 น าเท่ียว 7 ปราสาทหินแห่งอีสานใต้ อภิวันทน์ อดุลยพิเชฎฐ์ 2550 1 เมืองโบราณ

2739 น าเท่ียวอยุธยา ศิรประภา ดารามาตร์ 2550 2 เมืองโบราณ

2740 น้ าพริก : ฐานทรัพยากรอาหาร วิถีชุมชน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ นิรมล ยุวนบุณย์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2550 3 แผนงานฐานทรัพยากรอาหาร มูลนิธิชีววิถี

2741 น้ าพริก 4 ภาคเพ่ือสังคมไทยแข็งแรง วิฑูรย์ เล่ียนจ ารูญ, บรรณาธิการ 2550 4 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการฯ

2742 น้ าพริก-น้ าจ้ิม ปนศวรรณ ปราโมช 2550 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2743 น้ าสมุนไพร ธนศักด์ิ ต้ังทองจิตร 2550 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2744 น่ีแหละ! คนญ่ีปุ่น ฮาเซงาวะ, คาทสึยุกิ 2550 1 ภาษาและวัฒนธรรม

2745 น่ีแหละญ่ีปุ่น วิริยะ เพียรกิจจา 2550 1 ร่วมด้วยช่วยกัน

2746 เนเธอร์แลนด์ จงจิต อรรถยุกติ, บรรณาธิการ 2550 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

2747 เนะขแมร์อินไทยแลนด์ : หลากหลายมุมมองและเร่ืองราวของปราสาทเขมรในเมืองไทย วิสุทธ์ิ ภิญโญวาณิชกะ 2550 1 มิวเซียม บุคส์

2748 แนวความคิดและนโยบายฐานทรัพยากรอาหาร กฤษฎา บุญชัย … [และคนอ่ืน ๆ] 2550 5 แผนงานฐานทรัพยากรอาหาร มูลนิธิชีววิถี

2749 แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานส าหรับพระสงฆ์ นิติ แสงวัณณ์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2550 2 ส านักโบราณคดี กรมศิลปากร

2750 แนวทางพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรณีศึกษาคลองมหาสวัสด์ิ... พัชมณฑ์ ชุ่มอยู่นา 2550 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2751 บรรยายสรุปจังหวัดระยอง 2550 ส านักงานจังหวัดระยอง 2550 1 ส านักงานจังหวัดระยอง

2752 บันทึกการเดินทางของศิลปินหนุ่ม (นกน้อย) : จากนิวยอร์กถึงโตเกียว ชูเกียรติ ฉาไธสง 2550 1 แพรวส านักพิมพ์

2753 บันทึกของคนรักภูเขา วัธนา บุญยัง 2550 1 บ้านหนังสือ

2754 บันทึกญ่ีปุ่น วันชัย ตัน. 2550 1 วงกลม

2755 บันทึกลับฉบับ Work & travel  คร้ังเดียวหรือจะพอ - 2550 1 เอ็ดเน็ท นอร์ท อเมริกา

2756 บายศรีบูชามหาเทพ อุมาวดี ทรัพย์สิน 2550 2 วาดศิลป์

2757 บายศรีปากชามประกอบพิธีกรรม อุมาวดี ทรัพย์สิน 2550 1 วาดศิลป์

2758 บายศรีสู่ขวัญ อุมาวดี ทรัพย์สิน 2550 1 วาดศิลป์

2759 บาหลี : คู่มือท่องเท่ียวบาหลีด้วยตนเอง กาญจนา หงษ์ทอง. 2550 2 วงกลม

2760 บินช่ัวโมงเดียวเรียน-เท่ียวท่ีคุณหมิง ชิน รติธรรมกุล 2550 1 สุดสัปดาห์ส านักพิมพ์

2761 เบนโตะ ซูโม่ โตเกียว : วิถีกินอยู่วัฒนธรรมคนเมืองจากมุมมองของคนญ่ีปุ่น คานาซาวะ, มาริ 2550 1 วงกลม

2762 แบกเป้เด่ียว เท่ียวพม่า กรินทร์ กรินทสุทธ์ิ 2550 1 อทิตตา

2763 แบบเป้ไปดูบอลท่ีอังกฤษด้วยงบห้าหม่ืนบาท ธีรพัฒน์ อัครเศรณี 2550 1 บ้านพระอาทิตย์

2764 โบก้ีสีแดง : บนเส้นทางสายโรแมนติก เฟราฟองดู 2550 1 อทิตตา

2765 ปฏิบัติการบุกญ่ีปุ่น : Woof Japan ดนัย วิทยานที 2550 1 แพรวส านักพิมพ์

2766 ประพาสอุทยาน เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2550 2 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

2767 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ดนัย ไชยโยธา. 2550 3 โอเดียนสโตร์

2768 ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก นันทนา กปิลกาญจน์ 2550 1 โอเดียนสโตร์

2769 ประสบการณ์แดนมังกร ทวีป เลิศด ารงค์ชัย 2550 2 มติชน

2770 ปราก...ท่ีฉันรู้จัก ชลิสา เดอซูซ่า 2550 2 สุดสัปดาห์ส านักพิมพ์

2771 ปราสาทหิน : พิมาย พนมรุ้ง เมืองต่ า ตาเมือน เขาพระวิหาร ธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์ 2550 1 มติชน

2772 ปักก่ิงในความทรงจ า ศรีกานดา ภูมิบริรักษ์ 2550 2 ชวนอ่าน
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2773 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยเลือเดินทางท่องเท่ียวกรณีศึกษา ปารีณา อ่ิมอารมย์ 2550 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2774 ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโฮมสเตย์ท่ีต าบลไทยสามัคคี อ าเภอวังน้ าเขียว... จินตวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. 2550 1 -

2775 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเย่ียมชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กาญจนาภรณ์ ศิริปัญญา. 2550 1 -

2776 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาระบบบัตรโดยสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้โดยสารชาว… มัณฑนา เล้ียงศรีโรจน์กุล. 2550 1 -

2777 ปาย : ปลายพู่กันจากปลายฟ้า ผลิตะวัน 2550 1 สายธาร

2778 เป็นได้แน่...แอร์ฯ-สจ๊อด - 2550 1 วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส

2779 เปิดปูม คลายปมภูฏาน : ความรัก ความงาม ความล้ีลับ กลางอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย เมธา บรรณทัศน์ 2550 1 สุวีริยาสาส์น

2780 เปิดเมืองแปลก ณวัฒน์ อิสรไกรศิล 2550 1 เจ้าส านัก

2781 ไปกราบพระเข้ียวแก้วท่ีศรีลังกา : ดีใจได้วันทาต้นต านานองค์จตุคามรามเทพ ประสาร เปรมะสกุล. 2550 1 อรุณการพิมพ์

2782 ไปนอก : [ฉบับสมบูรณ์] สอ เสถบุตร. 2550 1 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

2783 ผักและผลไม้อาหารสุขภาพ ศศิธร ตรงจิตภักดี. 2550 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2784 ผู้ชาย 100 ประเทศ สรรเสริญ ปัญญาธิวงค์ 2550 1 ปราชญ์เปรียว

2785 แผนท่ี 76 จังหวัด เท่ียวท่ัวไทย ปี 2550-2551 - 2550 1 สารคดี

2786 แผนธุรกิจ Little Princess Hotel (Hotel Business Plan) พัชรา คูธ ารงกุล. 2550 1 -

2787 แผนภูมิองค์กรและรายละเอียดการปฏิบัติงานโรงแรมฝ่ายขายและการตลาด... ปรีชา แดงโรจน์ 2550 2 เอส.อาร์.พร้ินต้ิง แมสโปรดักส์

2788 แผนภูมิองค์กรและรายละเอียดการปฏิบัติงานโรงแรมฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ปรีชา แดงโรจน์. 2550 1 เอส.อาร์.พร้ินต้ิง แมสโปรดักส์

2789 ฝันอยากเป็นเจ้าของร้านดอกไม้ พรณรงค์ สหนนท์ชัยกุล 2550 1 ขวัญเรือน

2790 ฝึกพูดและโต้ตอบสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับงานโรงแรม กฤษณี เรืองรัตนะ 2550 1 เจ.บี.พับลิชช่ิง

2791 พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน - 2550 6 ราชบัณฑิตสถาน

2792 พระธาตุเจดีย์ศรีหริภุญไชย สมัย สุทธิธรรม 2550 1 โอเดียนสโตร์

2793 พระธาตุเจ้าดอยตุง สมัย สุทธิธรรม 2550 1 โอเดียนสโตร์

2794 พระพุทธเจ้าหลวง ณ สปาการแพทย์ของเยอรมัน คราเมส, โปรเฟสเซอร์ แมนเฟรด 2550 3 อินเตอร์สปา พับลิคเคช่ันส์



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 128    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2795 พระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535. ประกอบด้วยเน้ือความ... ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ. 2550 16 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2796 พฤกษาศาสตร์ สปากับราศรี อนงค์ นวลมณี 2550 2 วี.ที.เอส.

2797 พฤติกรรมการซ้ือสินค้าท่ีระลึกของนักท่องเท่ียวชาวไทยกรณีศึกษา ตลาดน้ าด าเนิน... ชลธิชา คงกล่ิน 2550 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2798 พานพุ่มดอกไม้สด ศรราม ดีรอด 2550 1 วาดศิลป์

2799 เพลงรักใบไม้ร่วง ปวิวัณณ์ ค าเจริญ 2550 1 กอไผ่

2800 ภาชนะแกะสลัก ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ 2550 2 วาดศิลป์

2801 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการโรงแรม สมพร โกมารทัต. 2550 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2802 ภาษารัสเซียเพ่ือการท่องเท่ียวประเทศไทย ยอดบุญ เลิศฤทธ์ิ 2550 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2803 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานต าแหน่งท่ีเก่ียวกับการโรงแรมและการท่องเท่ียว วีรภัทร ฤทธ์ิธานนท์ 2550 3 เจ.บี.พับลิชช่ิง

2804 ภูฏาน - 2550 1 ศรีสารา

2805 ภูฏาน...ตามรอยราชวงศ์วังชุก จักรพงษ์ วรรณชนะ 2550 1 ใส่ใจ

2806 ภูฏานวิมานปลายฟ้า วิษณุ เครืองาม. 2550 2 มติชน

2807 ภูมินามอ าเภอปากเกร็ด พิศาล บุญผูก 2550 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2808 ภูมิปัญญาไทย ปราณี ตันตยานุบุตร 2550 2 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2809 มรดกโลก : มรดกแห่งมนุษยชาติ เอกรินทร์ พ่ึงประชา 2550 3 ปาเจรา

2810 มหัศจรรย์เขาใหญ่ อ านวย อินทรรักษ์ 2550 1 บ้านหนังสือ

2811 มหัศจรรย์น้ าผักผลไม้ กังสดาล กานพูล. 2550 2 แสงดาว

2812 มองผ่านจาน : ถ่ายทอดประสบการณ์การประชุมวิชาการด้านฟิสิกส์ผ่านของท่ีระลึก... ถิรพัฒน์ วิลัยทอง 2550 1 ขวัญข้าว' 94

2813 มาลัยดอกไม้สด ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ 2550 1 โอเดียนสโตร์

2814 มิตรภาพไทย-จีนย่ิงยืนนาน : สารคดีท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ฉลอง พินิจสุวรรณ 2550 3 หลินคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

2815 เมนูปลา เสมอพร สังวาสี, บรรณาธิการ 2550 1 Health & Cuisine

2816 เมนูอาหารสุขภาพ 30 วัน เสมอพร สังวาสี, บรรณาธิการ 2550 4 Health & Cuisine
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2817 เมืองผ่านท่ีจารจ า : ร่ืนรมย์ในเร่ืองราวผู้คนและเสน่หลายมุมมองจากเมืองเล็กๆ ฐากูร โกมารกุล ณ นคร 2550 1 สายธาร

2818 เมืองมหาราชาแดนฟ้าจรดทราย ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ 2550 1 บ้านพระอาทิตย์

2819 ย่านเก่าในกรุงเทพฯ. เล่ม 1 ปราณี กล่ าส้ม. 2550 1 เมืองโบราณ

2820 ย่ าตรอกซอกซอยบนถนนข้าวสาร ปรารถนา รัตนะสิทธ์ิ 2550 1 มติชน

2821 ยุโรปท่ีรัก ธีรภาพ โลหิตกุล 2550 2 แพรวส านักพิมพ์

2822 เยือนอียิปต์ ไพลิน กาญจนภานุพันธ์ 2550 1 นพบุรีการพิมพ์

2823 รอยเท้าท่ีก้าวเดินทาง ณ จันทร์ 2550 2 อ่านเพลิน

2824 รัสเซีย : เบลารุส และยูเครน - 2550 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

2825 ราชพฤกษ์บุหงารายา : 50 ปีแห่งมิตรภาพระหว่างไทยและมาเลเซีย 2500-2550 - 2550 1 โรงพิมพ์ศิริวัฒนาอินเตอร์พร้ินท์

2826 เร่ืองเท่ียวท่ีต่าง ๆ. ภาค 1-5 ผกาวรรณ เดชเทวพร, บรรณาธิการ 2550 3 กรมศิลปากร

2827 เร่ืองไม่ลับท่ีนักกินต้องรู้ ก. อรวรรณ 2550 2 อนิเมทกรุ๊ป

2828 ลอนดอน : คู่มือเดินทางท่องเท่ียว ชินวร 2550 2 วงกลม

2829 ลังกาวี : แดนอินทรีและค าสาปพระนางเลือดขาว รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน 2550 1 วิชญา

2830 ลัมภะกับปะเจดีย์ ศรีแห่งเวียงละกอน สมัย สุทธิธรรม 2550 1 โอเดียนสโตร์

2831 ลาว : เท่ียวเองได้ง่ายๆสบายกระเป๋าสตางค์สไตล์พ่ีวุฒิ & พ่ืเคท พ่ีวุฒิ 2550 1 ส.เอเซียเพรส (1989)

2832 เลสาบเรา วิวัฒน์ สุทธิวิภากร, บรรณาธิการ 2550 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2833 เล่า(ไม่มี)ป่ีท่ีเสฉวน โชว์ โชว์ 2550 2 บ้านพระอาทิตย์

2834 เล่าเร่ืองเมืองเพชร นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว. 2550 1 พิมพ์ค า

2835 วัดเจดีย์เจ็ดยอด ยอดศิลปะยุคทองของล้านนา สมัย สุทธิธรรม 2550 1 โอเดียนสโตร์

2836 วัดในอ าเภอปากเกร็ด พิศาล บุญผูก 2550 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2837 วาดไว้ในเนปาล พิษณุ ศุภนิมิตร 2550 1 แพรวส านักพิมพ์

2838 วิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเท่ียวต่อการจัดท าโฮมสเตย์กรณีศึกษาโฮมสเตย์... โชติกา อารักษ์ 2550 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2839 เวียตนาม : เท่ียวเองได้ง่ายๆสบายกระเป๋าสตางค์สไตล์พ่ีวุฒิ & พ่ืเคท พ่ีวุฒิ 2550 1 ส.เอเซียเพรส (1989)

2840 ศิลปะการท าไม้แคระ พัฒน์ พิชาน. 2550 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2841 ศิลปะการประดิษฐ์กระทง เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2550 1 เศรษฐศิลป์

2842 ศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้อบแห้ง รัตนาภรณ์ เทพสนิท 2550 1 เพชรกะรัต

2843 ศิลปะประดิษฐ์และตกแต่งกระทง บุษกร เข่งเจริญ 2550 1 เพชรกะรัต

2844 ศิลปะประดิษฐ์และตกแต่งบายศรีปากชาม ศุภลักษณ์ ปัญจรัตน์ 2550 1 เพชรกะรัต

2845 ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน สันติ เล็กสุขุม. 2550 1 เมืองโบราณ

2846 สกอตแลนด์ : คู่มือเดินทางท่องเท่ียว นภัสกร (สิริเวชกุล) พิษฐานพร 2550 1 วงกลม

2847 สแกนดิเนเวีย : เดนมาร์ก นอร์เวย สวีเดน ฟินแลนด์ จงจิต อรรถยุกติ, บรรณาธิการ 2550 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

2848 สปาไทยเพ่ือความงามผลิตภัณฑ์สปาด้วยสมุนไพรไทย กมลรัตน์ ณ หนองคาย. 2550 2 กษตรกรรมธรรมชาติ 22

2849 สเปน : ดินแดนแห่งอารยธรรมสองทวีป วันรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน 2550 2 น าอักษรการพิมพ์

2850 สยามประเทศ :การติดต่อโลกภายนอกและพัฒนาการของบ้านเมือง วัณณสาส์น นุ่นสุข. 2550 1 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

2851 สรรค์สร้างผนังอย่างมีดีไซน์ อุ้ม ปีกเหล็ก 2550 1 บ้านและสวน

2852 สร้างสรรค์งานสานจากกระดาษรีไซเคิล - 2550 1 ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต

2853 สวนไม้น้ า พัฒน์ พิชาน. 2550 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2854 สวรรค์ในครัว เขียง มะขาม 2550 2 มติชน

2855 ส่องป่าสาละวิน ปริญญา ผดุงถ่ิน 2550 1 บ้านหนังสือ

2856 สะพานพระราม 4 - 2550 2 ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคช่ันส์

2857 สามสิบฝันไกลท่องไปท่ัวโลก กาญจนา หงษ์ทอง. 2550 1 เวลาดี

2858 สารคดีท่องเท่ียวประเทศจีนชุดปฐพีมังกรของฮ่องเต้ - 2550 2 พี.วาทิน พับลิเคช่ัน

2859 สาว่า...พม่ารามัญเป็นฉันน้ี สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 2550 4 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2860 สุขใจท่ีได้เท่ียว ชาติ ภิรมย์กุล 2550 1 มติชน
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2861 สูตรส าเร็จสร้างความร่ ารวย (การผลิตเคร่ืองด่ืม) เชษฐา ใจใส 2550 2 ซิต้ิพร้ินท์

2862 เสกสรรป้ันแต่งบรรจุภัณฑ์ นเร ขอจิตต์เมตต์ 2550 1 ฐานบุ๊คส์

2863 เสน่ห์เมืองน่าน ศรินยา พรมค า 2550 2 สิปประภา

2864 เสียดายคนอินเดียไม่ได้อ่าน ใบพัด 2550 2 a book

2865 แสงใต้ในมรสุม วีระศักด์ิ จันทร์ส่งแสง 2550 1 สารคดี

2866 โสดสนุกสูตรอร่อย ฮิมิโตะ ณ เกียวโต. 2550 2 ดีวาบุ๊คส์

2867 หมอนสวยจากเศษผ้า เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย 2550 1 โอเดียนสโตร์

2868 หลวงพระบาง : จิต & วิญญาณ - 2550 1 มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย

2869 หลากหลายเมนูกับอาหารเส้นนานาชาติ เสาวภรณ์ วังวรรธนะ ... [และคนอ่ืนๆ] 2550 1 เพชรกะรัต

2870 แหล่งท่องเท่ียวทางธรณีวิทยา เบญจวรรณ จารุกลัส ... [และคนอ่ืนๆ] 2550 1 ส านักธรณีวิทยา

2871 ไหว้แล้วรวย : เสริมมงคลชีวิตตระเวนไหว้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 9 ประเทศ ทีมงาน Enlighten 2550 1 บิสซ่ีเดย์

2872 อเมริกาก่ีน้ัง ชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา 2550 1 ดิสเพลย์

2873 อเมริกาเวิร์คเวิร์ค เอกภักด์ิ เหล่าสมบัติ 2550 1 เสริมภูมิ

2874 อยากเป็นไกด์...ไม่ไกลเกินก้าว ภราดร วิมลมาลย์ 2550 1 ฐานบุ๊คส์

2875 อยุธยา : Discovering Ayutthaya(พิมพ์คร้ังท่ี 5) ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ 2550 3 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

2876 อยุธยา : Discovering Ayutthaya(พิมพ์คร้ังท่ี 6) ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ 2550 1 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

2877 อร่อยดีท่ีเชียงใหม่ ดัจฉราพิมล ตุงคนาค ... [และคณะ] 2550 1 เอ จี เน็ตเวิร์ค

2878 อร่อยท้ายครัว กฤช เหลือลมัย. 2550 1 สารคดี

2879 อันดามัน ความลับ ทะเลลึก : หลังคล่ืนสึนามิ - 2550 2 บ้านพระอาทิตย์

2880 อาหารเคร่ืองยาจีน บัญชา สุวรรณานนท์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2550 2 รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)

2881 อาหารจานด่วน ธนศักด์ิ ต้ังทองจิตร 2550 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2882 อาหารตามส่ังจานพิเศษ นิดดา หงษ์วิวัฒน์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2550 1 แสงแดด
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2883 อาหารใต้ มณฑิรา ทองค า 2550 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

2884 อาหารนานาชาติ รติพร ปิตุลยา 2550 1 บ้านหนังสือ 19

2885 อาหารบ ารุงสมอง : เมนูใหม่ในการด ารงชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพความจ า เสาวภรณ์ วังวรรธนะ. 2550 1 เพชรกะรัต

2886 อาหารมังสวิรัติ ส านักพิมพ์แสงแดด 2550 1 แสงแดด

2887 อาหารสุขภาพ 4 ดาว สุมล ว่องวงศ์ศรี 2550 1 Health & Cuisine Kitchen

2888 อินเดีย : เท่ียวเองได้ง่ายๆ สบายกระเป๋าสตางค์สไตล์ พ่ีวุฒิ & พ่ีเคท พ่ีวุฒิ 2550 2 ThaiLonelyPlanet.com

2889 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว นิศา ชัชกุล 2550 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2890 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ สถาพร เท่ียงธรรม ... [และคนอ่ืนๆ] 2550 1 รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977)

2891 เอกสารค าสอนวิชาการตลาดบริการ. MK 4573 เมตตา ภู่ตระกูล. 2550 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2892 เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาจีนเพ่ือการประชาสัมพันธ์. CN 3953 จรัสศรี จิรภาส. 2550 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2893 เอะอะก็เท่ียว...เกาหลี แมอิล 2550 1 แบกเป้อ่าน

2894 เอาภาษาอังกฤษไปเท่ียวด้วย เศรษฐวิทย์ 2550 3 โรงพิมพ์เม็ดทราย

2895 แอฟริกาใต้ นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ, บรรณาธิการ 2550 1 อทิตตา

2896 แอฟริกาใต้ มัลลิกา พงศ์ปริตร, บรรณาธิการฯ 2550 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

2897 ฮ่องกง : คู่มือเดินทางท่องเท่ียว ธเนศ จิระเสวกดิลก 2550 1 วงกลม

2898 ฮ่องกง : เล่มเดียวเท่ียวท่ัวเกาะ - 2550 2 แบกเป้อ่าน และแบกเป้อ่านGoOn

2899 ฮ่องกง เซินเจ่ิน-มาเก๊า : เท่ียวเองได้ง่ายๆ สบายกระเป๋าสตางค์สไตล์ พ่ีวุฒิ & พ่ีเคท พ่ีวุฒิ 2550 2 ThaiLonelyPlanet.com

2900 เฮฮาใต้โลกสีครามกับครูแหม่ม มลลิกา ศรีเปล่ง 2550 1 บ้านพระอาทิตย์

2901 1,000 สถานท่ีต้องได้เห็นก่อนตาย ชูลทซ์, แพทริเซีย 2549 1 นานมีบุคส์พับลิเคช่ันส์

2902 English right & wrong ไหนผิด ไหนถูก เกียรติ สิมะกูร 2549 5 ฮิวแมน เฮอริเทจ

2903 Flowers and art สีสัน แสนสวย ด้วยไม้ดอก - 2549 2 เศรษฐศิลป

2904 I Love ผัดไทย ยุทธนา ล้ิมเลิศวาที 2549 3 เนช่ันมัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2905 Japanatomy ยุทธศาสตร์ความคิดวิถีชีวิตญ่ึปุ่น สมศักด์ิ ด ารงสุนทรชัย. 2549 1 แมเนเจอร์คลาสสิก

2906 Little paradise : ท่ีพักหลักร้อย สวรรค์น้อยๆของนักเดินทาง - 2549 2 แทค อ๊อฟเซ็ท

2907 PointAsia.com Guidebook : แผนท่ีภาพถ่ายผ่านดาวเทียมเพ่ือคนไทย วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์. 2549 4 บริษัท พอยท์ เอเชีย ดอท คอม

2908 Thailand's best restaurants กองบรรณาธิการนิตยสารไทยแลนด์ฯ 2549 2 บลูแมงโก้พับลิชช่ิง

2909 กรุงเทพฯ ตามกาลเวลา อุษณีย์ ประวัง ... [และคนอ่ืนๆ]. 2549 1 เอเธนส์บุ๊คส์

2910 กลยุทธ์พัฒนาโรงแรม เกียรติ สิมะกูร 2549 3 ฮิวแมน เฮอริเทจ

2911 การจัดการยุคใหม่ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม กมล รัตนวิระกุล. 2549 3 แอดวานซ์ ฮอสปิตาลิต้ี คอนซัลแตนท์

2912 การจัดการสัมมนาสู่ความเป็นเลิศ ไพพรรณ เกียรติโชติชัย. 2549 3 การศึกษา

2913 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ นฤมล สุ่นสวัสด์ิ 2549 3 วันทิพย์

2914 การจัดดอกไม้ วินัย ตาระเวช 2549 1 จูน พับลิชช่ิง จ ากัด

2915 การจัดน าเท่ียวและรายการน าเท่ียวภาคเหนือตอนบน บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา 2549 2 เพรส แอนด์ ดีไซน์

2916 การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา 2549 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2917 การโต้ตอบทางธุรกิจแนวใหม่ ล าดวน (ธนพล) จาดใจดี. 2549 1 ดวงกมลสมัย

2918 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ปธิณี เตกะจรินทร์ 2549 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2919 การบริหารจัดการและปฏิบัติงานโรงแรมศตวรรษท่ี 21 ฉบับนิสิตนักศึกษา ปรีชา แดงโรจน์ 2549 2 เอส.อาร์.พร้ินต้ิง แมสโปรดักส์

2920 การบริหารจัดการและปฏิบัติงานโรงแรมศตวรรษท่ี 21 ฉบับผู้บริหาร ปรีชา แดงโรจน์ 2549 3 เอส. อาร์. พร้ินต้ิง แมสโปรดักส์

2921 การบริหารท่องเท่ียวเชิงกลยุทธ์ สันติชัย เอ้ือจงประสิทธ์ิ 2549 1 สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ)

2922 การบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมมหาราชวัง พ.ศ. 2516-2549 ส านักพระราชวัง 2549 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

2923 การประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเท่ียวและการโรงแรม ชนัญชี ภังคานนท์. 2549 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2924 การประดิษฐ์เศษวัสดุ ธิดา อาวาส 2549 1 โอเดียนสโตร์

2925 การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการท่ีย่ังยืนในลุ่มแม่น้ าโขง ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด 2549 1 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2926 การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา 2549 2 เพรส แอนด์ ดีไซน์

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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2927 เกาหลี : เท่ียวเองได้ง่ายๆสบายกระเป๋าสตางค์ สไตล์พ่ีวุฒิ & พ่ีเคท พ่ีวุฒิ 2549 4 พี เอส ซัพพลาย

2928 เกาหลีเร่ืองเล่าผ่านกาลเวลา พีระพงศ์ สุขแก้ว 2549 2 ปราชญ์สยาม

2929 เกาะรถไฟไปหลังคาโลก โอฬาร สุขเกษม 2549 2 ฐานบุ๊คส์

2930 แก้ผ้าอาบน้ า ม.ย.ร. มะลิ 2549 1 วงกลม

2931 ขนมไทย จริยา เดชกุญชร. 2549 2 เพชรการเรือน

2932 ขนมไทย - 2549 1 แสงแดด

2933 ข่วงเมืองและวัดหัวข่วง : องค์ประกอบส าคัญของเมืองในดินแดนล้านนา สุรพล ด าริห์กุล 2549 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2934 ขอบคุณท่ีเหลียวมอง สมสนุก มีไชย 2549 2 สายธาร

2935 ขับรถเท่ียวอิตาลี 8 เมืองมรดกโลก โปรดปราน วิเทศวโรปการ 2549 1 มติชน

2936 ครัวสระปทุม : ต ารับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเทพรัตนราช... เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2549 1 อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์

2937 ความต้องการบุคลากรด้านงานบริการในอุตสาหกรรมการบิน ชยาภรณ์  ช่ืนรุ่งโรจน์. 2549 1 กรมการบินพาณิชย์

2938 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการการจัดส่งอาหารผ่านระบบโทรศัพท์ ธนกฤต มณีศาสตร์. 2549 3 -

2939 ความร่ืนรมย์ของชีวิต : สาระนิยายเพ่ือความเข้าใจหลวงพระบาง ศิริศักด์ิ อภิศักด์ิมนตรี 2549 1 สายธาร

2940 ความรู้เก่ียวกับส่ิงทอล้านนา ทรงพันธ์ วรรณมาศ. 2549 1 ศูนย์ส่ิงทอล้านนา ม.ราชภัฏเชียงราย

2941 ค้างคาวกินปลาดิบ. (ทีมปลาดิบจานท่ี 2) ซูซูกิ, เรียวตะ 2549 1 อะบุ๊ก

2942 คู่มือการจัดการการท่องเท่ียวชุมชนและบ้านพักแบบโฮมสเตย์ - 2549 1 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2943 คู่มือท่องเท่ียว-เรียนรู้ล้านนา :  เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง สุรชัย จงจิตงาม 2549 1 มิวเซีนมเพรส

2944 คู่มือน าเท่ียวนครวัด นครธม ศรัณย์ บุญประเสริฐ. 2549 2 สารคดี

2945 โครงการพัฒนาการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงบูรณาการท่ีย่ังยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง : ปีท่ี 2ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด 2549 1 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2946 ใครๆ ก็ไปเท่ียวสิงคโปร์ อดิศักด์ิ จันทร์ดวง 2549 1 ด่านสุทธาการพิมพ์

2947 งานดอกไม้สด พรยุพรรณ พรสุขสวัสด์ิ 2549 1 ศรีสยามการพิมพ์

2948 งานป้ันอาหารจ๋ิว ชุดทะเลเผา วรลักษณ์ คงสวัสด์ิ 2549 1 เศรษฐศิลป์

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/


ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 135    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2949 งานอาชีพศิลปะการพับผ้า เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2549 1 เศรษฐศิลป์

2950 จดหมายเหตุรายวัน : การเดินทางไปสู่ประเทศสยาม ในปี ค.ศ. 1685 และ 1686... บาทหลวง เดอ ชัวซีย์ 2549 1 ศรีปัญญา

2951 จากน้ าปลาและกับแกล้มถึงแฮมเบอร์เกอร์ ภาณุ มณีวัฒนกุล. 2549 1 มติชน

2952 จากภูฟ้าน่านสู่ภูฟ้ามหานคร ธีระพันธ์ ล.ทองค า ... [และคนอ่ืนๆ] 2549 4 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2953 เจ้าชายแห่งภูฏาน กองบรรณาธิการมติชนและข่าวสด 2549 2 มติชน

2954 เจาะลึกร้านกาแฟไต้หวัน - 2549 2 คอฟฟ่ีไทมส์

2955 ฉันรักกรุงเทพฯ. ตอน เลาะเลียบริมถนนเจริญกรุง ประทุมพร วัชรเสถียร 2549 1 แพรวส านักพิมพ์

2956 ช้อปฯ สนุกอย่างมีสไตล์ท่ีฮ่องกง พลอย จริยะเวช 2549 1 บลิส พับลิชช่ิง

2957 ชาวอยุธยาท่ีเมืองสะกาย : พบหลักฐานส าคัญช่างอยุธยาฝากฝีมือไว้ในพม่า สุรสวัสด์ิ ศุขสวัสด์ิ, ม.ล. 2549 2 สายธาร

2958 ใช้หัวใจให้บริการ สเป็กเตอร์, โรเบิร์ต. 2549 2 บิสคิต

2959 ซาฟารี : ส่ีย่านสมุทร วิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์ 2549 2 สารคดี

2960 เด็กทุนหนีเท่ียว : เรียนไปเท่ียวไปไกลหม่ืนล้ี บุญญนุช ชีวะก าจ 2549 1 เวิร์คพร้ินท์

2961 เด็กป่าซาบิเน่ คูเกลอร์, ซาบิเน่ 2549 1 อรุณการพิมพ์

2962 ตกหลุมรักท่ีมัลดีฟส์ กาญจนา หงษ์ทอง 2549 1 วงกลม

2963 ต้นทางจากมะละแหม่ง องค์ บรรจุน 2549 1 แพรวส านักพิมพ์

2964 ตะโกนก้องจากพงไพร  รวมผลงานและความคิดของ สืบ นาคะเสถียร - 2549 1 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

2965 ตัวเลขต้องรู้ของเมืองไทย บรรพ 4 2548-2549 - 2549 1 อัลฟา รีเสิร์ช

2966 ต านาน 76 จังหวัด : เจาะลึกความเป็นมาประวัติศาสตร์ไทย อนุพันธ์ นิตินัย 2549 1 กู๊ดมอร์น่ิง

2967 ต ารากับข้าวในวัง ของ หม่อมหลวงเน่ือง นิลรัตน์ เน่ือง นิลรัตน์, ม.ล. 2549 1 บัวสรวง

2968 โตเกียวอะโซบิ 44 วัน ม.ย.ร. มะลิ 2549 1 วงกลม

2969 ใต้หมวกหิมะ เพลงดาบแม่น้ าร้อยสาย 2549 1 วงกลม

2970 ถ่ายภาพใต้น้ า ฉบับสมบูรณ์ ประสิทธ์ิ จันเสรีกร 2549 2 อิเมจ โฟกัส
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2971 ท่องเท่ียว..ท่ีน่าเบ่ือ สุรเดช ยะสวัสด์ิ 2549 1 เอส พี เอส พร้ินต้ิง

2972 ท่องเท่ียวตามรอยพระราชอาคันตุกะ : ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี - 2549 2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

2973 ท่องเท่ียวประเทศจีน คล่อง ศิรประภาธรรม 2549 1 สุขภาพใจ

2974 ท่องเท่ียวประเทศจีน (พิมพ์คร้ังท่ี 2) คล่อง ศิรประภาธรรม 2549 1 สุขภาพใจ

2975 ท่องเท่ียววัดดังท่ัวไทย สุวัจนี พาแรงคิโอ 2549 3 เจ.บี.พับลิชช่ิง

2976 ท่องเท่ียวหลายรส ศุภลักษณ์ สนธิชัย 2549 2 อทิตตา

2977 ทัศนคติของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด... ยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์. 2549 2 -

2978 ท่ีน่ีประเทศไทย : ท่องเท่ียวภาคกลาง สุทธิชัย ปทุมล่องทอง 2549 2 สถาพรบุ๊คส์

2979 ท่ีน่ีประเทศไทย : ท่องเท่ียวภาคตะวันออก สุทธิชัย ปทุมล่องทอง 2549 4 สถาพรบุ๊คส์

2980 ท่ีน่ีประเทศไทย : ท่องเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุทธิชัย ปทุมล่องทอง 2549 2 สถาพรบุ๊คส์

2981 ท่ีน่ีประเทศไทย : ท่องเท่ียวภาคใต้ สุทธิชัย ปทุมล่องทอง 2549 4 สถาพรบุ๊คส์

2982 ท่ีน่ีประเทศไทย : ท่องเท่ียวภาคเหนือ สุทธิชัย ปทุมล่องทอง 2549 4 สถาพรบุ๊คส์

2983 เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ พิสิทธ์ิ พิพัฒน์โภคากุล 2549 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2984 เทพรัตน์ทัศนา ญาดา อรุณเวช อารัมภีร 2549 1 เพ่ือนดี

2985 เท่ียวชุมชนอัมพวาและพ้ืนท่ีใกล้เคียงในจังหวัดสมุทรสงคราม วรรณศิลป์ พีรพันธ์ุ ... [และคนอ่ืนๆ] 2549 1 หน่วยวิจัยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชน

2986 เท่ียวดงเจดีย์ท่ีพม่าประเทศ : ทางประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรม                       สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ.                                                                      2549 2 มติชน

2987 เท่ียวตามพ่อ : สถานท่ีท่องเท่ียวทรงคุณค่า ใต้พระมหากรุณาธิคุณ - 2549 1 อัศเจรีย์

2988 เท่ียวแบบเกย์สะพายเป้ท่องท่ัวโลก, ตอนตะลุยตุร(เกย์)กี พงศ์ ระวี 2549 2 ท๊อปบุ๊ค

2989 เท่ียวไม่ง้อทัวร์ตีต๋ัวตะลุยเกาหลี นัท 2549 4 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

2990 เท่ียวไม่ง้อทัวร์ตีต๋ัวตะลุยญ่ีปุ่น (พิมพ์คร้ังท่ี 1) พงศกร ประทุมวงษ์ 2549 1 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

2991 เท่ียวไม่ง้อทัวร์ตีต๋ัวตะลุยญ่ีปุ่น. 2 : เส้นทางสายซากุระ พงศกร ประทุมวงษ์ 2549 2 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

2992 ธงชาติและเมืองหลวงนานาประเทศ - 2549 1 เพ่ือนเรียน
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2993 ธรรมชาติบ าบัด บริษัทอันซีน แพลนเนต. 2549 1 บริษัทอันซีน แพลนเนต.

