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ช��อเร��อง

F0001 อย�าร	องมอใส�กระท�ง - ท�ณฑสถานหญ�ง กรมราชท�ณฑ� 1

F0002 เล�าเร !องเม องฝร�!ง สมเด$จพระเทพร�ตนราชส(ดา 1
F0003 ว�ส�ยท�ศน�นายก นายกท�กษ�ณ ช�นว�ตร 1
F0004 สองดวงจ�นทร� - ท�ณฑสถานหญ�ง กรมราชท�ณฑ� 1

F0005 ชาร�ล/หน/บ	าน ท�ณฑสถานหญ�ง กรมราชท�ณฑ� 1

F0006 ว�เคราะห�ฮวงจ(	ย โรงงาน มาโนช ประภาษานนท� 1
F0008 โลกสมองเส !อมในผ9	ส9งอาย( 1

F0009 - ท�ณฑสถานหญ�ง กรมราชท�ณฑ� 1

F0010 - ท�ณฑสถานหญ�ง กรมราชท�ณฑ� 1

F0011 ว�เคราะห�ฮวงจ(	ยบ	านเด/!ยว - 1
F0012 - ม9ลน�ธ�ราชส(ดา 1
F0013 ขนมล9กๆ ทองแดง - ม9ลน�ธ�ราชส(ดา 1
F0014 - ท�ณฑสถานหญ�ง กรมราชท�ณฑ� 1

F0015 ทองแดง - ห	องสม(ดคนตาบอดแห�งชาต� 1
F0016 ท�ณฑสถานหญ�ง กรมราชท�ณฑ� 1

F0017 ห	องสม(ดคนตาบอดแห�งชาต� 1

F0018 ห	องสม(ดคนตาบอดแห�งชาต�

F0019

F0020

F0021 กระทรวงศ@กษาธ�การ ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

เลข
ทะเบยน ผ��แต�ง/ผ��แปล แหล�งผล�ต/ผ��อ�าน จ�านวนแผ�น/ 

จ�านวน ช.ม.

Joan G. Robinson ก�ต�มา อมร
ท�ต

สถาบ�นเวชศาสตร�ผ9	ส9งอาย( กรม
ส(ขภาพจ�ต

สารและสมบ�ต�ของสาร ม.1

UN ESCAP ทศวรรษคนพ�การแห�ง
เอเช/ยและแปซ�ฟ�ก พ.ศ. 2546-2555

ร�ฐธรรมน9ญ 2540

เทคโนโลย/สารสนเทศ (เล�ม 3)

รวมบทโทรท�ศน�รายการพบหมอ
ศ�ร�ราชป/ท/! 2 ทXาเน/ยบหน�วยงานและ
องค�การท/!ปฏ�บ�ต�งานด	านคน

คณะกรรมการเผยแพร�ความร9	
ทางว�ชาการผ�านส !อมวลชน / 
บ.ไทยประก�นช/ว�ต

ว�ส�ยท�ศน�และแนวค�ดของ ฯพณฯ 
นายกร�ฐมนตร/ พ.ต.ท. ท�กษ�ณ ช�น
ว�ตร

คณะกรรมการท/!ปร@กษาด	านคน
พ�การสXาน�กเลขาธ�การนายก
ร�ฐมนตร/

เทคโนโลย/สารสนเทศ ช�วงช�]นท/! 2 
เล�ม 1 ช�]นประถม 4-6

สถาบ�นส�งเสร�มการสอน
ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย/

7 ช.ม. 13 นาท/

พลศ@กษา กล(�มสาระการเร/ยนร9	
ส(ขศ@กษาและพลศ@กษา ช�]น ม.1

ย(พาพร ทองต�]งและบร�ษ�ท
พ�ฒนาค(ณภาพว�ชาการ (พว.)

ท�ณฑสถานหญ�งกลางผล�ตใน
โครงการกระทรวงศ@กษาธ�การ

4 ช.ม. 27 นาท/

เศรษฐศาสตร� ม.1 ศ.เอนก เธ/ยรถาวร ผล�ตในโครงการกระทรวง
ศ@กษาธ�การ ห	องสม(ดคน
ตาบอดแห�งชาต�

3 ช.ม. 35 นาท/

สาร�ตถะท�กษส�มพ�นธ� เล�ม 1 11 ช.ม. 51 นาท/
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ช��อเร��องเลข
ทะเบยน ผ��แต�ง/ผ��แปล แหล�งผล�ต/ผ��อ�าน จ�านวนแผ�น/ 

จ�านวน ช.ม.
F0022

F0023 สมศ�กด� _ ส�นธ(ระเวชญ� และคณะ

F0024 เร/ยนร9	เร !องยาเสพต�ด ช/ว�ตปลอดภ�ย ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0025

F0026

F0027

F0028

F0029

F0030

F0031

F0032 ส(ธน ศร/เกษตรสราก(ล บ(ญเร อน ช�นวรากร
F0033

F0034 ท�ณฑสถานหญ�ง
F0035

F0036 ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0037 ฐะปาน/ย� นาครทรรพ และคณะ

F0038 ศาสตราจารย�ปร/ชา ช	างขว�ญย น

ส�งคมศ@กษา ป.5 ศ.ดร.ส(พรรณ/ ชโลธร ผล�ตในโครงการ กระทรวง
ศ@กษาธ�การ ห	องสม(ดคน
ตาบอด แห�งชาต�

6 ช.ม. 37 นาท/

ส(ขศ@กษา ป.5 ผล�ตในโครงการ กระทรวง
ศ@กษาธ�การ ห	องสม(ดคน
ตาบอด แห�งชาต�

6 ช.ม. 30 นาท/

สXาน�กงานป	องก�นและปราบ
ปรามยาเสพต�ด กระทรวง
ย(ต�ธรรม

3 ช.ม. 37 นาท/

ส(ขศ@กษา และพลศ@กษา ม�ธยมศ@กษา
ป/ท/! 1-3 การออกกXาล�งกายเพ !อ
ส(ขภาพ

ดร.สมชาย ประเสร�ฐศ�ร�พ�นธ� 
ดร.ส(ว�มล ต�]งส�จจะพจน� ดร.ศ�กด� _
ชาย พ�ท�กษ�วงศ�

ท�ณฑสถานหญ�งกลาง / ผล�ตใน
โครงการ กระทรวงศ@กษาธ�การ

10 ช.ม. 34 นาท/

ศาสนา ศ�ลธรรม จร�ยธรรม ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 5

ดร.ว/ระชาต� น�!มอนงค� ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

5 ช.ม. 5 นาท/

หน	าท/!พลเม อง ว�ฒนธรรมและ การ
ดXาเน�นช/ว�ตในส�งคม ช�]นม�ธยมศ@กษาป/
ท/! 2

ดร.ช9วงศ� ฉายะบ(ตร ม(�งหมาย 
ซ !อตรง

ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอด แห�งชาต�

8 ช.ม. 34 นาท/

ประว�ต�ศาสตร� ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 1 ผศ.พล�บพล@ง คงชนะ บ(ญเร อน ช�นวรากร ห	องสม(ด
คนตาบอด แห�งชาต�

