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เลข
ชอเรอง
ทะเบยน
F0001
อยารองมอใสกระทง

-

จานวนแผน/
จานวน ช.ม.
ทณฑสถานหญง กรมราชทณฑ 1
1
1
ทณฑสถานหญง กรมราชทณฑ 1

ผแตง/ผแปล

แหลงผลต/ผอาน

F0002
F0003
F0004

เลาเร!องเมองฝร!ง
วสยทศนนายก
สองดวงจนทร

สมเด$จพระเทพรตนราชส(ดา
นายกทกษณ ชนวตร
-

F0005

ชารล/หน/บาน

F0006
F0008

วเคราะหฮวงจ(ย โรงงาน
โลกสมองเส!อมในผ9ส9งอาย(

F0009

สารและสมบตของสาร ม.1

Joan G. Robinson กตมา อมร ทณฑสถานหญง กรมราชทณฑ 1
ทต
มาโนช ประภาษานนท
1
สถาบนเวชศาสตรผ9ส9งอาย( กรม
1
ส(ขภาพจต
ทณฑสถานหญง กรมราชทณฑ 1

F0010

UN ESCAP ทศวรรษคนพการแหง เอเช/ยและแปซฟก พ.ศ. 2546-2555

ทณฑสถานหญง กรมราชทณฑ 1

F0011
F0012
F0013
F0014

วเคราะหฮวงจ(ยบานเด/!ยว
รฐธรรมน9ญ 2540
ขนมล9กๆ ทองแดง
เทคโนโลย/สารสนเทศ (เลม 3)

-

1
ม9ลนธราชส(ดา
1
ม9ลนธราชส(ดา
1
ทณฑสถานหญง กรมราชทณฑ 1

F0015
F0016

คณะกรรมการเผยแพรความร9
ทางวชาการผานส!อมวลชน /
บ.ไทยประกนช/วต
คณะกรรมการท/!ปร@กษาดานคน
พการสXานกเลขาธการนายก
รฐมนตร/
สถาบนสงเสรมการสอน
วทยาศาสตรและเทคโนโลย/
ย(พาพร ทองต]งและบรษท
พฒนาค(ณภาพวชาการ (พว.)
ศ.เอนก เธ/ยรถาวร

หองสม(ดคนตาบอดแหงชาต 1
ทณฑสถานหญง กรมราชทณฑ 1

F0020

ทองแดง
รวมบทโทรทศนรายการพบหมอ
ศรราชป/ท/! 2 ทXาเน/ยบหนวยงานและ
องคการท/!ปฏบตงานดานคน
วสยทศนและแนวคดของ ฯพณฯ
นายกรฐมนตร/ พ.ต.ท. ทกษณ ชน
วตร
เทคโนโลย/สารสนเทศ ชวงช]นท/! 2
เลม 1 ช]นประถม 4-6
พลศ@กษา กล(มสาระการเร/ยนร9
ส(ขศ@กษาและพลศ@กษา ช]น ม.1
เศรษฐศาสตร ม.1

F0021

สารตถะทกษสมพนธ เลม 1

กระทรวงศ@กษาธการ

F0017

F0018
F0019

Page 1

หองสม(ดคนตาบอดแหงชาต

1

หองสม(ดคนตาบอดแหงชาต

7 ช.ม. 13 นาท/

ทณฑสถานหญงกลางผลตใน 4 ช.ม. 27 นาท/
โครงการกระทรวงศ@กษาธการ
ผลตในโครงการกระทรวง
3 ช.ม. 35 นาท/
ศ@กษาธการ หองสม(ดคน
ตาบอดแหงชาต
ทณฑสถานหญงกลาง
11 ช.ม. 51 นาท/
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เลข
ชอเรอง
ทะเบยน
F0022
สงคมศ@กษา ป.5