2994 ธุรกิจน าเท่ียว บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา 2549 2 เพรส แอนด์ ดีไซน์

2995 ธุรกิจสปา สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางฯ 2549 5 เจเอสที พับลิชช่ิง

2996 นครน่าน พัฒนาการแห่งนครรัฐ - 2549 4 ส านักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างฯ

2997 นวดฝ่าเท้าบรรเทาโรค ม. อ้ึงอรุณ. 2549 1 สมิต

2998 นักล่าปราสาท : เท่ียวโบราณสถานขอมนอกเมืองพระนคร วิชชุ เวชชาชีวะ 2549 2 เมืองโบราณ

2999 นานาพรรณ นานาชาติ เฉลิมราชย์ มหานวมินทร์ : มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระ... - 2549 1 PCL

3000 น าเท่ียวเมืองไทย-กรุงเทพฯ ก่อศักด์ิ ธรรมเจริญกิจ 2549 5 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

3001 เนปาล : เท่ียวเองได้ง่ายๆ สบายกระเป๋าสตางค์สไตล์ พ่ีวุฒิ & พ่ีเคท พ่ีวุฒิ 2549 2 ThaiLonelyPlanet.com

3002 แนวทางการวางแผนการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเท่ียวฯ 2549 2 ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเท่ียวและฯ

3003 บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินกับการส่งเสริมสุขภาพใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กนกพร วงศ์น่าน 2549 1 -

3004 บาหลี : เท่ียวเองได้ง่ายๆ สบายกระเป๋าสตางค์สไตล์ พ่ีวุฒิ & พ่ีเคท พ่ีวุฒิ 2549 2 ThaiLonelyPlanet.com

3005 เบ้ืองหลังการค้นพบส่ิงอัศจรรย์ของโลก Llewellyn, Claire 2549 2 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3006 ประวัติศาสตร์โลกใน 6 แก้ว สแตนเดจ, ทอม 2549 3 มติชน

3007 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ฉบับสมบูรณ์ ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ 2549 1 วาดศิลป์

3008 ปลูก หัด จัด วาง ต้นไม้ในกระถาง - 2549 1 บ้านและสวน

3009 เป็นไปได้ท่ีสเปน ณัชกมล จันทร์อุดม 2549 2 อินสปายร์

3010 เปล่ียนพ้ืนแปลงภาพปรับรูปปรุงลาย : การวิเคราะห์วิธีการออกแบบและวาดจิตรกรรม... ภาณุพงษ์ เลาหสม 2549 1 เมืองโบราณ

3011 เปิดประตู...สู่แชงกรีลา กาญจนา หงษ์ทอง 2549 1 ร่วมด้วยช่วยกัน

3012 เปิดโลกประวัติศาสตร์ "ไดโนเสาร์(แก่)" 2549 1 ต่วย' ตูน

3013 ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและปัญหาสุขภาพจากการท่องเท่ียวและนันทนาการ ดนัย บวรเกียรติกุล 2549 1 โอเดียนสโตร์

3014 ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านจากสัตว์น้ า ปราณิศา เช้ือโพธ์ิหัก 2549 2 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3015 แผนท่ีทางหลวงประเทศไทย สมาคมสโมสรกรมทางหลวง 2549 1 สมาคมสโมสรกรมทางหลวง

3016 แผนท่ีและคู่มือเท่ียวไทย '49 : ฉบับภาษาไทย - 2549 1 ทิงค์เน็ต

3017 ฝร่ังเศส กษิติ กมลนาวิน 2549 1 ปราชญ์เปรียว

3018 พจนานุกรมกาแฟและชา (ไทย-อังกฤษ) นพพร สุวรรณพานิช 2549 1 สุขภาพใจ

3019 พจนานุกรมวิศวกรรมอาหาร (อังกฤษ-ไทย) และ ท าเนียบผู้ผลิต-จ าหน่ายเคร่ืองจักร… พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ 2549 4 ฟูด เน็ทเวิร์ด โซลูช่ัน

3020 พจนานุกรมศัพท์อาหารและเคร่ืองดืม ปรีชา แดงโรจน์ 2549 4 เอส.อาร์.พร้ินต้ิง แมสโปรดักส์

3021 พระอภิเนาว์นิเวศน์ : พระราชนิเวศน์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แน่งน้อย ศักด์ิศรี, ม.ร.ว., 2476- 2549 3 มติชน

3022 พลังลาวชาวอีสานมาจากไหน? สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2549 2 มติชน

3023 พ่อบ้านท าครัว 2 หนานค า 2549 2 เพ่ือนดี

3024 เพชรบุรี อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง. 2549 1 สารคดี

3025 ภาพสวรรค์ภูฏาน : สมบัติล้ าค่าแห่งแดนมังกรสายฟ้า วังชุก, อาชิ โดร์จี วังโม, สมเด็จพระฯ 2549 1 โอ้พระเจ้า

3026 ภาษาจีนธุรกิจ (ส าหรับผู้เรียนชาวไทย) ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 2549 6 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

3027 ภาษาจีนพ้ืนฐาน บุญญนุช ชีวะก าจร. 2549 15 โรงพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์

3028 ภาษาจีนพ้ืนฐาน. 1 บุญญนุช ชีวะก าจร. 2549 5 โรงพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์

3029 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการโรงแรม. 3 ทามูระ, คาซูมิ 2549 1 ภาษาและวัฒนธรรม

3030 ภาษาอังกฤษเทคนิค. 1 : อาหารและโภชนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พวงมณี ตันติวงศ์ 2549 2 โอเดียนสโตร์

3031 ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อ เกียรติศักด์ิ ซิมป์สัน 2549 5 ฝ่ายวิชาการ บริษัท ฮิวแมน เฮอริเทจ

3032 ภาษาอังกฤษส าหรับการประกอบอาหารไทย เยาวภา ศังขะศิลปิน 2549 1 ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ฯ

3033 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม ปรีชา แดงโรจน์. 2549 2 เอส. อาร์. พร้ินต้ิง แมสโปรดักส์

3034 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ อัญชลี เสริมส่งสวัสด์ิ. 2549 1 ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ฯ

3035 ภูกระดึง นิตยสารแค้มป้ิงท่องเท่ียว 2549 1 สยามสปอร์ต

3036 ภูฏาน ศุภลักษณ์ สนธิชัย. 2549 1 อทิตตา
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3037 ภูฏาน : ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา เสฐียรพงษ์ วรรณปก 2549 1 ดีเอ็มจี

3038 ภูฏาน : แนบชิดสนิทรัก กวัน จิระคุณ 2549 2 Bear

3039 ภูฏาน มนต์เสน่ห์ในอ้อมกอดหิมาลัย พิสมัย จันทวิมล 2549 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

3040 ภูฏาน...หุบเขาแห่งความฝัน ชลิสา เดอซูซ่า 2549 1 สุดสัปดาห์ส านักพิมพ์

3041 ภูฏาน...อาณาจักรบนฟ้า วีณา 2549 1 อทิตตา

3042 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย วรรณี พุทธาวุฒิไกร 2549 2 โอเดียนสโตร์

3043 มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 - 2549 2 คอร์ปอเรช่ันโฟร์ดี

3044 มหัศจรรย์อินเดีย-แผ่นดินแห่งความหลากหลาย นงลักษณ์ เทพสวัสด์ิ 2549 5 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3045 มองอังกฤษยุคใหม่ท่ีเปล่ียนไป วิไลลักษณ์ ถิรนุทธิ 2549 1 แมเนเจอร์คลาสสิก

3046 มัคคุเทศก์ พิมพรรณ สุจารินพงค์ 2549 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3047 มาเก๊า : คู่มือท่องเท่ียวมาเก๊าด้วยตัวเอง ปิยะลักษณ์ นาคะโยธิน 2549 1 วงกลม

3048 มาตรฐานการท่องเท่ียวไทย : มาตรฐานบริการอาหารเพ่ือการท่องเท่ียว 2549 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 2549 1 ส านักงานพัฒนาการท่องเท่ียว

3049 มาตรฐานการท่องเท่ียวไทย : มาตรฐานห้องน้ าสาธารณะเพ่ือการท่องเท่ียวระดับ... กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 2549 1 ส านักงานพัฒนาการท่องเท่ียว

3050 มารยาทในการรับประทานอาหาร รติพร ปิตุลยา 2549 2 บ้านหนังสือ 19

3051 มาลัยดอกไม้สด ศรราม ดีรอด 2549 1 วาดศิลป์

3052 มินกาลาบา...สวัสดีเมียนมาร์ ขจัดภัย บุรุษพัฒน์. 2549 1 มติชน

3053 มุ่งไกลในรอยทราย เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2549 1 อมรินทร์ พร้ินต้ิงกรุ๊ฟ

3054 มุดใต้ดินเท่ียวปารีส (พิมพ์คร้ังท่ี 1) เรือใบสองสี 2549 1 สารคดี

3055 มุดใต้ดินเท่ียวปารีส (พิมพ์คร้ังท่ี 2) เรือใบสองสี 2549 1 สารคดี

3056 เมนูอาหารไทย ส านักพิมพ์แสงแดด 2549 2 แสงแดด

3057 เมนูอาหารมุสลิม วิลันดา กานต์มณี, บรรณาธิการ 2549 1 อินเนิฟว์

3058 เมียงมอง เมืองหม่อง กาญจนา หงษ์ทอง 2549 1 สุดสัปดาห์ส านักพิมพ์
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3059 เมืองเก่าเจ้าเสน่ห์ รัสเซีย & ยูเครน กาญจนา หงษ์ทอง. 2549 1 เวลาดี

3060 แม่น้ าโขง : จากต้าจู - ล้านช้าง - ตนเลธม ถึง ก๋ิวล่อง - 2549 6 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

3061 ยุทธศาสตร์การส่ือสารเพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับเยาวชนในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ นันทนา เดชก าธร. 2549 1 -

3062 รถเท่ียวสุดท้ายจากตองยี สมบูรณ์ วรพงษ์. 2549 1 มติชน

3063 รวมบทความเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมเกาะยอ จังหวัดสงขลา : เกาะยอ : ภูมินิเวศ... - 2549 1 สถาบันทักษิณคดีศึกษา

3064 ระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเท่ียว บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา 2549 5 เพรส แอนด์ ดีไซน์

3065 ร้านประวัติศาตร์ ขิงป่า 2549 3 โรงพิมพ์กรุงเทพ

3066 รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษาการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการผลิตสินค้าของท่ีระลึก... ทวีป ศิริรัศมี. 2549 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

3067 รายงานฉบับสมบูรณ์แผนแม่บทเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 1 - 2549 5 มูลนิธิส่ิงแวดล้อมไทย ฝ่ายเมืองฯ

3068 รายงานสรุปส าหรับผู้บริหารแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร... - 2549 5 มูลนิธิส่ิงแวดล้อมไทย ฝ่ายเมืองฯ

3069 รูปเขียนดึกด าบรรพ์ "สุวรรณภูมิ" 3000 ปีมาแล้ว ต้นแบบงานช่างเขียนปัจจุบัน อพิสิทธ์ิ ธีระจารุวรรณ. 2549 1 มติชน

3070 รู้ไว้ก่อนไปอเมริกาฝ่ังตะวันตก วิโรจน์ ถิรคุณ 2549 2 Anlmate Group

3071 ลมหนาวในปารีส เนตรนภา แก้วแสงธรรม 2549 1 สุดสัปดาห์ส านักพิมพ์

3072 ล้านนา : เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง สุรชัย จงจิตงาม 2549 1 มิวเซีนมเพรส

3073 ลาวใกล้บ้าน เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2549 3 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

3074 ลืมหัวใจ...ไว้ท่ียุโรป สาธิยา ศิริพจนากร 2549 1 อทิตตา

3075 ลุ่มน้ าโขง : วิกฤต การพัฒนาและทางออก - 2549 4 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

3076 ลุยยุโรปกับทัวร์ฝร่ัง ประกอบ บ ารุงผล 2549 1 อทิตตา

3077 เล่มเดียวก็พาเท่ียวญ่ีปุ่นได้ เออิโนะ 2549 1 รุ่งเรืองวิริยะพัฒนาโรงพิมพ์

3078 เล่าเร่ืองกรุงสยาม ณัง-บัปติสต์ ปาลเลกัวซ์, 1805-1862 2549 1 ศรีปัญญา

3079 เล่าเร่ืองเมืองไทย 2006 จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี 2549 1 เพร็บ บุ๊ค

3080 เลียบหิมาลัย : จากแชงกรี-ลา สู่หลังคาโลก ดวงดาว สุวรรณรังษี ... [และคนอ่ืนๆ] 2549 1 เนเจอร์ ทรี
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3081 โลกน่ารู้จากแผนท่ียุโรป เช่ียวชาญ คล้ายหนู 2549 2 ไทยวัฒนาพานิช

3082 โลกน่ารู้จากแผนท่ีเอเชีย เช่ียวชาญ คล้ายหนู 2549 2 ไทยวัฒนาพานิช

3083 วังบ้านฐานถ่ิน เอนก นาวิกมูล 2549 1 แสงดาว

3084 วัฒนธรรมการจัดพานไหว้ครู ภัทราวุธ ทองแย้ม 2549 2 แม่บ้าน

3085 วิธีสร้างความประทับใจแรกพบ เดเมอเร่, แอน 2549 1 บิสคิต

3086 ศิลปกรรมส าคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะ เฉลิมภรณ์ ชูอรุณ 2549 2 โอเดียนสโตร์

3087 ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ล้านนา สันติ เล็กสุขุม. 2549 1 เมืองโบราณ

3088 สวนของพ่อ - 2549 1 บุ๊คเวิร์ม พับลิชช่ิง

3089 สวนด่ังสวรรค์ : บันทึกภาพถ่ายชมงานพืชสวนโลก ชุมพล อักพันธานนท์ 2549 2 ไปท าไม

3090 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ - 2549 9 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด

3091 สวิตเซอร์แลนด์ ธัญญา 2549 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

3092 สองฝ่ังเล : ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาจากชุมชนริมห้วงน้ าอันดามันและทะเลอ่าว... นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว 2549 1 สายธาร

3093 สะพายกล้องท่องอเมริกา ประเสริฐ โลหะวณิชย์ 2549 1 แพรวส านักพิมพ์

3094 สะพายเป้ไป...พม่า ชลีรัตน์ งามชาลี 2549 1 แบกเป้อ่าน

3095 สารพัดเก็บ เอนก นาวิกมูล 2549 1 มติชน

3096 สิงคโปร์ : คู่มือท่องเท่ียวสิงคโปร์ด้วยตนเอง โตมร ศุขปรีชา 2549 1 วงกลม

3097 สุดขอบฟ้ากาลาปากอส ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ 2549 1 บ้านพระอาทิตย์

3098 สุนทรียศาสตร์บนฝาผนัง : อลังการแห่งจิตรกรรมไทย พีระพงศ์ สุขแก้ว 2549 1 ปราชญ์สยาม

3099 สุวรรณภูมิ : สวนหลวง-พระโขนง-บางนา-ประเวศ-ลาดกระบัง-บางพลี-บางเสาธง - 2549 1 พีเอ็นแมพ

3100 สูตรลับ "เลอ กอร์ดอง เบลอ" วิชญา บุณยเกตุ 2549 1 วงกลม

3101 เสน่ห์โรมาเนีย สุมาลี ใช้เทียนทอง 2549 1 วงกลม

3102 เส้ียวสิกขิม เส้ียวจันทร์ แรมไพร 2549 1 รูปจันทร์
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3103 แสงจันทร์เหนือยอดสนกับความทรงจ าอันงดงาม กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์. 2549 2 มูลนิธิพันดารา

3104 หม่ืนล้ีไร้เมฆา วริษฐ์ ล้ิมทองกุล 2549 1 บ้านพระอาทิตย์

3105 หลักการมัคคุเทศก์ บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา 2549 2 เพรส แอนด์ ดีไซน์

3106 หลังม่านคอมมิวนิสต์คิวบา อัญชลี ชัยวรพร 2549 1 วงกลม

3107 อยากอยู่อย่างไหน...ไทยหรืออเมริกัน? ณิก พงศ์ภู 2549 2 สหธรรมิก

3108 อารยสัมพันธ์วัฒนธรรมสัญจร ปิยะพร กัญชนะ 2549 1 ปาเจรา

3109 อาหาร เคร่ืองด่ืมและการบริการในภัตตาคาร ปิยพรรณ กล่ันกล่ิน. 2549 2 โอเดียนสโตร์

3110 อาหารจานเดียว อุบล ดีสวัสด์ิ. 2549 2 เพชรการเรือน

3111 อาหารพ้ืนเมืองภาคใต้ สถาพร ศรีสัจจัง, บรรณาธิการ 2549 1 สถาบันทักษิณคดีศึกษา

3112 อาหารว่าง อุบล ดีสวัสด์ิ. 2549 2 เพชรการเรือน

3113 อินโดนีเซีย - 2549 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

3114 อิสราเอล-อียิปต์ เท่ียวสองดินแดน ดินแดนแห่งพันธสัญญาและฟาโรห์ อัลฟา 2549 1 วงกลม

3115 อีซ่ีค๊อกเทล พลศรี คชาชีวะ 2549 1 แม่บ้านทันสมัย

3116 อุทยานเทวโลก อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์. 2549 1 เมืองโบราณ

3117 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3118 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3119 เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาจีนเพ่ือการประชาสัมพันธ์. CN 3953 จรัสศรี จิรภาส. 2549 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3120 เอกสารประกอบการสอนวิชาอารยธรรมและวิถีชีวิตไทย. ตอนท่ี 1 HU 2223 พรรณศิริ แจ่มอรุณ 2549 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3121 เอกสารประกอบการสอนวิชาอารยธรรมโลก. ตอนท่ี 1 HU 2233 พรรณศิริ แจ่มอรุณ 2549 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3122 ฮ่องกง อ่ึมกอย : 7 เดือนกับอีกหลายหลายวัน ม.ย.ร. มะลิ 2549 1 วงกลม

3123 12 เดือนในญ่ีปุ่น เคนคิวโชะ, โคคุไซ นิฮงโกะ 2548 1 ภาษาและวัฒนธรรม

3124 190 เมนูชูสุขภาพ : เมนูคู่ครอบครัวไทยขอมอบให้...คนรักษ์สุขภาพ สง่า ดามาพงษ์, บรรณาธิการ 2548 6 กองโภชนาการ กรมอนามัย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3125 400 ปี สัมพันธไมตรีไทย - เนเธอร์แลนด์ - 2548 1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมฯ

3126 50 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ัวไทย สุวัจนี พาแรงคิโอ 2548 2 เจ.บี พับลิชช่ิง

3127 Fish เมนูปลาเพ่ือสุขภาพ อังคณา ศุภกิจวณิชโชค 2548 1 ครัวบ้านและสวน

3128 Let's do it สุธาเนศ เพชรโปรี 2548 1 บ้านและสวน

3129 Menu สุขภาพ ธนัญญา ไข่แก้ว. 2548 2 เพชรการเรือน

3130 Unseen paradise stay in style : Hotel & resorts in Thailand การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 2548 2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)

3131 Walking tour ทอดน่องท่องเท่ียว ประวัติศาสตร์การเมืองไทย นิภาพร รัชตพัฒนากุล 2548 1 มติชน

3132 กงสุลไทยในเมืองลาว พิษณุ จันทร์วิทัน 2548 1 เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป

3133 กระบ่ี ฟ้าใหม่อันดามัน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2548 2 ภรณ์ภัทรสิน

3134 กระยานิยาย : เร่ืองน่ารู้สารพัดรสจากรอบ ๆ ส ารับ ส. พลายน้อย. 2548 1 มติชน

3135 กรุงเทพมหานครชีวิตไทยกับสายน้ า พิจิตต รัตตกุล 2548 5 ริเวอร์ไซด์ โฮมส์ ดีเวลลอปเม้นท์

3136 กรุงรัตนโกสินทร์ : เมืองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ 2548 3 สารคดี

3137 กาญจนบุรี มณีแห่งลุ่มน้ าแคว สมัย สุทธิธรรม 2548 3 แสงดาว

3138 กาแฟ : เคร่ืองด่ืมจากแดนสรวง ศิริรัตน์ ศรทัตต์ 2548 2 แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย)

3139 กาแฟพารวย กอบชัย ชอัมพงษ์, บรรณาธิการ 2548 1 พีเพิลมีเดี

3140 การขนส่งผู้โดยสารเพ่ือการท่องเท่ียว บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา 2548 5 ศูนย์วิชาการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

3141 การขนส่งเพ่ือการท่องเท่ียว สมยศ วัฒนากมลชัย. 2548 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3142 การจัดการการตลาดบริการ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ 2548 10 แสงดาว

3143 การจัดดอกไม้จากพ้ืนฐานสู่มืออาชีพ มุกดา ใจซ่ือ. 2548 1 แม่บ้าน

3144 การจัดดอกไม้สด สมพร ย่ิงเจริญ 2548 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

3145 การจัดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. 2548 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3146 การตลาดบริการ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์. 2548 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรฯ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3147 การโต้ตอบจดหมายธุรกิจและจดหมายส่วนตัว นเรศ สุรสิทธ์ิ 2548 1 พี. เอส. เพรส

3148 การท่องเท่ียวกับการจัดการโบราณสถานและส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม ศรีศักร วัลลิโภดม. 2548 1 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3149 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ วิมล จิโรจพันธ์ุ 2548 4 แสงดาว

3150 การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา 2548 9 ศูนย์วิชาการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

3151 การโรงแรมเบ้ืองต้น นงค์นุช ศรีธนาอนันต์ 2548 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

3152 การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเท่ียว ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ 2548 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3153 การส่ือสารกับการจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนตลาดริมน้ าดอนหวาย จังหวัดนครปฐม สิริลักษณ์ ปรินรัมย์. 2548 1 -

3154 การส่ือสารต่างวัฒนธรรม เมตตา วิวัฒนานุกูล (กฤตวิทย์) 2548 4 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

3155 ก้าวย่างท่ีผ่านมา : จากสีสันและลีลาชีวิตของนกไพร ภูไท ไพรวัลย์ 2548 1 Thaibirdpic

3156 กิน เท่ียว เปร้ียวท่ีเกาหลี กาญจนา หงษ์ทอง 2548 2 สุดสัปดาห์ส านักพิมพ์

3157 ของดี 4 ภาค ชุดภาคใต้ ประชิด สกุณะพัฒน์ 2548 1 ภูมิปัญญา

3158 ของดี 4 ภาค ชุดภาคอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประชิด สกุณะพัฒน์ 2548 1 ภูมิปัญญา

3159 ข้อมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์ สันติ เล็กสุขุม 2548 1 เมืองโบราณ

3160 ข้างครัวตะวันตก พิชัย วาศนาส่ง. 2548 1 สีดา

3161 ข้างครัวตะวันออก พิชัย วาศนาส่ง. 2548 2 สีดา

3162 เขมร : แม้ตายไม่ปรารมภ์ขอเพียงได้ช่ืนชมนครวัด พีระพงศ์ สุขแก้ว 2548 2 My Bangkok

3163 ครัวฟอร์คิดส์ English for you ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง. 2548 1 วิริยะ

3164 ครัวสุดสัปดาห์ คุณนายต่ิง. 2548 1 มติชน

3165 ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อคุณภาพบริการของสถานบริการนวดเพ่ือสุขภาพ วิยะดา สุนทรวาทิน 2548 2 -

3166 ความหมายท่ีปลายปีก ปลากระด่ีได้น้ า 2548 1 เพนพ็อกเกต

3167 ค าขวัญและของฝาก 76 จังหวัด ชมรมคนชอบเท่ียว 2548 2 กู๊ดมอร์น่ิง

3168 ค าอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจท่ีใช้ท่ัวไปในภาษาอังกฤษ สฤษดิคุณ กิติยากร, ม.ร.ว. 2548 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3169 คือฅนอันดามันคือฅนรักษาทะเล : เร่ืองราวของคนเล็กๆกับพลังการต่อสู้เพ่ือฟ้ืนฟูชีวิต - 2548 1 เครือข่ายความร่วมมือฟ้ืนฟูชุมชนชายฯ

3170 คู่มือ TQM สู่ความเป็นเลิศในภาคธุรกิจบริการ Kano, Noriaki 2548 6 โรงพิมพ์ตะวันออก

3171 คู่มือชมศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยพระนครศรีอยุธยา ระพีพรรณ ใจภักดี 2548 2 แสงแดดเพ่ือนเด็ก

3172 คู่มือนักเดินทางลาว มัทรียา ธาราทรัพย์ 2548 1 อทิตตา

3173 คู่มือน าเท่ียวหลวงพะบาง ศรัณย์ บุญประเสริฐ 2548 2 สารคดี

3174 คู่มือเส้นทางสุขใจเท่ียวไทยลุ้น 10 ล้าน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2548 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

3175 คู่มือแหล่งเท่ียว 6 จังหวัดอันดามัน : ช่วยอันดามัน เท่ียวอันดามัน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2548 2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

3176 โครงการศึกษาแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองศูนย์กลาง การบินสุวรรณภูมิ สถาบันทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมฯ 2548 4 สถาบัน

3177 ใครบ้างไม่หลงรักอินเดีย จันฑริกา 2548 3 ปราชญ์สยาม

3178 งานวิจิตรภาชนะสลักเสลา บุรินทร์ภัทร ชูวงศ์ 2548 2 โอเดียนสโตร์

3179 งานอาชีพศิลปะการผูกผ้า : เทคนิคการผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2548 1 เศรษฐศิลป์

3180 จดหมายเหตุวังไกลกังวล สมัยรัชกาลท่ี 7 กรรณิการ์ ตันประเสริฐ 2548 1 มติชน

3181 จนกว่าเราจะพบกันใหม่ พิมพิดา กาญจนเวทางค์ 2548 1 สุดสัปดาส านักพิมพ์

3182 จากเชียงรุ้งถึงฮอยอัน สมพงษ์ งามแสงรัตน์ 2548 1 สุดสัปดาห์ส านักพิมพ์

3183 จากริมฝ่ังแม่น้ าเจ้าพระยาถึงกลางสายชล วีณา เชิดบุญชาติ 2548 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

3184 จากสยามถึงสาทร ปริญญา ตรีน้อยใส 2548 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3185 จิตวิทยาบริการ เอนก สุวรรณบัณฑิต 2548 6 อดุลพัฒนกิจ

3186 จีน - 2548 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

3187 จีน : หลายมิติ ดวงใจ 2548 4 ปาเจรา

3188 เจ็ดมหัศจรรย์ของโลกโบราณและนครมหัศจรรย์ท่ัวโลก - 2548 1 พี. วาทิน พับลิเคช่ัน

3189 เจาะข้อสอบ TOEIC reading & grammar ภาณุ ปรัชญะวิสาล 2548 1 ดวงกมลสมัย

3190 ชัยวรมันท่ี 7 : มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรกัมพูชา ผู้เนรมิตสถาปนาปราสาท… วรรณวิภา สุเนต์ตา 2548 1 มติชน
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3191 ช่างฝร่ังในกรุงสยาม : ต้นแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง พีรศรี โพวาทอง 2548 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

3192 ชาวเขาหาคู่ วิชัย ชินาลัย 2548 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ

3193 ชิมไปบ่นไป สมัคร สุนทรเวช. 2548 1 ครัวบ้านและสวน

3194 เชียงราย จรรยา อิทธิเสริมกุล 2548 1 แพนสยาม

3195 เชียงราย สายใยแห่งชนเผ่า สมัย สุทธิธรรม 2548 3 แสงดาว

3196 แชงกรี-ลา : แดนสวรรค์สุดขอบฟ้า รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน 2548 2 วิชญา

3197 เซอร์ไพรส์รัสเซีย เจษฎา ฉวีวรรณมาศ 2548 1 อทิตตา

3198 ญ่ีปุ่นหลายมุม โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์ 2548 1 แพรวส านักพิพม์

3199 ด่ืมกินถ่ินฝร่ัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะฯ 2548 1 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

3200 ด่ืมทะเลสาบ อาบทะเลทราย บินหลา สันกาลาคีรี 2548 2 วงกลม

3201 เด็กเล้ียงแกะ : 9 เดือน 3 หม่ืนบาทในนิวซีแลนด์ ดนัย วิทยานที 2548 1 สุดสัปดาห์

3202 เด็กเล้ียงแกะ : 9 เดือน 3 หม่ืนบาทในนิวซีแลนด์ ดนัย วิทยานที 2548 1 สุดสัปดาห์ส านักพิมพ์

3203 ต้นทางตลาดพลู : เร่ืองราวของสายน้ าผู้คนและแผ่นดิน สง่า ลือชาพัฒนพร 2548 2 กรีน พร้ิน

3204 ต้นน้า ภูผา และป่าทราย เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2548 3 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

3205 ตราด กฤษกร วงค์กรวุฒิ. 2548 1 สารคดี

3206 ตะลุยค่ายวิทยาศาสตร์การบิน ฤทัย จงสฤษด์ิ, บรรณาธิการ 2548 1 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคฯ

3207 ตะลุยโลกกว้าง : เล่มเดียวเท่ียวท่ัวโลก เดชา มณีรัตน์ 2548 2 บ้านหนังสือ 19

3208 ตะลุยอังกฤษ ชโลธร อยู่ทิม 2548 1 เอ.เอส.เทคนิคการพิมพ์

3209 ตาก จรรยา อิทธิเสริมกุล 2548 2 โอเดียนสโตร์

3210 ตามกล่ินนางอัปสรา ตามหานครวัด นครธม พิษณุ ศุภนิมิตร 2548 1 แพรวส านักพิมพ์

3211 ตามศรีบูรพา : ไปซิดนีย์และแคนเบอร์รา รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน 2548 1 วิชญา

3212 ตามศรีบูรพาไปญ่ีปุ่น รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน 2548 1 วิชญา
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3213 ตามศรีบูรพาไปเท่ียวและเล่นกอล์ฟท่ีเมลเบิร์น รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน 2548 1 วิชญา

3214 ต านานพ้ืนบ้านภาคกลางและตะวันออก วรารัตน์ 2548 1 บ้านหนังสือ 19

3215 ต านานพ้ืนบ้านภาคใต้ วรารัตน์ 2548 1 บ้านหนังสือ 19

3216 ถนนพระอาทิตย์ อรรถสิทธ์ิ สมจารี 2548 2 โอเอส พร้ินต่ิงเฮ้าส์

3217 ท่องญ่ีปุ่นดินแดนมหาเศรษฐี อ านาจ เจริญศิลป์ 2548 2 รุ่งแสง

3218 ท่องแดนเจดีย์ไพรในพุกามประเทศ ธีรภาพ โลหิตกุล 2548 1 แพรว

3219 ท่องเท่ียว 108 วัด มงคลแห่งชีวิต. - 2548 1 คอนอโค

3220 ท่องเมืองจีน : ดินแดนก าแพงมหัศจรรย์ อ านาจ เจริญศิลป์ 2548 5 รุ่งแสงการพิมพ์

3221 ท่องออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ อ านาจ เจริญศิลป์ 2548 1 รุ่งแสงการพิมพ์

3222 ทักทาย ถามทุกข์สุข อวยพร Li Zi Min. 2548 1 อิทธิเชษฐ์

3223 ท่ีสุดในโลก พันธลักษณ์ 2548 2 บ้านหนังสือ 19

3224 เทพทวารบาล : ผู้ปกปัก รักษาและคุ้มครอง เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.                                                                      2548 3 แสงดาว

3225 เท่ียว 4 ต าบลด้วยตนเอง : คู่มือท่องเท่ียวสังเวชนียสถานท้ัง 4 ในประเทศอินเดีย... เพลงดาบแม่น้ าร้อยสาย 2548 1 วงกลม

3226 เท่ียวเชค เพลงดาบแม่น้ าร้อยสาย 2548 1 วงกลม

3227 เท่ียวท่องครรลองไทย เอนก นาวิกมูล 2548 4 สายธาร

3228 เท่ียวไทย...ก าไรจัง ธีรภาพ โลหิตกุล. 2548 2 แพรวส านักพิมพ์

3229 เท่ียวไทยสไตล์โฮมสเตย์ จันทร์ระบ า 2548 2 เอส พี เอ็น การพิมพ์

3230 เท่ียวไทยสไตล์โฮมสเตย์ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) จันทร์ระบ า 2548 1 เอส พี เอ็น การพิมพ์

3231 เท่ียวไทยให้สนุก 76 จังหวัด                                                                 - 2548 1 กู๊ดมอร์น่ิง

3232 เท่ียวแบบไม่เสียเท่ียว เบญญรัตน์ อติชาตนานนท์ 2548 1 ประพันธ์สาส์น

3233 เท่ียวไปคิดไป ศริณ 2548 3 ลิปส์ พับลิชช่ิง

3234 เท่ียวเมืองไทย ศรัณย์ บุญปาน ... [และคนอ่ืนๆ] 2548 2 รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3235 เท่ียวไม่ง้อทัวร์ตีต๋ัวตะลุยญ่ีปุ่น (พิมพ์คร้ังท่ี 3) พงศกร ประทุมวงษ์ 2548 2 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

3236 เท่ียวไม่ง้อทัวร์ตีต๋ัวตะลุยญ่ีปุ่น (พิมพ์คร้ังท่ี 4) พงศกร ประทุมวงษ์ 2548 1 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

3237 เท่ียวไม่ง้อทัวร์ตีต๋ัวตะลุยญ่ีปุ่น. 2 : เส้นทางสายซากุระ พงศกร ประทุมวงษ์ 2548 2 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

3238 เท่ียวไม่ง้อทัวร์ตีต๋ัวท่องสวิตเซอร์แลนด์ มดเอ็กซ์ 2548 1 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

3239 เท่ียวไม่ง้อทัวร์ตีต๋ัวไปฮ่องกง วิชฎารมณ์ รองศรีแย้ม 2548 1 ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค

3240 เท่ียวอุทยานแห่งชาติภาคใต้ : ท่องเท่ียวอย่างถูกวิธี ได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน... วรารัตน์ 2548 1 บ้านหนังสือ 19

3241 ธุรกิจการบิน บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา 2548 6 เพรส แอนด์ ดีไซน์

3242 ธุรกิจการบิน พรนพ พุกกะพันธ์ุ. 2548 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3243 ธุรกิจขนมไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางฯ 2548 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3244 ธุรกิจร้านเบเกอร่ี สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางฯ 2548 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3245 ธุรกิจร้านอาหารเวียดนาม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางฯ 2548 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3246 น้องเด็พลุยตลาดญ่ีปุ่น นลินี โทมาศวิน 2548 1 ส านักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการฯ

3247 น้องเด็พลุยตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน จิรภาพรรณ วรพงศ์ 2548 1 ส านักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการฯ

3248 นางอัปสร เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล 2548 2 สุขภาพใจ

3249 น าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ธีระ จันทิปะ 2548 1 สถาบันทักษิณคดีศึกษา

3250 น าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา สิริพรรณ ธิรศริโชติ 2548 2 กรมศิลปากร

3251 น าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2548 2 กรมศิลปากร

3252 น าเท่ียว 3 เมืองล้านนา อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์ 2548 2 เมืองโบราณ

3253 นูริอุทปา (Nuriootpa) : เมืองงามเอ้ืออาทรในมุมมอง "ศรีบูรพา" รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน 2548 1 วิชญา

3254 เนปาล : ข้ามผ่านโทรอง-ลา บนเส้นทางอันนาปูรณา ภัทรพงษ์ ประจุมาศ 2548 1 แบกเป้อ่าน

3255 บทเทปเสียงรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการส่ือสาร 2. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3256 บันทึกเจ็ดสิบปีท่ีโคราช - 2548 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 149    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3257 บันทึกสองยุคนางสาวสยา ธนาทิพ ฉัตรภูติ. 2548 1 เวลาดี

3258 บายศรีของสูงท่ีทรงคุณค่า ภัทราวุธ ทองแย้ม 2548 1 แม่บ้าน

3259 บาหลี - 2548 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

3260 บิน-ที-ละ-หลา บินหลา สันกาลาคีรี 2548 1 มติชน

3261 แบกเป้...ไปเก็บดาว คมฉาน ตะวันฉาย 2548 1 สารคดี

3262 แบกเป้เท่ียว Mr-Mint 2548 1 วงกลม

3263 ใบไม้เปล่ียนสีท่ีเสฉวน วัธนา บุญยัง 2548 2 บ้านหนังสือ

3264 ประเทศของเราเหมือนสวนดอกไม้ หนุ่ม หนังสือเดินทาง 2548 1 หนังสือเดินทาง

3265 ประมวลสาระรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการส่ือสาร 2. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3266 ปราสาทขอมในดินแดนไทย : ความเป็นมาและข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง 2548 1 มติชน

3267 ปรุง "ธุรกิจอาหาร" ให้รอด...รวย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางฯ 2548 2 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3268 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเหน่ือยล้าทางจิตใจของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน... ปัณณธร อยู่กล่ิน. 2548 1 -

3269 ป้ันชา : เสน่หางานศิลป์แห่งดินป้ัน นพพร ภาสะพงศ์ 2548 1 เมืองโบราณ

3270 ป้ันดิน กินข้าว ท่ีบ้านแม่ป้ันดิน พ่อท าสวน วิชุลดา นิลม่วง. 2548 1 สุขภาพใจ

3271 ปารีส...น่ีแหละชีวิต ณัฐจรีย์ จุติกุล 2548 2 วงกลม

3272 ไปเมืองนอกคร้ังแรก ร.ศ.118 ชัยนาทนเรนทร, สมเด็จพระเจ้าบรมฯ 2548 1 กรมศิลปากร

3273 ไปไหนมาไหน สมศักด์ิ วงศ์ศิริทรัพย์ 2548 2 บ้านหนังสือตรีมิตร

3274 ผจญภัยสุดข้ัว - 2548 1 อมรินทร์พร้ินต้ิง

3275 ผลงานวิจัยเร่ืองสภาพและปัญหาของการท่องเท่ียวระหว่างไทยกับจีน - 2548 3 ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษาฯ

3276 ผักพ้ืนบ้านอาหารไทย : โอชะคุณค่าสุขภาพของผักพ้ืนบ้านไทยกว่า 130 ชนิดและ... นิดดา หงษ์วิวัฒน์, กรรมการผู้จัดการ 2548 2 แสงแดด

3277 แผนท่ีทวีปอเมริกา กนก วีรวงศ์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2548 1 ปาเจรา

3278 แผนท่ีทางหลวง ESRI (Thailand) เพ่ือการเดินทางและท่องเท่ียวปี 2549                บริษัท ESRI (Thailand). 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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3279 แผนท่ีทางหลวงประเทศไทย สมาคมสโมสรกรมทางหลวง 2548 2 สมาคมสโมสรกรมทางหลวง

3280 แผนท่ีแผนทางในประวัติศาสตร์โลกและสยาม ไรท์, ไมเคิล 2548 1 มติชน

3281 แผนท่ีภูมิศาสตร์ ทองใบ แตงน้อย. 2548 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

3282 พจนานุกรมวิสามานยนามไทย : วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม กนกวลี ชูชัยยะ. 2548 1 ราชบัณฑิตยสถาน

3283 พจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปเก่ียวเน่ือง โชติ กัลยาณมิตร 2548 1 เมืองโบราณ

3284 พม่าคราหน่ึง จิตติมา ผลเสวก 2548 2 แพรว

3285 พระราชวัง วังเจ้านาย ส. พลายน้อย 2548 2 เมืองโบราณ

3286 พระอิริยาบถในต่างแดน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทวีพงษ์ ลิมาภรณ์วณิชย์ 2548 2 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

3287 พลังหินบ าบัดส าหรับคนรักสุขภาพ จุฑามาศ ณ สงขลา. 2548 1 สถาพรบุ๊คส์

3288 พลิกปูมอาณาจักรอียิปต์โบราณ ศักด์ิ บวร 2548 1 สมิต

3289 พ่อบ้านท าครัว 1 หนานค า 2548 1 เพ่ือนดี

3290 พัทยา-ชลบุรี ธวัชชัย วงศ์กัณหา 2548 2 แพนสยาม

3291 พิชิตฝัน มาร์ติน, เจสซี 2548 1 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3292 พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ กับศรัทธาของผู้สร้าง วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ 2548 2 เมืองโบราณ

3293 พูดจีนกลางเป็นเร็ว พรรณาภา สิริมงคลสกุล 2548 2 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

3294 พูดภาษาจีนกลางในชีวิตประจ าวัน (ชุดท่ี 2) ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ 2548 1 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

3295 แพร่ ดินแดนแห่งลุ่มน้ ายม สมัย สุทธิธรรม 2548 3 แสงดาว

3296 ภาษาจีนธุรกิจ ไป๋ชุน 2548 3 อักษรวัฒนา

3297 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 วิทวัส ประทีปพรณรงค์ 2548 5 พี. รุ่งโรจน์การพิมพ์

3298 ภาษาจีนพ้ืนฐาน. 2 บุญญนุช ชีวะก าจร. 2548 5 โรงพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์

3299 ภาษาจีนหรรษา ฉบับ 3 ภาษา - 2548 6 ทฤษฎี

3300 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการโรงแรม. 2 ทามูระ, คาซูมิ 2548 1 ภาษาและวัฒนธรรม
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3301 ภาษาอังกฤษการโรงแรม สรสรรค ตันติพัฒน์. 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3302 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน สุธิดา วิมุตติโกศล 2548 1 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

3303 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว สมยศ วัฒนากมลชัย. 2548 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3304 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย สุภาพ บุญไชย 2548 2 โอเดียนสโตร์

3305 มนุษย์กับอารยธรรม ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล. 2548 1 โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3306 มหัศจรรย์แผ่นดินริมอ่าวไทย ศิริศักด์ิ คุ้มรักษา 2548 1 แปลน รีดเดอร์ส

3307 มัสซาลา-จาปาตี สุทธิมา เสืองาม 2548 3 สุดสัปดาห์

3308 มานุษยวิทยากับประวัติศาสตร์ : รวมความเรียงว่าด้วยการประยุกต์ใช้แนวความคิด… สุเทพ สุนทรเภสัช 2548 1 เมืองโบราณ

3309 มูลค่าเพ่ิมในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด 2548 1 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3310 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ - 2548 4 ด่านสุทธาการพิมพ์

3311 เมโทรแมน : บทบัญญัติของผู้ชายทันสมัยแห่งศตวรรษท่ี 21 ฟล็อกเคอร์ ไมเคิล 2548 1 ทูบีเลิฟ