4 ช.ม. 14 นาท/

พระพ(ทธศาสนา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 5 รศ.จร�ส พย�คฆ�ราชศ�กด� _ นร�ศรา ศร/จ�นทราพ�นธ� / ห	อง
สม(ดคนตาบอดฯ

10 ช.ม. 26 นาท/

พระพ(ทธศาสนา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 5 ดร.ว�ทย� ว�ศทเวย� เสฐ/ยรพงศ� 
วรรณปก

ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

8 ช.ม. 12 นาท/

ส�งคมศ@กษา ศาสนา และ ว�ฒนธรรม 
ช�]นประถมศ@กษา ป/ท/! 5

ว�ร�ยะ บ(ญยะน�วาสน� ส(พล ท�มอX!า 
ไพร�ช บ(ญข�าย

บ(ญเร อน ช�นวรากร / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

4 ช.ม. 21 นาท/

งานเกษตร ช�]นม�ธยมศ@กษา ป/ท/! 1 4 ช.ม. 29 นาท/
พระพ(ทธศาสนา ช�]นม�ธยม ศ@กษาป/ท/! 
2

ดร.ว�ทย� ว�ศทเวทย� และเสฐ/ย
รพงษ� วรรณปก

ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

8 ช.ม. 28 นาท/

ส(ขศ@กษา ช�]นม�ธยมศ@กษา ป/ท/! 1 รศ.ดร.เรณ(มาศ มาอ(�น 4 ช.ม. 59 นาท/
เทคโนโลย/สารสนเทศ เล�ม 2 ช�]น
ประถมศ@กษาป/ท/! 4-6

สถาบ�นส�งเสร�มการสอน 
ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย/

วาสนา กล/บเมฆ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

59 นาท/

ภาษาไทย ช�]นประถมศ@กษา ป/ท/! 6 
เล�ม 1 หล�กส9ตรประถม ศ@กษา 
พ.ศ.2521 (หล�กส9ตรเก�า) (ฉบ�บ
ปร�บปร(ง พ.ศ. 2533)

กรมว�ชาการ กระทรวง
ศ@กษาธ�การ

5 ช.ม. 55 นาท/

ภาษาไทย ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 2 ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

14 ช.ม. 2 นาท/

พระพ(ทธศาสนา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 1 ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

7 ช.ม. 27 นาท/
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ช��อเร��องเลข
ทะเบยน ผ��แต�ง/ผ��แปล แหล�งผล�ต/ผ��อ�าน จ�านวนแผ�น/ 

จ�านวน ช.ม.
F0039 APCD ห	องสม(ดคนตาบอด แห�งชาต�

F0040

F0041

F0042

F0043

F0044

F0045 สมศ�กด� _ ส�นธ(ระเวชญ� และคณะ

F0046

F0047

F0048

F0049 แก�นพ(ทธศาสน� ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0050

F0051 บ(ญส�น ผ�วขXา

F0052

F0053

F0054

F0055

ต�วอย�างหน�งส อ Daisy แบบ Full 
Text (การอบรม Daisy ระหว�างว�นท/! 
1-18 ก.พ. 2548 ณ APCD)

จXานวน 1 แผ�น

เทคโนโลย/สารสนเทศ ช�วงช�]นท/! 4 ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 4-6

สถาบ�นส�งเสร�มการสอน 
ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย/ 
กระทรวงศ@กษาธ�การ

กนกวรรณ หร9วรน�นท�/ ห	อง
สม(ดคนตาบอด แห�งชาต�

9 ช.ม. 37 นาท/

วรรณสารศ@กษา เล�ม 2 ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 4

กรมว�ชาการ กระทรวง
ศ@กษาธ�การ

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

11 ช.ม. 34 นาท/

งานบ	าน ช�วงช�]นท/! 4 ช�]นม�ธยมศ@กษา
ป/ท/! 4-6

ว�ไลวรรณ พรรณาภพ ศ�ร�พร 
อน�นตรศ�ร�ช�ย

ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต�/ ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

7 ช.ม. 49 นาท/

ประว�ต�ศาสตร� ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 4 ผศ.พล�บพล@ง คงชนะ ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต�/ ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

6 ช.ม. 2 นาท/

การงานอาช/พและเทคโนโลย/ ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 5

ดร.ย(ทธ ไกยวรรณ� และคณะ กนกวรรณ หร9วรน�นท�/ ห	อง
สม(ดคนตาบอดฯ

5 ช.ม. 16 นาท/

ภาษาไทย ช�วงช�]นท/! 2 ช�]นประถม
ศ@กษาป/ท/! 5

วาสนา กล/บเมฆ/ ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

6 ช.ม. 39 นาท/

หน	าท/!พลเม อง ว�ฒนธรรม และการ
ดXาเน�นช/ว�ตในส�งคม ช�]นม�ธยมศ@กษาป/
ท/! 2

รศ.ดร.วรพ�ทย� ม/มาก ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต�/ ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

4 ช.ม. 27 นาท/

พระพ(ทธศาสนา ช�]นประถมศ@กษาป/ท/! 
5

จงจร�ส แจ�มจ�นทร� และส(พน ท�ม
อX!า

วาสนา กล/บเมฆ/ ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

4 ช.ม. 46 นาท/

ประว�ต�ศาสตร� ช�วงช�]นท/! 2 ช�]นประถม
ศ@กษาป/ท/! 6

รศ.ดร.ไพฑ9รย� ม/ก(ศล และ
รศ.ทว/ศ�กด� _ ล	อมล�]ม

วาสนา กล/บเมฆ/ ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

2 ช.ม. 55 นาท/

พระราชช�ยกว/ (พ(ทธทาส ภ�กข() 4 ช.ม. 53 นาท/

หน	าท/!พลเม อง ว�ฒนธรรม และการ
ดXาเน�นช/ว�ตในส�งคม ช�]นม�ธยมศ@กษาป/
ท/! 4-6

ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาต� 
รศ.ดร.ดXารงค� ฐานด/ รศ.ดXารง 
ธรรมาร�กษ�

ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต�/ ห	องสม(ด
คนตาบอด แห�งชาต�

14 ช.ม. 48 นาท/

พระพ(ทธศาสนา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 1 ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต�/ ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