F0023

F0024

F0025

F0026
F0027

F0028
F0029
F0030
F0031
F0032
F0033
F0034
F0035
F0036

F0037
F0038

ผแตง/ผแปล

แหลงผลต/ผอาน

ศ.ดร.ส(พรรณ/ ชโลธร

จานวนแผน/
จานวน ช.ม.
6 ช.ม. 37 นาท/

ผลตในโครงการ กระทรวง
ศ@กษาธการ หองสม(ดคน
ตาบอด แหงชาต
ส(ขศ@กษา ป.5
สมศกด _ สนธ(ระเวชญ และคณะ ผลตในโครงการ กระทรวง
6 ช.ม. 30 นาท/
ศ@กษาธการ หองสม(ดคน
ตาบอด แหงชาต
เร/ยนร9เร!องยาเสพตด ช/วตปลอดภย สXานกงานปองกนและปราบ
ทณฑสถานหญงกลาง
3 ช.ม. 37 นาท/
ปรามยาเสพตด กระทรวง
ย(ตธรรม
ส(ขศ@กษา และพลศ@กษา มธยมศ@กษา ดร.สมชาย ประเสรฐศรพนธ ทณฑสถานหญงกลาง / ผลตใน 10 ช.ม. 34 นาท/
ป/ท/! 1-3 การออกกXาลงกายเพ!อ
ดร.ส(วมล ต]งสจจะพจน ดร.ศกด _ โครงการ กระทรวงศ@กษาธการ
ส(ขภาพ
ชาย พทกษวงศ
ศาสนา ศลธรรม จรยธรรม ช]น
ดร.ว/ระชาต น!มอนงค
ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต / หองสม(ด 5 ช.ม. 5 นาท/
มธยมศ@กษาป/ท/! 5
คนตาบอดฯ
หนาท/!พลเมอง วฒนธรรมและ การ ดร.ช9วงศ ฉายะบ(ตร ม(งหมาย ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต / หองสม(ด 8 ช.ม. 34 นาท/
ดXาเนนช/วตในสงคม ช]นมธยมศ@กษาป/ ซ!อตรง
คนตาบอด แหงชาต
ท/! 2
ประวตศาสตร ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 1 ผศ.พลบพล@ง คงชนะ
บ(ญเรอน ชนวรากร หองสม(ด 4 ช.ม. 14 นาท/
คนตาบอด แหงชาต
พระพ(ทธศาสนา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 5 รศ.จรส พยคฆราชศกด _
นรศรา ศร/จนทราพนธ / หอง 10 ช.ม. 26 นาท/
สม(ดคนตาบอดฯ
พระพ(ทธศาสนา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 5 ดร.วทย วศทเวย เสฐ/ยรพงศ ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต / หองสม(ด 8 ช.ม. 12 นาท/
วรรณปก
คนตาบอดฯ
สงคมศ@กษา ศาสนา และ วฒนธรรม วรยะ บ(ญยะนวาสน ส(พล ทมอX!า บ(ญเรอน ชนวรากร / หองสม(ด 4 ช.ม. 21 นาท/
ช]นประถมศ@กษา ป/ท/! 5
ไพรช บ(ญขาย
คนตาบอดฯ
งานเกษตร ช]นมธยมศ@กษา ป/ท/! 1 ส(ธน ศร/เกษตรสราก(ล
บ(ญเรอน ชนวรากร
4 ช.ม. 29 นาท/
พระพ(ทธศาสนา ช]นมธยม ศ@กษาป/ท/! ดร.วทย วศทเวทย และเสฐ/ย ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต / หองสม(ด 8 ช.ม. 28 นาท/
2
รพงษ วรรณปก
คนตาบอดฯ
ส(ขศ@กษา ช]นมธยมศ@กษา ป/ท/! 1
รศ.ดร.เรณ(มาศ มาอ(น
ทณฑสถานหญง
4 ช.ม. 59 นาท/
เทคโนโลย/สารสนเทศ เลม 2 ช]น
สถาบนสงเสรมการสอน
วาสนา กล/บเมฆ / หองสม(ดคน 59 นาท/
ประถมศ@กษาป/ท/! 4-6
วทยาศาสตรและเทคโนโลย/ ตาบอดฯ
ภาษาไทย ช]นประถมศ@กษา ป/ท/! 6 กรมวชาการ กระทรวง
ทณฑสถานหญงกลาง
5 ช.ม. 55 นาท/
เลม 1 หลกส9ตรประถม ศ@กษา
ศ@กษาธการ
พ.ศ.2521 (หลกส9ตรเกา) (ฉบบ
ปรบปร(ง พ.ศ. 2533)
ภาษาไทย ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 2
ฐะปาน/ย นาครทรรพ และคณะ ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต / หองสม(ด 14 ช.ม. 2 นาท/
คนตาบอดฯ
พระพ(ทธศาสนา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 1 ศาสตราจารยปร/ชา ชางขวญยน ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต / หองสม(ด 7 ช.ม. 27 นาท/
คนตาบอดฯ
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เลข
ชอเรอง
ผแตง/ผแปล
ทะเบยน
F0039
ตวอยางหนงสอ Daisy แบบ Full
APCD
Text (การอบรม Daisy ระหวางวนท/!
1-18 ก.พ. 2548 ณ APCD)
F0040
เทคโนโลย/สารสนเทศ ชวงช]นท/! 4 ช]น สถาบนสงเสรมการสอน
มธยมศ@กษาป/ท/! 4-6
วทยาศาสตรและเทคโนโลย/
กระทรวงศ@กษาธการ
F0041
วรรณสารศ@กษา เลม 2 ช]น
กรมวชาการ กระทรวง
มธยมศ@กษาป/ท/! 4
ศ@กษาธการ
F0042
งานบาน ชวงช]นท/! 4 ช]นมธยมศ@กษา วไลวรรณ พรรณาภพ ศรพร
ป/ท/! 4-6
อนนตรศรชย
F0043
ประวตศาสตร ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 4 ผศ.พลบพล@ง คงชนะ
F0044
F0045
F0046

F0047
F0048
F0049
F0050

F0051
F0052
F0053
F0054

F0055

จานวนแผน/
จานวน ช.ม.
หองสม(ดคนตาบอด แหงชาต จXานวน 1 แผน
แหลงผลต/ผอาน

กนกวรรณ หร9วรนนท/ หอง
สม(ดคนตาบอด แหงชาต

9 ช.ม. 37 นาท/

วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน
ตาบอดฯ
ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต/ หองสม(ด
คนตาบอดฯ
ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต/ หองสม(ด
คนตาบอดฯ
การงานอาช/พและเทคโนโลย/ ช]น
ดร.ย(ทธ ไกยวรรณ และคณะ กนกวรรณ หร9วรนนท/ หอง
มธยมศ@กษาป/ท/! 5
สม(ดคนตาบอดฯ
ภาษาไทย ชวงช]นท/! 2 ช]นประถม สมศกด _ สนธ(ระเวชญ และคณะ วาสนา กล/บเมฆ/ หองสม(ดคน
ศ@กษาป/ท/! 5
ตาบอดฯ
หนาท/!พลเมอง วฒนธรรม และการ รศ.ดร.วรพทย ม/มาก
ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต/ หองสม(ด
ดXาเนนช/วตในสงคม ช]นมธยมศ@กษาป/
คนตาบอดฯ
ท/! 2
พระพ(ทธศาสนา ช]นประถมศ@กษาป/ท/! จงจรส แจมจนทร และส(พน ทม วาสนา กล/บเมฆ/ หองสม(ดคน
5
อX!า
ตาบอดฯ
ประวตศาสตร ชวงช]นท/! 2 ช]นประถม รศ.ดร.ไพฑ9รย ม/ก(ศล และ
วาสนา กล/บเมฆ/ หองสม(ดคน
ศ@กษาป/ท/! 6
รศ.ทว/ศกด _ ลอมล]ม
ตาบอดฯ
แกนพ(ทธศาสน
พระราชชยกว/ (พ(ทธทาส ภกข() ทณฑสถานหญงกลาง

11 ช.ม. 34 นาท/

หนาท/!พลเมอง วฒนธรรม และการ ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาต ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต/ หองสม(ด
ดXาเนนช/วตในสงคม ช]นมธยมศ@กษาป/ รศ.ดร.ดXารงค ฐานด/ รศ.ดXารง คนตาบอด แหงชาต
ท/! 4-6
ธรรมารกษ
พระพ(ทธศาสนา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 1 บ(ญสน ผวขXา
ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต/ หองสม(ด
คนตาบอดฯ
พระพ(ทธศาสนา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 1 กรมวชาการ กระทรวง
ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต/ หองสม(ด
ศ@กษาธการ
คนตาบอดฯ
ภาษาไทย ช]นประถมศ@กษาป/ท/! 5 ผศ.นฤภร ร(จเรข และคณะ
วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน
ตาบอดฯ
ภาษาไทย วรรณสารภาษา เลม 2 ช]น ผศ.ดร.ธเนศ เวศรภาดา ผศ.ดร. วาสนา กล/บเมฆ / หองสม(ดคน
มธยมศ@กษาป/ท/! 4
ณฐพร พานโพธ _ทอง ดร.เทพ/ ตาบอด แหงชาต
จรศจร(ง
พระพ(ทธศาสนา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 2 ดร.นพดล ขวญชนะภกด/
ส(ภางคภค บ(ญยเก/ยรต / หอง
สม(ดคนตาบอดฯ

