
เลขท่ี TITLE/ช่ือเร่ือง URL_Bib
1 ข่าวช่าง เล่ม 1 ตอนท่ี 1 (กุมภาพันธ์ 2472) http://library.car.chula.ac.th/record=b1226052

2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : วิชาการหนังสือพิมพ์ : อนุสรณ์ 
2492

http://library.car.chula.ac.th/record=b1909896

3 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 24 มิถุนายน 2483 http://library.car.chula.ac.th/record=b1909881

4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14 กรกฏาคม 2484 http://library.car.chula.ac.th/record=b2210239

5 มหาวิทยาลัย  เล่มท่ี 4 ตอนท่ี  1  (เม.ย. 2469) http://library.car.chula.ac.th/record=b2114423

6 มหาวิทยาลัย เล่มท่ี 4 ตอนท่ี  2   2469 http://library.car.chula.ac.th/record=b2114486

7 มหาวิทยาลัย เล่มท่ี 4 ตอนท่ี  3   2469 http://library.car.chula.ac.th/record=b2114508

8 มหาวิทยาลัย  เล่มท่ี 4 ตอนท่ี  4   2469 http://library.car.chula.ac.th/record=b2114511

9 มหาวิทยาลัย เล่มท่ี 4 ตอนท่ี  5   2469 http://library.car.chula.ac.th/record=b2114522

10 มหาวิทยาลัย  เล่มท่ี 4 ตอนท่ี  6   2469 http://library.car.chula.ac.th/record=b2114525

11 มหาวิทยาลัย เล่ม 5 ตอน 4 กรกฎาคม 2470 http://library.car.chula.ac.th/record=b1909772

12 มหาวิทยาลัย เล่ม 5 ตอน 5 สิงหาคม 2470 http://library.car.chula.ac.th/record=b1909772

13 มหาวิทยาลัย เล่ม 6 ตอน 3 มกราคม 2471 http://library.car.chula.ac.th/record=b1909775

14 มหาวิทยาลัย เล่ม 8 ตอน 1 พ.ศ. 2473 http://library.car.chula.ac.th/record=b1909776

15 มหาวิทยาลัย เล่มท่ี 12 ฉะบับท่ี 3  ออกวันเสาร์ท่ี 6 
ตุลาคม พ.ศ. 2477

http://library.car.chula.ac.th/record=b1909777

16 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย ปีท่ี 13  ฉบับท่ี 5 ออกวันพฤหัศ
ท่ี 14  พฤศจิกายน พุทธศักราช 2478

http://library.car.chula.ac.th/record=b1909779

17 มหาวิทยาลัย ปีท่ี 14  ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2479 http://library.car.chula.ac.th/record=b1909877

18 มหาวิทยาลัย ปีท่ี 17  ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2482 http://library.car.chula.ac.th/record=b1909879

19 มหาวิทยาลัย 1 มกรา 2482 เล่มท่ี 17 ฉบับท่ี 5 http://library.car.chula.ac.th/record=b2110742

20 มหาวิทยาลัย ฉบับฟุตบอลล์ 2482 http://library.car.chula.ac.th/record=b1937579

21 หนังสือมหาวิทยาลัย ปีท่ี 17 เล่ม 4                (20 
ตุลาคม 2482)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1909880

22 มหาวิทยาลัย 8 กันยายน 2484 http://library.car.chula.ac.th/record=b1909883

23 หนังสือมหาวิทยาลัย เล่ม 1 23 ตุลาคม 2487 http://library.car.chula.ac.th/record=b1909885

24 มหาวิทยาลัย ฉะบับปิยมหาราชานุสสรณ์     23 ตุลาคม 
2490

http://library.car.chula.ac.th/record=b1909889

25 มหาวิทยาลัย ฉะบับวันเกิด 1 มกราคม 2491 http://library.car.chula.ac.th/record=b1909892

26 มหาวิทยาลัย ฉะบับปิยมหาราชานุสสรณ์ 23 ตุลาคม 2491 http://library.car.chula.ac.th/record=b1909893

27 มหาวทิยาลยั ฉะบบั "มหาจฬุาลงกรณ์ 23 ตลุาคม 2492"
http://library.car.chula.ac.th/record=b2177823

มหาวทิยาลัย 23 ตลุา

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561)
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28 มหาวิทยาลัย ฉะบับ จุฬาฯ นิยม 2492 http://library.car.chula.ac.th/record=b1909898

29 มหาวิทยาลัย ฉะบับ 23 ตุลาคม 2493 http://library.car.chula.ac.th/record=b1936055

30 มหาวิทยาลัย ฉบับ 3 มกราคม พ.ศ. 2494 http://library.car.chula.ac.th/record=b1937704

31 มหาวิทยาลัย ฉบับ 23 ตุลาคม 2494 http://library.car.chula.ac.th/record=b1909995