4 ช.ม. 42 นาท/

พระพ(ทธศาสนา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 1 กรมว�ชาการ กระทรวง
ศ@กษาธ�การ

ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต�/ ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

8 ช.ม. 5 นาท/

ภาษาไทย ช�]นประถมศ@กษาป/ท/! 5 ผศ.นฤภร ร(จ�เรข และคณะ ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

8 ช.ม. 7 นาท/

ภาษาไทย วรรณสารภาษา เล�ม 2 ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 4

ผศ.ดร.ธเนศ เวศร�ภาดา ผศ.ดร. 
ณ�ฐพร พานโพธ� _ทอง ดร.เทพ/ 
จร�ศจร(ง

วาสนา กล/บเมฆ / ห	องสม(ดคน
ตาบอด แห�งชาต�

14 ช.ม. 17 นาท/

พระพ(ทธศาสนา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 2 ดร.นพดล ขว�ญชนะภ�กด/ ส(ภางค�ภ�ค บ(ญยเก/ยรต� / ห	อง
สม(ดคนตาบอดฯ

5 ช.ม. 30 นาท/
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ช��อเร��องเลข
ทะเบยน ผ��แต�ง/ผ��แปล แหล�งผล�ต/ผ��อ�าน จ�านวนแผ�น/ 

จ�านวน ช.ม.
F0056

F0057

F0058

F0059 พรอ�นส9งส(ด ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0060

F0061 อ(ท�ย สงวนพงศ�

F0062 ถว�ลย� มาศจร�ส

F0063 อเนก เธ/ยรถาวร

F0064 กระมล ทองธรรมชาต� และคณะ

F0065 ฐะปะน/ย� นาครทรรพ และคณะ

F0066 ผ�องศร/ จ�!นห	าว และคณะ ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0067

F0068 สมมต สมบ9รณ�

F0069 พรส(ข ห(�นน�ร�นดร� และคณะ

F0070 ว�ร�ยะ บ(ญยะน�วาสน�

F0071

F0072 ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0073 นพดล ขว�ญชนะภ�กด/

F0074 จร�ส พย�คฆราชศ�กด� _

F0075 พรส(ข ห(�นน�ร�นดร� ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

ศาสนา ศ�ลธรรม จร�ยธรรม ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 2

ดร.ว/ระชาต� น�!มอนงค� วาสนา กล/บเมฆ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

3 ช.ม. 56 นาท/

ส(ขศ@กษาและพลศ@กษา ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 1

ดร.ร�ชน/ ขว�ญบ(ญจ�น ส(ภางค�ภ�ค บ(ญยเก/ยรต� / ห	อง
สม(ดคนตาบอดฯ

9 ช.ม. 15 นาท/

หน	าท/!พลเม อง ว�ฒนธรรม ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 4

รศ.ผ�องศร/ จ�!นห	าว และคณะ วาสนา กล/บเมฆ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

8 ช.ม. 52 นาท/

จ�ม สโตวอลล� / ซ�สเตอร�สมปอง 
ท�บป�ง

3 ช.ม. 18 นาท/

ภาษาไทย : วรรณสารภาษา ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 5 เล�ม 2

ดร.ธเนศ เวศร�ภาดา และคณะ ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

11 ช.ม. 24 นาท/

พลศ@กษา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 4 ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

4 ช.ม. 31 นาท/

ภ9ม�ป �ญญาไทย ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 1-
3

ส(ภางค�ภ�ค บ(ญยเก/ยรต� / ห	อง
สม(ดคนตาบอดฯ

5 ช.ม. 8 นาท/

เศรษฐศาสตร� ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 3 ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

8 ช.ม. 21 นาท/

ส�งคมศ@กษา ศาสนา และว�ฒนธรรม 
ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 3

ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

17 ช.ม. 03 นาท/

ภาษาไทย ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 4 เล�ม 
2

ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

6 ช.ม. 48 นาท/

ส�งคมศ@กษา ศาสนา และว�ฒนธรรม 
ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 2

13 ช.ม. 05 นาท/

หน	าท/!พลเม อง ว�ฒนธรรม ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 5

รศ.ดร.วรพ�ทย� ม/มาก ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

4 ช.ม. 11 นาท/

ภ9ม�ศาสตร� ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 2 ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

6 ช.ม. 20 นาท/

ส(ขศ@กษา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 5 ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

13 ช.ม. 13 นาท/

ส�งคมศ@กษา ศาสนา และว�ฒนธรรม 
ช�]นประถมศ@กษาป/ท/! 6

ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

4 ช.ม. 15 นาท/

ส(ขศ@กษาและพลศ@กษา ช�]นประถม
ศ@กษาป/ท/! 4-6

รศ.วาสนา ค(ณาอภ�ส�ทธ� _ ส(พาณ/ บ(ญยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

4 ช.ม. 22 นาท/

ประว�ต�ศาสตร� ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 4 รศ.ทว/ศ�กด� _ ล	อมล�]ม 15 ช.ม. 18 นาท/

พระพ(ทธศาสนา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 1 ส(ภางค�ภ�ค บ(ณยเก/ยรต�/ ห	อง
สม(ดคนตาบอดฯ

6 ช.ม. 41 นาท/

พระพ(ทธศาสนา ช�]นประถมศ@กษาป/ท/! 
5

ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต�/ ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

3 ช.ม. 48 นาท/

ส(ขศ@กษา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 5 11 ช.ม. 12 นาท/
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ช��อเร��องเลข
ทะเบยน ผ��แต�ง/ผ��แปล แหล�งผล�ต/ผ��อ�าน จ�านวนแผ�น/ 

จ�านวน ช.ม.
F0076 พระเทพด�ลก และคณะ

F0077 ย(พาพร ทองต�]ง

F0078 ว�ทยากร เช/ยงก9ล

F0079

F0080 ว�พ(ธ โสภวงศ� และคณะ

F0081

F0082

F0083 จดหมายเป�ดผน@กถ@ง หล(ยส�เบรลล�

F0084

F0085

F0086

F0087 ดวงพร หล�มร�ตน�

F0088 เสน/ย� ว�ลาวรรณ

F0089

F0090 ช�ยส�ทธ� _ ส(ร�ยจ�นทร� ท�ณฑสถานหญ�งกลาง
F0091 ศาสตราจารย�ปร/ชา ช	างขว�ญย น

F0092 ศาสตราจารย�ปร/ชา ช	างขว�ญย น

F0093

F0094 พระมหาว(ฒ�ช�ย วช�รเมธ/ ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0095

พระพ(ทธศาสนา ช�]นประถมศ@กษาป/ท/! 
5

วาสนา กล/บเมฆ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

5 ช.ม. 50 นาท/

พลศ@กษา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 5 ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

8 ช.ม. 36 นาท/

เศรษฐศาสตร� ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 1-3 ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

