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ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 0001
D 0002
D 0003
D 0004
D 0005
D 0006
D 0007
D 0008
D 0009
D 0010
D 0011
D 0012
D 0013
D 0014
D 0015
D 0016
D 0017
D 0018
D 0019
D 0020

ดร.ภ!ญโญ สาธร
ยนหยด ใจสมทร

ยนหยด ใจสมทร

วรวรรณ
ไม#เมองเด!ม
โรอลด' ดาร'ล
พล.ต.เดช ตลวรรชนะ
โรสราเรน
สธรรม แสงประทม
โสภาค สวรรณ
บญส/ง สราวธ
โรสราเรน
J.M.Dillard
ดร.อมร มนตรสรจกร
เจมส' ฮลเลเชล'
ชมรมล@กพ/อขน
ชต!มา ศร-ทอง
ปสนโน ภ!กขรกษ'ธรรม!สรา
ว!รช ถ!รเมธ-

วรวรรณ
ไม#เมองเด!ม
โรอลด' ดาร'ล
พล.ต.เดช ตลวรรชนะ
โรสราเรน
สธรรม แสงประทม
โสภาค สวรรณ
บญส/ง สราวธ
โรสราเรน
J.M.Dillard
ดร.อมร มนตรสรจกร
เจมส' ฮลเลเชล'
ชมรมล@กพ/อขน
ชต!มา ศร-ทอง
ปสนโน ภ!กขรกษ'ธรรม!สรา
ว!รช ถ!รเมธ-

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รศ.ว!ร!ยะ นามศ!ร!พงศ'พนธ'
หนหวย
เจเค. โรลล!9ง

รศ.ว!ร!ยะ นามศ!ร!พงศ'พนธ'
หนหวย
เจเค. โรลล!9ง

1
1
1
1

อดม วโรตม'ส!กขด!ตถ'
เบนเดอร', ซ@
พ@นศกด! C ศกดานวฒน'
ก!มยง
สมาคมคนตาบอดแห/ง
ประเทศไทย
จ!นดาว-ร' ว!วธน'
เจ เค โรลล!9ง

1
1
1
3
1

D 0021
D 0022
D 0023
D 0024

เร-ยนภาษาองกฤษ 75 ย@น!ต
8 คด-ดงข#ามศตวรรษ
เกรดสนกเมองสยาม
เซกส'เซอร'ไซส' เล/ม 1, 2
กลางเพล!ง
ล!ฟต'แก#วมหศจรรย'
แม#เปนสตว'กม-หวใจ
โสมส/องแสง
เก!ดเดอนตลา
ห!มะส-แดง
40 นกว!ทยาศาสตร'
ส!7นสวาท
ล/าระห89า
กฎไวยากรณ'ภาษาองกฤษ
ศพท#ายรถ
ตามล/า
ศาสนากบสงคม PY 446
เจ#าบ#าเองค/ะ
เร9องของเจก/อนถ@กประหารช-ว!ต
ค8าขวญกรงเทพมหานครและ
สญลกษณ' 75 จงหวด
เคราะห'สร#างโอกาส
ค8าให#การนายหนหวย
อวสานราชวงค'ช!ง
ศ!ลาอาถรรพ' แฮร-9 พอตเตอร' ภาค E

D 0025
D 0026
D 0027
D 0028
D 0029

หวใจไวยากรณ'องกฤษ
ธรรมดาและเร-ยบง/าย
พระเจ#า 500 ชาต!
มงกรหยก (ม#วน 61-77)
ค@/มออาสาสมคร

D 0030
D 0031
D 0032

อดม วโรตม'ส!กขด!ตถ'
เบนเดอร', ซ@
พ@นศกด! C ศกดานวฒน'
ก!มยง
สมาคมคนตาบอดแห/ง
ประเทศไทย
พลงหลอน
จ!นดาว-ร' ว!วธน'
คล9นล@กเด!ม
แฮร-9 พอตเตอร' ตอน ห#องแห/งความ เจ เค โรลล!9ง
ลบ
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D 0037
D 0038
D 0039
D 0040
D 0041
D 0042
D 0043
D 0044
D 0045
D 0046
D 0047
D 0048
D 0049
D 0050

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
ปลาเลกก!นปลาใหญ/
อดม มอร'แกน
อดม มอร'แกน
1
ญาณว!ทยา PY 234
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
1
ขบวบการแก#จน
1
ประมวลน!ทาน ร.6
พระบาทสมเดจพระมงกฎเกล#า พระบาทสมเดจพระมงกฎเกล#า 1
เกล#าเจ#าอย@/หว
เกล#าเจ#าอย@/หว
คด-งอหายกฎหมายชวนกTาก
1
แค#นส9งฟ#า
โกวเล#ง
โกวเล#ง
1
ตะลยเคนย/าบกปา/ ซาฟารด8ารง พฒตาล
ด8ารง พฒตาล
1
ว/านพ!ษ
อปษร กฤษณา
อปษร กฤษณา
1
นกสบจ8าเปน
ฟรานซ!ส, ด!Yค
ฟรานซ!ส, ด!Yค
1
สดขอบฟ#าปาร-ส
โกว!ท ต7งตราจ!ตร
โกว!ท ต7งตราจ!ตร
1
เลาะยโรป
วาณ!ช จรงก!จอนนต'
วาณ!ช จรงก!จอนนต'
1
หอบช#างหน-สดแผ/นด!น
ครอสส' จ!ลเล-ยน
ครอสส' จ!ลเล-ยน
1
ค8าขวญและสญลกษณ' 75 จงหวด ว!รช ถ!รพนธ@เมธว!รช ถ!รพนธ@เมธ1
ส!บห#าพระอรหนต' เล/ม 2
1
ไม/ครบห#า
ฮ!โรทาดะ โอโตทาเกะ
ฮ!โรทาดะ โอโตทาเกะ
1
สาวสองพนปเซอร' แฮกการ'ด เอช ไรเดอร' เซอร' แฮกการ'ด เอช ไรเดอร' 1
อ!นทร-ย'แดง
ส.เรองอนนต'
ส.เรองอนนต'
1
ประวต!หลวงป@ท/ วดเหย-ยบน87าทะเลจด 1

D 0051
D 0052
D 0053
D 0054
D 0055
D 0056
D 0057
D 0058

ส!บห#าพระอรหนต' เล/ม 1
ภาวะสตร- PY 344
พระเจ#า 500 ชาต!
มมม-9 (ท8าใหม/)
สดหวใจท-9ปลายร#ง
สบลบรหสรก
คด-ชTอคโลก ฆาตกรรมล@ก
พยคร#าย 007 ตอนส9งเกบพยคฆ'ร#าย

ชมรมล@กพ/อขน
พ@นศกด! C ศกดานวฒน'
บญรตน'
ว.ว!น!จฉยกล
ก!9งฉตร
Mary Lou Cavenau
การ'ดเนอร', จอห'น

ชมรมล@กพ/อขน
พ@นศกด! C ศกดานวฒน'
บญรตน'
ว.ว!น!จฉยกล
ก!9งฉตร
Mary Lou Cavenau
การ'ดเนอร', จอห'น

2
1
1
1
1
1
1
1

D 0059
D 0060
D 0061
D 0062
D 0063
D 0064

หลกส@ตรอกษรเบรลล'
โตTะกคอโตTะ
รกในสายหมอก
อาถรรพ'อ-ย!ปต'
เร/ร/อนหาปลา
จอมนาง

ก.ศ.น.
บ!คเชล, เพเตอร'
ศ!ร!ร8าไพ
ส8าเร!ง สมพนธ'ธารกษ'
เสกสรร ประเสร!ฐกล
แก#วเก#า

ก.ศ.น.
บ!คเชล, เพเตอร'
ศ!ร!ร8าไพ
ส8าเร!ง สมพนธ'ธารกษ'
เสกสรร ประเสร!ฐกล
แก#วเก#า

1
1
1
1
1
1

ทะเบยน ชอเรอง
D 0033
D 0034
D 0035
D 0036

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน
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ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 0065
D 0066
D 0067
D 0068

พนมเท-ยน
คbกฤทธ! C ปราโมทย'
เน-7ยอ@#เซง
พล@หลวง

พนมเท-ยน
คbกฤทธ! C ปราโมทย'
เน-7ยอ@#เซง
พล@หลวง

อากาศด8าเก!ง รพ-พฒน'
โสภาค สวรรณ
อกาชา คร!สต-7
ศ!ร!พงษ' จนทร'หอม
ดวงพร เมฆสวสด! C
ธ-ระเดช อทยว!ทยารกษ'
ชมรมล@กพ/อขน
แม#นมาส ชวล!กา
คร!สต-7 อทาธา
แก#วเก#า
สด ภ@มะโรห!ต
ไทยน#อย
ล-โอ บสดาเกล-ย (ก!ต!มา อมร
ทต)
ดอน แอส เลตต'
ม.ล.ต#ย ชมสาย
วอร'ด, จ-.ค!งสล-9ย'
ม!ช!โอะ
ดวงใจ
ก!มยง
วศ!น อ!นทรสระ
โกวเล#ง
กฤษณา อโศกส!น
ส.พลายน#อย
โยสไตน' กอร'เดอร'
พน!ดา องจนทร'เจร!ญ
มาร'กาเรต อ-แวนส'
ว.ว!น!จฉยกล
จนทร'ศร-จร@ญ แอนเดอสน

อากาศด8าเก!ง รพ-พฒน'
โสภาค สวรรณ
อกาชา คร!สต-7
ศ!ร!พงษ' จนทร'หอม
ดวงพร เมฆสวสด! C
ธ-ระเดช อทยว!ทยารกษ'
ชมรมล@กพ/อขน
แม#นมาส ชวล!กา
คร!สต-7 อทาธา
แก#วเก#า
สด ภ@มะโรห!ต
ไทยน#อย
ล-โอ บสดาเกล-ย (ก!ต!มา อมร
ทต)
ดอน แอส เลตต'
ม.ล.ต#ย ชมสาย
วอร'ด, จ-.ค!งสล-9ย'
ม!ช!โอะ
ดวงใจ
ก!มยง
วศ!น อ!นทรสระ
โกวเล#ง
กฤษณา อโศกส!น
ส.พลายน#อย
โยสไตน' กอร'เดอร'
พน!ดา องจนทร'เจร!ญ
มาร'กาเรต อ-แวนส'
ว.ว!น!จฉยกล
จนทร'ศร-จร@ญ แอนเดอสน

D 0069
D 0070
D 0071
D 0072
D 0073
D 0074
D 0075
D 0076
D 0077
D 0078
D 0079
D 0080
D 0081
D 0082
D 0083
D 0084
D 0085
D 0086
D 0087
D 0088
D 0090
D 0091
D 0092
D 0093
D 0094
D 0095
D 0096
D 0097

ศ!วาราตรส-9แผ/นด!น
กระบ-9ก@#บลลงก'
รหสว!ทยา พลงเร#นลบ : ท-9มาของ
อาถรรพ'และอ8านาจเร#นลบ
ละครแห/งช-ว!ต
ทะเลดอกไม#
ด/วนมรณะ
พอด-ของช-ว!ต
ผ@#หญ!งม-ไว#ให#รก
ค@/มอก!นตามธาต
TH 102
ยอดปรารถนา
ปวโร ตอน ส-9อาชญากร
เรอนนพเก#า
ขบวนการเสร-จ-น
30 คนไทยท-9ควรร@#จก
คมภ-ร'รก
เพ!9มความกล#าแล#วพ@ดให#เปน
อย@/อย/างรกธรรมชาต!
เศรษฐ-สอนล@ก
อาหารต#านมะเรง
คณย/า.com
มงกรหยก
จอมจกรพรรด!อโศก
สามกTก
เขมซ/อนปลาย
เก!ดในเรอ
โลกของโซฟมนต'ขลงลงกา
เทพน!ยายกร-ก
คล9นกระทบฝง9
แม/วาดเม-ยบ-ยอรน' ตอน แอบด@
นอร'เวย' และตอนเท-9ยวเมองเต!ร'ก
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 0098
D 0099
D 0100
D 0101
D 0102
D 0103
D 0104
D 0105
D 0106
D 0107
D 0108

ธ-รภาพ โลห!ตกล
ฤกษ'ศกร'
แมกซ' ช@ลแมน
พ!ษณ ศภ
เปาโล โคเอโย
อมพธ ช!นกาล!ล ย!บราน
พญ.พรท!พย' โรจนสนนท'
มาลา ค8าจนทร'
ค@ร,-9 อ-ฟ
ประย@ร จรรยาวงษ'

ธ-รภาพ โลห!ตกล
ฤกษ'ศกร'
แมกซ' ช@ลแมน
พ!ษณ ศภ
เปาโล โคเอโย
อมพธ ช!นกาล!ล ย!บราน
พญ.พรท!พย' โรจนสนนท'
มาลา ค8าจนทร'
ค@ร-9, อ-ฟ
ประย@ร จรรยาวงษ'

โรอลด' ดาห'ล
ศ!ลา โคมฉาย
สมเดจกรมพระยาด8ารงฯ
มหาตมา กานชสรจกร ศ!ร!บร!รกษ'
โจjย บางจาก
บคเกอร' ท- วอช!งตน
MEDARD LAZ / งามพรรณ
เวชชาช-วะ
ผกามาศ ปร-ชา
โรบ!น แมคเนสตน / ณฐชา
แอนน' แฟร#งค'
คร!สท-เนอ เนอสล!งเงอร' / อ8าภา
โอตระก@ล
AUTHOR ANONYMOUS /
โรจนา นาเจร!ญ
อภ!ชาต เพชรล-ลา
ใบไผ/เข-ยว
ประภสสร เสว!กล
ลาว ค8าหอม
น#อย อ!นทนนท'

โรอลด' ดาห'ล
1
ศ!ลา โคมฉาย
1
สมเดจกรมพระยาด8ารงฯ
1
มหาตมา กานช1
สรจกร ศ!ร!บร!รกษ'
1
1
โจjย บางจาก
1
บคเกอร' ท- วอช!งตน
1
MEDARD LAZ / งามพรรณ 1
เวชชาช-วะ
ผกามาศ ปร-ชา
1
โรบ!น แมคเนสตน / ณฐชา
1
แอนน' แฟร#งค'
1
1
คร!สท-เนอ เนอสล!งเงอร' / อ8าภา 1
โอตระก@ล
AUTHOR ANONYMOUS / 1
โรจนา นาเจร!ญ
อภ!ชาต เพชรล-ลา
1
ใบไผ/เข-ยว
1
ประภสสร เสว!กล
1
ลาว ค8าหอม
1
1
น#อย อ!นทนนท'
1

D 0109
D 0110
D 0111
D 0112
D 0113
D 0114
D 0115
D 0116
D 0117

ท/องแดนเจด-ย'ไพรในพกามประเทศ
ร#อยพนอาถรรพ'ในสยาม
หลายรกของโดบ-7
กล!9นส-และกาวแป#ง
ขมทรพย'ท-9ปลายฝน
แม/มดน#อย
ความลบในหวใจ
สอนด#วยศพ
เจ#าจนทร'ผมหอม
มาดามค@ร-9
ขบวนการแก#จน ตอน ก!นอาหารแก#
โรค (โครงการเดซ-9)
ยกษ'ใหญ/ใจดหางเสอ
น!ทานโบราณคดช-วประวต!ของข#าพเจ#า
ศพข#างบ#าน
เหย-9ยวทองค8า
แบกเป#...ไปส/องโลก
ช-ว!ตท-9ร/งเรองขb7นมาจากทาส
ด#วยรกและชอกโกแลต

D 0118
D 0119
D 0120
D 0121
D 0122

ด!ฉนไม/ใช/โสเภณอ/านใจชาย 12 ราศบนทbกลบของแอนน' แฟร#งค'
หน@ปอนด'กบก#อนเมฆ
เดกกระปjอง

D 0123

โอ#! อล!ซ

D 0124
D 0125
D 0126
D 0127
D 0128
D 0129

กล/องไปรษณ-ย'ส-แดง
ม-แต/ได#
อ8านาจ
ฟ#าบ/ก7น
คนสร#างงาน
ล/องไพร ตอน เสอกb9งพทธกาล
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ทะเบยน ชอเรอง
D 0130
D 0131
D 0132
D 0133
D 0134
D 0135
D 0136
D 0137
D 0138
D 0139
D 0140
D 0141
D 0142
D 0143
D 0144
D 0145
D 0146
D 0147
D 0148
D 0149
D 0150

D 0151
D 0152
D 0153
D 0154
D 0155
D 0156
D 0157
D 0158
D 0159

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ย!7มก/อนเห/า
หนทางส@/ดวงดาว
ธรรมะ
คร@สมพร คนสอนล!ง
การพฒนาคณภาพช-ว!ต
มองสงคมไทยในยคโลกาภ!วฒน'
หมอปากหมา
ตราบจนส!7นกรรม
ก!นแก#จน ตอน ก!นเพ9ออย@/
แมลงวนซ@ดาน
พดสามสเดกวนอาท!ตย'
อ!เหนา

ผผลต / ผอาน

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

เจมส' เฮอร'เร-ยต
พรพจน' พจนามาตร'
พระปญญานนทภ!กข
ร/ง แก#วคง
ณรงศกด! C
สรญญา พาณ!ชย'กล
พ!น!จ ล!7มสคนธ'
พอล อด!เรกซ'
ประย@ร จรรยาวงษ'
โรอลด' ดาห'ล
นายา
ก@ดรณ เมท
พระบาทสมเดจพระพทธเล!ศ
หล#านภาลย
เงาอส@ร
ว.ณ.เมองลง
ไดโนเพ9อนโต#โต
โอล!เออร' บตเตอร' วอร'ท
อ8านาจใหม/
ทอฟฟเลอร' อลวน
จดหมายจากเมองไทย (โครงการเดซ-9) โบตtน

เจมส' เฮอร'เร-ยต
พรพจน' พจนามาตร'
พระปญญานนทภ!กข
ร/ง แก#วคง
ณรงศกด! C
สรญญา พาณ!ชย'กล
พ!น!จ ล!7มสคนธ'
พอล อด!เรกซ'
ประย@ร จรรยาวงษ'
โรอลด' ดาห'ล
นายา
ก@ดรณ เมท
พระบาทสมเดจพระพทธเล!ศ
หล#านภาลย
ว.ณ.เมองลง
โอล!เออร' บตเตอร' วอร'ท
ทอฟฟเลอร' อลวน
โบตtน

แกะรอยจ!มทอมสน ราชาไหมไทย
ฟ!ช Stephen C.Lundin
พระราชวงจนทร'
ขบวนการแก#จน ตอน แมคโครไบโอ
ต!กเอาอาหาร มาเปนยาด-กว/า (โครง
การเดซ-9)
ล!นลาน/ารก
โจโฉนายกตลอดกาล
เร-ยนภาษาญ-9ปน/
รวมเร9องลbกลบเชอร'ลอคโฮมส'
ธรรมชาต!นานาสตว' เล/ม 1 (โครงการ
เดซ-9)
เดกคลองบางหลวง เล/ม 1
ประชาธ!ปไตยบนเส#นขนาน
แผนสงหาร
HI 381 ประวต!ศาสตร'อเมร!กา

เพล!ง ภ@ผา
จ!ระนนท' พ!การปร-ดา
สจ!ตต' วงศ'เทศ/บรรณาธ!การ
ประย@ร จรรยาวงษ'

เพล!ง ภ@ผา
จ!ระนนท' พ!การปร-ดา
สจ!ตต' วงศ'เทศ/บรรณาธ!การ
ประย@ร จรรยาวงษ'

1
1

อ.ว!น!จฉยกล
คbกฤทธ! C ปราโมทย'
บญส/ง เลขะกล

อ.ว!น!จฉยกล
คbกฤทธ! C ปราโมทย'
บญส/ง เลขะกล

1
1
1
1
1

กาญจนา นาคนนท'
ว!นทร' เล-ยววาร!ณ
อกาธา คร!สต-7
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

กาญจนา นาคนนท'
ว!นทร' เล-ยววาร!ณ
อกาธา คร!สต-7
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

1
1
1
1
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
คนปล@กต#นไม#
ฌอง ฑ!โอโน / กรรณ!การ' พรม ฌอง ฑ!โอโน / กรรณ!การ' พรม 1
เสาร'
เสาร'
ขบวนการแก#จน ตอน อาหารสามฤด@ ประย@ร จรรยาวงษ'
ประย@ร จรรยาวงษ'
1
(โครงการเดซ-9)
ทางส@#ในช-ว!ต
พลดาร-หลวงว!จ!ตร วาทการ พลดาร-หลวงว!จ!ตร วาทการ 1
พ/อมดข#ามศตวรรษ
1
คนแห/งน87าตามงกร
ด-น อาร' ค@นซ'
ด-น อาร' ค@นซ'
1
หบเขาก!นคน
มาลา ค8าจนทร'
มาลา ค8าจนทร'
1
เหมองแร/ฉบบสมบ@รณ' เล/ม 1
อาจ!นต' ปญจพรรค'
อาจ!นต' ปญจพรรค'
1
ช-ว!ตสอนช-ว!ต
1
คมภ-ร'แม/ไม#ทองกฤษณะสอนน#อง เล/ม 1
1
คณชาย
2
แก#วตา
1
เส#นทางนกประพนธ'
ประภสสร เสว!กล
ประภสสร เสว!กล
1
ประค8าล@กโอTค
คณแฮมม' ผล!กา
คณแฮมม' ผล!กา
1
ไม#อ/อน
คณธรรมจตนาม
คณธรรมจตนาม
1
กาเหว/าท-9บางเพลา
คณธรรมจตนาม
คณธรรมจตนาม
1
ก@แน/
1
เราจะข#ามเวลามาพบกน
1
แด/คณคร@ท-9รก
1
อาจ!นต' ปญจพรรค
1
เหมองแร/ฉบบสมบ@รณ' เล/ม 2 (โครง อาจ!นต' ปญจพรรค
การเดซ-9)
เด!นบนถนนม!ตรภาพ (2 ม#วน)
เสกสรร ประเสร!ฐกล
เสกสรร ประเสร!ฐกล
1
ผวา
1
โฉมหน#าของศกด!นาไทย (โครงการเด 1
ซ-)9
คนเหนอดวง
1
สวนสตว'
สวรรณ- สคนธา
สวรรณ- สคนธา
1
นกสบจ8าเปน
1
สร!โยทย
1
ฟตบอลเกมส' และการเล/นเก!ดเปน 1
ดาวซลโว
ล@กอ-สาน
ค8าพ@น บญทวค8าพ@น บญทว1
งานอาสาสมครเพ9อนคนตาบอด 29 1
ก.พ. 47

ทะเบยน ชอเรอง
D 0160
D 0161
D 0162
D 0163
D 0164
D 0165
D 0166
D 0167
D 0168
D 0169
D 0170
D 0171
D 0172
D 0173
D 0174
D 0175
D 0176
D 0177
D 0178
D 0179
D 0180
D 0181
D 0182
D 0183
D 0184
D 0185
D 0186
D 0187
D 0188

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง
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ผผลต / ผอาน
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ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 0189
D 0190
D 0191
D 0192
D 0193
D 0194
D 0195
D 0196
D 0197
D 0198
D 0199
D 0200
D 0201
D 0202
D 0203
D 0204
D 0205
D 0206
D 0207
D 0208
D 0209
D 0210
D 0211

สรวรรณ วรวรรณ
เสน-ย' เสาวพงษ'
ชลน!ล
อบรม ภ!บาลแทน
พ!ษณ ศด
โกวเล#ง
อกาธา คร!สต-7
ทดทรง ชมพ@ม!9ง
ส8านกส/งเสร!มคนพ!การ

สรวรรณ วรวรรณ
เสน-ย' เสาวพงษ'
ชลน!ล
อบรม ภ!บาลแทน
พ!ษณ ศด
โกวเล#ง
อกาธา คร!สต-7
ทดทรง ชมพ@ม!9ง
ส8านกส/งเสร!มคนพ!การ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D 0212
D 0213

D 0214
D 0215
D 0216

เดอนเล-7ยว
บทบนทbกจดสรร พ.ศ.2527-2540
เซกเซอร'ไซด'
ป-ศาจ
รายาแห/งทะเล
ละครภ@ต!
36 ข#อบกพร/อง
กล!9นส-และกาวแป#ง
หลายรกของโดบ-7
โองการนรก ภาค 1
แผนพฒนาแรงงาน
คณป@ค/ ร89าคร/า คณย/าค!กข
แค#นส9งฟ#า
50 ป- ท@ลกระหม/อมแก#ว
หมาบ#าจ-7
คอหตถาครองพ!ภพ
ว/านพ!ษ
ค8าพ!พากษา
ขยนท8าขยนเข-ยน
ด/วนมรณะ
นายห#างปา/ ไม#
หลวงพ/อชา
เพลง (ชดร/วมใจสนบสนนเพราะคณ
ท8าได#)
สารคด-โทรทศน' (ว!ถ-อาช-พอ!สระของ
คนพ!การ)
สารคด-โทรทศน' (ม!วส!กว-ด-โอ) (ความ
เสมอภาคส@/โอกาสการจ#างงานคน
พ!การ)
สปอต'โทรทศน' (ร/วมใจสนบสนน
เพราะคณท8าได#)
สารคด-โทรทศน' (ร/วมใจสนบสนน
เพราะคณท8าได#)
สารคด-โทรทศน' (การท8างานในสถาน
ประกอบการของคนพ!การทก
ประเภท)
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง

ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 0217

-

-

ก.ศ.น.
ม@ลน!ธ!ธรรมสนต!
เปลว ปทมา
ศ@นย'เทคโนฯ
ศ@นย'เทคโนฯ
ศ@นย'เทคโนฯ
ศ@นย'เทคโนฯ
ศ@นย'เทคโนฯ
-

ก.ศ.น.
ม@ลน!ธ!ธรรมสนต!
เปลว ปทมา
ศ@นย'เทคโนฯ
ศ@นย'เทคโนฯ
ศ@นย'เทคโนฯ
ศ@นย'เทคโนฯ
ศ@นย'เทคโนฯ
-

1
1
1
1
1
3

ศ@นย'เทคโนฯ
ศ@นย'เทคโนฯ
ศ@นย'เทคโนฯ
ศ@นย'เทคโนฯ
ศ@นย'เทคโนฯ
ศ@นย'เทคโนฯ
ป!ยะพร ศกด! Cเกษม
ไวล'เดอร', ลอร/าอ!งกลล'ส
เสน-ย' เสาวพงษ'
เสกสรร ประเสร!ฐกล
ไพท@รย' อญญา
เล/าชวนหว

ศ@นย'เทคโนฯ
ศ@นย'เทคโนฯ
ศ@นย'เทคโนฯ
ศ@นย'เทคโนฯ
ศ@นย'เทคโนฯ
ศ@นย'เทคโนฯ
ป!ยะพร ศกด! Cเกษม
ไวล'เดอร', ลอร/าอ!งกลล'ส
เสน-ย' เสาวพงษ'
เสกสรร ประเสร!ฐกล
ไพท@รย' อญญา
เล/าชวนหว

3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ว!รช ถ!รพนธเมธ-

ว!รช ถ!รพนธเมธ-

1
1

-

-

4

-

-

5

D 0218
D 0219
D 0220
D 0221
D 0222
D 0223
D 0224
D 0225
D 0226
D 0227
D 0228
D 0229
D 0230
D 0231
D 0232
D 0233
D 0234
D 0234
D 0235
D 0236
D 0237
D 0238
D 0239
D 0240
D 0242
D 0243
D 0244
D 0245
D 0246
D 0247

สารคด-โทรทศน' (ความเสมอภาคส@/
โอกาสการจ#างงานคนพ!การ)
ผ@#มาเยอนยามว!กาล
ค8าสารภาพของมาล- องตวร' แนต
เกรดสนกในอด-ต
คณ!ตศาสตร' ม.ต#น ก.ศ.น. 20 ตอน
สามกรง
น!ทานคต!ธรรม
จอมไอยรา
วรรณสารว!จกษณ' ม.5
ภาษาไทย ป.2-4
ภาษาไทย ม.2
พ7นฐานภาษาป.5, ป.6
วรรณสารว!จกษ' ม.5 เล/ม 3
เจ#าหญ!งโรห!ณ-, (VCD) พระเจ#าเป!ด
โลก, ให#แล#วรวย
ภาษาไทย ม.ปลาย
คณ!ตศาสตร' ม.ต#น
วรรณลกษณว!จารณ' เล/ม 1 ป.6
วรรณลกษณว!จารณ' เล/ม 2 ป.6
วรรณสารว!จกษณ' ม.5 เล/ม 4
หลกภาษาไทย ม.1, ม.2 เล/ม1,2
ราคนาครา
บ#านเลกในปา/ ใหญ/
ป-ศาจ
เซกเซอร'ไซส'
บนทbกค!ดสรร 2527-2540
ก/อกองทราย
ภ@ม!ปญญาจากโตTะจ-น ชดแง#มม/านด@
มงกร
ค8าขวญและสญลกษณ' 75 จงหวด
อ8านวยการ, สมมนาจนทบร-, สมชชา
คร7งท-9 6, สมชชา 2, IEP
เพลงพระราชน!พนธ'บรรเลง (แสง
เดอน, ยามเยน, ใกล#ร/ง, สายฝน)
เพชรพระอมา ตอน จอมพราน
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ทะเบยน ชอเรอง
D 0248
D 0249
D 0250
D 0251
D 0252
D 0253
D 0254
D 0256
D 0257
D 0258
D 0259
D 0260
D 0261
D 0262

D 0263
D 0264
D 0265
D 0266
D 0267
D 0268
D 0269
D 0270
D 0271
D 0272
D 0273
D 0274
D 0275
D 0276

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

ว!เคราะห'ฮวงจ#ย บ#านเด-9ยว
ฑณทสถานหญ!ง
ฑณทสถานหญ!ง
เอกสารการประชมงานสมชชา คร7งท-9 7/2547
สองนกส@#ผ@#ย!9งใหญ/
โกวเล#ง
โกวเล#ง
บ!นสดขอบฟ#า
ส.พ/มสวรรณ
ส.พ/มสวรรณ
การว!จย
สมดลธรรม ประมวลธรรมปฏ!บต! สาย พระภาสกร ภ.ภ@ร!วฑฒโน
พระภาสกร ภ.ภ@ร!วฑฒโน
ว!ปสสนาในฌาณ
ว!ปสนานบาล
ดงตฤณ
ดงตฤณ
ค@/มอ IEP โปรแกรมการศbกษาเฉพาะ บคคล
กฎกระทรวงออกตามพระราชบญญต! ฟ7นฟ@สมรรถภาพ คนพ!การ
ความดพระราชบญญต!ฟ7นฟ@สมรรถภาพคน พ!การ พ.ศ.2534
ว!มลสนทนา
ว!มล อ/องอ8าพร
ว!มล อ/องอ8าพร
ค@/มอมนษย'
พทธทาส ภ!กข
พทธทาส ภ!กข
เปนใครมาจากไหนกไม/ร@#
ดอนน/า ว!ลเล-ยม อบล สนต'พชร ดอนน/า ว!ลเล-ยม อบล สนต'
พงศ' (แปล) ปทมา ก!ต!ถาวร (แ พชรพงศ' (แปล) ปทมา ก!ต!
ปล)
ถาวร (แปล)
ปลายคล9น
จ!รภทร วงศ'เทศ
จ!รภทร วงศ'เทศ
ท/งกลา อาณาจกรเหลอ 2,500 ปสจ!ตต' วงศ'เทศ
สจ!ตต' วงศ'เทศ
ส8านวนภาษ!ตและค8าพงเพยของไทยท-9 น8าสตว'มาเปร-ยบเท-ยบ
ฅนท/งกลา
เดช ภ@สองช7น
เดช ภ@สองช7น
ว!เคราะห'ฮวงจ#ย บ#านเด-9ยว
มาโนช ประภาษานนท'
มาโนช ประภาษานนท'
เดกบ#านสวน
พ.เนตรรงษพ.เนตรรงษกาลคร7งหนb9งนานมา
ป!นดา โพจยะ
ป!นดา โพจยะ
ประชมโวหารสนทรภ@/
ฐาปะน-ย' นาครทรรพและคณะ ฐาปะน-ย' นาครทรรพและคณะ
พระจนทร'เส-7ยว
รพ!นทรนาถ ฐาก@ล
รพ!นทรนาถ ฐาก@ล
ล!ล!ตอ!หร/านราชธรรม
มนตร- ตราโมท
มนตร- ตราโมท
ว!ญญาณแห/งนกปกครอง
สนทรพ!พ!ธ/พระยา
สนทรพ!พ!ธ/พระยา
เก!ดเปนหมอ
ว!รว!ทย' ว!ศ!ษฐ'ก!จการ
ว!รว!ทย' ว!ศ!ษฐ'ก!จการ
ล!ล!ตพระคณแม/ (ของกระทรวง)
สนทร แสงสกใส
สนทร แสงสกใส
พทธโอวาทก/อนปร!น!พพาน
วศ!น อ!นทสระ
วศ!น อ!นทสระ
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1/8 ช.ม. 11 นาท-

1
1
1
1
1
1/9
1
1/ 1 ช.ม.42 นาท1/1 ช.ม. 32 นาท1/2 ช.ม. 54 นาท1/6 ช.ม. 44 นาท1/1 ช.ม. 59 นาท1/30 นาท-
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง

ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 0277
D 0278
D 0279
D 0280
D 0281
D 0282
D 0283
D 0284

แผนการจดการเฉพาะบคคล
อย@/กบกjง
ผ@#ใหญ/ล-กบนางมา
คนรกหมา
แฮร-9พอตเตอร' ตอนศ!ลาอาถรรพ'
คนท/งกลา
บนไดกระดาษ
ประชมค8าฉนท'ดษฎ-สงเวยกล/อมช#าง

หยกบ@รพา
กาญจนา นาคนนทน'
คbกฤทธ! C ปราโมช
เดช ภ@สองช7น
สายพร ปทมเรขา
กระทรวงศbกษาธ!การ

หยกบ@รพา
กาญจนา นาคนนทน'
คbกฤทธ! C ปราโมช
เดช ภ@สองช7น
สายพร ปทมเรขา
กระทรวงศbกษาธ!การ

D 0285
D 0286
D 0287
D 0288
D 0289

ช-ว!ตท-9ร/งเรองมาจากทาส
น!ราศเกาหลระเด/นลนได
ปรายป-กรก
นายกฯทกษ!ณคยกบประชาชน (เล/ม
1)

หลม สมานกานก!จ
พล.เรอโทจวบหงสกล
พระมหามนตร-(ทรพย')
พ!ชชา ถาวรร'กาน'
นายกรฐมนตร- (พ.ต.ท.ทกษ!ณ
ช!นวตร) คยกบประชาชนทกวน
เสาร'ทางคล9น F.M. 92.5 สถานว!ทยกระจายเส-ยง แห/ง
ประเทศไทย

หลม สมานกานก!จ
1/9 ช.ม. 16 นาทพล.เรอโทจวบหงสกล
1/2 ช.ม. 8 นาทพระมหามนตร-(ทรพย')
1 / 51 นาทพ!ชชา ถาวรร'กาน'
1/1 ช.ม. 10 นาทนายกรฐมนตร- (พ.ต.ท.ทกษ!ณ 1
ช!นวตร) คยกบประชาชนทกวน
เสาร'ทางคล9น F.M. 92.5 สถานว!ทยกระจายเส-ยง แห/ง
ประเทศไทย

D 0290
D 0291
D 0292
D 0293
D 0294

อดมการณ'บนเส#นขนาน
แก#วจอมแก/น
ศกนตลา
แก#วจอมซน
แฮร-9 พอตเตอร' ตอน ห#องแห/งความ
ลบ
THE LORD OF THE RINGS ตอน
มหนตภยแห/งแหวน
ราชาธ!ราช ตอน ศbกพระเจ#าฝร9งมง
ฆ#อง
เส-ยงก#องจากโรงเร-ยนเช!งเขา

อรณมนย
แว/นแก#ว
รชกาลท-9 6
แว/นแก#ว
-

อรณมนย
แว/นแก#ว
รชกาลท-9 6
แว/นแก#ว
-

1 /10 ช.ม. 19 นาท1/2 ช.ม. 37 นาท1/3 ช.ม. 7 นาท1/2 ช.ม. 37 นาท1

-

-

1

เจ#าพระยาคลงหน

เจ#าพระยาคลงหน

1/4 ช.ม. 59 นาท-

น!ทานทศชาต!ค8ากาพย'
สาว!ตรเงาะปา/

กระทรวงศbกษาธ!การ
รชกาลท-9 6
รชกาลท-9 5
น!ม!ต ภ@ม!ถาวร
สช-พ ปญญานภาพ

D 0295
D 0296
D 0297
D 0298
D 0299
D 0300
D 0301
D 0302

สร#อยทอง
กองทพธรรม

1/6 ช.ม. 38 นาท1/1 ช.ม. 43 นาท1/2 ช.ม. 40 นาท-

หม/อมหลวงรสสคนธ' อ!ศรเสนา หม/อมหลวงรสสคนธ' อ!ศรเสนา 1/1 ช.ม. 33 นาท-
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กระทรวงศbกษาธ!การ
รชกาลท-9 6
รชกาลท-9 5
น!ม!ต ภ@ม!ถาวร
สช-พ ปญญานภาพ

1/2 ช.ม. 58 นาท1/3 ช.ม. 12 นาท1/4 ช.ม. 44 นาท1/3 ช.ม. 51 นาท1/18 ช.ม. 24 นาท-

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

ทะเบยน ชอเรอง

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
ท!พย'วาณ- สน!ทวงศ' ณ อยธยา ท!พย'วาณ- สน!ทวงศ' ณ อยธยา 1/3 ช.ม. 59 นาทผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

D 0303

เม9อคณตาคณยายยงเดก

D 0304
D 0305
D 0306
D 0307
D 0308

ช-ว!ตบ#านปา/
ประส!ทธ' มกส!กเกษม
หน/มชาวนา
น!ม!ต ภ@ม!ถาวร
ทวร'อ!นเด-ยออกเนปาล
อ.จฑาว!ภาค
ฉนอย@/น-9..ศตร@ท-9คร@รก
ส.เดชาตวงศ' ณ อยธยา
รฐธรรมน@ญ พ.ศ.2540 ในส/วนท-9เก-9ยว โดยคณะกรรมการส!ทธ!มนษย
กบ ส!ทธ!มนษยชน
ชนแห/งชาต!
สะพาน/โครงการพบกนครb9งทาง
ศ@นย'ส/งเสร!มพระพทธศาสนา
นายกทกษ!ณคยกบประชาชน (เล/ม 2) นายกรฐมนตร- (พ.ต.ท.ทกษ!ณ
ช!นวตร) คยกบประชาชนทกวน
เสาร'ทางคล9น F.M. 92.5 สถานว!ทยกระจายเส-ยง แห/ง
ประเทศไทย

D 0309
D 0310

D 0311

สามชาย

D 0312
D 0313
D 0314

คนฉลาดแสร#งโง/
ยอดนกสบเชอร'ลอคโฮม
รกน-7ไม/ค!ดเง!น

D 0315
D 0316
D 0317
D 0318
D 0319
D 0320
D 0321

ม/าเหม-9ยว
จ!ตว/าง
ดวงย-9หวา
พระร/วง (บทละครพ@ดค8ากลอน)
กTชโฉ/
เกรดสนกเมองสยาม
เอม!ลยอดนกสบ

D 0322
D 0323

D 0324

ผผลต / ผอาน

ประส!ทธ' มกส!กเกษม
1/2 ช.ม. 51 นาทน!ม!ต ภ@ม!ถาวร
1/3 ช.ม. 11 นาทอ.จฑาว!ภาค
1/15 ช.ม. 41 นาทส.เดชาตวงศ' ณ อยธยา
1/4 ช.ม. 7 นาทโดยคณะกรรมการส!ทธ!มนษย 1
ชนแห/งชาต!
ศ@นย'ส/งเสร!มพระพทธศาสนา 1
นายกรฐมนตร- (พ.ต.ท.ทกษ!ณ 1
ช!นวตร) คยกบประชาชนทกวน
เสาร'ทางคล9น F.M. 92.5 สถานว!ทยกระจายเส-ยง แห/ง
ประเทศไทย

บปผา น!มมานเหม!นทร' (ดอกไม# บปผา น!มมานเหม!นทร'
สด)
(ดอกไม#สด)
อธ!ดม สวสด!ญาณ
อธ!ดม สวสด!ญาณ
เซอร'อาเธอร' คอน บลดอลด' เซอร'อาเธอร' คอน บลดอลด'
แจค แอนฟ!ลด', มาร'ค ว!กเตอร' แจค แอนฟ!ลด', มาร'ค ว!กเตอร'

1/12 ช.ม. 20 นาท1
1
1

สมาลพทธทาสภ!กข
โสภาค สวรรณ
รชกาลท-9 6
โมเช/ หลยส' โอไลยโซล/า
อเนก นาว!กม@ล
อ-ร!ต แคสเนอร' ดร.บรรลอ ถ!9น
พงงา
108 อาช-พคนพ!การ
กระทรวงการพฒนาสงคมและ
ความม9นคงของมนษย'
นายกทกษ!ณคยกบประชาชน (เล/ม 3) นายกรฐมนตร- (พ.ต.ท.ทกษ!ณ
ช!นวตร) คยกบประชาชนทกวน
เสาร'ทางคล9น F.M. 92.5 สถานว!ทยกระจายเส-ยง แห/ง
ประเทศไทย

สมาล1
พทธทาสภ!กข
1
โสภาค สวรรณ
1
รชกาลท-9 6
1/2 ช.ม. 37 นาทโมเช/ หลยส' โอไลยโซล/า
1/2 ช.ม. 14 นาทอเนก นาว!กม@ล
1
อ-ร!ต แคสเนอร' ดร.บรรลอ ถ!9น 1/3 ช.ม. 24 นาทพงงา
กระทรวงการพฒนาสงคมและ 1
ความม9นคงของมนษย'
นายกรฐมนตร- (พ.ต.ท.ทกษ!ณ 1
ช!นวตร) คยกบประชาชนทกวน
เสาร'ทางคล9น F.M. 92.5 สถานว!ทยกระจายเส-ยง แห/ง
ประเทศไทย

อาณาปานสต! ว!ถ-แห/งความสข 1

ม!ส!โอะ ครอส โก

ม!ส!โอะ ครอส โก
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ทะเบยน ชอเรอง
D 0325
D 0326
D 0327
D 0328
D 0329

D 0330

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

เร9องส7นสอนใจ
แม/และความรกของแม/

คณณรงค' เสร-จ!นตกล
ท/านพทธทาสและท/านปญญา
นนทภ!กข
เดกจอมแก/น
สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ
พลงแบ/งช-ว!ตส8าหรบเดก
แจค แอนฟ!ลด', มาร'กว!คเตอร'
รวมบทโทรทศน'รายการพบหมอ
คณะกรรมการเผยแพร/ความร@#
ศ!ร!ราช ป-ท-9 2 ท8าเน-ยบหน/วยงานและ ทางว!ชาการผ/านส9อมวลชน/
องค'การท-9ปฏ!บต!งานด#านคน
บ.ไทยประกนช-ว!ต จ8ากด

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
คณณรงค' เสร-จ!นตกล
1
ท/านพทธทาสและท/านปญญา 1
นนทภ!กข
สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ 1
แจค แอนฟ!ลด', มาร'กว!คเตอร' 1
คณะกรรมการเผยแพร/ความร@# 1
ทางว!ชาการผ/านส9อมวลชน/
บ.ไทยประกนช-ว!ต จ8ากด
ผผลต / ผอาน

ท8าเน-ยบหน/วยงานและองค'กรท-9
ปฏ!บต!งานด#านคนพ!การ
ตามเสดจปาก-สถาน
นกเค#าแมวน#อย 3 ตว และเร9องสตว'
อ9น
เส-ยงในความทรงจ8า
สารและสมบต!ของสาร (ม.1)
ยทธศาสตร'ชาต!
อานาปนสต! : ว!ถ-แห/งความสข 2

ส8านกงานส/งเสร!มและพ!ทกษ'คน ส8านกงานส/งเสร!มและพ!ทกษ'
พ!การ
คนพ!การ
มจ.ว!ภาวด-รงส!ต
มจ.ว!ภาวด-รงส!ต
อ8าภา โอตระก@ล
อ8าภา โอตระก@ล

D 0338
D 0339
D 0340

กระท/อมแสงตะวน
ท/งกลา อาณาจกรเกลอ 2,500 ปพระราชน!พนธ'ไกลบ#าน เล/ม 1

D 0341

พระราชน!พนธ'ไกลบ#าน เล/ม 2

ถวลย' มาศจรส
ถวลย' มาศจรส
สจ!ตต' วงษ'เทศ
สจ!ตต' วงษ'เทศ
พระบาทสมเดจพระจลจอมเกล#า พระบาทสมเดจพระ
เจ#าอย@/หวฯ ม@ลน!ธ!ราชสดา
จลจอมเกล#าเจ#าอย@/หวฯ ม@ลน!ธ!
ราชสดา
พระบาทสมเดจพระจลจอมเกล#า พระบาทสมเดจพระ
เจ#า ม@ลน!ธร! าชสดา
จลจอมเกล#าเจ#า ม@ลน!ธ!ราชสดา

D 0342

ค8าสอนพ/อ

D 0343

เมฆ เห!น น87าไหล

D 0331
D 0332
D 0333
D 0334
D 0335
D 0336
D 0337

น.พ.ประเวศ วะสพระอาจารย'คเวส โก
ทณฑสถานหญ!งกลาง /
นายกทกษ!ณ คยกบประชาชน (เล/ม นายกรฐมนตร- (พ.ต.ท.ทกษ!ณ
4)
ช!นวตร) คยกบประชาชนทกวน
เสาร'ทางคล9น F.M. 92.5 สถานว!ทยกระจายเส-ยง แห/ง
ประเทศไทย

พระบาทสมเดจพระเจ#าอย@/หวฯ
ม@ลน!ธ!ราชสดา
สมเดจพระเทพรตนราชสดา
ม@ลน!ธ!ราชสดา
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1
1/6 ช.ม. 38 นาท1

1
1
น.พ.ประเวศ วะส1
พระอาจารย'คเวส โก
1
ทณฑสถานหญ!งกลาง /
นายกรฐมนตร- (พ.ต.ท.ทกษ!ณ 1
ช!นวตร) คยกบประชาชนทกวน
เสาร'ทางคล9น F.M. 92.5 สถานว!ทยกระจายเส-ยง แห/ง
ประเทศไทย
1
1
1

1

พระบาทสมเดจพระเจ#าอย@/หวฯ 1
ม@ลน!ธ!ราชสดา
สมเดจพระเทพรตนราชสดา 1
ม@ลน!ธ!ราชสดา
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ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 0344

ขนมล@กๆทองแดง

D 0345

ทวร'น#องโจ#

D 0346

เบ!9งบ/ทน เบ!9งบ/หมด

D 0347

รอยย!7มหม-ขาว

D 0348

ส!งค'โปรเมองสญจร

D 0349

อนมสยามม!ตร

D 0350

The story of thongdaeng

สมเดจพระเทพรตนราชสดา
ม@ลน!ธ!ราชสดา
สมเดจพระเทพรตนราชสดา
ม@ลน!ธ!ราชสดา
สมเดจพระเทพรตนราชสดา
ม@ลน!ธ!ราชสดา
สมเดจพระเทพรตนราชสดา
ม@ลน!ธ!ราชสดา
สมเดจพระเทพรตนราชสดา
ม@ลน!ธ!ราชสดา
สมเดจพระเทพรตนราชสดา
ม@ลน!ธ!ราชสดา
พระบาทสมเดจพระเจ#าอย@/หวฯ

สมเดจพระเทพรตนราชสดา
ม@ลน!ธ!ราชสดา
สมเดจพระเทพรตนราชสดา
ม@ลน!ธ!ราชสดา
สมเดจพระเทพรตนราชสดา
ม@ลน!ธ!ราชสดา
สมเดจพระเทพรตนราชสดา
ม@ลน!ธ!ราชสดา
สมเดจพระเทพรตนราชสดา
ม@ลน!ธ!ราชสดา
สมเดจพระเทพรตนราชสดา
ม@ลน!ธ!ราชสดา
พระบาทสมเดจพระเจ#าอย@/หวฯ

D 0351

เพลงไร#พรมแดน/ชดเพลงฝร9งเศษ
แปลงเปนไทยสากล
ล!เกเตมร#อย
เพลงไร#พรมแดน /ชดเพลงอเมร!กน
ของ เอสว!ส เพรสล-9
สามกระบ-9สาว เล/ม 1

ม@ลน!ธ!ราชสดา

ม@ลน!ธ!ราชสดา

D 0352
D 0353
D 0354
D 0355
D 0356
D 0357

น!ทานโบราณ ส8านวนและภาษ!ตค8า
กาพย'ภาคใต#
ประวต!พระแก#วมรกต
วาร-ดร!ยางค'

D 0358

การพฒนาท-9ย9งยน

D 0359

เร9องของน87าพ

D 0360

น!ทานอ-สปประกอบเพลงจาก
ธรรมชาต! ชด 6
สารคด-สว/างท-9กลางใจ ชด บ7งไฟ
พญานาค 20 ตอน

D 0361

D 0362

แลไปข#างหน#า

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
1
1
1
1
1
1
1
1

นาท บญน#อย ม@ลน!ธ!ราชสดา นาท บญน#อย ม@ลน!ธ!ราชสดา 1
ศ.เก-ยรต!คณพ@ลพ!ศ อมาตยกล ศ.เก-ยรต!คณพ@ลพ!ศ อมาตยกล 1
เน-9ย อ@เซง เข-ยน จ8าลอง พ!ศนาค เน-9ย อ@เซง เข-ยน จ8าลอง พ!ศ
แปล
นาค แปล
ประพนธ' เร9องณรงค' ม@ลน!ธ!ราช ประพนธ' เร9องณรงค' ม@ลน!ธ!ราช 1
สดา
สดา
อโนชา อ!9มเอ!บ
อโนชา อ!9มเอ!บ
1
เนาว'รตน' พงษ'ไพบ@ลย' ห#อง เนาว'รตน' พงษ'ไพบ@ลย' ห#อง 1/45 นาทสมดคนตาบอดแห/งประเทศไทย สมดคนตาบอดแห/ง
ประเทศไทย
พระธรรมป!ฏก ห#องสมดคน พระธรรมป!ฏก ห#องสมดคน 1
ตาบอดแห/งประเทศไทย
ตาบอดแห/งประเทศไทย
วงศ'เมอง นนทขว#าง ห#องสมด วงศ'เมอง นนทขว#าง ห#องสมด 1/2 ช.ม. 10 นาทคนตาบอดแห/งประเทศไทย คนตาบอดแห/งประเทศไทย
เด/นพงษ' กล#าว!ภรณ'

เด/นพงษ' กล#าว!ภรณ'

สมาคมว!ทยโทรทศน'กล#าตะวน
ชมรมเส!รมศ-ลธรรมเพ9อ
ประชาชนและสโมสรส-ทอง
ศร-บ@รพา ห#องสมดคนตาบอด
แห/งประเทศไทย

สมาคมว!ทยโทรทศน'กล#าตะวน 1
ชมรมเส!รมศ-ลธรรมเพ9อ
ประชาชนและสโมสรส-ทอง
ศร-บ@รพา ห#องสมดคนตาบอด 1
แห/งประเทศไทย

Page 13
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รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
มหาบณฑ!ตแห/งม!ถ!ลานคร
น.อ.แย#ม ประพฒน'ทอง ห#อง น.อ.แย#ม ประพฒน'ทอง ห#อง 2
สมดคนตาบอดแห/งประเทศไทย สมดคนตาบอดแห/ง
ประเทศไทย
ทฤษฎ-และกลยทธ'ในการพฒนาสงคม สญญา สญาว!วฒน' จฬาลงกรณ' สญญา สญาว!วฒน' จฬาลงกรณ' 1
มหาว!ทยาลย (คณต/อพงษ')
มหาว!ทยาลย (คณต/อพงษ')

ทะเบยน ชอเรอง
D 0363

D 0364

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

สมสมย ศร-สพนธ'
โรเจอร' วอนเนอร'(เข-ยน) ผไทย
ส!ทธ!สนทร(แปล) ห#องสมดคน
ตาบอดแห/งประเทศไทย

สมสมย ศร-สพนธ'
1
โรเจอร' วอนเนอร'(เข-ยน) ผไทย 1
ส!ทธ!สนทร(แปล) ห#องสมดคน
ตาบอดแห/งประเทศไทย

D 0365
D 0366

โฉมหน#าศกด!นาไทยในปจจบน
ผลาญชาต!สงครามความลบของ CIA
ในลาวและความเช9อมโยงกบสงคราม
ในเว-ยดนาม

D 0367

หนงสอเร-ยนภาษาไทย (เล/ม 1) ช7น ทณฑสถานหญ!งกลาง กรม
ทณฑสถานหญ!งกลาง กรม 2
ประถมศbกษาป-ท-9 4 (หนงสอสาระการ ราชทณฑ' กระทรวงยต!ธรรม ราชทณฑ' กระทรวงยต!ธรรม
เร-ยนร@#)
แบบฝbกหดภาษาไทย (เล/ม 1) ช7น ทณฑสถานหญ!งกลาง กรม
ทณฑสถานหญ!งกลาง กรม 1
ประถมศbกษาป-ท-9 4 (แบบฝbกหด สาระ ราชทณฑ' กระทรวงยต!ธรรม ราชทณฑ' กระทรวงยต!ธรรม
การเร-ยนร@#พ7นฐาน)
บรรหาร ศ!ลปอาชา ช-ว!ตและการ
ทณฑสถานหญ!งกลาง กรม
ทณฑสถานหญ!งกลาง กรม 1
พฒนาบ#านเก!ด (เล/ม 1)
ราชทณฑ' กระทรวงยต!ธรรม ราชทณฑ' กระทรวงยต!ธรรม
ผ-เส7อและดอกไม#
น!พพาน, ห#องสมดคนตาบอด น!พพาน, ห#องสมดคนตาบอด 1/2 ช.ม. 57 นาทแห/งชาต!
แห/งชาต!
ขอให#ฝนดผลดกนเข-ยน
ผลดกนเข-ยน
จดหมายจางวางหร89า
น.ม.ส. ห#องสมดคนตาบอดแห/ง น.ม.ส. ห#องสมดคนตาบอดแห/ง 1/4 ช.ม. 2 นาทชาต!
ชาต!
การว!เคราะห'ทางสงคมเพ9อการพฒนา สพรรณ- ไชยอ8าพร สน!ท สมคร สพรรณ- ไชยอ8าพร สน!ท สมคร 1
การ ห#องสมดคนตาบอดปห/ง การ ห#องสมดคนตาบอดปห/ง
ชาต!
ชาต!
ฉากหนb9งในช-ว!ต
บญเหลอ
บญเหลอ
1/8 ช.ม.23 นาทน!ราศสวน
วนเนาว' ย@เดน ห#องสมดคน
วนเนาว' ย@เดน ห#องสมดคน 1/1 ช.ม. 20 นาทตาบอดแห/งชาต!
ตาบอดแห/งชาต!
7
ปนมากบมอ
เตอนใจ บวคล-9
เตอนใจ บวคล-9
1/2 ช.ม. 5 นาทตามล/า
1
พลายจ8าปา
ธ-โอดอร' เจ วอลเดค
ธ-โอดอร' เจ วอลเดค
1/4 ช.ม. 38 นาทพลายมล!วลย'
ถนอม มหาเปารยะ
ถนอม มหาเปารยะ
1/3 ช.ม.37 นาทปรญชา หมา สอน คน
แกร-9 สแตนล-9ย' วลลภา อรโรทยา แกร-9 สแตนล-9ย' วลลภา อรโรท 1
นนท'
ยานนท'
บรรหาร ศ!ลปอาชา กบ ต8าแหน/ง
บรรหาร ศ!ลปอาชา
บรรหาร ศ!ลปอาชา
นายกรฐมนตร-

D 0368

D 0369
D 0370
D 0371
D 0372
D 0373

D 0374
D 0375
D 0376
D 0377
D 0378
D 0379
D 0380
D 0381

Page 14
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ทะเบยน ชอเรอง
D 0382
D 0383
D 0384
D 0385
D 0386
D 0387
D 0388
D 0389
D 0390
D 0391
D 0392
D 0393
D 0394
D 0396
D 0397
D 0398
D 0399
D 0400
D 0401
D 0402
D 0403
D 0404
D 0405
D 0407
D 0408
D 0409

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

แฮร-9 พอตเตอร' กบ ถ#วยอคนJ. K. Rowling
J. K. Rowling
แฮร'ร-9 พอตเตอร' กบ นกโทษแห/งอซ J.K. Rowling
J.K. Rowling
คาบน
จ!ตว!ทยาครอบครว
อรอนงค' อ!นทรจ!ต ดร.นร!ทร' อรอนงค' อ!นทรจ!ต ดร.นร!ทร'
กร!ณชย
กร!ณชย
ส8านวน ภาษ!ต และค8าพงเพยของไทย รชน- ซอโสตถ!กล
รชน- ซอโสตถ!กล
ท-9น8าสตว'มาเปร-ยบเท-ยบ
ผ@#หญ!งคนน7น ช9อ บญรอด
โบตtน
โบตtน
กรรมพยากรณ' ตอน ชนะกรรม
ดงตฤณ
ดงตฤณ
โทรล
ว!ลาวลย' ฤด-ศานต' (แปล)
ว!ลาวลย' ฤด-ศานต' (แปล)
ช-ว!ตและการงาน ศ!ลป!นเอก ล-โอ ดอย สตอย
When the aunt doesn’t Stand at อาค!ม เบร! Cกเกอร' ชล!ต ดรงพนธ' อาค!ม เบร! Cกเกอร' ชล!ต ดรง
the window
พนธ'
13 ป- 14 นาย
จไรรตน' อณหกะ
จไรรตน' อณหกะ
a day story
วงศ'ทนง ชยณรงค'ส!งห'
วงศ'ทนง ชยณรงค'ส!งห'
ค@/มอก@#ชาต!ทางออกจากว!กฤต
วฒ!พงศ' เพร-ยบจร!ยวตร
วฒ!พงศ' เพร-ยบจร!ยวตร
บทความจากน!ตยสาร a day
บรรหาร ศ!ลปอาชา บนเส#นทาง
ทณฑสถานหญ!งกลาง
ทณฑสถานหญ!งกลาง
นกการเมอง
กระทรวงยต!ธรรม
กระทรวงยต!ธรรม
รวมบทความน!ตยสาร Hamberger ท-มแฮมเบอร'เกอร'
ท-มแฮมเบอร'เกอร'
นโยบายสาธารณะ เพ9อคณภาพช-ว!ต ยวด- คาดการณ'ไกล
ยวด- คาดการณ'ไกล
ท-9ดโอวาทของท/านเหล-9ยวฝาน
ม!สโจ (เจอจนทร' อชพรรณ) ม!สโจ (เจอจนทร' อชพรรณ)
เสร-ไทย ว-รกรรมก@#ชาต!
ดร.ว!ช!ตวงศ' ณ ป#อมเพชร
ดร.ว!ช!ตวงศ' ณ ป#อมเพชร
อตช-วประวต!พระยาอนมานราชธน พระยาอนมานราชธน
พระยาอนมานราชธน
กรรมเก/า
ม.ล.บปผา น!มานเหม!นทร'
ม.ล.บปผา น!มานเหม!นทร'
พ!ภพน!รนดร ตอน ด!นแดนแห/งความ เค.เอ.แอปเป!7ลเกต เอ7อนท!พย' พ- เค.เอ.แอปเป!7ลเกต เอ7อนท!พย'
ส@ญเส-ย
ระเสถ-ยร (แปล)
พ-ระเสถ-ยร (แปล)
พ!ภพน!รนดร ตอน ตามหาเซนน/า เค.เอ.แอปเป!7ลเกต เอ7อนท!พย' พ- เค.เอ.แอปเป!7ลเกต เอ7อนท!พย'
ระเสถ-ยร (แปล)
พ-ระเสถ-ยร (แปล)
นโยบายสาธารณะท-9ด- ฉบบท-9 1-12 ป- 2547
นวโกวาท ฉบบมาตรฐาน
คณาจารย'แห/งโรงพ!มพ'เล-ยง คณาจารย'แห/งโรงพ!มพ'เล-ยง
เช-ยง
เช-ยง
ว!ทยาศาสตร' ประถม ก.ศ.น.
คนมหศจรรย'วนของน#ย
Page 15

จานวนแผน /
จานวนชวโมง

1 / 4 ช.ม. 26 นาท1/9 ช.ม. 50 นาท1 /21 ช.ม. 39 นาท4

2
2
3
1

1
4
1/5 ช.ม.
1/6 ช.ม. 33 นาท1/3 ช.ม. 10 นาท1/4 ช.ม.07 นาท1/4 4 ช.ม. 28 นาท-

1

1

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 0410
D 0411
D 0412
D 0413
D 0414
D 0415

ล!ล!ตภควตแวววน
อ/าวมรณะ
เครซ-9
ธรรมจร!ยา เล/ม 4
ล/าปลาวาฬ

D 0416
D 0417

สวนสตว'
วาส!ฎฐ-

วนเพญ เซนตระก@ล
โบตtน
วนเพญ บงกชสถ!ต
เบนยาม!น เลแบร'ต
กรมว!ชาการ กระทรวง
ศbกษาธ!การ
สวรรณ- สคนธา
เสฐ-ยรโกเศศ และนาคะประท-ป

วนเพญ เซนตระก@ล
โบตtน
วนเพญ บงกชสถ!ต
เบนยาม!น เลแบร'ต
กรมว!ชาการ กระทรวง
ศbกษาธ!การ
สวรรณ- สคนธา
เสฐ-ยรโกเศศ และนาคะประท-ป

D 0418
D 0419

ปลากง
โสภาค สวรรณ
ความร@#เร9องศ-ลห#าได#ประโยชน'อย/างไร สญชย พรมฤาษ-

D 0420
D 0421
D 0422

สงฆทาน
พระอานนท' พทธอนชา
เสดจประพาสต#นในรชกาลท-9 5

D 0423

เทศนาเสอปา/

D 0424
D 0425
D 0426
D 0427
D 0428
D 0429
D 0430
D 0431
D 0432
D 0433
D 0434
D 0435
D 0436

ท/งมหาราช
เศษทรายในกระเปjา

D 0437

จ!7งจอกภ@เขาห!มะ (ส@ญหาย)

ว!ญญาณท-9เขาพนมร#ง
พระจนทร'ส-น87าเง!น
ปาก (กา) ไม/ว/าง 2
ภ@เขาลbกลบ
ช#างพลายมงคลผ@#อาภพ
ธรรมะรอบกองไฟ
สมดลโลก สมดลใจ สมดลธรรม
ชTอปป!7งบญ
นนทะ-ปชาบดประกาศ!ต นางส!งห' เล/ม 1-2
ประวต!บคคส8าคญ

โสภาค สวรรณ
สญชย พรมฤาษ-

สญชย พรมฤาษสญชย พรมฤาษวศ!น อ!นทสระ
วศ!น อ!นทสระ
พระบาทสมเดจพระจลจอมเกล#า พระบาทสมเดจพระ
เจ#าอย@/หว และสมเดจพระบรม จลจอมเกล#าเจ#าอย@/หว และ
วงศ'เธอพระยาด8ารงราชานภาพ สมเดจพระบรมวงศ'เธอพระยา
ด8ารงราชานภาพ
พระบาทสมเดจพระมงกฎเกล#า พระบาทสมเดจพระมงกฎเกล#า
เจ#าอย@/หว
เจ#าอย@/หว
เร-ยมเอง
เร-ยมเอง
วรพจน' พนธ'พงศ'
วรพจน' พนธ'พงศ'
ส!นธ
ส!นธ
สวรรณ- สคนธา
สวรรณ- สคนธา
ภทราวด- ม-ช@ธน
ภทราวด- ม-ช@ธน
ส/องศร- โตประเสร!ฐ
ส/องศร- โตประเสร!ฐ
ม.ล.บญเหลอ เทพยสวรรณ ม.ล.บญเหลอ เทพยสวรรณ
ขวญ เพ-ยงหทย
ขวญ เพ-ยงหทย
พระภาสกร ภ@ร!วฑฒโน
พระภาสกร ภ@ร!วฑฒโน
ขวญ เพ-ยงหทย
ขวญ เพ-ยงหทย
สช-พ บญญานภาพ
สช-พ บญญานภาพ
ว.ณ เมองลง
ว.ณ เมองลง
สมเดจพระเจ#าบรมวงศ'เธอกรม สมเดจพระเจ#าบรมวงศ'เธอกรม
พระยาด8ารงราชานภาพ
พระยาด8ารงราชานภาพ
ก!มย#ง / น.นพรตน'
ก!มย#ง / น.นพรตน'
Page 16

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
1/14 ช.ม. 53 นาท1/3 ช.ม. 16 นาท1/4 ช.ม. 56 นาท1 / 4 ช.ม. 2 นาท1 / 7 ช.ม. 13 นาท1/5 ช.ม. 11 นาท1/7 ช.ม. 37 นาท1/5 ช.ม. 23 นาท1/1 ช.ม. 40 นาท1/2 ช.ม. 12 นาท1/13 ช.ม. 43 นาท1/6 ช.ม. 33 นาท-

1/6 ช.ม. 17 นาท1/14 ช.ม. 52 นาท1/3 ช.ม. 53 นาท1/4 ช.ม. 58 นาท1/5 ช.ม. 5 นาท1/4 ช.ม. 30 นาท1/2 ช.ม. 24 นาท1/5 ช.ม. 39 นาท1/4 ช.ม. 27 นาท-

1/15 ช.ม. 48 นาท1/10 ช.ม. 52นาท-

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

ทะเบยน ชอเรอง

D 0439
D 0440

ขงเบ#ง ผ@#หย9งร@#ฟ#าด!นมหาสมทร
(ส@ญหาย)
นามสกล นานาสาระ
หนงสอหลกราชการ

D 0441

น!ทานโบราณคด- (บางเร9อง)

D 0442
D 0443

ม#าก#านกล#วย
การเร-ยนร@#อกษรเบลล'

D 0444
D 0445
D 0446
D 0447
D 0448
D 0449
D 0450
D 0451
D 0452
D 0453
D 0454
D 0455
D 0456
D 0457
D 0458
D 0459
D 0460
D 0461
D 0462
D 0463
D 0464

หลวงจ8าเน-ยนเด!นทาง
เพชรน87าเอก
นกรบธรรมน8าชาต!รอด
อานาปานสต! (ว!ถ-แห/งความสข 3)
ใยเสน/หา
เส-ยดายคนตายไม/ได#อ/าน
เร9องของโรคหวใจ
มะเรงท-9รก
เม9ออนาคตไล/ล/าคณ
ภาพรวมของรฐธรรมน@ญไทย
เตร-ยมเสบ-ยงไว#เล-7ยงตว
Harry ตอน ภาค-นกฟ!น!กซ'
แมงมมเพ9อนรก
โตTะโตะจง
Stories Old And New
Face
Buddy
Macbeth
Of Mice and Men
โลกของยอดคน
ย!9งยศพระป!ยะเร7องโลกสองสดด-

D 0438

D 0465
D 0466
D 0467

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
1/8 ช.ม. 12 นาท-

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

ยาขอบ

ยาขอบ

ชมรมคนรกวง
พระบาทสมเดจพระมงกฎเกล#า
เจ#าอย@/หว
สมเดจพระเจ#าบรมวงศ'เธอกรม
พระยาด8ารงราชานภาพ
ไพวร!น ขาวงาม
มหาว!ทยาลยราชภฎสวนดส!ต

ชมรมคนรกวง
พระบาทสมเดจพระมงกฎเกล#า
เจ#าอย@/หว
สมเดจพระเจ#าบรมวงศ'เธอกรม
พระยาด8ารงราชานภาพ
ไพวร!น ขาวงาม
มหาว!ทยาลยราชภฎสวนดส!ต

1/4 ช.ม. 21 นาท1/43 นาท-

ศร-อยธยา
อ.สวฒน' ต7งจ!ตรเจร!ญ
พระอาจารย'ม!ตซ@โอะ คเวสโก
ทมยนตดงตฤณ
ศ.นพ.น!ธ! มหานนท'

ศร-อยธยา
อ.สวฒน' ต7งจ!ตรเจร!ญ
พระอาจารย'ม!ตซ@โอะ คเวสโก
ทมยนตดงตฤณ
ศ.นพ.น!ธ! มหานนท'

1/2 ช.ม. 39 นาท8 ชม. 4 นาท7 ชม. 4 นาท1 ชม. 59 นาท12 ชม. 30 นาท8 ชม. 48 นาท3 ชม. 50 นาท-

ฮวน เอนร!เก#ส'
ดงตฤณ
JK.Rolling
อ- บ- ไวท'
ผสด- นาวาว!จต! ร (แปล)

ฮวน เอนร!เก#ส'
ดงตฤณ
JK.Rolling
อ- บ- ไวท'
ผสด- นาวาว!จ!ตร (แปล)

4 ชม. 57 นาท7 ชม. 8 นาท3 ชม. 5 นาท29 ชม. 5 นาท3 ชม.16 นาท7 ชม. 4 นาท-

Benjamin Zephaniah
Nigel Hinton
William Shakespeare
John Steinbeck
ร/งมณ- เมฆโสภณ
สถาบนภาษาไทย กรมว!ชาการ
กระทรวงศbกษาธ!การ
ขวญ เพ-ยงหทย
ว!จกขณา
ประย@ร จรรยาวงศ'

4 ชม. 51 นาท4 ชม. 27 นาท-

Benjamin Zephaniah
Nigel Hinton
William Shakespeare
John Steinbeck
ร/งมณ- เมฆโสภณ
สถาบนภาษาไทย กรมว!ชาการ
กระทรวงศbกษาธ!การ
ทกทายด#วยความสข
ขวญ เพ-ยงหทย
มนษยชาต!อนเปนท-9รก
ว!จกขณา
ขบวนการแก#จน (เล-7ยงสตว'กนด-กว/า) ประย@ร จรรยาวงศ'
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1/3 ช.ม. 5 นาท1/3 ช.ม. 5 นาท-

3 ชม. 7 นาท4 ชม.48 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง
D 0468
D 0469
D 0470
D 0471
D.0472
D 0473
D 0474
D 0475
D 0476
D 0477
D 0478
D 0479

D 0480
D 0481

D 0482
D 0483
D 0484
D 0485
D 0486
D 0487
D 0488
D 0489

D 0490
D 0491
D 0492
D 0493

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

อต-ตา
น!ทานไทย ชด 3
จดหมายเหตกรงเทพ
ยาธรรมชาต! ยาสมนไพร
จดหมายเหตกรงเทพ
ฟาร'มสตว' (ANIMAL FARM)
อาหารบ8าบดโรค
หมากบแมว

ผผลต / ผอาน

จานวนแผน /
จานวนชวโมง

ทมยนตแปลก สนธ!รกษ'
สมคร สนทรเวช
พรรณ- ล!7มสวสด! C
สมคร สนทรเวช
เก-ยรต!ขจร ไชยแสงสขกล
เฒ/า ไม#แห#ง (นามปากกา)
SHEILA BURNFORD / สทธ!
โสภา
ใครคอจดอ/อน
กฤต!กา คงสมพงศ'
บารม-พระแม/ป#องปกพ7นธรณ!น
แก#วเก#า
เฉลย MC 420 การเข-ยนข/าว
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
การฟ7นฟ@สมรรถภาพของคนตาบอด แฉล#ม แย#มเอ-9ยม
ในชนบทและการฝbก ผ@#สอนคนตาบอด
ในท#องถ!9น
ทรอย ฉบบสวยประหาร
ต/อพงษ' เศวตามร'
สวสด!การชวนร@#
คณะกรรมาธ!การการสวสด!การ
สงคม สภาผ@แ# ทนราษฏร

ทมยนตแปลก สนธ!รกษ'
สมคร สนทรเวช
พรรณ- ล!7มสวสด! C
สมคร สนทรเวช
เก-ยรต!ขจร ไชยแสงสขกล
เฒ/า ไม#แห#ง (นามปากกา)
SHEILA BURNFORD / สทธ!
โสภา
กฤต!กา คงสมพงศ'
แก#วเก#า
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
แฉล#ม แย#มเอ-9ยม

ยทธว!ธ-เสร!มสร#างมนษยสมพนธ'
พงศาวดารจ-น เร9องไซอ!tว เล/ม 1
บนทbกของแอนน'แฟรงค'

ระว-วรรณ เสวตามร
นายต!9น
แอนน' แฟรงค' / จ8าเน-ยร ส!ทธ!
ด8ารงค'
วรภทร เครอสวรรณ

6 ชม.9 นาท6 ชม.22 นาท9 ชม.28 นาท-

อมรา มล!ลา
พระธรรมป!ฏก (ป.อ.ปยตโต)
พระเทพว!สทธ!เมธ-(ปญญานนท
ภ!กข)
ฐาก@ร พาน!ช

3 ชม.4 นาท3 ชม.
3 ชม. 7 นาท-

ไพโรจน' บญผ@ก
เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'
อเนก นาว!กม@ล
พ.ต.อ. ประย@ร ด!ษฐานพงศ'

3 ชม. 43 นาท1 ชม. 30 นาท4 ชม. 51 นาท6 ชม. 9 นาท-

ระว-วรรณ เสวตามร
นายต!9น
แอนน' แฟรงค' / จ8าเน-ยร ส!ทธ!
ด8ารงค'
ต8านานการสร#างพระพทธร@ปจาก ยค วรภทร เครอสวรรณ
ทวารวด-ถbงรตนโกส!นทร'
กระจกส/องใจ
อมรา มล!ลา
ทางสายกลาง
พระธรรมป!ฏก (ป.อ.ปยตโต)
สองศร-พระศาสนาสองนกรบเพ9อปวง พระเทพว!สทธ!เมธ-(ปญญานนท
ประชา
ภ!กข)
ไทย-ศร-ลงกา กลยาณม!ตร :
ฐาก@ร พาน!ช
สมพนธไมตร-แน/นแฟ#น ทางพทธ
ศาสนา
เยอนแคว#นแดนไตในส!บสองปนนา ไพโรจน' บญผ@ก
อนท!น 14 ตลา
เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'
ประเพณ-ช-ว!ตไทย
อเนก นาว!กม@ล
ว!ปสสนาญาณ
พ.ต.อ. ประย@ร ด!ษฐานพงศ'
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9 ชม. 48นาท1
55 นาท7 ชม.6 นาท7 ชม.44 นาท1 ชม.21 นาท3 ชม.27 นาท4 ชม.45 นาท7 ชม.10 นาท3 ชม.12 นาท-

ต/อพงษ' เศวตามร'
6 ชม.58 นาทคณะกรรมาธ!การการสวสด!การ 1 ชม.58 นาทสงคม สภาผ@#แทนราษฏร

1 ชม.43 นาท-

3 ชม. 8 นาท-
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ทางท-9ต#องไปทางสายท-9 1 ทางไป
พ.ต.อ. ประย@ร ด!ษฐานพงศ'
อบายภ@ม!
พระคณของแม/
พระราชว!สทธ!กวเพล!งนาคา
ชลน!ล
งามแสงเดอน
อศศ!ร! ธรรมโชต!
รอยสาป
ชลน!ล
พงศาวดารกรงศร-อยธยา ฉบบวนวล!ต วนวล!ต / วนาศร- สามนเสน
พ.ศ. 2182
โรนญ/า
แอสตร!ค ล!นด'เกรน / ดอกฝ#าย
(แปล)
จ!ตว!ทยาแห/งการเปนผ@#น8า
วนท!พย' ส!นส@งสด
อกษรเบรลล'
กมลวรรณ อ!นอร/าม
ใช#เหตผลเพ9อความเปนต/อ (โครงการ ครองแผน ชยธนาสาร
ว!ทย)
รกระทมของ ก.สรางคนางค'
ว!ลาศ มณ-วต
ผ-ท-9โรงแรมนวรตน'
สง/า อารมภ-ร
เล/าเร9อง ขนช#าง ขนแผน (แผ/นท-9 1) นายต8ารา ณ เมองใต#
อมนษยน!ยาย
ส. พลายน#อย
น!ทานคณยาย
คณยายคนธรส เฉยฉ!น
อญมณ-แห/งช-ว!ต
อญชน
ว!ธ-ฝbกปฏ!บต!ธรรมในช-ว!ตประจ8าวน นายแพทย'เอกชย จละจาร!ตต'
อย/างง/ายๆ
ร#อยพรสอนธรรม ร#อยธรรมน8าพร พระธรรมโกศาจารย' (ปญญา
นนทภ!กข)
พรพ!มพ'ใจ น!ทานส8าหรบผ@#ใหญ/
อนาม!ก / สงบ แจ/มพส
ความบ#ามาเยอน
สรชย จนท!มาธร
เร-ยนร@#ร#อยใจเพ9อใครคนน7นท-9ช9อว/าเรา เพ-ยงขวญ

พ.ต.อ. ประย@ร ด!ษฐานพงศ'

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
7 ชม. 49 นาท-

พระราชว!สทธ!กวชลน!ล
อศศ!ร! ธรรมโชต!
ชลน!ล
วนวล!ต / วนาศร- สามนเสน

1 ชม. 32 นาท13 ชม. 12 นาท3 ชม. 17 นาท11 ชม. 40 นาท3 ชม. 39 นาท-

แอสตร!ค ล!นด'เกรน / ดอกฝ#าย
(แปล)
วนท!พย' ส!นส@งสด
กมลวรรณ อ!นอร/าม
ครองแผน ชยธนาสาร

4 ชม. 47 นาท-

ว!ลาศ มณ-วต
สง/า อารมภ-ร
นายต8ารา ณ เมองใต#
ส. พลายน#อย
คณยายคนธรส เฉยฉ!น
อญชน
นายแพทย'เอกชย จละจาร!ตต'

2 ช.ม. 53 นาท3 ช.ม. 56 นาท37 ช.ม. 43 นาท10 ช.ม. 8 นาท2 ช.ม. 51 นาท8 ช.ม. 16 นาท3 ช.ม. 31 นาท-

พระธรรมโกศาจารย' (ปญญา
นนทภ!กข)
อนาม!ก / สงบ แจ/มพส
สรชย จนท!มาธร
เพ-ยงขวญ

1 ช.ม. 7 นาท-

ประวต!ศาสตร'อนาคต
เซนในศ!ลปะการต/อส@# แปลจาก ZEN
IN THE MARTIAL ARTS
บทเร-ยนช-ว!ต
นโยบายสาธารณะ : แนวความค!ด
การว!เคราะห' และกระบวนการ

ดร.ชยวฒน' คประตกล
JOE HYAMS / วนท!พย' ส!น
ส@งสด
นายต8ารา ณ เมองใต#
ดร.สมบต! ธ8ารงธญวงศ'

5 ชม. 29 นาท3 ชม. 50 นาท-

ทะเบยน ชอเรอง
D 0494
D 0495
D 0496
D 0497
D 0498
D 0499
D 0500
D 0501
D 0502
D 0503
D 0504
D 0505
D 0506
D 0507
D 0508
D 0509
D 0510
D 0511
D 0512
D 0513
D 0514
D 0515
D 0516
D 0517
D 0518

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ดร.ชยวฒน' คประตกล
JOE HYAMS / วนท!พย' ส!น
ส@งสด
นายต8ารา ณ เมองใต#
ดร.สมบต! ธ8ารงธญวงศ'
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ผผลต / ผอาน

1 ชม. 35 นาท4 ช.ม.42 นาท-

3 ช.ม. 17นาท4 ชม. 5 นาท4 ชม. 32 นาท-

4 ชม. 19 นาท2 แผ/น 28 ชม. 28
นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง
D 0519

D 0520
D 0521
D 0522
D 0523
D 0524
D 0525
D 0526
D 0527
D 0528
D 0529
D 0530
D 0531
D 0532
D 0533
D 0534

D 0535
D 0536
D 0537

ผผลต / ผอาน

ค@/มอค8าอธ!บายและแนวทางปฏ!บต!
ตามพระราชกฤษฎ-กา ว/าด#วยหลก
เกณฑ'และว!ธ-การบร!หารก!จการบ#าน
เมอง ท-9ด- พ.ศ. 2546
ความทรงจ8าของเคโกะ คาราย@ค!ซงใน Chiradei Diskaprakai / ประท-ป Chiradei Diskaprakai /
สยาม
ชมพล
ประท-ป ชมพล
จะเล-7ยงล@กตาบอดได#อย/างไร
ผ@#ช/วยศาสตราจารย'เบญจา ชล ผ@#ช/วยศาสตราจารย'เบญจา ชล
ธานนท'
ธานนท'
บ!นส@/ฝน : One for Sorrow two for Clive Woodall / สชาดา ขนธะ Clive Woodall / สชาดา ขนธะ
joy
ชวนะ
ชวนะ
นางเอก
อญชน
อญชน
บางระจน
ไม#เมองเด!ม
ไม#เมองเด!ม
คฤหาสน'มฤตย@
อกาธา คร!สต-7 / เป-9ยมสข
อกาธา คร!สต-7 / เป-9ยมสข
ดาวยงไม/ดบแสง
ดวงใจ
ดวงใจ
ค@/มอสอบบรรจ กพ.
จ8านง หอมแย#ม และคณะ
จ8านง หอมแย#ม และคณะ
ขอบฟ#าขล!บทอง
อชเชนอชเชนพทธว!ธ-คลายโศก
ธมวฑโฒ ภ!กข
ธมวฑโฒ ภ!กข
เน7อต!ดกระด@ก
เสฐ-ยรพงษ' วรรณปก
เสฐ-ยรพงษ' วรรณปก
ความเปนอน!จจงของสงคม
ปร-ด- พนมยงค'
ปร-ด- พนมยงค'
พระเจ#าอย@/หว
กรมว!ชาการ กระทรวง
กรมว!ชาการ กระทรวง
ศbกษาธ!การ
ศbกษาธ!การ
พระมหาชนกฉบบการ'ต@น
พระบาทสมเดจพระเจ#าอย@/หว พระบาทสมเดจพระเจ#าอย@/หว
ภ@ม!พลอดลยเดช
ภ@ม!พลอดลยเดช
ธรรมเพ9อความสวสด-แห/งช-ว!ต
สมเดจพระญาณสงวร สมเดจ สมเดจพระญาณสงวร สมเดจ
พระสงฆราชสกลสงฆมหา
พระสงฆราชสกลสงฆมหา
ปร!นายก
ปร!นายก
ปญญาพล
อมรว!ชช' นาครทรรพ
อมรว!ชช' นาครทรรพ
พทธธรรม(ฉบบเด!ม)
พระธรรมป!ฏก (ป.อ.ประยตโต) พระธรรมป!ฏก (ป.อ.ประยตโต)

D 0540

หมวดว!ชาภาษาไทย ระดบประถม
ศbกษา
เดกบ#านท/ง
หมวดว!ชาว!ทยาศาสตร' ระดบประถม
ศbกษา
เจ#าช-ว!ตสยามก/อนยคประชาธ!ปไตย

D 0541
D 0542

ประวต!และการสอนไม#เท#าขาว
ค@/มอสอบพนกงานอบต.

