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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวน
แถบเสียง 2
แถบเสียง 1
แถบเสียง 6
แถบเสียง 3
แถบเสียง 5
แถบเสียง 2

ทีมงานนิกายสารสารคดี แถบเสียง 4
สารคดี แถบเสียง 2

แถบเสียง 5
แถบเสียง 3

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแ์ถบเสียง 8
แถบเสียง 7
แถบเสียง 6
แถบเสียง 2
แถบเสียง 5
แถบเสียง 5

กองส่งเสริมการมีงานทำา กระทรวงแรงงานแถบเสียง 8
นิตยสารโลกทิพย์ แถบเสียง 6
นิตยสารโลกทิพย์ แถบเสียง 6
คณะกรรมการสันติภาพไทย แถบเสียง 4

แถบเสียง 2
แถบเสียง 11
แถบเสียง 4

25 Psychology แถบเสียง 2
แถบเสียง
แถบเสียง 2

ไทยน้อย แถบเสียง 7
แถบเสียง 4

อบรม ภิบาลแทน แถบเสียง 5
ธาริณี ปัจเจทชนม์ แถบเสียง 3
ธนาคารกสิกรไทย แถบเสียง 6
บุญทรง  สราวุธ แถบเสียง 6

แถบเสียง 2
แถบเสียง 2

ยาสึโกะ นาฮิโต แถบเสียง 5
สุพจน์ ด่านตระกูล แถบเสียง 6
เศียรเศวต แถบเสียง 2

แถบเสียง 8
แถบเสียง 1
แถบเสียง 2
แถบเสียง 1
แถบเสียง 15
แถบเสียง 3

ยืนหยัด ใจสมุทร แถบเสียง 6
แถบเสียง

Active  Contest  English 1 แถบเสียง 4
Advanced Vocabulary แถบเสียง 1

แถบเสียง 4
Antonia Fraser แถบเสียง 6

ผู้อ่ำน/ผลิต
(ร่าง) แผนแม่บทมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
(วิธ)ี ตายดีกว่า สมณะโพธิ์รักษ์
(สคช. 5 วิชาเลือก) ภาคตะวันออก ระดับประถม
100 ความเชื่อ 100 ความจริง
100 เครื่องมือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ดร.วีรภัทร ภู่เจริญ
101 ไอเดียรอบตัว บ.ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำากัด
108 ซองคำาถาม
108 ซองคำาถาม เล่ม 8
108 ซองคำาถาม เล่ม 2
108 วิธีมอบนำำาใจให้แก่กัน
108 อาชีพคนพิการ
10 ยอดผู้นำาแผ่นดินจีน สุขสันต์ วิเวกเมธากร
10 สิ่งที่ยิ่งใหญ่ เรียนรู้ได้จากบิลล์ พอร์เตอร์ เฮลลี่ เบิร์ด
12 นักษัตร ปีขาล ศักดิเดช ถิรบุตร
12 ราศี ตกแต่งบ้านตามศาสตร์ ฮวงจุ้ย หมอหยอง (สุริยัน อริยวงศ์โสภณ)
14 วิธีการปรับปรุงตนเองจูงใจผู้อื่น โรเบิร์ต ดอนคลิน
150 อาชีพเส้นทางประกอบอาชีพอิสระ
15 พระอรหันต์ เล่ม 1
15 พระอรหันต์ เล่ม 2
16 สิงหาคม วันสันติภาพไทย
19 ราชินีไทย สุรัสวดี พงศ์เปี่ยมธรรม
2010 จอมจักรวาล 2 อาเธอร์ ซี คล้าก
2475 การปฏิวัติสยาม ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 

25 เจ้าสัวนักธุรกิจ
25 ปี แห่งการงาน วีระ ธีรภัทร
30 คนไทยที่ควรรู้จัก
30 นิทานยอกกตัญญู
36 ข้อบกพร่องธุรกิจขนาดเล็ก
37 โรคของคนวัยทำางาน
3 นาทีมีสาระ
40 นักวิทยาศาสตร์
420 วิธีทำาความสะอาดในพริบตา ดร.วัลภา เพ็ญแสงงาม
48 ข้อคิดเพื่อชีวิตที่รำ่ารวย
4 ปี นรกในเขมร
50 ปีพระทูลกระหม่อมแก้วจากพสกนิกรไปแล้ว
52 อาทิตย์ในชีวิตของคุณ
5 สหายไขธรรมชาติ
60 วิธีสร้างความสุขอย่างง่ายๆ
70 ภาพกตัญญู ชุดณรงค์ เสรี จินตกุล
7 เซียนซามูไร วัฒนชัย วินิจกูล
7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง สตีเฟ่นส์ มาโคเวย์
84 ปี ครูเอืำอสุนทรสนาน
8 คดีดังข้ามศวรรษ
98 เคล็ดลับ เพื่อการแทคแคร์ดูแลตนเอง

Amazing ทะเลไทย ท.ท.ท ร่วมกับ บ.เชลล์แห่งประเทศไทย
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
แถบเสียง 7

As the future catches you แถบเสียง 12
แถบเสียง 11

BBC ENGLISH COURSE BBC แถบเสียง 5
แถบเสียง 4

Computer TIPS & EQIUPMENT แถบเสียง 6
CONVERSATION แถบเสียง 2

แถบเสียง 1
แถบเสียง 1

Conversation for secretary แถบเสียง 1
Conversation for studying Home College แถบเสียง 2
Conversation for studying  abroad. แถบเสียง 1
Correct Your English แถบเสียง 9

Home College แถบเสียง 5
แถบเสียง 6

CU WRITER VERSION 152,153 เฉลิมพล ทัพซ้าย แถบเสียง 2
Daily English Conversation แถบเสียง 2
Dare  for  Success วันชัย  ประชาเรืองวิทย์ แถบเสียง 2
D BASE III PLUS แถบเสียง 20

แถบเสียง 3
แถบเสียง 4

นิติสาสน์ แถบเสียง 14
แถบเสียง 5
แถบเสียง 5

EMMA READ BY DAME PEGGY JUNE AUSTEN แถบเสียง 1
แถบเสียง 7
แถบเสียง 10

English Conversation Through Pictures Richard Croft แถบเสียง 3
English Course Drills แถบเสียง 8
English for you BBC แถบเสียง 7
English for you แถบเสียง 8
English for you BBC แถบเสียง 40
English  language แถบเสียง 2

แถบเสียง 3
แถบเสียง 6
แถบเสียง 8

ดีเจนภาพร แถบเสียง 2
แถบเสียง 3

Harry Potter and the Philosopher Stone แถบเสียง 10
HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER STONEJ.K.ROWLING แถบเสียง 10

แถบเสียง 5
แถบเสียง 19
แถบเสียง 19
แถบเสียง 10
แถบเสียง 16
แถบเสียง 20
แถบเสียง 12
แถบเสียง 4

L.A. แถบเสียง 2

AR 103 ศิลปวิจักษณ์ (บรรยาย)
ศรีภาบรรพการ

A Thousand miles to Chieng Mai

Boss ยุคใหม่คู่มือ CEO/MD/GM

Conversation commonly usein Business
Conversation Comonly used in everyday life

B.Mendeslssohn
Coversation Commonly used in everyday
CS103 คอมพิวเตอร์ พรชัย จิตต์พานิช

E,Q ความฉลาดทางอารมณ์ โยธิน รุ่งเรือง
EC 103 เฉลยเศรษฐศาสตร์ทั่วไป
EC 103 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
EC 103 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
EC 103 สรุปพิเศษ

EN 101 อังกฤษมูลฐาน 1
 EN 321ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์

Essotail English – American Idiams and siangทองใบ วัฒนชัยศิลป
E.T.เพื่อนรักจากต่างดาว
Fairy  Tales (ไอ้เขีำยวขาว) ภาค E
goods word good feeling หลังไมค์มีไออุ่น
Grammar ชุด Nouns, Pronouns, Adjective

J.K.Rowling

Harry Potter กับห้องแห่งความลับชุด1
HI 101 อารยธรรมตะวันตก
HI 103 อารยธรรมโลก
HI 330 ประวัติศาสตร์เอชียตะวันออกเฉียงใต้
HI 381ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
HI 483 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาในคริสตวรรษที่20
IBM PC Inside m        IBM Pc&Ps2
ICT แนวทางแท้จริงของข้อมูลการสื่อสารสำาหรับคนพิการ
Introductory  Stories For Comprelension
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
แถบเสียง 8
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4
แถบเสียง 6

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 4
แถบเสียง 3

Kitchen Confidential แถบเสียง 13
แถบเสียง 7

Learning Japan แถบเสียง 3
แถบเสียง 6

Love Story แถบเสียง 2
แถบเสียง 5
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4
แถบเสียง 5
แถบเสียง 8
แถบเสียง 7

วินัย ลำำาเลิศ แถบเสียง 15
แถบเสียง 10
แถบเสียง 8
แถบเสียง 5
แถบเสียง 2
แถบเสียง 9
แถบเสียง 3
แถบเสียง 5
แถบเสียง 4
แถบเสียง 5
แถบเสียง 6

วันดี ชวดนุช แถบเสียง 4
แถบเสียง 5
แถบเสียง 6
แถบเสียง 4

Microsoft office 97 Professional ไพศาล โมลิสกุลมงคล แถบเสียง 4
MICROSOFT WINDOW ME. MILLENIUM EDITION แถบเสียง 3
My English Mr. John Keane แถบเสียง 3
O and M แถบเสียง 1

หนังสือคู่มืออาสาสมัคร แถบเสียง 1
แถบเสียง 5
แถบเสียง 4
แถบเสียง 3
แถบเสียง 10
แถบเสียง 6
แถบเสียง 4
แถบเสียง 3
แถบเสียง 16
แถบเสียง 5
แถบเสียง 8
แถบเสียง 3
แถบเสียง 10

IS 103 การใช้หอ้งสมุด
IS 103 การใช้ห้องสมุด
IS 103  การใช้ห้องสมุด เฉลยข้อสอบ
IS 103 อารยธรรมโลก
IT105 เฉลยระบบคอมพิวเตอร์เบืำองต้น
Jeck Welch : สุดยอด CEO ระดับโลก

แอนโทนี่ บอร์เดน
LA 104 ป.พ.พ ว่าด้วยบุคคล

LI 332 โครงสร้างของภาษาไทยและระบบไวยกรณศ์.ดร.วิจินต์ ภานุพงศ์

LW103 ประวัติศาสตร์กฎหมาย สำานักพิมพ์นิติสาส์น (ลุงชาวใต้)
LW 103 ประวัติศาสตร์กฏหมายไทยและระบบกฏหมายหลัก
LW 104 ความรู้เบืำองต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป
LW 104 เฉลยความรู้เบืำองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
LW 202 ก.ม. รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (สรุป)
LW 202 สรุปคำาบรรยาย
LW 206 กฏหมายอาญา 1
LW 209 (LA 205) บรรยายกฎหมายแพ่ง และพานิชย์
LW 302 คำาบรรยาย
LW 403 ประวัติศาสตร์กฏหมาย
LW บรรยายกฏหมายมหาชน 
MC 130 การพูดเบืำองต้น (บรรยาย)
MC 217 จริยธรรมสื่อสารมวลชน
MC 231 การพูดในชีวิตประจำาวัน
MC 231 การพูดในชีวิตประจำาวัน (สรุป)
MC 315 หลัการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 MC 331 วาทศาสตร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
MC 335 การพูดเพื่ออาชีพสื่อมวลชน
MC 337 เอกสารประกอบการสอนการพูดเพื่อการขาย
MC 343 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง อ. ศิริพร วีระโชติ
MC 431 การพูดชักจูงใจ

ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปี่ยมศิริ

O แอนด์ M
PA 210 องค์การและการบริหารงานในภาครัฐ
PA 240 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
PA 280 การวางแผนในภาครัฐ
 PA  330การเมืองสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ ฝรั่งเศษ
PA 350 เทคนิคการบริหารงานบุคคล
PA 350 เทคนิคการบริหารงานบุคคล
PA 421 การบริหารร่วมสมัย (สรุป)
PC 103 จิตวิทยาทั่วไป
PC 103 จิตวิทยาทั่วไป
Personality Plus บุคลิกภาพเชิงบวก ฟลอเรนส์ ลิตฮอเออร์ นราธิป นัยนา
Philip Kotler กับกลยุทธ์ทางการตลาด ดร. บุญชัย โกศลธนากุล
PS 110 การเมืองและการปกครองของไทย (สรุปและเฉลย)
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
แถบเสียง 17

PS 120 แถบเสียง 2
แถบเสียง 5

PS 202 แถบเสียง 10
แถบเสียง 3
แถบเสียง 2

วิทยา ชินบุตร แถบเสียง 6
วิทยา ชินบุตร แถบเสียง 4

แถบเสียง 4
แถบเสียง 6
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4
แถบเสียง 6
แถบเสียง 4
แถบเสียง 2
แถบเสียง 3
แถบเสียง 10
แถบเสียง 12
แถบเสียง 12
แถบเสียง 5
แถบเสียง 11

PY 344 แถบเสียง 9
แถบเสียง 7
แถบเสียง 5
แถบเสียง 3
แถบเสียง 3

พรทิพย์ หวังวิทยากุลแถบเสียง 6
แถบเสียง 14
แถบเสียง 8

SO 291 แถบเสียง 8
แถบเสียง 8
แถบเสียง 5
แถบเสียง 3

Social Values and cardinal Human Principles Dada Shill แถบเสียง 2
STUDENT’S CASSETTE แถบเสียง 2

แถบเสียง 20
ถวัลย์ มาศจรัส แถบเสียง 3

Talk Show แถบเสียง 3
Tel marketing แถบเสียง 1

แถบเสียง 6
แถบเสียง 9
แถบเสียง 9

บุปผา บุญทิพย์ แถบเสียง 9
Thailand Internet Guide แถบเสียง 18

แถบเสียง 2
The Cambridge English แถบเสียง 2

แถบเสียง 2
แถบเสียง 2

PS 110 การเมืองและการปกครองไทย

PS 120 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

PS 202 หลักรัฐธรรมนูญ และ สถาบันการเมือง
PS 205 การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
PS 217 การเลือกตัำง
PS 217 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการเลือกตัำง
PS 251 ความรู้เบืำองต้นเกี่ยวกับ นโยบาย
PS 293 สรุปทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมืองตะวันออก
PS 330 การเมืองในสหรัฐอเมริกา
PS 331 การพูดสำาหรับผู้นำา
PS 331 การเมืองยุโรปตะวันตก
PS 333 สรุป
PS 405 การเมืองและการจัดที่ดิน
PS 421 การวิเคราะห์ระบบเมือง
PS 436 การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
PY 100 หลักการดำาเนินชีวิตในสังคมไทย
PY 101 วัฒนธรรมและศาสนา
PY 103 ปรัชญาเบืำองต้น
PY 105 ตรรกวิทยาเบืำองต้น ผ.ศ. อมร โสภณวิเชษฎ์วงศ์
PY 234 ญาณวิทยา ทฤษฎีความรู้

PY 446 ศาสนากับสังคม
Reengineering
Samt Walton กับการสร้างธุรกิจพันล้านของ Walmart
Self-Esteem การสร้างความมั่นใจในชีวิต ดร.บุญชัย โกศลธนากุล
Slang ไม่ใช่ ของแสลง แฟรงค์ ฟรีแมน
SO 103 สังคมวิทยามานุษวิทยา (บรรยาย)
SO 233 การเปลี่ยนแปลง (บรรยาย)

SO 291 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
SO 378 สังคมวิทยาศาสตร์
SO 483 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

Sucessful English Grammar4-5-6
Tactician : การเป็นพิธีกรและวิทยากรสำาหรับข้าราชการครู

TH 101 ลักษณะอารยธรรมโลก
TH 102 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
TH 103การเตรียมเพื่อพูด
TH243 การเขียน writing

The Cambridge Cours 2

The Cambridge English Cours 1
The Cambridge English Cours 2
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
the love of king peter dainty แถบเสียง 1
The Pearl แถบเสียง 3

แถบเสียง 2
The reader Burn hart แถบเสียง 6
Vocabulary Commonly used in Business แถบเสียง 1
Vocabulary commonly used in everyday life แถบเสียง 1

แถบเสียง 4
แถบเสียง 3

Window 98 แถบเสียง 26
WORDSTAR VISION 4 แถบเสียง 6

แถบเสียง 4
กฎหมายกับชีวิต สัมฤทธิ์ มีองค์อุโฆษ แถบเสียง 6
กฎหมายกับผู้หญิง สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี แถบเสียง 6
กฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวัน สัมฤทธิ์  มีวงศ์อุโฆษ แถบเสียง 4
กฎหมายเพื่อคนพิการ สภาคนพิการทุกประเภท แถบเสียง 7

แถบเสียง 6
กฎแห่งกรรม แถบเสียง 5

แถบเสียง 11
แถบเสียง 2
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4

สภาทนายความ แถบเสียง 7
แถบเสียง 1
แถบเสียง 5
แถบเสียง 5
แถบเสียง 7
แถบเสียง 2
แถบเสียง 5

ประสิทธิ์ จงวิชิต แถบเสียง 34
แถบเสียง 3
แถบเสียง 6
แถบเสียง 3

แสงธรรมเพื่อชีวิต แถบเสียง 4
แถบเสียง 13

กตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของความดี แถบเสียง 1
กติกากีฬาโกบอล แถบเสียง 1

แถบเสียง 11
แถบเสียง 3

กบถแกมกวน สมจุ้ย เจตนาสนุก แถบเสียง 2
ก้มเก็บชีวิต แถบเสียง 3
กรณีธรรมกาย พระธรรมปิฏก แถบเสียง 11
กรณีธรรมกาย “วิเคราะห์มติมหาเถระ” แถบเสียง 2

หนหวย แถบเสียง 6
กรณีวิวาทพระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร แถบเสียง 2
กรณีสันติอโศก พระเทพเวที แถบเสียง 2
กรรม แถบเสียง 7
กรรมกรข่าว แถบเสียง 4
กรรมเก่า ดอกไม้สด แถบเสียง 4
กรรมนีำมีผลเรื่องมรดกชิำนสุดท้าย แถบเสียง 9

THE PROPHET “ปรัชญาชีวิต” คาลิล ยิบราน

White Fany
White Tang (ภาคภาษาอังกฤษ) Jeck London

วศิน เสมาทรัพย์

Yes or No การตัดสินใจไม่ให้พลาด

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา จิรวัฒน์ แสงไชย
พระราชวิสุทธิ์กวี

กฎแห่งกรรม ชุด 1 (11 ม้วน) ท. เสียง  พิบูลย์
กฎแห่งความสำาเร็จ 7 ประการ
กฏไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ จรวย แก่นวงวษ์คำา
กฏหมายที่ดิน พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2497 เป็น 2542
กฏหมายเบืำองต้นสำาหรับประชาชน
กฏหมายปกครอง จิรนิติ หะวานนท์
กฏหมายปกครอง LW 312
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการละเมิดการงาน
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ LW 204 ณรงค์พันธ์ ตรรกวิทยา
กฏหมายรัฐธรรมนูญ กฏหมายแรงงาน
กฏหมายแรงงาน ฉบับสมบูรณ์ ดร.อมร มนตรี
กฏหมายอาญา 2
กฏแห่งกรรม ทอง เรียง พิบูลย์ นฤทธิ์ สีขาว
กฏแห่งกรรม
กฏแห่งกรรม ทอง เรียงพิบูลย์0
กฏแห่งกรรม ชุด 3
กฏแห่งกรรม เล่ม 27 ท.เสียงพิบูลย์

ชวลิต จิรายุกุล
กนกลายโบตั๋น ศรีฟ้า ลดาวัลย์
กบฏแมนฮัตตัน

ไมตรี ลิมปีชาติ

ไชยรัตน์ กปิลกาญจน์
กรณีพิพาทระหว่างอินโดจีน-ฝรั่งเศส

พระศรีปริยัติโมลี

สรยุทธ์ สุทัศนจินดา
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
กรรมลิขิต แถบเสียง 5
กรรมสนองกรรม แถบเสียง
กรรมสนอง ชาตินีำ แถบเสียง 2
กระจกใบไม้ แถบเสียง 5
กระดึ่งสายลมคมดาบ แถบเสียง 10
กระแดะขึำนสมอง พิงค์ ลำาพระเพลิง แถบเสียง 3
กระบี่กู้บัลลังก์ แถบเสียง 33
กระแสลมที่พัดกลับ วิมล ไทรนิ่มนวล แถบเสียง 4
กราวเงาะ แถบเสียง 6

แถบเสียง 5
แถบเสียง

กลยุทธการจัดการเพื่อประเมินผลโครงการ แถบเสียง 2
กลยุทธการเจรจาต่อรอง แถบเสียง 4
กลยุทธ์ในการปลิดเรื่องหยุมหยิมออกจากใจ แถบเสียง 3
กลยุทธในการวางผลิตภัณฑ์ใหม่ แถบเสียง 1
กลยุทธ์ปรับการพูดให้เข้ากับสถานการณ์ แถบเสียง 6
กลยุทธฟื้นฟูขยายผลิภภัณฑ์ แถบเสียง 1
กล้วย เพื่อนสนิทของคนไทย สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แถบเสียง 2
กล้วยไม้เที่ยงคืน แถบเสียง 8

แถบเสียง 3
มูลนิธิยุวพัฒน์ แถบเสียง 18
มูลนิธิยุวพัฒน์ แถบเสียง 11

กล่องนิทานสำาหรับเด็ก มูลนิธิยุวพัฒน์ แถบเสียง 4
กล่องไปรษณีย์สีแดง แถบเสียง 2
กลับไม่ได้ไปไม่ถึง แถบเสียง 3
กลางคลื่นกระแสกาล แถบเสียง 2
กลางเพลิง ไม้เมืองเดิม แถบเสียง 5
กล้าไฝฝัน กล้าฟันฝ่า แถบเสียง 1
กลิ่นกุหลาบ แถบเสียง 6
กลิ่นฟาง กฤษณา  อโศกสิน แถบเสียง 6
กลิ่นสีและกาวแป้ง พิษณุ ศุภ แถบเสียง 8

แถบเสียง 18
แถบเสียง 10

กลุ่มสังคม – สุขศึกษา เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ แถบเสียง 3
กวนอิมพระบรมโพธิสัตว์ คณะเกดทิพย์ แถบเสียง 12
กวางเขายาว ลมุล  รัตรากร แถบเสียง 4
กว่าจะเป็นนักเขียน โบตั๋น แถบเสียง 2
กว๊าน แหล่งนำำาแห่งชีวิต รัชดาภรณ์ แก้วเทพ แถบเสียง 1
กวีนิพนธ์ “แม่นำำารำาลึก” เรวัตน์ พันธุพิพัฒน์ แถบเสียง 3

แถบเสียง 10
กวีในดงดาบ แถบเสียง 15
ก่อกองทราย ไพทูรย์  ธัญญา แถบเสียง 4
ก็องดิคถ์ วอลแตร์ แถบเสียง 4
ก็องดิดค์ ปรัชญานิยาย วอลแตร์ แปลโดย วัลยา วิวัฒน์ศรศิริกุล จันทร์อำานวยสุขแถบเสียง 6
ก่อนจะสิำนเสียงปืน นเรศ นโรปกรณ์ แถบเสียง 5
ก่อนลมหนาวมาเยือน พิมพ์สี แถบเสียง 4
กอและ แถบเสียง 1
กับดักในสมรภูมิ ยอดา ฮะเข้มแข็ง แถบเสียง 5
กามนิต ผู้แสวงหาสัจธรรม แถบเสียง 6

ธมฺวโธ ภิกขุ

พ.ศรีพมิต
วรีลดา เพียงศิริ
โกว้เล้ง น.นพรัตน์ (แปล)

น.นพรัตน์

สสพ.
กรีนคอนซูเมอร์
กฤษณะล้วงลูก

Lavrie Schloff MarciaYudkin นภดล เวชสวัสดิ์

น.นพรัตน์
กลวิธีทายจรเลข 7 ตัว 4 ฐาน นภวร
กล่องนิทาน ชุด 1
กล่องนิทาน ชุด 2

อภิชาติ เพชรลีลา ชิมพรรณ ฤทัยสวัสดิ์
โอเยอร์ลี่ จีนแนตต์
เทือก บรรทัด

เบญญารัตน์ 
ว.วินิจฉัยกุล

กลุ่มประสบการณ์พืำนฐาน 1 (หมวดวิชาบังคับ) ระดับประถม
กลุ่มสภาพประสบการณ์พืำนฐาน 3 (บังคับ) ระดับประถม

กวีนิพนธ์ ม.ต้นเรื่องวาสิฎฐี ภาคหนึ่งบนดิน
อุยสุยอัน น.นพรัตน์ (แปล)

จอนห์น โลจี / พิสมัย อินทรฉัตร
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
กามนิต วิสิฏฐี เสฐียรโกเศศ นาคะประทีป แถบเสียง 10
การ ”เกา” กีตาร์อย่างง่าย สุภางค์ วงษ์ขันธ์ แถบเสียง 3

แถบเสียง 2
แถบเสียง 2

การเขียนโครงการ ดำารงศักดิ์ ชัยสนิท แถบเสียง 6
การเขียนโครงการ แถบเสียง 3
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ รุ่งรัตน์ ชัยสำาเร็จ แถบเสียง 6
การเขียนภาษาอังกฤษ แถบเสียง 13
การควบคุมการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้เหตุผล แถบเสียง 2
การคิดและการตัดสินใจ แถบเสียง 2
การเคลื่อนที่และพลังงาน แถบเสียง 2

แถบเสียง 4
การจัดระบบเอกสารและการเขียนรายงาน แถบเสียง 3
การช่วยคนพิการหางานทำา โรเบริต์ เฮร่อน และ บาบาร่า เมอเร่ แถบเสียง 1

สิทธิชัย ประสานวงศ์ แถบเสียง 1
แถบเสียง 13

การใช้ราชวิถีเวิร์ดพีซี ชัยวุฒิ จันมา บัณฑิต ผลประสิทธิ์ แถบเสียง 2
การใช้ห้องสมุด แถบเสียง 5
การดับทุกข์อย่างถูกวิธี แถบเสียง 4
การดูแลสุขภาพในแบบองค์กรรวมด้วยหลินจือ นิติ โตชนันท์ แถบเสียง 1
การเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน สำานักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห์แถบเสียง 1
การโต้วาที  พิการนัำนสำาคัญไฉน ชมรมสตรีคนตาบอด แถบเสียง 2
การทำางานด้วยใจ วิรัช ปิติเจริญธรรม แถบเสียง 6

ไพลิน แปลเรียบเรียง แถบเสียง 6
การนำาเสนอตนเพื่อความสำาเร็จ แถบเสียง

แถบเสียง 2
การบริหารการพัฒนาความหมายเนืำอหาแนวทางและปัญหาติน ปรัชญพฤทธิ์ แถบเสียง 17
การบริหารดวงชะตาชีวิต ไชย ณ พล แถบเสียง 4

แถบเสียง 5
การบริหารธุรกิจแบบพุทธ แถบเสียง 17
การบริหารเวลา แถบเสียง 2
การบริหารเวลาเพื่อความสำาเร็จ แถบเสียง 3
การบ้านการเมืองเรื่องเจ้าฟ้ากุ้ง เทพมนตรี สิมปพยอม แถบเสียง 4

คณะมนุษยศาสตร์ ราชภัฏมหาสารคาม แถบเสียง 5
การปกครองท้องถิ่นไทยหลักการและมิติใหม่ในอนาคต แถบเสียง 19
การปฏิรูปบ้านเมืองครัำงใหญ่ พลาติศัย สิทธิธัญกิจ แถบเสียง 2
การปฏิวัติการรีเอนจีเนียริ่ง ไมเคิล แฮมเมอร์ กมลทิพย์ ภาสะวรณแ์ถบเสียง 14

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ แถบเสียง 28
แถบเสียง 10

การปลุกพลังจิตอันยิ่งใหญ่ แถบเสียง 3
การปลูกพืชไร่ อุดม  โกสัยสุข แถบเสียง 2
การเป็นพนักงานโทรศัพท์ที่ดี แถบเสียง 2
การฝึกสติแบบตะวันตก แถบเสียง 2
การพัฒนาตนเอง สมิต  อาชวนิจกุล ปรียา  คุณาลักษณ์ แถบเสียง 4
การพัฒนาศักยภาพอย่างสมบูรณ์ แถบเสียง 2
การพัฒนาสติแบบตะวันตก แถบเสียง 4
การพัฒนาสติแบบตะวันตก แถบเสียง 4
การเพาะเลีำยงกุ้งก้ามกราม แถบเสียง 4
การฟังภาษาอังกฤษ แถบเสียง 8

การเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพีวิตภาคทฤษฎี เล่ม 2 ประสบการณ์พืำนฐาน 4 (บังคับ) 2
การเขียน 1 ภาษาไทย (เลือก) ประถม

ศ.ดร. อุทุมพร  จามรมาน

วิภา วมานวังศะ และคณะอาจารย์ ม.สุโขทัย สาขาวิชาศิลปะศาสตร์

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2

การใช้ WINDOWS 95 & 98 
การใช้คอมพิวเตอร์เบืำองต้น ช.0248 ม.ต้น

การนวดฝ่าเท้า (จุดปฏิกิริยาโต้ตอบ)

การบรรยายคณาจารย์กองการศึกษาพิเศษ กศน. และหลักสูตร อาจารย์กองการศึกษาพิเศษ กศน.

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ PA240

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์     เจริญวงศ์ศักดิ์     

การปกครองท้องถิ่นไทย 2552 101
ดร.โกวิท พองงาม

การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475

อ.ระเบียง บุญกรรเชียง

ดร.องอาจ ชุมสาย ณ อยุธยา
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
แถบเสียง 2

การมองโลกในแง่ดี แถบเสียง 2
แถบเสียง 5

การเมืองการปกครองไทย แถบเสียง 27
การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์ นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ แถบเสียง 6
การเมืองในยุโรปตะวันตก วราภรณ์ จุลปานนท์ แถบเสียง 4
การเมืองบนแผ่นฟิล์ม กฤษดา เกิดดี แถบเสียง 2
การยอมรับคนพิการเข้าสังคม แถบเสียง 2

แถบเสียง 9
การรักษาและป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา แถบเสียง 5
การรักษาศีลของชาวพุทธ ปัญญานันทภิกขุ แถบเสียง 1
การเรียนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชกัลยาลักษณ์ รุ้งดนัยแถบเสียง 11

แถบเสียง 13
การเลีำยงไก่ไข่ ไชยา อุ้นสูงเนิน แถบเสียง 3
การเลีำยงไก่เนืำอและไก่ไข่ วัลลภ  คาเพิ่งพูน แถบเสียง 5
การเลีำยงเป็นด พินิจ  ลำาดวนหอม แถบเสียง 5
การเลีำยงลูกด้วยหนังสือ แถบเสียง 2
การเลีำยงลูกให้เก่ง แถบเสียง 6
การวิเคราะห์ตัวละครสามก๊ก แถบเสียง 4
การวิจัยเชิงคุณภาพ สุภา จันทวานิช แถบเสียง 8
การวิจัยเชิงคุณภาพทฤษฏีและการประยุกต์ใช้ในการศึกษาและสังคมสมัยใหม่ แถบเสียง 16
การศึกษากับการพัฒนาทรัพกรมนุษย์ พระธรรมปิฏก แถบเสียง 2
การศึกษากับกาวิจัย พระธรรมปิฏก แถบเสียง 4
การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด แถบเสียง 1
การศึกษาคุณค่าความเป็นมนุษย์ อาจอง ชุมสาย แถบเสียง 1
การศึกษาเครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา แถบเสียง 5
การศึกษาชีวิตและชุมชน แถบเสียง 1
การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตหรือการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต แถบเสียง 2
การสร้างพลังจิตไร้ขีดจำากัด แถบเสียง 2
การสร้างวัฒนธรรมให้องค์การ สร้างวิถีทางสู่ความเป็นเลิศ Deal Terrner E.Kennedy Allan A. แถบเสียง 7
การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย พระเทพเอที ประยุทธิ์  ปยุตโต แถบเสียง 2
การสร้างเสน่ห์ ธรรมทัศน์สมาคม แถบเสียง 1
การสื่อสารเพื่องานที่มีประสิทธิภาพ แถบเสียง 1
การสื่อสารมวลชน แถบเสียง 2
การสื่อสารมวลชนเบืำองต้น แถบเสียง 2
การให้คำาปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชา แถบเสียง 1

แถบเสียง 3
การอ่านทำานองเสนาะ แถบเสียง 1

แถบเสียง 2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช แถบเสียง 19
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช แถบเสียง 17

แถบเสียง 15
กาลครัำงหนึ่งนานมา ปินดา โพสยะ แถบเสียง 4
ก้าวไปในบุญ พระธรรมปิฏก แถบเสียง 1
ก้าวไปในบุญ พระธรรมปิฏก แถบเสียง 1
ก้าวสู่ความเป็นเลิศ แถบเสียง 3
ก้าวสู่สุขภาพดี สง่า ตามพงษ์ แถบเสียง 4
กาเหว่าที่บางเพลง คึกฤทธิ์  ปราโมทย์ แถบเสียง 7
กำาเนิดจีนแดง แถบเสียง 2

การฟังและการพูดของหมวดภาษาไทย (เลือก) ประถม

การเมืองการปกครอง PS 110
ศจ. ลิขิต ธีระเวคิน

การเยือนจีน (ของคณะสมาคมคนตาบอด)

การเรียนภาษาอังกฤษหน่วย 6-10 ม.ส.ธ.

ม.รามคำาแหง
รัถยา สารธรรม (แปล)

ดร.บุญชัย โกศลธนากุล

การอภิปรายเรื่อง 1992 เครียดชะมัดจะทำาอะไร

การอ่านภาษาไทย (เลือก) ประถม
การอ่านภาษาอังกฤษหน่วยที่ 1-7
การอ่านภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 8-15
การอ่านเอาความ (Reading For Comprehension)ธัญญรัตน์ ปาณะกุล (ส่องศรี โตประเสริฐ์)

ส.สุวรรณ
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
กำาเนิดนาร์เนีย สุมนา บุญยะรัตนเวช แถบเสียง 6
กำาเนิดพระโพธิสัตว์กวนอิม ธนาคารออมสิน แถบเสียง 8
กำาเนิดโลกและมนุษยชาติ พระเผด็จ  ทตตฺชีโอ แถบเสียง 1
กำาลังใจ สนอง อุไร แถบเสียง 2
กำาลังใจและความเข้าใจรักษาโรคเอดส์ อรอนงค์ อินทรจิตร แถบเสียง 3
กำาลังใจสู่เส้นชัยแห่งชีวิต ประการัง แถบเสียง 1
กำาลังใจแห่งชีวิต ลูอิส แอล เฮย์ แถบเสียง 4
กิ่งไผ่ แถบเสียง 8
กินกันแก่ ปรับแนวการกินเพื่ออายุวรรธนะ แถบเสียง 2
กินอยู่ย่างไทยให้สุขภาพดี คณะนักวิชาการ แถบเสียง 1
กิเลสเป็นแขกจร จริงหรือ พระโพธิรักษ์ แถบเสียง 2
กีฬากายกรรมโลดโผน สุนทร กายประจักษ์ แถบเสียง 5
กีฬาเด่น แถบเสียง 5

สไบทิพย์ ศิริรัตนธำารงค์ และคณะ แถบเสียง 2
กุญแจเซ็น ติช นัท ฮันท์ พจนา จันทรสันติ แถบเสียง 4

แถบเสียง 4
กุหลาบทะเลทราย อัคนิรุทธิ์ แถบเสียง 15
กุหลาบไฟ แถบเสียง 2
กูคือพระเจ้า แถบเสียง 14
กูแน่ สาธิต อินทรกำาแหง แถบเสียง 5
กูมีแต่ธรรมะ ปรัชญา หลวงพ่อ คูณ ปริสุทโธ วันชนะ แถบเสียง 2
เก่งกับเจ้าเสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ แถบเสียง 1
เก็บมาเล่า แถบเสียง
เก็บเล็กผสมน้อย แถบเสียง 3

แถบเสียง 10
เกมชีวิตของเจ้าหนู แถบเสียง 1
เกร็ดเตือนเพื่อนหญิง พิศุทธิ์ สหศึกษาภัณฑ์ แถบเสียง 3
เกร็ดสนุกในอดีต สุรีรัตน์ พิยะโยดิลกชัยแถบเสียง 10
เกร็ดสนุกเมืองสยาม อเนก นาวิกมูล แถบเสียง 3
เกวียนเล่มสุดท้าย แถบเสียง

วัฒนา สุกัณฑลี จรัสพงศ์ สันติตระกูลแถบเสียง 2
เกาหลีวันนีำ แถบเสียง 12
เกาะที่ไม่มีใครรู้จัก โจเซ่ ซารามาโก้ แถบเสียง 1
เกาะโลมาสีนำำาเงิน วิลาวัลย์ ฤดีศานต์ แถบเสียง 4
เกิดในเดือนตุลา สุธรรม แสงประทุม แถบเสียง 5
เกิดในเรือ แถบเสียง 5
เกิดในเรือ แถบเสียง
เกิดมาทำาไม พุทธทาสภิกขุ แถบเสียง 3
เกิดมามีชัย วันชัย ประชาเรื่องวิทย์ แถบเสียง 4

จิตรา ก่อนันทเกียรติ แถบเสียง 3
เกียรติคุณของพระพุทธเจ้า พุทธทาสภิกขุ แถบเสียง 3
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา พระราชสุทธิญาณมงคล แถบเสียง 3
แก่นพุทธศาสน์ พุทธทาส อินทปัญโญ แถบเสียง 5
แก้ปัญหาชีวิตด้วยจิตวิทยา เจมส์ เอช โอเค แถบเสียง 5
แก้วกลีบเกสรบัว แถบเสียง 6
แก้วขนเหล็ก คณะเกศทิพย์ แถบเสียง 15
แก้วจอมแก่น แว่นแก้ว ศศิเพ็ญ ชื่นวัฒนา แถบเสียง 2
แก้วจอมซน แว่นแก้ว สุวรรณี สีขาว แถบเสียง 2
แก้วตา แถบเสียง 3

นพ.ไพบูลย์  จักรตุรปัญญา

ธ.กสิกรไทย
กุญแจ 7 ดอกแห่งการรู้แจ้ง

กุญแจภาวนา (โอวาทของหลวงพ่อชา)

ฮ.นิกฮูกีำ มนันยา (แปล)

เกมการตลาด The Marketing Game ชมนารถ (แปล)

น.พ. วิบูล วิจิตรวาทการ

เกษตรกรรมทางเลือกการศึกษากรณีตัวอย่าง การปรับตัวของเกษตรกรรมพืำนบ้านไทย
ร.ศ.ด.ร.ดำารงค์ ฐานดี

ส. พลายน้อย

เกีำยซุงฮวดใช้ (ลูกหลานกตัญญู)

13 นักเขียนเกียรติยศ

ว.วินิจฉัยกุล
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
แก้วตาดวงใจ โบตั๋น แถบเสียง 8

แถบเสียง 2
แกะรอยจิมทอมสันราชาไหมไทย เพลิง ภูผา แถบเสียง 2
โกลด์สตอรี่ แถบเสียง
ไก่บ้าน ไก่พืำนเมือง การเลีำยงกบ เดี่ยว  องค์สุวรรณ แถบเสียง 3

แถบเสียง 6
ขงเบ้งผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน ยาขอบ แถบเสียง 3
ขนมแม่เอ๊ย แถบเสียง 4
ขนมลูก ๆ ทองแดง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแถบเสียง 1
ขนำาน้อย แถบเสียง
ขบวนการนกกางเขน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา แถบเสียง 2

ธเนศ อาภรสุวรรณ แถบเสียง 5
ขบวนเสรีจีน สด  ภูรมะโรหิต แถบเสียง 17

อภิชัย บุญประเสริฐ แถบเสียง 4
ข้อคิดเพื่อความสุขและความสำาเร็จในชีวิตการทำางาน แถบเสียง 5
ของขวัญจากดวงดาว แถบเสียง 8
ของขวัญจากดวงดาว อ๊อดแมนดิโน แถบเสียง 4
ของขวัญวันเกิด ญาณินช ญา แถบเสียง 1
ของขวัญวันวาน แถบเสียง 22
ของขวัญแห่งชีวิต ธราธร แถบเสียง 1
ขอชื่อ สุธี สามสี่ชาติ ประภาส  ชลศรานนท์ แถบเสียง 3
ข้อบังคับกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันคนพิการแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทย แถบเสียง 4
ขอเพียงให้โลกนีำมีความรัก แมรี่ แมคแคร์ทเคน แปลโดย นิรวรรณ แถบเสียง 8
ข้อมูล วิธีการ เอกสารตัวอย่างสำาหรับผู้นำาคนพิการอรรถพล ขาวแจ่ม แถบเสียง 3
ข้อมูล วิธีการ เอกสารตัวอย่างสำาหรับผู้นำาคนพิการ แถบเสียง 3
ขอรับกระผม แถบเสียง 5

แถบเสียง 5
ข้อสอบกลางวิทยุสมัครเล่น แถบเสียง 3
ข้อสอบพนักงานวิทยุ แถบเสียง 7
ขอหมอนใบนัำนที่เธอฝันยามหนุนนอน ประภัสสร  เสวิกุล แถบเสียง 14
ขอให้ฝันดี แพรว แถบเสียง 3
ขอให้รักเรานัำนนิรันดร ประภัสสร  เสวิกุล แถบเสียง 10
ขัดสน จนยาก แถบเสียง
ขันที สิ่งชำารุดทางมนุษยศาสตร์ แถบเสียง 6
ข้างหลังภาพ ศรีบูรพา แถบเสียง 5
ข้ามขอบฟ้า แถบเสียง 1
ขายหนูลูกพ่อ โบตั๋น แถบเสียง 6
ข่าวตกขอบ แถบเสียง 4
ขุนช้างขุนแผน แถบเสียง 36
ขุนช้างขุนแผน แถบเสียง 35
ขุนทองจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง อัศศิริ ธรรมโชติ แถบเสียง 5
ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง อังศิริ  ธรรมโชติ แถบเสียง 4
ขุมทรัพย์ที่ปรายฝัน เปาโล เซอันโอ แถบเสียง 6
เขตภูมิอากาศของโลกตามที่ตัำงของละติจูด แถบเสียง 2
เข็มซ่อนปลาย กฤษณา อโศกสิน แถบเสียง 18
เขมรสามยก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา แถบเสียง 3
เขาว่าผมคือมืออาชีพ แถบเสียง

แถบเสียง 8
เขาว่าอย่างนีำคุณว่าอย่างไร ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร แถบเสียง 3

แกะรอย ก.ไก่

ไก่ วรายุทธชีวิตที่ไม่จบ เล่ม 1

ขบวนการนักศึกษาไทยจาก2475ถึง14ตค.2516

ขยันทำา-ขยันเขียน

ว.วินิจฉัยกุล

นากิน มาห์ฟูซ แคนสังคีต (แปล)
ข้อสอบ IS 103 การใช้ห้องสมุด

เล่าชวนหัว (นามปากกา)

รัชกาลที่ 2

เขาว่าผมคือมืออาชีพ ภาค 2
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
สุจิต์ จันทร์นวล แถบเสียง 8

เขียนคำากล่าวปราศัย และสุนทรพจน์ให้ประทับใจ ชัยนันท์ นันทพันธ์ แถบเสียง 5
เขียนด้วยปาก กรรณิการ์ ธรรมเกษร และคณะ แถบเสียง 3
เขียนแผ่นดิน เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ แถบเสียง 6

แถบเสียง 2
เขีำยว แถบเสียง 5
เขีำยวเสือไฟ มาลา  คำาจันทร์ แถบเสียง 5
ไขข้อสงสัยประชาธิปไตย แถบเสียง 7
ไขปมปริศนา แมรี่ ดิกกิำง แถบเสียง 12

แถบเสียง 7
คดีช็อกโลก ฆาตกรรมลูก แถบเสียง 8

สุวิภา ขันตยา แถบเสียง 10
คนกับเด็ก จำาลอง  ผึ่งชลจิตร แถบเสียง 3
คนกับป่าไม้ พระธรรมปิฏก แถบเสียง 3
คนข้ามฝัน แถบเสียง
คนแคระแห่งท้องทุ่ง แถบเสียง 3
คนจน วิมล ไทรนิ่มนวล แถบเสียง 4
คนใจร้าย หมาก็ยังรัก ปนัดดา ชัยสวัสดิ์ แถบเสียง 3
คนโซในปราสาท พิสิฐ ภูศรี แถบเสียง 6
คนดังดิบ มาลา คำาจันทร์ แถบเสียง 8
คนดังในอดีต แถบเสียง 3
คนดีของเรา แถบเสียง 4
คนดีศรีอยุธยา เสนีย์ เสาวพงศ์ แถบเสียง 10
คนทรงเจ้า วิมล  ไทรนิ่มนวล แถบเสียง 5
คนไทยสมัยก่อน มานพ  ถนอมศรี แถบเสียง 2
คนนอก แถบเสียง
คนนอก อัลแบร์ กามู อำาพรรณ โอตระกูล แถบเสียง 4
คนน่ารัก ดรจันทร์ ชุ่มเมืองปัก แถบเสียง 5
คนบนต้นไม้ นิคม   รายขวา แถบเสียง 3
คนบนมอ สมคิด  สินสม แถบเสียง 4
คนบ้าข่าว บรรณธิการวิฑูร พึ่งประเสริฐ แถบเสียง 6
คนปลูกต้นไม้ ฌ็อง ฌิโอโน แถบเสียง 1

เกรียงศักดิ์ เจริญวงค์ศักดิ์ แถบเสียง 3
คนพิการได้อะไรจากการยกร่างรัฐธรรมนูญ กรมประชาสงเคราะห์ คณะนิติศาสตร์ แถบเสียง 2
คนภูเขา สังคีต จันทนะโพธิ แถบเสียง 3
คนไม่ใช่คน ใบไผ่เขียว แถบเสียง 5
คนรักหมา แถบเสียง 5
คนละทีสองที แถบเสียง 5
คนลากรถ เหล่าเส้อ แถบเสียง 14
คนสร้างงาน คุรุสภา แถบเสียง 7
คน สัตว์ สิ่งของ แถบเสียง 3
คนสีเหลือง นิเวศน์ กันไทยราษฎรป์ระวัติ ศรีพนากุล แถบเสียง 4

แถบเสียง 4
ค้นหาตัวเอง แถบเสียง 1
คนเหนือดวง แก้วกาว แถบเสียง 16
คมความคิดครูโกมล โกมล คีมทอง แถบเสียง 2
คมดาบสัำน แถบเสียง 10
คมวาทะ นาย อนันต์ ปัญญารชุน ไพโรจน์ อยู่มณเทียร แถบเสียง 3
คมวาทะในพงศาวดารจีน ศุภนิมิต แถบเสียง 3

เขาหาว่าผมคือมืออาชีพ ภาค 2

เขียนพูดภาษาญี่ปุ่นภายใน 48 ชม.