4 ช.ม. 48 นาท/

เศรษฐศาสตร� ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 5 ศ.เอนก เธ/ยรถาวร และดร.อ(ท�ศ 
ขาวเธ/ยร

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

7 ช.ม. 14 นาท/

ภาษาไทย ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 2 ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

11 ช.ม. 37 นาท/

ภ9ม�ศาสตร� ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 1 ดร.สมมต สมบ9รณ� ส(ภางค�ภ�ค บ(ณยเก/ยรต� / ห	อง
สม(ดคนตาบอดฯ

15 ช.ม. 7 นาท/

ประว�ต�ศาสตร� ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 2 รศ.ดร.ไพฑ9รย� ม/ก(ศล และ
รศ.ทว/ศ�กด� _ ล	อมล�]ม

ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

12 ช.ม. 46 นาท/

เปโดร ซ9ร�ตา / มณเฑ/ยร บ(ญต�น วาสนา กล/บเมฆ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

17 นาท/

ส(ขศ@กษาและพลศ@กษา ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 5

รศ.ดร.สมหมาย แตงสก(ล และ
รศ.ดร.ธาดา ว�มลว�ตรเวท/

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

13 ช.ม. 27 นาท/

พระพ(ทธศาสนา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 2 รศ.ดร.จร�ส พย�คฆราชศ�กด� _ และ 
ดร.กว/ อ�ศร�วรรณ

ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

9 ช.ม. 14 นาท/

ภ9ม�ศาสตร� ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 3 ผศ.กว/ วรกว�น ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

8 ช.ม. 32 นาท/

ภาษาไทย เล�ม 1 ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 
1

กนกวรรณ หร9วรน�นท� / ห	อง
สม(ดคนตาบอดฯ

6 ช.ม 48 นาท/

พ�ฒนาท�กษะภาษา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/
ท/! 6

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ/ ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

14 ช.ม. 25 นาท/

พระพ(ทธศาสนา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 4 ดร.ว�ทย� ว�ศทเวทย� และเสฐ/ย
รพงษ� วรรณปก

ส(ภางค�ภ�ค บ(ณยเก/ยรต� / ห	อง
สม(ดคนตาบอดฯ

6 ช.ม. 36 นาท/

ส(ขศ@กษา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 5 5 ช.ม. 31 นาท/
พระพ(ทธศาสนา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 2 ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน

ตาบอดฯ
6 ช.ม. 55 นาท/

พระพ(ทธศาสนา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 5 บ(ญเร อน ช�นวรากร / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

8 ช.ม. 2 นาท/

ประว�ต�ศาสตร� ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 1 รศ.ดร.ไพฑ9รย� ม/ก(ศล รศ.ทว/
ศ�กด� _ ล	อมล�]ม

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

11 ช.ม. 8 นาท/

พระพ(ทธศาสนา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 4 7 ช.ม. 19 นาท/

ภ9ม�ศาสตร� ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 5 ผศ.กว/ วรกว�น ร(�งฟ	า เข/ยวว�ช�ย / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

4 ช.ม. 22 นาท/
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ช��อเร��องเลข
ทะเบยน ผ��แต�ง/ผ��แปล แหล�งผล�ต/ผ��อ�าน จ�านวนแผ�น/ 

จ�านวน ช.ม.
F0096

F0097 เสน/ย� ว�ลาวรรณ

F0098

F0099 ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0100 ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0101 ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0102 พระระพ�น พ(ทธ�สาโร

F0103

F0104

F0105 ฐะปะน/ย� นาครทรรพ และคณะ

F0106

F0107

F0108 เสน/ย� ว�ลาวรรณ

F0109

F0110

F0111

F0112 ณรงค� พ�วงพ�ศ และคณะ

F0113

F0114 พระมหาว(ฒ�ช�ย วช�รเมธ/

ส(ขศ@กษาและพลศ@กษา ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 4

ดร.ร�ชน/ ขว�ญบ(ญจ�น และคณะ ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

10 ช.ม. 18 นาท/

พ�ฒนาท�กษะภาษา เล�ม 1 ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 4

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

14 ช.ม. 37 นาท/

ภาษาไทย ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 3 ผศ.ว�พ(ธ โสภวงศ� และคณะ ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

10 ช.ม. 35 นาท/

ส(ขศ@กษาและพลศ@กษา ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 1-3

รศ.วาสนา ค(ณาอภ�ส�ทธ� _ และ
คณะ

8 ช.ม. 22 นาท/

ส�งคมศ@กษา ศาสนา และว�ฒนธรรม 
ช�]นประถมศ@กษาป/ท/! 5

ผศ.กว/ วรกว�น และคณะ 9 ช.ม. 10 นาท/

พระพ(ทธศาสนา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 6 รศ.ดร.จร�ส พย�คฆราชศ�กด� _ 
ดร.กว/ อ�ศร�วรรณ

9 ช.ม. 21 นาท/

ศาสนา ศ�ลธรรม จร�ยธรรม ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 1

ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

6 ช.ม. 6 นาท/

วรรณสารศ@กษา เล�ม 1 ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 4

กรมว�ชาการ กระทรวง
ศ@กษาธ�การ

ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

13 ช.ม. 39 นาท/

หน	าท/!พลเม อง ว�ฒนธรรม และการ
ดXาเน�นช/ว�ตในส�งคม ช�]นม�ธยมศ@กษาป/
ท/! 6

รศ.ดร. วรพ�ทย� ม/มาก ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

8 ช.ม. 8 นาท/

ภาษาไทย ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 1 ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

15 ช.ม. 13 นาท/

ภ9ม�ศาสตร� ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 5 สมมต สมบ9รณ� และน@ก ทองม/
เพชร

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

12 ช.ม. 8 นาท/

พระพ(ทธศาสนา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 4 ศ.ปร/ชา ช	างขว�ญย น ร(�งฟ	า เข/ยวว�ช�ย / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

8 ช.ม. 41 นาท/

พ�ฒนาท�กษะภาษา เล�ม 3 ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 2

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

10 ช.ม. 3 นาท/

ส(ขศ@กษา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 5 รศ.ดร.เรณ(มาศ มาอ(�น อ.วรว�ทย� 
อรรถโกว�ทธาตร/

พบส(ข เคร อห�ร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

5 ช.ม. 38 นาท/

หน	าท/!พลเม อง ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 5 ดร.ช9วงศ� ฉายะบ(ตร และคณะ ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

8 ช.ม.