3312 ย้อนรอยเทวราชา...ผ่านกษัตราแห่งนครธม ราเชนทรวรมัน 2548 2 ปราชญ์สยาม

3313 ย่ าแดนมังกร ภาคพิสดาร เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร 2548 1 สยามอินเตอร์บุคส์

3314 ยูเรลกล้า ลินดา โกมลารชุน 2548 1 วงกลม

3315 เยือนแดนพุทธศิลป์เท่ียวถ่ินพุทธไสยาสน์ : กรุงเทพฯ นนทบุรี สุพรรณบุรี พระนคร... การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 2548 2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

3316 เยือนย่านร้านตลาด เอนก นาวิกมูล 2548 3 มติชน

3317 รวมบทความ มุมมอง ความคิด และความหมาย : งานช่างไทยโบราณ สันติ เล็กสุขุม 2548 2 เมืองโบราณ

3318 รวมบทความอนาคตส่ิงแวดล้อมและท่องเท่ียวไทยใครว่าไม่น่าห่วง ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด 2548 1 โรงพิมพ์ม่ิงเมืองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3319 ระยอง ยอด เนตรสุวรรณ. 2548 1 สารคดี

3320 รักเดินทาง : หลากเร่ืองราวหลายเร่ืองรักจากนักเขียนนักเดินทาง - 2548 2 ใบไม้ป่า

3321 รายงานการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมชาวต่างประเทศต่อการจัดประชุม... ทวีป ศิริรัศมี 2548 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

3322 รายงานปิดเทอมของนักสารคดีมือจ๋ิว. ตอนตะลุยแดนล้านนา ศรัทธา ลาภวัฒนเจริญ 2548 1 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3323 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการมูลค่าเพ่ิมในประเทศไทยของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว คมสัน สุริยะ. 2548 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3324 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการมูลค่าเพ่ิมในประเทศไทยของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ดรุณี โคตะวีระ. 2548 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3325 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการมูลค่าเพ่ิมในประเทศไทยของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว นุกูล เครือฟู. 2548 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3326 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการมูลค่าเพ่ิมในประเทศไทยของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์. 2548 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3327 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการมูลค่าเพ่ิมในประเทศไทยของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด. 2548 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3328 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการมูลค่าเพ่ิมในประเทศไทยของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด. 2548 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3329 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการมูลค่าเพ่ิมในประเทศไทยของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด. 2548 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3330 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการมูลค่าเพ่ิมในประเทศไทยของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด. 2548 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3331 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการมูลค่าเพ่ิมในประเทศไทยของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว วราภรณ์ ไชยงาม. 2548 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3332 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการมูลค่าเพ่ิมในประเทศไทยของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ศิริพร ศรีชูชาติ. 2548 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3333 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการมูลค่าเพ่ิมในประเทศไทยของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว... คมสัน สุริยะ. 2548 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3334 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการมูลค่าเพ่ิมในประเทศไทยของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว... คมสัน สุริยะ. 2548 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3335 ราษีไศล : ภูมิปัญญา สิทธิ และวิถีแห่งป่าทามแม่น้ ามูน - 2548 2 เครือข่ายองค์กรชาวบ้านร่วมอนุรักษ์ฯ

3336 รู้จักจังหวัดของเรา วัฒน์ระวี 2548 1 แสงดาว

3337 เร่ืองน่ารู้คู่ล้านนา ล าจุล ฮวบเจริญ. 2548 1 The Knowledge Center

3338 เร่ืองเล่าชาวไกด์ ปรีชา คงสุข 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3339 ล่อง Italy ตอนใต้ อัลฟา 2548 3 วงกลม

3340 ลัดเลาะรัสเซีย ไมตรี ลิมปิชาติ 2548 1 สยามอินเตอร์บุ๊คส์

3341 ลับลมปมชาติ ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ 2548 1 Openbooks

3342 ล้านนาในมิติกาลเวลา นพคุณ ตันติกุล 2548 1 The Knowledge Center

3343 ลาวและกัมพูชา - 2548 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

3344 ล าปางเขลางค์นคร สมัย สุทธิธรรม 2548 2 แสงดาว
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3345 เล่นกับโลกไกลบ้าน กิจการ ช่วยชูวงศ์ 2548 1 แพรวส านักพิมพ์

3346 เล่าเร่ืองเมืองญ่ีปุ่น ส. พลายน้อย. 2548 1 พิมพ์ค า

3347 วัดประจ ารัชกาล อรณี แน่นหนา 2548 1 ประพันธ์สาส์น

3348 วัดพระเชุตุพน : มัชฌิมประเทศอันวิเศษในชมพูทวีป วัชรี วัชรสินธ์ุ 2548 3 มติชน

3349 วิวัฒนาการอาหารญ่ีปุ่นในประเทศไทย ชมนาด ศีติสาร 2548 1 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

3350 เวียดนามสองรส : บันทึกการเดินทางเชิงวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม สุรสวัสด์ิ ศุขสวัสด์ิ, ม.ล. 2548 1 สายธาร

3351 ศัพท์ภาษาจีนกลางในชีวิตประจ าวัน นิรามิส เกียรติบุญศรี 2548 3 แสงสว่างเวิลด์เพลส

3352 ศิลปะกับสันติภาพ 60 ปี สันติภาพไทย สันติภาพโลก สถาบันปรีดี พนมยงค์ 2548 1 สถาบันปรีดี พนมยงค์

3353 ศิลปะคริสเตียนในทวีปยุโรป : สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม กฤษณา หงษ์อุเทน 2548 2 สยามเพรส แมเนจเม้นท์

3354 ศิลปะในประเทศไทย : จากศิลปะโบราณในสยามถึงศิลปะสมัยใหม่ วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ 2548 2 ศูนย์หนังสือลาดพร้าว

3355 ศิลปะเอเชีย ปัญญา เทพสิงห์ 2548 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

3356 สบายในสปา แพรชมพู. 2548 1 เพชรการเรือน

3357 สปา บุษบง จ าเริญดารารัศมี. 2548 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3358 สปา แอนด์ บิวต้ี สวย...รวย...รุ่ง กอบชัย ชอัมพงษ์, บรรณาธิการ 2548 2 พีเพิลมีเดีย

3359 สมญานามของโลกและคนแรกในโลก พันธลักษณ์ 2548 2 บ้านหนังสือ 19

3360 สยามตามหาเพ่ือน จักรภพ เพ็ญแข 2548 2 ดีเอ็มจี

3361 สลัดคลาสสิก - 2548 1 แสงแดด

3362 สหรัฐอเมริกา - 2548 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

3363 สามสิบเท่ียวท่องโลก กาญจนา หงษ์ทอง 2548 1 เวลาดี

3364 สายลม ดอกไม้ ความรัก พิมพิดา กาญจนเวทางค์ 2548 1 สุดสัปดาส านักพิมพ์

3365 สารพันประโยคค าถามภาษาจีนกลาง วีระชาติ วงศ์สัจจา 2548 1 ทฤษฎี

3366 สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย : จีนฮ่อ นรเศรษฐ พิสิฐพันพร. 2548 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือฯ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3367 สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย : ดาระอาง (ปะหล่อง) สุจริตลักษณ์ ดีผดุง. 2548 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือฯ

3368 สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย : ไทยยวน เรณู เหมือนจันทร์เชย. 2548 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือฯ

3369 สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย : ลาวคร่ัง มยุรี ถาวรพัฒน์. 2548 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือฯ

3370 สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย : เวียดนาม โสภนา ศรีจ าปา 2548 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือฯ

3371 สิงคโปร์ - 2548 1 อทิตตา

3372 ส่ิงมหัศจรรย์และสถานท่ีส าคัญของโลก พันธลักษณ์ 2548 3 บ้านหนังสือ 19

3373 สุดยอด 50 เส้นทางท่องโลก = Explore the world the 50 greatest trips      - 2548 1 เอ็กซพลอเรอร์ ชาแนล

3374 สุวรรณภูมิ : จากหลักฐานโบราณคดี ผาสุข อินทราวุธ 2548 1 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดีฯ

3375 สู่แดนพุทธภูมิ พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ. 2548 1 บริษัทส่ือสารและการศึกษา

3376 สูตรส าเร็จสร้างความร่ ารวย : เคล็ดลับการแปรรูปน้ าผัก ผลไม้ น้ าสมุนไพรให้มี… เชษฐา ใจใส 2548 2 สุขภาพใจ

3377 เส้นทางความสุข : คู่มือท่องเท่ียวจาก 40 นักแสวงสุข - 2548 2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)

3378 เสวนาสัญจรชุมชนตลาดริมน้ า : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต มนัชญา วาจก์วิศุทธ์ิ 2548 1 อิโคโมสไทย

3379 หมึกแดง cook book ศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์, ม.ล. 2548 3 ถนัดศรี แอนด์ ซัน คอนซัลต้ิง

3380 หลวงพระบาง ขจรฤทธ์ิ รักษา 2548 2 บ้านหนังสือ

3381 หลักการมัคคุเทศก์ กุลวรา สุวรรณพิมล 2548 8 แสงดาว

3382 หอแสดงผ้าไทยพ้ืนบ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ - 2548 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย

3383 หัวใช้เท้า วชิรา 2548 1 วงกลม

3384 อยุธยา ธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์ 2548 1 มิวเซียมเพรส

3385 ออสเตรเลียและโอเชียเนีย = Australia and Oceania - 2548 1 ปาเจรา

3386 อาหารการกินในศัพท์และส านวนเยอรมันและไทย วรรณา แสงอร่ามเรือง. 2548 1 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

3387 อาหารจานดอกไม้ สุพัตรา แซ่ล่ิม 2548 1 คุณพ่อ

3388 อาหารจานเดียว : ประหยัดเวลา ประหยัดเงิน ประหยัดแรงงาน - 2548 1 แสงแดด
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3389 อิตาลี - 2548 3 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

3390 อียิปต์ - 2548 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

3391 อียิปต์ : ปฐพีแห่งฟาโรห์ เฟแกน, ไบรอัน 2548 1 เนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก

3392 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา 2548 8 ศูนย์วิชาการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

3393 อุตสาหกรรมการบินและการจ าหน่ายต๋ัวเคร่ืองบิน บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา 2548 6 ศูนย์วิชาการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

3394 อุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทย ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด 2548 1 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3395 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3396 เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาการบริการ. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3397 เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาการบริการ. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3398 เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3399 เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3400 เอกสารค าสอนวิชาการตลาดบริการ. MK 4573 เมตตา ภู่ตระกูล. 2548 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3401 เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์ 1. CN 4973 ธเนศ อ่ิมส าราญ 2548 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3402 เอกสารประกอบการสอนวิชาอารยธรรมโลก. ตอนท่ี 2 HU 2233 พรรณศิริ แจ่มอรุณ 2548 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3403 เอกสารประกอบการสัมมนา"การท่องเท่ียวนิเวศ การท่องเท่ียวชุมชน" การสัมมนา"การท่องเท่ียวนิเวศ... 2548 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

3404 ฮูบแต้มในสิมอีสาน : งานศิลป์สองฝ่ังโขง สุมาลี เอกชนนิยม 2548 3 มติชน

3405 100 ท่ีเด็กเท่ียว : โลกกว้างอยู่ไม่ไกล - 2547 1 แปลน รีดเดอร์ส

3406 3,500 ค า ล าดับขีดอักษรจีน นพพิชญ์ ประหว่ัน 2547 3 ทฤษฎี

3407 Aero club "a passion for flying" กัปตันถิติวิมล ศิริปัญโญ. 2547 4 สมาคมนักบินไทย

3408 Aloud Bangkok : Bangkok has just about everything one            - 2547 1 Fullstop

3409 Inside แหล่งเท่ียวคนดัง อภิรดี จูฑะศร 2547 2 ดีเอ็มจี

3410 Road map แห่งชีวิต : ประสบการณ์ชีวิตจากการเดินทาง สมศักด์ิ บูรพาพิพัฒน์ 2547 2 ซี.พี.บุ๊ค สแตนดาร์ด

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3411 Service marketing สมวงศ์ พงศ์สถาพร 2547 1 แบรนด์เอจ

3412 กระตุกหนวดพญามังกร : สะพายเป้ลุยกับเต่ียสองประเทศ ธงชัย ลิขิตชลธาร 2547 6 แอ๊คคิวเรท เพรส

3413 กระหนกในดินแดนไทย สันติ เล็กสุขุม 2547 3 เมืองโบราณ

3414 กรุงรัตนโกสินทร์ : เมืองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ 2547 1 สารคดี

3415 ก๋วยเต๋ียวเรือและก๋วยเต๋ียวรสไทย ส านักพิมพ์แสงแดด 2547 1 แสงแดด

3416 กับข้าวไทย 4 ภาค สันติ วิริยะรังสฤษฎ์, บรรณาธิการ 2547 1 Gourmet cuisine

3417 การแกะสลักสบู่ : ชุดดอกไม้โบราณและดอกไม้ในจินตนาการ คนึง จันทร์ศิริ 2547 1 โอเดียนสโตร์

3418 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ชนัญ วงษ์วิภาค ... [และคนอ่ืน ๆ] 2547 1 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

3419 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ืออุตสาหกรรมท่องเท่ียว ราณี อิสิชัยกุล 2547 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3420 การเดินทางของมาร์โค โปโล โปโล, มาร์โค 2547 1 โครงการจัดพิมพ์คบไฟ

3421 การตลาดบริการ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. 2547 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3422 การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา 2547 8 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3423 การโต้ตอบทางธุรกิจแนวใหม่ ล าดวน (ธนพล) จาดใจดี. 2547 1 ดวงกมลสมัย

3424 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร             ยศ สันตสมบัติ ... [และคณะผู้วิจัย] 2547 2 โรงพิมพ์นพบุรีการพิมพ์

3425 การบริหารจัดการโครงการ 1 ต าบล 1 ผลิตภัณฑ์ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค์การ... สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 2547 1 โรงพิมพ์เชียงใหม่พร้ินท์ต้ิ

3426 การบริหารและการจัดการงานโรงแรม เกรย์, วิลเล่ียม เอส 2547 5 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

3427 การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด ลาวัลย์ ภักดีลิขิต 2547 1 โอเดียนสโตร์

3428 การแปรรูปสมุนไพรไทย. เล่ม 2 : ริเร่ิมธุรกิจในครอบครัว เพ่ือลูกหลานของท่าน เพ็ญจันทร์ กรุณามัยวงศ์ 2547 1 ตัว น

3429 การวางแผนและการจัดรายการน าเท่ียว ฉันทัช วรรณถนอม 2547 3 เฟ่ืองฟ้าพร้ินต้ิง

3430 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทาวน์เฮาส์รูปแบบรีสอร์ทเขตจังหวัดสมุทรปราการ คมเพชร ปันทวังกูร. 2547 2 -

3431 การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้าต่อการมาใช้บริการร้านสุก้ี บริษัท... รุ่งทิพย์ โรจน์ชนะโยธิน 2547 2 -

3432 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสโมสรกอล์ฟ... อุไรรัตน์ กฤษฎางค์พร 2547 2 -
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3433 การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือหัวไม้กอล์ฟ (Driver) ของนักกอล์ฟ กมลทิพย์ จันทวัชชัย 2547 2 -

3434 การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในด้านการท่องเท่ียวในประเทศไทยของ... นวลวรรณ วิภาตทัต. 2547 2 -

3435 การอนุรักษ์ศิลปโบราณวัตถุเบ้ืองต้น ชมพูนุท ประศาสน์เศรษฐ 2547 3 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

3436 กินนอกบ้าน ภาณุ มณีวัฒนกุล. 2547 2 พิมพ์ค า

3437 กินผักตามหลักชาวสปา พุทธินันท์ สุข 2547 1 คุณพ่อ

3438 เกาะช้างหมู่เกาะทะเลตราด บุญฤทธ์ิ ไตรสุธรรมพร 2547 1 พี เอส พี

3439 เกิดวังปารุสก์ ฉบับสมบูรณ์ : สมัยบูรณาญาสิทธิราชย์และสมัยประชาธิปไตย จุลจักรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระฯ            2547 1 ริเวอร์บุ๊คส์

3440 เกียวโต : ใต้ชะเง้ือมดอยสุเทพ นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2547 1 มติชน

3441 ขนมหวานเพ่ือสุขภาพ โอกาวะ, เซโกะ 2547 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3442 ข้อมูลท่ีน่ารู้ของประเทศไทย ปี 2547 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการฯ 2547 1 เพชรรุ่งการพิมพ์

3443 ขับรถเท่ียวลาว โอฬาร สุขเกษม 2547 1 เบรน อินฟินิต้ี

3444 ข้างครัว 108 พิชัย วาศนาส่ง. 2547 1 สีดา

3445 ข้างครัวตะวันตก พิชัย วาศนาส่ง. 2547 1 สีดา

3446 ข้างครัวสุขภาพ พิชัย วาศนาส่ง. 2547 1 สีดา

3447 ไขค าจีน ทะเลดาว 2547 7 บ้านพระอาทิตย์

3448 คาราโครัม ไฮเวย์ กาญจนา หงษ์ทอง 2547 1 วงกลม

3449 คู่มือการเขียนจดหมายธุรกิจภาษาจีน การุณย์, หล่ี. 2547 5 ทฤษฎี

3450 คู่มือการจัดและตกแต่ง Drink cafe design ภัทรสิริ อภิชิตล บรรณาธิการ 2547 1 บ้านและสวน

3451 คู่มือการจ าแนกเขตท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ดรรชนี เอมพันธ์ุ 2547 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3452 คู่มือการอบรมมัคคุเทศก์ ไพฑูรย์ พงศะบุตร 2547 3 ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองแห่งจุฬาลงกรณ์

3453 คู่มือเขียนจดหมายธุรกิจ จรรยา อินทร์อ๋อง 2547 1 ศูนย์ภาษา I.O.U

3454 คู่มือคาราวานรถยนต์คนชอบเท่ียว สมศักด์ิ บูรพาพิพัฒน์ 2547 2 ซี.พี.บุ๊ค สแตนดาร์ด
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3455 คู่มือชมศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย : วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหา… นิดดา หงษ์วิวัฒน์ 2547 1 แสงแดดเพ่ือนเด็ก

3456 คู่มือท่องเท่ียว-ทัศนศึกษา "ทะเล" เสริมกุล โทณะวณิก 2547 1 องค์การค้าของคุรุสภา

3457 คู่มือเท่ียวภาคเหนือ : อลังการแห่งล้านนา ภูผา ป่า และสายน้ า - 2547 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

3458 คู่มือผู้ด าเนินการสปาเพ่ือสุขภาพ ณรงค์ศักด์ิ อังคะสุวพลา ... [และฯ 2547 2 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักฯ

3459 คู่มือศัพท์ภาษาจีนท่ีใช้บ่อย 1,500 ค า หลัว เหวิน ซวน 2547 3 จีนสยาม

3460 เคล็ดลับการแปรรูปน้ าผลไม้-สมุนไพรให้มีคุณภาพ เชษฐา ใจใส 2547 1 มติชน

3461 จดหมายเหตุกรุงเทพฯ สมัคร สุนทรเวช. 2547 1 บริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

3462 จ้อภาษาจีนให้เพลินกับอาจารย์เหยิน จ่ิงเหวิน. เล่ม 2 : คู่มือส าหรับผู้เรียนและ... เหยิน จ่ิงเหวิน 2547 2 สุดสัปดาห์

3463 จันทบุรี ปิยบุตร หล่อไกรเลิศ 2547 2 แพนสยาม

3464 จากบางกอกถึงปักก่ิง วริษฐ์ ล้ิมทองกุล 2547 4 แมเนเจอร์คลาสสิก

3465 จากฟินแลนด์ถึงสแกนดิเนเวีย จันทนา นิลวรางกูร.                                                                             2547 1 เวลาดี

3466 จากอาณานิคมสู่ทุนนิยม : บันทึกการเยือนนิคารากัวและคอสตาริกา ฉัตรทิพย์ นาถสุภา 2547 1 สร้างสรรค์

3467 จาริกบุญ-จารึกธรรม พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)                                                                2547 1 พิมพ์สวย

3468 จาริกบุญ-จารึกธรรม พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)                                                                2547 1 พิมพ์สวย

3469 เจาะเวลาตามรอยกรุงรัตนโกสินทร์ ศิริพร ดาบเพชร.                                                                                2547 1 สุวีริยาสาส์น

3470 ชีวิตไพรห้วยขาแข้ง ปริญญากร วรวรรณ, ม.ล.                                                                 2547 1 สารคดี

3471 ซ าเหมาแมน : เท่ียวแหลกแบกเป้บ่น เดชา เวชชพิพัฒน์ 2547 1 ร่วมด้วยช่วยกัน

3472 ดอยค า : ของว่าง เคร่ืองด่ืม ดอกไม้ ดัชฉราพิมล ตุงคนาค, ม.ร.ว. 2547 1 มูลนิธิโครงการหลวง

3473 เด็กชายเล ชลลดา ปะการัง 2547 1 มูลนิธิชุมชนไทย

3474 เดินท่ีสูง = The mountains of mind สมิทธิ ธนานิธิโชติ, บรรณาธิการ 2547 1 หนังสือเดินทาง

3475 ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.                                                                          2547 1 กู๊ดมอร์น่ิง

3476 ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสยุโรป พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.                                                                          2547 1 กู๊ดมอร์น่ิง
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3477 ต ารับอาหารพืชผักสมุนไพร กอบแก้ว สุวรรณศร, บรรณาธิการ 2547 1 คณะกรรมการสวัสดิการกรมอนามัย 

3478 ใต้ -- หรอย มีลุย บุญชู ยืนยงสกุล, บรรณาธิการ 2547 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

3479 ถกเขมร คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว., 2454-2538.                                         2547 3 ดอกหญ้า 2000

3480 ถ้ าน้ าตกกาญจนบุรี - 2547 2 ศูนย์การท่องเท่ียวกีฬาและนันทนาการ

3481 ถือกล้องท่องทะเลลึก บารมี เต็มบุญเกียรติ 2547 1 บ้านพระอาทิตย์

3482 ท่องทะเลลึกในต่างแดน ธนะวัฒน์ ลิขิตคีรีรัตน์ 2547 2 บ้านพระอาทิตย์

3483 ท่องเท่ียวประเทศไทย 76 จังหวัด ท. สุขแสง 2547 2 โอเดียนสโตร์

3484 ทักษะการพูดภาษาจีน. เล่ม 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3485 ทิเบต : ขอบฟ้าท่ีสูญหายไป กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ 2547 1 ร่วมด้วยช่วยกัน

3486 เทคนิคการจัดดอกไม้ไว้อาลัย เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล 2547 1 เศรษฐศิลป์

3487 เท่ียวรอบโลกชุดดินแดนในฝันมาเลเซีย-บรูไน ชมพูนุท กองชนะ, บรรณาธิการ 2547 1 อทิตตา พร้ินต้ิง (ประเทศไทย)

3488 ธรรมยาตรารักษาล าน้ าโขง. คอนผีหลง : บ้านของปลา พืชพันธ์ุและผู้คนแห่งล าน้ าของ                - 2547 1 สุขภาพใจ

3489 ธุรกิจนวดแผนไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางฯ 2547 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3490 นครนายก สยาม เล้าเจริญ 2547 2 พี เอส พี

3491 นครวัด นครธม สยาม เล้าเจริญ 2547 2 พี เอส พี

3492 นมัสเต เนปาล พรรณทิพย์ เพชรมาก 2547 3 ส่วนประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาฯ

3493 นอกเส้นทางในต่างแดน สันต์ ใจยอดศิลป์ 2547 3 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

3494 นามาสถาปัตย์ เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ 2547 2 สารคดี

3495 น้ าพริกช่วยชาติ : อาหารการเรือน "โอชารสปฐพี" ท่ีสวนดุสิต กอบแก้ว นาจพินิจ. 2547 1 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

3496 บทเทปเสียงรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการส่ือสาร 1. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3497 บางส่ิงไม่เปล่ียนไป ใจท่ีเปล่ียนแปลง สมิทธิ ธนานิธิโชติ 2547 2 สายธาร

3498 เบ่ิงลาวน าข้อย เปรมฤทัย โตเสริมกิจ 2547 3 เพนพ็อกเกต
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3499 แบบฝึกเรียนภาษาจีนกลาง ชูเสวียฮ่ันอว่ี 2547 8 น้ าใจ

3500 โบราณคดีบนพ้ืนท่ีสูงในอ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน รัศมี ชูทรงเดช 2547 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร

3501 โบราณวัตถุท่ีเป็นสมบัติช้ินส าคัญของชาติ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ. 2547 1 ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

3502 ปฏิทินท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และฯ 2547 5 ส่วนนันทนาการส่ือความหมาย

3503 ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ศรัญยา วรากุลวิทย์. 2547 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตฯ

3504 ประพาสราชสถาน เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2547 2 อัมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

3505 ประมวลสาระรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการส่ือสาร 1. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3506 ประวัติศาสตร์และศิลปะหริภุญไชย สุรพล ด าริห์กุล.                                                                                 2547 1 เมืองโบราณ

3507 ประวัติศาสตร์ศิลป กฤศวัฒน์ บรรลือทรัพย์ 2547 1 ธรรมชาติการพิมพ์

3508 เปิดกรุครัวเก่า ชุมสาย มีสมสืบ. 2547 1 เพนพ็อกเกต

3509 เปิดฟ้าส่องโลก. เล่ม 20 นิติภูมิ นวรัตน์.                                                                                   2547 1 ภูมิรัตน์

3510 เปิดฟ้าส่องโลก. เล่ม 21 นิติภูมิ นวรัตน์.                                                                                   2547 1 ภูมิรัตน์

3511 เปิดโลก TCP/IP และโปรโตคอลของอินเตอร์เน็ต สุวัฒน์ ปุณณชัยยะ 2547 1 โปรวิช่ัน

3512 ผ้าทอพ้ืนเมืองภาคเหนือ (ล้านนา) ณัฎฐภัทร จันทวิช 2547 1 ส านักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมฯ

3513 ผู้น าค่ายพักแรม ฉลาด สว่างแจ้ง 2547 1 ภาควิชานันทนาการ คณะศิลปศาสตร์

3514 แผนท่ีทวีปยุโรป กนก วีรวงศ์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2547 1 ปาเจรา

3515 แผนท่ีประเทศไทย อรรถพล อนันตวรสกุล 2547 1 ปาเจรา

3516 ฝร่ังเศส - 2547 2 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

3517 ฝังหัวใจไว้ท่ีนิวซีแลนด์ วนินทร์ 2547 1 มติชน

3518 พระบรมมหาราชวัง ส านักพระราชวัง 2547 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

3519 พฤติกรรมนักท่องเท่ียว ศุภลักษณ์ อัครางกูร 2547 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว.หนองคาย

3520 พูดอังกฤษประสาธุรกิจ เศรษฐวิทย์ 2547 1 โรงพิมพ์เม็ดทราย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3521 เพชรบุรี สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ 2547 1 สารคดี

3522 ภาษาจีนกลางห้าร้อยค า. (1) ก่อศักด์ิ ธรรมเจริญกิจ 2547 1 จีนสยาม

3523 ภาษาจีนพ้ืนฐาน บุญญนุช ชีวะก าจร. 2547 8 โรงพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์

3524 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว หล่ี, จ้ือ หมิน 2547 5 อิทธิเชษฐ์

3525 ภาษาจีนหลักสูตรเร่งรัด ฉ่ีเสียน, เจ่ียน 2547 2 บุ๊ค พอยท์

3526 ภาษาญ่ีปุ่น : ฉบับท่องเท่ียว พนิดา กุลประสูติดิลก. 2547 1 ทฤษฎี

3527 ภาษาอังกฤษในส านักงาน นฤมล. 2547 4 ฝ่ายวิชาการ บริษัท ฮิวแมน เฮอริเทจ

3528 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการ ณฐากร สิรินานุวัติ 2547 5 เจ.บี.พับลิชช่ิง

3529 มรดกโลกในประเทศไทย พันธลักษณ์ 2547 1 บ้านหนังสือ 19

3530 มหัศจรรย์น้ าผักผลไม้ กังสดาล กานพูล 2547 1 แสงดาว

3531 มหาสมบัติแห่งไอยคุปต์ - 2547 1 อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์

3532 มาเลเซีย ศุภลักษณ์ สนธิชัย 2547 1 อทิตตา

3533 มิตรภาพในโลกสีคราม วินิจ รังผ้ึง 2547 2 บ้านพระอาทิตย์

3534 มิติใหม่เรียนภาษาจีนด้วยอักษรภาพ หวง เฉียน จ้ิน 2547 1 ภูมิปัญญา

3535 เมียนมาร์ ระวิน แพงจันทร์ 2547 1 อทิตตา

3536 เมืองย่ังยืนในเอเชีย : แนวคิดและประสบการณ์จากเมืองนาราและบาหลี    ดวงจันทร์ (อาภาวัชรุตม์) เจริญเมือง 2547 2 สถาบันวิจัยสังคม ม.เชียงใหม่

3537 เมืองสุพรรณบนเส้นทางการเปล่ียนแปลงทางประวัติศาสตร์พุทธศตวรรษท่ี 8 -... วารุณี โอสถารมย์ 2547 4 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3538 แม่น้ าโขง : แม่น้ าแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม คณะนักวิจัยจาวบ้าน เชียงของ-เวียงฯ 2547 1 เครือข่ายแม่น้ าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ

3539 ยอดผู้น ายุคใหม่ พสุ เดชะรินทร์. 2547 1 ผู้จัดการ

3540 รวมค าศัพท์เรียนจีนกลางกับหวังเหม่ยล่ี เฉิงเซ่ียงเหวิน 2547 3 ทฤษฎี

3541 รวมบทความวิจัยการท่องเท่ียว - 2547 3 โรงพิมพ์ พี.เอส.พร้ินท์

3542 ระเบียบสากลว่าด้วยจรรยาบรรณส าหรับการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 2547 4 ส านักงานพัฒนาการท่องเท่ียว กระทรวงฯ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3543 รายงานการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านส่วย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา                   - 2547 1 ส านักโบราณคดี กรมศิลปากร

3544 รายงานการวิจัยเร่ืองการท่องเท่ียวทางน้ า : การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการบริการ... สุมาลี วงษ์วิฑิต. 2547 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

3545 รายงานการวิจัยศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดีจารึกและศิลปกรรม ศักด์ิชัย สายสิงห์ 2547 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร

3546 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี...               - 2547 1 สาขาวิชานโยบายและการจัดการฯ

3547 รายงานสถานส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ิน จังหวัดลพบุรี - 2547 1 หน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติฯ

3548 เร็วง่ายอร่อย : ต ารับอาหารจานเดียวปรุงง่ายเสร็จเร็ว ณัฐยา เต็มมงคล, บรรณาธิการเล่ม 2547 1 แสงแดด

3549 เรียนจีนกลางกับหวังเหม่ยล่ี เฉิงเซ่ียงเหวิน 2547 9 ทฤษฎี

3550 เรียนจีนกลางด้วยตนเอง เส่ียว อานต้า 2547 1 ทฤษฎี

3551 เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง กวง หมิง 2547 19 สถาพรบุ๊คส์

3552 เรียนลัดจีนกลางหลักสูตรข้ันต้น. 2 Ding, Jiefen 2547 1 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

3553 เร่ืองเล่าขานต านานวัดไทย พันธลักษณ์ 2547 2 บ้านหนังสือ 19

3554 ลมหนาว ภูเขา กิมจิและเกาหลีใต้ ทัศนีย์ ยาวะประภาษ 2547 2 เวลาดี

3555 วังและต าหนัก = The royal palaces and halls ระพีพรรณ ใจภักดี 2547 1 แสงแดดเพ่ือนเด็ก

3556 วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง นิดดา หงษ์วิวัฒน์ 2547 1 แสงแดดเพ่ือนเด็ก

3557 เวียดนาม ศุภลักษณ์ สนธิชัย 2547 1 อทิตตา

3558 ศัพทานุกรมหมวดอาหารการกิน (เยอรมัน-ไทย) ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ. 2547 1 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

3559 ศัพทานุกรมอาหารริมทางย่านเยาวราช ธีระพันธ์ ล. ทองค า 2547 1 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

3560 ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. 2547 1 มติชน

3561 ศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ ด ารงศักด์ิ นิรันต์ 2547 2 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

3562 ศิลปะถ้ าเขาสามร้อยยอด พยุง วงษ์น้อย 2547 1 กรมศิลปากร

3563 ศิลปะสมัยลพบุรี สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. 2547 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร

3564 ศิลปะหลังสมัยใหม่ วิรุณ ต้ังเจริญ 2547 2 สันติศิริการพิมพ์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3565 สนทนาจีนกลางยุคใหม่ เส่ียว อานต้า 2547 2 ทฤษฎี

3566 สนุกกับนก รุ่งโรจน์ จุกมงคล 2547 1 สารคดี

3567 สนุกสนทนาจีนกลางเพ่ือการบริการ - 2547 4 ทฤษฎี

3568 สบาย ๆ สไตล์จีนกลาง วิชัย แซ่หาน 2547 1 ทฤษฎี

3569 สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท สุนิสา ม่ันคง 2547 1 ส านักโบราณคดี กรมศิลปากร

3570 สมุดภาพรัชกาลท่ี 4 พิพัฒน์ พงศ์รพีพร 2547 1 พิพิธภัณฑ์ภาพมุมกว้าง กรุงเทพฯ

3571 สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม วรานุช สุทธิจันทรนภา 2547 2 แพนสยาม

3572 สมุนไพรบ าบัด ตามสไตล์สปา นารี ย่ิงเจริญ. 2547 1 วันชนะ

3573 สร้างความร่ ารวยด้วยอาหาร OTOP อุบล ดีสวัสด์ิ. 2547 2 เพชรการเรือน

3574 สัญลักษณ์สะกดเสียง วีระชาติ วงศ์สัจจา 2547 1 ทฤษฎี

3575 สัมผัสเมืองไทย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2547 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

3576 สารานุกรมผัก ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ 2547 1 แสงแดด

3577 สิกขิม : มนตรา...หิมาลัย กาญจนา หงษ์ทอง 2547 1 ร่วมด้วยช่วยกัน

3578 สิบคนยลเมืองจีน นวพร เรืองสกุล 2547 3 พิมพ์ดี

3579 สิบยอดอาหารไทยในต่างแดน ศรีสมร คงพันธ์ุ. 2547 1 แสงแดด

3580 สุขภาพแบบบูรณาการ ประสานศาสตร์ พุทธ เต๋า โยคะ จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์, บรรณาธิการ 2547 4 สถาบันวีถีทรรศน์

3581 เสน่หาสถาปัตย์สวิส เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์. 2547 1 สารคดี

3582 แสงใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 2547 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

3583 หมอนหน้าจก ของแม่แจ๋ม - 2547 1 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

3584 หมึกแดงไกด์ ศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์, ม.ล. 2547 1 แมคแดง ดอท คอม

3585 หลงศิลป์ในถ่ินแขก ชนาธิป ชัยยะ 2547 1 คนวันศุกร์

3586 หลงศิลป์ในถ่ินผู้ดี ชนาธิป ชัยยะ 2547 1 คนวันศุกร์
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3587 หลักการประกอบอาหาร อบเชย วงศ์ทอง. 2547 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3588 หัดพูดภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจและการท่องเท่ียว Victor A. 2547 2 อานันท

3589 หัวหิน-ชะอ า พรชัย ไวศยสกุลกิจ 2547 2 แพนสยาม

3590 เหลาในบ้านเรา. 3 : สูตรลับมังกรทอง ด ารงค์ จันทร์เจ้าฉาย. 2547 1 ดีเอ็มจี

3591 ไหว้พระธาตุเจดีย์ตามปีเกิด วิไลรัตน์ ยังรอต 2547 1 มิวเซียมเพรส

3592 ไหว้พระศักด์ิสิทธ์ิ 9 สถานท่ีมงคล ว.วิชญา.                                                                                           2547 1 บ้านมงคล

3593 อังกฤษธุรกิจในองค์กร ลินดา มอสเนอร์ 2547 3 รวมสาส์น (1977)

3594 อัตสารคดีส่ีแผ่นดินอ่ืน : บ้านนอกไปเมืองนอก สวีเดน ศรีดาวเรือง 2547 2 วสี ครีเอช่ัน

3595 อัมสเตอร์ดัมเพ่ือนและจักรยานท่ีขโมยมา กรกฎ พัลลภรักษา 2547 1 วงกลม

3596 อาหารจีนขายดี พลศรี คชาชีวะ. 2547 1 แม่บ้านทันสมัย

3597 อาหารไทย พงษ์ศักด์ิ ทรงพระนาม. 2547 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3598 อินเดีย ศุภลักษณ์ สนธิชัย 2547 1 อทิตตา

3599 อินโดนีเซีย ศุภลักษณ์ สนธิชัย 2547 1 อทิตตา

3600 อินโดนีเซียศึกษา - 2547 1 ศูนย์อินโดนีเซียศึกษา มหาวิทยาลัยฯ

3601 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเบ้ืองต้น พรสวรรค์ มโนพัฒนะ 2547 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3602 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3603 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3604 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3605 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3606 เอกสารค าสอนวิชาการตลาดบริการ. MK 4573 เมตตา ภู่ตระกูล. 2547 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3607 เอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะการฟังภาษาจีน. 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3608 500 ค าคุณศัพท์ท่ีใช้บ่อย วีระชาติ วงศ์สัจจา 2546 5 ทฤษฎี
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3609 Easy English at work สุกัญญา อัศวสุนทรา 2546 1 เอส.พี.ซี. พร้ินต้ิง

3610 Kitchen confidential บอร์เดน, แอนโทน่ี.                                                                             2546 1 มติชน

3611 Service marketing สมวงศ์ พงศ์สถาพร. 2546 1 นัทรีพับลิ

3612 The magic of spa นิตยสารแพรว 2546 1 อมรินทร์พร้ินต้ิง

3613 กฎหมายเก่ียวกับการท่องเท่ียว สงวน สุทธิเสิศอรุณ 2546 4 ทิพยวิสุทธ์ิ

3614 กรีซ ศุภลักษณ์ สนธิชัย.                                                                             2546 1 อทิตตา

3615 กาญจนบุรี สยาม เล้าเจริญ.                                                                                 2546 1 พี เอส พี

3616 การจัดท ามาตรฐานโรงแรมไทยเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการ... - 2546 1 -

3617 การจัดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. 2546 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3618 การจัดประชุมวิชาการเร่ืองศิลปวัฒนธรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า...            การจัดประชุมวิชาการเร่ืองศิลปวัฒน… 2546 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3619 การตลาดบริการ เลิฟล็อก, คริสโตเฟอร์ เอช. 2546 6 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินไดไชน่า

3620 การตลาดบริการ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. 2546 5 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3621 การท่องเท่ียวโดยชุมชน : แนวคิดและประสบการณ์พ้ืนท่ีภาคเหนือ                   สินธ์ุ สโรบล ... [และคนอ่ืนๆ] 2546 4 ส านักงานกองทุนการวิจัย (สกว.)