14 ช.ม. 48 นาท/

Page 3

7 ช.ม. 49 นาท/
6 ช.ม. 2 นาท/
5 ช.ม. 16 นาท/
6 ช.ม. 39 นาท/
4 ช.ม. 27 นาท/

4 ช.ม. 46 นาท/
2 ช.ม. 55 นาท/
4 ช.ม. 53 นาท/

4 ช.ม. 42 นาท/
8 ช.ม. 5 นาท/
8 ช.ม. 7 นาท/
14 ช.ม. 17 นาท/

5 ช.ม. 30 นาท/
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เลข
ชอเรอง
ทะเบยน
F0056
ศาสนา ศลธรรม จรยธรรม ช]น
มธยมศ@กษาป/ท/! 2
F0057
ส(ขศ@กษาและพลศ@กษา ช]น
มธยมศ@กษาป/ท/! 1
F0058
หนาท/!พลเมอง วฒนธรรม ช]น
มธยมศ@กษาป/ท/! 4
F0059
พรอนส9งส(ด
F0060
F0061
F0062
F0063
F0064

ภาษาไทย : วรรณสารภาษา ช]น
มธยมศ@กษาป/ท/! 5 เลม 2
พลศ@กษา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 4
ภ9มปญญาไทย ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 13
เศรษฐศาสตร ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 3

จานวนแผน/
จานวน ช.ม.
ดร.ว/ระชาต น!มอนงค
วาสนา กล/บเมฆ / หองสม(ดคน 3 ช.ม. 56 นาท/
ตาบอดฯ
ดร.รชน/ ขวญบ(ญจน
ส(ภางคภค บ(ญยเก/ยรต / หอง 9 ช.ม. 15 นาท/
สม(ดคนตาบอดฯ
รศ.ผองศร/ จ!นหาว และคณะ วาสนา กล/บเมฆ / หองสม(ดคน 8 ช.ม. 52 นาท/
ตาบอดฯ
จม สโตวอลล / ซสเตอรสมปอง ทณฑสถานหญงกลาง
3 ช.ม. 18 นาท/
ทบปง
ดร.ธเนศ เวศรภาดา และคณะ ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต / หองสม(ด 11 ช.ม. 24 นาท/
คนตาบอดฯ
อ(ทย สงวนพงศ
ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต / หองสม(ด 4 ช.ม. 31 นาท/
คนตาบอดฯ
ถวลย มาศจรส
ส(ภางคภค บ(ญยเก/ยรต / หอง 5 ช.ม. 8 นาท/
สม(ดคนตาบอดฯ
อเนก เธ/ยรถาวร
วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 8 ช.ม. 21 นาท/
ตาบอดฯ
กระมล ทองธรรมชาต และคณะ ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต / หองสม(ด 17 ช.ม. 03 นาท/
คนตาบอดฯ
ฐะปะน/ย นาครทรรพ และคณะ ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต / หองสม(ด 6 ช.ม. 48 นาท/
คนตาบอดฯ
ผองศร/ จ!นหาว และคณะ
ทณฑสถานหญงกลาง
13 ช.ม. 05 นาท/
ผแตง/ผแปล

แหลงผลต/ผอาน

F0068

สงคมศ@กษา ศาสนา และวฒนธรรม
ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 3
ภาษาไทย ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 4 เลม
2
สงคมศ@กษา ศาสนา และวฒนธรรม
ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 2
หนาท/!พลเมอง วฒนธรรม ช]น
รศ.ดร.วรพทย ม/มาก
มธยมศ@กษาป/ท/! 5
ภ9มศาสตร ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 2
สมมต สมบ9รณ

F0069

ส(ขศ@กษา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 5

F0070

F0072

สงคมศ@กษา ศาสนา และวฒนธรรม วรยะ บ(ญยะนวาสน
ช]นประถมศ@กษาป/ท/! 6
ส(ขศ@กษาและพลศ@กษา ช]นประถม รศ.วาสนา ค(ณาอภสทธ _
ศ@กษาป/ท/! 4-6
ประวตศาสตร ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 4 รศ.ทว/ศกด _ ลอมล]ม

F0073

พระพ(ทธศาสนา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 1 นพดล ขวญชนะภกด/

F0074

พระพ(ทธศาสนา ช]นประถมศ@กษาป/ท/! จรส พยคฆราชศกด _
5
ส(ขศ@กษา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 5
พรส(ข ห(นนรนดร

F0065
F0066
F0067

F0071

F0075

พรส(ข ห(นนรนดร และคณะ
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ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต / หองสม(ด
คนตาบอดฯ
ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต / หองสม(ด
คนตาบอดฯ
ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต / หองสม(ด
คนตาบอดฯ
ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต / หองสม(ด
คนตาบอดฯ
ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต / หองสม(ด
คนตาบอดฯ
ทณฑสถานหญงกลาง

4 ช.ม. 11 นาท/
6 ช.ม. 20 นาท/
13 ช.ม. 13 นาท/
4 ช.ม. 15 นาท/
4 ช.ม. 22 นาท/
15 ช.ม. 18 นาท/

ส(ภางคภค บ(ณยเก/ยรต/ หอง 6 ช.ม. 41 นาท/
สม(ดคนตาบอดฯ
ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต/ หองสม(ด 3 ช.ม. 48 นาท/
คนตาบอดฯ
ทณฑสถานหญงกลาง
11 ช.ม. 12 นาท/
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เลข
ชอเรอง
ผแตง/ผแปล
ทะเบยน
F0076
พระพ(ทธศาสนา ช]นประถมศ@กษาป/ท/! พระเทพดลก และคณะ
5
F0077
พลศ@กษา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 5
ย(พาพร ทองต]ง

