หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (1796 รายการ)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)
รายการที่ 336-578 (ฉ-น)
ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

336 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
ฉวยอานาจ ลครพูดองก์เดียว
พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272688

895.912 ม12ฉ

337 พระมหาห่วง

ฉันท์ชมกุฎี และ กาพย์ฉบังเบ็ดเตล็ด

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292539

895.911 พ1711ฉ

338
339 ฉันท์ ขาวิไล

ฉันท์ชาดก รวบรวมจากหนังสือวชิรญาณ
ฉันทศาสตร์ ว่าด้วยวิธีแต่งกาพย์ทุกประเภททั้งไทย
มคธ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299675

และ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1332303

294.341 ช512ฉ
808.1 ฉ115ฉก ล.2

340

เฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าในมงคลสมัยเฉลิมพระชันษา สมเด็จ
พระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ห้ารอบปีนักกษัตร 24 พฤศจิกายน 2528

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272661

895.912 ม113ฉ

341

เฉลิมพระเกียรติยศในการแห่สมโภชพระบรมรูปทรงม้า

http://library.car.chula.ac.th/record=b2047344

895.911 ฉ421

342

ชวนหวว หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์จาหน่ายในหมู่ข้าหลวงเดิม
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2451

http://library.car.chula.ac.th/record=b1297075

059.9591 ช17

343 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
ชั่วเวลาแสนสั้น = Only a brief moment
พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

http://library.car.chula.ac.th/record=b1273563

344 วัดเทพศิรินทราวาส

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299676

ชาดกสุภาสิต

895.913 ม113ชว

294.341 ช512ช

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

345 มหามกุฎราชวิทยาลัย

346 มหามกุฎราชวิทยาลัย

ชื่อเรื่อง / TITLE
ชาตกฏฐกถาย นวโม ภาโค มหานิปาต วณฺณนา พ. วชิรโปรินา
ปทีปกรณินา อุปามจฺเจน โสธิตา 2465 พุทฺธสเก มุทฺทิตา ปฐ
เม วาเร (ภาค 9)
ชาตกฏฐกถาย ทสโม ภาโค มหานิปาต วณฺณนา พ. วชิรโปรินา
ปทีปกรณินา อุปามจฺเจน โสธิตา 2465 พุทฺธสเก มุทฺทิตา ปฐ
เม วาเร (ภาค 10)

URL

เลขหมู่ / Call No
294.341 ช24ชอ ภ.9

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299562

294.341 ช24ชอ ภ.10
http://library.car.chula.ac.th/record=b1299561

347

ชาติประวัติพระธรรมราชานุวัตร [ต่าย]

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299135

294.3092 พ1711ช

348 พจนาพิมล, พระ, แปล

ชินกาลมาลีนี

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275831

959.32 ช35

349 ศราภัยพิพัฒน์, พระยา

ชีวติ ของประเทศ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1301881

320 ศ172ธ

350 บรมพงศาภิมุข, สมเด็จพระราช
ตุลา
351 ปิคนดง

ชีวิวัฒน์ : เรื่องเที่ยวที่ต่างๆ ภาคที่ 7

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198681

915.93 บ17ร

ชุมนุมกวีพากย์ประพนธ์.

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272494

895.911 อ17ช

352
353 อุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนา
ชีวะ), พระยา, 2422-2484

ชุมนุมคติธรรม
ชุมนุมนิพนธ์ - อ.น.ก

http://library.car.chula.ac.th/record=b2047787

895.911 ช246
895.91 อ45ช

354 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
ชุมนุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 ภาคปกิณณกะ ภาค 1
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453
355 วรรณไวทยากร, พระวรวงส์
เทอพระองค์เจ้า

ชุมนุมพระนิพนธ์. ภาค 1 ว่าด้วยวิชาการเมืองและสัพท์
วิชาการต่าง

http://library.car.chula.ac.th/record=b1333717

089.95911 จ657ช
http://library.car.chula.ac.th/record=b1657898

http://library.car.chula.ac.th/record=b1301865

320 น172ว

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

356 วรรณไวทยากร, พระวรวงส์
เทอพระองค์เจ้า

ชื่อเรื่อง / TITLE
ชุมนุมพระนิพนธ์ภาค 2 ว่าด้วย ภาสาสาตร-นิรุติสาตร และ
สัพท์วิชาการต่างๆ

357 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
พระบาทสมเด็จพระ, 2347-2411 เจ้าอยู่หัว
358 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
พระบาทสมเด็จพระ, 2347-2411 เจ้าอยู่หัว ภาคที่ 1 หมวดวรรณคดี
359 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
พระบาทสมเด็จพระ, 2347-2411 เจ้าอยู่หัว ภาคที่ 2 หมวดราชประเพณีโบราณ
360 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
พระบาทสมเด็จพระ, 2347-2411 เจ้าอยู่หัว ภาคที่ 4 หมวดโบราณสถานและโบราณวัตถุ
361

สง่า กาญจนาคพันธุ์

เชงโท้ : พระพุทธสาสนาฝ่ายมหายานของจีน

362 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
โชคหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้ทุกทุกวัน = A Turn of fortune's
พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468 wheel : a dramatic sketch in six scences

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1330458

เลขหมู่ / Call No
400 น172ภ
081 จ19ชพ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1297210

081 จ19ช ภ.1
http://library.car.chula.ac.th/record=b1297207

081 จ19ช ภ.2
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274559

081 จ19ช ภ.4
http://library.car.chula.ac.th/record=b1737198

http://library.car.chula.ac.th/record=b1300619

294.392 ว323ช
895.9124 ม113ช

http://library.car.chula.ac.th/record=b1296056

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

363 พุทธเลิศหล้านภาลัย ,
ไชยเชฐ ความฉบับ 3 เล่มสมุดไทย
พระบาทสมเด็จพระ, 2310-2367

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292598

364

ฎีกามหาสมยสูตร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1300440

294.3823 ส771ฎม

365

ฎีกามหาสูตร แปลร้อย
ดัดสันดานอิเหนา พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ .

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299202

294.3823 ส771ฎร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1273043

895.913 จ658ด

366
367 พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,
พระบาทสมเด็จพระ

ดาหลัง . (2499)

368

เดอ โชมงต์ มาประเทศสยาม, และ โกศาปาน ไปประเทศ
ฝรั่งเศส

369 ชุลี สารนุสิต

แดนหก

370 ดูมาส์, อเล็กซองเดรอ, ค.ศ.
1824-1895 ; แปลโดย สุเมธ

Dame aux camelias. Tha ; คามีล

371

โดยเสด็จพระราชกุศลออกพระเมรุพระศพ สมเด็จพระอริยวง
ศาคตญาณ (วาสน์ วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปรินายก

895.911 พ44ช

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272500

http://library.car.chula.ac.th/record=b1267994
http://library.car.chula.ac.th/record=b1036575
http://library.car.chula.ac.th/record=b1333210

895.911 อ239ด ฉ.4
915.93 ด914
920.936545 ช637ด
843.8 ด416ค
393.2 ด967

http://library.car.chula.ac.th/record=b1296057

372 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
ไดอรี่ซึมทราบ กับ, เรื่องตามเสด็จไทรโยค
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

895.911 จ4719ด
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292262

373 ลาบิช, เออเจน.

ตบตา : ลครพูดขันๆ สององค์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272691

895.912 ม12ตก

374 น.ม.ส

ตลาดเงินตรา

http://library.car.chula.ac.th/record=b1303096

332 พ34ต

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

375

ชื่อเรื่อง / TITLE
ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ. 2528.

376
ตาลปัตร 2502
377 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรม ตานานกฎหมายเมืองไทย
พระยา, 2405-2486
378 กระทรวงกลาโหม

ตานานกรมทหารบกราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์

379 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรม ตานานคณะสงฆ์
พระยา, 2405-2486

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1338258
http://library.car.chula.ac.th/record=b1331597
http://library.car.chula.ac.th/record=b1977703
http://library.car.chula.ac.th/record=b1293061
http://library.car.chula.ac.th/record=b1299069

เลขหมู่ / Call No
425 ก343ต
พ.0843
พ.0340
356.109 ก172ต
294.309 ด217ต

380
381

ตานาน คาถา คาแปลคาถา มหาราชปริตร
ตานาน วัดราชสิทธิ วัดโมลีโลก และวัดสังกระจาย

382

ตานานกฐิน

383 พระยาวินัยสุนทร, ผู้เรียบเรียง

ตานานกฐิน ภาค 1

384 เพ่ง บุนนาก

ตานานการสงครามบัวร์กับอังกฤษ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1276007

968.2 พ52ด 2456

385 โบราณบุรานุรักษ์, พระยา

ตานานกรุงเก่า

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275631

959.33 บ87ต

386

ตานานโขนหลวง. และ นามบรรดาศักดิ์โขนหลวงในรัชกาลที่ 6

ธนิต อยู่โพธิ์

387 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486

ตานานเครื่องโต๊ะบูชาตอนที่ 2 ว่าด้วยลักษณการเล่น - เครื่อง
โต๊ะบูชา

388 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486

ตานานเครื่องมโหรีปี่พาทย์ (ฉบับมีคาแปลภาษาอังกฤษ)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1897625

พ.1690
พ.1907

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199973

390.9593 ต215

http://library.car.chula.ac.th/record=b1848570

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200045

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331939

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331618

http://library.car.chula.ac.th/record=b1352684

390.9593 ว3511ต

782.9 ธ153ต
738.2 ด217ตข
785 D166S

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

389 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จกรม
พระยา

ตานานเงินตรา

390 มอร์แลนด์, อาเทอร์,

ตานานชาติฮั่น /อาเทอร์ มอร์แลนด์ ; รามจิตติ แปลเป็นไทย

391 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486

ตานานโต๊ะเครื่องบูชา

392 พระยาอาหารบริรักษ์

ตานานไทยสังเขป ตั้งแต่ไทยตอนเหนือ ไทยตอนกลางและ
ไทยตอนใต้ในสยามประเทศเป็นลาดับมาจนสิ้นรัชกาล...