บีทแฮม,เดวิด

คณิตศาสตร์ ม. ต้น

คดีภาพเขียน In the Fram Dick Francis อาพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ส.พลายน้อย
สถานีวิทยุ จส. 100

คนเฝ้าสื่อ: วิพากษ์เพียกเรียกสื่อไทยให้ปฏิรูป

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

อิศร - ชูศรี

คนหมายเลขศูนย์ 0 เกรซาโซเวนลอฟ บัณฑิตอานียา (แปล)

โกวเล้ง น.นพรัตน์ (แปล)
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
ครบเรื่องเรื่องวิทยาการ สุวิทย์ มูลคำา แถบเสียง 9
ครอบครัวกลางถนน ศิลา โฉมฉาย แถบเสียง 4
ครอบครัวน่ารัก ตอนโลกแห่งนำำาใจ แถบเสียง 3

แถบเสียง 4
ครัำงแรกพระพยอม แถบเสียง 3
ครัำงหนึ่ง หนึ่งในล้าน กองบรรณาธิการนิตยสารแพรว แถบเสียง 4
ครัำนหนึ่งในชีวิต แถบเสียง 3
ครีบหัก ประภัสสร เสวิกุล แถบเสียง 3
ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งลานนาไทย บุรี รัตนา แถบเสียง 3
ครูสมพร คนสอนลิง แถบเสียง 4
ครูไหวใจร้าย ผกาวดี  อุกาโมทย์ แถบเสียง 6
ครูอารี แถบเสียง 2
คลอเรสเตอรอลผู้ร้ายแห่งโภชนการ อาร์นิวแมน ทูเนอร์ แถบเสียง 3
คลายเครียดกับเฟื่องฟุ้ง อังกฤษ ลำาดวน จากใจดี แถบเสียง 2
คลายแรงกดดันของชีวิต วันทนะ แถบเสียง 8
คลีนิกสุขภาพ ยืนสู้โรค แถบเสียง 3
คลื่นกระทบฝั่ง เจียมจิตต์ สมหมาย แถบเสียง 10
คลื่นความคิด ชัชรินทร์ ไชยรัตน์ แถบเสียง 10
คลื่นลูกเดิม แถบเสียง 2
คลื่นลูกที่สาม Aivin Toffler แถบเสียง 14
ความเข้าใจเรื่องกรรม พระญาณสังวรสังฆปรินายก แถบเสียง 3
ความคิดคำานึงเป็นส่วนหนึ่งของความรัก แถบเสียง 1
ความคิดเชิงบูรณาการ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แถบเสียง 39237
ความจริงของแผ่นดิน คณะศึกษาการศึกษาไทย แถบเสียง 3

อมรวิทย์ นาครทรรพ แถบเสียง 5
ความดี ท่านพุทธทาส แถบเสียง 1
ความทรงจำาจากอดีตชาติ แถบเสียง 13
ความทรงจำาที่ลำานำำาหอม ธีรภาพ  โลหิตกุล แถบเสียง 4

แถบเสียง 1
ความน่าจะเป็น แถบเสียง
ความประทับใจในมนุษย์ ธรรมทัศน์สมาคม แถบเสียง 1
ความเป็นอุบาสก อุบาสิกาที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาสภิกขุ แถบเสียง 2
ความฝันของแผ่นดิน การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ แถบเสียง 5
ความฝันของรามัน Shirley  L.Arora แถบเสียง 5
ความฝัน ความบ้า และสัจธรรม แถบเสียง 2
ความมีสุขภาพอนามัยทางจิต พุทธทาสภิกขุ แถบเสียง 2
ความมืด แถบเสียง 2
ความรัก สุธาทิพย์ โมราลาย แถบเสียง 3
ความรักในกรงขัง หลวงวิจิตรวาทการ แถบเสียง 5

อรุณวดี อรุณมาศ แถบเสียง 6
ความรักและความอบอุ่น แถบเสียง 3
ความรักหลายมิติ ศันสนีย์ สีตะนันท์ แถบเสียง 6
ความรู้คู่บ้านคู่มือสำาหรับพ่อบ้านและแม่เรือนทุกคนพรรณิภา ต่วนโสภณ แถบเสียง 4
ความรู้เบืำองต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ทับทิม วงศ์ประยูร แถบเสียง 13
ความรู้เบืำองต้นเกี่ยวกับนโยบายแผนโครงการ แถบเสียง 4
ความรู้เบืำองต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ แถบเสียง 5
ความรู้เบืำองต้นในทางพุทธศาสนา แถบเสียง 11
ความรู้เพื่อสุขภาพ ชัยรัตน์ พัฒนเจริญ แถบเสียง 5

สุวิทย์ หิรัญกาณจน์ แถบเสียง 3

ซิดนีย์ เทย์เลอร์ : คีรินทร์ (แปล)
ครอบครัวน่ารัก เล่ม 1 เทย์ เลอร์,ซิดนีย์ ปานดา (แปล)

สสพ.

ดร.รุ่ง แก้วดง

ว.วินิจฉัยกุล

ความจริงของแผ่นดิน 2

วิษุวัต (แปล)

ความทุกข์ 60 ประการจากการแต่งงาน

พีโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี (สุรทิน ซิว แปล)

ความรักไม่อาจเยียวยา (การล่มสลายของสถาบันครอบครัว

ความรู้รอบตัว-ความรู้ทั่วไป
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
ความรู้รอบตัวชุด “สัตว์โลกน่ารัก” สมเจตน์ มุทิตากุล แถบเสียง 1
ความรู้รอบตัวชุดขนบธรรมเนียมประเพรณี่ไทย สบเจต  มุธิตากุล แถบเสียง 2
ความรู้เรื่องจีนจากผู้เฒ่า แถบเสียง 5
ความรู้เรื่องจีนจาก ผู้เฒ่า จิตรา ก่อนันทเกียรติ แถบเสียง 7
ความรู้และความสำาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดม จงศรีวัชร แถบเสียง 1
ความรู้สึกดีๆที่เรียกว่ารัก แถบเสียง 4
ความเร้นลับของธรรมชาติ แถบเสียง 2
ความเร้นลับของเวลามิติที่สี่ของสรรพสิ่งในจักรวาลพิรมย์ พุทธลักษณ์ แถบเสียง 5

เสกสรร ประเสริฐกุล ศิริกุล จันทร์อำานวยสุขแถบเสียง 8
ความลับ ชามา แถบเสียง 3
ความลับในหัวใจของคาลิล ยิบราน เรณู ชูความคิด วารินทร์ และวันพิทย์ แถบเสียง 5
ความลับบนแหลมไซใน โสภาค สุวรรณ แถบเสียง 29
ความลีำลับของชีวิต การ์ตาร์รี ซิงค์ แถบเสียง 2
ความลีำลับของชีวิตและวิวัฒนาการ เกียรไกร นวยุค แถบเสียง 2
ความสมหวังของแก้ว โบตั๋น แถบเสียง 5
ความสุขกับธรรม แถบเสียง 1
ความสุขในโลก ระวี ภาวิไล แถบเสียง 3
ความสุขแห่งชีวิต วิลเลี่ยม ซาโยบัน แถบเสียง 6
ความเสื่อม สมณะโพธิ์ แถบเสียง 2
ความหวังอันเจิดจ้า ไดเออร์  โดนิต้า แถบเสียง 7

แถบเสียง 6
สยามคอมพิวเตอร์ แถบเสียง 1

คอลัมน์ขุมทรัพย์ชีวภาพไทย แถบเสียง 2
คันลิำนชัก แถบเสียง 2
คัมภีร์ “เจ้าสัว” ธนินท์ เจียรวนนท์ อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์ แถบเสียง 12
คัมภีร์การปกครอง แถบเสียง 2
คัมภีร์ นักบริหาร แถบเสียง 2

กฤษณะ กฤตมโนรถ แถบเสียง 3
คัมภีร์รัก ลีโอ  บุสคาเกลีย แถบเสียง 6

แถบเสียง 2
คัมภีร์หลีซื่อชุนซิว ทองแถม นาถจำานง แถบเสียง 3
ค่าของชีวิตสาว แถบเสียง 2
ค้างคาวกาลี แถบเสียง 13
ค่าจ้างแรงงาน แถบเสียง 6
คาถาชินบัญชร แถบเสียง 1
คาถามหานิยม พระครูธรรม แถบเสียง 2
คาวนำำาผึำง แถบเสียง 3

Home College แถบเสียง 5
วิรัช ถิรพันธุ์เมธี แถบเสียง 4

คำาของแม่ พระธรรมกิตติวงศ์ แถบเสียง 4
คำาคมคึกฤทธิ์ แถบเสียง 6
คำาชะโนดเมืองพญานาค ลอง ธารา อรอุมา แถบเสียง 3

แถบเสียง 15
แถบเสียง 9
แถบเสียง 18

คำาถามเอ็นทรานซ์ สมัยใหม่ ทีมข่าวการศึกษามติชน แถบเสียง 4
แถบเสียง 4

คำาภาวนาของกบ แอนโทนี่ เดอ โร เอส แถบเสียง 4
คำามั่นสัญญา ทมยันตี แถบเสียง 9

ความเรียงคัดสรร พ.ศ.2531-2540

คอมพิวเตอร์เบืำองต้นช.0250 ม.ต้น
คอมพิวเตอร์เบืำองต้นและการใช้ key boad

นิตยสาร Up Date
ณ.เพชรภูมิ

เมิ่งจือ ส.สุวรรณ แปล

คัมภีร์แม่ไม้มือทอง กฤษณะสอนน้อง เล่ม 1

คัมภีร์ละกาม (เล่ม 1)

ก.สุรางคนางค์
ว. ณ เมืองลุง

คำา E พูดผิดน้อย
คำาขวัญและสัญลักษณ์ 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

รุจน์ มัณฑิรา (รวบรวม)

คำาถาม-คำาตอบปัญหาธรรม
คำาถามพร้อมคำาตอบข้อสอบความรู้ชัำนเนติบัณฑิตภาค1ตัำงแต่ปีการศึกษา2510-2541กฎหมายอาญา
คำาถามพร้อมธงคำาตอบข้อสอบความรู้ชัำนเนติบัณฑิตภาค 2

คำาพิพากษาศาลฏีกาคดีแรงงาน พ.ศ. 2543 เล่ม 1น.อ.ปรีชา นันตาภิวัฒน์
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
คำาสอนของพระพุทธเจ้า มัทรี  กัณหะกุล สัตยาวดี  สมิตเปรม แถบเสียง 5
คำาสาปมรณะ นำำาทิพย์ เมธาเศรษฐ แถบเสียง 9
คำาสารภาพของมารี อังตัวแนตต์ นิดา แถบเสียง 16
คำาสารภาพของสาวนักช้อปฯ แถบเสียง 10
คำาสารภาพข้าพเจ้า เมื่อหลงเข้าศึกษาพระอภิธรรมอัมพร ดิษพงษ์ แถบเสียง 2
คำาให้การของคนถูกผ่าตัดหัวใจบายพาส เตชะพิศ แสงสิงห์แก้ว แถบเสียง 8
คำาอธิฐานเพื่อสร้างพลังชีวิต แถบเสียง 2

อรพินทร์ รุ่งเรืองกอส่วยแถบเสียง 11
คำาอุทธรณ์จากหลุมศพ แถบเสียง 5
คิดขวางทาง แถบเสียง 4
คิดได้แต่ทำาไม่ได้ บุญชัย แถบเสียง 2
คิดถึงทุกปี บินหลา สันกลาคีรี แถบเสียง 4
คิดถึงมหาบุรุษ พลกูล  อังกินันทน์ แถบเสียง 4
คิดและเขียน ระเด่น ทักษณา แถบเสียง 7
คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก แถบเสียง 10
คิดอย่างมืออาชีพ สุรวงค์ วัฒนกุล แถบเสียง 1
คิดอย่างไรให้หมอทุกข์ไร้กังวล แถบเสียง 3

สมัคร  สุนทรเวช แถบเสียง 11
คิทเช่น บันนาน่า โยชิโมะโต้ แถบเสียง 4
คีตกวี ไพบูลย์ กิจสวัสดิ์ แถบเสียง 11

แถบเสียง 5
คึกฤทธิ์ พ่อครัวหัวป่าก์ นิตยา มานะโดน แถบเสียง 4
คืนก่อนการเกิด วิสา คัญทัน แถบเสียง 5
คืนชีวิตสู่ความเรียบง่าย แถบเสียง 6
คืนชีวิตสู่ความเรียบง่าย เอเลน เซนต์ เจมส์ แถบเสียง 6
คืนฝันวันหวาน ณ กาลครัำงหนึ่ง ประภัสสร เสวิกุล แถบเสียง 6
คืนมหัศจรรย์ แถบเสียง
คืนสว่าง แถบเสียง 6
คืนแห่งนำำาตามังกร แถบเสียง 11
คือคืนวันอันผาสุข แถบเสียง 1
คือรักและหวัง วัฒน์ วรรลยางกูร แถบเสียง
คือหัตถาครองพิภพ นำำาอบ แถบเสียง 9
คุกชีวิตในพันธนาการ อรสม สุทธิสาคร แถบเสียง 7
คุณค่าชีวิต ระวี ภาวิไล แถบเสียง 4
คุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเอง เศียร  เสวกา แถบเสียง 2
คุณฉลาดมากกว่าที่คุณคิดไว้ เชย์มัวร์ เอปสตีน และ อาร์ซี บรอคสกีำวิทยากร เชียงกุล แถบเสียง 11
คุณชาย แถบเสียง 8
คุณบิดามารดาสุดพรรณามหาศาล พระธรรมปิฏก ปยุตโต แถบเสียง 2
คุณป้ามารูธ ตอน คดีศึกวังนำำาร้อน แถบเสียง 4
คุณปู่ครำ่าคร่า คุณย่าคิกขุ มวนยา พร แถบเสียง 2
คุณพ่อขายาว แถบเสียง 3

ดวงใจ แถบเสียง 29
คุณหมอนักสู้ แถบเสียง 2
คุ้มพาคำา นิดา แถบเสียง 9
คุยกันเรื่องความคิด แถบเสียง 4

วัลลภ ปิยมโนธรรม แถบเสียง 5
คุยเฟื่องเรื่อง นารายณ์ อวตาร วีระ ธีระภัทร แถบเสียง 4
คู่กรรม ทมยันตี แถบเสียง 22
คู่ครัว คู่บ้าน ฐาปวีส์ คงสุข แถบเสียง 3

คำาอธิบายเรียงมาตราประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ร.ศ.ดร. ชลอ ว่องวัฒนภิกุล

พ.ญ. พรทิพย์ โรจนสุนันท์

เดวิดส์ เจม. สจวอท

คิดอย่าง ส.ส. สมัคร สุนทรเวช กับเบืำองหลังรัฐบาลเปรม 

คึกฤทธิ์ 82 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ม.ร.ว คึกฤทธิ์ ปราโมช

นุชจรีย์ ชลกุล (แปล)

ว.วินิจฉัยกุล

น.นิรนาม

ว.วินิจฉัยกุล

คุณย่า.com

ศ.นายแพทย์ ประเวศ วะสี
คุยกับนักจิตวิทยา3
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
คู่คุย คู่คิด อารียา ศิริโส แถบเสียง 4
คู่มือกฎหมายภาษีสำาหรับนักบริหาร “ ราคาโอน ภายในกลุ่มบริษัทข้ามชาติ”ผนิต ธีรภาพวงศ์ แถบเสียง 4
คู่มือการกินตามธาตุ ธีระเดช อุทัยวิทยารัตน์ แถบเสียง 4
คู่มือการจัดการประชุม อรพินท์ สมโชคชัย แถบเสียง 3
คู่มือการจัดตัำงมูลนิธิ สำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการแถบเสียง 2
คู่มือการจัดตัำงสมาคม สำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการแถบเสียง 2
คู่มือการจัดตัำงสมาคม แถบเสียง 4

แถบเสียง 9
คู่มือการดูแลรักษาสุขภาพ แถบเสียง 10
คู่มือการดูแลสุขภาพ แถบเสียง 2
คู่มือการดูแลสุขภาพ แถบเสียง 3
คู่มือการติดต่อราชการกรมบังคับคดี สำาเริง ปัญจะคุณากร แถบเสียง 3
คู่มือการเตรียมสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป แถบเสียง 19
คู่มือการนวด แถบเสียง 3
คู่มือการนวดเท้าของวัดโพธิ์ ปรีดา ตัำงตรงจิตร แถบเสียง 1
คู่มือการนวดไทย โครงการฟื้นฟูการนวดไทย แถบเสียง 2
คู่มือการบริโภคอย่างปลอดภัย กองเผยแพร่และควบคุมการโฆษณา แถบเสียง 2
คู่มือการประชุมสัมนา เอส เอ็มเทเลอร์ และ เอจีเนีย แถบเสียง 4
คู่มือการเพิ่มพลังความสามารถกระบวนการจัดการข้อพิพาท แถบเสียง 6
คู่มือการรักษาดูแลสุขภาพสำาหรับประชาชน แถบเสียง 10

แถบเสียง 1
คู่มือการเลีำยงสุนัข แถบเสียง 6
คู่มือการสอบวิทยุของกรมไปรษณีย์ แถบเสียง 4
คู่มือการให้อภัย แถบเสียง 7

แถบเสียง 2
คู่มือคนพิการ สำานักงานคณะกรรมการฟื้นฟู แถบเสียง 2
คู่มือคลายความเครียดด้วยตนเอง อินทิรา ปัทมิทร แถบเสียง 1
คู่มือความฉลาดทางอารมณ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขสุวรรณี สีขาว แถบเสียง 2
คู่มือจัดตัำงศูนย์สงเคาระห์ราษฎรประจำาหมู่บ้าน กรมประชาสงเคาระห์ แถบเสียง 3
คู่มือโดยสารรถประจำาทาง แถบเสียง 1

แถบเสียง 22
วัลลยา วิทยารักษ์ แถบเสียง 12

คู่มือทรราช แถบเสียง 2
คู่มือท่องเที่ยวญี่ปุ่น แถบเสียง 4
คู่มือทำานายไพ่ทาโร่ แถบเสียง 5

กรมการศึกษานอกโรงเรียน แถบเสียง 2
คู่มือในการดูแลรักษาเส้นผม ซูซี โรกอล แถบเสียง 2

หน่วยโสกาฯ องค์การโทรศัพท์ แถบเสียง 1
คู่มือแบบเรียนและแนวทดสอบภาษาอังกฤษ แถบเสียง 5
คู่มือประชาชน กรมตำารวจ แถบเสียง 2
คู่มือประชาชน โรงพิมพ์ลาดพร้าว โครงการเพื่อสังคมจากกรมตำารวจแถบเสียง 6
คู่มือปรับปรุงตนเอง  พัฒนาศักยภาพในตัวเอง แถบเสียง 4
คู่มือผู้สูงอายุฉบับสมบูรณ์ แถบเสียง 5

แถบเสียง 16
คู่มือมนุษย์ พุทธทาสภิกขุ จิรกาณจน์ สงวนพวกแถบเสียง 5
คู่มือเลีำยงทารกและเด็ก ประพุทธ  สิริบุณย์ แถบเสียง 6

แถบเสียง 3
คู่มือและแนวทางการบริหารงาน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ แถบเสียง 6
คู่มือวิเคราะห์ฝัน แวนด้า แถบเสียง 8

สนง.คณะกรรมการแห่งชาติ
คู่มือการใช้ IBM PC DOS

น.พ.ประเวส วสี

อ.วินัย 
ผศ. ประโยชน์ บุญสินสุข

ข้อมูลจาก ท.ท.ท. โดย เชลล์ แห่งประเทศไทย
คู่มือการเรียน PS 425

สัตวแพทย์ D.V.M.

อรวรรณ อารมย์ (แปล)
คู่มือกู้ชาติ(ทางออกจากวิกฤติ) ศ.ดร.วิฒิพงษ์

คู่มือเตรียมสอบสังคม ม.ต้น
คู่มือเตียมสอบภาษาไทย ม.ต้น

อ.ส.ท. แห่งประเทศญี่ปุ่น

คู่มือนักศึกษา ก.ศ.น.

คู่มือบริการพิเศษชุมสายระบบ SPC

คู่มือภาษาไทย 1 (บังคับ)

คู่มือเลือกทำาเลบ้าน 200 วิธี ตามหลักฮวงจุ้ย ช.ศรีฮิำวราย
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
คู่มือวิทยากร ป้องกันอุบัติภัย สำานักงานเขตคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติศิริวรรณ  ชาละวิสุทธิแ์ถบเสียง 5
คู่มือวิทยานิพนธ์ อดุลย์ วิชัยเมธากุล แถบเสียง 9

โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง แถบเสียง 2
แถบเสียง 33

คู่มือสำาหรับพ่อบ้าน แม่บ้าน ทุกคน แถบเสียง 4
คู่มือหมอชาวบ้าน เทพิน  จิระคุณเตชะแถบเสียง 2

แถบเสียง 2
คู่มืออาสาสมัคร ร่วมพัฒนา คุณภาพชีวิตคนตาบอดศรีฟ้า จิตตโยธิน แถบเสียง 2
คู่มือเอาชนะโรคภูมิแพ้ แถบเสียง 2
คู่ยาก โบตั๋น แถบเสียง 6
เคโกะ แถบเสียง
เครื่องปิ้งขนมปังน้อยผู้กล้าหาญ โทมัส เอ็ม ดิส แถบเสียง 3

แถบเสียง 2
เคล็ดฝึกสมองแบบตะวันตก บุญชัย แถบเสียง 5

แถบเสียง 6
เคล็ดลับขจัดความเครียด แถบเสียง 1

แถบเสียง 3
เคล็ดลับของคนรวย แถบเสียง 3
เคล็ดลับความงาม แถบเสียง 1
เคล็ดลับความรักอันเปลี่ยนล้น อิงอร แถบเสียง 4
เคล็ดลับตัดความโกรธ มูลนิธิธรรมสันติ แถบเสียง 3
เคล็ดลับเพื่อสุขภาพ แถบเสียง 2
เคล็ดลับเสน่ห์หญิง สุชารัช แถบเสียง 3
เคล็ดวิชารักษาโรค ศิลป์ วิภาวสุ แถบเสียง 3
เคล็ดสู่ความเป็นยอดด้านมนุษย์สัมพันธ์ แถบเสียง 2
เคล็ดแห่งการพิเคราะห์และใช้คน แถบเสียง 3

จีโมน  ฮอลล์ แถบเสียง 5
แค้นสั่งฟ้า แถบเสียง 6
โคตรโกง ไผ่ใบเขียว แถบเสียง 4
โคตรขำา แถบเสียง 4
โคตรชเลียร์ ใบไผ่เขียว แถบเสียง 5
โครงกระดูกในตู้ แถบเสียง 4
โครงการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ แถบเสียง 5

แถบเสียง 5
โครงสร้างการผลิตกับการกระจายผลการพัฒนา โฆษิต พันเปี่ยมรัตน์ แถบเสียง 5
ใครคือจุดอ่อน แถบเสียง
ใครฆ่าพระเจ้าตากสิน วรมัย กบิลสิงห์ แถบเสียง 10
ใครฆ่าสาวน้อย ทวีทรัพย์ แถบเสียง 5
ใครเอาเนยแข็งของฉันไป แถบเสียง 2
ฆราวาสธรรม ธนาคารกรุงเทพฯจำากัด แถบเสียง 4
ฆ่าด้วยไสยศาสตร์ นที ลานโพธิ์ แถบเสียง 5

แพทซิเซีย ดี คอนเวล แถบเสียง 12
ฆาตกรรมในทำาเนียบขาว แถบเสียง 8
ฆาตกรรมยกเกาะ อกาทา  คริสตี แถบเสียง 6
ฆาตกรรม อำาพราง แปลโดย กัณหา  แก้วไทยกรกต  คุ้มวงค์ แถบเสียง 8

แถบเสียง 3
แถบเสียง 2
แถบเสียง 2

งานนีำไม่เหมาะกับผู้หญิง แถบเสียง 10

คู่มือสมุนไพรน่าใช้ เล่ม 1
คู่มือสังคมศึกษาม.ปลาย ก.ศ.น.

นพ.ประเวศ  วสี
คู่มือหัดพูดภาษากวางตุ้ง-จีนกลาง

น.พ. พิพัฒน์ ชูวรเดช

เคล็ดฝึกจิตจากปรมาจารย์ดาบMusashi

เคล็ดลับ 8 ประการเพื่อสุขภาพ เอเริล อาร์ เนลสัน MD. แปลโดย จงกลนี เจริญไทยทวี

เคล็ดลับขจัดความเครียด, นอนให้หลับ, ทัศนคติส่งชีวีสู่สำาเร็จ

เคหาสหน์พิศวง (The Blue Taper)
น.นพรัตน์ โกวเล้ง

ใบไผ่เขียว (แปล)

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

โครงการอาสาสมัครพบสมาชิกคนตาบอด วันเสาร์ 18 ต.ค. 2540

น.พ. สเปนเซอร์ จอห์นสัน ดร.สืบศักดิ์ ศิริจรรยา

ฆาตกร-ซ่อนเงื่อน
มาร์การ์เร็ต ทรู แมน โรจนา นาเจริญ(แปล

ง.001 เรื่องงานบ้าน ม.ต้น
ง.021 การจัดการในบ้าน ม.ต้น
งานครบรอบ 20 เดือน ของแถบเสียง
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
ศศิธร อันนตโชติ แถบเสียง 5

งานวันสตรีนานาชาติ แถบเสียง 2
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ แถบเสียง 2
งู วิมล  ไทยนิ่มนวล แถบเสียง 6
เงากรรม นที รามโพธิ์ แถบเสียง 3
เงาอสูร แถบเสียง 50
เงินทองต้องรู้ วีระ ธีระภัทร แถบเสียง 5
เงินยูโร การปรับใช้และผลกระทบ สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ แถบเสียง 4
เงียบสะท้อน โกศล กลมกล่อม แถบเสียง 2
จดหมายจากพม่า อองซาน ซูจี  พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ แถบเสียง 7
จดหมายจากเมืองไทย ชมรมเด็ก แถบเสียง 21
จดหมายจากอียิปต์ สุจินดา ขันตยาลงกต แถบเสียง 2
จดหมายจางวางหรำ่า แถบเสียง 3
จดหมายจางวางหรำ่า แถบเสียง 3
จดหมายถึงคุณยาย โสภาค สุวรรณ แถบเสียง 10
จดหมายถึงปุก สุววณี สุคนธา แถบเสียง 3
จดหมายถึงลูกชายคนเล็ก คริสโตเฟอร์ลิส แถบเสียง 3

ไพบูลย์ แพงเงิน แถบเสียง 11
จดหมายอลเวง สกอตต์ คอริเบต แถบเสียง 2
จนตรอก ชิต  กอบจิตต์ แถบเสียง 4
จนเราะไม่ได้แอ้มหรอก กฑาทัสต์ บุษปะเกศ แถบเสียง 1
จริงหรือที่ว่า ดาลัด จันทรพิทักษ์ แถบเสียง 2
จริต ๖ ศาสตร์ในการอ่านใจคน บุญชัย โกศลธนากุล แถบเสียง 9
จลาจลทางปัญญา เสกสรรค์ ประเสริฐกุล แถบเสียง 7
จอมจักรพรรดิอโศก วศิน อนทสระ แถบเสียง 20
จอมโจร จอมใจ แถบเสียง 45
จอมนาง แก้วเก้า แถบเสียง 21

สืบสาย “เผ่าไทยน้อย” แถบเสียง 6
จอมเมฆินทร์ คณะเกดทิพย์ แถบเสียง 12
จอมไอยรา เปลว ปัทมา แถบเสียง 10
จะพัฒนาคนกันอย่างไร พระธรรมปิฏก แถบเสียง 2
จะเลีำยงลูกตาบอดได้อย่างไร เบญจา ชลธาร์นนท์ แถบเสียง 2
จะหยุดคืนวันเพื่อฝันถึง เจมส์ อัลดริคส์ สุทธิโสภา แถบเสียง 7
จักรยานแดงในรัำว แถบเสียง
จักรยารแดงในรัำวเขียว ดำารงค์ อารีกุล แถบเสียง 7
จักรวาลในเปลือกนัท แถบเสียง 7
จัดการแก้ปัญหาคน คนในที่ทำางาน แถบเสียง 2
จัดบ้านให้น่าอยู่ แถบเสียง
จับโกหกนอสตาดามุส แถบเสียง 6
จับตาย แถบเสียง
จับตายเสือดำาที่มายอ พนมเทียน แถบเสียง 4
จับลมบ่อยๆ แถบเสียง 1
จากคนตัวใหญ่สู่ใจดวงน้อย แถบเสียง 3
จากเจ้าฟ้ามงกุฏถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนันท์ อมรตัย แถบเสียง 2
จากดวงใจ สาทิส อินทรกำาแหง แถบเสียง 10
จากดวงใจ แถบเสียง 8
จากดวงตาดอกไม้ ชมัยพร แสงกระจ่าง แถบเสียง 4
จากดอยยาวถึงผาจิ จันทนาฟองทะเล แถบเสียง 7
จากตำานานสู่การค้นพบแอตแลนติสอารยธรรมเก่าก่อนนครที่ดับสูญ แถบเสียง 7

งานพัฒนาบุคคล (Reengineering)

ว.ณ. เมืองลุง

นมส.

จดหมายเหตุ แด่ คนดี คนเก่ง และคนกล้า อ.ป๋วย อึำงภากรณ์

โกวเล้ง ว.ณ.เมืองลุง

จอมนางน่านเจ้า 2 สืบสายเผ่าไทยน้อย

ดร.ชัยวัฒน์ คุประวากุล

นพรัตน์ / เมธี

จ.มงคล ขจรสาทิส
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
จากบ้าน แถบเสียง
จากปนิสราด้วยรักและห่วงใย แถบเสียง
จากป่าโปร่งถึงดงดิบ วัธนา บุญยัง แถบเสียง 4
จากฝันสู่นิรันดร แก้วเก้า แถบเสียง 21
จากมิลาน ถึง เนเปิล แถบเสียง 4
จากแม่ถึงลูก เพียงนิล ศิริเกษม แถบเสียง 5
จากแยงซีเกียงถึงเจ้าพระยา แถบเสียง 4
จากลุ่มแม่นำำาโวลต์ชีวประวัติของแม็กซิน คอร์กีำ อเล็กแซนเดอร์ แถบเสียง 6
จากอาสำาถึงหยำาฉ่า ตำานานคนกวางตุ้ง กรุงสยาม ยุวดี ตันสกุลรุ่งเรือง แถบเสียง 6
จานบินสิ่งลีำลับที่ยังไม่มีคำาตอบ แถบเสียง 6
จารกรรมข้ามอวกาศ ไอแซก อาชิม แสงทอง ไชยเดช แปล แถบเสียง 5
จ้าวแผ่นดิน วิมล ไทรนิ่มนวล โกมุท คงเทศ ศูนย์เทคโนโลยีแถบเสียง 13
จิตใจสดใสแม้กายพิการชีวิตและประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมกำาพล ทองบุญนุ่ม แถบเสียง 2
จิตว่าง “ทำาอย่างไรจึงจะว่าง” ท่านพุทธทาสภิกขุ แถบเสียง 2
จิตวิเคราะห์แนวใหม่ แถบเสียง 2
จิตวิทยาเทคนิคการรักษาโรคประสาทด้วยตัวเอง วัลลภ ปิยะมโนธรรม แถบเสียง 6
จิตวิทยาเพื่อพัฒนาคนตามแนวธรรมชาติ แถบเสียง 3
จิตวิทยาเรื่องความรัก แถบเสียง 4
จิตวิทยาสร้างความสำาเร็จ แถบเสียง 1
จินตนาการไม่รู้จบ แถบเสียง 19
จินตนาการแห่งชีวิต รัตนา รัตนดิลกชัย ดวงใจ อินทรหนองไผ่แถบเสียง 3
จิระโสณะโนนัง พระศรีอริยะเมตไตรย์ แถบเสียง 1
จีนอัปลักษณ์ แถบเสียง 3
จุดทางประวัติศาสตร์ แถบเสียง 6
จุดประกายความคิดสู่ชีวิตที่ดีกว่า แถบเสียง 4
จุดสว่างในม่านมืด ตะวันสันติภาพ แถบเสียง 5
จุไฟปัญญาให้โชติช่วง แถบเสียง 4

สุวิทย์ ขาวปลอด แถบเสียง 17
จูลาสิคพาร์ค แถบเสียง 15

แถบเสียง 9
เอนิการ ไบลตัน แปลโดย แกล้วกล้า แถบเสียง 3

เจดีย์ สันติ เล็กสุขุม แถบเสียง 3
แถบเสียง

เจรจาต่อรอง แถบเสียง
เจรจาสัมฤทธ์ผล แถบเสียง 2
เจ้ากรรมนายเวร “กฎแห่งกรรม” สุเทพ เทพวิจิตร แถบเสียง 5
เจ้าจันทร์ผมหอม มาลา  คำาจันทร์ แถบเสียง 5
เจ้าชายเดียว กระทรวงศึกษาธิการ แถบเสียง 1
เจ้าชายน้อย อังตวน เดอ แซง ชูเปรี แถบเสียง 2
เจ้าชายน้อย อริยา  ไพทูรย์ แถบเสียง 1
เจ้าป้าเองค่ะ ชุติมา ศรีทอง แถบเสียง 3

มานพ  ถนอมศรี แถบเสียง 1
เจ้าพ่อพรานโทน ทัดทรง  ชมพูมิ่ง แถบเสียง 2
เจาะลึกพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ภาควิชาสืบไพศาล พัชรี เหมินทร์ แถบเสียง 6
เจาะลึกภาพยนต์สุริโยทัยผ่านจินตนาการท่านมุ้ย นิตย์ อโนทัย แถบเสียง 3
เจาะลึกสินค้าดีเด่น ศิริพงศ์ วิทยวิโรจน์ แถบเสียง 5
เจาะลึก แฮรี่ พ็อตเตอร์ จอห์น ฮิวห์ตัน แถบเสียง 3

อึำงเยีำยะ แถบเสียง 88
คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ แถบเสียง 10

สำาเริง  สัมพันธ?วัฒน์

น.พ. ปราโมทย์ ปยยุตโต

พระมหาธรรมปีฎก (ป.อ.ปยุตโต)
ดร.พอล ฮอค

มิมาเอ็ล เอ็นเด้ รัตนา รัตนดิลกชัย (แปล)

ไป๋ เอี๋ยง ส. สุพรรณ (แปล)
ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์
ดร.สอางค์ มะลิกุล 

จูราสสิกปาร์ค ภาค 2

เจ.เคโรลลิ่งอัจฉริยะเองหลัง Harry Potter
เจ็ดสหายนักสืบ ภาค 2 ตอน ถนนสามใหม่

เจมส์ บอนด์ พยัคฆ์ร้าย 007 จอห์น การ์เนอร์ ศักดา ปัญธาธน (แปล)

เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน)

เจาะเวลาหาจิ๋นซี 1-88
โจโฉ นายกฯ ตลอดกาล (สามก๊กฉบับนายทุน)
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
โจนาทาน ลิฟวิง นางนวล ริชาร์ด บาก แถบเสียง 2
โจนาทาน ลิฟวิงสตัน นางนอน แถบเสียง 2
โจรสลัดแห่งตะรุเตา ปองพล อดิเรกสาร แถบเสียง 11
ใจประทับใจ แถบเสียง
ใจสว่างกลางโลกมืด แถบเสียง 2
ฉลาดทำาบุญ พระชาย วรธมโม แถบเสียง
ฉันเขียนเรื่องนีำเพื่อเธอ แถบเสียง 8
ฉันจึงมาหาความหมาย วิทยาการ เชียงกูล แถบเสียง 4
ฉันมีความสุข ต้นกล้า แถบเสียง 1
ฉันอยู่นี่ศัตรูที่รัก แถบเสียง 3
ฉากญี่ปุ่น แถบเสียง 11
ฉากและชีวิต วัฒน์ วรรลยางกูร แถบเสียง 5