D 0538
D 0539

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
ส8านกงานคณะกรรมการพฒนา ส8านกงานคณะกรรมการพฒนา 5 ชม. 4 นาทระบบราชการ
ระบบราชการ
ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

5 ชม. 47 นาท2 ชม. 11 นาท10 ชม. 6 นาท4 ชม. 48 นาท9 ชม. 56 นาท6 ชม. 13 นาท11 ชม. 27 นาท30 ชม. 38 นาท3 ชม. 14 นาท2 ชม. 7 นาท2 ชม. 30 นาท4 ชม. 27 นาท5 ชม. 51 นาท2 ชม. 4 นาท59 นาท-

5 ชม. 36 นาท18 ชม. 46 นาท-

บงอร นพรตน'

บงอร นพรตน'

8 ชม.

สยมพร บตรนา
การศbกษานอกโรงเร-ยน

สยมพร บตรนา
การศbกษานอกโรงเร-ยน

2 ชม. 8 นาท12 ชม. 22 นาท-

พระเจ#าวรวงศ'เธอ พระองค'เจ#า
จลจกรพงษ'
แฉล#ม แย#มเย-9ยม
ว!ส@ตร ธนชยว!วฒน'

พระเจ#าวรวงศ'เธอ พระองค'เจ#า
จลจกรพงษ'
แฉล#ม แย#มเย-9ยม
ว!ส@ตร ธนชยว!วฒน'

34 ชม. 20 นาท- (2
แผ/น)
2 ชม. 7 นาท28 ชม. 5 นาท- (2
แผ/น)
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ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 0543

ประวต!ศาสตร'ฉบบกระทรวง
ศbกษาธ!การลาว
เถ#าแก/ไทยไปนอก

สมชาย น!ลอาธ!

สมชาย น!ลอาธ!

พทธทาส อ!นทปญโญ
มนส จรรยงค'
สถาบนพระปกเกล#า

D 0548

แก/นพทธศาสน'
จบตาย
การบร!หารงานภาครฐ และกฎหมาย
มหาชน หมวดท-9 2 : กลไกและ
กระบวนการก8าหนดนโยบาย
สาธารณะ / การน8า นโยบาย
สาธารณะไปปฏ!บต!
โรคภ@ม!แพ#

D 0549
D 0550
D 0551
D 0552

ศ!ลปาช-พสร#างงานสร#างช-ว!ต
เด!นไปส@/หนไหน
ธรรมชาต!นานาสตว' เล/ม 3
กามน!ต วาส!ฏฐ- ฉบบสมบ@รณ'

D 0544
D 0545
D 0546
D 0547

D 0553
D 0554
D 0555
D 0556
D 0557
D 0558
D 0559
D 0560
D 0561

D 0562

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
3 ชม. 25 นาท-

บร!ษท Workpoint publishing บร!ษท Workpoint publishing 3 ชม. 50 นาทพทธทาส อ!นทปญโญ
มนส จรรยงค'
สถาบนพระปกเกล#า

4 ชม. 42 นาท7 ชม. 17 นาท23 ชม. 25 นาท- (2
แผ/น)

พญ.ศ!ร!นนท' บญยะล-พนธ' และ พญ.ศ!ร!นนท' บญยะล-พนธ' และ 6 ชม. 4 นาทผศจ.นพ.เฉล!มชย บญยะล-พนธ' ผศจ.นพ.เฉล!มชย บญยะล-พนธ'

3 ชม. 45 นาทสรชย จนท!มาธร
สรชย จนท!มาธร
3 ชม. 31 นาทนพ.บญส/ง เลขะกล
นพ.บญส/ง เลขะกล
12 ชม.34 นาทเสถ-ยร โกเศศ และนาคะประท-ป เสถ-ยร โกเศศ และนาคะ
12 ชม. 31 นาทประท-ป
ธรรมชาต!นานาสตว' เล/ม 2
นพ.บญส/ง เลขะกล
นพ.บญส/ง เลขะกล
10 ชม. 52 นาทบนทbกสbนาม! “เราจะพาเขากลบบ#าน” พญ.คณหญ!งพรท!พย' โรจน พญ.คณหญ!งพรท!พย' โรจน 4 ชม. 14 นาทสนนท'
สนนท'
พ/อมดมหศจรรย'แห/งอTอซ
ชาญว!ทย' เกษตรส!ร! : แปล
ชาญว!ทย' เกษตรส!ร! : แปล
4 ชม. 1 นาทBud : บYค
คร!สโตเฟอร' พอล เคอร'ต!ส / ค- คร!สโตเฟอร' พอล เคอร'ต!ส / ค- 5 ชม. 11 นาทร!นทร : แปล
ร!นทร : แปล
หย@กยาน/าร@#
สมาคมเภสชกรรม โรงพยาบาล สมาคมเภสชกรรม โรงพยาบาล 3 ชม. 1 นาทประเทศไทย
ประเทศไทย
มจจราชส-ร#ง ตอน ธ!ดาพญายม
พนมเท-ยน
พนมเท-ยน
21 ชม.28 นาทเมเป!ลแดง
ประภสสร เสว!กล
ประภสสร เสว!กล
4 ชม. 57 นาทใบไม#ท-9หายไป
จ!ระนนท' พ!ตรปร-ชา
จ!ระนนท' พ!ตรปร-ชา
1 ชม.17 นาทการฟ7นฟ@สมรรถภาพคนตาบอดใน ม!สเตอร'เค!รก' ธอร'ตน/ กองการ ม!สเตอร'เค!ร'ก ธอร'ตน/ กองการ 2 ชม.12 นาทชนบท และการฝbกผ@#สอน คนตาบอด ศbกษาพ!เศษและม@ลน!ธ!ช/วยคน ศbกษาพ!เศษและม@ลน!ธ!ช/วยคน
ตาบอดแห/งประเทศไทยใน
ตาบอดแห/งประเทศไทยใน
พระบรมราช!น@ปถมภ'
พระบรมราช!น@ปถมภ'
ด!นแดนแห/งมนตร'สาป

Cliff McNish/ โสภาพรรณ แปล Cliff McNish/ โสภาพรรณ แปล 7 ชม. 9 นาท-
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
17 ชม. 25 นาท-

ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 0563

J.R.R. Tolkien / วลล- ช9นยง

J.R.R. Tolkien / วลล- ช9นยง

บ!นหลา สนกาลาค-รบญชร ชวาลศ!ลป'
ศ!ร!กานต'
ประสาร เปรมสกล
กองการประกอบโรคศ!ลป
ส8านกงานปลดกระทรวง
สาธารณสข
พนมเท-ยน
Beatrix Potter

บ!นหลา สนกาลาค-รบญชร ชวาลศ!ลป'
ศ!ร!กานต'
ประสาร เปรมสกล
กองการประกอบโรคศ!ลป
ส8านกงานปลดกระทรวง
สาธารณสข
พนมเท-ยน
Beatrix Potter

1 ชม. 45 นาท1 ชม. 55 นาท12 ชม. 22 นาท10 ชม. 35 นาท9 ชม.56 นาท-

ฐ!ต!นาถ ณ พทลง
Cliff McNish / จาตน!น
อรสม สทธ!สาคร
แสง ฤกษ'วรญญ@

ฐ!ต!นาถ ณ พทลง
Cliff McNish / จาตน!น
อรสม สทธ!สาคร
แสง ฤกษ'วรญญ@

3 ชม. 13 นาท7 ชม. 21 นาท4 ชม. 14 นาท3 ชม. 49 นาท-

สรจกร ศ!ร!บร!รกษ'
ประชาคม มนาชย
กรมว!ชาการ กระทรวง
ศbกษาธ!การ
เทวากบซาตาน
แดน บราวน'
ย#อนรอยอด-ตโรงเร-ยนสอนคนตาบอด นฤมล จนทราก@ล
ในไทย “ แสงสว/างในโลกมด”

สรจกร ศ!ร!บร!รกษ'
ประชาคม มนาชย
กรมว!ชาการ กระทรวง
ศbกษาธ!การ
แดน บราวน'
นฤมล จนทราก@ล

7 ชม. 26 นาท12 ชม.42 นาท9 ชม. 11 นาท-

ผ-หวขาด
สรจกร ส!ร!บร!รกษ'
หน-ไฟนรก
ก!มล7ง / ผสด- นาวาว!จต! ร
สดขอบสายร#ง
เฉกชน
แม/น87าร8าลbก
เรวตร' พนธ'พ!พฒน'
พระจนทร'ส-เข-ยว
อดม ว!เศษสาธร
แม/น87ายามศbก
อาจ!นต' ปญจพรรค'
น!ยายท-9คล#ายเร9องจร!ง ของด/ย ณ บาง อ8านาจ สอนอ!9มสาตร'
น#อย
ค@/มออ/านคน
Jo-Ellan Dimitrius และ Mark
Mazzarella / วรรณค8า
หอมกล!9นปาร!ชาต!
โสภาค สวรรณ
คลาสส!ก 2 ฉบบ โก/งคอร#องเล/น
ต/อพงษ' เศวตามร'

สรจกร ส!ร!บร!รกษ'
ก!มล7ง / ผสด- นาวาว!จ!ตร
เฉกชน
เรวตร' พนธ'พ!พฒน'
อดม ว!เศษสาธร
อาจ!นต' ปญจพรรค'
อ8านาจ สอนอ!9มสาตร'

5 ชม. 25 นาท4 ชม. 13 นาท4 ช.ม. 8 นาท2 ช.ม.45 นาท8 ชม. 56 นาท7 ชม. 14 นาท3 ชม. 55 นาท-

D 0564
D 0565
D 0566
D 0567
D 0568

D 0569
D 0570
D 0571
D 0572
D 0573
D 0574
D 0575
D 0576
D 0577
D 0578
D 0579

D 0580
D 0581
D 0582
D 0583
D 0584
D 0585
D 0586
D 0587
D 0588
D 0589

Lord of the rings ตอนหอคอยค@/
พ!ฆาต (ภาค 2 )
ปลาฉลามฟนหลอ
คนรกหมา
ห!มพานต'น!รม!ต
ลดความดนเลอดด#วยตนเอง
ต8าราแพทย'แผนโบราณท9วไป สาขา
เภสชกรรม
จบตายเสอด8าท-9มายอ
The Tale of Jemima Puddle –
Duck : แม/เปดเจไมมา พดเด!7ลดYก
เขมท!ศช-ว!ต
แค#นนางแม/มด
ช-ว!ตรกนวลฉวรวมสดยอด Tip & Trick : Windows
XP
ฆาตกรในเส7อกาวน'
คนข#ามฝน
สมเดจพระบรมราช!น-นาถ
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3 ชม. 49 นาท-

22 ชม. 56 นาท4 ชม. 36 นาท-

Jo-Ellan Dimitrius และ Mark 9 ชม. 14 นาทMazzarella / วรรณค8า
โสภาค สวรรณ
15 ชม. 8 นาทต/อพงษ' เศวตามร'
6 ชม. 19 นาท-
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
ผ@#ถ@กล/า
ชลน!ล
ชลน!ล
4 ชม. 55 นาทท#องถ!9นสยามยคพระพทธเจ#าหลวง คาร'ล บTอก / เสถ-ยร พนธรงส- คาร'ล บTอก / เสถ-ยร พนธรงส- 12 ชม. 17 นาทและอมพร ท-ฆระ
และอมพร ท-ฆระ
ว!ญญาณอาละวาด
อ. อรรถจ!นดา
อ. อรรถจ!นดา
8 ชม. 15 นาท-.
ค!ดใหญ/ ไม/ค!ดเลก
David J.Schwartz / น!เวศน' David J.Schwartz / น!เวศน' 9 ชม. 52 นาทเหมวช!รวรากร
เหมวช!รวรากร
ละครภ@ต!
ชลน!ล
ชลน!ล
3 ชม. 37 นาทล@กแก#วเม-ยขวญ
ศนสน-ย' ว-ระศ!ลป'ชย
ศนสน-ย' ว-ระศ!ลป'ชย
5 ชม. 43 นาทเกว-ยนเล/มสดท#าย
อโศก ศร-สวรรณ
อโศก ศร-สวรรณ
3 ชม. 11 นาทHelp me ผ-มาแล#ว
นวจ!ตรา
นวจ!ตรา
2 ชม. 58 นาทนางมาร
เพไนย เพ-ยงศ@นย'
เพไนย เพ-ยงศ@นย'
9 ชม. 32 นาทว-รบรษโลกน87า
แมก เอลเลน คอลล!น / แดง ชา แมก เอลเลน คอลล!น / แดง ชา 7 ชม. 37 นาทลลเท-9ยวเมองเช-ยงตง
ดร.พรหมศกด! C เจ!มสวสด! C
ดร.พรหมศกด! C เจ!มสวสด! C
4 ชม. 45 นาทเมองลบแล
มาลา ค8าจนทร'
มาลา ค8าจนทร'
15 ชม. 1 นาทด!นแดนหลบสบาย
ม!คาเอล เอนน/า / ชล!ต ดรงค ม!คาเอล เอนน/า / ชล!ต ดรงค 2 ชม. 33 นาทพนธ'
พนธ'
นายขนมต#ม
คมทวน คนธน@
คมทวน คนธน@
12 ชม. 9 นาทหมายเหตฆาตกร ผลพวงจากความ วนจ9น : แปล
วนจ9น : แปล
4 ชม. 10 นาทคบแค#นก!เลสตณหา และสต!ว!ปลาส
หวใจออกเด!น
ธ-รภาพ โลห!ตกล
ธ-รภาพ โลห!ตกล
5 ชม. 36 นาทพ!ช!ตสดขอบโลก
ว-ระ นตยกล
ว-ระ นตยกล
3 ชม. 48 นาทขนทองเจ#าจะกลบเม9อฟ#าสาง
อคศ!ร! ธรรมโชต!
อคศ!ร! ธรรมโชต!
3 ชม. 28 นาทหมอแมว
เจมส' เฮอเล-ยต / ปาร!ฉตร เสมอ เจมส' เฮอเล-ยต / ปาร!ฉตร
3 ชม. 50 นาทแข
เสมอแข
ตามประสาการ'ต@นน!สต'
ชย ราชวตร
ชย ราชวตร
2 ชม. 20 นาทพระนครควรชม
อาจารย'ธรรมเก-ยรต! กนอร!
อาจารย'ธรรมเก-ยรต! กนอร!
5 ชม. 29 นาทนกกางเขน ความรก และครอบครว บญชร ชวาลศ!ลป'
บญชร ชวาลศ!ลป'
4 ชม. 52 นาทของบญชร ชวาลศ!ลป'
เดชคมภ-ร'เทวดา : กระบ-9เย#ยยทธจกร ก!มย#ง / น.นพรตน'
ก!มย#ง / น.นพรตน'
11 ชม. 52 นาทเล/ม 1
21 คณสมบต!หลกแห/งการเปนผ@#น8า : จอห'น ซ- แมกซ'เวลล' / จตรงค' จอห'น ซ- แมกซ'เวลล' / จตรงค' 4 ชม. 46 นาทการเปนบคคลท-9ผ@#อ9น ปรารถนาจะ โสมนส
โสมนส
ต!ดตาม
เคร9องมอขบเคล9อนสงคมเพ9อคน
ม@ลน!ธ!พระมหาไถ/เพ9อการพฒนา ม@ลน!ธ!พระมหาไถ/เพ9อการ
12 ชม. 6 นาทพ!การไทย เล/ม 1-3
คนพ!การ
พฒนาคนพ!การ
ชกม#าชมเมอง
เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'
เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'
3 ชม. 45 นาท-

ทะเบยน ชอเรอง
D 0590
D 0591
D 0592
D 0593
D 0594
D 0595
D 0596
D 0597
D 0598
D 0599
D 0600
D 0601
D 0602
D 0603
D 0604
D 0605
D 0606
D 0607
D 0608
D 0609
D 0610
D 0611
D 0612
(1/4)
D 0613

D 0614
D 0615

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง
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ผผลต / ผอาน
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
น!ทานแห/งความสข
รกษ!ตา
รกษ!ตา
2 ชม. 24 นาทท-9สดของหวใจ
อร!ยา จ!นตพาน!ชการ
อร!ยา จ!นตพาน!ชการ
1 ชม. 27 นาทสมพนธภาพของประเทศฝร9งเศสกบ ร#อยเอกดซฟ / นนทพร บรรลอ ร#อยเอกดซฟ / นนทพร บรรลอ 4 ชม. 48 นาทประเทศสยามระหว/าง พ.ศ.2223- ศ!ลป'
ศ!ลป'
2450
หลายช-ว!ต
ม.ร.ว.คbกฤทธ! C ปราโมช
ม.ร.ว.คbกฤทธ! C ปราโมช
7 ชม. 10 นาทสมบต! ธ8ารงธญวงศ'
สมบต! ธ8ารงธญวงศ'
30 ชม.28 นาทการเมองการปกครองไทย : พ.ศ.
1762 - 2500
เดกชายล8าไส#ส7น
ธรณ' ธ8ารงนาวาสวสด! C
ธรณ' ธ8ารงนาวาสวสด! C
3 ช9วโมง
พระอาท!ตย'คนแรม
ชไมพร แสงกระจ/าง
ชไมพร แสงกระจ/าง
7 ชม.57 นาทมอท-9มองไม/เหน
อญชน
อญชน
9 ชม.30 นาทผมจะเปนคนด- : ว!กรม กรมด!ษฐ'
ประภสสร เสว!กล
ประภสสร เสว!กล
5 ชม.47 นาทแม/มดกบแมงมม
ศร- เกตมณศร- เกตมณ3 ชม. 54 นาทเคลดลบความก#าวหน#า 5 นกกฏ
ปาร!ชาต! ประคองจ!ต
ปาร!ชาต! ประคองจ!ต
4 ชม. 53 นาทหมาย
ต8านานตลาดไทย
สนต! เศวตว!มล
สนต! เศวตว!มล
2 ช.ม. 56 นาทเมาท'สน9นล9นสภา
ฟองสนาน จามรจนทร'
ฟองสนาน จามรจนทร'
4 ช.ม. 20 นาทสรป MC 111 ทฤษฏ-การส9อสาร
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
5 ชม. 32 นาทลวง
ไม#เมอง
ไม#เมอง
5 ชม.57 นาทแม/น87าสองสกร ส!ร!วฒโน
กร ส!ร!วฒโน
4 ชม. 46 นาทดอกไม#ของโลก
แพร จาร และภ@ร#ง
แพร จาร และภ@ร#ง
5 ช.ม. 45 นาทบนโลกใบสวย
รชน- จนทรงสรชน- จนทรงส4 ช.ม. 46 นาทหม9นถ#อยร#อยพนไมล'
นสบา วาน!ชองก@ร
นสบา วาน!ชองก@ร
3 ช.ม.24 นาทมนต'นาคราช
ภ@เตศวร
ภ@เตศวร
6 ช.ม.19 นาทบ#านส-ขาว
พ!ษณ ศภน!ม!ตร
พ!ษณ ศภน!ม!ตร
3 ช.ม. 51 นาทดารารศม- : พระประวต!พระราชชายา นงเยาว' กาญจนจารนงเยาว' กาญจนจาร4 ช.ม. 50 นาทเจ#าดารารศมมหศจรรย'บนทbก
นสบา ปณณกนต'
นสบา ปณณกนต'
4 ช.ม.19 นาทช-ว!ตท-9ม-คณค/า
นาว- รงส!วราลกษณ'
นาว- รงส!วราลกษณ'
5 ช.ม.34 นาทเดกหญ!งถงไม#กวาด
วนทน-ย' ว!บ@ลก-รต!
วนทน-ย' ว!บ@ลก-รต!
3 ช.ม. 57 นาทเลอกอย@/กบรก
สทธ!ชย หย/น
สทธ!ชย หย/น
3 ช.ม. 4 นาทวนก/อนคนเก/า
ส. พลายน#อย
ส. พลายน#อย
5 ช.ม. 1 นาทระบ8าอกฝนท-9ระนอง
พลตร-บญชร ชวาลศ!ลป'
พลตร-บญชร ชวาลศ!ลป'
3 ช.ม. 26 นาทจดหมายถbงหลาน
ประเวศ วสประเวศ วส4 ช.ม. 42 นาทกลอบายท8าลายล#างอย/างสามกTก
ดร.อมพร สขเกษม
ดร.อมพร สขเกษม
5 ช.ม. 54 นาท-

ทะเบยน ชอเรอง
D 0616
D 0617
D 0618

D 0619
D 0620
D 0621
D 0622
D 0623
D 0624
D 0625
D 0626
D 0627
D 0628
D 0629
D 0630
D 0631
D 0632
D 0633
D 0634
D 0635
D 0636
D 0637
D 0638
D 0639
D 0640
D 0641
D 0642
D 0643
D 0644
D 0645

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง
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ผผลต / ผอาน
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ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

D 0646

บนทbกจากหวใจเจ#าตวน#อยของแม/จjา วล-ลดา เพ-ยงศ!ร!

D 0647

เม9อคณตาคณยายยงเดก เล/ม 2

D 0648
D 0649

บนเส#นทางกรรม
บนทbกจากปลายเท#า

D 0650
D 0651
D 0652
D 0653
D 0654
D 0655
D 0656
D 0657
D 0658
D 0659
D 0660
D 0661
D 0662
D 0663
D 0664
D 0665
D 0666
D 0667
D 0668
D 0669
D 0670
D 0671
D 0672
D 0673

ผผลต / ผอาน
วล-ลดา เพ-ยงศ!ร!

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
3 ช.ม. 56 นาท-

ท!พย'วาณ- สน!ทวงศ' ณ อยธยา ท!พย'วาณ- สน!ทวงศ' ณ อยธยา 2 ช.ม. 54 นาท-

ศกด! Cระพเลน/า มาเร-ย คล!งวล / อลล/า
ฟ!วส'เตอร'
ยอดมนษย'ล8าลอง
ประภาส ชลศรานนท'
คนเลกเลก
ขวญใจ เอมใจ
ร#อยพนปญหาในงานก/อสร#าง เล/ม 6 สมาคมสถาปน!กสยามใน
ฉบบเอาใจใส/บ#าน
พระบรมราช@ปถมภ'
จากใต#ส@/อ-สาน
บญชร ชวาลศ!ลป'

ศกด! Cระพเลน/า มาเร-ย คล!งวล / อลล/า
ฟ!วส'เตอร'
ประภาส ชลศรานนท'
ขวญใจ เอมใจ
สมาคมสถาปน!กสยามใน
พระบรมราช@ปถมภ'
บญชร ชวาลศ!ลป'

ต#นรตนโกส!นทร'
แก#วขนเหลก
โลกสวยงาม เร9องจร!งเก-9ยวกบสตว'
เพ9อเยาวชนไทย
ย!7มท7งน87าตา
ค!ดถbงทกปเพชรพระอมา ตอนไพรมหากาฬ ( 3
แผ/น)
คณหน@ดอลล/าร'
คอสาระจากช-ว!ตเร/ร/อน
ประเพณ-ไทย
หมอสตว'ปา/
ล/องไพร ตอนเจ#าปา/
เกบมาเล/า เอามาฝาก
หกด!บ
นางส!งห'คะนองศbก
ยโรปในสายพระเนครพระพทธเจ#า
หลวง
เท-9ยวต!ดด!น
เมองไทยสมยสงครามโลกคร7งท-9 2
รอยซ87าบนกาลเวลา
นาร-สา ค8าอธ!บายปร!ศนาคดฆาตกรรม ตอนอ8ามห!ตอนไกลโพ#น
เพชรพระอมา ตอนดงมรณะ

นพ.ว!บล@ ว!จต! รวาทการ
ตร- อภ!รม
ฉล- ยงสนทร

นพ.ว!บ@ล ว!จ!ตรวาทการ
ตร- อภ!รม
ฉล- ยงสนทร

2 ช.ม. 35 นาท4 ช.ม.39 นาท14 ช.ม.28 นาท2 ช.ม.16 นาท-

ธ-รภาพ โลห!ตกล
บ!นหลา สนกาลาค-รพนมเท-ยน

ธ-รภาพ โลห!ตกล
บ!นหลา สนกาลาค-รพนมเท-ยน

3 ช.ม. 8 นาท3 ช.ม. 12 นาท43 ชม.13 นาท-

พลตร-บญชร ชวาลศ!ลป'
ภาณ มณ-วฒนกล
องวรา
ปานเทพ รตนากร
น#อย อ!นทนนท'
สรจกร ศ!ร!บร!รกษ'
ฐ!ต! แขมณโป#วอ7งเสาะ / ว. ณ เมองลง
อมพร จ!รตต!กร และสดธ!ดา
อ/าวสคนธ'
ภาณ มณ-วฒนกล
แถมสข น/มนนท'
ธาราท!พย'
ปนาพนธ' นตร'อ8าพนธ'

พลตร-บญชร ชวาลศ!ลป'
ภาณ มณ-วฒนกล
องวรา
ปานเทพ รตนากร
น#อย อ!นทนนท'
สรจกร ศ!ร!บร!รกษ'
ฐ!ต! แขมณโป#วอ7งเสาะ / ว. ณ เมองลง
อมพร จ!รตต!กร และสดธ!ดา
อ/าวสคนธ'
ภาณ มณ-วฒนกล
แถมสข น/มนนท'
ธาราท!พย'
ปนาพนธ' นตร'อ8าพนธ'

2 ชม. 47 นาท3 ชม. 53 นาท2 ชม. 50 นาท3 ชม. 51 นาท8 ช.ม. 46 นาท2 ช.ม. 9 นาท4 ช.ม.41 นาท3 ช.ม. 49 นาท3 ช.ม. 27 นาท-

พนมเท-ยน

พนมเท-ยน

43 ช.ม.28 นาท- (3
แผ/น)
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2 ช.ม. 41 นาท2 ช.ม.20 นาท3 ช.ม.52 นาท6 ช.ม. 54 นาท3 ช.ม. 31 นาท-

3 ช.ม. 49 นาท3 ช.ม. 45 นาท1 ช.ม. 25 นาท2 ช.ม. 43 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 0674

ฉลอง สจร!ตธรรม

ฉลอง สจร!ตธรรม

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
1 ช.ม. 27 นาท-

ประสงค' สขม
เพชรลดา เฟ9องนคร
ดร.อดม วโรตม'ส!กขด!ตถ'

ประสงค' สขม
เพชรลดา เฟ9องนคร
ดร.อดม วโรตม'ส!กขด!ตถ'

12 ช.ม.28นาท5 ช.ม.13 นาท12 ช.ม. 4 นาท-

D 0675
D 0676
D 0677

D 0678
D 0679
D 0680
D 0681
D 0682

D 0683
D 0684
D 0685
D 0686
D 0687
D 0688
D 0689
D 0690

D 0691
D 0692
D 0693
D 0694

D 0695

ข#อสอบนวด ภาคตะวนออกและ
กรงเทพ คร7งท-9 1/2548
จากยมราชถbงสขมว!ท
พ!ภพมจจราช
ภาษาองกฤษม@ลฐาน 1 :
Fundamental English 1 (EN 101)

เพชรพระอมา ตอน จอมผ-ด!บมนตรย พนมเท-ยน
( ตอน 3 ) ( 4 แผ/น )
มงกรกTาก
จางโจ#วเจ-ย7 น และคณะ/ ว!ส@ตร
หรรษ'ภ!ญโล, พ!ช!ต สม!ตศ!ร!
เร9องของหมาหมา
ป!ยะชาต! มงคลชยส!ทธ! C
รก-ช9น-ข9น-ชง อษาคเนย'
ธ-รภาพ โลห!ตกล
กฏหมายมหาชน เล/ม 1 : ว!วฒนาการ ดร.บวรศกด! C อวรรณโณ
ทางปรชญา และลกษณะ ของ
กฎหมายมหาชนยคต/างๆ

พนมเท-ยน

47 ช.ม.59 นาท- (4
แผ/น)
จางโจ#วเจ-7ยน และคณะ/ ว!ส@ตร 2 ช.ม.
หรรษ'ภ!ญโล, พ!ช!ต สม!ตศ!ร!
ป!ยะชาต! มงคลชยส!ทธ! C
2 ช.ม. 16 นาทธ-รภาพ โลห!ตกล
3 ช.ม. 49 นาทดร.บวรศกด! C อวรรณโณ
8 ช.ม.14 นาท-

สาวงาม สาวมงกฎ
ม-ดบ!นกร-ดฟ#า ชดม-ดบ!นของล-7น#อย
คนโยนฟน
อย@/กบหมา
ปฐมภาคแห/งโหราศาสตร'
เพชรพระอมา ตอนอาถรรพ'น!ทรา
นคร ( ตอน 4 ) ( 3 แผ/น )
ดาบอปราช
เอกสารประกอบการศbกษา หลกส@ตร
การบร!หารงานภาครฐ และกฏหมาย
มหาชน : หมวดท-9 2 2.4 เคร9องมอ
ทางการบร!หาร จดการในการแปลง
นโยบายไปส@/การปฏ!บต!
นางบาป
เม9อคณตาคณยายยงเดก เล/ม 1

ประเสร!ฐ เจ!มจต!ธรรม
โกวเล#ง / น. นพรตน'
ธ-รภาพ โลห!ตกล
ชาต! ภ!รมย'กล
พ@ลตาหลวง
พนมเท-ยน

ประเสร!ฐ เจ!มจต!ธรรม
โกวเล#ง / น. นพรตน'
ธ-รภาพ โลห!ตกล
ชาต! ภ!รมย'กล
พ@ลตาหลวง
พนมเท-ยน

2 ช.ม. 35 นาท4 ช.ม. 48 นาท3 ช.ม. 23 นาท2 ช.ม.53 นาท9 ช.ม. 29 นาท48 ช.ม.54นาท-

มาลา ค8าจนทร'
สถาบนพระปกเกล#า

มาลา ค8าจนทร'
สถาบนพระปกเกล#า

7 ช.ม. 33 นาท15 ช.ม. 14 นาท-

เลกเซ-ยวหงส'
ว-รชนต#านคอร'รปช9น : 5 กรณ-ศbกษา
ของผ@#อท!ศช-ว!ตเพ9อพ!ทกษ' ผล
ประโยชน'ของส/วนรวม
ชาลวกน87าร#อน

โกวเล#ง
โกวเล#ง
โสภ!ตา ว-รกลเทวญ และ สกราน โสภ!ตา ว-รกลเทวญ และ ส
ต' โรจนไพรวงศ'
กรานต' โรจนไพรวงศ'

6 ช.ม. 59 นาท6 ช.ม. 23 นาท-

- ไม/ระบ -

1 ช.ม. 21 นาท-

ก!9งฉตร
ก!9งฉตร
12 ช.ม.18 นาทท!พย'วาณ- สน!ทวงศ' ณ อยธยา ท!พย'วาณ- สน!ทวงศ' ณ อยธยา 3 ช.ม. 7 นาท-

- ไม/ระบ Page 26
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ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
55 ช.ม.2 นาท- (4
แผ/น)

D 0696

พทธสาสนสวณณภ@ม!ปกรณ : ราชบร- พระราชกววตถกถาต8านาน เมองขนไทย

พระราชกว-

D 0697

พนมเท-ยน

พนมเท-ยน

D 0699

เพชรพระอมา ตอน ปา/ โลกล#านป(ตอนท-9 5)
การบร!หารงานภาครฐ และกฎหมาย
มหาชน หมวดท-9 1 หวข#อ รฐและ
ระบบกฎหมาย
สนกกบการประยกต'ใช# Visual basic

D 0700
D 0701

คมดาบส7น
กระด@กข#าวบว

D 0702
D 0703
D 0704
D 0705
D 0706

ข#ามม!ต!มหศจรรย'
สายส!ญจ'ด8า
ศาสตร'ว/าด#วยการนวดฝา/ เท#า
วาทะพญามงกร
ไต/ฟ#ากระชากฝน

โกวเล#ง / น.นพรตน'
โกวเล#ง / น.นพรตน'
9 ช.ม. 40 นาทบญชร ชวาลศ!ลป' และสหายช/วง บญชร ชวาลศ!ลป' และสหาย 11 ช.ม.55 นาทช/วง
ส8าเร!ง สมพนธรกษ'
ส8าเร!ง สมพนธรกษ'
3 ช.ม. 10 นาทคณะเกศท!พย'
คณะเกศท!พย'
14 ช.ม.55 นาทกรมการศbกษานอกโรงเร-ยน กรมการศbกษานอกโรงเร-ยน 3 ช.ม.19 นาทเจนธรรม น8ากระบวนยทธ'
เจนธรรม น8ากระบวนยทธ'
1 ช.ม. 7 นาทจอห'น คราเดาเออร' / อ!นทนนท' จอห'น คราเดาเออร' / อ!นทนนท' 9 ช.ม. 5 นาท-

D 0707

Visual basic 6 ฉบบโปรแกรมเมอร' ( ก!ตต! ภกด-วฒนกล และคณะ
2 แผ/น )
ฝา/ ว!กฤต!ก@#โลก
ลาเฮย', ท!ม และเจนก!นส' เจอร'
ร-บ- / วรรธนา วงษ'ฉตร
รหสลบดาว!นซแดน บราวน' / อรด- สวรรณ
โกมล
แสงโสม
ย-น บTอทเวลล' / ดร.ลมล รตตา
กร
อยธยาวสาน
จ!นตนา ป!9นเฉล-ยว
กระดbง สายลม คมดาบ
โกวเล#ง / น.นพรตน'
แต/ปางก/อน
แก#วเก#า
หน/วยรบพ!เศษ
สรศกด! C สบงกช
สร#างช-ว!ต
พลตร-หลวงว!จ!ตรวาทการ
ก8าเน!ดนาร'เน-ย
ซ-.เอส.ล@อ!ส / สมนา บณยะรต
เวช
ศกด! Cศร-แห/งความเปนคน ศกยภาพ นายแพทย'ประเวศ วะสแห/งความสร#างสรรค'ค'
รวมม!ตรจตพล
จตพล ชมภ@น!ช
ตายแน/แต/ช#าหน/อย
เรองเดช จนทรศ-ร-

D 0698

D 0708
D 0709
D 0710
D 0711
D 0712
D 0713
D 0714
D 0715
D 0716
D 0717
D 0718
D 0719

ศ.ก!ตต!คณ ดร.บวรศกด! C อวรรณ ศ.ก!ตต!คณ ดร.บวรศกด! C อ
โร
วรรณโร

3 ช.ม. 58 นาท-

อภ!ชาต! ภ@/พลบ

8 ช.ม. 49 นาท-
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อภ!ชาต! ภ@/พลบ

ก!ตต! ภกด-วฒนกล และคณะ

31 ช.ม. 58 นาท-

ลาเฮย', ท!ม และเจนก!นส' เจอร'
ร-บ- / วรรธนา วงษ'ฉตร
แดน บราวน' / อรด- สวรรณ
โกมล
ย-น บTอทเวลล' / ดร.ลมล รตตา
กร
จ!นตนา ป!9นเฉล-ยว
โกวเล#ง / น.นพรตน'
แก#วเก#า
สรศกด! C สบงกช
พลตร-หลวงว!จ!ตรวาทการ
ซ-.เอส.ล@อ!ส / สมนา บณยะรต
เวช
นายแพทย'ประเวศ วะส-

10 ช.ม. 38 นาท-

จตพล ชมภ@น!ช
เรองเดช จนทรศ-ร-

2 ช.ม. 51นาท5 ช.ม.36 นาท-

20 ช.ม. 53 นาท4 ช.ม. 35 นาท3 ช.ม. 28 นาท9 ช.ม. 26 นาท13 ช.ม.28 นาท8 ช.ม.2 นาท7 ช.ม.2 นาท5 ช.ม. 8 นาท1 ช.ม. 20 นาท-
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
2 ช.ม. 49 นาท3 ช.ม. 1 นาท21 ช.ม.30 นาท-

ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 0720
D 0721
D 0722

ดงตฤณ
ดงตฤณ
สถาบนพระปกเกล#า

ดงตฤณ
ดงตฤณ
สถาบนพระปกเกล#า

บร!ษท เว!ร'คพอยท' พบล!ชช!9ง
จ8ากด
พอล อด!เรก / ว!ภาดา ก!ตต!โก
ว!ทย'
จ!นตว-ร' ว!วธน'
ว!ตอเร-ย ไวท'เฮร!ท' / วชร!นทร'
อมพนธ'
โสภาค สวรรณ
กนกเรขา
ขบวนการล@กนกฮ@ก
ว!ส!ษฐ' เดชกญชร
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
นายแพทย'ประเวศ วะส-

บร!ษท เว!ร'คพอยท' พบล!ชช!9ง
จ8ากด
พอล อด!เรก / ว!ภาดา ก!ตต!โก
ว!ทย'
จ!นตว-ร' ว!วธน'
ว!ตอเร-ย ไวท'เฮร!ท' / วชร!นทร'
อมพนธ'
โสภาค สวรรณ
กนกเรขา
ขบวนการล@กนกฮ@ก
ว!ส!ษฐ' เดชกญชร
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
นายแพทย'ประเวศ วะส-

2 ช.ม. 47 นาท-

Cliff McNish / จาตน!น
เสถ-ยร พนธรงษพลาด!ศย ส!ทธ!ธญก!จ
นายแพทย'ว!บ@ล ว!จ!ตรวาทการ
ส.พลายน#อย
ส.พลายน#อย
ผศ.ดร.บงอร ป!ยะพนธ'

8 ช.ม.20 นาท9 ช.ม.51 นาท2 ช.ม. 26นาท13 ช.ม.56 นาท12 ช.ม.24นาท11 ช.ม.59 นาท16 ช.ม.59นาท-

D 0723

เตร-ยมเสบ-ยงไว#เล-7ยงตว เล/ม 3
เตร-ยมเสบ-ยงไว#เล-7ยงตว เล/ม 4
เอกสารประกอบการศbกษา หลกส@ตร
การบร!หารงานภาครฐ และกฎหมาย
มหาชน หมวดท-9 1 ความร@#พ7นฐาน
เก-9ยวกบการ บร!หารงานภาครฐใน
ระบอบประชาธ!ปไตย
รวยด#วยข-7

D 0724

แม/โขง

D 0725
D 0726

ภ@ตพระจนทร'
แม/มดในปล/องไฟ

D 0727
D 0728
D 0729
D 0730
D 0731
D 0732

ฟ#าจรดทราย
แรงรก
เอาของก@คนมา
แม/ลาวเลอด
สรป MC 130 การพ@ดเบ7องต#น
การพฒนามนษย'แนวใหม/ เพ9อ
อนาคตท-9ย9งยน
ศbกสามพ!ภพ
Cliff McNish / จาตน!น
ความพ!นาศของโตเก-ยว
เสถ-ยร พนธรงษสมเดจพระปฐมบรมชนกนาถ
พลาด!ศย ส!ทธ!ธญก!จ
แผ/นด!นพระจอมเกล#าฯ
นายแพทย'ว!บ@ล ว!จ!ตรวาทการ
ชาวต/างชาต!ในประวต!ศาสตร'ไทย ส.พลายน#อย
เกรดโบราณคด-ประวต!ศาสตร'ไทย ส.พลายน#อย
ประวต!ศาสตร'ไทย การปกครอง
ผศ.ดร.บงอร ป!ยะพนธ'
สงคม เศรษฐก!จ และความสมพนธ'กบ
ต/างประเทศก/อนสมยสโขทย จนถbง
พ.ศ. 2475
อวสานสมบ@รณาญาส!ทธ!ราชย'ใน
เบนจาม!น เอ.บทสน / กาญจนสยาม
อยธยาประวต!ศาสตร'และการเมอง ชาญว!ทย' เกษตรศ!ร!
สงครามในประวต!ศาสตร'ไทย
พ!มาน แจ/มจรส
ประวต!ศาสตร'ไทยสมยโบราณถbงกรง ผศ.มาตยา อ!งคนารถ
รตนโกส!นทร'ตอนต#น

D 0733
D 0734
D 0735
D 0736
D 0737
D 0738
D 0739

D 0740
D 0741
D 0742
D 0743
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12 ช.ม.20 นาท21 ช.ม. 41นาท2 ช.ม. 50 นาท14 ช.ม. 3 นาท12 ช.ม.18นาท52 นาท17 ช.ม. 25นาท4 ช.ม. 2 นาท1 ช.ม. 15 นาท-

เบนจาม!น เอ.บทสน / กาญจน- 24 ช.ม.39 นาทชาญว!ทย' เกษตรศ!ร!
พ!มาน แจ/มจรส
ผศ.มาตยา อ!งคนารถ

15 ช.ม.11 นาท12 ช.ม.22 นาท10 ช.ม.27 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 0744
D 0745
D 0746

สงข' พฒโนทย
ท. กล#วยไม# ณ อยธยา
ธรรมทาส พาน!ช

สงข' พฒโนทย
ท. กล#วยไม# ณ อยธยา
ธรรมทาส พาน!ช

D 0747
D 0748
D 0749

D 0750
D 0751
D 0752
D 0753
D 0754
(1/5)
D 0754
(2/5)
D 0754
(3/5)
D 0754
(4/5)
D 0754
(5/5)
D 0755

พระเจ#าปราสาททอง
หลกเมองกรงรตนโกส!นทร'
พนม ทวาราวด- ศร-ว!ชย สาม
อาณาจกรไทยโบราณ(ไศเลนทร')
ต#นรตนโกส!นทร'

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
14 ช.ม.45นาท1 ช.ม. 7 นาท9 ช.ม. 19นาท-

นายแพทย'ว!บ@ลย' ว!จ!ตรวาทการ นายแพทย'ว!บ@ลย' ว!จ!ตรวาทการ 6 ช.ม. 3 นาท-

ประวต!ศาสตร'ไทยสมยใหม/ เล/ม 1 รศ.พรภ!รมณ' เช-ยงก@ล
จดหมายเหตพระบาทสมเดจพระ
สถาบนพระปกเกล#า
ปกเกล#าเจ#าอย@/หว เสดจเล-ยบ มณฑล
ฝา/ ยเหนอ และนครเช-ยงใหม/ พ.ศ.
2469
สงครามโลกคร7งท-9 2 ขนศbก
เอ.เจ.พ- เทย'เลอร' / ปร-ชา ศร-วา
ลย
ควบบนว!กฤต!ช-ว!ตบนหลงอาน
โชค บ@ลกล
ภาษาไทยเพ9อการส9อสารและสบค#น รศ วรมล เหร-ยญสวรรณ และ
คณะมหาราชภฎสวนดส!ต.
เพลงบรรเลง จ8ารส เศวตาภรณ'
จ8ารส เศวตาภรณ'
บปผาพญายม เล/ม 1
ว. ณ เมองลง

รศ.พรภ!รมณ' เช-ยงก@ล
สถาบนพระปกเกล#า

บปผาพญายม เล/ม 2

ว. ณ เมองลง

ว. ณ เมองลง

4 ช.ม. 52 นาท-

บปผาพญายม เล/ม 3

ว. ณ เมองลง

ว. ณ เมองลง

5 ช.ม. 6 นาท-

บปผาพญายม เล/ม 4

ว. ณ เมองลง

ว. ณ เมองลง

5 ช.ม.32 นาท-

บปผาพญายม เล/ม 5

ว. ณ เมองลง

ว. ณ เมองลง

หนงสอเพลงปรารถนา

คณพ/อยอห'น บปต!ส พงศ'เทพ
ประมวลพร#อม
ว. ว!น!จฉยกล
มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต

คณพ/อยอห'น บปต!ส พงศ'เทพ 10 ช.ม. 41 นาทประมวลพร#อม
ว. ว!น!จฉยกล
11 ช.ม. 40 นาทมหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต 11 ช.ม. 50 นาท-

D 0756
D 0757

ละครคน
ช-ว!ตกบส!9งแวดล#อม

D 0758
D 0759
D 0760

คม เสธ แดง ภาค 1
หลกธรรมตามรอยพระยคลบาท
ซ!กซ'เซนต' ตอนผ@#รอดช-ว!ต

D 0761
(1/2)

กรรมพยากรณ' ตอนเลอกเก!ดใหม/

เอ.เจ.พ- เทย'เลอร' / ปร-ชา ศร-วา 3 ช.ม 55 นาทลย
โชค บ@ลกล
3 ช.ม.18 นาทรศ วรมล เหร-ยญสวรรณ และ 11 ช.ม.16นาทคณะมหาราชภฎสวนดส!ต.
จ8ารส เศวตาภรณ'
2 ช.ม.37 นาทว. ณ เมองลง
5 ช.ม. 3 นาท-

พลตร-ขตต!ยะ สวสด!ผล
พลตร-ขตต!ยะ สวสด!ผล
ดร.สเมธ ตนต!เวชกล
ดร.สเมธ ตนต!เวชกล
เดว!ด เบนจาม!น / ไอร!น ขนธชว เดว!ด เบนจาม!น / ไอร!น ขนธ
นะ
ชวนะ
ดงตฤณ
ดงตฤณ
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14 ช.ม.47 นาท2 ช.ม. 56นาท-

3 ช.ม. 55 นาท1 ช.ม. 25 นาท2 ช.ม. 52 นาท10 ช.ม.35 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 0761
(2/2)
D 0762

ดงตฤณ

ดงตฤณ

D 0763
D 0764
D 0765
D 0766
D 0767

D 0768
D 0769
D 0770

D 0771
D 0772
D 0773
D 0774

D 0775
D 0776
D 0777
(1/2)
D 0777
(2/2)
D 0778
D 0779
D 0780

กรรมพยากรณ' ตอนเลอกเก!ดใหม/
คด-ฆาตกรรมโรเจอร' แอกครอยด'

อกาธา คร!สต-7 / จ!ตต!มา อมร
ทศน'
ของขวญวนวาน
ว.ว!น!จฉยกล
เทวตา
หม/อมหลวงกลรตน' เทวกล
เบ7องหลงการปฏ!วต! 2475
กหลาบ สายประด!ษฐ'
การเล-7ยงไก/เน7อและไก/ไข/
วลลภ คงเพ!9มพ@น
กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบญญต! สาขาว!ชาน!ต!ศาสตร'
ท9วไป (หน/วยท-9 8-15)
มหาว!ทยาลยสโขทยธรรมาธ!
ราช
เพ-ยงความเคล9อนไหว
เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'
อ8านาจหน#าท-9ของรฐสภา
ส8านกงานเลขาธ!การสภาผ@#แทน
ราษฏร
ข#อบงคบการประชมสภาผ@#แทน
ส8านกงานเลขาธ!การสภาผ@#แทน
ราษฏร พ.ศ.2544, ข#อบงคบ ว/าด#วย ราษฏร
ประมวลจร!ยธรรมของสมาช!กสภาผ@#
แทนราษฏร และ กรรมาธ!การ
พ.ศ.2542, ข#อบงคบการประชม
วฒ!สภา พ.ศ.2544 ข#อบงคบการ
ประชมรฐสภา พ.ศ.2544
ค@/มอนกส9งจ!ต นกสะกดจ!ต นกจ@งจ!ต บญเล!ศ สายสน!ท
โอบกอดจนทรา
เรองรอง ร/งรศมจากดอยยาวถbงภ@ผาจ!
จนทนา ฟองทะเล
พระราชด8ารสของในหลวงเก-9ยวกบคน ตาบอด และสปอร'ต ห#องสมดคน
ตาบอดแห/งชาต!
ยอดคน
ชย เรองศ!ลป'
เจาะอาช-พสร#างรายได#
อกษรา อ!งกมล
ค@/มอช-ว!ต ภาคกฎแห/งกรรม
ศภวรรณ พ!พฒพรรณวงศ' กร-น
ค@/มอช-ว!ต ภาคกฎแห/งกรรม

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
14 ช.ม.2 นาท-

อกาธา คร!สต-7 / จ!ตต!มา อมร
ทศน'
ว.ว!น!จฉยกล
หม/อมหลวงกลรตน' เทวกล
กหลาบ สายประด!ษฐ'
วลลภ คงเพ!9มพ@น
สาขาว!ชาน!ต!ศาสตร'
มหาว!ทยาลยสโขทยธรรมาธ!
ราช
เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'
ส8านกงานเลขาธ!การสภาผ@#แทน
ราษฏร
ส8านกงานเลขาธ!การสภาผ@#แทน
ราษฏร

8 ช.ม.34 นาท-

บญเล!ศ สายสน!ท
เรองรอง ร/งรศมจนทนา ฟองทะเล
-

3 ช.ม.3 นาท1 ช.ม.31 นาท6 ช.ม.41 นาท-

21 ช.ม.23 นาท6 ช.ม. 34 นาท4 ช.ม. 5 นาท5 ช9วโมง
22 ช.ม. 25 นาท-

2 ช.ม. 36 นาท47 นาท4 ช.ม.36 นาท-

ชย เรองศ!ลป'
5 ช.ม. 35 นาทอกษรา อ!งกมล
2 ช.ม.51 นาทศภวรรณ พ!พฒพรรณวงศ' กร-น 9 ช.ม.06 นาท-

ศภวรรณ พ!พฒพรรณวงศ' กร-น ศภวรรณ พ!พฒพรรณวงศ' กร-น 9 ช.ม.45 นาท-

อ#ยเส-9ยวป#อ (จ8านวน 4 แผ/น)
ก!มย#ง / น.นพรตน'
เจ#าหง!ญ
บ!นหลา สนกาลาค-รเดเปอโร : รกย!9งใหญ/จากใจดวงเลก เคท ด!คาม!ลโล/ งามพรรณ เวช
ชาช-วะ
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ก!มย#ง / น.นพรตน'
บ!นหลา สนกาลาค-ร3 ช.ม. 3 นาทเคท ด!คาม!ลโล/ งามพรรณ เวช 3 ช.ม. 39 นาทชาช-วะ
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D 0781

นกว!ทยาศาสตร'เอกของโลก

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
ฝา/ ยว!ชาการ ห#องสมดกลาง 09 ฝา/ ยว!ชาการ ห#องสมดกลาง 09 3 ช.ม.3 นาท-

D 0782
D 0783
D 0784
D 0785
D 0786
D 0787

ร/องรอยของความร@#สbก
อ!สรภาพความค!ด
ป!Yปป-7 ถงเท#ายาว
แรงดลใจ เล/ม 3
คยเฟ9องเร9องทอง
คลาสส!ก 3 ฉบบตามหาเพลงปลกใจ

ปราบดา หย/น
สภ!ญญา กลางณรงค'
แอสตร!ค ล!นด'เกรน
ธ-รภาพ โลห!ตกล
ว-ระ ธ-รภทร
ต/อพงษ' เศวตามร'

D 0788

พระราชบญญต!ประกอบรฐธรรมน@ญ ส8านกงานเลขาธ!การสภาผ@#แทน ส8านกงานเลขาธ!การสภาผ@#แทน
ราษฏร
ราษฏร
พระคณพ/อแม/
พระมหาบญหนา อโสโก (บ.บญ พระมหาบญหนา อโสโก
ธรรมมงคล)
(บ.บญธรรมมงคล)
ธรรมน@ญช-ว!ต พทธจร!ยธรรมเพ9อช-ว!ต พระพรหมคณาภรณ' (ป.อ. ปยต พระพรหมคณาภรณ' (ป.อ. ป
ท-9ด-งาม
โต)
ยตโต)
ระบบงานรฐสภา
ส8านกงานเลขาธ!การสภาผ@#แทน ส8านกงานเลขาธ!การสภาผ@#แทน
ราษฏร
ราษฏร
ฝbกเดกให#ฉลาดและเก/ง
Winifard Conkling / ภรณ- ภ@ร- Winifard Conkling / ภรณ- ภ@รส!ทธ! C
ส!ทธ! C
ประวต!ศาสตร'ความสมพนธ'ระหว/าง ศ.ดร.ป!ยนาถ บนนาค
ศ.ดร.ป!ยนาถ บนนาค
ประเทศ ช7นมธยมศbกษาตอนต#น
จอมโจร จอมใจ ( 3 แผ/น )
โกวเล#ง / ว.ณ เมองลง
โกวเล#ง / ว.ณ เมองลง
โศกนาฏกรรมสยาม : การพฒนาและ สรนช พรหมศ!ลา : แปล
สรนช พรหมศ!ลา : แปล
การแตกสลายของ สงคมไทยสมย
ใหม/
เส-ยงนกจากพราก
กฤษณา อโศกส!น
กฤษณา อโศกส!น
มหาสต!ปฎฐานส@ตร ( 2 แผ/น)
ดงตฤณ
ดงตฤณ
แฮร'ร-9 พอตเตอร'กบเจ#าชายเลอดผสม เจ.เค โรว'ล!9ง / สมาลเจ.เค โรว'ล!9ง / สมาล( 2 แผ/น)
เตร-ยมเสบ-ยงไว#เล-7ยงตว
ดงตฤณ
ดงตฤณ
สาปคฤหาสน'
โสภ- พรรณราย
โสภ- พรรณราย
รกด#วยเลอด
เดว!ด เก-ยร'
เดว!ด เก-ยร'
เข-ยนแผ/นด!น
เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'
เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'
กรณ-พ!พาทระหว/างไทยกบอ!นโดจ-น นายหนหวย
นายหนหวย
ฝร9งเศส พ.ศ.2483 – 2484
ข#อสอบนวดมาตรฐานแผนไทย ระดบ ไม/ระบ
ไม/ระบ
1 ชด ก.

ทะเบยน ชอเรอง

D 0789
D 0790
D 0791
D 0792
D 0793
D 0794
D 0795

D 0797
D 0798
D 0799
D 0800
D 0801
D 0802
D 0803
D 0804
D 0805

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

ปราบดา หย/น
สภ!ญญา กลางณรงค'
แอสตร!ค ล!นด'เกรน
ธ-รภาพ โลห!ตกล
ว-ระ ธ-รภทร
ต/อพงษ' เศวตามร'
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33 นาท4 ช.ม.21นาท2 ช.ม.48 นาท1 ช.ม.21 นาท3 ช.ม.33 นาท6 ช.ม.34 นาท4 ช.ม.36 นาท4 ช.ม.36 นาท3 ช.ม. 20 นาท3 ช.ม. 35 นาท3 ช.ม. 50 นาท5 ช.ม. 18 นาท41 ช.ม. 72 นาท15 ช.ม. 59 นาท-

10 ช.ม.42 นาท17 ช.ม. 86 นาท18 ช.ม. 99 นาท3 ช.ม. 13 นาท6 ช.ม. 2 นาท4 ช.ม 52 นาท7 ช.ม. 40 นาท5 ช.ม. 52 นาท36 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง
D 0806

ศาสนาแบ/งแยกมนษย'

D 0807
D 0808

ด9งดวงหฤทย
ท8าอย/างไรจะหายโกรธ

D 0809

ทนช-ว!ต

D 0810

ขดโคตรย!วไซออนน!สต' ขบวนการ
ท8าลายล#างอ!สลาม
เงาล/ามรณะ

D 0811
D 0812
D 0813

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
จ.กฤษณม@รต! / ชยมงคล วรพน จ.กฤษณม@รต! / ชยมงคล วรพน 1 ช.ม.57 นาทพงศ'
พงศ'
ลกษณาวดลกษณาวด9 ช.ม. 42 นาทพระธรรมป!ฏก (ปอ.ประยต ประ พระธรรมป!ฏก (ปอ.ประยต 1 ช.ม.34 นาทยตโต)
ประยตโต)
แพทย'หญ!ง คณหญ!งพรท!พย' โร แพทย'หญ!ง คณหญ!งพรท!พย' 3 ช.ม. 36 นาทจนสนนท'
โรจนสนนท'
ม!สบาฮลอ!สลาม ฟาร@ก- /
ม!สบาฮลอ!สลาม ฟาร@ก- /
8 ช.ม. 42 นาทดร.ก!ตต!มา
ดร.ก!ตต!มา
จอห'น กร!ชแฮม / วล-พร หวงซ9อ จอห'น กร!ชแฮม / วล-พร หวง 12 ช.ม.28 นาทกล
ซ9อกล
ศ!ร!โชค โสภา
ศ!ร!โชค โสภา
3 ช.ม. 31 นาทกตญญ@ ประยกต'ศ!ลป'
กตญญ@ ประยกต'ศ!ลป'
2 ช.ม. 51 นาทผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 0816
D 0817
D 0818
D 0819
D 0820

จบตา คนโกงชาต!
วนคล9นสงหาร : บนทbกหายนภย
9
ชายฝงอนดามน
สbนาม!อนดามน มหนตภยชอกโลก จ!ตตรตน' เมองน!เวศน'
สญญาณหายนะ ทางเลอกในศตวรรษ แกร-9 การ'ดเนอร', ไบรอน ฮลเวล
ท-9 21
/ อรวรรณ ล@หเจร!ญ
ทางเสอผ/าน
พนมเท-ยน
ไพรอ8าพราง
มาลา ค8าจนทร'
เจาะเวลาหาจ!tนซ- ( 8 แผ/น)
หวงอ-7 / น.นพรตน'
ค#มผาค8า
น!ดา
การใช#อ8านาจเปนธรรมชาต!ของมนษย' ประมวล รจนเสร-

จ!ตตรตน' เมองน!เวศน'
2 ช.ม. 03 นาทแกร-9 การ'ดเนอร', ไบรอน ฮลเวล 4 ช.ม. 07 นาท/ อรวรรณ ล@หเจร!ญ
พนมเท-ยน
8 ช.ม. 44 นาทมาลา ค8าจนทร'
18 ช.ม.23 นาทหวงอ-7 / น.นพรตน'
90 ช.ม.02นาทน!ดา
9 ช.ม.03 นาทประมวล รจนเสร3 ช.ม. 56 นาท-

D 0821
(1/3)

กฎหมายว/าด#วยทรพย'ส!น (property ฝา/ ยว!ชาการ มหาว!ทยาลย
Law) แผ/นท-9 1 ( หน/วยท-9 1-3 )
สโขทย ธรรมาธ!ราช

ฝา/ ยว!ชาการ มหาว!ทยาลย
สโขทย ธรรมาธ!ราช

13 ช.ม.59 นาท-

D 0821
(2/3)

กฎหมายว/าด#วยทรพย'ส!น (Property ฝา/ ยว!ชาการ มหาว!ทยาลย
Law) แผ/นท-9 2 ( หน/วยท-9 4-7 )
สโขทย ธรรมาธ!ราช

ฝา/ ยว!ชาการ มหาว!ทยาลย
สโขทย ธรรมาธ!ราช

16 ช.ม.51นาท-

D 0821
(3/3)

กฎหมายว/าด#วยทรพย'ส!น (Property ฝา/ ยว!ชาการมหาว!ทยาลย
Law) แผ/นท-9 3 ( หน/วยท-9 7-8 )
สโขทย ธรรมาธ!ราช

ฝา/ ยว!ชาการมหาว!ทยาลย
สโขทย ธรรมาธ!ราช

11 ช.ม.32 นาท-

D 0822

ค@/มอว!ธ-ทดสอบมาตรฐานฝ-มอแรงงาน มาตรฐานฝ-มอแรงงานแห/งชาต! มาตรฐานฝ-มอแรงงานแห/งชาต! 43 นาทแห/งชาต! การนวดไทย ระดบ 1 (ข#อส
อบนวดไทย ระดบ 1)

D 0823

ล!ล!ตน!ทราชาคร!ต

D 0814
D 0815

พระบาทสมเดจพระจลจอมเกล#า พระบาทสมเดจพระ
เจ#าอย@/หว
จลจอมเกล#าเจ#าอย@/หว
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง

ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 0824
(1/2)
D 0824
(1/2)
D 0825
D 0826
D 0827

จ!ตต! ต!งศภท!ย' และคณะ

จ!ตต! ต!งศภท!ย' และคณะ

จ!ตต! ต!งศภท!ย' และคณะ

จ!ตต! ต!งศภท!ย' และคณะ

22 ช.ม.19 นาท-

องคาร กลยาณพงศ'
มานพ แก#วสน!ท
ดร.ว!ษณ เครองาม

องคาร กลยาณพงศ'
มานพ แก#วสน!ท
ดร.ว!ษณ เครองาม

2 ช.ม. 19 นาท2 ช.ม.29 นาท29 ช.ม.05 นาท-

ผศ.สพจน' สโรจน' และคณะ
มหาว!ทยาลยสโขทยธรรมาธ!
ราช
ศร-ฟ#า ลดาวลย'
แพทย'หญ!งเบญจพร ปญญายง

ผศ.สพจน' สโรจน' และคณะ 22 ช.ม.1 นาทมหาว!ทยาลยสโขทยธรรมาธ!
ราช
ศร-ฟ#า ลดาวลย'
10 ช.ม.52 นาทแพทย'หญ!งเบญจพร ปญญายง 3 ช.ม. 01 นาท-

D 0828

เอกสารการสอนชดว!ชา กฎหมาย
แพ/ง 2 : หน-7 ละเม!ด (หน/วยท-9 1-6)
เอกสารการสอนชดว!ชา กฎหมาย
แพ/ง 2 : หน-7 ละเม!ด (หน/วยท-9 7-15)
ปณ!ธานกวเพ9อนบ#าน เพ9อนรก
กฎหมายมหาชน (Public Law)
(จ8านวน 2 แผ/น) (หน/วยท-9 1-7)
กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบญญต!
ท9วไป (หน/วยท-9 1-7)

D 0829
D 0830

ตTกตามนษย'
เข#าใจเจ#าตวย/ง

D 0831

ท-9น-9คอประเทศไทย

D 0832
D 0833
D 0834
D 0835
D 0836
D 0837
D 0838
D 0839
D 0840
D 0841
D 0842
D 0843
D 0844

พระเทพด!ลก (ระแบบ จ!ต
ญาโณ)
ประชมค8าพากย'รามเก-ยรต! C เล/ม 1 กรมศ!ลปากร
อวดอตร!มนสธรรมท-9ม-ในตน (จ8านวน ศภวรรณ พ.พรรณวงศ' กร-น
2 แผ/น)
พลอยพราวแสง
กฤษณา อโศกส!น
เสภาเฉล!มพระเก-ยรต!สมเดจพระสร! อไรวรรณ เนาวรจ!
โยทย
นรกส9งฆ/า
เจมส' แฮคล-9ย' เชส
พระจนทร'กระดาษ
โจ เดว!ด บราวน'
บนไดเมฆ
กฤษณา อโศกส!น
ช-ว!ตและงาน 30 ผ@#น8าคนส8าคญของ ทว-ป วรด!ลก
โลก
VB.NET ฉบบโปรแกรมเมอร'
จ8าลอง คร@อตสาหะ
(จ8านวน 2 แผ/น)
ว!ธ-การใช#เคร9องอ/านหนงสอเส-ยงระบบ เดซ- Plextalk ร/น TK 200
ว!ธ-การใช#เคร9องอ/านหนงสอเส-ยงระบบ เดซ- Plextalk ร/น TK 300
กฎหมายแพ/ง 1 บทบญญต!ท9วไป อ.สร-รตน' ประจนปจจนbก และ
(หน/วยท-9 9 – 15)
รศ.ป!ยะนช โปตะวณ!ช
รายช9อหนงสอเส-ยง Daisy ชน!ด Ncc ห#องสมดคนตาบอดแห/งชาต!
Only ( D.0001 – D 1116)
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พระเทพด!ลก (ระแบบ จ!ต
ญาโณ)
กรมศ!ลปากร
ศภวรรณ พ.พรรณวงศ' กร-น

3 ช.ม. 13 นาท-

กฤษณา อโศกส!น
อไรวรรณ เนาวรจ!

