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1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 70 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เล่ม1  : ก าเนิด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://library.car.chula.ac.th/record=b1276676

จฬ  2 004236 ล.1

2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 70 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่ม 2 :  ในรอบ 10 ปี 
2520-2529 http://library.car.chula.ac.th/record=b1276676

จฬ  2 004236 ล.2 

3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 70 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่ม 3: ร าลึกอดีต http://library.car.chula.ac.th/record=b1276676 จฬ  2 004236 ล.3

4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 72 ปี ศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักด์ิ กฤษณามระ 12 
กันยายน 2542 https://library.car.chula.ac.th/record=b1522860

650 จ689  
5 ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์ุ) 80 ปีในชีวิตข้าพเจ้า. (2523) http://library.car.chula.ac.th/record=b1199604 92 ว32ปป

6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 80 ปี ศ.ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ 13 กันยายน 2537 https://library.car.chula.ac.th/record=b1384238 สล 5 008121

7 ฉันท์ ช าวิไล 100 ปีของสุนทรภู่ http://library.car.chula.ac.th/record=b1199713 พ.1317

8 มูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 ทศวรรษ ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์
https://library.car.chula.ac.th/record=b1935431

5 016000

9 พระราชส านัก กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการใน
พระราชส านัก พระพุทธศักราช (2457) http://library.car.chula.ac.th/record=b1199936

390.23 ก113

10 กฎมณเฑียรบาล กรุงกัมพูชา http://library.car.chula.ac.th/record=b1305311 349.59 ก13

11 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมพระยา,  แปล

กฎมณเทียรบาลพะม่า : นับเป็นลัทธิธรรมเนียมภาคท่ี 26
http://library.car.chula.ac.th/record=b1200037

390.9593 ล114

12 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2423-2468

กฎมนเทียรบาล ว่าด้วยข้าราชการในพระราชส านัก
http://library.car.chula.ac.th/record=b1323422

390.23 ม12ก

13 กระทรวงเกษตราธิการ กฎและค าส่ังเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการกับค าอธิบาย
กฎหมายเก่ียวด้วยเร่ืองท่ีดิน .  2464. http://library.car.chula.ac.th/record=b1303274

 333  ก13

หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย  (1920 รายการ)
(ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562) 

รายการท่ี 1-350 (ก-จ) 

http://library.car.chula.ac.th/record=b1276676
http://library.car.chula.ac.th/record=b1276676
http://library.car.chula.ac.th/record=b1276676
https://library.car.chula.ac.th/record=b1522860
https://library.car.chula.ac.th/search?/f650+%E0%B8%88689/f650+a8689/-3,-1,,B/browse
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199604
https://library.car.chula.ac.th/record=b1384238
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199713
https://library.car.chula.ac.th/record=b1935431
http://library.car.chula.ac.th/record=b1305311
http://library.car.chula.ac.th/record=b1200037
http://library.car.chula.ac.th/record=b1323422
http://library.car.chula.ac.th/record=b1303274


ท่ี ผู้แต่ง/ Authors ช่ือเร่ือง / TITLE URL เลขหมู่ / Call No

14 กฎเสนาบดีว่าด้วยวิธีจัดการและต้ังอัตราเก็บเงินอากรค่า
น้ าตามความในพระราชบัญญัติอากรค่าน้ า               
รัตนโกสิน ศก 120

http://library.car.chula.ac.th/record=b1303552

336.2 ก13ก

15 สิงโต กฎหมายการค้าขาย แลสัญญาบางอย่าง http://library.car.chula.ac.th/record=b1295131 381 ส32ก

16 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2423-2468

กฎหมายทเลจากสมุทสาร
http://library.car.chula.ac.th/record=b1304648

341.57 ม113ก

17 หลวงรัตนาญับ์ติ (เปล่ง), ผู้รวบรวม กฎหมายไทยคือพระราชบัญญัติและประกาศซ่ึงต้ังข้ึนใน
รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้
ทรงพระคุณธรรมอันประเสริฐ เล่ม 1

http://library.car.chula.ac.th/record=b1305402

349.593 ร114ก

18 ขุนหลวงพระไกรสี (เปล่ง), รวบรวม กฎหมายไทยคือพระราชบัญญัติและประกาศซ่ึงต้ังข้ึนใน
รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้
ทรงพระคุณธรรมอันประเสริฐ เล่ม 6

http://library.car.chula.ac.th/record=b1256173

349.593 ร114ก ล.6

19 กฎหมายฝ่ินคือพระราชบัญญัติภาษีฝ่ิน ศักราช 1232 
กฎหมาย ภาษีฝ่ินเพ่ิมเติม ร.ศ. 108 กฎข้อบังคับอากรฝ่ิน 
ร.ศ. 111 กฎข้อบังคับอากรฝ่ิน ร.ศ. 114  กฎเพ่ิมเติม
ข้อบังคับทางรถไฟซ่ึงเก่ียวข้องกับอากรฝ่ิน ร.ศ. 117 
รวมกัน

http://library.car.chula.ac.th/record=b1305317

349.593 ก118

20 กฎหมายรัชกาลท่ี 1 ฉบับตรา 3 ดวง ลักษณะอาชญา
หลวงแลลักษณะอาชญาราษฎร์ http://library.car.chula.ac.th/record=b1304767

343 ก131

21 กฎหมายลักษณอาญา http://library.car.chula.ac.th/record=b1304786 343 ก13
22 กฎหมายสรรพภาษีต้ังแต่จุลศักราช 1236  ตามล าดับมา

จนถึงปีรัตนโกสินศก 117 รวมกัน http://library.car.chula.ac.th/record=b1303553

336.2 ก13กส

23 ด ารงค์ธรรมสาร, หลวง, รวบรวม กฎหมาย หมายประกาศพระราชบัญญัติเก่าใหม่  เล่ม 1 
(2439) http://library.car.chula.ac.th/record=b1305337

349.593 ด217ก ล.1

24 เล่ม 2 (2439) http://library.car.chula.ac.th/record=b1305337 349.593 ด217ก ล.2

25 หอพระสมุดวชิรญาณ กถากุสุมมญชรี : นิทานเทียบสุภาษิต ภาค 2 http://library.car.chula.ac.th/record=b1685450 891.2 ก14 ภ.2

26 หอพระสมุดวชิรญาณ กถากุสุมมญชรี : นิทานเทียบสุภาษิต ภาค 4 http://library.car.chula.ac.th/record=b1333259 891.2 ก14 ภ.4

27 หอพระสมุดวชิรญาณ กถากุสุมมญชรี : นิทานเทียบสุภาษิต ภาค 5 http://library.car.chula.ac.th/record=b1685457 891.2 ก14 ภ.5
28 วัดเบญจมบพิตร (จัดพิมพ์) กฐินพิธี และ พระธรรมเทศนากฐินานิสังสกถา   http://library.car.chula.ac.th/record=b1199952 390.9593 ก13
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29 พิษณุโลกประชานารถ, สมเด็จฯ     
เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2425-2463

กระแสร์พระด ำรัสและค ำชีแ้จงของ จอมพล สมเดจ็พระ
อนชุำธิรำช เจ้ำฟำ้จกัรพงษ์ภวูนำรถ กรมหลวงพิษณุโลก
ประชำนำรถ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274452

895.915 พ38ก  

30 สุนทรภาษิต, ขุน กรุงเทพค าฉันท์ ว่าด้วยพระราชประวัติท้ัง 6 รัชกาล http://library.car.chula.ac.th/record=b1292902 895.911 ส45ก

31 กลบทเพลงยาว http://library.car.chula.ac.th/record=b1333797 895.911 กพ17

32 กลบทสิริวิบุลกิตติชาดก http://library.car.chula.ac.th/record=b1333798 895.911 กส 17

33 ธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก),  หลวง กลบทสุภาษิต
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292345 895.911 ธ17กล

34 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

กลอนจารึกแต่งประทีปท่ีบางปอินเม่ืองานรัชฎาภิเศกใน
รัชกาล ท่ี 5 http://library.car.chula.ac.th/record=b1333805

895.911 ก179

35 นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระ, 2404-2474

กลอนทรงอ านวยพรและสรรเสริญ  (2474)
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292375

 พ. 6079 

36 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

กลอนนารีรมย์.  2462.
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272547

895.91108 ก 17

37 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2423-2468

กลอนพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรี
สินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
แด่พระนางเธอลักษมีลาวัณ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292636

895.911 ม12ก

38 กลอนเพลงยาวชมพระยาศรีเพ็ง   http://library.car.chula.ac.th/record=b1333806 895.911 กพ179

39 มี กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ นายมีมหาดเล็กแต่ง
ถวาย เม่ือในรัชกาลท่ี 3 http://library.car.chula.ac.th/record=b1292673

895.911 ม31ก

40 พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพเปรียญ) 
(จัดท า)

