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627 อนามัยสงเคราะห์ บทกล่อมอนามัยและอนามัยสงเคราะห์
http://library.car.chula.ac.th/record=b1933967

613 พ31บ

628 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2396-2453

บทเจรจา ลครอิเหนา พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จฯ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว http://library.car.chula.ac.th/record=b1272834

895.912 อ31 บข ฉ.3

629 หอพระสมุดวชิรญาณ บทดอกสร้อยสวรรค์คร้ังกรุงเก่า  [2471] http://library.car.chula.ac.th/record=b1292424 895.911 บ14 2471

630 หอพระสมุดวชิรญาณ บทดอกสร้อยสวรรค์คร้ังกรุงเก่า  [2470] http://library.car.chula.ac.th/record=b1292425 895.911 บ14 2470

631 หอพระสมุดวชิรญาณ บทดอกสร้อยสวรรค์คร้ังกรุงเก่า http://library.car.chula.ac.th/record=b1292427 895.911 บ14

632 บทประพันธ์ฉบับชนะการประกวดในงานฉลอง 25     พุทธ
ศตวรรษ, 2500. http://library.car.chula.ac.th/record=b1299004

294.308 ค1411บ

633 ศรีอยุธยา บทร้องซ่ึง ศรีอยุธยา แต่งข้ึนส าหรับแทรกในบทลครพูด 
เร่ือง ปล่อยแก่ ของ นายบัว วิเศษกุล http://library.car.chula.ac.th/record=b1272718

895.912 ม12ปก

634 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2423-2468

บทร้องในเร่ืองหนามยอกเอาหนามบ่ง
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292631

895.911 ม113บท

635 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2423-2468

บทลคร เกเรก าดัด เร่ือง ต้ังจิตคิดคล่ัง
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272692

895.912 ม12ต

636 เล่ือนฤทธ์ิ, คุณหญิง บทละคร ของคุณหญิง เล่ือนฤทธ์ิ ต.จ. http://library.car.chula.ac.th/record=b1272800 895.912 ล6115บ 

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

รายการท่ี 627-1061 (บ-ฝ)
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637 หอพระสมุดวชิรญาณ บทลครชุดเบ็ดเตล็ด ในเร่ืองรามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ใน
รัชกาลท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 4 ท่ี 5 และพระราชนิพนธ์ กรม
พระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ ………….

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292723

895.911 ร261บท

638 พุทธเลิศหล้านภาลัย, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2310-2367

บทละครนอกพระราชนิพนธ์รัชกาลท่ี 2 รวม 5 เร่ืองฉบับ
หอพระสมุดวชิรญาณ http://library.car.chula.ac.th/record=b1272652

895.912 พ44บ 2497

639 จุฑาธุชธราดิลก, สมเด็จเจ้า
ฟ้า, 2435-2466

บทลครดึกด าบรรพ์
http://library.car.chula.ac.th/record=b1676323

895.912 พ52บ

640 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2423-2468

บทลครเบิกโรง เร่ืองดึกด าบรรพ์
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272702

895.912 ม12บ

641 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2423-2468

บทลครพูดเร่ือง จัดการรับเสด็จ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272686

895.912 ม12จ

642 ศรีอยุธยา บทลครพูดสลับล าเร่ือง วิวาหพระสมุท http://library.car.chula.ac.th/record=b1272747 895.912 ม12ว

643 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2396-2453

บทลครเร่ือง เงาะป่า
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272610

895.912 จ4719บ

644 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2396-2453

บทลคร เร่ืองเงาะป่า พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จฯ ฉ. 
มีรูปภาพ http://library.car.chula.ac.th/record=b1680747

895.912 จ4719บ 2466 ฉ.3

645 พัฒนพงษ์ภักดี (ทิม สุข
ยางค์), หลวง

บทลครเร่ืองอาบูหะซัน
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272639

895.912 พ113บ

646 พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
,พระบาทสมเด็จพระ, 
2278-2352 

บทลครเร่ืองอิเหนา
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272837

895.912 อ31บพ
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647 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2423-2468

บทละครพูดเร่ือง ร.ต.ล.  นนทรี  และ มหาตมะ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272710

895.912 ม12บว

648 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2423-2468

บทละครสังคีตเร่ืองมิกาโด กับ เร่ืองว่ังต่ี.  และปกิณกะ
ประวัติของอุปรากรเร่ืองมิกาโด http://library.car.chula.ac.th/record=b1272705