8 ช.ม.33 นาท2 ช.ม. 45 นาท-

เจมส' แฮคล-9ย' เชส
โจ เดว!ด บราวน'
กฤษณา อโศกส!น
ทว-ป วรด!ลก

5 ช.ม. 22 นาท12 ช9วโมง
12 ช9วโมง
9 ช.ม.30 นาท-

จ8าลอง คร@อตสาหะ

22 ช.ม.18 นาท-

-

-

-

-

6 ช.ม. 13 นาท22 ช.ม.18นาท-

อ.สร-รตน' ประจนปจจนbก และ 20 ช.ม.37 นาทรศ.ป!ยะนช โปตะวณ!ช
ห#องสมดคนตาบอดแห/งชาต! 2 ช.ม. 17 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง
D 0845

D 0846
D 0847
D 0848
D 0849
D 0850
D 0851
D 0852
D 0853
D 0854
D 0855
D 0856
D 0857

D 0858
D 0859
D 0860
D 0861
(1/4)
D 0861
(2/4)
D 0861
(3/4)
D 0861
(4/4)
D 0862
D 0863
D 0864
D 0865

หลวงป@ช/ อบ ฐานสโม : วดปา/ สมมาน
สรณ' อ8าเภอ วงสะพง จงหวดเลย (จ8า
นวน 2 แผ/น)
วรรณกรรมสมยอยธยา เล/ม 2
(จ8านวน 3 แผ/น)
พลงท7งหก
ว!ชาพลงจ!ตใต#ส8านbก
ช-7ค
บรดเล/ย' : เดกเกเรหลงห#องเร-ยน

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

รศ.ดร.ปฐม และรศ. ภทรา น!คม รศ.ดร.ปฐม และรศ. ภทรา
นนท'
น!คมนนท'
กรมศ!ลปากร

อนตตา
อ.บญเล!ศ สายสน!ท
ประภสสร เสว!กล
หลยส' ซาชาร- / ฤทยรช จนทร'
เพญ
แรงดลใจ เล/ม 3
ธ-รภาพ โลห!ตกล
โอวาทส-9ของท/านเหล-9ยวฝาน
ธรรมสภา
ต8าราพรหมชาต! ฉบบปรบปรงใหม/ พ!ศมย ช8านาญค!ด
จะพฒนาคนได#อย/างไร
พระธรรมป!ฏก (ประยต ประยต
โต)
น!ทานสองพ-9น#อง (ชดส-แดง)
มาร'แชล' เอมเม/
พ!ณมรณะ
มนสส!การ
ศตวรรษแห/งความหวง : ขบวนการ พ!ภพ ธงไชย
ประชาชนในศตวรรษ ใหม/กบ
ทางออกจากโลกาภ!วฒน'
ชา เลอกชาด9ม ซ7อชาเปน
Koa Joseph S.G. / เกา เฮง
อย@/อย/างไร ไม/กลวเอดส'
นร!นทร' กร!นชย
ว!ทยาศาสตร'ในแฮร'ร-9พอตเตอร'
Roger Highfield / อกฤษฏ'
ม9นคง
แดจงกbม จอมนางแห/งวงหลวง เล/ม 1 Yu Min-Ju /ไพบ@ลย' ป-ตะเสน

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
16 ช.ม. 41 นาท-

กรมศ!ลปากร

32 ช.ม.18นาท-

อนตตา
อ.บญเล!ศ สายสน!ท
ประภสสร เสว!กล
หลยส' ซาชาร- / ฤทยรช จนทร'
เพญ
ธ-รภาพ โลห!ตกล
ธรรมสภา
พ!ศมย ช8านาญค!ด
พระธรรมป!ฏก (ประยต ประยต
โต)
มาร'แชล' เอมเม/
มนสส!การ
พ!ภพ ธงไชย

3 ช.ม. 21 นาท2 ช.ม. 28 นาท12 ช.ม. 2 นาท4 ช.ม. 2 นาท-

Koa Joseph S.G. / เกา เฮง
นร!นทร' กร!นชย
Roger Highfield / อกฤษฏ'
ม9นคง
Yu Min-Ju /ไพบ@ลย' ป-ตะเสน

3 ช.ม. 19 นาท1 ช.ม. 34 นาท16 ช.ม. 28 นาท-

4 ช.ม. 55 นาท3 ช.ม. 32 นาท15 ช.ม. 10 นาท1 ช.ม. 50 นาท4 ช.ม. 6 นาท8 ช.ม. 2 นาท2 ช.ม. 10 นาท-

6 ช.ม.10 นาท-

แดจงกbม จอมนางแห/งวงหลวง เล/ม 2 Yu Min-Ju / ไพบ@ลย' ป-ตะเสน Yu Min-Ju / ไพบ@ลย' ป-ตะเสน 6 ช.ม. 01 นาทแดจงกbม จอมนางแห/งวงหลวง เล/ม 3 Yu Min-Ju / ไพบ@ลย' ป-ตะเสน Yu Min-Ju / ไพบ@ลย' ป-ตะเสน
แดจงกbม จอมนางแห/งวงหลวง เล/ม 4 Yu Min-Ju / ไพบ@ลย' ป-ตะเสน Yu Min-Ju / ไพบ@ลย' ป-ตะเสน 5 ช.ม. 13 นาทรฐบรษท-9โลกไม/เคยลม
สนทร บญประส!ทธ! Cพร
ห#วงมหรรณพ
ม.ร.ว.คbกฤทธ! C ปราโมช
ประวต!ศาสตร' ช7นมธยมศbกษาป-ท-9 5 รศ.ณรงค' พ/วงพ!ศ และคณะ

สนทร บญประส!ทธ! Cพร
ม.ร.ว.คbกฤทธ! C ปราโมช
รศ.ณรงค' พ/วงพ!ศ และคณะ

6 ช9วโมง
3 ช.ม. 59 นาท10 ช.ม.38 นาท-

เล-7ยงล@กให#เปนคนเก/ง

ตวห@ฮย / รตต!ยา

5 ช.ม. 4 นาท-

ตวห@ฮย / รตต!ยา
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
ร@#ทนทกษ!ณ 2
ดร.เจ!มศกด! C ป!9นทองและคณะ ดร.เจ!มศกด! C ป!9นทองและคณะ 14 ช.ม. 3 นาทเตร-ยมเสบ-ยงไว#เล-7ยงตว เล/ม 6
ดงตฤณ
ดงตฤณ
3 ช.ม.36 นาทหวใจนกรบ
พระบาทสมเดจพระมงกฏเกล#า พระบาทสมเดจพระมงกฏเกล#า 2 ช.ม. 50 นาทเจ#าอย@/หว
เจ#าอย@/หว
กาแฟ ชงให#เปน ด9มให#อร/อย
Joseph S.G.
Joseph S.G.
2 ช.ม. 24 นาทม-ช-ว!ตท-9ค!ดไม/ถbง
ดงตฤณ
ดงตฤณ
6 ช.ม. 13 นาทห!โตปเทศ
เสฐ-ยรโกเศศ – นาคะประท-ป เสฐ-ยรโกเศศ – นาคะประท-ป 6 ช.ม. 47 นาทสงคมไทยกบการพฒนาคณภาพช-ว!ต คร@ชด แสงแก#ว
คร@ชด แสงแก#ว
1 ช.ม. 10 นาทคนพ!การและผ@#ด#อย โอกาสจากบท
เร-ยนส@/ความคาดหวง
ล!ล!ตตะเลงพ/าย
สมเดจพระมหาสมณเจ#า กรม สมเดจพระมหาสมณเจ#า กรม 10 ช.ม.58 นาทพระปรมานช!ตช!โนรส
พระปรมานช!ตช!โนรส
ก8าเน!ดในยามพระเจ#าหลบไหล : เส#น ช@เก-ยรต! ฉาไธสง
ช@เก-ยรต! ฉาไธสง
8 ช.ม. 58 นาททางและว!ถ-ของ หงา คาราวาน
ต8านานม-ช-ว!ต
ปาฏ!หาร!ย'รกต/างภพ
มาร'ค เลอว- / อธ!ชา
มาร'ค เลอว- / อธ!ชา
7 ช.ม. 22 นาทค8าถวายพระพรจากพระประมข 25 9 นาทประเทศ และพระราชด8ารสพระบาท
สมเดจพระเจ#าอย@/หว ในงานถวาย
เล-7ยงพระกระยาหารค89า
ต#นน87า ภ@ผา และปา/ ทราย
สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ 5 ช.ม.28 นาทสยามบรมราชกมารสยามบรมราชกมารพลงแฝงเร#นมหศจรรย'
ส!ทธา เชตวน
ส!ทธา เชตวน
19 ช.ม.16 นาทอาร'ท!ม!ส ฟาวล'
อ-ออยน' โคลเฟอร'/ ชมนารถ อ-ออยน' โคลเฟอร'/ ชมนารถ 6 ช.ม. 45 นาทค@/มอจ!ตอาสา
อร!สา พ!ส!ฐโสธรานนท' และคณะ อร!สา พ!ส!ฐโสธรานนท' และ 4 ช.ม 49 นาทคณะ
ผาโลห!ต ( 2 แผ/น )
ว.ณ เมองลง
ว.ณ เมองลง
29 ช.ม. 25 นาทธรรมะเอกเขนก
ขวญ เพ-ยงหทย
ขวญ เพ-ยงหทย
7 ช.ม. 27 นาทค-ตกว- : ปรชญาเมธ-แห/งภาษาสากล ไพบ@ลย' ก!จสวสด! C
ไพบ@ลย' ก!จสวสด! C
18 ช.ม.02 นาทพทธทาส – พทธธรรม
พ!ทยา ว/องกล
พ!ทยา ว/องกล
6 ช.ม. 35 นาทย@โทเป-ย
เซอร'โทมส มอร' / สมบต! จน เซอร'โทมส มอร' / สมบต! จน 5 ช.ม. 46 นาททวงศ'
ทวงศ'
ในบ/วงมนตรา
ป!ยะพร ศกด! Cเกษม
ป!ยะพร ศกด! Cเกษม
14 ช.ม.47 นาทร@#อย/างไทย
ผศ.ว-ระ รกความสข
ผศ.ว-ระ รกความสข
2 ช.ม. 15 นาทอาชากบเดกชาย
ซ-.เอส.ล@อ!ส / สมนา บณยะรต ซ-.เอส.ล@อ!ส / สมนา บณยะรต 5 ช.ม. 38 นาทเวช
เวช

ทะเบยน ชอเรอง
D 0866
D 0867
D 0868
D 0869
D 0870
D 0871
D 0872

D 0873
D 0874

D 0875
D 0876

D 0877
D 0878
D 0879
D 0880
D 0881
D 0882
D 0883
D 0884
D 0885
D 0886
D 0887
D 0888

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง
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D 0895

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
เจ#าชายแคสเป-7ยน
ซ-.เอส ล@อ!ส / สมนา บณยะรต ซ-.เอส ล@อ!ส / สมนา บณยะรต 5 ช.ม. 13 นาทเวช
เวช
ล8าน8าต/างภพ
จฑารตน' ก!ตต!ก#องนภา
จฑารตน' ก!ตต!ก#องนภา
9 ช.ม. 5 นาทกรแก#ว วงตะเค-ยน
โชต! ศร-สวรรณ
โชต! ศร-สวรรณ
5 ช.ม. 59 นาทก ข ค คลาสส!ก ฉบบ ABC
ต/อพงษ' เศวตามร'
ต/อพงษ' เศวตามร'
9 ช.ม. 26 นาทเพ9อนแก#วค8ากาพย'
ศ!วกานต' ปทมส@ต!
ศ!วกานต' ปทมส@ต!
5 ช.ม. 15 นาทหมายเลขโทรศพท'การเคหะแห/งชาต! กล/มบร!หารจดการเครอข/าย กล/มบร!หารจดการเครอข/าย 2 ช.ม. 51 นาทป- 2549
ส9อสาร
ส9อสาร
เศรษฐศาสตร' ช7นมธยมศbกษาป-ท-9 4-6 ผศ.สนต!พจน' กลบดผศ.สนต!พจน' กลบด11 ช.ม. 16 นาท-

D 0896

ปา/ ดงพงพ- ตอนโมวกล-

D 0897

The Mystery of the Eye and the
Shdow of Blindness
ผ@#ดค@/มอว!ธ-การทดสอบมาตรฐานฝ-มอ
แรงงานแห/งชาต! ระดบ 1 หมวด ข
และหมวด ค (สาขาการแพทย'แผน
ไทย)
หวใจทอง
แกะรอยรก
ขมทรพย'โซโลมอน

ทะเบยน ชอเรอง
D 0889
D 0890
D 0891
D 0892
D 0893
D 0894

D 0898
D 0899

D 0900
D 0901
D 0902
D 0903
D 0904
D 0905
D 0906
(1/4)
D 0906
(2/4)
D 0906
(3/4)
D 0906
(4/4)

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

กรมว!ชาการ กระทรวง
ศbกษาธ!การ
Michalko,Rodney Leonard

กรมว!ชาการ กระทรวง
ศbกษาธ!การ
Michalko,Rodney Leonard

7 ช.ม. 08 นาท10 ช.ม. 35 นาท-

ดอกไม#สด
ดอกไม#สด
11 ช.ม.56 นาทมาตรฐานฝ-มอแรงงานแห/งชาต! มาตรฐานฝ-มอแรงงานแห/งชาต! 1 ช.ม. 15 นาท-

ม.ล.ป!9น มาลากล
ม.ล.ป!9น มาลากล
ก!9งฉตร
ก!9งฉตร
เฮนร-9 ไรเดอร' แฮกการ'ด /
เฮนร-9 ไรเดอร' แฮกการ'ด /
ไพโรจน' พนธมจ!นดา
ไพโรจน' พนธมจ!นดา
ไฮด-7
โยฮานนา สป-ร- / วนเพญ บลกช โยฮานนา สป-ร- / วนเพญ บล
สถ!ตย'
กชสถ!ตย'
ปก!ณกะความห/วงใย จากใจห#องสมด รวบรวมจากวารสาร
รวบรวมจากวารสาร
คร7งท-9 1
ค@/มอต7งครรภ'และเตร-ยมคลอด ( 2 รศ.นพ.สวชย อ!นทรประเสร!ฐ รศ.นพ.สวชย อ!นทรประเสร!ฐ
แผ/น )
นกส@#ผ@#พ!ช!ต เล/ม 1
โก#วเล#ง / ว.ณ เมองลง
โก#วเล#ง / ว.ณ เมองลง

1 ช.ม. 53 นาท12 ช.ม.33 นาท10 ช.ม. 13 นาท-

นกส@#ผ@#พ!ช!ต เล/ม 2

โก#วเล#ง / ว.ณ เมองลง

โก#วเล#ง / ว.ณ เมองลง

10 ช.ม. 10 นาท-

นกส@#ผ@#พ!ช!ต เล/ม 3

โก#วเล#ง / ว.ณ เมองลง

โก#วเล#ง / ว.ณ เมองลง

10 ช.ม. 22 นาท-

นกส@#ผ@#พ!ช!ต เล/ม 4

โก#วเล#ง / ว.ณ เมองลง

โก#วเล#ง / ว.ณ เมองลง

9 ช.ม. 24 นาท-
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7 ช.ม. 3 นาท34 นาท16 ช.ม. 4 นาท12 ช.ม. 51 นาท-
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
อ!สรภาพเก!ดขb7นเม9อคณไม/ร@#
กฤษณม@รต! / สวรรณา หล9งน87า กฤษณม@รต! / สวรรณา หล9งน87า 4 ช.ม.47 นาทสงข'
สงข'
สถานการณ'พทธศาสนา พล!กหายนะ พระธรรมป!ฏก (ป.อ. ปยตโต) พระธรรมป!ฏก (ป.อ. ปยตโต) 3 ช.ม. 36 นาทเปนพฒนา
ปรชญาช-ว!ตฌอง-ปอล ซาร'ตร'
พ!น!จ รตนกล
พ!น!จ รตนกล
5 ช.ม. 04 นาทพ/อ พระในบ#าน
พระธรรมโกศาจารย' (ปญญา พระธรรมโกศาจารย' (ปญญา 2 ช.ม. 41 นาทนนทภ!กข) และพระธรรมโกศา นนทภ!กข) และพระธรรมโกศา
จารย' (ท/านพทธทาส)
จารย' (ท/านพทธทาส)
ยทธศาสตร'และท!ศทางการบร!หาร พ.ต.ท.ทกษ!ณ ช!นวตร
พ.ต.ท.ทกษ!ณ ช!นวตร
20 ช.ม. 10 นาทประเทศ (2 แผ/น)
สงครามล#างโลก
ชชร!นทร' ไชยวฒน'
ชชร!นทร' ไชยวฒน'
3 ช.ม. 23 นาทเพชรพระอมา ตอน แงซายจอมจกรา พนมเท-ยน
พนมเท-ยน
49 ช.ม. 54 นาท(ตอนท-9 6) จ8านวน 3 แผ/น
อ!นไซด'แฮร'ร-9 พอตเตอร'
ณรงค'ชย ปญญานนทชย
ณรงค'ชย ปญญานนทชย
2 ช.ม. 15 นาทอ!นไซด' แฮร'ร-9 พอตเตอร' 2
ณรงค'ชย ปญญานนทชย
ณรงค'ชย ปญญานนทชย
3 ช.ม. 06 นาทกฎหมายแพ/ง 1 บทบญญต!ท9วไป ผศ.ดร.สนทร มณ-สวสด! C รศ.ป!ยะ ผศ.ดร.สนทร มณ-สวสด! C
(หน/วยท-9 1-8) จ8านวน 2 แผ/น
นช โปตะวณ!ช
รศ.ป!ยะนช โปตะวณ!ช
ด9งไฟใต#น87า
ก!9งฉตร
ก!9งฉตร
14 ช.ม.28 นาทพเนจรเพ9อพระเจ#า
คอร'ร-9 เทน บ@มและแจม-9 บคก!7ง คอร'ร-9 เทน บ@มและแจม-9 บคก!7ง 6 ช.ม. 17 นาทแฮม
แฮม
ใต#ร/มกาสาวพสตร'
สช-โว ภ!กข
สช-โว ภ!กข
3 ช.ม. 48 นาทด9งดอกบวบาน
อ#อม ประณอม
อ#อม ประณอม
3 ช.ม. 44 นาทเพชรพระอมา ตอนมงกฎไพร (ภาค พนมเท-ยน
พนมเท-ยน
35 ช.ม.18 นาทสมบ@รณ') จ8านวน 2 แผ/น
โครงการหลกส@ตรพนกงานนวดผ@# แกรแฮม เลย'คอค'ก
แกรแฮม เลย'คอค'ก
10 นาทบกพร/องทางการมองเหน ส8าหรบผ@#
ฝbกหดใหม/ หลกส@ตร 1
กฎหมายอาญา 2 ภาคความผ!ด
รศ.ว!สาร พนธนะ และคณะ
รศ.ว!สาร พนธนะ และคณะ 59 ช.ม.01 นาท(หน/วยท-9 1-11) จ8านวน 3 แผ/น
แบบฝbกปฏ!บต!ชดว!ชากฎหมายอาญา มหาว!ทยาลยสโขทยธรรมาธ! มหาว!ทยาลยสโขทยธรรมาธ! 6 ช.ม. 05 นาท2 ภาคความผ!ด (หน/วยท-9 1-15)
ราช
ราช

ทะเบยน ชอเรอง
D 0907
D 0908
D 0909
D 0910

D 0911
D 0912
D 0913
D 0914
D 0915
D 0916
D 0917
D 0918
D 0919
D 0920
D 0921
D 0922

D 0923
D 0924

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

D 0925

150 อาช-พเส#นทางประกอบอาช-พ
อ!สระ

D 0926

เป!ดส8านวนคด-แพ/ง ฉบบเพ9อคนทก พรรลอง ม9นดคน

ผผลต / ผอาน

กองส/งเสร!มอาช-พการม-งานท8า กองส/งเสร!มอาช-พการม-งานท8า 6 ช.ม. 22 นาทกระทรวงแรงงานและสวสด!การ กระทรวงแรงงานและสวสด!การ
พรรลอง ม9นด-
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ทะเบยน ชอเรอง
D 0927

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
4 ช.ม.30 นาท-

ภ@ม!ปญญาท#องถ!9นกบการจดการความ เอกว!ทย' ณ ถลาง
ร@#
งานพลงกล/มและความสข
ปร-ดา เรองว!ชาธร
เร9องจร!งของร/างทรง
Rosemary Altea / ฉตรนคร
องคส!งห'
เพลงขล/ยเหนอท/งข#าว
เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'
ทศพ!ธราชธรรม การตามรอยพระ พระธรรมโกศาจารย' (พทธทาส
ยคลบาท โดยทศพ!ธราชธรรม
ภ!กข)
น!กกบพ!ม
ว.ณ ประมวลมารค
อาวธกว- : ตดตอนอตตา พฒนาส8านbก เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'

เอกว!ทย' ณ ถลาง
ปร-ดา เรองว!ชาธร
Rosemary Altea / ฉตรนคร
องคส!งห'
เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'
พระธรรมโกศาจารย' (พทธทาส
ภ!กข)
ว.ณ ประมวลมารค
เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'

7 ช.ม. 08 นาท10 ช.ม.56 นาท-

พ!ศาล สร#อยธหร89า
งามพรรณ เวชชาช-วะ

พ!ศาล สร#อยธหร89า
งามพรรณ เวชชาช-วะ

6 ช.ม. 15 นาท4 ช.ม. 13 นาท-

D 0936
D 0937

เหตการณ'ในอด-ตบนทbก 366 วน
ความสขของกะท! ตอนตามหา
พระจนทร'
คมภ-ร'คณธรรม
ความเร-ยบง/ายไร#กาลเวลา

D 0938
D 0939
D 0940
D 0941
D 0942
D 0943

คมภ-ร'ผ-ภ@เขา
ฌาน ( 2 แผ/น)
ทางเอก
ประกาศ!ตอส@ร ( 2 แผ/น)
นาฎกรรมบนลานกว#าง
ปาฏ!หาร!ย'บนทbกรก

D 0944
D 0945
D 0946

มงกรหยก ภาค 2 ( 13 แผ/น )
เอตทคคะในพระพทธศาสนา
แบลก บ!วต-7

D 0947
D 0948
D 0949

ตร- อภ!รม
ทมยนตพระปราโมทย' ปาโมชโช
วส!ษฐ เดชกญชร
คมทวน คนธน@
Nicholas Sparks / จ-รนนท'
พ!ตรปร-ชา
ก!มย#ง / จ8าลอง พ!ศนาคะ
พระคร@กลยาณส!ทธ!วฒน'
แอนนา ซ-เวล / ศภฤกษ' รมยา
นนท'
ชลน!ล
คณแม/เทเรซา
มหาว!ทยาลยรามค8าแหง

ต/างเวลา
แม/ของผ@#ยากไร#
สรป MC 311 การประชาสมพนธ'
เบ7องต#น
ทางช#างเผอก (มานะ มาน- ป!ต! ช@ใจ) อ.รชน- ศร-ไพรวรรณ
โลกาว!วฒน' 2000
เท-ยนชย วงศ'ชยสวรรณ
Parenting Preschoolers : การเตร- Kay Alicyn Ferrell
ยมความพร#อมก/อนเร!9ม เข#าเร-ยนของ
คนตาบอด

D 0928
D 0929
D 0930
D 0931
D 0932
D 0933
D 0934
D 0935

D 0950
D 0951
D 0952

2 ช.ม.25 นาท5 ช.ม. 4 นาท8 ช.ม. 17 นาท1 ช.ม. 16 นาท-

เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'
เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'
1 ช.ม. 05 นาทจอห'น เลน / สดใส ขนต!วรพงศ' จอห'น เลน / สดใส ขนต!วรพงศ' 6 ช.ม.19 นาท-
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ตร- อภ!รม
ทมยนตพระปราโมทย' ปาโมชโช
วส!ษฐ เดชกญชร
คมทวน คนธน@
Nicholas Sparks / จ-รนนท'
พ!ตรปร-ชา
ก!มย#ง / จ8าลอง พ!ศนาคะ
พระคร@กลยาณส!ทธ!วฒน'
แอนนา ซ-เวล / ศภฤกษ' รมยา
นนท'
ชลน!ล
คณแม/เทเรซา
มหาว!ทยาลยรามค8าแหง

7 ช.ม. 32 นาท14 ช.ม. 8 นาท10 ช9วโมง
16 ช.ม.55 นาท2 ช.ม.23 นาท6 ช.ม.45 นาท-

อ.รชน- ศร-ไพรวรรณ
เท-ยนชย วงศ'ชยสวรรณ
Kay Alicyn Ferrell

3 ช.ม. 59 นาท7 ช.ม. 10 นาท1 ช.ม. 3 นาท-

11 ช.ม. 6 นาท7 ช.ม. 18 นาท9 ช.ม. 11 นาท1 ช.ม 54 นาท2 ช.ม. 55 นาท-
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
23 ช.ม.34 นาท-

ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 0953

แผนลวงสะท#านโลก ( 2 แผ/น )

D 0954
D 0955
D 0956
D 0957
D 0958
D 0959

นายเท#าซ#ายเดกชายเท#าขวา
ผ-เสาเมอง
มหกรรมในท#องท/ง
มลาบรมงกรตลบฟ#า ( 2 แผ/น )
พ!นบอล 1973

D 0960
D 0961

เร9องเล/าของหมอส@ต!ฯ
ต#นไม#แห/งความเปนไปได#

D 0962
D 0963
D 0964

โรดนเต#ร8าลbก
มองช-ว!ตผ/านมะเรง
ซ!ย!นก#ย

D 0965

ตtวใบสดท#ายและเร9องอ9นๆ

D 0966

ยมท@ตนาซ-และโรงงานล#างเผ/าพนธ'
มนษย'
พระบาทสมเดจพระเจ#าอย@/หวกบ
ปญหาเศรษฐก!จ ของประเทศไทย
ค8าแถลงนโยบายของคณะรฐมนตรพลเอก สรยทธ' จลานนท'
ส!ทธ!บตรยา : ยาใจคนรวย
นกเลงปนน!รนาม
รายงานการศbกษาฉบบสมบ@รณ'
โครงการศbกษาท!ศทาง และร@ปแบบ
การจดสวสด!การสงคมของ
ประเทศไทย
พญานาค
Going it alone

แดน บราวน' / อรด- สวรรณ
โกมล
ก#อง คาร' ไว
คนสาปซาก
อศศ!ร! ธรรมโชต!
ถวลย' มาศจรส
น.นพรตน'
ฮาร@ก! บ@ราคาม! / นพดล เวช
สวสด! C
น.พ. สนธา ศร-สภาพ
Bernard Werber / อธ!ชา มญช
นากร
น!โคลส สปาร'กส'
ดร.วรฑา วฒนชยางก@ร
ประพต เศรษฐกานนท' :
บรรณาธ!การ
ศ@นย'วฒนธรรมแห/งเอเช-ยและ
แปซ!ฟ!ก เพ9อย@เนสโก
บรรยง บญฤทธ! C

แดน บราวน' / อรด- สวรรณ
โกมล
ก#อง คาร' ไว
คนสาปซาก
อศศ!ร! ธรรมโชต!
ถวลย' มาศจรส
น.นพรตน'
ฮาร@ก! บ@ราคาม! / นพดล เวช
สวสด! C
น.พ. สนธา ศร-สภาพ
Bernard Werber / อธ!ชา มญช
นากร
น!โคลส สปาร'กส'
ดร.วรฑา วฒนชยางก@ร
ประพต เศรษฐกานนท' :
บรรณาธ!การ
ศ@นย'วฒนธรรมแห/งเอเช-ยและ
แปซ!ฟ!ก เพ9อย@เนสโก
บรรยง บญฤทธ! C

ดร.ว!ช!ตวงศ' ณ ป#อมเพชร

ดร.ว!ช!ตวงศ' ณ ป#อมเพชร

9 ช.ม.50 นาท-

ส8านกเลขาธ!การคณะรฐมนตรท8าเน-ยบรฐบาล
กรรณ!การ' ก!จต!เวชกล
โฮเว!ร'ด เวเชล / สายณห'
คณะสงคมสงเคราะห'ศาสตร'
มหาว!ทยาลยธรรมศาสตร'

ส8านกเลขาธ!การคณะรฐมนตรท8าเน-ยบรฐบาล
กรรณ!การ' ก!จต!เวชกล
โฮเว!ร'ด เวเชล / สายณห'
คณะสงคมสงเคราะห'ศาสตร'
มหาว!ทยาลยธรรมศาสตร'

36 นาท-

D 0967
D 0968
D 0969
D 0970
D 0971

D 0972
D 0973
D 0974
D 0975

ส.พลายน#อย
ส.พลายน#อย
Sylvia Chalker / ศร-เรอน โกศล Sylvia Chalker / ศร-เรอน
วฒน'
โกศลวฒน'
Adventures of Sherlock Holmes Sir Arthur Conan Doyle / นทล- Sir Arthur Conan Doyle / นท
ลรายงานของคณะกรรมาธ!การสามญ ส8านกงานเลขาธ!การวฒ!สภา ส8านกงานเลขาธ!การวฒ!สภา
ยกร/างข#อบงคบ การประชมสภา
น!ต!บญญต!แห/งชาต!
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4 ช.ม. 26 นาท3 ช.ม. 35 นาท3 ช.ม. 24 นาท4 ช.ม. 54 นาท10 ชม.39 นาท4 ช.ม. 47 นาท5 ช.ม. 14 นาท6 ช.ม. 36 นาท5 ช.ม.45 นาท4 ช.ม.15 นาท8 ช.ม.23 นาท3 ช.ม.44 นาท7 ช.ม. 02 นาท-

5 ช.ม. 01 นาท4 ช.ม. 39 นาท10 ช.ม.01 นาท-

2 ช.ม. 49 นาท3 ช.ม. 16 นาท3 ช.ม. 52 นาท1 ช.ม. 41 นาท-
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ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

D 0976

การประกอบการธรก!จชมชน

มนตร- พาน!ชยานวฒนj คณะ มนตร- พาน!ชยานวฒนj คณะ
ว!ทยาการจดการ มหาว!ทยาลย ว!ทยาการจดการ มหาว!ทยาลย
ราชภฎสวนดส!ต
ราชภฎสวนดส!ต

D 0977
D 0978
D 0979
D 0980

ชลน!ล
ศภร บนนาค
ฮาร'ลาน โดเบน / อล!น- : แปล
น!ธ! เอ-9ยวศร-วงศ'

ชลน!ล
10 ช.ม. 11 นาทศภร บนนาค
ฮาร'ลาน โดเบน / อล!น- : แปล 11 ช.ม.55 นาทน!ธ! เอ-9ยวศร-วงศ'
30 ช.ม.35 นาท-

D 0981
D 0982
D 0983
D 0984

เรอนเวลา
ฟ#าใหม/ (จ8านวน แผ/น)
อย/าบอกใคร
การเมองไทยสมยพระเจ#ากรงธนบร(จ8านวน 2 แผ/น)
ภาวะผ@#น8าและการท8างานเปนท-ม
เลด-7ในดวงใจ
ฉนทศาสตร'ไทย
ความรกจากฉน ความทรงจ8าส@/เธอ

D 0985
D 0986
D 0987
D 0988
D 0989

หลายช-ว!ต
ครบเคร9องเร9องจ-น
บทเพลงพระราชน!พนธ'
ล!7นชกเกรดเก/า
ถbงแม/เพ-7ยนหน@กรก

D 0990
D 0991
D 0992
D 0993
D 0994

จ!ตตเทวะ
กฎแห/งกรรม ธรรมปฏ!บต! เล/ม 5
ค!ดจากความว/าง
กฏแห/งกรรม ธรรมปฏ!บต! เล/ม 6
พลงแห/งช-ว!ต ฉบบเข#มข#น

อ8านวย สนทรวาท
Valerie Donald / ส!ตา : แปล
ไพฑ@รย' พรหมว!จ!ตร
ท!ฟฟาน-9 เดอบาร'โตโล / กษมา
สตยาหรกษ' : แปล
ม.ร.ว.คbกฤทธ! C ปราโมช
จไรรตน' อารยะก!ตต!พงศ'
เอนก นาว!กม@ล
Jacqueline Wilson / วล-พร
หวงซ9อกล
ทมยนตพระราชสทธ!ญาณมงคล
ดงตฤณ
พระราชสทธ!ญาณมงคล
แจTก แคนฟ!ลด', มาร'ก ว!กเตอร'
แฮนเซน และแยร'ร-9 สป!ลชด

อ8านวย สนทรวาท
Valerie Donald / ส!ตา : แปล
ไพฑ@รย' พรหมว!จ!ตร
ท!ฟฟาน-9 เดอบาร'โตโล / กษมา
สตยาหรกษ' : แปล
ม.ร.ว.คbกฤทธ! C ปราโมช
จไรรตน' อารยะก!ตต!พงศ'
เอนก นาว!กม@ล
Jacqueline Wilson / วล-พร
หวงซ9อกล
ทมยนตพระราชสทธ!ญาณมงคล
ดงตฤณ
พระราชสทธ!ญาณมงคล
แจTก แคนฟ!ลด', มาร'ก ว!กเตอร'
แฮนเซน และแยร'ร-9 สป!ลชด

D 0995

พลงแห/งช-ว!ต ฉบบนกเด!นทาง

แจTก แคนฟ!ลด', มาร'ก ว!กเตอร' แจTก แคนฟ!ลด', มาร'ก ว!กเตอร' 9 ช.ม. 13 นาทแฮนเซน และแยร'ร-9 สป!ลชด แฮนเซน และแยร'ร-9 สป!ลชด

D 0996

พระราชพ!ธ-ศภมงคล ฉลองส!ร!ราช
สมบต!ครบ 60 ปฟ#ากระจ/างดาว
แคลเซ-ยมจากสมนไพรบ8ารงกระด@ก
ค@/มอก@#ชาต!ทางออกจากว!กฤต!
Lucky Mountain

Nation Multimedia Group

Nation Multimedia Group

1 ช9วโมง

ก!9งฉตร
ยวด- จอมพ!ทกษ'
ดร.วฒ!พงษ' เพร-ยบจร!ยวฒน'
William Hirst / นทล-

ก!9งฉตร
ยวด- จอมพ!ทกษ'
ดร.วฒ!พงษ' เพร-ยบจร!ยวฒน'
William Hirst / นทล-

15 ช.ม.26 นาท2 ช.ม. 11 นาท2 ช.ม. 10 นาท6 ช.ม. 13 นาท-

D 0997
D 0998
D 0999
D 1000
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ผผลต / ผอาน

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
7 ช.ม. 58 นาท-

ทะเบยน ชอเรอง

13 ช.ม.02 นาท10 ช.ม.34 นาท18 ช.ม.03 นาท10 ช.ม.26 นาท9 ช.ม. 13 นาท1 ช.ม. 06 นาท8 แผ/น
3 ช.ม. 25 นาท6 ช.ม. 52 นาท8 ช.ม. 26 นาท10 ช.ม. 26 นาท1 ช.ม. 3 นาท12 ชม. 8นาท2 ช.ม. 45 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง
D 1001
D 1002
D 1003
D 1004
D 1005
D 1006
D 1007
D 1008
D 1009
D 1010
D 1011
D 1012
D 1013
D 1014
D 1015
D 1016
D 1017
D 1018
D 1019
D 1020
D 1021
D 1022
D 1023
D 1024
D 1025
D 1026

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

จดหมายเหตการ เด!นทางส@/ประเทศ บาทหลวงตาชารต'/สนต'
บาทหลวงตาชารต'/สนต'
สยาม
ท.โกมลบตร
ท.โกมลบตร
ปาฏ!หาร!ย'แห/งการต9นอย@/เสมอ
ต!ช นท ฮนห'/ พระประชา ป ต!ช นท ฮนห'/ พระประชา ป
สนนธมโม
สนนธมโม
เวน!สวาน!ช
พระบาทสมเดจพระมงกฏเกล#า พระบาทสมเดจพระมงกฏเกล#า
เจ#าอย@/หว
เจ#าอย@/หว
ธงค8าตอบ LW 313 กฎหมายล#ม
ธน!ต สวรรณมนะ
ธน!ต สวรรณมนะ
ละลาย
ความสขของกะท!
งามพรรณ เวชชาช-วะ
งามพรรณ เวชชาช-วะ
สตว'เล-7ยงแสนรก
มโนรมโนร365 เคลดลบด@แลล@กน#อย
Penny Warner / นายแพทย' Penny Warner / นายแพทย'
มนตร- ลกษณ'สวงศ'
มนตร- ลกษณ'สวงศ'
ย!9งกว/ารก : ทอและถกด#วยมอแม/
อ!โนะอเอะ ป!จโ! ยะ / ศ!ร!พร
อ!โนะอเอะ ป!จ!โยะ / ศ!ร!พร
10 โรคคกคามคนไทย
นายแพทย'ชมศกด! C พฤกษาพงษ' นายแพทย'ชมศกด! C พฤกษา
พงษ'
ผ@#รอคอย
โชต! ศร-สวรรณ
โชต! ศร-สวรรณ
เมน@สขภาพดส!ร!กาญจน' อ#ยธนส!ร!
ส!ร!กาญจน' อ#ยธนส!ร!
9-11 ไม/เคยเก!ดขb7น
นอม ชอมสก- / พ!ภพ อดมอ!ทธ! นอม ชอมสก- / พ!ภพ อดมอ!ทธ!
พงศ'
พงศ'
การร/างสญญา กาษาองกฤษส8าหรบ ศ.ดร.จมพต สายสนทร
ศ.ดร.จมพต สายสนทร
นกกฎหมาย
ข#างหลงภาพ
ศร-บ@รพา
ศร-บ@รพา
มหศจรรย'แห/งอาหาร
สรจกร ศ!ร!บร!รกษ'
สรจกร ศ!ร!บร!รกษ'
อาหรบราตร- (จ8านวน 2 แผ/น)
เสฐ-ยนโกเศศ นาคประท-ป
เสฐ-ยนโกเศศ นาคประท-ป
ค@/มอคลายเคร-ยดด#วยตนเองส8าหรบ วน!ดา ชน!นทยทธ'วงศ'
วน!ดา ชน!นทยทธ'วงศ'
วยร/น
เม/งมวดเซงฌ#อ เล/ม 1-2
องค'การค#าครสภา
องค'การค#าครสภา
เคลดลบมงกรโบราณ
ศกด! Cรวศกด! Cรวภาวะผ@#น8า
อ8านวย สอนภกดอ8านวย สอนภกดรฐศาสตร'
ณชชาภทร อ/นตรงจ!ตร
ณชชาภทร อ/นตรงจ!ตร
ค@/มออบรมการนวดไทย
คร@ฉลอง
คร@ฉลอง
เตร-ยมเสบ-ยงไว#เล-7ยงตว เล/ม 7
ดงตฤณ
ดงตฤณ
The Da Vinci Code
Dan Brown
Dan Brown
ล-ลาวด- (จ8านวน 2 แผ/น)
ธรรมโฆษ
ธรรมโฆษ
ว!ญญาณทระนง
Rosemary Altea / ฉตรนคร Rosemary Altea / ฉตรนคร
องคส!งห'
องคส!งห'
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
5 ช.ม. 16 นาท3 ช.ม. 28 นาท4 ช.ม. 23 นาท5 ช.ม.29 นาท1 ช.ม. 52 นาท2 ช.ม.18 นาท9 ช9วโมง
5 ช.ม.30 นาท7 ช.ม.38 นาท2 ช.ม. 19 นาท1 ช.ม. 16นาท4 ช.ม 26นาท7 ช9วโมง
7 ช.ม.24 นาท1 ช.ม.47 นาท51 นาท10 ช.ม.11 นาท3 ช.ม.40 นาท9 ช.ม. 42 นาท11 ช.ม.53 นาท3 ช.ม.31 นาท18 ช.ม. 48 นาท29 ช.ม.40 นาท12 ช.ม. 15 นาท-

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

ทะเบยน ชอเรอง
D 1027
D 1028
D 1029
D 1030
D 1031

D 1032
D 1033
D 1034
D 1035
D 1036

D 1037
D 1038
D 1039
D 1040
D 1041
D 1042
D 1043
D 1044
D 1045
D 1046
D 1047
D 1048
D 1049
D 1050

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

พฒนาอาช-พ ช7นมธยมศbกษาตอนต#น ศ@นย'การศbกษานอกโรงเร-ยน ศ@นย'การศbกษานอกโรงเร-ยน
กรงเทพมหานคร 2
กรงเทพมหานคร 2
เอล!อสกบคณยายจากไข/
อ!วา โพรซสโควา / นฤมล ข#าว อ!วา โพรซสโควา / นฤมล ข#าว
สวรรณ
สวรรณ
สงคมไทยเปนสงคมท-9ด-งามและ
พลเดช ป!9นประท-ป และพชรา พลเดช ป!9นประท-ป และพชรา
อย@/เยนเปนสขรวมกน
อบลสวสด! C
อบลสวสด! C
25 ป- ค8าหยาด
เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'
เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'
แนวปฏ!บต! : ม/งสร#างความเสมอภาค องค'การแรงงานระหว/างประเทศ องค'การแรงงานระหว/าง
เพ9อโอกาสในการ จ#างงานส8าหรบผ@#
ประเทศ
พ!การโดยทางน!ต!บญญต!
อาร'เธอร'จอมราชนย' ตอน อศว!น
ท-.เอช.ไวต' / นพมาศ แววหงส' ท-.เอช.ไวต' / นพมาศ แววหงส'
อปภาคย'
เทคน!คการท8างานเช!งรก
อาภรณ' ภ@/ว!ทยพนธ'
อาภรณ' ภ@/ว!ทยพนธ'
กล!9นฟาง
กฤษณา อโศกส!น
กฤษณา อโศกส!น
กฎหมายมหาชน (Public Law)
ดร.ว!ษณ เครองาม
ดร.ว!ษณ เครองาม
หน/วยท-9 8-15 (จ8านวน 2 แผ/น)
กฎหมายว/าด#วยทรพย'ส!น (Property ฝา/ ยว!ชาการ มหาว!ทยาลย
ฝา/ ยว!ชาการ มหาว!ทยาลย
Law) หน/วยท-9 9-15 (จ8านวน 3 แผ/น) สโขทยธรรมาธ!ราช
สโขทยธรรมาธ!ราช
ศร-บ@รพา : ศร-แห/งวรรณกรรมไทย
ตรวจแล#วตาย
ช-ว!ตและงานนกปกครองท-9ย!9งใหญ/
กรมพระยาด8ารงราชานภาพ
ธงค8าตอบ LW406 กฎหมายเก-9ยวกบ
ภาษ-อากร
ตายเหนอเมฆ

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
6 ช.ม. 13 นาท2 ช.ม. 41 นาท1 ช.ม. 2 นาท3 ช.ม.27 นาท3 ช.ม.44 นาท-

9 ช.ม.01 นาท5 ช.ม.23 นาท5 ช9วโมง
36 ช.ม.21 นาท43 ช.ม.16 นาท-

ร/งท!พย' สวรรณอภ!ชน
โรบ!น ค#ก / สว!ทย' ขาวปลอด
รจน' มณฑ!รา

ร/งท!พย' สวรรณอภ!ชน
4 ช.ม. 44 นาทโรบ!น ค#ก / สว!ทย' ขาวปลอด 8 ช.ม. 41 นาทรจน' มณฑ!รา
5 ช.ม. 41 นาท-

ธน!ต สวรรณเมนะ

ธน!ต สวรรณเมนะ

5 ช.ม. 12 นาท-

อกาธา คร!สต-7 / ประด!ษฐ' เทวา
วงศ'
ว ณ เมองลง
กฤษณา อโศกส!น
Edgar Rice Burroughts
H.G. Wells
หน/มเมองจนท'

7 ช.ม. 26 นาท-

อ#อย อจฉร!ยะกร
ดวงเดอน
ลาวณย' โซตามระ
โบตtน

18 ช.ม. 11 นาท6 ช.ม.36 นาท7 ช.ม. 14 นาท17 ช.ม. 33 นาท-

อกาธา คร!สต-7 / ประด!ษฐ' เทวา
วงศ'
ลายแทงมฤตย@ (จ8านวน 2 แผ/น)
ว ณ เมองลง
เว-ยงแว/นฟ#า
กฤษณา อโศกส!น
A Princess of Mar
Edgar Rice Burroughts
The War of the Worlds
H.G. Wells
ฝนใกล#ใกล# ไปช#าช#า : ฟาสต'ฟ# @ดธรก!จ หน/มเมองจนท'
4
ภ@ด!นแดง
อ#อย อจฉร!ยะกร
ชวาท-9รก
ดวงเดอน
มรดกไทย
ลาวณย' โซตามระ
ทองเน7อเก#า
โบตtน
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20 ช.ม.36 นาท8 ช.ม. 21 นาท7 ช.ม.26 นาท3 ช.ม.47 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 1051
D 1052
D 1053
D 1054
D 1055

แม/ช#อย นางร8า
ม.ล. เน9อง น!ลรตน'
มานพ ประภาษานนท'
โสภาค สวรรณ
พนมเท-ยน

แม/ช#อย นางร8า
ม.ล. เน9อง น!ลรตน'
มานพ ประภาษานนท'
โสภาค สวรรณ
พนมเท-ยน

D 1056
D 1057
(1/2)
D 1057
(2/2)
D 1058
D 1059

D 1060
D 1061
D 1062
D 1063
D 1064
D 1065

D 1066
D 1067
D 1068
D 1069
D 1070
D 1071
D 1072

น!ทานบนโตTะอาหาร
ช-ว!ตนอกวง
แปะกTวย : ความร@#เร9องแปะกTวย
สายโลห!ต (จ8านวน 2 แผ/น)
เพชรพระอมา ตอนจ!ตรางคนางค'
ภาค 2 (จ8านวน 2 แผ/น)
หาญท#าพญามาร (จ8านวน 2 แผ/น)
กฎหมายว!ธ-สบญญต! 1 (หน/วยท-9 1015 )

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
2 ช.ม. 28 นาท7 ช.ม. 7 นาท2 ช.ม. 24 นาท31 ช.ม.16 นาท34 ช.ม. 10 นาท-

โก#งเล#ง / ว.ณ เมองลง
โก#งเล#ง / ว.ณ เมองลง
21 ชม. 21 นาทจรญ ภกด-ธนากล, สถ!ตย' เลงไธ จรญ ภกด-ธนากล, สถ!ตย' เลง 20 ช.ม.10 นาทสง และพลประส!ทธ! C ฤทธ! Cรกษา ไธสง และพลประส!ทธ! C ฤทธ! C
รกษา
กฎหมายว!ธ-สบญญต! 1 (หน/วยท-9 1- สถ!ตย' เลงไธสง และคณะ
สถ!ตย' เลงไธสง และคณะ
29 ช.ม.10 นาท9 ) (จ8านวน 2 แผ/น)
ความจร!งและน!ยายในรหสลบดาว!นช- บาร'ต ด-.เออร'แมน
บาร'ต ด-.เออร'แมน
10 ช.ม.15 นาทพระราชประวต! พระราชกรณ-ยก!จ พระภ!กษปรชญา อภ!วโล (สร#อย พระภ!กษปรชญา อภ!วโล (สร#อ
พระราชธรรม พระบาทสมเดจพระปร ประด!ษฐ)
ยประด!ษฐ)
ม!นทรมหาภ@ม!พลอดลยเดชมหาราช
พระมหาราชาผ@#ปกครองแผ/นด!นโดย
ธรรม
แผ/นด!นอ9น
กนกพงศ' สงสมพนธ'
กนกพงศ' สงสมพนธ'
ชายชรากบบ/วงกรรมและค8าสาป นคร ธ-รภาพ โลห!ตกล
ธ-รภาพ โลห!ตกล
วต นครธม
อย/าเร-ยกผมว/าเซลส'แมน
พลชย เพชรปลอด
พลชย เพชรปลอด
ช-ว!ตร9นรมย'
กนก รตน'วงศ'สกล
กนก รตน'วงศ'สกล
การรกษาโรค : Healing The Sick ศจ.ดร. ท-.แอล ออสบอร'น / วช!ร ศจ.ดร. ท-.แอล ออสบอร'น /
าวรรณ วรรณละเอ-ยด
วช!ราวรรณ วรรณละเอ-ยด
พระไตรป!ฏกภาษาไทย ฉบบมหา มหาจฬาลงกรณราชว!ทยาลย มหาจฬาลงกรณราชว!ทยาลย
จฬาลงกรณ'ราชว!ทยาลย (จ8านวน 2
แผ/น)
โรงงานชอกโกแลตมหศจรรย'
โรอลด' ดาห'ล/ มาร!สา
โรอลด' ดาห'ล/ มาร!สา
ว!มตต!มรรค
พระปราโมทย' ปาโมชโช
พระปราโมทย' ปาโมชโช
ความร@#เก-9ยวกบสปา และการนวด น87ามนหอมระเหย
รถไฟสงกะส- ขบวน2
วฒน' วรรลยางก@ร
วฒน' วรรลยางก@ร
สอนล@กให#รวย
จ- ค!งส'ล-9ย' วอร'ต / สม!ทธ! C จ!ตตา จ- ค!งส'ล-9ย' วอร'ต / สม!ทธ! C จ!ตตา
นภาพ
นภาพ
75 ส@ตรผล!ตภณฑ'สร#างอาช-พ
ปนดดา แสงธรรมชย
ปนดดา แสงธรรมชย
อาคว!โน
ประภสสร เสว!กล
ประภสสร เสว!กล
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16 ช.ม.10 นาท-

13 ช9วโมง
7 ช.ม.03 นาท4 ช.ม.45 นาท2 ช.ม. 34 นาท15 ช.ม. 35 นาท-

3 ช.ม. 25 นาท1 ช.ม. 50 นาท35 นาท5 ช.ม.36 นาท4 ช.ม. 45 นาท1 ช.ม. 45 นาท3 ช.ม. 54 นาท-
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
หวใจเสอ
เพชรลดา
เพชรลดา
11 ช.ม.14 นาทเภสชพฤกษศาสตร' (หน/วยท-9 6-7) สาขาว!ชาว!ทยาศาสตร'สขภาพ สาขาว!ชาว!ทยาศาสตร'สขภาพ 3 ช.ม. 37 นาทมหาว!ทยาลยสโขทยธรรมาธ! มหาว!ทยาลยสโขทยธรรมาธ!
ราช
ราช
เภสชพฤกษศาสตร' (หน/วยท-9 8-15) สาขาว!ชาว!ทยาศาสตร'สขภาพ สาขาว!ชาว!ทยาศาสตร'สขภาพ 20 ช.ม. 59 นาทมหาว!ทยาลยสโขทยธรรมาธ! มหาว!ทยาลยสโขทยธรรมาธ!
ราช
ราช
สสานนางครวญ
ล!ข!ต วรรณกาล
ล!ข!ต วรรณกาล
6 ช.ม.37 นาทคนทรงเจ#า
ว!มล ไทรน!9มนวล
ว!มล ไทรน!9มนวล
4 ช.ม.13 นาทงานของพ/อ
ตวงท!พย' ยวช!ต
ตวงท!พย' ยวช!ต
2 ช.ม.06 นาท9 ตร
หลงเท-9ยงคน
จ8าลอง ฝง9 ชลจ!ตร
จ8าลอง ฝงชลจ!
3 ช.ม. 48 นาทซ!7มใบ#
ประภสสร เสว!กล
ประภสสร เสว!กล
2 ช.ม. 12 นาทจอมเมฆ!นทร'
ตร- อภ!รม
ตร- อภ!รม
9 ช.ม. 27 นาทเร9องของซนคนไม/อยากเหนเคราะห' 2 สว!มล โต/นวธ
สว!มล โต/นวธ
3 ช.ม. 42 นาท-

ทะเบยน ชอเรอง
D 1073
D 1074
(1/2)
D 1074
(2/2)
D 1075
D 1076
D 1077
D 1078
D 1079
D 1080
D 1081

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 1082
D 1083

แผนพ!ช!ตมงกร
ชชร!นทร' ไชยวฒน'
แผนปฏ!บต!การพฒนาระบบสวสด!การ คณะกรรมการส/งเสร!มการจด
สงคมเพ9อช-ว!ตม9นคง พ.ศ.2550-2554 สวสด!การสงคมแห/งชาต!
ตามแผนยทธศาสตร' 5 ป- สร#าง
สวสด!การ สงคมไทย ฉบบท-9 1
(พ.ศ.2550-2554)

ชชร!นทร' ไชยวฒน'
5 ช.ม. 8 นาทคณะกรรมการส/งเสร!มการจด 1 ช.ม. 35 นาทสวสด!การสงคมแห/งชาต!

D 1084
D 1085
D 1086

Edgar Rice Burroughs
H. Rider Haggard
ก!มย#ง / จ8าลอง พ!ศนาคะ

Edgar Rice Burroughs
H. Rider Haggard
ก!มย#ง / จ8าลอง พ!ศนาคะ

9 ช.ม. 51 นาท8 ช.ม. 41 นาท-

คณะเกศท!พย'
ชนาท!พย' กฤษณสวรรณ
นานม-บTคส'

คณะเกศท!พย'
ชนาท!พย' กฤษณสวรรณ
นานม-บTคส'

54 นาท3 ช.ม. 22 นาท-

D 1090

The Gods of Mars
King Solomon’s Mines
ดาบมงกรหยก (มงกรหยก ภาค 3)
จ8านวน 8 แผ/น
แม/ป!ง
แกะรอยคด-เลอด ฆาตกรรมผสพร
สารานกรมเพ9ออนาคตส@/โลกแห/ง
ศตวรรษท-9 21 เป!ดโลกกว#าง (จ8านวน
2 แผ/น)
ค@/มอรฐศาสตร' – รฐประศาสนศาสตร'

พม/าเส-ยเมอง
กลยทธ'การค#าของจ-น
เทพพ!สดาร เล/ม 2

คณาจารย'ภาคว!ชารฐศาสตร'
รฐประศาสนศาสตร' สถาบน
OPINION
ม.ร.ว.คbกฤทธ! C ปราโมท
จ8าลอง พ!ศนาคะ
น.นพรตน'

15 ช.ม.38 นาท-

D 1091
D 1092
D 1093

คณาจารย'ภาคว!ชารฐศาสตร'
รฐประศาสนศาสตร' สถาบน
OPINION
ม.ร.ว.คbกฤทธ! C ปราโมท
จ8าลอง พ!ศนาคะ
น.นพรตน'

D 1087
D 1088
D 1089
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7 ช.ม. 25 นาท6 ช.ม. 40 นาท5 ช.ม.26 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง
D 1094
D 1095
D 1096
D 1097
D 1098
D 1099
D 1100

D 1101
D 1102

D 1103
D 1104
D 1105
D 1106
D 1107
D 1108

D 1109
D 1110
D 1111
D 1112
D 1113
D 1114
D 1115
D 1116
D 1117
D 1118

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

โลงอาถรรพ'
เอ7อง อมพร
คาม-เล-9ยนแมน
ปองพล อด!เรกสาร
บ#านน-7ผ-ด ชดท-9 1 ( ตอนแหวนผ-, ตอน รายการบ#านน-7ผ-ด
ผ-ตาลเด-9ยว, ตอนสะกดรอยผ-)
หญ!งคนช9ว
ก.สรางคนางค'
ก@ไม/แน/
สาท!ส อ!นทรก8าแหง
พระราชบญญต!ส/งเสร!มการจด
กระทรวงการพฒนาสงคม และ
สวสด!การสงคม พ.ศ. 2546
ความม9นคงของมนษย'
หลกการเข-ยน-ตอบ ข#อสอบกฎหมาย ส8านกงานกฎหมายพ-9นค! ก'และ
ปกครอง (LW 312 และ LW 318) เพ9อน
โรงพยาบาลท-9ไม/น/าไว#วางใจ
แผนยทธศาสตร' 5 ป- สร#างสวสด!การ
สงคมไทย ฉบบท-9 1 (พ.ศ.2550 –
2554)
มองโลกง/ายง/ายสบายด- : ฟาสต'ฟ# @ด
ธรก!จ 3
บ#านเก/า
แง/ค!ด
ค#านทกษ!ณอย/างสร#างสรรค' : 12
เร9องท-9คนไทยควรร@#
การเล-7ยงปลาดกในบ/อคอนกร-ตกลม
สมนไพรช7นยอด รกษาโรค 58 ชน!ด
โหระพา ข/า ตะไคร# มะกร@ด กะเพรา
แมงลก
จ-น – ญ-9ปน/
การบร!หารทรพยากรมนษย'
ส8าเภาทอง
สกวนหนb9งดอกไม#จะบาน
หล9งเลอดสะท#านภพ
องค'กรซ/อนเง9อน

ผผลต / ผอาน
เอ7อง อมพร
ปองพล อด!เรกสาร
รายการบ#านน-7ผ-ด
ก.สรางคนางค'
สาท!ส อ!นทรก8าแหง
กระทรวงการพฒนาสงคม และ
ความม9นคงของมนษย'
ส8านกงานกฎหมายพ-9น!คก'และ
เพ9อน

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
13 ช.ม. 46 นาท8 ช.ม. 29 นาท44 นาท7 ช.ม. 50 นาท5 ช.ม. 16 นาท40 นาท1 ช.ม. 42 นาท-

อนวฒน' ศภชต!กล
อนวฒน' ศภชต!กล
1 ช.ม. 24 นาทคณะกรรมการส/งเสร!มการจดส คณะกรรมการส/งเสร!มการจดส 2 ช.ม. 06 นาทวสด! การสงคมแห/งชาต!
วสด! การสงคมแห/งชาต!
หน/มเมองจนท'

หน/มเมองจนท'

3 ช.ม. 15 นาท-

โชคชย บณฑ!ต
โชคชย บณฑ!ต
1 ช.ม. 43 นาทพระคร@ไพศาลประชาทร
พระคร@ไพศาลประชาทร
5 ช.ม. 23 นาทดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C 4 ช.ม. 6 นาทโครงการหนงสอเกษตรชมชน โครงการหนงสอเกษตรชมชน 2 ช9วโมง
ภาณทรรศน'
ภาณทรรศน'
2 ช.ม. 9 นาท-

ไชยวฒน' ค87าช@
รศ.ดร.พยอม วงศ'สารศรประภสสร เสว!กล
ร/งมณ- เมฆโสภณ
โก#วเล#ง / น.นพรตน'
จอห'น กร!ชแฮม / เจร!ญ
วรรธนะส!น
ดbกแล#วคณขา
ชมสาย ม-สมสบ
เม/งเฉ-ยว (จ8านวน 2 แผ/น)
องค'การค#าครสภา
รายช9อหนงสอเส-ยง Daisy ชน!ด Full ห#องสมดคนตาบอดแห/งชาต!
Text (F0009 – F0142)
แพรวแสงร#ง
แววแพร
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ไชยวฒน' ค87าช@
รศ.ดร.พยอม วงศ'สารศรประภสสร เสว!กล
ร/งมณ- เมฆโสภณ
โก#วเล#ง / น.นพรตน'
จอห'น กร!ชแฮม / เจร!ญ
วรรธนะส!น
ชมสาย ม-สมสบ
องค'การค#าครสภา
ห#องสมดคนตาบอดแห/งชาต!

3 ช.ม. 18 นาท16 ช.ม.23 นาท11 ช.ม.33 นาท7 ช.ม. 48 นาท7 ช.ม. 12 นาท17 ช.ม. 27 นาท-

แววแพร

2 ช.ม. 39 นาท-

4 ช.ม. 19 นาท19 ช.ม. 06 นาท28 นาท-
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
รกษ'สขภาพ
บ.หลกทรพย'จดการกองทนรวม บ.หลกทรพย'จดการกองทนรวม 1 ช.ม. 18 นาทวรรณ จก
วรรณ จก
เอดเว!ร'ด ท@เลน ตามหาหวใจ ไกลสด เคท ค!ดาม!ลโล / งามพรรณ เวช เคท ค!ดาม!ลโล / งามพรรณ 2 ช.ม. 14 นาทฟ#า
ชาช-วะ
เวชชาช-วะ
ทอม ซอร'เยอร' ผจญภย
มาร'ค ทเวน / บญจ!รา ถbงสข มาร'ค ทเวน / บญจ!รา ถbงสข 10 ช.ม.26 นาทล!ข!ตท-9น/าค!ด
สมาคมศ!ษย'เก/าโรงเร-ยนสอนคน สมาคมศ!ษย'เก/าโรงเร-ยนสอน 2 ช.ม. 59 นาทตาบอด กรงเทพ
คนตาบอด กรงเทพ
เอนเน-ยแกรม : ศาสตร'เพ9อความ
เฮเลน พาล'มเมอร' / วาจาส!ทธ! C เฮเลน พาล'มเมอร' / วาจาส!ทธ! C 21 ช.ม. 03 นาทเข#าใจตนเอง และผ@#อ9น
ลอเสร-วาน!ช
ลอเสร-วาน!ช
เพชรน87าหนb9งไทยไพ/ย!ปซสงคม ฮอหร!นทร'
สงคม ฮอหร!นทร'
4 ช.ม. 28 นาทข-9กระท!งว!9งราวเซ-ยน
ตะวน สรต!เจร!ญสข
ตะวน สรต!เจร!ญสข
4 ช.ม. 43 นาทWar Lord of Mars
Edgar Rice Burroughs
Edgar Rice Burroughs
6 ช.ม. 48 นาทThe Tarot ไพ/ย!ปซ-พยากรณ'ชะตา ณฐวชร' จานทอง และคณะ
ณฐวชร' จานทอง และคณะ
6 ช.ม. 07 นาทช-ว!ต
พร/งน-7ดาวยงพราวแสง
ชลน!ล
ชลน!ล
6 ช.ม. 37 นาทบาดแผลของภ@ผา
ญ!ช พนจนทร'
ญ!ช พนจนทร'
3 ช.ม. 52 นาทต@#พ!ศวง
ซ-.เอส ล@อ!ส
ซ-.เอส ล@อ!ส
4 ช.ม. 15 นาทร!มทะเลสาบส-เง!น
ลอร/า อ!งกลลส' ไวล'เดอร'
ลอร/า อ!งกลลส' ไวล'เดอร'
7 ช.ม. 17 นาทค@/มอท8านายไพ/ย!ปซ- (ท!ป & ว!ธเพชรา ล!ไชยกล
เพชรา ล!ไชยกล
8 ช.ม. 33 นาทท8านาย)
รกพนลbก
คมทวน คนธน@
คมทวน คนธน@
11 ช.ม. 57 นาทจบจ!ตด#วยใจ 2
นายแพทย'ว!ธาน ฐานะวฑฒ' นายแพทย'ว!ธาน ฐานะวฑฒ' 4 ช.ม. 51 นาทดราก#อนอาร!น เล/ม 3
ปาร'ค ช!น-แอ / ไพบ@ลย' ป!ตะ ปาร'ค ช!น-แอ / ไพบ@ลย' ป!ตะ 7 ช.ม. 42 นาทเสน
เสน
ผ-สางคางแดง
เสฐ-ยรพงษ' วรรณปก
เสฐ-ยรพงษ' วรรณปก
4 ช.ม. 20 นาทเป!ดกรของขลง ขนพนธรกษ'ราชเดช : ทศยศ
ทศยศ
4 ช.ม. 17 นาทผ@#สร#างต8านาน จตคามรามเทพ

ทะเบยน ชอเรอง
D 1119
D 1120
D 1121
D 1122
D 1123
D 1124
D 1125
D 1126
D 1127
D 1128
D 1129
D 1130
D 1131
D 1132
D 1133
D 1134
D 1135
D 1136
D 1137

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 1138

เบาหวานกบการรกษาตนเอง

นายแพทย'ไพบ@ลย' จาตรปญญา นายแพทย'ไพบ@ลย' จาตรปญญา 2 ช.ม.44 นาท-

D 1139

ปอกเปลอกหวใจ

เวนด-7 ออร' / ชาคร!ต ส-หโรห!จจ' เวนด-7 ออร' / ชาคร!ต ส-หโรห!จจ' 7 ช.ม.26 นาท-

D 1140

รฐศาสตร' และรฐประศาสนศาสตร'

D 1141

ตามกล!9นนางอสรา ตามหานครวต
นครธม

ผศ.ดร.อนสรณ' สรพรหม และ ผศ.ดร.อนสรณ' สรพรหม และ 14 ช.ม.02 นาทคณะ
คณะ
พ!ษณ ศภ
พ!ษณ ศภ
6 ช.ม.36 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง
D 1142

D 1143
D 1144
D 1145
D 1146
D 1147
D 1148
D 1149
D 1150
D 1151
D 1152
D 1153
D 1154
D 1155
D 1156

D 1157

D 1158

D 1159
D 1160

D 1161
D 1162

D 1163

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

คณลกษณะ และกระบวนการปล@กฝง ผศ.จ!นตนา พทธเมตะ
คณธรรมจร!ยธรรม ของประเทศ
เกาหลสารรกจากสวรรค'
ดร.ไบรอน แอล ไวส' / มณฑานตนต!สข
บ#านเลกในท/งกว#าง
ลอร/า อ!งกลลส' ไวล'เดอร' /
สคนธรส
Thuvia Maid of Mars
Louis Braille : A touch of genius อ#มไปฆ/า
เอ!ร'น สแตนล-ย' การ'ดเนอร' /
ศกด! Cบวร
Pigeonholes are for Pigeons
Steven Alan Timmer
มหารตนพ!มพวงศ' ค8าฉนท'
ช@ชาต! ช/มสน!ท
เจ#าไล (จ8านวน 2 แผ/น)
คbกเดช กนตามระ
เล/าเร9องสมมต!ในอด-ต
อ8านวย ว-รวรรณ
ลางมรณะ
อปสร กฤษณา
ในสวนฝน
ชมยภร แสงกระจ/าง
เตร-ยมเสบ-ยงไว#เล-7ยงตว เล/ม 8
ดงตฤณ
ค!ดจากความว/าง เล/ม 3
ดงตฤณ
คณลกษณะและกระบวนการปล@กฝง ดร.ชมพล เท-9ยงธรรม
คณธรรม จร!ยธรรม ของประเทศ
เยอรมน
คณลกษณะ และกระบวนการปล@กฝง ผศ.ดร.อล!ศรา ช@ชาต!
คณธรรม จร!ยธรรม ของประเทศ
แคนาดา
บ#านน-7ผ-ด ชดท-9 2 ตอนถbงฆาต, ตอน รายการบ#านน-7ผ-ด
ว!ญญาณพยาบาท, ตอนม!ต!สยอง

ผศ.จ!นตนา พทธเมตะ

พ/อ ภาคหนb9ง
ธรรมานามย (หน/วยท-9 6-10)

ปองพล อด!เรกสาร
นายแพทย'ว-ระ ภ@/พฒนกล และ
คณะ มหาว!ทยาลยสโขทยธร
รมาธ!ราช
พระอารามหลวงของไทย
สมบต! จ8าปาเง!น
คณลกษณะและกระบวนการปล@กฝง เด!มแท# ชาวห!นฟ#า
คณธรรมจร!ยธรรม ของประเทศไตห
วน
ประวต!พระแก#วมรกต พระพทธมหา อโนชา อ!9มเอ!บ
มณ-รตนปฏ!มากร
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
4 ช.ม. 44 นาท-

ดร.ไบรอน แอล ไวส' / มณฑาน- 12 ช.ม.51 นาทตนต!สข
ลอร/า อ!งกลลส' ไวล'เดอร' /
6 ช.ม. 53 นาทสคนธรส
5 ช.ม. 46 นาท4 ช.ม. 13 นาทเอ!ร'น สแตนล-ย' การ'ดเนอร' / 7 ช.ม. 43 นาทศกด! Cบวร
Steven Alan Timmer
5 ช.ม. 44 นาทช@ชาต! ช/มสน!ท
6 ช.ม.21 นาทคbกเดช กนตามระ
13 ช9วโมง
อ8านวย ว-รวรรณ
11 ช.ม. 26 นาทอปสร กฤษณา
2 ช.ม. 54 นาทชมยภร แสงกระจ/าง
4 ช.ม. 50 นาทดงตฤณ
3 ช.ม. 27 นาทดงตฤณ
4 ช.ม 27 นาทดร.ชมพล เท-9ยงธรรม
3 ช.ม. 14 นาท-

ผศ.ดร.อล!ศรา ช@ชาต!

4 ช.ม. 27 นาท-

รายการบ#านน-7ผ-ด

44 นาท-

ปองพล อด!เรกสาร
นายแพทย'ว-ระ ภ@/พฒนกล และ
คณะ มหาว!ทยาลยสโขทยธร
รมาธ!ราช
สมบต! จ8าปาเง!น
เด!มแท# ชาวห!นฟ#า

10 ช.ม. 26 นาท21 ช.ม. 41 นาท-

อโนชา อ!9มเอ!บ

56 นาท-

10 ช.ม. 22 นาท8 ช.ม. 17 นาท-
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ล8าธารร!มลานธรรม
พระไพศาล ว!สาโล
ประท-ปส/องธรรม
พระปราโมทย' ปาโมชโช
ว!มตต!ปฏ!ปทา
ปราโมทย' สนตยากร
ว!ญญาณปรากฏตว และระลbกชาต! พลโทสมาน ว-ระไวทยะ
ตอน 3
ช-ว!ตงามงด และสดใส
อนาลย
ว!ญญาณปรากฏตว ตอน 2 เร9อง ผ- ธรรมท-ป
ว!ญญาณ ระลbกชาต!
เร-ยนร@#ร#อยใจเพ9อใครคนน7นท-9ช9อว/าเรา เพ-ยงขวญ

พระไพศาล ว!สาโล
พระปราโมทย' ปาโมชโช
ปราโมทย' สนตยากร
พลโทสมาน ว-ระไวทยะ

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
1 ช.ม. 47 นาท10 ช.ม. 15 นาท14 ช.ม. 27 นาท7 ช.ม. 45 นาท-

อนาลย
ธรรมท-ป

2 ช.ม. 15 นาท6 ช.ม. 54 นาท-

เพ-ยงขวญ

5 ช.ม. 04 นาท-

ชมนมเมองสวรรค' เมองนรก และ
เมองส8าคญในสมยพทธกาล
ต-สน!ทกบความตาย
ประวต!วดพระศร-รตนศาสดาราม

กรมศ!ลปากร

6 ช.ม. 51 นาท-

พระอาจารย'มานพ อปสโน
ศาสตราจารย' ม.จ.สภทรด!ศ ด!
ศกล
บญเสมอ แดงสงวาลย'
พ.ต.อ.ประย@ร ด!ษฐานพงศ'
อ.ว-รศกด! C วนาโรจน'สว!ช
พระสาสโสภณ (สวฑ.ฒโน)
ต#นไม#ใบใหม/
พระดษฏ- เมธงกโร
ชยสาโร ภ!กข
ป!ยโสภณ
พระสาสนโสภณ (สวฑ.ฒโน)
พระธรรมป!ฏก (ป.อ. ปยตโต)
สามเณร-ธมมนนทา
พระไพศาล ว!สาโล
ชมนมศbกษาพทธธรรมศ!ร!ราช
สมทรง ปญญฤทธ! C
ต#นไม#ใบใหม/
อมรา มล!ลา
อมรา มล!ลา
พระธรรมป!ฏก (ป.อ. ปยตโต)
คณหญ!งจ8านงศร- รตน!น
พ.ต.อ.ประย@ร ด!ษฐาพงศ'

2 ช.ม. 10 นาท1 ช.ม. 11 นาท-

ทะเบยน ชอเรอง
D 1164
D 1165
D 1166
D 1167
D 1168
D 1169
D 1170
D 1171
D 1172
D 1173
D 1174
D 1175
D 1176
D 1177
D 1178
D 1179
D 1180
D 1181
D 1182
D 1183
D 1184
D 1185
D 1186
D 1187
D 1188
D 1189
D 1190
D 1191
D 1192
D 1193

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

กรมศ!ลปากร

พระอาจารย'มานพ อปสโน
ศาสตราจารย' ม.จ.สภทรด!ศ ด!
ศกล
ตายแล#วมาทางน-7
บญเสมอ แดงสงวาลย'
ใครเปนเจ#ากรรมนายเวร
พ.ต.อ.ประย@ร ด!ษฐานพงศ'
ประวต!นกบญตลอดปอ.ว-รศกด! C วนาโรจน'สว!ช
รวมธรรมะ
พระสาสโสภณ (สวฑ.ฒโน)
ว!ญญาณแสนร@#
ต#นไม#ใบใหม/
มรณสต!กถา
พระดษฏ- เมธงกโร
ทกข'ท8าไม
ชยสาโร ภ!กข
อภยทาน
ป!ยโสภณ
รวมธรรมะ 2
พระสาสนโสภณ (สวฑ.ฒโน)
เพ9อช-ว!ตท-9ดพระธรรมป!ฏก (ป.อ. ปยตโต)
คนมด มนษย'สว/าง
สามเณร-ธมมนนทา
พรแห/งช-ว!ต
พระไพศาล ว!สาโล
ตถตา
ชมนมศbกษาพทธธรรมศ!ร!ราช
มารยาทชาวพทธ
สมทรง ปญญฤทธ! C
กฐ!นเณรน#อย
ต#นไม#ใบใหม/
จ!ตท-9ฝbกด-แล#วย/อมน8าสขมาให#
อมรา มล!ลา
อย/างไรคออเบกขา
อมรา มล!ลา
ธรรมบทแห/งความด- 1
พระธรรมป!ฏก (ป.อ. ปยตโต)
ฝนตกยงต#องฟ#าร#องยงถbง
คณหญ!งจ8านงศร- รตน!น
เตร-ยมตวอย/างไร จbงจะตายอย/างม-สต! พ.ต.อ.ประย@ร ด!ษฐาพงศ'
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ผผลต / ผอาน

9 ช.ม. 10 นาท4 ช.ม. 58 นาท17 ช.ม. 33 นาท5 ช.ม. 44 นาท1 ช.ม. 40 นาท1 ช.ม. 58 นาท1 ช.ม. 01 นาท31 นาท4 ช.ม. 53 นาท2 ช.ม. 08 นาท3 ช.ม. 29 นาท2 ช.ม. 41 นาท2 ช.ม. 56 นาท3 ช.ม. 24 นาท1 ช.ม. 28 นาท1 ช.ม. 12 นาท1 ช.ม. 13 นาท15 ช.ม. 42 นาท1 ช.ม. 04 นาท6 ช.ม. 53 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง
D 1194
D 1195
D 1196

D 1197
D 1198
D 1199
D 1200

D 1201

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ดอกไม#จากปา/ ธรรม
บรรพชนกบผ@#เผยพระวจนะ (1)

ยทธนา เพงปาน
เฮเลน จ- ไว#ท' / ไบรอน กบ ดวง
ว!ลสน
การเต!บโตในพระว!ญาณ
ศ@นย'ศbกษาศาสนา และ
วฒนธรรมใน เครอข/ายของม@ล
น!ธ!คร!สตจกรเซเว/นธ'เดย'- แอด
เวนต-ส แห/งประเทศไทย
ว!ธ-การรกษาโรคของพระเจ#า
แพทย'หญ!งแมร-9 แอนน'
แมคเนลลส
เตร-ยมตวต#อนรบพระเยซ@
เฮเลน จ- ไวท'
การสงคมสงเคราะห'
อมรา มล!ลา
เทศมหาชาต!เฉล!มพระเก-ยรต! สมเดจ ณ โรงเร-ยนเบญจมราชาลย ใน
พระนางเจ#าส!ร!ก!ต' พระบรมราช!น-นาถ พระบรมราช@ปถมภ'

D 1202

เป!ดโปงซาตาน และการแต/งกาย
อย/างเหมาะสม
จลธรรมน8าใจ (1)

D 1203

จลธรรมน8าใจ (2)

D 1204
D 1205
D 1206
D 1207
D 1208
D 1209
D 1210
D 1211
D 1212
D 1213
D 1214
D 1215
D 1216
D 1217

การพฒนาจ!ต
เงาบญ เงาบาป
จ!ตตานภาพ และว!ญญาณ
มาร
ทศชาต!อศจรรย'
ปรมตถธรรมส8าหรบด8าเน!นช-ว!ต
พb9งตน
การบร!หารจ!ต
แผ/วผ/านธารน87าไหล
ทอดกฐ!นได#บญอย/างไร
ร#อยธรรมค8ากลอน
บณฑ!ตท-9แท#จร!ง
พทธท8านายโลก
สจจธรรม กบจร!ยธรรม

D 1218

ทางท-9ต#องไป ทางสายท-9 4 ทางไป
พรมโลก (พรมภ@ม!)