3622 การท าข้าวหมากและสาโทไบโอเทคพ้ืนบ้านไทย วรายุ ล้ีประเสริฐ 2546 1 สุวีริยาสาส์น

3623 การปฏิบัติงานและการจัดการส่วนหน้าของโรงแรม ปิยพรรณ กล่ันกล่ิน 2546 1 โอเดียนสโตร์

3624 การรักษาเอกลักษณ์และสร้างภูมิต้านทานให้ชุมชนเกาะช้างเพ่ือรองรับการเปล่ียน...         มหาวิทยาลัยบูรพา 2546 1 มหาวิทยาลัยบูรพา

3625 การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีมีต่อการท่องเท่ียวใน... จีระพรรณ แก่นศึกษา. 2546 2 -

3626 การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคต่ิมซ าในกรุงเทพมหานคร ประภาเพ็ญ กล้วยไม้. 2546 2 -

3627 การส่ือสารเพ่ือธุรกิจ ชัชนิต มุสิกไชย 2546 1 นัท รีพับลิค

3628 การเสด็จประพาสยุโรปคร้ังท่ี 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ…. Chulalongkorn, King of Siam, … 2546 1 ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

3629 กินตามแม่ กระทรวงสาธารณสุข 2546 2 บริษัท 21 เซ็นจูร่ี

3630 กินตามแม่ กระทรวงสาธารณสุข 2546 1 บริษัท 21 เซ็นจูร่ี
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3631 กินอร่อยตามรอยถนัดศรี. เล่ม 2 ถนัดศรี สวัสดิวัตน์, ม.ร.ว. 2546 2 ครัวบ้านและสวน

3632 เกาะช้างหมู่เกาะทะเลตราด บุญฤทธ์ิ ไตรสุธรรมพร 2546 1 พี เอส พี

3633 แกะผัก        ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, บรรณาธิการ 2546 1 แสงแดด

3634 แกะสลักวิจิตร ด ารงศักด์ิ นิรันต์.                                                                                2546 3 โอเดียนสโตร์

3635 ไกลดวงตาใกล้ใจ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์.                                                                          2546 1 ฤดูร้อน

3636 ขอบฟ้าท่ีตาเห็น จักรภพ เพ็ญแข.                                                                                2546 1 ดี เอ็ม จี

3637 เขตทหารน่าเท่ียว : แหล่งท่องเท่ียวท่ัวไทยในเขตทหารพร้อมสรรพทุกเหล่าทัพ...               ศุภโชค นิจสุนกิจ.                                                                               2546 3 น้ าฝน

3638 คนเล้ียงม้า ธีรภาพ โลหิตกุล.                                                                               2546 2 มติชน

3639 คนวังอ้อเติมไฟการท่องเท่ียว : เปิดต านานทุนชีวิต...ผืนป่าและสายน้ า                      กชกร ชิณะวงศ์, บรรณาธิการ 2546 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

3640 ครบเคร่ืองเร่ืองอร่อย ผุสชา โทณะวณิก. 2546 1 ครัวบ้านและสวน

3641 ครัว ครม. วิษณุ เครืองาม. 2546 1 มติชน

3642 ครัว ครม. วิษณุ เครืองาม. 2546 1 มติชน

3643 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการออกเสียงภาษาจีนกลางแบบรวบรัดตามวิธีของ Hanyu Pinyin เหว่ยหมิน, หวัง 2546 2 รวมสาส์น (1977)

3644 ความหมายพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ ศรีศักร วัลลิโภดม.                                                                              2546 1 เมืองโบราณ

3645 ค าเฉลยและคู่มือฝึกสนทนาของ"ภาษาจีนระดับต้น. 1 และ 2 เหยิน จ่ิงเหวิน 2546 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3646 ค าอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจท่ีใช้ท่ัวไปในภาษาอังกฤษ สฤษดิคุณ กิติยากร, ม.ร.ว. 2546 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3647 คู่มือการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน พจนา สวนศรี.                                                                                    2546 2 โครงการท่องเท่ียวเพ่ือชีวิตและธรรมชาติ

3648 คู่มือการใช้ศัพท์ภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันฯ 2546 3 ศูนย์จีนศึกษา

3649 คู่มือเดินทางไทย-จีน เส่ียว อานต้า 2546 2 ทฤษฎี

3650 คู่มือท่องเท่ียว : เกาะช้าง สายลมตะวันออก.                                                                               2546 1 น้ าฝน

3651 คู่มือท่องเท่ียว : เกาะเสม็ด สายลมตะวันออก.                                                                               2546 2 น้ าฝน

3652 คู่มือธรรมชาติสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมในประเทศไทย พาร์, จอห์น.                                                                                      2546 2 สารคดี
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3653 คู่มือนักชอป : จะซ้ือซะอย่าง (พิมพ์คร้ังท่ี 1) ณัฐชยา ราทิกุลกรลักษณ์ 2546 1 สารคดี

3654 คู่มือนักชอป : จะซ้ือซะอย่าง (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ณัฐชยา ราทิกุลกรลักษณ์.                                                                    2546 1 สารคดี

3655 คู่มือนักเดินทางฉบับพกพาไต้หวัน ศุภลักษณ์ สนธิชัย.                                                                             2546 2 อทิตตา

3656 คู่มือนักเดินทางฉบับพกพาฟินแลนด์ ศุภลักษณ์ สนธิชัย.                                                                             2546 1 อทิตตา

3657 คู่มือนักเดินทางฉบับพกพาโมร็อกโก ศุภลักษณ์ สนธิชัย.                                                                             2546 1 อทิตตา

3658 คู่มือนักเดินทางฉบับพกพาฮ่องกง                     - 2546 1 อทิตตา

3659 คู่มือนักเดินทางนอร์เวย์ ประไพ คริสทอฟเฟอร์เสน.                                                                   2546 1 อทิตตา

3660 คู่มือนักเดินทางแอฟริกาใต้                                                                   - 2546 1 อทิตตา

3661 คู่มือฝึกพูดภาษาอังกฤษ : เรียนเองก็เก่งได้ ปิยะนาฏ คาร์เตอร์ 2546 1 คนท าหนังสือ

3662 คู่มือและเคล็ดลับการเดินทางไปญ่ีปุ่น สมบูรณ์แบบส าหรับนักธุรกิจ นักทัศนาจร                      พงษ์ศักด์ิ สุวรรณพิพัฒน์.                                                                    2546 1 ภูมิปัญญา

3663 เคร่ืองด่ืม & เบเกอร่ี - 2546 1 Editor 1999

3664 เคล็ดลับคู่ครัว. เล่ม 1 สุทธิชัย ปทุมล่องทอง 2546 1 บุ๊คแบงก์

3665 แคนาดา ศรีภูมิ อัครมาส, บรรณาธิการฯ 2546 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

3666 โครงการวางแผนผังการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ : รายงานการศึกษา... ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการฯ 2546 7 ส านักงาน

3667 ใครๆ ก็อยากมีร้านกาแฟ ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง. 2546 1 วิริยะ

3668 ใครๆ ก็อยากมีร้านกาแฟ ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง. 2546 1 วิริยะ

3669 งานแกะสลัก ชมพูนุท คงสืบชาติ 2546 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

3670 งานวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเท่ียวต่อการจัดโฮมสเตย์ในประเทศ รัตนาภรณ์ มหาศรานนท์ 2546 1 ส านักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎฯ

3671 งานสลักผักผลไม้ นิดดา พงษ์วิวัฒน์.                                                                              2546 1 แสงแดด

3672 จดหมายเหตุวังไกลกังวล สมัยรัชกาลท่ี 7 กรรณิการ์ ตันประเสริฐ 2546 4 มติชน

3673 จะไปให้ไกลถึงไหนกัน : ความเรียบและเร่ืองราวว่าด้วยการเดินทาง      สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ 2546 1 พิมพ์ค า

3674 จุ๊กจ๊ิกจอจีน. เล่ม 1 : คู่มือส าหรับผู้เรียนและผู้สอนภาษาจีนทุกระดับเพ่ือเสริม... เหยิน จ่ิงเหวิน 2546 2 สุดสัปดาห์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3675 ชาวลาวทางตอนเหนือของประเทศสยาม. ตอนท่ี 2 เคอร์ติส, ลิลเลียน จอห์นสัน.                                                                 2546 2 กรมศิลปากร

3676 ชีวิตบนฟ้า : กว่าจะได้มาเป็นแอร์-สจ๊วต ปิโย จันทราภรณ์ 2546 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

3677 ช่ือบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.                                                                            2546 2 มติชน

3678 ชุมนุมมังกรซ่อนพยัคฆ์แห่งอาณาจักรบันเทิง ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์ 2546 1 อักษรโสภณ

3679 ชุมพร รุ่งโรจน์ จุกมงคล.                                                                               2546 1 สารคดี

3680 แชงกรีลา : มนตร์ขลังสุดขอบโลก กาญจนา หงษ์ทอง.                                                                             2546 1 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป

3681 ญ่ีปุ่น - 2546 1 อทิตตา

3682 ดวงตาแห่งทิเบต ทาริง, รินเชน เดิลมา 2546 2 วิริยะ

3683 เดินถนนชมย่านเก่า สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ 2546 1 สารคดี

3684 ต้นแบบจดหมายธุรกิจ ประไพศรี สงวนวงศ์ 2546 2 บุ๊คส์แอนด์แม๊กกาซีน ดิสทริบิวเตอร์

3685 ต้นไม้และค าขวัญประจ า 76 จังหวัด ทักษิณ ปัญญาไทย.                                                                            2546 1 วันเวิลด์

3686 ตระเวนเท่ียวตะลุยกิน โอภาส โพธิแพทย์.                                                                             2546 1 มติชน

3687 ตรัง กฤษกร วงค์กรวุฒิ.                                                                             2546 1 สารคดี

3688 ตะวันออกท่ีรัก สุภัทร สวัสดิรักษ์ 2546 1 เพ่ือนดี

3689 ตักสิลามหาสารคาม : สะดืออีสาน กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. 2546 5 กรมวิชาการ

3690 ต่างจิต ต่างใจ จะเอาอย่างไรกับคนต่างชาติ พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ 2546 1 สุดสัปดาห์ส านักพิมพ์

3691 ถ่ินฐานบ้านช่อง เอนก นาวิกมูล.                                                                                  2546 4 พิมพ์ค า

3692 ท่องเท่ียว 76 จังหวัด - 2546 1 โอม อนิเมช่ัน

3693 ท่องเท่ียวเกษตรท่ัวถ่ินไทย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 2546 2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

3694 ทองศรีสัชนาลัย : ล้ าค่ามรดกแผ่นดิ ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน์. 2546 1 ที เจ เจ

3695 ท่องอินโดจีน ลาว กัมพูชา เวียดนาม ปริยา รัตนโยธา.                                                                                 2546 1 เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป

3696 ท่ัวแคว้นแดนอีสาน พันธลักษณ์.                                                                                      2546 1 อับฟ่า พับลิชช่ิง
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3697 ทิเบต : ขอบฟ้าท่ีสูญหายไป กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์.                                                                  2546 1 แสงพระอาทิตย์

3698 ทุ่งโล่งและดงทึบ น้อย อินทนนท์. 2546 2 กระท่อม ป.ล.

3699 เท่ียว 100 พิพิธภัณฑ์ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เยาวนุช เวศร์ภาดา, บรรณาธิการ 2546 3 แปลน รีดเดอร์ส

3700 เท่ียวนอกแผนเท่ียว อัลฟา.                                                                                             2546 2 วงกลม

3701 เท่ียวรอบโลกชุดดินแดนในฝันสแกนดิเนเวีย                                             - 2546 1 อทิตตา

3702 เท่ียวรอบโลกชุดดินแดนในฝันสาธารณรัฐประชาชนจีน                               - 2546 2 อทิตตา

3703 เท่ียววัดชมวังเมืองพิษณุโลก หวน พินธุพันธ์ 2546 2 สาระดี

3704 เท่ียวอเมริกาตะวันตกและฮาวาย หมอประวิตร.                                                                                     2546 1 อทิตตา

3705 ธุรกิจท่ีพักแรมแบบประหยัด สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางฯ 2546 1 สถาบันฯ

3706 ธุรกิจรับจัดดอกไม้สด สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางฯ 2546 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3707 นมัสเต เนปาล ต้นกล้า นัยนา 2546 1 มติชน

3708 นโยบายระบบอาหารไทย : ได้เวลาช่วยรัฐสร้างยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานสนับสนุนการพัฒนาฯ 2546 4 ซีทรู มีเดีย

3709 น่านน้ าตะวันออก พันธลักษณ์.                                                                                      2546 1 อัลฟ่า พับลิชช่ิง

3710 น่ารู้เร่ืองไวน์ นิธิยา รัตนาปนนท์ 2546 1 โอเดียนสโตร์

3711 น าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี ราตรี บัวประดิษฐ์ 2546 2 กรมศิลปากร

3712 น าชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร 2546 1 กรมศิลปากร

3713 น าชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ก าแพงเพชร อนันต์ ชูโชติ 2546 3 กรมศิลปากร

3714 น าเท่ียว 3 เมืองมรดกโลก อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์ 2546 4 เมืองโบราณ

3715 น าเท่ียว 7 ปราสาทหินแห่งอีสานใต้ อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์ 2546 4 เมืองโบราณ

3716 น าเท่ียวเมืองโบราณ - 2546 2 วิริยะธุรกิจ

3717 น าเท่ียวเมืองโบราณ (ส าหรับนักเรียน) - 2546 1 เมืองโบราณ

3718 เนเธอร์แลนด์ จงจิต อรรถยุกติ, บรรณาธิการ 2546 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3719 บุญบ้ังไฟยโสธร : ประเพณีขอฝนท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในภาคอีสาน    ยูร กมลเสรีรัตน์.                                                                                 2546 3 ที เจ เจ

3720 แบกเป้ท่องมังกรแห่งเวียดนาม อาศิส จิตรไกรสร.                                                                               2546 1 ด่านสุทธาการพิมพ์

3721 แบบฝึกเรียนภาษาจีนกลางชุด"คติพจน์นิทานจีน" วีระชาติ วงศ์สัจจา 2546 10 ทฤษฎี

3722 ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ศรัญยา วรากุลวิทย์. 2546 5 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตฯ

3723 ประวัติเมืองพระนครของขอม จิโต, มาดแลน 2546 3 มติชน

3724 ประวัติศาสตร์ไทย 76 จังหวัด เกียรติประวัติ ธนรัฐลือสกล.                                                                  2546 2 วันเวิลด์

3725 ปราสาทหินในถ่ินอีสาน ศิริศักด์ิ คุ้มรักษา 2546 2 แปลน รีดเดอร์ส

3726 ปลายรุ้งท่ีสิมิลัน บัญชร ชวาลศิลป์.                                                                               2546 3 มติชน

3727 ป่ันทวนลม ยรรยง เจริญพงศ์.                                                                              2546 2 ประพันธ์สาส์น

3728 เปิดฟ้ารัสเซีย นิติภูมิ นวรัตน์.                                                                                   2546 1 ภูมิรัตน์

3729 เปิดฟ้าศรีลังกา นิติภูมิ นวรัตน์.                                                                                   2546 1 ภูมิรัตน์

3730 เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 17 นิติภูมิ นวรัตน์.                                                                                   2546 1 นิติภูมิ

3731 เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 18 นิติภูมิ นวรัตน์.                                                                                   2546 1 นิติภูมิ

3732 เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 19 นิติภูมิ นวรัตน์.                                                                                   2546 1 นิติภูมิ

3733 เปิดม่านมะละกา แดนแสนสวยตรึงตาตรึงใจ ไพโรจน์ บุญผูก.                                                                                 2546 1 สายธาร

3734 แปลง 'ก๋ึน' เป็น 'ตังค์' : สูตรส าเร็จแฟรนไชส์อาหารและเคร่ืองด่ืม เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม. 2546 1 มติชน

3735 ไปเป็นนกขม้ินถ่ินจิงโจ้ หนูเล็ก 2546 1 อทิตตา

3736 ผจญภัยแดนสัตว์ป่า วีระ นุตยกุล 2546 1 สารคดี

3737 ผจญภัยไร้พรมแดน วีระ นุตยกุล 2546 1 บริษัท พาโนราม่า อินเตอร์เนช่ันแนล

3738 ผักชีใบหอมโหระพาสะระแหน่ สีมน. 2546 1 วิริยะ

3739 ผักพ้ืนบ้านอาหารสุขภาพ : ต ารับกับข้าวรสไทย ท าง่าย อร่อยล้ิน - 2546 1 แสงแดด

3740 ผีตาโขน : มรดกแผ่นดินศรีสองรัก ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน์.                                                                      2546 3 ที เจ เจ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3741 แผนการท่องเท่ียว ปี ... การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.                                                              2546 2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

3742 แผนท่ีทางหลวงประเทศไทย สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย. 2546 2 สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

3743 แผนท่ีภูมิศาสตร์ ทองใบ แตงน้อย.                                                                               2546 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

3744 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย พ.ศ.2545-2549             - 2546 11 ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ 

3745 พม่า - 2546 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

3746 พระธาตุดอยสุเทพ : มรดกไทยล้านนา ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน์. 2546 1 ที เจ เจ

3747 พฤกษาประดิษฐ์ชุดดอกไม้ใบบาง ขวัญใจ พฤกษประภัสสร 2546 1 สุขภาพใจ

3748 พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สปาเพ่ือบ าบัดของพนักงานบริษัทฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร กนกภรณ์ รัตนจารุวงศ์. 2546 3 -

3749 พุทธศิลป์ในดินแดนภาคใต้ วิไลรัตน์ ยังรอต 2546 2 แปลน รีดเดอร์ส

3750 พูดจีนกลาง : คู่มือเดินทางฉบับเรียนเร็ว เส่ียว อานต้า 2546 1 ทฤษฎี

3751 พูดผิดพูดใหม่ ชัชนิต มุสิกไชย 2546 1 นัท รีพับลิค

3752 พูดอังกฤษประสาธุรกิจ เศรษฐวิทย์ 2546 3 โรงพิมพ์เม็ดทราย

3753 เพชรบุรี วิลาวัณย์ ฤดีศานต์.                                                                             2546 1 สารคดี

3754 ภาคกลาง บุรีรัตน์ สามัตถิยะ.                                                                              2546 2 ไทยวัฒนาพานิช

3755 ภาษาจีน. 1 2201-3801 : ฉบับตัวย่อ จงพวง มณีวัฒนา 2546 1 21 เซ็นจูร่ี เอ็ดดูเคช่ัน

3756 ภาษาจีนกลางระดับต้น. (1) เหว่ยหมิน, หวัง 2546 4 รวมสาส์น (1977)

3757 ภาษาจีนกลางเรียนด้วยตนเอง ค าอ่านเสียงจีนกลางแบบมาตรฐานมีท้ังภาษา... ชิวซ่ิวเหรียญ 2546 1 ศรีบุญอุตสาหกรรมการพิมพ์

3758 ภาษาจีนธุรกิจ (ส าหรับผู้เรียนชาวไทย) ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 2546 2 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

3759 ภาษาจีนหลักสูตรเร่งรัด ฉ่ีเสียน, เจ่ียน 2546 1 บุ๊ค พอยท์

3760 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานบริษัท หน่วยงานธุรกิจท่ีต้องติดต่อกับชาวต่าง ... แฮมป์เดน, เทด 2546 1 สารสาร มาร์เก็ตต้ิง

3761 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว วรรณา วงษ์วานิช.                                                                               2546 3 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3762 มหัศจรรย์เมืองไทยในอดีต เทพชู ทับทอง.                                                                                  2546 1 สุวีริยาสาส์น
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3763 มหาอ านาจฟาสต์ฟู้ด ชลอสเซอร์, อีริก 2546 2 ดอกหญ้า 2000

3764 มองโลกผ่านเลนส์ : ภาพยอดเย่ียมจากเนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก - 2546 1 เนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก

3765 มะจิซึคึริ การปลุกชุมชนในญ่ีปุ่น : แนวความคิดและแนวทางปฏิบัติ - 2546 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3766 มุมมองใหม่เมืองไทย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2546 8 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

3767 เมืองประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย ศิริศักด์ิ คุ้มรักษา 2546 4 แปลน รีดเดอร์ส

3768 เมืองพระนคร นครวัด นครธม เซเดส์, ยอร์ช.                                                                                   2546 2 มติชน

3769 ย่านเก่าในกรุงเทพฯ. เล่ม 2 ปราณี กล่ าส้ม 2546 1 เมืองโบราณ

3770 ย่ าต๊อกท่ัวกรุงเทพฯ น. ณ ปากน้ า.                                                                                    2546 1 เมืองโบราณ

3771 รอบรู้ไอที เล่ม 2 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และฯ                            2546 2 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และฯ

3772 ร้อยแปด [ท่ี] กรุงเทพฯ ส. พลายน้อย.                                                                                   2546 3 สารคดี

3773 รอยอดีตท่ีป้อมพระจุลจอม จิราภรณ์ เช้ือไทย 2546 3 ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองทัพเรือ

3774 รายงานการวิจัยเร่ืองลักษณะการใช้จ่ายเงินเพ่ือซ้ือผลิตภัณฑ์และความต้องการใช้… - 2546 1 -

3775 รายงานวิจัยเร่ืองธุรกิจท่องเท่ียวชายแดนไทย-มาเลเซีย อาธิ ครูศากยวงศ์.                                                                               2546 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

3776 ร าลึกรัตนโกสินทร์ 222 ปี เนช่ันพับลิเคช่ัน 2546 1 เนช่ันพับลิเคช่ัน

3777 รู้เร่ืองเมืองไทย พันธลักษณ์.                                                                                      2546 1 บ้านหนังสือ 19

3778 เรียนพินอิน ก่อศักด์ิ ธรรมเจริญกิจ. 2546 1 จีนสยาม

3779 เรียนภาษาจีน (จีนกลาง) พรรณจรี สิริมงคลกุล 2546 1 โรงพิมพ์สหมิตรพร้ินต้ิง

3780 เรียนภาษาจีนกลาง : จากค าศัพท์และประโยคในชีวิตประจ าวัน (พิมพ์คร้ังท่ี 1) นิรามิส เกียรติบุญศรี 2546 5 แสงสว่างเวิลด์เพลส

3781 เรียนภาษาจีนกลาง : จากค าศัพท์และประโยคในชีวิตประจ าวัน (พิมพ์คร้ังท่ี 2) นิรามิส เกียรติบุญศรี 2546 3 แสงสว่างเวิลด์เพลส

3782 เรียนภาษาจีนกลาง : จากค าศัพท์และประโยคในชีวิตประจ าวัน (พิมพ์คร้ังท่ี 3) นิรามิส เกียรติบุญศรี 2546 1 แสงสว่างเวิลด์เพลส

3783 เรียนภาษาจีนให้สนุกด้วยการ์ตูน : รวบรวมค ากริยาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันกว่า... ประภัสสร วศินนิติวงศ์, แปล 2546 1 -

3784 เรียนลัดจีนกลางหลักสูตรข้ันต้น. 1 Ding, Jiefen 2546 3 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3785 เรียนอักษรจีนด้วยภาพ. เล่ม 2 หล่ี เซียน เจ้ิง 2546 1 เสริมภูมิ

3786 เร่ืองเล่ารอบทะเลสาบ ขม้ินศรี. 2546 1 วงกลม

3787 ล่องใต้ พันธลักษณ์.                                                                                      2546 1 อัลฟ่า พับลิชช่ิง

3788 ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง : บันทึกเร่ืองราวและภาพการเดินทางเย่ียม… โอร์ต, ปิแอร์.                                                                                     2546 3 สายธาร

3789 ล าน้ าโขง : ศรัทธา คุณค่าและความทรงจ า บันทึกธรรมยาตรา--รักษาล าน้ าโขง คร้ังท่ี 1 - 2546 1 สุขภาพใจ

3790 ล าปาง จารุภัทร เปล่ียนกล่ิน.                                                                           2546 1 สารคดี

3791 เลย บางมุมท่ีซ่อนเร้น สิทธิชัย สิทธิรัตน์, บรรณาธิการ 2546 3 แว่นแก้ว

3792 เล่าเร่ืองเมืองเวียด นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว 2546 1 วงกลม

3793 เลาะลุ่มน้ าโลหิตเลียบชีวิตไทค าต่ี บุญยงค์ เกศเทศ 2546 1 แม่ค าผาง

3794 วัดในรัตนโกสินทร์ วิไลรัตน์ ยังรอต 2546 2 แปลน รีดเดอร์ส

3795 วัดปรมัยยิกาวาส น. ณ ปากน้ า 2546 1 เมืองโบราณ

3796 วัดพระศรีสรรเพชญ์ เสนอ นิลเดช 2546 1 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

3797 วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร : มรดกศรีนครพิงค์ ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน์ 2546 1 ที เจ เจ

3798 วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา - 2546 1 ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานฯ

3799 วัดและวังในกรุงเก่า ศิริศักด์ิ คุ้มรักษา 2546 2 แปลน รีดเดอร์ส

3800 วิธีประกอบอาหารมังสวิรัติ ภะรตราชสุพิชฯ, พระยา 2546 1 ร.พ.แสวงสุทธิการพิมพ์

3801 ศรีสัชนาลัย โบราณสถานสามสมัย มานพ ถนอมศรี 2546 2 พี พี เวิลด์ มีเดีย

3802 ศัพท์จีนน่ารู้ส าหรับผู้เร่ิมเรียน - 2546 6 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3803 ศัพท์ภาษาจีนกลางในชีวิตประจ าวัน นิรามิส เกียรติบุญศรี 2546 1 แสงสว่างเวิลด์เพลส

3804 ศัพท์ภาษาจีนกลางในชีวิตประจ าวัน นิรามิส เกียรติบุญศรี 2546 2 แสงสว่างเวิลด์เพลส

3805 ศาสนศิลป์บนแผ่นดินล้านนา ศิริศักด์ิ คุ้มรักษา 2546 2 แปลน รีดเดอร์ส

3806 ศิลปกรรมวัดราชาธิวาส จารุณี อินเฉิดฉาย.                                                                              2546 1 ศิวัฒน์ การพิมพ์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3807 ศิลปะการแกะสลักน้ าแข็ง เศรษฐมันต์ กาญจนกุล 2546 1 เศรษฐศิลป์

3808 ศิลปะการต้อนรับท่ีประทับใจ สมชาติ กิจยรรยง 2546 2 ธรรกมลการพิมพ์

3809 ศิลปะการผูกผ้า ฉัตต์ปทุม. 2546 1 สุขภาพใจ

3810 สงขลา จารุภัทร เปล่ียนกล่ิน.                                                                           2546 1 สารคดี

3811 สนทนาภาษาจีน การุณย์, หล่ี 2546 7 สายธาร

3812 สนทนาภาษาจีนกลาง. 1 กิตติ พรพิมลวัฒน์ 2546 3 พู่กันจีน

3813 สนทนาภาษาจีนกลางเพ่ือธุรกิจการค้า การุณย์, หล่ี 2546 2 ทฤษฎี

3814 สนทนาภาษาอังกฤษท่องเท่ียวท่ัวไทย สุวัจนี พาแรงคิโอ 2546 2 เจ.บี. พับลิชช่ิง

3815 สปา ไอ ดู : หนังสือคู่มือการท าธุรกิจสปาท่ีให้คุณรู้จักธุรกิจสปาอย่างละเอียด จรินพร ตันติกิจศิริวงศ์ 2546 1 Busy-Day

3816 สเปน ศุภลักษณ์ สนธิชัย.                                                                             2546 1 อทิตตา

3817 สมุยท่ีรัก กวี รังสิวรารักษ์.                                                                                 2546 1 ธารบัวแก้ว

3818 สร้างเครือข่าย Home networking ภายในบ้านและส านักงาน อ านาจ มีมงคล.                                                                                  2546 2 อินโฟเพรส

3819 สลักผลไม้                                                                                         - 2546 1 แสงแดด

3820 สวีเดน      - 2546 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

3821 ส่องเขมรตระเวนกัมพูเจีย สัจภูมิ ละออ.                                                                                     2546 1 เนช่ันบุ๊คส์ อินเตอร์เนช่ันแนล

3822 สังคโลก : มรดกศิลป์ดินสุโขทัย ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน์. 2546 1 ด่านสุทธาการพิมพ์

3823 สารพันเคร่ืองสดชุดบัวไทยกับใบตอง ขวัญใจ พฤกษประภัสสร 2546 1 สุขภาพใจ

3824 สาระน่ารู้เก่ียวกับเกาหลี จินดา จ าเริญ, บรรณาธิการ 2546 1 สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา

3825 สารัตถะป้ันแต่งชุดดอกกล้วยไม้. เล่ม 1 ขวัญใจ พฤกษประภัสสร 2546 1 สุขภาพใจ

3826 สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ุ : ผู้ไทย สมใจ ด ารงสกุล. 2546 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือฯ

3827 ส านวนอังกฤษส าหรับการโต้ตอบธุรกิจทางแฟกซ์และอีเมล ล าดวน จาดใจดี 2546 2 ไทยเจริญการพิมพ์

3828 สิกขิมแดนมหัศจรรย์ดาร์จีล่ิงแดนประทับใจ พระมหาถนัด อตถจารี.                                                                        2546 1 ทิพย์นลินการพิมพ์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3829 สุโขทัย : อุทยานประวัติศาสตร์ มรดกโลก มานพ ถนอมศรี 2546 2 พี พี เวิลด์ มีเดีย

3830 สูตรส าเร็จพิชิตความจน เชษฐา ใจใส 2546 1 สุขภาพใจ

3831 เส้นทางเท่ียวไทย 14 จังหวัด ภาคใต้ กรกฎ.                                                                                              2546 1 ธารบัวแก้ว

3832 เสน่ห์ร้านเก่า ธนาทิพ ฉัตรภูติ 2546 2 เวลาดี

3833 เสน่หาปารีส แจ๊ค-จารุเกียรติ สุขเสง่ียม.                                                                   2546 1 อทิตตา

3834 แสนสุขเสมอในโปรวองซ์ เมล์, ปีเตอร์.                                                                                      2546 1 มติชน

3835 หน้าต่างสู่โลกกว้างเนปาล - 2546 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

3836 หลักการมัคคุเทศก์ ฉันทัช วรรณถนอม.                                                                            2546 5 สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา

3837 หอเจ๊ียะเยาวราช หนู-จุ่น. 2546 2 สารคดี

3838 หอมระเหย...ศาสตร์แห่งการบ าบัด จ ารัส เซ็นนิล. 2546 2 มรดกสยาม

3839 เหลาในบ้านเรา. 2 : เพ่ือสุขภาพกายและใจ ด ารงค์ จันทร์เจ้าฉาย. 2546 1 ดีเอ็มจี

3840 ไหว้พระขอพร 99 วัด                                                                          - 2546 1 วันเวิลด์

3841 อยุธยา : Discovering Ayutthaya ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ 2546 2 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

3842 อยุธยามรดกโลก บุญฤทธ์ิ ไตรสุธรรมพร.                                                                        2546 2 พี เอส พี

3843 อยุธยายศย่ิงฟ้า : ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม สุจิตต์ วงษ์เทศ.                                                                                  2546 1 มติชน

3844 อร่อยท่ัวไทยไปกับ ปตท. โอภาส โพธิแพทย์ 2546 1 ปตท.

3845 อาหารการเรือน "โอชารสปฐพี" ท่ีสวนดุสิต สถาบันราชภัฎสวนดุสิต. กองฯ 2546 2 โรงพิมพ์เดือนตุลา

3846 อาหารท้องถ่ินไทย-ภาคกลาง สุวัฒนา เลียบวัน 2546 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

3847 อาหารไทย : ความเป็นไทใครคุกคาม ส านักงานสนับสนุนการพัฒนายุทธฯ 2546 4 ซีทรู มีเดีย

3848 อาหารไทยบนโต๊ะฝร่ัง สีมน. 2546 1 วิริยะ

3849 อาหารพ้ืนบ้านเพ่ือสุขภาพ ยุวดี จอมพิทักษ์. 2546 1 คุณพ่อ

3850 อินเดีย : ไม่ไปไม่เช่ือ วิโรจน์ ถิรคุณ.                                                                                    2546 1 โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮ้าส์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3851 อิเล็กทรอนิกส์ จิรยุทธ์ มหัทธนกุล.                                                                             2546 1 ท้อป

3852 อียิปต์ : บันทึกฝันจากรอยทราย ภูวดี ตู้จินดา.                                                                                      2546 2 แสงพระอาทิตย์

3853 อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร - 2546 1 ด่านสุทธาการพิมพ์

3854 อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง - 2546 1 ที เจ เจ

3855 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี - 2546 1 ที เจ เจ

3856 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา - 2546 1 ที เจ เจ

3857 อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จรรยา มาณะวิท 2546 1 กรมศิลปากร

3858 อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย - 2546 1 ที เจ เจ

3859 อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - 2546 1 ด่านสุทธาการพิมพ์

3860 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ - 2546 1 ที เจ เจ

3861 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ - 2546 1 ที เจ เจ

3862 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - 2546 1 ด่านสุทธาการพิมพ์

3863 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - 2546 1 ที เจ เจ

3864 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อนิตา ศรัทธาไพร.                                                                              2546 1 สารคดี

3865 เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3866 เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3867 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจการจัดนิทรรศการ. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3868 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจการจัดนิทรรศการ. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3869 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจการจัดประชุม. หน่วยท่ี 1-7                   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3870 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจการจัดประชุม. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3871 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3872 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3873 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3874 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ. หน่วยท่ี 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3875 เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3876 เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3877 เอกสารการสอนชุดวิชาทรัพยากรการท่องเท่ียวของไทย. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3878 เอกสารการสอนชุดวิชาทรัพยากรการท่องเท่ียวของไทย. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3879 เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3880 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3881 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3882 เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3883 เอกสารชุดฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรการจัดการการท่องเท่ียวชุมชนอย่างย่ังยืน              กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 2546 5 -

3884 เอเชียบูรพา มัลลิกา พงศ์ปริตร, บรรณาธิการฯ 2546 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

3885 แอ่วเหนือ พันธลักษณ์.                                                                                      2546 1 อับฟ่า พับลิชช่ิง

3886 โอชะกับชาเขียว : กินต้านโรคได้ท้ังเคร่ืองด่ืม ขนมหวาน อาหารว่าง และจานหลัก                         ส านักพิมพ์แสงแดด 2546 1 แสงแดด

3887 10 ปี กลุ่มแพรพรรณ : กว่าจะเป็นธุรกิจชุมชนผ้าทอมือ นันทิยา หุตานุวัตร.                                                                              2545 1 ส านักงานกองทุนเพ่ือสังคม

3888 108 ไอเดีย Camping แบ็กแพ็ก.                                                                                         2545 1 สารคดี

3889 137 อุทยานท่ัวไทย : คู่มือนักเดินทางสู่ธรรมชาติ เพ่ือนักเดินทาง         บรรหาร เลาหะวิไลย.                                                                           2545 1 แก้ววิไล

3890 18 ชุมชนหัตถกรรมภูมิปัญญาโบราณกรุงเทพมหานคร อังคาร.                                                                                             2545 2 บรรณกิจ

3891 76 จังหวัด ประเทศไทย ธรรมรัตน์ ทองเรือง.                                                                            2545 2 ธารบัวแก้ว

3892 E-commerce ในธุรกิจจริงเรียนรู้จากกรณีศึกษาเด่นท่ัวโลก            - 2545 1 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และฯ   

3893 Essays on Thailand ธนพล จาดใจดี.                                                                                  2545 2 ธนพลวิทยาการ

3894 New Coke : super brand under fire Coca-Cola ธนพล พูนศักด์ิอุดมสิน 2545 1 ทิปป้ิง พอยท์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3895 กฎหมายไซเบอร์ ชวลิต อัตถศาสตร์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2545 7 เนช่ันบุ๊คส์

3896 กฎหมายปฏิรูปกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา - 2545 1 สูตรไพศาล

3897 กฐินพระราชทานวัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี  - 2545 8 ไชยาฟิล์ม

3898 กรมพระราชวังบวรสถานมงคลกับงานศิลปกรรมตามแบบพระราชนิยม (ศิลปกรรมสกุล ณัฏฐภัทร จันทวิช 2545 2 กรมศิลปากร

3899 กระบ่ี อัจน พัฒน์พนม ... [และคนอ่ืน ๆ] 2545 2 พี เอส พี

3900 กรีซ สุภมาศ วิราณุรักษ์, บรรณาธิการ 2545 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

3901 กรุงเทพฯ เม่ือวานน้ี กาญจนาคพันธ์ุ.                                                                                  2545 2 สารคดี

3902 กลยุทธ์การตลาดทางอินเทอร์เน็ต สันติ วิริยะรังสฤษฏ์, บรรณาธิการ 2545 1 การเงินธนาคาร

3903 ก่องข้าวลายบ้านไผ่แพะกับภูมิปัญญาชาวเมืองล าปาง วิพุธ วิวรณ์วรรณ.                                                                                2545 5 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

3904 การกระจายและการตลาด ช่องว่างในระบบอาหารไทย ส านักงานสนับสนุนการพัฒนาฯ 2545 11 ส านักงานสนับสนุนการพัฒนายุทธฯ

3905 การขนส่งเพ่ือการท่องเท่ียว สมยศ วัฒนากมลชัย. 2545 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3906 การจัดช่อดอกไม้สด อารยะ ไทยเท่ียง 2545 1 โอเดียนสโตร์

3907 การจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ บุญเยือน นอกสระ 2545 1 โอเดียนสโตร์

3908 การใช้งานอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ าวัน สุรรักษ์ สรรเสริญ.                                                                               2545 1 วิทยบรรณ

3909 การต้อนรับและบริการท่ีเป็นเลิศ สมิต สัชฌุกร 2545 1 สายธาร

3910 การถนอมอาหาร พรพล รมย์นุกูล. 2545 1 โอเดียนสโตร์

3911 การบัญชีโรงแรมระบบบัญชีและการควบคุม ชูศรี เท้ียศิริเพชร. 2545 2 โอ.เอส.พร้ินต้ิงเฮ้าส์

3912 การบูรณะเจดีย์ภูเขาทอง กระทรวงศึกษาธิการ กรมศิลปากร 2545 6 กรมศิลปากร

3913 การปฏิบัติงานและการจัดการส่วนหน้าของโรงแรม ปิยพรรณ กล่ันกล่ิน 2545 1 คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์

3914 การประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเท่ียวและการโรงแรม ชนัญชี ภังคานนท์. 2545 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3915 การพับและจัดดอกบัว กัญญารัตน์ เห็นสว่าง 2545 1 โอเดียนสโตร์

3916 การออกแบบและบริหารฐานข้อมูล ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ านวย.                                                                    2545 1 ดวงกมลสมัย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3917 ก าแพงเมือง ป้อม ประตู สมัยโบราณกรุงศรีอยุธยา จรรยา มาณะวิท, บรรณาธิการ 2545 1 กรมศิลปากร

3918 กิจการร้านอาหารจานเดียว พจณีย์ เหล่าอมตะ. 2545 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

3919 เกาะรัตนโกสินทร์ ดาวรัตน์ ชูทรัพย์ 2545 2 พี เอส พี

3920 เกาะสมุย สุขสวัสด์ิ ล้ิมรุ่งเรือง.                                                                           2545 3 สารคดี

3921 แกะสลักผักผลไม้อย่างง่าย                                                                  นลิน คูอมรพัฒนะ, บรรณาธิการ 2545 2 แสงแดด

3922 ไกลบ้าน. เล่ม 3 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453.2545 1 ไทยร่มเกล้า

3923 ขนมแม่เอ๊ย ส. พลายน้อย 2545 1 สารคดี

3924 ข้างครัว. เล่ม 2 พิชัย วาศนาส่ง. 2545 2 สีดา

3925 ไข่เค็มไชยากับภูมิปัญญาชาวสุราษฎร์ธานี เบญจวรรณ จันทร์พลูหลวง.                                                                  2545 4 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

3926 คลองและท่าเรือจ้างสมัยโบราณกรุงศรีอยุธยา - 2545 1 กรมศิลปากร

3927 ความคิดค านึง เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ               2545 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3928 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายอากาศระหว่างประเทศ ประเสริฐ ป้อมป้องศึก. 2545 1 วิญญูชน

3929 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการออกเสียงภาษาจีนกลางแบบรวบรัดตามวิธีของ Hanyu Pinyin เหว่ยหมิน, หวัง 2545 2 รวมสาส์น

3930 คู่มือกล้วยไม้ สลิล สิทธิสัจจธรรม 2545 2 สารคดี

3931 คู่มือการท่องเท่ียวเกษตรท่องเท่ียว ประเวศ แสงเพชร ... [และคนอ่ืนๆ] 2545 5 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ

3932 คู่มือเดินทางไปต่างประเทศ บุญทิน เทาสิริ 2545 2 สหธรรมิก

3933 คู่มือท่องเท่ียวไชน่าทาวน์เสน่ห์เมืองจ๋ิวท าเลมังกรทอง ประวิทย์ พันธ์ุวิโรจน์ 2545 1 แปลน พร้ินท์ต้ิง