แถบเสียง 5
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 1
แถบเสียง 5

 แถบเสียง 6
แถบเสียง 9
แถบเสียง 6
แถบเสียง 5

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 4
แถบเสียง 4
แถบเสียง 5

ชมรมลูกพ่อขุน แถบเสียง 4
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 4

แถบเสียง 5
แถบเสียง 5
แถบเสียง 5

ชมรมลูกพ่อขุน แถบเสียง 4
แถบเสียง 4

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 5
แถบเสียง 4

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 4
แถบเสียง 4
แถบเสียง 2
แถบเสียง 3
แถบเสียง 3
แถบเสียง 4

นิติสาสน์ แถบเสียง 7
แถบเสียง 6
แถบเสียง
แถบเสียง 7

นิติสาสน์ แถบเสียง 6
แถบเสียง 6
แถบเสียง 1
แถบเสียง 3
แถบเสียง 2
แถบเสียง 4

ริชารต์ บาท เวียน : ชาญวิทย์ เกษการศิริ 

ส. เดชาติองค์ ณ อยุธยา
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

เฉลย AN 113 มานุษยวิทยาเบืำองต้น
เฉลย AN 113  มานุษวิทยาเบืำองต้น
เฉลย AN 353 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี
เฉลย AN 354 สังคมและวัฒนธรรมจีน
เฉลย BI 103 ชีววิทยาเบืำองต้น
เฉลย EN 101 อังกฤษมูลฐาน 1
เฉลย EN 102
เฉลย EN 102 ประโยคและศัพท์ทั่วไป
เฉลย EN 201 
เฉลย EN 202 การอ่านตีความ
เฉลย EN 327 
เฉลย EN 327 ภาษาอังกฤษสาขารัฐศาสตร์
เฉลย GM 103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
เฉลย HI 101 อารยธรรมตะวันตก
เฉลย HI 101 อารยธรรมตะวันตก
เฉลย HI 102 อารยธรรมตะวันออก
เฉลย HI 103 อารธรรมโลก
เฉลย HI 103 อารยธรรมโลก
เฉลย HI 103 อารยธรรมโลก
เฉลย HI 121 พืำนฐานวัฒนธรรมไทย
เฉลย IT 105 คอมพิวเตอร์เบืำองต้น
เฉลย IT 105 ระบบคอมพิวเตอร์
เฉลย IT 105 ระบบคอมพิวเตอร์เบืำองต้น
เฉลย LW 101 หลักกฎหมายมหาชน
เฉลย LW 101 หลักกฏหมายมหาชน
เฉลย LW 102 หลักกฎหมายเอกชน
เฉลย LW 104 ความรู้เบืำองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
เฉลย LW 202
เฉลย LW202 (LA203)
เฉลย LW 203
เฉลย LW 204 กม.แพ่งและพานิชย์ว่าด้วยทรัพย์ สำานักพิมพ์นิติสาส์น (ลุงชาวใต้)
เฉลย LW 206
เฉลย LW 209 กฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยซืำอ-ขายและเปลี่ยน(LA205)
เฉลย LW 209 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์
เฉลย LW 312 กฎหมายปกครอง
เฉลย LW 312 กฏหมายปกครอง
เฉลย MC 110 การสื่อสารมวลชนเบืำองต้น
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
แถบเสียง 3
แถบเสียง 5
แถบเสียง 4
แถบเสียง 5
แถบเสียง 4

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 3
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 5
ชมรมลูกพ่อขุน แถบเสียง 4

แถบเสียง 5
แถบเสียง 5

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 5
แถบเสียง 4
แถบเสียง 3
แถบเสียง 5
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4
แถบเสียง 5

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 5
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 4

แถบเสียง 4
แถบเสียง 2
แถบเสียง 3

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 4
แถบเสียง 4
แถบเสียง 6

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 6
แถบเสียง 10
แถบเสียง 5
แถบเสียง 5
แถบเสียง 9
แถบเสียง 5
แถบเสียง 5
แถบเสียง 5
แถบเสียง 3
แถบเสียง 3

ชมรมลูกพ่อขุน แถบเสียง 4
แถบเสียง 4
แถบเสียง 5
แถบเสียง 5
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4
แถบเสียง 5
แถบเสียง 2
แถบเสียง 2
แถบเสียง 5
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4

เฉลย MC 111 ทฤษฎีการสื่อสาร
เฉลย MC 111 ทฤษฎีการสื่อสาร
เฉลย MC 113 สื่อสารมวลชนเพื่อการโฆษณา
เฉลย MC 113 สื่อสารมวลชนเพื่อการโฆษณา
เฉลย  MC 113 สื่อสารมวลชนเพื่อการโฆษณา
เฉลย MC 140 การกระจายเสียงเบืำองต้น
เฉลย MC214 ความรู้เบืำองต้นวิจัยสื่อสารมวลชน
เฉลย  MC 220 หนังสือพิมพ์เบืำองต้น
เฉลย MC 231 การพูดในชีวิตประจำาวัน
เฉลย MC 231 การพูดในชีวิตประจำาวัน
เฉลย MC 311 การประชาสัมพันธ์เบืำองต้น
เฉลย MC 312 สื่อสารมวลชนกับสังคม
เฉลย MC 313 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
เฉลย MC 313 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
เฉลย MC 330 การพูดสำาหรับผู้นำา
เฉลย MC 331 วาทศาสตร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
เฉลย MC 410
เฉลย MC 410 มนุษยมพันธ์
เฉลย MC 410 มนุษยสัมพันธ์
เฉลย MC 410 มนุษยสัมพันธ์ ปี 2545 
เฉลย MC 420 การเขียนข่าว
เฉลย MC 420 การเขียนข่าว
เฉลย MU 103 ดนตรีวิจักษณ์
เฉลย PA 200 การบริหารรัฐกิจเบืำองต้น
เฉลย PA 200 การบริหารรัฐกิจเบืำองต้น
เฉลย PA 200 การบริหารรัฐกิจเบืำองต้น
เฉลย PA210 ((PS252)องค์การและการบริหารในภาครัฐ
เฉลย PA 210 องค์กรและภาครัฐ
เฉลย PA 210 องค์การและการบริหารงานของรัฐ
เฉลย PA 210 องค์การและการบริหารในภาครัฐ
เฉลย PA 211 ทฤษฎีองค์การ
เฉลย PA 220 ระเบียบปฏิบัติราชการ 
เฉลย PA 220 ระเบียบปฏิบัติราชการครู
เฉลย PA 240 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
เฉลย PA 260 การบริหารการคลัง
เฉลย PA 260 การบริหารการคลัง
เฉลย PA 270 นโยบายสาธารณะ
เฉลย  PA 280 การวางแผนในภาครัฐ
เฉลย PA 310 พฤติกรรมองค์การ
เฉลย PA 323 การบริหารการพัฒนา
เฉลย PA 323 การบริหารการพัฒนา
เฉลย PA 330 การบริหารชุมชนเมือง
เฉลย PA 331การบริหารงานในส่วนภูมิภาค
เฉลย PA331 การบริหารหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
เฉลย PA 331 การบริหารหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
เฉลย PA 331 การบริหารหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
เฉลย PA 333 (PS 368) การบริหารรัฐวิสาหกิจ
เฉลย PA 333 การบริหารรัฐวิสาหกิจ
เฉลย PA 340 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
แถบเสียง 6
แถบเสียง 3
แถบเสียง 3
แถบเสียง 5
แถบเสียง 5
แถบเสียง 6
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4
แถบเสียง 5
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 4
แถบเสียง 5
แถบเสียง 4
แถบเสียง 6
แถบเสียง 4
แถบเสียง 5
แถบเสียง 4
แถบเสียง 5
แถบเสียง 5
แถบเสียง 5
แถบเสียง 3
แถบเสียง 4

อำานวยชัย ปติพัทธเพ่งพงศ์ แถบเสียง 4
แถบเสียง 3
แถบเสียง 5
แถบเสียง 3
แถบเสียง 4
แถบเสียง 2
แถบเสียง 4
แถบเสียง 5

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 3
แถบเสียง 5
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 7
แถบเสียง 7
แถบเสียง 6
แถบเสียง 5
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4
แถบเสียง 7
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4
แถบเสียง 5

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 4
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 4

แถบเสียง 3
แถบเสียง 4

เฉลย PA 350
เฉลย PA 421 การบริหารร่วมสมัย
เฉลย PA 421 การบริหารร่วมสมัย
เฉลย PC 103 
เฉลย PC 103 จิตวิทยาทั่วไป
เฉลย PC 103จิตวิทยาทั่วไป ม.รามคำาแหง
เฉลย PS 103
เฉลย PS 103 รัฐศาสตร์ทั่วไป ม.รามคำาแหง
เฉลย PS 103 รัฐศาสตร์ทั่วไป
เฉลย PS 110 การเมืองและการปกครองไทย
เฉลย PS 110 การเมืองและการปกครองไทย 
เฉลย PS 120 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เฉลย PS 120 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบืำองต้น
เฉลย PS 130 (การปกครองเปรียบเทียบ)
เฉลย PS 130 การปกครองเปรียบเทียบ
เฉลย PS 190 ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง
เฉลย PS 190 ทฤษฎีและจริยธรรมการเมือง
เฉลย PS 202 หลักรัฐและสถาบันการเมือง
เฉลย PS 215 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์
เฉลย PS 215 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์
เฉลย PS 290 และจริยธรรมทางการเมือง 2
เฉลย PS 293 ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันตก
เฉลย PS 306 การบริหารนครหลวง
เฉลย PS 316
เฉลย PS 316 วิเคราะห์การเมืองเปรียบเทียบ
เฉลย PS 333 ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองในยุคปัจจุบัน
เฉลย PS 333 ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน
เฉลย PS 335 การเมืองในระบบคอมมิวนิสต์
เฉลย PS 420 หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์
เฉลย PS 421 การวิเคราะห์ระบบการเมือง
เฉลย PS 436 การเมืองในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้
เฉลย PY 100 หลักการดำารงชีวิตในสังคม
เฉลย PY 101 วัฒนธรรมและศาสนา
เฉลย PY 101 วัฒนธรรมและศาสนา
เฉลย SC 103
เฉลย  SO 103 สังคมวิทยา  มานุษยาเบืำองต้น
เฉลย SO 233 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
เฉลย SO 477 สังคมวิทยาการเมือง
เฉลย SO 477 สังคมวิทยาการเมือง
เฉลย ST 103 สถิติเบืำองต้น
เฉลย ST 103 สถิติเบืำองต้น
เฉลย TH 101ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
เฉลย TH 103
เฉลย th 103 การเตรียมเพื่อการพูดการเขียน
เฉลยข้อสอบ AR 103 
เฉลยข้อสอบ AR 103 ศิลปวิจักรณ์
เฉลยข้อสอบ IS 103 การใช้ห้องสมุด
เฉลยข้อสอบ MC 113 สื่อสารมวลชน
เฉลยข้อสอบ MC 343 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
แถบเสียง 4
แถบเสียง 6
แถบเสียง 6
แถบเสียง 6
แถบเสียง 4
แถบเสียง 5
แถบเสียง 5
แถบเสียง 6
แถบเสียง 5
แถบเสียง

เฉียบ กองบรรณาธิการเทคโนโลยีชาวบ้าน แถบเสียง 3
โฉมตรู ครูเถื่อน แถบเสียง 8
โฉมหน้าศักดินาไทยในยุคปัจจุบัน สมสมัย ศรีสุพรรณ แถบเสียง 10

แถบเสียง 7
ชนบทที่รัก มานพ  แก้วสนิท แถบเสียง 4
ชนะการเลือกตัำงได้อย่างไร จารุภัทร เรืองสุวรรณ แถบเสียง 1
ชวน  หลีกภัย  ลูกแม่ค้าขายพุงปลา เริงศักดิ์  กำาธร แถบเสียง 3
ชวาที่รัก ดวงเดือน แถบเสียง 7
ชั่วนิรันดร์ นาตาลี แบ๊บบิตต์ แถบเสียง 4
ชั่วโมงผี โรอัลด์ ดาห์ล แถบเสียง 5
ช้างไทย ช่างไทย ฝ่ายบริหาร ริเวอร์ซิตีำ แถบเสียง 3

แถบเสียง 1
ชาโดว์เพื่อนแก้ว เอนิค ไบลทัน แถบเสียง 5
ชาติไทย เมืองไทย แบบเรียนและอนุสาวรีย์ นิธิ  เอียวศรีวงค์ แถบเสียง 6
ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ แถบเสียง 3
ชานชาลา ลุ้นดาวให้เป็นดาว วงเดือน ทองเดือน แถบเสียง 2

แถบเสียง 3
ชาร์ล็อตต์ แมงมุมเพื่อนรัก พัชรินทร์ ปืนสุทธิวงศแ์ถบเสียง 4
ชาร์ล็อต แมงมุมเพื่อนรัก แถบเสียง 3
ชาลวกนำำาร้อน แถบเสียง
ชาวพุทธหรือชาวพูด ชยะ สาโรภิกขุ แถบเสียง 2
ชิมไปบ่นไป สมัคร สุนทรเวช แถบเสียง 5
ชิมรักจากช๊อคโกแลต แถบเสียง 10
ชีำค ประภัสสร  เสวิกุล แถบเสียง 13
ชีพจรชีวิต แถบเสียง 4
ชีพจรชีวิต แถบเสียง 4
ชีวจิต สาทิส อินทรกำาแหง แถบเสียง 4
ชีวประวัติของข้าพเจ้า มหาตมะคานธี มหาตมะคานธี กรุณา  กุศลาลัย แถบเสียง 10

รุจน์ มัณฑิรา แถบเสียง 5
ชีวประวัติสุนทรภู่ นายตำารวจ ณ เมืองใต้ แถบเสียง 2
ชีวประวัติหลวงปู่คำาคะนึง แถบเสียง 4
ชีวประวัติหลวงปู่สาม  อภิญจโน อาคม  ทินนิเทศ แถบเสียง 6
ชีวประวัติหลวงพ่อเจริญ เสรี ปิ่นทอง แถบเสียง 1

ชมรมลูกพ่อขุน แถบเสียง 3
ชีวิตกับการใช้เวลา อรัญ ลาเกียร์ แถบเสียง 6
ชีวิตกับการท่องเที่ยว กรมวิชาการ แถบเสียง 2
ชีวิตการแต่งงานและความสุข เกียรติวรรณ  อมาตยกุล แถบเสียง 2
ชีวิตของข้าพเจ้า เจ้าคุณปัญญานันทภิกขุ แถบเสียง 4
ชีวิตของข้าพเจ้า แถบเสียง 5

เฉลยข้อสอบ MC 410 มนุษยสัมพันธ์
เฉลยข้อสอบ PA 210 องค์การและการบริหารในภาครัฐ
เฉลยข้อสอบ PA 220 (PS 445) ระเบียบปฏิบัติราชการ
เฉลยข้อสอบ PA 280 การวางแผนในภาครัฐ
เฉลยข้อสอบ PY 105
เฉลยข้อสอบ RU 100
เฉลยข้อสอบ SO 103 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
เฉลยข้อสอบ SO 103 สังคมวิทยาและมานุษวิทยาเบืำองต้น
เฉลยข้อสอบ TH 102 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ 1 EN 101

ช.2047 คอมฯและเท๕โนโลยีสารสนเทศพืำนฐาน ม.ต้น

ชาดก 8 เรื่อง

น.พ.ประเสริฐ เสตสุบรรณ

ชายผู้กินเครื่องบิน 747 วาริน นิงศิริสุข (แปล)
อี บี ไวท์ คนา คชา (แปล
คณาชา (แปล)

มล.ปริญญากร วรวรรณ

ชีวประวัติและลีลาคารมของจอมปรัชญาเมธี ม.ร.ว.

ชีววิทยาเบืำองต้น ( B1 103)
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
ชีวิตคืออะไร ท่านพุทธทาส แถบเสียง 4
ชีวิตคู่คี่ ป้อม ดอยปุย แถบเสียง 3
ชีวิตคู่อยู่อย่างไรจึงยืนยาวและมีความสุข คาฟเน่ โรค คิงม่า  เพชรรัตน์ แถบเสียง 3
ชีวิตจำาลอง แถบเสียง 3
ชีวิตต้องสู้ ณัฐ ศาสตร์ส่องวิทย์ แถบเสียง 1

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ แถบเสียง 6
ชีวิตที่ดีงาม ระวี  ภาวิไล แถบเสียง 2
ชีวิตที่ถูกเจียระไนบันลือโลก จอห์น แมกกลิน แถบเสียง 3
ชีวิตที่ผ่องใสที่ใครๆก็ปรารถนา กองทุนเสถียรธรรม แถบเสียง 5
ชีวิตที่มี่คุณค่า แถบเสียง
ชีวิตที่ไม่มีอะไรสักอย่าง ชัชว์ ชานวาทิก แถบเสียง 2
ชีวิตที่รุ่งเรืองขึำนมาจากทาส แถบเสียง 9
ชีวิตที่สมบูรณ์ พระธรรมปิดก แถบเสียง 2
ชีวิตที่เห็นมา หยก บูรพา แถบเสียง 4
ชีวิตธุรกิจ ประสาน มฤคพิทักษ์ แถบเสียง 4
ชีวิตนอกวัง แถบเสียง 6
ชีวิตนักเขียน บทสัมภาษณ์ทมยันตี แถบเสียง 2
ชีวิตนักเรียนนอก อนุชิต มรุธาทิพย์ แถบเสียง 6
ชีวิตนิรันดร เพชรนำำาค้าง แถบเสียง 10
ชีวิตนีำมีความหมาย สุทธิลักษณ์ อำาพันวงศ์ แถบเสียง 3
ชีวิตนีำสำาคัญนัก ชุดแสงส่องใจ แถบเสียง 2

แถบเสียง 13
แถบเสียง 7

ชีวิตเป็นอย่างนีำ อมรา มลิลา แถบเสียง 2
ชีวิตเผื่อน ดอกไม้ป่า แถบเสียง 4
ชีวิตไม่สิำนหวัง แถบเสียง 1

สาทิส อินทรกำาแหง แถบเสียง 7
ชีวิตและการรู้จักตนเอง จุฑาทิพย์ อุมะวิชณี แถบเสียง 3

แถบเสียง 10
ชีวิตและงานของมาร์ค เทวน แถบเสียง 11
ชีวิตและงานของยาขอบ ผู้แต่ง อมตะนิยายผู้ชนะสิบทิศ แถบเสียง 4
ชีวิตและงานของสุนทรภู่ สันติ  ศิลปะบรรเลง แถบเสียง 3
ชีวิตสอนชีวิต จิตรา ก่อนันทเกียรติ แถบเสียง 3
ชีวิตสอนชีวิต จิตรา  ก่อนันทเกียรติ แถบเสียง 3
ชีวิตสำามะหาอันใด แถบเสียง 9

ธรรมทัศน์สมาคม แถบเสียง 1
แถบเสียง 6

ชุดประดานำำาและผีเสืำอ โดมินิก โบบีำ แถบเสียง
แถบเสียง 6

ชุดวรรณคดีไทยร้อยแก้ว เปรมเสรี แถบเสียง 18
แถบเสียง 3

ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา แถบเสียง 12
แถบเสียง 24

ชุลีดาวของยุคสมัย เรืองรอง รุ่งรัศมี แถบเสียง 3
แถบเสียง 8

โคแนน ดอยส์ แถบเสียง 7
เช้าชื่น คืนฉาย ชมัยกร แสงกระจ่าง แถบเสียง 11
เชิงผาหิมพานต์ สุชีพ  บุญญานุภาพ แถบเสียง 11

แถบเสียง 8

พล.ต.จพลอง ศรีเมือง

ชีวิตต้องสู้เล่ม 18

ศ. หลวงสมาน  จนกิจ

ม.ล.เนื่อง นิลรัตน์

ชีวิตในวัง เล่ม 1 ม.ล.เนื่อง นิ่มรัตน์
ชีวิตในวัง เล่ม 2 มล. เนื่อง นิลรัตน์

ชีวิตเริ่มต้นเมื่อ 70

ชีวิตและงาน 30 บุคคลของโลก
อัลเบรส เบลโล บริน : ประเวศ ศรีพิพัฒน์ 
ส.พลายน้อย

ชีวิต...สู่ความก้าวหน้า
ชุดความรู้ภาษาไทยอันดับที่ 17 เล่ม 2 การศึกษาตามอัธยาศัย

ชุดพืำนฐานภาษา ป.6 เล่ม 1 ภาษาไทย

ชุดวิชาการเขียน 2 หมวดภาษาไทย ระดับประถม

ชุดหมวดวิชากลุ่มสภาพประสบการณ์พืำนฐาน 2 (บังคับ) ประถม

เชอร์ล็อกโฮลมส์ ตอนหุบเขาแห่งไพร (The Valley of  Fear)
เชอร์ล็อคโฮม ชุด การกลับมาของเชอร์ล็อคโฮม เล่ม 

โชคชะตาพรหมลิขิต 12 ราศี



Sheet1_2

Page 24

ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
ใช้เวลาให้เป็นอย่างนักบริหาร แถบเสียง 1

แถบเสียง 4
ซอยเดียวกัน วาณิช จรุงกิจอนันต์ แถบเสียง 8
ซาดาโกะกับนกกระเรียนพันตัว กิรนันท์ ธนวัตน์ แถบเสียง 1
ซาดิก วอลแตร์ แถบเสียง 2
ซินจ่าวเวียตนาม ธีรภาพ โลหิตกุล ประนอม สังขะวสี แถบเสียง 4
ซิำมใบ้ ประภัสสร เสวิกุล สุริยา แสงแก้ว แถบเสียง 3
ซี่กง วิถีแห่งพลังการบำาบัดโรค นิทราพร รุจนวิศาล แถบเสียง 3
ซึ่งกันและกัน สมศรี สุกุมลนันท์ แถบเสียง 4
ซืำอความตาย แถบเสียง 8
ซูสีไทเฮา เจนจำารัสสิงห์ แถบเสียง 13

แถบเสียง
เซ็กส์เซอร์ไซล์ สุวรรณ วรวรรณ แถบเสียง 6
เซกส์เซอร์ไซส์ สุรวรรณ วรวรรณ แถบเสียง 4
แซนด์วิชผจญภัยในระบบทางเดินอาหาร ปีเตอร์ โรแวน มีนา ธรรมชัย แถบเสียง 3
ฌาณ ทมยันตี แถบเสียง 8
ญาติแท้ – ญาติเทียม ธรรมทัศน์สมาคม แถบเสียง 1

แถบเสียง 6
ฐานสโมบูชา คุณหญิง สุรีพันธุ์ มณีวัตร แถบเสียง 15
เฒ่า ผจญทะเล เออร์เนส เฮมิงเวย์ วิทย์ศิวะ ศรียานนท์ แถบเสียง 4
เฒ่าเสเพล มนัส จรรยงค์ แถบเสียง 8
ณ ที่ดวงตะวันฉายแสง ข้าจะไม่สู้รบอีกต่อไป วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ แถบเสียง 3
ดงคนดี แถบเสียง 6
ดวงเกิดเปลี่ยนได้แต่ชะตากรรมเปลี่ยนไม่ได้ แถบเสียง 2
ดวงใจ ศิริน แถบเสียง 3
ดวงเดือนในห้วงนำำา วิมล ไทรนิ่มนวล แถบเสียง 4

แถบเสียง 2
ดวงตากระต่าย แถบเสียง 9
ดวงยิหวา โสภาค  สุวรรณ แถบเสียง 12
ด้วยรักและช็อคโกแล็ต เมดาร์ด ลาซ แถบเสียง 5
ด้วยรักและผุพัง จตุพล ชมพูนิช แถบเสียง 3
ด้วยรักและศรัทธา เกืำอกูล แถบเสียง 3
ด้วยรักแห่งอุดมการณ์ วัฒน์ วัลยางกูล โกมุต คงเทพ แถบเสียง 8
ด้วยสองมือแม่นีำที่สร้างโลก โบตั๋น แถบเสียง 9
ดอกแก้วการะบุหนิง แก้วเก้า แถบเสียง 18
ดอกเตอร์ครก ไมตรี  ลิมปชาติ แถบเสียง 6
ดอกไม้ของเวลา แถบเสียง 4
ดอกไม้บานที่เชิงภู โชติ ศรีสุวรรณ แถบเสียง 8
ดอกไม้ริมระเบียง แถบเสียง 5
ดอกไม้สำาหรับมิสซิสแฮริส พอล  กาลิโด แถบเสียง 5
ดอกเสีำยวแห่งดอยสูง แถบเสียง 2
ดอนมรณะ อากาธา  คริสตีำ แถบเสียง 6
ดั่งดวงหฤทัย ลักษณาวดี แถบเสียง 10
ดั่งภูผากัำน นราวดี แถบเสียง 3
ดาบจอมทมิฬ ฉิงอัำง แถบเสียง 10
ดาบที่หมกอยู่ในจีวร เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ แถบเสียง 4
ดาวร้ายในอดีต อเนก นาวิกมูล ธีรนุช ทำาเลทอง แถบเสียง 3
ดาวส่องเมือง แถบเสียง 9
ดิฉันไม่ใช่โสเภณี ผกามาศ ปรีชา แถบเสียง 10

ใช้อย่างฉลาดุสขภาพทางเลือก 3 น.พ. บรรจบ ชุณหสวัสดิ์

อ.อรรถจินดา

ซูฮาร์โต 4

ญี่ปุ่นบุก (เทปทั่วไป)

ดวงตก-ดวงดี พระ ป. ญาณโสปัณโณ
เค็นจิโร่ ไฮทานิ – ธราดร (แปล)

ส.น.พ.สีรุ้ง

ว.ณ.เมืองลุง
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
ดิน แถบเสียง 2
ดินแดนหลับสบาย แถบเสียง 3
ดื่มทะเลสาปอาบทะเลทราย บินหลา สันกะลาคีรี แถบเสียง 4
ดุจนาวามหาสมุทร จำานงศรี รัตนิน แถบเสียง 8
ดูหนังดูละคร แถบเสียง 1
เด็กกระป๋อง ศูนย์เทคโนโลยี แถบเสียง 4
เด็กแก้ว ไดซาตุ  อีเคดะ พจนา  จันทร์สันติ แถบเสียง 5

กาญจนาคพันธุ์ แถบเสียง 10
เด็กจอมแก่น แถบเสียง 8
เด็กชายจากดาวอื่น วาวแพรว นานารัตน์ นิธิวงศ์ แถบเสียง 4
เด็กชายชาวนา ลอร่า อิงกิล์ส ไวด์เดอร์ สุคนธร แถบเสียง 7
เด็กชายแตงโม ยี่หรา แถบเสียง 2
เด็กชายมะลิวัลย์ ประภัสสร  เสวิกุล แถบเสียง 3
เด็กชายหอยนางรม ทิม เบอร์ตัน แถบเสียง 1
เด็กชายโหน่งโฉ่งโกร่ง แถบเสียง 14
เด็กบ้านดอย มาลา  คำาจันทร์ แถบเสียง 4
เด็กบ้านทุ่ง สยุมพร บุตรนา แถบเสียง 3
เด็กบ้านนอก แถบเสียง 4
เด็กผู้หญิง คนแก่ แมว และ ผม แถบเสียง 2

อรสม สิทธิสาคร แถบเสียง 6
เด็กวอนสอนผู้ใหญ่ แปลโดย ทิพาวดี แถบเสียง 9
เด็กวันอาทิตย์ กูดรุณ เมส  ชลิกา ดรุงคพันธ์ แถบเสียง 5
เด็กหญิงน็อนจัง มัตสุทานิ มิโยโกะ แถบเสียง 2
เด็กหญิงอ้อย มัชสุธานี มิโยโกะ ผุสดี นาวาวิจิตรใสสี บุปผาชาติ แถบเสียง 4
เด็กหญิงอีดะ มะซิทานิ  มิโยโกะ ผุสดี  นาวาวิจิตร แถบเสียง 4

แถบเสียง 6
แถบเสียง 10

เดชคัมภีร์เทวดา กิมย้ง แถบเสียง 12
เดอะ ลอ์ด ออฟ เดอะ ริงส์ ตอน หอคอยคู่พิภพ แถบเสียง 19
เดินตรงสู่การเป็นพระอริยะ แถบเสียง 1
เดินทางค้นหาตามเจ้าทฤษฎี  ชาร์ลดาวิล แถบเสียง 8
เดินป่าเสาะหาชีวิต เสกสรร  ประเสริฐกุล แถบเสียง 4
เดินป่าเสาะหาชีวิตจริง แถบเสียง
เดินเล่นบนหลังคาโลก เพลงดาบแม่นำำาร้อยสาย แถบเสียง 3
เดียวดายใต้เงาจันทร์ โกวเล้งรำาพัน โกวเล้ง แถบเสียง 3
เดี่ยวสี่ อุดม แต้พานิช แถบเสียง 2
เดือนช่วงดวงเด่นฟ้าดาดาว วินทร์ เลียววาริน แถบเสียง 7

สาวิตรี โพธิโตนด และคณะ แถบเสียง 1
เดือนเสีำยว เหลาเซ่อ แถบเสียง 2
แด่คุณครูที่รัก อีอาร์  เพสเอส แถบเสียง 8
แดนดาว แก้วเก้า แถบเสียง 11
แด่หนุ่มสาว กฤษณ มูรติ แถบเสียง 4
ไดโนเพื่อนโต้โต โอลิเวอร์ บัตเตอร์วอด แถบเสียง 4
ไดอารี่ของแนนี่ แถบเสียง 12
ไดอารี่ ของ บริดเจ็ท โจนส์ เฮเลน ทิลดิง แถบเสียง 8
ตกหลังเสือ แถบเสียง 4
ต้นไม้ยา โครงการสมุนไพร แถบเสียง 2
ต้นส้มแสนรัก โจเซ่ วาส คอนเซลอลม์ัทรี  เกษกมล แถบเสียง 5

แถบเสียง 9

เด็กคลองบางหลวง เล่ม 1

สิทธิพงษ์ นุชสถิต (มาจากห้องสมุดคอลฟิวส์

เด็กพันธุ์ใหม่ วัย X
ดร. เซริโก และ ดร. ปิเตอร์อิสัน

เด็กใหม่วัย x
เดชคัมภร์เทวดา กระบี่เย้ยยุทธจักร เล่ม 2 กิมย้ง/น.นพรัตน์ (แปล)

เดือนร้าวแต่ดาวไม่ยอมดับ (รวมเรื่องกรมวิชาการ)

ต้นส้มแสนรัก ภาค 2



Sheet1_2

Page 26

ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
ตรวจแล้วตาย สุวิทย์ ขาวปลอด แถบเสียง 9
ตราบจนสิำนกรรม แถบเสียง 12
ตรีธาเล่าเรื่องหลวงพ่อ และวัดปากนำำา ตรีธา เนียมขำา แถบเสียง 13

เอืำอมพร แถบเสียง 4
ตลิ่งสูงซุงหนัก แถบเสียง 3

แถบเสียง
แถบเสียง 2

ตะตัำงเทิำงเต้ง แถบเสียง
ตะพาบนำำา แถบเสียง 2
ตะลุยเคนย่า บุกป่าซาฟารี ดำารง พุฒตาล แถบเสียง 7
ตะลุยแคชเมียร์ เปรมฤทัย โตเสริมกิจ แถบเสียง 7
ตะลุยแดนหิมพานต์ แถบเสียง 7
ตะวันแห่งความรัก นอร์มาคลีน แถบเสียง 8

แถบเสียง 6
แถบเสียง 7

ตัำงตัวด้วยหัวใจ มติชน แถบเสียง 5
ตัดบ่วงรัก แถบเสียง
ตัวชีำวัดสำาหรับงานพัฒนาชนบท สำานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ แถบเสียง 5
ตัวตนจิตและวิญญาณ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล แถบเสียง 5
ตัวเอก ณรงค์ จันทร์เรือง แถบเสียง 8
ต่างเวลา ชลนิล ภัทรวรรณ ปั้นอยู่ แถบเสียง 13
ตาที่สาม ศิริกุล แถบเสียง 9
ตาบำาบัด คณะครอบครัวกิติ รุ่งโรจน์ คุณ สุรนันท์ พรรณเชษณ์แถบเสียง 3
ตามทางคาวบอย พิมพ์สี แถบเสียง 5
ตามประสาการ์ตูน แถบเสียง
ตามล่า เจมส์ ฮัดเล่ย์ เธส แถบเสียง 8

แถบเสียง 15
ตามแสงไต้ไปกับไต้ถามทาง ไต้ตามทาง แถบเสียง 3
ตามหามิตรภาพเส้าทางอินโดจีน รอน แรมชง แถบเสียง 3
ตายก่อนตาย พุทธทาสภิกขุ แถบเสียง 2
ตายแล้วไปไหน ฐิตวณฺโน แถบเสียง 7
ตายแล้วไปไหน แถบเสียง 1
ตายแล้วไปไหน พระราชวิสุทธิกวี  วัดโสมนัสวิหาร แถบเสียง 3
ตายแล้วยังหัวเราะ แปลโดย มนันยา แถบเสียง 5
ตาเล่าเรื่องเมืองตำานาน แถบเสียง 2
ตำานานเทพและปรัชญากรีก แถบเสียง 8
ตำานานมังกร คอสมอส แถบเสียง 2

แถบเสียง 5
ตำารากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล แถบเสียง 8

ธวัชชัย สันติธรรม แถบเสียง 3
ตำาราการตัำงชื่อ แถบเสียง 4
ตำาราการตัำงชื่อ ไม่ต้องคำานวน แถบเสียง 7

แสงสุริยา แถบเสียง 2
แถบเสียง 6

ตำารานวดแผนไทย แถบเสียง 8
แถบเสียง 7

ตำาราแพทย์แผนโบราณ กองการประกอบโรคศิลปะ แถบเสียง 10
ตำาราไพ่ยิปซีกุญแจไขชีวิต แถบเสียง 4
ตำาราไพ่ยิปซี โดยขุนทอง อัสนี แถบเสียง 4

ตลาดนัดแฟรนไชน์ ชุด 2

ตลิ่งสูงซูงหนัก 2
ต้องรู้ Priority จึงจะประสพความสำาเร็จ

ตั๊กม้อจอมอภินิหาร 2 แผ่นดิน
ตั๊กมอจอมอภินิหาร 2 แผ่นดิน ตอน 2

ตามล่านาซี(THE ODEESSA FILE)

อาทิตย์,อมราพร,ทรศมน

ตำาราMC 315 หลัการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ตำารากดจุดแบบจีนรักษา 35 โรคที่พบบ่อย

ตำาราดูลักษณะไฝ-ปาน
ตำารานวดไทย เล่ม 1

ตำารานวดแผนไทย (นวดตัว)
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
ตำาราไพ่ยิปซี โดย สหัสญาณ แถบเสียง 3
ตำาราไพ่ยิปซีทาโร่ แถบเสียง 4
ตำาราไพ่ยิปซีทำานายรักโดยโนริ แถบเสียง 2
ตำาราไพ่ยิปซีไวกิำง แถบเสียง 3

แถบเสียง 4
ติดต่อต้อนรับบริการ แถบเสียง
ติโต แถบเสียง 5
ติโต แถบเสียง 8

แถบเสียง 2
แถบเสียง 2
แถบเสียง 2
แถบเสียง 1

ติวรักเต็มร้อย แถบเสียง 3
ตีแตก กลยุทธ์ การเล่นหุ้นในภาวะวิกฤต แถบเสียง 3

แถบเสียง 5
ตึ่งนั่งเกีำย จิตรา ก่อนันทเกียรติ พิรีย์ ชัยชนะ แถบเสียง 4
ตุ๊กตา วานิช จารุงกิจอนันต์ แถบเสียง 7
ตุ๊กตามนุษย์ ศรีฟ้า  ลดาวัลย์ แถบเสียง
ตู้ยาประจำาบ้าน ศูนย์ยาฝ่ายวิชาการจุฬาลงกรณ์ แถบเสียง 5

กัณต์กนิษฐ์ ตัำงวงศ์เลิศแถบเสียง 10
เตรียมความพร้อมอักษรเบลล์ขัำนพืำนฐาน แถบเสียง 3

แถบเสียง 3
เตรียมพร้อมก่อนเล่นหุ้น แถบเสียง
เต่าเจ้าปู่ตา แถบเสียง 1
เต่าผจญทะเล แถบเสียง
เต๋าแห่งฟิสิกต์ ฟริตจอฟ คอปรา แถบเสียง 8
เติำงเสี่ยวผิง มังกรมหัศจรรย์ สุขสันติ วิเวกเมธรพยอม แถบเสียง 5
เติำงเสี่ยวผิงว่าด้วยการปฏิวัติวัฒนธรรมและเค้าโครงความคิดเศรษฐกิจจีนใหม่มาดามเติำงหยง แถบเสียง 14
เติมไฟใส่ชีวิต เปลืำอง ณ นคร แถบเสียง 4
เตือนฝรั่งด้วยหวังดี แถบเสียง 5
แต่ปางก่อน แก้วเก้า แถบเสียง 12
โต๊ะก็คือโต๊ะ เพเตอร์ บิคเชล แถบเสียง 2
ใต้เงาจันทร์ ปิยพร ศักดิ์เกษม แถบเสียง 16
ใต้เงาตะวัน แถบเสียง
ใต้ร่มกาสาวพักตร์ สุชีโว ภิกขุ แถบเสียง 4

นรุตม์ แถบเสียง 8
ใต้ร่มโพธิญาณ โพธิญาณเถร แถบเสียง 3
ใต้ร่มโพธิญาณ กองทุนพลังชีวิต อาคมธรรมทาน แถบเสียง 4
ใต้หล้าฟ้าหลั่ง มาลา คำาจันทร์ แถบเสียง 9
ไต่ฟ้ากระชากฝัน จอน คราเคาเตอร์ แถบเสียง 10
ไตรรงค์ สุวรรณคีรี ทองแดงของจริง ชริน แช่มสาคร แถบเสียง 6
ไตรรัตน์ ประวัติย่อและปฏิปทาคำาสอนของหลวงปู่คู่พรหมปัญโญ แถบเสียง 2
ถกเขมร คึกฤทธิ์  ปราโมทย์ แถบเสียง 4
ถนนไปสู่ก้อมเมฆ รัญญา ผลอนันต์ แถบเสียง 3
ถนนสายดอกไม้งาม จิตรา ก่อนันทเกียรติ แถบเสียง 3
ถังไท่จงมหาราช เล่า ชวน หัว แถบเสียง 4

คาโยโกะ อิเคดะ แถบเสียง 1
ถึงเจ้าวายร้ายตัวน้อย วรีดา เพียงศิริ แถบเสียง 2
ถึงเวลามาปรับรืำอระบบพัฒนาคนกันใหม่ พระธรรมปิฏก แถบเสียง 5

ตำาราสอน MC131 จิตวิทยาการพูด และจิตวิทยาผู้ฟังอ. ลีนา ลิ่มอภิชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ทรงแปล)
Phyllis Auty พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 

ติวเข้มภาษาไทย ม. 4
ติวเข้มภาษาไทย ม. 5
ติวเข้มภาษาไทย ม. 6
ติวเข้มสังคมศึกษา ม. 5

ตึกกรอสส์ (รวมเรื่องเอก) อ. อุดากร

เตรียม Entrance วิชาภาษาไทย คำาและความหมายอ.ลิลลี่

เตรียมตัวเป็นเจ้าสาว, เกร็ดน่ารู้แม่บ้าน, ฉลาดใช้เครื่องใช้ในบา้น

ใต้ร่มฉัตร มจ.การวิก

ถ้ามีเพียง 100 คนบนโลกนีำ
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ถึงเวลามารืำอปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่ พระธรรมปิฎก แถบเสียง 5

แถบเสียง 6
แถบเสียง 7
แถบเสียง 4
แถบเสียง 7
แถบเสียง 6

ทวิภพ ทมยันตี แถบเสียง 13
ทหารเอกพระบัญฑูร ไม้เมืองเดิม แถบเสียง 9
ท่องขุมนากกับพระอรหันต์จีำกง แถบเสียง 3
ทองแดง ภาคภาษาอังกฤษ แถบเสียง 2
ท่องแดนเจดีย์ไพรในพุกามประเทศ ธีรภาพ โลหิตกุล ประนอม สังขวาสี แถบเสียง 6
ท่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มนันยา แถบเสียง

อำานาจ เจริญศิลป์ แถบเสียง 3
ทะเลชีวิต แถบเสียง
ทะเลดอกไม้ โสภาค  สุวรรณ แถบเสียง 13
ทะเลทอง อรุณเมนีย และสากล แถบเสียง 3
ทะเลและกาลเวลา อัศศิริ ธรรมโชติ แถบเสียง 4
ทะเลสาบพระจันทร์ โสภาค  สุวรรณ แถบเสียง 14
ทักทายกัน ด้วยความสุข ดนัย จันทร์เจ้าฉาย แถบเสียง 3
ทักทายกันด้วยความสุข แถบเสียง 4
ทักษะการพูดเพื่อความสำาเร็จ แถบเสียง 3
ทักษะการให้คำาปรึกษาจุลยภาค วัชรี แถบเสียง 7