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
ยทธนา เพงปาน
2 ช.ม. 32 นาทเฮเลน จ- ไว#ท' / ไบรอน กบ ดวง 6 ช.ม. 14 นาทว!ลสน
ศ@นย'ศbกษาศาสนา และ
6 ช.ม. 35 นาทวฒนธรรมใน เครอข/ายของม@ล
น!ธ!คร!สตจกรเซเว/นธ'เดย'- แอด
เวนต-ส แห/งประเทศไทย
แพทย'หญ!งแมร-9 แอนน'
4 ช.ม. 32 นาทแมคเนลลส
เฮเลน จ- ไวท'
4 ช.ม. 23 นาทอมรา มล!ลา
2 ช.ม. 01 นาทณ โรงเร-ยนเบญจมราชาลย ใน 2 ช.ม. 37 นาทพระบรมราช@ปถมภ'
ผผลต / ผอาน

เฮเลน จ- ไวท' และแพทย'หญ!ง
แมร-9 แอนน' แมคเนลลส
พระจลนายก (ท/านพระอาจารย'
สชาต! อภ!ชาโต)
พระจลนายก (ท/านพระอาจารย'
สชาต! อภ!ชาโต)
ดร.ส!ร! กร!นชย
ท.เล-ยงพ!บล@ ย'
ท.เล-ยงพ!บล@ ย'
อมรา มล!ลา
สายฝน ศ!ลปพรหม
พทธทาสภ!กข
อมรา มล!ลา
พระเทพว!สทธ!กวเนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'
พ.ต.อ.ประย@ร ด!ษฐาพงศ'
พทธทาสภ!กข
อมรา มล!ลา
นาวาโท ทองย#อย แสงส!นชย
พระเทพเทว- (ประยทธ' ปยตโต)

เฮเลน จ- ไวท' และแพทย'หญ!ง 4 ช.ม. 35 นาทแมร-9 แอนน' แมคเนลลส
พระจลนายก (ท/านพระอาจารย' 4 ช.ม. 34 นาทสชาต! อภ!ชาโต)
พระจลนายก (ท/านพระอาจารย' 5 ช.ม. 56 นาทสชาต! อภ!ชาโต)
ดร.ส!ร! กร!นชย
10 ช.ม. 47 นาทท.เล-ยงพ!บ@ลย'
8 ช.ม. 31 นาทท.เล-ยงพ!บ@ลย'
4 ช.ม. 27 นาทอมรา มล!ลา
2 ช.ม. 35 นาทสายฝน ศ!ลปพรหม
2 ช.ม. 18 นาทพทธทาสภ!กข
9 ช.ม. 27 นาทอมรา มล!ลา
3 ช.ม. 01 นาทพระเทพว!สทธ!กว6 ช.ม. 21 นาทเนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'
5 ช.ม. 46 นาทพ.ต.อ.ประย@ร ด!ษฐาพงศ'
4 ช.ม. 27 นาทพทธทาสภ!กข
1 ช.ม. 47 นาทอมรา มล!ลา
3 ช.ม. 32 นาทนาวาโท ทองย#อย แสงส!นชย 3 ช.ม. 06 นาทพระเทพเทว- (ประยทธ' ปยตโต) 2 ช.ม. 05 นาท-

พ.ต.อ.ประย@ร ด!ษฐาพงศ'

พ.ต.อ.ประย@ร ด!ษฐาพงศ'
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5 ช.ม. 24 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 1219
D 1220

อมรา มล!ลา
อมรา มล!ลา

อมรา มล!ลา
อมรา มล!ลา

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
1 ช.ม. 41 นาท1 ช.ม. 54 นาท-

ม.ร.ว.คbกฤทธ! C ปราโมท
สถาบนพระปกเกล#า

ม.ร.ว.คbกฤทธ! C ปราโมท
สถาบนพระปกเกล#า

3 ช.ม. 40 นาท14 ช.ม. 38 นาท-

นายเมอง เสน-วงศ' ณ อยธยา
กรมพระยานร!ศรานวตต!วงศ',
กรมพระยาด8ารงราชานภาพ
ศ.พ!เศษทองต/อ กล#วยไม# ณ
อยธยา
ธน!ตย' อย@/โพธ! C

นายเมอง เสน-วงศ' ณ อยธยา
กรมพระยานร!ศรานวตต!วงศ',
กรมพระยาด8ารงราชานภาพ
ศ.พ!เศษทองต/อ กล#วยไม# ณ
อยธยา
ธน!ตย' อย@/โพธ! C

7 ช.ม. 27 นาท9 ช.ม. 30 นาท-

ศ@นย'สงค-ตศ!ลป' ฝา/ ยการ
ประชาสมพนธ' กรมศ!ลปากร
กระทรวงวฒนธรรม
ศ@นย'สงค-ตศ!ลป'

2 ช.ม. 30 นาท-

D 1223
D 1224

สจจะ
พทธศาสนากบความเช9อทาง
ว!ทยาศาสตร'
กฤษฏาภ!น!หารอนบดบงม!ได#
จดหมายเหตพ!พ!ธภณฑ' พระบาท
สมเดจพระปกเกล#าเจ#าอย@/หว
กรมพระราชวงบวรสถานพ!มข
สาส'นสมเดจ เล/ม 18 ลายพระหตถ'

D 1225

พระราชาผ@#เปนท-9รกของประชาชน

D 1226

พระประวต! และพระน!พนธ'บทร#อย
กรองเจ#าฟ#าธรรมธ!เบศ
กรงเทพฯ มาจากไหน ใครเปนบรรพ ศ@นย'สงค-ตศ!ลป' ฝา/ ยการ
ชนคนกรงเทพฯ
ประชาสมพนธ' กรมศ!ลปากร
กระทรวงวฒนธรรม
ล!เกเก-ยรต!ยศแห/งสยามผ@#ชนะส!บท!ศ ศ@นย'สงค-ตศ!ลป'

D 1221
D 1222

D 1227

D 1228
D 1229

D 1230
D 1231
D 1232
D 1233
D 1234
D 1235
D 1236
D 1237
D 1238
D 1239
D 1240
D 1241

หมอบรดเลย' ผ@#เบ!กความร@#ส@/สามญชน ศ@นย'สงค-ตศ!ลป' ฝา/ ยการ
ประชาสมพนธ' ร/วมกบกรม
ศ!ลปากร กระทรวงวฒนธรรม
ประดาบกเลอดเดอด
สจ!ตต' วงษ'เทศ
การเมองไทยสมยพระเจ#ากรงธนบร- น!ธ! เอ-ยวศร-วงศ'
(จ8านวน 2 แผ/น)
ข#อเทจจร!งเก-9ยวกบกรณ-สวรรคต
สพจน' ด/านตระก@ล
ประวต!ศาสตร'สากลสมยโบราณ
เจร!ญ ไชยชนะ
ประวต!ศาสตร'สากลสมยปจจบน
เจร!ญ ไชยชนะ
ประวต!ศาสตร'สากลสมยใหม/ เล/ม 1 เจร!ญ ไชยชนะ
เนลสน แม/ทพเรอองกฤษ
พระองค'เจ#าวรวงศ'เธอ พระเจ#า
จลจกรพงษ'
ประวต!ศาสตร'สากลสมยใหม/ เล/ม 2 เจร!ญ ไชยชนะ
(จ8านวน 2 แผ/น)
ภ@ม!หลงของจ-น
ไพโรจน' โพธ! Cไทร
ลทธ!ของเพ9อน (จ8านวน 2 แผ/น)
เสฐ-ยรโกเศศ นาคะประท-ป
ขนนางสยาม ประวต!ศาสตร'
ส. พลายน#อย
“ข#าราชการ” ทหารและพลเรอน
ประวต!ศาสตร'สากลสมยกลาง
เจร!ญ ไชยชนะ
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3 ช.ม. 15 นาท5 ช.ม. 39 นาท-

2 ช.ม. 10 นาท-

ศ@นย'สงค-ตศ!ลป' ฝา/ ยการ
1 ช.ม. 46 นาทประชาสมพนธ' ร/วมกบกรม
ศ!ลปากร กระทรวงวฒนธรรม
สจ!ตต' วงษ'เทศ
3 ช.ม. 33 นาทน!ธ! เอ-ยวศร-วงศ'
30 ช.ม. 25 นาทสพจน' ด/านตระก@ล
เจร!ญ ไชยชนะ
เจร!ญ ไชยชนะ
เจร!ญ ไชยชนะ
พระองค'เจ#าวรวงศ'เธอ พระเจ#า
จลจกรพงษ'
เจร!ญ ไชยชนะ

13 ช.ม. 07 นาท19 ช.ม. 50 นาท23 ช.ม. 01 นาท23 ช.ม. 21 นาท15 ช.ม. 54 นาท-

ไพโรจน' โพธ! Cไทร
เสฐ-ยรโกเศศ นาคะประท-ป
ส. พลายน#อย

12 ช.ม. 52 นาท13 ช.ม. 31 นาท10 ช.ม. 04 นาท-

เจร!ญ ไชยชนะ

17 ช.ม. 43 นาท-

24 ช.ม. 51 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง
D 1242

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
4 ช.ม. 16 นาท-

D 1257

ยาขอบผ@#ไม/เหมอนใคร และไม/ม-ใคร เล/าโดย หลานสาวยาขอบ
เล/าโดย หลานสาวยาขอบ
เหมอน
คอช-ว!ตและความหวง เกษม สวรรณ วลยา
วลยา
6 ช.ม. 16 นาทกล
อ!น-จน แฝดสยาม
นฤนารท พระปญญา เร-ยบเร-ยง นฤนารท พระปญญา เร-ยบ 3 ช.ม. 55 นาทเร-ยง
บนทbกจากใจ
จอมพล ถนอม ก!ตต!ขจร
จอมพล ถนอม ก!ตต!ขจร
7 ช.ม. 12 นาทศาสตราจารย' ดร.เกษม สวรรณกล ดร.เกษม สวรรณกล
ดร.เกษม สวรรณกล
6 ช.ม. 29 นาทหลวงประด!ษฐไพเราะ (ศร ศ!ลปะ
อานนท' นาคคง และอษฏาวธ อานนท' นาคคง และอษฏาวธ 12 ช.ม. 38 นาทบรรเลง) มหาดร!ยกว-ล/มเจ#าพระยา สาคร!ก
สาคร!ก
แห/งอษาคเนย'
ช-ว!ตและงานของสฤษด! C ธนะรชต'
ม.ร.ว.ชมสวสด! C ชมพ@นต
ม.ร.ว.ชมสวสด! C ชมพ@นต
9 ช.ม. 02 นาทจอมพลผ@#พ!ช!ต
พระประวต!สมเดจพระเจ#าบรมวงศ'เธอ พระเจ#าวรวงศ'เธอ พระองค'เจ#า พระเจ#าวรวงศ'เธอ พระองค'เจ#า 6 ช.ม. 29 นาทบร!พตรสขมพนธ' กรมพระนครสวรรค' ส!ร!รตนบศบงพระธ!ดา
ส!ร!รตนบศบงพระธ!ดา
วรพ!น!ต
เร9องราวของพนตร-ควง อภยวงศ'
นายชม จารรตน'
นายชม จารรตน'
6 ช.ม. 35 นาทแปดส!บห#าป-ท-9ผ/านมา
ท/านผ@#หญ!ง อนรกษ'มรเฑ-ยร ท/านผ@#หญ!ง อนรกษ'มรเฑ-ยร 5 ช.ม. 23 นาทจอมปราชญ'นกการศbกษา
ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C 3 ช.ม. 49 นาทไล/ตงจ!7น ล@กขอทานผ@#ไม/ยอมแพ#ต/อ LAI DONG JIN / ว!ลาวลย' สกล LAI DONG JIN / ว!ลาวลย'
9 ช9วโมง
ชะตาช-ว!ต
บร!รกษ'
สกลบร!รกษ'
ร@#ไหม ร@#ไหม โบราณผ@#เฒ/าว/าไว#
ขะม#อ / อสาห' /ชฏ!ล / ใบลาน ขะม#อ / อสาห' /ชฏ!ล / ใบลาน 6 ช9วโมง
คนกบสวน
คbกฤทธ! C ปราโมช
คbกฤทธ! C ปราโมช
31 นาทค@/มอการม-ส/วนร/วมของประชาชน ใน เจมส' แอล เครตน
เจมส' แอล เครตน
11 ช.ม. 22 นาทการตดส!นใจของชมชน
ส!9งท-9ข#าพเจ#าพบเหน ภาคจบ
หม/อมเจ#าหญ!งพ@นพ!สมย ด!สกล หม/อมเจ#าหญ!งพ@นพ!สมย ด!สกล 11 ช.ม. 17 นาท-

D 1258

วยร/น ว/นวาย สดใส หรอแสบซ/า

D 1259
D 1260
D 1261
D 1262
D 1263
D 1264

โภชนา โรคา น/าฉงน
มอญ
69 เคลดลบยกระดบการท8างาน
ประพาสเมองนอกในรชกาลท-9 5
ประพาสต#นในรชกาลท-9 5
เฉล!มพระเก-ยรต!พระบาทสมเดจ
พระพทธเล!ศหล#านภาลย พ.ศ. 2523

D 1265

ส-สนแห/งช-ว!ต

D 1243
D 1244
D 1245
D 1246
D 1247

D 1248
D 1249

D 1250
D 1251
D 1252
D 1253
D 1254
D 1255
D 1256

พญ.คณหญ!งพรท!พย' โรจน
สนนท'
ศ.ดร.สทศน' ยกล#าน
สจร!ตลกษณ' ด-ผดง
ประสาร มฤคพ!ทกษ'
พลาด!ศย ส!ทธ!ธญก!จ
พลาด!ศย ส!ทธ!ธญก!จ
ทองต/อ กล#วยไม# ณ อยธยา

พญ.คณหญ!งพรท!พย' โรจน
สนนท'
ศ.ดร.สทศน' ยกล#าน
สจร!ตลกษณ' ด-ผดง
ประสาร มฤคพ!ทกษ'
พลาด!ศย ส!ทธ!ธญก!จ
พลาด!ศย ส!ทธ!ธญก!จ
ทองต/อ กล#วยไม# ณ อยธยา

5 ช.ม. 32 นาท-

ศ.ดร.นพ.ว!ทยา นาควชระ

ศ.ดร.นพ.ว!ทยา นาควชระ

7 ช.ม. 23 นาท-
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7 ช.ม. 29 นาท5 ช.ม. 32 นาท6 ช9วโมง
7 ช.ม. 17 นาท8 ช.ม. 22 นาท5 ช.ม. 36 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง
D 1266

D 1267
D 1268
D 1269
D 1270
D 1271
D 1272

D 1273
D 1274

D 1275
D 1276
D 1277

D 1278
D 1279
D 1280
D 1281
D 1282
D 1283
D 1284
D 1285
D 1286
D 1287

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

การบรรยายพ!เศษเฉล!มพระเก-ยรต! กรมศ!ลปากร
กรมศ!ลปากร
200 ป- พระบรมราชสมภพพระบาท
สมเดจ พระน9งเกล#าเจ#าอย@/หว
ศาสตร'และศ!ลป'แห/งการให#อภย
แก#วปวงค8า วงศ'ชย
แก#วปวงค8า วงศ'ชย
บนทbกว!เคราะห'และว!จารณ' 16 นายก ศาสตราจารย'บญชนะ อตถากร ศาสตราจารย'บญชนะ อตถากร
รฐมนตร-ไทย
พกอามรณ'อร/อยรอยย!7ม
ร/งอรณ ผล!นธร
ร/งอรณ ผล!นธร
บนเส#นทางช-ว!ตภายใน
ประเวศ วะสประเวศ วะสอารยธรรมล-7ลบ
ศ.ดร.สทศน' ยกล#าน
ศ.ดร.สทศน' ยกล#าน
จดหมายเหตการณ'รบเสดจ พระบาท กรมศ!ลปากร
กรมศ!ลปากร
สมเดจพระจลจอมเกล#าเจ#าอย@/หวเสดจ
กลบจากยโรป คร7งหลง ร.ศ.126 (พ.ศ
. 2450)
เท-9ยวไปในอด-ตเม9อเง-7ยวปล#นเมอง ประชม อมพนนท'
ประชม อมพนนท'
แพร/ และเมองนครล8าปาง
พระประวต! และงานศ!ลปะของสมเดจ สจร!ตกล ถาวรสข
สจร!ตกล ถาวรสข
พระเจ#าบรมวงศ'เธอเจ#าฟ#ากรมพระยา
นร!ศรานวตต!วงศ'
เยนศ!ระเพราะพระบร!บาล
นายทองต/อ กล#วยไม# ณ อยธยา นายทองต/อ กล#วยไม# ณ
อยธยา
ยอดมนษย' ลกษณะช-ว!ตพ!ช!ตความ เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C
เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C
ส8าเรจ
พระราชหตถเลขาในพระบาทสมเดจ สมเดจพระเจ#าบรมวงศ'เธอเจ#า สมเดจพระเจ#าบรมวงศ'เธอเจ#า
พระจอมเกล#าเจ#าอย@/หว
ฟ#ากรม พระนร!ศรานวตต!วงศ' ฟ#ากรม พระนร!ศรานวตต!วงศ'
มองภาษาเช!งสร#างสรรค'
ไปองกฤษพ!ช!ตปร!ญญาโท 2
โลกใหญ/ใบมด
เปล-9ยนว!ธ-ค!ดพล!กช-ว!ตคณ
ไปองกฤษพ!ช!ตปร!ญญาโท 3
ข#างครว
โอโซนความสข
นายกรฐมนตร-ชวน หล-กภย กบ
ประชาธ!ปไตยสายกลาง
คณยายห/นกระบอก
ปรากฏการณ'ช-วจ!ต บอกอะไรแก/
สงคมไทย

ประยอม ซองทอง
พรพรรณ เองอทยวฒน'
โตมร ศขปร-ชา
ไบรอน เทรซ-9
พรพรรณ เองอทยวฒน'
พ!ชย วาสนาส/ง
ศ.ดร.นพ.ว!ทยา นาควชระ
ศ.บญชนะ อตถากร

ประยอม ซองทอง
พรพรรณ เองอทยวฒน'
โตมร ศขปร-ชา
ไบรอน เทรซ-9
พรพรรณ เองอทยวฒน'
พ!ชย วาสนาส/ง
ศ.ดร.นพ.ว!ทยา นาควชระ
ศ.บญชนะ อตถากร

ย@ร กมลเสร-รตน'
ย@ร กมลเสร-รตน'
นพ.ดร.โกมาตร จbงเสถ-ยรทรพย' นพ.ดร.โกมาตร จbงเสถ-ยร
ทรพย'
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
9 ช.ม. 14 นาท-

3 ช.ม. 24 นาท10 ช.ม. 53 นาท1 ช.ม. 36 นาท4 ช.ม. 19 นาท5 ช.ม. 38 นาท3 ช.ม. 34 นาท-

14 ช.ม. 28 นาท25 ช.ม. 36 นาท-

10 ช.ม. 38 นาท4 ช.ม. 13 นาท4 ช.ม. 41 นาท-

14 ช.ม. 45 นาท5 ช.ม. 32 นาท4 ช.ม. 24 นาท10 ช.ม. 56 นาท7 ช.ม. 11 นาท14 ช.ม. 52 นาท5 ช.ม. 13 นาท10 ช.ม. 10 นาท3 ช.ม. 53 นาท3 ช.ม. 58 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง
D 1288
D 1289
D 1290

D 1291
D 1292
D 1293
D 1294
D 1295
D 1296
D 1297
D 1298
D 1299
D 1300
D 1301
D 1302

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

วฒนธรรมไทยส@#ภยเศรษฐก!จ

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
9 ช.ม. 23 นาท-

ส8านกงานคณะกรรมการ
ส8านกงานคณะกรรมการ
วฒนธรรม แห/งชาต!
วฒนธรรม แห/งชาต!
ดาวประดบราตรประยอม ซองทอง
ประยอม ซองทอง
3 ช.ม. 37 นาทปลกใจเสอปา/
พระบรมราโชวาท ในพระบาท พระบรมราโชวาท ในพระบาท 3 ช.ม. 19 นาทสมเดจ พระปรเมนทรมหา
สมเดจ พระปรเมนทรมหา
วช!ราวธ พระมงกฏเกล#าเจ#าอย@/ วช!ราวธ พระมงกฏเกล#าเจ#าอย@/
หว
หว
อภ!ธานศพท' ค8าไทยท-9ม-ต#นเค#า จาก กรมศ!ลปากร
กรมศ!ลปากร
10 ช.ม. 50 นาทภาษาต/างประเทศ
พาหงค8าฉนท'
มเนาะห' ย@เคน
มเนาะห' ย@เคน
48 นาทการปฏ!วต!คณะรสช.2534 กบ
ศ.บญชนะ อตถากร
ศ.บญชนะ อตถากร
6 ช.ม. 35 นาทประชาธ!ปไตย
ไปองกฤษพ!ช!ตปร!ญญาโท 1
พรพรรณ เองอทยวฒน'
พรพรรณ เองอทยวฒน'
5 ช.ม. 35 นาทเคร9องราชอ!สร!ยาภรณ'ไทย
นายสวนะ ศภวรรณก!จ
นายสวนะ ศภวรรณก!จ
3 ช.ม. 04 นาทความร@#เบ7องต#น กระบวนการแก#
ศ.นพ.วนชย วฒนศพท'
ศ.นพ.วนชย วฒนศพท'
1 ช.ม. 05 นาทปญหา ข#อพ!พาทท-9เหมาะสม
เว-ยงวง
จลลดา ภกด-ภ@ม!นทร'
จลลดา ภกด-ภ@ม!นทร'
9 ช.ม. 16 นาทเร9องคต!ของฝร9งเข#ามาเมองไทย
พระเจ#าบรมวงศ'เธอ กรมพระยา พระเจ#าบรมวงศ'เธอ กรม
52 นาทด8ารงราชานภาพ
พระยาด8ารงราชานภาพ
หนงปะโมทย หนงตะลงภาคอ-สาน รถพร ซงธาดา
รถพร ซงธาดา
1 ช.ม. 49 นาทคล9นล@กท-9 5 ปราชญาสงคม
ศ.ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C ศ.ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C 9 ช.ม. 26 นาทอเนก นาว!กม@ล
อเนก นาว!กม@ล
3 ช.ม. 58 นาทศ.ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C ศ.ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C 7 ช.ม. 09 นาท-

D 1303

ราชส8านกสโมสร
สงคมทรชน ยทธศาสตร'ความล/ม
สลาย ของสงคม
เร9องสนกกระตกค!ด

D 1304
D 1305

คอ ฮากกา คอ จ-นแคะ
คนแถวหน#า

วรศกด! C มหทธโนบล
วรศกด! C มหทธโนบล
6 ช.ม. 45 นาทศ.ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C ศ.ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C 4 ช.ม. 49 นาท-

D 1306
D 1307

ร@#เรา ร@#เขา ด#วยจ!ตว!ทยาบคล!กภาพ ดร.ศร-เรอน แก#วกงวาน
ดร.ศร-เรอน แก#วกงวาน
11 ช.ม. 49 นาทเพ9อพร/งน-7ท-9ด-กว/า
ศ.ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C ศ.ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C 3 ช.ม. 54 นาท-

D 1308
D 1309

สงคมน/าอย@/ : ข#อเสนอแนวทางสร#าง ศ.ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C ศ.ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C 3 ช.ม. 52 นาทสงคมแห/งความดเร9องเล/าเขย/าค!ด
ศ.ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C ศ.ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C 3 ช.ม. 21 นาท-

D 1310

ความน/าจะเปนบนเส#นขนาน 3

ศ.ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C ศ.ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C 4 ช.ม. 49 นาท-

ว!นทร' เล-ยววาร!ณ
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ว!นทร' เล-ยววาร!ณ

5 ช.ม. 06 นาท-
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
วฒ!สภาไทย ความร@#เร9องสมาช!ก
ศาสตราจารย' ดร.บวรศกด! C อ ศาสตราจารย' ดร.บวรศกด! C อ 3 ช.ม. 28 นาทวฒ!สภา
วรรณโณ
วรรณโณ
พระราชกรณ-ยก!จ ค8ากลอน
คณะกรรมการอ8านวยการจด คณะกรรมการอ8านวยการจด 11 ช.ม. 23 นาทเฉล!มพระเก-ยรต! พระบาทสมเดจพระ งานเฉล!ม พระเก-ยรต! พระบาท งานเฉล!ม พระเก-ยรต! พระบาท
ปรม!นทรมหาภ@ม!พลอดลยเดช
สมเดจพระเจ#าอย@/หว
สมเดจพระเจ#าอย@/หว
มหาราช ฉบบชนะการประกวด
เอาชนะค8าว/าไม/ใช/เร9องยาก
ว!ลเล-9ยม ย@ร! / ศ.นพ. วนชย
ว!ลเล-9ยม ย@ร! / ศ.นพ. วนชย 9 ช.ม. 29 นาทวฒนศพท'
วฒนศพท'
ศกด!นารามา
นายแพทย'พ@นพ!ศ อมาตยกล นายแพทย'พ@นพ!ศ อมาตยกล 9 ช.ม. 52 นาทความร@#เร9องก!น
ศ.นพ.อาร- วลยะเสว- และคณะ ศ.นพ.อาร- วลยะเสว- และคณะ 23 ช.ม. 44 นาทโภชนาการเพ9อสขภาพด- ต8ารบอาหาร รศ.ดร.ประไพศร- ศ!รจ! กรวาล ศ!ร! รศ.ดร.ประไพศร- ศ!รจ! กรวาล 1 ช.ม. 49 นาทพ7นบ#านภาคกลาง
พร โกสม
ศ!ร!พร โกสม
ร@#ลbกโรคภ@ม!แพ#
พนต8ารวจเอก นพ.พ!พฒน' ช@วร พนต8ารวจเอก นพ.พ!พฒน' ช@วร 8 ช.ม. 34 นาทเวช, พนต8ารวจเอก
เวช, พนต8ารวจเอก
พญ.นพมาศ ช@วรเวช
พญ.นพมาศ ช@วรเวช
ค@/มออบรม การนวดเท#าเพ9อสขภาพ อ.กญจนา ด-ว!เศษ, อ.ยพ!น โพธ! C อ.กญจนา ด-ว!เศษ, อ.ยพ!น โพธ! C 1 ช.ม. 33 นาทเอ-9ยม
เอ-9ยม
การตรวจประเม!น และโรคระบบ
สถาบนการแพทย'แผนไทย
สถาบนการแพทย'แผนไทย 6 ช.ม. 23 นาทกระด@กข#อต/อ และกล#ามเน7อ
กระทรวงสาธารณสข
กระทรวงสาธารณสข
ค@/มอการนวดไทยเพ9อสขภาพ
ศ@นย'ฝbกอบรมการแพทย'แผน ศ@นย'ฝbกอบรมการแพทย'แผน 8 ช.ม. 09 นาทหลกส@ตร 372 ช9วโมง
ไทย
ไทย
ก!นป#องกนโรค
รศ.ดร.สมใจ ว!ชยด!ษฐ'
รศ.ดร.สมใจ ว!ชยด!ษฐ'
5 ช.ม. 47 นาทค@/มออบรมการนวดไทย
ม@ลน!ธ!การแพทย'แผนไทยพฒนา ม@ลน!ธ!การแพทย'แผนไทย
6 ช.ม. 55 นาทพฒนา
มหศจรรย'ผก 108
สถาบนว!จยโภชนาการ
สถาบนว!จยโภชนาการ
19 ช.ม. 55 นาทมหาว!ทยาลยมห!ดล
มหาว!ทยาลยมห!ดล
อาหารบ8าบดโรค
ศลยา คงสมบญเวช
ศลยา คงสมบญเวช
4 ช.ม. 01 นาทค@/มอนวดกดจดฝา/ มอและฝา/ เท#า เพ9อ เปรมจ!ตต' ส!ทธ!ศ!ร!
เปรมจ!ตต' ส!ทธ!ศ!ร!
2 ช.ม. 20 นาทสขภาพข7นม@ลฐาน
อายวฒนะ
นายไพศาล พ7ชมงคล
นายไพศาล พ7ชมงคล
5 ช.ม. 28 นาทศาสตร'และศ!ลป'แห/งการด@แลผ@#ปว/ ย นายแพทย'สมบต! ตร-ประเสร!ฐ นายแพทย'สมบต! ตร-ประเสร!ฐ 3 ช.ม. 52 นาทเม9อวาระสดท#ายของช-ว!ต
สข
สข
เภสชกรรมแผนไทย
ศ@นย'พฒนาต8าราการแพทย'แผน ศ@นย'พฒนาต8าราการแพทย' 8 ช.ม. 27 นาทไทย สถาบนส/งเสร!มการแพทย' แผนไทย สถาบนส/งเสร!มการ
แผนไทย
แพทย'แผนไทย
เหนอจอมพลยงม-จอมคน
สวฒน' วรด!ลก
สวฒน' วรด!ลก
8 ช.ม. 07 นาทค8าสารภาพของมาร-องตวแนตต'
น!ดา แปล และเร-ยบเร-ยง
น!ดา แปล และเร-ยบเร-ยง
17 ช.ม. 06 นาท-

ทะเบยน ชอเรอง
D 1311
D 1312

D 1313
D 1314
D 1315
D 1316
D 1317

D 1318
D 1319
D 1320
D 1321
D 1322
D 1323
D 1324
D 1325
D 1326
D 1327
D 1328

D 1329
D 1330

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง
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ผผลต / ผอาน
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D 1332
D 1333
D 1334
D 1335
D 1336
D 1337
D 1338
D 1339
D 1340
D 1341
D 1342
D 1343
D 1344
D 1345
D 1346
D 1347
D 1348
D 1349

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
ยอดล!ง
พระเจ#าวรวงศ'เธอ พระองค'เจ#า พระเจ#าวรวงศ'เธอ พระองค'เจ#า 19 นาทสทธวงษ'จ!ตร
สทธวงษ'จ!ตร
ข#องจ!ต
สวฒน' วรด!ลก
สวฒน' วรด!ลก
10 ช.ม. 15 นาทแผ/นด!นของเรา เล/ม 1
แม/อนงค'
แม/อนงค'
7 ช.ม. 17 นาทแผ/นด!นของเรา เล/ม 2
แม/อนงค'
แม/อนงค'
7 ช.ม. 17 นาทอภยนราช
สนทรภ@/
สนทรภ@/
1 ช9วโมง
อาท!ตย'ถbงจนทร'
เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'
เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'
3 ช.ม. 01 นาทรกของอล!ซเบธ 1
แปลและเร-ยบเร-ยงโดย น!ดา แปลและเร-ยบเร-ยงโดย น!ดา 22 ช.ม. 20 นาทอานาสตาเซ-ย
เสถ-ยร พนธรงสเสถ-ยร พนธรงส10 ช.ม. 05 นาทบทเพลงแห/งค!มหนต'
ว.ว!น!จฉยกล
ว.ว!น!จฉยกล
5 ช.ม. 29 นาทปวโร ตอนโจรกรรมว!ตถาร
อกาธา คร!สต-7 / เป-9ยมสข
อกาธา คร!สต-7 / เป-9ยมสข
6 ช.ม. 44 นาทปวโร ตอนเสน/หาอาฆาต
อกาธา คร!สต-7 / เป-9ยมสข
อกาธา คร!สต-7 / เป-9ยมสข
6 ช.ม. 46 นาทเทวาพาค@/ฝน
ว.ว!น!จฉยกล
ว.ว!น!จฉยกล
20 ช.ม. 28 นาทหญ#าแพรกดอกมะเขอและเรอน#อย ว.ว!น!จฉยกล
ว.ว!น!จฉยกล
11 ช.ม. 10 นาทพลอยพนแสง
นายา
นายา
13 ช.ม. 33 นาทรวมเร9องส7นของเนาวนาถ
เนาวนาถ
เนาวนาถ
5 ช.ม. 43 นาทพงศาวดารจ-นเร9องไซจ!7น เล/ม 1
ครสภา
ครสภา
9 ช.ม. 19 นาทพงศาวดารจ-นเร9องต7งฮ9น เล/ม 1
ครสภา
ครสภา
11 ช.ม. 24 นาทอกษรส9อรก
นายา
นายา
9 ช.ม. 06 นาทมหาอปรากรย!9งใหญ/ของโลก 12 เร9อง นายฉน ประภาว!วฒน'
นายฉน ประภาว!วฒน'
10 ช.ม. 38 นาท-

D 1350
D 1351
D 1352
D 1353
D 1354
D 1355

เล/าเร9องมหาภารตยทธ
ดอกไม#เล/าเร9อง
หน#าน-7ของคณหน@
การเด!นทางของหวใจใต#ดวงดาว
ตามลมปล!ว
7
แม/ปนมา

D 1356
D 1357
D 1358
D 1359

บ#านของพร/งน-7
ดอกไม#จากปา/ หนาว
ตามรกคนใจ
เฟรเดร!คมหาราช

D 1360
D 1361
D 1362

คนขายฝน
ลมท-9เปล-9ยนทาง
จากฟ#าแดนไกล

ทะเบยน ชอเรอง
D 1331

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

ส.พลายน#อย
ส.พลายน#อย
ปร!ญญ'
ปร!ญญ'
บญลอ
บญลอ
โดย ส8านกพ!มพ'แจ/มใส
โดย ส8านกพ!มพ'แจ/มใส
ว.ว!น!จฉยกล
ว.ว!น!จฉยกล
รชเซล เบเกอร' / ยพเรศ ว!นยธร รชเซล เบเกอร' / ยพเรศ ว!นย
ธร
ว.ว!น!จฉยกล
ว.ว!น!จฉยกล
ป!ยะพร ศกด! Cเกษม
ป!ยะพร ศกด! Cเกษม
ก!9งฉตร
ก!9งฉตร
พระเจ#าวรวงศ'เธอพระองค'เจ#า พระเจ#าวรวงศ'เธอพระองค'เจ#า
จลจกรพงษ'
จลจกรพงษ'
ว!ลาศ มณ-วต
ว!ลาศ มณ-วต
กฤษณา อโศกส!น
กฤษณา อโศกส!น
นายา
นายา
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5 ช.ม. 40 นาท7 ช.ม. 27 นาท6 ช.ม. 37 นาท15 ช.ม. 05 นาท12 ช.ม. 35 นาท10 ช.ม. 40 นาท23 ช.ม. 44 นาท16 ช.ม. 34 นาท18 ช.ม. 21 นาท13 ช.ม. 54 นาท12 ช.ม. 05 นาท12 ช.ม. 50 นาท23 ช.ม. 29 นาท-

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

สองศตวรรษ บนเส#นทางการเมอง มล!วลย' แตงแก#วฟ#า
ไทย
ตวแปรท-9เก-9ยวข#องกบแรงจ@งใจในการ ท!พสดา ล-ลาศ!ร!คณ
ปฏ!บต!งาน ของข#าราชการ และเจ#า
หน#าท-9ส8านกงานคณะกรรมการ ฟ7นฟ@
สมรรถภาพคนพ!การสงกด กรม
ประชาสงเคราะห'
บร!หารรฐก!จเปร-ยบเท-ยบ (PA 311) อาจารย'รว!ภา หอมเศรษฐ-

มล!วลย' แตงแก#วฟ#า

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
15 ช.ม. 02 นาท-

ท!พสดา ล-ลาศ!ร!คณ

4 ช.ม. 31 นาท-

อาจารย'รว!ภา หอมเศรษฐ-

12 ช.ม. 35 นาท-

การวางแผนการเปล-9ยนแปลง และ
การพฒนาองค'การเช!งกลยทธ'
พฤต!กรรมการบร!หารองค'การ
สาธารณะ
เอกสารประกอบการเร-ยนการสอน
ว!ชากฎหมายและจร!ยธรรมส9อสาร
มวลชน
ค@/มอเตร-ยมสอบข#าราชการคร@ ว!ชา
เอกสงคมศbกษา
Daisy Music 15/5 เพลงโห/เยอรมน อเมร!กน
Daisy Music 17 เร9องยคทองของ
วรรณคด-ไทย สมยต#นกรง
รตนโกส!นทร'
เพลงไทยจากวงดร!ยางค'สากล

ดร.ก-รต! ยศย!ง9 ยง

ดร.ก-รต! ยศย!9งยง

6 ช.ม. 34 นาท-

วนชย ม-ชาต!

วนชย ม-ชาต!

-

อาจารย'ธ-รยทธ วาต-ฟ-

อาจารย'ธ-รยทธ วาต-ฟ-

14 ช.ม. 13 นาท-

อาจารย'ว!เช-ยร ประเสร!ฐ

อาจารย'ว!เช-ยร ประเสร!ฐ

13 ช.ม.26 นาท-

ทะเบยน ชอเรอง
D 1363
D 1364

D 1365
D 1366
D 1367
D 1368

D 1369
D 1370
D 1371

D 1372
D 1373
D 1374

D 1375

D 1376

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

ศ.เก-ยรต!คณ พ@นพ!ศ อมาตยกล ศ.เก-ยรต!คณ พ@นพ!ศ อมาตยกล 1 ช.ม. 18 นาทศ.เก-ยรต!คณ พ@นพ!ศ อมาตยกล ศ.เก-ยรต!คณ พ@นพ!ศ อมาตยกล 1 ช.ม. 50 นาท-

กรมศ!ลปากร (จากรายการสด
ว!ทยศbกษา)
บญยง ท#มยอด
รวมรวมโดย มต!ชน
Daisy Music 15/6/1 เพลงไร#
ศ.เก-ยรต!คณ พ@นพ!ศ อมาตยกล
พรมแดน American Pop – ไทย ชด สพจน' ผจญยทธ จากรายการ
1
ว!ทย Bright&Beautiful Fm
98.5
Daisy Music 15/6 เพลงไร#พรมแดน ศ.เก-ยรต!คณ พ@นพ!ศ อมาตยกล
American – Pop – ไทย ชด 2
สพจน' ผจญยทธ จากรายการ
ว!ทย Bright&Beautiful Fm
98.5
Daisy Music 15/8 เพลงไร#พรมแดน ศ.เก-ยรต!คณ พ@นพ!ศ อมาตยกล
สเปน – ไทย
สพจน' ผจญยทธ จากรายการ
ว!ทย Bright&Beautiful Fm
98.5
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กรมศ!ลปากร (จากรายการสด 41 นาทว!ทยศbกษา)
รวมรวมโดย มต!ชน
6 ช.ม. 03 นาทศ.เก-ยรต!คณ พ@นพ!ศ อมาตยกล 3 ช.ม. 06 นาทสพจน' ผจญยทธ จากรายการ
ว!ทย Bright&Beautiful Fm
98.5
ศ.เก-ยรต!คณ พ@นพ!ศ อมาตยกล 2 ช.ม. 55 นาทสพจน' ผจญยทธ จากรายการ
ว!ทย Bright&Beautiful Fm
98.5
ศ.เก-ยรต!คณ พ@นพ!ศ อมาตยกล 2 ช.ม. 17 นาทสพจน' ผจญยทธ จากรายการ
ว!ทย Bright&Beautiful Fm
98.5

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

ทะเบยน ชอเรอง
D 1377

D 1378

D 1379

D 1380

D 1381

D 1382
D 1383
D 1384
D 1385
D 1386
D 1387
D 1388
D 1389
D 1390
D 1391
D 1392
D 1393
D 1394
D 1395

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

Daisy Music 15/7 เพลงไร#พรมแดน ศ.เก-ยรต!คณ พ@นพ!ศ อมาตยกล
American Folk Song – ไทย
สพจน' ผจญยทธ จากรายการ
ว!ทย Bright&Beautiful Fm
98.5
Daisy Music 15-9 เพลงไร#พรมแดน ศ.เก-ยรต!คณ พ@นพ!ศ อมาตยกล
American ภาพยนตร' – ไทย
สพจน' ผจญยทธ จากรายการ
ว!ทย Bright&Beaufiful Fm
98.5
Daisy Music 18 เพลงกล/อมเดกภาค อ.จ.เจร!ญใจ สนทรวาท!น ขบ
กลาง 30 เพลง
ร#อง บรรยายโดย ศ.เก-ยรต!คณ
พ@นพ!ศ อมาตยกล
Daisy Music 20 เพลง Light Music
ของ Johan Strauss Jr และเร9องของ
นกแต/งเพลงหลายคนท-9ใช# นามพ#อง
กนว/า “สเตร#าส”
Daisy Music 21 เร9องของนก
ประพนธ'เพลง George Frideric
Handel (1685-1759)
ขอบคณท-9ม-เธอ
วนโลกาว!นาศ
อย/ากดก@ : ก@ไม/ให#มbงกด
ปอกเปลอกอานนท' ปนยารชน
Lord of the rings ตอน กษตร!ย'คน
บลลงก' (ภาค 3)
ค!ดเปน รวยก/อน เล/ม 2
Visual Basic.NET (จ8านวน 2 แผ/น)

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
ศ.เก-ยรต!คณ พ@นพ!ศ อมาตยกล 3 ช.ม. 19 นาทสพจน' ผจญยทธ จากรายการ
ว!ทย Bright&Beautiful Fm
98.5
ศ.เก-ยรต!คณ พ@นพ!ศ อมาตยกล 3 ช.ม. 20 นาทสพจน' ผจญยทธ จากรายการ
ว!ทย Bright&Beaufiful Fm
98.5
อ.จ.เจร!ญใจ สนทรวาท!น ขบ 59 นาทร#อง บรรยายโดย ศ.เก-ยรต!คณ
พ@นพ!ศ อมาตยกล
ผผลต / ผอาน

ศ.เก-ยรต!คณ พ@นพ!ศ อมาตยกล ศ.เก-ยรต!คณ พ@นพ!ศ อมาตยกล 1 ช.ม. 15 นาท-

บรรยายโดย ศ.เก-ยรต!คณ พ@น บรรยายโดย ศ.เก-ยรต!คณ พ@น 2 ช.ม. 8 นาทพ!ศ อมาตยกล
พ!ศ อมาตยกล
เชาวฤทธ! C ต7งโชคประเสร!ฐ
รจน' มณฑ!รา
หลวงพ/อพยอม กลยาโณ
ชลธ!ศ อาจมนภาพ
J.R.R. Tolkien / วลล- ช9นยง

เชาวฤทธ! C ต7งโชคประเสร!ฐ
รจน' มณฑ!รา
หลวงพ/อพยอม กลยาโณ
ชลธ!ศ อาจมนภาพ
J.R.R. Tolkien / วลล- ช9นยง

พระพยอม กลยาโณ
พระพยอม กลยาโณ
สรส!ทธ! C ค!วประสพศกด! C นนทน- สรส!ทธ! C ค!วประสพศกด! C นนทนแขวงโสภา
แขวงโสภา
น!ทานสยาม
ส.พลายน#อย
ส.พลายน#อย
ล.ว. สดท#าย (จ8านวน 2 แผ/น)
วส!ษฐ เดชกญชร
วส!ษฐ เดชกญชร
สงครามสหรฐอเมร!กา-อ!รก ประโยชน' ธ-รโชต! เก!ดแก#ว
ธ-รโชต! เก!ดแก#ว
น!ยมบนความหายนะ
ฝร9งท-9คนไทยต#องร@#จก
สมพงษ' สวรรณจ!ตกล และทกษ' สมพงษ' สวรรณจ!ตกล และ
ศ!ล ฉตรแก#ว
ทกษ'ศ!ล ฉตรแก#ว
พ/อ ภาคสอง
ปองพล อด!เรกสาร
ปองพล อด!เรกสาร
การศbกษาสมบ@รณ'แบบ : คอวงกลมท-9 พทธทาสภ!กข
พทธทาสภ!กข
ค#มครองโลกถbงท-9สด
เกาะมหาสมบต!
โรเบ!ร'ต หลยส' สต-เวนสน
โรเบ!ร'ต หลยส' สต-เวนสน
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3 ช.ม. 46 นาท7 ช.ม. 06 นาท6 ช.ม. 14 นาท7 ช.ม. 39 นาท21 ช.ม. 24 นาท4 ช.ม. 40 นาท28 ช.ม.48 นาท3 ช9วโมง
26 ช.ม.31 นาท55 นาท4 ช.ม. 01 นาท15 ช.ม. 23 นาท8 ช.ม. 50 นาท41 นาท-

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

D 1396

Marja-Leena Heillila - Horn

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
Marja-Leena Heillila - Horn 3 ช.ม. 06 นาท-

ล-ลา อกษราวดพ-ระพงศ' สขแก#ว

ล-ลา อกษราวดพ-ระพงศ' สขแก#ว

11 ช.ม. 11 นาท6 ช.ม. 41 นาท-

ฟ7น ดอกบว
สทสสา อ/อนค#อม
พระอาจารย'พรหมวงโส /
ศร-วรา อ!สระ
กานต! ณ ศรทธา
อเทน พรมแดง
ศรเมฆา
วนชย ตนต!ว!ทยาพ!ทกษ'
เช!ด ทรงศรพนธลกษณ'
หวางเหม!ง / สมเดจพระเทพ
รตนราชสดา ทรงแปล
พระเทพด!ลก (ระแบบ จ!ต
ญาโณ)
ดร.บญชนะ บญเล!ศ

9 ช.ม. 11 นาท37 ช.ม. 18 นาท6 ช.ม. 55 นาท-

หวงอ-7 / น. นพรตน'

135 ช.ม. 30 นาท-

D 1397
D 1398
D 1399
D 1400
D 1401
D 1402
D 1403
D 1404
D 1405
D 1406
D 1407
D 1408
D 1409
D 1410
D 1411
D 1412
D 1413
D 1414
D 1415
D 1416
D 1417
D 1418
D 1419

คณลกษณะและกระบวนการปล@กฝง
คณธรรมจร!ยธรรม ของประเทศ
ฟ!นแลนด'
แหวนดอกหญ#า
เอกขตต!ยนาร-ผ@#เปร9องปราด ชาญ
ฉลาดย!9งใหญ/ไม/ม-สอง
ปวงปรชญาจ-น
มกกะล-ผล (จ8านวน 3 แผ/น)
ชวนม/วนช9น : ธรรมะบนเท!งหลาย
เร9องเล/า
ท-9ซb9งขนเขาทะลเมฆ
นกเล/าเร9องโกหก
เล-7ยงไป บ/นไป
ตามรอยปร!ศนาอ-ย!ปต'โบราณ
น9งคยกบความตาย
ช9อน-7ม-ท-9มา เล/ม 2
ผ-เส7อ

ฟ7น ดอกบว
สทสสา อ/อนค#อม
พระอาจารย'พรหมวงโส /
ศร-วรา อ!สระ
กานต! ณ ศรทธา
อเทน พรมแดง
ศรเมฆา
วนชย ตนต!ว!ทยาพ!ทกษ'
เช!ด ทรงศรพนธลกษณ'
หวางเหม!ง / สมเดจพระเทพ
รตนราชสดา ทรงแปล
พระพทธศาสนากบรฐธรรมน@ญ
พระเทพด!ลก (ระแบบ จ!ต
ญาโณ)
ฝา/ กลยทธ'ส@/ความร89ารวยและม9งค9งใน ดร.บญชนะ บญเล!ศ
ธรก!จอสงหาร!มทรพย'
เทพมารสะท#านภาพ (จ8านวน 18
หวงอ-7 / น. นพรตน'
แผ/น)
เปาบ#นจ!7น ตอน เจดผ@#กล#า ห#าผ@#ทรง แปล และเร-ยบเร-ยงโดย ช!งแส
ธรรม (แผ/นท-9 1)
ประวต!ท/านพระอาจารย'ม9น ภ@ร!ทตต ท/านอาจารย'พระมหาบว ญาณ
เถระ
สมปนโน
ประเพณ-ไทย ฉบบพระมหาราชคร@ ประจกษ' ศ!ร!บณฑ!ตย'กล
(จ8านวน 2 แผ/น)
ตามรอยพระพทธเจ#า
ลกษณา จ-ระจนทร'
รอยทางแห/งไสยเวท
ก!ตต! วฒนะมหาตม'
100 ชนษา สมเดจพระพทธโฆษาจาร พระราชพทธ!ญาณ
ย'
มองโลกแบบว!กรม
ว!มล ไทรน!9มนวล
ค@/มอการนวดรกษาโรคแบบราชส8านก แพทย'หญ!งเพญนภา ทรพย'
เจร!ญ
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ผผลต / ผอาน

2 ช.ม. 04 นาท4 ช.ม. 32 นาท1 ช.ม. 37 นาท1 ช.ม. 33 นาท2 ช.ม. 48 นาท2 ช.ม. 43 นาท6 ช.ม. 31 นาท2 ช.ม. 54 นาท13 ช.ม. 36 นาท-

แปล และเร-ยบเร-ยงโดย ช!งแส 5 ช.ม. 39 นาทท/านอาจารย'พระมหาบว ญาณ 21 ช.ม. 52 นาทสมปนโน
ประจกษ' ศ!ร!บณฑ!ตย'กล
31 ช.ม. 52 นาทลกษณา จ-ระจนทร'
ก!ตต! วฒนะมหาตม'
พระราชพทธ!ญาณ

9 ช.ม. 15 นาท5 ช.ม. 62 นาท5 ช.ม. 15 นาท-

ว!มล ไทรน!9มนวล
แพทย'หญ!งเพญนภา ทรพย'
เจร!ญ

7 ช.ม. 19 นาท6 ช.ม. 52 นาท-

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 1420
D 1421
D 1422
D 1423
D 1424

ศ!ร!กาญจน'
ฉลอง พ!น!จสวรรณ
อาน ก@ค@ล
ภ@เตศวร
แสง อรณกศล

ศ!ร!กาญจน'
ฉลอง พ!น!จสวรรณ
อาน ก@ค@ล
ภ@เตศวร
แสง อรณกศล

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
4 ช.ม. 27 นาท3 ช.ม. 44 นาท3 ช.ม. 34 นาท8 ช.ม. 55 นาท7 ช.ม. 21 นาท-

เซ-ยวเสก / ว. ณ เมองลง

เซ-ยวเสก / ว. ณ เมองลง

59 ช.ม.37 นาท-

D 1425

ว#ายหน@ตายแล#วหรอ
บนทbกไม/ลบคร@มธยม
ช-ว!ตนบถอยหลง
มารโลเก
แนวค8าสอนสมเดจโต สมาธ! ทางสงบ
ถอดจ!ต
เพชฌฆาตหน#าหยก (จ8านวน 3 แผ/น)

D 1426
D 1427

คด-โหดรอบศตวรรษ
สองแมน : แปล
อ!นไซท' ASP. NET (จ8านวน 2 แผ/น) ทว-ชย หงษ'สมาลย'

สองแมน : แปล
ทว-ชย หงษ'สมาลย'

12 ช.ม. 27 นาท42 ช.ม.04 นาท-

D 1428
D 1429
D 1430
D 1431
D 1432
D 1433

26 เจ#าสวผ@#เย-9ยมวรยทธ'
ธนวฒน' ทรพย'ไพบ@ลย'
ตากร#งเรองโพยม
เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'
ช9อน-7ม-ท-9มา เล/ม 3
พนธลกษณ'
มองออกไปนอกหน#าต/างบานขาว ศ!เรมอร อณหธ@ป
พระพทธเจ#า (ฉบบการ'ต@น)
สภฤกษ' บญกอง
Orientation and Mobility
Everett W, Hill
Techniques : A Guide for The
Practitioner
English for Massage : ภาษาองกฤษ จ!รชญา ฉตรสมพร
ส8าหรบการนวด
เจ#าสาวของอานนท'
ว ณ ประมวญมารค
ปช!ตา
บ!นหลา สนกาลาค-รเกรดน/าร@#ประเทศไทย ภาคเหนอ
ธวชชย ปทมล/องทอง
ปร!ศนามรดกอจฉร!ยะ : The Wasting Ellen Raskin / ศ!ร!ลกษณ'
Game
เว-ยนว/ายตายเก!ด
พระมหา ดร.สเทพ อภ!ญจโน
เปาบ#นจ!7น เทพเจ#าแห/งความยต!ธรรม แปลโดย สน!ท กลยาณม!ตร
(จ8านวน 3 แผ/น)
เพชรพระอมา ตอนนาคเทว- (ภาคสอง พนมเท-ยน
ตอนท-9 3) (จ8านวน 2 แผ/น)
การท8าฮวงจ#ยให#เก!ดความม9งค9ง
ณรงค' อศกลโกว!ท
ร89ารวย ภายใน 63 วน
เลกเซ-9ยวหงส' ตอน จอมโจรปก
โก#วเล#ง / น.นพรตน'
ดอกไม#
โตเก-ยวไม/ม-ขา
น!7วกลม

ธนวฒน' ทรพย'ไพบ@ลย'
เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'
พนธลกษณ'
ศ!เรมอร อณหธ@ป
สภฤกษ' บญกอง
Everett W, Hill

6 ช.ม. 55 นาท2 ชม.59 นาท1 ช.ม. 49 นาท5 ช.ม.28 นาท2 ช.ม.25 นาท9 ช.ม.20 นาท-

จ!รชญา ฉตรสมพร

1 ช.ม. 02 นาท-

ว ณ ประมวญมารค
บ!นหลา สนกาลาค-รธวชชย ปทมล/องทอง
Ellen Raskin / ศ!ร!ลกษณ'

12 ช.ม. 07นาท11 ช.ม.27 นาท8 ช.ม.50 นาท8 ช.ม. 04 นาท-

D 1434
D 1435
D 1436
D 1437
D 1438
D 1439
D 1440
D 1441
D 1442
D 1443
D 1444
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พระมหา ดร.สเทพ อภ!ญจโน 3 ช.ม. 26 นาทแปลโดย สน!ท กลยาณม!ตร 37 ช.ม. 12 นาทพนมเท-ยน

37 ช.ม.20 นาท-

ณรงค' อศกลโกว!ท

6 ช.ม. 20 นาท-

โก#วเล#ง / น.นพรตน'

5 ช.ม.35 นาท-

น!7วกลม

4 ช.ม.30 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง
D 1445
D 1446
D 1447
D 1448
D 1449
D 1450
D 1451
D 1452
D 1453
D 1454
D 1455
D 1456
D 1457
D 1458
D 1459
D 1460
D 1461

อากาศบร!สทธ! C
คนไทยในกองทพนาซค@/มอการปฏ!บต!เม9อเก!ดสาธารณภย
(ฉบบประชาชน)

D 1465

แคทส' ร@ปแบบการจดการเร-ยนการ
สอน ท-9ผ@#เร-ยนเปนศ@นย'กลาง
หวใจดอกไม#
สรป PS 316 ว!เคราะห'การเมอง
เปร-ยบเท-ยบ
การว!เคราะห'เร9องราว การจดการ
เร-ยนการสอน ระดบปฐมวย

D 1468

ผผลต / ผอาน

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
2 ช.ม. 40 นาท-

Preschool Vision Stimulation : It is Lois, Harrell
Lois, Harrell
More Than a Flashight
ซบทรวงเปนสรวงสร#อย
คมทวน คนธน@
คมทวน คนธน@
1 ช.ม.38นาทวารสาร ธรรมมาตา
ธรรมทานม@ลน!ธ!
ธรรมทานม@ลน!ธ!
3 ช.ม. 35 นาทการนวดเพ9อสขภาพและความสขแห/ง ทาตา ท/าพญา
ทาตา ท/าพญา
2 ช.ม. 40 นาทช-ว!ตค@/
สาวนกช#อปฯ สละโสด
โซฟ- ค!นเซลลา / พลอย จร!ยะ โซฟ- ค!นเซลลา / พลอย จร!ยะ 10 ช.ม.43 นาทเวช
เวช
รก ไม/ได#เร9อง
แพรไหม
แพรไหม
2 ช.ม.45 นาทมาตรฐานการพฒนา และสงเคราะห'ผ@# กรมส/งเสร!มการปกครองท#องถ!9น กรมส/งเสร!มการปกครองท#อง 8 ช.ม.52 นาทพ!การ
กระทรวงมหาดไทย
ถ!9น กระทรวงมหาดไทย
ถนนยาส@บ
เออร'สก!น คอลต'เวลล' / ส!ทธ!ชย เออร'สก!น คอลต'เวลล' / ส!ทธ!ชย 6 ช.ม.10 นาทธาดาน!ต!
ธาดาน!ต!
ขอท-9ว/าง ข#าง ๆ เธอ
เซเรนา แมกเคอซ-ย' / รชน- เพง เซเรนา แมกเคอซ-ย' / รชน- เพง 13 ช.ม.16 นาทแก#ว
แก#ว
พทธทาสภ!กข
1 ช.ม. 41 นาทช/วยเขาหน/อย อย/าเพ/อค!ดตาย หวใจ พทธทาสภ!กข
น!พพาน
7 ว!ตใหม/ด#วยช-วจ!ต เล/ม 3
ปนชสาท!ส อ!นทรก8าแหง
สาท!ส อ!นทรก8าแหง
5 ช.ม.44 นาทล#อมวงเล/า
บ@โดกน
บ@โดกน
1 ช.ม. 55 นาทจบจ!ตด#วยใจ
นายแพทย'ว!ธาน ฐานะวฑฒ' นายแพทย'ว!ธาน ฐานะวฑฒ' 4 ช.ม.41 นาทความหมายของพระบรมธาตใน
ศร-ศกร วลล!โภดม
ศร-ศกร วลล!โภดม
4 ช.ม. 58 นาทอารยธรรมสยามประเทศ
ภ@ฏาน อ/านว/าอะไร
สรว-ร' วาณ!ชเสนสรว-ร' วาณ!ชเสน3 ช.ม.08 นาทเร9องช9นใจ
รชน- ศร-ไพรวรรณ
รชน- ศร-ไพรวรรณ
4 ช.ม.56 นาทโรคกระเพาะอาหาร
แพทย'หญ!งเพญแข แดงสวรรณ แพทย'หญ!งเพญแข แดงสวรรณ 2 ช.ม. 52 นาท-

D 1462
D 1463
D 1464

D 1466
D 1467

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ศกด! Cชย ลคนาว!เช-ยร
ศกด! Cชย ลคนาว!เช-ยร
พ.อ. ว!ชา ฐ!ตวฒน'
พ.อ. ว!ชา ฐ!ตวฒน'
ศ@นย'ฝbกอบรมปฐมพยาบาล และ ศ@นย'ฝbกอบรมปฐมพยาบาล
สขภาพอนามย สภากาชาดไทย และสขภาพอนามย
สภากาชาดไทย
ชนาธ!ป พรกล
ชนาธ!ป พรกล

4 ช.ม. 13 นาท20 ช.ม. 20 นาท1 ช.ม. 43 นาท-

เงาจนทร'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

เงาจนทร'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

7 ช.ม. 57 นาท3 ช.ม. 22 นาท-

นภเนตร ธรรมบวร

นภเนตร ธรรมบวร

3 ช.ม. 56 นาท-
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9 ช.ม. 01 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 1469

ระเบ-ยบส8านกนายกรฐมนตร- ว/าด#วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก#ไขเพ!9ม
เต!ม พ.ศ. 2548
ดอกไม#ส8าหรบม!สซ!สแฮร!ส
รอยไหม
ผ@#กล#าอาชาเหลก เล/ม 1

ธ-ระพล อรณะกส!กร

ธ-ระพล อรณะกส!กร

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
4 ช.ม.53 นาท-

พอล กาลล!โก / บญชา
พงศกร
หวงต@#หล@ / น.นพรตน'

พอล กาลล!โก / บญชา
พงศกร
หวงต@#หล@ / น.นพรตน'

3 ช.ม. 38 นาท15 ช.ม.41 นาท11 ช.ม.22 นาท-

ผ@#กล#าอาชาเหลก เล/ม 2

หวงต@#หล@ / น.นพรตน'

หวงต@#หล@ / น.นพรตน'

8 ช.ม.41 นาท-

ผ@#กล#าอาชาเหลก เล/ม 3

หวงต@#หล@ / น.นพรตน'

หวงต@#หล@ / น.นพรตน'

8 ช.ม.55 นาท-

ผ@#กล#าอาชาเหลก เล/ม 4

หวงต@#หล@ / น.นพรตน'

หวงต@#หล@ / น.นพรตน'

9 ช.ม. 06 นาท-

D 1470
D 1471
D 1472
(1/4)
D 1472
(2/4)
D 1472
(3/4)
D 1472
(4/4)
D 1473
D 1474

D 1477
D 1478
D 1479

เส#นทางสายปรารถนา
ธนย' โสภาคย'
ธนย' โสภาคย'
ต8านานหนองง@เห/า และการเมอง เร9อง สมคร สนทรเวช และดส!ต ศ!ร! สมคร สนทรเวช และดส!ต ศ!ร!
CTX
วรรณ
วรรณ
ต@#ยาประจ8าบ#าน
ศ@นย'ยาฝา/ ยว!ชาการ สโมสรน!ส!ต ศ@นย'ยาฝา/ ยว!ชาการ สโมสร
เภสชศาสตร' จฬาลงกรณ
น!ส!ต เภสชศาสตร' จฬาลงกรณ
มหาว!ทยาลย
มหาว!ทยาลย
บ#านน-7ผ-ด ชดท-9 3 ตอนตามอาฆาต, รายการบ#านน-7ผ-ด
รายการบ#านน-7ผ-ด
ตอนเธออย@/ในห#อง ตอนกระด@กขาของ
ฉน
ในลมหายใจมงกร ในกล!9นเว-ยดนาม เส-7ยวจนทร' แรมไพร
เส-7ยวจนทร' แรมไพร
ธรรมะ 3 อร!ยสงฆ'
สมชาย ปรางค'นวรตน'
สมชาย ปรางค'นวรตน'
ย#อนรอยราชสกลวงศ' วงหน#า-วงหลง ก!ตต!พงษ' ว!โรจน'ธรรมาก@ร
ก!ตต!พงษ' ว!โรจน'ธรรมาก@ร

D 1480
D 1481
D 1482
D 1483
D 1484

ค@/มอการปล@กผกสวนครว เล/ม 2
ค@/มอการปล@กผกสวนครว เล/ม 1
มายาตวน
ธรรมชาต!บ8าบด สขภาพทางเลอก
ปจจบนส8าคญท-9สด

D 1475

D 1476

D 1485
D 1486
D 1487
D 1488

เจนธรรม น8ากระบวนยทธ'
เจนธรรม น8ากระบวนยทธ'
ก!9งฉตร
ประสานพร มณฑลธรรม
พระเทพโสภณ (ประย@ร ธมมจ!ต
โต)
วนของหมา
ชาต! ภ!รมย'กล
พระราชบญญต!ส/งเสร!ม และพฒนา ราชก!จจานเษกษา
คณภาพช-ว!ต คนพ!การ พ.ศ. 2550
ความลบ
ฮ!งาช!โนะ เคโงะ / บญช@ ตนต!
รตนสนทร
คนร@#ใจ 2
ดนย จนทร'เจ#าฉาย
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5 ช.ม.37 นาท13 ช9วโมง
4 ช.ม.54 นาท-

45 นาท-

3 ช.ม.07 นาท3 ช.ม.49 นาท3 ช.ม. 11 นาท-

เจนธรรม น8ากระบวนยทธ'
1 ช.ม.14 นาทเจนธรรม น8ากระบวนยทธ'
54 นาทก!9งฉตร
13 ช.ม. 36 นาทประสานพร มณฑลธรรม
4 ช.ม. 11 นาทพระเทพโสภณ (ประย@ร ธมมจ!ต 2 ช.ม. 20 นาทโต)
ชาต! ภ!รมย'กล
5 ช.ม.14 นาทราชก!จจานเษกษา
37 นาทฮ!งาช!โนะ เคโงะ / บญช@ ตนต! 9 ช.ม.42 นาทรตนสนทร
ดนย จนทร'เจ#าฉาย
57 นาท-
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
ดรรมสนองชาต!น-7
พ. ศร-สม!ต
พ. ศร-สม!ต
1 ช.ม. 45 นาทตามทางคาวบอย
พ!มพ'สพ!มพ'ส4 ช.ม. 53 นาทย#อนเวลาผจญภย โลกแห/งการค#นพบ คง อ!ลซอล / กญญารตน' จ!รา คง อ!ลซอล / กญญารตน' จ!รา 2 ช.ม.01 นาทสวสด! C
สวสด! C
รามเก-ยรต! C (จ8านวน 2 แผ/น)
เปรมเสรเปรมเสร28 ช.ม.19 นาทคนร@#ใจ 1
ดนย จนทร'เจ#าฉาย
ดนย จนทร'เจ#าฉาย
1 ช.ม. 15 นาทเปนหน-7 จะแก#ไขช-ว!ตอย/างไร
ป!ต!ชย พงษ'วาน!ชอนนต' และ ป!ต!ชย พงษ'วาน!ชอนนต' และ 2 ช.ม. 51 นาทคณะ
คณะ
ไมเค!ล ไรท มองโลก
ไมเค!ล ไรท
ไมเค!ล ไรท
7 ช.ม. 05 นาทไร#เลอด : Senza sangue
อเลซซานโตร บาร!กโก/ งาม อเลซซานโตร บาร!กโก/ งาม 2 ช.ม. 14 นาทพรรณ เวชชาช-วะ
พรรณ เวชชาช-วะ
จดหมายจากชายชราตาบอด
ประภสสร เสว!กล
ประภสสร เสว!กล
2 ช.ม. 07 นาทANNA and The King of Siam
Anna Leonowens
Anna Leonowens
12 ช.ม.48 นาทTHAI RAMAYANA
King Rama I
King Rama I
2 ช.ม. 55 นาทป!9นทอง (จ8านวน 2 แผ/น)
ว!จ!ตร สวรรณสนต'
ว!จ!ตร สวรรณสนต'
30 ช.ม.06 นาทบ/วงบรรจถรณ' (จ8านวน 2 แผ/น)
ก-รต! ชนา
ก-รต! ชนา
24 ช.ม. 16 นาทสรป MC 220 การหนงสอพ!มพ'เบ7อง ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
5 ช.ม .21นาทต#น
หลกส@ตรว!ชาการนวดไทยอาช-พ
โรงเร-ยนการนวดไทยภ@เกต
โรงเร-ยนการนวดไทยภ@เกต 52 นาทระดบ 1 หมวดว!ชาความร@# ท9วไป กล/ม
ว!ชาว!ทยาศาสตร'สขภาพ ว!ชาธรรม
ชาต!บ8าบด กายบร!หารแบบไทย ท/า
ฤาษ-ดดตน
ส#มต8า Story
หวกะท!
หวกะท!
1 ช.ม.07 นาทหลกส@ตรว!ชาการนวดไทยอาช-พ
โรงเร-ยนการนวดไทยภ@เกต
โรงเร-ยนการนวดไทยภ@เกต 1 ช.ม. 51 นาทระดบ 1 หมวดว!ชาความร@# พ7นฐาน
การนวดไทย ว!ชาหลกพ7นฐานและ
หลกการนวดไทย ว!ชาเส#นประธานส!บ

ทะเบยน ชอเรอง
D 1489
D 1490
D 1491
D 1492
D 1493
D 1494
D 1495
D 1496
D 1497
D 1498
D 1499
D 1500
D 1501
D 1502
D 1503

D 1504
D 1505

D 1506

D 1507
D 1508

หลกส@ตรว!ชาการนวดไทยอาช-พ
ระดบ 1 หมวดว!ชาความร@# พ7นฐาน
การนวดไทย กล/มว!ชาความร@#การ
แพทย'แผนไทย เบ7องต#น ว!ชาการ
ประคบสมนไพร
คนเด/นคนดงรอบจกรวาล
เพ!9มความประทบใจให#คนรอบข#าง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

โรงเร-ยนการนวดไทยภ@เกต

โรงเร-ยนการนวดไทยภ@เกต

2 ช.ม. 08 นาท-

พ@ลสมบต! ภ@อภ!รมย'
พ@ลสมบต! ภ@อภ!รมย'
2 ช.ม.07 นาทแอนดร@ว' แมคท!วส' / ก!ตต!กานต' แอนดร@ว' แมคท!วส' / ก!ตต!กานต' 5 ช.ม. 06 นาทอ!ศระ
อ!ศระ
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ทะเบยน ชอเรอง

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
พระราชน!โรธรงส- คมภ-รปญญา พระราชน!โรธรงส- คมภ-รปญญา 2 ช.ม. 24 นาทว!ศ!ษฏ' (หลวงป@เ/ ทสก' เทสรงส-) ว!ศ!ษฏ' (หลวงป@เ/ ทสก' เทสรงส-)
ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 1509

เทสโกวาท 100 ป-

D 1510

เพ!9มอจฉร!ยะเปน 2 เท/า เสร!มความ
ค!ดเราให#ร89ารวย
รายงานผลการด8าเน!นงาน ประจ8าป2549 : Annual Report 2006
ซ@นว@ ศ!ลปการบร!หาร : ต8าราพ!ชย
สงครามของซนว@ ควบศ!ลปะการ
บร!หาร
มหาภารตยทธ

ภ@วเดช ส!นพงศพร

ภ@วเดช ส!นพงศพร

ศ@นย'เทคโนโลย-อ!เลกทรอน!กส'
และคอมพ!วเตอร'แห/งชาต!
แกร-9 แกเกล-ยด! / ว-รจ!ต กลมพะ
สต

ศ@นย'เทคโนโลย-อ!เลกทรอน!กส' 5 ช9วโมง
และคอมพ!วเตอร'แห/งชาต!
แกร-9 แกเกล-ยด! / ว-รจ!ต กลมพะ 3 ช.ม. 52 นาทสต

กรณา กศลาลย และเรองอไร
กศลาลย
ค8าพ/อสอน
ม@ลน!ธส! ดศร- - สฤษด! Cวงศ'
เฉลยข#อสอบ EN 101 : ประโยคพ7น ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ฐาน และศพท'จ8าเปนในช-ว!ตประจ8าวน

กรณา กศลาลย และเรองอไร 8 ช.ม. 41 นาทกศลาลย
ม@ลน!ธ!สดศร- - สฤษด! Cวงศ'
3 ช.ม. 20 นาทชมรมล@กพ/อขนประยกต'
7 ช.ม. 06 นาท-

เฉลยข#อสอบ RU 100 : ความร@#ค@/
คณธรรม
สาวนกช#อปฯ ตะลยน!วยอร'ก

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

โซฟ- ค!นเซลลา /พลอย จร!ยะ
เวช
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

โซฟ- ค!นเซลลา /พลอย จร!ยะ 9 ช.ม. 53 นาทเวช
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
5 ช.ม.32 นาท-

ดวงดาว สวรรณรงษชมรมล@กพ/อขนประยกต'

ดวงดาว สวรรณรงษชมรมล@กพ/อขนประยกต'

8 ช9วโมง
5 ช9วโมง

เช!ดพนธ' ว!ลาวรรณ

เช!ดพนธ' ว!ลาวรรณ

14 ช.ม.33 นาท-

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

7 ช.ม.07 นาท-

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

6 ช.ม. 13 นาท-

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

5 ช.ม. 27 นาท-

เตร-ยมเสบ-ยงไว#เล-7ยงตว เล/ม 2
ดงตฤณ
เฉลยข#อสอบ PY 100 : หลกการด8ารง ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ช-ว!ตในสงคม

ดงตฤณ
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

3 ช.ม. 40 นาท5 ช.ม. 07 นาท-

D 1511
D 1512

D 1513
D 1514
D 1515

D 1516
D 1517
D 1518
D 1519
D 1520
D 1521

D 1522
D 1523
D 1524

D 1525
D 1526

เฉลยข#อสอบ RU 100 : ความร@#ค@/
คณธรรม
สดยอด 50 เส#นทางท/องโลก
เฉลยข#อสอบ TH 101 : ลกษณะและ
การใช#ภาษาไทย
รวมค8าบรรยาย กฎหมายว!ธ-พ!จารณา
ความอาญา ภาค 1-2 (ภาคสอง สมย
ท-9 58)
สรปข#อสอบ RU 100 : ความร@#ค@/
คณธรรม
เฉลยข#อสอบ MC 140 : การกระจาย
เส-ยงเบ7องต#น
เฉลยข#อสอบ SO 103 : สงคมว!ทยา
และมานษย'ว!ทยาเบ7องต#น
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4 ช.ม. 21 นาท-

5 ช.ม. 43 นาท-

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

ทะเบยน ชอเรอง

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
เฮอร'เบ!ร'ต เจมส' / โสภาพรรณ เฮอร'เบ!ร'ต เจมส' / โสภาพรรณ 6 ช.ม. 06 นาทผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ
สยามบรมราชกมารพณณ!ดา ภ@ม!วฒน'
ฮนส' คร!สเต-ยนแอนเดอร'เสน /
น!ภา ภ!รมย'
เจร!ญ เจษฏาวลย'

สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ
สยามบรมราชกมารพณณ!ดา ภ@ม!วฒน'
ฮนส' คร!สเต-ยนแอนเดอร'เสน /
น!ภา ภ!รมย'
เจร!ญ เจษฏาวลย'

D 1527

หมากม-หวใจ

D 1528

เจ-ยงหนานแสนงาม

D 1529
D 1530

อนเซลมา
เทพน!ยายแอนเดอร'เสน

D 1531

การตรวจสอบธรรมาภ!บาลทฤษฎและภาคปฏ!บต! : Governance
Audit : Theory and Practice
รวมกฎหมายการปกครองส/วนท#อง ธ-ระพล อรณะกส!กร และคณะ
ถ!9น
ปราสาทผ-ด!บ
คบภพ
สงครามและสนต!ภาพแห/งศตวรรษท-9 ฮลว!น และเฮด- ทอฟฟเลอร' / ส
21
กญญา สดบรรทด
กลางทะเลลbก
ประชาคม ลนาชย
SUPER RICHY it is not easy to be กชนก โตธนายานนท'
me : ตอน อบต!การณ'มหศจรรย'
ทฤษฏ-องค'การสาธารณะ
พ!ทยา บวรวฒนา
รกษาโรคด#วยสมนไพร เล/ม 2
เจนธรรม น8ากระบวนยทธ'
รกษาโรคด#วยสมนไพร เล/ม 1
เจนธรรม น8ากระบวนยทธ'
แผนพฒนาคณภาพช-ว!ตคนพ!การแห/ง คณะกรรมการฟ7นฟ@สมรรถภาพ
ชาต! ฉบบท-9 3 พ.ศ. 2550 - 2554 คนพ!การ

D 1532
D 1533
D 1534
D 1535
D 1536
D 1537
D 1538
D 1539
D 1540

D 1541

D 1542

D 1543
D 1544
D 1545
D 1546
D 1547

หลกส@ตรว!ชาการนวดไทยอาช-พ
ระดบ 1 หมวดว!ชา ความร@#พ7นฐาน
กล/มว!ชา ความร@#พ7นฐานการนวดไทย
ว!ชาภายว!ภาคศาสตร' และสร-ระว!ทยา
เบ7องต#น
งานว!จยเสร!มหลกส@คร แนวทางแก#ไข
ปญหากฎหมาย สงเคราะห' และ
พฒนาคณภาพช-ว!ตคนพ!การ
เตร-ยมเสบ-ยงไว#เล-7ยงตว เล/ม 10
การพฒนาองค'การ : Organization
Development
โลกในดวงตาข#าพเจ#า
อจฉร!ยะสร#างได#
บคล!กภาพคนร/นใหม/

6 ช.ม. 14 นาท3 ช.ม. 02 นาท11 ช.ม.31 นาท4 ช.ม. 46 นาท-

ธ-ระพล อรณะกส!กร และคณะ 9 ช.ม. 31 นาทคบภพ
ฮลว!น และเฮด- ทอฟฟเลอร' / ส
กญญา สดบรรทด
ประชาคม ลนาชย
กชนก โตธนายานนท'

13 ช.ม.49 นาท7 ช.ม.41 นาท7 ช.ม 53 นาท5 ช.ม.52 นาท-

พ!ทยา บวรวฒนา
13 ช.ม. 25 นาทเจนธรรม น8ากระบวนยทธ'
41 นาทเจนธรรม น8ากระบวนยทธ'
53 นาทคณะกรรมการฟ7นฟ@สมรรถภาพ 3 ช.ม.46 นาทคนพ!การ

โรงเร-ยนการนวดไทยภ@เกต

โรงเร-ยนการนวดไทยภ@เกต

1 ช.ม. 34 นาท-

ศ.ว!รย! ะ นามศ!ร!พงศ'พนธ'

ศ.ว!ร!ยะ นามศ!ร!พงศ'พนธ'

15 ช.ม.36 นาท-

ดงตฤณ
รศ.ดร.สนนทา เลาหนนทน'

ดงตฤณ
รศ.ดร.สนนทา เลาหนนทน'

4 ช.ม. 23 นาท11 ช.ม. 04 นาท-

มนตร- ศร-ยงค'
วน!ษา เรซ
จตพล ชมภ@น!ช

มนตร- ศร-ยงค'
วน!ษา เรซ
จตพล ชมภ@น!ช

1 ช.ม. 54 นาท14 ช.ม.05 นาท3 ช.ม.06 นาท-
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รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

ทะเบยน ชอเรอง
D 1548

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
4 ช.ม. 31นาท-

ดนย จนทร'เจ#าฉาย
ปราน- วงษ'เทศ

58 นาท5 ช.ม.27 นาท-

พณ!ชา จ-วะพงษ'
ว!ทยา แสงอรณ
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

2 ช.ม.59 นาท5 ช9วโมง
3 ช.ม.21 นาท-

ผผลต / ผอาน

D 1551
D 1552
D 1553

สรป MC 214 ความร@#เบ7องต#นด#าน ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ว!จยส9อสารมวลชน
คนร@#ใจ 3
ดนย จนทร'เจ#าฉาย
ประเพณ- 12 เดอน : ในประวต!ศาสตร' ปราน- วงษ'เทศ
สงคมวฒนธรรม เพ9อความอย@/รอด
ของคน
ปลาก!นแล#วอายยน
พณ!ชา จ-วะพงษ'
เล!กแอบเส-ยทว!ทยา แสงอรณ
สรป AN 113 มานษยว!ทยาเบ7องต#น ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

D 1554

คต! จตคามรามเทพ

D 1555
D 1556
D 1557

ใส/ส-ช-ว!ต
อ-ย!ปต' บนทbกฝนจากรอยทราย
เสภาเร9อง ขนช#าง ขนแผน

D 1558

เคลดลบมหาเศรษฐ-

D 1559

ส!ทธ!มนษยชน : รฐกบการสาธารณสข นพ.ช@ชย ศภวงศ' และคณะ
นพ.ช@ชย ศภวงศ' และคณะ
ในสงคมไทย
ปรากฏการณ'สนธ! : จากเส7อส-เหลอง ค8าน@ณ ส!ทธ!สมาน
ค8าน@ณ ส!ทธ!สมาน
ถbงผ#าพนคอส-ฟ#า
พทธว!ธ-ในการสอน
พระพรหมคณาภรณ' (ป.อ. ปยต พระพรหมคณาภรณ' (ป.อ. ป
โต)
ยตโต)
เกรดน/าร@#ประเทศไทย 76 จงหวด สทธ!ชย ปทมล/องทอง
สทธ!ชย ปทมล/องทอง
อาหารไทยส@ตรสมนไพร
ภาณทรรศน'
ภาณทรรศน'
ขม!7น : ยอดสมนไพรโบราณรกษา ภาณทรรศน'
ภาณทรรศน'
สารพดโรค
ศ!ลปะการใช#คนของเหมาเจjอตง
บญศกด! C แสงระวบญศกด! C แสงระวลางมายา
ชลน!ล
ชลน!ล
พทธมนต'คาถา
ไพรพรรณ ธนวรกษ'ก!จ
ไพรพรรณ ธนวรกษ'ก!จ
GHOSTS BENEATH OUR FEET Betty Ren Wright
Betty Ren Wright