F0094

จานวนแผน/
จานวน ช.ม.
วาสนา กล/บเมฆ / หองสม(ดคน 5 ช.ม. 50 นาท/
ตาบอดฯ
วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 8 ช.ม. 36 นาท/
ตาบอดฯ
เศรษฐศาสตร ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 1-3 วทยากร เช/ยงก9ล
วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 4 ช.ม. 48 นาท/
ตาบอดฯ
เศรษฐศาสตร ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 5 ศ.เอนก เธ/ยรถาวร และดร.อ(ทศ วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 7 ช.ม. 14 นาท/
ขาวเธ/ยร
ตาบอดฯ
ภาษาไทย ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 2
วพ(ธ โสภวงศ และคณะ
วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 11 ช.ม. 37 นาท/
ตาบอดฯ
ภ9มศาสตร ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 1
ดร.สมมต สมบ9รณ
ส(ภางคภค บ(ณยเก/ยรต / หอง 15 ช.ม. 7 นาท/
สม(ดคนตาบอดฯ
ประวตศาสตร ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 2 รศ.ดร.ไพฑ9รย ม/ก(ศล และ
ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต / หองสม(ด 12 ช.ม. 46 นาท/
รศ.ทว/ศกด _ ลอมล]ม
คนตาบอดฯ
จดหมายเปดผน@กถ@ง หล(ยสเบรลล เปโดร ซ9รตา / มณเฑ/ยร บ(ญตน วาสนา กล/บเมฆ / หองสม(ดคน 17 นาท/
ตาบอดฯ
ส(ขศ@กษาและพลศ@กษา ช]น
รศ.ดร.สมหมาย แตงสก(ล และ วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 13 ช.ม. 27 นาท/
มธยมศ@กษาป/ท/! 5
รศ.ดร.ธาดา วมลวตรเวท/
ตาบอดฯ
พระพ(ทธศาสนา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 2 รศ.ดร.จรส พยคฆราชศกด _ และ ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต / หองสม(ด 9 ช.ม. 14 นาท/
ดร.กว/ อศรวรรณ
คนตาบอดฯ
ภ9มศาสตร ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 3
ผศ.กว/ วรกวน
วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 8 ช.ม. 32 นาท/
ตาบอดฯ
ภาษาไทย เลม 1 ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! ดวงพร หลมรตน
กนกวรรณ หร9วรนนท / หอง 6 ช.ม 48 นาท/
1
สม(ดคนตาบอดฯ
พฒนาทกษะภาษา ช]นมธยมศ@กษาป/ เสน/ย วลาวรรณ
วภา ธญญเจรญ/ หองสม(ดคน 14 ช.ม. 25 นาท/
ท/! 6
ตาบอดฯ
พระพ(ทธศาสนา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 4 ดร.วทย วศทเวทย และเสฐ/ย ส(ภางคภค บ(ณยเก/ยรต / หอง 6 ช.ม. 36 นาท/
รพงษ วรรณปก
สม(ดคนตาบอดฯ
ส(ขศ@กษา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 5
ชยสทธ _ ส(รยจนทร
ทณฑสถานหญงกลาง
5 ช.ม. 31 นาท/
พระพ(ทธศาสนา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 2 ศาสตราจารยปร/ชา ชางขวญยน วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 6 ช.ม. 55 นาท/
ตาบอดฯ
พระพ(ทธศาสนา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 5 ศาสตราจารยปร/ชา ชางขวญยน บ(ญเรอน ชนวรากร / หองสม(ด 8 ช.ม. 2 นาท/
คนตาบอดฯ
ประวตศาสตร ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 1 รศ.ดร.ไพฑ9รย ม/ก(ศล รศ.ทว/ วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 11 ช.ม. 8 นาท/
ศกด _ ลอมล]ม
ตาบอดฯ
พระพ(ทธศาสนา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 4 พระมหาว(ฒชย วชรเมธ/
ทณฑสถานหญงกลาง
7 ช.ม. 19 นาท/

F0095

ภ9มศาสตร ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 5

F0078
F0079
F0080
F0081
F0082
F0083
F0084
F0085
F0086
F0087
F0088
F0089
F0090
F0091
F0092
F0093

ผศ.กว/ วรกวน

แหลงผลต/ผอาน

ร(งฟา เข/ยววชย / หองสม(ดคน 4 ช.ม. 22 นาท/
ตาบอดฯ
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ชอเรอง
ทะเบยน
F0096
ส(ขศ@กษาและพลศ@กษา ช]น
มธยมศ@กษาป/ท/! 4
F0097
พฒนาทกษะภาษา เลม 1 ช]น
มธยมศ@กษาป/ท/! 4
F0098
ภาษาไทย ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 3
F0099
F0100
F0101
F0102
F0103
F0104

F0105
F0106
F0107
F0108
F0109
F0110
F0111
F0112
F0113
F0114

จานวนแผน/
จานวน ช.ม.
ดร.รชน/ ขวญบ(ญจน และคณะ วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 10 ช.ม. 18 นาท/
ตาบอดฯ
เสน/ย วลาวรรณ
วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 14 ช.ม. 37 นาท/
ตาบอดฯ
ผศ.วพ(ธ โสภวงศ และคณะ
วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 10 ช.ม. 35 นาท/
ตาบอดฯ
ส(ขศ@กษาและพลศ@กษา ช]น
รศ.วาสนา ค(ณาอภสทธ _ และ ทณฑสถานหญงกลาง
8 ช.ม. 22 นาท/
มธยมศ@กษาป/ท/! 1-3
คณะ
สงคมศ@กษา ศาสนา และวฒนธรรม ผศ.กว/ วรกวน และคณะ
ทณฑสถานหญงกลาง
9 ช.ม. 10 นาท/
ช]นประถมศ@กษาป/ท/! 5
พระพ(ทธศาสนา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 6 รศ.ดร.จรส พยคฆราชศกด _ ทณฑสถานหญงกลาง
9 ช.ม. 21 นาท/
ดร.กว/ อศรวรรณ
ศาสนา ศลธรรม จรยธรรม ช]น
พระระพน พ(ทธสาโร
ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต / หองสม(ด 6 ช.ม. 6 นาท/
มธยมศ@กษาป/ท/! 1
คนตาบอดฯ
วรรณสารศ@กษา เลม 1 ช]น
กรมวชาการ กระทรวง
ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต / หองสม(ด 13 ช.ม. 39 นาท/
มธยมศ@กษาป/ท/! 4
ศ@กษาธการ
คนตาบอดฯ
หนาท/!พลเมอง วฒนธรรม และการ รศ.ดร. วรพทย ม/มาก
วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 8 ช.ม. 8 นาท/
ดXาเนนช/วตในสงคม ช]นมธยมศ@กษาป/
ตาบอดฯ
ท/! 6
ภาษาไทย ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 1
ฐะปะน/ย นาครทรรพ และคณะ วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 15 ช.ม. 13 นาท/
ตาบอดฯ
ภ9มศาสตร ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 5
สมมต สมบ9รณ และน@ก ทองม/ วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 12 ช.ม. 8 นาท/
เพชร
ตาบอดฯ
พระพ(ทธศาสนา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 4 ศ.ปร/ชา ชางขวญยน
ร(งฟา เข/ยววชย / หองสม(ดคน 8 ช.ม. 41 นาท/
ตาบอดฯ
พฒนาทกษะภาษา เลม 3 ช]น
เสน/ย วลาวรรณ
วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 10 ช.ม. 3 นาท/
มธยมศ@กษาป/ท/! 2
ตาบอดฯ
ส(ขศ@กษา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 5
รศ.ดร.เรณ(มาศ มาอ(น อ.วรวทย พบส(ข เครอหรญ / หองสม(ดคน 5 ช.ม. 38 นาท/
อรรถโกวทธาตร/
ตาบอดฯ
หนาท/!พลเมอง ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 5 ดร.ช9วงศ ฉายะบ(ตร และคณะ วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 8 ช.ม.
ตาบอดฯ
ภาษาไทย ช]นประถมศ@กษาป/ท/! 5 ประดบ จนทรส(ขศร/ และอมรา วาสนา กล/บเมฆ / หองสม(ดคน 5 ช.ม. 39 นาท/
เล$กเรงสนธ(
ตาบอดฯ
ประวตศาสตร ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 3 ณรงค พวงพศ และคณะ
ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต/ หองสม(ด 13 ช.ม. 16 นาท/
คนตาบอดฯ
ภาษาไทย : วรรณสารภาษา ช]น
ดร.ธเนศ เวศรภาดาและคณะ ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต/ หองสม(ด 6 ช.ม. 12 นาท/
มธยมศ@กษาป/ท/! 4 เลม 1
คนตาบอดฯ
พระพ(ทธศาสนา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 5 พระมหาว(ฒชย วชรเมธ/
วภา ธญญเจรญ/ หองสม(ดคน 11 ช.ม. 24 นาท/
ตาบอดฯ
ผแตง/ผแปล