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275577

393

ตานานพระแก้วมรกต

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331566

394 สมมตอมรพันธ์, กรมพระ,
2403-2458
395 สมมตอมรพันธ์, กรมพระ,
2403-2458

ตานานพระโกษฐ และหีบศพบรรดาศักดิ์
ตานานพระโกษฐและหีบศพบรรดาศักดิ์ กรมพระสมมตอมร
พันธ์ กรมพระดารงราชานุภาพ และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331592

396 อายัณโฆษ, ผู้รวบรวม

ตาราพระคชลักษณ กับ ราชทินนามพระยาช้างแก้ว กรุงสยาม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1226006

397 นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระ,
2404-2474

ตานานพระแท่นมนังคสิลาบาต ปฐมภาค เปนโคลงลิลิตดั้น
เรื่องเริ่มสร้างขึ้นเปนพระแท่นทรงอนุศาสน์ของสมเด็จพระร่วง
เจ้า รามกาแหง กรุงสุโขทัยราชธานี แคว้นเหนือ ณ
ปีม
เสง พ.ศ. 1848

398

ตานานพระธาตุแช่แห้งเมืองน่าน

399 ราชบัณฑิตยสภา
400

ตานานพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ตานานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช..

http://library.car.chula.ac.th/record=b1303199
http://library.car.chula.ac.th/record=b1333141
http://library.car.chula.ac.th/record=b1331619

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331591

เลขหมู่ / Call No
32.4109 ด217ต
827.9 ม19ต
738.2 ด217ตก
959.3 อ29ต
734.5 ต215
736 ส16ต 2471
736 ส16ต
599.61 ต217ต
895.911 น172ต

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292388

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331521
http://library.car.chula.ac.th/record=b1834666
http://library.car.chula.ac.th/record=b1976664

726.9 ตน215
พ.1591
พ.0794 ฉ.2

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

401 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรม ตานานพระปริต
พระยา, 2405-2486

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1977289

เลขหมู่ / Call No
พ.0975

402 พินิจวรรณการ, พระ

ตำนำนพระปำง (2463)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331580

734.5 พ35ต

403 เซเดส์, ยอร์ช, ผู้เรียบเรียง

ตานานพระพิมพ์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331562

734.5 ซ54ต

404 พระศรีสุทัสสมุนี, [ผู้รวบรวม
และเรียบเรียง]
405 ชอุ่ม สุรบดินทร์ ฯ จารุจินดา,
เรียบเรียง

ตานานพระพุทธฉาย
ตานานพระพุทธชินราช

406 พระโพธิรังษี, แต่ง ; พระยา ตานานพระพุทธสิหิงค์
ปริยัติธรรมธาดา, แปลจากภาษา
บาลี
407 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
ตานานพระสายน์วัดสระปทุม
พระบาทสมเด็จพระ, 2347-2411

http://library.car.chula.ac.th/record=b1672419

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331561

294.342 พ395ต
734.5 ช19ต
734.5 พ1711ต

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331579

734.5 จ19ตน 2470
http://library.car.chula.ac.th/record=b1331557

408 วิชิตวงศ์วุฒิไกร, เจ้าพระยา

ตานานพระอาราม แล ทาเนียบสมณศักดิ์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331509

294.3435 ว555ต

409 สานักทาเนียบนายกรัฐมนตรี

ตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ จากต้นฉบับใบลาน อักษรไทยยวน

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275327

959.3 ตก 215

410 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรม ตานานพุทธเจดีย์สยาม
พระยา, 2405-2486

http://library.car.chula.ac.th/record=b1737605

411 โกมล กุลมนตรี, พระยา

ตานานเมืองนครศรีธรรมราช 2500

http://library.car.chula.ac.th/record=b1976649

พ.0844

412 กรมศิลปากร

ตานานมูลศาสนา 2482

http://library.car.chula.ac.th/record=b1976568

พ.0846

294.3435 ด217ต 2469

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

413 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรม ตานานเรือรบไทย...
พระยา, 2405-2486
414 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรม ตานานเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทายุทธหัตถี ----พระยา, 2405-2486

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1977119

http://library.car.chula.ac.th/record=b2210970

เลขหมู่ / Call No
พ.0454
959.3023 ด217ต

415

ตาราเล่นกล้วยไม้

416

ตานานแลรูปพระพุทธรูปสาคัญของสยาม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1897548

พ.1912

417 เหรียญ มีเดช, เรียบเรียง

ตานานและพิธีตั้งศาลพระภูม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200064

390.9593 ห573ต

418 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรม ตานานวังน่า
พระยา, 2405-2486

http://library.car.chula.ac.th/record=b1228117

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274950

419 วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหา ตานานวัดบวรนิเวศวิหาร
สมณเจ้า กรมพระยา, 2403-2464

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331508

420

ตานานศรีปราชญ์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1499037

421 อนุมานราชธน, พระยา,
2431-2512

ตานานศุลกากร

422 ภาสกรวงศ์, เจ้าพระยา, ผู้แปล

ตานานสงครามจีนกับยี่ปุ่น เล่ม 1 -2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275138

423 สภากาชาดไทย

ตานานสภากาชาดสยาม ตอน 1-2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1226383

424 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486

ตานานสวนกุหลาบและร่างข้อบังคับ… (2474).