8 ช.ม.39 นาท-

ไม/ร@#เลยว/ารก
เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'
ศตร@ของเจ#าหล/อน
ดอกไม#สด
คาม-เล-9ยนแมนกบจ!7งจอกทะเลทราย ปองพล อด!เรกสาร
(ตอน 2)

1 ช.ม. 21 นาท3 ช.ม. 54 นาท8 ช.ม.52 นาท-

D 1549
D 1550

D 1560
D 1561
D 1562
D 1563
D 1564
D 1565
D 1566
D 1567
D 1568
D 1569
D 1570
D 1571

พระพรหมคณาภรณ' (ป.อ. ปยต พระพรหมคณาภรณ' (ป.อ. ป
โต)
ยตโต)
งามพรรณ เวชชาช-วะ
งามพรรณ เวชชาช-วะ
ภ@วด- ต@#จ!นดา
ภ@วด- ต@#จ!นดา
พระบาทสมเดจพระพทธเล!ศ พระบาทสมเดจพระพทธเล!ศ
หล#านภาลย
หล#านภาลย
ถ!รนนท' อนวชศ!ร!วงศ' และคณะ ถ!รนนท' อนวชศ!ร!วงศ' และคณะ
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เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'
ดอกไม#สด
ปองพล อด!เรกสาร

47 นาท2 ช.ม.52 นาท7 ช.ม.53 นาท36 ช.ม.11 นาท8 ช.ม. 05 นาท-

15 ช.ม.35 นาท2 ช.ม. 52 นาท7 ช.ม.56 นาท2 ช.ม. 54 นาท2 ช.ม.45 นาท11 ช.ม 08 นาท-.
7 ช.ม.56 นาท3 ช.ม. 33 นาท3 ช.ม. 56 นาท-

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 1572

อาจารย'ชยส!ทธ! C ตราช@ธรรม

อาจารย'ชยส!ทธ! C ตราช@ธรรม

D 1575
D 1576

รวมค8าบรรยาย กฎหมายภาษ-อากร
(ภาคหนb9ง สมยท-9 58)
สร#อยสนต!ภาพ
องค'การและการจดการ O & M :
Organization and Management
ฉบบมาตรฐาน
อจฉร!ยะบนทางส-ขาว
อ!เหนา เล/ม 1 -5 (จ8านวน 5 แผ/น)

D 1577

SC 103 ว!ทยาศาสตร'ท9วไป

D 1578
D 1579
D 1580
D 1581
D 1582
D 1583
D 1584
D 1585

ธรรมะต!ดป-ก
เพชรพระอมา ตอนไอ#งาด8า (ภาคสอง
ตอนท-9 2) (จ8านวน 2 แผ/น)
ผ@#อย@/เหนอเง9อนไข
สอนแม/หดปฏ!บต!ธรรม
อาณาจกรแห/งฟาโรห'
ข#ามขอบฟ#ามาเพ9อรก
เตร-ยมเสบ-ยงไว#เล-7ยงตว เล/ม 9
พรหมส9งตายป!ดต8านานมาเฟ-ย

D 1586

รกพ/อ เช9อพ/อ ร@#จกพอ

D 1587
D 1588

เศรษฐก!จพอเพ-ยงการพฒนาย9งยน
ย!7มส@#หน-7

D 1573
D 1574

D 1589
D 1590
D 1591
D 1592
D 1593
D 1594
D 1595

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
18 ช.ม.43 นาท-

ศ!วกานท' ปทมส@ต!
ศ!วกานท' ปทมส@ต!
1 ช.ม. 39 นาทรศ.ศ!ร!วรรณ เสร-รตน' และคณะ รศ.ศ!ร!วรรณ เสร-รตน' และคณะ 20 ช.ม.53 นาท-

ดร.อาจอง ชมสาย ณ อยธยา
พระบาทสมเดจพระพทธเล!ศ
หล#านภาลย
ศ.สมรวด- ฟกผลงาม และคณะ

ดร.อาจอง ชมสาย ณ อยธยา 4 ช.ม.55 นาทพระบาทสมเดจพระพทธเล!ศ 31 ช.ม.15นาทหล#านภาลย
ศ.สมรวด- ฟกผลงาม และคณะ 19 ช.ม. 05 นาท-

ว. วช!รเมธพนมเท-ยน

ว. วช!รเมธพนมเท-ยน

4 ช.ม. 23 นาท35 ช.ม. 41 นาท-

สภา ศ!ร!มานนท'
ธ-รยทธ เวชเจร!ญย!9ง
National Geographic
วรางคนางค'
ดงตฤณ
คร!สโตเฟอร' จ-มว / นนทวรรณ
เพชรวฒนา
ดร.สเมธ ตนต!เวชกล และคณะ

สภา ศ!ร!มานนท'
ธ-รยทธ เวชเจร!ญย!9ง
National Geographic
วรางคนางค'
ดงตฤณ
คร!สโตเฟอร' จ-มว / นนทวรรณ
เพชรวฒนา
ดร.สเมธ ตนต!เวชกล และคณะ

6 ช.ม. 57 นาท9 ช.ม. 10 นาท3 ช.ม. 32 นาท13 ช.ม.22 นาท4 ช.ม.44 นาท13 ช.ม.44 นาท-

เสร- พงศ'พ!ศ
เสร- พงศ'พ!ศ
ชมรมหน-7บตรเครด!ต และส!นเช9อ ชมรมหน-7บตรเครด!ต และส!น
ส/วนบคคล ม@ลน!ธ!เพ9อผ@บ# ร!โภค เช9อส/วนบคคล ม@ลน!ธ!เพ9อผ@#
บร!โภค
4 นกพ@ดผ@#ย!9งใหญ/
รจน' มณฑ!รา
รจน' มณฑ!รา
นกดนตร-ตาบอด
วลาด-ม-ร' โคโรเลนโก#/ ก!ต!มา วลาด-ม-ร' โคโรเลนโก#/ ก!ต!มา
อรมฑต
อรมฑต
ท8าอย/างไรให#ปลอดโรค
อาจารย'ยวด- จอมพ!ทกษ' และ อาจารย'ยวด- จอมพ!ทกษ' และ
คณะ
คณะ
มองเขา มองเรา สไตล'สาวไฮเทค เอ!ร'ธ สายสว/าง
เอ!ร'ธ สายสว/าง
น!ทานไทยค8ากลอน ยายกบตา
พลาด!ศย ส!ทธ!ธญก!จ
พลาด!ศย ส!ทธ!ธญก!จ
รอบร@#เร9องปวดหลงและโรคหมอนรอง นพ. ธวช ประสาทฤทธา
นพ. ธวช ประสาทฤทธา
กระด@กสนหลง
อารยะขดขน
ชยวฒน' สถาอานนท'
ชยวฒน' สถาอานนท'
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2 ช.ม.22 นาท5 ช.ม.31 นาท4 ช.ม.16 นาท-

4 ช.ม.19 นาท5 ช.ม.23 นาท4 ช.ม.40 นาท2 ช.ม. 29 นาท3 ช.ม. 54 นาท1 ช.ม.59 นาท5 ช.ม. 22 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
13 ช.ม. 32 นาท-

D 1596

รวมค8าบรรยาย กฏหมายอาญา
ดร.เก-ยรต!ขจร วจนะสวสด! C
มาตรา 56-106 (ภาคหนbง9 สมยท-9 58)

ดร.เก-ยรต!ขจร วจนะสวสด! C

D 1597
D 1598
D 1599
D 1600
D 1601
D 1602
D 1603
D 1604
D 1605

ฝ#ายแกมแพร
ทว!ภพ
เดกก8าพร#าจากสรวงสวรรค'
ปรญชาตะวนตกสมยใหม/
เงาซ/อนเงา
คนไทท!7งแผ/นด!น
นาร-ผล (จ8านวน 2 แผ/น)
คนรกแมว
Techtrends : IT

กฤษณา อโศกส!น
ทมยนตภาณ ตรยเวช
สนย ครองยทธ
ปลายตะวน
อาคม ทนน!เทศ
สทสสา อ/อนค#อม
สมคร สนทรเวช
ศ@นย'เทคโนโลย-อ!เลกทรอน!กส'
และคอมพ!วเตอร'แห/งชาต!
โก#วเล#ง / น.นพรตน'

9 ช.ม. 02 นาท13 ช.ม.11นาท7 ช.ม.34 นาท4 ช.ม. 50 นาท13 ช.ม. 59 นาท13 ช.ม. 38 นาท40 ช9วโมง
1 ช.ม. 39 นาท3 ช.ม. 53 นาท-

สทสสา อ/อนค#อม
โจแอนน' ฟลค/วรรธนา วงษ'
ฉตร
เลสเล-ย น!วแมน / งามพรรณ
เวชชาช-วะ
สามสลbง
สทสสา อ/อนค#อม
น!ตยสารธรรมะใกล#ตว
โบตtน
พณณ!ดา ภ@ม!วฒน'
พรท!พย' สมปตตะวน!ช
กองบรรณาธ!การมต!ชนประชาชาต!ธรก!จ
มาร! คานาซาวะ / ล!นดา โกมล
ลารชน
ดร.สนอง วรอไร
นายซ-เป-ย / ชนประเสร!ฐ ค!นท
รกษ'
ช@วงศ' ฉายะจ!นดา
ศ.เก-ยรต!คณอ8าไพ สจร!ตกล
โก#วเล#ง / น.นพรตน'

21 ช.ม.08 นาท9 ช.ม.56 นาท-

D 1606
D 1607
D 1608
D 1609
D 1610
D 1611
D 1612
D 1613
D 1614
D 1615
D 1616
D 1617
D 1618
D 1619
D 1620
D 1621
D 1622

กฤษณา อโศกส!น
ทมยนตภาณ ตรยเวช
สนย ครองยทธ
ปลายตะวน
อาคม ทนน!เทศ
สทสสา อ/อนค#อม
สมคร สนทรเวช
ศ@นย'เทคโนโลย-อ!เลกทรอน!กส'
และคอมพ!วเตอร'แห/งชาต!
เลกเซ-9ยวหงส' ตอนบ/อนพนนเบดเง!น โก#วเล#ง / น.นพรตน'
(ตอนท-9 4)
สตว'โลกย/อมเปนไปตามกรรม
สทสสา อ/อนค#อม
สายลบชอกโกแลต
โจแอนน' ฟลค/วรรธนา วงษ'
ฉตร
ฮาจ! รอตราบจนส!7นใจ
เลสเล-ย น!วแมน / งามพรรณ
เวชชาช-วะ
สาระขน : คต!ธรรมในข8าขน
สามสลbง
วฏจกรช-ว!ต (จ8านวน 2 แผ/น)
สทสสา อ/อนค#อม
บลลงก'หญ#า
น!ตยสารธรรมะใกล#ตว
เรอนทรายชายน87า
โบตtน
ไมรอน
พณณ!ดา ภ@ม!วฒน'
การตลาดเพ9อสงคม
พรท!พย' สมปตตะวน!ช
10 มหศจรรย' พลงงานทดแทนก@#
กองบรรณาธ!การมต!ชนว!กฤต!โลกร#อน
ประชาชาต!ธรก!จ
เบนโตะ ซ@โม/ โตเก-ยว
มาร! คานาซาวะ / ล!นดา โกมล
ลารชน
ช-ว!ตยนยาวอย/างม-คณค/า
ดร.สนอง วรอไร
บนทbกส-9เท#าจากหวใจผ@#ไร#บ#าน
นายซ-เป-ย / ชนประเสร!ฐ ค!นท
รกษ'
เพชรร#าว
ช@วงศ' ฉายะจ!นดา
ชาดก 40 เร9อง
ศ.เก-ยรต!คณอ8าไพ สจร!ตกล
เลกเซ-9ยวหงส' ตอนหม@/ตbกภ@ตพราย โก#วเล#ง / น.นพรตน'
(ตอนท-9 5)
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19 ช.ม.30 นาท-

1 ช.ม. 42 นาท1 ช.ม. 52 นาท23 ช.ม.06 นาท23 นาท12 ช.ม. 48 นาท18 ช.ม.26 นาท7 ช.ม.19 นาท4 ช.ม.18 นาท3 ช.ม.30 นาท1 ช.ม. 02 นาท4 ช.ม. 28 นาท17 ช.ม.52 นาท7 ช.ม.37 นาท10 ช.ม.17 นาท-
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D 1623
D 1624

ช-ว!ตน-7น#อยนก
สมเดจพระญาณสงวรฯ
ประวต!ศาสตร' ช7นมธยมศbกษาป-ท-9 6 รศ.ณรงค' พ/วงพ!ศ และคณะ

สมเดจพระญาณสงวรฯ
รศ.ณรงค' พ/วงพ!ศ และคณะ

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
1 ช.ม. 36 นาท9 ช.ม.54 นาท-

D 1625
D 1626
D 1627

Life on the Rock
ว.แหวน
การบร!หารกระบวนการยต!ธรรม
กลพล พลวน
ความหลงในสงสาร ( จ8านวน 2 แผ/น) สทสสา อ/อนค#อม

ว.แหวน
กลพล พลวน
สทสสา อ/อนค#อม

2 ช.ม.06 นาท16 ช.ม.34 นาท24 ช.ม.29 นาท-

D 1628
D 1629
D 1630

ต#องเปนท-9หนb9งให#ได#
บณฑ!ต อb7งรงษสรป MC 130 การพ@ดบ7องต#น
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
เลกเซ-9ยวหงส' ตอน เกาะมหาภย
โก#วเล#ง / น.นพรตน'
(ตอนท-9 6)
The Life ช-ว!ตง/าย ๆ สบายดคม สวรรณพ!มล
สมพนธ'รกสดสายใจ
นสมล
ค8าอธ!บายประมวลกฏหมายว!ธธาน!ศ เกศวพ!ทกษ'
พ!จารณาความอาญา เล/ม 2 ภาค 3-4
(มาตรา 158-245)
สรป IT 105 ระบบคอมพ!วเตอร'เบ7อง ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ต#น
มหศจรรย'แห/งช-ว!ต
ก8าธร เก/งสกล
สรป MC 140 การกระจายเส-ยงเบ7อง ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ต#น
กสต@ร'บา
อรณ คานธจะเกบรกไว#ม!ให#หลดลอย
กนกวล- พจน'ปกรณ'
เลกเซ-9ยวหงส' ตอนกระบ-9พ!โรธ (ตอนท-9 โก#วเล#ง / น.นพรตน'
7 ตอนจบ)
FINE DAYS เร9องเร#นวนฟ#าใส
ฮอนดะ ทากาโยช! / รตน'จ!ต
ทองเปรม
พลดบ#าน
Maureen Crane Wartski / ก!ต!
มา อมรทต
ดร.บ-อาร' เอมเบTคการ' รฐบรษจาก ว!รช ถ!รพนธ'เมธสลม
เด!นตามรอย
ญาณธมโม ภ!กข
จากน87าปลาและกบแกล#มถbง
ภาณ มณ-วฒนกล
แฮมเบอร'เกอร'
ส-9สหายผจญภยกบหบเขามรณะ
อ-น!ค ไบลตน / ป!ยะภา
ก8าสรวลโกส!นทร'
คมทวน คนธน@
จอมดาบห!มะแดง
โก#วเล#ง / ว ณ เมองลง

บณฑ!ต อb7งรงษชมรมล@กพ/อขนประยกต'
โก#วเล#ง / น.นพรตน'

2 ช.ม. 42 นาท4 ช.ม. 18 นาท10 ช.ม.20 นาท-

คม สวรรณพ!มล
นสมล
ธาน!ศ เกศวพ!ทกษ'

2 ช.ม.32 นาท6 ช.ม.49 นาท35 ช.ม.41 นาท-

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

7 ช.ม.24 นาท-

ก8าธร เก/งสกล
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

5 ช.ม.43 นาท4 ช.ม 14 นาท-

อรณ คานธกนกวล- พจน'ปกรณ'
โก#วเล#ง / น.นพรตน'

16 ช.ม.04 นาท15 ช.ม.26 นาท7 ช.ม. 15 นาท-

ทะเบยน ชอเรอง

D 1631
D 1632
D 1633

D 1634
D 1635
D 1636
D 1637
D 1638
D 1639
D 1640
D 1641
D 1642
D 1643
D 1644
D 1645
D 1646
D 1647

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง
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ผผลต / ผอาน

ฮอนดะ ทากาโยช! / รตน'จ!ต 7 ช.ม. 45 นาททองเปรม
Maureen Crane Wartski / ก!ต! 4 ช.ม. 43 นาทมา อมรทต
ว!รช ถ!รพนธ'เมธ1 ช.ม. 39 นาทญาณธมโม ภ!กข
ภาณ มณ-วฒนกล

1 ช.ม.02 นาท5 ช.ม.39 นาท-

อ-น!ค ไบลตน / ป!ยะภา
คมทวน คนธน@
โก#วเล#ง / ว ณ เมองลง

6 ช.ม. 43 นาท1 ช.ม.44 นาท12 ช.ม.10 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 1648
D 1649

ชลน!ล
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

ชลน!ล
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
11 ช.ม.56 นาท3 ช.ม.44 นาท-

ว-ระศกด! C จนทร'ส/งแสง
Mark Twain

ว-ระศกด! C จนทร'ส/งแสง
Mark Twain

2 ช.ม.48 นาท10 ช.ม. 25 นาท-

D 1650
D 1651
D 1652

D 1653
D 1654
D 1655
D 1656
D 1657
D 1658
D 1659
D 1660
D 1661
D 1662
D 1663

D 1664
D 1665
D 1666
D 1667
D 1668
D 1669
D 1670

D 1671

ม/านมนตรา
สรป MC 211 (JR 102) ศ!ลปะเพ9อ
การส9อสารมวลชน
เต#นร8าในความมด
The Adventure of Huckleberry Fin

รวมค8าบรรยาย กฏหมายอาญา
สถ!ตย' ไพเราะ
สถ!ตย' ไพเราะ
มาตรา 209-287, 367-398 (ภาคหนb9ง
สมยท-9 58)
แฮร'ร-9 พอตเตอร' กบเคร9องรางยมฑ@ต เจ.เค โรว'ล!9ง / สมาลเจ.เค โรว'ล!9ง / สมาล(เล/ม 7 ) เล/มจบ
จ!บไนล' ไต/ป-ราม!ด
กาญจนา หงษ'ทอง
กาญจนา หงษ'ทอง
เตร-ยมเสบ-ยงไว#เล-7ยงตว เล/ม 12
ดงตฤณ
ดงตฤณ
มงกรค@/ส@#ส!บท!ศ ( จ8านวน 21 แผ/น) หวงอ-7 / น.นพรตน'
หวงอ-7 / น.นพรตน'
ล/าข#ามโลก
พนท!วา
พนท!วา
ค@/อร!ท-9รก
Jean Webster / สงวร ไกรฤกษ' Jean Webster / สงวร ไกร
: แปล
ฤกษ' : แปล
อภ!ส!ทธ! C ว!ร!ยานนท'
กล#วย ช/วยก@#ฐานะเรวไว ผลไม#แห/งนก อภ!ส!ทธ! C ว!ร!ยานนท'
ปราชญ'
รวมคอลมภ'เท-9ยวต/างแดน
น!ตยสารเอกเพรสช9น ฉบบ
น!ตยสารเอกเพรสช9น ฉบบ
ภาษาไทย
ภาษาไทย
จ!ตว!ทยาการศbกษา (จ8านวน 2 แผ/น) สรางค' โค#วตระก@ล
สรางค' โค#วตระก@ล
เฒ/าจนทราปาฏ!หาร!ย'รกต/างภพ
ก!ดเดน / โจอ-7 ตงฟาง และโค ก!ดเดน / โจอ-7 ตงฟาง และโคล/า
ล/า : แปล
: แปล
ค8าอธ!บายกฎหมายว!ธ-พ!จารณาความ ไพโรจน' วายภาพ
ไพโรจน' วายภาพ
แพ/ง ภาค 2 ลกษณะ 1 ว!ธ-พ!จารณา
สามญในศาลช7นต#น
สดยอดนกว!ทยาศาสตร'ส8าคยของโลก ฝา/ ยว!ชาการ ดอกหญ#าว!ชาการ ฝา/ ยว!ชาการ ดอกหญ#าว!ชาการ

10 ช.ม.23 นาท-

เจ#าชายน#อย ขยะอาค!ตะท-9ม-ช-ว!ต
เข-ยนฝนด#วยช-ว!ต
เจ#าใหม/ บางแก#วผ@#อาภพ
ช9อน-7ม-ท-9มา เล/ม 1
ต8านานพ7นบ#าน ภาคอ-สาน
ค8าถามพร#อมธงค8าตอบ ข#อสอบความ
ร@# ช7นเนต!บณฑ!ต ภาคหนb9ง ต7งแต/ ปการศbกษา 2529-2549
รองเท#าบนรอยทราย

22 ช.ม.
5 ช.ม.06 นาท2 ช.ม.24 นาท220 ช.ม.18นาท9 ช.ม. 23 นาท11 ช.ม.14 นาท2 ช.ม.18 นาท1 ช.ม. 38 นาท26 ช.ม. 30 นาท5 ช.ม. 58 นาท12 ช.ม. 57 นาท-

1 ช.ม. 48 นาท-

กาเซโบ
ประชาคม ลนาชย
กาเซโบ
พนธลกษณ'
วรารตน'
เนต!บณฑ!ตยสภา

กาเซโบ
ประชาคม ลนาชย
กาเซโบ
พนธลกษณ'
วรารตน'
เนต!บณฑ!ตยสภา

1 ช.ม.33 นาท12 ช.ม.18 นาท1 ช.ม.31 นาท2 ช.ม. 07 นาท2 ช.ม. 33 นาท21 ช.ม. 05 นาท-

วร!ษฐ' ล!7มทองกล

วร!ษฐ' ล!7มทองกล

4 ช.ม. 01 นาท-

Page 69

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 1672

อาจารย'ปร!ญญา ด-ผดง

อาจารย'ปร!ญญา ด-ผดง

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
17 ช.ม.55 นาท-

วรารตน'

วรารตน'

1 ช.ม.38 นาท-

D 1673
D 1674

D 1675
D 1676
D 1677

D 1678

D 1679
D 1680

D 1681

D 1682
D 1683
D 1684
D 1685
D 1686
D 1687
D 1688
D 1689
D 1690
D 1691

รวมค8าบรรยาย กฎหมายทรพย'ส!น
ทางปญญา (ภาคหนb9ง สมยท-9 58)
ต8านานพ7นบ#าน ภาคกลาง และตะวน
ออก
ชนช7น ชายขอบ เพศสภาพ และภย
พ!บต! : กรณ-สbนาม!กบผลกระทบต/อผ@#
หญ!ง
กฎหมายล#มละลาย (LW313)
สรป MU 103 ดนตร-ว!จกขณ'
บ#านน-7ผ-ด ชดท-9 4 ตอนตามขอส/วน
บญ, ผ-รบจ#าง, เต-ยงน-7ม-ว!ญญาณ, ผสาวไม/ม-หว, ตbกสยอง
รวมค8าบรรยาย กฎหมายอาญา
มาตรา 288-366 (ภาคหนb9ง สมยท-9
58)
ค@/มอการศbกษาว!ชากฎหมายภาษอากร (จ8านวน 2 แผ/น)
CheerUp 5 หนงสอเร-ยนเสร!ม
หลกส@ตรสาระการเร-ยนร@# พ7นฐาน
ภาษาองกฤษ ช/วงช7นท-9 2 ช7นประถม
ศbกษาป-ท-9 5
ข#อบงคบสมาคมคนตาบอดแห/ง
ประเทศไทย ฉบบแก#ไขใหม/ พ.ศ.
2548
กว/าจะได#เปนเดกดฮอเรนโดกบค8าสาปแสนสภาพ
เตร-ยมเสบ-ยงไว#เล-7ยงตว เล/ม 11
จ#าวนรกโลกนตร' (จ8านวน 2 แผ/น)
พ!ภพมนตรา
ตะแกรงร/อนทอง
ยามสดช9น ความสขนอกเวลา
เท-9ยวปา/ กบน#าเกร-ยง
รวมค8าบรรยาย กฎหมายหน-7 (ภาค
หนb9ง สมยท-9 58)
ตารางสรปการนวดพ7นฐาน ประกอบ
การฝbกปฏ!บต! การนวดไทย หลกส@ตร
การนวดไทย ส8าหรบผ@#ให#บร!การนวด
ระดบ 1

ศ!รพ! ร สโครบาเนค และวรญญา ศ!ร!พร สโครบาเนค และวรญญา 10 ช.ม.58 นาทเก7อน/น
เก7อน/น
ผศ.มณฑา ประพนธ'เนต!วฒ!
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
รายการบ#านน-7ผ-ด

ผศ.มณฑา ประพนธ'เนต!วฒ!
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
รายการบ#านน-7ผ-ด

11 ช.ม.29 นาท3 ช.ม.20 นาท1 ช.ม.33 นาท-

อาจารย'ไกรฤกษ' เกษมสนต'

อาจารย'ไกรฤกษ' เกษมสนต'

23 ช.ม.16 นาท-

ชยส!ทธ! C ตราช@ธรรม

ชยส!ทธ! C ตราช@ธรรม

31 ช.ม.27 นาท-

กศยา แสงเดช

กศยา แสงเดช

5 ช.ม.07 นาท-

สมาคมคนตาบอดแห/ง
ประเทศไทย

สมาคมคนตาบอดแห/ง
ประเทศไทย

1 ช.ม.59 นาท-

ล-โอน!ด พนท-ล!เยฟ/ อน!วรรตน'
Anna Fienberg / อรยา
ดงตฤณ
ฉ7งกอ / น.นพรตน'
จฑารตน'
ว.วช!รเมธวร!ษฐ' ล!7มทองกล
เกร-ยงไกร สวรรณภกด! C
ไพโรจน' วายภาพ

ล-โอน!ด พนท-ล!เยฟ/ อน!วรรตน'
Anna Fienberg / อรยา
ดงตฤณ
ฉ7งกอ / น.นพรตน'
จฑารตน'
ว.วช!รเมธวร!ษฐ' ล!7มทองกล
เกร-ยงไกร สวรรณภกด! C
ไพโรจน' วายภาพ

2 ช.ม.45นาท3 ช.ม.56 นาท3 ช.ม.41 นาท19 ช.ม.09นาท15 ช.ม.56 นาท3 ช.ม 07 นาท2 ช.ม.56 นาท3 ช.ม.45 นาท14 ช.ม. 16 นาท-

โรงเร-ยนการนวดไทยภ@เกต

โรงเร-ยนการนวดไทยภ@เกต

1 ช.ม. 50 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 1692

รศ. พรชย สนทรพนธ'

รศ. พรชย สนทรพนธ'

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
26 ช.ม.07 นาท-

ศ.ดร.สชาต! ประส!ทธ! Cรฐส!นธ'

ศ.ดร.สชาต! ประส!ทธ! Cรฐส!นธ'

13 ช.ม.58 นาท-

Elizabeth / ว!ลาวณย'
รศ.ว!นย ล87าเล!ศ

Elizabeth / ว!ลาวณย'
รศ.ว!นย ล87าเล!ศ

1 ช.ม.37 นาท28 ช.ม.36 นาท-

คอลฟ!น
เอ.เจ.พ-. เทย'เลอร' / ส.สธน
กล/มอาสาสมคร

คอลฟ!น
เอ.เจ.พ-. เทย'เลอร' / ส.สธน
กล/มอาสาสมคร

5 ช.ม.57 นาท3 ช.ม.24 นาท2 ช.ม.02 นาท-

D 1693
D 1694
D 1695
D 1696
D 1697
D 1698
D 1699
D 1700
D 1701
D 1702
D 1703
D 1704

D 1705
D 1706
D 1707
D 1708
D 1709
D 1710
D 1711
D 1712

ค8าอธ!บายกฎหมายลกษณะมรดก
(จ8านวน 2 แผ/น)
การประเม!นผลโครงการ : หลกการ
และการประยกต'
แมวน#อยอยากน!พพาน
กฎหมายว!ธ-พ!จารณาความแพ/ง 1
(LW 306) (จ8านวน 2 แผ/น)
กระรากระตะ
ขนศbก จ#าวสงคราม
งานวนขอบคณอาสาสมคร คร7งท-9 7
วนอาท!ตย'ท-9 24 กมภาพนธ' 2551
แก#วตา ยอดดวงใจ
พระธรรมเทศนาหลวงตาประสงค'
สงครามชอกโกแลต

วร!ษฐา
หลวงตาประสงค'
โออ!ช! มาโคโตะ / พ!ไล สธ-จ!นดา
รตน'
ต8าราสายตาเลอนราง การด@แลรกษา ศกด! Cชย วงศ'ก!ตต!รกษ' และคณะ
และการฟ7นฟ@
ช/วงช-ว!ต ช/วงภาวนา
เขมานนทะ (โกว!ท เอนกชย)
เพชรพระอมา ตอนแต/ปางบรรพ'
พนมเท-ยน
(ภาคสอง ตอนท-9 4) (จ8านวน 2 แผ/น)

วร!ษฐา
10 ช9วโมง
หลวงตาประสงค'
1 ช.ม. 56 นาทโออ!ช! มาโคโตะ / พ!ไล สธ-จ!นดา 1 ช.ม.56 นาทรตน'
ศกด! Cชย วงศ'ก!ตต!รกษ' และคณะ 5 ช.ม.08 นาทเขมานนทะ (โกว!ท เอนกชย)
พนมเท-ยน

4 ช.ม.57 นาท35 ช.ม.02 นาท-

ครอบครวพอเพ-ยง
ค8าอธ!บายกฎหมายว!ธ-พ!จารณาความ
แพ/ง ภาค 3 อทธรณ'และฏ-กา
ทศชาต!ชาดก
รฐประศาสนศาสตร' : ลกษณะว!ชา
และม!ต!ต/าง ๆ (จ8านวน 2 แผ/น)
เอาช-ว!ตรอดจากแผ/นด!นไหว

เทพฉตร สวสด!รตน'
ไพโรจน' วายภาพ

เทพฉตร สวสด!รตน'
ไพโรจน' วายภาพ

3 ช.ม.03 นาท18 ช.ม.48 นาท-

ชาดก
อทย เลาหว!เช-ยร

ชาดก
อทย เลาหว!เช-ยร

12 ช.ม.15 นาท29 ช.ม.47นาท-

ฮอง แจซอย / เรองชย รก
ศร-อกษร
พระอาจารย' ชยสาโร ภ!กข
แสง จนทร'งาม
อาจารย'พายพ พยอมยนต'

ฮอง แจซอย / เรองชย รก
ศร-อกษร
พระอาจารย' ชยสาโร ภ!กข
แสง จนทร'งาม
อาจารย'พายพ พยอมยนต'

1 ช.ม.15 นาท-

ร/อนทอง
นกโทษประหาร
เอกสารประกอบการสอนว!ชา
กระบวนการนโยบาย การพฒนา
ประเทศไทย ส/วนท-9 1 และส/วนท-9 2 (จ8า
จ8านวน 2 แผ/น)
D 1713 บทสวดมนต'ประจ8าวน และคาถา
พระธรรมส!งหบราจารย' (หลวง พระธรรมส!งหบราจารย' (หลวง
ศกด! Cส!ทธ! Cต/าง ๆ
พ/อจรญ ฐ!ตธมโม)
พ/อจรญ ฐ!ตธมโม)
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ทะเบยน ชอเรอง
D 1714
D 1715
D 1716

D 1717
D 1718
D 1719
D 1720
D 1721
D 1722
D 1723
D 1724

D 1725
D 1726
D 1727
D 1728
D 1729
D 1730
D 1731
D 1732
D 1733
D 1734
D 1735

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
3 ช.ม.59 นาท-

ค8าพ/อ ค8าแม/ มอบแด/ล@กอนเปนท-9รก พระธรรมก!ตต!วงศ'
ย!9ง
ธรรมะน8าช-ว!ต ข#อค!ดแบบเซน
คณาจารย'ชง! หว!น / อษา โลหะ
จร@ญ
เหตใดมนษย'จbงแตกต/างกน และบท พระมหา ดร.สเทพ (ส.ทบท!ม
สวดอปปาตะสนต! หรอมหาสนต!หลวง เทศ)

พระธรรมก!ตต!วงศ'

ก8าลงใจ ก8าลงมา
อร!ยสจ
ค8าอธ!บายกฎหมายพ!จารณาความ
แพ/ง ภาค 1 บทท9วไป (ตอน 2)
เม9อข#องใจ กไขขาน

สนทด ขนหมด
พระปราโมทย' ปาโมชโช
ไพโรจน' วายภาพ

1 ช.ม.38 นาท5 ช.ม. 51 นาท11 ช.ม.31 นาท-

พระเทพด!ลก (ระแบบ จ!ต
ญาโณ)
2,000 อปมาอปไมย
เอกรตน' อดมพร
ไซอ!tว เล/ม 1-6 (จ8านวน 6 แผ/น)
ครสภา
เท-9ยวกรงเทพฯ เล/ม 2
พนธลกษณ'
ข#อเสนอจากภาคประชาสงคมต/อร/าง แนวร/วมเพ9อความก#าวหน#าของ
พระราชบญญต! ค#มครองผ@#ถ@กกระท8า ผ@#หญ!ง
ด#วยความรนแรงในครอบครว

พระเทพด!ลก (ระแบบ จ!ต
ญาโณ)
เอกรตน' อดมพร
ครสภา
พนธลกษณ'
แนวร/วมเพ9อความก#าวหน#าของ
ผ@#หญ!ง

2 ช.ม. 09 นาท-

เฉลย SO 483 ทฤษฎ-สงคมว!ทยา
และมานษยว!ทยา
บนทbกท/านหญ!ง : ม.จ. หญ!งฤด-วร
วรรณ
100 ป- การปกครองท#องถ!9นไทย พ.ศ.
2440 – 2540
พล!กน!ดเด-ยว
กฎหมายการปกครองท#องถ!9น
(จ8านวน 3 แผ/น)
รวมค8าบรรยาย ภาคหนb9ง สมยท-9 60
เล/มท-9 4
กรงไฟ
พ!ภพน!รนดร ตอนท-9 3 “วงวนของมน
ตรา”
พ!ภพน!รนดร ตอนท-9 4 “อาณาจกร
มจจราช
ครอบครวกลางถนน
สดขอบจกรวาล

สถาบนต!ว Perfect

สถาบนต!ว Perfect

1 ช.ม. 25 นาท-

แก#วสวรรณ

แก#วสวรรณ

11 ช.ม.31 นาท-

ธเนศวร' เจร!ญเมอง

ธเนศวร' เจร!ญเมอง

16 ช.ม.44 นาท-

สนทด ขนหมด
พระปราโมทย' ปาโมชโช
ไพโรจน' วายภาพ

คณาจารย'ช!งหว!น / อษา โลหะ 3 ช.ม 51 นาทจร@ญ
พระมหา ดร.สเทพ (ส.ทบท!ม 3 ช.ม. 37 นาทเทศ)

12 ช.ม 14 นาท29 ช.ม. 03 นาท1 ช.ม. 20 นาท1 ช.ม. 19 นาท-

พระอาจารย'ม!ตซ@โอะ คเวสโก พระอาจารย'ม!ตซ@โอะ คเวสโก 1 ช.ม.09 นาทสมค!ด เล!ศไพฑ@รย'
สมค!ด เล!ศไพฑ@รย'
44 ช.ม.45 นาทเนต!บณฑ!ตยสภา

เนต!บณฑ!ตยสภา

ชลน!ล
ชลน!ล
เค.เอ.แอปเป!7ลเกต / เอ7อนท!พย' เค.เอ.แอปเป!7ลเกต / เอ7อนท!พย'
พ-ระเสถ-ยร
พ-ระเสถ-ยร
เค.เอ. แอปเป!7ลเกต / เอ7อนพ!พย' เค.เอ. แอปเป!7ลเกต / เอ7อ
พ-ระสถ-ยร
นพ!พย' พ-ระสถ-ยร
ศ!ลา โคมฉาย
ศ!ลา โคมฉาย
จฑารตน'
จฑารตน'
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ไอน'สไตน'ถามพระพทธเจ#าตอบ
ศภวรรณ พ!พฒนพรรณวงศ'
เฉลย MC 130 การพ@ดเบ7องต#น
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
รวมค8าบรรยาย ภาคหนb9ง สมยท-9 60 เนต!บณฑ!ตยสภา
เล/มท-9 1
บนเส#นทางส-ขาว : หนทางส@/ปญญา วศ!น อ!นทสระ
และสนต!สข
สรป HI 121 พ7นฐานวฒนธรรมไทย ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
กญแจใจ
ส!ร!มต- น!มมานเหม!นท'
เฉลย IT 105 ระบบคอมพ!วเตอร'เบ7อง ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ต#น
นางพญาสายร#ง (จ8านวน 4 แผ/น) อ#อเล#งเซง / น.นพรตน'
ดงตฤณว!สชชนา ฉบบร@#จกรก
ดงตฤณ
รายการปก!ณกะ คร7งท-9 1-80 ของห#อง ห#องสมดคนตาบอดแห/งชาต!
สมดคนตาบอดแห/งชาต! ม@ลน!ธ!ของ
คนตาบอดไทย (จ8านวน 2 แผ/น)

ศภวรรณ พ!พฒนพรรณวงศ'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
เนต!บณฑ!ตยสภา

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
7 ช.ม.13 นาท6 ช.ม.28 นาท13 ช.ม.32 นาท-

วศ!น อ!นทสระ

5 ช.ม.33 นาท-

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ส!ร!มต- น!มมานเหม!นท'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

6 ช.ม. 16 นาท3 ช.ม. 04 นาท4 ช.ม. 44 นาท-

อ#อเล#งเซง / น.นพรตน'
ดงตฤณ
ห#องสมดคนตาบอดแห/งชาต!

22 ช.ม.52 นาท2 ช.ม. 17 นาท4 ช.ม. 06 นาท-

D 1746

รายช9อหนงสอเส-ยง Daisy ชน!ด Ncc ห#องสมดคนตาบอดแห/งชาต!
Only และ Full Text (No. D 1117 –
D 1741) ( No. F 0001 – F 0210)

ห#องสมดคนตาบอดแห/งชาต!

4 ช.ม. 06 นาท-

D 1747
D 1748
D 1749
D 1750
D 1751

ณ มรณา
ศ-รษะอส@ร
ว!ถ-แห/งปราชญ'
มงกรสะด#ง
ต8านานนกส@#ค@/มงกร ตอน เอรากอน

ดงตฤณ
ตร- อภ!รม
พน!ดา องจนทรเพญ
จ8าลอง พ!ศนาคะ
คร!สโตเฟอร' เปาล!น- / สดจ!ต
ภ!ญโญย!9ง
หวงอ-7 / น.นพรตน'
ศ@นย'เทคโนโลย-อ!เลกทรอน!กส'
และคอมพ!วเตอร'แห/งชาต!
เค.เอ.แอปเป!7ลเกต / เอ7อนท!พย'
พ-ระเสถ-ยร
เค.เอ.แอปเป!7ลเกต / เอ7อนท!พย'
พ-ระเสถ-ยร
เค.เอ.แอปเป!7ลเกต / เอ7อนท!พย'
พ-ระเสถ-ยร
สนธ! เตชานนท'
เอนก นาว!กม@ล

2 ช.ม. 32 นาท15 ช.ม.26 นาท6 ช.ม.18 นาท11 ช.ม.56 นาท18 ช.ม.16 นาท-

ทะเบยน ชอเรอง
D 1736
D 1737
D 1738
D 1739
D 1740
D 1741
D 1742
D 1743
D 1744
D 1745

D 1752
D 1753
D 1754
D 1755
D 1756
D 1757
D 1758

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ดงตฤณ
ตร- อภ!รม
พน!ดา องจนทรเพญ
จ8าลอง พ!ศนาคะ
คร!สโตเฟอร' เปาล!น- / สดจ!ต
ภ!ญโญย!9ง
เทพทลายนภา
หวงอ-7 / น.นพรตน'
ว!ธ-การใช#โปรแกรม Microsoft Word ศ@นย'เทคโนโลย-อ!เลกทรอน!กส'
และคอมพ!วเตอร'แห/งชาต!
พ!ภพน!รนดร ตอนท-9 5 บกด!นแดนภ@ต เค.เอ.แอปเป!7ลเกต / เอ7อนท!พย'
พ-ระเสถ-ยร
พ!ภพน!รนดร ตอนท-9 6 เผช!ญภย
เค.เอ.แอปเป!7ลเกต / เอ7อนท!พย'
พ!สดาร
พ-ระเสถ-ยร
พ!ภพน!รนดร ตอนท-9 7 ประต@ส@/ทวย เค.เอ.แอปเป!7ลเกต / เอ7อนท!พย'
เทพ
พ-ระเสถ-ยร
พ7นฐานรฐศาสตร' (จ8านวน 2 แผ/น) สนธ! เตชานนท'
นานาช/างคร7งคณป@/
เอนก นาว!กม@ล
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ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

D 1759

ศ@นย'เทคโนโลย-อ!เลกทรอน!กส'
และคอมพ!วเตอร'แห/งชาต!
ศ@นย'เทคโนโลย-อ!เลกทรอน!กส'
และคอมพ!วเตอร'แห/งชาต!
ศ@นย'เทคโนโลย-อ!เลกทรอน!กส'
และคอมพ!วเตอร'แห/งชาต!
แก#วเก#า
ศ!ร!พร โกสม
รศ.ศ!ร!วรรณ เสร-รตน' และคณะ

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
ศ@นย'เทคโนโลย-อ!เลกทรอน!กส' 2 ช.ม. 16 นาทและคอมพ!วเตอร'แห/งชาต!
ศ@นย'เทคโนโลย-อ!เลกทรอน!กส' 43 นาทและคอมพ!วเตอร'แห/งชาต!
ศ@นย'เทคโนโลย-อ!เลกทรอน!กส' 8 ช.ม.23 นาทและคอมพ!วเตอร'แห/งชาต!
แก#วเก#า
17 ช.ม.40 นาทศ!ร!พร โกสม
3 ช.ม. 34 นาทรศ.ศ!ร!วรรณ เสร-รตน' และคณะ 42 ช.ม.03 นาท-

พนท!วา
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

พนท!วา
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

10 ช.ม.48 นาท6 ช.ม. 32 นาท-

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

6 ช.ม.18 นาท-

ประท-ป สาวาโย
ศร-บ@รพา
ต7งแซฮ#น / น.นพรตน'
อมร!นทร' เน-ยมสกล
ว. ณ เมองลง
มาลา ค8าจนทร'
วรรณส!ร!
วนชย ประชาเรองว!ทย'
มหาว!ทยาราชภฏอตรด!ตถ'
จนทร'ว!ภา ด!ลกสมพนธ'
ลมล รตนสวราหะ
พรพ!มล เฉล!มม-ประเสร!ฐ

ประท-ป สาวาโย
ศร-บ@รพา
ต7งแซฮ#น / น.นพรตน'
อมร!นทร' เน-ยมสกล
ว. ณ เมองลง
มาลา ค8าจนทร'
วรรณส!ร!
วนชย ประชาเรองว!ทย'
มหาว!ทยาราชภฏอตรด!ตถ'
จนทร'ว!ภา ด!ลกสมพนธ'
ลมล รตนสวราหะ
พรพ!มล เฉล!มม-ประเสร!ฐ

12 ช.ม.15 นาท10 ช.ม.42 นาท24 ช.ม.31 นาท8 ช.ม.26 นาท40 ช.ม.55 นาท3 ช.ม.31 นาท5 ช.ม.51 นาท1 ช.ม. 45 นาท8 ช.ม.39 นาท12 ช.ม.45 นาท13 ช.ม.15 นาท9 ช.ม.32 นาท-

-

-

-

-

-

-

D 1760
D 1761
D 1762
D 1763
D 1764
D 1765
D 1766
D 1767
D 1768
D 1769
D 1770
D 1771
D 1772
D 1773
D 1774
D 1775
D 1776
D 1777
D 1778
D 1779
D 1780
D 1781
D 1782
D 1783
D 1784

การว!เคราะห'งานด#วยโปรแกรม
Microsoft Excel
ค@/มอการพฒนา Multimedia e-book
ด#วย FlipAlbum
ก#าวทนโลกอ-เลกทรอน!กส'
ดอกแก#วการะบหน!ง
ร@#ทนอาหาร สรรค'สร#างสขภาพดองค'การและการจดการ (จ8านวน 3
แผ/น)
สามสมอ
เฉลย MC 214 ความร@#เบ7องต#นด#าน
ว!จยส9อสารมวลชน
สรป MC 311 การประชาสมพนธ'
เบ7องต#น
ส!บเอดศาสนาของโลก
ล@กผ@#ชาย
วงปาฏ!หาร!ย' (จ8านวน 3 แผ/น)
ยอดพยคฆ'นกสบสาว
บญชานางกาล- (จ8านวน 5 แผ/น)
ว!ถ-คนกล#า
หอรกหอร#าง
21 ข#อค!ดเพ9อช-ว!ตท-9เฉล-ยวฉลาด
กายว!ภาคของมนษย'
เพศศbกษา
กลว!ธ-การเข-ยนสารคดการส9อสารกบกระบวนการโน#มน#าวใจ
ประชากรกบการพฒนาคณภาพช-ว!ต
(แผ/นช8ารด)
หลกการประพนธ'เบ7องต#น (แผ/น
ช8ารด) (จ8านวน 2 แผ/น)
หลกการพ@ดและการฝbกพ@ด
การว!จยเบ7องต#น
การออกก8าลงกายของผ@#ส@งอายเพ9อ
สขภาพ

ผผลต / ผอาน

เยาวเรศ บณยเก-ยรต!
เยาวเรศ บณยเก-ยรต!
5 ช.ม. 40 นาทดร.ศร-พรรณ ส!ทธ!พงศ'
ดร.ศร-พรรณ ส!ทธ!พงศ'
10 ช.ม.49 นาทมหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต -
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D 1785

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
เทคน!คการฝbกอบรมและการประชม มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต -

D 1786

เทคน!คการหางานท8า

D 1787

ศ!ลปะการพ@ดส8าหรบผ@#บร!หาร (แผ/น มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต ช8ารด)
เอกสารค8าสอนรายว!ชามนษย'สมพนธ' มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต ส8าหรบผ@#บร!หาร (จ8านวน 2 แผ/น)

ทะเบยน ชอเรอง

D 1788

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต -

D 1789
D 1790

ค@/มออบรมการนวดเท#าเพ9อสขภาพ
ค@/มออบรมการนวดไทยแบบเชลย
ศกด! C : ชดการนวดไทยเพ9อสขภาพ

D 1791
D 1792

D 1798

ต8ารานวดแผนไทย
ท-9พb9งของคนไร#เส#น : ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157
ภาวะผ@#น8าและการจ@งใจ
ยงยทธ เกษสาคร
คณธรรมและจร!ยธรรมส8าหรบผ@#
รศ.อมรา เลกเร!งส!ทธ'
บร!หาร
การพฒนาชมชนผ@#ม-9รายได#น#อยใน สกร!นทร' แซ/ภ@/
ประเทศญ-9ปน/
รวมเร9องราว “นวตกรรมการสร#าง มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต
สขภาพ” ชมชนอย@/เยนเปนสข
ชมชนสร#างสข รวมเร9องราว
มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต
“นวตกรรมการสร#างสขภาพ จาก
ชมชน”
มรรค 12 ส@/ประเทศไทยอย@/เยนเปนสข มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต

D 1799

คนไทยในม!ต!ทางสงคม

D 1800

รายงานการศbกษาฉบบสมบ@รณ'
คณะสงคมสงเคราะห'ศาสตร'
โครงการการศbกษา ท!ศทาง และร@ป มหาว!ทยาลยธรรมศาสตร'
แบบการจดสวสด!การทางสงคม ของ
ประเทศไทย
เศรษฐศาสตร'การเมอง สวสด!การโดย มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต
ภาคชมชน กล/มออมทรพย'
พฒนาสมองให#เปนอจฉร!ยะแบบ
มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต
โมสาร'ท

D 1793
D 1794
D 1795
D 1796
D 1797

D 1801
D 1802

ผผลต / ผอาน

การแพทย'แผนไทย
การแพทย'แผนไทย
ศ@นย'พฒนาต8าราการแพทย'แผน ศ@นย'พฒนาต8าราการแพทย'
ไทย ม@ลน!ธ!การแพทย'แผนไทย แผนไทย ม@ลน!ธ!การแพทย'แผน
พฒนา
ไทยพฒนา
แดง เก#าแสน
แดง เก#าแสน
ว!ชย ว!ว!ทย'เสว- และคณะ
ว!ชย ว!ว!ทย'เสว- และคณะ

1 ช.ม 39 นาท3 ช.ม.46 นาท-

4 ช.ม.09 นาท3 ช.ม.33 นาท-

ยงยทธ เกษสาคร
รศ.อมรา เลกเร!งส!ทธ'

17 ช.ม. 41 นาท10 ช.ม.02 นาท-

สกร!นทร' แซ/ภ@/

1 ช.ม.55 นาท-

มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต -

มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต -

มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต -
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คณะสงคมสงเคราะห'ศาสตร'
มหาว!ทยาลยธรรมศาสตร'

9 ช.ม.57 นาท-

มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต -
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ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

D 1803

ณรงค' เพชรประเสร!ฐ และ
ณรงค' เพชรประเสร!ฐ และ
พ!ทยา ว/องกล
พ!ทยา ว/องกล
มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต -

D 1804
D 1805
D 1806
D 1807
D 1808

เศรษฐศาสตร'การเมอง ว!สาหก!จ
ชมชน กลไก เศรษฐก!จฐานราก
สวสด!การสงคมฉบบชาวบ#าน

ผผลต / ผอาน

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
-

ทะเบยน ชอเรอง

มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต ก8าเน!ดและความเปนมาของส!ทธ!
มนษยชน
ส!ทธ!มนษยชนเกณฑ'คณค/าและฐาน มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต ความค!ด
อศจรรย'แห/งอ8านาจเจตคต!เช!งรก
มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต -

D 1810

แนวค!ดเศรษฐก!จชมชน ข#อเสนอทาง มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต ทฤษฏ- ในบร!บททางสงคม
รายงานว!จยฉบบสมบ@รณ' บท
มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต สงเคราะห'ภาพรวม การพฒนาระบบ
สวสด!การส8าหรบคนจน และคนด#อย
โอกาส ในสงคมไทย
การจดท8าแผนกลยทธ'
มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต -

D 1811

มหศจรรย'จากเร9องเล/า

มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต -

D 1812

การพฒนาองค'การแห/งการเร-ยนร@#

มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต -

D 1813

เทคน!คการระดมสมอง

มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต -

D 1814
D 1815

พลงสตร-ศร-ลงกาในการพฒนาชมชน มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต (จ8านวน 2 แผ/น)
เทคน!คการน8าเสนออย/างมออาช-พ มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต -

D 1816

การบร!หารโครงการ

D 1817

D 1819

เส#นทางเศรษฐก!จชมชนในกระแส พรเพญ ทพกล!9น
พรเพญ ทพกล!9น
5 ช.ม. 41 นาททนน!ยม
แนวทางพฒนาเครอข/ายกล/มองค'กร สธาท!พย' ภทราวาส
สธาท!พย' ภทราวาส
ประชาชน ในพ7นท-9จงหวด
เทคน!คการค!ด และจ8าอย/างเปนระบบ มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต -

D 1820

ทนทางสงคม

D 1809

D 1818

มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต -

ส8านกงาน กองทนสนบสนนการ ส8านกงาน กองทนสนบสนน
ว!จย
การว!จย
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ทะเบยน ชอเรอง
D 1821
D 1822
D 1823
D 1824
D 1825
D 1826
D 1827
D 1828

D 1829
D 1830
D 1831
D 1832
D 1833
D 1834
D 1835
D 1836
D 1837
D 1838
(1/3)
D 1838
(2/3)
D 1838
(3/3)
D 1839
D 1840

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

เครอข/ายทางสงคม

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
-

ส8านกงาน กองทนสนบสนนการ ส8านกงาน กองทนสนบสนน
ว!จย
การว!จย
พลวตชมชนกบการพb9งตนเองในภาค ส8านกงาน กองทนสนบสนนการ ส8านกงาน กองทนสนบสนน ตะวนตก
ว!จย
การว!จย
ยทธว!ธ-การประชาสมพนธ'
มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต กลยทธ'การประชาสมพนธ' ในภาวะ มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต
ว!กฤต และการบร!หารภาวะว!กฤต
การประเม!นโครงการ : แนวค!ดและ มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต
แนวปฏ!บต!
ทนมนษย' การก8าหนดตวช-7วดเพ9อการ มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต มหาว!ทยาลยราชภฏสวนดส!ต
พฒนา
ว!ญญาณผ@#น8า จากรากฐานส@/การ
ส8านกงาน กองทนสนบสนนการ ส8านกงาน กองทนสนบสนน
พฒนา
ว!จย
การว!จย
จากรากหญ#าถbงขอบฟ#า อด-ต ปจจบน ส8านกงาน กองทนสนบสนนการ ส8านกงาน กองทนสนบสนน
และอนาคต ขององค'กรพฒนาเอกชน ว!จย
การว!จย
ไทย
กล!9นกหลาบ
ว.ว!น!จฉยกล
ว.ว!น!จฉยกล
จตรงคมาลา : รวมมหาร#อยกรอง
คมทวน คนธน@
คมทวน คนธน@
จร@ญจรสรศม-พราว พร/างพร#อย
ว!นทร' เล-ยววาร!ณ
ว!นทร' เล-ยววาร!ณ
บางกะโพ#ง
ว!นทร' เล-ยววาร!ณ
ว!นทร' เล-ยววาร!ณ
ย89าแดนมงกร
สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ
Harry Potter The Chamver of
J.K Rowling
J.K Rowling
Secret (Book Two)
แววว!เช-ยร (จ8านวน 2 แผ/น)
มาล!น
มาล!น
โลกพ!กล คนพ!สดาร
เสกสรรค' ก!ตต!ทว-ส!น
เสกสรรค' ก!ตต!ทว-ส!น
ดาบพญายม (จ8านวน 5 แผ/น)
ว. ณ เมองลง
ว. ณ เมองลง
เวชกรรมแผนไทย (หน/วยท-9 1-8)
รศ.สมโภช รต!โอฬาร และคณะ รศ.สมโภช รต!โอฬาร และคณะ
เวชกรรมแผนไทย (หน/วยท-9 9-12)

-

7 ช.ม.45 นาท2 ช.ม.25 นาท4 ช.ม.24 นาท8 ช.ม.06 นาท9 ช.ม.56 นาท8 ช.ม.56 นาท14 ช.ม.09 นาท1 ช.ม.57 นาท28 ช.ม.23 นาท20 ช.ม.08 นาท-

รศ.สมโภช รต!โอฬาร และคณะ รศ.สมโภช รต!โอฬาร และคณะ 8 ช.ม. 55 นาท-

เวชกรรมแผนไทย (หน/วยท-9 13-15) รศ.สมโภช รต!โอฬาร และคณะ รศ.สมโภช รต!โอฬาร และคณะ 5 ช.ม. 56 นาทพ!ภพน!รนดร ตอนท-9 8 ผจญผ@#ทรยศ เค.เอ. แอปเป!7ลเกต / เอ7อนท!พย' เค.เอ. แอปเป!7ลเกต / เอ7อน 4 ช.ม.43 นาทพ-ระเสถ-ยร
ท!พย' พ-ระเสถ-ยร
พ!ภพน!รนดร ตอนท-9 9 เล/ห'ภาพมายา เค.เอ.แอปเป!7ลเกต / เอ7อนท!พย' เค.เอ.แอปเป!7ลเกต / เอ7อนท!พย' 4 ช.ม 36 นาทพ-ระเสถ-ยร
พ-ระเสถ-ยร
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ทะเบยน ชอเรอง
D 1841

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 1842

พ!ภพน!รนดร ตอนท-9 10 อาณาจกร เค.เอ. แอปเป!7ลเกต / เอ7อนท!พย' เค.เอ. แอปเป!7ลเกต / เอ7อน
แห/งท#องทะเล
พ-ระเสถ-ยร
ท!พย' พ-ระเสถ-ยร
เฉลย AN 113 มานษยว!ทยาเบ7องต#น ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

D 1843
D 1844

โรงแรมว!ปร!ต (จ8านวน 2 แผ/น)
บ#านว!ญญาณพะวง

D 1845

D 1846
D 1847
D 1848
D 1849
D 1850
D 1851
D 1852

D 1853
D 1854
D 1855
D 1856
D 1857
D 1858
D 1859
D 1860
D 1861
D 1862
D 1863

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
4 ช.ม. 14 นาท5 ช.ม.33 นาท-

ศร-ทอง ลดาวลย'
ศร-ทอง ลดาวลย'
12 ช.ม.44 นาทStephen King / สว!ทย' ขาว Stephen King / สว!ทย' ขาว 20 ช.ม.34 นาทปลอด
ปลอด
ภาพสวรรค'ภ@ฏาน : สมบต!ล87าค/าแห/ง อาช! โดร'จ- วงโม วงชก สมเดจ อาช! โดร'จ- วงโม วงชก สมเดจ 11 ช.ม.49 นาทแดนมงกรสายฟ#า
พระราช!น-แห/งราชอาณาจกร พระราช!น-แห/งราชอาณาจกร
ภ@ฏาน
ภ@ฏาน
ฆาตกรรมจกรราศว!นทร' เล-ยววาร!ณ
ว!นทร' เล-ยววาร!ณ
9 ช.ม.50 นาทวงดอกหญ#า
ว.ว!น!จฉยกล
ว.ว!น!จฉยกล
8 ช.ม.06 นาทคนฟ#าหนาว
อ8านาจ เยนสบาย
อ8านาจ เยนสบาย
8 ช.ม. 19 นาทธรรมะเยนใจ : ยอมไม/เปนเยนไม/ได# หลวงพ/อพยอม กลยาโณ
หลวงพ/อพยอม กลยาโณ
3 ช.ม.37 นาทยอมหยดเปนเยนสบาย
เพราะเธอเปล-9ยนใจ ฉนจbงได#เจอคน สกลณา สาวารส
สกลณา สาวารส
1 ช.ม. 49 นาทท-9รกจร!ง
ถอดรหสอาร'เอส 25 ป- ท8าวนน-7ให#ด- พฒนพนธ' วงษ'พนธ' และณฐพ!ษ พฒนพนธ' วงษ'พนธ' และณฐ 3 ช.ม.46 นาทกว/าเม9อวาน
ฐ' วงษ'สง/า
พ!ษฐ' วงษ'สง/า
ฟงอย/างไรจะได#ย!น
ไสว บญมา, ผศ.มาน!ตา
ไสว บญมา, ผศ.มาน!ตา
5 ช.ม.58 นาทศร-สาคร และผศ.ทศน-ย'
ศร-สาคร และผศ.ทศน-ย'
กระต/ายอ!นทร'
กระต/ายอ!นทร'
ท8าไม
ชยสาโรภ!กข
ชยสาโรภ!กข
3 ช.ม. 17 นาทไพ/ย!ปซ- อ/านช-ว!ต
เดว!ด บญทวเดว!ด บญทว2 ช.ม. 57 นาทสขภาพด- ไม/ต#องแพง
ประเสร!ฐ ผล!ตผลการพ!มพ'
ประเสร!ฐ ผล!ตผลการพ!มพ'
3 ช.ม. 24 นาทสองธรรมราชา
อครวฒน' โอสถานเคราะห'
อครวฒน' โอสถานเคราะห'
2 ช.ม. 25 นาทเส-ยงรกจากทรมเปตหงส'
อ-.บ-.ไวท' /งามพรรณ เวชชาช-วะ อ-.บ-.ไวท' /งามพรรณ เวชชา 4 ช.ม.48 นาทช-วะ
ทางรตต!กาล
ว.ว!น!จฉยกล
ว.ว!น!จฉยกล
8 ช.ม.47 นาทโลกของเธอบ!เบ-ยน/า
โคเช/ หลยส' โอไลยโซล/า / สว/าง โคเช/ หลยส' โอไลยโซล/า /
4 ช.ม.09 นาทวน ไตรเจร!ญว!วฒน'
สว/างวน ไตรเจร!ญว!วฒน'
ค-ตา ลาว
มาลา ค8าจนทร'
มาลา ค8าจนทร'
12 ช.ม.43 นาทเฉลย PC 103 จ!ตว!ทยาท9วไป
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
7 ช.ม. 06 นาทคว!ดด!ชในยคต/าง ๆ
เคนน!ลเวอร'ท- ว!สป'/ ผ-เส7อสมทร เคนน!ลเวอร'ท- ว!สป'/ ผ-เส7อสมทร 2 ช.ม.01 นาทณ กาะแก#วพ!สดาร
ณ กาะแก#วพ!สดาร
เรอเช9องช#าส@/เมองจ-น
Haruki Murakami / สร#อยสดา Haruki Murakami / สร#อยสดา 5 ช.ม. 31 นาทณ ระนอง และนพดล เวชสวสด! C ณ ระนอง และนพดล เวชสวสด! C
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
รวมค8าเทศนาฟ7นฟ@ของ ดร. จอห'น ศาสนาจารย' ดร.ท-โมธ- ถาว / ศาสนาจารย' ดร.ท-โมธ- ถาว / 12 ช.ม.17 นาทซง
วช!ราวรรณ วรรณละเอ-ยด
วช!ราวรรณ วรรณละเอ-ยด
พ!ภพน!รนดร ตอนท-9 11 ศbกสองภพ เค.เอ.แอปเป!7ลเกต / เอ7อนท!พย' เค.เอ.แอปเป!7ลเกต / เอ7อนท!พย' 4 ช.ม. 58 นาทพ-ระเสถ-ยร
พ-ระเสถ-ยร
พ!ภพน!รนดร ตอนท-9 12 ส@/น!รนดร
เค.เอ.แอปเป!7ลเกต / เอ7อนท!พย' เค.เอ.แอปเป!7ลเกต / เอ7อนท!พย' 3 ช.ม. 35 นาท(ตอนจบ)
พ-ระเสถ-ยร
พ-ระเสถ-ยร
หวใจของกรรมฐาน : เปล-9ยนอารมณ' พระธรรมส!งหบราจารย' (หลวง พระธรรมส!งหบราจารย' (หลวง 2 ช.ม 52 นาทร#าย ให#เปนอารมณ'ดพ/อจรญ ฐ!ต!ธมโม)
พ/อจรญ ฐ!ต!ธมโม)
ก#านบวบอกลbกต7นชลธาร
สร-ยา วฒ!ชาญ
สร-ยา วฒ!ชาญ
3 ช.ม. 40 นาทวาดไว#ในเนปาล
พ!ษณ ศภน!ม!ตร
พ!ษณ ศภน!ม!ตร
7 ช.ม.09 นาทเร9องเล/าขานต8านานวดไทย เล/ม 2 พนธลกษณ'
พนธลกษณ'
2 ช.ม.48 นาทโทรมต@บส-9ขาดวงตาของฉน
ซา ซก ยอน / ผศ.อไรวรรณ จ!ต ซา ซก ยอน / ผศ.อไรวรรณ 6 ช.ม.21 นาทเปนธม ค!ม
จ!ตเปนธม ค!ม
รวมค8าบรรยาย ภาคหนb9ง สมยท-9 60 เนต!บณฑ!ตยสภา
เนต!บณฑ!ตยสภา
23 ช.ม.26 นาทเล/ม 3
ม@ลน!ธ!โลกส-เข-ยว
1 ช.ม.13 นาทโลกร#อน ทกส!9งท-9เราท8าเปล-9ยนแปลง ม@ลน!ธ!โลกส-เข-ยว
โลกเสมอ
อาท!ตย'ลบฟ#าท-9หลวงพระบาง
วธนา บญยง
วธนา บญยง
3 ช.ม.11 นาทรถไฟช7น 5
กานต! ณ ศรทธา
กานต! ณ ศรทธา
3 ช.ม. 14 นาทศbกรกแดนสนธยา เล/ม 1
หวงอ-7 /น.นพรตน'
หวงอ-7 /น.นพรตน'
7 ช.ม.49 นาท-

ทะเบยน ชอเรอง
D 1864
D 1865
D 1866
D 1867
D 1868
D 1869
D 1870
D 1871
D 1872
D 1873
D 1874
D 1875
D 1876
(1/4)
D 1876
(2/4)
D 1876
(3/4)
D 1876
(4/4)
D 1877
D 1878
D 1879
D 1880
D 1881
D 1882
D 1883
D 1884

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

ศbกรกแดนสนธยา เล/ม 2

หวงอ-7 /น.นพรตน'

หวงอ-7 /น.นพรตน'

7 ช.ม. 22 นาท-

ศbกรกแดนสนธยา เล/ม 3

หวงอ-7 /น.นพรตน'

หวงอ-7 /น.นพรตน'

7 ช.ม. 09 นาท-

ศbกรกแดนสนธยา เล/ม 4

หวงอ-7 / น.นพรตน'

หวงอ-7 / น.นพรตน'

7 ช.ม. 23 นาท-

คร@เคล#า คชาฉตร คร@ของรฐบรษ
ปร!ศนา (จ8านวน 2 แผ/น)
รวมค8าบรรยาย ภาคหนb9ง สมยท-9 60
เล/ม 5 (จ8านวน 2 แผ/น)
มารผยอง เล/ม 1-6 (จ8านวน 6 แผ/น)
ส-ของหมา
วารสารอ!นโดจ-นศbกษา ฉบบ
ว!กฤตการณ'ไฟใต#
รอยเท#าเลก ๆ ของเราเอง
คนด-ในว!ถ-ประชาธ!ปไตย

ถนอม ขนเพชร'
เนต!บณฑ!ตยสภา
เนต!บณฑ!ตยสภา

ถนอม ขนเพชร'
เนต!บณฑ!ตยสภา
เนต!บณฑ!ตยสภา

7 ช.ม.11 นาท23 ช.ม.26 นาท25 ช.ม. 14 นาท-

ว.ณ เมองลง
จ8าลอง ฝง9 ชลจ!ตร
รศ.ศรต! สกลรตน'

ว.ณ เมองลง
9 ตร
จ8าลอง ฝงชลจ!
รศ.ศรต! สกลรตน'

42 ช.ม. 42 นาท3 ช.ม. 01 นาท16 ช.ม.08 นาท-

ว!นทร' เล-ยววาร!ณ
ส8านกงานคณะกรรมการการ
เลอกต7ง

ว!นทร' เล-ยววาร!ณ
ส8านกงานคณะกรรมการการ
เลอกต7ง

2 ช.ม.48 นาท1 ช.ม.34 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 1885

ดร.ปTอป

ดร.ปTอป

D 1886
D 1887
D 1888
D 1889
D 1890

D 1891
D 1892
D 1893
D 1894
D 1895
D 1896
D 1897
D 1898
D 1899
D 1900
D 1901
D 1902
D 1903
D 1904
D 1905

Dr.Pop and The Series of Sion :
The Guardian Rising
The Secret : เดอะซ-เครด

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
14 ช.ม.19 นาท-

รอนดา เบ!ร'น / จ!ระนนท' พ!ตร รอนดา เบ!ร'น / จ!ระนนท' พ!ตร 6 ช.ม.01 นาทปร-ชา
ปร-ชา
ป.อ!นทรปาล!ต
11 ช.ม.34 นาทพล น!กร ก!มหงวน (ชด 1) (ม-จ8านวน ป.อ!นทรปาล!ต
8 ตอน)
ตามหวใจไปรสเซ-ย
Vanora Bennett / ศภลกษณ' Vanora Bennett / ศภลกษณ' 4 ช.ม. 02 นาทหายใจยาว อายยน
นายแพทย'เทอดศกด! C เดชคง นายแพทย'เทอดศกด! C เดชคง 3 ช.ม. 15 นาทค@/มอกฎหมายเก-9ยวกบช-ว!ตประจ8าวน ส8านกงานค#มครองส!ทธ! และช/วย ส8านกงานค#มครองส!ทธ! และ 2 ช.ม. 36 นาทของประชาชน
เหลอ ทางกฎหมายแก/
ช/วยเหลอ ทางกฎหมายแก/
ประชาชน(สคช.) ส8านกงาน ประชาชน(สคช.) ส8านกงาน
อยการส@งสด
อยการส@งสด
Resident Evil Extinction ผ-ช-วะ 3 : Keith R.A DeCandido / พ-ระ Keith R.A DeCandido / พ-ระ 10 ช.ม.13 นาทสงครามล#างพนธ'อ8ามห!ต
ทว-ชย
ทว-ชย
ในรอยทราย
อาร!ตา
อาร!ตา
18 ช.ม. 54 นาทเตjาแห/งสขภาพ : ปาฏ!หาร!ย'แห/งการ แอนดร@ พาวเอล/ ประชา หตาน แอนดร@ พาวเอล/ ประชา หตาน 5 ช.ม. 41 นาทฟงร/างกายอย@/เสมอ
วตร และสรชย ทรงถาวรทว- วตร และสรชย ทรงถาวรทวธรรมาค#าขb7น
ว.วช!รเมธว.วช!รเมธ2 ช.ม.49 นาทเรอช-ว!ตเจ#าสวเลอดมงกรตระก@ลล89าซ8า ธนวฒน' ทรพย'ไพบ@ลย'
ธนวฒน' ทรพย'ไพบ@ลย'
12 ช.ม.03 นาทดาวเหนอ
จมพ!ตมจจราช
ย89าสวนปา/

กลธ!ดา
กลธ!ดา
14 ช.ม. 30 นาทไพโรจน' ชาญช8าน!
ไพโรจน' ชาญช8าน!
17 ช.ม.17 นาทรศม- เบ9อขนทด
รศม- เบ9อขนทด
2 ช.ม.08 นาทอาหารต#านไมเกรน
ส!ร!วรรณ สข
ส!ร!วรรณ สข
1 ช.ม. 21 นาทคมภ-ร'การใช#XMLฉบบสมบ@รณ'
เดว!ด ฮนเตอร' และคนอ9น ๆ / ส เดว!ด ฮนเตอร' และคนอ9น ๆ / ส 57 ช.ม. 28 นาท(จ8านวน 3 แผ/น)
วฒนา สขสมจ!นตน'
วฒนา สขสมจ!นตน'
พล น!กร ก!มหงวน (ชด 2 จ8านวน 8 ป.อ!นทรปาล!ต
ป.อ!นทรปาล!ต
20 ช.ม. 48 นาทตอน)
ก8าปน7 สะท#านภพ พงษ'ศกด! Cเลกกระท!ง ธ-รพฒน' อครเศรณธ-รพฒน' อครเศรณ3 ช.ม.10 นาทแดงย!ม
เส#นทางเหลก พล.อ.สรยทธ' จลานนท' วาสนา นาน/วม
วาสนา นาน/วม
5 ช.ม. 24 นาทนายกรฐมนตร-คนท-9 24
ก!นอย/างไรไม/ให#อ#วน
อรวรรณ
อรวรรณ
1 ช.ม.31 นาทดอกเตอร'เจก!ลกบม!สเตอร'ไฮด'
John Grant / พชรา เอ-9ยมเจร!ญ John Grant / พชรา เอ-9ยม
3 ช.ม.41 นาทเจร!ญ
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ทะเบยน ชอเรอง
D 1906

D 1907
D 1908
D 1909
D 1910
D 1911
D 1912
D 1913
D 1914
D 1915
D 1916
D 1917
D 1918

D 1919
D 1920
D 1921
D 1922

D 1923
D 1924
D 1925
D 1926
D 1927
D 1928

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

รายงานการอนวต!ตามอนสญญาว/า ส8านกงานก!จการสตร-และ
ด#วยการขจดการเลอก ปฏ!บต!ต/อสตร- สถาบนครอบครว กระทรวงการ
ในทกร@ปแบบ ฉบบท-9 4-5 (ฉบบรวม) พฒนาสงคม และความม9นคง
ของมนษย'
เอกสารเก-9ยวกบพนกงานขาย
Heart of the world
H. Rider Haggard
ไฟลต'มรณะ
Nelson Demille / เอกร!นทร'
ว!บ@ลย'ต7งม9น
เรวไม/ว/าช#าให#เปน : ศ!ลปะแห/งการใช# Carl Honore / กรรณ!การ' พรม
ช-ว!ตเน!บช#า
เสาร'
ช-ว!ตส8ามะหาอนใด
เรวตร' พนธ'พ!พฒน'
ธรรมะเดล!เวอร-9 เล/ม 3 ธรรมะวย
พระมหาสมปอง ตาลปตโต
ท8างาน
ชนะ
ว-รชย โกแวร'
ว!ธ-สร#างบญบารมสมเดจพระญาณสงวรฯ
หนb9งร#อยสมผสลบ
AMY TAN / นรา สภคโรจน'
เขนครกลงเขา
คณหญ!งจ8านงศร- หาญเจน
ลกษณ'
ประชมอย/างมออาช-พ
เสน/ห' เดชะวงศ'
ร@#ต9น เบ!กบานระหว/างวน : ค8าสอน สรวฒน' เสร-วฒนา และพระ
การอท!ศบญให#ได#ผล : ธรรมไหลไปส@/ อาจารย'ม!ตะซ@โอะ คเวสโก
ธรรม
แสงแห/งธรรม
จ!ตศรทธา พทธาสภาพ
เฉลย MC 110 การส9อสารมวลชน ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
เบ7องต#น
เฉลย MC 111 ทฤษฏ-การส9อสาร ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
วารสารอกษรศาสตร'มหาว!ทยาลย บญส/ง ชยส!งห'กานานนท'
ศ!ลปากร ฉบบ มาร'กซ!สม' ในศตวรรษ
ท-9 21
เลห' : Fade Away
ฮาร'ลาน โคเบน / อร!ณ- เมธ
เศรษฐ
ต8ารากบข#าวคาว-หวาน 700 ชน!ด วชร-พนธ' พ!ศนาคะ
เร9องเล/าขานต8านานวดไทย เล/ม 1 พนธลกษณ'
เท-9ยวกรงเทพฯ เล/ม 1
พนธลกษณ'
เป!ดประต@ส@/แชงกร-ลา
กาญจนา หงษ'ทอง
ประวต!ศาสตร'โลกใน 6 แก#ว
ทอม สแตยเดจ / คณากร
วาณ!ชย'ว!รฬห'
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ผผลต / ผอาน
ส8านกงานก!จการสตร-และ
สถาบนครอบครว กระทรวง
การพฒนาสงคม และความ
ม9นคงของมนษย'
H. Rider Haggard
Nelson Demille / เอกร!นทร'
ว!บ@ลย'ต7งม9น
Carl Honore / กรรณ!การ' พรม
เสาร'
เรวตร' พนธ'พ!พฒน'
พระมหาสมปอง ตาลปตโต