แหลงผลต/ผอาน
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ทะเบยน
F0115
ศาสนา ศลธรรม จรยธรรม ช]น
มธยมศ@กษาป/ท/! 4
F0116
ส(ขศ@กษา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 4
F0117
F0118
F0119
F0120
F0121
F0122
F0123
F0124
F0125
F0126
F0127
F0128
F0129
F0130
F0131
F0132
F0133

ผแตง/ผแปล

จานวนแผน/
จานวน ช.ม.
วภา ธญญเจรญ/ หองสม(ดคน 7 ช.ม 35 นาท/
ตาบอดฯ
ทณฑสถานหญงกลาง
5 ช.ม. 58 นาท/
แหลงผลต/ผอาน

พระระพน พ(ทธสาโร
ผศ.ภญโญ วทวสช(ตก(ล มณ/
เกษผกา อรชร อนทก(ล
ดร.สญญา สญญาววฒน

สงคมและวฒนธรรมไทย ช]น
มธยมศ@กษาป/ท/! 1-3
ประวตศาสตร ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 6 ณรงค พวงพศ และคณะ

ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต/ หองสม(ด
คนตาบอดฯ
วภา ธญญเจรญ/ หองสม(ดคน
ตาบอดฯ
ภ9มศาสตร เศรษฐศาสตร หนาท/!
ผศ.กว/ วรกวน และคณะ
วภา ธญญเจรญ/ หองสม(ดคน
พลเมอง ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 1
ตาบอดฯ
ประวตศาสตร ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 4 รศ.ณรงค พวงพศ และคณะ ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต/ หองสม(ด
คนตาบอดฯ
ประวตศาสตร ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 1-3 ศ.ดร. ปยนาถ บ(นนาค
วภา ธญญเจรญ/ หองสม(ดคน
ตาบอดฯ
หนาท/!พลเมอง ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 1 ดร.ช9วงศ ฉายะบ(ตร
วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน
ตาบอดฯ
ศาสนา ศลธรรม จรยธรรม ช]น
พระระพน พ(ทธสาโร ดร.ว/รชาต วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน
มธยมศ@กษาป/ท/! 3
น!มอนงค
ตาบอดฯ
ประวตศาสตร ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 1 ณรงค พวงพศ และคณะ
วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน
ตาบอดฯ
ประวตศาสตร ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 5 ผศ.พลบพล@ง คงชนะ
ร(งฟา เข/ยววชย / หองสม(ดคน
ตาบอดฯ
ส(ขศ@กษาและพลศ@กษา ช]น
ดร.สมหมาย แตงสก(ล และ
ร(งฟา เข/ยววชย / หองสม(ดคน
มธยมศ@กษาป/ท/! 4
ดร.ธาดา วมลวตรเวท/
ตาบอดฯ
ประวตศาสตร ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 4 ผองศร/ จ!นหาว และคณะ
ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต / หองสม(ด
คนตาบอดฯ
สงคมศ@กษา ศาสนา และวฒนธรรม ผองศร/ จ!นหาว และคณะ
วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน
ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 1
ตาบอดฯ
ส(ขศ@กษา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 4
รศ.ดร.เรณ(มาศ มาอ(น
วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน
ตาบอดฯ
ภาษาไทย ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 2
ผศ.สอางค ดXาเนนสวสด _ และ ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต / หองสม(ด
คณะ
คนตาบอดฯ
พระพ(ทธศาสนา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 1 ดร.วทย วศทเวทย และเสฐ/ย วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน
รพงษ วรรณปก
ตาบอดฯ
งานเกษตร ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 4-6 นอย ส(วรรณมณ/
วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน
ตาบอดฯ
ศาสนา ศ/ลธรรม จรยธรรม ช]น
ดร.ว/รชาต น!มอนงค และพระระ ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต / หองสม(ด
มธยมศ@กษาป/ท/! 6
พน พ(ทธสาโร
คนตาบอดฯ
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5 ช.ม. 52 นาท/
12 ช.ม. 43 นาท/
8 ช.ม. 26 นาท/
9 ช.ม. 6 นาท/
10 ช.ม. 6 นาท/
8 ช.ม. 52 นาท/
5 ช.ม. 43 นาท/
9 ช.ม. 2 นาท/
7 ช.ม. 52 นาท/
11 ช.ม. 33 นาท/
6 ช.ม. 16 นาท/
16 ช.ม. 04 นาท/
6 ช.ม. 17 นาท/
9 ช.ม. 1 นาท/
17 ช.ม. 2 นาท/
13 ช.ม. 46 นาท/
8 ช.ม. 44 นาท/
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เลข
ชอเรอง
ทะเบยน
F0134
ส(ขศ@กษา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 4
F0135
F0136
F0137
F0138
F0139
F0140
F0141

F0142
F0143
F0144

ผแตง/ผแปล

รศ.ดร.พรส(ข ห(นนรนดร และ
คณะ
สงคมศ@กษา ศาสนา และวฒนธรรม ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาต
ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 2
และคณะ
ดร.รชน/ ขวญบ(ญจน และคณะ
ส(ขศ@กษาและพลศ@กษา ช]น
มธยมศ@กษาป/ท/! 5
ส(ขศ@กษา ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 4
รศ.ดร.เรณ(มาศ มาอ(น และอา
จารยวรวทย อรรถโกวทธาตร/
ภาษาไทย ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 5
ผศ.สอางค ดXาเนนสวสด _ และ
คณะ
สงคม ศาสนา และวฒนธรรม ช]น
กระมล ทองธรรมชาต และคณะ
มธยมศ@กษาป/ท/! 1
ประมวลกฎหมายท/!ดน แกไขเพ!มเตม ส(รศกด _ วาจาสทธ _ และคณะ
พ.ศ. 2543
พระราชบญญตจดหางาน และ
ธ/ระพล อร(ณะกสกร, ปฏนนท
ค(มครองคนหางาน พ.ศ.2528 (แกไข สนตเมทน/ดล และคณะ
เพ!มเตม พ.ศ.2544)
ขอสงเกตในการช!งนX]าหนก พยาน ศาสตราจารยจตต ตงศภทย
หลกฐาน และการเข/ยน คXาพพากษา
ประมวลกฎหมายอาญา (แกไขเพ!ม ส(รศกด _ วาจาสทธ _ และคณะ
เตม พ.ศ.2547)
พระราชบญญตลขสทธ _ พ.ศ. 2537 ส(รศกด _ วาจาสทธ _ และคณะ