32 มหาวิทยาลัย ฉบับ 2 ปีท่ี 29 พ.ศ. 2494-95 http://library.car.chula.ac.th/record=b1909997

33 มหาวิทยาลัย ฉบับปิยมหาราชานุสรณ์ 23 ตุลาคม 2495 http://library.car.chula.ac.th/record=b1910123

34 มหาวิทยาลัย 2496 http://library.car.chula.ac.th/record=b1910124

35 มหาวิทยาลัย ฉบับธีรมหาราชานุสรณ์ ฉบับท่ี 2 ปีท่ี 30 
พ.ศ. 2495-96

http://library.car.chula.ac.th/record=b1910125

36 มหาวิทยาลัย 23 ตุลา 2497 http://library.car.chula.ac.th/record=b1910216

37 มหาวิทยาลัย 23 ตุลาคม 2498 http://library.car.chula.ac.th/record=b1910218

38 มหาวิทยาลัย ฉบับปิยมหาราชานุสรณ์ 23 ตุลาคม 2499 http://library.car.chula.ac.th/record=b1910361

39 มหาวิทยาลัย ฉบับปิยมหาราชานุสรณ์ 23 ตุลาคม 2500 http://library.car.chula.ac.th/record=b1910444

40 มหาวิทยาลัย ฉบับปิยมหาราชานุสรณ์ 23 ตุลาคม 2501 http://library.car.chula.ac.th/record=b1910447

41 มหาวิทยาลัย 23 ตุลาคม 2502 http://library.car.chula.ac.th/record=b1937825

42 มหาวิทยาลัย ฉบับ 23 ตุลาคม 2503 http://library.car.chula.ac.th/record=b1910457

43 มหาวิทยาลัย 23 ตุลาคม 2504 http://library.car.chula.ac.th/record=b1937909

44 มหาวิทยาลัย 23 ตุลาคม 2505 http://library.car.chula.ac.th/record=b1937826

45 มหาวิทยาลัย ฉบับ 23 ตุลาคม 2506 http://library.car.chula.ac.th/record=b1910467

46 มหาวิทยาลัย 23 ตุลาคม 2507 http://library.car.chula.ac.th/record=b1937827

47 มหาวิทยาลัย ฉบับ 23 ตุลาคม 2508 http://library.car.chula.ac.th/record=b1910480

48 มหาวิทยาลัย วันท่ี 23 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2509 http://library.car.chula.ac.th/record=b1937911

49 มหาวิทยาลัย ฉบับ 23 เดือนตุลาคม 2510 http://library.car.chula.ac.th/record=b1937930

50 มหาวิทยาลัย 23 ตุลาคม 2511 http://library.car.chula.ac.th/record=b1938052

51 มหาวิทยาลัย 23 ตุลาคม 2512 http://library.car.chula.ac.th/record=b1938053

52 มหาวิทยาลัย ฉบับวันท่ี 23 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2513 http://library.car.chula.ac.th/record=b1938066

53 มหาวิทยาลัย (23 ตุลาคม 2515) http://library.car.chula.ac.th/record=b1910655

54 มหาวิทยาลัย ฉบับ 23 ตุลาคม 2516 http://library.car.chula.ac.th/record=b1938171

55 หนังสือมหาวิทยาลัย 23 ตุลาคม 2517 http://library.car.chula.ac.th/record=b1886488

56 หนังสือมหาวิทยาลัย 23 ตุลาคม 2518 http://library.car.chula.ac.th/record=b1910658

57 หนังสือมหาวิทยาลัย 23 ตุลา 2520 http://library.car.chula.ac.th/record=b1938173
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58 มหาวิทยาลัย 23 ตุลา 2521 http://library.car.chula.ac.th/record=b1938174

59 มหาวิทยาลัย 23 ตุลา 2522 http://library.car.chula.ac.th/record=b2110744

60 มหาวิทยาลัย ฉบับปิยมหาราชานุสรณ์ 23 ตุลาคม 2523 http://library.car.chula.ac.th/record=b1910785

61 มหาวิทยาลัย  23 ตุลา 2524 http://library.car.chula.ac.th/record=b2110708

62 มหาวิทยาลัย 23 ตุลา 2529 http://library.car.chula.ac.th/record=b1938175

63 มหาวิทยาลัย 23 ตุลาคม 2535 http://library.car.chula.ac.th/record=b1621080

64 มหาวิทยาลัย 23 ตุลาคม 2536 http://library.car.chula.ac.th/record=b1910786

65 หนังสือมหาวิทยาลัย ฉบับ 23 ตุลาคม 2537 http://library.car.chula.ac.th/record=b1910787

66 หนังสือมหาวิทยาลัย ฉบับ 23 ตุลาคม 2539 ปิยมหาราชา
นุสรณ์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1938176

67 หนังสือมหาวิทยาลัย ฉบับ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2540 http://library.car.chula.ac.th/record=b1910890
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