ภาษาไทย ช�]นประถมศ@กษาป/ท/! 5 ประด�บ จ�นทร�ส(ขศร/ และอมรา 
เล$กเร�งส�นธ(�

วาสนา กล/บเมฆ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

5 ช.ม. 39 นาท/

ประว�ต�ศาสตร� ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 3 ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต�/ ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

13 ช.ม. 16 นาท/

ภาษาไทย : วรรณสารภาษา ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 4 เล�ม 1

ดร.ธเนศ เวศร�ภาดาและคณะ ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต�/ ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

6 ช.ม. 12 นาท/

พระพ(ทธศาสนา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 5 ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ/ ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

11 ช.ม. 24 นาท/
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ช��อเร��องเลข
ทะเบยน ผ��แต�ง/ผ��แปล แหล�งผล�ต/ผ��อ�าน จ�านวนแผ�น/ 

จ�านวน ช.ม.
F0115 พระระพ�น พ(ทธ�สาโร

F0116 ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0117

F0118 ณรงค� พ�วงพ�ศ และคณะ

F0119

F0120

F0121

F0122

F0123

F0124 ณรงค� พ�วงพ�ศ และคณะ

F0125

F0126

F0127 ผ�องศร/ จ�!นห	าว และคณะ

F0128 ผ�องศร/ จ�!นห	าว และคณะ

F0129

F0130

F0131

F0132 น	อย ส(วรรณมณ/

F0133

ศาสนา ศ�ลธรรม จร�ยธรรม ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 4

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ/ ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

7 ช.ม 35 นาท/

ส(ขศ@กษา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 4 ผศ.ภ�ญโญ ว�ทว�สช(ต�ก(ล มณ/ 
เกษผกา อรชร อ�นทก(ล

5 ช.ม. 58 นาท/

ส�งคมและว�ฒนธรรมไทย ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 1-3

ดร.ส�ญญา ส�ญญาว�ว�ฒน� ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต�/ ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

5 ช.ม. 52 นาท/

ประว�ต�ศาสตร� ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 6 ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ/ ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

12 ช.ม. 43 นาท/

ภ9ม�ศาสตร� เศรษฐศาสตร� หน	าท/!
พลเม อง ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 1

ผศ.กว/ วรกว�น และคณะ ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ/ ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

8 ช.ม. 26 นาท/

ประว�ต�ศาสตร� ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 4 รศ.ณรงค� พ�วงพ�ศ และคณะ ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต�/ ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

9 ช.ม. 6 นาท/

ประว�ต�ศาสตร� ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 1-3 ศ.ดร. ป�ยนาถ บ(นนาค ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ/ ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

10 ช.ม. 6 นาท/

หน	าท/!พลเม อง ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 1 ดร.ช9วงศ� ฉายะบ(ตร ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

8 ช.ม. 52 นาท/

ศาสนา ศ�ลธรรม จร�ยธรรม ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 3

พระระพ�น พ(ทธ�สาโร ดร.ว/รชาต� 
น�!มอนงค�

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

5 ช.ม. 43 นาท/

ประว�ต�ศาสตร� ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 1 ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

9 ช.ม. 2 นาท/

ประว�ต�ศาสตร� ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 5 ผศ.พล�บพล@ง คงชนะ ร(�งฟ	า เข/ยวว�ช�ย / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

7 ช.ม. 52 นาท/

ส(ขศ@กษาและพลศ@กษา ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 4

ดร.สมหมาย แตงสก(ล และ
ดร.ธาดา ว�มลว�ตรเวท/

ร(�งฟ	า เข/ยวว�ช�ย / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

11 ช.ม. 33 นาท/

ประว�ต�ศาสตร� ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 4 ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

6 ช.ม. 16 นาท/

ส�งคมศ@กษา ศาสนา และว�ฒนธรรม 
ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 1

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

16 ช.ม. 04 นาท/

ส(ขศ@กษา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 4 รศ.ดร.เรณ(มาศ มาอ(�น ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

6 ช.ม. 17 นาท/

ภาษาไทย ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 2 ผศ.สอางค� ดXาเน�นสว�สด� _ และ
คณะ

ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

9 ช.ม. 1 นาท/

พระพ(ทธศาสนา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 1 ดร.ว�ทย� ว�ศทเวทย� และเสฐ/ย
รพงษ� วรรณปก

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

17 ช.ม. 2 นาท/

งานเกษตร ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 4-6 ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

13 ช.ม. 46 นาท/

ศาสนา ศ/ลธรรม จร�ยธรรม ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 6

ดร.ว/รชาต� น�!มอนงค� และพระระ
พ�น พ(ทธ�สาโร

ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

8 ช.ม. 44 นาท/
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ช��อเร��องเลข
ทะเบยน ผ��แต�ง/ผ��แปล แหล�งผล�ต/ผ��อ�าน จ�านวนแผ�น/ 

จ�านวน ช.ม.
F0134

F0135

F0136

F0137

F0138

F0139 กระมล ทองธรรมชาต� และคณะ ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0140 ส(รศ�กด� _ วาจาส�ทธ� _ และคณะ

F0141 ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0142 ศาสตราจารย�จ�ตต� ต�งศภ�ท�ย�

F0143 ส(รศ�กด� _ วาจาส�ทธ� _ และคณะ

F0144 ส(รศ�กด� _ วาจาส�ทธ� _ และคณะ

F0145

F0146 สXาน�กพ�มพ�ส9ตรไพศาล ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0147 ส(รศ�กด� _ วาจาส�ทธ� _ และคณะ ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0148 ธ/ระพล อร(ณะกส�กร และคณะ ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0149 รวมกฎหมายทร�พย�ส�น ทางป �ญญา ธ/ระพล อร(ณะกส�กร และคณะ

F0150 เร�งธรรม ล�ดพล/

ส(ขศ@กษา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 4 รศ.ดร.พรส(ข ห(�นน�ร�นดร� และ
คณะ

ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

7 ช.ม. 8 นาท/

ส�งคมศ@กษา ศาสนา และว�ฒนธรรม 
ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 2

ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาต� 
และคณะ

ร(�งฟ	า เข/ยวว�ช�ย / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

14 ช.ม. 43 นาท/

ส(ขศ@กษาและพลศ@กษา ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 5

ดร.ร�ชน/ ขว�ญบ(ญจ�น และคณะ ส(ภางค�ภ�ค บ(ณยเก/ยรต� / ห	อง
สม(ดคนตาบอดฯ

9 ช.ม. 13 นาท/

ส(ขศ@กษา ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 4 รศ.ดร.เรณ(มาศ มาอ(�น และอา
จารย�วรว�ทย� อรรถโกว�ทธาตร/

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

5 ช.ม. 40 นาท/

ภาษาไทย ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 5 ผศ.สอางค� ดXาเน�นสว�สด� _ และ
คณะ

ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต�/ ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