กัจจายน เล่ม 1 : พระคัมภีร์มูลกัจจายนสูตร ร.ศ. 
129-130. http://library.car.chula.ac.th/record=b1225050

491.35 ก12 ล.1

41 พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพเปรียญ) 
(จัดท า)

กัจจายน เล่ม 2 : พระคัมภีร์มูลกัจจายนสนธิกัปป ร.ศ. 
130-131. http://library.car.chula.ac.th/record=b1225050

491.35 ก12 ล.2

42 พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพเปรียญ) 
(จัดท า)

กัจจายน เล่ม 3 : พระคัมภีร์มูลกัจจายนอาขยาต พ.ศ. 
2457-2458. http://library.car.chula.ac.th/record=b1225050

491.35 ก12 ล.3

43 กัญญานุสร เปน นิพนธ์ของหลายกวี http://library.car.chula.ac.th/record=b1272549 895.91108 ก384
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44 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2423-2468

กันป่วย
http://library.car.chula.ac.th/record=b1690741

614 ม12ก 2456

45 กากีรวม http://library.car.chula.ac.th/record=b1333813 895.911 ก413ก

46 กาพย์ กุมารบรรพ.   2459. http://library.car.chula.ac.th/record=b1299748 294.341 ม233ก

47 กาพย์ขับไม้เร่ืองพระรถ http://library.car.chula.ac.th/record=b1292533 895.911 พ1711ก
48 พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จ

พระ, 2310-2367
กาพย์นางลอย

http://library.car.chula.ac.th/record=b1846222
พ.1474

49 กาพย์วนประเวศน์. http://library.car.chula.ac.th/record=b1299699 294.341 ม 233 กว
50 ศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร), 

พระยา, 2365-2434
กาพย์สดุดี ของ พระยาศรีสุนทรโวหาร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292825

895.911 ศ173ก

51 กาพย์สักรบรรพ. http://library.car.chula.ac.th/record=b1299701 294.341 ม 233 กส

52 ธรรมธิเบศร์, เจ้าฟ้า, 2258-2298 กาพย์ห่อโคลงเห่เรือ หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ ของกรม
วิชาการ กระทรวงธรรมการ พระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมาธิ
เบศ (เจ้าฟ้ากุ้ง?) คร้ังพระนครศรีอยุธยาพระราชนิพนธ์ใน
รัชกาลท่ี 2 และรัชกาลท่ี 6

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292847

895.911 ศ311ก 

53 กายแก้ว  มงกุฎทอง (2482) http://library.car.chula.ac.th/record=b1333811 895.911 ก26 
54 โกรลิเอร์, แบร์นาร์ด ฟิลิปป์ การซ่อมปราสาทหินพิมาย http://library.car.chula.ac.th/record=b1331470 726.143 ก944ก
55 พิทยาลงกรณ์,  พระราชวรวงศ์เธอ 

กรมหม่ืน, 2419-2488
การค้าทางทะเลในเวลาสงคราม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1304637 พ 0576

56 พระยาประติพัทธภูบาล (คอยู่เหล ณ 
ระนอง)

การก าเหนิดของสนามม้าแข่งในประเทศไทย
http://library.car.chula.ac.th/record=b1976729

พ.0755

57 กรมศิลปากร กองหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ

การแต่งต้ังขุนนางไทยในสมัยรัชกาลท่ี 5  กองหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ. ม.ป.พ., 2521 http://library.car.chula.ac.th/record=b1275774

959.3072 ศ37ก

58 เพ่ิม ด ารงแพทยาคุณ, คุณหญิง การเดินทางไปอเมริกาและยุโรป (รอบโลก) เขียนไว้เม่ือ 
พ.ศ. 2471-2472 http://library.car.chula.ac.th/record=b1198260

910.41 พ66ก

59 ผลสัมฤทธิกสิกรรม (ผล สินธุระเวชญ์),
 หลวง

การบ ารุงพันธ์ุเข้า
http://library.car.chula.ac.th/record=b1846340

พ.1316

60 การประดิษฐานพระบรมโกศ  http://library.car.chula.ac.th/record=b1438515 393.2 ก488
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61 วิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง, 
2441-2505

การเมือง การปกครองของกรุงสยาม หลวงวิจิตรวาทการ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1305799

354.593 ว323ก

62 เวชสิทธ์ิพิลาศ, พระยา การรักษาตัว http://library.car.chula.ac.th/record=b1226257 613 ว52ก

63 กระวี อิศรภักดี, รองอ ามาตย์เอก การเล่นลูกเสือ http://library.car.chula.ac.th/record=b2206763 พ. 0624

64 การวางผังแม่บทจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย http://library.car.chula.ac.th/record=b1508117 จฬ 3 008910

65 การศึกษาของไทย                        http://library.car.chula.ac.th/record=b1471185 พ.1014

66 การศึกษาระบาดวิทยาของภาวะพิการแต่ก าเนิด แบบถุง
เย่ือหุ้มสมองฟรอนโตเอ็ทมอยดัล : รายงานผลการวิจัย / 
โดย จรัส สุวรรณเวลา [พ 15 000703]

https://library.car.chula.ac.th/record=b1229764

67 ป่ิน มาลากุล, ม.ล., 2446-2538 การศึกษาและประเพณีไหว้ครู พร้อมด้วยค าส่ังและ
ระเบียบการท่ีเก่ียวข้องบางเร่ืองของโรงเรียนนาฏศิลป์.  
2492.

http://library.car.chula.ac.th/record=b1330546
พ.0191

68 การศึกษาสมัยมหาอ ามาตย์เอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าธานีนิวัต ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ http://library.car.chula.ac.th/record=b1293843

พ.0246  (2492)

69 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2423-2468

การสงครามป้อมค่ายประชิต : ปาฐกถา
www.car.chula.ac.th/rarebook/book/cl52_0047 

623.104 ม12ก

70 ธรรมศักดิมนตรี, เจ้าพระยา การสุขาภิบาลส าหรับบุคคลและครอบครัว เป็นความรู้
เร่ืองการต่อสู้กับข้าศึกท่ีเราไม่เห็นตัว http://library.car.chula.ac.th/record=b1226666

616.01 ธ17ก

71 ขจร สุขพานิช ก้าวแรกของหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย http://library.car.chula.ac.th/record=b1297135 079.593 ข12ก
72 ก าเนิดพรรคการเมือง   http://library.car.chula.ac.th/record=b1976852 พ.0050
73 ก ำหนดกำรเสดจ็พระรำชด ำเนินประพำสสงิคโปร์        

ชะวำและบำล ีพระพทุธศกัรำช 2472
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198919

915.95 ก219  

74 ราสเป กิจการของบารอนมึนเคาเส้น http://library.car.chula.ac.th/record=b1332958 823.6 ร28ก
75 ทวีวงศ์ถวัลยศักด์ิ, พลตรี, หม่อม กิริยามารยาทและการใช้ถ้อยค าในราชส านัก http://library.car.chula.ac.th/record=b1834672 พ.0877

76 กุมารค าฉันทร์ http://library.car.chula.ac.th/record=b1299747 พ.0051
77 มาร์แชล, รอเบอร์ต กุศโลบาย : ลครพูด 3 องค์ = A royal family http://library.car.chula.ac.th/record=b1332861 822 ม27ก
78 อาจารย์แจ่ม เกร็ดพงษาวดารจีน เร่ือง อภิเษกพระนางแบด๋ีซิบ๋ิน http://library.car.chula.ac.th/record=b1333413 895.1 อ599ก

79 จรัส สุวรรณเวลา, บรรณาธิการ เกียรติภูมิจุฬาฯ / บรรณาธิการโดย https://library.car.chula.ac.th/record=b1657987 14 014864

80 เกล็ดพระพุทธศาสนา พงษาวดารมอญ สุภาษิตกฎหมาย http://library.car.chula.ac.th/record=b1344478 พ.1081
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81 แบร์นาร์ด, ตริสตอง,  ค.ศ. 1866- เกินต้องการ : ลครพูด 3 องก์ http://library.car.chula.ac.th/record=b1272658 895.912 ม113ก

82 เกาะแก้วพิศดาร  เล่ม 1-20 http://library.car.chula.ac.th/record=b1333818 895.911 ก77 

83 เกาะแก้วกายสิทธ์ิ  เล่ม 1-10
http://library.car.chula.ac.th/record=b1333815

895.911 ก57 

84 เกราะเพ็ชรเจ็ดสี   เล่ม 1-12
http://library.car.chula.ac.th/record=b1333815

895.911 ก57 

85 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

ไกลบ้าน : ส าเนาพระราชหัตถเลขา ถึงสมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้านิภานภดล เม่ือเสด็จประพาศยุโรป ร.ศ. 126 http://library.car.chula.ac.th/record=b1198355