3934 คู่มือเท่ียวท่ัวไทยไปได้ทุกเดือน : คู่มือแนะน าเทศกาลงานประเพณีและสถานท่ี... การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2545 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

3935 คู่มือน าชมปราสาทหินพิมาย นคร ส าเภาทิพย์ 2545 1 เรือนปัญญา

3936 คู่มือศัพท์แยกประเภทไทย-จีน วัน โป หยก 2545 1 ทฤษฎี

3937 คู่มือศัพท์แยกประเภทไทย-จีน (พิมพ์คร้ังท่ี 2) วัน โป หยก 2545 5 ทฤษฎี

3938 เคร่ืองทองลายโบราณกับงานพ้ืนบ้านนครพิงค์ วิพุธ วิวรณ์วรรณ.                                                                                2545 5 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3939 เคร่ืองป้ันดินเผาเกาะเกร็ดและหลากหลายภูมิปัญญาชาวนนทบุรี เพ็ญพร ชไมพรพิพัฒน์.                                                                      2545 5 ไทยวัฒนาพานิช

3940 โครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนา : ปริวรรตและวิเคราะห์เน้ือหา                        สมหมาย เปรมจิตต์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2545 1 โรงพิมพ์ม่ิงเมืองเชียงใหม่

3941 ใครๆ ก็อยากมีร้านเบเกอร่ี ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง 2545 1 วิริยะ

3942 จักสานบ้านเนินน้ าเย็นและงานภูมิปัญญาชาวปากน้ าโพ วิพุธ วิวรณ์วรรณ.                                                                                2545 4 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

3943 เจดีย์ : ความเป็นมาและค าศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย สันติ เล็กสุขุม 2545 4 มติชน

3944 แจแปน แจแปน นวรัตน์ เลขะกุล 2545 1 สารคดี

3945 ชนช้ันน าไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก วิไลเลขา ถาวรธรสาร 2545 1 เมืองโบราณ

3946 ชลบุรี สยาม เล้าเจริญ 2545 2 พี เอส พี

3947 ชุมชนไทในพม่าตอนเหนือ : รัฐฉานตอนใต้ ภาคมัณฑะเลย์ และค าค าต่ีหลวง        - 2545 1 สถาบันไทยคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

3948 เชียงราย สยาม เล้าเจริญ.                                                                                 2545 1 พี เอส พี

3949 เชียงใหม่ (พิมพ์คร้ังท่ี 4)  - 2545 1 สารคดี

3950 ซาราวัค : ดินแดนแสนสวยท่ีสวรรค์ซ่อนเร้น - 2545 2 สายธาร

3951 ดอยสูง ฟ้าใส โชติช่วง นาดอน 2545 1 เรือนปัญญา

3952 ดินแดนถ่ินไทย : ช่ือบ้านนามเมือง กฤษณา สินไชย 2545 2 พิมพ์ค า

3953 เดินข้ามปีท่ีเขมร อภิญญา ตะวันออก. 2545 3 ดอกหญ้า

3954 ตรัง - 2545 2 พี เอส พี

3955 ตรัง สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2545 2 โอเดียนสโตร์

3956 ตราด กฤษกร วงค์กรวุฒิ.                                                                             2545 1 สารคดี

3957 ตราด สยาม เล้าเจริญ.                                                                                 2545 2 พี เอส พี

3958 ตลาดและย่านการค้าขายสมัยโบราณกรุงศรีอยุธยา - 2545 1 กรมศิลปากร

3959 ตะเพียนใบลานและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอยุธยา พิม ประภาภรณ์.                                                                                 2545 5 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

3960 ตัวเลขต้องรู้ของเมืองไทย 2544-2545                                                  - 2545 1 อัลฟา รีเสิร์ช



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 181    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3961 ตาก - 2545 1 สารคดี

3962 ต านานวัดญาณนาวา (ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2545)                                - 2545 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

3963 ต าราท ากับข้าวฝร่ัง จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทฯ 2545 2 อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์พับลิชช่ิง

3964 แตะเบาๆจากอังกฤษจดอิตาลี มนฑิรา พานิชย่ิง 2545 2 อุดมศึกษา

3965 ถนนและสะพานสมัยโบราณกรุงศรีอยุธยา - 2545 1 กรมศิลปากร

3966 ถนนสายวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์ = Bangkok cultural route          - 2545 1 แปลน โมทิฟ

3967 ทวารวดี : ต้นประวัติศาสตร์ไทย ธิดา สาระยา.                                                                                     2545 2 เมืองโบราณ

3968 ท่องเท่ียวประเทศไทย 76 จังหวัด ท. สุขแสง.                                                                                       2545 3 โอเดียนสโตร์

3969 ท่องเท่ียวภาคกลาง - 2545 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

3970 ท่องเท่ียวภาคใต้ - 2545 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

3971 ท่องเท่ียวภาคเหนือ - 2545 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

3972 ท่องเท่ียวภาคอีสาน - 2545 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

3973 ท่องไป-ได้คิด : 4 ชาติ 4 รส สุรเกียรติ อาชานานุภาพ.                                                                      2545 1 หมอชาวบ้าน

3974 ทัวร์ล้างพิษ หลักประยุกต์ภูมิปัญญาบรรพชน ธรรมชาติบ าบัดวิถีสุขภาพแนวใหม่. เล่ม 4 บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. 2545 1 รวมทรรศน์

3975 ทัศนียภาพแห่งแผ่นดิน - 2545 1 เจเนชิส มีเดียคอม

3976 ท ากินด้วยปัญญา. เล่ม 1 จิรพรรณ มัธยมจันทร์. 2545 1 รวมทรรศน์

3977 ท าเนียบรูปแบบผลิตภัณฑ์ไม้ กรมป่าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า              2545 1 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศฯ

3978 เทคนิคการแกะสลักผัก-ผลไม้และงานใบตอง. เล่ม 2 ฆรณี เทศเจริญ 2545 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

3979 เท่ียวแก่งคอย ไม่ไปไม่รู้ จิราพร เกษมรักษ์.                                                                               2545 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

3980 เท่ียวเขมร : ตระเวนอาณาจักรพระนคร-ชมปราสาทนครวัด-ยลนครธม         วีระ ธีรภัทร.                                                                                       2545 1 โรนิน

3981 เท่ียวดงเจดีย์ท่ีพม่าประเทศ : ทางประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรม                       สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ.                                                                      2545 2 มติชน

3982 เท่ียวไปกินไป โอภาส โพธิแพทย์. 2545 1 มติชน
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

3983 เท่ียวเมืองพม่า ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมฯ                 2545 1 มติชน

3984 เท่ียวรอบโลกชุดดินแดนในผัน "สวิตเซอร์แลนด์" ชมพูนุท กองชนะ, บรรณาธิการ 2545 1 อทิตตา

3985 เท่ียววัดเท่ียววาชมปูนป้ันล้านนา สุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ 2545 4 สายธาร

3986 ไทยแลนด์แอตลาส วิโรจน์ เอ่ียมเจริญ.                                                                              2545 1 อักษรเจริญทัศน์

3987 ธุรกิจสายการบิน สมยศ วัฒนากมลชัย. 2545 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3988 นก ผีเส้ือ และขุนเขา เกรียงไกร สุวรรณภักด์ิ.                                                                        2545 3 วนา

3989 นครจัมปาศรี ณัฐพงษ์ บุญเพ็ชร.                                                                             2545 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

3990 นครวัดทัศนะเขมร : รวบรวมบทรจนาเก่ียวกับประสาทนครวัดโดยกวีและนักปราชญ์... - 2545 2 มติชน

3991 นามน้ีมีท่ีมา อรณี แน่นหนา.                                                                                  2545 2 ประพันธ์สาส์น

3992 น าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทศพร ศรีสมาน 2545 2 กรมศิลปากร

3993 น าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี - 2545 2 กรมศิลปากร

3994 บ้านนอก-เมืองนอก : ภูมิปัญญาไทย เข้าใจโลกแห่งการเปล่ียนแปลง                         ไสว บุญมา.                                                                                       2545 1 เนช่ันมัลติมีเดีย

3995 บ้านหมอแคนแผ่นดินหม่อนไหม เมวดี ศิลาวรรณ.                                                                                 2545 4 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

3996 โบราณคดีเมืองอู่ทอง อรุณศักด์ิ ก่ิงมณี. 2545 1 ส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑฯ

3997 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ในประเทศไทย : ฉบับคู่มือครูสังคมศึกษา - 2545 1 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

3998 ปฏิทินกิจกรรมเทศกาลและงานประเพณี ... การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.                                                              2545 2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

3999 ประชากรและทรัพยาการชายฝ่ังทะเล : รวมบทความทางวิชาการ - 2545 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4000 ประเทศไทย 2545                           สมศรี จามรมาน 2545 1 กรมประชาสัมพันธ์

4001 ประเพณีไทยพวน รัฏชดา พัดเย็นช่ืน.                                                                             2545 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

4002 ประเพณีอ้ังมีถ่อง ภัทรพร รุ่งจรูญ.                                                                                 2545 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

4003 ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินศรีสะเกษ อรุณรัตน์ ทองปัญญา.                                                                         2545 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

4004 ประวัติศาสตร์บ้านครัวและการต่อต้านทางด่วนซีดีโรคของชาวชุมชน      เรืองศักด์ิ ด าริห์เลิศ.                                                                            2545 5 อรุณการพิมพ์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4005 ประวัติศาสตร์ยุโรป เวียนนา ค.ศ. 1815-เบอร์ลิน 2 นคร สุปราณี มุขวิชิต.                                                                                 2545 2 โอเดียนสโตร์

4006 ประวัติศาสตร์อารยธรรมภาคใต้ : แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีท่ีส าคัญใน… ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ.                                                                           2545 2 ชมรมเด็ก

4007 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป ศิวพร ชัยประสิทธิกุล.                                                                          2545 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4008 ปัตตานี สมัย สุทธิธรรม 2545 1 โอเดียนสโตร์

4009 ป่าเดียวน้ าเดียวในแดนดิน จิรารัตน์ รุจวาณิชย์ 2545 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

4010 ป่ินมาลากุลวรานุสรณ์ : หนังสือท่ีระลึกงานเปิดและฉลองอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์...                              - 2545 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร

4011 เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 10 นิติภูมิ นวรัตน์ 2545 1 ภูมิรัตน์

4012 เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 11 นิติภูมิ นวรัตน์ 2545 1 ภูมิรัตน์

4013 เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 12 นิติภูมิ นวรัตน์ 2545 1 ภูมิรัตน์

4014 เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 13 นิติภูมิ นวรัตน์ 2545 1 ภูมิรัตน์

4015 เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 14 นิติภูมิ นวรัตน์ 2545 1 ภูมิรัตน์

4016 เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 15 นิติภูมิ นวรัตน์ 2545 1 ภูมิรัตน์

4017 เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 16 นิติภูมิ นวรัตน์ 2545 1 ภูมิรัตน์

4018 เปิดโลก TCP/IP และโปรโตคอลของอินเตอร์เน็ต สุวัฒน์ ปุณณชัยยะ 2545 1 โปรวิช่ัน

4019 ผ้าขาวม้าร้อยสีกับเจ็ดของดีเมืองกาญจน์ สหัส วรรณสิทธ์ิ 2545 5 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

4020 ผ้าทอเกาะยอกับภูมิปัญญาชาวสงขลา ศิริพร สุระวิโรจน์ 2545 3 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

4021 ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช ... - 2545 7 สถาบันวัฒนธรรมราชมงคลเฉลิมพระฯ

4022 แผ่นดินน้ีศรีลังกา โกวิท ต้ังตรงจิตร 2545 2 รวมสาส์น (1977)

4023 แผนท่ีประเทศไทย อรรถพล อนันตวรสกุล 2545 1 ปาเจรา

4024 พระท่ีน่ังบุษบกเกริน พระราชวังบวรสถานมงคล - 2545 2 กรมศิลปากร

4025 พระนารายณ์ราชนิเวศน์ มานิตา เข่ือนขันธ์ 2545 2 กรมศิลปากร

4026 พระพุทธรูปส าคัญในประเทศไทย. 1 : กรุงเทพมหานคร ส. พลายน้อย 2545 1 เมืองโบราณ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4027 พลังร่วมสร้าง กระทรวงการพัฒนาสังคม คร้ังท่ี 2 ภาคเหนือ วันท่ี 4-5 สิงหาคม 2545 ...                           - 2545 1 ส านักงาน ก.พ.

4028 พังงา หัสชัย บุญเนือง 2545 2 พี เอส พี

4029 พัทลุง สมัย สุทธิธรรม 2545 1 โอเดียนสโตร์

4030 พิชิตสุดขอบโลก วีระ นุตยกุล 2545 1 สารคดี

4031 พิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษใหม่ การสัมมนา "พิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษ 2545 1 ศูนย์มานุษยวิทยาสิริรินธร

4032 พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านและหลากงานภูมิปัญญาไทย วิพุธ วิวรณ์วรรณ.                                                                                2545 4 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

4033 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา กรมศิลปากร. ส านักพิพิธภัณฑสถาน 2545 2 กรมศิลปากร

4034 พูดจาภาษาเท่ียว คารีน่า โชติรวี 2545 1 อทิตตา พร้ินต้ิง

4035 ภาคตะวันออก บุรีรัตน์ สามัตถิยะ.                                                                              2545 2 ไทยวัฒนาพานิช

4036 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัตน์ สามัตถิยะ.                                                                              2545 2 ไทยวัฒนาพานิช

4037 ภาคใต้ บุรีรัตน์ สามัตถิยะ.                                                                              2545 2 ไทยวัฒนาพานิช

4038 ภาคเหนือ บุรีรัตน์ สามัตถิยะ.                                                                              2545 2 ไทยวัฒนาพานิช

4039 ภาษาจีนกลางข้ันพ้ืนฐาน 1 ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 2545 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4040 ภาษาจีนธุรกิจ (ส าหรับผู้เรียนชาวไทย) ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 2545 2 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

4041 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 เสาวภาคย์ วรลัคนากุล 2545 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4042 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการโรงแรม สมพร โกมารทัต. 2545 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4043 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ ศิริลักษณ์ ล้ิมภักดี 2545 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

4044 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม ปรีชา แดงโรจน์. 2545 1 เอส. อาร์. พร้ินต้ิง แมสโปรดักส์

4045 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม ปรีชา แดงโรจน์. 2545 1 เอส. อาร์. พร้ินต้ิง แมสโปรดักส์

4046 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ นัญ เจริญพันธ์ุศิริกุล 2545 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4047 ภูกระดึง ภูเรือ ภูหลวง บุญฤทธ์ิ ไตรสุธรรมพร 2545 2 พี เอส พี

4048 ภูเก็ต กุศล เอ่ียมอรุณ.                                                                                 2545 2 สารคดี
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4049 ภูเก็ต หัสชัย บุญเนือง.                                                                                2545 1 พี เอส พี

4050 ภูเก็ต (พิมพ์คร้ังท่ี 2) หัสชัย บุญเนือง 2545 1 พี เอส พี

4051 ภูมิปัญญาชาวภาคใต้ - 2545 1 สถาบันทักษิณคดีศึกษา

4052 ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 2545 3 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การฯ

4053 ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย                                                                      ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 2545 3 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การฯ

4054 มรดกอารยธรรมโลก - 2545 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4055 มวยโบราณสกลนคร การต่อสู้สู่ศิลปะการแสดง พรสวรรค์ วงศ์กาฬสินธ์ุ.                                                                       2545 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

4056 มองแดนซากุระ ปรียา อิงคาภิรมย์. 2545 1 ดอกหญ้า

4057 มารยาทสากล มาร์ติน, เอลิซาเบท 2545 2 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

4058 มุกดาหาร สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2545 2 โอเดียนสโตร์

4059 แม่มูน : การกลับมาของคนหาปลา คณะนักวิจัยไทบ้านสมัชชาคนจนกรณีปากมูน.                                           2545 2 เครือข่ายแม่น้ าเอเชียตะวันออกฯ

4060 แม่ฮ่องสอน - 2545 1 สารคดี

4061 ยโสธร สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2545 1 โอเดียนสโตร์

4062 ยอดวรรณกรรมสมัยอยุธยา อุทัย ไชยานนท์.                                                                                 2545 1 น้ าฝน

4063 ย่านเก่าในกรุงเทพฯ ปราณี กล่ าส้ม.                                                                                   2545 2 เมืองโบราณ

4064 เย่ียมบ้านพิพิธภัณฑ์ เอนก นาวิกมูล.                                                                                  2545 2 บ้านสวนศิลป์

4065 รวมภาพเก่ากรุงเทพฯ จ านวนมากสมุดภาพกรุงเทพฯ : ประมวลภาพเก่าของกรุงเทพฯ           เอนก นาวิกมูล.                                                                                  2545 1 โนรา

4066 รวมศัพท์โรงแรม - 2545 3 ฮิวแมน เฮอริเทจ

4067 รอบรู้ประเทศไทย วารี อัมไพรวรรณ.                                                                               2545 2 อักษราพิพัฒน์

4068 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารภาครัฐ วรเดช จันทรศร.                                                                                 2545 1 สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย

4069 ระยอง สยาม เล้าเจริญ.                                                                                 2545 2 พี เอส พี

4070 ระยอง (พิมพ์คร้ังท่ี 4) - 2545 1 สารคดี



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 186    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4071 ระยอง (พิมพ์คร้ังท่ี 5) - 2545 1 สารคดี

4072 รางวัลราชมงคลสรรเสริญผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช ...      สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545 2 สถาบันวัฒนธรรมราชมงคลเฉลิมฯ

4073 ราตรีประดับดาวท่ีหัวหิน สรศัลย์ แพ่งสภา.                                                                               2545 2 สารคดี

4074 รายงานการวิจัยเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมท่ีเป็น... ระพีพรรณ ทองห่อ ... [และคนอ่ืนๆ] 2545 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4075 รายงานการวิจัยเร่ืองธุรกิจท่องเท่ียวชายแดนไทย-มาเลเซีย อาธิ ครูศากยวงศ์ 2545 1 -

4076 รายงานข้ันสุดท้ายโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติ… - 2545 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4077 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการบริหารและการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สมชาย เดชะพรหมพันธ์ุ.                                                                     2545 2 มหาวิทยาลัยบูรพา

4078 รู้จักญ่ีปุ่น 2 ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ.                                                                   2545 1 ดอกหญ้า 2543

4079 เรียนอักษรจีนด้วยภาพ. เล่ม 1 หล่ี เซียน เจ้ิง 2545 2 เสริมภูมิ

4080 เร่ืองลับน่ารู้ของลีซอ ปิยพงศ์.                                                                                           2545 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

4081 ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์กับการท าธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต = Digital signature ศุภชัย สุขะนินทร์.                                                                               2545 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4082 เล่าเร่ือง...เมืองอุบลราชธานี      บ าเพ็ญ ณ อุบล  2545 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4083 เล่าเร่ืองเมืองฝร่ัง เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2545 3 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

4084 วัฒนธรรมโบราณลาว เล่มท่ี 1 - 2545 2 สถาบันราชภัฏสุรินทร์

4085 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนราธิวาส - 2545 1 กระทรวงมหาดไทย

4086 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสงขลา - 2545 1 กระทรวงมหาดไทย

4087 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสระแก้ว - 2545 1 กระทรวงมหาดไทย

4088 วัดชิโนรสารามวรวิหาร สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงสร้าง...              - 2545 1 พิฆเณศ พร้ินท์ต้ิง เซ็นเตอร์

4089 วัดในกรุงเทพฯ-ธนบุรี เอนก นาวิกมูล 2545 1 แสงแดดเพ่ือนเด็ก

4090 วัดสุวรรณดาราราม น. ณ ปากน้ า 2545 1 เมืองโบราณ

4091 วิถีชุมชน : คู่มือการเรียนรู้ท่ีท าให้งานชุมชนง่ายได้ผลและสนุก                      - 2545 5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

4092 วิวัฒนาการและศิลปะการจัดการโต๊ะอาหารเคร่ืองด่ืมและเมนูอาหาร ขวัญแก้ว วัชโรทัย. 2545 2 อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์พับลิชช่ิง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 187    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4093 ศรีสะเกษ สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2545 3 โอเดียนสโตร์

4094 ศิลปะการแกะสลักวัสดุเน้ืออ่อน (แม่แบบโบราณ) ด ารงศักด์ิ นิรันต์.                                                                                2545 2 โอเดียนสโตร์

4095 ศิลปะการจัดดอกไม้เบ้ืองต้น เย็นจิตร วงษาลังการ 2545 1 โอเดียนสโตร์

4096 ศิลปะสุโขทัยและอยุธยา : ภาพลักษณ์ท่ีต้องเปล่ียนแปลง พิริยะ ไกรฤกษ์ 2545 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

4097 ศิลปะอินเดีย สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. 2545 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4098 ศิลปะอินโดนีเซียสมัยโบราณ สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. 2545 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4099 สงขลา สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2545 1 โอเดียนสโตร์

4100 สตูล สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2545 2 โอเดียนสโตร์

4101 สไตล์อันดามัน : อารยธรรมคาบสมุทรสยาม ปริสนา บุญสินสุข, แปลจากภาษาอังกฤษ 2545 1 ปิงคล์สวัสด์ิ

4102 สนทนาภาษาจีนกลางใน 28 วัน (ส าเนียงปักก่ิง) วัชระ ชีวะโกเศรษฐ 2545 4 ทฤษฎี

4103 สปาในบ้าน ปาจรีย์ นุพงษ์. 2545 1 ไพลินบุ๊คเน็ต

4104 สมุย : หมู่เกาะอ่างทอง หัสชัย บุญเนือง.                                                                                2545 2 พี เอส พี

4105 สร้างสรรค์งานดอกไม้สด - 2545 1 ปาเจรา

4106 สร้างส่ือ e นิรชราภา ทองธรรมชาติ.                                                                      2545 2 Union Print & Design

4107 สลกบาตรห้วยหมอนทองกับภูมิปัญญาชาวนครปฐม วิพุธ วิวรณ์วรรณ.                                                                                2545 5 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

4108 สวนจ๋ิวในแก้วใส มัญชุสา วัฒนพร 2545 1 บ้านและสวน

4109 สัมภาษณ์งาน สมัครงาน ด้วยภาษาอังกฤษ - 2545 1 สารสาร มาร์เก็ตต้ิง

4110 สารนิเทศทางธุรกิจ ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์.                                                                         2545 1 ศิลปาบรรณาคาร

4111 สารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4112 สาระน่ารู้เก่ียวกับเกาหลี จินดา จ าเริญ, บรรณาธิการ 2545 1 สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา

4113 สารานุกรมประวัติหมู่บ้านและสถานท่ีในอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    2545 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

4114 ส่ือบันเทิง : อ านาจแห่งความไร้สาระ - 2545 3 ออล อเบ้าท์ พร้ิน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 188    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4115 สุดสายท่ีเชียงคาน              - 2545 2 แสงแดด

4116 สุราษฎร์ธานี หัสชัย บุญเนือง.                                                                                2545 2 พี เอส พี

4117 สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีศรีแผ่นดิน กรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหนังสือ. 2545 4 องค์การค้าของคุรุสภา

4118 สู่โลกกว้าง...ทางอินเทอร์เนต เล่ม 1 รจนโรจน์.                                                                                         2545 1 อักษรโสภณ

4119 เส้นทางสายฝัน ทองแถม นาถจ านง 2545 3 เรือนปัญญา

4120 เส้นสายลายไหม ศิริญญา หาญไชยนะ.                                                                          2545 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

4121 เสน่ห์คลองรังสิต บรรลือศักด์ิ สัจจาเจริญชัย.                                                                   2545 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

4122 เสน่ห์จากปลายตะหลิว ย่ิงศักด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ์. 2545 1 เอชพี

4123 เส่ือกระจูดบ้านเนินฆ้อ กับห้าภูมิปัญญาชาวระยอง วิพุธ วิวรณ์วรรณ 2545 3 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

4124 หนังสือน าเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่/ล าพูน/ล าปาง/แม่ฮ่องสอน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.                                                              2545 2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

4125 หนังสือน าเท่ียวจังหวัดภูเก็ต/กระบ่ี/พังงา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.                                                              2545 2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

4126 หนังสือสามัญประจ าเป้ ภาณุ มณีวัฒนกุล.                                                                              2545 1 มติชน

4127 หน้าไม่สวมหน้ากากของศรีลังกา ภาณุ มณีวัฒนกุล 2545 1 เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป

4128 หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ลุงเจือ 2545 1 อัลฟ่า พับลิชช่ิง

4129 หม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้งหลากภูมิปัญญาพ้ืนบ้านคนเมืองแพร่ วิพุธ วิวรณ์วรรณ.                                                                                2545 5 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

4130 หลากรสเร่ืองเมืองพม่า ข่ิน เม้ียว ชิด. 2545 2 โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค

4131 หัดพูดภาษาสวีเดน-อังกฤษ-ไทย ด้วยตนเอง ฉบับน าเท่ียว เอ็ม, วาย 2545 1 พิทยาคาร

4132 หัตถศิลป์บนหนังตะลุงกับภูมิปัญญาชาวนครศรีธรรมราช เบญจวรรณ จันทร์พลูหลวง.                                                                  2545 1 ไทยวัฒนาพานิช

4133 แหล่งท่องเท่ียวเรียนรู้ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง - 2545 1 กรมศิลปากร

4134 แหล่งโบราณคดียุคดึกด าบรรพ์ท่ีประตูผา จังหวัดล าปาง ภาพเขียนสีพิธีกรรม 3,000 ปี...            วลัยลักษณ์ ทรงศิริ.                                                                             2545 2 มติชน

4135 อนุทินกรุงเทพฯ ภาพแห่งความทรงจ า เทพชู ทับทอง.                                                                                  2545 1 ชมรมเด็ก

4136 อย่างน้ีก็มี (นะ) ในสยาม เจริญ ตันมหาพราน 2545 2 ไทยวัฒนาพานิช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 189    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4137 อยุธยา - 2545 1 สารคดี

4138 อร่อยกับดอยค า มูลนิธิโครงการหลวง 2545 1 มูลนิธิโครงการหลวง

4139 อารยธรรมตะวันตก ศฤงคาร พันธุพงศ์ 2545 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4140 อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก วีณา ศรีธัญรัตน์.                                                                                 2545 2 ศิลปาบรรณาคาร

4141 อาหาร เคร่ืองด่ืมและการบริการในภัตตาคาร ปิยพรรณ กล่ันกล่ิน. 2545 1 โอเดียนสโตร์

4142 อาหารเจ เสาวภรณ์ วังวรรธนะ 2545 1 ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต

4143 อาหารดอกไม้ ทยา กิจการุณ 2545 1 ครัวบ้านและสวน

4144 อาหารไทย ปารวี ไพบูลย์ย่ิง. 2545 1 บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด

4145 อาหารไทย : ผลิตเพ่ือใครคนไทยฤาต่างชาติ ส านักงานสนับสนุนการพัฒนายุทธฯ 2545 8 ส านักงานสนับสนุนการพัฒนายุทธฯ

4146 อาหารเพ่ือสุขภาพ เสาวภรณ์ วังวรรธนะ. 2545 3 ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต

4147 อาหารเพ่ือสุขภาพ โอวาท นิติทัณฑ์ประภาศ.                                                                     2545 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

4148 อาหารมังสวิรัติเพ่ือสุขภาพ เสาวภรณ์ วังวรรธนะ 2545 1 ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต

4149 อิตาลีตอนใต้ : ถ่ินเนินเขาและทะเลงาม วันรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน.                                                                           2545 2 ดอกหญ้ากรุ๊ป

4150 อี-คอมเมอร์ซกับธุรกิจชุมชน สุรรักษ์ สรรเสริญ.                                                                               2545 2 วิทยบรรณ

4151 อีคอมเมิร์ซไทย : สถิติและบทวิเคราะห์รายสาขาธุรกิจ                      - 2545 2 ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

4152 อุตรดิตถ์ สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2545 1 โอเดียนสโตร์

4153 อุทยาน 3 ฤดู รุ่งโรจน์ จุกมงคล.                                                                               2545 2 สารคดี

4154 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศภายใต้โครงการส่งเสริม ...                    การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.                                                              2545 2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

4155 เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4156 เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4157 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4158 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4159 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 1-7                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

4160 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4161 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4162 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4163 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4164 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร หน่วยท่ี 1-7             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

4165 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร หน่วยท่ี 8-15              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

4166 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4167 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4168 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4169 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4170 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4171 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4172 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4173 เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาการบริการ. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4174 เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาการบริการ. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4175 เอกสารการสอนชุดวิชาทรัพยากรการท่องเท่ียวของไทย. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4176 เอกสารการสอนชุดวิชาทรัพยากรการท่องเท่ียวของไทย. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4177 เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเท่ียว หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4178 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจอาหาร. หน่วยท่ี 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4179 เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4180 เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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4181 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2545 4 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

4182 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน. เล่ม 2/2 : ประเด็นค าถาม... การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย. 2545 1 การท่าอากาศยาน

4183 เอกสารประกอบการสอนวิชา กร. 353 การจัดการโรงแรมส่วนหน้าและงานแม่บ้าน ธารีทิพย์ เหล่าวิโรจนกุล 2545 8 วิทยาลัยดุสิตธานี

4184 เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเท่ียว เสกสรร สายสีสด. 2545 3 สถาบันราชภัฏอุดรธานี

4185 1 ใน...สมุทรปราการ - 2544 2 กิจวาริน

4186 50 ปี วังสวนบ้านแก้ว สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี.                                                                   2544 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

4187 Cyber law กฎหมายกับอินเตอร์เน็ต - 2544 2 โปรวิช่ัน

4188 กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 1 ไผทชิต เอกจริยกร 2544 2 วิญญูชน

4189 กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 2 ไผทชิต เอกจริยกร 2544 2 วิญญูชน

4190 กระบ่ี สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2544 1 โอเดียนสโตร์

4191 กลวิธีการสอนอาหารและโภชนาการ ประหยัด สายวิเชียร. 2544 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4192 ก่อนลมหนาวมาเยือน นวลจันทร์ ศุภนิมิตร.                                                                            2544 2 แพรว

4193 กาญจนบุรี - 2544 2 สารคดี

4194 กาญจนบุรี : ศรีภูมิภาคตะวันต ระเบียบ กิติมากุลนรเดช ... [และคนอ่ืน ๆ]2544 1 กรมวิชาการ

4195 การจัดดอกไม้สด ปราณชนก แดงเป้า 2544 1 โอเดียนสโตร์

4196 การจัดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. 2544 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4197 การใช้ภาษาจีนกลาง เส่ียว อานต้า 2544 5 ทฤษฎี

4198 การด าเนินงานวัฒนธรรมของประเทศเนเธอร์แลนด์ จันทร์สุดา รักษ์พลเมือง.                                                                      2544 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาฯ

4199 การโต้ตอบจดหมายธุรกิจและจดหมายส่วนตัว นเรศ สุรสิทธ์ิ 2544 1 พี. เอส. เพรส

4200 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร             ยศ สันตสมบัติ ... [และคณะผู้วิจัย] 2544 2 โรงพิมพ์นพบุรีการพิมพ์

4201 การท่องเท่ียวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว นิคม จารุมณี.                                                                                     2544 3 โอเดียนสโตร์

4202 การบริหารการโรงแรม. HO 400 ประสงค์ แสงพายัพ. 2544 5 มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4203 การเปิดรับข่าวสารพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวบนหมู่เกาะในเขต...            ใจพร เศรษฐาภิวัติกุล.                                                                          2544 1 -

4204 การเปิดรับและการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวในประเทศไทยบนส่ืออินเตอร์เน็ต… ศรีหญิง ศรีคชา.                                                                                 2544 1 -

4205 การแปล 1. CN 351 เสาวภาคย์ วรลัคนากุล 2544 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4206 การพัฒนาการท่องเท่ียวริมแม่น้ าเจ้าพระยาต้ังแต่ท่าช้างถึงเกาะเกร็ด                    พรทิพย์ โอภาสบุตร... [และคนอ่ืน ๆ]. 2544 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4207 การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของโรงแรมโนวา กรุงเทพ ปนิตา สมสินสวัสด์ิ 2544 5 -

4208 การเพ่ิมศักยภาพการท าก าไรของโรงแรม S.B พัทยา สุภาพร โสภณ 2544 5 -

4209 การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวบริเวณ...                ภูบดินทร์ พันธ์สวัสด์ิ... [และคนอ่ืนๆ] 2544 1 -

4210 การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเท่ียว ฉลองศรี พิมลสมพงศ์.                                                                        2544 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4211 การศึกษาเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดโรงแรมไทยและโรงแรมต่างประเทศ มาลี โชคเจริญเลิศ 2544 1 -

4212 การส่ือสารข้อมูลระดับพ้ืนฐาน เชลลี, การี บี.                                                                                    2544 3 ทอมสัน

4213 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม คณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ 2544 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4214 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน : คู่มือเทียบอักษรจีนตัวเก่ากับตัวใหม่ เสาวภาคย์ วรลัคนากุล 2544 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4215 ก้าวสู่ความเป็นหน่ึงกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทรปเปอร์, ชาร์ลส์.                                                                             2544 1 สามย่าน.Com

4216 เกร็ดน่ารู้ประเทศไทยภาคกลาง ธวัชชัย ปทุมล่องทอง.                                                                         2544 1 น้ าฝน

4217 เกร็ดน่ารู้ประเทศไทยภาคใต้ ธวัชชัย ปทุมล่องทอง.                                                                         2544 3 น้ าฝน

4218 เกร็ดน่ารู้ประเทศไทยภาคเหนือ ธวัชชัย ปทุมล่องทอง.                                                                         2544 1 น้ าฝน

4219 เกร็ดน่ารู้ประเทศไทยภาคอีสาน ธวัชชัย ปทุมล่องทอง.                                                                         2544 1 น้ าฝน

4220 เก้าเล้ียว พรวิวัน ศรีพล.                                                                                   2544 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

4221 ขนมไทย ยุพยงษ์ สุทธิธรรม 2544 1 โอเดียนสโตร์

4222 ขอนแก่น เมืองเสียงแคนแดนดอกคูน กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ.                                                     2544 2 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

4223 ขุนเขา ทะเล กรีซ : บันทึกถึงทะเล ภูเขา และต านานกรีซโบราณ สุทธิชัย คุณาเจริญ.                                                                             2544 1 แพรว

4224 เขาสก : เทือกเขาหินปูนแห่งผืนป่าสุราษฎร์ธานี                                    - 2544 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4225 เขาหลวง : ขุนน้ าป่าดึกด าบรรพ์แดนใต้  - 2544 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

4226 ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ : เกาะไหหล าดินแดนแห่งบรรพบุรุษของเรา           อุดม วิมลวัฒนา.                                                                                 2544 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4227 ความรู้ในเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษา เกาะเสม็ด… วีระศักด์ิ วิทยาโกมลเลิศ.                                                                      2544 1 -

4228 ความรู้เรืองจีนจากตัวเลข จิตรา ก่อนันทเกียรติ 2544 3 จิตรา

4229 คิดถึง... ทุกก้าวท่ีเท้าย่ า                                                                       - 2544 1 มติชน

4230 คู่มือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล เกาะฝ่ังอ่าวไทย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.                                                              2544 6 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

4231 โครงการศึกษาเพ่ือจัดท าแผนแม่บทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการท่องเท่ียว : ราย...              สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย.                                                   2544 2 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย

4232 จดหมายจากตะรุเตา บุญเสริม ฤทธาภิรมย์.                                                                          2544 1 เพาเวอร์ วี อินเตอร์เนช่ันแนล

4233 จากป่าดงสู่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ชนิดา ฝ้ันเต็ม.                                                                                   2544 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

4234 จิตรกรรมฝาผนังหน่ึงในสยาม น. ณ ปากน้ า 2544 1 เมืองโบราณ

4235 จิตรกรรมร่วมสมัยในภาคใต้ กมล คงทอง.                                                                                     2544 1 โอเดียนสโตร์

4236 ฉากญ่ีปุ่น คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว., 2454-2538. 2544 1 ดอกหญ้า 2000

4237 ชนบทไทย : การพัฒนาสู่ประชาสังคม บุญนาค ตีวกุล.                                                                                   2544 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร

4238 ชีวภาพแห่งผืนป่า - 2544 1 เจเนชิส มีเดียคอม

4239 เชียงราย (พิมพ์คร้ังท่ี 4) - 2544 1 สารคดี

4240 ตกปลาน้ าโจน โจ๋ย บางจาก 2544 1 เรือนปัญญา

4241 ต้นแบบจดหมายธุรกิจ ประไพศรี สงวนวงศ์ 2544 1 บุ๊คส์แอนด์แม๊กกาซีน ดิสทริบิวเตอร์

4242 ต้นไม้ผักหญ้าอาหารและสมุนไพร วัลยา ภู่ภิญโญ 2544 3 ดุจลดา

4243 ตะเข็บสยาม ศรัณย์ บุญประเสริฐ.                                                                                           2544 1 แพรว

4244 ตะรุเตา : เกาะสวรรค์แห่งทะเลอันดามันใต้               - 2544 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

4245 ตาก - 2544 1 สารคดี

4246 ตามทางคาวบอย นวลจันทร์ ศุภนิมิตร.                                                                            2544 1 แพรว
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4247 ต านานนักเดินทางเปิดบันทึกโลกตะวันออก จิระนันท์ พิตรปรีชา 2544 1 สารคดี

4248 ต านานวังเก่า ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมฯ                          2544 1 -

4249 ต ารับอาหารไทยใส่เกลือไอโอดีน : มหกรรมอาหารไทยใส่เกลือไอโอดีน คร้ังท่ี 4 วัลลภ ไทยเหนือ … [และคนอ่ืนๆ] 2544 5 กองโภชนาการ กรมอนามัย

4250 ต าอีสานอาหารธรรมชาติ : 23 ตัวอย่างต ารับต าอีสานยอดฮิตท่ีสามารถท ากินเองได้ ชมรมอายุรเวทอีสาน 2544 1 โครงการพัฒนาต ารา กองทุนสนับสนุนฯ

4251 ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ - 2544 1 เจเนชิส มีเดียคอม

4252 ทัศนียภาพแห่งแผ่นดิน - 2544 1 เจเนชิส มีเดียคอม

4253 เทคนิคการแกะสลักผัก-ผลไม้. เล่ม 1(พิมพ์คร้ังท่ี 3) ฆรณี เทศเจริญ.                                                                                 2544 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

4254 เทคนิคการแกะสลักผัก-ผลไม้. เล่ม 1(พิมพ์คร้ังท่ี 4) ฆรณี เทศเจริญ 2544 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

4255 เทคนิคการสร้างเว็บ E-Commerce ยุคใหม่ ชาตพล นภาวารี.                                                                                2544 6 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4256 เท่ียวไปกินไป. ชุด 2 โอภาส โพธิแพทย์. 2544 1 มติชน

4257 เท่ียวเมืองจีน โกวิท ต้ังตรงจิตร.                                                                               2544 1 เพาเวอร์ วี อินเตอร์เนช่ันแนล

4258 เท่ียวสามแผ่นดิน ภาณุ มณีวัฒนกุล.                                                                              2544 1 แพรว

4259 ไทยรัฐน าเท่ียวท่ัวไทย                       ถวิล มนัสน้อม, บรรณาธิการ 2544 2 สุวีริยาสาส์น

4260 ธนบุรีศรีมหาสมุทร กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ.                                                     2544 2 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

4261 นทีศรียมนา เฉลิม พรกระแส.                                                                                2544 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

4262 นันทนาการ บรรเทิง เกิดปรางค์.                                                                             2544 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ

4263 นันทนาการและอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สมบัติ กาญจนกิจ. 2544 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4264 เนปาลสถานเทวาลัย โกวิท ต้ังตรงจิตร.                                                                               2544 2 รวมสาส์น (1977)