895.912 ม12บฉ

649 นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ 
เจ้าฟ้า กรมพระยา, 
2406-2490

บทละคอนดึกด าบรรพ์ เร่ือง กรุงพาณชมทวีป อุณรุท-ศูรปน
ขา http://library.car.chula.ac.th/record=b1897709

พ.1925

650 ประเสริฐอักษร บทละคอนร้อง เร่ืองมหาราชวงศ์พม่า แผ่นดินพระเจ้า  
ส่ีบ๊อมินทร์ http://library.car.chula.ac.th/record=b1272616

895.912 น17บ

651 บทละครเร่ืองไกรทองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย. (2473) http://library.car.chula.ac.th/record=b1292602

895.911 พ44บก

652 พุทธเลิศหล้านภาลัย, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2310-2367

บทละคอนเร่ืองไชยเชษฐ ตอนท่ี 3 พระไชยเชษฐเข้าเฝ้าท้าว
สิงหฬ, ตอนท่ี 4 อภิเษกพระไชยเชษฐ http://library.car.chula.ac.th/record=b1897708

พ.1922

653 พัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุข
ยางค์), หลวง

บทละคอนเร่ืองวงศเทวราช
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272640

895.912 พ113บก

654 บทสักรวา เร่ืองอิเหนา เล่นถวายในรัชชกาลท่ี 3 http://library.car.chula.ac.th/record=b1272505 895.911 อ31บง

655 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2423-2468

บทเสภาเร่ือง พญาราชวังสัน กับ สามัคคีเสวก
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292632

895.911 ม113บ

656 หอพระสมุดวชิรญาณ บทเห่กล่อมพระเจ้าลูกเธอ http://library.car.chula.ac.th/record=b1292431 895.911 บก141

657 บทเห่กล่อมพระบรรธม http://library.car.chula.ac.th/record=b1292435 895.911 บก14 2467
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658 บทเห่เรือถวายไชย ในโอกาสท่ีเสด็จพระราชด าเนิน ณ 
สโมสรทหารเรือ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเศก     
สมโภช วันท่ี 8 ธันวาคม รัตนโกสินทรศก 130

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292437

895.911 บร14

659 ป่ินเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2365-2408

บทแอ่ว เร่ืองนิทานนายค าสอน คัดออกจากหนังสือบทแอ่ว
ของ พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ 
พระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หัว

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292508

895.911 ป35บ 2506

660 กรมศิลปากร, กองหอสมุด
แห่งชาติ

บรรณานุกรมงานนิพนธ์ของศาสตราจารย์พระยาอนุมานราช
ธน http://library.car.chula.ac.th/record=b1032369

012 บ165 2531 c.3

661 โยนีโอ อิชิอิ, โตชิฮารุ โยชิคา
วา, และโอซามุ อะคากิ, 
รวบรวม

บรรณานุกรมทางประวัติศาสตร์  ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (2515). http://library.car.chula.ac.th/record=b1307485

 016.9593  อ32บ

662 สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ บรรณานุกรมและบรรณนิทัศน์หนังสือหายากภาษาไทยของ
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ. http://library.car.chula.ac.th/record=b2115500

011.44 บจ165             
(หนังสือพิเศษ)

663 สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทยส่วนพระองค์  พระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ. (2534). http://library.car.chula.ac.th/record=b1037558

011.44  บ165

664 องสรภาณมธุรส (บ๋าวเอิง) ; 
เสถียร โพธินันทะ, แปล

บรรพชาอุปสมบทวิธีฝ่ายอนัมนิกาย
http://library.car.chula.ac.th/record=b1300626

พ.1918

665 ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทแบงก์สยามกัมมาจล, ทุนจ ากัด เปล่ียนเป็นธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด  อนุสรณ์ 50 ปี http://library.car.chula.ac.th/record=b1303132

332.1 ท96บ

666 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2423-2468

บ่อเกิดแห่งรามเกียรต์ิ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292731

พ.1786

667 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2423-2468

บ่อเกิดแห่งรามเกียรต์ิ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272797

895.912 ร26บอ
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668 สมาคมวรรณคดี บันทึกสมาคมวรรณคดี   http://library.car.chula.ac.th/record=b1333733 806.1593 ว17บ
669 บัญญัติราชาศัพท์ กับกัมพุชพากย์ ชวาพากย์ และห้ามค า