914 จ4719ก

86 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2423-2468

ขนมสมกับน้ ายา : เป็นเร่ืองลครพูดสมัยใหม่องค์เดียว
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272680 895.912 ม12ขก

87 หอพระสมุดวชิรญาณ ขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1333845

895.911 ข46ข 

88 ภาณุพันธ์วงศ์วรเดช, สมเด็จกรม      
พระยา

ขัตติยานุสรณ์; แล, ปัญจาภิณหะปัจจะเวกขน์; กับ, 
อัฏฐะโลกะธัมม์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292376 895.911 น172ข

89 การรถไฟแห่งประเทศไทย ข้อความบางประการท่ีประชาชนควรทราบในการใช้รถไฟ.
http://library.car.chula.ac.th/record=b1689970

385 ก499ข

90 กรมเสนาธิการเสือป่า ข้อบังคับการซ้อมรบ http://library.car.chula.ac.th/record=b1293044 355.5 ส552ข

91 เนติบัณฑิตยสภา ข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พระพุทธศักราช 2457
http://library.car.chula.ac.th/record=b1297081 060 ข19

92 กรมยุทธนาธิการ ข้อบังคับในการใช้เคร่ืองเลขสัญญาในกรมทหารบก http://library.car.chula.ac.th/record=b1499006 358.24 ก169ข

93 การรถไฟแห่งประเทศไทย ข้อบังคับระเบียบการแพทย์ศุขาภิบาลในสนาม พ.ศ. 2459 http://library.car.chula.ac.th/record=b1293063 356.95 ข19

94 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ        กรม
พระยา, 2405-2486

ข้อบังคับลักษณการปกครองหัวเมือง ร.ศ. 116
http://library.car.chula.ac.th/record=b1304721

342.593 ด217ข

95
กองทัพบกไทย

ข้อบังคับส าหรับม้าท่ีใช้ราชการในกองทัพบก ร.ศ. 131 http://library.car.chula.ac.th/record=b1293065 357 ข19
96 กรมต ารวจภูธร ข้อบังคับส าหรับยามคอยเหตุ  ศก 126 http://library.car.chula.ac.th/record=b1305735 352.2 ต217ข

97 ข้อบังคับส าหรับราชองครักษ์ประจ าการรัตนโกสินทร์     
ศก 117 http://library.car.chula.ac.th/record=b1199954

390.9593 ข19  

98 เจ้าพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน (ม.ร.ว. 
หลาน  กุญชร).  2500.

ข้อราชการในกรมมหาดเล็ก
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199977

390.9593  ท515ข  ฉ.3

99 ข้อสอบประโยคมัธยมพณิชยการ http://library.car.chula.ac.th/record=b1293962 371.2 ศ311ขค

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272658
http://library.car.chula.ac.th/record=b1333818
http://library.car.chula.ac.th/record=b1333815
http://library.car.chula.ac.th/record=b1333815
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198355
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272680
http://library.car.chula.ac.th/record=b1333845
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292376
http://library.car.chula.ac.th/record=b1689970
http://library.car.chula.ac.th/record=b1293044
http://library.car.chula.ac.th/record=b1297081
http://library.car.chula.ac.th/record=b1499006
http://library.car.chula.ac.th/record=b1293063
http://library.car.chula.ac.th/record=b1304721
http://library.car.chula.ac.th/record=b1293065
http://library.car.chula.ac.th/record=b1305735
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199954
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199977
http://library.car.chula.ac.th/record=b1293962


ท่ี ผู้แต่ง/ Authors ช่ือเร่ือง / TITLE URL เลขหมู่ / Call No

100 ข้อสอบไล่ประถมปีท่ี 3 ข้อสอบไล่มัธยมปีท่ี 3 และข้อสอบ
ไล่มัธยมปีท่ี 6 ชาย พ.ศ. 2473 http://library.car.chula.ac.th/record=b1293963

371.2 ศ311ขง

101 ข่าวตอนต้นรัชชกาลท่ี 3 http://library.car.chula.ac.th/record=b1275897 พ.0769

102 ข่าวในตอนต้นรัชชกาลท่ี 4 ตามหนังสือข่าวในเมืองสิงคโปร์
 พ.ศ. 2394 http://library.car.chula.ac.th/record=b1690711

92 จ196ข

103 ข่าวสงคราม  ส.ก . http://library.car.chula.ac.th/record=b1275050 940.3 ส8ข

104 ธนิต อยู่โพธ์ิ, 2450-2547 โขนภาคต้น ว่าด้วยต านานและทฤษฏี
http://library.car.chula.ac.th/record=b1332055 พ.1579

105 คูร์ตะลีน, ยอร์ชส์ คดีส าคัญ : ลครพูดองก์เดียว http://library.car.chula.ac.th/record=b1203106 895.912 ม12คส

106 กรมราชเลขาธิการ คดีอาร์มสตรอง แปลจากหนังสือพิมพ์ "ไตมส์" รายสัปดาห์
 ฉบับลงวันท่ี 7 เมษายน 1922 http://library.car.chula.ac.th/record=b1293283

364.15 ค14

107 พระศักดาพลรักษ์ (ช่ืน พุทธิแพทย์) ความเจริญของการแพทย์  (2463) http://library.car.chula.ac.th/record=b1226081 610 ด217ค

108 พระขรรค์เพ็ชร ความดีมีไชย : ละคอนพูด 3 องค์ http://library.car.chula.ac.th/record=b1272684 895.912 ม12ค

109 ความเป็นมาของทหารอาสาสงครามโลกคร้ังท่ี 1. http://library.car.chula.ac.th/record=b1293001 355.3 ค17 ฉ.1

110 ธนิต อยู่โพธ์ิ ความเป็นอยู่ของประชาชนสมัยพุทธกาล
http://library.car.chula.ac.th/record=b1302876

330.9594 ธ 153 ค

111 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา ความทรงจ า : พระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพ ท่ีทรงค้างไว้ 5 ตอน http://library.car.chula.ac.th/record=b1646177

92 ด 217 ค 2489

112 วิบูลยสวัสดิวงศ์, ม.จ ความทรงจ า หม่อมเจ้าวิบุลยสวัสดิวงศ ทรงแต่งประทาน
ลูกๆกับ ประวัติหม่อมเจ้าวิบุลยสวัสดิวงศ พระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าธานีนิวัติ แต่งต่อจากความทรงจ าของ         
หม่อมเจ้า วิบุลยสวัสดิวงศ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199612

92 ว35ค

113 พิทยาลงกรณ์, พระราชวรวงศ์เธอ 
กรมหม่ืน, 2419-2488

ความนึกในฤดูหนาว. ทุนทรัพย์แลรางวัลแห่งทุนทรัพย์. 
การค้าทาง   ทเลในเวลาสงคราม http://library.car.chula.ac.th/record=b1274400

895.914 พ672ค

114 อู่ค า พมวงสา, รวบรวม ความเป็นมาของลาว, หรือ, เล่าเร่ืองชาติลาว http://library.car.chula.ac.th/record=b1198555 915.9 อ41ค

115 ธนิต อยู่โพธ์ิ ความเป็นอยู่ของประชาชนสมัยพุทธกาล
http://library.car.chula.ac.th/record=b1302876

330.9594 ธ153ค
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116 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2423-2468

ความรู้เก่ียวกับพระราชกรณียกิจในรัชกาลท่ี 6 และบท
ละครเบิกโรงเร่ืองดึกด าบรรพ์ พระราชนิพนธ์ใน 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274557

895.918 ค17

117 สรวุฒิสมรรถ, หลวง ความรู้ท่ัวไปในการทหาร http://library.car.chula.ac.th/record=b1292987 355.04 ส17ค

118 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมพระยา,

ความรู้เบ็ดเตล็ด 3 เร่ือง
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274387

040 ด217ร

119 สิงหเสนี, พระยา ความเห็นตอนท้ายพุทธประวัติ (2461) http://library.car.chula.ac.th/record=b1299099 294.309 ส32ค

120 อินทรปราสาท, ขุน คัมภีร์สารัมภ์ : คือคัมภีร์ส าหรับค านวนสุริยอุปราคาและ
จันทรอุปราคา http://library.car.chula.ac.th/record=b1277164

529 อ35ค

121 พระสังฆรักขิตมหาสามิ คัมภีร์สุโพธาลังการ http://library.car.chula.ac.th/record=b1332243 808.049137 พ411ค 
ฉ.2122 พระพุทธโฆษาจารย์. คาถาแปล (2471). http://library.car.chula.ac.th/record=b1298703 294.304 พ1711ค

123 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2347-2411

คาถาพระราชนิพนธ์พระราชทานพระนามพระราชโอรส
ธิดา  (2467) http://library.car.chula.ac.th/record=b1274946