2 ช.ม. 57 นาท/

สXานกพมพส9ตรไพศาล

ทณฑสถานหญงกลาง

18 ช.ม. 58 นาท/

ส(รศกด _ วาจาสทธ _ และคณะ

ทณฑสถานหญงกลาง

4 ช.ม 24 นาท/

ธ/ระพล อร(ณะกสกร และคณะ ทณฑสถานหญงกลาง

7 ช.ม. 50 นาท/

คXาอธบายประมวลกฎหมาย แพงและ รศ.วรยะ นามศรพงศพนธ(
พาณชย บรรพ 4 วาดวย ทรพยสน

F0146

ประมวลกฎหมายท/!ดน ปรบปร(งใหม
พ.ศ.2547-2550 กบ 25 พระราช
บญญตท/!ดน
พระราชบญญต บรษทมหาชน จXากด
พ.ศ.2535 แกไขเพ!มเตม พ.ศ.2544
พรอมกฎกระทรวง
พระราชบญญต จราจรทางบก
พ.ศ.2522 แกไขเพ!มเตม พ.ศ.2542
รวมกฎหมายทรพยสน ทางปญญา

F0148
F0149
F0150

วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 3 ช!วโมง
ตาบอดฯ
ทณฑสถานหญงกลาง
4 ช.ม. 32 นาท/

วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน
ตาบอดฯ
วภา ธญญเจรญ/ หองสม(ดคน
ตาบอดฯ
วภา ธญญเจรญ/ หองสม(ดคน
ตาบอดฯ
ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต / หองสม(ด
คนตาบอดฯ

F0145

F0147

จานวนแผน/
จานวน ช.ม.
ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต / หองสม(ด 7 ช.ม. 8 นาท/
คนตาบอดฯ
ร(งฟา เข/ยววชย / หองสม(ดคน 14 ช.ม. 43 นาท/
ตาบอดฯ
ส(ภางคภค บ(ณยเก/ยรต / หอง 9 ช.ม. 13 นาท/
สม(ดคนตาบอดฯ
วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 5 ช.ม. 40 นาท/
ตาบอดฯ
ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต/ หองสม(ด 15 ช.ม. 02 นาท/
คนตาบอดฯ
ทณฑสถานหญงกลาง
14 ช.ม. 44 นาท/
แหลงผลต/ผอาน

6 ช.ม. 05 นาท/
3 ช.ม. 34 นาท/
19 ช.ม. 49 นาท/

ธ/ระพล อร(ณะกสกร และคณะ วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 10 ช.ม. 52 นาท/
ตาบอดฯ
คXาอธบายกฎหมาย พยานหลกฐาน เรงธรรม ลดพล/
วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 14 ช.ม. 07 นาท/
( 2 แผน)
ตาบอดฯ
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เลข
ชอเรอง
ทะเบยน
F0151
หลกกฎหมายอาญา ภาคท!วไป
F0152

F0153
F0154

ผแตง/ผแปล

จานวนแผน/
จานวน ช.ม.
วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 7 ช.ม. 08 นาท/
ตาบอดฯ
วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 18 ช.ม. 32 นาท/
ตาบอดฯ
แหลงผลต/ผอาน

รศ.ดร.ทว/เก/ยรต ม/นะกนษฐ

ประมวลกฎหมายแพงและ พาณชย ส(รศกด _ วาจาสทธ _ และคณะ
บรรพ 1-6 (แกไขเพ!มเตม พ.ศ.
2548) ( 3 แผน)
ประมวลกฏหมายแพงและ พาณชย รศ.สมยศ เช]อไทย
แกไขเพ!มเตม พ.ศ. 2549 (3 แผน)
ประวตศาสตร ช]นมธยมศ@กษาป/ท/! 5 ณรงค พวงพศ และคณะ

ทณฑสถานหญงกลาง

19 ช.ม. 55 นาท/

ทณฑสถานหญงกลาง

11 ช.ม. 43 นาท/

F0155

ประมวลกฏหมายวธ/พจารณา ความ ธ/ระพล อร(ณะกสกร และคณะ วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 7 ช.ม. 52 นาท/
อาญา แกไขเพ!มเตม พ.ศ.2548
ตาบอดฯ

F0156

กฏหมายตราสามดวง : แวนสอง
วนย พงศศร/เพ/ยร
สงคมไทย
ประมวลกฏหมายท/!ดน แกไขเพ!มเตม ส(รศกด _ วาจาสทธ _ และคณะ
พ.ศ.2543
คXาอธบายกฏหมาย การจดสรรท/!ดน ไพโรจน อาจรกษา

F0157
F0158
F0159
F0160
F0161
F0162
F0163
F0164
F0165
F0166
F0167
F0168

ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต / หองสม(ด 7 ช.ม. 51 นาท/
คนตาบอดฯ
วภา ธญญเจรญ/ หองสม(ดคน 10 ช.ม. 09 นาท/
ตาบอดฯ
ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต / หองสม(ด 9 ช.ม. 06 นาท/
คนตาบอดฯ
คXาอธบายประมวลกฏหมาย เชา
ศ.ดร.ไผทชต เอกจรยกร
วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 22 ช.ม. 25 นาท/
ทรพย-เชาซ]อ
ตาบอดฯ
กฏหมายแรงงาน (จXานวน 2 แผน) พชย นลทองคXา
ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต / หองสม(ด 12 ช.ม. 37 นาท/
คนตาบอดฯ
พระราชบญญตสหกรณ พ.ศ. 2542 พชย นลทองคXา
วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 3 ช.ม. 25 นาท/
ตาบอดฯ
พระราชบญญต ค(มครองเด$ก พ.ศ. ธ/ระพล อร(ณะกสกร และคณะ วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 4 ช.ม. 04 นาท/
2546
ตาบอดฯ
พระราชบญญตช!อบ(คคล พ.ศ. 2505 : ส(รศกด _ วาจาสทธ _ และคณะ ธรรมศกด _ ลมยพนธ / หองสม(ด 43 นาท/
แกไขเพ!มเตม พ.ศ. 2548
คนตาบอดฯ
กฏหมายเศรษฐกจ ระหวางประเทศ รศ.ทชชมย ฤกษะส(ต
ทณฑสถานหญงกลาง
11 ช.ม. 46 นาท/
รางรฐธรรมน9ญ พ.ศ. 2550 ฉบบลง
ประชามต
พระราชบญญตรถยนต พ.ศ.2522
ฉบบชาวบาน
พระราชบญญตสทธบตร พ.ศ.2522
แกไขเพ!มเตม พ.ศ.2542
คXาอธบายกฏหมาย ยม ฝากทรพย