4265 บทพิสูจน์ภูมิปัญญาชาวนาแห่งกุดชุม : 10 ปี ของการบริหารจัดการธุรกิจโรงสีชุมชน...                 นันทิยา หุตานุวัตร.                                                                              2544 1 ส านักงานกองทุนเพ่ือสังคม

4266 บทสนทนาภาษาจีนกลาง เสาวภาคย์ วรลัคนากุล 2544 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4267 บันทายฉมาร์ เดียงพลาโต และหลวงพระบาง นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.                                                                             2544 1 แพรว

4268 บันทึกจากเกาหลีใต้ ประพนธ์ เรืองณรงค์.                                                                           2544 1 จตุรมิตร
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4269 บึงบอระเพ็ด บึงทองแห่งลุ่มน้ าส่ีแคว กัญญาทิพ ปรากฏมาก.                                                                        2544 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

4270 โบราณสถานกรุงปักก่ิง ป. รัตนปัญญา.                                                                                   2544 2 โอเดียนสโตร์

4271 ปฏิบัติการงานโรงแรม เกียรติ สิมะกูร.                                                                                   2544 2 Human Heritage

4272 ประณีตศิลป์ไทยในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรมศิลปากร. ส านักโบราณคดีและฯ                2544 2 กรมศิลปากร

4273 ประเทศจีน - 2544 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

4274 ประเพณีท้องถ่ิน เจริญ ตันมหาพราน.                                                                            2544 1 แสงแดด

4275 ประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีไทย เอิบเปรม วัชรางกูร 2544 2 กรมศิลปากร

4276 ประวัติศาสตร์สุโขทัย : พลังคน อ านาจผี บารมีพระ ธิดา สาระยา 2544 1 เมืองโบราณ

4277 ป่าตะวันตก : ป่าใหญ่ผืนสุดท้ายของประเทศไทย - 2544 1 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

4278 เป็นเพ่ือนในเรือนครัว ประคองกูล พงษ์ไพบูลย์ 2544 1 ห้องสมุดคุณยาย

4279 เปิดร้านบนอินเทอร์เน็ต (ฉบับเถ้าแก่ท าเอง) อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล.                                                                         2544 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4280 แผนปฏิบัติการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแห่งชาติ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2544 3 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

4281 พจนานุกรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว สรสรรค ตันติพัฒน์. 2544 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4282 พจนานุกรมศัพท์สินค้าเข้า-ออก ล าดวน จาดใจดี 2544 2 ธนพลวิทยาการ

4283 พังงา สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2544 1 โอเดียนสโตร์

4284 พัฒนาการของมนุษย์กับอารยธรรมในราชอาณาจักรไทย เล่ม 2 ดนัย ไชยโยธา 2544 1 โอเดียนสโตร์

4285 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และจังหวัดราชบุรี มโน กลีบทอง 2544 2 กรมศิลปากร

4286 พูดฝร่ังเร่ืองไทยไทย คารีน่า โชติรวี 2544 2 อทิตตา พร้ินต้ิง (ประเทศไทย)

4287 เพชรบุรี - 2544 1 สารคดี

4288 เพชรพิจิตร สมบูรณ์ เทพรักษ์.                                                                              2544 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

4289 ภาคตะวันออก บุรีรัตน์ สามัตถิยะ.                                                                              2544 2 ไทยวัฒนาพานิช

4290 ภาคเหนือ บุรีรัตน์ สามัตถิยะ.                                                                              2544 2 ไทยวัฒนาพานิช
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4291 ภาพพฤกษชาติท่ีขาดหาย ประนอม รัตนชัย.                                                                                2544 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

4292 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 เสาวภาคย์ วรลัคนากุล 2544 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4293 ภาษาจีนระดับต้น. 1 เหยิน จ่ิงเหวิน 2544 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4294 ภาษาจีนเรียนได้ด้วยตนเอง สมชาย ชีวสุนทร 2544 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4295 ภูเก็ต สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2544 1 โอเดียนสโตร์

4296 ภูมิปัญญาทักษิณ เอกวิทย์ ณ ถลาง.                                                                              2544 1 อมรินทร์

4297 ภูมิปัญญาภาคกลาง เอกวิทย์ ณ ถลาง.                                                                              2544 1 อมรินทร์

4298 ภูมิปัญญาล้านนา เอกวิทย์ ณ ถลาง.                                                                              2544 1 อมรินทร์

4299 ภูมิปัญญาอีสาน เอกวิทย์ ณ ถลาง.                                                                              2544 1 อมรินทร์

4300 ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย                                                                     ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 2544 3 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

4301 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวไทย ยุพดี เสตพรรณ. 2544 1 พิศิษฐ์การพิมพ์

4302 มงคลขนมไทย ประทีป ทองเปลว.                                                                               2544 1 ไพลิน

4303 มรดกแห่งวัฒนธรรม - 2544 1 เจเนชิส มีเดียคอม

4304 มหัศจรรย์บันทึก นุสบา ปุณณกันต์ 2544 1 สุดสัปดาห์

4305 มหาสารคาม สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2544 2 โอเดียนสโตร์

4306 มองต านานอ่านอดีต : พิธีกรรมและความเช่ือของชุมชนสองฝ่ังโขง          ฤดีมน ปรีดีสนิท.                                                                                 2544 2 สุวีริยาสาส์น

4307 มัคคุเทศก์ วิทยาลัยดุสิตธานี.                                                                               2544 1 วิทยาลัยดุสิตธานี

4308 เมืองโบราณ เมืองไทยในอดีต อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, บรรณาธิการ 2544 1 เมืองโบราณ

4309 แม่น้ าล าคลองสายประวัติศาสตร์ สุจิตต์ วงษ์เทศ 2544 1 มติชน

4310 ยอดซุปจีน จุไรรัตน์ อารยะกิตติพงศ์. 2544 1 มติชน

4311 ยอดวรรณกรรมสมัยสุโขทัย อุทัย ไชยานนท์.                                                                                 2544 1 น้ าฝน

4312 รวมความรู้เก่ียวกับงานโรงแรม อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช 2544 1 Human Heritage
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4313 รวมเร่ืองน่ารู้ : ภาคใต้ มัลลิกา คณานุรักษ์ 2544 3 โอเดียนสโตร์

4314 รวมเว็บไซต์แหล่งท่องเท่ียว อาหารการกิน ทีมบรรณาธิการหนังสือคอมพิวเตอร์ 2544 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4315 รอยทางแห่งเวลา นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.                                                                             2544 1 แพรว

4316 ระบบวิทยุและโทรทัศน์ไทยโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบต่อสิทธิ... อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ 2544 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4317 รัชกาลท่ี 3 กับการสร้างวัดส าคัญก าเนิดตุ๊กตาศิลาจีน ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ.                                                                           2544 1 ชมรมเด็ก

4318 ราชบุรี - 2544 1 สารคดี

4319 รายงานการวิจัยเร่ืองช่ือหมู่บ้านในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย : การศึกษา... สุจริตลักษณ์ ดีผดุง.                                                                            2544 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

4320 เรืองรุ่งจรุงหล้า หน่ึงน้ันจันเสน พัทธนันท์ สุจารี.                                                                                 2544 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

4321 เร่ืองลับน่ารู้ของอีก้อ ปิยพงศ์.                                                                                           2544 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

4322 แรงดลใจ. 2 : มุมมองโลกและชีวิตจากภาพถ่ายและการเดินทาง     ธีรภาพ โลหิตกุล 2544 1 กองทุนห้องสมุดศาลาจ าปีรัตน์ วัดชลฯ

4323 แรมทางสู่ล้านนา เดือนแรม ประกายเรือง.                                                                       2544 2 สุขภาพใจ

4324 ล่องแก่ง ผจญภัยสายน้ าเดือด - 2544 1 ร่วมด้วยช่วยกัน

4325 ลุงต้ัวป้าดาพาชิม ไชยา ย้ิมวิไล. 2544 1 อิมเมจ

4326 เล่าเร่ืองบางกอก. 2 ส. พลายน้อย.                                                                                   2544 2 สายธาร

4327 เล่าเร่ืองพม่ารามัญ ส. พลายน้อย. 2544 3 พิมพ์ค า

4328 โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย : เพลงโคราช พชร สุวรรณภาชน์.                                                                             2544 2 มหาวิทยาลัยมหิดล

4329 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดก าแพงเพชร - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4330 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดจันทบุรี - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4331 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชลบุรี - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4332 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชัยภูมิ                   - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4333 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชุมพร                    - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4334 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดเชียงราย                   - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการโรงแรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 198    

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4335 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดตรัง                    - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4336 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดตาก - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4337 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครนายก                   - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4338 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครปฐม - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4339 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครศรีธรรมราช - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4340 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดน่าน                   - 2544 2 กระทรวงมหาดไทย

4341 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดบุรีรัมย์ - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4342 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดปทุมธานี - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4343 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4344 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดปราจีนบุรี - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4345 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา- 2544 4 กระทรวงมหาดไทย

4346 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดพะเยา - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4347 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดพังงา                   - 2544 2 กระทรวงมหาดไทย

4348 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดพัทลุง                   - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4349 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดเพชรบุรี - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4350 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดภูเก็ต - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4351 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดมุกดาหาร                   - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4352 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดยะลา - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4353 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดระนอง - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4354 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดล าปาง                   - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4355 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดล าพูน                   - 2544 2 กระทรวงมหาดไทย

4356 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดเลย                   - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4357 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4358 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสมุทรสงคราม - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4359 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสมุทรสาคร - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4360 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสระบุรี - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4361 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสิงห์บุรี - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4362 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสุโขทัย - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4363 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสุพรรณบุรี                   - 2544 2 กระทรวงมหาดไทย

4364 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสุราษฎร์ธานี - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4365 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสุรินทร์ - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4366 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดหนองบัวล าภู                    - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4367 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดอุดรธานี                   - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4368 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดอุทัยธานี - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4369 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดอุบลราชธานี - 2544 1 กระทรวงมหาดไทย

4370 วัดในกรุงเทพฯ-ธนบุรี เอนก นาวิกมูล.                                                                                  2544 1 แสงแดดเพ่ือนเด็ก

4371 วัดบวกครกหลวง น. ณ ปากน้ า 2544 1 เมืองโบราณ

4372 วัดประจ า 9 รัชกาลจักรีวงศ์ ทัศนีย์ ยาวะประภาษ 2544 2 ไทยวัฒนาพานิช

4373 วัดฟ้าเวียงอินทร์ ถ่ินคนไต วิภาดา เปรมวุฒิ.                                                                                 2544 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

4374 วิถีชีวิตชาวใต้ : ประเพณีและวัฒนธรรม ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ.                                                                           2544 2 ชมรมเด็ก

4375 วิบากกรรมกองเรือไทย : เบ้ืองลึกโซ่ตรวนท่ี "มัดตราสัง" การค้าส่งออกไทยตลอด ชูชาติ สว่างสาลี 2544 1 ก.พล (1996)

4376 สนทนาภาษาจีนกลาง - 2544 1 นานมี

4377 สนทนาภาษาอังกฤษในการท่องเท่ียว อัจฉรา กุลเขษม, แปล 2544 1 นานมีบุ๊คส์

4378 สวนจ๋ิวในแก้วใส มัญชุสา วัฒนพร 2544 1 บ้านและสวน
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4379 สวัสดีจากเกาหลี - 2544 2 ไทยวัฒนาพานิช

4380 สวิตเซอร์แลนด์ - 2544 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

4381 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองต้น - 2544 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4382 สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ุ ไทยใหญ่ วีระพงษ์ มีสถาน.                                                                                2544 2 มหาวิทยาลัยมหิดล

4383 ส าเภาสยาม : ต านานเจ๊กบางกอก พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร.                                                                       2544 1 นานมีบุ๊คส์

4384 ส่ิงละอัน 1,000 ละ 100 พิชัย วาศนาส่ง 2544 1 เมืองโบราณ

4385 ส่ือสารมวลชนเพ่ือการโฆษณา ธัชมน ศรีแก่นจันทร์.                                                                           2544 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4386 สู่อ้อมแขนล้านนาตะวันตก เดือนแรม ประกายเรือง.                                                                       2544 1 สุขภาพใจ

4387 หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวพังงา : ความงามแห่งทะเลอันดามัน                        - 2544 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

4388 หลักการมัคคุเทศก์ ทิพวรรณ พุ่มมณี.                                                                               2544 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4389 อธิบายภูมิสถานกรุงศรีอยุธยา : 417 ปีแลหลังคร้ังบ้านเมืองดี ฉบับต่อจากท่ีพระยา… ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ.                                                                           2544 2 ชมรมเด็ก

4390 อยุธยา - 2544 1 สารคดี

4391 อร่อยริมทาง หมูหวานชวนชิม 2544 1 มติชน

4392 ออนซอนหลวงพระบาง - 2544 2 สายธาร

4393 อังกฤษธุรกิจฉบับเสริมศัพท์และไวยากรณ์ โฮล์มส์, เดวิด. 2544 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4394 อันดามัน ความลับ...ทะเลลึก วินิจ รังผ้ึง 2544 1 ร่วมด้วยช่วยกัน

4395 อาหาร : ทรัพย์และศิลป์แผ่นดินไทย แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย... [และคนอ่ืน ๆ] 2544 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

4396 อาหารไทย 4 ภาค อบเชย อ่ิมสบาย. 2544 2 แสงแดดเพ่ือนเด็ก

4397 อาหารเพ่ือสุขภาพ : อาหารพ้ืนเมือง เคร่ืองด่ืมสมุนไพร เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, บรรณาธิการ 2544 2 โครงการพัฒนาต ารา กองทุนสนับสนุนฯ

4398 อ านาจเจริญ สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2544 1 โอเดียนสโตร์

4399 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวสู่ศตวรรษท่ี 21 ปรีชา แดงโรจน์. 2544 2 ไฟว์ แอนด์ โพร์ พร้ินต้ิง

4400 อุทยานแห่งชาติ : รวมความงดงามในอุทยานแห่งชาติ 16 แห่ง               - 2544 2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
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4401 อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย กรมป่าไม้ ส านักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมฯ             2544 1 ส านักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

4402 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ, บรรณาธิการ 2544 1 สารคดี

4403 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานขนส่งสินค้า หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4404 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานขนส่งสินค้า หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4405 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม หน่วยท่ี 8-15        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2544 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

4406 เอกสารการสอนชุดวิชาการประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4407 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4408 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4409 เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาการบริการ. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4410 เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาการบริการ. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4411 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจอาหาร. หน่วยท่ี 11-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4412 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจอาหาร. หน่วยท่ี 6-10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4413 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4414 เอกสารการสอนชุดวิชาอุตสาหกรรมการบริการ. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4415 เอกสารการสอนชุดวิชาอุตสาหกรรมการบริการ. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4416 แอ่วเมืองล้ี สนิท ภูมาศ.                                                                                       2544 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

4417 E-commerce เร่ืองต้องรู้ก่อนก้าวสู่อี-คอมเมิร์ซ                                         - 2543 1 บีไอที เพรส

4418 E-commerce และกลยุทธ์การท าเงินบนอินเทอร์เน็ต วัชระพงศ์ ยะไวทย์.                                                                             2543 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4419 กฎหมายอากาศ. LW 450 (LA 465) ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล. 2543 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4420 กระบวนการส่ือสารเชิงสัญลักษณ์ผ่านส่ือมวลชนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว...            สุดาวรรณ เตชะวิบูลย์วงศ์.                                                                    2543 1 -

4421 กลยุทธ์บริหารธุรกิจการขนส่งทางเรือ กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2543 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4422 กัมพูชาราชลักษมีถึงศรีชยวรมัน สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ, ม.ร.ว.                                                                  2543 1 มติชน
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4423 กาญจนบุรี ปิติชัย พงษ์วานิชอนันต์.                                                                      2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4424 การเจรจาการค้าด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์การการค้าโลก     เดือนเด่น นิคมบริรักษ์.                                                                         2543 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

4425 การใช้ภาษาจีนกลาง เส่ียว อานต้า 2543 8 ทฤษฎี

4426 การต้อนรับและบริการท่ีเป็นเลิศ สมิต สัชฌุกร 2543 1 สายธาร

4427 การบัญชีโรงแรม : หลักการบัญชีและเทคนิคการควบคุม สุภาพรรณ รัตนาภรณ์. 2543 4 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

4428 การประดิษฐ์และสร้างสรรค์ลายฉลุ : รวมลายฉลุ 436 แบบ ส าหรับครูและนักศึกษา พรจันทร์ จันทวิมล. 2543 1 ต้นอ้อ 1999

4429 การผลิตอาหารเพ่ือโภชนาการ มณฑารพ จักกะพาก. 2543 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4430 การพัฒนากฎหมายโรงแรมเพ่ือการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน อภิรัตน์ โกสุมา 2543 1 -

4431 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วัชรพงศ์ ยะไวทย์.                                                                              2543 1 วังอักษร

4432 การวิจัยอุตสาหกรรมการบริการ. SI 401 ธีระเดช ร้ิวมงคล 2543 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4433 การศึกษาความเป็นไปได้ของการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬากอล์ฟ กรณีศึกษา กรรณิการ์ อมตวณิชย์... [และคนอ่ืนๆ] 2543 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4434 การศึกษาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีต่อความส าเร็จของนโยบาย...                 สถิตย์ อรรถบลยุคล... [และคนอ่ืนๆ] 2543 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4435 การศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ศรัณย์ รักษ์เผ่า. 2543 1 -

4436 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน เสาวภาคย์ วรลัคนากุล 2543 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4437 เกณฑ์การถ่ายทอดเสียงภาษาจีนแมนดารินด้วยอักขรวิธีไทย - 2543 5 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4438 เกมและกิจกรรมเพ่ือการท่องเท่ียว ปรีชา คงสุข 2543 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4439 เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย 76 จังหวัด ธวัชชัย ปทุมล่องทอง.                                                                         2543 2 น้ าฝน

4440 ของดีกรุงเทพ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเท่ียวกรุงเทพฯ                                            2543 2 อิมเมจ

4441 ข้างครัว พิชัย วาศนาส่ง. 2543 1 สีดา

4442 คนช่างเท่ียว นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ, บรรณาธิการ 2543 1 อทิตตา

4443 ความขัดแย้งภายในองค์กร : ศึกษากรณีฝ่ายช่างของ บริษัท การบินไทย จ ากัด... ปราณี มังกรแก้ว. 2543 1 -

4444 ความเข้าใจในศิลปะ น. ณ ปากน้ า 2543 1 เมืองโบราณ
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4445 ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ KFC จัดส่งถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ชนาธิป ใจสุข. 2543 4 -

4446 ความรู้รอบตัวส่ิงมหัศจรรย์ของโลก พูนศักด์ิ ศักดานุวัฒน์.                                                                          2543 2 หอสมุดกลาง 09

4447 คือถ่ินฐานคือบ้านเรา : อบต. กับการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน          การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2543 2 แปลน โมทิฟ

4448 คู่มือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล เกาะฝ่ังอันดามันใต้ : กระบ่ี ตรัง สตูล                      การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2543 5 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

4449 โครงการส ารวจค่าใช้จ่ายนักท่องเท่ียว ปี ... การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2543 2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

4450 งานใบตอง จันทนา เพชรสงคราม.                                                                         2543 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

4451 งานโรงแรม : ฝ่ายห้องพัก พนักงานส่วนหน้าโรงแรม ขจิต กอบเดช.                                                                                   2543 3 พรินทิค

4452 จักสานบ้านเนินน้ าเย็นและงานภูมิปัญญาชาวปากน้ าโพ วิพุธ วิวรณ์วรรณ 2543 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

4453 จากอาส าถึงหย าฉ่า ต านานคนกวางตุ้งกรุงสยาม (พิมพ์คร้ังท่ี 1) ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง.                                                                           2543 1 ร้านนายอินทร์

4454 จากอาส าถึงหย าฉ่า ต านานคนกวางตุ้งกรุงสยาม (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง 2543 2 ร้านนายอินทร์

4455 จากอาส าถึงหย าฉ่า ต านานคนกวางตุ้งกรุงสยาม (พิมพ์คร้ังท่ี 3) ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง 2543 2 ร้านนายอินทร์

4456 เจียงหนานแสนงาม เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ 2543 4 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

4457 เจียงหนานแสนงาม เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ 2543 1 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

4458 ฉะเชิงเทรา สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2543 2 โอเดียนสโตร์

4459 ชลบุรี รัศมี ก่อพงศ์พนา.                                                                               2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4460 ชลบุรี สมัย สุทธิธรรม 2543 2 โอเดียนสโตร์

4461 ชัยนาท ปิติชัย พงษ์วานิชอนันต์.                                                                      2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4462 ชัยภูมิ ปิติชัย พงษ์วานิชอนันต์.                                                                      2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4463 ชาวลาวทางตอนเหนือของประเทศสยาม. ตอนท่ี 1 เคอร์ติส, ลิลเลียน จอห์นสัน.                                                                 2543 2 กรมศิลปากร

4464 ชุมพร เสรี อุ่นยวง.                                                                                       2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4465 ชุมพร สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2543 2 โอเดียนสโตร์

4466 เชียงราย (พิมพ์คร้ังท่ี 3) - 2543 1 สารคดี
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4467 เชียงใหม่ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) สุดารา สุจฉายา. 2543 1 สารคดี

4468 เชียงใหม่ (พิมพ์คร้ังท่ี 3) - 2543 1 สารคดี

4469 เชียงใหม : นพบุรีศรีนครพิงค์ กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. 2543 1 กรมวิชาการ

4470 ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา - 2543 1 คณะกรรมการโครงการด าเนินการจัดสร้างฯ

4471 ตาก สุภฤกษ์ บุญกอง.                                                                                2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4472 ต านานนครวัด - 2543 1 คุ้มค า

4473 ต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว 2543 1 ตรัสวิน (ซิลค์เวอร์มบุคส์)

4474 ถามอย่างคิด (หลาย) อย่าง ภราเดช พยัฆวิเชียร. 2543 1 ร่วมด้วยช่วยกัน

4475 ท่องตะเข็บแดนสยาม : การส ารวจแนวพรมแดนไทย-พม่า-ลาว-กัมพูชา        ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.                                                                            2543 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4476 ท่อง'ไตรโตรก'แห่งแยงซี : ก่อนวาระสุดท้ายแห่งมาตุธาร ธีรภาพ โลหิตกุล.                                                                               2543 1 ประพันธ์สาส์น

4477 ทัวร์อินเดีย...ออกเนปาล ว. จูฑะวิภาต.                                                                                     2543 1 บรรณกิจ 1991

4478 เท่ียวกับทัวร์ ไมตรี ลิมปิชาติ 2543 1 สนุกอ่าน

4479 เท่ียวเมืองฝร่ัง ไมตรี ลิมปิชาติ 2543 1 สนุกอ่าน

4480 เท่ียววัด เอนก นาวิกมูล 2543 1 โนรา

4481 นครปฐม ศิริพร กิตติสุขเจริญ.                                                                            2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4482 นครพนม กนกวรรณ โสภณวัฒนวิจิตร.                                                                 2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4483 นครสวรรค์ ปิติชัย พงษ์วานิชอนันต์ 2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4484 นนทบุรี รัตนา ศิริพูล.                                                                                     2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4485 นวดมือนวดเท้ารักษาโรค ศักด์ิ บวร. 2543 1 สมิต

4486 นันทนาการ ชูชีพ เยาวพัฒน์.                                                                                2543 1 โอเดียนสโตร์

4487 น าชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร. 2543 1 กรมศิลปากร.

4488 แนวการออกเสียงค าจีนกลาง : โดยวิธีใช้อักษรแทนเสียง เส่ียว อานต้า 2543 2 ทฤษฎี
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4489 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรปราการ : กรณีศึกษาฟาร์มจระเข้... จักรกฤษณ์ เด่ียวสมบูรณ์ 2543 4 -

4490 บทอ่านศิลปกรรมจีน พรพรรณ จันทโรนานนท์ 2543 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4491 บันทึก...ทางไกล...กับ...ไฟฝัน จิราวิไล เก่งการค้า.                                                                             2543 3 ไฮย์แลนด์ รีสอร์ท

4492 แบกเป้ -- ไปส่องโลก โจ๋ย บางจาก 2543 1 เรือนปัญญา

4493 ปกิณกะศิลปะไทยในสายตา น. ณ ปากน้ า : หน้าบัน : เอกลักษณ์ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย น.ณ ปากน้ า. 2543 1 เมืองโบราณ

4494 ปทุมธานี เสรี อุ่นยวง.                                                                                       2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4495 ปทุมธานี สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2543 1 โอเดียนสโตร์

4496 ประจวบคีรีขันธ์ สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2543 2 โอเดียนสโตร์

4497 ปราสาทเขาพระวิหาร โรวิดา, วิตโตริโอ.                                                                               2543 1 ริเวอร์ บุ๊คส์

4498 แผนท่ีโลกปัจจุบัน สมัย อาภาภิรม.                                                                                  2543 2 แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนช่ันแนลฯ

4499 พระท่ีน่ังทรงผนวช น. ณ ปากน้ า 2543 1 เมืองโบราณ

4500 พระนครศรีอยุธยา ชาติชาย มุกสง.                                                                                 2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4501 พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แน่งน้อย ศักด์ิศรี, ม.ร.ว.                                                                   2543 1 ริเวอร์ บุ๊คส์

4502 พระม่ิงขวัญร าไพพรรณี สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี.                                                                   2543 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

4503 พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ ชุติมา ชุณหะชา.                                                                                2543 1 สีดา

4504 พระราชวังบวรสถานมงคล สุนิสา ม่ันคง 2543 2 บันทึกสยาม

4505 พังงา รัศมี ก่อพงศ์พนา.                                                                               2543 2 องค์การค้าของคุรุสภา

4506 พัทลุง ชาติชาย มุกสง 2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4507 พิจิตร มรกต งามภักดี 2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4508 พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ - 2543 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย

4509 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ส านักโบราณคดี 2543 2 กรมศิลปากร

4510 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา สิริพรรณ ธิรศริโชติ 2543 2 กรมศิลปากร
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4511 พิษณุโลก ชาติชาย มุกสง.                                                                                 2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4512 พูดจาภาษาเท่ียว คารีน่า โชติรวี 2543 2 อทิตตา พร้ินต้ิง

4513 พูดอังกฤษส าหรับการเดินทาง นพ พรพจนา 2543 1 ทฤษฎี

4514 เพชรบุรี พรพิศ ดาษด่ืน.                                                                                  2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4515 เพชรบุรี : ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม                                      นงเยาว์ แสนโกศิก ... [และคนอ่ืนๆ] 2543 1 ด่านสุทธาการพิมพ์

4516 แพร่ สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2543 1 โอเดียนสโตร์

4517 ภาคกลาง บุรีรัตน์ สามัตถิยะ.                                                                              2543 2 ไทยวัฒนาพานิช

4518 ภาษาจีนกลางเรียนด้วยตนเอง ชิวซ่ิวเหรียญ 2543 1 -

4519 ภาษาจีนธุรกิจ 1 เสาวภาคย์ วรลัคนากุล. 2543 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4520 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ ศิริลักษณ์ ล้ิมภักดี 2543 2 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

4521 ภูเก็ต ลิวัลย์ เกล้ียงสง.                                                                                2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4522 ภูเก็ต สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ 2543 2 สารคดี

4523 ภูมิศาสตร์กายภาพ - 2543 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4524 มรดกไทย-มรดกโลก ส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑฯ 2543 1 กรมศิลปากร

4525 มหาสารคาม รัศมี ก่อพงศ์พนา.                                                                               2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4526 มารยาทของการพูดโทรศัพท์ ล าดวน จาดใจดี 2543 2 ธนพลวิทยาการ

4527 มุกดาหาร สุภาภรณ์ คงใจ.                                                                                 2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4528 ยโสธร เสรี อุ่นยวง.                                                                                       2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4529 เยือนถ่ินอินเดีย โกวิท ต้ังตรงจิตร.                                                                               2543 2 รวมสาส์น (1977)

4530 ร้อยเอ็ด รัตนา ศิริพูล.                                                                                     2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4531 ระนอง รัตนา ศิริพูล.                                                                                     2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4532 ระนอง สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2543 2 โอเดียนสโตร์
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4533 ระยอง ภุชพงศ์ ภูแสง.                                                                                  2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4534 ราชบุรี มรกต งามภักดี.                                                                                  2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4535 รู้จักญ่ีปุ่น 1 ปรียา อิงคาภิรมย์ 2543 1 ดอกหญ้า

4536 รู้จักญ่ีปุ่น 2 ปรียา อิงคาภิรมย์ 2543 1 ดอกหญ้า

4537 ลวดลายในงานสถาปัตยกรรมไทย เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล 2543 2 เศรษฐศิลป

4538 เล้ียวตามโค้ง : 108 เส้นทางแห่งความทรงจ า เชน อิสรฌาน.                                                                                   2543 1 ร่วมด้วยช่วยกัน

4539 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดขอนแก่น                   คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารฯ 2543 3 กระทรวงมหาดไทย

4540 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดพิจิตร                                   - 2543 3 กระทรวงมหาดไทย

4541 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดเพชรบูรณ์                   - 2543 1 กระทรวงมหาดไทย

4542 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดราชบุรี                   - 2543 2 กระทรวงมหาดไทย

4543 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสกลนคร                    - 2543 3 กระทรวงมหาดไทย

4544 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ชลธีร์ ธรรมวรางกูร.                                                                            2543 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

4545 วิจัยไทยศึกษาไทย-จีนศึกษา นฤมิตร สอดศุข.                                                                                 2543 1 โอเดียนสโตร์

4546 วิถีไทย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.                                                                       2543 2 เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคช่ัน

4547 วิถีสังคมไท : สรรนิพนธ์ทางวิชาการเน่ืองในวาระหน่ึงศตวรรษปรีดี พนมยงค์                  - 2543 4 มูลนิธิเด็ก

4548 วิหารลายค าวัดพระสิงห์ : สถาปัตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนัง ชัยยศ อิษฎ์วรพันธ์ุ 2543 1 สุริวงค์บุ๊คเซนเตอร์

4549 ศิลปนิยม ประสพ ล้ีเหมือดภัย 2543 1 โอเดียนสโตร์

4550 สกลนคร ชาติชาย มุกแสง.                                                                               2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4551 สงขลา มรกต งามภักดี.                                                                                  2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4552 สมุทรปราการ ศิริพร กิตติสุขเจริญ 2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4553 สมุทรสงคราม สายรุ้ง เฮงซอ 2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4554 สระบุรี รัศมี ก่อพงศ์พนา 2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา
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4555 สังคมวิทยาการท่องเท่ียว ศิริ ฮามสุโพธ์ิ. 2543 3 โอเดียนสโตร์

4556 สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สมโภชน์ ศรีโกสามาตร 2543 1 อัมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

4557 สามหนุ่มสามมุมมองท่องเนปาล หมอกะเหร่ียง 2543 1 Money Magazine

4558 สาระน่ารู้กรุงธนบุรี                                                                              สาระน่ารู้กรุงธนบุรี                                                                              2543 1 มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานพระราชฯ

4559 สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ุ ฮกเก้ียน ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์.                                                                         2543 3 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือฯ

4560 ส าปาง : เสน่ห์เขลางค์นคร ฆนกาล มาตยศิริ.                                                                                2543 1 แสงปัญญาเลิศ

4561 ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ... จังหวัดสมุทรปราการ ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานสถิติแห่งฯ                                     2543 1 ส านักงานสถิติแห่งชาติ

4562 สิงคโปร์เมืองเนรมิต บุญเสริม ฤทธาภิรมย์.                                                                          2543 1 บรรณกิจ 1991

4563 สิงห์บุรี มรกต งามภักดี.                                                                                  2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4564 สุโขทัย ชาติชาย มุกสง.                                                                                 2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4565 สุพรรณบุรี ปิติชัย พงษ์วานิชอนันต์.                                                                      2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4566 สุราษฎร์ธานี สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2543 2 โอเดียนสโตร์

4567 หนองคาย สุภฤกษ์ บุญกอง.                                                                                2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4568 หนองบัวล าภู เสรี อุ่นยวง.                                                                                       2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4569 หนองบัวล าภู สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2543 1 โอเดียนสโตร์

4570 หน้าต่างสู่โลกกว้างท่องเท่ียวไทย            - 2543 2 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

4571 หลงศิลป์ในถ่ินแขก ชนาธิป ชัยยะ 2543 1 สิปประภา

4572 หลักการขนส่ง จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.                                                                         2543 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

4573 อ.ส.ท. ชวนชิม ปิยาภรณ์ บัณฑุชัย 2543 1 ร่วมด้วยช่วยกัน

4574 อะเมซ่ิงป่าเขาล าเนาไทย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 2543 1 เซลล์แห่งประเทศไทย

4575 อ่างทอง ทิวาวรรณ อ่ิมสมัย.                                                                            2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4576 อ่านจีนกลางเบ้ืองต้น. เล่ม 2 เฉินหัว 2543 2 ทฤษฎี
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4577 อารยธรรมโลก - 2543 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4578 อุดรธานี เสรี อุ่นยวง.                                                                                       2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4579 อุตรดิตถ์ ชาติชาย มุกสง.                                                                                 2543 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4580 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจอาหารเพ่ือการส่งออก. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4581 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม หน่วยท่ี 1-7        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2543 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

4582 เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีอาหารและเคร่ืองด่ืม. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4583 เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีอาหารและเคร่ืองด่ืม. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4584 4 กีฬาท้าทายคนรุ่นใหม่ สาโรจน์ มีวงษ์สม.                                                                               2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

4585 59 ปี กรมประชาสงเคราะห์       กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม        2542 1 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีฯ

4586 Essays on Thailand ธนพล จาดใจดี. 2542 1 ธนพลวิทยาการ

4587 กฎหมายเก่ียวกับการท่องเท่ียว สงวน สุทธิเสิศอรุณ 2542 2 ทิพยวิสุทธ์ิ

4588 กรณีตัวอย่างประชาคมต าบลหัวส าโรงและกว่าจะถึงวันน้ีต าบลหัวส าโรงของเรา                   สภาวัฒนธรรมต าบลหัวส าโรง.                                                               2542 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

4589 กะเหร่ียง สมัย สุทธิธรรม 2542 1 2020 เวิลด์ มีเดีย

4590 การจัดการการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเท่ียว ชัยวุฒิ บัณฑิต.                                                                                  2542 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4591 การด าเนินการเพ่ือก าหนดนโยบายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ : รายงานผลการด าเนิน... สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      2542 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และฯ      

4592 การต้อนรับและบริการท่ีเป็นเลิศ สมิต สัชฌุกร 2542 2 วิญญูชน

4593 การติดต่อทางธุรกิจและแบบจดหมายอังกฤษ ภิรมย์ พุทธรัตน์ 2542 1 ทฤษฎี

4594 การโต้ตอบธุรกิจทางแฟกซ์ ธนพล จาดใจดี. 2542 2 ธนพลวิทยาการ

4595 การน าเสนอเน้ือหาด้านการท่องเท่ียวไทยของหนังสือพิมพ์รายวันกับความต้อง… สรลักษณ์ ตันเสียงสม.                                                                         2542 1 -

4596 การบินกับการท่องเท่ียว : ปัจจัยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทยในสหัสวรรษหน้า ตระการ พันธ์ุขะวงศ์. 2542 3 กรมการบินพาณิชย์

4597 การเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวใน... วิธินี วรรณสกล.                                                                                  2542 1 -

4598 การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเท่ียว ฉลองศรี พิมลสมพงศ์.                                                                        2542 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4599 การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเท่ียว ฉลองศรี พิมลสมพงศ์.                                                                        2542 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4600 การวิเคราะห์แผนงานการส่ือสารเพ่ือการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศโครง... สัมพันธ์ คงแช่มดี. 2542 2 -

4601 การแสวงหาข่าวสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อข่าว... ฐปนี สุวรรณฉัตรชัย.                                                                           2542 1 -

4602 ก าแพงเพชร สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2542 1 โอเดียนสโตร์

4603 เกาะเกร็ด : วิถีชีวิตชุมชนมอญริมน้ าเจ้าพระยา อลิสา รามโกมุท.                                                                                2542 1 กรมศิลปากร

4604 เกาะรัตนโกสินทร์ อรสรวง บุตรนาค 2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

4605 แกะสลัก ถัก ทอ สาน ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านคนสระบุรี สายน้ า เสฏฐพงศ์.                                                                              2542 1 แสงปัญญาเลิศ

4606 ขนม 4 ภาค อร่อย 4 แบบ ธัญนีต์ สิมะโรจน์.                                                                                2542 2 หอสมุดกลาง 09

4607 ขนมไทย อรวสุ นพพรรค์ 2542 1 โอเดียนสโตร์

4608 ของดี 76 จังหวัดในประเทศไทย สุจิตรา มาถาวร.                                                                                  2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

4609 ขอนแก่น สุทธิ จิตรา.                                                                                        2542 1 โอเดียนสโตร์

4610 ครูภูมิศาสตร์ของแผ่นดิน สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์.                                                                                          2542 1 ฟันน่ี พับลิชช่ิง

4611 ความงามในศิลปะไทย น. ณ ปากน้ า.                                                                                    2542 1 ต้นอ้อ 1999

4612 คู่มือ "สป๊ีค" ให้คล่องเม่ือไปท่องเท่ียว จินตนา วอห์ลเก้น 2542 1 ไพลินสีน้ าเงิน

4613 คู่มือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล เกาะฝ่ังอันดามันเหนือ : ระนอง พังงา...  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.                                                                               2542 4 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

4614 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (พิมพ์คร้ังท่ี 4) เทเนนบาม, แอนดรูว์ เอส.                                                                     2542 1 เพียรสัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

4615 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (พิมพ์คร้ังท่ี 5) เทเนนบาม, แอนดรูว์ เอส.                                                                     2542 1 เพียรสัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

4616 งานโรงแรม : ฝ่ายห้องพัก งานแม่บ้านในโรงแรมและสถาบันอ่ืนๆ ขจิต กอบเดช.                                                                                   2542 2 พรินทิค

4617 ฉะเชิงเทรา : เมืองเกษตร-อุตสาหกรรม มาลี แดงดอกไม้.                                                                                2542 1 แสงปัญญาเลิศ

4618 ชัยนาท : เมืองแห่งแม่น้ าสามสาย สายน้ า เสฏฐพงศ์.                                                                              2542 1 แสงปัญญาเลิศ

4619 ชัยภูมิ สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2542 1 โอเดียนสโตร์

4620 ชัยภูมิ...เมืองพระยาแล คุณา นนทพัฒน์.                                                                                2542 1 แสงปัญญาเลิศ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4621 เชียงใหม่ สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2542 2 โอเดียนสโตร์

4622 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก บัณฑิต ล่ิวชัยชาญ.                                                                             2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

4623 ดอกบัวบานลุ่มเจ้าพระยา : ภูมิปัญญาคนปทุมธานี เรืองศักด์ิ บุญขจร.                                                                             2542 1 แสงปัญญาเลิศ

4624 ตลาดน้ าวิถีชีวิตพ่อค้า-แม่ขายไทย สกุณี ณัฐพูลวัฒน์.                                                                              2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

4625 ตาก สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2542 2 โอเดียนสโตร์

4626 ใต้ร่มพระปฐมเจดีย์ : วิถีถ่ินนครปฐม มาลี แดงดอกไม้.                                                                                2542 1 แสงปัญญาเลิศ

4627 ถนนเก่าในเมืองกรุง ทวี วัดงาม.                                                                                        2542 1 ต้นอ้อ 1999

4628 ท าเนียบผู้มีความรู้ความสามารถในท้องถ่ิน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.                                                              2542 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

4629 ทิศทางเศรษฐกิจไทย สดใส ปี 2000   สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์   2542 1 บพิธการพิมพ์