แถบเสียง 8
ทักษะในการเป็นผู้นำาในยุคสหัสวรรษ แถบเสียง 3

แถบเสียง 7
ทักษิณ ชิณวัตร คลื่นลูกที่สาม สรกล อดุลยานนท์ แถบเสียง 4
ทักษิณ ชินวัตร ตาดูดาวเท้าติดดิน วัลยา แถบเสียง 7
ทัศนะยอดผู้นำา แถบเสียง 2
ทางเจ็ดสาย พระธรรมธีรราชมหามุนี แถบเสียง 3
ทางชนะ ชาติ กอบจิตติ แถบเสียง 2
ทางชีวิตไม่เคยตัน ปิยอทะ แถบเสียง 2
ทางดับทุกข์ มูลนิธิธรรมสันติอโศก แถบเสียง 1
ทางเดินของชีวิต พุทธทาสภิกขุ แถบเสียง 3
ทางเดียวแห่งความอยู่รอด แถบเสียง 3
ทางทากและสายนำำาเชี่ยว เสกสรรค์ ประเสริฐกุล แถบเสียง 3
ทางนฤพาน ตังตฤน พิเชษฐ อริยเมธากุลแถบเสียง 31
ทางปฏิบัติไปสู่ความสงบ แถบเสียง 5
ทางลัดสู่การพัฒนาสมอง แถบเสียง 2
ทางเลือก แถบเสียง 3
ทางเลือกมีมากกว่าหนึ่ง ศิเรมอร อุณหธูป แถบเสียง 3
ทางสายพระจันทร์เสีำยว ประภัสสร เสวิกุล แถบเสียง 5

พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ แถบเสียง 8
ทางเสือ ศิลาโคมฉาย แถบเสียง 3
ทางแห่งความดี แถบเสียง 1
ทางออก โครงการพบกันครึ่งทาง แถบเสียง 3
ทาน เริงศักดิ์ กำาธร แถบเสียง 4
ท่านเหลียวปานสอนลูก แถบเสียง 1
ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน แถบเสียง 15
ทายล้อมุก เพชร  นำำาค้าง แถบเสียง 9

ท.022 การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่องม.ต้น
ท.051 ม.ต้นเรื่องหลักภาษาเพื่อการสื่อสาร
ท.121 ม.ต้น เรื่องการอ่านและพิจารณาหนังสือ
ท.203-ท.204 หลักภาษาไทย เล่ม 2 ม.2
ท.401 ชัำนม.ต้นภาษาเพื่อธุรกิจ

ท่องออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

ทักษะชีวิต2
ดร.บุญชัย โกศลธนากุล

ทักษะภาษาไทยอักษรเบลล์แบบเบ็ดเสร็จขัำนพืำนฐาน ปี 2541

แวน ครูซ สมใจ รักษาศรี (แปล)

ดร. ไชย ณ พล อัครสุขเกษม

ทางสู้ในชีวิต 1, 2
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ท้าวศรีสุดาจันทร์ รพีพร แถบเสียง 14
ท้าสู้บนภูสูง มาลา  คำาจันทร์ แถบเสียง 4
ทำาชีวิตให้เป็นเรื่องง่าย แถบเสียง 4
ทำาบุญแก้ปัญหา พระพยอม  กัลยาโณ แถบเสียง 3
ทำาไมพระเสรีบุตรจึงเลิศด้วยปัญญา พระถาวรวิริยคุณ แถบเสียง 1
ทำาวัตร แถบเสียง 1
ทำาวัตรเย็น แถบเสียง 1
ทำาอย่างไรจึงจะได้สิ่งที่ขาดหายไป พิชญ์ มกรพันธุ์ แถบเสียง 2
ทำาอย่างไรจึงจะไม่แก่เร็วและอายุยืน แถบเสียง 5
ทำาอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุข แถบเสียง 9
ทำาอย่างไรชีวิตจึงจะยืนยาว และมีความสุข เฉท แถบเสียง 8
ทำาอย่างไรให้ฉลาดเป็นสองเท่า สก๊อต วิช แถบเสียง 8

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและศิลปินแห่งชาติแถบเสียง 2
ที่พึ่งของชีวิตอยู่ที่ไหน มูลนิธิธรรมสันติอโศก แถบเสียง 1
ที่สุดในจักรวาล อรทัศน์  วัชรวลี แถบเสียง 2
ทุกขเวทนา ธรรมเทศนาของพระอาจารย์ มิตซูโอะ คเวสโกวิริยะการพิมพ์ แถบเสียง 2
ทุกชีวิตมีเวลาอันจำากัด พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชศรันพร ชวนเกรินกุลแถบเสียง 3
ทุ่งดอกหญ้า ประภัสสร เสวิกุล แถบเสียง 4
ทุ่งมหาราช แถบเสียง 17
ทุ่งหญ้าสีนำำาเงิน พิบูลยศักดิ์ สะครผล แถบเสียง 4
เทคการพัฒนาความจำา เคนเน็ธ ฮักบีำ แถบเสียง 7
เทคนิคการนวดชัำนสูง หมอเครื่อง แถบเสียง 2
เทคนิคการบริหารส่วนเท้า แถบเสียง 1
เทคนิคการพูด กับ การพูดในสถานการณ์ที่ลำาบากใจ แถบเสียง 4
เทคนิคการสร้างความฉลาดด้วยลมหายใจ แถบเสียง 1
เทคนิคการสร้างความฉลาดด้วยหัวใจ สุวัฒน์ ทรัพยะประภา แถบเสียง 1
เทคนิคการหยอดอารมณ์ขัน แถบเสียง 6
เทคนิคซืำอบ้านและที่ดินตามหลักฮวงจุ้ย มาโนช ประภาษานนท์ แถบเสียง 2

แถบเสียง 4
แถบเสียง 3

เท้งเต้ง ศรีฟ้า แถบเสียง 6
เทปธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม ปัญญานันทภิกขุ แถบเสียง 6
เทปธรรมะ ชุด แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง พระพยอม   กัลยาโณ แถบเสียง 3
เทพเจ้าในรองเท้าหิมะของคุณยาย มิชิโกะ  ซูกิ คุณหญิงสมิโรจน์  สวัสดิกุล ณ อยุธยาแถบเสียง 1
เทพนารี กิตติ วัฒนะมหาตม์ แถบเสียง 5
เทพนิยายกริมม์ วัชรินทร์  อำาพัน แถบเสียง 1
เทพนิยายกริมส์ แถบเสียง 5
เทพนิยายกรีก แถบเสียง 5

ฮันคริสเตียนแอนเดอร์สัน แถบเสียง 5
ฮันคริสเตียนแอนเดอร์สัน แถบเสียง 7

แถบเสียง 5
อดุลย์  มณีโรจน์ แถบเสียง 6

แถบเสียง 6
แถบเสียง 13

เทวดาเมืองอินเดีย อรชุน แถบเสียง 4
พระพยอม แถบเสียง 6

เที่ยงคืน กฤษณา อโศกสิน แถบเสียง 1
เที่ยวนรก สวรรค์ วัดต้นสน แถบเสียง 2

ไทยวัฒนาพาณิช แถบเสียง 6

สุรพัน (แปล)

ศ.นพ.สนอง  อุนากูล
พิชัย มิลทองคำา (ผู้พิพากษา)

ทิพยสังคีต-ถวายชัยมหามงคลสมัยกาญจนาภิเษก

ดร.ธรรมนูญ นวลใจ

ไมเคิล เอียโปซี นพดล เวชสวัสดิ์ (แปล)

เทคนิคสร้าง IQ EQ AQ 3Q  เพื่อความสำาเร็จ ร.ศ. ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ครัำงที่ 1

มากาเร็ต อีแวนซ์ : วัชรินทร์ อำาพิน (แปล)
เทพนิยายแอนด์เดอร์สันชุด 2
เทพนิยายแอนดืเดอร์สันชุด 1
เทพพิสดาร เล่ม 3
เทพพิสดาร  เล่ม 4 น.นพรัตน์
เทพพิสดาร เล่มที่ 2 น.นพรัตน์
เทวดาฝรั่ง กรีก-โรมัน อ.สายสุวรรณ

เทศนาฮาสุดขีด 4

เที่ยวเมืองไทย 71 จังหวัด
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
โทษฐานที่รู้จักกัน อุดม แต้พานิช แถบเสียง 2

แถบเสียง 16
ไททานิคเรือมรณะกับตำานานรักบนแผ่นฟิลม์ แถบเสียง 2

สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำารงราชานุภาพสุรีรัตน์ พิยะโยดิลกชัยแถบเสียง 31
ธรรมก่อนนิทรา วิทยา  สุขดำารงค์ แถบเสียง 10
ธรรมกับการพัฒนาชีวิต พระธรรมปิฏก แถบเสียง 3
ธรรมกับการศึกษาของไทย พระธรรมปิฏก แถบเสียง 2
ธรรมคีตะ “ลูกจ๋าอยู่ไหน แถบเสียง 1

มูลนิธิธรรมสันติ แถบเสียง 9
ธรรมทัศน์สมาคม แถบเสียง 7

ธรรมคีตะ ชุด ขบถรัก แถบเสียง 1
แถบเสียง 3

ธรรมชาติกลางใจ พระราศี โถติ ธรรมโม แถบเสียง 9
ธรรมชาตินานาสัตว์ แถบเสียง 11
ธรรมชาติบำาบัด แถบเสียง 1
ธรรมชาติบำาบัดความดันโลหิตสูง แถบเสียง 2

แถบเสียง 3
ธรรมชาติศึกษานกนานาชนิด แถบเสียง 1
ธรรมดาและเรียบง่าย ซู่ เบนเดอร์ แถบเสียง 5
ธรรมนิยายชุดแสงเทียน วศิน  อินทรสร แถบเสียง 9
ธรรมนุสติ ธรรมทัศน์สมาคม แถบเสียง 4
ธรรมนูญชีวิต แถบเสียง 5
ธรรมปฏิบัติและตอบปัญหาธรรม หลวงพ่อพุทธ  ธานิโย แถบเสียง 12
ธรรมปฏิบัติสู่สังคมไทย วิโรจน์ ศิริอัฐิ และคณะ แถบเสียง
ธรรมมะเป็นสิ่งพัฒนาชีวิต พุทธทาสภิกขุ แถบเสียง 2

แถบเสียง 1
ธรรมะชำาระการเมือง แถบเสียง 3
ธรรมะรอบกองไฟ ขวัญ เคียงหทัย แถบเสียง 2
ธรรมะสมเด็จย่า แถบเสียง 2
ธรรมะสำาหรับคนนอกวัด วิลาศ  มณี แถบเสียง 7
ธรรมะสำาหรับผู้ครองเรือน แถบเสียง 2
ธรรมะสำาหรับผู้สูงอายุ พระธรรมปิฏก แถบเสียง 2
ธุลีดาวของยุคสมัย เรืองรอง รุ่งรัศมี แถบเสียง 3
เธอคือรัตติกาล วิรุณ ตัำงเจริญ แถบเสียง 3
นกดวงจันทร์ อภิชาติ  เพชรลีลา แถบเสียง 2
นครปฐม ศรีทวารวดี  แถบเสียง 5

แถบเสียง 9
นโปเลียนโบนาปาร์ค แถบเสียง

ทองพิว สุวรรณทัต แถบเสียง 2
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4

นรกสั่งฆ่า James  Hadley  Chaseสุวจี แถบเสียง 7
นวดแผนไทย แถบเสียง 6

แถบเสียง 1
แถบเสียง 1

นวดฝ่าเท้า แถบเสียง 5
นวดฝ่าเท้าวัดโพธิ์ แถบเสียง 1

แถบเสียง 7
นวนิยายเชอร์ล๊อคโฮม แถบเสียง

ไทเก๊กเตียซำาฮง (เล่ม 1-3) ฤทธิ์หมัดสะท้านบูลิำม ว.ณ.เมืองลุง

ไทยรบพม่า (1-15/31  16-31/31)

ธรรมคีตะ 9 ผลกรรม
ธรรมคีตะชุด กรรมนีำมีผล, ภารตนิยายอิงธรรมะ, กรรมของทหาร

ธรรมคีตะชุด วันมาฆบูชา, วิสาขบูชา, อาสาฬหบูชา

ธรรมชาติบำาบัด ใน 10 วัน

ป.อ.ปยุตโต 

ธรรมะจากหลวงปู่ 2 พระราชพรหมาจารย์ (ทอง สิริมงฺโล)
ดร. พระมหาจรรยา  สุทธิญาโณ

นครวัด นครธม ชายชรากับบ่วงกรรมและคำาสาป-ศิลานคร

น.พ.อาจินต์ คุยกับวิญญาณ
นโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว 2545-2555
นรก-สวรรค์ สำาหรับคนรุ่นใหม่ ป.อ. ปยุตโต พระธรรมปิฏก

นวดแผนไทยหลักสูตน กศน 300 ช.ม.
นวดแผนโบราณ (แผนไทย)

นวดมาตรฐาน 2
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
แถบเสียง

วลัย  นวาระ แถบเสียง 2
นวนิยายสำาหรับเยาวชน แถบเสียง 5
นอกหน้าต่าง แพร  จารุ แถบเสียง 3
นอสตราดามุส ทองใบ  หงษ์เวียงจันทร์ แถบเสียง 7
นักเขียนเรื่องสัำนดีเด่น แถบเสียง 9
นักคิดและนักวิทยาศาสตร์ แถบเสียง 2
นักฆ่าลูกทุ่ง คำาพูน บุญทวี แถบเสียง 1
นักโทษประหาร แถบเสียง 1
นักบุญแห่งลานนา ครูบาศรีวิชัย มูลนิธิธรรมสันติ แถบเสียง 3
นักปราชญ์จอมจีำเส้น เล่า ชวน หัว แถบเสียง 5
นักสู้หน้าหยก หยก บูรพา แถบเสียง 7
นับสิบก่อน เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ แถบเสียง 4
นากลางบ้าน หมอปริญญา  อุทิศรานนท์และคณะ แถบเสียง 6
นาคี ตรี อภิรุม แถบเสียง 18
นางฟ้าติดปีก อัปสรรค์ แถบเสียง 3
นางฟ้าบนสะพาน แถบเสียง 3
นางฟ้ารีเทิร์น อัปสรสวรรค์ แถบเสียง 3
นางฟ้าไร้ปีก โสภี พรรณาราย แถบเสียง 12
นางอันเป็นที่รักของกษัตริย์ศิลปิน กันยาบดี แถบเสียง 3
นางอาย นราวดี แถบเสียง 8
นางอาย เพไนย เพียงศูนย์ แถบเสียง 8
นางาซากิ เสียงครวญแห่งสันติภาพ ฉัตรนคร องค์สิงห์ แถบเสียง 8
นาฎกรรมแห่งชีวิต แถบเสียง
นายกหญิง ทมยันตี แถบเสียง 11
นายขนมต้ม คมทวน  คันธนู แถบเสียง 13
นายห้างป่าไม้ ทัดทรง  ชมพูมิ่ง แถบเสียง 6
นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ แถบเสียง 25
นำำาเคล็ดลับระงับโรค โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองแถบเสียง 2
นำำาใจไมตรี แถบเสียง 3
นำำาเซาะทราย กฤษณา อโศกสิน แถบเสียง 24
นำำาตาหยดสุดท้าย เพชรนำำาค้าง แถบเสียง 10
นำำาผึำงในแก้วยา วลัย นวาระ แถบเสียง 3
นำำาผึำงเปรีำยว นันทนาชน วีรชน แถบเสียง 6
นำำาพุ สุวรรณี สุคนธา แถบเสียง 1
นำำา ฟ้า ปลา ดาว รังรอง แถบเสียง 5
นำาสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์ แถบเสียง 2
นำำาเสียสู้นำำาดีด้วยเทคโนโลยี ชุด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แถบเสียง 2
นิกายเซนแก้วิกฤษ เปงฮัว แซ่เซ็ง แถบเสียง 2
นิคกับพิม แถบเสียง 10

แถบเสียง 3
แถบเสียง 2

นิทานกล่อมน้อง แถบเสียง 1
นิทานก่อนนอน แถบเสียง 41

โฮม คอลเลจ แถบเสียง 8
แถบเสียง 8

นิทานกาลครัำงหนี่ง แถบเสียง 3
นิทานข้างตะกร้า เอลิเพอร์ ปาร์เจิน แถบเสียง 3
นิทานข้างตะกร้า แถบเสียง 2

นวนิยายเรื่องสงครามโลกครัำงที่ 2
นวนิยาย เรื่องสัำน (ลำาเนาใจ)

15 นักเขียนนานาชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ศ.ดร.น.พ.วิทยา นาควัชร

ว ณ.ประมวลมาค
นิทาน1001 ราตรี อักษราพร (อ่าน สุรีย์จันทรฉาย)
นิทาน English

นิทานก่อนนอน ชุด 1
นิทานก่อนนอนชุดที่ 3 

ฟาร์เจิน,เอลิเนอร์
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
นิทานคติธรรม มูลนิธิธรรมสันติ แถบเสียง 5
นิทานคติธรรมชุด สิงโตนำาเที่ยว เที่ยวเขาดิน สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม แถบเสียง 6
นิทานจากคุณแม่ แถบเสียง 1
นิทานจากแดนไกล แถบเสียง 1
นิทานชาดก แถบเสียง
นิทานชีวิตแบบไทยๆ ทวี  มุทระโกษา แถบเสียง 4
นิทานญี่ปุ่น แถบเสียง
นิทานดอกไม้ รวีวาร แถบเสียง 3
นิทานดินแดนมหัศจรรย์ แถบเสียง 2
นิทานดินแดนมหัศจรรย์ แถบเสียง 4

แถบเสียง 1
นิทานตีลังกา แถบเสียง 3
นิทานทศชาติ ทานตะวัน แถบเสียง 6
นิทานท่องแดนสัตว์มหัศจรรย์ แถบเสียง 1
นิทานไทย แถบเสียง 1
นิทานไทย คุณตา คุณยาเล่าไว้ แถบเสียง 3
นิทานธรรมะชนะความเครียด บรรลือ ดีเวช แถบเสียง 3
นิทานนานาชาติ แถบเสียง 1
นิทานนำำาใจขุนทอง ศูนย์เทคโนฯ แถบเสียง 1
นิทานเนปาล คีรีบูน แถบเสียง 4
นิทานบานชื่น แถบเสียง 3
นิทานบานชื่น ดารา ทีปะปาล ศุภนุช เอนกบุญ แถบเสียง 3
นิทานโบราณคดี สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอกรมพระยาดำารงราชานุภาพแถบเสียง 19
นิทานผจญภัยในป่ากว้าง แถบเสียง 1
นิทานฝนเป็นเหตุ ศูนย์เทคโนฯ แถบเสียง 1
นิทานฝันดี แถบเสียง 1
นิทานพืำนบ้านลาว แถบเสียง 4
นิทานพืำนบ้านอีสาน เอืำองนางและวาสนา แถบเสียง 4
นิทานเพลินใจ แถบเสียง 1

โฮม คอลเลจ แถบเสียง 8
โฮม คอลเลจ แถบเสียง 8

นิทานมหัศจรรย์ แถบเสียง 1
นิทานแม่มด แถบเสียง 1
นิทานราชสีห์กับหนู ศูนย์เทคโนฯ แถบเสียง 1
นิทานเรื่องสัำน พุทธทาสภิกขุ แถบเสียง 2

นาย เซียง เมี่ยง แถบเสียง 3
นิทานวิทยาศาสตร์การทดลอง จันทนา จันทร์แสง แถบเสียง 8
นิทานวิทยาศาสตร์น่ารู้ แถบเสียง 1
นิทานวิทยาศาสตร์พิศวง แถบเสียง 1
นิทานวิทยาศาสตร์รอบตัว แถบเสียง 1
นิทานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แถบเสียง 1
นิทานวิทาศาสตร์การทดลอง แถบเสียง 1
นิทาน เวตาล รักษ์ วงศ์โดยหวัง แถบเสียง 7
นิทานเวตาล ศิวธาตุ มานิจ หล่อพินิจ แถบเสียง 9
นิทานศรีธนญชัย แถบเสียง
นิทานสองพี่น้อง มาแชล เอมเม่ แถบเสียง 4
นิทานสอนใจ แถบเสียง 1
นิทานสารพันวิทยาศาสตร์ แถบเสียง 1
นิทานสำาหรับผู้ใหญ่ แถบเสียง 4

นิทานเด็กดี 10 เรื่อง

ผศ.ดารา  ทีปะปาน

นิทานฟังในรถ ชุด 3
นิทานฟังในรถ ชุด 4

นิทานลาว (เล่ม 2)

น.ม.ส.
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
นิทานสุนัขกับเงา ศูนย์เทคโนฯ แถบเสียง 1
นิทานสุภาษิตไทย แถบเสียง 2
นิทานแสนสำาราญ พงจันทร์ แถบเสียง 3
นิทานหรรษา เสาวลักษณ์ แถบเสียง 3
นิทานหรรษา แถบเสียง 1
นิทานอมตะ แถบเสียง 1
นิทานอีสปจิ๋ว วิริยะ สิริสิงห แถบเสียง 1

แถบเสียง
นิทานเอเชีย แถบเสียง 1
นินทาประสาซื่อ มนันยา แถบเสียง 4
นิพพานในพุทธปัญญาเถรวาทเป็น อัตตา หรือ อนัตตาวารสารน์พุทธศาสน์ศึกษา แถบเสียง 5
นิมิตพิศวง เรื่อง เมืองนครสวรรค์ ไพศาล แสนไชย แถบเสียง 2
นิมิตรพิศวง ไพศาล แสนไชย แถบเสียง 3

ไพศาล แสงชัย แถบเสียง 3
นิราศเมืองเพชรของสุนทรภู่ แถบเสียง 6
นี่สิ เลขามืออาชีพ จารุณี ทองไพบูลย์กิจอารีวรรณ คงบวรเกียรติแถบเสียง 2
นี่สิ เลขามืออาชีพ จารุณี แถบเสียง 4

เกียรติวรรณ อมาตยกุล แถบเสียง 3
เนลส์ แมรี่ แอนน์ อีแวนส์ แถบเสียง 9

แถบเสียง
แถบเสียง 1

แนวคำาสอนของกฤษณมูรติ พระจำารัส แถบเสียง 3
แนวคิดทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย วารสารน์พุทธศาสน์ศึกษา แถบเสียง 1
แนวทางการกำาจัดแผนการตลาด แถบเสียง 3

แถบเสียง 1
แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพเอกสารจากการสัมนาเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ แถบเสียง 8
แนวทางปฏิบัติกัมมัฏฐาน แถบเสียง 2
แนวทางสู่ความสุข แถบเสียง 3

วิทยา  นาควัชระ แถบเสียง 4
แถบเสียง 9
แถบเสียง 1

แนะหนู อรอนง แถบเสียง 3
โน๊ตบุ๊ค อุดม แต้พานิช แถบเสียง 10
ในความมีอยู่ บันทึกประสบการณ์ อัครมุนี แถบเสียง 2
ในทุ่งกว้าง ถวิลย์  มาศจรัส แถบเสียง 4
ในลึก แถบเสียง
ในเวลา แรคำา ประโดยคำา แถบเสียง 2
ในสวนปู่ อโศก  ศรีสุวรรณ แถบเสียง 3
ในสวนศรี แถบเสียง 10
ในหลวงกับการศึกษา แถบเสียง 7
ในหลวงผู้ทรงพระอัจฉริยภาพ วรนุช อุษณกร แถบเสียง 4
ในอ้อมกอดภูเขาเขียว ไมตรี ลิมปิชาติ แถบเสียง 6
ในอ้อมกอดหิมาลัย พจนา จันทรสันติ แถบเสียง 3
บทกวีชั่งกิโล แถบเสียง 1
บทกวี เออเนสเฮมิงเวย์ เออเนสเฮมิงเวย์ แถบเสียง 2

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล แถบเสียง 8
บทพิสูจน์การเวียนว่ายตายเกิดและกฏแห่งกรรม แถบเสียง 1
บทเพลงปลาวาฬ ลอเรน แวน เดอะโพส แถบเสียง 2
บทเพลงฤดูใบไม้ผลิ แถบเสียง 3

อมร ไมตรีกุล , ศิวพร ไพลิน

นิทานอีสป ชุด 1

นิมิตร พิศวง-พระเจ้านั๋งโก๋น

นีโอฮิวแมนนิส : เราทัำงผองพี่น้องกัน

แนวข้อสอบเก่า LW 103 ประวัติศาสตร์และกฎหมายไทย
แนวคำาถาม-ธงคำาตอบ LW209กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซืำอขายแลกเปลี่ยน

แนวทางการประเมินผลทฤษฏีพัฒนาการเมือง PS 425

ดร.อาจอง ชุยสาย ณ อยุธยา
แนะนำาชีวิต เล่ม 2
แนะนำาชีวิต เล่ม 7 เล่ม 8 นพ. วิทยา  นาควัชระ
แนะแนวการศึกษา มสธ.

เนื่องน้อย ศรัทธา (แปล)

บทบันทึกคัดสรร 2527-2540
น.พ.อาจินต์ บุณะเกตุ

นิยาคาวะ ชิโร – ผุสดีนาวาวิจิตร (แปล)



Sheet1_2

Page 34

ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
บทเพลงแห่งธรรมอมตะเพลงธรรม โพธิญาณจีำกง แถบเสียง 3
บทเพลงแห่งนกกางเขน วิเศษ สาธร แถบเสียง 6
บทเรียนจากเมืองลาว แถบเสียง 4
บทเรียนจากหมู่บ้าน แถบเสียง 7

Richard Croft แถบเสียง 4
บทสวดชินบัญชร แถบเสียง 1
บนถนนคนทำาข่าว ยุพา เพชรฤทธิ์ ดารณี ทนกระโทก แถบเสียง 3
บนทางชีวิตนิรมล เมธีสุวกุล มนฑิรา แถบเสียง 6
บรรพชปวัฒน์คำากลอน เรือเอก ทอง แสงสินชัย แถบเสียง 3

แถบเสียง 8
แถบเสียง 8
แถบเสียง 9

บรรยายกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา แถบเสียง 15
บรรยายธรรมที่วัดมเหยงคุณ แถบเสียง 5
บรรยายพุทธประวัติประกอบดนตรี พุทธทาสภิกขุ แถบเสียง 5

แถบเสียง 2
แถบเสียง 2

บริหารกายรักษาโรค สำาเนียง  เจริญลาภ แถบเสียง 1
บริหารกายรักษาโรค อาจารย์ สำาเนียง  เจริญลาภ แถบเสียง 6
บริหารร่างกายโดย อาจารย์ อัมไพพร ฉายศิริ กรมพละศึกษา แถบเสียง 15

แถบเสียง 3
บ่วงกรรม จันทิมา แถบเสียง
บวชอย่างไรได้บุญ แถบเสียง 1
บอกพระเจ้าด้วย หิวข้าว ยุทธิยง ลิำมเลิศวาที แถบเสียง 3
บอมบ์กรุงเทพฯ อาจินต์ ปัญจพรรค์ แถบเสียง 8
บอร์ดีำการ์ดผู้รอดชีวิต โรจนา นาเจริญ แถบเสียง 11
บัตรเครดิตใช้ไม่ดีจะมีภัย เวศิน จินทวดี แถบเสียง 4
บันไดเมฆ กฤษนา  อโศกสิน แถบเสียง 12
บันทึกของการดิซัง เคาน์เตส เอด ซูร์ แถบเสียง
บันทึกของโขน แถบเสียง 3
บันทึกของคนรักครอบครัว ”ยกครอบครัวท่องเมืองกีวี”ไมตรี ลิมปิชาติ แถบเสียง 4
บันทึกของโมน โมน สวัสดิ์ศรี แถบเสียง 3
บันทึกข้ามขอบฟ้า แถบเสียง 5
บันทึกจากเกาหลีใต้ ประพล  เรืองณรงค์ แถบเสียง 3
บันทึกจากปลายเท้า เลน่า มาเรีย แถบเสียง 3
บันทึกจากปลายเท้า เลน่า มาเรีย คลิงวัลย์ อารีวรรณ คงบวรเกียรติแถบเสียง 3

ชมัยพร  แสงกระจ่าง แถบเสียง 5
บันทึกถึงวันพรุ่งนีำ ละเวง ปัญจสุนทร แถบเสียง 4
บันทึกเถื่อน สุริยัน ศักดิ์ไทยสงธ์ แถบเสียง 16
บันทึกนอกกรอบ อาธิคม คุณาวุธ แถบเสียง 3
บันทึกนักปฏิวัติไทย พระยาทรงสุรเดช แถบเสียง 5
บันทึกปฏิบัติงานใต้ดินของอดีตเสรีไทย สันติสุข โสภณศิริ สุวรรณี สีขาว แถบเสียง 7
บันทึกพิศวง ฉลอง เจยาคม แถบเสียง 6
บันทึกลับของ แอนน์ แฟร้งค์ อ้อตโต้ แฟร้งค์ สังวร ไกรฤกษ์ แปล แถบเสียง 13
บันทึกลับนักศึกษาแพทย์ ลลิตา ธีระศิริ แถบเสียง 6
บัลลังก์เชียงรุ้ง หลวงวิจิตรวาทการ แถบเสียง 10
บัลลังก์พิศวาท ฉลัย ชลพงษ์ แถบเสียง 6
บัวโร เรื่องสัำนไม่มีวันหยุด แถบเสียง 2
บัวแล้งนำำา โบตั๋น แถบเสียง 12

บทสนทนาภาษาอังกฤษของ Oxford 
ม.ร.ว. ถนัดศรี

บรรยาย EN 102 อังกฤษมูลฐาน 2
บรรยาย HI 121 พืำนฐานวัฒนธรรมไทย
บรรยาย PY 100

ร.ศ.พวงผกา

บรรยายสรุปก่อนสอบ EN 101 อังกฤษฐาน 1
บรรยายสรุปก่อนสอบ EN 102 อังกฤษฐาน 1

บริหารเวลาบริหารชีวิต, กลยุทธวัฎจักรสินค้า, เลิกสูบบุหรี่

บันทึกจากลูก (ผู)้ ชาย
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
บัวเหนือตม เจือจันทร์   อัจฉพรรณ แถบเสียง 1
บางกอกสมัยเก่า ชาลี  เอี่ยมกระสินธิ์ แถบเสียง 4
บางสำานึกและบางคำานึง ศิลา โคมฉาย สุวรรณี สีขาว แถบเสียง 3
บางอย่างที่หายไป เสกสรรค์ ประเสริฐกุล แถบเสียง 4
บางอารมณ์และเหตุผล แถบเสียง 3
บ้านเก่า กวีซีไรท์ แถบเสียง 2
บ้านขนนก กฤษณา  อโศกสิน แถบเสียง 1
บ้านของเรา วันชัย ตันติ วิทยาพิทักษ์ และคณะ แถบเสียง 4
บ้านทางมะพร้าว ศิริพงษ์ จันทร์หอม แถบเสียง 4
บ้านที่มีพ่อหกสิบคน Meindert  Dejong แน่งน้อย  ศรัทธา แถบเสียง 5
บ้านนอกเข้ากรุง ไม้ เมืองเดิม แถบเสียง 5
บ้านในความรัก แพร จารุ แถบเสียง 3
บ้านบุญหล่น แถบเสียง 10
บ้านรอยเกวียนน แน่งน้อย  พงษ์สามารถ แถบเสียง 6
บ้านไร่ชายดง แถบเสียง 5

แถบเสียง 12
บ้านเล็กริมห้วย ลอร่า  อิงกัลลสไวส์เดอร์ แถบเสียง 8
บ้านสีขาว พิษณุ ศุภ แถบเสียง 4
บาปสุดท้าย บุญเสมอ แดงสังวาลย์ แถบเสียง 4
บารมีพระแม่ปกป้องพืำนธรณี แถบเสียง 7
บิ๊กเสี่ย กนกเรขา แถบเสียง 1
บินตามตะวัน นิรมล เมธีสุวกุล แถบเสียง 4
บินทีละหลา บินหลา สันกะลาศิริ ศิริกุล จันทร์อำานวยสุขแถบเสียง 4
บินสุดขอบฟ้า แถบเสียง 3
บินแหลก แถบเสียง 3

อีแร้ง แถบเสียง 5
อีแร้ง แถบเสียง 7
อีแร้ง แถบเสียง 6

บึงหญ้าในป่าใหญ่ เทพศิริ สุขโสภา แถบเสียง 7
บุกไคโร ณรงค์ จันทร์เรือง แถบเสียง 4
บุกเมืองเขมร คำาให้การนายหนหวย นายหนหวย แถบเสียง 7
บุคคลไม่สำาคัญของโลก เพลงดาบแม่นำำาร้อยสาย แถบเสียง 3

สิงหล แถบเสียง 5
แถบเสียง 1

บุญ บาป ที่เห็นได้ในชาตินีำ แถบเสียง 3
บุปผาเพลิง กำ่าฟ้า เฟืองจันทร์ แถบเสียง 20

แถบเสียง 2
บุษย์นำำาทอง โสภาค  สุวรรณ แถบเสียง 12
เบญจศีลและเบญจธรรม แถบเสียง 5
เบ็ตตีำซัง มิชิโก๊ะ ยามาโมโต้ แถบเสียง 3
เบอร์มิวด้าแดนอาถรรถ์ ภิรมย์  พุทธรัตน์ แถบเสียง 7
เบาหวานกับการรักษาตนเอง แถบเสียง 3
เบืำองหลังชีวิตและการต่อสู้ของฮิตเลอร์จองเผด็จการ แถบเสียง 5
แบกเป้ไปส่องโลก โจ๋ย บางจาก แถบเสียง 6

แถบเสียง 3
แถบเสียง 2
แถบเสียง 4
แถบเสียง 3
แถบเสียง 5

ว.วินิจฉัยกุล

บ้านเล็กในป่าใหญ่ (หนังสือชุดบ้านเล็ก) อิงเกิลส์ , ออร่า

ส.พุ่มสุวรรณ

บินแหลก 1
บินแหลก 2 ตอน จูบอาถรรพ์ 
บินแหลก 5

บุคคลยุคค้านวิชา (หลวงพ่อ วัดปากนำำา ต้นวิชาพระธรรมกาย
บุญ-กรรมบันดาล พ.ศรีสมิตา

บุพการี - กตัญญูกตเวที ธรรมสภา ,สถาบันลือธรรม

นพ. ไพบูลย์ จาตุรปัญญา
ม.ร.ว.ชนมิสวัสดิ์  ชมพูนุท

แบบฝึกกิจกรรม ว.012 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาม.ต้น
แบบฝึกกิจกรรม ว.014 เริ่มต้นกับโครงงานวิทยศาสตร์
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาระบบการเมืองเปรียบเทียบ หน่วยทื่ 1-15
แบบฝึกหัดปฏิบัติชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม 10121 ม.ส.ธ.
แบบฝึกหัดภาษาไทย ชุดพืำนฐานภาษา ชัำน ป.1 เล่ม 1 
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
แบล็ก บิวตีำ แอนนา ซีแวล แถบเสียง 7
โบตั๋น ชุด รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี โบตั๋น แถบเสียง 5
โบราณอุบาย สุจริต บัวพิมพ์ แถบเสียง 2
ใบไม้ที่หายไป จิระนันท์  พิการปรีชา แถบเสียง 2
ใบไม้ผลิที่เคมบริดจ์ วัธนา บุญยัง แถบเสียง 6
ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่ วัธนา บุญยัง แถบเสียง 5
ปฏิบัติการกู้ซากแมมอซ Up date แถบเสียง 1
ปฏิบัติธรรม คือหน้าที่ ปัญญานันทภิกขุ แถบเสียง 1
ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐาน พระอาจารย์มั่น แถบเสียง 18
ปฐมนิเทศมงคลชีวิต หลวงพ่อทัทตะชีโว แถบเสียง 2
ปฐมภาคแห่งโหราศาสตร์ พลูตาหลวง แถบเสียง 10

แถบเสียง 7
ปรมัตธรรมในชีวิตประจำาวัน ประสงค์ เทียนสัน แถบเสียง 2
ประกาศขายอาณาจักรแห่งเวทมนต์ วนิดา กาญจนเพชรรัตน์แถบเสียง 8
ประกาศิต เสน่หา หยก บูรพา แถบเสียง 4
ประคำาลูกโอ๊ค มนันยา แถบเสียง 2
ประชาคมตำาบลหัวสำาโรง สกาวรัตน์ บัวเอี่ยม แถบเสียง 11
ประชาธิปไตยกับสุขภาพจิต พระพยอม  กัลยาโณ แถบเสียง 2
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน วินทร์ เลียววาริณ แถบเสียง 9
ประชาธิปไตยเลือด ทีมดอกเบีำยรายสัปดาห์ แถบเสียง 5
ประชาธิปไตรย พระพยอม  กัลยาโน แถบเสียง 1
ประชุมเพียงครึ่งเวลา แถบเสียง 1
ประตูธรรม หลวงพ่อสนอง อารีวรรณ คงบวรเกียรติแถบเสียง 2
ประตูสู่สภาวะใหม่ โซเกียล วินโปเซ พระไพศาลวิสาโล แปลแถบเสียง 10
ประทีปแห่งชมพูทวีป กระทรวงศึกษา แถบเสียง 3

แถบเสียง 4
ประเพณีการบวชแบบประหยัด แถบเสียง 1
ประเพณีไทยรามัญ แถบเสียง 1

แถบเสียง 6
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ แถบเสียง

แถบเสียง 11
แถบเสียง

ประมวลโค้ตวิทยุต่างๆ แถบเสียง 1
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแปล แถบเสียง 9

ประมวลพระบรมราโชวาท โอภาส เสวิกุล แถบเสียง 4
ประมวลราชศัพท์ เจษฏา ก่อประโยชน์ แถบเสียง 1
ประมุขศิลป์ แถบเสียง 14
ประยุกต์ ควมคิด สภา และทางคิดยุคใหม่ แถบเสียง 3

โครงการสมุนไพรพึ่งตนเอง แถบเสียง 2
ประวัติพระถังซังจั๋ง เค็งเหลียง สีบุญเรื่อง แถบเสียง 9

แถบเสียง 5
ประวัติพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต แถบเสียง 2
ประวัติพระอาจารย์ ยันตระ  อมโรภิกขุ แถบเสียง 1

ไพฑูร วงศ์วานิช  แถบเสียง 5
แถบเสียง 3
แถบเสียง 4

ประวัติศาสตร์จีน คาร์ตัน กู๊ดริช แถบเสียง 5
ประวัติศาสตร์ไทยยุคต้นรัตนโกสินทร์ หนหวย แถบเสียง 6
ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ชมรมประวัติศาสตร์ แถบเสียง 6

ป.พ.พ ว่าด้วยบุคคล LW 104

เทอร์รี่ บรุกส์  สิทธิพงศ์ นุดาสสถิตย์ 

สภาวัฒนธรรม ต.หัวสำาโรง จ

ประเพณีการแต่งงานแนวประหยัด(ศึกษาตามอัธยาศัย)

ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา 2477 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2542

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับสมบูรณ์แก้ไขเพิ่มเติม2543
ประมวลกฏหมายอาญา (ฉบับสมบูรณ์)การศึกษาตามอัธยาศัย

ประมวลนิทาน ร.6

จอห์น ดับเบิำลยู การ์ดเนอร์ สายฟ้า พลวายุ 
เดอ โปโน อุดมพงษ์ (แปล)

ประโยชน์ 70 อย่างจากมะนาว

ประวัติพระสาวก เล่ม 1 ระดับ มัธยม

ประวัติยอร์ช วอชิงตัน (บิดาของสหรัฐอเมริกา)
ประวัติและคำาสอนของหลวงพ่อชา (สุภัทโท)
ประวัติศาสตร์ 2 มหาราชไทย
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
แถบเสียง 3

ประวัติหลวงปู่ทวดเหยียบนำำาทะเลจืด แถบเสียง 5
ประวัติหลวงปู่แหวน แถบเสียง 5
ประวัติหลวงพ่อเกษม แถบเสียง 4
ประวัติหลวงพ่อนาค แถบเสียง 2
ประวัติหลวงพ่อปาน แถบเสียง 17
ประวัติอุบาสิกา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ แถบเสียง 2
ประสบการณ์จากสมาธิ ดวงดาว คาคี แถบเสียง 5
ประสาคนบ้านนอก คำาหมาน คนไถ แถบเสียง 4
ประสาทป่วย คุณช่วยตนเองได้ จารึก จันทร์สม แถบเสียง
ประหารรัก แถบเสียง 1

แถบเสียง 6
ปรัชญาการทำางานเพื่อความสุขและสำาเร็จ แถบเสียง 2
ปรัชญาข้างถนน อาจินต์ ปัญจพรรค แถบเสียง 4

ทวิช พุ่มชะเอม แถบเสียง 3
ปรัชญาชีวิตศาสตร์แห่งความสำาเร็จ นโปเลียน ฮิลล์ แถบเสียง 20
ปรัชญาทั่วไป มนุษย์โลกและความหมายของชีวิต แถบเสียง 10
ปรัชญาน่าคิดของคาลิล ยิบราน ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร แถบเสียง 2
ปรัชญานิพนธ์ สาธนา แถบเสียง 5
ปรัชญาพืำนฐานของสังคมไทย แถบเสียง 3
ปรัชญามดแดง แถบเสียง 2