พ.0053

124 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2347-2411

คาถาพระราชนิพนธ์พระราชทานพระนามพระราชโอรส
ธิดา (2472) http://library.car.chula.ac.th/record=b1274945

929.4 จ19ค

125 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2423-2468

คาถาอนุโมทนาในการสมโภชฉลองรถยนต์และเรือพระท่ีน่ัง
http://library.car.chula.ac.th/record=b1684499

294.344 ม113ค

126 ดูมาส์, อเล็กซองเดรอ, ค.ศ. 
1824-1895

คามีล
http://library.car.chula.ac.th/record=b1333210

843.8 ด416ค

127 พระยาวิสูตร์ เกษตร์ศิลป์ และพระเศษ
สาลี, ผู้รวบรวม

ค่าธรรมเนียมส าหรับแผนกออกโฉนดแลทะเบียนท่ีดิน
http://library.car.chula.ac.th/record=b1303298

333.1 ค21  

128 ค ากราบบังคมทูลและพระราชด ารัสต่างๆ ใน พ.ศ. 2456
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274481

895.915 ศ311ค

129
ภาสกรวงศ์, เจ้าพระยา (พร บุนนาค) ค ากลอนของเจ้าพระยาภาสกรวงศ์.  2465. http://library.car.chula.ac.th/record=b1292624   895.911 ภ28ค

130 นราธิปประพันธ์พงศ์, กรมพระ ค ากลอนเร่ืองสิทธิเสรีแลสมภาพตามธรรมชาติกับเร่ืองอ่าน
เล่นช่ือลูกอินทร์แลบทเสภาร าเร่ืองอาลัสะนัม http://library.car.chula.ac.th/record=b1292378

895.911 น172คก

131 ค ากลอนสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จฯ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว http://library.car.chula.ac.th/record=b1272554

895.91108 ค211
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132 เมนเดลสัน, อาร์ ดับลยู ค าช้ีแจงการสาธารณสุข http://library.car.chula.ac.th/record=b1226663 616 ม55ค
133 พระราชวังบวรวิไชยชาญ, กรม ค าฉันท์เร่ืองนางจินตะหรา http://library.car.chula.ac.th/record=b1272515 895.911 อ31ค
134 เจ้าคุณสาสนโสภณ ค าตอบของเจ้าคุณสาสนโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส เร่ือง

เปิดสะพานแดงข้ามคลองหลัง วัดชนะสงคราม. (2471). http://library.car.chula.ac.th/record=b1227373
625.13  พ1711ค

135 โรงพิมพ์ย้ิมศรี ค าถามค าตอบเข้าจุฬาฯ 2481 ทุกวิชาทุกแผนก http://library.car.chula.ac.th/record=b1294732 จฬ 8 000449

136 ศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร), 
พระยา, 2365-2434

ค านมัสการคุณาณุคุณ และบทร้องอ่ืนๆ ส าหรับนักเรียน
http://library.car.chula.ac.th/record=b1300033

294.344 ศ193ค

137 กรมแผนท่ี ค าแนะน าเร่ืองมารยาทในการสมาคมส าหรับทหาร,    
(2482) http://library.car.chula.ac.th/record=b1685414

395 ค359

138 ขจร สุขพานิช ค าบรรยายประวัติศาสตร์ไทย พ.ศ. 1600-2310
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275278

959.3 ข12ค

139 แปลก พิบูลสงคราม, จอมพล ค าปราสัยไนอภิลักขิตสมัยแห่งวันชาติ 24 มิถุนายน 2486 http://library.car.chula.ac.th/record=b1274445 895.915 ป77คก

140 ค าประกาศเทวดาเทวดาคร้ังสังคายนา....      http://library.car.chula.ac.th/record=b1977045 พ.0009

141 ฟลีต, เยเรเมียส ฟาน ค าแปลจดหมายเหตุวันวลิต ขุนวิจิตรมาตรา.  2477. http://library.car.chula.ac.th/record=b1275648  959.303  ฟ147ค

142 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯกรมพระยา,
 2405-2486

ค าแปลปาฐกถา เรืองคติของฝร่ังเข้ามาเมืองไทย ของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ http://library.car.chula.ac.th/record=b1937275

959.3 ด217ค 2478

143 ค าพากย์รามเกียรติภาษาเขมร : ตอนศึกตรีเศียร        
ทูษณ ขรณ กับตอนนางสีดาหาย http://library.car.chula.ac.th/record=b1292768

 895.911 ร26คข

144 กระทรวงการคลัง ค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับราชการกรมต่างๆ ในสังกัด
กระทรวงการคลัง http://library.car.chula.ac.th/record=b1684401

347.077 คฎ369

145 ศรีอยุธยา ค าร้องในเร่ือง ปล่อยแก่ ของ    ศรีอยุธยา. และ, บท
ละครพูดเร่ือง ปล่อยแก่ ของ บัว (ทองอิน) วิเศษกุล http://library.car.chula.ac.th/record=b1660020

895.912 ม113ค / พ.
1479

146 พระสงฆ์อาณัมนิกาย ค าสวดกงเต๊กแลค าแปลของพระสงฆ์อาฌมนิกาย http://library.car.chula.ac.th/record=b1299978 294.344 ค218

147 ขุนหลวงหาวัด ;     พระยาเจริญราช
ธน (ม้ิน เลาหเสรษฐี)

ค าให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง (ฉบับแปลใหม่จาก
ฉบับหลวงท่ีได้มาจากเมืองพม่าพระยาเจริญราชธน (ม้ิน 
เลาหเสรษฐี) พิมพ์แจกในงานศพอ่ิม จ.จ. ผู้มารดา พ.ศ. 
2457)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1481121

959.3023 ค391
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148 ขุนหลวงหาวัด ค าให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง (พิมพ์แจกในงานปลง
ศพ เหย่ียน    พุกกณานนท์ ภรรยาพระยาสุรินทร์ภักดี) http://library.car.chula.ac.th/record=b1849615

959.33 ค211

149 ค าให้การชาวกรุงเก่า : เร่ืองน้ีท่ีเรียกกันแต่ก่อนว่า  
ค าให้การขุนหลวงหาวัด  ฉบับน้ีแปลใหม่จากฉบับหลวงท่ี
ได้มาจากเมืองพม่า

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275850

959.33 ค391

150 ค าให้การชาวอังวะ http://library.car.chula.ac.th/record=b1263366 959.1 ค391
151 ค าให้การเรืองทัพญวนในรัชชกาลท่ี 3         http://library.car.chula.ac.th/record=b1275734 959.3063 ค219 /     

พ.0006152 ค าอธิบายของทหารเก๊กเหม็ง http://library.car.chula.ac.th/record=b1198442 915.1 ค211
153 พิจารณาปฤชมาตย์, พระยา (สุหร่าย 

วัชราภัย)
ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับ พ.ศ. 
2466) มาตรา 1-153 - ล. 1 หมวดท่ี 1 - ล. 2 หมวดท่ี 2 
และท่ี 3 - ล. 3 ค าอธิบายลักษณะท่ีดิน เล่ม 1

http://library.car.chula.ac.th/record=b1862833

346.593 ส674ค ล.1-3

154 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2423-2468

ค าอธิบายและอภิธานส าหรับประกอบเร่ืองนารายณ์สิบปาง
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292697

895.911 ร26ค

155 เอกูต์, เอช ค าอธิบายอาชญาวิทยา : ตอนท่ีว่าด้วย     ทันทวิทยาท่ัวไป http://library.car.chula.ac.th/record=b1848680 พ.1574

156 ศิลป พีระศรี, 2435-2505 คุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง                http://library.car.chula.ac.th/record=b1977048 พ.0017

157 อาทรทิพยนิภา, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้า

คุณานุสรณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพย
นิภา ประทานในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยา
ประเสริฐศุภกิจ (เพ่ิม ไกรฤกษ์) วันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2494

http://library.car.chula.ac.th/record=b1657722

895.915 ค639

158 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คู่มือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน http://library.car.chula.ac.th/record=b1489204 352.43 ค695

159 ไสวย นิยมจันทร์ คู่มือเท่ียว ศึกษา ความเป็นมา 20 จังหวัดตามทางรถไฟ
สายใต้ กลันตัน ไทรบุรี ปีนัง  249 http://library.car.chula.ac.th/record=b1198860

915.93 ส97ท ฉ.3

160 พราก ส่งเจริญ คู่มืออิลราชค าฉันท์ http://library.car.chula.ac.th/record=b1292573 895.911 พ172ค

161 เครือญำตสิกลุเทพหสัดนิ ณ อยธุยำ http://library.car.chula.ac.th/record=b1274901 929.2 ค57

162 เคร่ืองเงินเคร่ืองทองและลายไทย http://library.car.chula.ac.th/record=b1331636   [739.2 ค753 ]