หยาบค าผวน http://library.car.chula.ac.th/record=b1225284
495.913 บ113

670 คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ บัญญัติศัพท์ http://library.car.chula.ac.th/record=b1224879 พ.1915

671 กรมศึกษาธิการ บันไดทอง เล่ม 1...   http://library.car.chula.ac.th/record=b1225478 495.918 ศ311บค

672 เสวต ตันตราภรณ์ บันทึกการเดินทางตอนกลับจากยุโรป  (2494) http://library.car.chula.ac.th/record=b2218594 895.915 ส934บ

673 จงจิตรถนอม ดิศกุล, ม.จ., 
2429-2521

บันทึกความทรงจ าของหม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล
http://library.car.chula.ac.th/record=b1264735

พ.1573

674 ประสงค์สม บริพัตร, ม.จ. บันทึกความทรงจ าบางเร่ือง ของ หม่อมเจ้าหญิงประสงค์สม
 บริพัตรในสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระนครสวรรค์วรพินิต (2499) http://library.car.chula.ac.th/record=b1973044

920 ป388  

675 บันทึกพระอาการประชวรและการบ าเพ็ญกุศล อุทิศถวายใน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธ. 2481.

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199183

92ช35ป

676 ด ารงราชานุภาพ, กรมพระยา. บันทึกรับส่ัง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพประทานหม่อมราชวงศ์ สุมนชาติ สวัสดิกุล.  (2493) http://library.car.chula.ac.th/record=b1268258

089.9591 ส84

677 สมมตอมรพันธ์, กรมพระ, 
2403-2458

บันทึกรายวันในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมม..
http://library.car.chula.ac.th/record=b1977355

 พ.1085

678 สวัสด์ิ นิติพน บนัทกึหลงัฉากและค าแปลบทพากย์ภาพยนตร์เร่ืองแอนนา

 กบัพระเจ้ากรุงสยาม
http://library.car.chula.ac.th/record=b1332571

812.5 อ75

679 กรมวิชาการ บัวค า : หนังสือฝึกอ่านเบ้ืองต้น เล่ม 1 http://library.car.chula.ac.th/record=b1225479 495.918 ศ311บ

680 บาญชี พระบรมนามาภิธัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล
 พระนามกรม พระนามเดิมพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายน่าฝ่ายใน http://library.car.chula.ac.th/record=b1274958

929.7 บก23
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681 โรงเรียนมหาดเล็ก บาญชี พระบรมวงษานุวงษ์ฝ่ายน่าฝ่ายใน ศก 128
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274959

929.7 บข23

682 บาญชีตัดจุก รายพระนามแลนามผู้ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงตัดจุก http://library.car.chula.ac.th/record=b1274957

929.7 บ23

683 นราธิปประพันธ์พงศ์, พระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ, 
2404-2474

บาญชีมหามกุฎราชสันติวงศ์ พุทธศก 2468
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274956

929.7 น172บ

684 หอสมุดวชิรญาณ บาญชีเร่ืองหนังสือในหอพระสมุดวชิรญาณ ภาคท่ี 1 แพนก
บาฬี พ.ศ. 2459 http://library.car.chula.ac.th/record=b1296612

016.2943 ว123บ

685 บารมีสาธก http://library.car.chula.ac.th/record=b1481105 294.382325 ช512บ

686 วชิรญาณวงศ์, สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, 
2415-2501

บุรพทิศานมัสนธรรม
http://library.car.chula.ac.th/record=b1298848

294.304 ว123บ

687 สารานุประพันธ์, หลวง (นวล
 ปาจิณพยัคฆ์)

บุรุษเรืองนาม
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292882

895.911 ส 272 บ

688 น้อย เลปาจารย์ แบบคัดไทยส าหรับช้ันมัธยมตอนต้น  http://library.car.chula.ac.th/record=b1294452 372.51 น19บ

689 ใย เนติบัณฑิตย์ แบบค้นกฎหมาย รัชกาลท่ี 5 แลท่ี 6       http://library.car.chula.ac.th/record=b1305401 349.593 ย91บ

690 กรมศึกษาธิการ แบบค้นตัวสกด มีตัวสกดศัพท์ต่าง ๆ ค าแปลแลตัวอย่างท่ีใช้
ด้วย

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225318 495.913 ศ311บ

691 แบบค้นระเบียบการพิจารณาคดีของศาลคดีต่างประเทศ 
และศาลล่าง…2452.