4630 เท่ียวนครปฐม สุทธิลักษณ์ อ าพันวงศ์.                                                                        2542 1 สุวีริยาสาส์น

4631 เท่ียวเมืองศิลปะอู่ทอง น. ณ ปากน้ า.                                                                                    2542 1 ต้นอ้อ 1999

4632 ธนบุรี - 2542 1 สารคดี

4633 ธรรมชาติศึกษาเขาสนามเพรียง ไพฑูรย์ ตนพยอม.                                                                              2542 1 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

4634 ธรรมชาติศึกษาป่าห้วยขาแข้ง เพชร มโนปวิตร.                                                                                 2542 1 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

4635 นครปฐม : เมืองแห่งพระปฐมเจดีย์ มาลี แดงดอกไม้.                                                                                2542 1 แสงปัญญาเลิศ

4636 นนทบุรี สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2542 1 โอเดียนสโตร์

4637 นันทนาการชุมชนและโรงเรียน สมบัติ กาญจนกิจ.                                                                               2542 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4638 นันทนาการและการจัดการ พีระพงศ์ บุญศิริ.                                                                                2542 1 โอเดียนสโตร์

4639 น าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว สมบัติ จ าปาเงิน.                                                                                 2542 2 2020 เวิลด์ มีเดีย

4640 น าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ส านักโบราณคดี 2542 2 กรมศิลปากร

4641 น าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ส านักโบราณคดี 2542 3 กรมศิลปากร

4642 น าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ส านักโบราณคดี 2542 2 กรมศิลปากร
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4643 น าเท่ียวผาแต้มโขงเจียม อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์.                                                                       2542 1 สีดา

4644 น าเท่ียวพระราชวังโบราณ กรุงเก่า ธิดา สาระยา.                                                                                     2542 1 ด่านสุทธาการพิมพ์

4645 น าเท่ียวเมืองเชียงแสน สุรพล ด าริห์กุล.                                                                                 2542 1 สีดา

4646 น าเท่ียวเมืองไทย-ภาคกลาง ก่อศักด์ิ ธรรมเจริญกิจ.                                                                                        2542 2 จีนสยาม

4647 น าเท่ียวเมืองโบราณ                                                                            - 2542 1 เมืองโบราณ

4648 น าเท่ียวศรีสัชชนาลัย ธิดา สาระยา.                                                                                     2542 1 สีดา

4649 น าเท่ียวอลังการปราสาทหินแห่งภาคใต้ - 2542 1 สีดา

4650 บุรีรัมย์ สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2542 1 โอเดียนสโตร์

4651 แบบเรียนภาษาจีนช้ันกลาง มานิต เจียรบรรจงกิจ 2542 9 สุขภาพใจ

4652 โบสถ์วัดโพธ์ิ ระมหาสุรพล ชิตญาโณ 2542 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

4653 ปฐมพีระมิดแห่งอียิปต์ : พีระมิดข้ันบันไดของฟาโรห์โซเซอร์ อภิชา ภาอารยพัฒน์.                                                                           2542 1 ต้นอ้อ 1999

4654 ปทุมธานี : อู่ข้าวของชาวกรุง เรืองศักด์ิ บุญขจร.                                                                              2542 1 แสงปัญญาเลิศ

4655 ปราจีนบุรี : เมืองศรีมโหสถ มรดก 3 อุทยานแห่งชาติ ณัฐภัสสร ลี.                                                                                      2542 1 แสงปัญญาเลิศ

4656 ปราสาทเขาพระวิหาร สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2542 1 ต้นอ้อ 1999

4657 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมขององค์กร ในการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                       ชฎาพร อบเชย.                                                                                 2542 2 -

4658 ผ้าทอลายโบราณ : ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอุทัยธานี มาลี แดงดอกไม้.                                                                                2542 1 แสงปัญญาเลิศ

4659 แผนท่ีประเทศไทย 76 จังหวัด กิตติ ธนิกกุล. 2542 1 ชมรมเด็ก

4660 พระนครคีรี กรมศิลปากร 2542 2 กรมศิลปากร

4661 พระบรมราชานุสาวรีย์ 8 รัชกาล มัณฑนุสรณ์.                                                                                     2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

4662 พิจิตร สมัย สุทธิธรรม 2542 1 โอเดียนสโตร์

4663 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย สิริพรรณ ธิรศริโชติ 2542 2 กรมศิลปากร

4664 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทย สุจิตรา มาถาวร.                                                                                  2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย
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4665 พูดภาษาจีนกลางให้เป็นภายใน 24 ช.ม. ม. อ้ึงอรุณ. 2542 2 ไพลินสีน้ าเงิน

4666 เพชรบูรณ์ สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2542 2 โอเดียนสโตร์

4667 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ยุพดี เสตพรรณ.                                                                                2542 1 พิศิษฐ์การพิมพ์

4668 มุกดาหาร : อัญมณีชายฝ่ังโขง ดวงจ าปา.                                                                                         2542 1 แสงปัญญาเลิศ

4669 มูเซอ สมัย สุทธิธรรม 2542 1 2020 เวิลด์ มีเดีย

4670 เมนูพระกระยาหารสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง : ระหว่างการเสด็จพระราชด าเนิน... พิษณุ จันทร์วิทัน. 2542 1 มันตา บุ๊คส์

4671 แม้ว สมัย สุทธิธรรม 2542 1 2020 เวิลด์ มีเดีย

4672 แม่วาดเมียบียอร์น. ตอนเท่ียวเมืองเติร์ก จันทร์ ศรีจรูญ แอนเดอร์สัน 2542 2 สหพัฒนการพิมพ์

4673 ไม้กวาดพันปีและเจ็ดภูมิปัญญาคนสุพรรณ เบญจวรรณ จันทร์พลูหลวง.                                                                  2542 5 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

4674 ยโสธร : แผ่นดินข้าวหอมมะลิ ถ่ินบ้ังไฟ ฆนกาล มาตยศิริ.                                                                                2542 1 แสงปัญญาเลิศ

4675 ย าสมุนไพร กระยาทิพย์ เรือนใจ. 2542 2 ต้นธรรม

4676 เย้า สมัย สุทธิธรรม 2542 1 2020 เวิลด์ มีเดีย

4677 รวมอาหารท าขายท่ียังขายดี วัลยา ภู่ภิญโญ. 2542 1 ดุจลดา

4678 ร้อยรักษ์ถักสาน : ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านปราจีนบุรี ณัฐภัสสร ลี.                                                                                      2542 1 แสงปัญญาเลิศ

4679 ร้อยเอ็ด สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2542 1 โอเดียนสโตร์

4680 ระยอง สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2542 2 โอเดียนสโตร์

4681 รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษาเพ่ือก าหนดทิศทางการวิจัยในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน...                 - 2542 1 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

4682 รายงานการสัมมนาทางวิชาการเร่ืองวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบผสม...                       คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแบบฯ          2542 1 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

4683 เรียนจีนกลางด้วยตนเอง เส่ียว อานต้า 2542 5 ทฤษฎี

4684 ลพบุรี - 2542 3 สารคดี

4685 ล่องยุโรปใต้ วาณิช จรุงกิจอนันต์.                                                                           2542 1 ต้นอ้อ

4686 ลีซอ สมัย สุทธิธรรม 2542 1 2020 เวิลด์ มีเดีย
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4687 เลย สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2542 1 โอเดียนสโตร์

4688 วังบ้านฐานถ่ิน เอนก นาวิกมูล 2542 1 แสงดาว

4689 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดกระบ่ี                                   - 2542 3 กระทรวงมหาดไทย

4690 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดกาญจนบุรี                   - 2542 2 กระทรวงมหาดไทย

4691 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดกาฬสินธ์ุ                    - 2542 2 กระทรวงมหาดไทย

4692 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดฉะเชิงเทรา                                   - 2542 3 กระทรวงมหาดไทย

4693 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชัยนาท                                   - 2542 3 กระทรวงมหาดไทย

4694 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดเชียงใหม่                   - 2542 2 กระทรวงมหาดไทย

4695 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดตราด                                   - 2542 3 กระทรวงมหาดไทย

4696 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครพนม - 2542 1 กระทรวงมหาดไทย

4697 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครราชสีมา                                   - 2542 3 กระทรวงมหาดไทย

4698 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครสวรรค์                                   - 2542 3 กระทรวงมหาดไทย

4699 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี                                   - 2542 3 กระทรวงมหาดไทย

4700 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดปัตตานี                                   - 2542 2 กระทรวงมหาดไทย

4701 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดพิษณุโลก                    - 2542 3 กระทรวงมหาดไทย

4702 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดแพร่                                   - 2542 3 กระทรวงมหาดไทย

4703 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดมหาสารคาม                                   - 2542 3 กระทรวงมหาดไทย

4704 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดแม่ฮ่องสอน                    - 2542 2 กระทรวงมหาดไทย

4705 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดยโสธร                                   - 2542 3 กระทรวงมหาดไทย

4706 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดร้อยเอ็ด                                   - 2542 3 กระทรวงมหาดไทย

4707 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดระยอง                   - 2542 2 กระทรวงมหาดไทย

4708 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดลพบุรี                                   - 2542 2 กระทรวงมหาดไทย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4709 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสตูล                                   - 2542 3 กระทรวงมหาดไทย

4710 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสมุทรปราการ                   - 2542 2 กระทรวงมหาดไทย

4711 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดหนองคาย                                   - 2542 3 กระทรวงมหาดไทย

4712 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดอ่างทอง                                   - 2542 3 กระทรวงมหาดไทย

4713 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดอ านาจเจริญ                   - 2542 1 กระทรวงมหาดไทย

4714 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดอุตรดิตถ์                   - 2542 3 กระทรวงมหาดไทย

4715 วัดเขียน น. ณ ปากน้ า 2542 1 เมืองโบราณ

4716 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร สมัย สุทธิธรรม 2542 2 ไทยวัฒนาพานิช

4717 วัดรอยเท้าช้าง พีรศักด์ิ วรสุนทรโรสถ.                                                                         2542 1 พีระเซล แอนด์ เซอร์วิส

4718 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร สมัย สุทธิธรรม 2542 2 ไทยวัฒนาพานิช

4719 ศรีอยุธยา : ภูมิปัญญาชาวกรุงเก่า มาลี แดงดอกไม้.                                                                                2542 1 แสงปัญญาเลิศ

4720 ศัพท์หมวดภาษาจีน สุภาณี ปิยพสุนทรา.                                                                            2542 5 ทฤษฎี

4721 ศาสนาและศิลป์ : ภูมิปัญญาพ้ืนถ่ินเมืองอ่างทอง มาลี แดงดอกไม้.                                                                                2542 1 แสงปัญญาเลิศ

4722 ศิลปกรรมในกรุงเทพมหานคร น. ณ ปากน้ า.                                                                                    2542 1 ต้นอ้อ 1999

4723 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน น. ณ ปากน้ า.                                                                                    2542 1 ต้นอ้อ 1999

4724 ศิลปะพินิจ วิรุณ ต้ังเจริญ.                                                                                    2542 1 ต้นอ้อ 1999

4725 ศิลปะร่วมสมัย พีระพล ธนะพานิช, บรรณาธิการ 2542 1 ต้นอ้อ 1999

4726 ศิลปะสุโขทัย สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ.                                                                      2542 2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การฯ

4727 สนทนาจีนกลาง-อังกฤษ-ไทย 300 ประโยค สุภาณี ปิยพสุนทรา 2542 4 ทฤษฎี

4728 สมุทรปราการ สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2542 1 โอเดียนสโตร์

4729 สระบุรี ศรีพุทธบาท สายน้ า เสฏฐพงศ์.                                                                              2542 1 แสงปัญญาเลิศ

4730 สามหนุ่มสามมุมมองท่องเนปาล หมอกะเหร่ียง. 2542 1 Money magazine
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4731 สารคดีชีวิตของชนกลุ่มน้อยบนดอยสูง สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2542 6 2020 เวิลด์ มีเดีย

4732 สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสกลนคร กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ 2542 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ

4733 สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ุ กระเหร่ียงกะยัน สมทรง บุรุษพัฒน์. 2542 3 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือฯ

4734 สุรินทร์ สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2542 1 โอเดียนสโตร์

4735 หนองคาย สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2542 1 โอเดียนสโตร์

4736 หนองงูเห่า : โคตรคอร์รัปช่ัน - 2542 1 โรงพิมพ์ตะวันออก

4737 หนังสือท่ีระลึกพระราชพิธียกจุลมงกุฏและสมโภชพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี พุทธ… - 2542 1 กรมศิลปากร

4738 หัตถศิลป์ กวีเพลง : ภูมิปัญญาลุ่มน้ าสุพรรณบุรี สายน้ า เสฏฐพงศ์.                                                                              2542 1 แสงปัญญาเลิศ

4739 หัตถศิลป์ ถ่ินรถม้า ภูมิปัญญาคนล าปาง นพวรรณ สิริเวชกุล.                                                                            2542 1 แสงปัญญาเลิศ

4740 หัตถศิลป์ถ่ินนครพิงค์ : มรดกอาณาจักรล้านนา คุณา นนทพัฒน์.                                                                                2542 1 แสงปัญญาเลิศ

4741 หุ่นกระบอกพม่า ประภาศรี ด าสอาด. 2542 1 โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด

4742 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในศตวรรษใหม่ - 2542 1 -

4743 อะเมซ่ิงกรุงเทพฯ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.                                                              2542 2 เซลล์แห่งประเทศไทย

4744 อ่านจีนกลางเบ้ืองต้น. เล่ม 1 เฉินหัว 2542 3 ทฤษฎี

4745 อารยธรรมตะวันออก     ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์, บรรณาธิการ 2542 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4746 อารยธรรมตะวันออก. HI 102 อรพินท์ ปานนาค ... [และคนอ่ืนๆ] 2542 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4747 อารามหลวงท่ีส าคัญและวัดประจ ารัชกาล อุไร สิงห์ไพบูลย์พร.                                                                           2542 3 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

4748 อารามหลวงแห่งราชวงศ์จักรี ณัฐวุฒิ.                                                                                            2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

4749 อุดรธานี สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2542 1 โอเดียนสโตร์

4750 อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - 2542 1 กรมศิลปากร

4751 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อธิชา พชรวัลย์.                                                                                 2542 1 ต้นอ้อ 1999

4752 อุทยานแห่งชาติ                                - 2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย
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4753 อุทยานแห่งชาติทางทะเล - 2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

4754 อุทัยธานี สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2542 1 โอเดียนสโตร์

4755 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4756 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4757 1000 หน่ึงพันอักษรจีน - 2541 5 ทฤษฎี

4758 19 ปี การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย - 2541 1 การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

4759 76 จังหวัดในเมืองไทย ดารุณีย์.                                                                                                            2541 2 ธารบัวแก้ว

4760 English right & wrong ไหนผิด ไหนถูก เกียรติ สิมะกูร 2541 1 Human Heritage

4761 กระยานิยาย ส. พลายน้อย. 2541 2 มติชน

4762 การเกษตรและการประมงของจีน ป. รัตนปัญญา.                                                                                   2541 2 โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮ้าส์

4763 การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานโดยองค์กร... สายันต์ ไพรชาญจิตร์ 2541 1 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถ่ินฯ

4764 การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ จ. สกลนคร สุรัตน์ วรางค์รัตน์.                                                                                               2541 1 สกลนครการพิมพ์

4765 การเปิดรับข่าวความรู้ทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศกับการเดินทางมา ...        วันทนา สุรชีวิน.                                                                                  2541 1 -

4766 การผลิตและการใช้ส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ อนันต์ธนา อังกินันทน์.                                                                         2541 5 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4767 การพัฒนาการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ        2541 1 คุ้มครองมรดกไทย

4768 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : ส่วนหน่ึงของโครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ….       สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์.                                                                       2541 2 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย

4769 การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์และการบริการของแหล่ง...                ประกาศิต สุวรรณะชฎ... [และคนอ่ืนๆ] 2541 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4770 การศึกษาและพัฒนาจังหวัดท่ีต้ังวิทยาเขตสารสนเทศเป็นแหล่งท่องเท่ียว : กรณี... กาญจนา เงารังษี. 2541 1 -

4771 การอ่านภาษาจีน (1) ก่อศักด์ิ ธรรมเจริญกิจ 2541 2 จีนสยาม

4772 ความพึงพอใจในงานของพนักงานฝ่ายส่งเสริมการตลาดของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สายชลี วรรณพฤกษ์. 2541 3 -

4773 คึกฤทธ์ิ พ่อครัวหัวป่าก์ คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว., 2454-2538. 2541 1 สยามรัฐ

4774 คู่มือการใช้ศัพท์ภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันฯ 2541 2 ศูนย์จีนศึกษา
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4775 คู่มือท่องเท่ียวถ่ายภาพ วรวุฒิ วีระชิงไชย.                                                                               2541 1 โฟโตทีช

4776 คู่มือแนวทางการบริหารและจัดการการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหาร...                    โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษย์ฯ 2541 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4777 คู่มือมัคคุเทศก์                                                                                   มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร

4778 งานจัดดอกไม้ รจนา แย้มแก่นจันทน์ 2541 1 ไทยวัฒนาพานิช

4779 จันทบุรี สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2541 2 โอเดียนสโตร์

4780 จาริกบุญ-จารึกธรรม พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)                                                                2541 1 สหธรรมิก

4781 ชัยนาท สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2541 1 โอเดียนสโตร์

4782 ชีวิตนอกวัง. เล่ม 1 เน่ือง นิลรัตน์, ม.ล. 2541 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ

4783 ดอยตุง การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.                                                              2541 1 ด่านสุทธาการพิมพ์

4784 ตราด สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2541 2 โอเดียนสโตร์

4785 ต ารับอาหารจากปลาผง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมฯ 2541 1 -

4786 เท่ียวหางโจว : สวรรค์บนพ้ืนพิภพ ป. รัตนปัญญา.                                                                                   2541 2 โอเดียนสโตร์

4787 ธุรกิจพาณิชยนาวี กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2541 2 สถาบันพาณิชยนาวี จุฬาลงกรณ์ฯ

4788 นครนายก สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2541 1 โอเดียนสโตร์

4789 นครสวรรค์ สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2541 1 โอเดียนสโตร์

4790 นันทนาการในโรงเรียน จรัญ ธานีรัตน์.                                                                                    2541 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4791 น าผลไม้และเคร่ืองด่ืมผสม - 2541 2 แสงแดด

4792 บันทึกการเดินทาง นภาจรี น าเบ็ญจพล.                                                                                            2541 4 แทรเวลเวิลด์

4793 แบบเรียนภาษาจีนช้ันกลาง มานิต เจียรบรรจงกิจ 2541 5 สุขภาพใจ

4794 แบบเรียนภาษาจีนช้ันกลาง. เล่ม 1 มานิต เจียรบรรจงกิจ 2541 4 สุขภาพใจ

4795 โบราณวัตถุจากพระมหาเจดีย์ 4 รัชกาล วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 2541 1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

4796 แผนปฏิบัติการฟ้ืนฟูบูรณะแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอ่าวพังงา กระบ่ี ภูเก็ต และทะเล...                                 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.                                                              2541 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4797 แผนปฏิบัติการฟ้ืนฟูบูรณะแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอ่าวพังงา กระบ่ี ภูเก็ต… : สรุปย่อ                                 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.                                                              2541 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

4798 พระราชวังกรุงปักก่ิง ป. รัตนปัญญา.                                                                                   2541 2 โอเดียนสโตร์

4799 พะเยา สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2541 2 โอเดียนสโตร์

4800 พิษณุโลก สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2541 1 โอเดียนสโตร์

4801 ภาษาจีนกลาง เล่มท่ี 1 พิชัย พินัยกุล 2541 2 ไทยวรศิลป์การพิมพ์

4802 ภาษาจีนกลางข้ันพ้ืนฐาน 1 ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 2541 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4803 ภาษาธุรกิจจีนกลาง มานิต เจียรบรรจงกิจ. 2541 4 ทฤษฎี

4804 ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม บงกชรัตน์ เตชะไตรศักด์ิ.                                                                     2541 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4805 รับขนของทางทะเล ไผทชิต เอกจริยกร 2541 1 วิญญูชน

4806 ราชบุรี - 2541 3 สารคดี

4807 ราชบุรี สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2541 1 โอเดียนสโตร์

4808 รายงานการวิจัยการท่องเท่ียวและผลกระทบต่อคนเล้ียงช้างในจังหวัดสุรินทร์             จามะรี เชียงทอง.                                                                               2541 2 สภาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศฯ

4809 รายงานข้ันสุดท้ายแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัดนครนายก                       บริษัท คอร์ แพลนน่ิง แอนด์ ดีเวลลอปฯ          2541 1 บริษัท คอร์ แพลนน่ิง แอนด์ฯ 

4810 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการการท่องเท่ียว...        - 2541 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4811 รายงานฉบับสุดท้ายส่วนท่ี 2 รายงานการศึกษาพ้ืนท่ีกรณีตัวอย่างหมู่เกาะช้างตอนใต้...                                 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      2541 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และฯ      

4812 รายงานฉบับสุดท้ายส่วนท่ี 3 (รายงานหลัก) การศึกษาเพ่ือก าหนดรูปแบบการท่องเท่ียว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      2541 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และฯ      

4813 รายงานสรุปส าหรับผู้บริหารครงการศึกษาเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากร...                                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4814 รินหัวใจใส่ธุรกิจ : สตาร์บัคส์ : กาแฟบันลือโลก ชูลท์ซ, ฮาวาร์ด. 2541 7 เออาร์ อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ พับลิเคช่ัน

4815 เรียนจีนกลางแบบมาตรฐาน เล่ม 1 มานิต เจียรบรรจงกิจ 2541 5 ทฤษฎี

4816 เรียนจีนกลางแบบมาตรฐาน เล่ม 2 มานิต เจียรบรรจงกิจ 2541 5 ทฤษฎี

4817 ล่องน้ าไนล์ สังคม ฮอหรินทร์. 2541 1 ดอกหญ้า

4818 ล าปาง สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2541 2 โอเดียนสโตร์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4819 ล าพูน สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2541 2 โอเดียนสโตร์

4820 วัฒนธรรมหมู่บ้านไทย ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.                                                                             2541 1 สร้างสรรค์

4821 วัดไทย...ต้นกรุงเทพฯ กลีบอุบล กาญจโนมัย.                                                                         2541 1 กองทุนชวนอรุณ

4822 สกลนคร สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2541 1 โอเดียนสโตร์

4823 สนทนาภาษาจีนกลางจงหัว เกาเฟย 2541 5 อักษรวัฒนา

4824 สายน้ าตะวันตก ธีรภาพ โลหิตกุล.                                                                               2541 1 แพรว

4825 สาระน่ารู้เก่ียวกับพลศึกษาและนันทนาการ สุวิมล ต้ังสัจจพจน์.                                                                             2541 1 โชติสุขการพิมพ์

4826 สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ุ ไทยล้ือ สมใจ แซ่โง้ว. 2541 3 โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก

4827 สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ุ ลัวะ ภัททิยา ยิมเรวัต. 2541 3 สหธรรมิก

4828 ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา วินัย วีระวัฒนานนท์.                                                                            2541 2 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขฯ

4829 เสริมทักษะภาษาจีน "ฉบับเฮฮา" เล่ม 1-2 สุภาณี ปิยพสุนทรา 2541 7 ทฤษฎี

4830 อนาคตหนองงูเห่า อนาคตประเทศไทย ชาตรี ชะนะภัย 2541 2 นายสุข

4831 อันดามันและอ่าวไทย : ห้วงน้ าแห่งสีสันของโลกใต้ทะเลไทย - 2541 1 อมรินทร์ พรินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง

4832 อาหารมังสวิรัติ กลางเบเกอร่ี 2541 1 สุขภาพใจ

4833 อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว - 2541 1 สารคดี

4834 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจอาหารเพ่ือการส่งออก. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4835 เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4836 เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4837 เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4838 เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4839 การจัดดอกไม้สด สมพร ย่ิงเจริญ 2540 1 21 เซ็นจูร่ี

4840 การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ วรรณพร วณิชชานุกร.                                                                                         2540 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4841 การมีส่วนร่วมของธุรกิจท่องเท่ียวภาคเอกชนในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ วิเชียร พอนอ่วม.                                                                                2540 1 -

4842 ขอนแก่น 200 ปี สุดยอดเมืองหลักภาคอีสาน พ.ศ. 2540  - 2540 1 ฟิวเจอร์ เพรส

4843 โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ข้อมูลแผนท่ีในระบบ... กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม.                                                                           2540 1 ส.ไพบูลย์ การพิมพ์

4844 จัดดอกไม้แบบสากลระดับมืออาชีพ กีรตี ชนา 2540 1 อัมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

4845 จาริกบุญ-จารึกธรรม พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)                                                                2540 3 สหธรรมิก

4846 ชมศิลปะในอินเดีย น. ณ ปากน้ า.                                                                                    2540 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

4847 เชียงใหม่ (พิมพ์คร้ังท่ี 1)  สุดารา สุจฉายา. 2540 1 สารคดี

4848 ดอกไม้เพลิงโบราณ : มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาไทย สิทธา สลักค า 2540 2 สารคดี

4849 เท่ียวท่ีไหน? ในเมืองจีน ศุภกิจ นิมมานนรเทพ.                                                                          2540 3 บพิธการพิมพ์

4850 โทรศัพท์ประทับใจ นฤมล. 2540 2 ฮิวแมน เฮอริเทจ

4851 นครราชสีมา สมัย สุทธิธรรม.                                                                                                  2540 1 โอเดียนสโตร์

4852 บางกอกสมัยเก่า ชาลี เอ่ียมกระสินธ์ุ, 2461-2546 2540 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

4853 เบ่ิงลาว ไมตรี ลิมปิชาติ.                                                                                  2540 1 ต้นอ้อ แกรมม่ี

4854 แบบฝึก ชุดเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ เล่ม 5 [Fruits and food] - 2540 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

4855 ปราจีนบุรี สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2540 2 โอเดียนสโตร์

4856 ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ : หนุ่มเมืองจันท์ หนุ่มเมืองจันท์ 2540 1 มติชน

4857 ภาคนิพนธ์เร่ืองการวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเท่ียวและค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียว...       วิภาวี สงวนรัตน์.                                                                                 2540 1 -

4858 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 1 กิตติ พรพิมลวัฒน์ 2540 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

4859 ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช 2540 2 Human Heritage

4860 ภาษาอังกฤษส าหรับต ารวจท่องเท่ียว พรทิพย์ สุขะกูล 2540 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4861 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวไทย วิชัย เทียนน้อย.                                                                                 2540 2 โอเดียนสโตร์

4862 ภูมิศาสตร์ท่องเท่ียว ภาคเหนือ กิตติพร วีรสุธีกุล.                                                                                2540 2 ยุพินพร
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4863 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ยุพดี เสตพรรณ.                                                                                                2540 1 พิศิษฐ์การพิมพ์

4864 มหัศจรรย์ทุกวัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2540 5 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

4865 รวมความรู้เก่ียวกับงานโรงแรม อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช.                                                                        2540 1 Human Heritage

4866 รวมศัพท์ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียว สรสรรค ตันติพัฒน์. 2540 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4867 รอบรู้ประเทศไทย วารี อัมไพรวรรณ.                                                                                               2540 1 ภัทรินทร์

4868 รักเมืองไทยกับยางสยาม                                                                                       - 2540 1 พิฆเณศ พร้ินท์ต้ิง เซ็นเตอร์

4869 ราชอาณาจักรไทย 50 ช่างภาพบันทึกแผ่นดินทองฉลองกาญจนาภิเษก การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.                                                                               2540 2 ผู้จัดการ

4870 รายการข้อมูลสารสนเทศส่ิงแวดล้อมระดับจังหวัด กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ 2540 2 ส.ไพบูลย์ การพิมพ์

4871 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาจัดท าแผนการจัดการเพ่ือก าหนดแนวทางการ...     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                           2540 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4872 รายงานสรุปคู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางด้านกายภาพ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.                                                              2540 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

4873 รายงานสรุปแนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวในระดับจังหวัดภาคกลาง การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.                                                              2540 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

4874 รายงานสรุปแนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวในระดับจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.                                                              2540 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

4875 รายงานสรุปแนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวในระดับจังหวัดภาคใต้ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.                                                              2540 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

4876 รายงานสรุปแผนพัฒนาการท่องเท่ียวในระดับประเทศ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.                                                              2540 2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

4877 เรียนศัพท์จีนกลางจากภาพ มานิต เจียรบรรจงกิจ 2540 21 ทฤษฎี

4878 ลาวเหนือเม่ือปลายหนาว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2540 6 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนฯ

4879 วังเจ้า วังเดิม 3 : สืบสานความล้ าค่า ต านานพระราชวังผ่านกาลเวลา                      กิตติ วัฒนะมหาตม์.                                                                             2540 1 ประพันธ์สาส์น

4880 วัฒนธรรมภาษาไทย ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.                                                  2540 2 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

4881 วัดบางขุนเทียนใน น. ณ ปากน้ า 2540 1 เมืองโบราณ

4882 วัดหลวงสมัยรัตนโกสินทร์ กรมศิลปากร.                                                                                     2540 1 เอ.พี.กราฟิคดีไซน์

4883 วิถีไทย : การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 2540 2 โครงการวิถีทรรศน์

4884 ศาสตร์และศิลป์เก่ียวกับโต๊ะอาหาร ขวัญแก้ว วัชโรทัย. 2540 1 อมรินทร์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4885 ศิลปะการฉลุสลักหยวก ป. มหาขันธ์.                                                                                      2540 1 โอเดียนสโตร์

4886 ศิลปะถ้ าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย พเยาว์ เข็มนาค 2540 1 กองโบราณคดี กรมศิลปากร

4887 สวนในบ้าน. เล่ม 4 : การจัดสวนถาด   - 2540 1 บ้านและสวน

4888 สัมมนาการจัดต้ังองค์กรกลางด้านการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเท่ียว...                 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2540 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

4889 สัมมนานวดไทย : รายงานการสัมมนาวิชาการนวดไทย คร้ังท่ี 1 - 2540 1 โครงการฟ้ืนฟูการนวดไทย มูลนิธิฯ

4890 สารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จังหวัดนครพนม    กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ 2540 2 ส.ไพบูลย์ การพิมพ์

4891 สารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จังหวัดมุกดาหาร                                  กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ 2540 1 ส.ไพบูลย์ การพิมพ์

4892 สารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จังหวัดหนองคาย                                  กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ 2540 1 ส.ไพบูลย์ การพิมพ์

4893 สารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จังหวัดอ านาจเจริญ                                  กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ 2540 1 ส.ไพบูลย์ การพิมพ์

4894 สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ุ ก๊อง (อุก๋อง) มยุรี ถาวรพัฒน์. 2540 3 สหธรรมิก

4895 สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ุ ไทยโซ่ง สมทรง บุรุษพัฒน์. 2540 3 สหธรรมิก

4896 สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ุ เม่ียน (เย้า) ณัฏฐวี ทศรฐ. 2540 3 สหธรรมิก

4897 สารานุกรมเมืองโบราณ : สวนขวา วิยะดา ทองมิตร 2540 1 เมืองโบราณ

4898 สิงห์บุรี สมัย สุทธิธรรม.                                                                                                  2540 1 โอเดียนสโตร์

4899 หนองคาย - 2540 1 มังกรการพิมพ์

4900 อารยธรรมสมัยใหม่-ปัจจุบัน สุวิมล รุ่งเจริญ, บรรณาธิการ 2540 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4901 อาหารจากพืชพรรณ วัลยา ภู่ภิญโญ. 2540 4 ดุจลดา

4902 อาหารไทยลดน้ าหนัก ยุวดี จอมพิทักษ์. 2540 1 สุขภาพใจ

4903 อาหารและโภชนาการ : น าความรู้ สู่การปฏิบัติ การประชุมวิชาการโภชนาการเร่ือง… 2540 1 สถาบันวิจัยโภชนาการ ม.มหิดล

4904 เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4905 เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4906 เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์ระบบการจัดการงานโรงแรมและภัตตาคาร. หน่วยท่ี 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4907 เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์ระบบการจัดการงานโรงแรมและภัตตาคาร. หน่วยท่ี 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4908 เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4909 เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4910 เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร หน่วยท่ี 7-15         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2540 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

4911 กาญจนบุรี สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2539 1 โอเดียนสโตร์

4912 การจัดน าเท่ียว พวงบุหงา ภูมิพานิช.                                                                           2539 1 ภาควิชาศิลปาชีพ ม.เกษตรศาสตร์

4913 การบัญชีโรงแรม ตวงทิพย์ จันทรา 2539 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4914 ข้ามฝ่ังแห่งฝัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2539 3 อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์

4915 คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว ประเสริฐ รักไทยดี.                                                                              2539 5 -

4916 โครงการศึกษาเพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการท่องเท่ียวภาคใต้ตอนบน ชุมพร ระนอง...       มหาวิทยาลัยมหิดล 2539 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

4917 จาริกบุญจารึกธรรม พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)                                                                2539 1 มูลนิธิพุทธธรรม

4918 ชีวิตในวัง. เล่ม 2 เน่ือง นิลรัตน์, ม.ล. 2539 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ

4919 เชียงราย สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2539 3 โอเดียนสโตร์

4920 ใต้เมฆท่ีเมฆใต้ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2539 3 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

4921 นครปฐม สมัย สุทธิธรรม.                                                                                                  2539 1 โอเดียนสโตร์

4922 นครพนม สมัย สุทธิธรรม.                                                                                                  2539 1 โอเดียนสโตร์

4923 นครศรีธรรมราช สมัย สุทธิธรรม.                                                                                                  2539 2 โอเดียนสโตร์

4924 น่าน สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2539 1 โอเดียนสโตร์

4925 น้ าสมุนไพร : การเตรียมน้ าด่ืมจากพืชท่ีมีสรรพคุณทางยาและมีคุณค่าทางอาหาร พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ. 2539 1 เมดิคัล มีเดีย

4926 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาชุดวิชาอาหารและโภชนาการ (ฉบับปรับปรุง). หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4927 แบบฝึกเสริมทักษะภาษาจีน ชุด เส่ียวเสวียเค่อเป่ิน กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. 2539 1 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

4928 โบราณคดีวิเคราะห์ 2 : เคร่ืองถ้วยบุรีรัมย์และเคร่ืองถ้วยสุโขทัย รักชนก โตสุพันธ์ุ 2539 1 กรมศิลปากร
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4929 ประวัติศาสตร์เมืองนครนายก = Nakon Nayok : a local history   - 2539 1 กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษาฯ

4930 ผาแต้ม ภูผาแห่งความมหัศจรรย์ สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2539 2 โอเดียนสโตร์

4931 แผนท่ีประเทศไทย : แยกจังหวัด 76 จังหวัด กิตติพร วีรสุธีกุล. 2539 2 ยุพินพร

4932 พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย - 2539 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4933 เพชรบุรี สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2539 1 โอเดียนสโตร์

4934 ภาษาจีน 1 วรรณี วิสุทธิพิทักษ์กุล 2539 1 พัฒนาวิชาการ (2535)

4935 ภาษาอังกฤษในส านักงาน นฤมล 2539 1 ฮิวแมน เฮอริเทจ

4936 ภูมิปัญญานิเวศวิทยาชนพ้ืนเมือง : ศึกษากรณีชุมชนกะเหร่ียงในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร                  ป่ินแก้ว เหลืองอร่ามศรี.                                                                       2539 1 โลกดุลยภาพ

4937 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว วรรณา วงษ์วานิช.                                                                                               2539 2 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4938 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวไทย ยุพดี เสตพรรณ. 2539 1 พิศิษฐ์การพิมพ์

4939 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย มณี ช้างเผือก.                                                                                   2539 2 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

4940 แม่ฮ่องสอน สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2539 1 โอเดียนสโตร์

4941 เยอรมนี นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ, บรรณาธิการ 2539 1 อทิตตา

4942 เยอรมัน...มัน รับประกันไม่ปนเผือก มนันยา. 2539 1 ดาวฤกษ์

4943 รอบรู้ประเทศไทย วารี อัมไพรวรรณ.                                                                                               2539 1 ภัทรินทร์

4944 รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาทบทวนแผนพัฒนาการท่องเท่ียวภาคกลางฝ่ังตะวันตก           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4945 รู้เร่ืองเมืองบางกอก สมบัติ จ าปาเงิน.                                                                                 2539 2 ต้นอ้อ แกรมม่ี

4946 เรือพระราชพิธี กรมศิลปากร 2539 2 กรมศิลปากร

4947 ลพบุรี สมัย สุทธิธรรม.                                                                                                  2539 1 โอเดียนสโตร์

4948 ลาวตอนใต้                 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2539 3 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

4949 วัฒนธรรมและประเพณีไทย พัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร.                                                                     2539 2 -

4950 วัดปทุมวนาราม น.ณ. ปากน้ า.                                                                                    2539 1 เมืองโบราณ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4951 วัดส าคัญในกรุงเทพมหานคร จิราพร อังกูรสุทธิพันธ์.                                                                        2539 1 ไทยวัฒนาพานิช

4952 วัดสุทัศนเทพวราราม น.ณ. ปากน้ า.                                                                                    2539 1 เมืองโบราณ

4953 ศิลปะขอม สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. 2539 1 องค์การค้าของคุรุสภา

4954 สถานพักแรมในประเทศไทย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2539 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

4955 สนทนาภาษาจีนกลางส าหรับการท่องเท่ียว เจิง ฟู่เจิน 2539 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

4956 สระแก้ว สมัย สุทธิธรรม                                                        2539 1 โอเดียนสโตร์

4957 สระบุรี สมัย สุทธิธรรม                                                        2539 1 โอเดียนสโตร์

4958 สุโขทัย สมัย สุทธิธรรม                                                        2539 1 โอเดียนสโตร์

4959 สุพรรณบุรี สมัย สุทธิธรรม                                                        2539 1 โอเดียนสโตร์

4960 เส้นทางช้างสุรินทร์ อัจฉรา ภาณุรัตน์.                                                                                2539 2 สถาบันราชภัฏสุรินทร์

4961 อ่างทอง สมัย สุทธิธรรม                                                        2539 2 โอเดียนสโตร์

4962 อารยธรรมตะวันออก. HI 102 อรพินท์ ปานนาค ... [และคนอ่ืนๆ] 2539 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

4963 อารยธรรมไทย ธิดา สาระยา.                                                                                     2539 3 เมืองโบราณ

4964 อารยธรรมสมัยโบราณ-สมัยกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                         2539 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4965 อารยธรรมสมัยใหม่-ปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                         2539 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4966 อารยธรรมสมัยใหม่-ปัจจุบัน สุวิมล รุ่งเจริญ, บรรณาธิการ 2539 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4967 อาหารธรรมชาติ ศิริชัย ค้าดี 2539 2 มูลนิธิรัศมีธรรม

4968 อุบลราชธานี สมัย สุทธิธรรม.                                                                                  2539 1 โอเดียนสโตร์

4969 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานขนส่งสินค้า หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4970 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานขนส่งสินค้า หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4971 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4972 เอกสารการสอนชุดวิชาการประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4973 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4974 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4975 เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร หน่วยท่ี 1-6         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2539 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

4976 เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจอาหาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4977 เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจอาหาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4978 เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ (ฉบับปรับปรุง). หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4979 เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ (ฉบับปรับปรุง). หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4980 At the office : an English conversation guide forthai office staff ไลเซนเบอร์ก, โรเบิร์ต 2538 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4981 Essays on Thailand ธนพล จาดใจดี.                                                                                  2538 1 ธนพลวิทยาการ

4982 การบริการส่วนหน้าของโรงแรม พิศมัย ปโชติการ 2538 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4983 การศึกษาทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียวเกาะสมุยภายใต้ขีดความ...             สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      2538 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