163 เคร่ืองดนตรีไทย http://library.car.chula.ac.th/record=b1037645 พ.0697 /             
780.9593 ธ262ค164 กรมศิลปากร เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับของโขนละครกรมศิลปากร http://library.car.chula.ac.th/record=b1332067 793.32 ศ37ค

165 ไกรศรี นิมมานเหมินท์ เคร่ืองถ้วยสันก าแพง   http://library.car.chula.ac.th/record=b1330524 พ.0024
166 ราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ, กรมหม่ืน โค๊ดอาญา http://library.car.chula.ac.th/record=b1304783 343 ร22ค ล.1-2
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167 สุนทรภู่ โคบุตร  เล่ม 1-30 http://library.car.chula.ac.th/record=b1333858 895.911 ค85  
168 โคมทอง  เล่ม 1-30 http://library.car.chula.ac.th/record=b1333859 895.911 ค86  
169 หอสมุดวชิรญาณ โคลงกวีโบราณ http://library.car.chula.ac.th/record=b1333850 895.911 ค178 2467  
170 พระหลวงจ านงพลภักด์ิ (พระภิกษุ) โคลงกระทู้ คติโลก http://library.car.chula.ac.th/record=b1934270 895.911 จ215ค

171 โคลงกระทู้ของเก่า http://library.car.chula.ac.th/record=b1934187 895.911 ค87
172 วงษาธิราชสนิท, พระเจ้าบรมวงษ์เธอ, 

กรมหลวง
โคลงจินดามณี

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292792
895.911 ว12ค

173 โคลงฉันท์ของลูกๆ http://library.car.chula.ac.th/record=b1292230 895.911 คฉ966

174 น่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
, 2330-2394

โคลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย http://library.car.chula.ac.th/record=b1292363

895.911 น112คพ

175 ศรีมโหสถ, พระ โคลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช http://library.car.chula.ac.th/record=b1292826 895.911 ศ173ค

176 ตรัง, พระยา โคลงด้ันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย http://library.car.chula.ac.th/record=b1292320

895.911 ต1711ค 2468

177 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

โคลงด้ันเร่ืองโสกันต์
http://library.car.chula.ac.th/record=b1831917

พ.0011

178 โคลงต าราไม้ดัด            http://library.car.chula.ac.th/record=b1228156 พ.0030

179 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2423-2468

โคลงแถลงระเบียบระบ าแบบหลวงเร่ืองศุภลักษณ์วาดรูป
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292627

895.911 ม113คศ

180 โคลงทวาทศมาศ. โคลงรามเกียรต์ิ จารึกท่ีศิลาสลักเป
นภาพรามเกียรต์ิ ท่ีพนักรอบพระอุโบสถ วัดพระเชตุพน http://library.car.chula.ac.th/record=b1292228

895.911 คท966

181 เดชาดิศร, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยา, 2336-2402

โคลงนิราศกรมหม่ืนเดชอดิศรเสด็จไปทัพเวียงจันท์
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292316

895.911 ด522คล

182 ภูวเนตรนรินทรฤทธ์ิ, กรมหลวง โคลงนิราศฉะเชิงเทรา http://library.car.chula.ac.th/record=b1660343 895.911 ภ689ค

183 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

โคลงนิราศท้าวสุภัตติการภักดี
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292259

895.911 จ47คน 

184 นรินทร์ธิเบศร์ (ทองอิน), นาย โคลงนิราศนรินทร์ : แบบสอนอ่านจินตกระวีนิพนธ์ http://library.car.chula.ac.th/record=b1292403 895.911 น244ค

http://library.car.chula.ac.th/record=b1333858
http://library.car.chula.ac.th/record=b1333859
http://library.car.chula.ac.th/record=b1333850
http://library.car.chula.ac.th/record=b1934270
http://library.car.chula.ac.th/record=b1934187
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292792
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292230
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292363
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292826
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292320
http://library.car.chula.ac.th/record=b1831917
http://library.car.chula.ac.th/record=b1228156
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292627
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292228
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292316
http://library.car.chula.ac.th/record=b1660343
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292259
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292403
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185 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2423-2468

โคลงนิราศประลองยุทธ พ.ศ. 2466
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292639

895.911 ม12คน

186 วงศาธิราชสนิท, กรมหลวง โคลงนิราศพระประธมประโทน http://library.car.chula.ac.th/record=b1836994 895.911 ว12คน
187 ตรัง, พระยา โคลงนิราศพระยาตรัง http://library.car.chula.ac.th/record=b1292323 895.911 ต1711คล
188 ธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก), หลวง โคลงนิราศวัดรวก  (2466) http://library.car.chula.ac.th/record=b1292352 895.911 ธ17คน

189 ธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก), หลวง โคลงนิราศหลวงธรรมาภิมณฑ์ http://library.car.chula.ac.th/record=b1292353 895.911 ธ17คธ

190 จักรปาณี (ฤกษ์), หลวง โคลงนิราสกรุงเก่า http://library.car.chula.ac.th/record=b1292235 895.911 จ111ค

191 สุนทรภู่  (นามแฝง) โคลงนิราศสุพรรณ http://library.car.chula.ac.th/record=b1292904 895.911 ส45ค  

192 น่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
, 2330-2394

โคลงปราบดาภิเษกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย http://library.car.chula.ac.th/record=b1977765

พ. 0008

193 พระคลัง (หน), เจ้าพระยา โคลงพยุหยาตราเพ็ชรพวง http://library.car.chula.ac.th/record=b1292536 895.911 พ1711พ 2457

194 โคลงพระราชพงษาวดาร ซ่ึงโปรดเกล้าฯให้คัดเป็นตอนๆ http://library.car.chula.ac.th/record=b1272555 895.91108 ค87

195 บ าราบปรปักษ์, สมเด็จฯ     เจ้าฟ้า 
กรมพระยา, 2362-2429

โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส (ตอนเดือนสิบเอจ)
http://library.car.chula.ac.th/record=b1848388

895.911 บ217คก

196 บ าราบปรปักษ์, สมเด็จฯ     เจ้าฟ้า 
กรมพระยา, 2362-2429

โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส กรมพระยาบ าราบปรปักษ์
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292442

895.911 บ217ค 2463

197 โคลงพิพิธพากย์ http://library.car.chula.ac.th/record=b1272556 895.91108 ค87

198 โคลงภาพพระราชพงศาวดาร http://library.car.chula.ac.th/record=b1275292 959.3 จ47ค
199 สวน, มหาดเล็ก โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี http://library.car.chula.ac.th/record=b1813238 895.911 ส17ค 2471

200 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

โคลงรามเกียรต์ิ จาฤกไว้ในพระระเบียงวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ภาค 5 จนจบ http://library.car.chula.ac.th/record=b1292703

895.911 ร26คล ภ.5 
2501

201 ปวเรศวริยาลงกรณ์, สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยา, 2352-2435

โคลงรามเกียรต์ิ ในพระรเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292699

895.911 ร26คล 
2455-2457

202 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

โคลงเร่ือง พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 5
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292260

895.911 จ4719คล

203 ปวเรศวริยาลงกรณ์, สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยา, 2352-2435

โคลงเร่ืองพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว http://library.car.chula.ac.th/record=b1292457

895.911 ป17ค

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292639
http://library.car.chula.ac.th/record=b1836994
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292323
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292352
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292353
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292235
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292904
http://library.car.chula.ac.th/record=b1977765
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292536
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272555
http://library.car.chula.ac.th/record=b1848388
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292442
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272556
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275292
http://library.car.chula.ac.th/record=b1813238
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292703
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292699
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292260
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292457
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204 สารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป), พระ,
 2432-2488

โคลงเรือลอยพระประทีป
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292880

895.911 ส27ค

205 ศิริธัชสังกาศ, กรมขุน โคลงลักษณะช้าง http://library.car.chula.ac.th/record=b1292852 895.911 ศ37ค  
206 นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์

เธอ กรมพระ, 2404-2474 
โคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราช
มหาจักรีวงศ์ เม่ือพุทธศก 2472  เล่ม 1 http://library.car.chula.ac.th/record=b1330457

895.9113 น238ค  ล.1  

207 นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระ, 2404-2474 

โคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราช
มหาจักรีวงศ์ เม่ือพุทธศก 2472  เล่ม 2 http://library.car.chula.ac.th/record=b1330457

895.9113 น238ค  ล.2  

208 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

โคลงเล้ียงโต๊ะปีใหม่ เม่ือปีจอ พ .ศ. 2417
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292225

895.911คล87/ พ.0959

209 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2423-2468

โคลงโลกนิติจ าแลง
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292640

895.911 ม12ค

210 ช านิโวหาร, พระ โคลงสรรเสริญพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกย์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1684449
895.911 ช215ค 2470