สภารางรฐธรรมน9ญ
วส9ตร ธนชยววฒน
เดชอ(ดม ไกรฤทธ _
ศ.ดร.ไผทชต เอกจรยกร
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พลตร/เอนก แสงส(ข / หองสม(ด 6 ช.ม. 29 นาท/
คนตาบอดฯ
วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 5 ช.ม. 45 นาท/
ตาบอดฯ
ทณฑสถานหญงกลาง
12 ช.ม. 22 นาท/
วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 16 ช.ม. 49 นาท/
ตาบอดฯ
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เลข
ชอเรอง
ทะเบยน
F0169
ประมวลรษฏากร ฉบบประย(กต
(จXานวน 2 แผน)
F0170
ตวแทน-นายหนา
F0171
F0172
F0173
F0174
F0175
F0176
F0177
F0178
F0179
F0180
F0181
F0182
F0183
F0184
F0185
F0186
F0187

ผแตง/ผแปล

แหลงผลต/ผอาน

รศ.เพ!มบ(ญ แกวเข/ยว รศ.อร
วรรณ พจนาน(รตน
ศ.ดร.ไผทชต เอกจรยกร

ทณฑสถานหญงกลาง

ประวตวรรณคด/ไทย สมยส(โขทยและ เสน/ย วลาวรรณ
อย(ธยา
กฏหมายการศ@กษา
รศ.สมคด บางโม

วภา ธญญเจรญ/ หองสม(ดคน 21 ช.ม 08 นาท/
ตาบอดฯ
ทณฑสถานหญงกลาง
8 ช.ม. 19 นาท/

วภา ธญญเจรญ/ หองสม(ดคน
ตาบอดฯ
พระราชบญญตอน(ญา- โตต(ลาการ ส(รศกด _ วาจาสทธ _ และคณะ วภา ธญญเจรญ/ หองสม(ดคน
พ.ศ. 2545
ตาบอดฯ
กฎหมายเก/!ยวกบส!งแวดลอม
อ(ดมศกด _ สนธพงษ
วภา ธญญเจรญ/ หองสม(ดคน
(จXานวน 2 แผน)
ตาบอดฯ
คXาอธบายนตกรรม-สญญา (จXานวน 3 รศ.ดร.ศนนทกรณ โสตถพนธ( ทณฑสถานหญงกลาง
แผน)
กฎหมายอาญา : หลกและปญหา
รศ.ดร.ทว/เก/ยรต ม/นะกนษฐ ทณฑสถานหญงกลาง
(จXานวน 2 แผน)
Say Hello 1 : หนงสอเร/ยนสาระการ ปร/ยาพร อภเดช และคณะ
ทณฑสถานหญงกลาง
เร/ยนร9พ]นฐาน ภาษาองกฤษ
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม 1 โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวแตอรแหงชาต
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม 2 โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวแตอรแหงชาต
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม 3 โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวแตอรแหงชาต
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม 4 โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวแตอรแหงชาต
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม 5 โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวเตอรแหงชาต
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม 6 โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวเตอรแหงชาต
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวขน เลม 7 โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวเตอรแหงชาต
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม 8 โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวเตอรแหงชาต
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม 9 โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวเตอรแหงชาต
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส
10
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวเตอรแหงชาต
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จานวนแผน/
จานวน ช.ม.
19 ช.ม. 05 นาท/

5 ช.ม. 25 นาท/
4 ช.ม. 32 นาท/
30 ช.ม. 49 นาท/
34 ช.ม. 14 นาท/
21 ช.ม. 13 นาท/
1 ช.ม. 09 นาท/
14 ช.ม. 37 นาท/
16 ช!วโมง
18 ช.ม. 39 นาท/
12 ช.ม. 43 นาท/
18 ช.ม. 26 นาท/
11 ช.ม. 35 นาท/
16 ช.ม. 02 นาท/
18 ช.ม. 38 นาท/
16 ช.ม. 07 นาท/
17 ช.ม. 03 นาท/
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เลข
ชอเรอง
ทะเบยน
F0188
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม
11
F0189
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม
12
F0190
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม
13
F0191
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม
14
F0192
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม
15
F0193
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม
16
F0194
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม
17
F0195
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม
18
F0196
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม
19
F0197
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม
20
F0198
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม
21
F0199
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม
22
F0200
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม
23
F0201
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม
24
F0202
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม
25
F0203
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม
26
F0204
สาราน(กรมไทยสXาหรบเยาวชน เลม
27
F0205
Say Hello 2 : หนงสอเร/ยนสาระการ
เร/ยนร9 พ]นฐานภาษาองกฤษ ชวงช]น
ท/! 1 ช]นประถมศ@กษาป/ท/! 2

จานวนแผน/
จานวน ช.ม.
โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส 12 ช.ม. 29 นาท/
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวเตอรแหงชาต
โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส 22 ช.ม. 27 นาท/
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวเตอรแหงชาต
โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส 13 ช.ม. 16 นาท/
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวเตอรแหงชาต
โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส 12 ช.ม. 17 นาท/
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวเตอรแหงชาต
โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส 10 ช.ม. 37 นาท/
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวเตอรแหงชาต
โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส 11 ช.ม. 43 นาท/
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวเตอรแหงชาต
โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส 10 ช.ม. 17 นาท/
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวเตอรแหงชาต
โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส 12 ช.ม. 02 นาท/
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวเตอรแหงชาต
โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส 12 ช.ม. 55 นาท/
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวเตอรแหงชาต
โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส 14 ช.ม. 50 นาท/
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวเตอรแหงชาต
โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส 15 ช.ม. 57 นาท/
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวเตอรแหงชาต
โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส 13 ช.ม. 21 นาท/
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวเตอรแหงชาต
โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส 12 ช.ม. 02 นาท/
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวเตอรแหงชาต
โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส 12 ช.ม. 58 นาท/
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวเตอรแหงชาต
โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส 14 ช.ม. 04 นาท/
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวเตอรแหงชาต
โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส 14 ช.ม. 13 นาท/
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวเตอรแหงชาต
โดยพระราชประสงคในพระบาท ศ9นยเทคโนโลย/อเล$กทรอนกส 12 ช.ม. 45 นาท/
สมเด$จพระเจาอย9หว
และคอมพวเตอรแหงชาต
ปร/ยาพร อภเดช และคณะ
ทณฑสถานหญงกลาง
1 ช.ม 5 นาท/
ผแตง/ผแปล