4984 การศึกษาแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียวเกาะพะงัน : รายงานฉบับสมบูรณ์            สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคฯ 2538 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

4985 ความคาดหวังของผู้น าท้องถ่ินต่อการศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อการท่องเท่ียว...           สัณฐาน ใจเอ้ือ.                                                                                  2538 1 -

4986 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการบริการข่าวสารการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียว... ชาติชาย เทพแป่ง. 2538 1 -

4987 ค าอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจท่ีใช้ท่ัวไปในภาษาอังกฤษ สฤษดิคุณ กิติยากร, ม.ร.ว. 2538 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4988 คู่มือสัตว์และพืชในแนวปะการังหมู่เกาะสุรินทร์และสิมิลัน     โครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 2538 6 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และกองเรือ

4989 โครงการศึกษาการท่องเท่ียวเพ่ือรักษาระบบนิเวศ : กรณีภาคใต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                   2538 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4990 โครงการศึกษาการท่องเท่ียวเพ่ือรักษาระบบนิเวศ : กรณีภาคใต้ ฉบับย่อ               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2538 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4991 โครงการศึกษาระบบบริการพ้ืนฐานส าหรับรองรับเช่ือมต่อกับท่าอากาศยานสากล ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการฯ 2538 1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการฯ

4992 จัดดอกไม้แบบสากลข้ันพ้ืนฐาน = Basic flower arranging กีรตี ชนา 2538 1 เวิร์ด ออฟ อาร์ต

4993 ทฤษฎีอาหาร เข็มทอง น่ิมจินดา 2538 3 โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา

4994 เท่ียวทุ่งเม่ือหน้าน้ า เอนก นาวิกมูล.                                                                                                   2538 2 สารคดี
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

4995 โทรศัพท์ประทับใจ นฤมล. 2538 2 ฮิวแมน เฮอริเทจ

4996 ประพาสอุทยาน เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2538 5 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

4997 ประวัติศาสตร์ไทย : การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ...                  บังอร ปิยะพันธ์ุ.                                                                                 2538 4 โอเดียนสโตร์

4998 ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก นันทนา กปิลกาญจน์.                                                                           2538 3 โอเดียนสโตร์

4999 ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ มัทนา เกษกมล.                                                                                 2538 2 สาระ

5000 ฝร่ังเศส - 2538 1 อทิตตา

5001 พระท่ีน่ังสรรเพชญปราสาท ศรีศักร วัลลิโภดม 2538 1 เมืองโบราณ

5002 ภาพพจน์ของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ในทรรศนะของผู้โดยสารชาวไทย นัทลี ดารานันทน์ 2538 1 -

5003 มัณฑะเล : นครราชธานี ศูนย์กลางแห่งจักรวาล ธิดา สาระยา 2538 1 เมืองโบราณ

5004 ย่ าแดนมังกร เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2538 3 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

5005 ยุโรป 3 รส ทิพย์ 2538 1 อทิตตา

5006 รวมความรู้เก่ียวกับงานโรงแรม อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช 2538 1 ฮิวแมน เฮอริเทจ

5007 รายงานวิจัยเร่ือง การค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน - 2538 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5008 โรมันสัญจร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2538 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

5009 ลัดกรุงเทพฯ กับ ฮอนด้า - 2538 2 G8027.P21 ล237 2538

5010 วัฒนธรรมและประเพณีไทยพวน โพธ์ิ แซมล าเจียก.                                                                              2538 4 สามัคคีสาร (ดอกหญ้า)

5011 วัดโสมนัสวิหาร น. ณ ปากน้ า 2538 1 เมืองโบราณ

5012 ศิลป์ และ ศาสตร์การบริหารจัดการโรงแรม ปรีชา แดงโรจน์.                                                                                 2538 2 ธงชัยการพิมพ์

5013 ศิลป์ และ ศาสตร์การบริหารจัดการโรงแรม (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ปรีชา แดงโรจน์ 2538 1 ธงชัยการพิมพ์

5014 ศิลป์ และ ศาสตร์การบริหารจัดการโรงแรม (พิมพ์คร้ังท่ี 3) ปรีชา แดงโรจน์ 2538 1 ธงชัยการพิมพ์

5015 ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ล้านนา สันติ เล็กสุขุม. 2538 3 เมืองโบราณ

5016 หมอใหญ่ไปนอก อ าพล จินดาวัฒนะ. 2538 1 ห้องเรียน
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

5017 อันเน่ืองกับทางไท เขมานันทะ.                                                                                       2538 2 เคล็ดไทย

5018 อาหารไทยไกลบ้าน สุภางค์ อังคณารักษ์. 2538 1 สามัคคีสาร (ดอกหญ้า)

5019 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5020 เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ส าหรับธุรกิจอาหาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5021 เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ส าหรับธุรกิจอาหาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5022 เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ส าหรับธุรกิจอาหาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5023 เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ือง"ศาลเจ้าจีน" 15 ธันวาคม 2538 ณ โรงแรมเมอร์เคียว               มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ         2538 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

5024 "ไอรัก" คืออะไร เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2537 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

5025 100 ปี ศรีราชา                                                                                                   - 2537 4 โรงพิมพ์กรุงเทพฯ (1984)

5026 Business letters อีเรียส, สตีเฟนท์ พี 2537 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

5027 Essays on Thailand ธนพล จาดใจดี.                                                                                  2537 2 ดวงกมล

5028 กลยุทธการใช้ส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์การพัฒนาโครงการท่าอากาศยานสากล... วรรณา ธนัญชัยวัฒนา. 2537 1 -

5029 การกินเจและอาหารธรรมชาติ - 2537 1 ป.สัมพันธ์พาณิชย์

5030 การวิเคราะห์อุปสงค์ต่อการเดินทางทางอากาศภายในประเทศไทย สญชัย ศรีมาจันทร์. 2537 1 -

5031 การศึกษาก าหนดแนวทางการควบคุมพัฒนาการท่องเท่ียวเกาะเต่าและเกาะนางยวน...             สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคฯ 2537 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

5032 การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาการท่องเท่ียวและจัดท าแผน...                      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคฯ 2537 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

5033 การสงวนรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมและวิธีการอนุรักษ์คุณค่าด้ังเดิมของโบราณ...               โสมสุดา ลียะวณิช, แปล 2537 1 กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ

5034 คนรักไวน์ วิศิษฐ ศึกษาการ 2537 1 เดอะเนช่ัน

5035 ค าอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจท่ีใช้ท่ัวไปในภาษาอังกฤษ สฤษดิคุณ กิติยากร, ม.ร.ว. 2537 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5036 คู่มือนักเดินทางแอฟริกาใต้ - 2537 1 อทิตตา

5037 โคคา-โคลา : กลยุทธ์สู่ความเป็นหน่ึง พาลาสซินี, เอฟ.เอส. 2537 1 แสงดาว

5038 ตลาดน้ า : ย่านชุมชนริมน้ าในสังคมเมืองสยาม - 2537 3 เมืองโบราณ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

5039 ทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากรท่ี 1 กรมศิลปากร. กองโบราณคดี. 2537 1 กรมศิลปากร

5040 ทางสายไมตรี : ประมวลเอกสารจดหมายเหตุ การเสด็จฯ เยือนต่างประเทศ...                       - 2537 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

5041 ปราสาทตาเมือนโต๊จ, ปราสาทตาเมือนธม สมัย สุทธิธรรม 2537 5 โอเดียนสโตร์

5042 ปราสาทศีขรภูมิ สมัย สุทธิธรรม 2537 4 โอเดียนสโตร์

5043 ปราสาทสระก าแพงใหญ่ สมัย สุทธิธรรม 2537 5 โอเดียนสโตร์

5044 ปราสาทหินพิมาย สมัย สุทธิธรรม 2537 6 โอเดียนสโตร์

5045 ปัญญาจากแผ่นดิน ประพันธ์ ผลเสวก 2537 4 มติชน

5046 เปิดโลกสิบสองปันนา เทอด เกียรติภูมิ. 2537 1 ธงสีฟ้า

5047 พจนานุกรมศัพท์สินค้าเข้า-ออก ล าดวน จาดใจดี 2537 1 ธนพลวิทยาการ

5048 พ้ืนถ่ินอีสาน พ้ืนบ้านโคราช                  - 2537 9 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

5049 พูดกวางตุ้ง : วิธีง่าย พนัส ยงเชาวน์ 2537 3 เดลฟี

5050 เพชรบุรี                                            กุศล เอ่ืยมอรุณ, บรรณาธิการ 2537 1 สารคดี

5051 ภาษาจีนกลางข้ันพ้ืนฐาน 1 ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 2537 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5052 ภาษาอังกฤษเพ่ือการซ้ือ-ขาย - 2537 1 เอ็ม บี เอ

5053 ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเท่ียว กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม, บก. 2537 1 ต้นธรรม

5054 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจ-การค้า เรณู ชูความคิด 2537 2 วันทิพย์

5055 เมืองศรีสัชชนาลัย ธิดา สาระยา 2537 1 เมืองโบราณ

5056 แม่ฮ่องสอน - 2537 1 สารคดี

5057 รายงานวิจัยเร่ือง การค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน - 2537 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5058 เร่ืองรอบรู้เก่ียวกับประเทศไทย วารี อัมไพรวรรณ.                                                                                               2537 1 ภัทรินทร์

5059 วัฒนธรรมเมือง สรุปการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง วัฒนธรรมเมือง                 - 2537 3 ศูนย์มนุษยสิรินธร ม.ศิลปากร

5060 วัฒนธรรมหมู่บ้านไทย ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.                                                                             2537 1 สร้างสรรค์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

5061 วิวัฒนาการและศิลปะการจัดการโต๊ะอาหารเคร่ืองด่ืมและเมนูอาหาร ขวัญแก้ว วัชโรทัย. 2537 1 อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์พับลิชช่ิง

5062 ไวน์ฝร่ังเศส เมรัยอมตะ กมลศักด์ิ ต้ังธรรมนิยม 2537 1 แกรมม่ี

5063 สถานท่ีส าคัญกรุงเทพฯ                     ท. สุขแสง.                                                                                       2537 2 โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮ้าส์

5064 สนุกกับการจัดดอกไม้ นิวดิก, เจน 2537 1 ดอกหญ้า

5065 อารยธรรมตะวันออก     ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์, บรรณาธิการ 2537 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5066 "ไอรัก" คืออะไร เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ 2536 6 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

5067 Business writing in English ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ 2536 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

5068 Faces of Bangkok : นิทรรศการภาพถ่ายนักเรียน นิสิต และนักศึกษา คร้ังท่ี 5 วันท่ี...           มูลนิธิ ฌอง เอมีล การ์โรซ          2536 1 มูลนิธิ ฌอง เอมีล การ์โรซ          

5069 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ นิคม จารุมณี 2536 8 โอเดียนสโตร์

5070 การติดต่อทางธุรกิจและแบบจดหมายอังกฤษ ภิรมย์ พุทธรัตน์ 2536 2 ทฤษฎี

5071 การท่องเท่ียวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว นิคม จารุมณี.                                                                                                     2536 3 โอเดียนสโตร์

5072 การส่งเสริมการจัดกิจกรรมเก่ียวกับประเพณีสงกรานต์ ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมฯ 2536 2 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

5073 ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.                                                                               2536 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

5074 ข้ามตะวัน เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.                                                                        2536 2 เก้ียว-เกล้า พิมพการ

5075 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ บริเวณชายหาด... วิภาวดี วงษ์บริสุทธ์ิ.                                                                             2536 1 -

5076 โครงการศึกษาทบทวนแผนแม่บทในการพัฒนาการท่องเท่ียวของประเทศ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 2536 1 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาฯ

5077 โครงการศึกษาทบทวนแผนแม่บทในการพัฒนาการท่องเท่ียวของประเทศ : ฉบับย่อ        สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 2536 1 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาฯ

5078 งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม พิศมัย ปโชติการ. 2536 6 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

5079 ง้ิว ป. รัตนปัญญา.                                                                                   2536 6 โอเดียนสโตร์

5080 เชียงใหม่ : เอกนครระดับภูมิภาค ดวงแข สิทธิเจริญชัย 2536 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5081 ทฤษฎีการจัดดอกไม้แบบสากลระดับมืออาชีพ กีรตี ชนา 2536 1 เวิร์ค ออฟ อาร์ต

5082 เท่ียวทุ่งเม่ือหน้าน้ า เอนก นาวิกมูล.                                                                                                   2536 2 สารคดี
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

5083 ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก นันทนา กปิลกาญจน์ 2536 2 โอเดียนสโตร์

5084 ปัจจัยท่ีห้าของคนไทยวันน้ี บุญเลิศ ตรีเนตรสัมพันธ์ 2536 1 บันทึก

5085 ไปอเมริกากันดีกว่า สุเมธ แสงน่ิมนวล. 2536 1 โลกาภิวัฒน์

5086 ไปอเมริกากันดีกว่า สุเมธ แสงน่ิมนวล. 2536 1 โลกาภิวัฒน์

5087 เพชรบุรี                                            กุศล เอ่ืยมอรุณ, บรรณาธิการ 2536 1 สารคดี

5088 ภาษาจีน 1 วรรณี วิสุทธิพิทักษ์กุล 2536 1 ไนน์ (1984)

5089 มนุษย์กับอารยธรรมในเอเชียใต้ เล่ม 1 ดนัย ไชยโยธา.                                                                                  2536 2 โอเดียนสโตร์

5090 เมืองอุบล : ธานีแห่งราชะ ศรีสง่าแห่งไพรพฤกษ์ ธิดา สาระยา 2536 1 เมืองโบราณ

5091 ระบบชลประทานเมืองสุโขทัย เอนก สีหามาตย์ 2536 1 กรมศิลปากร

5092 เรียนและเอาตัวรอดในญ่ีปุ่น (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ. 2536 1 ดอกหญ้า

5093 เรียนและเอาตัวรอดในญ่ีปุ่น (พิมพ์คร้ังท่ี 3) ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ. 2536 1 ดอกหญ้า

5094 วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน : คติความเช่ือ เพ็ญศรี ดุ๊ก... [และคนอ่ืนๆ] 2536 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5095 วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน : ศิลปกรรม เพ็ญศรี ดุ๊ก... [และคนอ่ืนๆ] 2536 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5096 ศัพท์เฉพาะในธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว เล่ม 1 สรสรรค ตันติพัฒน์. 2536 6 ฮิวแมน เฮอริเทจ

5097 สีสันบนรอยทาง ธีรภาพ โลหิตกุล. 2536 1 ดอกหญ้า

5098 เสียงหัวเราะและน้ าตาใน--ศิลานคร กฤษณา อโศกสิน 2536 1 ปัจจุบัน

5099 อารยธรรมตะวันออก     ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์, บรรณาธิการ 2536 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5100 Business writing in English ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ 2535 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

5101 Wonderful Thailand จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5102 กาญจนบุรี ประพิณ ออกเวหา.                                                                                               2535 1 บรรณกิจ

5103 การท่องเท่ียวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว นิคม จารุมณี.                                                                                                     2535 1 กรมการฝึกหัดครูหน่วยศึกษาฯ

5104 การโรงแรมพจนานุกรมศัพท์อาหารและเคร่ืองด่ืม ปรีชา แดงโรจน์. 2535 1 ธงชัยการพิมพ์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

5105 ขนมหม้อแกง แดงต้อย มาลี. 2535 4 ต้นอ้อ

5106 ค่ายพักแรม วีระ วิเศษสมิต.                                                                                   2535 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

5107 คู่มือการจัดดอกไม้ สมานจิตต์ อินชมภู 2535 1 ธนะการพิมพ์

5108 งานโรงแรม : ฝ่ายห้องพัก ขจิต กอบเดช 2535 1 มหาวิทยาลัยรังสิต

5109 ตลาดบก : ย่านชุมชนแห่งนครสยาม - 2535 1 เมืองโบราณ

5110 ตามเสด็จฯ ต่างประเทศ พึงจิตต์ ศุภมิตร.                                                                                 2535 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊ฟ

5111 ทวิภาคสัญจร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2535 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊ฟ

5112 ทะเบียนโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรมศิลปากร. กองโบราณคดี. 2535 1 กรมศิลปากร

5113 ท าเนียบโบราณสถานศรีสัชนาลัย - 2535 1 สมาพันธ์

5114 เท่ียวจีน : จากปักก่ิงถึงไหหล า ป. รัตนปัญญา.                                                                                   2535 4 โอเดียนสโตร์

5115 พูดจาภาษาอังกฤษสไตล์ธุรกิจ อิทธิ ฤทธาภรณ์ 2535 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

5116 เพชรบุรี ประพิณ ออกเวหา.                                                                                               2535 1 บรรณกิจ

5117 ภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ในวงการธุรกิจ อภิรักษ์ เชิดชวงศ์วาณิชย์ 2535 1 บ๊ิกบุ๊ค

5118 ราชบุรี ประพิณ ออกเวหา.                                                                                               2535 1 บรรณกิจ

5119 วังบางขุนพรหม - 2535 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย

5120 วัฒนธรรมอิสลาม เสาวนีย์ จิตต์หมวด.                                                                             2535 4 ทางน้ า

5121 ศิลปะสมัยใหม่ของไทย และ นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย พิษณุ ศุภนิมิตร 2535 2 ธนาคารกสิกรไทย

5122 สนทนาภาษาจีนกลาง 1,000 ค า หม่า, เจาฮว่า 2535 3 The Overseas Chinese Library

5123 สารแสดงความยินดีเน่ืองในโอกาสต่าง ล าดวน จาดใจดี 2535 3 ดวงกมล

5124 หลักและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ชิดจันทร์ หังสสูต.                                                                               2535 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

5125 อารยธรรมสมัยโบราณ-สมัยกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                         2535 14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5126 อาหารจีนคอเลสเทอรอลต่ าป้องกัน & ต้านทานโรคหัวใจ ลิซ่า ฟัง. 2535 2 ดอกหญ้า
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

5127 อาหารจีนส าหรับนักธุรกิจและนักบริหาร วิทิต วัณนาวิบูล. 2535 2 ดอกหญ้า

5128 อุบลราชธานี 200 ปี - 2535 1 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

5129 การบริการข่าวสารบนเคร่ืองบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด สันทัด จีระธรรมสุนทร. 2534 1 -

5130 การโรงแรม ปรีชา แดงโรจน์. 2534 3 โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักช่ัน

5131 การสร้างงานสาขาบริการ : ท่องเท่ียว จ าลอง อติกุล 2534 3 -

5132 คมวาที ในพงศาวดารจีน ศุภนิมิต, แปล 2534 3 สามัคคีสาสน์

5133 ความคิดแหวกแนวของไทย จิตร ภูมิศักด์ิ และโฉมหน้าของศักดินาไทย...   เรย์โนลดส์, เคร็ก เจ.                                                                           2534 1 อักษรสาส์น

5134 งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม พิศมัย ปโชติการ. 2534 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

5135 ตามเสด็จมุ่งไกลในรอยทราย นฤมล รัตนาภิบาล. 2534 2 อมรินทร์พร้ินต้ิง กรุ๊ฟ

5136 ต าราเรียนพูดภาษาจีน 75 ช่ัวโมง จีนกลาง - แต้จ๋ิว - ไทยด้วยตนเอง จ าลอง พิศนาคะ 2534 2 เสริมวิทย์บรรณคาร

5137 ธุรกิจพาณิชยนาวี กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2534 4 สถาบันพาณิชยนาวี จุฬาลงกรณ์ฯ

5138 โบราณคดีปฏิบัติ ปรีชา กาญจนาคม 2534 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

5139 ประวัติศาสตร์และอารยธรรมของศรีลังกาสมัยโบราณถึงก่อนสมัยอาณานิคม และ... ปิยนาถ (นิโครธา) บุนนาค. 2534 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5140 แผนท่ีทางหลวงประเทศไทย - 2534 3 ออโตไกด์

5141 ภาษาจีนธุรกิจ 2 ฉัตรดาร์พร มณีวัฒนา. 2534 1 วิชรินทร์การพิมพ์

5142 ภูมิลักษณ์ประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.                                                                                      2534 2 ด่านสุทธาการพิมพ์

5143 มหาตมะ คานธี กับการพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างฮินดูกับ... เรือรบ เมืองม่ัน.                                                                                  2534 1 -

5144 ราชส านักปักก่ิง ป. รัตนปัญญา.                                                                                   2534 1 โอเดียนสโตร์

5145 ลัดฟ้าล่าวิชาหาอาจารย์ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2534 5 อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ

5146 วัฒนธรรมลุ่ม แม่น้ ามูล : ภรณี เขรม ลาว ส่วย สุรินทร์ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์.                                                                2534 1 สารมวลชน

5147 วัดไชยทิศ - 2534 1 เมืองโบราณ

5148 วัดบางแคใหญ่ - 2534 1 เมืองโบราณ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

5149 วิวัฒนาการและศิลปะการจัดการโต๊ะอาหารเคร่ืองด่ืมและเมนูอาหาร ขวัญแก้ว วัชโรทัย. 2534 1 อมรินทร์พร้ินต้ิง

5150 ศิลปการจัดดอกไม้นานาชาติ 20 แบบ หัทยา อาชานานุภาพ 2534 1 โปรเกรส ฟลอรีสท์

5151 สนทนาภาษาจีนกลาง ชุด 1 เอกสารประกอบรายการวิทยุ ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 2534 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5152 สนทนาภาษาจีนกลางห้าร้อยค า หลิว, จ้ี ฮวง 2534 3 -

5153 หลักมัคคุเทศก์ สุภาพร มากแจ้ง.                                                                                2534 4 โอเดียนสโตร์

5154 แหล่งโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตก ผาสุข อินทราวุธ 2534 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

5155 อาหารจีนลดความอ้วน วิทิต วัณนาวิบูล. 2534 2 ดอกหญ้า

5156 อุตสาหกรรมการบริการระหว่างประเทศ ชิดจันทร์ หังสสูต 2534 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

5157 อุตสาหกรรมอาหารในญ่ีปุ่น สมภพ มานะรังสรรค์. 2534 2 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5158 Business writing in English ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ 2533 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

5159 การท่องเท่ียว หน่วยศึกษานิเทศก์.                                                                             2533 1 หน่วยศึกษานิเทศก์

5160 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์. 2533 1 สามัคคีสาส์น์

5161 เกาะช้าง : การท่องเท่ียวทางทะเลบนฐานความรู้ เทิดชาย ช่วยบ ารุง 2533 3 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

5162 แกะสลักวิจิตร เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ 2533 1 ศรีสยามการพิมพ์

5163 ไก๊ด์บางกอก 3 ต๊ะ ท่าอิฐ 2533 1 จันธิมา

5164 จุดหักเหของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวชนวนให้เกิดขบวนการนิเวศวิทยาทางการเมือง เสรี วังส์ไพจิตร.                                                                                 2533 1 -

5165 ท่ีระลึกเมืองโบราณ            - 2533 1 เมืองโบราณ

5166 เบ่ิงบ่ทัน เบ่ิงบ่หมด เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2533 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊ฟ

5167 โบราณสถานท่ียังมิได้ข้ึนทะเบียน กรมศิลปากร. กองโบราณคดี.                                                           2533 3 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรฯ

5168 ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก นันทนา กปิลกาญจน์ 2533 5 โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮ้าส์

5169 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ็ญศรี กาญจโนมัย 2533 2 ร่ัวเขียว

5170 ปราสาทเขาน้อย จังหวัดปราจีนบุรี วิสันธนี โพธิสุนทร 2533 1 กรมศิลปากร
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

5171 ภาษาอังกฤษธุรกิจ จรูญศรี มาดิลกโกวิท 2533 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5172 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส ารวจค่าใช้จ่ายนักท่องเท่ียวปี 2533            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.                                                                    2533 1 -

5173 วัดกุฏิ บางเค็ม โบสถ์ไม้สักจ าหลักลาย ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ            2533 1 ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ฯ

5174 ศิลปะถ้ า "กลุ่มบ้านผือ" จังหวัดอุดรธานี พเยาว์ เข็มนาค 2533 1 กองโบราณคดี กรมศิลปากร

5175 ศิลปะถ้ าพญานาค กระบ่ี สุวิทย์ ชัยมงคล 2533 1 กรมศิลปากร

5176 สนทนาธุรกิจ ภาษาจีนกลาง (พิมพ์คร้ังท่ี 1) - 2533 1 ยินหยาง

5177 สนทนาธุรกิจ ภาษาจีนกลาง (พิมพ์คร้ังท่ี 2) - 2533 2 ยินหยาง

5178 สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม 2533 1 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

5179 Faces of Bangkok : นิทรรศการภาพถ่ายนักเรียน นิสิต และนักศึกษา คร้ังท่ี 1 พ.ศ. ...            มูลนิธิ ฌอง เอมีล การ์โรซ          2532 1 มูลนิธิ ฌอง เอมีล การ์โรซ          

5180 กรรมวิธีการปรุงอาหาร ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก. 2532 1 โอเดียนสโตร์

5181 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก. 2532 2 โอเดียนสโตร์

5182 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว วินิจ วีรยางกูร.                                                                                   2532 1 -

5183 การวิจัยอุตสาหกรรมการบริการ. SI 401 ธีระเดช ร้ิวมงคล 2532 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

5184 คู่มืออาสาสมัครท้องถ่ินในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) ประโชติ สังขะนุกิจ 2532 1 กองโบราณคดี กรมศิลปากร

5185 ต ารากับข้าวคาว-หวาน จารียา ทิพยโอชา 2532 1 อ านวยสาส์น

5186 เตาบ้านกรวด บุรีรัมย์ สุพจน์ พรหมมาโนช 2532 1 กรมศิลปากร

5187 เทคนิคบริหารการขนส่งทางเรือ กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ.                                                                   2532 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5188 นิเวศวิทยากับการพัฒนาเศรษฐกิจ มนัส สุวรรณ.                                                                                     2532 1 โอเดียนสโตร์

5189 ประวัติศาสตร์ยุโรป ต้ังแต่ปี ค.ศ.1815 ถึงปัจจุบัน เล่ม 1 สุปราณี มุขวิชิต 2532 2 โอเดียนสโตร์

5190 ประวัติศาสตร์ยุโรป ต้ังแต่ปี ค.ศ.1815 ถึงปัจจุบัน เล่ม 2 สุปราณี มุขวิชิต 2532 2 โอเดียนสโตร์

5191 พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย สุพิศวง ธรรมพันทา.                                                                            2532 7 ดี.ดี.บุ๊คสโตร์

5192 พ้ืนฐานอารยธรรมไทย ภารดี มหาขันธ์.                                                                                  2532 5 โอเดียนสโตร์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

5193 ภาษาจีนค าท่ีมักใช้ผิด : คู่มือค้นคว้าและเสริมทักษะภาษาจีนตัวอย่างเปรียบ... เกาเฟย 2532 1 อักษรวัฒนา

5194 ภาษาจีนธุรกิจ 1 ฉัตรดาร์พร มณีวัฒนา. 2532 2 โรงพิมพ์เทอดไทยพาณิชย์

5195 รายงานผลการวิจัยเร่ืองอนาคตการพัฒนาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบริการ - 2532 1 โครงการจัดท าแผนอุดมศึกษาระยะฯ

5196 ศิลปะถ้ าเขาจันทน์งามนครราชสีมา ธราพงศ์ ศรีสุชาติ. 2532 1 กองโบราณคดี กรมศิลปากร

5197 ศิลปะถ้ าในอีสาน กรมศิลปากร. กองโบราณคดี. 2532 1 กรมศิลปากร

5198 ศิลปะถ้ าผาแต้มโขงเจียม พเยาว์ เข็มนาค 2532 2 กรมศิลปากร

5199 ศิลปะถ้ าสกลนคร อมรา ศรีสุชาติ 2532 2 กรมศิลปากร

5200 สนทนาภาษาจีนกลาง 500 ค า หลิว, จ้ี ฮวง 2532 4 The Overseas Chinese Library

5201 สนทนาภาษาจีนฉบับสามภาษา เกาเฟย 2532 1 อักษรวัฒนา

5202 เสริมทักษะสนทนาภาษาจีน 1 จงพวง มณีวัฒนา 2532 1 วิทยาเขตพณิชยการพระนครศรีอยุธยา

5203 เสริมทักษะสนทนาภาษาจีน 2 จงพวง มณีวัฒนา 2532 1 วิทยาเขตพณิชยการพระนครศรีอยุธยา

5204 แหล่งโบราณคดีบ้านวังไฮ ล าพูน วิชัย ตันกิตติกร 2532 1 กองโบราณคดี กรมศิลปากร

5205 เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาเศรษฐกิจเร่ืองการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว      เยาวลักษณ์ แพ่งสภา.                                                                         2532 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

5206 เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยาเร่ืองการพัฒนาและส่งเสริม...                          คงศักด์ิ ล่ิวมโนมนต์.                                                                            2532 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

5207 ของสวยของดีคร้ังแผ่นดินพระเจ้าหลวง ธงทอง จันทรางศุ. 2531 1 เอส.ซี. พร้ินท์แอนด์แพค

5208 ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. กองฯ 2531 1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

5209 ความเข้าใจในศิลปะ น. ณ ปากน้ า 2531 5 เมืองโบราณ

5210 เท่ียวพิสดาร ภราดร รัตนกุล.                                                                                  2531 2 โอเดียนสโตร์

5211 รายการมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2531 - 2531 1 โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์ กราฟฟิค

5212 การใช้หลักสูตรธุรกิจการท่องเท่ียวระดับอนุปริญญาในวิทยาลัยครู ยงยุทธ เกษสาคร. 2530 1 -

5213 การติดตามและประเมินผลงานและโครงการ ของ กองโบราณคดี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ กองโบราณคดี 2530 1 กรมศิลปากร

5214 การศึกษาการจัดการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมของโรงแรมช้ันพิเศษในกรุงเทพมหานคร พรพรรณ เตชะหรูวิจิตร. 2530 1 -
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

5215 ความต้องการและการใช้ข้อสนเทศ ของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินบริษัทการบินไทย... จุฑาลักษณ์ โพชนุกูล. 2530 1 -

5216 ชวนมาเท่ียวกรุงเทพฯ วิโรจน์ ถิรคุณ.                                                                                    2530 2 โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮ้าส์

5217 ประวัติวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. 2530 1 ส านักพระราชวัง

5218 แผนท่ีกรุงเทพฯ พ.ศ. 2431-2474 กองบัญชาการทหารสูงสุด. กรมฯ 2530 2 กองทัพบก

5219 ภาษาจีน 1 วรรณี วิสุทธิพิทักษ์กุล 2530 1 ไนน์ (1984)

5220 ภาษาจีนเรียนเร็ว เกาเฟย 2530 2 อักษรวัฒนา

5221 วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน : คติความเช่ือ เพ็ญศรี ดุ๊ก... [และคนอ่ืนๆ] 2530 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5222 ศัพท์บัญญัติ การผลิต อังกฤษ-ไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งฯ 2530 1 -

5223 สวรรค์บนดิน-ถ่ินไทย สมศักด์ิ วงศ์สวัสด์ิกุล.                                                                          2530 1 ด่านสุทธาการพิมพ์

5224 หลักภาษาจีนกลาง ก่อศักด์ิ ธรรมเจริญกิจ 2530 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5225 อังกฤษเชิงใช้งาน (ฉบับเน้นการท่องเท่ียว) ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2530 3 โอเดียนสโตร์

5226 อารยธรรมญ่ีปุ่น เพ็ญศรี กาญจโนมัย.                                                                           2530 2 วรวุฒิการพิมพ์

5227 Business writing in English ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ 2529 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

5228 งานโรงแรม : ฝ่ายห้องพัก ขจิต กอบเดช 2529 5 โอเดียนสโตร์

5229 ต าราเรียนภาษาจีนสัปดาห์ละค า ธัญญา ชุนชฎาธาร. 2529 5 เพ่ือนชีวิต

5230 ประวัติวัฒนธรรมญ่ีปุ่น : ภาพโดยท่ัวไปอย่างกว้าง ๆ                         - 2529 1 -

5231 ประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะบนภาคพ้ืนแปซิฟิก                        นันทนา กปิลกาญจน์.                                                                           2529 2 โอเดียนสโตร์

5232 ยูนนาน กัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอฯ 2529 1 วัฒนาพานิช

5233 วัฒนธรรมล้านนาไทย มณี พยอมยงค์.                                                                                 2529 2 ไทยวัฒนาพานิช

5234 วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย วิเชียร รักการ.                                                                                    2529 5 โอเดียนสโตร์

5235 วัดเกาะแก้วสุทธาราม - 2529 1 เมืองโบราณ

5236 วัดภูมินทร์และวัดหนองบัว - 2529 1 เมืองโบราณ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

5237 สนทนาภาษาจีนกลางยุคใหม่ 1 กิตติ พรพิมลวัฒน์ 2529 2 -

5238 ภาษาจีนแต้จ๋ิวเรียนเร็ว เกาเฟย 2528 2 อักษรวัฒนา

5239 เร่ืองน่ารู้ในอักษรจีน นายเหล็ง 2528 2 นานมี

5240 วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน : คติความเช่ือ เพ็ญศรี ดุ๊ก... [และคนอ่ืนๆ] 2528 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5241 วัดประดู่ทรงธรรม - 2528 1 เมืองโบราณ

5242 ผลกระทบของเทคนิคการพัฒนาองค์การต่อฟฤติกรรมองค์การ : ศึกษาเฉพาะ... วิเศษศักด์ิ ประทุมรัตน์ 2527 1 -

5243 รอยย้ิมหลังม่านหยก วาณิช จรุงกิจอนันต์. 2527 1 สยามสปอร์ตพับลิชช่ิง

5244 แหล่งก าเนิดอารยธรรมยุคแรกของโลก มนต์ ทองชัช 2527 1 โอเดียนสโตร์

5245 73 จังหวัด สมชาย พุ่มสะอาด.                                                                             2526 1 เดือนสยาม

5246 รายงานการสัมมนาระดับชาติเร่ืองบทบาทของสถาบันการศึกษาการกีฬาและ... การสัมมนาระดับชาติเร่ืองบทบาทของ 2526 1 เทพนิมิตการพิมพ์

5247 วังหลวง อมรดรุณารักษ์ (อุทุมพร สุนทรเวช) 2526 2 องค์การค้าของคุรุสภา

5248 วัดดุสิดาราม - 2526 1 เมืองโบราณ

5249 วัดพระสิงห์ - 2526 1 เมืองโบราณ

5250 วัดมหาพฤฒาราม - 2526 1 เมืองโบราณ

5251 วัดมัชฌิมาวาส - 2526 1 เมืองโบราณ

5252 วัดใหม่เทพนิมิต - 2526 1 เมืองโบราณ

5253 การข้ึนทะเบียนโบราณสถานภาคเหนือในเขตความรับผิดชอบของหน่วยศิลปากรท่ี 4...           กรมศิลปากร 2525 1 กรมศิลปากร

5254 โบราณสถานและอนุสาวรีย์ส าคัญกรุงรัตนโกสินทร์ กองโบราณคดี. 2525 1 กองโบราณคดี กรมศิลปากร

5255 มัคคุเทศก์กับการน าเท่ียว : การอบรมมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.                                                                         2525 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร

5256 ย่ าแดนมังกร เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ 2525 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

5257 วัดช่องนนทรี = Wat Chong Nonsi                                                  - 2525 3 เมืองโบราณ

5258 วัดทองธรรมชาติ = Wat Tong Thammachat                                 - 2525 1 เมืองโบราณ
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5259 วัดราชโอรสาราม ราชวรวหาร                                                                - 2525 1 กราฟิกอาร์ต

5260 วัดสุวรรณาราม แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย.                                                                        2525 1 เมืองโบราณ

5261 วัดใหญ่อินทาราม - 2525 1 เมืองโบราณ

5262 วิธีท าไอสครีมหวานเย็น เคร่ืองด่ืมต่าง ๆ และขนมเค้ก จริยา.                                                                                               2524 1 พิทยาคาร

5263 การพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยกับความม่ันคง วงศ์ บุญกล้า.                                                                                     2523 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

5264 น าเท่ียวเมืองโบราณ                                                                            - 2523 1 เมืองโบราณ

5265 พระราชวังบางปะอิน - 2523 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5266 ภาษาอังกฤษส าหรับนักวิชาการ พรชุลี คุณานุกร 2523 2 โรงพิมพ์แสงรุ้งการพิมพ์

5267 ศิลปทักษิณก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 พิริยะ ไกรฤกษ์ 2523 3 กรมศิลปากร

5268 หลักสังคมวิทยา อุทัย หิรัญโต.                                                                                    2522 7 โอเดียนสโตร์

5269 คู่มือ at the office an English conversation guied for Thai office staff an… ไลเซนเบอร์ก, โรเบิร์ต 2521 1 -

5270 สนทนาภาษาจีนกลาง ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 2521 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5271 สะพานเก่ากรุงเทพฯ ศิริชัย นฤมิตรเรขการ 2520 2 สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

5272 ถ้ าท่ีน่าสนใจในเมืองไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ.                                                     2519 1 องค์การค้าของคุรุสภา

5273 ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน.                                                                           2518 1 ไทยวัฒนาพานิช

5274 ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก ยุคโบราณจนถึง ค.ศ. 1789 นันทนา กปิลกาญจน์ 2518 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5275 ประวัติศาสตร์อารยธรรมโลก 2 สมบูรณ์ ธรรมครองอาตม์ 2518 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

5276 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.                                                      2518 2 ศิริมิตรการพิมพ์

5277 อารยธรรมยุคใหม่ (ภาค 5) เพ็ชรี สุมิตร.                                                                                      2518 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5278 เท่ียว 71 จังหวัด ไทยน้อย. 2517 1 แพร่พิทยา

5279 น าเท่ียวแผ่นดินไทย 71 จังหวัด โมทยากร. 2517 1 พิทยาคาร

5280 วัดบวรนิเวศวิหาร                                                                                 - 2517 1 ศิวพร
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

5281 วิชาพ้ืนฐานอารยธรรมไทย : หนังสืออ่านประกอบค าบรรยาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.                                                                     2514 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5282 ประวัติศาสตร์ศิลป พิทักษ์ สายัณห์ 2513 1 หอสมุดกลาง

5283 สังคมและวัฒนธรรมลานนาไทย : รวมผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในภาคเหนือ... สุเทพ สุนทรเภสัช.                                                                              2513 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5284 การส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทย : การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์...                     ธวัช วิชัยดิษฐ.                                                                                   2512 1 -

5285 วิชาอารยธรรมตะวันตก ภาคต้น ปีท่ี 1 พ.ศ.2512 นิออน สนิทวงศ์.                                                                                 2512 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5286 อู่อารยธรรมตะวันออก เล่ม 2 ไรเชาเออร์, เอ็ดวิน โอ.                                                                        2510 1 สมาคมสังคมศาสตร์แห่งฯ

5287 ก าหนดเวลาเดินทาง และอัตราค่าโดยสาร กรมรถไฟ 2493 1 โรงพิมพ์กรมรถไฟ

5288 อิลฟอร์ด กระจกถ่ายรูป กระดาดอัดรูป และ เคร่ืองอุปกรณ์ต่างๆ - 2479 1 โรงพิมพ์สยามพณิชยการ

5289 ต ารากับเข้าโอชา จาก ต าหรับแม่ครัวพิเศษ ก่ิงกนก กาญจนาภา 2478 1 โรงพิมพ์อักษรเจริญทัศน์

5290 ชีวิวัฒน์ : เร่ืองเท่ียวท่ีต่างๆ ภาคท่ี 7 บรมพงศาภิมุข, สมเด็จพระราชปิตุลา 2471 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

5291 เร่ืองเท่ียวท่ีต่าง ๆ ภาคท่ี 3 เล่าเร่ืองเท่ียวมณฑลเพ็ชรบูรณ์ ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2469 1 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

8694

ข้อมูล ณ วันท่ี 28  กุมภาพันธ์ 2566

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/