211 นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระ, 2404-2474

โคลงสุภาพ เร่ืองนิราศชะอ า ฝีพระโอษฐ์กรมพระนราธิปฯ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292385

895.911 น172คส

212 นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระ, 2404-2474

โคลงสุภาพ อุทาน ยวนถวิล    
http://library.car.chula.ac.th/record=b1976802

พ.0075

213 โคลงสุภาษิตประจ าภาพ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292227
895.911 คส87

214 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

โคลงสุภาษิตใหม่
http://library.car.chula.ac.th/record=1200539

398.9 จ4719ค

215 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

โคลงสุภาสิตเจ้านาย พระราชนิพนธ์ แลพระนิพนธ์ ทรง
เม่ือในรัชกาลท่ี 5

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292256
398.9 ค817ค

216 นาราวดี, หม่อมเจ้าหญิง เทวกุล, 
รจนาและรวบรวม

โคลงสุภาษิต และ คาทาปุญญภาษิต 
http://library.car.chula.ac.th/record=b1977944

พ.0005

217 โคลงแสดงประวัติ พระเจ้าวรวงษเธอ พระองค์เจ้าศิริวง
ษวรเดช กับ แม้นใน สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ   เจ้าฟ้า
ภาณุภาณุรังษีสว่างวงษ กรมพระภาณุพันธุวงษวรเดช

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274637

920 ค969

218 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

โคลงโสฬสไตรยางค์
http://library.car.chula.ac.th/record=b1338853

895.91108 จ657ค

219 สูโตร, แอลเฟรด งดการสมรส ลครพูดองค์เดียว http://library.car.chula.ac.th/record=b1272685 895.912 ม12ง
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http://library.car.chula.ac.th/record=b1292227
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220 ธรรมศักด์ิมนตรี, เจ้าพระยา งานกับเล่น  (2464) http://library.car.chula.ac.th/record=b1274394 895.914 ธ17ง  
221 เสฐียร พันธรังษี งานของพระมงกุฎเกล้าฯ http://library.car.chula.ac.th/record=b1848567 พ.1678
222 วิจิตรวาทการ, หลวง งานค้นคว้าเร่ืองชนชาติไทย http://library.car.chula.ac.th/record=b1225723 572.9593 ว323ง
223 งานฉลองครบ 72 ปี [จุลสาร] : ศาสตราจารย์กิตติคุณเติม

ศักด์ิ กฤษณามระ 12 กันยายน 2542 (e-pamplet) https://library.car.chula.ac.th/record=b1629640
จุลสาร 005226 

224 สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ http://library.car.chula.ac.th/record=b1198836 915.93 ส162ง
225 นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์

เธอ กรมพระ, 2404-2474
งานบัญญัติศัพท์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1224890
พ.0021

226 ธนิต อยู่โพธ์ิ, 2450-2547 งานบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุโขทัย  (2507) http://library.car.chula.ac.th/record=b1198344 915.593 ธ153ง
227 โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย งานพระราชทานเพลิงศพหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลป

บรรเลง).  2498.
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199381

 92  ป1711 c.2

228 กองการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล งานพระราชทานเพลิงศพหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ (ประดิษฐ์
 สุขุม) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรนทรา
วาส... 29 มิถุนายน 2510

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199704

 92 ส 41 ง

229 หม่ืนศรีสุเรนทร์, กรม งานพระอัฐิพระเจ้าหลวง เมรุยอดปรางค์เป็นปฐมในรัช
ชกาลท่ี 1

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292829
895.911 ศ173ง

230 สมัยเฉลิม กฤดากร, ม.จ., 2438-2510 งานสถาปัตยกรรม ของ ม.จ. สมัยเฉลิม กฤดากร ท่ี
เก่ียวกับการก่อสร้างต่อเติมและบูรณะพระราชมณเฑียร
สถาน

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331443

720.9593 ง311

231 หลวงจีนพากย์ปริวัตร, ผู้แปล ง้ิวหญิงกวางตุ้งซ่ึงจะแสดงถวายทอดพระเนตรท่ีบ้าน
เจ้าพระยายมราช เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ต าบล
ศาลาแดง ณ คืนวันท่ี 2 มกราคม 2466

http://library.car.chula.ac.th/record=b1333416

895.12 จ35ง  

232 สดับ ธีระบุตร เงินพดด้วง http://library.car.chula.ac.th/record=b1658094 332.49593 ส162ง 
2515

233 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2423-2468

จดหมายจากเยอรมนี = The Germany series by 
Carlton H. Terris

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198390
914.3 ม113จ

234 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2423-2468

จดหมายถึงผีเส้ือ = Letters to the Butterflies by 
Carlton H. Terris

http://library.car.chula.ac.th/record=b1296054
914.04 ม113จ

235 กระทรวงมหาดไทย จดหมายโต้ตอบบางฉะบับเร่ืองประเทศไทย    http://library.car.chula.ac.th/record=b1976657 พ.0813
236 พระพินิจวรรณการ แสงสาลิตุล, ผู้

รวบรวมพิมพ์
จดหมายเหตุทรงสร้างวัดเบญจมบพิตร ในรัชกาลท่ี 5 
(2466)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1976760
พ.0217
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237 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา,
 2405-2486

จดหมายนายทรงอานุภาพเล่าเร่ืองประพาสต้น เม่ือ ร.ศ. 
123,  (2455)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198635
915.93 ด217จ

238 จดหมายเสด็จพระราชด าเนินเลียบมณฑลราชบุรี พระ
พุทธศักราช 2459

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198602
915.93 จ142

239 อุดมสมบัติ (จัน), หลวง, 2355-2425 จดหมายหลวงอุดมสมบัติ กับค าอธิบายของพระเจ้าบรม
วงษ์เธอ กรมพระด ารงราชานุภาพฯ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275909
959.3033 อ798จ 2458

240 กรมหลวงนรินทรเทวี จดหมายเหตุความทรงจ า  ท้ังตอนพระราชวิจารณ์  แล
ตอนท่ีได้ฉบับต่อใหม่

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275348
959.3 น173จ

241 สมมตอมรพันธ์, กรมพระ, 2403-2458 จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. 107   แล 108 http://library.car.chula.ac.th/record=b1198930

915.95 ส161จม        
ร.ศ.107-108

242 สมมตอมรพันธ์, กรมพระ, 2403-2458 จดหมายเหตุ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จประพาสแหลมมลายู คราว  ร.ศ. 109   ร.ศ. 117 ร.
ศ. 119 ร.ศ. 124 ร.ศ. 128

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198931

915.95 ส161จม

243 จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระ
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว http://library.car.chula.ac.th/record=b1200134

394 จ14

244 สมบัติบริหาร, พระยา จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 6 เสด็จพระราชด าเนินประพาส
ประเทศมลายู (2481)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198935
915.95 ส1611จ

245 จดหมายเหตุ เร่ืองไต่สวนนายกุหลาบ ซ่ึงแต่งประวัติ
สมเด็จพระสังฆราชข้ึนทูลเกล้าฯ ถวาย

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199015
92 ก111จ

246 จดหมายเหตุ เร่ืองทรงต้ังพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ รัช
ชกาลปัตยุบันน้ี ต่อเล่มซ่ึงได้พิมพ์แล้วเม่ือ พ .ศ. 2457

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274944
929.7 จ14

247 จดหมายเหตุ เร่ืองทรงต้ังพระบรมวงษานุวงษ์ กรุง
รัตนโกสินทร์ ต้ังแต่รัชกาลท่ี 1 จนตลอดรัชการท่ี 5 http://library.car.chula.ac.th/record=b1836601

929.7 ส16จ 2457

248 กรมเสนาธิการเสือป่า จดหมายเหตุแถลงการฝึกหัดวิธียุทธเส้ือป่ากอง เสนาหลวง 
(รักษาพระองค์) เล่ม 1-2 http://library.car.chula.ac.th/record=b1293043

355.5 ส552ก

249 ประกาศอักษรกิจ (เสง่ียม รามนันทน์),
 พระยา

จดหมายเหตุบรมราชาภิเศก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2468 : ออกเป็นราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
พิเศษ……….