635.93 น11ต

929.7 ด217ต 2461
726.5 ว123ต

http://library.car.chula.ac.th/record=b1976741

http://library.car.chula.ac.th/record=b1294571

895.911 ป461ต
พ.0456
951 ภ28 2450 ล.1-2
พ.0845
373.593 ด217ต

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

425 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486
426 ขุนวรกิจพิศาล
(เปล่ง สุวรรณจิตติ )

ตานานสุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาสกับตานานมโหรี

427 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486

ตานานเสภา พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดารงราชานุภาพ
ทรงพระนิพนธ์ใหม่ สาหรับหนังสือบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน
ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณซึ่งพิมพ์ครั้งที่ 2
ตานานหนังสือสามก๊ก

428 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486

ตานานเสนาบดีกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่
6 จบเพียง พ.ศ. 2463 ขุนวรกิจพิศาล. (2463)

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292307

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274970

http://library.car.chula.ac.th/record=b1897547

http://library.car.chula.ac.th/record=b1333593

เลขหมู่ / Call No
895.911 ด217ต
929.7 ว17ต
พ.1891(2)
895.13 ส26ต

429 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486

ตานานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ หอ
พุทธสาสนสังคหะ แลหอสมุดสาหรับพระนคร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1296873

430 สันธานวิทยาสิทธิ์, หลวง

ตานานแห่งช้าง..

http://library.car.chula.ac.th/record=b1226009

พ.1155

431 เซเดส์, ยอร์ช

ตานานอักษรไทย

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225222

495.9111 ซ511ต

432 พระครูคณานัมสมณาจารย์ และ ตารากงเต๊ก แล ตารากฐินของพระสงฆ์อานัมนิกาย
หลวงอานัมสังฆการ
433 นายสนั่น

ตารากายกรรม เป็นพละศึกษาสาหรับฝึกหัดร่างกาย แลกาลัง
ให้บริบูรณ์

434
435 วัดอนงคาราม

ตาราช้างภาคที่ 1. 2481.
ตาราดูลักษณะแมว ของวัดอนงคาราม

436 หอสมุดวชิรญาณ

ตาราทางยกทัพ สารวจคราวเตรียมรบพม่า ในรัชกาลที่ 2

437 บรมมหาประยูรวงศ์, สมเด็จ
เจ้าพระยา, 2331-2398

ตารานพรัตน์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199951

http://library.car.chula.ac.th/record=b1226311

027.5 ด217ต

390.959 ต367
613.7 ส15ต

http://library.car.chula.ac.th/record=b1228300

599.61 ต217
636.8 อ15ต

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275885

959.35 ต217 2464

http://library.car.chula.ac.th/record=b1226005

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331642

739.27 บ17ต

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

438 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรม ตาราแบบธรรมเนียมในราชสานักครั้งกรุงศรีอยุธยา กับ พระ
พระยา, 2405-2486
วิจารณ์ของ สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ
439 ปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว,
ตาราปืนใหญ่
พระบาทสมเด็จพระ, 2365-2408

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199970

เลขหมู่ / Call No
390.9593 ด217ต /
พ.1329
623.5 ป35ต

http://library.car.chula.ac.th/record=b1227304

440 สารสาสน์พลขันธ์, พระ,
เรียบเรียง

ตาราแผนที่ เช่นที่ต้องการใช้ในการทหาร จัดเป็นบทสอน
นักเรียนทหาร เล่ม 1

http://library.car.chula.ac.th/record=b1277151

441 สารสาสน์พลขันธ์, พระ,
เรียบเรียง

ตาราแผนที่ เช่นที่ต้องการใช้ในการทหาร จัดเป็นบทสอน
นักเรียนทหารบก เล่ม 2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1935917

442

ตาราพิไชยสงครามคากลอน . (2469)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1293012

355.4 ต217

443 หอสมุดวชิรญาณ

ตาราพระราชพิธีเก่า

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199917

390.22 ตร367

444 หอสมุดวชิรญาณ

ตาราพระราชพิธีพรุณศาสตร์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199916

390.22 ต367

445

ตาราพิไชยสงครามคากลอน . 2469.

446 พระครูคณานัมสมณาจารย์ (บี๊)
กับหลวงอานัมสงฆการ (หงวน
เหวียงตั๊น), เรียบเรียง
447 แมกฟาร์แลนด์, ยอร์ช

ตาราพิธีพระญวน

448 หอสมุดวชิรญาณ

ตาราฟ้อนรา ฉบับเรียบเรียงในหอพระสมุดวชิรญาณสาหรับ
พระนคร
ตาราภาพลายไทย.

449 บริษัทคณะช่างฯ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1293012

526.8 ส675ต 2453 ล.1
526.8 ส675ต 2450 ล.2

355.4 ต217
390.959 พ1711ต 2474

http://library.car.chula.ac.th/record=b1936089

ตาราแพทย์ แสดงด้วยกาฬโรค

http://library.car.chula.ac.th/record=b1226819
http://library.car.chula.ac.th/record=b1332064

http://library.car.chula.ac.th/record=b1395855

616.9 ม71ต 2454
793.32 ว123ตร
740.7 ค1411ต

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

450

ตาราม้าของเก่า ว่าด้วยลักษณม้า วิธีขี่ม้าและตารายาม้า

http://library.car.chula.ac.th/record=b1226011

599.72 ต217

451

ตารายา และ มรณญาณสูตร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1226575

615.4 ต218

452 สายสนิทวงศ์, พระองค์เจ้า

ตารายาพระองค์เจ้าสายสนิทวงษ์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1226584