แถบเสียง 13
แถบเสียง 6

ปรากฏการณ์ในขณะทำาสมาธิ หลวงพ่อพุทธ  ธานิโย แถบเสียง 2
ปราชญ์อมตะ หลากรสคึกฤทธิ์ พราวุฒิ ไวรอ้อนกุล แถบเสียง 3
ปราสาทในมนตรา แถบเสียง 8
ปราสาทมืด จุลดา ภักดีภูมินทร์ แถบเสียง 10
ปราสาทเมืองตำ่า สมัย  สิทธิพันธุ์ แถบเสียง 1
ปริศนา แถบเสียง 24
ปริศนาน่ารู้ ดาลัด จันทราพิทักษ์ แถบเสียง 2
ปริศนาปรัชญาธรรม แถบเสียง 10
ปรึกษาและสนทนาธรรม หลวงพ่อพุทธ  ธานิโย แถบเสียง 4
ปลดแอกความคิดฟื้นฟูเศรษฐกิจเอเชีย พิริยา สิทธิอำานวย แถบเสียง 7
ปล้นสะท้านโลก โรจนา นาเจริญ แถบเสียง 7
ปล้นเหนือเมฆ มนันยา แถบเสียง 7
ปล่อยวางอย่างเซน ละเอียด ศิลาน้อย แถบเสียง 3
ปลาฉลามฟันหรอ แถบเสียง 2
ปลายจวัก ปลายปากกาตอนอาหารไทยบนโต๊ะฝรั่ง แถบเสียง 9
ปลายเทียน แก้วเก้า แถบเสียง 15
ปลายนาฟ้าเขียว วัฒน์ วรรลยางกูล แถบเสียง
ปลาย่าง โอกุม่า ฮิเดโอ แถบเสียง 1
ปลาเล็กกินปลาใหญ่ อดัม มอร์แกน ดนัย จันทร์เจ้าฉาย แถบเสียง 15
ปวดศรีษะและไมเกรน Lcon  chaitoul แถบเสียง 4
ปวดศีรษะหายได้ด้วยการรักษาตนเอง แถบเสียง 3
ป๋วย อึำงภากรณ์ ประสบการณ์ชีวิตและข้อคิด ป๋วย อึำงภากรณ์ แถบเสียง 6

แถบเสียง 1
ปัญญาจากจีน กชพร ศรีมงคล แถบเสียง 3
ปัญญาพล แถบเสียง 6
ปัญหาของคนตาบอดผู้ค้าสลาก แถบเสียง 7

ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหม รังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม กทม.
ส. ศิษย์ปู่ทวด

ปรัชญากรีก PY 233

ปรัชญาชีวิตในสุภาษิตจีน ชุด 2 ก.กุลนที

ศจ.วิทย์ วิทยเวช

ระพินทรนาถ ฐากูล  ระวี ภาวิไล (ถอดความ

ปิยโสภณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กทม
ปรัชญาอินเดีย PY 223
ปรัชญาเอ็กซิสโซเชียสลิส PY 437

อีเนสบิท  ธารพายุ (แปล)

พระมหาดร.สุขพัฒน์   อนนทิจารย์

ดร.ฟรานซิส ก. เรืองฤทธ์
นพ. ไพบูลย์ จาตุรปัญญา

ปอดหลัง (คู่มือสำาหรับประชาชน)
เรณู ชูความคิด : วรรณทิพย์ ศิลป์สูงสุด 
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ปั้นมากับมือ บัวคลี่ แถบเสียง 2
ปัวโร ตอน สี่อาชญากร อกาธา  คริสตีำ แถบเสียง 7
ปากคำาประวัติศาสตร์ เสกสรร ประเสริฐกุล แถบเสียง 7
ปากเป็นเอกศิลปะการพูดแบบไทยๆ สุขุม นวลสกุล แถบเสียง 5
ป้าจุ๊อยากเล่า จุรี  โอศิริ แถบเสียง 1
ปาฎิหารย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจักร จินดาดัด แถบเสียง 4
ปาฏิหารย์และกฎแห่งกรรมในพุทธศาสนา แถบเสียง 10
ปาฐกถาธรรม พระพยอม แถบเสียง 2
ปาฐก เรื่อง พูดจาประสาลูกทุ่ง เจนภพ  จบกระพวนวรรณ แถบเสียง 2
ป่าดงพงพี ตอน โมงกลี แถบเสียง 11
ป่าตะนาวศรี ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์ แถบเสียง 3
ปาป้าเฮมิงเวย์ แถบเสียง 5
ป่ามหาโหด พุธ  โพงพาง แถบเสียง 8
ปีกความฝัน นิพพาน แถบเสียง 4
ปีกหัก แถบเสียง 4
ปีทองอันแสนสุข ลอร่า อิงกัลล์ ไวล์เตอร์ แถบเสียง 8
ปีที่สองในกทมฯสมัคร สุนทรเวช แถบเสียง 3
ปี๊ปปี้ออกทะเล แอสตริค ลินด์ เกรน แถบเสียง 3
ปีศาจ เสนีย์ เสาวพงศ์ แถบเสียง 8
ปีศาจของไทย เหม  เวชกร สันติเทพ  ศิลปะบรรเลงแถบเสียง 8
ปีศาจหรรษา ตรี  อภิรุม สุพิการ  เลิศประเสริฐพัตรแถบเสียง 8
ปีแห่งความรุ่งโรจน์ นโปเลียน ฮีล แถบเสียง 4
ปุชฉา – วิสัชนา แถบเสียง
ปุลากง โสภาค สุวรรณ แถบเสียง 17
ปู๊น ปู๊น รถไฟมาแล้ว แถบเสียง
เป็นเศรษฐีเงินล้านด้วยตนเอง ไบรอัน เทรซี่ แถบเสียง 2

แถบเสียง 7
เปลวดาว ทัศน์ สนธิจิตร แถบเสียง 5

แถบเสียง 2
เปลือกหอยจากนางเงือก นางาซากิ เก็นโนะสุเกะอรสินี บวรนิรมาน แถบเสียง 2
เปาบุ้นจิำน ตอนขันทีจอมโหด คณะเกศทิพย์ แถบเสียง 3
เปาบุ้นจิำน ตอน คนบาป คณะเกศทิพย์ แถบเสียง 3
เปาบุ้นจิำน ตอน ความตายปริศนา คณะเกศทิพย์ แถบเสียง 3

คณะเกศทิพย์ แถบเสียง 3
คณะเกศทิพย์ แถบเสียง 3
คณะเกศทิพย์ แถบเสียง 3
คณะเกศทิพย์ แถบเสียง 3

เปาปุ้นจิำนตอน คนบาป คณะเกศทิพย์ แถบเสียง 3
เปาปุ้นจิำน ตอน ความตายปริศนา คณะเกศทพิย์ แถบเสียง 3

คณะเกศทิพย์ แถบเสียง 3
คณะเกศทิพย์ แถบเสียง 3
คณะเกศทิพย์ แถบเสียง 3
คณะเกศทิพย์ แถบเสียง 3

เปิกกรุผีไทย ตอย ผู้มาจากความมืด เหม เวชกร แถบเสียง 5
เปิดกรุประชาธิปไตย แถบเสียง 3
เปิดกรุผีไทย ตอน ขึำนจากหลุม เหม เวชกร แถบเสียง 6
เปิดกรุผีไทย ตอน ผีป่าผีตาย เหม เวชกร แถบเสียง 6
เปิดกรุผีไทย ตอน ผู้มาจากเมืองมืด เหม เวชกร แถบเสียง 4
เปิดโลกนิทานความรู้ วีระ ศิริอาชา แถบเสียง 1

รท.บรรจน บรรณรุจิ

เอ.อี. ฮอทชเนอร์ : ณรงค์ จันทร์เพ็ญ แปล

เป็นหนุ่มสาว 2 พันปี ในยุค 2000

เปลี่ยนเป้นคนใหม่ภายใน 5 วัน ม.อึำงอรุณ

เปาบุ้นจิำน ตอน เจ้าสาวทรยศ ชุด 1
เปาบุ้นจิำน ตอน เจ้าสาวทรยศ ชุด 2
เปาบุ้นจิำน ตอน เสีำยนแผ่นดิน ชุด 1
เปาบุ้นจิำน ตอน เสีำยนแผ่นดิน ชุด 2

เปาปุ้นจิำน ตอน เจ้าสาวทรยศ ชุด 1
เปาปุ้นจิำน ตอน เจ้าสาวทรยศ ชุด 2
เปาปุ้นจิำน ตอน เสีำยนแผ่นดิน ชุด 1
เปาปุ้นจิำน ตอน เสีำยนแผ่นดิน ชุด 2

รวบรวมจาก น.ส.พ.ไทยรัฐ
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
เปิดโลกนิทานความรู้ แถบเสียง 4
โป๋ยเซี่ยน พระกัณสปะมุณี  แห่งสำานักสงฆ์จีตะพีนารามแถบเสียง 3
ไปตามเส้นทางของเรา วรพจน์ พันธ์พงศ์ แถบเสียง 5
ไปเฝ้าไสบาบา แถบเสียง 1
ไปให้ถึงดวงดาว แถบเสียง 4
ผจญโลกดึกดำาบรรพ์ แถบเสียง 1
ผมเพียงจะบอกว่า ปกรณ์ พงษ์วรพา แถบเสียง 8
ผมไม่ใช่ผู้ชายครับ ปลิว แถบเสียง 4

แถบเสียง
ผลไม้บำารุงสุขภาพ แถบเสียง
ผลแห่งกรรม แถบเสียง 1
ผวา เจมส์  เฮอร์เบริท แถบเสียง 9
ผักบำารุงสุขภาพ แถบเสียง 2
ผักพืำนบ้านภาคใต้ ทางเลือกในการผลิตและการบริโภคสมาคมหยาดฝน แถบเสียง 3
ผักอาหารก็เป็นยาได้ วีรชัย มาศชมานนท์ แถบเสียง 2

พระอาจารย์มิตซูโอะ คะเวสโก แถบเสียง 2
ผิดหนทาง แถบเสียง 2
ผีเสืำอ นำำาอบ แถบเสียง 9
ผีเสืำอและดอกไม้ นิพพาน แถบเสียง 7
ผีหลอก สรจักร แถบเสียง 9
ผีหัวขาด แถบเสียง
ผู้กลับใจ แถบเสียง 4
ผู้ไขว่คว้า วิมล ไทรนิ่มนวล ต้นอ้อ แถบเสียง 5
ผู้ชนะ แถบเสียง 2
ผู้ชนะสิบทิศ ยาขอบ แถบเสียง 169
ผู้ชายมาจากดวงดาวอังคาร ผู้หญิงมาจากดาวศุกร์ แถบเสียง 4
ผู้ดับดวงอาทิตย์ สวนอักษา แถบเสียง 6
ผู้ดี ดอกไม้สด แถบเสียง 12
ผู้นำากับการสร้างทีม แถบเสียง 1
ผู้บุกรุกจำาเป็น แถบเสียง 3
ผู้โผบินแห่งคำ่าคืน แถบเสียง 4
ผู้มาเยือน ยามวิกาล ทรานเอนบี แถบเสียง 3
ผู้สละโลก สันติอโศก แถบเสียง 12
ผู้สละโลก มูลนิธิธรรมสันติของวิศิน  อินทรอิสระ แถบเสียง 12
ผู้หญิงบางกอก แจ๊ค แวแนล แถบเสียง 13
ผู้หญิงมีไว้ให้รัก ดวงพร เมฆสวัสดิ์ แถบเสียง 4

กิ๊กกะจิ๊บ แถบเสียง 4
ผู้หญิงอย่างฉันก็มีหัวใจ ผกามาศ ปรีชา แถบเสียง 7

แถบเสียง 4
แถบเสียง 2

แผนชั่วเชือดอีสาน คำาพูน บุญทวี แถบเสียง 6
แผ่นดินของเรา แซงกาส  ซูปรี โคทม พรทิพย์ อารยา แถบเสียง 6
แผ่นดินเดียวกันสำานึกสามัญชนบทคาบสมุทรสทิงพระธนวัฒน์ บุรีภักษ์ แถบเสียง 4

พระพยอม  กัลยาโณ แถบเสียง 3
แผ่นดินนีำเป็นที่รัก สคุปตาคา แถบเสียง 6
แผ่นดินนีำเราจอง ริชาร์ด  เพาเวลล์ แถบเสียง 11
แผ่นดินอาชา แถบเสียง 6
แผ่นดินอื่น กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ แถบเสียง 13

แถบเสียง 2

พรรณราย ทรัพยะประชา,

ผยอง เล่ม 1

ผิดก่อน-ผิดมาก
ก.สุรางคนางค์

ท.เสียงพิบูลย์

บ.ธวัชชัย

ผู้หญิงสอน...ก่อนจีบสาว

แผนการดำาเนินงานแบบบูรณาการของ ส.บ.ท. ปี 2547
แผนแก้ไขปัญหาเด็กในเยวชนในภาวะยากลำาบาก สนง.คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติสำานักนายกรัฐมนตรี

แผ่นดินธรรม – แผ่นดินทอง ชุด 2

แผนพัฒนาการศึกษา (ด้านคนพิการ)
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถบเสียง 3

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติแถบเสียง 3
แถบเสียง 2

สำานักนายกรัฐมตรี แถบเสียง 5
แถบเสียง 6

สำานักนายกรัฐมนตรี แถบเสียง 5
แถบเสียง 2

แผนฟื้นฟู สมรรถภาพคนตาพิการฯ คณะกรรมการฟื้นฟู แถบเสียง 4
แผนสังหาร อกาธา คริสตีำ แถบเสียง 7
แผ่นหลังพ่อ แพร  จารุ แถบเสียง 4
แผนอำาพราง แถบเสียง 10
แผลหัวใจ ทมยันตี แถบเสียง 12
แผ่วผ่านธารนำำาไหล เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ แถบเสียง 4
ไผ่แดง คึกฤทธิ์  ปราโมทย์ แถบเสียง 9
ฝรั่งมังค่า บุ๊ค แอนด์ เบียร์ แถบเสียง 4
ฝั่งแสงจันทร์ แถบเสียง
ฝั่งแสงจันทร์ ประชาคมลุนาลัย แถบเสียง 7
ฝังหัวใจข้าไว้ที่อูน เด็ดนี ดี บราวน์ แถบเสียง 19
ฝันว่าพรุ่งนีำไม่มีศพ แถบเสียง 4
ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง สมชาติ กิจบรรยง สุวรรณี สีขาว แถบเสียง 3
ฝันให้พรุ่งนีำไม่มีศพ แถบเสียง 6
ฝันเอียงๆ ศุ บุญเลีำยง แถบเสียง 1
ฝากไว้ให้แผ่นดิน สุนทรภู่ แถบเสียง 2
ฝ้ายแกมแพร กฤษณา  อโศกสิน แถบเสียง 9
ฝ่าวิกฤตกู้โลก วรรธนา วงษ์ฉัตร แถบเสียง 11
ฝึกกลยุทธ์การทำาธุรกิจกับปรมาจารย์ แถบเสียง

แถบเสียง 3
ฝึกการเป็นอัจฉริยะเรียนอย่างไรให้ได้เกียรตินิยม แถบเสียง 4
ฝึกจิต ฝึกสมาธิ พิชิตความสำาเร็จ อรทัย เทพวิจิตร แถบเสียง 5
ฝึกจิตให้รู้จักโลก พุทธทาสภิกขุ แถบเสียง 2
ฝึกตายก่อนตาย หลวงปู่เหรียญ วรลาโก แถบเสียง 1
ฝึกภาษาอังกฤษกันอย่างไร ทำาไมไม่สำาเร็จซักที ครูเคท แถบเสียง 4

แถบเสียง 2
ไฝและปานบันดาลชีวิตของท่านได้ ธานิทัศน์ วาสนา หงษ์ทอง แถบเสียง 3

แถบเสียง 8
แถบเสียง 6

พจนานุกรมภาษาอังกฤษ – ไทย แถบเสียง 15
พนักงานคนสำาคัญเป็นกันได้ย่า งไร Eric Bever นุจรี เรืองเดช แถบเสียง 3
พม่าเสียเมือง คึกฤทธิ์  ปราโมทย์ แถบเสียง 7

แถบเสียง 2
แถบเสียง 2
แถบเสียง 2
แถบเสียง 1

กรมประชาสงเคราะห์ แถบเสียง 2
แถบเสียง 4
แถบเสียง 2
แถบเสียง 2
แถบเสียง 2

สภาคนพิการ แถบเสียง 2

แผนพัฒนางานสวิสดิการสังคมสงเคราะห์ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 9 สนง.คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
แผนพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคม ฉบับที่ 1 (2540-2544)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับ 6
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544)
แผนพัฒนาสตรี พ.ศ.2545-2549

อะกิมิตซี  นพดล เวชสวัสดิ์ (แปล)

พ.ญ. พรทิพย์ โรจนสุนันท์

ดร.บุญชัย วิมลกานต์
ฝึกการธุรกิจจากCEO ระดับโลก Jack Welch

ฝึกเรียนภาษาอังกฤษจาก อ.วิมล อ่องอัมพร

พ.011-012พลานามัยม.ต้น
พ.013-พ.014 สขุศึกษา ม.ต้น

พ.ร.บ.การจัดหาอสังหริมทรัพย์เพื่อขนส่งมวลชน
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2542
พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน 2484
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ว่าด้วยการโฆษณา
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัำง 2541
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2541
พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
แถบเสียง 1
แถบเสียง 1
แถบเสียง 1
แถบเสียง 1
แถบเสียง 3
แถบเสียง 3
แถบเสียง 4
แถบเสียง 5
แถบเสียง 3

พรวนดินด้วยใจ สาลินี แถบเสียง 3
พระคัมภีร์แห่งองค์สัจจะธรรม แถบเสียง 4
พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ แถบเสียง 1
พระคุณบิดามารดา ณรงค์ เสรีจินตกุล แถบเสียง 1
พระคุณแม่ พระราชสุทธิญาณมงคล แถบเสียง 5
พระจันทร์กระดาษ แถบเสียง
พระจันทร์เสีำยว รพินทรนาถ ฐากูร แถบเสียง 2

แถบเสียง 15
แถบเสียง 10

พระเจ้าปราสาททองกษัตรย์นักสู้ วิบูล วิจิตรวาทการ สุรีรัตน์ พิยะโยดิลกชัยแถบเสียง 8
พระธรรมปิฏกกับวิกฤตโลกโลกาภิวัฒน์ ระวี ภาวิไล แถบเสียง 2
พระนเรศวรมหาราช เวนิสา เสนีย์วงศ์ นฤทธิ์ สีขาว แถบเสียง 3
พระนางจามเทวี ธรรมทาส  พานิชย์ แถบเสียง 2
พระในบ้าน พระเทพปริยัติโมลี แถบเสียง 2
พระบรมครูช่าง วิทยาลัยและเทคโนโลยีอาชีวศึกษา แถบเสียง 3
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเสนาบดีแห่งตระกูลบุนนาคอนันต์ วรรศัย แถบเสียง 2
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับราชสำานักสยามอนันต์ อมรรตัย แถบเสียง 3
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พลิกแผ่นดินสยามอนันต์ อมรรตัย แถบเสียง 2
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคุณๆสี่ขา วิลาศ มณีวัตร แถบเสียง 3
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล วนิดา พงศ์เปี่ยมธรรม แถบเสียง
พระบารมี กรมหลวงชุมพรฯ แถบเสียง 3
พระประวัติและเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นันทวัน เพชรวัฒนา แถบเสียง 3
พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพ แถบเสียง 5
พระพยอม ชุด เทศกาล พระพยอม  กัลยาโณ แถบเสียง 3
พระพยอม  ทรณี นิกร พระพยอม  กัลยาโณ แถบเสียง 2
พระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ แถบเสียง 12
พระพุทธเจ้าทรงสิ่งสอนอะไร ชีวิตนีำน้อยนัก แถบเสียง 2
พระพุทธเจ้าแท้จริงคืออะไร หลวงพ่ออิสระมณี แถบเสียง 3
พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จวัดสังเวชวิศยาราม แถบเสียง 3

แถบเสียง 3
พระพุทธบาทสี่รอย วันพระพุทธบาทสี่รอย แถบเสียง 1
พระพุทธศาสนากับคนหนุ่มสาว ทองคำา ศรีโยธิน แถบเสียง 8

แถบเสียง 16
พระพุทธอนุชา วศิน อินทสระ แถบเสียง
พระมหาชนก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชแถบเสียง 2
พระมหาชนก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แถบเสียง 1
พระมเหสีเทวี ลาวัณย์  โชตามระ แถบเสียง 5
พระยาพิชัยดาบหัก มานิตา หล่อพินิจ แถบเสียง 2

แถบเสียง 3
พระเยซูก่อนคริสตกาล อัลเบิร์ต โนแลนด์ แถบเสียง 7

พ.ร.บ.มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก ปี 2540
พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฏหมาย
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ.2534
พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2539(การศึกษาตามอัธยาศัย)
พ.ร.บ.ส่งเสริมการฝึกอาชีพ 2537
พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535
พ.ร.บ.สภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล
พ.ร.บ.สิทธิบัตร ฉบับแก้ไข 2542

พระเจ้า 500 ชาติ เล่ม 1 จอม บุญตาเพศ ป.เพศ ศักดานุวัฒน์
พระเจ้า 500 ชาติ เล่ม 2 จอม บุญตาเพศ ป.เพศ ศักดา

อ่านโดยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (ส.ก.)

พระพุทธบาท 4 รอย

พระพุทธศาสนา ส.0413

พระยาอนุมานราชธน-พ่อของลูก
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
แถบเสียง 1

พระราชดำารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสุทธิดา ดำารงจิตมั่น แถบเสียง 1
แถบเสียง 2

พระราชดำารัสเนื่องในโอกาสวันขึำนปีใหม่ แถบเสียง 2
พระราชนิพนธ์ “ไกลบ้าน” สุพักตร์ นวมเพ็ชร แถบเสียง 7

แถบเสียง 1
แถบเสียง 2

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม แถบเสียง 3
แถบเสียง 3
แถบเสียง 1

พระราชบัญญัติสถานบริการ แถบเสียง 2
พระราชผจญภัย แถบเสียง 2
พระราชอารมณ์ขัน วิราศ มณีรัตน์รวบรวม แถบเสียง 3

วิลาศ มณีวัต แถบเสียง 3
พระราชอารมณ์ขันจากพระโอษฐ์ วิลาศ มณีวัต แถบเสียง 4
พระเวสสันดร  คนดีที่โลกไม่ต้องการ พระโพธิรักษ์ แถบเสียง
พระเวสสันดรชาดก แถบเสียง 1
พระสงฆ์ดีอย่างไร มหาโจรทัำง ๕ วาทะ – ปฏิวาทในนิทาน แถบเสียง 3
พระเสด็จมาจากฟ้าไปสู่ฟ้า อนันต์ อนันไตย แถบเสียง 2
พระอภัยมณี แถบเสียง 2
พระอรหันต์และพระโพธิ์สัตว์ แถบเสียง 2

นิตยสารโลกทิพย์ แถบเสียง 4
พระอรหันต์แห่งยุครัตนโกสินทร์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต แถบเสียง 4
พระอาทิตย์คืนแรม ชไพพร แสงกระจ่าง แถบเสียง 8

มูลนิธิธรรมสันติ แถบเสียง 18
พรายปรารถนา กิ่งฉัตร แถบเสียง 14
พริกขีำหนูกับหมูแฮม คิง ธนินทร แถบเสียง 3
พฤกษาสวาท กฤษณา อโศกสิน แถบเสียง 14
พฤติกรรมองค์การเบืำองต้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แถบเสียง 8
พล นิกร กิมหงวน ชุดวัยหนุ่ม แถบเสียง 9

แถบเสียง 8
พลอยนำำางาม สุภาว์ เทวกุล แถบเสียง 5
พลอยพราวแสง อโศก กฤษณา  อโศกสิน แถบเสียง 9
พลังของใจ พระราชญาณวิสุทธิโสภณ แถบเสียง 12
พลังจิตใต้สำานึก โจเซฟ เมอร์ฟรี แถบเสียง 9
พลังจิต พิชิตโรค บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล แถบเสียง 4
พลังจิตพิชิตโลก แถบเสียง 3

อนัตตา แถบเสียง 4
พลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณ แถบเสียง 7
พลังโทรศัพท์ แถบเสียง 1
พลังแฝงเร้นมหัศจรรย์ สิทธา เชตวัน แถบเสียง 19
พลังหลอน จินตวีร์  วิวัชน์ แถบเสียง 12
พลังแห่งความเชื่อมั่น เกียรติวรรณ อมาตยกุล แถบเสียง 3
พลังแห่งความเป็นตัวเองและวิธีสร้างความมั่นใจ แถบเสียง 4
พลังแห่งชีวิต แจ๊ค แคนฟิวล์ แถบเสียง 8
พลังแห่งชีวิต งามพรรณ เวชชาชีวะ แถบเสียง 8
พลังแห่งชีวิตฉบับเด็ก แถบเสียง 8
พลังแห่งชีวิตสำาหรับเด็ก แถบเสียง 8

ณรงค์ จริยวิทยานนท์ แถบเสียง 15

พระราชกฤษฎีกา (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)

พระราชดำารัส 5 ธ.ค. 2546

รัชกาลที่ 5
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2541
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 การศึกษาตามอัธยาศัย

พระราชบัญญัติจัดตัำงศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองปีพ.ศ.2542 การศึกษาตามอัธยาศัย
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 2540

พระราชอารมณ์ขัน (ของในหลวง)

พระอรหันต์สมัยพุทธกาล 3

พระอานนท์พุทธอนุชา (ตอน 1-36)

ป.อินทรปาลิกา
พล นิกร กิมหงวน เล่ม10 (ทายาทคุยเตี่ย , หกเขยตีคลีป.อินทรปาลิต

ศ.นพ.ดร.วิจิตร บุญะโหตะระ
พลังทัำง 6

แบ่งปัน (แปล)
พลานามัย (ก.ศ.น. ม.ปลาย)
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
แถบเสียง 6
แถบเสียง 9
แถบเสียง 13

พลายจำาปา แถบเสียง 5
พ่อขวาลูกชายซ้าย แถบเสียง
พ่อของชิงชัย แถบเสียง 3
พ่อข้าเพิ่งจะยิำม สันติ ชูธรรม แถบเสียง 5
พอดีของชีวิต ศิริพงศ์ จันหอม แถบเสียง 4
พ่อพระยาอนุมานราชธน สมศรี สุกุมลนันท์ แถบเสียง 7
พ่อมดข้ามศตวรรษ แถบเสียง 4
พ่อมดมหัศจรรย์แห่งอ๊อซ แฟรงค์ โบม แถบเสียง 5
พ่อมดแห่งอ๊อซ ลีแมน แฟรง แถบเสียง 2
พ่อแม่พันธ์ใหม่ แม่นำำาอุ่น แถบเสียง 3
พ่อรวยสอนลูก แถบเสียง 5

แถบเสียง 8
แถบเสียง 10

พ่อสอนลูก พณฯ ท่าน ทวี บุญยเกตุ แถบเสียง 10
พ่อสอนว่า เกษมสุข  ภมรสถิตย์ แถบเสียง 2
พักผ่อนหน่อนความดัน อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ แถบเสียง 6
พังคบและเรื่องอื่นๆ วิภาพ คัญทัพ แถบเสียง 4
พัฒนาการเมืองประเทศไทย แถบเสียง 10
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน แถบเสียง 4
พัฒนาทักษะชีวิต แถบเสียง 23

แถบเสียง 10
แถบเสียง

พัฒนาบุคลิกภาพผู้นำา แถบเสียง
พันธุ์หมาบ้า ชาติ กอบจิตติ แถบเสียง 15
พิกุลแกมเกดแก้ว สีฟ้า  ลดาวัลย์ แถบเสียง 30
พิชัยสงครามซุนวู แถบเสียง 20
พิชิตสุดขอบโลก วีระ นุตยกุล แถบเสียง
พิณมรณะ มนัสสิการ แถบเสียง 8

กลำ่าฟ้าเมืองจันทร์ แถบเสียง 28
พิราบแดง สุวัฒน์ วรดิลก แถบเสียง 5
พิศวาส ฐาปณี แถบเสียง 3
พิษของยา โครงการส่งเสริมสวัสดิการการใช้ยาสำาหรับประชาชนแถบเสียง 2
พิษวาส แถบเสียง 9
พิษหอยมรณะ ปองพล อดิเรกสาร แถบเสียง 10
พี่เลีำยง ทมยันตี แถบเสียง 9
พืชพรรณไม้มงคล แถบเสียง 4
พืำนฐานการบริหารงานขององค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำาไรอนันต์  เสราบัญ แถบเสียง 4

แถบเสียง 4
แถบเสียง 5
แถบเสียง 9
แถบเสียง 3

พืำนฐานหลักการตลาดเพื่อพิชิตยอดขาย แถบเสียง
พุดสามสี นายา แถบเสียง 23
พุทธทำานาย แถบเสียง 4
พุทธประวัติ พุทธทาสภิกขุ แถบเสียง 5
พุทธประวัติ พระพยอม  กัลยาโณ พระพยอม แถบเสียง 4

พลานามัย พ.015-พ.016 สุขศึกษา ม.ต้น
พลานามัย ม.6 คู่มือและแบบฝึกหัด
พลานามัย ม.ปลาย ก.ศ.น.

ที.เจ.วอลเด ลมุล รัตนากร (แปล)

พ่อรวยสอนลูกชุด 2
พ่อรวยสอนลูก เล่ม 3

บุญเย็น ออทอง ,  อุดม ตะนัง สูงเนิน

พัฒนาทักษะชีวิต 1 ดร.วีระชัย มีชอบธรรม
พัฒนาทักษะชีวิต 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปรมาจารย์ ซุนวู อธิคม สวัสดิญาณ อดุลย์ รัตนมณี 

พิภพสนธยา / บาดาลนคร

ส.พลายน้อย

พืำนฐานภาษาไทย ป.2 เล่ม 1
พืำนฐานภาษาไทยป. 2  เล่ม 2 
พืำนฐานภาษาไทยป.6 เล่ม2
พืำนฐานภาษา ป.1 เล่ม 2 ภาษาไทย
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
พุทธประวัติประมวลปัญหาและเฉลย สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสแถบเสียง 10
พุทธปาฏิหารย์ แถบเสียง 2
พุทธปิทัศน์ เชวง เดชะไกศยะ แถบเสียง 1
พุทธวิธี ครองใจคน ปิ่น มุทุกันต์ แถบเสียง 7
พุทธศาสน์ศึกษา พระมหาต่วน สิริธัมโม แถบเสียง 2
พุทธศาสนากับสุภาษิต แถบเสียง
พุทธศาสนาการเลีำยงเด็กเรื่องเติบใหญ่ใกล้ธรรม แถบเสียง 3

แถบเสียง 7
พุทธะต้องลดละ มูลนิธิธรรมสันติอโศก แถบเสียง 1
พูดข้ามคืน คำาอภิปรายที่ไม่มีคำาตอบ จาตุรณต์ ฉายแสง แถบเสียง 3
พูดได้พูดเป็น ทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์ แถบเสียง 6
พูดภาษาหมอ ภาษิต ประชาเวช แถบเสียง 2
พูดให้ดี  พูดให้ดัง แถบเสียง 2
พูดอย่างนีโอ เกียรติวรรณ อมาตยกุล แถบเสียง 2
พูดอย่างผู้นำา ดนัย  ตุลาบดี แถบเสียง 9
เพ่งพินิจเรื่องชีวิต ระวี  ภาวิไล แถบเสียง 3
เพชรของสุนทรภู่ ตรีรัตน์ รมณีย์ แถบเสียง 3
เพชรนำำาเอก แถบเสียง 18
เพชรในเพชรบุรี แถบเสียง 5

แถบเสียง 2
เพชรพระอุมา – ไอ้งาดำา แถบเสียง 34
เพชรพระอุมา “ไพรมหากาฬ” พนมเทียน แถบเสียง 36
เพชรพระอุมา ตอน แงซายจอมจักรา พนมเทียน แถบเสียง 35
เพชรพระอุมา ตอน จอมผีดิบมันตรัย พนมเทียน แถบเสียง 37
เพชรพระอุมา ตอน จอมพราน พนมเทียน แถบเสียง 29
เพชรพระอุมา ตอน แต่ปางบรรพ์ พนมเทียน แถบเสียง 41
เพชรพระอุมา ตอน นาคเทวี แถบเสียง 30
เพชรพระอุมา ตอนอาถรรพ์ นิทรานคร พนมเทียน สุวรรณี  ศรีขาว แถบเสียง 38
เพชรสีนำำาเงิน สุภัทร สวัสดิ์รักษ์ แถบเสียง 6
เพราะคันจึงต้องเขียน อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ แถบเสียง 6
เพราะโลกนีำยังมีรัก สมศักดิ์ ศรีเอี่ยมทุน แถบเสียง 2
เพลงขลุ่ยในฝัน เฮอร์มาน  เชสเส สดใส แถบเสียง 6
เพลงคุณหนู ชุด สูตรคูณ แถบเสียง 1
เพลงชีวิต ศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ แถบเสียง 7
เพลงเทิดพระเกียรติสดุดี แถบเสียง 2
เพลงพิณ สุธีร์ พุ่มกุนาร แถบเสียง 2
เพลงรักในสายลมหนาว กิม ฮุน อี แถบเสียง 13

อาจารย์ศรีนวล แถบเสียง 1
เพลงเอกภาพ เสกสรร ประเสริฐกุล แถบเสียง 5
เพศศึกษา กานต์มณี ศักดิ์เจริญ แถบเสียง 3
เพิ่มความกล้า แล้วพูดให้เป็น Don  Astell พนิกา  กุลศิริ แถบเสียง 5

วรกลม แถบเสียง 1
เพียงเพื่อกำาลังใจ วรามล แถบเสียง 1
เพียรเลิกละจะเป็นพระสัมฤทธิ์ แถบเสียง 1
เพื่อน แพร จารุ แถบเสียง
เพื่อนกันตลอดกาล เอกชนม์ แถบเสียง 5
เพื่อนความหมายในวรรณกรรมจีน วัฒนา พัฒนพงศ์ แถบเสียง 1

จาร์คส์ ดานัวส์ ธนิการ ธรรมสุคติ แถบเสียง 4
เพื่อนใจผู้ใฝ่ธรรม ธรรมบรรณาการ ประเทือง  วงศ์ยงศิลป์แถบเสียง 4

พุทธศาสนา ส.0412 สสพ.

สำานักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์

สสพ.
เพชรพยัคฆราช 007

สงวน สมกาย,สมพร จือเหลือง

เพลงอนุบาล (ประกอบกิจกรรม)

เพีงเพื่อกำาลังใจ เล่ม 2

เพื่อนจากแดนไกล Friends From the ends of the earth
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
เพื่อนชีวิต ศิริพงษ์ จันทร์หอม แถบเสียง 3
เพื่อนนอน แถบเสียง 7
เพื่อนประหลาดบนหลังคา แอสตริค ลินด์แกรน แถบเสียง 4
เพื่อนผีผู้น่ารัก ไมเคิล  มอร์เมอรโก แถบเสียง 5
เพื่อนผู้อยู่ใกล้บ้าน วาณิช จรุงกิจอนันต์ แถบเสียง 2
เพื่อนยาก จอห์น สไตล์เบค แถบเสียง 4
เพื่อนรัก จุลดา ภักดีดูมินทร์ แถบเสียง 8
เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย พระธรรมปิฎก แถบเสียง 7
ไพ่ยิปซี แถบเสียง 8
ไพ่โหรา ประภาพร เลาหรัตนเวทย์ แถบเสียง 3
ฟลุ๊ก แมวของตะแง้ว บุษบา มหัตถพงศ์ แถบเสียง 3
ฟ้ากำาหนด เริงศักดิ์ กำาธร แถบเสียง 4
ฟ้าจรดทราย โสภาค  สุวรรณ แถบเสียง 15
ฟ้าทะลายโจร โครงการสมุนไพร แถบเสียง 1

เกียรติขจร  ไชยแสงสุขกุลกัญจน์  พลสงคราม แถบเสียง 9
ฟ้าสางที่กลางใจ นราวดี แถบเสียง 4
ฟิช แถบเสียง 3
ฟุตบอล อุทัย สงวนพงศ์ แถบเสียง 5
ฟุตบอลเกมส์ และการเล่น แถบเสียง 8
แฟรงค์ อบาเนล ยอดนักตุ๋น โรจนา นาเจริญ แถบเสียง 9
ไฟ ประภัสสร  เสวิกุล แถบเสียง 4
ภาพข้ามฟ้ารวมผลงานยอดนิยม มาเรียม วิเศษรัตน์ แถบเสียง 5
ภาวะใจตกตำ่า แถบเสียง 3
ภาวะมลพิษ ภัยใกล้ตัว สำานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงานแถบเสียง 1
ภาวะวิกฤติ – ชีวิตต้องสู้ แถบเสียง 6

แถบเสียง 8
ภาษษไทยอ่านนอกเวลาเรื่องล่าปลาวาฬ แถบเสียง 8
ภาษาญี่ปุ่นขัำนต้น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น แถบเสียง 8

แถบเสียง 11
แถบเสียง 14

 แถบเสียง 14
แถบเสียง 5
แถบเสียง 3
แถบเสียง 5

ภาษาไทยชุดพืำนฐานภาษา แถบเสียง 8
การศึกษานอกโรงเรียน แถบเสียง 5

แถบเสียง 9
แถบเสียง 15
แถบเสียง 12
แถบเสียง 5
แถบเสียง 15
แถบเสียง 14
แถบเสียง 11
แถบเสียง 8
แถบเสียง 5

ภาษาไทยเพื่อการสืบค้นและการสื่อสาร แถบเสียง 5
แถบเสียง 5
แถบเสียง 13
แถบเสียง 9

ม.ร.ว คึกฤทธิ์ ปราโมช

ฟาร์มสัตว์ (Animal  Farm)

ย.โย่ง (เอกชัย นพจินดา)

ดร. พอล ฮอค, แก้วปองคำา วงไชย (แปล)

ภาษไทยอ่านเพิ่มเติม ม. ต้น เรื่องเสด็จประภาสต้น

ภาษาไทย (บังคับ) ตอน 3 วจิารณญาณทางภาษาและวฒันธรรม ม.ต้น
ภาษาไทย (เลือก) ตอน 3 ไทยธรุกิจ ม.ต้น
ภาษาไทย (เลือก) ตอน 3 ไทยธรุกิจ ม.ต้น
ภาษาไทย (เลือก) ตอนที่ 4 การค้นคว้าการเขียนรายงาน ม.ต้น
ภาษาไทย (เลือก) ระดับประถม
ภาษาไทย ชุดพืำนฐาน ชัำน ป.4 เล่ม 2

ภาษาไทยชุดพืำนฐานภาษาป.6เล่ม1
ภาษาไทยชุดพืำนฐานระดับชัำนป.5 เล่ม 2
ภาษาไทย ท 101 , 102 ทักษะสัมพันธ์ ม.1 เล่ม 1
ภาษาไทย ท 203 , 204 ทักษะสัมพันธ์ ม.2 เล่ม 2
ภาษาไทย ท 305,306 เรื่องหลักภาษาไทย ป.3
ภาษาไทยบังคับตอน1ระดับม.ต้นภาษไทยเพื่อการพัฒนาการรับสาร
ภาษาไทยบังคับตอนที่2ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการส่งสารม.ต้น
ภาษาไทย แบบเรียนและทดสอบ ม.6 กศน
ภาษาไทย ป.4 เล่ม 1 ชุดพืำนฐานภาษา
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ชุดพืำนฐานภาษา

ภาษาไทย ม.3 ชุดพืำนฐานภาษาเล่ม 1
ภาษาไทยม. ต้น เรื่องการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ภาษาไทย ม.ต้น เรื่องเทศนาเสือป่า
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
แถบเสียง 4

ภาษาไทยวันละคำา กาญจน  นาคสกุล แถบเสียง 10
ภาษาธรรม แถบเสียง 2

แถบเสียง 9
แถบเสียง 3

ทีมงานแพทย์วิศวะ แถบเสียง 8
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช คณะศิลปศาสตร์กัลยา รุ้งดนัย แถบเสียง 20

ภาษาอังกฤษสำาหรับหมอนวดคนตาบอด แถบเสียง 1
ภาษิต คำาพังเพย สำานวนไทย ฉบับราชบัณฑิต ราชบัณฑิต แถบเสียง 3

อ้อย  อัจฉริยะกุล แถบเสียง 18
ภูมิปัญญาจากโต๊ะจีน ชุด แง้มม่านดูมังกร เล่าชวนหัว แถบเสียง 5
เภสัชโภชนา สรจักร ศิริบริรักษ์ แถบเสียง 6
โภชนาการบำาบัด ภาณุ อัมพรบุพชา แถบเสียง 3
มงกุฏดอกส้ม ถ่ายเถา สุจริตกุล แถบเสียง 5
มงกุฏหนาม ทมยันตี แถบเสียง 10
มงคลชีวิต หลวงพ่อเทียน  จิตตสุโก แถบเสียง 1
มงคลชีวิต ฉบับธรรมทายาท อัญชิสา สิขิตที่รุ่งเรือง แถบเสียง 41
มงคลนาม เทพสุนทรศารทูล แถบเสียง 9
มนต์ขลังลังกา พนิตา อังจันทร์เพ็ญ แถบเสียง 6
มนต์จันทรา กิ่งฉัตร แถบเสียง 13
มนต์นาครา ภูเตศวร แถบเสียง 7
มนต์รักทรานซิสเตอร์ แถบเสียง
มนต์รักทะเลใต้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา แถบเสียง 5
มนต์สาปมัมมี่ แถบเสียง 3

อมรา มลิลา แถบเสียง 2
มนุษยธรรมตามแนวทางอิสลาม พิเชษ พิเชฏร์ กาลามเกษตร และคณะ แถบเสียง 2
มนุษย์สองหน้า แถบเสียง
มรดกไทย ลาวัลย์  โชตามระ แถบเสียง 7
มรดกเลือด แถบเสียง 6
มฤตยูทำาเนียบขาว แถบเสียง 13