แหลงผลต/ผอาน
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เลข
ชอเรอง
ทะเบยน
F0206
Say Hello 3: หนงสอเร/ยนสาระการ
เร/ยนร9 พ]นฐานภาษาองกฤษ ชวงช]น
ท/! 1 ช]นประถมศ@กษาป/ท/! 3
F0207
Say Hello 4 : หนงสอเร/ยนสาระการ
เร/ยนร9 พ]นฐานภาษาองกฤษ ชวงช]น
ท/! 1 ช]นประถมศ@กษาป/ท/! 4
F0208
ค9มอการเลอกต]งสมาชกว(ฒสภา
(ส.ว.)
F0209
เฉลมพระเก/ยรต สมเด$จพระ เจาพ/!
นางเธอเจาฟา กลยาณวฒนา กรม
หลวง นราธวาสราชนครนทร
F0210
คXาอธบายกฎหมายจางแรงงาน จาง
ทXาของ รบขน
F0211
ขอบงคบการประช(มว(ฒสภา พ.ศ.
2551
F0212
คXาอธบายกฎหมายซ]อขาย แลก
เปล/!ยน ให
F0213
รวมกฎหมายกอสราง (จXานวน 2
แผน)
F0214
คXาอธบายกฎหมายปกครอง
F0215

ประมวลรษฎากร ฉบบประย(กต

F0216

คXาอธบายพระราชบญญต สภาคร9
และบ(คลากรทาง การศ@กษา พ.ศ.
2546
กฏหมายปกครอง

F0217
F0218

F0219
F0220
F0221

ผแตง/ผแปล

แหลงผลต/ผอาน

ปร/ยาพร อภเดช และคณะ

ทณฑสถานหญงกลาง

จานวนแผน/
จานวน ช.ม.
1 ช.ม. 32 นาท/

ปร/ยาพร อภเดช และคณะ

ทณฑสถานหญงกลาง

1 ช.ม. 52 นาท/

ธเนศ สงฆส(บรรณ และคณะ

พลตร/เอนก แสงส(ก/ หองสม(ด 30 นาท/
คนตาบอดฯ
กล(มประชาสมพนธ สXานกงาน สทธสม ม(ทธาน(ก9ลวงศ/ หอง 59 นาท/
ปลดกระทรวง วฒนธรรม
สม(ดคนตาบอดฯ
ไผทชต เอกจรยกร
สXานกการประช(มสXานกงาน
เลขาธการว(ฒสภา
ศ.ดร.ไผทชต เอกจรยกร

วภา ธญญเจรญ / หองสม(ดคน 19 ช.ม. 13 นาท/
ตาบอดฯ
พลตร/เอนก แสงส(ก / หองสม(ด 1 ช.ม. 42 นาท/
คนตาบอดฯ
ทณฑสถานหญงกลาง
23 ช.ม. 06 นาท/

ว/ระเดช พะเยาศรพงศ

ทณฑสถานหญงกลาง

28 ช.ม. 55 นาท/

ชาญชย แสวงศกด _

วภา ธญญเจรญ/ หองสม(ดคน 19 ช.ม. 39 นาท/
ตาบอดฯ
สมเดช โรจนค(ร/เสถ/ยร และคณะ วภา ธญญเจรญ/ หองสม(ดคน 14 ช.ม. 59 นาท/
ตาบอดฯ
จรสศร/ อนทรวชะ
วภา ธญญเจรญ/ หองสม(ดคน 4 ช.ม. 59 นาท/
ตาบอดฯ

รศ.ดร.กมลชย รตนสกาววงศ วภา ธญญเจรญ/ หองสม(ดคน 13 ช.ม. 17 นาท/
ตาบอดฯ
Say Hello 5 : หนงสอเร/ยน สาระการ ปร/ยาพร อภเดช และคณะ
ทณฑสถานหญงกลาง
3 ช.ม. 45 นาท/
เร/ยนร9พ]นฐาน ภาษาองกฤษ ชวงช]น
ท/! 5 ช]นประถมศ@กษาป/ท/! 5
ค9มอการประช(มว(ฒสภา
สXานกงานเลขาธการว(ฒสภา พลตร/เอนก แสงส(ก/ หองสม(ด 1 ช.ม 18 นาท/
คนตาบอดฯ
วปสสนาน(บาล
ดงตฤณ
อลสา ฉตรานนท/ หองสม(ดคน 1 ช.ม 13 นาท/
ตาบอดฯ
Connect the World : Empowering สมเด$จพระเทพรตนราชส(ดาฯ อาสาสมคร / หองสม(ดคนตา 2 ช.ม. 31 นาท/
People Using ICT : ไอซ/ท/ สานโลก สยามบรมราชก(มาร/
บอดฯ
กวาง สรางพลงมวลมน(ษย
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เลข
ชอเรอง
ทะเบยน
F0222
หลกพ]นฐานของสทธเสร/ภาพ และ
ศกด _ศร/ความเป$นมน(ษย ตาม
รฐธรรมน9ญ (จXานวน 2 แผน)
F0223
ค9มอ Windows XP ฉบบสมบ9รณ
(จXานวน 3 แผน)
F0224
พระพ(ทธเจาชนะมาร
F0225
ค9มอประชาชนเลอกต]ง ทองถ!น
F0226
F0227
F0228
F0229
F0230

การพฒนาค(ณภาพช/วต สXาหรบผ9
พการทางการเห$น
มอถอในมอเด$ก
โทร.เทาทน ค9มอการใชมอถอ
ปลอดภย ไมเส/ยเปร/ยบ
ผลกระทบตอส(ขภาพจาก
คล!นแมเหล$กไฟฟา
117 อาช/พเกษตรกรรม ทางเลอก

ผแตง/ผแปล

จานวนแผน/
จานวน ช.ม.
วภา ธญญเจรญ/ หองสม(ดคน 24 ช.ม. 24 นาท/
ตาบอดฯ
แหลงผลต/ผอาน

ผศ.ดร.บรรเจด สงคะเนต

วศน เพ!มทรพย และคณะ
หลวงพอจรญ ฐตธมโม
ธ/รวฒน สนธ(บ(ญ และคณะ

ทณฑสถานหญงกลาง

ทณฑสถานหญงกลาง
วาสนา กล/บเมฆ/ หองสม(ดคน
ตาบอดฯ
มหาวทยาลยส(ดขทย ธรรมาธ วรน(ช ปานใจ/ หองสม(ดคนตา
ราช
บอดฯ
ฐตนนท ศร/สถต และอวยพร แต วรน(ช ปานใจ/ หองสม(ดคนตา
ช9ตระก9ล
บอดฯ
สถาบนค(มครองผ9บรโภค ใน เนตรอมพร กฤษณปาณ// หอง
กจการโทรคมนาคม
สม(ดคนตาบอดฯ
ดร.ส(เมธ วงศพานชเลศ
วรน(ช ปานใจ/ หองสม(ดคนตา
บอดฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ วาสนา กล/บเมฆ/ หองสม(ดคน
ตาบอดฯ
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28 ช.ม. 42 นาท/
46 นาท/
23 นาท/
5 ช.ม. 50 นาท/
2 ช.ม. 23 นาท/
2 ช.ม. 11 นาท/
2 ช.ม 25 นาท/
12 ช.ม. 21 นาท/