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
8 ช.ม.36 นาท-

1 ช9วโมง
14 ช.ม.03 นาท13 ช.ม.49 นาท11 ช.ม.32 นาท4 ช.ม. 58 นาท3 ช.ม.41 นาท-

ว-รชย โกแวร'
สมเดจพระญาณสงวรฯ
AMY TAN / นรา สภคโรจน'
คณหญ!งจ8านงศร- หาญเจน
ลกษณ'
เสน/ห' เดชะวงศ'
สรวฒน' เสร-วฒนา และพระ
อาจารย'ม!ตะซ@โอะ คเวสโก

1 ช.ม. 36 นาท2 ช.ม. 14 นาท13 ช.ม.07 นาท3 ช.ม. 20 นาท-

จ!ตศรทธา พทธาสภาพ
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

2 ช.ม. 20 นาท4 ช. ม. 56 นาท-

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
บญส/ง ชยส!งห'กานานนท'

4 ช.ม.35 นาท10 ช.ม.07 นาท-

ฮาร'ลาน โคเบน / อร!ณ- เมธ
เศรษฐ
วชร-พนธ' พ!ศนาคะ
พนธลกษณ'
พนธลกษณ'
กาญจนา หงษ'ทอง
ทอม สแตยเดจ / คณากร
วาณ!ชย'ว!รฬห'

11 ช.ม.22 นาท-

3 ช.ม.07 นาท2 ช.ม.23 นาท-

5 ช.ม. 27 นาท4 ช.ม. 32 นาท2 ช.ม. 29 นาท4 ช.ม.16 นาท8 ช.ม. 44 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง
D 1929
D 1930
D 1931
D 1932
D 1933
D 1934
D 1935
D 1936
D 1937
D 1938
D 1939
D 1940
D 1941
D 1942
D 1943
D 1944
D 1945
D 1946

D 1947
D 1948
D 1949
D 1950
D 1951
D 1952

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

นกเล/าน!ทาน
รกสยาม ในพระนามของงพระเจ#า
(จ8านวน 2 แผ/น)
12 เมองเลกน/าฮนน-ม@น

ผผลต / ผอาน

น!พนธ'พร เพงแก#ว
น!พนธ'พร เพงแก#ว
Morgan Sportes / กรรณ!กา Morgan Sportes / กรรณ!กา
จรรย'แสง
จรรย'แสง
พชร สมทรวณ!ช และธรณ' ธ8ารง พชร สมทรวณ!ช และธรณ'
นาวาสวสด! C
ธ8ารงนาวาสวสด! C
หลง : Deal Breaker
ฮาร'ลาน โคเบน / อร!ณ- เมธ ฮาร'ลาน โคเบน / อร!ณ- เมธ
เศรษฐ
เศรษฐ
เป!ดโลกความจร!ง
ยาใจ ยนตรก!จโกศล
ยาใจ ยนตรก!จโกศล
สมาคมกร!ฟฟ!นส-เทา ภาคการล#าง เดเรก เบนซ' และ เจ.เอส.ล!วอ!ส/ เดเรก เบนซ' และ เจ.เอส.ล!ว
แค#นของราชาแห/งเงา
พร ธ!ตา
อ!ส/ พร ธ!ตา
สมาคมกร!ฟฟ!นส-เทา ภาคหมาปา/ ด8า เดเรก เบนซ' และ เจ.เอส.ล!วอ!ส/ เดเรก เบนซ' และ เจ.เอส.ล!ว
ผงาดกร#าว
พร ธ!ตา
อ!ส/ พร ธ!ตา
แว/วเส-ยงสวรรค'
อาจารย'พร รตนสวรรณ
อาจารย'พร รตนสวรรณ
เหล-9ยมดาร!กา
ว.ว!น!จฉยกล
ว.ว!น!จฉยกล
เอาของเขามาเล/าใหม/ : รวมเร9องส7น อนสร ตร-โสภา
อนสร ตร-โสภา
ให#แง/ค!ด
เพลงปลกว!ญญาณ
Complicated
Complicated
สรป MC 110 การส9อสารมวลชน
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
เบ7องต#น
นกข/าวพนธ'ใหม/
ป!รนย/า
ป!รนย/า
ใต#ร/มพระบารม-ปกเกล#าฯ : ธรรมะ ธญญาภรณ' ภ@/ทอง
ธญญาภรณ' ภ@/ทอง
กษตร!ย'รชกาลท-9 9
ปมปร!ศนา ภาพเข-ยนมรณะ
เจฟฟร-ย' อาร'เชอร' / โรจนา นา เจฟฟร-ย' อาร'เชอร' / โรจนา นา
เจร!ญ
เจร!ญ
ขมข#อค!ด
ระเด/น ทกษณา
ระเด/น ทกษณา
มนสมอง
พลตร- หลวงว!จ!ตรวาทการ
พลตร- หลวงว!จ!ตรวาทการ
บ#านน-7ผ-ด ชดท-9 5 ตอนค#งอาถรรพณ', รายการบ#านน-7ผ-ด
รายการบ#านน-7ผ-ด
ผ@กพนสยอง, เงาพ!ศวง, ย#อนเงาน#อง
ใหม/
Harry Potter book3 The Prisoner J.K. Rowling
J.K. Rowling
of Ackaban
แอนนา แอนด' เดอะค!ง
แอนนา ล-โอโนเวนส'
แอนนา ล-โอโนเวนส'
ธรรมดาถาม ธรรมะตอบ
สทธ!คณ กองทอง
สทธ!คณ กองทอง
จ!7งจอกภ@เขาห!มะ
ก!มย#ง / น.นพรตน'
ก!มย#ง / น.นพรตน'
คล9นลวง
ก!9งฉคร
ก!9งฉคร
ต8านานพ7นเมองเช-ยงใหม/
อรณรตน' ว!เช-ยร และเดว!ด
อรณรตน' ว!เช-ยร และเดว!ด
เค.วยอาจ
เค.วยอาจ
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
3 ช.ม. 06 นาท-

4 ช. ม. 09 นาท10 ช.ม. 53 นาท1 ช.ม. 17 นาท13 ช.ม. 16 นาท9 ช.ม. 37 นาท6 ช.ม. 03 นาท15 ช.ม. 30 นาท1 ช.ม. 11 นาท7 ช.ม.21 นาท4 ช.ม.59 นาท4 ช.ม.52 นาท2 ช.ม.32 นาท9 ช.ม.20 นาท6 ช.ม. 23 นาท6 ช.ม. 11 นาท54 นาท-

11 ช.ม.43 นาท12 ช.ม.22 นาท6 ช.ม.46 นาท10 ช.ม.34 นาท12 ช.ม.15 นาท16 ช.ม.43 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 1953
D 1954
D 1955

ธนาก!ต
อรชร – พนธ' บางกอก
ประทมพร วชรเสถ-ยร

ธนาก!ต
อรชร – พนธ' บางกอก
ประทมพร วชรเสถ-ยร

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
2 ช.ม. 29 นาท62 ช.ม. 37 นาท4 ช.ม. 35 นาท-

กานต! ณ ศรทธา
จฑารตน'
จมพล พน!มพาน!ช

กานต! ณ ศรทธา
จฑารตน'
จมพล พน!มพาน!ช

5 ช.ม. 26 นาท13 ช.ม. 43 นาท23 ช.ม.29 นาท-

ธ-รพฒน' อครเศรณ-

ธ-รพฒน' อครเศรณ-

8 ช.ม. 01 นาท-

เพล!ง ภ@ผา
รศ.ดร.โกว!ทย' พวงงาม

เพล!ง ภ@ผา
รศ.ดร.โกว!ทย' พวงงาม

2 ช.ม. 25 นาท14 ช.ม. 02 นาท-

รศ.ดร.โกว!ทย' พวงงาม
คโรยานาง! เทตสbโกะ / ผสดนาวาว!จ!ต
วรกมล
ศ!ร!รตน' ณ พทลง
ลกษณวดกล/มศbกษาและปฏ!บต!ธรรม
สนทร ณ รงษงามพรรณ เวชชาช-วะ

12 ช.ม.46 นาท11 ช.ม.33 นาท-

พระปราโมทย' ปาโมชโช
สรว!ทย' ศร-อารยา
พระคร@ส-ลวฒนาภ!รม
ฤทย จงสฤษด! C และคณะ
Alex Rovira, Fernando Trias
de Bes / สพตรา พ!ษณวงษ'
และ หนb9งหทย แรงผลสมฤทธ! C

2 ช.ม.49 นาท3 ช.ม. 35 นาท44 นาท49 นาท2 ช9วโมง

D 1956
D 1957
D 1958
D 1959
D 1960
D 1961
D 1962
D 1963
D 1964
D 1965
D 1966
D 1967
D 1968
D 1969
D 1970
D 1971
D 1972
D 1973
D 1974

50 น!ทานไทย
ร#อยปา/ (จ8านวน 4 แผ/น)
สารคด-ฉนรกกรงเทพฯ ตอน ส@/
กรงเทพฯ เมองเก/า
ล!ล!ตหล#าก8าสรวล
ม!ต!มหศจรรย'
การว!เคราะห'นโยบาย (จ8านวน 2
แผ/น)
แบกเป#ไปด@บอลท-9องกฤษด#วยงบห#า
หม9นบาท
เสอฝ#าย
การปกครองท#องถ!9น : ว/าด#วยทฤษฏแนวค!ด และหลกการ
การปกครองท#องถ!9นไทย
นางสาวโตTะโตะ

รศ.ดร.โกว!ทย' พวงงาม
คโรยานาง! เทตสbโกะ / ผสดนาวาว!จ!ต
เพ-ยงเพ9อก8าลงใจ
วรกมล
เขมท!ศหวใจ
ศ!ร!รตน' ณ พทลง
รศม-จนทร'
ลกษณวดมรณสต! : พทธว!ธ-ต#อนรบความตาย กล/มศbกษาและปฏ!บต!ธรรม
ปรชญาอ!นเด-ย ประวต!และลทธ!
สนทร ณ รงษ824 : เร9องราวของแปดช-ว!ตในย-9ส!บส-9 งามพรรณ เวชชาช-วะ
ช9วโมง
พระธรรมเทศนา
พระปราโมทย' ปาโมชโช
แว/วเส-ยงสาป
สรว!ทย' ศร-อารยา
การเข#าถbงพระรตนตรย
พระคร@ส-ลวฒนาภ!รม
แด/เมลดพนธ'แห/งอนาคต
ฤทย จงสฤษด! C และคณะ
Good Luck
Alex Rovira, Fernando Trias
de Bes / สพตรา พ!ษณวงษ'
และ หนb9งหทย แรงผลสมฤทธ! C

D 1975
D 1976
D 1977

อกหกกบรกไม/เปน
คมแฝก
อาณาจกรภายใน

D 1978

ล-ลากรรมของสตร-สมยพทธกาล

อาร!ตา
อาร!ตา
เสน-ย' บษปะเกศ
เสน-ย' บษปะเกศ
เยเนว-ฟ คอลฟ-ลด' / ท!พยา ก!ตต! เยเนว-ฟ คอลฟ-ลด' / ท!พยา
ขจร
ก!ตต!ขจร
วศ!น อ!นทสระ
วศ!น อ!นทสระ
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36 นาท2 ช.ม.11 นาท13 ช.ม.42 นาท16 ช.ม.48 นาท14 ช.ม.52 นาท4 ช.ม. 21 นาท-

19 ช.ม. 38 นาท15 ช.ม.27 นาท10 ช.ม.16 นาท8 ช.ม. 28 นาท-
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J.K Rowling
สรยทธ สทศนะจ!นดา
ระเด/น ทกษณา
จ!ตต' อ!นสว/าง

3 ช.ม. 15 นาท7 ช.ม. 36 นาท3 ช.ม. 38 นาท-

ธวช ประสาทฤทธา
อรสม สทธ!สาคร
อ!มะอ!สbม! โคสเกะ / ซ#มซาโบ#
สรชย ธรรมม!กสกล

1 ช.ม. 31 นาท3 ช.ม. 06 นาท2 ช.ม. 09 นาท6 ช.ม. 15 นาท-

โจ ไวทาล-9 / พนโท อานนท' ช!น
บตร
อรสม สทธ!สาคร
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ว. วช!รเมธทากจ! แรนด- / น87าท!พย' เมธ
เศรษฐ
จฑารตน'
เว!ร'ดพลอยท' พบล!ชช!9ง
นพดล เวชสวสด! C : แปล
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

6 ช.ม. 29 นาท-

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

7 ช.ม. 14 นาท6 ช.ม. 34 นาท-

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

2 ช.ม. 30 นาท-

ดงตฤณ
พจนา จนทรสนต!
ส!ร!กร ปยนภา และสรชย
ธรรม!กสกล
อาณต! อนนตภาค

6 ช.ม. 37 นาท3 ช.ม. 51 นาท3 ช.ม. 14 นาท-

D 2002

Harry Potter book 4 The Goblet of J.K Rowling
Fire
คยนอกสนาม
สรยทธ สทศนะจ!นดา
คนม-เสน/ห'และศ!ลปะการฟงการพ@ด ระเด/น ทกษณา
อย/าปล/อยให#เวลาขโมยความส8าเรจไป จ!ตต' อ!นสว/าง
จากคณ
รอบร@#เร9องกระด@กพรน
ธวช ประสาทฤทธา
เร9องร#าย ๆ ผ@#ชายพนธ'แสบ
อรสม สทธ!สาคร
มอร' สนขน8าทางจอมแก/น
อ!มะอ!สbม! โคสเกะ / ซ#มซาโบ#
หลกส@ตรอบรมว!ชา ทฤษฏ-ศาสตร'การ สรชย ธรรมม!กสกล
แพทย'แผนจ-น
The Key : เดอะค-ย'
โจ ไวทาล-9 / พนโท อานนท' ช!น
บตร
ค8าสารภาพ บาปบร!สทธ! C
อรสม สทธ!สาคร
เฉลย MC 410 มนษยสมพนธ'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ธรรมเทศนาเก-9ยวกบวนแม/
ว. วช!รเมธสารลบจากความตาย
ทากจ! แรนด- / น87าท!พย' เมธ
เศรษฐ
มาห'
จฑารตน'
รกแล#วฆ/า
เว!ร'ดพลอยท' พบล!ชช!9ง
คด-จกรราศนพดล เวชสวสด! C : แปล
เฉลย PA 312 การเมองและระบบ ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ราชการ
เฉลย PS 103 รฐศาสตร'ท9วไป
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
สรป MC 343 การจดรายการว!ทย ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
กระจายเส-ยง
สรป MC 344 การจดรายการว!ทย ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
โทรทศน'
รกแท#ม-จร!ง
ดงตฤณ
ในท/ามกลางอารยธรรมผกร/อน
พจนา จนทรสนต!
ว!ชา ทยนา
ส!ร!กร ปยนภา และสรชย
ธรรม!กสกล
หลากชาต! หลายพนธ'ใต#ร/มเงาสยาม อาณต! อนนตภาค

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
20 ช.ม. 34 นาท-

D 2003
D 2004
D 2005

เร9องเล/าจากดงลbก
สมาธ!แม/เอTย
สงครามดอกรก (จ8านวน 2 แผ/น)

มาลา ค8าจนทร'
ถอศ!ล ด!ฐวฒน'โยธ!น
โสภาค สวรรณ

7 ช.ม. 57 นาท5 ช.ม. 37 นาท33 ช.ม.34 นาท-

ทะเบยน ชอเรอง
D 1979
D 1980
D 1981
D 1982
D 1983
D 1984
D 1985
D 1986
D 1987
D 1988
D 1989
D 1990
D 1991
D 1992
D 1993
D 1994
D 1995
D 1996
D 1997
D 1998
D 1999
D 2000
D 2001

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

มาลา ค8าจนทร'
ถอศ!ล ด!ฐวฒน'โยธ!น
โสภาค สวรรณ
Page 84

ผผลต / ผอาน

6 ช.ม. 15 นาท6 ช.ม. 09 นาท2 ช.ม. 05 นาท7 ช.ม. 33 นาท11 ช.ม. 17 นาท2 ช.ม. 17 นาท3 ช.ม.01 นาท4 ช.ม. 34 นาท-

4 ช.ม. 14 นาท-

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
ม-เพ-ยงดอกหญ#ามาให#เธอ
ส!ร!มา อภ!จาร!น
ส!ร!มา อภ!จาร!น
5 ช.ม. 54 นาทธงชย ใจด- บนทางส@/ดาว
สญญา อ@/ตะเภา
สญญา อ@/ตะเภา
3 ช.ม. 52 นาทรหสลบสขภาพ
ม@ลน!ธไ! ฟเซอร' (ประเทศไทย) ม@ลน!ธ!ไฟเซอร' (ประเทศไทย) 43 นาทเจ#าสาวพยศ
บวร!น
บวร!น
6 ช.ม. 36 นาทภาษารก
แกร-ย' แชปมน / ชต!นนต' อ!ทธ! แกร-ย' แชปมน / ชต!นนต' อ!ทธ! 7 ช.ม. 24 นาทรตนา
รตนา
ก/อนอาท!ตย'อสดง
พระไพศาล ว!สาโล
พระไพศาล ว!สาโล
5 ช.ม. 24 นาทโลกใบเลกของเดกชายเก#าขวบ
ว-ถ-ซอล / กาญจนา ประสพเนตร ว-ถ-ซอล / กาญจนา ประสพ 6 ช.ม. 46 นาทเนตร
คนส8าราญ งานส8าเรจ
ว.วช!รเมธว.วช!รเมธ3 ช.ม. 34 นาทล@กเขา ล@กเรา
ชาต! ภ!รมย'กล
ชาต! ภ!รมย'กล
6 ช.ม. 37 นาทปญญาญาณไร#กาลเวลา
แซนด-7 จอห'นสน / ธารา ร!น แซนด-7 จอห'นสน / ธารา ร!น 9 ช.ม.35 นาทศานต'
ศานต'
9
ฝงแสงจนทร'
ประชาคม ลนาชย
ประชาคม ลนาชย
8 ช.ม. 47 นาทขอเพ-ยงอ-กวน : For one more day ม!ตซ' อลบอม / อ!ทธ!พน เรองศร- ม!ตซ' อลบอม / อ!ทธ!พน เรองศร- 3 ช.ม. 59 นาท-

ทะเบยน ชอเรอง
D 2006
D 2007
D 2008
D 2009
D 2010
D 2011
D 2012
D 2013
D 2014
D 2015
D 2016
D 2017
D 2018
D 2019

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

สรยทธ สทศนะจ!นดา
สรยทธ สทศนะจ!นดา
3 ช.ม 04 นาทพระอาจารย'ม!ตซ@โอะ คเวสโก พระอาจารย'ม!ตซ@โอะ คเวสโก 2 ช.ม 05 นาท-

D 2026
D 2027

กรรมกรข/าว
เราเก!ดมาท8าไม สนโดษ : เคลดลบ
ของความสข
ว!บากใจ
ก!9งมลล!กา
19 เคลดลบส@/ความส8าเรจ
100 ว!ธ-ร-ดศกยภาพจากช-ว!ต
เร9องด-คนด(ร/าง) แผนปฏ!บต!การ การพฒนา
สงคม พ.ศ. 2551-2554 จงหวด
สมทรปราการ
โหรทองอ!นทร' หมอด@เลข 7 ตว
กฏแห/งกรรม

D 2028

เสร-ภาพไม/ใช/การตามใจ

เอ.เอส.น-ล / สมบต! พ!ศสะอาด เอ.เอส.น-ล / สมบต! พ!ศสะอาด 8 ช.ม. 24 นาท-

D 2029

พลงหวใจย!9งใหญ/ทกวน

D 2030

แม/นาคพระโขนง (จ8านวน 2 แผ/น)

สต-เฟน/ อาร'โคว-ย' / วฒนา
มานะว!บ@ลย'
คณะเกศท!พย'

D 2020
D 2021
D 2022
D 2023
D 2024
D 2025

วลย นวาระ
กฤษณา อโศกส!น
อาภาภรณ' โชต!กเสถ-ยร
พงษ' ผาว!จ!ตร
สถาบนครอบครวรกล@ก
ส8านกงานพฒนาสงคม และ
ความม9นคง ของมนษย' จงหวด
สมทรปราการ
โหรทองอ!นทร'
พระอาจารย'วลลภ ชวนปญโญ
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วลย นวาระ
กฤษณา อโศกส!น
อาภาภรณ' โชต!กเสถ-ยร
พงษ' ผาว!จ!ตร
สถาบนครอบครวรกล@ก
ส8านกงานพฒนาสงคม และ
ความม9นคง ของมนษย' จงหวด
สมทรปราการ
โหรทองอ!นทร'
พระอาจารย'วลลภ ชวนปญโญ

สต-เฟน/ อาร'โคว-ย' / วฒนา
มานะว!บ@ลย'
คณะเกศท!พย'

9 ช.ม. 41 นาท9 ช.ม. 55 นาท2 ช.ม. 40 นาท3 ช.ม. 45 นาท7 ช.ม.18 นาท8 ช.ม. 27 นาท-

2 ช.ม. 18 นาท9 ช.ม. 37 นาท-

13 ช.ม. 27 นาท26 ช9วโมง

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
29 นาท-

ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 2031

พระราชบญญต! การจดการศbกษา
ส8าหรบคนพ!การ พ.ศ. 2551

D 2032
D 2033

ว!ถ-มนษย'ในศตวรรษท-9 21
ค@/มอสอบบรรจคร@ผ@#ช/วย เล/ม 3
(จ8านวน 2 แผ/น)
กบดกสขภาพ 11 ประการ
แด/เธอผ@#มาใหม/
การเด!นทางคร7งใหม/ของช-ว!ต
โรงรบจ8าน8าหมายเลข 8

ส8านกบร!หารงานการศbกษา
พ!เศษ ส8านกงานคณะกรรมการ
ศbกษาข7นพ7นฐาน กระทรวง
ศbกษาธ!การ
ประเวศ วะสอาจารย'จ-ระ งอกศ!ลป'

ส8านกบร!หารงานการศbกษา
พ!เศษ ส8านกงานคณะกรรมการ
ศbกษาข7นพ7นฐาน กระทรวง
ศbกษาธ!การ
ประเวศ วะส5 ช.ม. 30 นาทอาจารย'จ-ระ งอกศ!ลป'
26 ช.ม. 55 นาท-

นพ.บรรจบ ชณหสวสด!กล
สนต!นนท'
สภาวด- หาญเมธซ!ต#า ลอว' / ร8าพรรณ รก
ศร-อกษร
รวมกฏหมายก!จการโทรคมนาคม เล/ม คณะกรรมการก!จการ
2 (จ8านวน 3 แผ/น)
โทรคมนาคม แห/งชาต!
รกร#อยพนใจ
ดวงตะวน
ฉนจะเปล-9ยนโลกใบน-7ให#ม-แต/รอยย!7ม สภาวด- หาญเมธต8าราแพทย'แผนโบราณท9วไป สาขา กองการประกอบโรคศ!ลปะ กรม
เวชกรรม เล/ม 3
สนบสนนบร!การสขภาพ
อนสญญาว/าด#วยการขจดการเลอก ส8านกงานก!จการสตร-และ
ปฏ!บต!ต/อสตร- ในทกร@ปแบบ
สถาบน ครอบครว
เหย-9ยวทม!ฬ (จ8านวน 2 แผ/น)
โก#วเล#ง / น.นพรตน'
พยานใบ# : Dumb Witness
อกาธา คร!สต-7
กรรมใดใครก/อ : เร9องของกรรมและ พระชาญชย อธ!ปญโฌ
การระลbกชาต!
มองซ-อ-โอโลก
ว!กรม กรมด!ษฐ'
บคล!ก คล!ก ความส8าเรจ
ประณม ถาวรเวช
ด@ได# ด@ดเครอข/ายครอบครวเฝ#าระวง
และสร#างสรรคส9อ
ทางออกจากกบดกแห/งความรนแรง พระไพศาล ว!สาโล
ในยคทกษ!ณ
นก คน ฝน ไฟ
ปร!ญญากร วรวรรณ
ค@/มอ คณ Fa : ว!ทยากรกระบวนการผ@# จร!ยา ว!ไลวรรณ
สร#างการเร-ยนร@# แบบม-ส/วนร/วม

นพ.บรรจบ ชณหสวสด!กล
1 ช.ม.20 นาทสนต!นนท'
36 นาทสภาวด- หาญเมธ2 ช.ม. 54 นาทซ!ต#า ลอว' / ร8าพรรณ รก
7 ช.ม. 20 นาทศร-อกษร
คณะกรรมการก!จการ
23 ช.ม. 31 นาทโทรคมนาคม แห/งชาต!
ดวงตะวน
15 ช.ม.54 นาทสภาวด- หาญเมธ3 ช.ม.23 นาทกองการประกอบโรคศ!ลปะ กรม 2 ช.ม. 56 นาทสนบสนนบร!การสขภาพ
ส8านกงานก!จการสตร-และ
5 ช.ม.11 นาทสถาบน ครอบครว
โก#วเล#ง / น.นพรตน'
20 ช.ม. 18 นาทอกาธา คร!สต-7
8 ช.ม. 06 นาทพระชาญชย อธ!ปญโฌ
7 ช.ม.56 นาท-

บทสวดมนต' และสขในการท8างาน
จลสารเครอข/ายครอบครว Farmily
Network
การศbกษาเร!9มต#นเม9อคนก!นอย@/เปน

D 2034
D 2035
D 2036
D 2037
D 2038
D 2039
D 2040
D 2041
D 2042
D 2043
D 2044
D 2045
D 2046
D 2047
D 2048
D 2049
D 2050
D 2051

D 2052
D 2053
D 2054

ว!กรม กรมด!ษฐ'
ประณม ถาวรเวช
เครอข/ายครอบครวเฝ#าระวง
และสร#างสรรคส9อ
พระไพศาล ว!สาโล

9 ช.ม. 29 นาท3 ช.ม 52 นาท-.
40 นาท-

ปร!ญญากร วรวรรณ
จร!ยา ว!ไลวรรณ

3 ช.ม. 29 นาท7 ช.ม. 36 นาท-

น. ช@ชยมงคล
โรงพยาบาลกรงเทพ

น. ช@ชยมงคล
โรงพยาบาลกรงเทพ

2 ช.ม. 47 นาท1 ช.ม. 15 นาท-

พระธรรมป!ฏก (ป.อ.ปยตโต)

พระธรรมป!ฏก (ป.อ.ปยตโต) 51 นาท-
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2 ช.ม. 41 นาท-

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

ทะเบยน ชอเรอง
D 2055
D 2056
D 2057
D 2058

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
1 ช.ม 06 นาท7 ช.ม. 29 นาท4 ช.ม. 56 นาท10 ช.ม. 39 นาท-

D 2059
D 2060

พทธทาสภ!กข
พ!ษณ จนทร'ว!ทน
สภาวด- หาญเมธฮาร'ลาน โคเบน / อร!ณ- เมธ
เศรษฐ
ต8าราอาหารไทย จ-น ฝร9ง 400 ชน!ด วชร-พนธ' พ!ศนาคะ
บญท-9ปล@ก
บทละครว!ทยโดย คมขาวทอง

พทธทาสภ!กข
พ!ษณ จนทร'ว!ทน
สภาวด- หาญเมธฮาร'ลาน โคเบน / อร!ณ- เมธ
เศรษฐ
วชร-พนธ' พ!ศนาคะ
4 ช.ม. 10 นาทบทละครว!ทยโดย คมขาวทอง 6 ช.ม. 26 นาท-

D 2061
D 2062
D 2063

ข#าวต#มมด ข#าวเหน-ยวป!7ง
ขอหน@ขb7นเวทช!โอการ! ท-9สดแห/งรก

อมราภรณ' วงษ'ฝก
ชยกร หาญไฟฟ#า

D 2064
D 2065
D 2066
D 2067
D 2068
D 2069
D 2070
D 2071
D 2072
D 2073
D 2074
D 2075

D 2076
D 2077
D 2078

ความสขในทกอร!ยาบถ
กงสลไทยในเมองลาว
พลงแผ/นด!น
แค#น : Back Spin

ผผลต / ผอาน

อมราภรณ' วงษ'ฝก
ชยกร หาญไฟฟ#า

37 นาท4 ช.ม. 06 นาท10 ช.ม. 07 นาท-

อายะโกะ ม!อ@ระ/ วช!ราวรรณ อายะโกะ ม!อ@ระ/ วช!ราวรรณ
วรรณละเอ-ยด
วรรณละเอ-ยด
น87าด9มสมนไพร จากพชและผลไม#
ธารธรรมแก#ว เช7อเมอง
ธารธรรมแก#ว เช7อเมอง
1 ช.ม. 14 นาทรวมเร9องเล/า ปญหาความเจบปว/ ย ส8านกงานประกนสงคม
ส8านกงานประกนสงคม
1 ช.ม. 23 นาทประกนสงคมช/วยได#
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
#
ถามข#ามฟา
ท-มงานว!ทยบ-บ-ซ- ภาคภาษา ท-มงานว!ทยบ-บ-ซ- ภาคภาษา 3 ช.ม. 20 นาทไทย
ไทย
ความจร!งแห/งช-ว!ต
พระพรหมคณาภรณ' (ป.อ. ปยต พระพรหมคณาภรณ' (ป.อ. ป 1 ช.ม. 32 นาทโต)
ยตโต)
ต9นเถ!ดชาวไทย
พระพรหมคณาภรณ' (ป.อ.ปยต พระพรหมคณาภรณ' (ป.อ.ปยต 2 ช.ม. 01 นาทโด)
โด)
พล น!กร ก!มหงวน (ชด 3) ตอน เจ#าช@# ป.อ!นทรปาล!ต
ป.อ!นทรปาล!ต
6 ช.ม. 12 นาทเอก กบเขยใหม/
ปร!ศนาสอนธรรม
ท/านส!งหเสนเถระ / อภ!ชย โพธ! C ท/านส!งหเสนเถระ / อภ!ชย โพธ! C 4 ช.ม. 07 นาทประส!ทธ! Cศาสต'
ประส!ทธ! Cศาสต'
เพราะแม/สอนไว#
ดร.เจ!มศกด! C ป!9นทอง
ดร.เจ!มศกด! C ป!9นทอง
1 ช.ม. 24 นาทอาหารบ8ารงสขภาพ 2
บร!ษท ซ-เอดย@เคช9น จ8ากด
บร!ษท ซ-เอดย@เคช9น จ8ากด
1 ช.ม.29 นาท(มหาชน)
(มหาชน)
ร@#เกบร@#ใช#
องอาจ จ!ระอร
องอาจ จ!ระอร
5 ช.ม. 02 นาทอ/นไอรก เกราะแห/งช-ว!ตและ
แพทย'หญ!งกมลพรรณ ช-วพนธ แพทย'หญ!งกมลพรรณ ช-วพนธ 4 ช.ม. 36 นาทครอบครว
ศรศร/
ร@#รอบด#านแผนการเง!น
ฝายพฒนาองค'กร และธรก!จ ฝา/ ยพฒนาองค'กร และธรก!จ 3 ช.ม. 23 นาทกองทนบ8าเหนจบ8านาญ
กองทนบ8าเหนจบ8านาญ
ข#าราชการ
ข#าราชการ
รวมน!ทานส8าหรบเดก
น#านกฮ@ก
น#านกฮ@ก
18 นาทงานได#ผล คนกเปนสข
พระธรรมป!ฏก (ป.อ. ปยตโต) พระธรรมป!ฏก (ป.อ. ปยตโต) 3 ช.ม. 35 นาทศ!ลปะแห/งการใช#สต!ในทกกรณพทธทาสภ!กข
พทธทาสภ!กข
1 ช.ม. 42 นาทPage 87
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
ต8าราการนวดไทย เล/ม 1
ยงศกด! C ตนต!ป!ฏก
ยงศกด! C ตนต!ป!ฏก
10 ช.ม. 26 นาทสอนนาค ช-ว!ตพระ
พระพรหมคณาภรณ' (ป.อ.ปยต พระพรหมคณาภรณ' (ป.อ.ปยต 1 ช.ม. 40 นาทโต)
โต)
พระราชบญญต!ยา พ.ศ. 2510
รฐสภา
รฐสภา
2 ช.ม. 13 นาทพระราชบญญต!การประกอบโรค
กล/มงานกฏหมายและคด- กอง กล/มงานกฏหมายและคด- กอง 4 ช.ม. 32 นาทศ!ลปะ พ.ศ. 2542 พระราชบญญต!การ การ ประกอบโรคศ!ลปะ กรม การ ประกอบโรคศ!ลปะ กรม
ประกอบโรคศ!ลปะ (ฉบบท-9 2) พ.ศ. สนบสนน บร!การสขภาพ
สนบสนน บร!การสขภาพ
2547
เฉลย MC 313 ภาษาเพ9อการส9อสาร ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
9 ช.ม. 20 นาทมวลชน
ร@#รอบเหตการณ'ส8าคญของโลก :
น!ภาพชร' ป!9นสวรรณ
น!ภาพชร' ป!9นสวรรณ
3 ช.ม. 36 นาทwhen
จากโชต!ช/วงส@/อสดงแห/งจกรวรรด! เอกนร- พรปร-ดา
เอกนร- พรปร-ดา
5 ช.ม. 45 นาทโรมน
The Reader
Burnhart Shrim / สมชาย ว!พ! Burnhart Shrim / สมชาย ว!พ! 5 ช.ม. 53 นาททมาก@ล
ทมาก@ล
ภ@ม!ปญญาแห/งกาลสมย : คร@ฝbกจ!ต เวย'น ไดเออร' / พรรณ- ช@จ!รวงศ' เวย'น ไดเออร' / พรรณ- ช@จ!รวงศ' 10 ช.ม. 28 นาทว!ญญาณแนวใหม/
ช-ว!ตสดใสพลงใจต#องเข#มแขง
นายแพทย' เทอดศกด! C เดชคง นายแพทย' เทอดศกด! C เดชคง 2 ช.ม. 40 นาทเราจะพบกนอ-กท-9สวรรค'ของฉน
คร!สเทล ซาเค!ล / แก#ว พ!กล คร!สเทล ซาเค!ล / แก#ว พ!กล 5 ช.ม. 05 นาทบนทbกลกนกสบน#อย
ชยกร หาญไฟฟ#า
ชยกร หาญไฟฟ#า
3 ช.ม. 47 นาท7 ป- ผ@#ตรวจการแผ/นด!นของรฐสภา : ส/วนว!จยและว!ชาการ ส8านกงาน ส/วนว!จยและว!ชาการ ส8านกงาน 6 ช.ม 07 นาทตวอย/างผลงาน การพ!จารณาเร9องร#อง ผ@#ตรวจการแผ/นด!นของรฐสภา ผ@#ตรวจการแผ/นด!นของรฐสภา
เร-ยน
แจกนดอกหญ#า
ชอนตะวน
ชอนตะวน
13 ช.ม. 28 นาทน!ม!ตมาร
แก#วเก#า
แก#วเก#า
14 ช.ม. 37 นาทมนตร'เพ-ยงรก
ฬ-ฬ/า
ฬ-ฬ/า
16 ช.ม 47 นาทช ช#าง กบ ค ฅน
ศรณย' ทองปาน
ศรณย' ทองปาน
2 ช.ม. 20 นาทเมาท'แม/
ชาต! ภ!รมย'กล
ชาต! ภ!รมย'กล
4 ช.ม. 39 นาทว!ธ-เสร!มสร#างม!ตรภาพและชนะใจคน เดล คาร'เนก-7
เดล คาร'เนก-7
10 ช.ม. 18 นาทกฏกระทรวง ก8าหนดส!9งอ8านวยความ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
38 นาทสะดวกในอาคาร ส8าหรบผ@#พ!การหรอ
ทพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548

ทะเบยน ชอเรอง
D 2079
D 2080
D 2081
D 2082

D 2083
D 2084
D 2085
D 2086
D 2087
D 2088
D 2089
D 2090
D 2091

D 2092
D 2093
D 2094
D 2095
D 2096
D 2097
D 2098

D 2099
D 2100
D 2101

ทายาทสวรรค'
ความส8าคญของพระพทธศาสนาใน
ฐานะศาสนาประจ8าชาต!
พระจนทร'ทะเลทราย

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

กานต!มา
กานต!มา
11 ช.ม. 06 นาทพระพรหมคณาภรณ' (ป.อ. ปยต พระพรหมคณาภรณ' (ป.อ. ป 2 ช.ม 43 นาทโต)
ยตโต)
ประภสสร เสว!กล
ประภสสร เสว!กล
15 ช.ม 11 นาทPage 88
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
ทกข'ส8าหรบเหนแต/สขส8าหรบเปน พระพรหมคณาภรณ' (ป.อ. ปยต พระพรหมคณาภรณ' (ป.อ. ป 3 ช.ม. 08 นาทโต)
ยตโต)
หลกการตลาด
คณาจารย'ประจ8าแขนงว!ชาการ คณาจารย'ประจ8าแขนงว!ชาการ 10 ช.ม. 20 นาทตลาด
ตลาด
ขมทองของผ@#น8า
จอห'น ซ- แมกซ'เวลล' / นพดล จอห'น ซ- แมกซ'เวลล' / นพดล 10 ช.ม.26 นาทเวชสวสด! C
เวชสวสด! C
รวมกฏหมายก!จการโทรคมนาคม เล/ม คณะกรรมการก!จการ
คณะกรรมการก!จการ
15 ช.ม.47 นาท1
โทรคมนาคม แห/งชาต!
โทรคมนาคม แห/งชาต!
รวมข#อสอบผ@#ช/วยผ@#พ!พากษา (สนาม 8 ช.ม. 50 นาทเลก) 10 ป- (2539-2549)
เพลงรกร!มขอบฟ#า
ดวงตะวน
ดวงตะวน
15 ช.ม.29 นาทหมาย!7มได# คนร#องไห#เปน
ชน!กานต' ชาต!พงศ'
ชน!กานต' ชาต!พงศ'
1 ช.ม.22 นาทสวสด!การพ7นฐาน (Social Safety คณะท8างานการกระจายรายได# คณะท8างานการกระจายรายได# 16 ช.ม. 35 นาทNet) : รากฐานความเปนธรรมทาง สภาท-9ปรbกษาเศรษฐก!จและ
สภาท-9ปรbกษาเศรษฐก!จและ
รายได#
สงคม แห/งชาต!
สงคม แห/งชาต!
รวมกฏหมายก!จการโทรคมนาคม เล/ม คณะกรรมการก!จการ
คณะกรรมการก!จการ
3 (จ8านวน 2 แผ/น)
โทรคมนาคม แห/งชาต!
โทรคมนาคม แห/งชาต!
ทอดยอด
ไพวร!นทร' ขาวงาม
ไพวร!นทร' ขาวงาม
4 ช.ม. 25 นาทเร9องเล/าของหมอเบ!ร'ท
อภ!สมย ศร-รงสรรค'
อภ!สมย ศร-รงสรรค'
5 ช.ม. 42 นาทอาหารเพ!9มรายได# : ต8ารบลงขาวไข ม@ลน!ธ!ลงขาวไขอาช-พ
ม@ลน!ธ!ลงขาวไขอาช-พ
2 ช.ม. 46 นาทอาช-พ
มนษย'กบสนต!ภาพ
รศ.ดร.ศร-เพญ ศภพ!ทยากล รศ.ดร.ศร-เพญ ศภพ!ทยากล 11 ช.ม. 40 นาทOn the Banks of Plum Creek :
Laura Ingalls Wilder
Laura Ingalls Wilder
5 ช.ม. 51 นาทบ#านเลกร!มห#วย (ภาคภาษาองกฤษ)

ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

ทนตแพทย'สม สจ!รา
ยศพ!ชา คชาช-วะ
วลย นวาระ
ณฐมณ
แก#วเก#า
พระอาจารย'ยทธนา
ธวชชย ปทมล/องทอง
ขนทอง อสน- ณ อยธยา

ทนตแพทย'สม สจ!รา
ยศพ!ชา คชาช-วะ
วลย นวาระ
ณฐมณ
แก#วเก#า
พระอาจารย'ยทธนา
ธวชชย ปทมล/องทอง
ขนทอง อสน- ณ อยธยา

4 ช.ม. 43 นาท3 ช9วโมง
7 ช.ม. 46 นาท55 นาท10 ช.ม.56 นาท2 ช.ม.06 นาท5 ช.ม. 05 นาท2 ช.ม. 17 นาท-

D 2124

ทวาร 6 ศาสตร'แห/งการร@#ทนตนเอง
อร/อยท8าเง!น
พรกามเทพ
ประวต!การแพทย'จ-นโดยสงเขป
แดนดาว
ช-ว!ตเสรเกรดน/าร@#ประเทศไทย ภาคกลาง
ศาสตร'แห/งไพ/ย!ปซ- : The Key of
Life
เดอะทอปซ-เครด : The Top Secret

สม สจ!รา

สม สจ!รา

7 ช.ม. 28 นาท-

D 2125

ระหว/างดอกไม#กบต#นข#าว

ว.ว!น!จฉยกล

ว.ว!น!จฉยกล

2 ช.ม. 18 นาท-

D 2102
D 2103
D 2104
D 2105
D 2106
D 2107
D 2108
D 2109

D 2110
D 2111
D 2112
D 2113
D 2114
D 2115

D 2116
D 2117
D 2118
D 2119
D 2120
D 2121
D 2122
D 2123
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ทะเบยน ชอเรอง
D 2126
D 2127
D 2128
D 2129
D 2130
D 2131
D 2132
D 2133
D 2134
D 2135
D 2136
D 2137
D 2138
D 2139
D 2140
D 2141
D 2142
D 2143
D 2144
D 2145
D 2146
D 2147
D 2148
D 2149
D 2150
D 2151

D 2152

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ต8าบลช/อมะกอก
จ!นตนาการไม/ร@#จบ

ผผลต / ผอาน

วฒน' วรรลยางก@ร
วฒน' วรรลยางก@ร
ม!ชาเอล เอนเต# / รตนา รตน ม!ชาเอล เอนเต# / รตนา รตน
ด!ลกชย
ด!ลกชย
ห!มะกลางทะเลทราย
ก!9งฉตร
ก!9งฉตร
ร#อยแปดพนเก#า เร9องราวรอบร@#อย@/ค@/ สขกมล สนต!พร
สขกมล สนต!พร
คนไทย
เกรดน/าร@#ประเทศไทย ภาคใต#
ธวชชย ปทมล/องทอง
ธวชชย ปทมล/องทอง
กาลคร7งหนb9งของหวใจ
ดวงตะวน
ดวงตะวน
ปร!ศนารกจากกามเทพ
อญชร-ย'
อญชร-ย'
ลา แมร'ลา
พชรศร- เบญจมาศ
พชรศร- เบญจมาศ
มายาส-เลอด
โสภ- พรรณราย
โสภ- พรรณราย
สยาม คอบ#านของเรา
เอดน/า บร@เนอร' บลค'ล-ย' / เดก เอดน/า บร@เนอร' บลค'ล-ย' / เดก
วฒนาฯ ร/น 100
วฒนาฯ ร/น 100
เข-7ยวขอคนอสรพ!ษ
ตร- อภ!รม
ตร- อภ!รม
เทพธ!ดาพยาบาล
วลย นวาระ
วลย นวาระ
เกรดน/าร@#ประเทศไทย ภาคอ-สาน
ธวชชย ปทมล/องทอง
ธวชชย ปทมล/องทอง
สาวทรงเสน/ห'
เจน ออสเตน / จ@เล-ยด
เจน ออสเตน / จ@เล-ยด
พลาด : One False Move
ฮาร'ลาน โคเบน / อร!ณ- เมธ ฮาร'ลาน โคเบน / อร!ณ- เมธ
เศรษฐ
เศรษฐ
หยดความเลวท-9ไล/ล/าคณ
ทองค8า ศร-โยธ!น และสมค!ด ลวา ทองค8า ศร-โยธ!น และสมค!ด ล
งก@ร
วางก@ร
ล8าเนาลม
ก!9งฉตร
ก!9งฉตร
ใต#ร/มฉตร : หม/อมเจ#าการว!ก จกร นรตม'
นรตม'
พนธ'
สงครามอารมาเกตโตน
ชชร!นทร' ไชยวฒน'
ชชร!นทร' ไชยวฒน'
ความร@#เบ7องต#นเก-9ยวกบกฏหมาย
รศ.ศร-ราชา เจร!ญพาน!ช และ รศ.ศร-ราชา เจร!ญพาน!ช และ
ท9วไป (หน/วย 1-7 )
คณะ
คณะ
ผ@#หญ!งช/างฟ#อง
อ!ศร!ยา สายสน9น
อ!ศร!ยา สายสน9น
หลยส' เบรลล' แสงสว/างของคนในโลก Beverley Birch / ภควต- ว-ระ Beverley Birch / ภควต- ว-ระ
มด
ภาสพงษ'
ภาสพงษ'
คยกบประภาส
ประภาส ชลศรานนท'
ประภาส ชลศรานนท'
อ!ฐ
น!7วกลม
น!7วกลม
ผ@#หญ!งข-7เล/า
ด-เจนภาพร
ด-เจนภาพร
ประต@ส@/สภาวะใหม/ : ค8าสอนธ!เบตเพ9อ โซเก-ยล ร!นโปเซ/ พระไพศาล ว! โซเก-ยล ร!นโปเซ/ พระไพศาล
เตร-ยมตวตาย และช/วยเหลอผ@#ใกล# สาโล
ว!สาโล
ตาย
ยอดเร9องเล/าจากจ-น
ค-ร-บ@น
ค-ร-บ@น
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
4 ช.ม. 34 นาท17 ช.ม. 58 นาท6 ช.ม. 08 นาท5 ช.ม. 45 นาท4 ช.ม. 41 นาท16 ช.ม. 20 นาท14 ช.ม. 28 นาท2 ช.ม. 57 นาท10 ช.ม. 47 นาท20 ช.ม.20 นาท7 ช.ม. 37 นาท10 ช.ม. 50 นาท4 ช.ม. 42 นาท16 ช.ม.48 นาท10 ช.ม. 15 นาท4 ช.ม. 15 นาท20 ช.ม. 21 นาท8 ช9วโมง
6 ช.ม 01 นาท3 ช.ม. 39 นาท3 ช.ม. 39 นาท2 ช.ม. 09 นาท3 ช.ม. 03 นาท3 ช.ม. 54 นาท3 ช.ม. 42 นาท12 ช.ม. 54 นาท-

3 ช9วโมง
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ทะเบยน ชอเรอง
D 2153
D 2154
D 2155
D 2156
D 2157
D 2158
D 2159

D 2160
D 2161

D 2162
D 2163

D 2164
D 2165
D 2166
D 2167
D 2168
D 2169
D 2170
D 2171
D 2172
D 2173
D 2174
D 2175

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
พนท!วา
พนท!วา
11 ช.ม. 31 นาทก!9งฉตร
ก!9งฉตร
13 ช.ม 51 นาทแดง บางกรวย
แดง บางกรวย
1 ช.ม. 41 นาทLai Dong Jin / ว!ลาวลย' สกล Lai Dong Jin / ว!ลาวลย' สกล 8 ช9วโมง
บร!รกษ'
บร!รกษ'
จามร- พรรณชมพ@
จามร- พรรณชมพ@
9 ช.ม. 01 นาทปฐม หงษ'สวรรณ
ปฐม หงษ'สวรรณ
10 ช.ม.48 นาทผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

มงกรอนดามน
ค/าของหวใจ
ประสบการณ'ขนหวลก
ไล/ตงจ!7น ล@กขอทานผ@#ไม/ยอมแพ#ต/อ
ชะตาช-ว!ต
ฟ#าโลมด!น
กาลคร7งหนb9งว/าด#วยต8านานกบ
วฒนธรรม
ต8านานนกส@#ค@/มงกร ตอน เอลเดสต' คร!สโตเฟอร' เปาล!น- / พ!ธทพร
ก8าเน!ดปร!ศนาเอรากอน เล/ม 2 (จ8านว
น 2 แผ/น)
จอมโจรจอมใจ ชอล!7วฌอ-ยง
โก#วเล#ง
แม/เล/าให#ฟง
สมเดจพระเจ#าพ-9นางเธอ เจ#าฟ#า
กลยา ณ!วฒนา กรมหลวง
นราธ!วาสราชนคร!นทร'
20 ป- พบหมอศ!ร!ราช : รวมบท
คณะแพทยศาสตร'ศ!ร!ราช
รายการโทรทศน' พบหมอศ!ร!ราช
พยาบาล
พระราชบญญต!สถานพยาบาล พ.ศ. กระทรวงสาธารณสข
2541 พร#อมด#วยกฏกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงสาธารณสข ท-9ออก
ตามความในพระราชบญญต!สถาน
พยาบาล พ.ศ. 2541
7
จ!ต 5 ปนยอดมนษย'
ฮารเว!ร'ด การ'ดเนอร' /
เสาวลกษณ' อศวเทวว!ช
เราส@ญเส-ยมนไปตอนไหน
อธ!คม คณาวฒ!
บ/วงหงส'
ก!9งฉตร
เด!นส@/อ!สรภาพ
ประมวล เพงจนทร'
ผจญภยในห#วงฝน
อะม-ราห'
พนเจ-ย : มหาทว-ปเปล-9ยนพนธ'มนษย' วราก!จ เพชรน87าเอก
ความฝนอนส@งสด ผ@#กองแคน
ดวงพร อศวว!ไล
คนคอยน87าใจ อย@/ใกล#แค/ปรายตา
อาณาจกร เจร!ญวงศ'ศกด! C
เล-7ยงล@กท7งท-ต#องให#ด- : ส@ตรป@ทางช-ว!ต เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C
ล@ก
น!ทานกล/อมเดกแสนสนก
ว-รศกด! C จ!รกลชยวงศ'
สงครามเง!น
ว.ว!น!จฉยกล
ธรรมะน87าเอก
ว.วช!รเมธPage 91

ผผลต / ผอาน

คร!สโตเฟอร' เปาล!น- / พ!ธทพร 29 ช.ม.15 นาท-

โก#วเล#ง
2 ช.ม. 32 นาทสมเดจพระเจ#าพ-9นางเธอ เจ#าฟ#า 1 ช.ม. 46 นาทกลยา ณ!วฒนา กรมหลวง
นราธ!วาสราชนคร!นทร'
คณะแพทยศาสตร'ศ!ร!ราช
2 ช.ม. 05 นาทพยาบาล
กระทรวงสาธารณสข
6 ช.ม. 17 นาท-

ฮารเว!ร'ด การ'ดเนอร' /
เสาวลกษณ' อศวเทวว!ช
อธ!คม คณาวฒ!
ก!9งฉตร
ประมวล เพงจนทร'
อะม-ราห'
วราก!จ เพชรน87าเอก

7 ช.ม. 21 นาท-

ดวงพร อศวว!ไล
อาณาจกร เจร!ญวงศ'ศกด! C
เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C

4 ช.ม. 03 นาท2 ช.ม. 40 นาท2 ช.ม. 26 นาท-

ว-รศกด! C จ!รกลชยวงศ'
ว.ว!น!จฉยกล
ว.วช!รเมธ-

32 นาท11 ช.ม. 16 นาท5 ช.ม. 08 นาท-

3 ช.ม. 57 นาท11 ช.ม. 55 นาท11 ช.ม. 40 นาท6 ช.ม. 42 นาท4 ช.ม. 27 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง
D 2176
D 2177
D 2178
D 2179
D 2180

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
19 ช.ม.14 นาท1 ช.ม. 19 นาท54 นาท2 ช.ม. 10 นาท8 ช.ม. 35 นาท-

D 2185

ด#วยแรงอธ!ษฐาน
ก!9งฉตร
ล@กผ@#ชายช9อล- : Not to worry mum 95 ว!ธ-เอาชนะโรคนอนไม/หลบ
กนกรตน' ว-รานวตต! C
เอล!ซา สวสด-สนขเรอนจ8า
ธนาภค ภทรกล
ผ@#น8ากบว!ทยาศาสตร'ใหม/ : การค#นพบ มาร'กาเรต เจ.ว!คเลย' /
ระเบ-ยบในโลกไร#ระเบ-ยบ
เพชรรตน' พงษ'เจร!ญสข
จนทรา อษาคเนย'
วรรณวรรธน'
แกTงจ!tวเจาะคด- ตอน จอมโจรย-9ส!บ เอโตกาวา รมโป / ยวลกษณ'
หน#า
ล!ข!ตธนวฒน' ม@ระเซะ
ช#างไม/น9งทบรถ ผจญภยไปกบเจเรม-9 เดว!ด เฮนร-9 ว!ลสน / ว!ลาวณย'
เจมส'
ฤต!ศานต'
กลายเปนหมา คว#าความส8าเรจ
เจฟฟ' เบ!ร'ซ / มรกต เบญจ
วฒนานนท'
ส@ตรลบ Anti-aging จากพระไตรป!ฏก นายแพทย'กฤษดา ศ!รามพช

ก!9งฉตร
กนกรตน' ว-รานวตต! C
ธนาภค ภทรกล
มาร'กาเรต เจ.ว!คเลย' /
เพชรรตน' พงษ'เจร!ญสข
วรรณวรรธน'
เอโตกาวา รมโป / ยวลกษณ'
ล!ข!ตธนวฒน' ม@ระเซะ
เดว!ด เฮนร-9 ว!ลสน / ว!ลาวณย'
ฤต!ศานต'
เจฟฟ' เบ!ร'ซ / มรกต เบญจ
วฒนานนท'
นายแพทย'กฤษดา ศ!รามพช

D 2186
D 2187
D 2188
D 2189

เราหลงลมอะไรบางอย/าง
ไสยด8า
พนหนb9งเมดทราย
ห!มะกลางฤด@ร#อน

วชระ สจจะสารส!น
โสภ- พรรณราย
ค-ตกาล
พระโชต!กะ /มณฑาท!พย' คณ
วฒนา
เรองว!ทยาคม

6 ช.ม. 43 นาท13 ช.ม.08 นาท15 ช.ม. 06 นาท7 ช.ม. 25 นาท-

จ8าเน-ยร ทรงฤกษ'
สองขา
นายา
ดร.จฑา เท-ยนไทย
นายา
กฤษณา อโศกส!น
อศศ!ร! ธรรมโชต!
นร!นทร' โอฬารก!จอนนต'
นายา
ชนานา
วรรณดา วงศาโรจน'
อดม ว!เศษสาธร

22 ช.ม.58 นาท10 ช.ม.46 นาท11 ช.ม. 16 นาท20 ช.ม.27 นาท14 ช.ม.29 นาท11 ช.ม.20 นาท2 ช.ม. 41 นาท2 ช.ม. 36 นาท11 ช.ม 55 นาท12 ช.ม.24 นาท3 ช.ม. 26 นาท5 ช.ม.06 นาท-

D 2181
D 2182
D 2183
D 2184

D 2190
D 2191
D 2192
D 2193
D 2194
D 2195
D 2196
D 2197
D 2198
D 2199
D 2200
D 2201
D 2202

วชระ สจจะสารส!น
โสภ- พรรณราย
ค-ตกาล
พระโชต!กะ /มณฑาท!พย' คณ
วฒนา
สามกTก ฉบบคนขายชาต! (จ8านวน 8 เรองว!ทยาคม
แผ/น)
ช-วประวต!พทธสาวก เล/ม 2
จ8าเน-ยร ทรงฤกษ'
ดอกไม#บนภ@เขา
สองขา
ภาพพรางใจ
นายา
การจดการมมมองนกบร!หาร
ดร.จฑา เท-ยนไทย
ทรายกระซ!บ
นายา
เพล!งบญ
กฤษณา อโศกส!น
เหมอนทะเลม-เจ#าของ
อศศ!ร! ธรรมโชต!
กลยทธ'ในช-ว!ตประจ8าวน
นร!นทร' โอฬารก!จอนนต'
รอยรกเรไร
นายา
อบจนทร'
ชนานา
หนb9งสลbง เก!นร#อย
วรรณดา วงศาโรจน'
สายใยแห/งความรก
อดม ว!เศษสาธร
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15 ช.ม. 29 นาท4 ช.ม. 52 นาท2 ช.ม. 31 นาท3 ช.ม. 21 นาท6 ช9วโมง

158 ช.ม.37นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง
D 2203

D 2204

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

บ#านน-7ผ-ด ชดท-9 6 ตอนศพใต#เต-ยง, รายการบ#านน-7ผ-ด
เธอคอใคร, ผ-หวขาด, ว!ญญาณบน
รถไฟ, แก#บนผ-, ภาพลวงตา,อย@/ไม/ได#
แล#ว, ผ-มะม/วง, ผ-ท-9ทาง
รถไฟ,ว!ญญาณโหด,รกพยาบาล
กฏแห/งกระจก
โยช!โนร! โนงจ! / ท!พยวรรณ ยา
มาโมโตะ
ชมนกชานกรงท/งค@#สลอด
ชชวาลย' ชาต!สทธ!ชย
เป!ดเมองแปลก
ณวฒน' อ!สระไกรศ-ล
ค8าถามพร#อมธงค8าตอบ ข#อสอบเนต! เนต!บณฑ!ตยสภา
บณฑ!ต พ.ศ.2529-2549
รวมค8าบรรยาย ภาค 1 สมยท-9 58 กฏ อ.ว-ระชาต! เอ-9ยมประไพ
หมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208

รายการบ#านน-7ผ-ด

เดก ผ@#หญ!ง คนแก/ แมว และผม
สมดปกด8ากบใบไม#ส-แดง
ว!วาห'ลวงรก
ทางชนะ
เร9องด- ๆ ส8าหรบเดกด- 1
น!ทานแต#มฝน

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
2 ช.ม.38 นาท-

โยช!โนร! โนงจ! / ท!พยวรรณ ยา
มาโมโตะ
ชชวาลย' ชาต!สทธ!ชย
ณวฒน' อ!สระไกรศ-ล
เนต!บณฑ!ตยสภา

1 ช.ม. 12 นาท-

อ.ว-ระชาต! เอ-9ยมประไพ

22 ช.ม.03 นาท-

อศศ!ร! ธรรมโชต!
ว!นทร' เล-ยววาร!ณ
ชลาลย
ชาต! กอบจ!ตต!
เบญจวรรณ แว/วศรAnne-Christine Dussart / ต
ลนาถ
บ#านทรายทอง
ก.สรางคนางค'
พจมาน สว/างวงศ'
ก สรางคนางค'
รวมข#อสอบผ@#ช/วยผ@#พ!พากษา 10 สมย ส8านกงานศาลยต!ธรรม
(2538-2548) (จ8านวน 2 แผ/น)
หมอไทยไปนอก
ส.ฟลอร!ดา
อจฉร!ยะเร-ยนสนก
วน!ษา เรช
ฉนด9มดวงอาท!ตย'
บ!นหลา สนกาลาค-รข#อสอบคดเลอกเพ9อบรรจเปน
อนนต' เนต!พทธาวรกล
ข#าราชการตลาการ ในต8าแหน/ง ผ@#ช/วย
ผ@#พ!พากษา (จ8านวน 3 แผ/น)
พจนานกรมศพท' และส8านวนกฏ
ธง ว!ทยวฒน'
หมายองกฤษ-ไทย (จ8านวน 2 แผ/น)

อศศ!ร! ธรรมโชต!
ว!นทร' เล-ยววาร!ณ
ชลาลย
ชาต! กอบจ!ตต!
เบญจวรรณ แว/วศรAnne-Christine Dussart / ต
ลนาถ
ก.สรางคนางค'
ก สรางคนางค'
ส8านกงานศาลยต!ธรรม

1 ช.ม 12 นาท4 ช.ม.06 นาท11 ช.ม 27 นาท2 ช.ม 08 นาท3 ช.ม.10 นาท1 ช.ม. 03 นาท-

ส.ฟลอร!ดา
วน!ษา เรช
บ!นหลา สนกาลาค-รอนนต' เนต!พทธาวรกล

2 ช.ม. 30 นาท3 ช.ม. 29 นาท1 ช.ม. 07 นาท34 ช.ม. 45 นาท-

ธง ว!ทยวฒน'

24 ช.ม. 31 นาท-

D 2223

ปฏ!บต!การลบฉบบยยตวร#าย เล/ม 1-2 White cream

White cream

15 ช.ม.10 นาท-

D 2224

เม9อแม/เปนคร@ สอนหน@ใช#เง!น

D 2205
D 2206
D 2207
D 2208

D 2209
D 2210
D 2211
D 2212
D 2213
D 2214
D 2215
D 2216
D 2217
D 2218
D 2219
D 2220
D 2221

D 2222

3 ช.ม. 10 นาท4 ช.ม. 51 นาท20 ช.ม. 48 นาท-

17 ช.ม. 27 นาท15 ช.ม. 09 นาท32 ช.ม. 04 นาท-

Fujisawa Kumi / อรณ - โรจน' Fujisawa Kumi / อรณ - โรจน' 5 ช.ม. 56 นาทPage 93
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D 2226
D 2227
D 2228

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
หลมพรางความส8าเรจ
Robert J. Herbold / ยาดา สยะ Robert J. Herbold / ยาดา ส 10 ช.ม.07 นาทเวช
ยะเวช
กลยทธ'การสอนค!ดว!เคราะห' เล/ม 2 สว!ทย' ม@ลค8า
สว!ทย' ม@ลค8า
3 ช.ม. 27 นาทรกเหม-ยวๆ ขอเก-9ยวหวใจ เล/ม 1-2 ค!ม ย@ ร- / แพรจ!รา
ค!ม ย@ ร- / แพรจ!รา
14 ช.ม.07 นาทกลยทธ'การสอนค!ดเช!งกลยทธ' เล/ม 9 สว!ทย' ม@ลค8า
สว!ทย' ม@ลค8า
3 ช.ม.28 นาท-

D 2229
D 2230
D 2231
D 2232

เม-ยหลวง (จ8านวน 2 แผ/น)
ร#านช8าส8าหรบคนอยากตาย
ดอกแก#วกลยา ธ!ดาดอย
ล@กผ@#ชายตวจร!ง

ทะเบยน ชอเรอง
D 2225

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

กฤษณา อโศกส!น
19 ช.ม.56 นาทฌอง เต!ลเล/ / ปราย พนแสง 3 ช.ม. 22 นาทวรการ
15 ช.ม. 10 นาทจตรงค' กอบแก#ว และ ทรงพนธ' 3 ช.ม. 16 นาทพกจ!กดา
ร!ชาร'ต อดมส' / สดจ!ต ภ!ญโญ 18 ช.ม.42 นาทย!9ง
พระอาจารย'ม!ตซ@โอะ คเวสโก 2 ช.ม. 08 นาทมนตร- แสนสข
6 ช.ม.50 นาท-

D 2240
D 2241

กฤษณา อโศกส!น
ฌอง เต!ลเล/ / ปราย พนแสง
วรการ
จตรงค' กอบแก#ว และ ทรงพนธ'
พกจ!กดา
ยทธการท/งวอเตอร'ช!ป
ร!ชาร'ต อดมส' / สดจ!ต ภ!ญโญ
ย!9ง
ช9วโมงแห/งความค!ดดพระอาจารย'ม!ตซ@โอะ คเวสโก
ช-ว!ตนอกบ#าน ประชย เป-9ยมสมบ@รณ' มนตร- แสนสข
อย@/อย/างไรในน!วซ-แลนด'
Harry Potter Book 5 The Order of J.K Rowling
the Phoenix (จ8านวน 2 แผ/น)
My English Book 4
ไม/ระบ
ส!9งใดเก!ดขb7นแล#ว ส!9งน7นด-เสมอ
นพ. เทอดศกด! C เดชคง
เอดส'ไดอาร-9 4 : เพ9อเพ9อน เพ9อฝน แก#ว
เพ9อวนท-9เหลออย@/
My English Book 5
ไม/ระบ
ร#อยปา/ ภาคสมบ@รณ' (จ8านวน 6 แผ/น) อรชร-พนธ' บางกอก

D 2242
D 2243
D 2244
D 2245

ณ ท-9น-7ยงม-รก
ณ ท-9ซb9งร#งตดแวง
โลภาภ!วฒน'
น!ทานกร!มม' เล/ม 1

D 2246
D 2247
D 2248

ยอดคน : กญแจส@/ความส8าเรจ 20
ดอก
ใครว/าผมอภ!ส!ทธ! C
น!ทานกร!มม' เล/ม 2

D 2249

น!ทานกร!มม' เล/ม 3

D 2233
D 2234
D 2235
D 2236
D 2237
D 2238
D 2239

J.K Rowling

26 ช.ม.29 นาท-

ไม/ระบ
นพ. เทอดศกด! C เดชคง
แก#ว

1 ช.ม.03 นาท3 ช.ม.21 นาท9 ช.ม.18 นาท-

ไม/ระบ
อรชร-พนธ' บางกอก

1 ช.ม.57 นาท62 ช.ม. 32 นาท-

พรรณวดเร-ยวจนทร' ผลอนนต'
พ!ชย วาศนาส/ง
ยาคอปและว!ลเฮล'ม กร!มม' /
อาษา ขอจ!ตต'เมตต'
เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C

พรรณวดเร-ยวจนทร' ผลอนนต'
พ!ชย วาศนาส/ง
ยาคอปและว!ลเฮล'ม กร!มม' /
อาษา ขอจ!ตต'เมตต'
เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C

7 ช.ม. 01 นาท10 ช9วโมง
3 ช.ม.15 นาท4 ช.ม.01 นาท-

สมจ!ตต' นวเครอสนทร
ยาคอปและว!ลเฮล'ม กร!มม'/
อาษา ขอจ!ตต'เมตต'
ยาคอปและว!ลเฮล'ม กร!มม'/
อาษา ขอจ!ตต'เมตต'

สมจ!ตต' นวเครอสนทร
ยาคอปและว!ลเฮล'ม กร!มม'/
อาษา ขอจ!ตต'เมตต'
ยาคอปและว!ลเฮล'ม กร!มม'/
อาษา ขอจ!ตต'เมตต'

3 ช.ม 11 นาท3 ช.ม 17 นาท-
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8 ช.ม.06 นาท-

4 ช.ม04 นาท-
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D 2251
D 2252
D 2253

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
คอมพ!วเตอร'และระบบปฏ!บต!การ ฝา/ ยผล!ตหนงสอต8าราว!ชาการ ฝา/ ยผล!ตหนงสอต8าราว!ชาการ 3 ช.ม. 35 นาทเบ7องต#น
คอมพ!วเตอร'
คอมพ!วเตอร'
ผ@#สละโลก
วศ!น อ!นทสระ
วศ!น อ!นทสระ
11 ช.ม.39 นาทคนค#นช-ว!ต
อรสม สทธ!สาคร
อรสม สทธ!สาคร
4 ช.ม.57 นาทคาม!เล-9ยนแมน กบขบวนการเสร-ไทย ปองพล อด!เรกสาร
ปองพล อด!เรกสาร
10 ช9วโมง

D 2254

วคซ-น ทางออกในการป#องกนภยร#าย สช-รา ฉตรเพร!ดพราย และคณะ สช-รา ฉตรเพร!ดพราย และคณะ 2 ช.ม.05 นาท-

D 2255
D 2256
D 2257
D 2258

ช-วประวต!พทธสาวก เล/ม 3
ค@/มอความสข 8 ประการในท-9ท8างาน
ว!กฤต!ไข#เลอดออก ว!กฤตสงคม
น!ทานกร!มม' เล/ม 4

ทะเบยน ชอเรอง
D 2250

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 2270

จ8าเน-ยร ทรงฤกษ'
จ8าเน-ยร ทรงฤกษ'
21 ช.ม.48 นาทดลฤด- สวรรค-รดลฤด- สวรรค-ร55 นาทช!ษณ พนธ'เจร!ญ และคณะ
ช!ษณ พนธ'เจร!ญ และคณะ
1 ช.ม.05 นาทยาคอปและว!ลเฮล'ม กร!มม'/
ยาคอปและว!ลเฮล'ม กร!มม'/ 4 ช.ม.15 นาทอาษา ขอจ!ตต'เมตต'
อาษา ขอจ!ตต'เมตต'
น!ทานกร!มม' เล/ม 5
ยาคอปและว!ลเฮล'ม กร!มม'/
ยาคอปและว!ลเฮล'ม กร!มม'/ 3 ช.ม.30 นาทอาษา ขอจ!ตต'เมตต'
อาษา ขอจ!ตต'เมตต'
ศาสตร'แห/งการส9งจ!ตบ8าบด
บญเล!ศ สายสน!ท
บญเล!ศ สายสน!ท
3 ช.ม. 56 นาทความร@#เบ7องต#นเก-9ยวกบกฏหมาย
รศ.ศร-ราชา เจร!ญพาน!ช และ รศ.ศร-ราชา เจร!ญพาน!ช และ 20 ช.ม. 46 นาทท9วไป (General Principles of Law) คณะ
คณะ
หน/วยท-9 8-15
น!ทานกร!มม' เล/ม 6
ยาคอปและว!ลเฮล'ม กร!มม' / ยาคอปและว!ลเฮล'ม กร!มม' / 4 ช.ม.19 นาทอาษา ขอจ!ตต'เมตต'
อาษา ขอจ!ตต'เมตต'
ว!ทยาการแห/งอารยะ : สารพดสตว' ศ.ดร. สทศน' ยกล#าน
ศ.ดร. สทศน' ยกล#าน
5 ช.ม. 15 นาทโลก
Harry Potter book 6 The Half
J.K. Rowling
J.K. Rowling
18 ช.ม. 33 นาทBlood Prince
ท8าอย/างไรจะหายโกรธ
พระพรหมคณาภรณ' (ป.อ. ปยต พระพรหมคณาภรณ' (ป.อ. ป 47 นาทโต)
ยตโต)
แรงพ!ศวาส
ชลาลย
ชลาลย
18 ช.ม.57 นาทเร-ยนให#ร@# ใช#ข#อม@ลอย/างผ@#ชนะ
เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C
เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C
3 ช.ม. 54 นาท-ค
ร@#อย/างน-7 เปนคนด-ต7งนานแล#ว
รศ.ดร.สจ!ตรา อ/อนค#อม
รศ.ดร.สจ!ตรา อ/อนค#อม
(จ8านวน 3 แผ/น)
สร#างอ!ทธ!พลเหนอใจคน
Chris Widener / บญเล!ศ วงศ' Chris Widener / บญเล!ศ วงศ' 2 ช.ม.50 นาทพรม
พรม
ว!ธ-พ@ดกบล@ก
ดร.เฮม จ-นอตต' / ภรณ- ภ@ร-ส!ทธ! C ดร.เฮม จ-นอตต' / ภรณ- ภ@ร-ส!ทธ! C 9 ช.ม.29 นาท-

D 2271
D 2272
D 2273

กฏหมายใกล#ตว
พยานหลกฐาน
50 ว!ธ-เตร-ยมพร#อมฉกฉวยโอกาส

D 2259
D 2260
D 2261

D 2262
D 2263
D 2264
D 2265
D 2266
D 2267
D 2268
D 2269

ดร.เจษฏ' โทณะวณ!ก
สมชย ท-มาอตมากร
ท!ภาพร เย-9ยมวฒนา
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ดร.เจษฏ' โทณะวณ!ก
สมชย ท-มาอตมากร
ท!ภาพร เย-9ยมวฒนา

5 ช.ม. 02 นาท4 ช.ม. 41 นาท-

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
12 ช.ม.56 นาท21 ช.ม. 39 นาท-

ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 2274
D 2275

อาร!ตา
J.K. Rowling

อาร!ตา
J.K. Rowling

D 2276
D 2277

แม/ศร-(ผ-)เรอน
Harry Potter Book 7 The Deathly
Hallows
ด#วยรกจากแผ/นด!น
โฉมตร@ในโลงศพ

D 2278

บญช-สาวยอดนกส!บ

Shinya Yamada / อดลย' แคบ Shinya Yamada / อดลย' แคบ 5 ช.ม. 46 นาท-

D 2279
D 2280

คด-ตวอย/าง
ว!ชา มหาคณ
ค8าถามพร#อมธงค8าตอบ ข#อสอบความ เนต!บณฑ!ตยสภา
ร@#ช7นเนต!บณฑ!ต ภาคสอง ต7งแต/ป-การ
ศbกษา 2529-2549
มจจราชส-ร#ง ตอนส!งห'สาวแห/งสาละ พนมเท-ยน
ว!น (จ8านวน 2 แผ/น)
โลกของจร- โอศ!ร!
จร- โอศ!ร!
ท8าไมล@กน#องไม/ท8างาน
ปร!ญญา ตนสกล
ม-คนเศร#ากว/าเราต7งเยอะ
ด-เจนภาพร และด-เจฉอด
มะเรงร#าย พ/ายม-ดหมอ
อรณ โรจนสกล และคณะ
เถ#าถ/านแห/งวารวน : The Remains คาส!โอะ อ!ช!งโระ / นาลนทา
of the Day
คปต'
อ@/อารยธรรมแหลมทองคาบสมทรไทย ศร-ศกร วลล!โภดม

ว!ชา มหาคณ
เนต!บณฑ!ตยสภา

5 ช.ม.46 นาท21 ช.ม.25 นาท-

พนมเท-ยน

22 ช.ม. 17 นาท-

จร- โอศ!ร!
ปร!ญญา ตนสกล
ด-เจนภาพร และด-เจฉอด
อรณ โรจนสกล และคณะ
คาส!โอะ อ!ช!งโระ / นาลนทา
คปต'
ศร-ศกร วลล!โภดม

12 ช.ม.24 นาท5 ช.ม. 59 นาท4 ช.ม. 43 นาท2 ช.ม. 28 นาท9 ช.ม. 18 นาท-

เจาะต8านานสมเดจพระนเรศวร
มหาราช
ทวร'เองเยอรมนความจร!งเก-9ยวกบความรก ความ
โกรธ และความเมตตา เล/ม 2
สองทศวรรษในดงขม!7น
ดวงตา อวยวะท-9ควรทะนถนอม
100 รอยอด-ต
เก#าอ-7เง!น

สม สจ-รา

สม สจ-รา

5 ช.ม. 23 นาท-

กฤตกร คมพฒนพงศ'
สบายะ

กฤตกร คมพฒนพงศ'
สบายะ

5 ช.ม. 28 นาท4 ช.ม. 40 นาท-

D 2281
D 2282
D 2283
D 2284
D 2285
D 2286
D 2287
D 2288
D 2289
D 2290
D 2291
D 2292
D 2293
D 2294
D 2295

D 2296
D 2297

บทละครว!ทยโดย จร@ญพร
บทละครว!ทยโดย จร@ญพร
6 ช.ม. 41 นาทดาร'เตอร' บราวน' / ม.เก!ดสว/าง ดาร'เตอร' บราวน' / ม.เก!ดสว/าง 6 ช9วโมง

10 ช.ม. 18 นาท-

ไต# ตามทาง
ไต# ตามทาง
สดารตน' ใหญ/สว/างและคณะ สดารตน' ใหญ/สว/างและคณะ
ส.พลายน#อย
ส.พลายน#อย
ซ-.เอส.ล@อ!ส / สมนา บณยะรต ซ-.เอส.ล@อ!ส / สมนา บณยะรต
เวช
เวช
สารานกรมไทยส8าหรบเยาวชน ฉบบ โดยพระราชประสงค'ในพระบาท โดยพระราชประสงค'ใน
เสร!มการเร-ยนร@# เล/ม 2
สมเดจ พระเจ#าอย@/หว
พระบาทสมเดจ พระเจ#าอย@/หว