แถบเสียง 2
มหกรรมในท้องทุ่ง แถบเสียง
มหกรรมพูดเพื่อเอกลักษณ์ไทย แถบเสียง 3
มหัศจรรย์บันทึก แถบเสียง
มหัศจรรย์มนุษย์กับดวงดาว นิพล ทรายเพชร แถบเสียง 5
มหาตมะ คานธี นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ แถบเสียง 3
มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร นาวาเอก แย้ม ประภัทรทองศรีวิภา จรูญโรจน์ แถบเสียง 4
มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร แถบเสียง 14

นาวาเอก แย้ม ประภัทรทองมณีรัตน์อุ่นทวีวัฒนาแถบเสียง 16
มหาภารตะ วีระ ธีรภัทร แถบเสียง 10
มหาเวสสันดรชาดก แถบเสียง 6
มหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ อ๊อก แมนดิโน แถบเสียง 3
มองโลกง่ายง่ายสบายดี หนุ่มเมืองจันท์ แถบเสียง 3
มองสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ สรัญญา พาณิชย์ แถบเสียง 5
มองอนาคตบทวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนสังคมไทย แถบเสียง 6
มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว แถบเสียง 4
มอบหมายให้ได้งาน แถบเสียง 1
มะเฟืองรอฝาน แถบเสียง 7
มะเร็งหัวเราะ ปัญญา ฤกษอุไร แถบเสียง 5

ภาษาไทยม.ต้นเรื่องนิทานโบราณ

พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว)
ภาษาอังกฤษ 1 (เลือก) ระดับประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ Follow Me บทที่ 1-21
ภาษาอังกฤษ   ม.ต้น
ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่สำาหรับหน่วยที่ 8-15

ภูดินแดง (1-10, 11-18)

อาร์แอล สไตน์ ต้นสน (แปล)
มนุษยธรรม : รากฐานที่แท้จริงจองความเสื่อม-เจริญของโลก

อัล แบร์ กามู ตุลจันทร์ (แปล)

ช. พันธ์พิมพ์
มากาเร็ต ทรูแมน ศักดิ์บวร (แปล)

มลพิษทางทัศนียภาพ (มัธยม)

พ.อ.แย้ม ประพัฒน์ทอง
มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร ภาค 2

ศ.ดร.นิธิ เอี่ยศรีวงศ์ , รศ.ศรีศักดิ์ วิลลิโภดม 
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
มะเหมี่ยวและเพื่อน สุมาลี แถบเสียง 4
มักกะลีผล สุทัศสา อ่อนค้อม แถบเสียง 29
มักรสอนลูก รัถยา สารธรรม แถบเสียง 3

สุขสันต์ วิเวกเมธากร แถบเสียง 4
มังกรกำาสรวล แถบเสียง 9
มังกรขีำอายแห่งออซ รูเมอร์ ก็อตเด็น แถบเสียง 3
มังกรยิำม ถาวร สิกขโกศล แถบเสียง 3
มังกรหยก ภาคหนึ่ง กิมย้ง แถบเสียง

พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแถบเสียง 4
มัมมี่ บุญรัตน์ แถบเสียง 16
มัมมี่ไอยคุปต์ บรรยง บุญฤทธิ์ แถบเสียง 7
ม้าก้านกล้วย ไฟ วรินทร์ ขาวงาม แถบเสียง 3
มาดสภาพบุรุษ จี เอ็ม พ็อก แถบเสียง 4
มาดามคูรี่ แม้นมาส ชวลิต แถบเสียง 10
ม้าดำาเพื่อนรัก วอเทอร์ พาร์รี่ แถบเสียง 8
มาตรฐานห้องสมุด เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส แถบเสียง 3

แถบเสียง 2
ม่านมรสุม ประภัสสร เสวิกุล แถบเสียง 12
ม้ามัจจุราช อากาธา คริสตีำ แถบเสียง 9
มายา ริชาร์ด บาท ศิริพันธ์ บูรณะวรกุล แถบเสียง 5
มายา แถบเสียง 27
มาร์โคโปโล แถบเสียง
มารยาทไทย แถบเสียง 2
มาลดความโกรธกันเถอะ ธรรมทัศน์สมาคม แถบเสียง 1
มาลัยอาริยะ แถบเสียง 4
มาโอ พิณณิดา  ภูมิวัฒน์ แถบเสียง 4
มิตรภาพต่างสายพันธุ์ แถบเสียง 4
มิลลี่ มอลลี่ แมนดีำ จอยส์ แลง เคสเตอร์ บริสลีย์ สุพรรณิกายลปรีดา เทศรามทรัพย์แถบเสียง 4
มิสเตอร์แมนเดลสัน แถบเสียง 3
มีความหมายในเลขวันเกิด โพสต์ แถบเสียง 2
มีแต่ได้ ใบไผ่เขียว แถบเสียง 5
มีหัวเราะ สรจักร แถบเสียง 5
มีฮารวีย์โลกนีำยิำมแฉ่ง ไดแอนา เฮนดรี่ แถบเสียง 5
มือนัำนสีขาว ศักดิ์ศรี  มีสมสืบ แถบเสียง 1
มือปืน อรสม สุทธิสาคร สุวรรณี สีขาว แถบเสียง 6
มุ่งไกลในรอยทราย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา แถบเสียง 7
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ แถบเสียง 1
มุมที่ไม่มีเหลี่ยม เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ แถบเสียง 4
เมฆสีเงิน กนกวลี  พจนปกรณ์ แถบเสียง 2
เมฆ เหิน นำำาไหล พระเทพรัตนราชสุดา วิภาพรรณ ชัยชนะ แถบเสียง 4
เมฆเหินนำำาไหล แถบเสียง 4
เม็ดข้าวที่ขอบจาน แถบเสียง 8
เมเปิลแดง ประภัสสร เสวิกุล แถบเสียง 5
เม้าท์แตกลูกศิษย์เวร อนุชิต มุรธาทิพย์ แถบเสียง 5
เมาส์อยากเป็นคนกล้า แถบเสียง 4
เมื่อข้าพเจ้าใช้ห้องพักในโรงพยาบาลเป็นห้องกรรมฐาน แถบเสียง 1

ทิพย์วารี สนิทวงศ์ แถบเสียง 4
เมื่อคุณพูดทุกคนฟัง แถบเสียง 3
เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต ประยุติ ปยุตโต แถบเสียง 3

มังกร 50 ปี
ดอลเด็น เบลโล เสตฟานีโรเซฟิล : กรรณิกา พรมเสา 

มัทนะพาธาหรือตำานานแห่งดอกกุหลาบ(ละครพูดคำาฉันท์ 

มาตราและวิเคราะห์คำากลอน พ.ร.บ.การศึกษา

ว.วินิจฉัยกุล

ส.น.ง. คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 

ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : ฟัง ฟัง (แปล

เบียร์ส, เบตซี ,อนุศ แปล

เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม  1
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
แอนดรูว์ บิกส์ แถบเสียง 4

เมืองไทยในอดีต ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์ แถบเสียง 3
เมืองน่าอยู่ แถบเสียง
เมืองในตู้เสืำอผ้า แถบเสียง 4
เมืองพิมาย ทนงศักดิ์ หาญวงศ์ แถบเสียง 2
เมืองโพล้เพล้ แถบเสียง 18
เมืองม้าหมุน มูลนิธิยุวพัฒน์ แถบเสียง 9

มูลนิธิยุวพัฒน์ แถบเสียง 36
เมืองลับแล มาลา คำาจันทร์ แถบเสียง 15
เมืองเล็กในทุ่งกว้าง แถบเสียง 8
เมื่อฉันติดยา แถบเสียง 7
เมื่อนาคตไล่ล่าคุณ ฮวน เอนาริกส์ แถบเสียง 5
เมื่อหมอเป็นมะเร็ง เรไร แถบเสียง 18
เมื่อไหร่จะเลิกทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานสักที แถบเสียง 2
แม่โขง พอล อดิเรสาร แถบเสียง 13
แมคเคียเวลลี่ แถบเสียง 4

เกสโรทัย แถบเสียง 2
แมงมุมเพื่อนรัก อี บี ไวท์ แถบเสียง 3
แม่จัน  สายนำำาที่ผันเปลี่ยน แถบเสียง
แม่นำำายามศึก อาจินต์ ปัญจพรรค แถบเสียง 8
แม่นำำาลำาคลองสมัยประวัติศาสตร์ สุจิตต์ วงษ์เทศ แถบเสียง 9
แม่นำำาสายนัำนชื่อ ฝันสลาย ประภัสสร  เสวิกุล แถบเสียง 2
แม่ปิ้นมา รัสเซล เบเกอร์ แถบเสียง 12
แม้เป็นสัตว์ก็มีหัวใจ แถบเสียง 7
แม่พริำงผู้ใจบุญ อัญชลี ทัฬหะกาญจนากุล แถบเสียง 10
แม่พลายหุง แถบเสียง 8
แม่มดจิ๋ว อ๊อซ ฟราย เฟดเดอร์ ปทุมวรรณ แถบเสียง 3
แม่มดน้อย แถบเสียง 2
แมรี่  ป๊อปปิ้นส์ สาลินี  คำาฉันท์ แถบเสียง 5
แมลงวันซูดาน โรอัลด์ ดาลห์ แถบเสียง 9
แม่ลาวเลือด วสิษฐ เดชกุญชร แถบเสียง 18
แม่เล่าให้ฟัง แถบเสียง 2

เพชรสี แถบเสียง 2
แม่วาดเมียบียอร์น ศรีจันทร์ ศรีจรูญ แอนเดอร์สัน แถบเสียง 5
แม่วาดเมียบียอร์น ตอน เที่ยวเมืองเติร์ก จันทร์ ศรีจรูญ แอนด์เดอสัน แถบเสียง 5
แม่วาดเมียบียอร์น ตอน สันดานชาย จันทร์ ศรีจรูญ แอนด์เดอสัน แถบเสียง 5
แม่วาดเมียบียอร์น ตอน แอบดูนอร์เวย์ จันทร์ศรีจรูญ แอนด์เดอสัน แถบเสียง 5
โมเสสมหาบุรุษผู้เกรียงไกร แถบเสียง 2
ไม้ไกลต้น นิเวศน์  ถิ่นไทยราณฎร์ สมเด็จพระพี่นางเธอกัลยานิวัฒนาฯแถบเสียง 4
ไม่ครบห้า โอโตทาเกะ ฮิโรทาดะ แถบเสียง 7
ไม่เชื่อก็อย่าเชื่อ มนันยา แถบเสียง 6
ไม้เท้า วินสตัน เกรแฮม แถบเสียง 10
ไม่มีคำาว่าล้มเหลว วิลเลียม ไอ นิโคลส์ แถบเสียง 4
ไม่มีใครร้ายเท่าน้องเล็ก จูดีำ บลูม แถบเสียง 3
ไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย สมจุ้ย เจตนา แถบเสียง 2
ไม่ร้ายไม่ใช่หญิง ดวงหทัย ศรัทธาทิพย์ แถบเสียง 3
ไม่รู้ทุกข์ มูลนิธิธรรมสันติอโศก แถบเสียง 1
ไม้อ่อน ศรีฟ้า ลดาวัลย์ แถบเสียง 10
ยมฑูตนาซี และโรงงานล้างเผ่าพันธ์มนุษย์ บรรยง บุญฤทธิ์ แถบเสียง 6

เมืองไทยในสายตาผม (อีกแล้ว)

เมืองม้าหมุนชุด 2

ลอร่า อิงกัลล์ไวร์เดอร์ สุคนธร (แปล)

นพ.ธัญโสภาค

แม่คืออุปมาพระคุณแม่ 108 อย่าง

พล.ต.เดช  ตุลวรรธนะ

ว.วินิจฉัยกุล

พี.แอล.แทรเวอร์ส

แม้โลกนีำร้ายนัก...รักยังไหว
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
ยอดกตัญญู แถบเสียง 3
ยอดปรารถนา แม้น มาส ชอลิกา แถบเสียง 15
ยอดพระกัณฑ์ ไตรปิฏก หลวงตามหาบัวเทศน์ แถบเสียง 1
ยอดยุทธสุดขอบฟ้า วิจิตรา ตระการวิโรจนแ์ถบเสียง 18
ย่อโลกไว้ใต้คมวาทะ ไพโรจน์ พัฒนเจริญ แถบเสียง 3
ยักษ์ใหญ่ใจดี แถบเสียง 5
ยังมีดอกไม้ในอรุณ อรสม สุทธิสาคร แถบเสียง 7
ยาไทยสมุนไพร ยาไทยที่ควรรู้ แถบเสียง 8
ย่านเก่าในกรุงเทพ ปราณี กลำ่าส้ม แถบเสียง 5
ยามราหูค้นทรัพย์ เชย บัวก้านทอง แถบเสียง 4
ยาระงับสรรพโรค พุทธทาสภิกขุ แถบเสียง 1
ยิปซีทัวร์ โสภาค สุวรรณ แถบเสียง 7
ยิำมก่อนเห่า แถบเสียง 5
ยิำมตลอดกาล พระพยอม  กัลยาโณ แถบเสียง 3
ยิำมพิมพ์มือ อนันต์ แจ้งกลีบ แถบเสียง 2

แถบเสียง 6
ยิำมฮานอย ชัยชนะ โพธิวาละ แถบเสียง 4
ยิวปล้น แถบเสียง 6
ยืนสู้โรค นิตยสารชีวจิต แถบเสียง 4

แถบเสียง 4
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ณรงค์ศักดิ์ ตะละภัฎ แถบเสียง 10
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาของชาติ ประเวศ วะสี แถบเสียง 2
ยูโทเปีย ทอมัส มอ สมบัติ จันทรวงค์ แถบเสียง 6
เยาวชนคนดี จันทร์เจริญ รัชนี แถบเสียง 11
เยือนถิ่นอินเดียแดง แถบเสียง 2
โยคะ นำำาพุแห่งดรุณภาพ ละเอียด ศิลาน้อย แถบเสียง 3
โยคะฝึกจิตพิชิตโรค จุฑาภรณ์ สกุลศักดิ์ แถบเสียง 3
ใยเสน่หา ทมยันตี แถบเสียง 6
รถจิ๊บสีขาว ตะกร้าดอกไม้ และทะเลสีเงิน ปะการัง แถบเสียง 3
รถไฟสังกะสี แถบเสียง 6
รถไฟสายทางช้างเผือก แถบเสียง 3
รภเมล์สายดงละครและอื่นๆ แพรเยื่อไม้ แถบเสียง 1
ร่มไม้นอกบ้าน แถบเสียง 2
ร่มไม้ในบ้าน ณัฐธิมา ศิลปอนันต์ สุวรรณี สีขาว แถบเสียง 3

แถบเสียง 28
พระธรรมโกศาจารย์ แถบเสียง 3

แถบเสียง 2
รวมนิทานหว่านฝัน แถบเสียง 2
รวมนิทานเอเซีย แถบเสียง 6
รวมมิตรจตุพล จตุพล ชมภูวนิช แถบเสียง 3
รวมมิตรแต้พานิช อุดม แต้พานิช แถบเสียง 4

แถบเสียง 11
รวมเรื่องผีผี แถบเสียง
รวมเรื่องลึกลับเชอร์ล็อกโฮมส์ องอาจ นิมิตกุล แถบเสียง 5

แถบเสียง 3
รวมเรื่องสัำนของโบตั๋น โบตั๋น แถบเสียง 5
รวมเรื่องสัำนคนอยู่วัด ไมตรี  สัมมิชาติ แถบเสียง 1
รวมเรื่องสัำนคึกฤทธิ์ ปราโมทย์ แถบเสียง 4
รวมเรื่องสัำนชุด แผ่นกระดาษ ปลายปากกา นวทิพย์ เสวิกุล แถบเสียง 3

น.นพรัตน์ (แปล)

คณะอาจารย์ ม.มหิดล

เจมส์ แฮเรียส : มาริฉัตร เสมอ (แปล)

ยิำมสู้วารสารครบรอบ 60 ปี ของมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ยุทธวิธีการตลาด ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ดร.เสรี วงษ์มณฑา

วัฒน์ วรรลยางกูร (อ่าน จักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์

รวมกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ(การศึกษาตามอัธยาศัย)
รวมธรรม 3 เรื่อง 3 อรรถกาล
รวมนิทาน รางวัลมูลนิธิเด็ก ประจำาปี 2539

รวมเรื่องชุดสามเกลอ พล นิกร กิมหงวน ชุด 9 ป.อินทรลิต

รวมเรื่องสัำน ( จากหนังสือโลกทิพย์ )

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมทย์
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รวมเรื่องสัำนชุดพ่อศรีเรือน ณัฐ ศาสตร์ส่องวิทย์ แถบเสียง 1
รวมเรื่องสัำนชุดอ่างมังกร อำานาจ เย็นสบาย แถบเสียง 3
รวมเรื่องสัำนฟ้าบ่กัำน ลาว คำาหอม มณีรัตน์ อุ่นจิตรวัฒนะแถบเสียง 6
รวมเรื่องสัำน ยิำมกระป๋องใหญ่ มนัญญา แถบเสียง 2
รวมเรื่องสัำนระหว่างเดินทาง รักษ์ มนัญญา แถบเสียง 3
รวมเรื่องสัำนรับใช้ชีวิต ศรีบูรพา แถบเสียง 5

วานิช จรุงกิจอนันต์ จันทนา จิตติพัฒนาโรงษิตแถบเสียง 7
รสวรรณคดี เสฐียรโกเศส นาคะประทีป แถบเสียง 13
รสแห่งความเมตตาชุ่มเย็นยิ่งนัก สมเด็จพระสังฆราช แถบเสียง 3
รหัสนัยแห่งชีวิต โครงการพุทธศาสนาสำาหรับคนหนุ่มสาวชุนเลียว ซูซูกิ วรรณี อัศวชนานนท์สมศักดิ์ เหลืองวิชชะเจริญแถบเสียง 8
รหัสป่า บัว ปากช่อง แถบเสียง 3
รหัสลับดาวินซี แดน บราวน์ แถบเสียง 20
รหัสวิทยาพลังเร้นลับ พลูหลวง แถบเสียง 7
รอบรู้เรื่องคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์วิไลรัตน์  นันตะพัก แถบเสียง 5
ร้อยแซ่พันธ์มังกร สุขสันต์ วิเวก แถบเสียง 17
รอยทางแห่งไสยเวท กิตติ วัฒนะมหาตม์ แถบเสียง 6

แถบเสียง 58
ร้อยพันอาถรรพ์ในสยาม แถบเสียง 8
รอยยิำมหลังม่านหยก ไมตรี ลิมปชาด แถบเสียง 11
ร้อยเรียงเวียงวัง กิติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูล แถบเสียง 6
ร้อยเรื่องในรอยจำา อริยา  จินตพานิชการรัชชัย รุจิวิพัฒน์ แถบเสียง 4
รอยอินทร์ โรสราเรน แถบเสียง 10
รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว มาซารุ อินุเกะ ธีระ สุมิตรา แถบเสียง 5
ระบบการเมืองเปรียบเทียบ แถบเสียง 13

แถบเสียง 3
ระเบียงดาว รสิตา รัก แถบเสียง 3
ระเบียงดาว รักษ์ตา แถบเสียง 2

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย แถบเสียง 2
แถบเสียง 6

ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟู แถบเสียง 1
ระเบียบสำานักนายกว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง แถบเสียง 1
ระลึกชาติและประสบการณ์ทางวิญญาณ แถบเสียง
รักกันได้โดยไร้เอดส์ แถบเสียง 2
รักของเหมาเจ๋อตุง สุขสันต์ วิเวกเมธากุล แถบเสียง 4
รักใครคนหนึ่งและถูกรัก ถนอม ไชยวงศ์วงแก้ว แถบเสียง 1
รักซึมลึก วิลาศ มณีวัตร แถบเสียง 4
รักด้วยเลือด เดวิท  เกียร์ แถบเสียง 5
รักเดียวของปรารถนา สลิลา แถบเสียง 1
รักต้องห้าม แถบเสียง 5
รักตัวเองเท่าเพลงไหน ดีเจ นพพร แถบเสียง 4
รักที่ต้องมนตรา ทมยันตี แถบเสียง 8
รักที่สุดขอบฟ้า แถบเสียง 7
รักในสายหมอก ศิริรำาไพ แถบเสียง 14
รักระหว่างรบ เออร์ แลนด์ แฮมมิงเวย์ แถบเสียง 11
รักแร่ โสภาค สุวรรณ ธนพร สิงห์นวล แถบเสียง 18
รักษาใจยามป่วยไข้ พระธรรมปิฎก ประยุทธ์ ปยุตโต แถบเสียง 1
รักษาตัว – รักษาใจ พระพยอม กัลยาโน แถบเสียง 3
รักษาอินทรีย์ แถบเสียง

ยาสุชิ อิโนะอุเวะ แปลโดย สาลินี คำาฉันท์แถบเสียง 3

รวมเรื่องสัำนรางวัลซีไรท์ 2527 “ซอยเดียวกัน”

ร้อยป่า ฉบับสมบูรณ์ (เล่ม 6) อรธร- พันธ์ บางกอก

ระบบการเมืองอเมริกันประกอวิชา PA 322 ดร.พงศานนท์ พันธ์ลาภ

ระเบียบข้อบังคับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ปี 
ระเบียบข้อบังคับสมาคมฉบับแก้ไข 2546

ศร.คลุ้มวัช

รักสามเส้า The Hunting Gun by Yasuchi Inove
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
นิเวศน์ กันไทยราษฏร์ แถบเสียง 2

แถบเสียง 8
แถบเสียง 15

รัฐธรรมนูญของเรา ชาติ ชัยสุริยเดช มานิตย์ ชุมปา แถบเสียง 7
แถบเสียง 5
แถบเสียง 1
แถบเสียง 7
แถบเสียง 4

รัฐบุรุษที่โลกไม่เคยลืม สุนทร  บุญประสิทธ์พร แถบเสียง 6
รัฐศาสตร์เบืำองต้น โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ แถบเสียง 5
รัตนโกสินทร์ แถบเสียง 24
รัศมีจันทร์ ลักษณาวดี อัญชลีพร เที่ยงธรรมแถบเสียง 18
รัสปูติน องอาจ  นิมิตกุล แถบเสียง 5

ชาติศิริ แถบเสียง 2
ราคนครา แถบเสียง 15
ร่าง แถบเสียง 14
ร่างกายมหัศจรรย์ ตอน เราได้ยินเสียง แถบเสียง 8
ร่างโลกีย์ ไพโรจน์  บุญประกอบ แถบเสียง 4
ราชาธิราช เจ้าพระยาพระคลังหน แถบเสียง 28
ราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ส่วนส่งเสริมการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการแถบเสียง 6
ราชาศัพท์ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย สนิท บุญฤทธิ์ แถบเสียง 5
ราชินีแห่งความสะอาด แถบเสียง 5
ราตรีประดับดาว แถบเสียง 19
ราโมน่า จอมยุ่ง แถบเสียง 4
รายงานการสัมมนาทิศทางการดำาเนินงานห้องสมุดคณะกรรมการห้องสมุด แถบเสียง 2
รายงานถึงพณฯนายกรัฐมนตรี แถบเสียง 3
ร้ายต่อคนมี ดีต่อภรรยา แถบเสียง 1
ร้ายนัก รักนีำ แถบเสียง 1
รายาแห่งทะเล ประภัสสร เสวิกุล แถบเสียง 5
ราลัฟ เจ้าหนูนักบิด ศูนย์เทคโนฯ แถบเสียง 3
รำ่ารวยด้วยสันโดษ ไชย ณ พล แถบเสียง 2
ริมทะเลสาบสีนำำาเงิน ลอร่า อิงกัลล์ไวร์เดอร์ แถบเสียง 7
รู้กฎหมายได้ประโยชน์ แถบเสียง 5
รู้ขับรู้รักษารถ แถบเสียง 1

วิทยา  นาควัชระ อนุชล แถบเสียง 8
รู้ทันเกมชนะใจคน แถบเสียง 7
รู้ทันเกม ชนะใจคน แถบเสียง 11
รู้ทันทักษิณ แถบเสียง 12
รู้เรื่องเมืองบางกอก สมบัติ จำาปาเงิน แถบเสียง 6
รู้ไว้ใช่ว่า คึกฤทธิ์  ปราโมทย์ แถบเสียง 4
รู้สิทธิ ไม่ติดคุก รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์ แถบเสียง 5
เร่ร่อนหาปลา เสกสรรค์ ประเสริฐกุล แถบเสียง 5
เราจะข้ามเวลา แถบเสียง
เราจะข้ามเวลามาพบกัน ไบรอัน อาร์ไวส์ แถบเสียง 9
เราจะพบกันที่สวรรค์ของฉัน แถบเสียง 6
เราต่างก็มีแสงสว่างในตัวเอง วรพจน์ พันธ์พงศ์ แถบเสียง 5
เรารักรถไฟ ทรัพย์ศิริวิริยะศิริ แถบเสียง 1

แถบเสียง 2
เริ่มต้น ฝึกพูด ญี่ปุ่น ฟุดฟิดแจแปนนิสอย่างง่ายๆ แถบเสียง 2

รักเสมอ...ไม่เจอก็คิดถึง
รักใสๆหัวใจ 4 ดวง (ภาค 1) รำาพรรณ รักศรีอักษร (แปล)
รักใสๆหัวใจสี่ดวง (ภาคสอง)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540- คุ้มครองสิทธิบุคคลพิการและทุพพลภาพ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2534

ว.วินิจฉัยกุล

รากฐาน แสนล้านบาท (100,000 ล้านบาท )

รู้จักชีวิต เล่ม 9, 10

อิริค เบริ์น ปริญญ์ ปราชญานุพร (แปล)

คริสเทลและอิซาเบล แก้วพิกุล (แปล)

เริ่มต้น ฝึกพูด จีนกลาง ,สนทนาจีนกลางอย่างง่ายๆ
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
เริ่มต้น ฝึกพูด เยอรมัน แถบเสียง 1
เริ่มต้นพูดภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ Home College แถบเสียง 5
เริ่มต้น เรียนศัพท์อังกฤษง่ายๆ Home College แถบเสียง 5
เรียงร้อยถ้อยชีวิตหลวงวิจิตรวาทการ วิจิตรา รังสิขานนท์ แถบเสียง 4

ยูจิโร อิภกิ แถบเสียง 4
เรียนภาษาไทยง่าย ๆ สไตล์ครูลิลลี่ กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ แถบเสียง 6

แฟรงค์ แถบเสียง 5
แถบเสียง 4

เรียนรู้จักการประชาสัมพันธ์ แถบเสียง 1
เรียนรู้ธรรมะจากนิยายเด็ก รัญจวน อินทรกำาแหง แถบเสียง 1
เรียนรู้บุคลิกภาพจาก เพ็ญพิมล ธัมมรคติ แถบเสียง 8
เรียนรู้ผู้ชาย จอยส์ บราเดอร์ ลลิตา ธีระสิริ แถบเสียง 6
เรียนอังกฤษจากนิทานการ์ตูน แถบเสียง 2

แถบเสียง 14
เรียนอังกฤษสนุกด้วยมุขตลก รชฏาพร แถบเสียง 3
เรือกระดาษ ประภัสสร  เสริกุล แถบเสียง 3

อุดม แต้พานิช แถบเสียง 4
โรเบิร์ต พุลทัม แถบเสียง 4

แถบเสียง 5
J & D Tedman แถบเสียง 2

เรื่องของกำาลังใจ ไม่ใช่จักรยาน เกริกฤทธ์ แถบเสียง 15
เรื่องของเจก่อนถูกประหารชีวิต ปสันฌนภิกษุ  ศิริพรรัตนิน แถบเสียง 1

พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯแถบเสียง 1
เรื่องของน้องแก้ม อีแร้ง แถบเสียง 6
เรื่องของนำำาพุ วงศ์เมือง นันทขว้าง แถบเสียง 2
เรื่องของม่าเหมี่ยว สุมาลี แถบเสียง 3
เรื่องของเราไม่มีเฉาตลอดกาล กุมภ์มีน แถบเสียง 4
เรื่องของสองเรา เรืองชัย ทรัพย์นิรันดรพ์ิรีย์ ชัยชนะ แถบเสียง 4
เรื่องของสะมะ สมพล ปิยพงศ์สิริ แถบเสียง 4
เรื่องของสัตว์ เนือง แถบเสียง 4
เรื่องของหมอเรื่องของหมา เจมส์ แฮเรียต แถบเสียง 18
เรื่องของหมอ เรื่องของหมา เจมส์ แฮเรียต ก้องภพ ชีวะปรีชา แถบเสียง 3
เรื่องจริงเกี่ยวกับสัตว์เพื่อเยาวชนไทย ฉลี ยงสุนทร แถบเสียง 1

อุไร จิรมงคลการ แถบเสียง 4
เรื่องดีๆ สุดสัปดาห์ แถบเสียง 2
เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปัน นวพันธ์ ปิยะวรรณกร แถบเสียง 1
เรื่องธรรมดา ชาติ  กอบจิตติ แถบเสียง 3
เรื่องนักสืบจำาเป็น แถบเสียง 15

แถบเสียง 5
เรื่องไปนอก สอ เศรษฐบุตร แถบเสียง 10
เรื่องไม่แน่นอนนั่นแหละแน่นอน จตุพล ชมพูนิช แถบเสียง 3
เรื่องไม่อยากเล่า สมัคร  สุนทรเวช แถบเสียง 4
เรื่องรอบรู้ประเพณีจีน วิถา จริยะเตชะ อ้อมเดือน พยอมหอมแถบเสียง 2
เรื่องรู้เขารู้เรารู้ด้วยกรุ๊ปเลือด โนมิ โทชิมะสะ แถบเสียง 7
เรื่องแรก โรอัล บราวน์ แถบเสียง 4
เรื่องเล่าจากดงลึก มาลา คำาจันทร์ แถบเสียง 4
เรื่องเล่าจากดาวดวงหนึ่ง พิษณุ ศุภ แถบเสียง 1
เรื่องเล่านานาชาติ แถบเสียง 1
เรื่องสตรีสยามในอดีต แถบเสียง 12

เรียนพูดภาษาญี่ปุ่นภายใน 48 ชั่วโมง

เรียนภาษาอังกฤษ 79 ชม. ด้วยตนเอง
เรียนภาษาอังกฤษจากการ์ตูน สำาหรับเด็กชุด 1

เรียนอังกฤษพูด อ่าน เขียน ด้วยตนเอง 75 ยูนิต ศ.ดร.ภิญโญ  สาธร

เรื่อง GU เล่ม 3
เรื่อง Love รักแท้
เรื่อง RU 100 ความรู้คู่คุณธรรม
เรื่อง Snow on the Mountain

เรื่องของทองแดง The Story of Thongdange 

เรื่อง ณ วันดอกไม้บาน (ชุดดอกไม้ของฉัน)

ท.สุธน (แปล)
เรื่องนาย ปรีดี พนมยงค์ ตามทัศนะ ส. ศิวรักษ์ ส. ศิวรักษ์ (สุรักษ์ ศิวรักษ์)

อ.ประยูร
น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล แถบเสียง 6

เรื่องสัำนประจำาส้วม บัวไร แถบเสียง 4
เรื่องสัำนฝันหวาน จุรี โอศิริ แถบเสียง 2

แถบเสียง 4
แถบเสียง 7

เรื่องหมาบ้าจีำ เจมส์ เฮอร์เรียล แถบเสียง 6
เรื่อง หมา หมา ปิยะชาติ มงคงไชยสิทธิ์ แถบเสียง 3
เรื่องหมีๆ วินนี่ เดอะปุ๊ แถบเสียง 3
เรื่องเหลือเชื่อ แถบเสียง 7
เรื่องไหนๆ ก็ไร้ปัญหา เศียรเศวต แถบเสียง 4

แถบเสียง 7
เรือนนพเก้า แก้วเก้า แถบเสียง 14
เรือนมยุรา แก้วเก้า แถบเสียง 29
เรือนหอ อิงอร แถบเสียง 4
แรกมิ่ในสยาม อเนก  นาวิกมูล แถบเสียง 3
แรงงานสัมพันธ์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ แถบเสียง 9

โสภณ สุภาพงษ์  แถบเสียง 3
แรงรัก กนกเรขา แถบเสียง 13
แรงอาฆาต ใบหนาด แถบเสียง 3
โรคไตวาย สำาหรับประชาชน แถบเสียง 4
โรงงานช็อคโกแล็ต โรอัลด์ ดาห์ล แถบเสียง 4
โรงเรียนครูนกฮูก โชติ  ศรีสุวรรณ แถบเสียง 3
โรงเรียนคาถาวิเศษ มิฆาเอล เอ็นเต้ ชลิต ดุรงค์พันธ์ แถบเสียง 6
โรงเรียนไม้ไผ่ วงเดือน ทองเจียว แถบเสียง 2
โรงเรียนเวทมนตร์ แถบเสียง 5
ไร่เรือนรัก แถบเสียง 2
ไร้เสน่หา แถบเสียง 11
ฤดูเพลิง แถบเสียง 14
ฤดูหนาวอันแสนนาน ลอร่า อิงกัน จิตนา เดชบน แถบเสียง 10

แถบเสียง 36
ฤาจะถึงกาลสิำนยุค เจริญ วรรณธนสิน แถบเสียง 9
ฤาวิชาประวัติศาสตร์จะล่มสลาย สมาคมนักประวิตศาสตร์ แถบเสียง 3
ฤๅษีแห่งเทือกเขาหิมาลัย กลม จันทรสร แถบเสียง 11
ลดความดันเลือดด้วยตนเอง ประสาร เปรมสกุล แถบเสียง 11
ลดความอ้วน อัลแลน ฮอต เอ็นดี แถบเสียง 3
ลดนำำาหนักตามแนวธรรมชาติบำาบัด แถบเสียง 1
ลม โครงการพบกันครึ่งทาง แถบเสียง 2
ลมพัดชายเขา นิมิต กัลยา แถบเสียง 8
ลมพิษ – ผื่นแพ้ แถบเสียง 1
ลมฤดูใบไม้ร่วง แถบเสียง 2
ล้มแล้วลุก ธูปทอง เลี่ยมสุวรรณ แถบเสียง 6
ลมหายใจ ดนตรี ชีวิต ดุษฎี พนมยงค์ แถบเสียง 3
ลมหายใจสุดท้ายของ ประเสริฐ จันดำา ไพลิน รุ้งรัตน์ แถบเสียง 2
ลวดลายมังกร ประภัสสร  เสวิกุล แถบเสียง 8
ล้วนเป็นผมลิขิตชีวิตเอง แถบเสียง 5
ล่องป่าเซซาโหว่ ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์ แถบเสียง 8
ล่องไพร น้อย  อินทนนท์ แถบเสียง 12
ล่องไพร ตอน มนุษย์นาคา แดนสมิง หุบผามฤตยู น้อย อินทนนท์ แถบเสียง 7
ล่องไพร ตอน มนุษย์หิมพานต์ น้อย อินทนนท์ แถบเสียง 8

เรื่องสัำนคัดสรร พ.ศ. 2522-2539

เรื่องสัำน อังกฤษ - อเมริกัน สายธาร (แปล)
เรื่องสัำนอำาพราง-อำายวน

โรอัลด์ ดาห์ล สาลินี คำาฉันท์ (แปล)

เรือนชัำนใน-ชัำนนอก พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์

แรงดลใจแห่งชีวิต  ระเบียบข้อบังคับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ปี 

วิภาดา กิติโกวิท(แปล)

ว.วินิจฉัยกุล

ฤทธิ์มีดสัำน (1-12/36,13-24,25-36/36)

นพ.ไพบูลย์ จาตุรปัญญา เรียบเรียง เคิรต ดับบลิวดอนสปีก
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น้อย อินทนนท์ แถบเสียง 9

ล่องไพรตอนเมืองลับแล มดตะนอย และพรายตะเคียนน้อย อินทนนท์                              แถบเสียง 9
ล่องไพร ตอนเสือกึ่งพุทธกาล น้อย อินทนนท์ แถบเสียง 8
ล่องไพร ตอน อ้าย เก และงาดำา น้อย อินทนนท์ ทัศนีย์ สาลีโภชน์ แถบเสียง 9
ลอดลายกัลยา จตุพล ชมภูนิช แถบเสียง 3
ลอดลายมังกร ประภัสสร เสวิกุล แถบเสียง 8
ล๊อตต้าหนูน้อยวัยซน แอสตริค ลินด์ เกรน แถบเสียง 1
ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ ตอนที่ ๓ กษัตริย์คืนบัลลังก์ แถบเสียง 15
ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ ตอน มหัตภัยแห่งแหวน เจ อาร์ อาร์ โทลดีน แถบเสียง 20
ละครคน แถบเสียง 11
ละครเงือกน้อย แถบเสียง 4
ละครดวงเดือน วดีลดา เพียงศิริ แถบเสียง 4
ละครภูติ ชลนิล แถบเสียง 5
ละครเล่ห์เสน่หา กิ่งฉัตร แถบเสียง 4
ละครวิทยุเยาวชนตาบอดไทย แถบเสียง 1
ละครแห่งชีวิต แถบเสียง 6
ละครแห่งชีวิต แถบเสียง 11
ละเลิกการดื่มนม แถบเสียง 1
ละเลียดเล็มโลก อรินธรณ์ แถบเสียง 3

ธรรมทัศน์สมาคม แถบเสียง 1
ลับสุดยอด ประภัสสร เสรวิกุล แถบเสียง 7
ลาก่อนกิ่วลม มนันยา แถบเสียง 4
ล้างพิษภัย แถบเสียง 3
ล่าทุยโทน เพศ จินนะ แถบเสียง 8
ลายเซ็นบอกนิสัย เบญจา ศุภฤกษ์ แถบเสียง 1
ล่าระหำ่า แถบเสียง 8
ลำาพู สมปอง ดวงไสว แถบเสียง 2
ลิตเติำลทรี แถบเสียง 8
ลิำนชักนักเดินทาง ศุ บุญเลีำยง แถบเสียง 3
ลินลาน่ารัก พรพจน์ พจนามาตร์ แถบเสียง 6
ลิฟต์แก้วมหัศจรรย์ โรอัลด์ ดาห์ล แถบเสียง 4
ลิำมรสสิ่งที่อยู่ในใจ แถบเสียง 1
ลิลิตพระลอ กรมศิลปกร แถบเสียง 4
ลีกวนยู สิงห์พยองแห่งเอเซีย พิเธียร ครุทอง แถบเสียง 4
ลีลาวดี ธรรมโคตร แถบเสียง 33

แถบเสียง 2
ลีลาแห่งดวงจันทร์ แน่งน้อย ปัญจพรรค์ แถบเสียง 2

แถบเสียง 2
ลืมร้อน สมศรี สุกุมลนันท์ แถบเสียง 4
ลุงเล่าขานตำานานเมืองสิงห์ แถบเสียง 1
ลุ่มนำำานัมมทา สุธี แถบเสียง 9
ลูกช้างฮะนะโกะ แถบเสียง 2
ลูกชาติเสือ กรกฏ อลง แถบเสียง 10
ลูกน้องกับนายสไตล์สามก๊ก อัมพร สุขเกษม แถบเสียง 5

อาภรณ์  ชัยวัฒโนดมแถบเสียง 12
โกวเล้ง แถบเสียง 12
โกวเล้ง แถบเสียง 11
โกวเล้ง แถบเสียง 11

ลูกป่า มาลา  คำาจันทร์ แถบเสียง 4

ล่องไพร ตอน เมืองลับแล มดแดง พรายตะเคียน (

อ. วินิจฉัยกุล

ม.จ.อากาศดำาเกิง
ม.จ.อากาศดำาเกิง  ระพีพัฒน์
นพ. บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล

ลักษณะของ...คนดี

คำาจาย ตะเวทิพงศ์ (แปล)

ลีลาวาทะสมเด็จพุทธจารย์(โต พรหมรังสี) รอ.ประชุม สุขสำาราญ

ลึกลับนักสืบ 1 กิตติศักดิ์ กล่อมจิตต์ (แปล)

ลูกปลาน้อยเซียวฮื่อยีำ (เล่ม 6) โกวเล้ง / น.นพรัตน์
ลูกปลาน้อยเซียวฮืำอยีำ เล่ม 3
ลูกปลาน้อยเซียวฮืำอยีำ เล่ม 4
ลูกปลาน้อยเซียวฮืำอยีำ เล่ม 5
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ลูกผู้ชายชื่อนายหลุยส์ จิรนันท์ พิจปรีชา แถบเสียง 6
ลูกไพร น้อย อินทนนท์ แถบเสียง 15
ลูกไม้ข้างเตียง ม่านมุ้ง แถบเสียง 1
ลูกลำานำำาโขง คำาพูน  บุพทวี แถบเสียง 9
ลูกเล่นคดีเช็ค ประพันธ์ ทรัพย์แสง แถบเสียง 4
ลูกอีสาน คำาพูน  บุญทวี แถบเสียง 10
เล็กเซียวหงส์ โกวเล้ง แถบเสียง 7
เลขานินทานาย มนันยา แถบเสียง 7
เลขานุการมืออาชีพ แถบเสียง 2
เล่นกับคน สุขุม นวลสกุล แถบเสียง 3
เลโอ นาร์โด ดาวินซี เลโอนาร์ ดาวินซี แถบเสียง 2
เล่านิทานเซ็น แถบเสียง 3
เล่าปี่ผู้พนมมือแก่คน ยาขอบ แถบเสียง 9
เล่าเรื่องจันทนโครบ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ แถบเสียง 2
เล่าเรื่องไซอิ๋ว แถบเสียง 4
เล่าเรื่องนิทานชาดก แปลก สนธิรักษ์ แถบเสียง 12
เล่าเรื่องพระวิสุทธิกษัตริย์ พลาดิสัย สิทธิธัญกิจ แถบเสียง 5
เล่าเรื่องเมืองตำานาน แถบเสียง 1
เล่าเรื่องเมืองสยาม พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ แถบเสียง 4
เล่าเรื่องเมืองเหนือว่าด้วยสถานที่สำาคัญต่างๆ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ แถบเสียง 8
เล่าเรื่องรามเกียรติ์ มาลินี ผโลประการ แถบเสียง 7