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200139

394 ป1711จ 2492
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250 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จดหมายเหตุบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2468. พระราชพิธีรับพระบรมอัฐิบรรจุ
พระบรมราชสรีรังคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 7, 2492. บรรจุพระบรมราชสริราง
คารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 2492. 
หมายก าหนดการถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระ
นางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี 7

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199908

390.22 จ131

251 ปวเรศวริยาลงกรณ์, สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยา, 2352-2435

จดหมายเหตุบัญชีน้ าฝน
http://library.car.chula.ac.th/record=b1225641

551.573 ป17จ

252 หลวงอรัญภักดี, รวบรวม จดหมายเหตุบางเร่ือง http://library.car.chula.ac.th/record=b1275285 959.3 จ131
253 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา,

 2405-2486
จดหมายเหตุประกอบเร่ืองไกลบ้าน ว่าด้วยการส่งเสด็จ 
การรักษาพระนครเวลาเสด็จไม่อยู่ แลการรับเสด็จกลับคืน
พระนคร คราวพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เสด็จไปยุโรปคร้ังหลัง

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275766

959.3072 จ141

254 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2423-2468

จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ร.ศ. 128 ของ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198765
915.93 ม12จ 2506

255 ลลูแบร์, ซิมอง เดอร์, ค.ศ. 1642-1729 จดหมายเหตุพงศาวดาร สยามคร้ังกรุงศรีอยุธยาแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเจ้า http://library.car.chula.ac.th/record=b1275652

959.303 ล21จ

256 สมมตอมรพันธ์, กรมพระ, 2403-2458 จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เสด็จประพาสหัวเมืองในแหลมมลายูคราว ร.ศ.117  ร.ศ.
118 ร.ศ.119 รวม 3 คราว

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198932

915.95 ส161จ 2471  

257 ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
, 2436-2484

จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ
เลียบมณฑลฝ่ายเหนือและนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2469 http://library.car.chula.ac.th/record=b1198694

915.93 ป11จ

258 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2423-2468,

จดหมายเหตุ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนิน
ประพาสสหรัฐมะลายู พุทธศักราช 2467

http://library.car.chula.ac.th/record=b1578300

915.951 ย139จ 

259 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุล
จอมฯ 2431(งานพระราชทานเพลิงศพศพหลวงประเสริฐ
ไมตรี (วงศ์โชติเสถียร)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199149

 92 จ4719จ
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260 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจราชวัน ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุลศักราช 1257-1260 (ร.ศ.
114-117 พ.ศ. 2438-2441)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1646249

92 จ4719จศ

261 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท่ี 1 มกราคม จุลศักราช 
1265-31 ธันวาคม จุลศักราช 1266 พุทธศักราช 
2446-2447

http://library.car.chula.ac.th/record=b1616091

923.1593 จ247จก

262 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ศ. 1269 (พ.ศ. 2450)

http://library.car.chula.ac.th/record=b2120741
92 จ4719จก / พ.1428

263 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าฯ ปีฉลู เอกศก พุทธศักราช 2432

http://library.car.chula.ac.th/record=b1334556
923.1593 จ4719จค  

264 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุล
จอมฯ ปีเถาะ จ.ศ. 1241

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199131
พ. 0444

265 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายพระราชกิจรายวันในรัชกาลท่ี 5 ปีมะโรง พ.ศ. 
2411 - ปีระกา พ.ศ. 2416

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199132
92 จ4719จม

266 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 
2433

http://library.car.chula.ac.th/record=b1389857

พ. 0704

267 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2434 (2515)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1204294
923.1593 จ4719จข 

268 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค1
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199133

 92 จ4719จ ภ.1

269 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 2 (2476)
http://library.car.chula.ac.th/record=b2121128

พ 0738

270 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 3
http://library.car.chula.ac.th/record=1524781

92 จ4719จ ภ.3

271 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 4
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199134

 92 จ4719จ ภ.4

272 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 5 และภาค 6
http://library.car.chula.ac.th/record=1199135

92 จ4719จ ภ.5-6

273 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 7
http://library.car.chula.ac.th/record=b1524783

92 จ4719จ ภ.7
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274 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 8
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199137

92 จ4719จ ภ.8

275 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 9
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199138

92 จ4719 จ ภ.9

276 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 10
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199139

92 จ4719จ ภ.10

277 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 11
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292016

92 จ4719จ ภ.11

278 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 12
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199140

92 จ4719จ ภ.12

279 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 13
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199141

92 จ4719จ ภ.13

280 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 14
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199142

92 จ4719จ ภ.14

281 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคท่ี 15.
http://library.car.chula.ac.th/record=b2115336

 พ. 0105

282 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 16
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199143

92 จ4719จ ภ.16

283 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 17
http://library.car.chula.ac.th/record=b1524787

92 จ4719จ ภ.17

284 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 18
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275761

92 จ4719จ ภ.18

285 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 19
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199144

92 จ4719จ ภ.19

286 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคท่ี 20
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199145

92 จ4719จ ภ.20

287 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคท่ี 21
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199146

92 จ4719จ ภ.21

288 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคท่ี 22
http://library.car.chula.ac.th/record=b1263251

92 จ4719จ ภ.22

289 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 23
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199147

92 จ4719จ ภ.23
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290 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคท่ี 24
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199148

92 จ4719จ ภ.24

291 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พ.ศ. 2411 (ปลายรัชกาลท่ี
 4 - ต้นรัชกาลท่ี 5)

http://library.car.chula.ac.th/record=b2058141
พ.1729

292 ภาณุพันธ์วงศ์วรเดช,  สมเด็จกรมพระ
ยา

จดหมำยเหตพุระรำชพิธีลงสรง สมเดจ็ฯ เจ้ำฟำ้มหำ    
วชิรุณหศิสยำมมกฎุรำชกมุำร ในรัชกำลที ่5 (2513)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199924
390.22 ภ24จ ฉ.2

293 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมว
รานุรักษ์ (จัดพิมพ์)

จดหมายเหตุพระสุบินนิมิตรในรัชกาลท่ี 1 รัชกาลท่ี 2  
รัชกาลท่ี 3

http://library.car.chula.ac.th/record=b1297697
135 จ14

294 ฟอร์บัง, คองต์, ค.ศ. 1656-1733 จดหมายเหตุฟอร์บัง http://library.car.chula.ac.th/record=b1275516 959.3 ฟ19จ
295 ศรีเสาวภางค์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้า, ทรงนิพนธ์
จดหมายเหตุระยะทางเสร็จประพาสในรัชกาลท่ี 5 เสด็จ
ประพาสไทรโยคคร้ังท่ี 2 ปีชวดสัมฤทธิศก พ.ศ.2431 http://library.car.chula.ac.th/record=b1198818

915.93 ศ173จ  

296 หอสมุดวชิรญาณ จดหมายเหตุระยะทาง เสด็จประพาศในรัชกาลท่ี 5 : 
เสด็จประพาศหัวเมืองในแหลมมลายู รัตนโกสินทรศก 117,
 118, 119 รวม 3 คราว

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198920

915.95 จ131

297 พระยาศรีสหเทพ (เส็ง) จดหมายเหตุเสด็จประพาศยุโรป ร.ศ. 116    เล่ม 1. http://library.car.chula.ac.th/record=b1198372 914  ศ173จ ล.1

298 พระยาศรีสหเทพ (เส็ง) จดหมายเหตุเสด็จประพาศยุโรป ร.ศ. 116   เล่ม 2. http://library.car.chula.ac.th/record=b1198372 914  ศ173จ ล.2

299 สักขี จดหมายระยะทางเสด็จพระราชด าเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต้
   ต้ังแต่วันท่ี 4 มิถุนายน  ถึงวันท่ี 5 สิงหาคม 2458 http://library.car.chula.ac.th/record=b1198826 915.93 ส111จ 

300 จดหมายเหตุระวางราชทูตลังกาและสยามคร้ัง            
กรุงศรีอยุธยา http://library.car.chula.ac.th/record=b1275620

959.303 จ14

301 เดอ ชัวซีย์, บาทหลวง จดหมายเหตุรายวัน ของ ท่านบาดหลวง เดอ ชัวสี ผู้ช่วย
มองสิเออร์ เลอ เชอวาเลีย เดอ โชมอง ราชทูตของพระ
เจ้าลูอิสมหาราชท่ี 14 กรุงฝร่ังเศส ซ่ึงเข้ามาเจริญทางพระ
ราชไมตรีคร้ังแรก พ.ศ. 2228 ในแผ่นดินสมเด็จพระนา
รายน์มหาราช ณ กรุงศรีอยุธยา

http://library.car.chula.ac.th/record=b1846219

พ.1732

302 จดหมายเหตุราชกิจจานุเบกษาเก่ียวกับการแปร
พระราชฐานไปบางปะอิน ในรัชกาลท่ีห้า พ.ศ. 2435

http://library.car.chula.ac.th/record=b1976856
พ.0045
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303 ก าแพงเพ็ชรอัครโยธิน,      กรมพระ จดหมายเหตุรายวันการเดินทางในอินโดจีนฝร่ังเศส พ.ศ. 
2461-2462

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198545
915.9 ก216จ

304 จดหมายเหตุเร่ืองก่อฤกษพระท่ีน่ังฯ      http://library.car.chula.ac.th/record=b1331462 พ.0771
305 หอสมุดวชิรญาณ จดหมายเหตุ เร่ืองเจ้าพระยาภูธราภัยยกกองทพัไปปราบฮ่อ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275914
959.36 จ132