8 ช.ม. 31 นาท1 ช.ม. 48 นาท4 ช.ม. 34 นาท6 ช.ม.20 นาท-

มหศจรรย'แห/งช-ว!ต
ดงคนด!บ

1 ช.ม.21 นาท7 ช.ม.59 นาท-

ประสงค' ศ!ร!ว!ร!ยะกล
มาลา ค8าจนทร'
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ประสงค' ศ!ร!ว!ร!ยะกล
มาลา ค8าจนทร'

1 ช.ม. 55 นาท-
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D 2299
D 2300

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
บญช-สาวยอดนกสบ ตอนเจ#าชายร/วม Shinya Yamada / อดลย' แคบ Shinya Yamada / อดลย' แคบ 4 ช.ม.26 นาททน
ตามรอยยวกษตร!ย' สว!ตเซอร'แลนด' ยพา ชมจนทร'
ยพา ชมจนทร'
8 ช.ม. 22 นาทดงตฤณว!สชนา ฉบบ ร@#คณ แทนคณ ดงตฤณ
ดงตฤณ
2 ช.ม. 37 นาท-

D 2301
D 2302
D 2303
D 2304

รตนาวดMy life as a Dog
ภารก!จพ!ช!ตฝน แอดม!ชช9นต!ดชวร'
ล/าขมทรพย'สดขอบฟ#า : The Codex

D 2305

เศรษฐก!จพอเพ-ยงในกระแสโสภาภ! คณะกรรมการส!ทธ!มนษยชน
วฒน'
แห/งชาต!
ประมวลพระบรมราโชวาท พระบาท องค'การค#าครสภา
สมเดจพระเจ#าอย@/หว ด#านการศbกษา

ทะเบยน ชอเรอง
D 2298

D 2306

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

ว.ณ ประมวญมารค
ระร!น
ณฐวรา หงษ'สวรรณ
ดกลาส เฟรสตน / พ-ระ ทว-ชย

ว.ณ ประมวญมารค
ระร!น
ณฐวรา หงษ'สวรรณ
ดกลาส เฟรสตน / พ-ระ ทว-ชย

คณะกรรมการส!ทธ!มนษยชน 2 ช.ม.33 นาทแห/งชาต!
องค'การค#าครสภา
1 ช.ม.21 นาท-

D 2313
D 2314
D 2315

ร@#ทนมะเรง โรคท-9ป#องกนและรกษาได# กาญจนา โชต!เลอศกด! C และคณะ กาญจนา โชต!เลอศกด! C และ
คณะ
ปลายทางรก, พรรณประภา, เจ#าบ/าว วลย นวาระ
วลย นวาระ
ก!ตต!มศกด! C
ดด - จร!ต
มยร!ญ ผ/องผดพนธ'
มยร!ญ ผ/องผดพนธ'
กฏหมายลกษณะพยาน
รศ.มรกต ศร-จรณรตน'
รศ.มรกต ศร-จรณรตน'
บคล!กภาพเช!งบวก
ฟลอเรนซ' ล!ทธอเออร'/ นราธ!ป ฟลอเรนซ' ล!ทธอเออร'/ นราธ!ป
นยนา
นยนา
รวมค8าบรรยาย ภาคหนb9ง สมยท-9 60 เนต!บณฑ!ตยสภา
เนต!บณฑ!ตยสภา
เล/ม 2
ชายหน/มผ@#ค!ดว/าตวเองแปลงกายได# พชร สมทวณ!ช
พชร สมทวณ!ช
เราชนะแล#ว แม/จjา
นายผนายผรวมธรรมะ
พระโพธ!ญาณเถร (ชา สภทโท) พระโพธ!ญาณเถร (ชา สภทโท)

D 2316

ปญหาจ!ต ปญหาใจ

D 2317

การต/อส@#ของข#าพเจ#า MEIN KAMPF อดอล'ฟ ฮ!ตเลอร'

D 2318

โยคะเพ9อการใช#ช-ว!ต

D 2319
D 2320
D 2321

หมอช!ต ข8า ขม รก ลวง
ช-ว!ตครบบร!บ@รณ'
ความว/าง

D 2307
D 2308
D 2309
D 2310
D 2311
D 2312

5 ช.ม. 29 นาท2 ช.ม.07 นาท7 ช.ม. 25 นาท11 ช.ม. 34 นาท-

2 ช.ม.10 นาท6 ช.ม.46 นาท5 ช.ม.07 นาท14 ช.ม.50 นาท7 ช.ม 15 นาท15 ช.ม. 48 นาท1 ช.ม. 55 นาท51 นาท5 ช.ม.24 นาท-

ภชงค' เหล/ารจ!สวสด! C และคณะ ภชงค' เหล/ารจ!สวสด! C และคณะ 2 ช.ม.45 นาทอดอล'ฟ ฮ!ตเลอร'

ป-เตอร' ฟาลล@น-ก@Tดฮ!ว / พ!ธทพร ป-เตอร' ฟาลล@น-ก@Tดฮ!ว / พ!ธท
พร
ระร!น เรองนวพนธ'
ระร!น เรองนวพนธ'
ศจ.ดร.ว-รชย โกแวร'
ศจ.ดร.ว-รชย โกแวร'
พร รตนสวรรณ
พร รตนสวรรณ
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10 ช.ม.01 นาท7 ช.ม.54 นาท2 ช.ม. 32 นาท2 ช.ม.06 นาท4 ช.ม.30 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง
D 2322
D 2323

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ยาขอบ
ธนาคารเพ9อการเกษตรและ
สหกรณ' การเกษตร
ไฟร!ษยา
นนทนา ว-ระชน
สรป PA 422 ปญหาในการบร!หารรฐ ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ก!จ
สรป PS 110 การเมองการปกครอง ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ไทย
ทฤษฏ-การประเม!น
ศ!ร!ชย กาญจนวาสมงกรหยก ภาคพ!เศษ ผ@#กล#าหาญแห/ง จ8าลอง พ!ศนาคะ
แคว#นกงหน8าท7งเจด (จ8านวน 2 แผ/น)

ยาขอบ
ธนาคารเพ9อการเกษตรและ
สหกรณ' การเกษตร
นนทนา ว-ระชน
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

D 2333
D 2334
D 2335
D 2336

เพรงเงา
แรงกรรม
Alittle Princess : เจ#าหญ!งน#อยผ@#ทร
นง
รวมข#อสอบ การสอบคดเลอก เพ9อ
บรรจเปนข#าราชการ อยการ ต7งแต/
พ.ศ. 2519-2544
ดอกฟ#า
ม- 10 ล#านก/อน 60 ต#องท8าอย/างไร
ว-รบรษปาฏ!หาร!ย' (จ8านวน 2 แผ/น)
เร9องไม/ลบ ของคณผ@#หญ!ง

D 2337

ว!ชา ยาจ-น และต8ารบยาจ-น

D 2338
D 2339

ผ!ดท-9ไม/ร@#
ขอพ/อให#ผมสกคน

D 2340
D 2341
D 2342

The Wayward Bus
English for the Real World
คณสมบต!พระโสดาบน

D 2343
D 2344
D 2345

เขนธรรมะขb7นภ@เขา
ภาวนา แก#วแสงธรรม
ก!นแบบญ-9ปน/
ภร!ตา ว!ร!ยะรงสฤษฏ'
ค@/มอความสขง/าย ๆ โดยไม/ต#องท8า ว!รต- ศร-ออ/ น
อะไรเลย : Living by doing nothing

D 2324
D 2325
D 2326
D 2327
D 2328

D 2329
D 2330
D 2331
D 2332

ผ@#ชนะส!บท!ศ (จ8านวน แผ/น)
ช-ว!ตท-9พอเพ-ยง

ผผลต / ผอาน

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
2 ช.ม. 19 นาท18 ช.ม.02 นาท5 ช.ม 44 นาท-

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

6 ช.ม.23 นาท-

ศ!ร!ชย กาญจนวาสจ8าลอง พ!ศนาคะ

9 ช.ม.11 นาท27 ช.ม.49 นาท-

ก!9งฉตร
รายการดอนเจด-ย'
Frances Hodgsow Burnett

ก!9งฉตร
รายการดอนเจด-ย'
Frances Hodgsow Burnett

12 ช.ม.53 นาท20 ช.ม.05 นาท2 ช.ม.08 นาท-

รชฏ เจร!ญฉ89า

รชฏ เจร!ญฉ89า

17 ช.ม.47 นาท-

ก.สรางคนางค'
ธ-ระ ภ@/ตระก@ล
ซ!วม9งฮ#น / ว.ณ เมองลง
สกญญา ชยก!ตต!ศ!ลป' และคณะ

ก.สรางคนางค'
12 ช.ม.55 นาทธ-ระ ภ@/ตระก@ล
4 ช.ม. 42 นาทซ!วม9งฮ#น / ว.ณ เมองลง
สกญญา ชยก!ตต!ศ!ลป' และคณะ 2 ช.ม.28 นาท-

อ.ส!ร!กร ปยนภา และ อ.ว!บ@ลย'
ศร-เจร!ญชย
ดงตฤณ
อานน' ม-ร'มอง / พ@ลสข ตน
พรหม
John Steinbeck
Andria and Christopher
พระอาจารย'คbกฤทธ! C โสตถ!ผโล

อ.ส!ร!กร ปยนภา และ อ.ว!บ@ลย'
ศร-เจร!ญชย
ดงตฤณ
อานน' ม-ร'มอง / พ@ลสข ตน
พรหม
John Steinbeck
Andria and Christopher
พระอาจารย'คbกฤทธ! C โสตถ!ผโล

7 ช.ม.12 นาท-

ภาวนา แก#วแสงธรรม
ภร!ตา ว!ร!ยะรงสฤษฏ'
ว!รต- ศร-อ/อน

4 ช.ม. 57 นาท2 ช.ม. 14 นาท1 ช.ม.14 นาท-
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1 ช.ม.16 นาท2 ช.ม. 54 นาท7 ช.ม. 30 นาท4 ช.ม. 14 นาท1 ช.ม. 09 นาท-

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 2346
D 2347
D 2348

จ!นตว-ร' ว!วธน'
ประโภชน' มะยระ
Spencer Johnson

จ!นตว-ร' ว!วธน'
ประโภชน' มะยระ
Spencer Johnson

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
11 ช.ม.33 นาท3 ช.ม. 04 นาท3 ช.ม 27 นาท-

สรจกร ศ!ร!บร!รกษ'
หลวงป@ช/ า สภทโท
ธ-รยทธ เวชเจร!ญย!9ง
เอนก นาว!กม@ล
สขสนต' ว!เวกเมธากร
อจฉราพรรณ ไพบ@ลย'สวรรณ
สทธ!ชย จ!ตะพนธ'กล และคณะ

สรจกร ศ!ร!บร!รกษ'
หลวงป@ช/ า สภทโท
ธ-รยทธ เวชเจร!ญย!9ง
เอนก นาว!กม@ล
สขสนต' ว!เวกเมธากร
อจฉราพรรณ ไพบ@ลย'สวรรณ
สทธ!ชย จ!ตะพนธ'กล และคณะ

5 ช.ม.35 นาท2 ช.ม.34 นาท2 ช.ม. 12 นาท2 ช.ม. 04 นาท4 ช.ม. 24 นาท3 ช.ม. 57 นาท2 ช.ม. 16 นาท-

D 2349
D 2350
D 2351
D 2352
D 2353
D 2354
D 2355

คมภ-ร'ภ@ต
ลมเพลมพด
“Yes” or “No” ระบบตดส!นใจไม/ให#
พลาด
เภสชโภชนา
โพธ!ญาณ
ใหม/แกะกล/อง
เร9องเล/าเจ#าแผ/นด!นสยาม
จากสามญชนส@/จกรพรรด! C
รกแม/สดหวใจ
ความเส9อมหล-กเล-9ยงไม/ได#แต/ชะลอได#

D 2356

ดาวตก ผ-เส7อ กระบ-9 (จ8านวน 2 แผ/น) โก#วเล#ง / น.นพรตน'

โก#วเล#ง / น.นพรตน'

22 ช.ม. 06 นาท-

D 2357
D 2358

โมเอ / จ!ตราภรณ' วนสพงศ'
สวรรณา สถาอานนท'

โมเอ / จ!ตราภรณ' วนสพงศ'
สวรรณา สถาอานนท'

7 ช.ม.36 นาท6 ช.ม.12 นาท-

สมพงษ' สวรรณจ!ตกล
ประภาส ชลศรานนท'

สมพงษ' สวรรณจ!ตกล
ประภาส ชลศรานนท'

14 ช.ม.15 นาท1 ช.ม.26 นาท-

วธนา บญยง
พนมเท-ยน

วธนา บญยง
พนมเท-ยน

4 ช.ม.39 นาท23 ช.ม. 42 นาท-

D 2363
D 2364
D 2365
D 2366
D 2367
D 2368
D 2369
D 2370

พม/าและข#าพเจ#าส!บป-ท-9ผ/านพ#น
กระแสธารปรชญาจ-น : ข#อโต#แย#ง
เร9องธรรมชาต! อ8านาจ และจาร-ต
เป!ดโปงมหาอ8านาจอเมร!กา
เพลงเข-ยนคน ดนตร-เข-ยนโลก ฉบบ
เปล-9ยนฉาก
บนทbกของคนรกภ@เขา
มจจราชส-ร#ง ตอนมฤตย@ผ@#โสภ!ณ
(จ8านวน 2 แผ/น)
กระจกส/องกรรม
ความสขของมะล!
7 เดอน บรรลธรรม
หร!ทวารประต@ส@/พระเจ#า
พรมกหลาบ
ลมหายใจแห/งขนเขา : แชงกร--ลา
กล!9นการเวก
ไล/ล/าแสงตะวน
ถbงใจอ!นเด-ย
มหศจรรย'น87ามนมะพร#าว
มหศจรรย'แห/งเต#าห@#
สารคด-ลางเร9อง

เอกอนนต'
ภ@ม!ชาย บญส!นสข
ดงตฤณ
สมพงษ' งามแสงรตน'
กนกวล- พจนปกรณ'
น!ม!ต ศลยา
พงศกร
Eugene o.’ Kelly / โตมร ศข
ปร-ชา
อล!สา เดลซ@ซ/า
ดร.ณรงค' โฉมเฉลา
ธนภ@ม! อโศกตระก@ล
ทองต/อ กล#วยไม# ณ อยธยา

1 ช.ม. 10 นาท4 ช.ม. 06 นาท17 ช.ม. 58 นาท3 ช.ม. 10 นาท5 ช.ม. 29 นาท3 ช.ม. 08 นาท13 ช.ม. 31 นาท4 ช.ม. 53 นาท-

D 2371
D 2372
D 2373
D 2374

เอกอนนต'
ภ@ม!ชาย บญส!นสข
ดงตฤณ
สมพงษ' งามแสงรตน'
กนกวล- พจนปกรณ'
น!ม!ต ศลยา
พงศกร
Eugene o.’ Kelly / โตมร ศข
ปร-ชา
อล!สา เดลซ@ซ/า
ดร.ณรงค' โฉมเฉลา
ธนภ@ม! อโศกตระก@ล
ทองต/อ กล#วยไม# ณ อยธยา

D 2359
D 2360
D 2361
D 2362
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5 ช.ม. 31 นาท1 ช.ม. 01 นาท1 ช.ม. 18 นาท8 ช.ม.21 นาท-

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

ทะเบยน ชอเรอง
D 2375
D 2376
D 2377
D 2378
D 2379
D 2380
D 2381
D 2382
D 2383
D 2384
D 2385
D 2386
D 2387
D 2388
D 2389
D 2390
D 2391
D 2392
D 2393

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

เกาะรถไฟไปหลงคาโลก
โอฬาร สขเกษม
บ@รพา (จ8านวน 2 แผ/น)
ว.ว!น!จฉยกล
กรงเทพฯ มาจากไหน
สจ!ตต' วงษ'เทศ
พญามารเง!น (จ8านวน 2 แผ/น)
น.นพรตน'
มาตเกย'
WORK POINT
ถ9วเหลองม-ด-อย/างไร
รศ.ประไพศร- ศ!ร!จกรวาล
ถอดรหสสขภาพ ร#อน-เยนไม/สมดล ใจเพชร ม-ทรพย'
มงกรหยก ภาคพ!เศษ อb7งเอ-Yยะซอ ภ@ต จ8าลอง พ!ศนาคะ
ร#ายตะวนออก (จ8านวน 2 แผ/น)
เขาว/าผมคอมออาช-พ ภาค 2
สจ!นต' จนทร'นวล
ตาขอจ8าพราก
โก#วเล#ง / น.นพรตน'
ต8าราแพทย'แผนไทยโบราณท9วไป กองการประกอบโรคศ!ลปะ กรม
สาขาเวชกรรม เล/ม 1
สนบสนนบร!การสขภาพ
ต8าราแพทย'แผนไทยโบราณ ท9วไป กองการประกอบโรคศ!ลปะ กรม
สาขาเวชกรรม เล/ม 2
สนบสนนบร!การสขภาพ
ว!วาห'ไฟ
ชลาลย
จากฝน ส@/น!รนดร
แก#วเก#า
ธรรมะชาล#นถ#วย และสนทร-ยธรรมส@/ ว.วช!รเมธช-ว!ตท-9ด-งาม และเปนสข
จอมคนแผ/นด!นเดอด (จ8านวน 23 หวงอ-7 / น.นพรตน'
แผ/น)
สรป PA 311 : การบร!หารรฐก!จ
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
อาร'ท!ม!ส ฟาวล' โอปอลตลบหลง
อ-ออยน' โคลเฟอร' / ชมนารถ
ค8าถามพร#อมธงค8าตอบ ข#อสอบความ เนต!บณฑ!ตยสภา
ร@#ช7นเนต!บณฑ!ต ภาคสอง ป-การศbกษา
2527-2548 (จ8านวน 2 แผ/น)

D 2394
D 2395

สรป HI 102 อารยะรรมตะวนออก
18 มงกฏ มนษย'ร#อยเล/ห'

D 2396

สรป TH 103 การเตร-ยมเพ9อการพ@ด ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
และการเข-ยน
ทณฑ'กามเทพ
ชวงศ' ฉายะจ!นดา
ความเปนมาของค8าสยาม,ไทย,ลาว จ!ตร ภ@มศ! กด! C
และขอม และลกษณะทางสงคมของ
ช9อชนชาต!

D 2397
D 2398

ผผลต / ผอาน
โอฬาร สขเกษม
ว.ว!น!จฉยกล
สจ!ตต' วงษ'เทศ
น.นพรตน'
WORK POINT
รศ.ประไพศร- ศ!ร!จกรวาล
ใจเพชร ม-ทรพย'
จ8าลอง พ!ศนาคะ

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
3 ช.ม.04 นาท25 ช.ม.34 นาท8 ช.ม.07 นาท33 ช.ม. 56 นาท2 ช.ม.13 นาท1 ช.ม. 13 นาท4 ช.ม. 29 นาท26 ช.ม.02 นาท-

สจ!นต' จนทร'นวล
7 ช.ม. 58 นาทโก#วเล#ง / น.นพรตน'
6 ช.ม. 12 นาทกองการประกอบโรคศ!ลปะ กรม 4 ช.ม. 51 นาทสนบสนนบร!การสขภาพ
กองการประกอบโรคศ!ลปะ กรม 7 ช.ม. 25 นาทสนบสนนบร!การสขภาพ
ชลาลย
7 ช.ม. 42 นาทแก#วเก#า
18 ช.ม. 54 นาทว.วช!รเมธ3 ช.ม. 09 นาทหวงอ-7 / น.นพรตน'

167 ช.ม.22 นาท-

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
5 ช.ม. 02 นาทอ-ออยน' โคลเฟอร' / ชมนารถ 9 ช.ม. 16 นาทเนต!บณฑ!ตยสภา
23 ช.ม.53 นาท-

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
8 ช.ม. 05 นาทกองบรรณาธ!การข/าวเดด-คด-ดง กองบรรณาธ!การข/าวเดด-คด-ดง 11 ช.ม.09 นาท-
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ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

5 ช.ม.58 นาท-

ชวงศ' ฉายะจ!นดา
จ!ตร ภ@ม!ศกด! C

13 ช.ม. 47 นาท22 ช.ม. 21 นาท-

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 2399

ซ#อน : The Final Detsil

D 2400
D 2401

แบกเป#ไปท/อง ห!7วทองไปเท-9ยว
ลบ : Darkest Fear

D 2402
D 2403

ว-รบรษสยบมาร (จ8านวน 2 แผ/น)
ตามด@จ!ต

D 2404
D 2405

กลว!ธ-สร#างพลงสร#างสรรค'
การจดการฟาร'ม (Farm
Management) หน/วยท-9 1-15
(จ8านวน 4 แผ/น)
ปา/ มหาโหด
สารสนเทศและส9อท-9ใช#ในงานส/งเสร!ม
การเกษตร หน/วยท-9 1-15 (จ8านวน 4
แผ/น)
จ!ตว!ทยาปรบตวทกสถานการณ'
ส@/ความเปนอจฉร!ยะด#วยการพฒนา
สมอง
ค@/มออท!ศบญท-9ได#ผล
โลกด#านท-9หนหลงให#ดวงอาท!ตย'
น!ทานธรรมะชนะความเคร-ยด
เศรษฐ-ใหม/
คณหมอช/วยด#วยฉนเปนมะเรง

อาร'ลาน โคเบน / อร!ณ- เมธ
เศรษฐ
ภาณ มณ-วฒนกล
อาร'ลาน โคเบน / อร!ณ- เมธ
เศรษฐ
ว.ณ เมองลง
พระโพธ!ญาณเถร (หลวงป@ชา
สภคโท)
นโปเล-ยน ฮ!วส'
รศ.โอภาวด- เขมทอง

อาร'ลาน โคเบน / อร!ณ- เมธ
เศรษฐ
ภาณ มณ-วฒนกล
อาร'ลาน โคเบน / อร!ณ- เมธ
เศรษฐ
ว.ณ เมองลง
พระโพธ!ญาณเถร (หลวงป@ชา
สภคโท)
นโปเล-ยน ฮ!วส'
รศ.โอภาวด- เขมทอง

D 2406
D 2407

D 2408
D 2409
D 2410
D 2411
D 2412
D 2413
D 2414
D 2415
D 2416
D 2417
D 2418
D 2419
D 2420
D 2421
D 2422
D 2423

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
11 ช.ม. 25 นาท3 ช.ม.08 นาท9 ช.ม.58 นาท33 ช.ม.45 นาท1 ช.ม.12 นาท11 ช.ม43 นาท34 ช.ม 37 นาท-

พทธ โพงพาง
พทธ โพงพาง
7 ช.ม. 33 นาทรศ.ดร.สนนท' ส-สงข' และคณะ รศ.ดร.สนนท' ส-สงข' และคณะ

ป.แผนส8าเรจ
Eran Katz / เจ!ดจรส

พระเกษม อาจ!ณณส-โล
ว!นทร' เล-ยววาร!น
พระพยอม กลยาโณ
ว.ว!น!จฉยกล
นายแพทย'องเปง เท-ยม/ วลญช'
วฒนา
สรป RU 100 : ความร@#ค@/คณธรรม ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
เฉลย RU 100 : ความร@ค# @/คณธรรม ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
เฉลย PS 293 : ทฤษฏ- และจร!ยธรรม ชมรมล@กพ/อขนประยกค'
การเมองตะวนออก
Best it up คน ME ดณรรฐพงษ' ผ@#ภกด-วงศ'
การจดการธรก!จ SME ส@/ตลาด
สภาคนพ!การทกประเภทแห/ง
OTOP ส8าหรบคนพ!การ
ประเทศไทย
เมน@ส@/ห/นสวย
นายแพทย'สมยศ เจร!ญศกด! C/
กรมอนามย
ด#วยศรทธา ฉนจbงเปนอย@/
ชชร!นทร' ไชยวฒน'
สภาพสตร-นกฆ/า : Lady Kill
WORK POINT
น87าพร!ก 4 ภาค
ฐ!ต!ญาณ'
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ป.แผนส8าเรจ
Eran Katz / เจ!ดจรส

5 ช.ม. 20 นาท11 ช.ม. 55 นาท-

พระเกษม อาจ!ณณส-โล
2 ช.ม. 14 นาทว!นทร' เล-ยววาร!น
1 ช.ม 55 นาทพระพยอม กลยาโณ
1 ช.ม 26 นาทว.ว!น!จฉยกล
5 ช.ม.44 นาทนายแพทย'องเปง เท-ยม/ วลญช' 3 ช.ม. 29 นาทวฒนา
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
6 ช.ม.25 นาทชมรมล@กพ/อขนประยกต'
4 ช.ม. 30 นาทชมรมล@กพ/อขนประยกค'
6 ช.ม. 01 นาทณรรฐพงษ' ผ@#ภกด-วงศ'
สภาคนพ!การทกประเภทแห/ง
ประเทศไทย
นายแพทย'สมยศ เจร!ญศกด! C/
กรมอนามย
ชชร!นทร' ไชยวฒน'
WORK POINT
ฐ!ต!ญาณ'

3 ช.ม. 01 นาท6 ช.ม 56 นาท2 ช.ม. 06 นาท3 ช.ม.44 นาท2 ช.ม. 19 นาท1 ช.ม.51 นาท-

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

ทะเบยน ชอเรอง
D 2424
D 2425
D 2426

พระไตรป!ฏกฉบบดบทกข'
เพล!งพธ@
เคลดลบในการด8าเน!นช-ว!ต

D 2427
D 2428
D 2429
D 2430

สายร#ง
เจเรม- ฟ!งก' กบกญแจไขความลบ
พ!ราบแดง
จารbกต8ารายาวดราชโอรสาราม
ราชวรว!หาร
เกมช-ว!ต พ!ช!ต 1,000 ล#าน

D 2431
D 2432
D 2433

D 2434
D 2435
D 2436
D 2437
D 2438
D 2439

D 2440
D 2441
D 2442
D 2443
D 2444
D 2445
D 2446
D 2447

D 2448

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
ธรรมรกษา
ธรรมรกษา
6 ช.ม. 51 นาทโสภ- พรรณราย
โสภ- พรรณราย
10 ช.ม.51 นาทพระคร@ปลดศ!ลวฒน' (สง/า สภโร) พระคร@ปลดศ!ลวฒน' (สง/า สภ 55 นาทโร)
ทมยนตทมยนต13 ช.ม. 34 นาทเวนด- แมสส'
เวนด- แมสส'
8 ช.ม. 38 นาทสวฒน' วรด!ลก
สวฒน' วรด!ลก
4 ช.ม. 54 นาทกรมศ!ลปากร
กรมศ!ลปากร
13 ช.ม.30 นาทผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

ว!ศาส สวารพ / บญฑร!กา ทบ ว!ศาส สวารพ / บญฑร!กา ทบ 10 ช.ม.32 นาทเกต
เกต
มจจราชส-ร#ง ตอน นรกแตก (จ8านวน พนมเท-ยน
พนมเท-ยน
2 แผ/น)
การเปนผ@#น8า มนษยสมพนธ' และ
รศ.ดร.พงษ'ศกด! C องกส!ทธ! C และ รศ.ดร.พงษ'ศกด! C องกส!ทธ! C และ
จ!ตว!ทยา ส8าหรบเกษตรกร หน/วยท-9 คณะ
คณะ
1-15 (จ8านวน 2 แผ/น)
ท#องฟ#าร!มหน#าต/าง
สรกษ' สขเสรสรกษ' สขเสร2 ช.ม. 54 นาทการประเม!นการปฏ!บต!งาน
รศ.ผสด- รมาคม
รศ.ผสด- รมาคม
23 ช.ม.05 นาททางช-ว!ต ฉบบรวมเล/ม
วศ!น อ!นทสระ
วศ!น อ!นทสระ
3 ช.ม.48 นาทดาวห/มฟ#า
นราเกตต'
นราเกตต'
15 ช.ม.53 นาทโสกไผ/ใบข#าว
จตพร แพงทองดจตพร แพงทองด7 ช.ม.04 นาทนโปเล-ยน ฮ!ลล' อจฉร!ยะทางความค!ด นโปเล-ยน ฮ!ลล'/ ธ-รภทร อศวชย นโปเล-ยน ฮ!ลล'/ ธ-รภทร อศวชย 25 ช.ม.14 นาทกญแจส@/ความม9งค9ง (จ8านวน 2 แผ/น) ค!น
ค!น
ดาวหลงฟ#า
ศานตาราม (จ8านวน 3 แผ/น)
สขใจเม9อไม/ม-เรา
การบร!หารจ!ต
รหสลบรสป@ต!น
เหลอบเรองแสง
สรป PS 293 : ทฤษฏ-และจร!ยธรรม
ตะวนออก
100 ป- แห/งการปฏ!ร@ประบบราชการ :
ว!วฒนาการของ อ8านาจรฐและอ8านาจ
การเมอง
ผ@#หญ!งหนb9งคน กบเป#ใบเก/าและ
รองเท#าของเธอ

โสภาค สวรรณ
เกรกอร-9 เดว!ท โรเบ!ร'ตส'
พระอาจารย'อ8านาจ โอภาโส
พระธรรมว!สทธ!กวสต-ฟ เบอร'ร-9 / อกษรา ว!สาระ
เกตวดชมรมล@กพ/อขนประยกต'

โสภาค สวรรณ
เกรกอร-9 เดว!ท โรเบ!ร'ตส'
พระอาจารย'อ8านาจ โอภาโส
พระธรรมว!สทธ!กวสต-ฟ เบอร'ร-9 / อกษรา ว!สาระ
เกตวดชมรมล@กพ/อขนประยกต'

15 ช.ม.20 นาท-

ชยอนนต' สมทวณ!ช

ชยอนนต' สมทวณ!ช

17 ช.ม.43 นาท-

จนทร8าไพ

จนทร8าไพ

5 ช.ม. 31 นาท-
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3 ช.ม. 49 นาท6 ช.ม. 45 นาท17 ช.ม.41 นาท5 ช.ม. 19 นาท5 ช.ม. 44 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 2449
D 2450
D 2451
D 2452
D 2453

ใบพด
พระพรหมโมลทมยนตพระพรหมโมลก!ตต!เมธ-

ใบพด
พระพรหมโมลทมยนตพระพรหมโมลก!ตต!เมธ-

D 2454
D 2455
D 2456
D 2457
D 2458
D 2459

เจ#าชยน#อย
กรรมท-ปน- เล/ม 1 (จ8านวน 2 แผ/น)
เว-ยงกมกาม
กรรมท-ปน- เล/ม 2 (จ8านวน 2 แผ/น)
ช-ว!ตจะเปนอย/างไร ใจน9นแหละ
ก8าหนด
ปรชญาการเมอง หน/วยท-9 1-7
น-9แหละความรก
190 เมน@ช@สขภาพ
น!ทานธรรม น8าทางรวย
ดาวหลงฟ#า
ซ87ารอยฆ/า

D 2461
D 2462

รศ.ดร.เสร- พงศ'พ!ศ และคณะ
ชลาลย
กองโภชนาการ กรมอนามย
ช.ธรรมรกษ'
Hilary Norman / น!ดา
แมร-9 ฮ!กก!นส' คลาร'ก / สดจ!ต
ภ!ญโญย!9ง
น!ทานนานาชาต! ฉบบสร#างคณธรรม เรองจร@ญ รจ!กร
และทศนคต!ท-9ดเพ-ยงใจท-9ผ@กพน
ก!9งฉตร
ปราสาทเขาพนมร#ง
รศ.ดร.ม.ร.ว. สร!ยวฒ! สขสวสด! C

D 2463
D 2464
D 2465
D 2466
D 2467
D 2468
D 2469

เบ!กบานด#วยเซน
ฟ#าสางท-9กลางดง
จ!ตว!ทยาการศbกษา
เท-9ยวไปในไทยกว#าง
หวใจช!ดซ#าย
แม/หญ!ง (จ8านวน 2 แผ/น)
รวยได#ไม/ต#องโกง

D 2470

พาราไซต' อ-ฟ สายพนธ'สงหาร

D 2471
D 2472
D 2473
D 2474
D 2475
D 2476

กองพนป-ศาจ
จากหวไหล/ไปถbงเบ7องบน
ธรรมะบนดาล
The life of Buddha พระพทธเจ#า
ร!เวอร'บอย
ค@/ซ-7ต/างสายพนธ' : เพ9อนรกหมากบ
แมว
น!ราศกระปjอหลอ

D 2460

D 2477

รศ.ดร.เสร- พงศ'พศ! และคณะ
ชลาลย
กองโภชนาการ กรมอนามย
ช.ธรรมรกษ'
Hilary Norman / น!ดา
แมร-9 ฮ!กก!นส' คลาร'ก / สดจ!ต
ภ!ญโญย!9ง
เรองจร@ญ รจ!กร

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
1 ช.ม. 55 นาท29 ช.ม.07 นาท12 ช.ม.07 นาท23 ช.ม.19 นาท1 ช.ม.41 นาท19 ช.ม.52 นาท7 ช.ม. 06 นาท51 นาท2 ช.ม. 30 นาท19 ช.ม.33 นาท9 ช.ม. 31 นาท2 ช.ม. 14 นาท-

ก!9งฉตร
22 ชม. 06 นาทรศ.ดร.ม.ร.ว. สร!ยวฒ! สขสวสด! C 6 ช.ม. 56 นาท-

คณาจารย'ซ!งหว!น
คณาจารย'ซ!งหว!น
เช!ญอกษร
เช!ญอกษร
ศ.ดร.สดใจ เหล/าสนทร
ศ.ดร.สดใจ เหล/าสนทร
ปองพล อด!เรกสาร
ปองพล อด!เรกสาร
อปถมภ' กองแก#ว
อปถมภ' กองแก#ว
วราภา
วราภา
จอน เอม.ฮนต'สแมน / ภทรพงศ' จอน เอม.ฮนต'สแมน / ภทร
พงศ'สวสด! C
พงศ' พงศ'สวสด! C
เซนะ ฮ!เดอาก!/ น87าท!พย'-อษฏา เซนะ ฮ!เดอาก!/ น87าท!พย'-อษฏา
เมธเศรษฐ
เมธเศรษฐ
สยมภ@ ทศพล
สยมภ@ ทศพล
สภทราพร ตนอธ!คม
สภทราพร ตนอธ!คม
ว.วช!รเมธว.วช!รเมธดร.วลลภา พ!มพ'ทอง
ดร.วลลภา พ!มพ'ทอง
ท!ม บาวเลอร' / นารดา
ท!ม บาวเลอร' / นารดา
ซาแมนต#า รอบบ'
ซาแมนต#า รอบบ'

3 ช.ม. 02 นาท3 ช.ม. 20 นาท4 ช.ม. 36 นาท2 ช.ม. 29 นาท5 ช.ม. 03 นาท16 ช.ม.18 นาท3 ช.ม. 59 นาท-

เช!ญอกษร

3 ช.ม 39 นาท-

เช!ญอกษร
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11 ช.ม.56 นาท8 ช.ม 36 นาท4 ช.ม.37 นาท4 ช.ม.46 นาท1 ช.ม. 07 นาท5 ช.ม.58 นาท2 ช.ม.02 นาท-
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ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

D 2478

ซ!ต#า ลอว' / ร8าพรรณ รก
ซ!ต#า ลอว' / ร8าพรรณ รก
ศร-อกษร
ศร-อกษร
เอล!เนอร' ฟาร'เจ!น / ปาจารเอล!เนอร' ฟาร'เจ!น / ปาจาร2 ช.ม 05 นาทอน โดฮยอน / ชต!นนท' เอก อน โดฮยอน / ชต!นนท' เอก 2 ช.ม. 06 นาทอกฤษฏ'กล
อกฤษฏ'กล
ศ.ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C ศ.ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C 2 ช.ม. 42 นาท-

D 2479
D 2480

โรงรบจ8าน8าหมายเลข 8 ตอนทาส
กหลาบ
น!ทานข#างตะกร#า
แซลมอนสอนคน

D 2481

เร9องเล/า เขย/าค!ด

D 2482
D 2483
D 2484
D 2485
D 2486

ฉลาดค!ดช-ว!ตเปนสข
พ/อสอนให#ล@กเอาตวรอด
นางท!พย'
กว/าจะเปนนายพล
ว!ธ-ค!ดให#ช-ว!ตเปนสข

ผผลต / ผอาน

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
8 ช.ม 02 นาท-

ทะเบยน ชอเรอง

ส. ช!โนรส
อ.ยงยทธ ข8าคง
แก#วเก#า
พล.อ.บญชร ชวาลศ!ลป'
ศ.ดร.นายแพทย'ว!ทยา นาค
วชระ
วาสนา นาน/วม

3 ช.ม. 27 นาท7 ช.ม. 31 นาท19 ช.ม 05 นาท14 ช.ม. 54 นาท3 ช.ม 54 นาท-

ศ.ดร.นายแพทย'ว!ทยา นาค
วชระ
สว/าง คงยก
น!เวศน' กนไทยราษฏร'
วาสนา นาน/วม

4 ช.ม. 42 นาท-

D 2489
D 2490
D 2491

ส. ช!โนรส
อ.ยงยทธ ข8าคง
แก#วเก#า
พล.อ.บญชร ชวาลศ!ลป'
ศ.ดร.นายแพทย'ว!ทยา นาค
วชระ
ลบ ลวง พราง เล/ม 2 : ซ/อนร@ปปฏ!วต! วาสนา นาน/วม
หกเหล-9ยมโหด
โอโซนความสข
ศ.ดร.นายแพทย'ว!ทยา นาค
วชระ
บ#านท/งท-9รก
สว/าง คงยก
แด/คนดน!เวศน' กนไทยราษฏร'
ลบ ลวง พราง : ปฏ!วต!ปราสาททราย วาสนา นาน/วม

D 2492
D 2493
D 2494

จฬาตร-ค@ณ
พระจนทร'น!รนดร
ปญญาญาณแห/งการอภย
ความรนแรงในครอบครว
เมองเลกท-9เปล-9ยนโลก
เร9องส7นคดสรร ชด 2
ซอย 3 สยามสแควร'
กลางทะเลลbก
เดกชายผ@#ไม/ร@#ท-9มาของตนเอง
เดกชายกบใบโพธ! C
เจ#าหญ!งคาราเต# ตอน ถล/มกองทพ
ซ@โม/
อลวนบนหลงคา
เจ#าหญ!งคาราเต#

พนมเท-ยน
เทมส'
ทะไลลามะ และว!กเตอร' ชาน /
สายพ!ณ กลกนกวรรณ
ศ.นายแพทย'รณชย คงสกนธ'
สภาพ ค-รตนา
ว!ทยากร เช-ยงก@ล
กนกวล- พจนปกรณ'
ประชาคม ลนาชย
ณ!ชา พ-ชวณ!ชย'
ว!จ!ตร อภ!ชาต!เกร-ยงไกร
เจอเรม- สตรอง/ ฤด@ร#อน

4 ช.ม. 05 นาท12 ช.ม.12 นาท6 ช.ม. 47 นาท-

D 2495
D 2496
D 2497
D 2498
D 2499
D 2500
D 2501
D 2502

พนมเท-ยน
เทมส'
ทะไลลามะ และว!กเตอร' ชาน /
สายพ!ณ กลกนกวรรณ
ศ.นายแพทย'รณชย คงสกนธ'
สภาพ ค-รตนา
ว!ทยากร เช-ยงก@ล
กนกวล- พจนปกรณ'
ประชาคม ลนาชย
ณ!ชา พ-ชวณ!ชย'
ว!จ!ตร อภ!ชาต!เกร-ยงไกร
เจอเรม- สตรอง/ ฤด@ร#อน
ชมยภร แสงกระจ/าง
เจอเรม- สตรอง / ฤด@ร#อน

ชมยภร แสงกระจ/าง
เจอเรม- สตรอง / ฤด@ร#อน

5 ช.ม. 57 นาท1 ช.ม. 45 นาท-

D 2487
D 2488

D 2503
D 2504
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16 ช.ม. 12 นาท-

2 ช.ม. 08 นาท3 ช.ม. 11 นาท10 ช.ม.53 นาท-

10 ช.ม. 52 นาท1 ช.ม.55 นาท6 ช.ม. 35 นาท16 ช.ม.16 นาท8 ช.ม. 07 นาท2 ช.ม. 09 นาท56 นาท2 ช9วโมง
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ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 2505

เจอเรม- สตรอง / ฤด@ร#อน

เจอเรม- สตรอง / ฤด@ร#อน

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
1 ช.ม. 49 นาท-

ล@กปด
ปญญาวฒ!
ชมยภร แสงกระจ/าง
ชมยภร แสงกระจ/าง
เพลงดาบแม/น87าร#อยสาย
เขมชาต!
บวไร
การ'ต@น
ชต!ปญโญ
ชต!ปญโญ
ป@ปรง

1 ช.ม.56 นาท5 ช.ม. 38 นาท8 ช.ม. 02 นาท5 ช.ม. 20 นาท1 ช.ม. 59 นาท8 ช.ม.45 นาท2 ช.ม 01 นาท1 ช.ม. 47 นาท2 ช.ม. 51 นาท2 ช.ม. 25 นาท1 ช.ม. 58 นาท-

พนม นนทพฤกษ'
ชมยภร แสงกระจ/าง
ฤทธ!รงค'
เจอเรม- สตรอง / ฤด@ร#อน

5 ช.ม. 02 นาท2 ช.ม. 22 นาท2 ช.ม. 06 นาท-

ชมยภร แสงกระจ/าง
กร!9มกมล มหทธนว!ศลย'
พระไพศาล ว!สาโล
เจอเรม- สตรอง / ฤด@ร#อน

7 ช.ม. 58 นาท3 ช.ม. 38 นาท3 ช.ม. 59 นาท1 ช.ม 57 นาท-

พลตร- หลวงว!จ!ตรวาทการ
Giddens / โจอ-7 ตงฟาง
อาร!ตา
จกรภทร พงศ'ภทระ
พระนท ฮนห' / ส.ศ!วรกษ'
เปล7อง ณ นคร
รศ.พ!บ@ล ท-ปะปาล
ดร.กฤษณา ไกรส!นธ'
Helen Fielding / พลอย จร!ยะ
เวช
พ!ล!ปปา เกรกอร-9 / มณฑารตน'
ทรงเผ/า

50 ช.ม. 49 นาท6 ช.ม. 09 นาท18 ช.ม. 31 นาท3 ช.ม. 18 นาท8 ช.ม. 55 นาท5 ช.ม. 21 นาท17 ช.ม. 33 นาท5 ช.ม. 15 นาท7 ช.ม. 01 นาท-

D 2506
D 2507
D 2508
D 2509
D 2510
D 2511
D 2512
D 2513
D 2514
D 2515
D 2516
D 2517
D 2518
D 2519
D 2520
D 2521
D 2522
D 2523
D 2524
D 2525
D 2526
D 2527
D 2528
D 2529
D 2530
D 2531
D 2532
D 2533
D 2534

เจ#าหญ!งคาราเต# ตอน ผจญมงกรไฟ
และโจรใจโฉด
ช-ว!ตไม/ได#ม-ไว#ให#ยอมแพ#
ใต#ต#นห@กวาง
สวสด- ข#างถนน
คณป@/ แว/นตาโต
ภ@ม!ค#มใจ
9
ม!ตรภาพสองฝงโขง

ล@กปด
ปญญาวฒ!
ชมยภร แสงกระจ/าง
ชมยภร แสงกระจ/าง
เพลงดาบแม/น87าร#อยสาย
เขมชาต!
หบเขาแสนร@#
บวไร
ไม/ได#อ/อนแอ วนน-7แค/แพ#ทาง
การ'ต@น
ท8าใจเส-ยบ#าง แล#วทกอย/างจะด-ขb7น ชต!ปญโญ
น!ทานธรรมะ สอนศ!ลปะ การใช#ช-ว!ต ชต!ปญโญ
ถ#ามนเหน9อยเก!นไป กพาหวใจกลบ ป@ปรง
บ#าน
บองหลา
พนม นนทพฤกษ'
ส#มโอ น#าหม@ หน@แมว
ชมยภร แสงกระจ/าง
จะท#อไปไย เร!9มใหม/ ลองด@
ฤทธ!รงค'
เจ#าหญ!งคาราเต# ตอนปราบสตว'
เจอเรม- สตรอง / ฤด@ร#อน
ประหลาดก!นคน
พระอาท!ตย'คนแรม
ชมยภร แสงกระจ/าง
บ#านเลก สวนใหญ/ คณยายท-9รก
กร!9มกมล มหทธนว!ศลย'
ฉลาดท8าใจ
พระไพศาล ว!สาโล
เจ#าหญ!งคาราเต# ตอนกร!ฟฟ!น 2 ตว เจอเรม- สตรอง / ฤด@ร#อน
สดท#ายกบห-บสมบต!ล87าค/า
ห#วงรก เหวลbก (จ8านวน 3 แผ/น)
พลตร- หลวงว!จ!ตรวาทการ
ด#ายแดง รหสรกปาฏ!หาร!ย'
Giddens / โจอ-7 ตงฟาง
หม9นไมล'ไม/ไกลเก!นรก
อาร!ตา
หลกเมอง
จกรภทร พงศ'ภทระ
ส@/ช-ว!ตอนอดม
พระนท ฮนห' / ส.ศ!วรกษ'
สร#างก8าลงใจ
เปล7อง ณ นคร
การจดการเช!งกลยทธ'
รศ.พ!บ@ล ท-ปะปาล
เภสชกรย!ปซดร.กฤษณา ไกรส!นธ'
ไดอาร-9ของบร!คเจท โจนส'
Helen Fielding / พลอย จร!ยะ
เวช
สงครามรก อ8านาจ ราชบลลงก'
พ!ล!ปปา เกรกอร-9 / มณฑารตน'
ทรงเผ/า
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ทะเบยน ชอเรอง
D 2535
D 2536
D 2537

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
7 ช.ม. 24 นาท3 ช.ม. 19 นาท28 ช.ม.12 นาท-

D 2551

ปร!ศนาแห/งห!มพานต'
พ!ษณ ศภ
พ!ษณ ศภ
จร!ตเขมร
บญญจนทร' ม@ล
บญญจนทร' ม@ล
ด!น น87า และปj ย (หน/วย1-7) (จ8านวน 2 รศ.นท- ขล!บทอง และคณะ
รศ.นท- ขล!บทอง และคณะ
แผ/น)
วาทะดงตฤณ ฉบบชวนค!ด
ดงตฤณ
ดงตฤณ
1 ช.ม. 26 นาทด@จ!ตป-แรก
สนต!นนท' (หลวงพ/อปราโมทย' สนต!นนท' (หลวงพ/อปราโมทย' 1 ช.ม.59 นาทปาโมชโช)
ปาโมชโช)
เฉลย PA 422 : ปญหาในการบร!หาร ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
6 ช.ม.04 นาทรฐก!จ
ช-วประวต!บคคลส8าคญของโลก
ทกษ!ณา สวนานนท'
ทกษ!ณา สวนานนท'
12 ช.ม. 17 นาทใบไม#ก8ามอเด-ยว ร@#เท/าน-7กพอแล#ว
ศภวรรณ กร-น
ศภวรรณ กร-น
7 ช.ม. 42 นาทบญชรช-ว!ต
กระจ/าง แม#นญาต!
กระจ/าง แม#นญาต!
9 ช.ม. 19 นาทค@/กรรม (จ8านวน 2 แผ/น)
ทมยนตทมยนต21 ช.ม.08 นาทผ@#ถ@กร#องท-9 1
เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'
เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'
1 ช.ม. 20 นาทอาร'ท!ม!ส ฟาวล' และอาณาจกรท-9สาป โอเวน โคลเฟอร' / รชต ประชา โอเวน โคลเฟอร' / รชต ประชา 12 ช.ม.35 นาทส@ญ
เรองว!ทย'
เรองว!ทย'
คณคอแบรนด'
แคทเธอร-น คปต#า
แคทเธอร-น คปต#า
7 ช.ม.55 นาทผ/านพบไม/ผ@กพน
เสกสรรค' ประเสร!ฐกล
เสกสรรค' ประเสร!ฐกล
1 ช.ม. 27 นาทมหศจรรย'สมนไพรจ-น
หลกทรพย'จดการกองทนกส!กร หลกทรพย'จดการกองทนกส!กร 2 ช.ม. 22 นาทไทย
ไทย
ช-ว!ตวยเร-ยนของ เคท- คารร'
ซ@ซาน ค@ล!ดจ' / แก#วค8าท!พย' ไชย ซ@ซาน ค@ล!ดจ' / แก#วค8าท!พย' 5 ช.ม. 51 นาทไชย
ล@กอจฉร!ยะ : ปน7 ได#ด#วยมอคณ
ศ.ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C ศ.ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C 2 ช.ม. 53 นาท-

D 2552

การนวดไทยข7นพ7นฐาน (ฉบบพ!เศษ) ยงศกด! C ตนต!ป!ฏก

D 2553
D 2554
D 2555

100 วตต' : ว!ทยส9อสาร
เจาะความลบ จบไตjอะเมซอน
ค@/มอคร@หมอนวดไทย เล/ม 1

น!ตยสาร100 วตต'
น!ตยสาร100 วตต'
7 ช.ม. 19 นาทวฒน สทธ!ศ!ร!มงคล
วฒน สทธ!ศ!ร!มงคล
7 ช.ม. 10 นาทม@ลน!ธ!สาธารณสขกบการพฒนา ม@ลน!ธ!สาธารณสขกบการพฒนา 8 ช.ม. 40 นาท-

D 2556
D 2557
D 2558

ว!วาห'ในม/านหมอก
มนษย'ส9อสาร ศร-ภ@ม! ศขเนตร
ค@/มอการด8าเน!นโครงการส/งเสร!มการ
จดสวสด!การสงคม จงหวด
สมทรปราการ
รวมน!ทาน

ว!นตตา
ว!นตตา
สม!ตรา จนทร'เงา
สม!ตรา จนทร'เงา
ส8านกงานพฒนาสงคมและความ ส8านกงานพฒนาสงคมและ
ม9นคง ของมนษย'
ความม9นคง ของมนษย'

9 ช.ม. 53 นาท7 ช.ม 06 นาท5 ช.ม. 54 นาท-

ห#องสมดน!ทาน

1 ช.ม. 49 นาท-

D 2538
D 2539
D 2540
D 2541
D 2542
D 2543
D 2544
D 2545
D 2546
D 2547
D 2548
D 2549
D 2550

D 2559
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ยงศกด! C ตนต!ป!ฏก

ห#องสมดน!ทาน

2 ช.ม. 14 นาท-
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D 2560

หลกพ7นฐานการนวดไทย

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
ม@ลน!ธ!สาธารณสขกบการพฒนา ม@ลน!ธ!สาธารณสขกบการพฒนา 5 ช.ม. 16 นาท-

D 2561

ว!นน-9 เดอะพ@ห'

เอ.เอ. ม!ลห'/ แก#วค8าท!พย' ไชย เอ.เอ. ม!ลห'/ แก#วค8าท!พย' ไชย 3 ช.ม. 01 นาท-

D 2562

ร/างกายของเรา

ม@ลน!ธ!สาธารณสขกบการพฒนา ม@ลน!ธ!สาธารณสขกบการพฒนา 5 ช.ม. 01 นาท-

D 2563
D 2564

ช-วประวต!อาจ!นต' ปญจพรรค'
ค!นดะอ!จ!ยอดนกสบ ตอน 3 บทเพลง
ป-ศาจ
ปฏ!บต!การบกญ-9ปน/

แน/งน#อย ปญจพรรค'
โยโคม!โซะ เซช! / ชมนาค ศ-ต!
สาร
ดนย ว!ทยานทราชบณฑ!ตยสถาน

แน/งน#อย ปญจพรรค'
โยโคม!โซะ เซช! / ชมนาค ศ-ต!
สาร
ดนย ว!ทยานทราชบณฑ!ตยสถาน

บ!นหลา สนกาลาค-รกรมอาเซ-ยน กระทรวงการต/าง
ประเทศ
สหกรณ'เครด!ตย@เน-ย9 นแห/ง
ประเทศไทย

บ!นหลา สนกาลาค-ร2 ช.ม.53 นาทกรมอาเซ-ยน กระทรวงการต/าง 2 ช.ม.39 นาทประเทศ
สหกรณ'เครด!ตย@เน-9ยนแห/ง
3 ช.ม. 20 นาทประเทศไทย

ทะเบยน ชอเรอง

D 2565
D 2566

D 2567
D 2568
D 2569

D 2570
D 2571
D 2572
D 2573
D 2574
D 2575
D 2576

D 2577

D 2578

D 2579

พจนานกรมศพท'แพทย'และ
เภสชกรรมแผนไทย ฉบบ
ราชบณฑ!ตยสถาน
ด9มทะเลสาป อาบทะเลทราย
เอกสารประกอบการประชม อาเซ-ยน
ภาคประชาชน
ค@/มอประกอบการศbกษา โครงการ
ศbกษาด#วยตนเอง เร9อง คณะผ@#ตรวจ
สอบก!จการ
บนทbกน87าตาหนb9งล!ตร
เลอกค@/ ครองรก
เส-ยงสะท#อนจากความมด : The
Black Echo
ประด!คประดอย ตTกตาแขวน
น#องรก
ฑ@ตนรก (จ8านวน 3 แผ/น)
ค@/มอประกอบการศbกษา โครงการ
ศbกษาด#วยตนเอง เร9อง คณะ
กรรมการอ8านวยการ
ค@/มอประกอบการศbกษา โครงการ
ศbกษาด#วยตนเอง เร9อง คณะ
กรรมการด8าเน!นการ
ค@/มอประกอบการศbกษาโครงการ
ศbกษาด#วยตนเอง เร9อง คณะ
กรรมการเง!นก#
จนทร'ลบฟ#า

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

9 ช.ม. 50 นาท13 ช.ม.39 นาท3 ช.ม. 43 นาท4 ช.ม.39 นาท-

Aya Kito / เมธ!น- นชนาคา
Aya Kito / เมธ!น- นชนาคา
7 ช.ม. 28 นาทศ.ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C ศ.ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C 2 ช.ม. 26 นาทไมเค!ล คอนเนลล-9/ สเมธ เชาว'
ชต!
น!ตยสารประด!ดประดอย
เคาวน'เตส เดอ เวก@ร'
พนมเท-ยน
สหกรณ'เครด!ตย@เน-ย9 นแห/ง
ประเทศไทย

ไมเค!ล คอนเนลล-9/ สเมธ เชาว'
ชต!
น!ตยสารประด!ดประดอย
เคาวน'เตส เดอ เวก@ร'
พนมเท-ยน
สหกรณ'เครด!ตย@เน-9ยนแห/ง
ประเทศไทย

15 ช.ม. 40 นาท-

สหกรณ'เครด!ตย@เน-ย9 มแห/ง
ประเทศไทย

สหกรณ'เครด!ตย@เน-9ยมแห/ง
ประเทศไทย

4 ช.ม. 12 นาท-

สหกรณ'เครด!ตย@เน-ย9 มแห/ง
ประเทศไทย

สหกรณ'เครด!ตย@เน-9ยมแห/ง
ประเทศไทย

4 ช.ม. 22 นาท-

จอห'น สไตน'แบค / ธน@ แก#ว
โอภาส

จอห'น สไตน'แบค / ธน@ แก#ว
โอภาส

3 ช.ม.53 นาท-
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16 นาท5 ช.ม. 24 นาท63 ช.ม. 54 นาท3 ช.ม.56 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง
D 2580
D 2581
D 2582
D 2583
D 2584
D 2585
D 2586

D 2587
D 2588

D 2589
D 2590
D 2591
D 2592
D 2593
D 2594
D 2595
D 2596
D 2597
D 2598
D 2599
D 2600
D 2601
D 2602
D 2603
D 2604

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

สญญา : Promise Me

ผผลต / ผอาน

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
12 ช.ม.20 นาท-

ฮาร'ลาน โคเบน/ มณฑารตน'
ทรงเผ/า
ฮ!ลาร-9 ผจญเหล/าเจ#าตวร#าย
แคทล!น เลอเวอร!ช/ ธารระร!น
ล/า
ทมยนตค@/มอคนพ!การ
ส8านกส/งเสร!มและพ!ทกษ'คน
พ!การ
เส-ยงแห/งมชฌ!มยาม
สไบเมอง
ตะวนดวงใหม/ หวใจดวงเด!ม
อาร!ตา
โครงการฝbกอบรมหลกส@ตร กฏหมาย ปราโมทย' สรวมนาม
ท-9เก-9ยวข#อง กบการต!ดตามหน-7

ฮาร'ลาน โคเบน/ มณฑารตน'
ทรงเผ/า
แคทล!น เลอเวอร!ช/ ธารระร!น
ทมยนตส8านกส/งเสร!มและพ!ทกษ'คน
พ!การ
สไบเมอง
อาร!ตา
ปราโมทย' สรวมนาม

ให#ด#วยรก
คณะกรรมการกลางคร!สต'มาส
ต8านานนกส@#ค@/มงกร ตอน บร!ซ!งเกอร' คร!สโตเฟอร' เปาล!น/- อรทย
ดาบใหม/ค@/ใจเอรากอน เล/ม 3 (จ8านวน พนธพงศ'
2 แผ/น)
กว/าจะลงจากคาน
กรง ญ ฉตร
ปร!ศนาใต#บาดาล
ซสก! โตจ! / วราภรณ' พ!รณ
สวรรค'
บนไดพระจนทร'
ส. พ/มสวรรณ
คยทกเร9องกบสนธ! เล/ม 1 – 3
สนธ! ล!7มทองกล
สาระขน
จ8าลอง ฝง9 ชลจ!ตร
หยดโลกร#อน
เจตน' เจร!ญโท
ก!นอย/างไร ลดภาวะโลกร#อน
ฝา/ ยว!ชาการ ส8าน-กพ!มพ'ดอก
หญ#าว!ชาการ
คนน!สยดศ.ดร.นายแพทย'ว!ทยา นาค
วชระ
เร9องเล/าจากวนวาน
สถาน-ว!ทยสงฆทานธรรม
ถ@กและดว-ระ สร#อยจ8าปา
อารมณ'ด- จดเร!7มต#นเร9องด- ๆ ของช-ว!ต นายตวด-

คณะกรรมการกลางคร!สต'มาส 1 ช.ม. 43 นาทคร!สโตเฟอร' เปาล!น-/ อรทย 20 ช.ม.06 นาทพนธพงศ'
กรง ญ ฉตร
ซสก! โตจ! / วราภรณ' พ!รณ
สวรรค'
ส. พ/มสวรรณ
สนธ! ล!7มทองกล
9 ตร
จ8าลอง ฝงชลจ!
เจตน' เจร!ญโท
ฝา/ ยว!ชาการ ส8าน-กพ!มพ'ดอก
หญ#าว!ชาการ
ศ.ดร.นายแพทย'ว!ทยา นาค
วชระ
สถาน-ว!ทยสงฆทานธรรม
ว-ระ สร#อยจ8าปา
นายตวด-

12 ช.ม.05 นาท6 ช.ม.47 นาท-

พลงจ!ตเพ9อช-ว!ตท-9งดงาม
ตอบปญหาว!ชาใจ
น!ทานชาดก
ความร@#นอกกะลา เล/ม 1-4
เพนดรากอน ตอน นครสาบส@ญแห/ง
ฟาร' (เล/ม 2)

Joseph Murphy / ทศยทธ
ทนตแพทย'สม สจ-รา
อนญชะ
ภทราพร สงข'พวงทอง
ด-.เจ. แมคเฮล/ วชรว!ชญ'

7 ช.ม.47 นาท4 ช.ม. 49 นาท2 ช.ม.34 นาท8 ช.ม. 34 นาท11 ช.ม.55 นาท-

Joseph Murphy / ทศยทธ
ทนตแพทย'สม สจ-รา
อนญชะ
ภทราพร สงข'พวงทอง
ด-.เจ. แมคเฮล/ วชรว!ชญ'
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1 ช.ม. 45 นาท7 ช.ม. 50 นาท4 ช.ม. 42 นาท2 ช.ม. 39 นาท18 ช.ม. 56 นาท3 ช.ม. 51 นาท-

1 ช.ม.20 นาท9 ช.ม 44 นาท2 ช.ม. 50 นาท5 ช.ม.52 นาท52 นาท2 ช.ม. 08 นาท3 ช.ม 53 นาท1 ช.ม.57 นาท1 ช.ม.
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
6 ช.ม.26 นาท-

ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 2605

แมคโครไบโอต!กส' : การก!นอาหาร
และใช#ช-ว!ตกบธรรมชาต!
Tuesdays with Morrie
เส#นทางแห/งความหมาย

ส!ทรา พรรณสมบ@รณ'

ส!ทรา พรรณสมบ@รณ'

SKF Company
ทร!นา เพาลส/ ป!ยะลกษณ' ภมร
ส!งห'
อย@/ 100 ป- ด#วย 100 ว!ธ-รกษาสขภาพ โรเจอร' เฮนเดอร'สน/ ปร-ยาธร
พ!ทกษ'วรรตน'
จลาจลทางปญญา
เสกสรรค' ประเสร!ฐกล
วน!ดา
วรรณส!ร!
หน#ากากมหศจรรย'แห/งใจ
กลอเร-ย แฮตร!ก / ฤด@ร#อน
เป!ดข#อม@ล จานบ!นและมนษย'ต/างดาว บรรยง บญฤทธ! C

SKF Company
4 ช.ม.30 นาททร!นา เพาลส/ ป!ยะลกษณ' ภมร 42 นาทส!งห'
โรเจอร' เฮนเดอร'สน/ ปร-ยาธร 7 ช.ม.30 นาทพ!ทกษ'วรรตน'
เสกสรรค' ประเสร!ฐกล
7 ช.ม.10 นาทวรรณส!ร!
17 ช.ม.01 นาทกลอเร-ย แฮตร!ก / ฤด@ร#อน
3 ช.ม.52 นาทบรรยง บญฤทธ! C
6 ช.ม. 55 นาท-

ถกแขมร' แลเขมร
ส!9งม-ช-ว!ตท-9เร-ยกว/าคน
ใบไม#ในก8ามอ
พระเจ#าส!บชาต! และพระพทธเจ#า
(จ8านวน 2 แผ/น)
มองCEOโลกตะวนออก ฉบบราย
อย/างไรให#ย9งยน
ด@หมอไพ/ย!ปซ78 ใบไพ/ย!ปซ- ภาคพ!สดาร
จร!ต 6 : ศาสตร'ในการอ/านใจคน

ร/งมณ- เมฆโสภณ
ว!นทร' เล-ยววาร!ณ
วศ!น อ!นทสระ
มาลย (จฑารตน')

ร/งมณ- เมฆโสภณ
ว!นทร' เล-ยววาร!ณ
วศ!น อ!นทสระ
มาลย (จฑารตน')

7 ช.ม. 16 นาท13 ช.ม.43 นาท1 ช.ม.02 นาท25 ช.ม.03 นาท-

ก/อศกด! C ไชยรศม-ศกด! C

ก/อศกด! C ไชยรศม-ศกด! C

4 ช.ม. 40 นาท-

ขนทอง อสน- ณ อยธยา
ขนทอง อสน- ณ อยธยา
อนสร จนทพนธ' และบญชย
โกศลธนากล
นอสตราดามส
ศ.เจร!ญ วรรธนะส!น
โบว'ล!9ง
ฝา/ ยว!ชาการ บร!ษท สกายบTคส'
จ8ากด
ผ@#พ!ช!ตดาราจกร เล/ม 1-6 (จ8านวน 3 หวงอ-7 / น.นพรตน'
แผ/น)
ประพาสราชสถาน
สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ
สยามบรมราชกมาร50 ความค!ดเปล-9ยนช-ว!ตให#ด-กว/าเด!ม อ#อม ประนอม

ขนทอง อสน- ณ อยธยา
ขนทอง อสน- ณ อยธยา
อนสร จนทพนธ' และบญชย
โกศลธนากล
ศ.เจร!ญ วรรธนะส!น
ฝา/ ยว!ชาการ บร!ษท สกายบTคส'
จ8ากด
หวงอ-7 / น.นพรตน'

4 ช.ม. 46 นาท7 ช.ม. 38 นาท5 ช.ม. 15 นาท-

ชมนมสหกรณ'เครด!ตย@เน-9ยน
แห/งประเทศไทย

ชมนมสหกรณ'เครด!ตย@เน-9ยน
แห/งประเทศไทย

D 2627

ค@/มอประกอบการศbกษา โครงการ
ศbกษาด#วยตนเอง เร9อง คณะ
กรรมการศbกษา
น!ทานแห/งขนเขา

D 2628

My life as a Coach

Sigve

D 2606
D 2607
D 2608
D 2609
D 2610
D 2611
D 2612
D 2613
D 2614
D 2515
D 2516
D 2517
D 2618
D 2619
D 2620
D 2621
D 2622
D 2623
D 2624
D 2625
D 2626

7 ช.ม. 39 นาท2 ช.ม. 39 นาท-

สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ 6 ช.ม. 11 นาทสยามบรมราชกมารอ#อม ประนอม
4 ช.ม. 48 นาท4 ช.ม. 14 นาท-

รดยาร'ด ค!ปล!ง / กว!น ป!9นไผท รดยาร'ด ค!ปล!ง / กว!น ป!9นไผท 11 ช.ม. 53 นาทSigve
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
ภยต/อศาสนาอ!สลาม
ประส!ทธ! C ไชยทองพนธ'
ประส!ทธ! C ไชยทองพนธ'
7 ช.ม. 19 นาทเล-7ยงล@กวยเปร-7ยวไม/ให#เล-7ยวตกขอบ ศ.ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C ศ.ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C 6 ช.ม. 55 นาทและเร9องสนก กระตกค!ด
พรมแดน (จ8านวน 2 แผ/น)
วส!ษฐ เดชกญชร
วส!ษฐ เดชกญชร
100 เร9องส7นซ/อนเง9อนสยองขวญ : นพดล เวชสวสด! C
นพดล เวชสวสด! C
4 ช.ม. 14 นาทคด-ฆาตกรรมชายเจ#าเสน/ห'
The Ticket : ต-ตtวด@ตวตน
อนนตกาล
อนนตกาล
2 ช.ม. 21 นาทค#งน87าค#าง
ประภสสร เสว!กล
ประภสสร เสว!กล
3 ช.ม. 02 นาทร#อยล@กปด สวยใสสไตล'คณ
คณ!ตสร ก#อนรมย'
คณ!ตสร ก#อนรมย'
50 นาทThe Miracle in my life : มหศจรรย' ล!เด-ย ล!ป!สนทร
ล!เด-ย ล!ป!สนทร
4 ช.ม. 32 นาทแห/งรกของพระเจ#าในช-ว!ตฉน

ทะเบยน ชอเรอง
D 2629
D 2630
D 2631
D 2632
D 2633
D 2634
D 2635
D 2636

D 2637
D 2638
D 2639
D 2640
D 2641
D 2642
D 2643
D 2644
D 2645
D 2646
D 2647
D 2648

D 2649
D 2650
D 2651
D 2652
D 2653
D 2654

ดอกไม#เอเซ-ย
เพล!งแค#นตะวนออกกลาง : บ/อเก!ด
ก/อการร#าย
มหาสบ!นค8าฉนท'
รอยเท#าป-ศาจ

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

นสมล
สขน!ตย'

นสมล
สขน!ตย'

3 ช.ม. 47 นาท2 ช.ม. 01 นาท-

พระธรรมโมลE.E. Richardson / อาคม ร/วม
พรภาณ
รศ.สขม นวลสกล
นนทร- นท-นนท'
ชล-รตน' งามชาลวนรว- ร/งแสง
วรยทธ พ!ชยศรทต

1 ช.ม. 55 นาท5 ช.ม. 55 นาท-

วน!ษา เรซ
พทธทาสภ!กข
ชมรมกลยาณธรรม

4 ช.ม. 04 นาท59 นาท5 ช.ม 26 นาท-

อ!งคศกย'

10 ช.ม.31 นาท-

ภ@เตศวร
พนม นนทพฤกษ'
วาวแพร
ว.วช!รเมธดร. ธ-ระ อาชวเมธ-

7 ช.ม. 37 นาท4 ช.ม. 04 นาท2 ช.ม. 24 นาท12 ช.ม. 50 นาท7 ช.ม. 51 นาท-

พระธรรมโมลE.E. Richardson / อาคม ร/วม
พรภาณ
หวหน#างานต#องม-ดรศ.สขม นวลสกล
เร9องเล/าจากหลมศพ
นนทร- นท-นนท'
สะพายเป#ไปพม/า
ชล-รตน' งามชาลอ!หร/านในรอยจ8า
วนรว- ร/งแสง
ความจร!งแท#อย@/แค/ปลายจม@ก : 33 ว!ธ- วรยทธ พ!ชยศรทต
หน-นรก
อจฉร!ยะสร#างสข
วน!ษา เรซ
การท8างานเพ9องาน
พทธทาสภ!กข
การบรรยายธรรม คร7งท-9 14 :
ชมรมกลยาณธรรม
ประวต!ศาสตร'แห/งจ!ตว!ญญาณ วนท-9
12 กรกฏาคม 2552 ณ. ชมรมกลยาล
ธรรม
ดาวด!น ปาฏ!หาร!ย'แห/งรก ล!ข!ตแห/ง อ!งคศกย'
หวใจ
ธรรมะ 5 นาท- : หลกแท#แห/งธรรมะ ภ@เตศวร
บองหลา
พนม นนทพฤกษ'
ดอกไม#และสายฝน
วาวแพร
ผ/าตดความเคร-ยด
ว.วช!รเมธปรชญาจ!ตว!ทยา
ดร. ธ-ระ อาชวเมธPage 110

3 ช.ม. 40 นาท4 ช.ม. 04 นาท6 ช.ม. 06 นาท4 ช.ม. 41 นาท6 ช.ม. 08 นาท-
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
กหลาบประดบดวงใจ
ต!ช นท ฮนห' / รสนา โตส!ตระ ต!ช นท ฮนห' / รสนา โตส!ตระ 46 นาทก@ล
ก@ล
พระมหากษตร!ย'ยอดนกพฒนา
สถาบนบรรลอธรรม
สถาบนบรรลอธรรม
7 ช.ม. 22 นาทแก#วรดเกล#า
ดวงตะวน
ดวงตะวน
14 ช.ม.20 นาทมกมงกร
ส!ร!นทร' พธโนทย/ บญรตน' อภ! ส!ร!นทร' พธโนทย/ บญรตน' อภ! 14 ช.ม. 52 นาทชาต!ไตรสรณ'
ชาต!ไตรสรณ'
Post Modern : ชะตากรรมโพสต'โม ไชยนต' ไชยพร
ไชยนต' ไชยพร
9 ช.ม.20 นาทเด!ร'นในอ#งมอ นกปรชญาการเมอง
โบราณ
อ8านาจ : กฏทอง 48 ประการของการ โรเบ!ร'ต กร-น และจ@สต' เอล'ฟ โรเบ!ร'ต กร-น และจ@สต' เอล'ฟ 6 ช.ม.04 นาทสร#างอ8านาจท-9คณ ไม/อาจปฏ!เสธ
เฟอร' / วรรณพร ไกรเล!ศ
เฟอร' / วรรณพร ไกรเล!ศ

ทะเบยน ชอเรอง
D 2655
D 2656
D 2657
D 2658
D 2659

D 2660

D 2661

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

Sarah Cohen-Sacall / งาม
พรรณ เวชชาช-วะ
โก#วเล#ง / ก!ตต!พ!รณ

1 ช.ม. 17 นาท-

ฟร!ตจTอฟ ดาปร#า/ พระ
ประชา,พระไพศาล ว!สาโล
วายจ!ง. เจ เยาเปา.วอง

11 ช.ม.48 นาท-

D 2665

Sarah Cohen-Sacall / งาม
พรรณ เวชชาช-วะ
ยทธจกรพยคฆ'ขาวค8ารน (จ8านวน 2 โก#วเล#ง / ก!ตต!พ!รณ
แผ/น)
จดเปล-9ยนแห/งศตวรรษ เล/ม 2
ฟร!ตจTอฟ ดาปร#า/ พระ
ประชา,พระไพศาล ว!สาโล
ต8าราเร-ยนพ@ดภาษาจ-นกลาง แต#จ!tว วายจ!ง. เจ เยาเปา.วอง
องกฤษ
ประมวลธรรมเทศนา (จ8านวน 2 แผ/น) หลวงพ/อปราโมทย' ปาโมชโช

D 2666

การผจญภยของพ!นอกค!โอ
ตราบส!7นฟ#าส!7นด!น จbงส!7นเธอ
บ#านเก!ดและเพ9อนเก/า
ลบมากท-9สด 101 ความลบด- ๆ
ลอกเปลอก เลอกแก/น
จ!ตร ภ@ม!ศกด! C คนยงคงยนเด/นโดย
ท#าทาย
กลลวง : DROP SHOT

คาร'โล คอลโลด- / แก#วค8าท!พย'
ไชย
ประภสสร เสว!กล
วาณ!ช จรงก!จอนนนต'
ศ!ร!วรรณ ช#างพลาย
นายแพทย'เทอดศกด! C เดชคง
ว-ระศกด! C จนทร'ส/งแสง

4 ช.ม. 46 นาท-

D 2667
D 2668
D 2669
D 2670
D 2671

คาร'โล คอลโลด- / แก#วค8าท!พย'
ไชย
ประภสสร เสว!กล
วาณ!ช จรงก!จอนนนต'
ศ!ร!วรรณ ช#างพลาย
นายแพทย'เทอดศกด! C เดชคง
ว-ระศกด! C จนทร'ส/งแสง
ฮาร'ลาน โคเบน / อร!ณ- เมธ
เศรษฐ
ดร.ปTอบ
ณฐวฒ! สทธ!สงคราม

ฮาร'ลาน โคเบน / อร!ณ- เมธ
เศรษฐ
ดร.ปTอบ
ณฐวฒ! สทธ!สงคราม

10 ช.ม. 13 นาท-

ดร.กฤษต!กา คงสมพงษ'

ดร.กฤษต!กา คงสมพงษ'

5 ช.ม. 47 นาท-

D 2662
D 2663
D 2664

D 2672
D 2673
D 2674

ฆาตกรรมตTกตา

ผผลต / ผอาน

5 ช.ม.45 นาท-

หลวงพ/อปราโมทย' ปาโมชโช 26 ช.ม. 37 นาท-

12 ช.ม. 42 นาท9 ช.ม.29 นาท4 ช.ม. 37 นาท3 ช.ม. 29 นาท3 ช.ม.21 นาท-

D 2675

เดอะไวท'โรด ภาค 1
13 ช.ม. 30 นาทพระลอค8ากลอน : กบช-ว!ตและงาน
13 ช.ม. 59 นาทวรรณกรรม
ห#าสหายผจญภย ตอน แผนลกพาตว Enid Biyton / ฉนทนา ไชยช!ด Enid Biyton / ฉนทนา ไชยช!ด 4 ช.ม. 21 นาท-

D 2676

เต!มพลงผ@#หญ!ง ซ!9งข#ามสหสวรรษ
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
ร@#รกษ'แผ/นด!น
พนเอก หลกแก#ว อมโรสถ
พนเอก หลกแก#ว อมโรสถ
8 ช.ม. 39 นาทว!ถ-ของธรก!จขนาดเลก
นร!นทร' โอฬารก!จอนนต'
นร!นทร' โอฬารก!จอนนต'
3 ช.ม. 15 นาทรวบรวมบทสนทนาธรรมแนวด@จ!ต หมอณฏฐ' ศร-วช!รวฒน'
หมอณฏฐ' ศร-วช!รวฒน'
1 ช.ม. 20 นาทเพลงรกในสายลมหนาว
ค!มอนย-, ยนอนกวง / ร8าพรรณ ค!มอนย-, ยนอนกวง / ร8าพรรณ 14 ช.ม. 57 นาทรกศร-อกษร
รกศร-อกษร
ไม/อ#วนชวร'อย/าม9วน!9ม, ความร@อ# นามย ถอศ-ล ด!ฐวฒน'โยธ!น
ถอศ-ล ด!ฐวฒน'โยธ!น
9 ช.ม. 13 นาทส8าหรบผ@#ส@งอาย, น!ตยสารหมอชาว
บ#าน,ค@/มอลดความอ#วน, เวลาช-ว!ต

ทะเบยน ชอเรอง
D 2677
D 2678
D 2679
D 2680
D 2681

D 2682
D 2683

D 2684
D 2685
D 2686
D 2687
D 2688
D 2689
D 2690
D 2691
D 2692
D 2693
D 2694
D 2695
D 2696
D 2697
D 2698
D 2699

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

ค!ดแล#วอ/นใจ อ/านแล#วอ/นจง, ต8ารา
พ!ชยสงคราม, ความสขของกะท!
ฉนม-ความสข, บนได 8 ข7นส@/ความ
ส8าเรจ, พ/อสอนล@ก, ก#าวข#ามความล#ม
เหลว, เขมท!ศหวใจ, กล#าท-9จะก#าว,
ก8าลงใจเพ9อช-ว!ตท-9ง/ายและงาม, โลก
กลมด#วยรอยย!7ม
จดหมายลบไปเ/ หอ
คณแม/จ8าแลง
ร8าลbกถbงความด-ของหลวงพ/อในอด-ต

งามพรรณ เวชชาช-วะ และณาช! งามพรรณ เวชชาช-วะ และณาช! 5 ช.ม.