615.4 ส26ต

453 ปวเรศวริยาลงกรณ์, สมเด็จพระ ตารายาพิเศษ ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
มหาสมณเจ้า กรมพระยา,
ปวเรศวริยาลงกรณ์
2352-2435

615.4 ป17ต
http://library.car.chula.ac.th/record=b1226577

454 กรมยุทธการทหารบก
455 นครสวรรค์วรพินิต, สมเด็จฯ
เจ้าฟ้า กรมพระ, 2424-2487

ตารายุทธศาสตร์ ของกรมยุทธการทหารบก

456 ราชสานักและข้าราชสานักฯ

ตาราราชเสวกครั้งกรุงเก่า

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199976

390.9593 ต367

457 จันทบุรี (กล่อม), พระยา

ตาราลักษณไข้

http://library.car.chula.ac.th/record=b1226656

616 จ115ต

458 วิศาลศิลปกรรม, หลวง

ตำรำวิชำช่ำงประดับมุก 2497

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331768

749.29 ว38ต ฉ.3

459 วงษาธิราชสนิท, กรมหลวง
460 ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระ,
2333-2396

ตาราสรรพคุณยา ฉบับของกรมหลวงวงศาธิราชสนิท
เตลงพ่าย : แบบสอนอ่าน จินตกระวีนิพนธ์

461

แตงอ่อน เล่ม 1-12

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292324

895.911 ต72 ล.1-12

462

ไตรภูมิพระร่วง (2455)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298507

294.3423 ต97ต

463

ไตรยภูมิ์โลกวินิจฉัย : จาลองจากฉบับหลวง

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298508

294.309 ต97ตร

ตาราเล่นกล้วยไม้

http://library.car.chula.ac.th/record=b1293013

355.4 ย352ต
635.93 น11ต

http://library.car.chula.ac.th/record=b1228117

http://library.car.chula.ac.th/record=b1226580

615.4 ว12ต
895.911 ป172ต 2452

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292492

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

464

แถลงการณ์เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275922

465 สงวน โชติสุขรัตน์

แถลงการณ์ และประวัติวัดพระสิงห์ นครเชียงใหม่. ซอเฉลิม
พระเกียรติทานอง ล่องน่าน

http://library.car.chula.ac.th/record=b1935868

466 สุริยานุวัตร, พระยา

ทรัพยศาสตร์ เล่ม 1 พระยาสุริยานุวัตร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1260968

332 ส417 ล.1

ทรัพย์ศาสตร์ เล่ม 2 พระยาสุริยานุวัตร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1260968

332 ส417 ล.2

468 สุริยานุวัตร, พระยา

ทรัพย์ศาสตร์ พระยาสุริยานุวัตร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1303103

469 สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ
470 มาร์แชล, รอเบอร์ต ; ศรีอยุธยา,
แปล
471
472 สิลา วีรวงส, คัดลอก และแปล
473 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทัศนำสำรไทยจังหวัดชลบุรี 2500

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198502

332 ส417 2518 ฉ.6
915.3 ส162ท ฉ.1
895.912 ม12ทก

474
475

ทาเนียบข้าราชการวังหลัง
ทาเนียบข้าราชการในกรมทหารบก ร.ศ. 125. (2450)

476

ทาเนียบข้าราชการ ในกรมมหาดเล็ก แล กรมขึ้น

477

467 สุริยานุวัตร, พระยา

ท่านรอง ลครพูดเรื่องทหารบก 4 องก์
ท้าวมหาชมภู เล่ม 1-2
ท้าวฮุ่งหรือเจือง . 2486.
ทาเนียบข้าราชการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช
2493

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272694
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292328

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292979
http://library.car.chula.ac.th/record=b1378433

959.36 ถ77 2478(1)
พ.2053

895.911 ท27
398.2049591 ท389 2486
จฬ 2 000538

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274926

929.4 ท215

http://library.car.chula.ac.th/record=b1268004
http://library.car.chula.ac.th/record=b1897798

355.33025 ท 424
พ.1536

ทาเนียบนาม ภาคที่ 3 ตาราทาเนียบบันดาศักดิ์กรุงกัมพูชา

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274924

929.4 ท211

478 หอสมุดวชิรญาณ

ทาเนียบนามภาค 1

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274921

929.4 ท211

479 หอสมุดวชิรญาณ

ทาเนียบนามภาคที่ 2 ตาราตาแหน่งข้าราชการฝ่ายพระราชวัง
บวรสถานมงคล

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200118

929.4 ท211 2462 ภ.2

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

480 หอสมุดวชิรญาณ
481 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
482
483
484 พระราชมุนี(เจริญ)
เทพศิรินทร์ ทรงตรวจ.
485
486
487
488
489
490
491

ชื่อเรื่อง / TITLE
ทาเนียบนามภาค 4 ถนนในจังหวัดพระนคร และธนบุรี
ทาเนียบพระนามและนาม ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ศาสตราจารย์พิเศษ......พุทธศักราช 2459-2539
ทาเนียบสมณศักดิ์ กับทาเนียบเปรียญ
ทาเนียบสมณศักดิ์สังเขป
วัด ทาวัตรเช้าค่า สาหรับอุบาสกอุบาสิกา 2466.