15 ช.ม. 02 นาท/

ส�งคม ศาสนา และว�ฒนธรรม ช�]น
ม�ธยมศ@กษาป/ท/! 1

14 ช.ม. 44 นาท/

ประมวลกฎหมายท/!ด�น แก	ไขเพ�!มเต�ม 
พ.ศ. 2543

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

3 ช�!วโมง

พระราชบ�ญญ�ต�จ�ดหางาน และ
ค(	มครองคนหางาน พ.ศ.2528 (แก	ไข
เพ�!มเต�ม พ.ศ.2544)

ธ/ระพล อร(ณะกส�กร, ปฏ�น�นท� 
ส�นต�เมทน/ดล และคณะ

4 ช.ม. 32 นาท/

ข	อส�งเกตในการช�!งนX]าหน�ก พยาน
หล�กฐาน และการเข/ยน คXาพ�พากษา

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

2 ช.ม. 57 นาท/

ประมวลกฎหมายอาญา (แก	ไขเพ�!ม
เต�ม พ.ศ.2547)

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ/ ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

6 ช.ม. 05 นาท/

พระราชบ�ญญ�ต�ล�ขส�ทธ� _ พ.ศ. 2537 ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ/ ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

3 ช.ม. 34 นาท/

คXาอธ�บายประมวลกฎหมาย แพ�งและ
พาณ�ชย� บรรพ 4 ว�าด	วย ทร�พย�ส�น

รศ.ว�ร�ยะ นามศ�ร�พงศ�พ�นธ(� ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

19 ช.ม. 49 นาท/

ประมวลกฎหมายท/!ด�น ปร�บปร(งใหม� 
พ.ศ.2547-2550 ก�บ 25 พระราช
บ�ญญ�ต�ท/!ด�น

18 ช.ม. 58 นาท/

พระราชบ�ญญ�ต� บร�ษ�ทมหาชน จXาก�ด 
พ.ศ.2535 แก	ไขเพ�!มเต�ม พ.ศ.2544 
พร	อมกฎกระทรวง

4 ช.ม 24 นาท/

พระราชบ�ญญ�ต� จราจรทางบก 
พ.ศ.2522 แก	ไขเพ�!มเต�ม พ.ศ.2542

7 ช.ม. 50 นาท/

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

10 ช.ม. 52 นาท/

คXาอธ�บายกฎหมาย พยานหล�กฐาน 
( 2 แผ�น)

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

14 ช.ม. 07 นาท/
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ช��อเร��องเลข
ทะเบยน ผ��แต�ง/ผ��แปล แหล�งผล�ต/ผ��อ�าน จ�านวนแผ�น/ 

จ�านวน ช.ม.
F0151 หล�กกฎหมายอาญา ภาคท�!วไป

F0152 ส(รศ�กด� _ วาจาส�ทธ� _ และคณะ

F0153 ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0154 ณรงค� พ�วงพ�ศ และคณะ ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0155 ธ/ระพล อร(ณะกส�กร และคณะ

F0156 ว�น�ย พงศ�ศร/เพ/ยร

F0157 ส(รศ�กด� _ วาจาส�ทธ� _ และคณะ

F0158 คXาอธ�บายกฏหมาย การจ�ดสรรท/!ด�น ไพโรจน� อาจร�กษา

F0159

F0160 พ�ช�ย น�ลทองคXา

F0161 พ�ช�ย น�ลทองคXา

F0162 ธ/ระพล อร(ณะกส�กร และคณะ

F0163 ส(รศ�กด� _ วาจาส�ทธ� _ และคณะ

F0164 กฏหมายเศรษฐก�จ ระหว�างประเทศ ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0165 สภาร�างร�ฐธรรมน9ญ

F0166 ว�ส9ตร ธนช�ยว�ว�ฒน�

F0167 เดชอ(ดม ไกรฤทธ� _ ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0168 คXาอธ�บายกฏหมาย ย ม ฝากทร�พย�

รศ.ดร.ทว/เก/ยรต� ม/นะกน�ษฐ ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

7 ช.ม. 08 นาท/

ประมวลกฎหมายแพ�งและ พาณ�ชย� 
บรรพ 1-6 (แก	ไขเพ�!มเต�ม พ.ศ. 
2548) ( 3 แผ�น)

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

18 ช.ม. 32 นาท/

ประมวลกฏหมายแพ�งและ พาณ�ชย� 
แก	ไขเพ�!มเต�ม พ.ศ. 2549 (3 แผ�น)

รศ.สมยศ เช ]อไทย 19 ช.ม. 55 นาท/

ประว�ต�ศาสตร� ช�]นม�ธยมศ@กษาป/ท/! 5 11 ช.ม. 43 นาท/

ประมวลกฏหมายว�ธ/พ�จารณา ความ
อาญา แก	ไขเพ�!มเต�ม พ.ศ.2548

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

7 ช.ม. 52 นาท/

กฏหมายตราสามดวง : แว�นส�อง
ส�งคมไทย

ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

7 ช.ม. 51 นาท/

ประมวลกฏหมายท/!ด�น แก	ไขเพ�!มเต�ม 
พ.ศ.2543

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ/ ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

10 ช.ม. 09 นาท/

ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

9 ช.ม. 06 นาท/

คXาอธ�บายประมวลกฏหมาย เช�า
ทร�พย�-เช�าซ ]อ

ศ.ดร.ไผทช�ต เอกจร�ยกร ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

22 ช.ม. 25 นาท/

กฏหมายแรงงาน (จXานวน 2 แผ�น) ส(พาณ/ บ(ณยเก/ยรต� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

12 ช.ม. 37 นาท/

พระราชบ�ญญ�ต�สหกรณ� พ.ศ. 2542 ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

3 ช.ม. 25 นาท/

พระราชบ�ญญ�ต� ค(	มครองเด$ก พ.ศ. 
2546

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

4 ช.ม. 04 นาท/

พระราชบ�ญญ�ต�ช !อบ(คคล พ.ศ. 2505 : 
แก	ไขเพ�!มเต�ม พ.ศ. 2548

ธรรมศ�กด� _ ลม�ยพ�นธ� / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

43 นาท/

รศ.ท�ชชม�ย ฤกษะส(ต 11 ช.ม. 46 นาท/

ร�างร�ฐธรรมน9ญ พ.ศ. 2550 ฉบ�บลง
ประชามต�

พลตร/เอนก แสงส(ข / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

6 ช.ม. 29 นาท/

พระราชบ�ญญ�ต�รถยนต� พ.ศ.2522 
ฉบ�บชาวบ	าน

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

5 ช.ม. 45 นาท/

พระราชบ�ญญ�ต�ส�ทธ�บ�ตร พ.ศ.2522 
แก	ไขเพ�!มเต�ม พ.ศ.2542

12 ช.ม. 22 นาท/

ศ.ดร.ไผทช�ต เอกจร�ยกร ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

16 ช.ม. 49 นาท/
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ช��อเร��องเลข
ทะเบยน ผ��แต�ง/ผ��แปล แหล�งผล�ต/ผ��อ�าน จ�านวนแผ�น/ 