แถบเสียง 1
แถบเสียง 19

เลาะยุโรป วานิช  จรุงกิจอนันต์ แถบเสียง 15
เลีำยงไก่พืำนเมืองสู้ภัยเศรษฐกิจ แถบเสียง 2
เลียบวัด ใกล้วัง แถบเสียง 5
เลือดเข้าตา วสิษฐ เดชกุญชร แถบเสียง 12
เลือดเนืำอและวิญญาณ แถบเสียง 4
เลือดอยู่กับรัก แถบเสียง
แล้วผีเสืำอแสนสวยก็โบยบิน เอลิซาเบธ คูปเบลอร์ แถบเสียง 12
แล้วแม่จะกลับมา อรางคนางค์ แถบเสียง 5
แล้วสายนำำาก็ไหลกลับ อภิวัฒน์ มีนาวรรณ แถบเสียง 9
แลหลังบางกอก ชาลี  เอี่ยมกระสินธุ์ แถบเสียง 4

แถบเสียง 7
โลกของโซฟี โยสไตน์ กอร์เดอร์ แถบเสียง 24
โลกของพืช สโรชา จิรชวนันท์ แถบเสียง 2
โลกของแมลง แถบเสียง 1
โลกของเรา แถบเสียง 1
โลกของสัตว์นำำา แถบเสียง 1
โลกของหนูแหวน แถบเสียง 2

ชาล์ล  แมลิทซ์ แถบเสียง 7
โลกที่เราไม่ได้เลือก แถบเสียง 1

พระพยอม  กัลยาโณ แถบเสียง 2
กาญจนา ประสพเนตร แถบเสียง 5

โลกปีศาจ เทพชู  ทัพทอง แถบเสียง 5
โลกพิสดารแดนพิศวง The Reder’s Digest Associationนพมาศ แววหวงส์ แถบเสียง 16
โลกมายาของอารีย์ อารีย์ แถบเสียง 1
โลกไม่ไร้หัวใจเจือจาง แถบเสียง 3
โลกลึกลับของเนเฟอร์ติติ บรรยง บุญฤทธิ์ ยลปรีดา เทศคมทรัพย์แถบเสียง 3

อ.อภิปัญโญ

เล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่ 1
เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา (อัตตชีวประวัติของท่านพุทธศาสตร์ทร.ประชา ปสนนธมิโม

ส.น.ง.คณะกรรกการวัฒนธรรมแห่งชาติ

โลกของงานอาชีพม.ต้น

โลกแตก 1994

โลกธรรม 8 ประการ
โลกใบเล็กของเด็ก 9 ขวบ

แบ่งปัน แปล-เรียบเรียง
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โลกและชีวิตในสายตาของนักปราชญเมธีชื่อก้องลีโอตอลสตอยไพโรจน์ อยู่มณเฑียร แถบเสียง
โลกสลับสี แถบเสียง 6
โลกสีคราม แถบเสียง
โลกสีนำำาเงิน แถบเสียง 1
โลกแห่งชีวิต ฮิวล์ บราเดอร์ แถบเสียง 3

แถบเสียง 8
โลกีโกส นิกร สิทธิจริยาภรณ์ แถบเสียง 1
โลกีย์สีขาว อัญชลี ทัฬหะกาญจนากุล แถบเสียง 10

ทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์ แถบเสียง 3
ไลฟ์ ทอลค์ โชว์ ชุด ชีวิตมิใช่นำำาแข็งเปล่า ทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์ แถบเสียง 3
ไลฟ์ ทอลค์ โชว์ ชุด ถนนชีวิต ทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์ แถบเสียง 3

แถบเสียง 1
แถบเสียง 5
แถบเสียง 3
แถบเสียง 8
แถบเสียง 7
แถบเสียง 1
แถบเสียง 8
แถบเสียง 10

หลวงบุญญา มานพพาณิชย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแถบเสียง 9
วรรณกรรมชุดหลวงตา แพร  เยื่อไม้ แถบเสียง 14

ริชาร์ด เพรสก็อต เสวนีย์ ศรีทับทิม แถบเสียง 3
วรรณกรรมเยาวชน”ยอดคน” ชัย เรืองศิลป์ แถบเสียง 6
วรรณกรรมเยาวชนเรื่องยอดคน ชัย เรืองศิลป์ แถบเสียง 6

แถบเสียง 8
วอเตอร์เวิลด์ แถบเสียง
วัชรปรัชญาปารมิตราสูตร แถบเสียง 1

แถบเสียง 3
แถบเสียง 3
แถบเสียง 4
แถบเสียง 3

สำานักวัฒนธรรมไทย แถบเสียง 2
วัฒนธรรมไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ แถบเสียง 7
วัฒนธรรมและศาสนา แถบเสียง 17
วันเกิด พระเผด็จทัตะพีโจ แถบเสียง 2
วันดี คืนดี นิรมล เมธีสุวกุล แถบเสียง 3
วันที่สมไม่กลับบ้าน อันนิกา โฮม แถบเสียง 4
วันเวลามหาภัย วีระทองท่าวงค์ แถบเสียง 3
วันแสนสุขในหมู่บ้านอลวล แอสติก อินเกมส์ วัชรินทร์ อัมพันธ์ แปล แถบเสียง 3
วันอังคารแห่งความทรงจำาของครูมอลลี่ แถบเสียง
วัยไฟ ไพฑูรย์ สุนทร แถบเสียง 4
วางไม่ลง โรอัลด์ ดาลห์ แถบเสียง 6
วาทะของโปปราห์ วินฟรีย์ โรจนา นาเจริญ แถบเสียง 6
วาทะปรัชญา เมธี โซเครตีส ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร แถบเสียง 3

แถบเสียง 3
วาทะปรัชญาเมธีพลาโต ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร แถบเสียง 3
ว่านพิษ อัปสร กฤษณา แถบเสียง 12
ว่านหางจระเข้ โครงการสมุนไพร แถบเสียง 2
ว่านหางจระเข้ฉบับปรับปรุงตำารับแพทย์จีน มิส อัลบอมบ์  อมรรัตน์ โรเก้ยุวดี จรัสสุวิชชาคณิตแถบเสียง 3

โลกาวิวัฒน์ (2000) ดร.เทียนชัย  องค์ชัยสุวรรณ

ไลฟ์ ทอล์ค โชว์ ครัำงที่ 1

ว.015 พันธุกรรมกับการอยุ่รอด ระดับ ม.ต้น
ว.017 โครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต ม.ต้น
ว.019 จับแสงอาทิตย์ ม.ต้น
ว.101 ม.1 เล่ม1
ว.102 ม.1 เล่ม 2
ว 203 ม.2 เล่ม 3
ว.204 ม.2 เล่ม 4
ว.306 ม.3 เล่ม 6
วรรณกรรมของแสงทอง (รวมเรื่องสัำนของอินเดียเกี่ยวกับพระศิวะ

วรรณกรรมภาษาอังกฤษ Ring of thif

วรรณสารวิจักษณ์ เล่ม 2

วัฎจักรงาน ฉ.348
วัฎจักรงาน ฉ. 352
วัฏจักรงาน ฉ 347
วัฏจักร ฉ.346
วัฒนธรรมไทย ฉ. 7 เม.ย. 39

รศ.นงเยาว์ ชาญณรงค์

วาทะปรัชญาเมธี ดร.ปรีดี
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ว่านหางจระเข้ตำารับแพทย์จีนฉบับปรับปรุง อดุลย์ รัตนมั่นเคารพ แถบเสียง 3
ว่ายนำำา แถบเสียง 3
วารสารคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาสหประชาชาติ แถบเสียง 5
วาสุกรีกานต์ แถบเสียง
วาฬยอดเยี่ยม เคน เพลนชาร์ค แถบเสียง 5

แถบเสียง 2
แถบเสียง 3
แถบเสียง 2

วิเคราะห์พุทธธรรม “กรณีธรรมกาย” ระวี ภาวิไล แถบเสียง 2
แถบเสียง 12

วิชาแปดประการ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ แถบเสียง 4
แถบเสียง 9
แถบเสียง 2
แถบเสียง 2
แถบเสียง 6
แถบเสียง 5

วิชาสร้างเสริมการอ่าน ชุด พระพุทธศาสนาและจริยธรรม แถบเสียง 1
วิชาสังคม หนังสือเพิ่มเติม เรื่องความรู้เรื่องพระไตรปิฏกระดับมัธยม แถบเสียง 4
วิญญาณแค้น พิธาน แถบเสียง 3
วิญญาณที่เขาพนมรุ้ง สินธุ แถบเสียง 6
วิญญาณปรากฏตัวและระลึกชาติได้ ธัมมทีป แถบเสียง 7
วิญญาณไพร สังคีกา  จันทรโพธิ แถบเสียง 6
วิญญาณอาละวาด แถบเสียง 6

พระครูประภาสสมาธิคุณ แถบเสียง 3
วิถีขงจืำอสู่ความเป็นเลิศเหนือคน แถบเสียง 3
วิถีโลก แถบเสียง 12
วิถีแห่งความรู้แจ้ง แถบเสียง 2
วิถีแห่งปราชญ์ พนิตา อังจันทร์เพ็ญ แถบเสียง 2

แถบเสียง 13
แถบเสียง 11
แถบเสียง 2

วิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวิตและวิวัฒนาการ แถบเสียง 2
วิทยาศาสตร์กายและจิต บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล แถบเสียง 2
วิทยาศาสตร์ประถม แถบเสียง 7
วิทยาศาสตร์สำาหรับคุณหนู แถบเสียง 8
วิธีการดำาเนินชีวิตอย่างสุขใจไร้กังวล เดล คาร์เนกีำ สุวรรณี สีขาว แถบเสียง 5
วิธีการพูดภาษาอังกฤษเหมือนฝรั่ง แอนดรู บิกส์ แถบเสียง 3

แถบเสียง 3
วิธีแก้เซ็ง สร้างสุข ประเวศ วะสี แถบเสียง 5
วิธีแก้ปัญหาวัยรุ่น แถบเสียง 1
วิธีของพระพุทธเจ้า สมเด็จพระญาณสังวร แถบเสียง 3
วิธีคลายเครียด แถบเสียง 2
วิธีเจริญสติ มูลนิธิธรรมสันติอโศก แถบเสียง 1
วิธีชนะความโกรธ ปัญญานันทภิกขุ แถบเสียง 1
วิธีชนะทุกข์ สร้างทุกข์ เดล  คาร์เนกีำ แถบเสียง 12
วิธีชนะมิตรและจูงใจคน เดล คาร์เนกีำ อาษา ขอจิตต์ แถบเสียง 10
วิธีตกแต่งบ้านตามตำาราฮวงจุ้ย แถบเสียง 1
วิธีทำาปุ๋ยหมัก สุรชัย  ทับทิม แถบเสียง 1
วิธีฝึกกรรมฐานด้วยตนเองแบบง่ายๆ แถบเสียง 3

วิเคราะห์จริตมนุษย์ 6 จากมุมมองตะวันตก
วิเคราะห์จริตมนุษย์ 6 ประเภท
วิเคราะห์เจาะลึก Rich Dad Poor Dad

วิชา PY 434 เมต้าฟิสิกส์

วิชาวิทยาศาสตร์ ว 305 ม.3 เล่ม 5
วิชา ส.ป.ช. ประถม 1
วิชา ส.ป.ช. ประถม 2
วิชา ส.ป.ช. วิทยาศาสตร์ ป.6
วิชา ส.ป.ช. วิทยาศาสตร์ ระดับประถม 5

วิญาณพเนจร (ตอนชีำกรรม)
ดร.บุญชัน โกศลธนากูล

วิทยาศาสตร์(วิชาเลือก)วิทย์1เล่ม2ระดับประถม
วิทยาศาสตร์ 1 ม.ปลาย ดร.ณรงค์ จริยวิทยานนท์
วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ม.ปลาย

วิธีการเลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง พร้อมด้วย 108 คำาถามน่ารู้เกี่ยวกับบุหรี่

ม. อึำงอรุณ

พระสุธรรมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำา)



Sheet1_2

Page 58

ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
วิธีฝึกอานาปนสติเบืำองต้นการรักษาและพัฒนาจิตให้สะอาด สว่าง สงบพุทธทาส ภิกขุ จินตนา เดชพล แถบเสียง 2
วิธีพิเศษเพื่อสุขภาพ แถบเสียง 3
วิธีสร้างความสำาเร็จในชีวิต แถบเสียง 4
วิธีสร้างเสน่ห์ให้ใครๆรัก แถบเสียง 3
วิธีแห่งพุทธ วิถีชีวิตแห่งความสุข แถบเสียง 3
วิธีอ่านไพ่ทาโร่ ประภาพร เลาหรัตนเวทย์ แถบเสียง 5
วิปลาศฆาตกรรม สรจักร ศิริบริรักษ์ แถบเสียง 8
วิมล สนทนา วิมล อ่องอัมพร แถบเสียง 10
วิมานทลาย แถบเสียง 4
วิมานมะพร้าว แก้วเกล้า แถบเสียง 10

แถบเสียง 2
วิวัฒนาการวรรณคดีไทย วัชรี รมยนันท์ แถบเสียง 5
วิสัยทัศน์นายกทักษิณ แถบเสียง 2
วิสุทธิญาณ แถบเสียง 4
วิหารที่ว่างเปล่า เสกสรรค์ ประเสริฐกุล แถบเสียง 7
วีรบุรุษซานมาริโก ริดรด์  เพาเอลล์ แถบเสียง 5

แถบเสียง 7
เวชกรรมอำามหิต จามจุรี แถบเสียง 5
เวนิสวาณิช วิลเลี่ยม เชกสเปียร์ แถบเสียง 4
เวลา ชาติ  กอบจิจติ แถบเสียง 6
เวลาในขวดแก้ว แถบเสียง 8
เวลาเพื่อชีวิต ธวัช เย็นใจ แถบเสียง 3
แว่วเสียงสวรรค์ วิญาญ แถบเสียง 6
แว่วเสียงสาป สรวิชญ์ ศรีอารยา แถบเสียง 4

แถบเสียง 8
แถบเสียง 6

ศพข้างบ้าน ศรจักร ศิริบริรักษ์ แถบเสียง 5
ศพใต้เตียง สรจักร ศิริบริรักษ์ แถบเสียง 7
ศพท้ายรถ ศรจักร ศิริบริรักษ์ แถบเสียง 7
ศรัทธาชาวพุทธด้วยปัญญา ปัญญานันทภิกขุ แถบเสียง 1
ศรีเทพ เมืองประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร แถบเสียง 1
ศักดิ์ศรี ศักยภาพ สิทธิเสรีภาพของมนุษย์ในทัศนะของคริสเตียน แถบเสียง 2
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนและศักยภาพแห่งความสร้างสรรค์ แถบเสียง 2
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนศักยภาพแห่งความสร้างสรรค์ ศิริกุล จันทร์อำานวยสุขแถบเสียง 2
ศัตรูร้ายภัยคุกคามโลก วรรธนา วงษ์ฉัตร แถบเสียง 11
ศาสตร์และศิลป์การแก้ปัญหา แถบเสียง
ศาสตร์ว่าด้วยการนวดฝ่าเท้า หลักสูตร กศน แถบเสียง 4

แถบเสียง 3
ศาสตร์แห่งเรื่องสัำนและนิยาย วานิชย์  จารุงกิจอนันต์ แถบเสียง 5
ศิลปการพูด แถบเสียง 1
ศิลปการพูด การสมาคม แถบเสียง 4
ศิลปการฟัง แถบเสียง 4
ศิลปชาวบ้าน วิบูลย์ ลิำมสุวรรณ แถบเสียง 4
ศิลปในการนวดที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน แถบเสียง 1
ศิลปะการพูดและจิตวิทยา สำาหรับนักพูดที่ดีในอนาคต แถบเสียง 4
ศิลปะการวางแผนเพื่อความสำาเร็จ แถบเสียง 1
ศิลปะจีน และคนจีนในไทย แถบเสียง 3
ศิลปะแห่งการใช้สติในทุกกรณี พุทธทาสภิกขุ แถบเสียง 2
ศิลปะแห่งการดับทุกข์ แถบเสียง 5

ม.จ.อากาศ ระพีพัฒน์

วิวัฒนาการของสังคมไทยในรอบ 200 ปี

พระมหาสี สะยาดอ ผอู โสภณมหาเถระ)

วีรบุรุษโลกนำำา (Water World) Max Allan Collins แปลโดย แดงชารี

ศ.101-ศ.102 ศิลปะกับชีวิต1-2 ม.1
ศ.203-ศ204 ศิลปะกับชีวิต3-4ม.2

เพ็ญพิไล ดร.เสรี
นพ.ประเวศ วะสี
น.พ. ประเวส วะสี

ศาสตร์แห่งความสำาเร็จโดย Dr. Napolien Hills

ม.ล.ฉอ้าน  อิศรศักดิ์
วารินทร,์วันทิพย์ สินสูงสุด

อ. พิศิษฐ เบญมงคลวารี
ชมรมวาทะศิลป์  ร.ร.พระพุทธศาสนาวัดอนงคาราม

น. ณ ปากนำำา
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ศิลปะแห่งความรัก อิริค ฟอร์ม แถบเสียง 2
ศิลปินแห่งชาติ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ แถบเสียง 5
ศิลปินแห่งเถื่อน นราธิป แถบเสียง 5

แถบเสียง 2
แถบเสียง

ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจวินาศ พระพยอม  กัลยาโน แถบเสียง 1
ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะพินาศ พระพยอม กลฺยาโณ แถบเสียง 2
ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศ พระพยอม กัลยาโณ แถบเสียง 6
ศึกเจ้าพระยา สุจิตต์ วงศ์เทศ แถบเสียง 10
ศึกบางระจัน มานิต หล่อพินิจ แถบเสียง 2
ศึกบางระจัน ไม้เมืองเดิม แถบเสียง 9
ศึกรักประกาศิต ฝ่ายโสต ศูนย์วัฒนธรรมฯ แถบเสียง 4
ศึกศรสวาท โกวเล้ง แถบเสียง 35

แถบเสียง 1
แถบเสียง 5
แถบเสียง 9

ศึกอาปาเช่ หลุยส์ ลามูร์ แถบเสียง 5
เศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ แถบเสียง 8
เศรษฐีตีนเปล่า แถบเสียง 10
เศรษฐีสอนลูก จี คิงลี่ย์ วอร์ด สมิทธ์จิตตานุภาพ แถบเสียง 6
เศรษฐีใหม่ แถบเสียง 6
เศรษฐีใหม่ แถบเสียง 6

แถบเสียง 5
แถบเสียง 7
แถบเสียง 7

 แถบเสียง 4
แถบเสียง 8
แถบเสียง 7
แถบเสียง 14
แถบเสียง 11
แถบเสียง 8
แถบเสียง 13
แถบเสียง 6
แถบเสียง 9
แถบเสียง 8
แถบเสียง 15
แถบเสียง 21
แถบเสียง 9
แถบเสียง 6
แถบเสียง 6
แถบเสียง 9
แถบเสียง 6
แถบเสียง 11
แถบเสียง 6
แถบเสียง 11

พิชัย  วาสนาส่ง แถบเสียง 7
สงครามชีวิต ศรีบูรพา แถบเสียง 6
สงครามปาก แถบเสียง 3

แถบเสียง 8

ศิวโมกข์ 4
ศิวา-ราตรี

ศึกสองนางพญา เล่ม 1 น.นพรัตน์
ศึกสองนางพญา เล่ม 4 น.นพรัตน์
ศึกสองนางพญา เล่ม 5 น.นพรัตน์

ว.วินิจฉัยกุล

ว.วินิจฉัยกุล
ว.วินิจฉัยกุล

ส.0110พระพุทธศาสนาม.2
ส.0112ระดับ ม.3 เรื่องพระพุทธศาสนา
ส.0113 ม.3 เรื่องพระพุทธศาสนา
ส.011 พระพุทธศาสนา ระดับ ม. 2
ส.018 พระพุทธศาสนา ระดับ ม.1
ส.028 ประวัติศาสตร์การตัำงถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย
ส.031 เศรษฐศาสตร์ทั่วไประดับม.ต้น
ส.101ชัำนม.1เรื่องประเทศของเรา
ส.203 ทวีปของเรา ม.2
ส.204 ชัำนม.2เรื่องประเทศของเรา 3
ส.204ประเทศของเรา 3 ชัำนม.2 (แบบฝึกหัด)
ส.305ชัำนม.3เรื่องโลกของเรา
ส.305 โลของเรา ม.ต้น
ส.306 แบบทดสอบ ม.3 ประเทศของเรา
ส.306 ม.3 เรื่องประเทศของเรา 4
ส ค ช. (วิชาบังคับ) เล่ม 2 ตอน 1 ระดับ ม.ต้น
ส.ค.ช. 1 (วิชาเลือก)ระดับประถม
ส.ค.ช.2 (วิชาเลือก)
ส.ค.ช.3 
ส.ค.ช.3(วิชาเลือก)วิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิตภาคกลางระดังประถม
สคช. ตอน 1 เล่ม 1 ชวีิตและความเป็นอยู ่ม.ต้น
สคช.ภาคใต้ (สคช.4)(เลือก)ระดับประถม
ส.ค.ช. ม.ต้น(วิชาบังคับ)ตอนที่2เล่ม1
สงคราม 210 วัน

สงครามโลกครัำงที่ 2
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สงครามสามก๊กกลยุทธ์พลิกสถานการณ์ ทองแถม  นาคจำานง แถบเสียง 4
สงบได้ปัญญา หลวงปู่ชา สุภัทโธ นฤทธ์ สีขาว แถบเสียง 3
สดุดีเด็กๆ เสถียร โกเศส นาคะประทีป แถบเสียง 2
สตรีจีนในนิทาน วันทิพย์ แถบเสียง 2
สตรีไทยในอดีต สตรีในพระพุทธศาสนา แถบเสียง 3
สติ แนวหมู่บ้านพลับ สิริวรรณ จุฬาภรณ์ แถบเสียง 2
สติและการฝึกสติ พุทธทาสภิกขุ แถบเสียง 3
สถิติการเคลื่อนไหว มานิต ประภาษานนท์ แถบเสียง

Home College แถบเสียง 5
สนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบง่าย แถบเสียง 3
สนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบง่าย แถบเสียง 1
สนทนาภาษาอังกฤษฉบับเดินทางท่องเที่ยว วรวรรณ ชูสกุลเดช แถบเสียง 2
สนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจ แถบเสียง 1
สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน แถบเสียง 3
สนทนาภาษาอังกฤษสำาหรับผู้เริ่มต้น แถบเสียง 4
สนทนาภาษาอังกฤษสำาหรับโอเปอร์เรเตอร์ แถบเสียง 1
สนามหญ้า แถบเสียง 9
สนามหลวง แถบเสียง 12
สนุกกับงานวัด ทวี วัดงาม พืชมงคล สาลีเกษตรแถบเสียง 3

แถบเสียง 8
แถบเสียง 10
แถบเสียง 6
แถบเสียง 6
แถบเสียง 5
แถบเสียง 5

สเปคตรัม สมเกียรติ  เจิ่งประภาศรี แถบเสียง 5
สไปร์ล แถบเสียง
สภาพความเป็นอยู่และปัญหาในการดำาเนินชีวิตของคนไทยปัจจุบันและอนาคตเอกวิทย์ ณ ถลาง แถบเสียง 3
สมการวัย แถบเสียง 10
สมเด็จโต มหาเถระแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แถบเสียง 3
สมเด็จพระเจ้าตามสินมหาราช พลตรี จรรยา ประชิดโรมรัน แถบเสียง 6
สมเด็จพระเทพฯ กับการพัฒนาบ้านเมือง แถบเสียง 2
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระราชกรณียกิจ แถบเสียง 11
สมเด็จแม่กับการศึกษา พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯแถบเสียง 2
สมเด็จย่า แถบเสียง 4
สมบัติของผู้ดี กรมวิชาการกระทรวงศึกษา แถบเสียง 2
สมมติว่าเขารักฉัน กฤษณา อโศกสิน แถบเสียง 7
สมศรี สุกุมลนันท์ สมศรี สุกุมลนันท์ แถบเสียง 7
สมัครงานผ่านอินเตอร์เน็ต แถบเสียง 3
สมาธิแบบทานแห่งคุณค่ามหาศาล สัมฤทธิ์ ทองอินทร์ แถบเสียง 2
สมาธิและการฝึกจิต พระดุษฎี เมธง์กุโร แถบเสียง 2
สมุดปกดำากับใบไม้สีแดง วินทร์ เลียววาริน แถบเสียง 4
สมุดภาพสตรีไทยกับอาชีพ คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติแถบเสียง 8
สมุนไรใกล้ตัว แถบเสียง 2
สยามฯในความทรงจำา ราชทิตย์ ภพสยมฯ แถบเสียง 3
สยามยุคเก่า ชาลี  เอี่ยมกระสินธิ์ แถบเสียง 4
สร้อยทอง นิมิต พงษ์ถาวร แถบเสียง 4
สร้างกำาลังใจเพื่อประสบความสำาเร็จและความสุข แถบเสียง 6
สร้างความรุ่งโรจน์จากความโดดเดี่ยว แถบเสียง 3

สนทนา Eงานโรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน

รวมเรื่องสัำน 23 นักเขียนร่วมสมัย
24 นักเขียน ช่อการะเกด

ส.ป.ช. ป.3
ส.ป.ช. ป.6 สุขศึกษาและสังคมศึกษา
ส.ป.ช.ประถม4
ส.ป.ช. ประถม 5 สุขศึกษาและสังคมศึกษา
ส.ป.ช.เรื่องแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง แม่นำำาสองแควสสพ.
ส.ป.ช.เรื่องสุโขทัยรางอรุณแห่งความสุข

สสพ.

เพ็ชร ณ. ป้อมเพชร
ม.อึำงอรุณ
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
สร้างชีวิต หลวงวิจิตรวาทการ ไปรมา อาดัมอีส แถบเสียง 5
สร้างตัว แถบเสียง 11
สร้างนิสัยการอ่านให้ลูกน้อย ทาคาชิ มัตสุอิ แถบเสียง 1
สร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูกน้อย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ แถบเสียง 1

แชมเปี้ยนหญิง แถบเสียง
สร้างเนืำอสร้างตัวเขาสร้างกันอย่างไร แชมเปี้ยนหญิง แถบเสียง 3
สร้างสมอง เฮอร์เบิรต์ เอ็น คาสตัน สุริยฉัตร ชัยมงคลแถบเสียง 2

แถบเสียง 5
แถบเสียง 2
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4

ชมรมลูกพ่อขุน แถบเสียง 5
แถบเสียง 8
แถบเสียง 2
แถบเสียง 2
แถบเสียง 5

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 3
แถบเสียง 5

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 6
แถบเสียง 7

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 3
แถบเสียง 7
แถบเสียง 5
แถบเสียง 5

ชมรมลูกพ่อขุน แถบเสียง 6
แถบเสียง 5

ชมรมลูกพ่อขุน แถบเสียง 7
แถบเสียง 4

ชมรมลูกพ่อขุน แถบเสียง 6
แถบเสียง 3
แถบเสียง 9
แถบเสียง 7
แถบเสียง 5
แถบเสียง 9
แถบเสียง 11
แถบเสียง 4
แถบเสียง 6
แถบเสียง 4
แถบเสียง 6
แถบเสียง 4
แถบเสียง 3
แถบเสียง 5

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์อาภรณ์ แถบเสียง 3
แถบเสียง 3

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 2
แถบเสียง 4
แถบเสียง 3
แถบเสียง 6
แถบเสียง 9

สร้างเนืำอสร้างตัว(เขาสร้างกันอย่างไร)

สรุป AC 101 หลักการบัญชี 1
สรุป AN 113 มานุษยวิทยาเบืำองต้น
สรุป AN 353 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี
สรุป AR 103 ศิลปวิจักษณ์
สรุป BI 103 ชีววิทยาเบืำองต้น
สรุปEC103 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
สรุป EC111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1 รศ. อลัมภินพงศ์ ฉัตราคม
สรุป EC111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1 รศ.กาญจนา สงวนวงศ์วาน
สรุป EN 101 ภาษาอังกฤษมูลฐาน 1
สรุป EN 101 อังกฤษมูลฐาน1
สรุป GE 253 ภูมิศาสตร์ไทย
สรุป GM 103 ความรู้เบืำองต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 
สรุป HI 101 อารยธรรมตะวันตก
สรุป HI 101 อารยธรรมตะวันตก
สรุป HI 101 อารยธรรมตะวันตก
สรุป HI 102 อารยธรรมตะวันตก
สรุป HI 102 อารยธรรมะวันออก
สรุป HI 103 อารยธรรมโลก
สรุป HI 121 
สรุป HI 183 
สรุป IS 903
สรุป IT 105 คอมพิวเตอร์เบืำองต้น
สรุป LI 210 ภาษาศาสตร์เบืำองต้น
สรุป LW 103 ประวัติศาสตร์กฎหมายและระบบกฎหมายหลัก
สรุป LW 104 ความรู้เบืำองต้น เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
สรุป LW 104 ความรู้เบืำองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
สรุป LW 202 กฏหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
สรุป LW 206 กฏหมายอาญา 1
สรุป LW 312 กฏหมายปกครอง
สรุป MC 110 การสื่อสารเบืำองต้น
สรุป MC 110 การสื่อสารมวลชนเบืำองต้น
สรุป MC 110 การสื่อสารมวลชนเบืำองต้น
สรุป MC 111 ทฤษฎีการสื่อสาร
สรุป MC 113 การใช้ภาษาในการโฆษณา
สรุป MC 113 สื่อสารมวลชนเ เพื่อการโฆษณา
สรุป MC 122
สรุป MC 122
สรุป MC 140 การกระจายเสียงเบืำองต้น
สรุป MC 231 การพูดในชีวิตประจำาวัน
สรุป MC 231 การพูดในชีวิตประจำาวัน
สรุป MC 311 การประชาสัมพันธ์เบืำองต้น
สรุป MC 312 สื่อสารมวลชนกับสังคม กลุ่มสร้างสรรค์ น.ศ. รามคำาแหง
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4
แถบเสียง 3

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 3
แถบเสียง 5
แถบเสียง 4
แถบเสียง 3

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 4
แถบเสียง 9
แถบเสียง 6
แถบเสียง 6
แถบเสียง 5
แถบเสียง 7

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 3
แถบเสียง 2
แถบเสียง 4
แถบเสียง 3

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 4
แถบเสียง 6

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 3
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4
แถบเสียง 5
แถบเสียง 6

เบญมาศ จีนาพันธ์ แถบเสียง 4
แถบเสียง 5
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4
แถบเสียง 5
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4
แถบเสียง 6
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4
แถบเสียง 5
แถบเสียง 5
แถบเสียง 6

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 7
แถบเสียง 6
แถบเสียง 7
แถบเสียง 7
แถบเสียง 5
แถบเสียง 9

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 5
แถบเสียง 9
แถบเสียง 4

สรุป MC 313 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
สรุป MC 313 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
สรุป MC314 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ อ. ศิรินทร์ ปานศรี
สรุป MC 315 หลักการสื่อสารประสิทธิผล
สรุป MC 330 
สรุป MC 410 มนุษย์สัมพันธ์
สรุป MC 420 การเขียนข่าว
สรุป MU103 ดนตรีวิจักษณ์
สรุป PA 200 การบริหารรัฐกิจเบืำองต้น
สรุป PA 210 องค์กรและการบริหารในภาครัฐ
สรุป PA 210 องค์กรและบริหารในภาครัฐ
สรุป PA 210 องค์การและการบริหารงานของรัฐ
สรุป PA 210 องค์การและการบริหารงานของรัฐ
สรุป PA 210 องค์การและการบริหารในภาครัฐ
สรุป PA 211 ทฤษฎีองค์การ
สรุป PA 240 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
สรุป PA 280 การวางนโยบายและแผน
สรุป PA 290 ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 2
สรุป PA 310 (PS 332) พฤติกรรมองค์การ
สรุป PA 330 การบริหารชุมชนเมือง
สรุป PC 103จิตวิทยาทั่วไป ม.รามคำาแหง
สรุป PS 103 รัฐศาสตร์ทั่วไป
สรุป PS 103รัฐศาสตร์ทั่วไป ม.รามคำาแหง
สรุป PS 103 รัฐศาสตร์ทั่วไป
สรุป PS 120 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สรุป PS 120 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สรุป PS 120 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สรุป PS 190 ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 1
สรุป PS 215 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์
สรุป PS 290 ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 2
สรุป PS 293 ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก
สรุป PS 306 การบริหารนครหลวง
สรุป PS 315 กระบวนการนิติบัญญัติ
สรุป PS 330 การเมืองในสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส
สรุป PS 335 การเมืองในประเทศคอมมิวนิสต์
สรุป PY 101
สรุป PY 103 ปรัชญาเบืำองต้น
สรุป PY 105 ตรรถวิทยาเบืำองต้น
สรุป RU 100 (ความรู้คู่คุณธรรม)
สรุป SC 103 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สรุป SO 103 สังคมวิทยา  มานุษยาเบืำองต้น
สรุป SO 103 สังคมวิทยา มานุษวิทยาเบืำองต้น
สรุป SO 103 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
สรุป SO 103 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเบืำองต้น
สรุป Th 102 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
สรุป TH 103
สรุป TH 103 การเตรียมการพูดและการขียน
สรุป Th 103 การเตรียมเพื่อการพูดการเขียน
สรุปการบริหารการพัฒนา (PA323)
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ แถบเสียง 4
นิติศาสตร์ แถบเสียง 5

แถบเสียง 3
สรุปคำาบรรยายวิชากฏหมายเอกชน ประกาศิต สุวรรณสุภา แถบเสียง 5
สรุปงานระดมมนุษยธรรม ระวี ภาวิไล แถบเสียง 2

แถบเสียง 5
แถบเสียง 3
แถบเสียง 13

สรุปวิเคราะห์การเมืองเปรียบเทียบ แถบเสียง 7
สรุปสาระสำาคัญ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถบเสียง 2

แถบเสียง 5
แถบเสียง 5

สรุปหลักภาษาอังกฤษชัำนประถม แถบเสียง 2
แถบเสียง 2

สวดมนต์แปล บทสวดมนต์ทำาวัตรเช้า – เย็น แถบเสียง 1
สวนกูสเบอร์รี่ แถบเสียง 3
สวนผักของเรา ส่วรส่งเสริมการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการแถบเสียง 2
สวนผีเสืำอ ประภัสสร  เสวิกุล แถบเสียง 3

พุทธทาสภิกขุ แถบเสียง 21
พุทธทาส ภิกขุ แถบเสียง 40

สวนสัตว์ สุวรรณี  สุคนธา แถบเสียง 5
สวนหลวงทิพย์กวี แถบเสียง 2
สวรรค์มีตก เกียรติวรรณ อมาตยกุล แถบเสียง 2
สวัสดี  ฒ ผู้เฒ่า มนัส  จรรยา แถบเสียง 6
สองข้างทางรถไฟ แถบเสียง 13
สองดวงจันทร์ ซารอน ครีซ แถบเสียง 7
สองทศวรรษในดงขมิำน ไต้ ตามทาง แถบเสียง 9
สองนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ โกวเล้ง แถบเสียง 10
สองแม่ เหลืองฝ้ายคำา แถบเสียง 3
สอนด้วยศพ แถบเสียง 4
สอนเมียให้รวย สุวรรณ วลัยเสถียร แถบเสียง 3
สอนลูกให้บินขึำนฟ้า อัลวิน เอช ไพรซ์ แปลโดยปาจรีย์ นุพงษ์ แถบเสียง 2
สอนลูกให้รวย จี คิงสลีย์ วอร์ด สมิทธจ์ิตตานุภาพ แถบเสียง 5
สอยดาวมาร้อยป่า แถบเสียง
สะกดรอยชู้ มานะ สุมทอง แถบเสียง 6
สะเทือนขวัญบีนลือโลก จอห์น แมกกลิน แถบเสียง 3

รจนา แถบเสียง 7
สักวันหนึ่งดอกไม้จะบาน รุ่งมณี เมฆโสภณ แถบเสียง 9
สังข์ทอง รักษ์ศักดิ์ แถบเสียง 1

แถบเสียง 24
พิเชษฐ ทาสิกาพานิชกุล แถบเสียง 10

แถบเสียง 14
สังคมศึกษา โลกของเรา แถบเสียง 2

การศึกษานอกโรงเรียน แถบเสียง 7
แถบเสียง 5
แถบเสียง 11
แถบเสียง 13

สังคีตนิยมเบืำองต้นว่าด้วยเพลงคลาสสิค สมโภช รอดบุญ แถบเสียง 6
สังฆรัตน บุคลธร ปะโนรัมย์ แถบเสียง 2

สรุปข้อสอบ AR 103 ศิลปวิจักรณ์
สรุปคำาบรรยาย LW 102 หลักกฏหมายเอกชน
สรุปคำาบรรยาย LW 201

สรุปฉบับพิเศษ PC 103 จิตวิทยาทั่วไป
สรุปและเฉลย AN 353 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลีใต้วันนีำ
สรุปและเฉลย HI 103 อารยธรรมโลก

สรุป หนังสือพิมพ์เบืำองต้น MC 220
สรุป หลักกฎหมายเอกชน LW 102

ส.ล.น.อ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษาเรื่องปูเล่นอะไร

ซินเทีย ไลแลนด์ ฤดูร้อน (แปล) 

สวนโมกขพลาราม ชุด 2
สวนโมกขพลาราม-โอวาทสำาหรับคนเจ็บไข้

พ.ญ.พรทิพย์ โรจนสุนันท์

สะใภ้เจ้า เล่ม 2

สังคม 2 ม.ปลาย
สังคมศึกษาฉบับรวม 4 5 6 เล่ม 2 วิชาเลือก
สังคมศึกษาแนวใหม่ม.5

สังคมศึกษา ส.102 ม.1
สังคม ส.019 ม.1 พระพุทธศาสนา
สังคม ส.026ระดับ ม.ต้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
สังคม ส.503
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สังฆรัตนะ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว แถบเสียง 3
สัจสารจากสวนโมกข์ พุทธทาสภิกขุ แถบเสียง 2
สัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผ่นดิน วิมลพรรณ ปิตรธวัชชัย แถบเสียง 1

ส่วนวิชาการองค์การสวนสัตว์ แถบเสียง 1
สัตว์เลีำยงลูกด้วยนม จำานงค์ พรายยิำมแข แถบเสียง 3
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม สุทัศศา อ่อนค้อม แถบเสียง 31
สันติบาล วสิษฐ เดชกุญชร แถบเสียง 11
สันติ ประชาธรรม ป๋วย อึำงภากรณ์ แถบเสียง 3
สัมนาการ รี เอ้นจิเนียริ่ง ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล แถบเสียง 5

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย แถบเสียง 13
นันทพร บรรลือสินธุ์ แถบเสียง 5
กองการศึกษาพิเศษกรมสามัญ แถบเสียง 1

สัมมนา แถบเสียง 6
สัมมนานวดแผนโบราณ แถบเสียง
สาธิตและแซววาที “ภาษาไทยเข้าใจง่ายที่สุด” แถบเสียง 2
สาธุ ช่วยลูกช้าง แถบเสียง
สานความคิด แถบเสียง 4
สานฝันคนพิการ ทองเธียร หงลดารมภ์ แถบเสียง 3
สานใยแห่งความรัก อุดม วิเศษสาธร แถบเสียง 6
สาบคฤหาสน์ โสดี  พรรณราย แถบเสียง 8
สามก๊ก เจ้าพระยาพระคลังหน แถบเสียง 143
สามก๊กฉบับคนเดินดินตอนชำาแหละกึ๋นเล่าปี่ เล่า ชวนหัว แถบเสียง 7

ยาขอบ แถบเสียง 5
ยาขอบ แถบเสียง 7
ยาขอบ แถบเสียง 8

สามกรุง ยุพร แสงทักษิณ แถบเสียง 9
แถบเสียง 9

สามดรุณ กาญจนา  นาคนันท์ แถบเสียง 4
สามใบไม่เถา อาริตา แถบเสียง 17
สามเหลี่ยมสามคม อมราวดี เนื่องน้อย แถบเสียง 6
สายนำำา ภูเขา เงาอดีต ธีรภาพ โลหิตกุล แถบเสียง 5
สายใยฝัน อ้อม ประนอม แถบเสียง 5
สายรักสิบสองปันนา ภราดร ศักดา แถบเสียง 12
สายรุ้ง ทมยันตี แถบเสียง 13

วิลาส มณีวัตร แถบเสียง 5
สายลับรุ่นจิ๋ว คลิฟฟอร์ด บีฮิลส์ แถบเสียง 4
สายสิญจ์ดำา คณะเกศทิพย์ แถบเสียง 1

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล แถบเสียง 8
สารคดีจังหวัดเชียงใหม่ ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา แถบเสียง 13
สารคดีประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต กรเพชร เพชรรุ่ง สมบัติ กิ่งกาญจนวงศแ์ถบเสียง 8
สารคดีประวัติพระอาจารย์ มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ มั่น ภูริทัตโต แถบเสียง 2