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274925
http://library.car.chula.ac.th/record=b1454633
http://library.car.chula.ac.th/record=b1299116
http://library.car.chula.ac.th/record=b1935859
http://library.car.chula.ac.th/record=b1299990

เลขหมู่ / Call No
929.4 ท211
จฬ 6_009037
294.3092 ทก211
พ.2043
294.344 ท217

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299203
ทิฎฐิหกสิบสอง
ทิพสังวาล
http://library.car.chula.ac.th/record=b1333808
http://library.car.chula.ac.th/record=b1897790
ทีฆาวุกุมาร : บทลครพูดฉากเดียว 2 องก์จบ
ที่รฦกในงารพระบรมศพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา....พ.ศ. 2463 http://library.car.chula.ac.th/record=b1935062
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198593
ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟหลวงสายใต้ 2459
http://library.car.chula.ac.th/record=b1227440
ที่ระลึกของกรมอากาศยาน พ.ศ. 2470
ที่ระลึกงานฉลองอาคารสว่างวัฒนา (2516)
http://library.car.chula.ac.th/record=b1293870

294.3112 ท34
895.911 ก19ท
พ.2086
393.9 ท536
915.93 ค16ท
629.1 ม34ท
371 ร22ท
959.3 ท535 2470

493 สุรินทราชา, พระยา
494 แมคฟาร์แลนด์, ยอร์ช บี

ที่ระลึกสยามรัฐพิพิธภัณฑ์สวนลุมพินี พระพุทธศักราช 2468 =
The souvenir of the Siamese Kingdom Exhibition at
Lumbini Park, B.E. 2468
ที่ระลึกเสด็จเลียบมณฑลภูเก็ต พระพุทธศักราช 2460
ที่ระลึกแห่งงานที่ได้กระทาให้แก่สยาม

495

ทุก์กนิบาตชาดก สามวรรค ภาคต้น

มาแตร เดอี วิทยาลัย, 2475
กระทรวงคมนาคม
มิตเชลล์, วิลเลียม, นายพล
โรงเรียนราชินี.

492 คณะอานวยการฯ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1911534

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199544

915.93 ส47ท
92 ม861ท

http://library.car.chula.ac.th/record=b1846341

พ.1338

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198851

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

496 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
เทพเจ้าและสิ่งน่ารู้
พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

http://library.car.chula.ac.th/record=b1300649

497

เทศนาฉลองอายุ เจ้าพระยาเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ (15 กัณฑ์).
2466.

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298614

498 พระสาสนโสภณ (เจริญ), วัด
เทพศิรินทราวาส (รวบรวม)

เทศนาถวายที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในงานพระศพ
สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี .

499 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
เทศนาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

294.5211 ม12ท

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298615

501 สมเด็จพระวันรัตน (แดง)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1730279

503 กรมพระยาดารงราชานุภาพ

เทศาภิบาล (2495)

504 อนุศาสน์จิตรกร (จันทร์
จิตรกร), พระยา, 2414-2492

เที่ยวนครวัด นครธม เมื่อพุทธศักราช 2467

294.304 ทส58

http://library.car.chula.ac.th/record=b1657779

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298586

502 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
เทศนาเสือป่า
พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

294.304 ทท58

พ.0366

500 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
เทศนาเรื่องนิทานมิกาทุระ
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453
เทศนาว่าด้วยวิธีผูกสีมา

เลขหมู่ / Call No

294.304 จ4719ท

294.304 ด72ท
895.915 ม12ท

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274465

http://library.car.chula.ac.th/record=b1305698
http://library.car.chula.ac.th/record=b1897739

352.0593 ด217ท ฉ.3
พ.1534

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

505 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรม เที่ยวเมืองพะม่า (2489)
พระยา, 2405-2486
506 ดอดด์, วิลเลียม คลิฟตัน
ไทย = The Thai race, the elder brother of the chinese
507 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
ไทยกาสรด
พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468
508
509
510
511
512
513
514

พระครูศิริปัญญามุนี (อ่อน)
สุริยานุวัตร, พระยา
พระยาศุภนิติปรีชา, แปล
ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา,
2419-2486
ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา,
จุ2419-2486
ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

ไทยในสมัยสร้างชาติ
ธนญชัยบัณฑิต
ธนาคารแห่งชาติ
ธมมจกกปปวตนสูตร
ธรรมจริยา เล่ม 1
ธรรมจริยา เล่ม 2
ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198556

http://library.car.chula.ac.th/record=b1381539

เลขหมู่ / Call No
915.91 ด217ท
บ 15 000271
895.912 ม113ท

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272662

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298075

959.3 ท944
พ.0514
332.3 ส417ธ
294.3112 ธ116
170 ธ17ธ ล.1
170 ธ17ธ ล.2 2467

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199959

พ.0515

http://library.car.chula.ac.th/record=b1646294
http://library.car.chula.ac.th/record=b1834674
http://library.car.chula.ac.th/record=b1303169
http://library.car.chula.ac.th/record=b1299204
http://library.car.chula.ac.th/record=b1298074

515 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
ธรรมนูญดุสิตธานี
พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

พ.2058
http://library.car.chula.ac.th/record=b1897626

516 ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา

ธรรมรส (2480).