จ�านวน ช.ม.
F0169 ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0170

F0171 เสน/ย� ว�ลาวรรณ ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0172 กฏหมายการศ@กษา

F0173 ส(รศ�กด� _ วาจาส�ทธ� _ และคณะ

F0174 อ(ดมศ�กด� _ ส�นธ�พงษ�

F0175 ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0176 ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0177 ปร/ยาพร อภ�เดช และคณะ ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0178

F0179

F0180

F0181

F0182

F0183

F0184

F0185

F0186

F0187

ประมวลร�ษฏากร ฉบ�บประย(กต� 
(จXานวน 2 แผ�น)

รศ.เพ�!มบ(ญ แก	วเข/ยว รศ.อร
วรรณ พจนาน(ร�ตน�

19 ช.ม. 05 นาท/

ต�วแทน-นายหน	า ศ.ดร.ไผทช�ต เอกจร�ยกร ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ/ ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

21 ช.ม 08 นาท/

ประว�ต�วรรณคด/ไทย สม�ยส(โขท�ยและ
อย(ธยา

8 ช.ม. 19 นาท/

รศ.สมค�ด บางโม ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ/ ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

5 ช.ม. 25 นาท/

พระราชบ�ญญ�ต�อน(ญา- โตต(ลาการ 
พ.ศ. 2545

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ/ ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

4 ช.ม. 32 นาท/

กฎหมายเก/!ยวก�บส�!งแวดล	อม 
(จXานวน 2 แผ�น)

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ/ ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

30 ช.ม. 49 นาท/

คXาอธ�บายน�ต�กรรม-ส�ญญา (จXานวน 3 
แผ�น)

รศ.ดร.ศน�นท�กรณ� โสตถ�พ�นธ(� 34 ช.ม. 14 นาท/

กฎหมายอาญา : หล�กและป �ญหา 
(จXานวน 2 แผ�น)

รศ.ดร.ทว/เก/ยรต� ม/นะกน�ษฐ 21 ช.ม. 13 นาท/

Say Hello 1 : หน�งส อเร/ยนสาระการ
เร/ยนร9	พ ]นฐาน ภาษาอ�งกฤษ

1 ช.ม. 09 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 1 โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วแตอร�แห�งชาต�

14 ช.ม. 37 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 2 โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วแตอร�แห�งชาต�

16 ช�!วโมง

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 3 โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วแตอร�แห�งชาต�

18 ช.ม. 39 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 4 โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วแตอร�แห�งชาต�

12 ช.ม. 43 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 5 โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วเตอร�แห�งชาต�

18 ช.ม. 26 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 6 โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วเตอร�แห�งชาต�

11 ช.ม. 35 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวขน เล�ม 7 โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วเตอร�แห�งชาต�

16 ช.ม. 02 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 8 โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วเตอร�แห�งชาต�

18 ช.ม. 38 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 9 โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วเตอร�แห�งชาต�

16 ช.ม. 07 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 
10

โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วเตอร�แห�งชาต�

17 ช.ม. 03 นาท/
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ช��อเร��องเลข
ทะเบยน ผ��แต�ง/ผ��แปล แหล�งผล�ต/ผ��อ�าน จ�านวนแผ�น/ 

จ�านวน ช.ม.
F0188

F0189

F0190

F0191

F0192

F0193

F0194

F0195

F0196

F0197

F0198

F0199

F0200

F0201

F0202

F0203

F0204

F0205 ปร/ยาพร อภ�เดช และคณะ ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 
11

โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วเตอร�แห�งชาต�

12 ช.ม. 29 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 
12

โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วเตอร�แห�งชาต�

22 ช.ม. 27 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 
13

โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วเตอร�แห�งชาต�

13 ช.ม. 16 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 
14

โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วเตอร�แห�งชาต�

12 ช.ม. 17 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 
15

โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วเตอร�แห�งชาต�

10 ช.ม. 37 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 
16

โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วเตอร�แห�งชาต�

11 ช.ม. 43 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 
17

โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วเตอร�แห�งชาต�

10 ช.ม. 17 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 
18

โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วเตอร�แห�งชาต�

12 ช.ม. 02 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 
19

โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วเตอร�แห�งชาต�

12 ช.ม. 55 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 
20

โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วเตอร�แห�งชาต�

14 ช.ม. 50 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 
21

โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วเตอร�แห�งชาต�

15 ช.ม. 57 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 
22

โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วเตอร�แห�งชาต�

13 ช.ม. 21 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 
23

โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วเตอร�แห�งชาต�

12 ช.ม. 02 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 
24

โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วเตอร�แห�งชาต�

12 ช.ม. 58 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 
25

โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วเตอร�แห�งชาต�

14 ช.ม. 04 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 
26

โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วเตอร�แห�งชาต�

14 ช.ม. 13 นาท/

สาราน(กรมไทยสXาหร�บเยาวชน เล�ม 
27

โดยพระราชประสงค�ในพระบาท
สมเด$จพระเจ	าอย9�ห�ว

ศ9นย�เทคโนโลย/อ�เล$กทรอน�กส�
และคอมพ�วเตอร�แห�งชาต�

12 ช.ม. 45 นาท/

Say Hello 2 : หน�งส อเร/ยนสาระการ
เร/ยนร9	 พ ]นฐานภาษาอ�งกฤษ ช�วงช�]น
ท/! 1 ช�]นประถมศ@กษาป/ท/! 2

1 ช.ม 5 นาท/



รายช��อหน
งส�อเดซ� ชน�ด Full Text ในห�องสม�ดคนตาบอด 25 เม.ย. 53

Page 12

ช��อเร��องเลข
ทะเบยน ผ��แต�ง/ผ��แปล แหล�งผล�ต/ผ��อ�าน จ�านวนแผ�น/ 

จ�านวน ช.ม.
F0206 ปร/ยาพร อภ�เดช และคณะ ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0207 ปร/ยาพร อภ�เดช และคณะ ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0208 ธเนศ ส�งฆส(บรรณ� และคณะ

F0209

F0210 ไผทช�ต เอกจร�ยกร

F0211

F0212 ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0213 ว/ระเดช พะเยาศ�ร�พงศ� ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0214 คXาอธ�บายกฎหมายปกครอง ชาญช�ย แสวงศ�กด� _