http://library.car.chula.ac.th/record=b1305324
 349.593  ก97บ

692 ขุนประสาสน์อักษรการ ; 
หลวงบ าเหน็จวรญาณ, 
รวบรวม

แบบค้นวันตามสุริยคติกาลกับจันทรคติกาลเทียบกันแต่ ร.ศ.
 1 ถึง ร.ศ. 123 http://library.car.chula.ac.th/record=b1277162 529 ป1711บ

693 มนตาสโย, พระ แบบค้นศักราช ปีเกิด http://library.car.chula.ac.th/record=b1277171 529.3 ม114บ

694 จ.โชติศาลิกร แบบท าไม้ดัด และ วิธีก่อเขามอ http://library.car.chula.ac.th/record=b1228155 635.977 ป173บ

695 กรมยุทธฯ แบบฝึกซ้อมก าลังกาย      http://library.car.chula.ac.th/record=b1293040 355.5 ย44บ
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696 กรมพลศึกษา 
กรมพลศึกษา 

แบบฝึกสอนกายบริหารส าหรับช้ันประถมและมัธยมศึกษา http://library.car.chula.ac.th/record=b1226320 613.7042 พ17บ

697 ขุนสรรพเพทยพิศาล แบบฝึกสอนอ่านไทย เล่ม 3  http://library.car.chula.ac.th/record=b1225495 495.918 ส17บ
698 ชิดพิทยกรรม, ขุน แบบฝึกหัดคัดไทยช้ันประถมปีท่ี 3/2479 http://library.car.chula.ac.th/record=b1294448 372.51 ช34บ

699 ชิตพิทยกรรม, ขุน แบบฝึกหัดคัดภาษาไทย  http://library.car.chula.ac.th/record=b1294449 372.51 ช34บก

700 กรมเสนาธิการทหารบก แบบฝึกหัดทหารราบ เล่ม 1  (รศ 117)   http://library.car.chula.ac.th/record=b1293059 356.1 ส522บ

701 กรมยุทธนาธิการ แบบฝึกหัดทหารรบ เล่ม 1 (รศ 123)  http://library.car.chula.ac.th/record=b1293058 356.1 ย44บ

702 ศิลปานุการกวี, หลวง แบบฝึกหัดเรขาคณิตภาคปฏิบัติ ตอนท่ี 1 ส าหรับช้ันมัธยม
ปีท่ี 2 http://library.car.chula.ac.th/record=b1276953 513 ศ37บ

703 ศิลปานุการกวี, หลวง แบบฝึกหัดเรขาคณิตภาคปฏิบัติ ส าหรับช้ันมัธยมปีท่ี 1 http://library.car.chula.ac.th/record=b1276954 513 ศ37บ
704 สรรพเพทยพิศาล, ขุน แบบฝึกหัดสอนอ่านไทย เล่ม 3 (2478) http://library.car.chula.ac.th/record=b1225495 495.918 ส17บ

705 กรมเสนาธิการเสือป่า แบบฝึกหัดเสือป่า (ราบ) เล่ม 1 (2456) http://library.car.chula.ac.th/record=b1293046 355.5 ส552บก
706 ผลสัมฤทธ์ิกสิกรรม, หลวง แบบเรียนกสิกรรมว่าด้วยดิน ภาคต้น.... (2476) http://library.car.chula.ac.th/record=b1227817 631.4 ผ17บ
707 ผลสัมฤทธ์ิกสิกรรม, หลวง แบบเรียนกสิกรรมว่าด้วยท่ีดิน ภาคสอง  http://library.car.chula.ac.th/record=b1227818 631.4 ผ17บ

708 มไหสวรรย์, หลวง แบบเรียนการบัญชี 2455 http://library.car.chula.ac.th/record=b1228715 657 ม199บ

709 กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ

แบบเรียนคณิตศาสตร์ : เลขคณิตประถมปีท่ี 4 http://library.car.chula.ac.th/record=b1276873 511.07 ศ311บ

710 โสภา ปาลบุตร แบบเรียนความรู้เร่ืองเมืองไทยเล่ม 1 http://library.car.chula.ac.th/record=b1198856 915.93 ส862บ