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298626

517 พระอุบาลีคุญปมาจารย์

ธรรมวิจยานุสาศ (2458)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298720

294.304 ธ17ธ
294.304 พ1711ธว

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

518 วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหา ธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ 2
สมณเจ้า กรมพระยา, 2403-2464
519 ธรรมสมาคม

ธรรมสมาคม เทศนาในงานพระศพพระวิมาดาเธอ กรมพระสุท
ธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา (2472)
520 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
ธรรมาธรรมะสงคราม : ตามเค้าเรื่องในธรรมะชาดก,
เอ
พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468 กาทสนิบาต
521 พระพุทธโฆษาจารย์
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร แล เมตตานิสังสสูตร
522 พระมหาเขียน, ชาระตามต้นฉบับ ธัมมปาลคามชาดก
523

ธนูขรรค์ เล่ม 1-10

524

นนทุกปการณัม ต้นไตรยเล่าถวายพระเจ้าไชยสุริยภาราช แล
นิทานนนทุกสันชีพกล่าวแก้กัน โดยมีมาแต่โบราณหลายข้อ

URL

เลขหมู่ / Call No
พ.2069

http://library.car.chula.ac.th/record=b1897627

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298625

294.304 ธส17
895.911 ม113ธ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1296062

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299216
http://library.car.chula.ac.th/record=b1897628
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292343
http://library.car.chula.ac.th/record=b1333266

294.3112 พ1711ธ
พ.2057
895.911 ธ1541
ล.1-10
891.2 น15

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272664

895.912 ม12นค

526 ธรรมธิเบศร์, เจ้าฟ้า, 2258-2298 นันโทปนันทสูตรคาหลวง

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299207

294.3112 ธ17น

527

นางเขมาคากลอน

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292402

895.911 น22

528

นางแสนกล : (ล.1) ตอนนางแสนกลลองปัญญาทิดกั่ว (ล.2)
ตอนเจ้าสัวปออยู่ในห้องนางแสนกล (ล.3) ตอนจบ

http://library.car.chula.ac.th/record=b2206750

525 พระขรรค์เพ็ชร

น้อยอินทเสน ละคอนพูดชวนหัว 3 องค์

895.911 น449 ล.1-3

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

529 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
นาฏะนวนิยายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468 เรื่อง อิซาเบล = Isabel และความคิดของอิซาเบล =
Isabel's idea
530 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ม.ร.ว. เจริญ อิศรางกูร),
2400-2470
531 พระครูธรรมาภินันท์ (ขา),
เรียบเรียง

นานานิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว. เจริญ อิศ
รางกูร ณ อยุธยา) วัดระฆังโฆษิตาราม
นานานุสาสโนวาท

532 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
นารายน์สิบปาง ลิลิต
พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468
533 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453....
534 พระอมรมุนี (จับ ฐิตธมโม),
เรียบเรียง
535 เคโต, คอนราด
536 สีหราชฤทธิไกร (ทองคา
สีหอุไร), พระยา
537 สีหราชฤทธิไกร (ทองคา
สีหอุไร), พระยา
538 มนตรี ตราโมท, 2443-2538

URL

เลขหมู่ / Call No
895.912 ม113นว

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272665

895.911 พ1711น
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292543

http://library.car.chula.ac.th/record=b1679320

294.3443 พ322น
895.911 ม113น

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292628

895.911 จ4719นร

นารีเรืองนาม
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292265

นาเที่ยวในพระไตรปิฎก พร้อมทั้งอักษรานุกรมพระสูตร และ
อักษรานุกรมชาดก
นิทานทหารเรือ
นิทานเทียบสุภาษิต
นิทานเทียบสุภาษิต
นิทานประวัติศาสตร์ประกอบสังคีต เรื่อง เจดีย์ไชยมงคล

http://library.car.chula.ac.th/record=b1897835
http://library.car.chula.ac.th/record=b1332889
http://library.car.chula.ac.th/record=b1200202
http://library.car.chula.ac.th/record=b1200568
http://library.car.chula.ac.th/record=b1897707

พ.2078
823 ค725น
398.9 ส39น (2463)
398.9 ส39น 2471
พ.2067

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

539 ประทิน พวงสาลี

นิทานประวัติศาสตร์ประกอบสังคีต เรื่อง สมเด็จพระนางสุริโย
ทัย

540 พิทยาลงกรณ์, กรมหมื่น

นิทานเรื่องกนกนคร กลอน 6

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292580

541

นิบาตชาดก กาลิงควรรคที่ 1 ในจตุกกนิบาต

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299572

294.341 ช512น ล.7.1

542

นิบาตชาดก เล่ม 16 จัตตาฬีสนิบาต และ ปัญญาสนิบาต

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299683

294.341 ช 512น ล.16

543
544

นิบาตชาดก เล่ม 21 มหานิบาต. (2472)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299598

นิบาตชาดก เอกนิบาตสามวรรคภาคต้น . (2453)
นิพนธ์ของพระยาศรีภูริปรีชา

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299600

294.341 ช512น ล.21
294.341 ช512น ล.5
ภาค1 2453 ฉ.2
895.918 ศ173น

นิพนธ์บางเรื่อง พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ…
นิมิตรเบ็ดเตล็ด
นิราศเขาพระวิหาร
นิราสนครวัด

http://library.car.chula.ac.th/record=b1690793

นิราศนครวัดคากลอน
นิราศนราธิปฯ เรียกดุษฏีจารึกไปปักษใต้ พุทธศก 2471

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272490

545 ศรีภูริปรีชา (กมล สาลักษณ์),
พระยา, 2404-2460
546 หลวงวิจิตรวาทการ, พลตรี
547
548
549 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรม
พระยา, 2405-2486
550 อนุศาสน์จิตรกร, พระยา
551 นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระ,
2404-2474
552 อรรถศาสตร์โสภณ, พระยา,
2428-2501
553 มหาสุรสิงหนาท, สมเด็จพระ
บวรราชเจ้า, 2286-2346