ห#าสหายผจญภย ตอน เกาะมหา
สมบต! (ตอนท-9 1)
ห#าสหายผจญภย ตอน ผจญภยใน
เส#นทางลบ (ตอนท-9 2)
เม9อปลาจะก!นดาว 8
อย/าหลดว/าฆ/า
รกลวงตาย
อจฉร!ยะตาราง 9 ช/อง พฒนากาย
พฒนาสมอง
รกของอล!ซาเบท 1
หมายเหตร/วมสมย
ป!ตมาต
ไผ/แดง
เร9องเล/าเขย/าขวญ : The Shock
บนทbกกว- : ข#างคลองคนนายาว
(กระบวนท-9 1-10)
เดอะไวท'โรด ภาค 1 เล/ม 2

Enid Biyton / ฉนทนา ไชยช!ต Enid Biyton / ฉนทนา ไชยช!ต 3 ช.ม. 41 นาท-

ต#นกล#า นยนา

ต#นกล#า นยนา

20 ช.ม.

ล!ซ/า ซ- / ว!ภาดา ก!ตต!โกว!ท
ส-ชาต!
สมศกด! C สบสงวน

ล!ซ/า ซ- / ว!ภาดา ก!ตต!โกว!ท
ส-ชาต!
สมศกด! C สบสงวน

13 ช.ม.20 นาท8 ช.ม. 55 นาท5 ช.ม. 26 นาท-

Enid Biyton / ฉนทนา ไชยช!ต Enid Biyton / ฉนทนา ไชยช!ต 3 ช.ม. 56 นาทเยนจ!ตร' สถ!รมงคลสข
Keigo higashino / ม!นาม!
ฮ!งาช!โนะ เดโงะ
รศ เจร!ญ กระบวนรตน'

เยนจ!ตร' สถ!รมงคลสข
Keigo higashino / ม!นาม!
ฮ!งาช!โนะ เดโงะ
รศ เจร!ญ กระบวนรตน'

7 ช.ม. 35 นาท6 ช.ม. 58 นาท9 ช.ม. 27 นาท45 นาท-

แปลโดย น!ดา
ไพบ@ลย' วงษ'เทศ
ว. ณ เมองลง
ม.ร.ว.คbกฤทธ! C ปราโมช
รายการ The Shock
เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'

แปลโดย น!ดา
ไพบ@ลย' วงษ'เทศ
ว. ณ เมองลง
ม.ร.ว.คbกฤทธ! C ปราโมช
รายการ The Shock
เนาวรตน' พงษ'ไพบ@ลย'

17 ช.ม. 07 นาท2 ช.ม. 48 นาท5 ช.ม. 07 นาท7 ช.ม. 25 นาท11 ช.ม 12 นาท16 ช.ม 02 นาท-

ดร.ปTอป

ดร.ปTอป

11 ช.ม 38 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 2700

ประชาคม ลนาชย

ประชาคม ลนาชย

D 2701
D 2702
D 2703
D 2704
D 2705
D 2706
D 2707
D 2708
D 2709
D 2710
D 2711
D 2712
D 2713
D 2714
D 2715
D 2716
D 2717
D 2718
D 2719
D 2720
D 2721
D 2722
D 2723
D 2724

ก#อนด!น ก#อนห!น มวลเมฆ และ
ดวงดาว
กรรมพนธ'ฟอร'เซล

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
1 ช.ม. 59 นาท-

นายแพทยประเสร!ฐ ผล!ตผลการ นายแพทยประเสร!ฐ ผล!ตผล
พ!มพ'
การพ!มพ'
หลกกรรมและการเว-ยนว/ายตายเก!ด อ.วศ!น อ!นทสระ
อ.วศ!น อ!นทสระ
พลงใจ พลงช-ว!ต
จอห'น ซ- แมกซ'เวลส' / ก8าธร จอห'น ซ- แมกซ'เวลส' / ก8าธร
เก/งสกล
เก/งสกล
โทรศพท'มอถอ
TATSUYA YOSHIMURA/
TATSUYA YOSHIMURA/
รตน'จ!ต ทองเปรม
รตน'จ!ต ทองเปรม
Little Babies
น!ตยสาร Little Babies/ ว!ไล น!ตยสาร Little Babies/ ว!ไล
ลกษณ' จนทร'ศรลกษณ' จนทร'ศรModern Mom
Audrey
Audrey
มาลยสองชาย
อาร!ตา
อาร!ตา
สงคมว!ทยาเมอง : SO 267 (จ8านวน รศ. ปฐม ทรพย'เจร!ญ
รศ. ปฐม ทรพย'เจร!ญ
2 แผ/น)
บญช-ยาจากสมนไพร พ.ศ. 2549
คณะกรรมการแห/งชาต!ด#านยา คณะกรรมการแห/งชาต!ด#านยา

2 ช.ม. 10 นาท-

จดหมายจากยมฑ@ต เก!ด แก/ เจบ
ตาย
ธมมานธมมปฏ!ปตต!
มาเฟ-ยท-9รก
ดาบจอมทม!ฬ
ฟากฟ#าสาละว!น
เพลงสงหาร
TALK OF THE SHOCK VOL.4
ตอน ดาราพาสยอง
โชคด- และว!ธ-สร#างบญบารมรกน-7เพ9อเธอ
ภยโลก 2009 : ภยคกคามความ
ม9นคงสหรฐอเมร!กา
เส-ยดายคนตายไม/ได#อ/าน เล/ม 2 :
มหาสต!ปจฐานส@ตร
ถ#าร@#ก@ท8าไปนานแล#ว
พลงใจ น!วเคล-ยร'
อยากเปนไกด' ไม/ไกลเก!นก#าว
บลลงก'เช-ยงร#ง

4 ช.ม. 32 นาท1 ช.ม. 40 นาท6 ช.ม. 07 นาท3 ช.ม. 11 นาท1 ช.ม. 21 นาท12 ช.ม 47 นาท33 ช.ม.28 นาท8 ช.ม.26 นาท-

คณะศ!ษย'วดถ#าผาผb7ง

คณะศ!ษย'วดถ#าผาผb7ง

1 ช.ม. 23 นาท-

วช!รนท- วงศ'ศ!ร!อ8านวย
หน@ผกบ#ง
ฉ!งฮ7ง / ว. ณ เมองลง
พลตร- หลวงว!จ!ตรวาทการ
ล-โอ ตอลสตอย / ดลส!ทธ! C บาง
คมบาง
กพล ทองพลบ

วช!รนท- วงศ'ศ!ร!อ8านวย
หน@ผกบ#ง
ฉ!งฮ7ง / ว. ณ เมองลง
พลตร- หลวงว!จ!ตรวาทการ
ล-โอ ตอลสตอย / ดลส!ทธ! C บาง
คมบาง
กพล ทองพลบ

6 ช.ม. 09 นาท12 ช.ม.23 นาท10 ช.ม. 09 นาท9 ช.ม. 48 นาท3 ช.ม 54 นาท3 ช.ม. 05 นาท-

พระอาจารย'ม!ตซ@โอะ คเวสโก พระอาจารย'ม!ตซ@โอะ คเวสโก 2 ช.ม. 32 นาทอาร!ตา
อาร!ตา
3 ช.ม 56 นาทขนทอง ลอเสร-วาน!ช
ขนทอง ลอเสร-วาน!ช
3 ช.ม. 36 นาทดงตฤณ

ดงตฤณ

6 ช.ม. 03 นาท-

ณฐ พบธรรม
เทพรตน' สงเคราะห'
ภราดร ว!มลมาลย'
พลตร- หลวงว!จ!ตรวาทการ

ณฐ พบธรรม
เทพรตน' สงเคราะห'
ภราดร ว!มลมาลย'
พลตร- หลวงว!จ!ตรวาทการ

11 ช.ม 33 นาท2 ช.ม. 28 นาท5 ช.ม. 02 นาท8 ช.ม. 27 นาท-
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
16 ช.ม. 41 นาท-

ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 2725

รศ.ดร. น!ตยา เพญศ!ร!นภา

รศ.ดร. น!ตยา เพญศ!ร!นภา

วราภา
ธรณ' ธ8ารงนาวาสวสด! C
ไมเค!ล เกทส' ก!ลล' / สมลกษณ'
สว/างโรจน'
โสภ- พรรณราย
ประกอบ บ8ารงผล
โสภณ ด/านศ!ร!กล
ป!ยะชาต! มงคลไชยส!ทธ! C
โสภ- พรรณราย
Leo Tolstoy / ส!ทธ!ชย แสง
กระจ/าง
ขนทอง อสน- ณ อยธยา

วราภา
ธรณ' ธ8ารงนาวาสวสด! C
ไมเค!ล เกทส' ก!ลล' / สมลกษณ'
สว/างโรจน'
โสภ- พรรณราย
ประกอบ บ8ารงผล
โสภณ ด/านศ!ร!กล
ป!ยะชาต! มงคลไชยส!ทธ! C
โสภ- พรรณราย
Leo Tolstoy / ส!ทธ!ชย แสง
กระจ/าง
ขนทอง อสน- ณ อยธยา

13 ช.ม. 04 นาท4 ช.ม. 24 นาท8 ช.ม. 56 นาท-

ไอศ!ยา
แพรวร#ง
อคน!รทธ'
Clear Ice
ว.ณ เมองลง
Enid Biyton / ฉนทนา ไชยช!ต

ไอศ!ยา
แพรวร#ง
อคน!รทธ'
Clear Ice
ว.ณ เมองลง
Enid Biyton / ฉนทนา ไชยช!ต

9 ช.ม. 38 นาท5 ช.ม. 36 นาท13 ช.ม. 57 นาท6 ช.ม. 27 นาท14 ช.ม 01 นาท4 ช.ม. 27 นาท-

รศ.ดร. ร9นฤทย สจจพนธ'
กนยามาส
หม/าหย/งเฉ!ง / ธ-รยา

รศ.ดร. ร9นฤทย สจจพนธ'
กนยามาส
หม/าหย/งเฉ!ง / ธ-รยา

13 ช.ม 04 นาท5 ช.ม. 28 นาท16 ช.ม. 36 นาท-

D 2726
D 2727
D 2728

จรรยาว!ชาช-พ และกฏหมายเก-9ยวกบ
การแพทย'แผนไทย (หน/วย 1-8)
โบTเบT
ใต#ทะเลม-ความรก
ช-ว!ตผมรอดได#ด#วยสตาร'บคส'

D 2729
D 2730
D 2731
D 2732
D 2733
D 2734

ภ@ผาแพรไหม
ลยสแกนฯ แดนไวก!7งกบทวร'ฝร9ง
คมภ-ร'ห#น
เร9องหมาหมา
น87าผb7งซาตาน
What is art : ศ!ลปะคออะไร

D 2735

ต8าราย!ปซ-ภาคพ!ศดาร : TAROT
2000
มนตราอธ!ษฐาน
ในห#วงแห/งรก
กหลาบทะเลทราย
ปมปร!ศนาฮาเรม
นกฆ/าหวกระโหลก
ห#าสหายผจญภย ตอน ทลายแผนค#า
ของเถ9อน (ตอน 4)
วรรณกรรมปจจบน
ความรกเร-ยกหา
ฟงอว!tน ข-9พายทะลฟ#า เล/ม 2 ลมเมฆ
ประสาน
เร9องซนๆ ของโซฟ-

D 2736
D 2737
D 2738
D 2739
D 2740
D 2741
D 2742
D 2743
D 2744
D 2745
D 2746
D 2747
D 2748
D 2749
D 2750
D 2751
D 2752

14 ช.ม. 02 นาท4 ช.ม. 09 นาท8 ช.ม. 30 นาท2 ช.ม. 27 นาท12 ช.ม.36 นาท13 ช.ม. 01 นาท5 ช.ม. 59 นาท-

เคาน'เตส เดอ เชก@ร' / พ!มวรรณ
ท!พยดารกา
เร9องของคน
นร!นทร' โอฬารก!จอนนต'
เพ9อนผ@#อย@/ในบ#าน
วาณ!ช จรงก!จอนนต'
เฉลย SO 477 : สงคมว!ทยาการเมอง ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

เคาน'เตส เดอ เชก@ร' / พ!มวรรณ 1 ช.ม. 32 นาทท!พยดารกา
นร!นทร' โอฬารก!จอนนต'
2 ช.ม. 13 นาทวาณ!ช จรงก!จอนนต'
1 ช.ม. 42 นาทชมรมล@กพ/อขนประยกต'
8 ช.ม. 44 นาท-

สแกนกรรม
กฤษณา สยะมงคล
ย!7มส@#มะเรง
อาร-ย' วช!รมโน
ห#าสหายผจญภย ตอน ส@ตรลบเกาะเค Enid Biyton / ฉนทนา ไชยช!ด
อร'ร!น (ตอน 6)
กหลาบร#ายกลายรก
ชลาลย

กฤษณา สยะมงคล
7 ช.ม. 14 นาทอาร-ย' วช!รมโน
4 ช.ม. 42 นาทEnid Biyton / ฉนทนา ไชยช!ด 3 ช.ม. 58 นาท-
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง

ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 2753

มหาว!ทยาลยสโขทยธรรมาธ!
ราช
ม@ลน!ธ!ฟ#าประทาน
ธญญา ผลอนนต'
ร/งมณ- เมฆโสภณ
ศ.ดร.สมบต! ธ8ารงธญวงศ'

มหาว!ทยาลยสโขทยธรรมาธ!
ราช
ม@ลน!ธ!ฟ#าประทาน
ธญญา ผลอนนต'
ร/งมณ- เมฆโสภณ
ศ.ดร.สมบต! ธ8ารงธญวงศ'

2 ช.ม. 15 นาท2 ช.ม 55 นาท4 ช.ม. 51 นาท17 ช.ม. 55 นาท-

ท!พยา

ท!พยา

1 ช.ม. 51 นาท-

D 2759
D 2760
D 2761

กฎหมายว!ธ-สบญญต! 3 (หน/วยท-9 1 –
15) (จ8านวน 3 แผ/น)
ส!9งศกด! Cส!ทธ! Cน8าส@/เบ7องบน
ถนนไปส@/ก#อนเมฆ
คนสองแผ/นด!น
การเมอง : แนวความค!ดและการ
พฒนา
Live Happily ท8าช-ว!ตให#เร-ยบง/าย
เต!มหวใจด#วยความสข
เร9องเลกในเมองใหญ/
ท8าอย/างไร เม9อร/างกายปว/ ย
เกอ!ชา

D 2762

ประต@โทเลม-9

D 2754
D 2755
D 2756
D 2757
D 2758

วร!ษฐ' ล!7มทองกล
วร!ษฐ' ล!7มทองกล
4 ช.ม. 25 นาทนพ. สมโภชน' จ!ตรเกษมสข นพ. สมโภชน' จ!ตรเกษมสข 4 ช.ม. 48 นาทArthur S. Golden/ ว!หยาสะก8า Arthur S. Golden/ ว!หยาสะก8า 19 ช.ม. 31 นาท-

D 2764
D 2765

Jonathan Stroud / เอธ แย#ม
ประทม
ช-ว!ตพล!กได#ด#วยตวคณ
Robin Sieger/ ธญธร ขจร
ร/งเรองศ!ลป'
ก#ามข#ามข-ดจ8ากด ด#วยใจเก!นร#อย ดร.ประกาย ก!จธ!คณ
ลมเปล-9ยนท!ศ หมายเหตประเทศไทย ลม เปล-9ยนท!ศ

D 2766
D 2767
D 2768
D 2769
D 2770
D 2771
D 2772

กายบร!หารแกว/งแขน
เรอนมยรา (จ8านวน 2 แผ/น)
วนร/งของพร/งน-7
ปรชญาช-ว!ต
ป.พ!บ@ลสงคราม จอมพลหนงเหน-ยว
แอ/งอารยธรรมอ-สาน
ว!9งสามช-ว!ต

D 2773
D 2774
D 2775
D 2776
D 2777
D 2778
D 2779

แว/วเส-ยงสวรรค' เล/ม 2
เด!นไปให#สดฝน
แฉช-ว!ตนกเร-ยนนอก
แฉช-ว!ตนกเร-ยนนอก เล/ม 2
แผ/นด!นพระพทธเจ#าหลวง
เอเรTค เรกซ' ดวงตาแห/งมงกร
รกท-9ไม#บรรทด 55 cm. วดไม/ได#

D 2763

Jonathan Stroud / เอธ แย#ม
ประทม
Robin Sieger/ ธญธร ขจร
ร/งเรองศ!ลป'
ดร.ประกาย ก!จธ!คณ
ลม เปล-9ยนท!ศ

ท/านจ@แปTะล@#
ท/านจ@แปTะล@#
แก#วเก#า
แก#วเก#า
อรชมา
อรชมา
คาล!ล ย!บราน / ระว- ภาว!ไล คาล!ล ย!บราน / ระว- ภาว!ไล
เพล!ง ภ@ผา
เพล!ง ภ@ผา
ศร-ศกร วลล!โภดม
ศร-ศกร วลล!โภดม
ไมเค!ล มอร'เพอร'โก / งามพรรณ ไมเค!ล มอร'เพอร'โก / งาม
เวชชาช-วะ
พรรณ เวชชาช-วะ
อาจารย'พร รตนสวรรณ
อาจารย'พร รตนสวรรณ
ว!นทร' เล-ยววาร!ณ
ว!นทร' เล-ยววาร!ณ
อนช!ต มรธาท!พย'
อนช!ต มรธาท!พย'
อนช!ต มรธาท!พย'
อนช!ต มรธาท!พย'
วฒน'ระววฒน'ระวKaza Kingley / ห!มาลายา
Kaza Kingley / ห!มาลายา
Yoon, Sun A/ ส!ทธ!น- ธรรมชย Yoon, Sun A/ ส!ทธ!น- ธรรมชย
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
รายงานการศbกษาแนวทางการให# ศ@นย'เทคโนโลย-อ-เลกทรอน!กส' ศ@นย'เทคโนโลย-อ-เลกทรอน!กส' 7 ช.ม. 15 นาทบร!การโทรคมนาคม ส8าหรบคนพ!การ และคอมพ!วเตอร'แห/งชาต!
และคอมพ!วเตอร'แห/งชาต!
และผ@#ส@งอายในประเทศไทย
เม-ยรบจ#าง
วลย นวาระ
วลย นวาระ
7 ช.ม. 51 นาทบอกเธอ บอกเขา : รกของเราจะเก/า ญาม!ลา
ญาม!ลา
2 ช.ม. 55 นาทและแก/ไปด#วยกน
ชมพ@เบ!กฟ#า
ส-ฟ#า
ส-ฟ#า
18 ช.ม. 44 นาทเล9อมพรายลายรก
ดวงตะวน
ดวงตะวน
19 ช.ม. 08 นาทฟงอว!tน ข-9พายทะลฟ#า เล/ม 3 หาญ หม/าหย/งเฉ!ง / ธ-รยา
หม/าหย/งเฉ!ง / ธ-รยา
19 ช.ม. 08 นาทกล#าท#าเทวะ
ช-วว!ทยาเบ7องต#น
ณพพร ด8ารงศ!ร!
ณพพร ด8ารงศ!ร!
13 ช.ม. 33 นาทภ@ตวงหน#า
วร!ษฐา ประด!ษฐ'
วร!ษฐา ประด!ษฐ'
12 ช.ม. 42 นาทน!ทานส-ขาว
ดร.อาจอง ชมสาย ณ อยธยา ดร.อาจอง ชมสาย ณ อยธยา 3 ช9วโมง
อาหารตามส9ง จานด/วน
น!ดดา หงษ'ว!วฒน'
น!ดดา หงษ'ว!วฒน'
2 ช.ม. 42 นาทธรรมะเดล!เวอร'ร-9 2 : ธรรมะค@/รก
พระมหาสมปอง ตาลปตโต
พระมหาสมปอง ตาลปตโต 4 ช.ม. 09 นาทโลกท!พย' ภาค 1
ม!สเตอร' แอนโทน-9 บอเจ-ย /
ม!สเตอร' แอนโทน-9 บอเจ-ย / 8 ช.ม. 08 นาทอาจารย'ศ!ร! พทธสข
อาจารย'ศ!ร! พทธสข
กร/นกล!9นอารยธรรมเปอร'เซ-ยในเมอง จกรพนธ' กงวาฬ และคณะ
จกรพนธ' กงวาฬ และคณะ
4 ช.ม. 52 นาทสยาม
โภชนาการกบเบาหวาน
ผศ.ดร.วนทน-ย' เกร-ยงส!นยศ ผศ.ดร.วนทน-ย' เกร-ยงส!นยศ 3 ช.ม. 05 นาทม-กรอบไม/ม-เส#น
ชยวฒน' สถาอานนท'
ชยวฒน' สถาอานนท'
3 ช.ม. 59 นาทประด!ดประดอย ครอสต!ซ
น!ตยสารประด!ดประดอย
น!ตยสารประด!ดประดอย
6 ช9วโมง
ความใฝฝ/ นแสนงาม
จ!ตร ภ@ม!ศกด! C
จ!ตร ภ@ม!ศกด! C
8 ช.ม. 51 นาทค@/มอช-ว!ต ป- 2552 : ป-นกษตรมะเสง ภาณวฒน' พนธ'ว!ชาต!กล
ภาณวฒน' พนธ'ว!ชาต!กล
6 ช9วโมง

ทะเบยน ชอเรอง
D 2780

D 2781
D 2782
D 2783
D 2784
D 2785
D 2786
D 2787
D 2788
D 2789
D 2790
D 2791
D 2792
D 2793
D 2794
D 2795
D 2796
D 2797
D 2798
D 2799
D 2800
D 2801
D 2802
D 2803
D 2804

พทธประท-ป
เลบครฑ ตอน พยคฆ'ร#าย 666
(จ8านวน 2 แผ/น)
เอเรค เรกซ' ตอน อส@รกายแห/งด!น
แดนน!รเทศ เล/ม 2
กงจกรลายดอกบว
พ-ระม!ดนโปเล-ยน

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

สกญญา อาจฤทธ! C
พนมเท-ยน

สกญญา อาจฤทธ! C
พนมเท-ยน

6 ช.ม. 09 นาท37 ช.ม.09 นาท-

Kaza Kingsley / ห!มาลายา

Kaza Kingsley / ห!มาลายา

12 ช.ม. 03 นาท-

ชโนวรรณ
ชโนวรรณ
ว!ลเล-9ยม ด-ทร!ค/อายร- ช-วรโณทย ว!ลเล-9ยม ด-ทร!ค/อายร- ช-ว
รโณทย
ว!.อาญาพ!ศดาร เล/ม 1-2 (จ8านวน 2 ว!เช-ยร ด!เรกอดมศกด! C
ว!เช-ยร ด!เรกอดมศกด! C
แผ/น)
กระทรวงแรงงานด@แลช/วยเหลอคน กล/มงานบ@รณาการหลกประกน กล/มงานบ@รณาการหลกประกน
พ!การอย/างไร
ผ@#ส@งอาย
ผ@#ส@งอาย
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13 ช.ม. 16 นาท16 ช.ม. 56 นาท40 ช.ม. 10 นาท2 ช.ม. 14 นาท-
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ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 2805
D 2806

พงศกร
บณฑ!ต อb7งรงษ-

พงศกร
บณฑ!ต อb7งรงษ-

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
9 ช.ม. 24 นาท4 ช.ม.33 นาท-

กานจ'แก#ว
กฤษดา ศ!ราพช
วาขวญ
Kaza Kingsley / นาราดา

กานจ'แก#ว
กฤษดา ศ!ราพช
วาขวญ
Kaza Kingsley / นาราดา

8 ช.ม. 55 นาท6 ช.ม. 01 นาท2 ช.ม. 22 นาท15 ช.ม. 51 นาท-

สายทอง กลดเพชร
พรรณวดรสเซลล' ก@ลด' / นาเลยา
ว.วช!รเมธหวงอ-7 / น. นพรตน'
ประกายแก#ว พงษ'ไพโรจน'
ว!เช-ยร ด!เรกอดมศกด! C

สายทอง กลดเพชร
พรรณวดรสเซลล' ก@ลด' / นาเลยา
ว.วช!รเมธหวงอ-7 / น. นพรตน'
ประกายแก#ว พงษ'ไพโรจน'
ว!เช-ยร ด!เรกอดมศกด! C

3 ช.ม. 49 นาท7 ช.ม. 58 นาท15 ช.ม. 18 นาท3 ช.ม. 38 นาท11 ช.ม. 06 นาท3 ช.ม. 14 นาท-

ดร.อมพร สขเกษม
พนมเท-ยน

ดร.อมพร สขเกษม
พนมเท-ยน

1 ช.ม. 17 นาท38 ช.ม.49 นาท-

นาร- เจร!ญย!9ง
โจ แจรยอง / เรองชย รก
ศร-อกษร
เก-ยรต! โสภณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ'
โจ แจรยอง / เรองชย รก
ศร-อกษร
ดร.อาจอง ชมสาย ณ อยธยา

2 ช.ม. 22 นาท1 ช.ม. 23 นาท-

D 2825

นาร- เจร!ญย!9ง
โจ แจรยอง / เรองชย รก
ศร-อกษร
พาท/องโลกท!พย'
เก-ยรต! โสภณ
117 อาช-พเกษตรกรรมทางเลอก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ'
ผจญภยบนเกาะดbกด8าบรรพ'
โจ แจรยอง / เรองชย รก
ศร-อกษร
ด#วยรกบนดาล น!ทานส-ขาว เล/ม 2-4 ดร.อาจอง ชมสาย ณ อยธยา

D 2826
D 2827

เร9องเล/าจากคลบฟรายเดย'
ความร@#เบ7องต#นของคนอยากออม

ด-เจ นภาพร และ ด-เจ ฉอด
กองทนบ8าเหนจบ8านาณ
ข#าราชการ
อ.อฐฐา
รศ.ดร.ผล!น ภ@/จร@ญ
เนต!บณฑ!ตยสภา

3 ช.ม. 36 นาท2 ช.ม. 58 นาท-

D 2807
D 2808
D 2809
D 2810
D 2811
D 2812
D 2813
D 2814
D 2815
D 2816
D 2817
D 2818
D 2819
D 2820
D 2821
D 2822
D 2823
D 2824

D 2828
D 2829
D 2830
D 2831

สร#อยแสงจนทร'
World Class สร#างคนไทยไประดบ
โลก
พรหมล!ข!ตซาตาน
ปมมรณะ บคคลก#องโลก
คนแท# ต#องไม/ท#อ
เอเรค เรกซ' ตอน ค#นหาความจร!งอน
ย!9งใหญ/ (เล/ม 3)
ธรรมะกบโยคะ
หล!วล@/ลม
ใครฆ/า
ธรรมะเกรดแก#ว
ขนศbกสะท#านปฐพเร9องของประกายแก#ว
ว!. แพ/งพ!สดาร เล/ม 1-2 (จ8านวน 2
แผ/น)
บอกน!สยคนจากวนท-9เก!ด
เลบครฑ ตอนนรกจางซ@เหล-ยง
(จ8านวน 2 แผ/น)
พชผกสมนไพรต#านโรค
ผจญภยในว!หารทองค8า

ด-เจ นภาพร และ ด-เจ ฉอด
กองทนบ8าเหนจบ8านาณ
ข#าราชการ
หลงทางบญ
อ.อฐฐา
การจดการธรก!จร/วมสมย
รศ.ดร.ผล!น ภ@/จร@ญ
รวมค8าบรรยาย ภาคสอง สมยท-9 60 เนต!บณฑ!ตยสภา
เล/ม 8
TWILUGHT : แรกรตต!กาล
สเตเฟน! เมเยอร' / เจนจ!รา เสรโยธ!น
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5 ช.ม. 17 นาท10 ช.ม. 51 นาท1 ช.ม. 14 นาท13 ช.ม. 56 นาท-

7 ช.ม. 41 นาท18 ช.ม. 07 นาท18 ช.ม. 45 นาท-

สเตเฟน! เมเยอร' / เจนจ!รา เสร- 12 ช.ม. 55 นาทโยธ!น
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ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 2832

Enid Biyton / อ!Yปซ-9

Enid Biyton / อ!Yปซ-9

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
4 ช.ม 36 นาท-

ว!ชย ธนาแสง
น!ศาชนม'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

ว!ชย ธนาแสง
น!ศาชนม'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

2 ช.ม. 05 นาท1 ช.ม. 16 นาท4 ช.ม. 25 นาท-

กนยามาส
พ!น!จ จนทร และคณะ
ส.พลายน#อย
หลวงพ/อปราโมทย' ปาโมชโช

กนยามาส
พ!น!จ จนทร และคณะ
ส.พลายน#อย
หลวงพ/อปราโมทย' ปาโมชโช

13 ช.ม. 23 นาท2 ช.ม. 24 นาท6 ช.ม. 46 นาท1 ช.ม. 49 นาท-

D 2833
D 2834
D 2835
D 2836
D 2837
D 2838
D 2839
D 2840
D 2841
D 2842
D 2843
D 2844
D 2845
D 2846
D 2847
D 2848

D 2849
D 2850
D 2851
D 2852
D 2853
D 2854
D 2855.
D 2856
D 2857

ห#าสหายผจญภย ตอนละครสตว'มหา
ภย (ตอน 5)
ประสบการณ'ผ-หลอก
ไพ/ย!ปซ- ฉบบท8านายด#วยตนเอง
เจาะข#อสอบ AN 354 สงคมและ
วฒนธรรมจ-น
ย!9งกว/ารก
สมนไพรบ8าบด
จนทรคต!น!ยาย
แก/นธรรมค8าสอนของหลวงป@ด/ ลย' อ
ตโล
ต8านานสกยนต'
เป!ดกรผ-ในมหาลย
ประมวลธรรมเทศนา เล/ม 2

เป-Yยก จกรวรรด! C
เป-Yยก จกรวรรด! C
1 ช.ม. 43 นาทส!นธ
ส!นธ
7 ช.ม. 11 นาทดร.สรพล สายพาน!ช และคณะ ดร.สรพล สายพาน!ช และคณะ 13 ช.ม. 42 นาท-

นายฮ#อยทม!ฬ
ค8าพ@น บญทวทฤษฏ-สงคมว!ทยา
สญญา สญญาว!วฒน'
หลกสงคมว!ทยา
สญญา สญญาว!วฒน'
ครอสต!ช
น!ตยสารประด!คประดอย
จากใจถbงใจ : ค8าแนะน8าเพ9อช/วยเหลอ โซเก-ยล ว!นโปเช / พระไพศาล
ผ@#ใกล#ตาย
ว!สาโล
ต8าราแพทย'แผนโบราณท9วไป สาขา กองการประกอบโรคศ!ลป
เภสชกรรม
ส8านกงานปลดกระทรวง
สาธารณสข
ผ@#หญ!งกบความรนแรง
สภาสงคมสงเคราะห'แห/ง
ประเทศไทย
ค@/มอช-ว!ต ป- 2552 : ป-นกษตรชวด ภาณวฒน' พนธ'ว!ชาต!กล
ท/องรอบโลกแสนสนก
ผศ.อ8านาจ เจร!ญศ!ลป'
กTวยเจjงยอดว-รบรษ (มงกรหยก ภาค ก!มย#ง / น.นพรตน'
1) จ8านวน 4 แผ/น
ค@/ห@ส-9ขา เพ9อนช-ว!ต
เจน บ!ตเตอร' / ประภาคาร
เพลงพรหม
ว.ว!น!จฉยกล
.ใบหน#ามรณะ
เอส.พ- สมเถา / ถ/ายเถา สจร!ต
กล
พ/มรก พานส!งห' : คด-ผ-นางตะเค-ยน ว!นทร' เล-ยววาร!ณ
สขภาวะองค'รวม : สขภาพแบบพอ หมอช@ฤทธ! C เตงไตรสรณ'
เพ-ยง
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ค8าพ@น บญทวสญญา สญญาว!วฒน'
สญญา สญญาว!วฒน'
น!ตยสารประด!คประดอย
โซเก-ยล ว!นโปเช / พระไพศาล
ว!สาโล
กองการประกอบโรคศ!ลป
ส8านกงานปลดกระทรวง
สาธารณสข
สภาสงคมสงเคราะห'แห/ง
ประเทศไทย
ภาณวฒน' พนธ'ว!ชาต!กล
ผศ.อ8านาจ เจร!ญศ!ลป'
ก!มย#ง / น.นพรตน'

6 ช.ม. 42 นาท14 ช.ม. 57 นาท21 ช.ม. 30 นาท3 ช.ม. 21 นาท50 นาท-

เจน บ!ตเตอร' / ประภาคาร
ว.ว!น!จฉยกล
เอส.พ- สมเถา / ถ/ายเถา สจร!ต
กล
ว!นทร' เล-ยววาร!ณ
หมอช@ฤทธ! C เตงไตรสรณ'

6 ช.ม. 48 นาท16 ช.ม. 20 นาท4 ช.ม. 06 นาท-

12 ช.ม. 16 นาท-

5 ช9วโมง
6 ช.ม. 55 นาท11 ช.ม. 14 นาท74 ช.ม. 55 นาท-

4 ช.ม. 59 นาท4 ช.ม. 07 นาท-
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จานวนแผน /
จานวนชวโมง
ผมไม/กลว
น!กโกโล อมมาน!ต! / งามพรรณ น!กโกโล อมมาน!ต! / งามพรรณ 5 ช.ม. 30 นาทเวชชาช-วะ
เวชชาช-วะ
สวดมนต'ค8าสอนจากพระโอษฐ'
วดนาปา/ พง
วดนาปา/ พง
1 ช.ม. 52 นาทจดประกายใจ
ฑ@ตใจ
ฑ@ตใจ
5 ช.ม. 11 นาทเฉลย IT 105 ระบบคอมพ!วเตอร'เบ7อง ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
5 ช.ม. 32 นาทต#น
พลบพลbงส-ร#ง
ฬ-ฬา
ฬ-ฬา
9 ช.ม. 26 นาทค@/มอช-ว!ต ป- 2552 : ป-นกษตรมะแม ภาณวฒน' พนธว!ชาต!กล
ภาณวฒน' พนธว!ชาต!กล
5 ช.ม. 47 นาทล@กผ@#ชายช9อนายหลยส'
จ!ระนนท' พ!ตรปร-ชา
จ!ระนนท' พ!ตรปร-ชา
5 ช.ม. 34 นาทเจาะข#อสอบ MC 218 : เทคโนโลย- ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
4 ช.ม. 30 นาทเพ9อการส9อสารมวลชน
อวสานจ!tนซ- (จ8านวน 10 แผ/น)
หลงเหย!น / น.นพรตน'
หลงเหย!น / น.นพรตน'
หลวงพ/อตอบปญหาธรรมะ
พระราชพรหมญาณ หลวงพ/อ พระราชพรหมญาณ หลวงพ/อ 3 ช.ม. 33 นาทพระมหาว-ระ ฐานวโร
พระมหาว-ระ ฐานวโร
คนแถวหน#า : ลกษณะช-ว!ต กญแจส@/ ศ.ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C ศ.ดร.เกร-ยงศกด! C เจร!ญวงศ'ศกด! C 4 ช.ม. 10 นาทความส8าเรจ
ก#านกฤษณา
อาร!ตา
อาร!ตา
14 ช.ม. 09 นาทหนb9งฟ#าด!นเด-ยว (จ8านวน 2 แผ/น) กฤษณา อโศกส!น
กฤษณา อโศกส!น
ภ@ฏาน ด!นแดนแห/งพระพทธศาสนา เสฐ-ยรพงษ' วรรณปก
เสฐ-ยรพงษ' วรรณปก
3 ช.ม. 28 นาทพ!ศวาส
ทมยนตทมยนต8 ช.ม. 46 นาทแค/ขอบฟ#า
กาญจนา นาคนนทน'
กาญจนา นาคนนทน'
7 ช.ม. 53 นาทพราง : The Woods
ฮาร'ลาน โคเบน / มณฑารตน' ฮาร'ลาน โคเบน / มณฑารตน' 12 ช.ม. 30 นาททรงเผ/า
ทรงเผ/า
สอนคนข-7บ/น
พระอาจารย'ม!ตซ@โอะ คเวสโก พระอาจารย'ม!ตซ@โอะ คเวสโก 1 ช.ม. 24 นาทเพราะว/า ฉนรกเธอ
คณะสยาม 81
คณะสยาม 81
6 ช.ม. 59 นาทชมรมคนสายตาเลอนลางแห/ง
ฝา/ ยว!ชาการ ชมรมคนสายตา ฝา/ ยว!ชาการ ชมรมคนสายตา 49 นาทประเทศไทย
เลอนลาง แห/งประเทศไทย
เลอนลาง แห/งประเทศไทย
ค8าทอง : รวมอาศ!รวาท
กลทรพย' เกษแม/นก!จ
กลทรพย' เกษแม/นก!จ
3 ช.ม. 12 นาทเฉล!มพระเก-ยรต!พระราชวงศ'
ล#นแทบตายเจ#านายข-7เกก
Sadmoon
Sadmoon
6 ช9วโมง
อศเจร-ย'
สภาว' เทวกล
สภาว' เทวกล
14 ช.ม. 45 นาทช-ว!ตน!รนดร
เพชรน87าค#าง
เพชรน87าค#าง
9 ช.ม. 54 นาทไพ/ย!ปซ- : ท8านายช-ว!ต ล!ข!ตชะตา
จร-พร ส8าราญเพชร
จร-พร ส8าราญเพชร
2 ช.ม. 13 นาทเชอร-9พ!งค'
โสภ- พรรณราย
โสภ- พรรณราย
8 ช.ม. 55 นาทรฐธรรมน@ญ แห/งราชอาณาจกรไทย กระทรวงยต!ธรรม
กระทรวงยต!ธรรม
5 ช.ม. 57 นาทพทธศกราช 2550

ทะเบยน ชอเรอง
D 2858
D 2859
D 2860
D 2861
D 2862
D 2863
D 2864
D 2865
D 2866
D 2867
D 2868
D 2869
D 2870
D 2871
D 2872
D 2873
D 2874
D 2875
D 2876
D 2877
D 2878
D 2879
D 2880
D 2881
D 2882
D 2883
D 2884

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง
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ผผลต / ผอาน

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 2885

เฟ!9งเกอ / น.นพรตน'

เฟ!9งเกอ / น.นพรตน'

D 2886

มหากาพย'ภ@ผามหานท- (จ8านวน 8
แผ/น)
ช-ว!ตของชายไร#ค/า

จานวนแผน /
จานวนชวโมง

แมกซ!ม กอร'ก- / ค8าไชย ประ แมกซ!ม กอร'ก- / ค8าไชย ประ
หญาธรรม
หญาธรรม
ว!นน'-ด!Yกซ-9 : สนขร#านช8าท8าเหต
เคท ต!คาม!ลโล / งามพรรณ เวช เคท ต!คาม!ลโล / งามพรรณ
ชาช-วะ
เวชชาช-วะ
ถอดรหสสขภาพ เล/ม 2 : ความลบฟ#า ใจเพชร ม-ทรพย'
ใจเพชร ม-ทรพย'

9 ช.ม. 15 นาท-

D 2891
D 2892

เฉลย EN 102 : ประโยคและศพท'
ท9วไป
เฉลย TH 103 : การเตร-ยมเพ9อการ
พ@ดและการเข-ยน
สรป EN 202 : การอ/านต-ความ
ดอกสร#อยสภาษ!ต

D 2893
D 2894

หกหอกเปนดอกไม#
ซ!อตสb มหศจรรย'ปลายน!7ว

D 2895

เฉลย MC 210 (MC 311) : การ
ประชาสมพนธ'เบ7องต#น
ศ!ลปะแห/งอ8านาจ

D 2887
D 2888
D 2889
D 2890

D 2896
D 2897
D 2898
D 2899
D 2900
D 2901
D 2902
D 2903
D 2904
D 2905
D 2906
D 2907
D 2908
D 2909

30 ยอดแบรนด'ไทย
เฉลย MC 111 (TM 100) : ทฤษฏการส9อสาร
น!ม!ตมนตรา
พาหวานใจไปลอนดอน
พระกรรมฐานกลางกรง
ถbงโสดาบนในชาต!น-7
การขยายพนธ'ไม#ผล
สาวน#อยเกวล!น ตอน ฆาตกรรมใน
แฟลต
สาวน#อยเกวล!น ตอน จากตายจาก
เปน
เคลดว!ชาเคล9อนขยายเส#นเอน
แผนท-9ภาวนา
กาลคร7งหนb9งเม9อฉนหดเด!น
มองอย/างบรรล

2 ช.ม. 24 นาท11 ช.ม. 14 นาท-

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

5 ช.ม. 53 นาท-

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

7 ช.ม. 32 นาท-

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
พระเจ#าบรมวงษเธอ กรมหลวง
ด8ารง ราชานภาพ
พระประสงค' ปร!ปณโณ
ย@ก!โกะ เออร'ว!น / เพญศร- ทอง
ใหญ/ ณ อยธยา
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
พระเจ#าบรมวงษเธอ กรมหลวง
ด8ารง ราชานภาพ
พระประสงค' ปร!ปณโณ
ย@ก!โกะ เออร'ว!น / เพญศร- ทอง
ใหญ/ ณ อยธยา
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

5 ช.ม. 14 นาท30 นาท-

ต!ช นท ฮนห' / จ!ตร' ตณฑ
เสถ-ยร
ชวพล ศ!ร!พจนานนท'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

ต!ช นท ฮนห' / จ!ตร' ตณฑ
เสถ-ยร
ชวพล ศ!ร!พจนานนท'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

9 ช.ม. 11 นาท-

นสมล
ธรณ' ธ8ารงนาวาสวสด! C
ด8าเก!ง สงวนสตย'
ดร.สนอง วรอไร
กองบรรณาธ!การเฉพาะก!จ
อล!นา

นสมล
ธรณ' ธ8ารงนาวาสวสด! C
ด8าเก!ง สงวนสตย'
ดร.สนอง วรอไร
กองบรรณาธ!การเฉพาะก!จ
อล!นา

9 ช.ม. 19 นาท4 ช.ม. 05 นาท1 ช.ม. 42 นาท2 ช.ม. 24 นาท1 ช.ม. 07 นาท3 ช.ม. 06 นาท-

อล!นา

อล!นา

3 ช.ม. 03 นาท-

ไพศาล พชมงคล
สภ-ร' ทมทอง
พระว!โรจน' จกกวโร
นายแพทย'บรรล ศ!ร!พาน!ช

ไพศาล พชมงคล
สภ-ร' ทมทอง
พระว!โรจน' จกกวโร
นายแพทย'บรรล ศ!ร!พาน!ช

1 ช.ม. 40 นาท5 ช.ม. 09 นาท7 ช.ม. 43 นาท2 ช.ม. 50 นาท-
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3 ช.ม. 24 นาท4 ช.ม. 34 นาท5 ช.ม. 35 นาท-

5 ช.ม. 47 นาท5 ช.ม. 56 นาท-

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
ฉ-กจ-วร ย#อนด@ ชาต! ศาสน' กษตร!ย' ส.ศ!วรกษ'
ส.ศ!วรกษ'
8 ช.ม. 59 นาทประสบการณ'ว!ชาช-พการแพทย'แผน ก!ตต!ชย อนวชประย@ร และคณะ ก!ตต!ชย อนวชประย@ร และคณะ 34 ช.ม. 32 นาทไทย (หน/วยท-9 1-15) (จ8านวน 2 แผ/น)

ทะเบยน ชอเรอง
D 2910
D 2911

D 2912
D 2913
D 2914
D 2915
D 2916
D 2917
D 2918
D 2919
D 2920
D 2921
D 2922
D 2923
D 2924
D 2925
D 2926
D 2927
D 2928
D 2929
D 2930
D 2931
D 2932
D 2933
D 2934
D 2935
D 2936

คนด-ศร-อยธยา
ธรรมท-9น8าไปส@/ความหลดพ#น เล/ม 5
ช-ว!ตรกเจ#าฟ#า
ฟงอว!tน ข-9พายทะลฟ#า (ภาค 3) ตอน
ต8านานพ!ศวาสล/มเมอง
บรษในม/านพราง
ถนนจระเข#

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

เสน-ย' เสาวพงศ'
สมศกด! C สบสงวน
ลดา รธ!รกนก
หม/าหย/งเฉ!ง / ธ-รยา

เสน-ย' เสาวพงศ'
สมศกด! C สบสงวน
ลดา รธ!รกนก
หม/าหย/งเฉ!ง / ธ-รยา

8 ช.ม. 54 นาท4 ช.ม. 34 นาท7 ช.ม. 01 นาท13 ช.ม. 32 นาท-

ประชาคม ลนาชย
บร@โน ซ@ลซ' / ดลส!ทธ! C บาง
คมบาง
จฑามณ- สทธ!ส-สงข'
ว!ร!ยะ ส!ร!ส!งห
ชมยภร แสงกระจ/าง
ว!น เอ-9ยมอ/อง
พระโชต!กะ
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

7 ช.ม. 10 นาท5 ช.ม. 08 นาท-

ดวงตะวน
ว.ว!น!จฉยกล
แก#วเก#า
จลลดา ภกด-ภ@ม!นทร'
เบญจามณ- ค8าเมอง
จ8ารส เซนน!ล

14 ช.ม. 21 นาท2 ช.ม. 27 นาท24 ช.ม. 17 นาท7 ช.ม. 54 นาท3 ช.ม. 23 นาท4 ช.ม. 25 นาท-

ประชาคม ลนาชย
บร@โน ซ@ลซ' / ดลส!ทธ! C บาง
คมบาง
แก#ปวด ก/อนปว/ ย
จฑามณ- สทธ!ส-สงข'
ขนฟ@กบห@ต7ง
ว!ร!ยะ ส!ร!ส!งห
แบ/งฟ#า ปนด!น
ชมยภร แสงกระจ/าง
ร@#แล#วเหย-ยบไว#
ว!น เอ-9ยมอ/อง
เพ9อนสน!ทจ!ตของฉน
พระโชต!กะ
เฉลย AN 353 : สงคมและวฒนธรรม ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
เกาหลร#งในลมหนาว
ดวงตะวน
บ#านพ!ลbก
ว.ว!น!จฉยกล
แก#วราห@ (จ8านวน 2 แผ/น)
แก#วเก#า
เพ9อนรก
จลลดา ภกด-ภ@ม!นทร'
โยคะบ8าบดโรค
เบญจามณ- ค8าเมอง
เคลดลบภ@ม!ปญญาไทย ฉบบรายการ จ8ารส เซนน!ล
ท9วท!ศถ!9นไทย
พระมหาชนก
พระบาทสมเดจพระเจ#าอย@/หว
ภ@ม!พลอดลยเดช
หวใจพระเจ#า
มาลา ค8าจนทร'
ร@#ก/อนตาย ไม/เส-ยดายชาต!เก!ด
ว.วช!รเมธหมวก 6 ใบ ค!ด 6 แบบ
Edward de Bono / สดตระการ
ธนโกเศศ
ครb9งทางฉ!มพลน!ดา
พทธวจน'
พจนา รชตะนาว!น
เฮล!โคเน-ย : ไม#ดอกประดบสวรรค' วช!รพงศ' หวลบตตา
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2 ช.ม. 22 นาท38 นาท10 ช.ม. 48 นาท1 ช.ม. 36 นาท4 ช.ม. 01 นาท7 ช.ม. 01 นาท-

พระบาทสมเดจพระเจ#าอย@/หว 2 ช.ม. 08 นาทภ@ม!พลอดลยเดช
มาลา ค8าจนทร'
14 ช.ม. 11 นาทว.วช!รเมธ3 ช.ม. 27 นาทEdward de Bono / สดตระการ 4 ช.ม. 55 นาทธนโกเศศ
น!ดา
9 ช.ม. 08 นาทพจนา รชตะนาว!น
2 ช.ม. 18 นาทวช!รพงศ' หวลบตตา
2 ช.ม. 27 นาท-

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
3 ช.ม. 59 นาท-

D 2937

พระเจ#าตาก และเร9องล-7ลบในวงหลวง สายท!พย' ภาณฑต
กบร#อยแปดเร9องไม/อยากเช9อ

สายท!พย' ภาณฑต

D 2938
D 2939
D 2940

ช@วงศ' ฉายะจ!นดา
บษยมาส
สถาบนค#มครองผ@#บร!โภค ใน
ก!จการโทรคมนาคม
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

ช@วงศ' ฉายะจ!นดา
บษยมาส
สถาบนค#มครองผ@#บร!โภค ใน
ก!จการโทรคมนาคม
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

5 ช.ม. 47 นาท14 ช.ม. 17 นาท2 ช.ม. 13 นาท-

D 2942

จ8าแลงรก
รกเธอเสมอช-ว!ต
ชดความร@#พ7นฐานด#านการค#มครองผ@#
บร!โภค ในก!จการคมนาคม
เฉลย LA 104 (LW 104) : ความร@#
เบ7องต#นเก-9ยวกบ กฏหมายท9วไป
ยงจ8าได#ไหม
น!สยแบบน-7เลอดกรTป B แน/ ๆ

D 2944
D 2945
D 2946
D 2947
D 2948
D 2949

สปาอารมณ'
กรงสโขทยมาจากไหน
อย@/เยนเปนสข – เจร!ญร/งเรอง
กล/องบญ
เฉลย PY 101 : วฒนธรรมและ
ศาสนา
สวนปร!ศนา

โซฟ- ค!นเซลลา/ พลอย จร!ยะ
เวช
จาเมะ จาเมะ / เป#ย จลศกด! Cศรสกล
OSHO / ประพนธ' ผาสขยด
สจ!ตต' วงษ'เทศ
พระอาจารย'ม!ตซ@โอะ คเวสโก
ภทร!น ซอโสตถ!กล
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

10 ช.ม. 37 นาท-

D 2943

โซฟ- ค!นเซลลา/ พลอย จร!ยะ
เวช
จาเมะ จาเมะ / เป#ย จลศกด! Cศรสกล
OSHO / ประพนธ' ผาสขยด
สจ!ตต' วงษ'เทศ
พระอาจารย'ม!ตซ@โอะ คเวสโก
ภทร!น ซอโสตถ!กล
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

10 ช.ม. 08 นาท-

D 2950
D 2951
D 2952

เส#นสายสร#างดลยภาพ
ลายแทงในถ87าแก#ว
สบซ#อนฆาตกรเงา

D 2953
D 2954

เฉลย PA 200 : การบร!หารรฐก!จ
แลก : Long Lost

D 2955

สรป MC 113 : ส9อสารมวลชนเพ9อ
การโฆษณา
แก/นพทธศาสน'
บทกว-แคนโต# หมายเลขหนb9ง
พนธนาการแห/งรก เล/ม 1
เคลดไม/ลบเพ!9มพลงสขภาพ (จ8านวน
2 แผ/น)
กลว!ธ-สะกดคนให#หายโกรธ และยอม
อภยให#เรา

ฟรานเซส ฮอตจ'สนเบอร'เนนท' / ฟรานเซส ฮอตจ'สนเบอร'เน
แก#วค8าท!พย' ไชย
นท' / แก#วค8าท!พย' ไชย
ล#อเกว-ยน
ล#อเกว-ยน
สไบเมอง
สไบเมอง
เอ-ยน แรนค!น / นนทวน เต!ม เอ-ยน แรนค!น / นนทวน เต!ม
แสงส!ร!ศกด! C
แสงส!ร!ศกด! C
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ฮาร'ลาน โคเบน / มณฑารตน' ฮาร'ลาน โคเบน / มณฑารตน'
ทรงเผ/า
ทรงเผ/า
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
พทธทาส อ!นทปญโญ
ฟ#า พ@ลวรลกษณ'
Hideko Sunshine
ร-ดเดอร'ส ไดเจสท'
(ประเทศไทย)
เดว!ด ไลเบอร'แมน / พ@นลาภ
อทยเล!ศอรณ

6 ช.ม. 14 นาท1 ช.ม. 01 นาท7 ช.ม. 37 นาท22 ช.ม. 59 นาท-

D 2941

D 2956
D 2957
D 2958
D 2959
D 2960
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พทธทาส อ!นทปญโญ
ฟ#า พ@ลวรลกษณ'
Hideko Sunshine
ร-ดเดอร'ส ไดเจสท'
(ประเทศไทย)
เดว!ด ไลเบอร'แมน / พ@นลาภ
อทยเล!ศอรณ

4 ช.ม. 51 นาท-

1 ช.ม. 40 นาท12 ช.ม. 50 นาท5 ช.ม. 39 นาท1 ช.ม. 49 นาท1 ช.ม. 49 นาท5 ช.ม. 14 นาท-

1 ช.ม. 59 นาท4 ช.ม. 20 นาท15 ช.ม. 45 นาท6 ช.ม. 31 นาท9 ช.ม. 54 นาท6 ช9วโมง

1 ช.ม. 39 นาท-

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 2961

อนนต'ชย เลาหะพนธ

อนนต'ชย เลาหะพนธ

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
23 ช.ม. 46 นาท-

พระอาจารย'อทย ฌานตตโม

พระอาจารย'อทย ฌานตตโม

2 ช.ม. 49 นาท-

D 2962
D 2963
D 2964
D 2965
D 2966
D 2967
D 2968
D 2969
D 2970
D 2971
D 2972
D 2973

รสเซ-ยสมยซาร' และสงคมน!ยม
(จ8านวน 2 แผ/น)
ปฏ!บต!ขดเกลาจงวา และพระน!โรธ
รงสรกใส ๆ หวใจ 50 แบบ
ช/างค!ด
D-TYPE
New Moon : นวจนทรา
Life Scan มากกว/าท-9ตาเหน
เฉลย MC 343 (TV 302) : การจด
รายการว!ทยกระจายเส-ยง
โอ#โฮ ความรก
อภ!ส!ทธ! Cคนเด!ม บนเก#าอ-7นายก
รฐมนตรเร!9มต#นภาวนา
9 คน 9 ความด-เพ9อพ/อ

D 2977
D 2978
D 2979
D 2980
D 2981
D 2982

น!ตยสาร สารคด- (ป-ท-9 25 ฉบบท-9
296-297 เดอน ต.ค. –พ.ย. 2552)
น!ตยสาร หมอชาวบ#าน (ป-ท-9 31-32
ฉบบท-9 366-370 เด!อน ต.ค. 2552 –
ก.พ. 2553)
ล8าน8าจนทร'
พระพทธศาสนารกษาชาต!ไทย –รวย
ธรรม รวยสข
บาดแผล 7 ตลา
มองลbก นbกไกล ใจกว#าง
เก!ดขb7นท-9หวใจ
จอมคนเหนอหล#า (จ8านวน 2 แผ/น)
ความทรงจ8าแห/งฤด@ใบไม#ผล!
พระปฐมสมโพธ!กถา

D 2983
D 2984
D 2985
D 2986

สาปพระเพง
เล/นกบเง!น
อมตะ
สวรรค'เบ-9ยง (จ8านวน 2 แผ/น)

D 2974

D 2975
D 2976

ชวล!ต เผ/าผม
ชวล!ต เผ/าผม
สมาคมผ@#ก8ากบศ!ลป'บางกอก สมาคมผ@#ก8ากบศ!ลป'บางกอก
น!ต!พงษ' ห/อนาค
น!ต!พงษ' ห/อนาค
สเตเฟน- เมเยอร' / อาท!ตยา
สเตเฟน- เมเยอร' / อาท!ตยา
(นามปากกา) ผมอย@/ข#างหลงคณ (นามปากกา) ผมอย@/ข#างหลง
คณ
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'

4 ช.ม. 23 นาท3 ช.ม. 03 นาท2 ช.ม.55 นาท19 ช.ม. 29 นาท3 ช.ม. 20 นาท-

O-HO
สมจ!ตต' นวเครอสนทร

O-HO
สมจ!ตต' นวเครอสนทร

6 ช.ม. 27 นาท4 ช.ม. 54 นาท-

อ.สภ-ร' ทมทอง
บร!ษท แอล.พ-.เอน ด-เวลลอปเม
นท' จ8ากด
น!ตยสารสารคด-

อ.สภ-ร' ทมทอง
2 ช.ม. 27 นาทบร!ษท แอล.พ-.เอน ด-เวลลอปเม 2 ช.ม. 12 นาทนท' จ8ากด
น!ตยสารสารคด23 ช.ม. 53 นาท-

ม@ลน!ธ!หมอชาวบ#าน

ม@ลน!ธ!หมอชาวบ#าน

4 ช.ม. 29 นาท-

ก!9งฉตร
หลวงตาพระมหาบว ญาณสม
ปนโน
ลอชย ศร-เง!นยวง
ว.วช!รเมธO-HO
Eagle
พจนา จนทรสนต!
สมเดจกรมพระปรมานช!ต
ช!โนรส
ก!9งฉตร
ดร.ร/งเรอง พ!ทยศ!ร!
ว!มล ไทรน!9มนวล
กฤษณา อโศกส!น

ก!9งฉตร
หลวงตาพระมหาบว ญาณสม
ปนโน
ลอชย ศร-เง!นยวง
ว.วช!รเมธO-HO
Eagle
พจนา จนทรสนต!
สมเดจกรมพระปรมานช!ต
ช!โนรส
ก!9งฉตร
ดร.ร/งเรอง พ!ทยศ!ร!
ว!มล ไทรน!9มนวล
กฤษณา อโศกส!น

11 ช.ม 43 นาท6 ช.ม. 53 นาท-
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5 ช.ม. 05 นาท-

7 ช.ม. 10 นาท4 ช.ม. 31 นาท6 ช.ม. 15 นาท2 ช.ม. 15 นาท18 ช.ม. 20 นาท13 ช.ม. 21 นาท5 ช.ม. 30 นาท5 ช.ม.38 นาท-

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
9 ช.ม. 49 นาท5 ช.ม. 10 นาท6 ช.ม.41 นาท8 ช.ม. 33 นาท-

ทะเบยน ชอเรอง

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน

D 2987
D 2988
D 2989
D 2990

วานป-ศาจตอบ
TV ไดเอท
เฉลย PC 103 : จ!ตว!ทยาท9วไป
สมมนาทางว!ชาการระดบชาต!ด#านคน
พ!การ คร7งท-9 1

รงค' วงษ'สวรรค'
พนา ทองม-อาคม
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ส8านกงานส/งเสร!มละพฒนา
คณภาพช-ว!ต คนพ!การแห/งชาต!

รงค' วงษ'สวรรค'
พนา ทองม-อาคม
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ส8านกงานส/งเสร!มละพฒนา
คณภาพช-ว!ต คนพ!การแห/งชาต!

D 2991
D 2992
D 2993
D 2994
D 2995
D 2996
D 2997

ก!9งไผ/
ค@/มอช-ว!ต ป- 2552 : ป-นกษตรวอก
ราชาแห/งราชน (จ8านวน 4 แผ/น)
คนยงคงยนเด/นโดยท#าทาย
บนทbกด@จ!ต ตอน หดร@# หดด@
ซ-ร-ส'ท-9รก ฉบบ กล#าท#าโลก
สารคด-ฉนรกกรงเทพฯ ตอนส@/
กรงเทพฯ เมองเก/า
แอร'โฮสเตส “นางฟ#า” หรอ “เหย9อ
ตณหา” บนเคร9องบ!น : Air Hostess
จอมดาบทกษ!ณ (จ8านวน 2 แผ/น)
ว!ธ-แก#เซงสร#างสข
ค@/มอช-ว!ต ป- 2552 : ป-นกษตรฉล@
ฤทธ! Cม-ดส7น (จ8านวน 3 แผ/น)
ดอกไม#ใต#หมอน
เอ กสารประกอบการจดท8าแผนส!ทธ!
มนษยชนแห/งชาต! ฉบบท-9 2
ต#นไม#ใต#โลก
ค@/มอช-ว!ต ป- 2552 : ป-นกษตรกน
ค@/มอช-ว!ต ป- 2552 : ป-นกษตรระกา
100 มมมองใหม/ในกรงเทพฯ

ส-ฟ#า
ภาณวฒน' พนธ'ว!ชาต!กล
จางอว!tน / หล!นโหม/ว
จ!ตร ภ@ม!ศกด! C
สรวฒน' เสร-ว!วฒนา
ต/อพงษ' เศวตามร'
ประทมพร วชรเสถ-ยร

ส-ฟ#า
ภาณวฒน' พนธ'ว!ชาต!กล
จางอว!tน / หล!นโหม/ว
จ!ตร ภ@ม!ศกด! C
สรวฒน' เสร-ว!วฒนา
ต/อพงษ' เศวตามร'
ประทมพร วชรเสถ-ยร

D 3012
D 3013

ชดาปณ- ซ!บายาม/า บญสบ
ชดาปณ- ซ!บายาม/า บญสบ
8 ช.ม 01 นาทสวรรณ และสพตรา แซ/ล!9ม
สวรรณ และสพตรา แซ/ล!9ม
ว.ณ เมองลง
ว.ณ เมองลง
38 ช.ม08 นาทประเวศ วะสประเวศ วะส4 ช.ม. 43 นาทภาณวฒน' พนธ'ว!ชาต!กล
ภาณวฒน' พนธ'ว!ชาต!กล
5 ช.ม. 48 นาทโก#วเล#ง / ว.ณ เมองลง
โก#วเล#ง / ว.ณ เมองลง
ประภสสร เสว!กล
ประภสสร เสว!กล
5 ช.ม 04 นาทศ@นย'บร!การว!ชาการแห/ง
ศ@นย'บร!การว!ชาการแห/ง
4 ช.ม. 29 นาทจฬาลงกรณ' มหาว!ทยาลย
จฬาลงกรณ' มหาว!ทยาลย
ทรงกลด บางย-9ขน
ทรงกลด บางย-9ขน
4 ช.ม. 34 นาทภาณวฒน' พนธ'ว!ชาต!กล
ภาณวฒน' พนธ'ว!ชาต!กล
6 ช.ม. 31 นาทภาณว๖น' พนธ'ว!ชาต!กล
ภาณว๖น' พนธ'ว!ชาต!กล
6 ช.ม. 26 นาทกองการท/องเท-9ยว ส8านกวฒนธร กองการท/องเท-9ยว ส8านกวฒน 4 ช.ม. 23 นาทรมฯ
ธรรมฯ
ภาพจ8าลองช-ว!ต
วศ!น อ!นทสระ
วศ!น อ!นทสระ
8 ช.ม. 43 นาทค@/มอช-ว!ต ป- 2552 : ป-นกษตรเถาะ ภาณวฒน' พนธ'ว!ชาต!กล
ภาณวฒน' พนธ'ว!ชาต!กล
5 ช.ม. 54 นาทช!งบลลงก'พระนารายณ'
นายพลเดส'ฟาร'จ / ปร-ด- พ!ศภ@ม! นายพลเดส'ฟาร'จ / ปร-ด- พ!ศภ@ม! 3 ช.ม. 18 นาทว!ถว!ถช-ว!ตน-7ม-อะไร
วศ!น อ!นทสระ
วศ!น อ!นทสระ
10 ช.ม. 06 นาทสรป PY 101 : วฒนธรรมและศาสนา ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
5 ช.ม. 50 นาท-

D 3014

แต/ละวนของเดก : Homeschool

สภาวด- หาญเมธ-

D 2998
D 2999
D 3000
D 3001
D 3002
D 3003
D 3004
D 3005
D 3006
D 3007
D 3008
D 3009
D 3010
D 3011
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สภาวด- หาญเมธ-

16 ช.ม. 44 นาท6 ช.ม. 05 นาท8 ช.ม. 27 นาท1 ช.ม. 37 นาท4 ช.ม. 27 นาท5 ช.ม. 52 นาท-

4 ช.ม 20 นาท-

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

ทะเบยน ชอเรอง
D 3015

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ผผลต / ผอาน
คณะมนษยศาสตร'
มหาว!ทยาลยรามต8าแหง

D 3026
D 3027

เอกสารประกอบการเร-ยนว!ชา IS 101 คณะมนษยศาสตร'
: สารสนเทศ และเทคโนโลย-เพ9อการ มหาว!ทยาลยรามต8าแหง
ค#นคว#า
ค@/มอช-ว!ต ป- 2552 : ป-นกษตรจอ
ภาณวฒน' พนธ'ว!ชาต!กล
พฒนาช-ว!ต พ!ช!ตชยชนะ
เจฟท' ทอมป'สน / เสร- ล!ข!ตธ-ร
เมธ
ค@/มอช-ว!ต ป- 2552 : ป-นกษตรขาล ภาณวฒน' พนธ'ว!ชาต!กล
เหตเก!ดท-9บ#านและโรงเร-ยน
จ!ตต!รตน'
ค8าสาปฟาโรห' ภาค 2
จ!เอโกะ โฮโซคาวะ
ความสขของแม/
เกลน' เบก / ลล!ตา ผลผลา
สรป PC 103 จ!ตว!ทยาท9วไป
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ปรชญาฝา/ ยโยคะ (จ8านวน 2 แผ/น) สวาม- สตยานนทบรค@/มอช-ว!ค ป- 2552 : ป-นกษตรมะโรง ภาณวฒน' พนธ'ว!ชาต!กล
ฟงอว!tน ข-9พายทะลฟ#า (ภาค 4) ตอน หม/าหย/งเฉ!ง / ธ-รยา
หม@/มารล8าพองผยองแดนยทธ'
การวางแผนและประเม!นโครงการ ผศ.ดร.เสถ-ยร ศร-บญเรอง
ค@/มอช-ว!ต ป- 2552 : ป-นกษตรมะเม-ย ภาณวฒน' พนธ'ว!ชาต!กล

D 3028

พ@ดอย/างไรไม/ให#พง

D 3016
D 3017
D 3018
D 3019
D 3020
D 3021
D 3022
D 3023
D 3024
D 3025

D 3029
D 3030
D 3031
D 3032
D 3033
D 3034
D 3035
D 3036

D 3037
D 3038
D 3039
D 3040
D 3041

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
11 ช.ม24 นาท-

ภาณวฒน' พนธ'ว!ชาต!กล
เจฟท' ทอมป'สน / เสร- ล!ข!ตธ-ร
เมธ
ภาณวฒน' พนธ'ว!ชาต!กล
จ!ตต!รตน'
จ!เอโกะ โฮโซคาวะ
เกลน' เบก / ลล!ตา ผลผลา
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
สวาม- สตยานนทบรภาณวฒน' พนธ'ว!ชาต!กล
หม/าหย/งเฉ!ง / ธ-รยา

5 ช.ม 58 นาท5 ช.ม. 55 นาท-

ผศ.ดร.เสถ-ยร ศร-บญเรอง
ภาณวฒน' พนธ'ว!ชาต!กล

14 ช.ม.24 นาท6 ช.ม. 52 นาท-

Kerry Patterson / พ@นลาภ
อทยเล!ศอรณ
NEXT STEP
วจนา สร!ยธรรม
ประชาสงคม
ธ-รยทธ บญมพทธวจน' : ค@/มอโสดาบน
พระคbกฤทธ! C โสตถ!ผโล
โรคร#ายแห/งการพอกพ@นสะสม
สมเก-ยรต! แสงวฒนาโรจน'
รกแท# : การฝbกปฏ!บต!เพ9อหวใจท-9เบ!ก ต!ช นท ฮนห' / วชร-วรรณ
บาน
แง#มกะลา
ญภา (นามแฝง)
ธาราห!มาลย
ณารา
รกผล!บาน งานผล!ผล : เข#าใจคนด#วย เฮเลน พาล'มเมอร'
เอนเน-ยแกรม เล/ม 2 ค@/ช-ว!ต ค@/การงาน

Kerry Patterson / พ@นลาภ
อทยเล!ศอรณ
วจนา สร!ยธรรม
ธ-รยทธ บญมพระคbกฤทธ! C โสตถ!ผโล
สมเก-ยรต! แสงวฒนาโรจน'
ต!ช นท ฮนห' / วชร-วรรณ

10 ช.ม. 10 นาท-

ญภา (นามแฝง)
ณารา
เฮเลน พาล'มเมอร'

3 ช.ม. 38 นาท17 ช.ม. 01 นาท8 ช.ม. 04 นาท-

ระลbกถbงความตายสบายนก
ไฟไหนเล/าร#อนเท/าไฟนรก
สบจากแมว
คอยก/อนความรก
สาวน#อยไทยเมองฝร9ง

พระไพศาล ว!สาโล
สทสสา อ/อนค#อม
กนยารตน' : แปล
สายณห' ลวพงศ'
โสภาค สวรรณ

1 ช.ม. 45 นาท2 ช.ม. 53 นาท5 ช.ม. 21 นาท8 ช.ม. 05 นาท21 ช.ม. 37 นาท-

พระไพศาล ว!สาโล
สทสสา อ/อนค#อม
กนยารตน' : แปล
สายณห' ลวพงศ'
โสภาค สวรรณ
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6 ช.ม. 12 นาท6 ช.ม. 12 นาท12 ช.ม. 29 นาท5 ช.ม. 37 นาท5 ช.ม. 45 นาท15 ช.ม. 01 นาท5 ช.ม. 55 นาท20 ช.ม. 27 นาท-

2 ช.ม. 12 นาท7 ช.ม. 21 นาท3 ช.ม. 40 นาท6 ช.ม. 09 นาท2 ช.ม. 11 นาท-

รายชอหนงสอเดซ ชนด NCC Only ในหองสมดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

ทะเบยน ชอเรอง
D 3042
D 3043
D 3044
D 3045
D 3046
D 3047
D 3048
D 3049
D 3050
D 3051
D 3052
D 3053
D 3054
D 3055
D 3056
D 3057
D 3058
D 3059
D 3060
D 3061
D 3062
D 3063
D 3064
D 3065

ผแตง/ ผแปล/ ผเรยบเรยง

ละอองรกจากดวงดาว : สาวน#อยไทย โสภาค สวรรณ
เมองฝร9ง ภาค 2
รตนโกส!นทร'
ปองพล อด!เรกสาร
แมลงมรณะ
บนโด มาซาโกะ / ชมนาค ค-ต!
สาร
ธรรมเอาการเอางาน
ชยสาโร ภ!กข
เวน!ศพ!ศวาส
น!ดา
เก!ดวงปารสก' (จ8านวน 2 แผ/น)
พระเจ#าวรวงศ'เธอ พระองค'เจ#า
จลจกรพงษ'
ความรกท-9มาทางไปรษณ-ย'
ว!นน-9 เดอะ ปT
จดจบแห/งจ!นตนาการ

ผผลต / ผอาน
โสภาค สวรรณ
ปองพล อด!เรกสาร
บนโด มาซาโกะ / ชมนาค ค-ต!
สาร
ชยสาโร ภ!กข
น!ดา
พระเจ#าวรวงศ'เธอ พระองค'เจ#า
จลจกรพงษ'
ว!นน-9 เดอะ ปT

จานวนแผน /
จานวนชวโมง
7 ช.ม. 35 นาท15 ช.ม. 10 นาท7 ช.ม. 22 นาท1 ช.ม. 25 นาท13 ช.ม. 03 นาท-

3 ช.ม. 18 นาทอรณธต- รอย / ไอดา อรณวงศ' อรณธต- รอย / ไอดา อรณวงศ' 6 ช.ม. 17 นาท-

เร9องลบเขมร ท-9คนไทยควรร@#
อาท!ตย' ทรงกลด
อาท!ตย' ทรงกลด
3 ช.ม. 59 นาทราชส8านกฝา/ ยใน สมยรตนโกส!นทร' สาระ ม-ผลก!จ
สาระ ม-ผลก!จ
11 ช.ม. 03 นาทร/งอรณท-9สคะโต และเต!มเตมช-ว!ตด#วย พระไพศาล ว!สาโล
พระไพศาล ว!สาโล
5 ช9วโมง
จ!ตอาสา
แสงแห/งศ!ลป' : พ!พ!ธภณฑ'บางกอก กองการท/องเท-9ยว ส8านกวฒนธร กองการท/องเท-9ยว ส8านกวฒน 7 ช.ม. 39 นาทรมฯ
ธรรมฯ
รวมสาระน/าร@#ศาลปกครอง
ส8านกงานศาลปกครอง
ส8านกงานศาลปกครอง
6 ช.ม. 05 นาทวาทะทะไลลามะ
ส.ศ!วรกษ'
ส.ศ!วรกษ'
4 ช.ม. 52 นาทนพลกษณ' แผนท-9เข#าถbงคนเข#าถbงตน คาร'เรน เวบบ' / สนต!กโรภ!กข, คาร'เรน เวบบ' / สนต!กโรภ!กข, 6 ช.ม. 05 นาทสมนา พ!ศลยบตร
สมนา พ!ศลยบตร
วาดไว#ในเม-ยนมาร'
พ!ษณ ศภ
พ!ษณ ศภ
6 ช.ม. 15 นาทพรายปรารถนา
ก!9งฉตร
ก!9งฉตร
17 ช.ม. 01 นาทสรป LA 104 (LW 104) : ความร@# ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
5 ช.ม. 08 นาทเบ7องต#นเก-9ยวกบกฏหมายท9วไป
ชมทางอาช-พ
น!ตยสารชมทางอาช-พ
น!ตยสารชมทางอาช-พ
8 ช.ม. 54 นาทพรอนส@งสด
จ!ม สโตวอลล' / ซ!สเตอร'สมปอง จ!ม สโตวอลล' / ซ!สเตอร'สมปอง 4 ช.ม. 01 นาททบป!ง
ทบป!ง
ป-ศาจหวโต
องอาจ ชยชาญช-พ
องอาจ ชยชาญช-พ
3 ช.ม. 14 นาทสรป TH 103 การเตร-ยมเพ9อการพ@ด ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
ชมรมล@กพ/อขนประยกต'
6 ช.ม. 37 นาทและการเข-ยน
ผกผลไม# 80 ชน!ด ต#านมะเรง
นาร- เจร!ญย!9ง
นาร- เจร!ญย!9ง
3 ช.ม. 35 นาทเดกชายชนะ
อนนต' ประภาโส
อนนต' ประภาโส
2 ช.ม. 22 นาท-
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