711 สมิธ,  อี.เอส.   แบบเรียนค านวณวิธี เลขมาตราต่าง ๆ http://library.car.chula.ac.th/record=b1276880 511.07 ส163บ

712 ประมูลกระแสร์สินธ์ุ        
(พัด อุมะวิชนี), พระ

แบบเรียนประถมบัญชีคู่ ของรองอ ามาตย์เอก ขุนประมูล
กระแสร์สินธ์ุ (พัด อุมะวิชนี) http://library.car.chula.ac.th/record=b1498993

657 ป358บ

713 รังษี เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ผู้
เรียบเรียง

แบบเรียนพีชคณิต เล่ม 3
http://library.car.chula.ac.th/record=b1276928

512.07 ร112บ

714 ก.อ แบบเรียนพูดภาษาเขมร-ไทย http://library.car.chula.ac.th/record=b1225538 495.9328 ก11บ
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715 สนิท ศุขสมาน แบบเรียน แผนกวิชาวิสามัญ วิชาการเรือนเบ้ืองต้น เล่ม 1 
(ส าหรับช้ันประถม) http://library.car.chula.ac.th/record=b1228445

640.7 ส153บ

716 สนิท ศุขสมาน แบบเรียน แผนกวิชาสามัญ วิชาการเรือนเบ้ืองต้น เล่ม 2  
(ส าหรับมัธยมปีท่ี 1-6) http://library.car.chula.ac.th/record=b1228447

640.7 ส153บข

717 เส็ง เหตระกูล, ผู้เรียบเรียง แบบเรียน ภาษาไทย ด้วยตนเอง (ส าหรับนักเรียนจีน) เล่ม 2
http://library.car.chula.ac.th/record=b1225500

495.918ส52บ

718 กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ

แบบเรียนภาษาไทย หนังสืออ่านเร่ืองนกกางเขน (2483)
http://library.car.chula.ac.th/record=b1225482

495.918 ศ311บ

719 กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ

แบบเรียนภาสาไทย หนังสืออ่านเร่ืองนกกางเขน ส าหรับช้ัน
ประถมปีท่ี 2 (2487) http://library.car.chula.ac.th/record=b1225480

495.918 ศ311บบ 2487

720 ประมูลวิชาเพ่ิม,               
   (ชุ่ม ชินะเตมีย์, พระ

แบบเรียนภาษาไทย หนังสืออ่านศรีรศาสตร์และสุขวิทยาเล่ม
 1 ส าหรับมัธยมศึกษา (ตอนต้น) http://library.car.chula.ac.th/record=b1226216

612.07 ป1711บ

721 เส็ง เหตระกูล, ผู้เรียบเรียง แบบเรียนภาษาแต้จ๋ิวด้วยตนเอง เล่ม 3    http://library.car.chula.ac.th/record=b1225097 495.18 ส52บ

722 พระประยูร สนตงกุโร แบบเรียนภาษาส สกฤต เล่ม 1  http://library.car.chula.ac.th/record=b1225032 491.28 พ344บ ล.1

723 พระประยูร สนตงกุโร แบบเรียนภาษาส สกฤต เล่ม 2 http://library.car.chula.ac.th/record=b1225032 491.28 พ344บ ล.2

724 อินทรปราสาท, ขุน แบบเรียนภูมิศาสตร์ เล่ม 1 ว่าด้วยทวีปอาเซีย      http://library.car.chula.ac.th/record=b1198436 915 อ35บ 2451
725 อินทรปราสาท, ขุน แบบเรียนภูมิศาสตร์ เล่ม 2 (รวม 5 ภาค คือ ภาค 1 ทวีป

ยุโรป, ภาค 2 อาฟริกา, ภาค3 อาเมริกาเหนือ, ภาค 4 อาเม
ริกาใต้, ภาค 5 ออสเตรเลเซีย

http://library.car.chula.ac.th/record=b2028317

915 อ35บ 2453 ล.2

726 หลวงอนุภาณสิศยานุสรรค์   
  (ร. หงสกุล) 

แบบเรียนภูมิศาสตร์และพงษาวดาร เล่ม 1 ว่าด้วยความรู้
ท่ัวไปในเร่ืองพิภพ http://library.car.chula.ac.th/record=b2028899

599.938 อ194บ

727 โสภา ปาลบุตร แบบเรียนภูมิศาสตร์เบ้ืองต้น เล่ม 1 : ส าหรับสอนความรู้
เร่ืองเมืองไทย http://library.car.chula.ac.th/record=b1198857