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272624

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274583

http://library.car.chula.ac.th/record=b1297625
http://library.car.chula.ac.th/record=b1897799
http://library.car.chula.ac.th/record=b1676317

พ.2066
895.911 พ34ก

[390.09593 ว527น]
133 น36
พ.1510
915.9 ด217น
895.911 อ154นก
895.911 น172น

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292390

นิราศน้าท่วมกับลิลิตพระบรมอัฎฐิพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 2501
นิราศพระราชนิพนธ์ กรมพระราชวังบวร มหาสุรสิงหนาท

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272495
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292672

895.911 อ17บ
895.911 ม247น

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

554 ศรีอยุธยา
555
556
557 สุนทรภู่, 2329-2398
558 ทวยหาญรักษา, หลวง

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

นิราศมะเหลเถไถ แถลงเรื่องเสด็จพระราชดาเนินทางชลมารค
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292646
ในมณฑลอยุธยาและนครสวรรค์ พ.ศ. 2465
นิราสเมืองแกลง
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292918
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292413
นิราศเมืองเทศ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292911
นิราสเมืองเพชร์
นิราศเมืองหลวงพระบางและรายงารปราบเงี้ยว
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292326

559 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
นิราศรัตน
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453
560 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
นิราศรัตน
พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453
561 [มี] และ [ขุนพรหมมนตรี
ขุนศรีกวีราช และ ขุนสาร
ประเสริฐ]
562 หลวงพัฒนพงศ์ภักดี
(ทิม สุขยางค์)

นิราศสุพรรณ. โคลงนิราศหริภุญชัย. และ โคลงทวาทศมาศ

563
564 นรเนติบัญชากิจ (แวว), หลวง

นิราสเดือน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ
นิราสตังเกี๋ย

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292270

เลขหมู่ / Call No
895.911 ม113นร
895.911 ส45นก
895.911 นม37
895.911 ส45นม 2457
895.911 ท17น
895.911 จ4719นศ
2471
895.911 จ4719นศ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292269

895.911 ม31น
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292675

นิราศหนองคาย หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์) ฉบับ
ตรวจสอบพุทธศักราช (2559)

565 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรม นิราสนครวัด
พระยา, 2405-2486
566 จักรปาณี (ฤกษ์), หลวง
นิราสพระปฐม
567 จักรปาณี (ฤกษ์), หลวง
นิราสพระปถวี

http://library.car.chula.ac.th/record=b1265771
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292412
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292374
http://library.car.chula.ac.th/record=b1913125
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292239
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292240

895.911 พ527น
895.911 น37
895.911 น17น
915.9 ด217น 2468 /
พ.0597
895.911 จ111นป
895.911 จ111นพ

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

568 มหาสุรสิงหนาท, สมเด็จพระ
บวรราชเจ้า, 2286-2346
569 สุนทรภู่, 2329-2398
570 พระอธิการวรรณ กสสปะ
571 ศรีวรวงศ์, พระยา

นิราสพระราชนิพนธ์ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท

572 อนุมานราชธน, พระยา,
2431-2512
573 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
574 สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ. สานัก
วัฒนธรรมทางจิตใจ
575 กรมยุทธศึกษา ทหารบก
576 เทวัญอานวยเดช, หลวง

นิรุกติศาสตร์เบื้องต้น / เสฐียรโกเศศ. (2493).

577 โรงเรียนนายร้อยทหารบก
578 กรมยุทธศึกษาทหารบก

นิราสวัดเจ้าฟ้า
นิวรณ์ธรรมคากลอน พระอธิการวรรณ กสสปะ
นิวัตพระมหานคร โดยวิถีรอบพิภพ พ.ศ. 2445

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292670
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292920
http://library.car.chula.ac.th/record=b1299469
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198980
http://library.car.chula.ac.th/record=b1224835

แนวการสร้างชาติและป้องกันประเทศ
แนวค้นหาวิธีอบรมจิตใจ. (2499)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1229629

แนวสอนวิชาจรรยาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก (2477)
แนวสอนวิชาการบินในกองโรงเรียนนายร้อยทหารบก
(ฉะเพาะชั้น 5, 6)
แนวสอนวิชาแผนที่
แนวสอนศาสตราวุธวิทยาในกองโรงเรียนนายร้อยทหารบก
เล่ม 1-2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298131

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298137

http://library.car.chula.ac.th/record=b1293070

เลขหมู่ / Call No
895.911 ม274น 2469
895.911 ส45นว
294.34 พ1711น
917.3 ศ173น
412 อ154น
จฬ 1 00541
171 ส162น
170.7 ย44น
358.07 ท5711น

http://library.car.chula.ac.th/record=b1277155

526.807 น26น

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292992

355.07 ย44น ล.1-2