F0215 ประมวลร�ษฎากร ฉบ�บประย(กต� สมเดช โรจน�ค(ร/เสถ/ยร และคณะ

F0216 จร�สศร/ อ�นทรว�ชะ

F0217 กฏหมายปกครอง

F0218 ปร/ยาพร อภ�เดช และคณะ ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0219 ค9�ม อการประช(มว(ฒ�สภา สXาน�กงานเลขาธ�การว(ฒ�สภา

F0220 ว�ป �สสนาน(บาล ด�งตฤณ

F0221

Say Hello 3: หน�งส อเร/ยนสาระการ
เร/ยนร9	 พ ]นฐานภาษาอ�งกฤษ ช�วงช�]น
ท/! 1 ช�]นประถมศ@กษาป/ท/! 3

1 ช.ม. 32 นาท/

Say Hello 4 : หน�งส อเร/ยนสาระการ
เร/ยนร9	 พ ]นฐานภาษาอ�งกฤษ ช�วงช�]น
ท/! 1 ช�]นประถมศ@กษาป/ท/! 4

1 ช.ม. 52 นาท/

ค9�ม อการเล อกต�]งสมาช�กว(ฒ�สภา 
(ส.ว.)

พลตร/เอนก แสงส(ก/ ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

30 นาท/

เฉล�มพระเก/ยรต� สมเด$จพระ เจ	าพ/!
นางเธอเจ	าฟ	า ก�ลยาณ�ว�ฒนา กรม
หลวง นราธ�วาสราชนคร�นทร�

กล(�มประชาส�มพ�นธ� สXาน�กงาน
ปล�ดกระทรวง ว�ฒนธรรม

ส�ทธ�สม ม(ทธาน(ก9ลวงศ�/ ห	อง
สม(ดคนตาบอดฯ

59 นาท/

คXาอธ�บายกฎหมายจ	างแรงงาน จ	าง
ทXาของ ร�บขน

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ / ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

19 ช.ม. 13 นาท/

ข	อบ�งค�บการประช(มว(ฒ�สภา พ.ศ. 
2551

สXาน�กการประช(มสXาน�กงาน 
เลขาธ�การว(ฒ�สภา

พลตร/เอนก แสงส(ก / ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

1 ช.ม. 42 นาท/

คXาอธ�บายกฎหมายซ ]อขาย แลก
เปล/!ยน ให	

ศ.ดร.ไผทช�ต เอกจร�ยกร 23 ช.ม. 06 นาท/

รวมกฎหมายก�อสร	าง (จXานวน 2 
แผ�น)

28 ช.ม. 55 นาท/

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ/ ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

19 ช.ม. 39 นาท/

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ/ ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

14 ช.ม. 59 นาท/

คXาอธ�บายพระราชบ�ญญ�ต� สภาคร9 
และบ(คลากรทาง การศ@กษา พ.ศ. 
2546

ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ/ ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

4 ช.ม. 59 นาท/

รศ.ดร.กมลช�ย ร�ตนสกาววงศ� ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ/ ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

13 ช.ม. 17 นาท/

Say Hello 5 : หน�งส อเร/ยน สาระการ
เร/ยนร9	พ ]นฐาน ภาษาอ�งกฤษ ช�วงช�]น
ท/! 5 ช�]นประถมศ@กษาป/ท/! 5

3 ช.ม. 45 นาท/

พลตร/เอนก แสงส(ก/ ห	องสม(ด
คนตาบอดฯ

1 ช.ม 18 นาท/

อล�สา ฉ�ตรานนท�/ ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

1 ช.ม 13 นาท/

Connect the World : Empowering 
People Using ICT : ไอซ/ท/ สานโลก
กว	าง สร	างพล�งมวลมน(ษย�

สมเด$จพระเทพร�ตนราชส(ดาฯ 
สยามบรมราชก(มาร/

อาสาสม�คร / ห	องสม(ดคนตา
บอดฯ

2 ช.ม. 31 นาท/
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ช��อเร��องเลข
ทะเบยน ผ��แต�ง/ผ��แปล แหล�งผล�ต/ผ��อ�าน จ�านวนแผ�น/ 

จ�านวน ช.ม.
F0222

F0223 วศ�น เพ�!มทร�พย� และคณะ ท�ณฑสถานหญ�งกลาง

F0224 พระพ(ทธเจ	าชนะมาร หลวงพ�อจร�ญ ฐ�ตธ�มโม ท�ณฑสถานหญ�งกลาง
F0225 ค9�ม อประชาชนเล อกต�]ง ท	องถ�!น ธ/รว�ฒน� ส�นธ(บ(ญ และคณะ

F0226

F0227 ม อถ อในม อเด$ก

F0228

F0229

F0230 กระทรวงเกษตรและสหกรณ�

หล�กพ ]นฐานของส�ทธ�เสร/ภาพ และ
ศ�กด� _ศร/ความเป$นมน(ษย� ตาม
ร�ฐธรรมน9ญ (จXานวน 2 แผ�น)

ผศ.ดร.บรรเจ�ด ส�งคะเนต� ว�ภา ธ�ญญเจร�ญ/ ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

24 ช.ม. 24 นาท/

ค9�ม อ Windows XP ฉบ�บสมบ9รณ� 
(จXานวน 3 แผ�น)

28 ช.ม. 42 นาท/

46 นาท/
วาสนา กล/บเมฆ/ ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

23 นาท/

การพ�ฒนาค(ณภาพช/ว�ต สXาหร�บผ9	
พ�การทางการเห$น

มหาว�ทยาล�ยส(ดขท�ย ธรรมาธ�
ราช

วรน(ช ปานใจ/ ห	องสม(ดคนตา
บอดฯ

5 ช.ม. 50 นาท/

ฐ�ต�น�นท� ศร/สถ�ต และอวยพร แต	
ช9ตระก9ล

วรน(ช ปานใจ/ ห	องสม(ดคนตา
บอดฯ

2 ช.ม. 23 นาท/

โทร.เท�าท�น ค9�ม อการใช	ม อถ อ 
ปลอดภ�ย ไม�เส/ยเปร/ยบ

สถาบ�นค(	มครองผ9	บร�โภค ใน
ก�จการโทรคมนาคม

เนตรอ�มพร กฤษณปาณ// ห	อง
สม(ดคนตาบอดฯ

2 ช.ม. 11 นาท/

ผลกระทบต�อส(ขภาพจาก 
คล !นแม�เหล$กไฟฟ	า

ดร.ส(เมธ วงศ�พาน�ชเล�ศ วรน(ช ปานใจ/ ห	องสม(ดคนตา
บอดฯ

2 ช.ม 25 นาท/

117 อาช/พเกษตรกรรม ทางเล อก วาสนา กล/บเมฆ/ ห	องสม(ดคน
ตาบอดฯ

12 ช.ม. 21 นาท/
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