915.93 ส862บบ ล.1
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728 โสภา ปาลบุตร แบบเรียนภูมิศาสตร์เบ้ืองต้น เล่ม.2: ว่าด้วยประเทศสยาม
และประเทศต่าง ๆ ในทวีปอาเซียอย่างสังเขป http://library.car.chula.ac.th/record=b1198857

915.93 ส862บบ ล.2 

729 ชัย เรืองศิลป์, 2447-2518 แบบเรียนภูมิศาสตร์ เล่ม 4 ส าหรับใช้ในช้ันมัธยมปีท่ี 4 http://library.car.chula.ac.th/record=b1198268 910.7 ช116บ

730 จรัส แตงน้อย แบบเรียนภูมิศาสตร์พาณิชย์ 2479 http://library.car.chula.ac.th/record=b1198289 911.3 จ1711บ

731 ชัย เรืองศิลป์, 2447-2518 แบบเรียนภูมิศาสตร์ฟิสิคัล เล่ม 1 ส าหรับใช้ในมัธยมต้น 
(2480) http://library.car.chula.ac.th/record=b1225598

551.4 ช116บ

732 สวัสด์ิ วรรณโกวิท แบบเรียนภูมิศาสตร์ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาท่ี 1
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198281

910.7 ส171บ

733 พงษ แสงทอง แบบเรียนย่อความและแบบฝึกหัด (ส าหรับช้ันมัยธมศึกษาปี
ท่ี 6) 2477 http://library.car.chula.ac.th/record=b1332272

808 พ12บก

734 กรมราชบัณฑิต แบบเรียนเร็วเล่ม 2 http://library.car.chula.ac.th/record=b1225450 495.918 ร22บ

735 ภะรตราชา, พระยา 
ภะรตราชา,|cพระยา 

แบบเรียนเรียงความส าหรับช้ันประถมปีท่ี  5 2478 http://library.car.chula.ac.th/record=b1332271 808 ภ111บก

736 น้อย เลปาจารย์     แบบเรียนวิทยาช้ันประถมปีท่ี 2 http://library.car.chula.ac.th/record=b1276708 500.7 น19บ ป.2

737 น้อย เลปาจารย์ แบบเรียนวิทยาช้ันประถมปีท่ี 3 http://library.car.chula.ac.th/record=b1276708 500.7 น19บ ป.3

738 น้อย เลปาจารย์     แบบเรียนวิทยาช้ันประถมปีท่ี 4 http://library.car.chula.ac.th/record=b1276708 500.7 น19บ ป.4

739 ย้วน ทันนิเทศ แบบเรียนไว เล่มสอง (2474) http://library.car.chula.ac.th/record=b1225449 495.918 ย17บ

740 ย้วน ทันนิเทศ, เรียบเรียง แบบเรียนไว เล่มหน่ึง ตอนปลาย http://library.car.chula.ac.th/record=b1225448 495.918 ย17บ

741 พงษ์ แสงทอง หนังสือคู่มือแบบเรียนไวยากรณ์ไทย และแบบฝึกหัดเล่ม 1 
(2483) http://library.car.chula.ac.th/record=b1225361

495.915 พ12ห

742 พงษ์ แสงทอง แบบเรียนไวยากรณ์ไทย และแบบฝึกหัดส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมปีท่ี 2 (2482) http://library.car.chula.ac.th/record=b1225359

495.915 พ12บ

743 พงษ์ แสงทอง แบบเรียนไวยากรณ์ไทย และแบบฝึกหัดส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมปีท่ี 3 (2482) http://library.car.chula.ac.th/record=b1225360

495.915 พ12บ

744 มณี เกตุรายนาค แบบเรียนไวยากรณ์ไทย ช้ันมัธยมปีท่ี 1 (2477) http://library.car.chula.ac.th/record=b1225364 495.915 ม143บ
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745 มณี เกตุรายนาค แบบเรียนไวยากรณ์ไทย ช้ันมัธยมปีท่ี 2-3 และประถม 6   
(2477)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225365
495.915 ม143บ

746 โรงเรียนมหาดเล็ก แบบเรียนศัพท์บาลีแผลง http://library.car.chula.ac.th/record=b1225262 495.912 บ75