306 หอสมุดวชิรญาณ จดหมายเหตุเร่ืองเซอเชมสบรุก เข้ามาท าสัญญาในรัชกาล
ท่ี 3 เม่ือปีจอ พ.ศ. 2393

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275884
959.33 จ14

307 หอสมุดวชิรญาณ จดหมายเหตุเร่ืองต้ังเจ้าเมือง และพระบรมราโชวาท
พระราชทานเจ้าเมือง http://library.car.chula.ac.th/record=b1275286

959.3 จ14

308 หอสมุดวชิรญาณ จดหมายเหตุเร่ืองทัพเชียงตุง http://library.car.chula.ac.th/record=b1275882 959.36 จ14

309 ราชบัณฑิตยสภา จดหมายเหตุเร่ืองทัพญวน คร้ังรัชชกาลท่ี 3 จดหมายและ
ใบบอกในปีชวดโทศก จุลศักราช 1202 (พ.ศ. 2383) http://library.car.chula.ac.th/record=b1275716

959.3053 จ14

310 หอสมุดวชิรญาณ จดหมายเหตุเร่ืองทูตอเมริกันเข้ามาในรัชกาลท่ี 3 เม่ือปีจอ
 พ.ศ. 2393

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275883
959.35 จ141

311 มหินทรศักด์ิธ ารง, เจ้าพระยา จดหมายเหตุเร่ืองพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าพระ
เจ้าอยู่หัวทรงประชวร http://library.car.chula.ac.th/record=b1275929

959.36 ม193จ

312 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา,
 2405-2486

จดหมายเหตุเร่ืองประพาศต้นในรัชกาลท่ี 5
http://library.car.chula.ac.th/record=b1911280

915.93 ด217จด 2466

313 จดหมายเหตุเร่ืองเปิดรถไฟสายตะวันออกและสายเหนือ 
และเสด็จพระราชด าเนินประพาศเมืองฉะเชิงเทรา  (2476) http://library.car.chula.ac.th/record=b2044812 92 จ4719จรฟ

314 เพ็ชร์ปาณี, พระยา จดหมายเหตุเร่ืองมณฑลนครราชสีมา พ.ศ. 2467 http://library.car.chula.ac.th/record=b1198756 915.93 พ52จ
315 จดหมายเหตุเร่ืองรับพระยาเศวตกุญชร ช้างเผือกแรกได้ใน

รัชกาลท่ี 2 เม่ือปีวอก พ.ศ. 2355 http://library.car.chula.ac.th/record=b1199909
390.22 จ132

316 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุเร่ืองรับเสด็จแลสมโภช พระบาทสมเด็จฯ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือเสด็จกลับจากยุโรปคราว
แรกใน พ.ศ. 2440

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275915

959.36 จ141

317 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุเร่ืองส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จฯ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จยุโรปคร้ังแรกเม่ือ พ .ศ. 2439 http://library.car.chula.ac.th/record=b1198350

914 จ14
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318 กมล มโนชญากร, รองอ ามาตย์ตรี จดหมายเหตุเสด็จพระราชด าเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ 
พระพุทธศักราช 2469

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198569
915.93 ก16จ

319 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

จดหมายเหตุเสด็จประพาสต่างประเทศ ในรัชกาลท่ี 5 
เสด็จเมืองสิงคโปร์ แลเมืองเบตาเวียคร้ังแรก แลเสด็จ
ประพาสอินเดีย (2460)

http://library.car.chula.ac.th/record=b2122828

915 จ4719จ 2460

320 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

ฉบับปี 2468 (อนุสรณ์งานศพกรมหลวงอดิศรอุดมเดช)
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198356

915 จ4719จ 2468

321 ประมูลธนรักษ์, พระยา จดหมายเหตุโหร ฉบับพระยาประมูลธนรักษ์ http://library.car.chula.ac.th/record=b1275287 959.3 จก14
322 ส าราญ เภตรารัตน,  รองอ ามารย์ตรี. จรรยาของข้าราชการ     

http://library.car.chula.ac.th/record=b1976840
พ.0055

323  สนิท ศุขสมาน จรรยายวุชน เลม่ 1   http://library.car.chula.ac.th/record=b1298117 170 ส153จ ล.1
324  สนิท ศุขสมาน จรรยายุวชน เล่ม 2   http://library.car.chula.ac.th/record=b1298117 170 ส153จ ล.2
325  สนิท ศุขสมาน จรรยายุวชน เล่ม 3   http://library.car.chula.ac.th/record=b1298117 170 ส153จ ล.3
326  สนิท ศุขสมาน จรรยายวุชน เลม่ 4   http://library.car.chula.ac.th/record=b1298117 170 ส153จ ล.4
327 กระทรวงการต่างประเทศ, กรมพิธี

การฑูต
จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีน าคณะฑูต
สันถวไมตรีไทยไปเยือนประเทศพม่า 14-19 ธันวาคม 2498 http://library.car.chula.ac.th/record=b1302480

327.5930591 จ19

328 ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณ
เจ้า กรมพระ, 2333-2396

จักรทีปนี ต าราโหราศาสตร์ (2463) 
http://library.car.chula.ac.th/record=b1297650

133.5 ป 172 จ

329 จักรวรรดิวัตรค าฉันท์ http://library.car.chula.ac.th/record=b1300438 294.3823 ส771จ

330 กรมศิลปากร จังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย เรียงตามล าดับอักษร http://library.car.chula.ac.th/record=b1198823 915.93 ศ37จ
331 จันทบุรีนฤนาถ, พระเจ้าพ่ียาเธอ กรม

พระ, 2417-2474
จันทกุมารชาดก (2474)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299546
294.341 ช24จ

332 ราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์), 
พระ

จันทรามาตีลิลิต
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292691

895.911 ร22จ

333 พระวิมาดาเธอฯ กรมพระสุทธาสินีนาฏ
 (จัดพิมพ์)

จารึกเร่ืองสร้างวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1331487

726.5 จ27

334 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2347-2411

จาฤกวัดราชประดิษฐ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1331486

726.5 จ19จ

335 พระวิมาดาเธอฯ กรมพระสุทธาสินีนาฏ
 (จัดพิมพ์)

จารึกวัดอัษฎางคนฤมิตเกาะสีชัง
http://library.car.chula.ac.th/record=b1298585

294.304 จ2731

336 กรมแผนท่ี จารึกสุโขทัย http://library.car.chula.ac.th/record=b1225249 495.9117 ศ37จ
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337 จ ำปำแก้วกบัจ ำปำทอง  เลม่ 1-10 http://library.car.chula.ac.th/record=b1292250 895.911 จ215  

338 กรมศิลปากร จิตรกรรมและศิลปวัตถุ ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

http://library.car.chula.ac.th/record=b1374209
พ.0077

339 จินดามณี เล่ม 1-2 กับ บันทึกเร่ืองหนังสือจินดามณีและ
จินดามณี ฉบับพระเจ้าบรมโกศ http://library.car.chula.ac.th/record=b1676782

495.918 จ35จ 2504

340 พระวันรัตน จุลยุทธการวงศ์ ผูก 2 เร่ืองพงศาวดารไทย  (2463) http://library.car.chula.ac.th/record=b1275861 พ.0023

341 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://library.car.chula.ac.th/record=b1032597 อ 2 004995
342 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระเบียบ ประกาศ และค าส่ัง

เก่ียวกับนิสิต
http://library.car.chula.ac.th/record=b1378419

จฬ  1 000566 2508

343 นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้า
ฟ้า กรมหลวง,

จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสนัดดา / 
2466-2551

http://library.car.chula.ac.th/record=b1656041 929.7593 จ682 2500

344 เจริญวิปัสนา http://library.car.chula.ac.th/record=b1679292 294.3443 จ746
345 ศรีอยุธยา เจ้าฃ้า, สารวัด ! : ลครพูดชุดเดียวอย่างตลกส าหรับทหาร

เล่น http://library.car.chula.ac.th/record=b1272687
895.912 ม12จก

346 พูนแสง (ลดาวัลย์), สูตะบุตร, ม.ล. 
(จัดพิมพ์)

เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับในรัชกาลท่ี 5     
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199677

92 ส162ม

347 เจ้าช้างในทองอยู่ และเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ http://library.car.chula.ac.th/record=b2207616 92 ท326ร  
348 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา,

 2405-2486
เจ้านายพระชันษายืน

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274949
พ.0019

349 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา,
 2405-2486

เจ้านายพระชันษายืน ในราชวงศ์จักรี  
http://library.car.chula.ac.th/record=b1977770

พ.0093

350 เมธาธิบดี, พระยา, 2422-2499, เรียบ
เรียง

ใจความในวิชาคหกัมม์
http://library.car.chula.ac.th/record=b1302604

330 ม54ว
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