แถบเสียง 4
ปัญญา  นันทภิกขุ แถบเสียง

สารพัดเพีำยน มนันยา แถบเสียง 5
สารพันปริศนาโลก แถบเสียง 3
สารพันปัญญา ธัมฺมวฑฺโฒ ภิกขุ แถบเสียง 2
สาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหมวดศิลปะ แถบเสียง 8

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ แถบเสียง 3
สาระความรู้ทางวิทยุกระจายเสียงประเทศไทย แถบเสียง 3

สัตว์ป่าสงวน 15 ชนิดของไทย

สัมนาประจำาปีและแผนแม่บท 23,24 ธ.ค.38
สัมพันธภาพของประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสยาม พ
สัมภาษณ์ นศ. ตาบอด ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย

บ.สันติสุข

สามก๊ก ฉบับวนิพก : กวนอูเทพเจ้าแห่งความสัตย์ซื่อ
สามก๊กฉบับวนิพก: ผู้ถมนำำาลายรดฟ้า
สามก๊ก ฉบับวนิพก (จิวยี่ผู้ถมนำำาลายรดฟ้า)

สามเกลอ พล นิกร กิมหงวน (ชุด 2) ป.อินทรปาลิต

สายลม-แสงแดด

สารคดีคัดสรร พ.ศ. 2535-2540

สารคดีหลายเรื่อง (ชุด 2)
สารคดีหลายเรื่องชุด 1

สาระความรู้เชิงแนะแนวสำาหรับเด็กตาบอด (ประถม
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สาระความรู้เรื่องความปลอดภัย ศาสตราจารย์นายแพทย์ อธิการ บรรยายโดย อภิชัย มัทวพันธุ์แถบเสียง 1
สาระน่ารู้เรื่อง อาหารการกิน เพื่อสุขภาพที่ดี วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์ พรพรรณ มะลิวัลย์ แถบเสียง 4
สาระสำาคัญกองทุนเพื่อการลงทุนสำาหรับ อากาธา คริสตีำ แถบเสียง 4
สาระสำาคัญของบริหารรัฐกิจใหม่ แถบเสียง 5

แถบเสียง 2
สาวสองพันปี ครูเลี่ยม แถบเสียง 9
สาวสองวิญญาณ เปลว ปัทมา แถบเสียง 6
สำานวนไทยใช้ให้เป็น ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร แถบเสียง 3

แถบเสียง 2
วี เพชรอุไร แถบเสียง 4

แถบเสียง 4
สำาเภาทอง ประภัสสร เสวิกุล แถบเสียง 12
สำาเภาล่ม ไม้ เมืองเดิม แถบเสียง 6
สิงค์โปรเมืองเนรมิต บุญเสริม ฤทธาภิรมย์ แถบเสียง 6
สิ่งที่ควรรู้เรื่องรอบตัว นุชรา แถบเสียง 1
สิ่งที่ชีวิตที่ต้องการ ศรีบูรพา แถบเสียง 7
สิทธิมนุษยชนกับสังคมไทย สมชาย หอมละออ แถบเสียง 2
สิำนสวาท โรสลาเลน แถบเสียง 16

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แถบเสียง 9
สี่ดรุณี หลุยส์ซ่า เมย์ อันคอต แถบเสียง 10
สี่ปีแรกและตามทางสู่เหย้า ลอร่า อิงกัลส์ ไวล์เดอร์ แถบเสียง 6
สี่แผ่นดิน คึกฤทธิ์  ปราโมทย์ แถบเสียง 39
สี่ยอดหญิงงาม ผู้พลิกประวัติศาสตร์จีน ถาวรสิกขโกศล แถบเสียง 6

แถบเสียง 3
แถบเสียง 2
แถบเสียง 2

สีสันวรรณคดี กุสุมา รักษ์มณี แถบเสียง 2
สืบคลาสสิค แถบเสียง 3
สืบจากศพ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์สุวรรณี สีขาว แถบเสียง 4
สืบลับรหัสรัก กิ่งฉัตร แถบเสียง 18
สืบศพสาบสูญ วรรธนา วงษ์ฉัตร แถบเสียง 13
สืบสานวัฒนธรรมไทยบนรากฐานการศึกษา พระธรรมปิฏก แถบเสียง 2
สืบสานวัฒนธรรมไทยบนรากฐานการศึกษา มีนา ธรรมชัยพิเนตรแถบเสียง 2
สื่อความหมายให้ตรงกับใจ สมจิตร  เอี่อมศุภมิตร แถบเสียง 7
สื่อมวลชนในยุคปฎิรูป อุบลรัตน์ ศิริยุวภักดิ์ แถบเสียง 6
สื่อสารมวลชนทฤษฏีและแนวทางการศึกษา กาณจนา แก้วภาพ แถบเสียง 12
สุขก็เป็นสุข ชัยยะสาโรภิกขุ แถบเสียง 1
สุขใจในนาคร ไพศาล นิศาโล แถบเสียง 3

เกษมสุข  ภมรสถิตย์ แถบเสียง 1
แถบเสียง 3

สุขสันต์วันธรรมดา เพลงดาบแม่นำำาร้อยสาย แถบเสียง 2
สุขสาระ พลัง สุขภาพ พรหม ปัญพงศ์ แถบเสียง 5
สุดของฟ้าปารีส โกวิท ตัำงตรงจิตร แถบเสียง 18

แถบเสียง
สุดขอบเอกภพ ธรรมดา แถบเสียง 2
สุดหัวใจ ทมยันตี แถบเสียง 9
สุดหัวใจที่ปรายรุ้ง แถบเสียง 20
สุธีเสมอ ประภาศ ชลศรานนท์ แถบเสียง 2

ดำารงค์  เฉลิมวงค์ แถบเสียง 7

สาระสำาคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฏหมาย พ.ศ. 2542                                                                                                               

สำานวนไทยประเภทต่างๆ ภาษิต , คำาพังเพย
สำานวนไทย เล่ม 1
สำานวนไทยเล่ม2

สิริราชย์สมบัติ ครบรอบ 50 ปี

สีสันวรรณกรรม “ประถม 2037 ”
สีสันวรรณกรรม (ประถม)
สีสันวรรณกรรม (มัธยม)

พระรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต

สุข...ด้วยดวงใจ
สุขศึกษาสอนใจวัยรุ่น (มัธยม)

สุดขอบสายรุ้ง (ตอน 2)

ว.วินิจฉัยกุล

สุนทรภู่แนวใหม่ 200 ปี
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สุนทรียภาพในภาษาไทย ดวงมนต์ จิตร์จำานง แถบเสียง 5
สุภาพบุรุษหมาท่องโลก วิลเลียม สตีท แถบเสียง 4
สุภาษิตพระร่วงวและสุภาษิตอิศรญาณ ศรีสุข ศรีงาม แถบเสียง 1
สุภาษิตสุนทรภู่ ผดุงวรรณกรรม แถบเสียง 5
สุภาษิตสุนทรภู่และสุภาษิตอิศรญาณ แถบเสียง 4
สุริยุปราคา ละเอียด  ศิลาน้อย แถบเสียง 3
สุริโยทัย ศิริอร จิถุณารักษ์ แถบเสียง 2
สุริโยทัย คึกเดช กันตามระ ณัฐกานต์ มนต์ศิริเรืองเดชแถบเสียง 5

แถบเสียง 6
สุสานแห่งความรัก แถบเสียง
สู่กลไกสมองอัจฉริยะบุรุษ แถบเสียง 4
สู่การเป็นอัจฉริยะด้วยเทคนิคการอ่าน แถบเสียง 2
สู้ชีวิต แถบเสียง 5
สู้ชีวิต หลง แปลโดยกานดา แถบเสียง 3

แถบเสียง 7
สู้ชีวิตพิชิตสุข แถบเสียง 1

อังวรา แถบเสียง 2
แถบเสียง 3

สูตรสำาเร็จการเป็นวิทยาการ สายสอางค์ แกล้วเกษตราภรณ์ แถบเสียง 4
สู่ตำาแหน่งหัวหน้างานด้วยความอุ่นใจ แถบเสียง
สู้เพื่อไซโลห์ เรย์โนลส์ เนย์เลอร์ แถบเสียง 4
สู้เพื่อศพ แถบเสียง 5

สุเรษฐ บัวชาติ แถบเสียง 19
สู่สวรรค์ อาเธอร์ ซีคล้าก แถบเสียง 9
เส้นทางเดินรถโดยสารประจำาทางในกรุงเทพฯ องค์การขนส่งมวลชน แถบเสียง 3
เส้นทางเดินรถประจำาทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ แถบเสียง 3
เส้นทางสายกำายาน บาร์ บาร์ร่า คาร์แลนด์ แถบเสียง 5
เส้นทางสายฝัน ทองแถม นวลจำานง แถบเสียง 4

แถบเสียง 3
เส้นทางสู่ความมั่นใจในตัวเอง พิศ  มกรพันธ์ แถบเสียง 3
เส้นทางแห่งชัยชนะ แถบเสียง 2
เสน่ห์ผ้าขีำริำว ปิยโสภณ แถบเสียง 2
เสน่ห์ไม้ไทย เสาวลักษณ์ สุขสมัย แถบเสียง 5
เสน่ห์แรง แถบเสียง 5
เสน่ห์แห่งเรือนกาย ศักดิ์ บวร แถบเสียง 3
เสน่หาหลวงพระบาง แถบเสียง 8
เสเพลบอยช่าวไร่ รงค์ วงศ์สวรรค์ แถบเสียง 3
เสราดารัล กิ่งฉัตร แถบเสียง 11
เสรีภาพเจ้ากรรม แถบเสียง 6
เส้าทางนักประพันธ์ เสกธรรค์ ประเสริฐกุล แถบเสียง 5
เสียงกระซิบในสายลม แถบเสียง 5
เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา แถบเสียง 2
เสียงธรรม แถบเสียง 2
เสียงนกจากพราก กฤษณา  อโศกสิน แถบเสียง 11
เสียงปลง แถบเสียง 2
เสียงปลุก แถบเสียง 2
เสียงแห่งมัชฌิมยาม แถบเสียง 3
เสือข้าม ไม้เมืองเดิม แถบเสียง 3
เสืำอคลุม โกกอล  นิโคไล แถบเสียง 2

สุวรรณภูม-ิเกมพระราชา

เจมส์ อัลดริดจ์ : สาลินี คำาฉันท์ (แปล)

สู้ชีวิต...เคราะห์สร้างโอกาส ผศ. วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

สูตรเด็ด นำำาพริก 100 ชนิด
สูตรสร้างสุข, นอนให้หลับ, สร้างฝันสู่ความสุข

พ.ญ. พรทิพย์ โรจนสุนันท์
สู่ศตวรรษที่ 21

เส้นทางสู่ความเป็นอัจฉริยะ 5 ประเภท

เทศภักดิ์ นิยมเหตุ แปลจาก A.F

ส.ไปเมือง
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
แสงเงิน  แสงทองของชีวิต จันทิรา  งามสภาพร แถบเสียง 2
แสงทองแห่งชีวิต อ้อม  ประนอม แถบเสียง 2
แสงสว่างในโลกมืด นฤมล ไชยจันทร์ แถบเสียง 6
แสงส่องใจ พระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแถบเสียง 1
แสงสัจธรรม บรรเจิด สังข์สวน แถบเสียง 2
โสดสโมสร แถบเสียง 10
โสนน้อย แม้นมาส ชวลิต แถบเสียง 2
โสมส่องแสง โรสราเรน แถบเสียง 10
ไสยศาสตร์ครองเมือง สถาบันวิถีทรรศน์ แถบเสียง 11
ไสยศาสตร์พุทธศาสตร์ขันทีที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาสภิกขุ แถบเสียง 3
หญ้าหนวดแมว โครงการสมุนไพร แถบเสียง 1
หญิงยุคใหม่กับการทำางาน แถบเสียง 1
หญิงสาวแห่งสายนำำาไม่ไหลกลับ ชีวีชีวา แถบเสียง 2
หนทางสู่ความเป็นเศรษฐี แถบเสียง
หนทางสู่ดวงดาว พรพจน์ พจนามาตร์ ก้องภพ ชีวะปรีชา แถบเสียง 6
หนังสือคือจักรวาล แถบเสียง 3
หนังสือชุดนิทาน เอเซีย นิทานจีน แถบเสียง 4
หนังสือโป๊ อุดม แต้พานิช แถบเสียง 2

แถบเสียง 18
หนังสือเล่มนีำขีำเกียจตัำงชื่อ โอ๊ด แถบเสียง 2
หนังสือสามก๊กดีอย่างไร มงคลชัย เหมมะลิ แถบเสียง 6

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย แถบเสียง 6
หน้าต่างบานแรก กฤษณา อโศกสิน แถบเสียง 3
หน้าต่างสีชมพู ประตูสีฟ้า ชมัยพร แสงกระจ่าง แถบเสียง 6
หน้าที่ของคน พุทธทาส ภิกขุ แถบเสียง 4
หนิ่งงุ้นโน่ ปิลาร์ มาเตโอส แถบเสียง 2
หนีไฟนรก นาวิโกะ ชิโมมุระ แถบเสียง 4
หนีสุดชีวิต lee jodan แถบเสียง 7
หนึ่งได้แรงใจ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ แถบเสียง 2
หนึ่งในร้อย เนตรอัมพร กฤษณาปาณี แถบเสียง 2
หนุ่มจันทราภาพและตำานาน ชีวิตของกฤษณะมูรติ อาสิตา จันมาล แถบเสียง 3
หนุ่มชาวนา แถบเสียง 5
หนุ่มชาวนา นิมิตร ภูถาวร แถบเสียง 3
หนุ่มเอยคิดบ้างไหม แถบเสียง
หนูน้อยจอมทรนง แถบเสียง 10
หนูน้อยเซราฟิล แถบเสียง
หนูปอนกับก้อนเมฆ แถบเสียง 4
หนูแพงที่รัก กาญจนา  นาคคะนันท์ แถบเสียง 4

โอวเกอร์  เลยลัสล์ แซนเบอร์กศีรินทร์ แถบเสียง 2
หนูหนอนหนังสือ แถบเสียง 2

แถบเสียง 14
แถบเสียง 6
แถบเสียง 4

หมอกแดด จิรภัทร อังศุมาลี แถบเสียง 3
หมอบ้านนาเฮ ธาดา เกิดมงคล แถบเสียง 3
หมอปากหมา พินิจ ลิำมสุคนธ์ แถบเสียง 4

แถบเสียง 2
หมากับแมว สุทธิ  โสภา แถบเสียง 5
หมากับแมว แถบเสียง 4

ว.วินิจฉัยกุล

ส.พุ่ม สุวรรณ

หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ม.5

หนังสืออนุสรณ์ มิส เยเนวีป คอลฟิลด์ ครบ 25 ปี แห่งการถึงแก่อนิจกรรม

Sans Famile สินิทธา พินิจภูวดล แปล
เนอรัล , แอนเดีย พูนสุข ต้นพงศ์

หนูลีน่าเองค่ะ 2 ม้วน ( Here’s lina )
ดิค เคมสมิท  สาธิตา (แปล)

หมวดคณิตศาสตร์ (บังคับ) ม.ปลาย
หมวดวิชาชีพ (วิชาบังคับ)
หมวดวิชา ภาษาไทย ชุดพืำนฐานภาษา ป.1

หมอปากหมา เล่ม 3 นพ. พินิจ ลิำมสุคนธ์

ชีลา  เบริำนฟอร์ด / สุทธิ  โสภา
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หมาข้างทาง นิศารัตน์ แถบเสียง 2
หมาป่าหน้าแตก แคท เธอรีน สโตร์ แถบเสียง 3

แถบเสียง 3
หมาสัตว์แสนรัก จำาเนียร เหมะรัต แถบเสียง 7
หมาเหลือง แถบเสียง 4
หมิงกูเหนี่ยง แถบเสียง 2
หมื่นเขีำยวคม แถบเสียง 5
หมื่นถ้อนร้อยพันไมล์ แถบเสียง
หยดนำำา มีชัย ฤชุพันธ์ แถบเสียง 2
หยาดเหงื่อเพื่อลูกค้า ควินน์ เฟียร์กัล แถบเสียง 5
หลงเหยื่อติดเบ็ด บัวใต้นำำา แถบเสียง 2
หลวงปู่เทสก์  เทสรังสี แถบเสียง 1
หลวงปู่ฝากไว้ แถบเสียง 2
หลวงพระบาง วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ แถบเสียง 7
หลวงพระบางหัวใจล้านช้าง ธีรภาพ โลหิตจาง จิระนันท์ พิตปรีชา แถบเสียง 7
หลวงพ่อชา คุยกับลูกหลาน ชัยยะ สาโร ภิกขุ นฤทธิ์ สีขาว แถบเสียง 3
หลวงพ่อพุทธ แถบเสียง 3
หลักกฏหมายมหาชน แถบเสียง 10
หลักกฏหมายเอกชน พรชัย สุนทรพันธ์ แถบเสียง 14
หลักการเจรจา แถบเสียง 2
หลักการทำาสมาธิ สมถะภาวนา แถบเสียง 5
หลักการปฏิบัติตนจะให้บริสุทธิ์ แถบเสียง 1
หลักการพืำนฐานสำาหรับบริษัทข้ามชาติ การวางแผนภาษีเงินได้ระหว่างประเทศพนิต ธีรภาพวงศ์ แถบเสียง 8

ชญานินทร์ แถบเสียง 3
หลักการวางแผนโครงการ แถบเสียง 2

แถบเสียง 11
หลักการอ่านหนังสือของห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ แถบเสียง 1
หลักธรรมสำาหรับนักศึกษา ท่านพุทธทาสภิกขุ แถบเสียง 4
หลักและวิธีการเล่นกีฬาปิงปอง แถบเสียง 5
หลักวิธีการพูด แถบเสียง 2

แถบเสียง 2
หลักสูตรการบริหารกรมบังคับคดี แถบเสียง 3

แถบเสียง 55
หลักสูตรการบริหารพัฒนาองค์กรเอกชน แถบเสียง 6
หลังเที่ยงคืน จำาลอง  ผึ่งชลจิตร แถบเสียง 4
หลังไมค์มีไออุ่น นภาพร ไตรวิทย์อารีกุลมีนา ธมไชยพิเนตร แถบเสียง 2
หลั่งเลือดที่นานกิง แถบเสียง 4
หลากชีวิต อินเดียน่า แถบเสียง
หลากบทชีวิตท่านผู้หญิง พูนศุข พนมยงค์ นุรต แถบเสียง 5
หลายชีวิต แถบเสียง 7
หลายรักของโดบีำ แม๊กซ์ ชูแมน แถบเสียง 10
หลุยส์เบรลล์ แถบเสียง 2
ห้วงมหรรณพ มรว คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ แถบเสียง 4
ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้ เสกสรรค์ ประเสริฐกุลศิริกุล จันทร์อำานวยสุขแถบเสียง 2

หลวงวิจิตรวาทการ แถบเสียง 13
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ แถบเสียง 13

หวัดดีฮะ หนูอยู่นี่ วิลลี่ ไบรนโฮลส์ท แปล วัชระพันธ์  จันทรขจรแถบเสียง 3
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม แถบเสียง 1

ห้องนีำฉันรัก อ้อยควั่น แถบเสียง 3

หมายเหตุฆาตกรรม ตอน 2

แปลโดย ดร. สอางค์  มะลิกุล

หลักการพูด 5 นักปราชญ์ไทย
ผศ.ดร.วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์

หลักการสอน(General Methods of Teaching) ผศ.สุบิน บุญชูวงศ์

หลักสุขภาพไทย 12 ประการ ชมรมร้อยปี-ชีวีเป็นสุข

หลักสูตรการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ 300 ช.ม. 1-55ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  ม.จุฬาลงกรณ์

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมทย์

ห้วงรัก-เหวลึก
ห้วงรัก-เหวลึก เล่ม 2

ห้องครูวิไลตึกใหม่ชัำน 2
Betsy  Byars (เบทซีำ  บีอาร์
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หอบช้างหนีสุดแผ่นดิน จิลเลียน ครอส วันทนา ศรีทับทิม แถบเสียง 8
หอมกลิ่นป่า วัธนา บุญยัง แถบเสียง 5
หอมดอกประดวน แถบเสียง 3
หักดิบ ธิติ แขมณี แถบเสียง 6
หักหลังผู้ชาย กิ๊กกะจิ๊บ แถบเสียง 5
หักเหลี่ยมโจร แอดลีย์ เชด แถบเสียง 6
หัดพลัดพราก มูลนิธิธรรมสันติอโศก แถบเสียง 1
หัวใจการบริหาร แถบเสียง 2
หัวใจเดินก้าว ต้นกล้า นัยนา แถบเสียง 2
หัวใจที่ต่อเนื่อง เกษมสุข  ภมรสถิตย์ แถบเสียง 2
หัวใจที่ใฝ่หา ชูวงศ์ ฉายะจินดา แถบเสียง 2
หัวใจผู้นำา เคน บลองชาร์ด แถบเสียง 2
หัวใจไวยากรณ์ อังกฤษ อุดม วโรตม์สิกขดิตด์ แถบเสียง 4
หัวอกตลกหญิง กนกวรรณ บุรานนท์ แถบเสียง 3
หัวอกปลัดกระทรวง วิญญู อังคณารักษ์ แถบเสียง 23
ห้ามไม่ได้ มูลนิธิธรรมสันติอโศก แถบเสียง 1
หิ่งห้อย แถบเสียง 2
หิมพานต์นิรมิต ศิริกานต์ แถบเสียง 12
หิมะแสงแดง โสภาค สุวรรณ แถบเสียง 17
หิมาลายัน ประภัสสร เสวิกุล แถบเสียง 17
หุบเขากินคน มาลาคำาจันทร์ แถบเสียง 9
เห็ดหลินจือในการรักษาโรค แถบเสียง 3
เหตุเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์ วิศิษฐ์ เดชกุญชร แถบเสียง 3
เหตุเกิดในครอบครัว สีฟ้า แถบเสียง 6

เมตตานนโท ภิกขุ แถบเสียง 12
แถบเสียง

เหตุมหัศจรรย์ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม วิทยา  ประทุมวรารักษ์ แถบเสียง 3
เหนือพืำนพสุธา โบตั๋น แถบเสียง 7
เหมาโหลถูกกว่า เนื่องน้อย ศรัทธา แถบเสียง 15
เหมืองทองแดง อาจินต์  ปัญจพรรค์ แถบเสียง 9
เหมืองแร่ฉบับสมบูรณ์ อาจินต์ ปัญจพรรค์ แถบเสียง 14

แถบเสียง 13
อาจิตน์ ปัญจพรรค แถบเสียง 14

เหมือนๆ จะแพ้ แต่ไม่แพ้ ธรรมจักร  สร้อยพิกุล แถบเสียง 7
เหยี่ยวเดือนเก้า แถบเสียง 17
เหยี่ยวทองคำา แถบเสียง 5

แถบเสียง 2
เหลือเชื่อรวมเรื่องชวนติดตามจากรายการเจาะใจ ทีมงานรายการเจาะใจ แถบเสียง 4
เหลือเพียงชื่อ ชมพูนุช เกิดเปี่ยม แถบเสียง 8
เหีำยมไม่เงียบ แถบเสียง 9
 แห่งการงานอันเบิกบาน โสรัช โพธิแก้ว แถบเสียง 4
แห่งความเข้าใจชีวิต และการศึกษาที่แท้ แถบเสียง 11
โหราจิตเวช แถบเสียง 1

แถบเสียง 6
ซงเฉีย แปลโดย อธิคม สวิสดิญาณ แถบเสียง 12

โหราศาสตร์ไทยมาตรฐานว่าด้วยเคล็ดลับการพยากรณ์ แถบเสียง 9
โหราศาสตร์อินเดีย แถบเสียง 2
ไหมแม ภาณุมาศ ภูมิถาวร แถบเสียง 2
องค์กรช่วยเหลือตนเองของคนพิการ แปลโดย พันโท ต่อพงค์ กุลครรชิต แถบเสียง 5

เหตุเกิด พ.ศ. ๑
เหตุเกิด พ.ศ. ๑ เล่ม ๒

เหมืองแร่ ฉบับสมบูรณ์ (เล่ม 1)
เหมืองแร่ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 2

โกวเล้ง (ว. ณ เมืองลุง แปล)

เหลียวหน้าแลหลังการเมืองไทย (2526)

แฮร์ริส โทมัส สุวิทย์ ขาวปลอด (แปล)

กฤษณ มูรติ , แปล-เรียบเรียงโดย โสรีช โพธิแก้ว
น.พ.เจริญ วัฒนสุชาติ

โหราปรัชญา / โหราศาสตร์ไทย ส.แสงตะวัน 
โหราศาสตร์จีน 12 นักษัตรประยุกต์
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องค์การเอกชนผู้บริโภค แถบเสียง 3
องค์หญิงกำามะลอ ฉวนยา รักษ์ธรรมิสรา แถบเสียง 12
องคุลีมาล แถบเสียง 5
องคุลีมาล โจราโสดาบัน พงษ์อนันต์ สรรพานิชธานี ศิริเจริญ แถบเสียง 4
อติตา ทมยันตี แถบเสียง 13
อธิบายเบญจศีลและเบญจธรรม แถบเสียง 3

แถบเสียง 4
อนุสติสอนหญิง แถบเสียง 1
อนุสรณ์งานฉลองเจดีย์พิพิธภัณฑ์ ท่านอาจารย์สิงห์ทอง อารียา พงศ์เพียรไพโรจน์แถบเสียง 7
อบรมจิต จิตที่สงบเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา พระราชสุทธิญาณมงคล แถบเสียง 3
อบรมธุรกิจ แฟรนไชส์ แถบเสียง 9
อบรมผู้นำาคนพิการ แถบเสียง 17
อภัยทาน พระอาจารย์เปลี่ยนปญญาปทีโป แถบเสียง 1
อมตะ วิมล ไทรนิ่มนวล พิเชษฐ อริยเมธากุลแถบเสียง 7
อมตะนิทาน กัญญลักษณ์ เลิศสิริมงคลชัย แถบเสียง 1
อมตะศาสตร์ลีำลับพิศวง บรรยง บุญญฤทธิ์ แถบเสียง 8
อเมริกันเทล สตีเฟ่น  สปิลเบิรต์ แถบเสียง 2
อเมริกาน่าชัง แถบเสียง 6
อยาก วสิษฐ์ เดชกุญชร แถบเสียง 4
อยากกลับบ้านลพบุรี แถบเสียง 1
อยากในบ้านนีำมีแต่รัก แถบเสียง 3
อยากเป็นแอร์ใจจะขาด ขจิตพรรณ จันทรสาขา แถบเสียง 3
อยากหยุดไว้ที่ปลายพู่กัน พิษณุ ศุ แถบเสียง 7
อยากให้เป็นอย่างนีำทุกวัน นิรมล เมธากุล แถบเสียง 4

แถบเสียง 3
พงศ์ ธรานนท์ แถบเสียง 4

แถบเสียง 3
แถบเสียง 2

อย่ากัดกู พระพยอม กัลยาโณ แถบเสียง 5
อย่าโกงกันจนสิำนชาติ พลตรีจำาลอง  ศรีเมือง แถบเสียง 1
อย่าท้อทางสร้างธรรม แถบเสียง 1
อย่าร้องมอใส่กระทิง แถบเสียง 3
อยู่กลางไฟ แถบเสียง 3
อยู่กับก๋ง โบตั๋น แถบเสียง 9
อยู่อย่างไทย ประยูร จรรยาวงศ์ แถบเสียง 3
อยู่อย่างรักธรรมชาติ แถบเสียง 8
อยู่อย่างสง่า แถบเสียง 7
อริยธรรม ๑๕ พรพรรณ สุจริตวนิช แถบเสียง 3
อรุณเบิกฟ้า นราวดี แถบเสียง 11
อลม่านล้านเจ็ด ประภัสสร เสวิกุล แถบเสียง 6
อเล็กซานเดอร์ มหาราช แถบเสียง 3
อเล็กซานเดอร์มหาราช และเรื่องสัำนอื่นๆ นิพนธ์ กาบสลับพล แถบเสียง 5
อวสานราชวงศ์ชิง แถบเสียง 8
อองซาน ซูจี วีรสตรีประชาธิปไตย คาน บอ ซาน วิน ฐาปะนีย์ กัลยาโณปกรณแ์ถบเสียง 4
อ๊อซ ดินแดนมหัศจรรย์ แฟรงค์ โบม แถบเสียง 6
อ้อมกอดยังกรุ่น อย่าคิดว่าคุณไม่มีใคร จิตกร บุษบา แถบเสียง 6
มนุษยธรรมคืออะไร แถบเสียง 2

ฐิติ ศิริ แถบเสียง 4
แถบเสียง 3

อนามัยส่วนบุคคลและชุมชน 1 รศ.จิตติมา โสภารัตน์

ส.ฟลอริดา 

อยากให้เรื่องนีำไม่มีโชคร้าย เล่ม 1 (ลางร้ายเริ่มปรากฏอริตา พงศ์ชรานนท์ (แปล)
อยากให้เรื่องนีำไม่มีโชคร้าย เล่ม 2 ตอน ห้องอสรพิษชวนผวา
อยากให้เรื่องนีำไม่มีเรื่องร้าย 1 ตอน ลางร้ายเริ่มปรากฏอาริตาพงศ์ ชารนนท์ (แปล)
อยากอ้วย(ความรู้เบืำองต้นเกี่ยวกับตลาดหุ้นในปประเทศไทย)

ดร. ระวี ภาวิไล
อ๊ะ โห ! ชีวิต
อักษรเบลล์ ก.ศ.น. ศูนย์เทคโน
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แถบเสียง 13

อัญมณีแห่งชีวิต แถบเสียง 8
อัตตโนประวัติพระราชนิโรธรังสี หลวงปู่เทสก์ เทสรังษอีารยา พงศ์เพ็ญไพโรจน์แถบเสียง 15
อัศจรรย์แห่งชีวิต แถบเสียง 5
อาคิระ คูโรซาวา บุญรักษ์ บุญญะเจตมาลา แถบเสียง 9
อ่างมังกร อำานาจ เย็นสบาย แถบเสียง 3
อาจาโร อาจารย์ฝั่น อาจาโร แถบเสียง 1
อาจาโรวาท พระอาจารย์ ฝื้น อาจารโรวาท แถบเสียง 1
อาจินต์ ปัญจพงค์ แน่งน้อย ปัญจพรรค์ แถบเสียง 8
อาจินต์ปัญจพรรด์สอนศิษย์เขียนเรื่องสัำน ถวิลย์  มาศจรัส แถบเสียง 2
อาชญากรเด็ก อรสุม สุทธิสาคร แถบเสียง 5
อาณาจักรบนเตียงนอน คณา คชา แถบเสียง 2
อาณาจักรภายใน พัทยา  กิติขจร แถบเสียง 10
อาณาจักรแห่งความกลัว ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ แถบเสียง 6
อาถรรพ์คำาสาป คอสมอส แถบเสียง 3
อาถรรพณ์ อียิปต์ สัมพันธ์  สำาเริง  สำาเริงสัมพันธ์ธารักษ์ แถบเสียง 7
อาถรรพ์บึงดำา จอร์ล ซองค์ แปลโดย นิรนาม แถบเสียง 3
อ่านคนจากดวงดาว ลินดา กู๊ดแมน เขียน ชลิตา จริยาธิมุตต์ แปลแถบเสียง 9
อ่านงบดุลให้เป็น ซี นอต โคต์ พาทิลสันแปลโดย กาญจนา  ชวาลการแถบเสียง 3

โรบิน แมคแนส แถบเสียง 6
แถบเสียง 9
แถบเสียง 4

อ่านเพิ่มเติมระดับมัธยมชุดพระพุทธศาสนาและจริยธรรมความรู้เรื่องชาดก แถบเสียง 3
แถบเสียง 4
แถบเสียง 6

อ่านโลกกว้าง อัญชัน แถบเสียง 9
อ่านหนังสือเล่มนีำเถอะที่รัก ไพลิน รุ่งรัตน์ แถบเสียง 4
อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร รวิภา  เอรญยิ่ง แถบเสียง 5
อ่านอย่างไรให้เสนาะ แถบเสียง 7
อ่านอังกฤษอย่างไรให้แตกฉานแนะแนวฝึกฝนเพื่อการอ่านเพลินประมวล ดิกคินสัน แถบเสียง 2
อานันทมหิดลยุวกษัตริย์พระองค์แรกในระบบประชาธิปไตย แถบเสียง 6
อานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ พระราชสุทธิญาณมงคล แถบเสียง 1
อานิสงส์ของศีลกรรมให้ผลตามลำาดับคู่มือปฏิบัติธรรม แถบเสียง
อานิสงส์จาการทำาบุญ แก้ว สุพรรณโณ แถบเสียง 2
อาเพศกำาสรวล แถบเสียง 6
อาย วิธีเอาชนะความตาย ฟิลิปส์ จี ซิม บาโค จอมสุดา ชมบุญ แถบเสียง 3
อาร์ทิมิส ฟาวส์ อีออย์ โคลเฟอร์ แถบเสียง 8

แถบเสียง 10
อารมณ์ขันหลวงพ่อคูณ วิลาศ มณีวัตร แถบเสียง 2
อารยธรรมใหม่ การเมืองในคลื่นลูกที่สาม อัลวิน และไฮดีำ แถบเสียง 6
อ่าวมรณะ แถบเสียง 2
อาหาร – ขนม เสริมพร สาการพันธ์ แถบเสียง 6
อาหารกำาหนดชะตากรรมของท่าน นัมโมกุ มิซูโน แถบเสียง 4
อาหารของดวงใจ จากคติธรรมของพุทธทาส แถบเสียง 1
อาหารดัดแปลงรสเด็ด ภานุทรรศน์ แถบเสียง 7
อาหารต้านมะเร็ง แถบเสียง 5
อาหารในระหว่างล้างพิษและอาหารแนวธรรมชาติบำาบัด แถบเสียง 3
อาหารบำารุงสุขภาพ แถบเสียง 2

วิฑิต วัณนาวิกมูล แถบเสียง 5

อังกฤษ เล่ม 2 ระดับ ม.ต้น English For Thai Adult  Learnners Coursebook Vol.2

อ่านใจชาย 10 ราศี
อ่านนอกเวลาท.401-ท.606จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยาม
อ่านเพิ่มเติมกลุ่มส.ป.ช.ระดับประถม,สุขศึกษา ระดับมัธยม

อ่านเพิ่มเติมส.ล.น.ความรู้เรื่องพระไตรปิฎกเรื่องนิทานชาดกเล่ม1-3
อ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษาธรรมจริยาเล่ม 4 ระดับ ม.ต้น

อาร์ทิมิส ฟาวส์  (มหันตภัยในอาร์กติก) ชมนารถ (แปล)

มิชิโอะ น.พ.ประพจน์ เภตรากาศ (แปล)
พญ. ลลิตา ธีระสิริ

อาหารสมุนไพรในทัศนะจีน-ตะวันตก
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อาหารสู่ชีวิตใหม่ เกียรติวรรณ อมาตยกุล แถบเสียง 1
อำานาจ ประภัสสร  เสวิกุล แถบเสียง 15
อำานาจมหัศจรรย์แห่งพลังจิตใต้สำานึก ฮาโรลด์ เวอร์แมน แถบเสียง 3
อำานาจใหม่ อัลวัน ทอฟเลอร์ แถบเสียง 17
อำาพรางอำายวน สรจักร แถบเสียง 7
อิตาลีที่รัก โกวิท ตัำงตรงจิต แถบเสียง 11
อินทรีแดง แถบเสียง 21
อินทรีปีศาจ อัคนิรุทธ์ แถบเสียง 13
อิลราชคำาฉันท์ แถบเสียง 2
อิเหนา แถบเสียง 35
อีกวันหนึ่งของสมภารปลั่ง วีร์ เพ็ชรอุไร แถบเสียง 5
อียิปต์โบราณ แถบเสียง 1
อีสบในแดนนิทาน แถบเสียง 1
อุทกภัย รัตนชัย มานะบุตร สุภาพรรณ ชมภูทิพยแ์ถบเสียง 4
อุทกภัยในดวงตา ปราดาหยุ่น แถบเสียง 4
อุทานพระพุทธวัฒนะ กิ่งแก้ว อัตถากร แถบเสียง 7
อุบัติโหด แถบเสียง 3
อุ้ยเสี่ยวป้อ แถบเสียง 70
อุษาคเนย์ อัมพร จิรัฐติกร แถบเสียง 5
เอกภพ เสกสรร ประเสริฐกุล แถบเสียง

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยแถบเสียง 36
เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำาหรับครู คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาภาษาอังกฤษแถบเสียง 21

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยแถบเสียง 20
แถบเสียง 19
แถบเสียง 4
แถบเสียง 4

เอกสารประกอบการสอน ชุด ห้อ สมุด แถบเสียง 2
แถบเสียง 3

แก้ว แถบเสียง 9
เอดส์ ไดอารี่ วินาทีชีวิต แก้ว แถบเสียง 7
เอนไซโคลนีเดีย บราว์น หนูน้อยยอดนักสืบ แถบเสียง 7
เอมิล ยอดนักสู้ เอลิส เคสเนอร์ บรรลือ ถิ่นพังงาจงจินต์ นิลกำาแหง แถบเสียง 3
เอาของกูคืนมา วิศาล  พันสาย แถบเสียง 1
เอาชนะคำาว่า “ไม่” ไม่ใช่เรื่องยาก แถบเสียง 3

แถบเสียง 1
แอตแลนติส ผจญภัยอารยนครสุดขอบโลก อำาพร มิ่งเมืองไทย แถบเสียง 3
แอนนากับพระเจ้ากรุงสยาม มากาเรต เร็ต แถบเสียง 13

แถบเสียง 5
แถบเสียง 10

โอโซนความสุข วิทยา นาควัชระ แถบเสียง 5
โอบทะเลไว้ด้วยใจรัก แถบเสียง
โอมชินริเกียว ลัทธิมหาภัย โรจนา นาเจริญ แถบเสียง

ซำาเหมา แถบเสียง 4
โอวาทสี่ของท่านเหลียวฝาน เรียบเรียงโดย เจือจันทร์  นามปากกามิสโจแถบเสียง 3
โอวาทสี่ของท่านเหลี๋ยวฝาน พัฒน์ ไตรพันธ์ แถบเสียง 2
ไอ้เขีำยวขาว แถบเสียง 8
ไอ้ค่อม มาลา  คำาจันทร์ แถบเสียง 4
ไอแซก นิวตัน แถบเสียง 2
ไอเดียทำามาหากิน ไกรฤทธิ์  บุญเกียรติ แถบเสียง 9

ส.เรืองอนันต์

พระยาศรีสุนทรโวหาร  (ผัน สาลักษณ)์
รัชกาลที่ 2

กิมย้ง  น.นพรัตน์ (แปล)

เอกสารการสอนชุดวิชา 22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

เอกสารชุดวิชา 11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่สำานักงาน
เอกสารชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม หน่วย 6-10 11-19ม.ส.ธ.
เอกสารประกอบการสอน 415,151
เอกสารประกอบการสอน MC 131 จิตวิทยาการพูดและจิตวิทยาผู้หญิง

เอช.ยอดหมูอัจฉริยะ ติ๊ด คิง สมิท สาธิต (แปล)
เอดส์ไดอารี่ เล่ม 2 (มิตรภาพความเหวังและกำาลังใจ

โดแนลด์ เจ. โซบอล

เอา...ลูกรัก...คืนมา ศ.นพ. ประเวศ วะสี

โอ้!อลิซ Anongmous โรจนาเจริญ (แปล)
โองการนรก ภาค 1 เดวิด เซลท์เซอร์ นิดา (แปล)

โอวาทเทวา 2

เจือจันทร์ วัชรพรรณ 

Michal White วารี พิมพ์เพชร (แปล)
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ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สื่อ จำำนวนผู้อ่ำน/ผลิต
ไอยคุปต์สีเลือด แถบเสียง 8
ไอรัก คืออะไร สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ แถบเสียง 3
ไอ เลิฟ ยู หนูรักแม่ ยูชิโกะ โอภาซากิ แถบเสียง 5
ฮวงจุ้ยกับบ้านในฝัน แถบเสียง 5
ฮวงจุ้ยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ สมรักษ์ สว่างโรธ แถบเสียง 8
ฮันนิบาล แถบเสียง 13
ฮาสุดขีด พงษ์ศักดิ์ ตัำงคณา แถบเสียง 3
ฮีโร่ วีบุรุษทลายฟ้า หลี่ เผิง แถบเสียง 7
เฮง “เทียม ผู้เยี่ยมวรยุทธ์” เสถียร จันทิมาธร สุวรรณี สีขาว แถบเสียง 6
เฮลมี ผีมาแล้ว แถบเสียง
แฮนด์คริสเตียนแอนเดอร์เสน คุณหญิงแม้นมาส  ชวลิต แถบเสียง 4
แฮรี่ พ็อตเตอร์ กับถ้วยอัคนี J.K.Rowling แถบเสียง 22
แฮรี่ พ็อตเตอร์ กับนักโทษแห่งอัซคาบัน เจ เค โรลลิ่ง ธัญลักษณ์ ทองโกมลแถบเสียง 13
แฮรี่ พ็อตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ เจ เค โรลลิ่ง แถบเสียง 11

แถบเสียง 4
แฮรี่ พ็อตเตอร์ห้องแห่งความลับ เจ เค โรลลิ่ง ธัญญารัตน์ ทองโกมลแถบเสียง 11
โฮจิมินทร์ เทพเจ้าของชาวเวียดนาม เสรี น้อยบัวทิพย์ แถบเสียง 4

แฮรี่ พ็อตเตอร์ เล่ม 5
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