747 แบบเรียนศัพท์ส าหรับประถมศึกษา : โบราณศัพท์ http://library.car.chula.ac.th/record=b1225319 495.913 ศ311บร

748 ธรรมศักด์ิมนตรี, เจ้าพระยา,
 2419-2486

แบบเรียนใหม่ เล่ม 1 ภาค 1  (2481)
http://library.car.chula.ac.th/record=b1225424

495.918 ธ17บ 2481

749 ธรรมศักด์ิมนตรี, เจ้าพระยา,
 2419-2486

แบบเรียนใหม่ เล่ม 1 ภาค 2
http://library.car.chula.ac.th/record=b1225427

495.918 ธ17บ

750 ธรรมศักด์ิมนตรี, เจ้าพระยา,
 2419-2486

แบบเรียนใหม่ เล่ม 1 ภาค 2  (2479)
http://library.car.chula.ac.th/record=b1225428

495.918 ธ17บ

751 ธรรมศักด์ิมนตรี, เจ้าพระยา,
 2419-2486

แบบเรียนใหม่ เล่ม 2
http://library.car.chula.ac.th/record=b1225429

495.918 ธ17บ

752 ธรรมศักด์ิมนตรี, เจ้าพระยา,
 2419-2486

แบบเรียนใหม่ ภาค 1 / เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี  (2477)
http://library.car.chula.ac.th/record=b1225422

495.918 ธ17บ

753 ธรรมศักด์ิมนตรี, เจ้าพระยา,
 2419-2486

แบบเรียนใหม่ ภาค 2 (2477)
http://library.car.chula.ac.th/record=b1225423

495.918 ธ17บ

754 วิทยาวุฒิ, ขุน แบบสอนการรักษาตัว ส าหรับช้ันประถมปีท่ี 1 http://library.car.chula.ac.th/record=b1226279 613.07 ว34บ (ป.1)

755 วิทยาวุฒิ, ขุน แบบสอนการรักษาตัวส าหรับช้ันประถมปีท่ี 2 http://library.car.chula.ac.th/record=b1226280 613.07 ว34บ (ป.2)

756 วิทิตดรุณกูล, พระยา แบบสอนจรรยาช้ันประถมปีท่ี 1
http://library.car.chula.ac.th/record=b1298112

170 ว343บ

757 ขุนบงการอุบัตน์กิจ      
(ทองค า บงกชเกิด,  รอง
อ ามาตย์โท)

แบบสอนอ่านจรรยาภาคต้นเล่ม 1 ส าหรับช้ันประถมปีท่ี 2  
(2477) http://library.car.chula.ac.th/record=b1298098

170 บ12บ ล.1

758 ขุนบงการอุบัตน์กิจ       
(ทองค า บงกชเกิด,  รอง
อ ามาตย์โท)

แบบสอนอ่านจรรยาภาคต้น เล่ม 2 ส าหรับช้ันประถมปีท่ี 3 
(2477) http://library.car.chula.ac.th/record=b1298094

170 บ12บ ล.2
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759 ขุนบงการอุบัตน์กิจ       
(ทองค า บงกชเกิด,  รอง
อ ามาตย์โท)

แบบสอนอ่านจรรยาภาคต้น เล่ม 3 ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมปีท่ี 3  (2472) http://library.car.chula.ac.th/record=b1298096

170 บ12บ ล.3

760 เมธาธิบดี, พระยา แบบสอนอ่านเร่ืองการเพาะปลูกเบ้ืองต้น เล่ม 1 http://library.car.chula.ac.th/record=b1227994 634.07 ม542บ ล.1

761 เมธาธิบดี, พระยา แบบสอนอ่านเร่ืองการเพาะปลูกเบ้ืองต้น เล่ม 2 http://library.car.chula.ac.th/record=b2016652 634.07 ม542บ ล.2 

762 พณิชยศาสตร์วิธาน, พระยา แบบสอนอ่านการค้าขาย ล.1 -3 http://library.car.chula.ac.th/record=b1295121 380.7 พ143บ ล.1-3

763 ผล กาญจนวาหะ    แบบสอนอ่านวิชาอาชีพช้ันประถมปีท่ี 4 http://library.car.chula.ac.th/record=b1227737 630.7 ผ17บ

764 วิทิตดรุณกูล, พระยา แบบสอนอ่านวิทยาประถมปีท่ี 1 http://library.car.chula.ac.th/record=b1276716 500.7 ว343บ ป.1

765 แบบสอนอ่านวิทยาการว่าด้วยการค้าขาย-หุ้นส่วนบริษัท... http://library.car.chula.ac.th/record=b1295126 380.7 พ143บก

766 ธรรมศักด์ิมนตรี, เจ้าพระยา,
 2419-2486

แบบสอนอ่านใหม่ เล่ม 1  ส าหรับช้ันประถมปีท่ี 2 ส าหรับ
ช้ันประถมปีท่ี 3 (2478) http://library.car.chula.ac.th/record=b1276706

 500.7 ธ17บ ล.1 

767 ธรรมศักด์ิมนตรี, เจ้าพระยา,
 2419-2486

แบบสอนอ่านใหม่ เล่ม 2 (2478)
http://library.car.chula.ac.th/record=b1276706

 500.7 ธ17บ ล.2

768 ธรรมศักด์ิมนตรี, เจ้าพระยา,
 2419-2486

แบบสอนอ่านใหม่ เล่ม 3 ส าหรับช้ันประถมปีท่ี 4 (2478)
http://library.car.chula.ac.th/record=b1276706

 500.7 ธ17บ ล.3

769 ธรรมศักด์ิมนตรี, เจ้าพระยา,
 2419-2486

แบบสอนอ่านใหม่ เล่ม 4 ส าหรับช้ันประถมปีท่ี 5 หรือมัธยม
 1 (2479) http://library.car.chula.ac.th/record=b1276706

 500.7 ธ17บ ล.4

770 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2423-2468

แบบส่ังสอนเสือป่าและลูกเสือ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1293395

369.407 ม12บ

771 กรมเลขาธิการคณะรัถมนตรี แบบหนังสือไนราชการ และ ระเบียบการเก็บรักสาหนังสือ 
(ฉบับของกรมเลขาธิการคนะรัถมนตรี)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1685510 352.387 บ891
772 กรมวิชาการ.  แผนก

แบบเรียน
แบบหนังสือราชการ ส าหรับช้ันมัธยมปลาย http://library.car.chula.ac.th/record=b1332385  808.6 ศ311บ

773 ผดุงวิทยาเสริม, พระยา      
(ก าจัด พลางกูร)

แบบหัดอ่าน ก ข ก กา
http://library.car.chula.ac.th/record=b1225445

495.918 ผ144บ
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774 พระเสริมวิชาพูล แบบหัดอ่านข้ันต้น  (สอนโดยวิธีให้เด็กเก่าจูงเด็กใหม่) http://library.car.chula.ac.th/record=b1225501 495.918 ส573บห

775 พระอภัยพลรบ              
(พลอย พ.น. ด้วงมอญ)

แบบหัดอ่านเสียง เล่ม 1
http://library.car.chula.ac.th/record=b1225243

495.9115 อ1611บ

776 กองลหุโทษ แบบองคุลีลัญจกร เล่ม 1 http://library.car.chula.ac.th/record=b1293266 364.12 บ75

777 โบราณพากย์ : ส าหรับคู่มือของผู้เรียนรู้เร่ืองในโบราณ
บัญญัติ วิธีหนังสือแลใช้ค าศัพท์อย่างท่านแต่ก่อนใช้มา http://library.car.chula.ac.th/record=b1225286

495.913 บ87

778 เซเดส์, ยอร์ช โบราณวัตถุ ในพิพิธภัณฑ์สถานส าหรับพระนคร   http://library.car.chula.ac.th/record=b1297105 069.5 ซ54บ

779 ภาณุพันธ์วงศ์วรเดช, สมเด็จ
เจ้าฟ้ากรมพระยา, 
2407-2471

ปกิรณกนิพนธ์ ของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ  กรม
พระยาภาณุพันธุวงศวรเดช http://library.car.chula.ac.th/record=b1297176

080 ภ25ป

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

ปกีรณ าพจนาดถ์
http://library.car.chula.ac.th/record=b1690810

495.918 ศ173ป 2473

781 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2347-2411

ปฐมวงศ์ : พระบรมราชมหาจักรีกษัตริย์สยาม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1831918

พ.1947

782 เถา ศรีชลาลัย, เรียบเรียง ปทานุกรม ทีฆนิกาย ฉะเพาะพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ http://library.car.chula.ac.th/record=b1846342 พ.1327

783 กรมพลศึกษา ปทานุกรมกีฬาพ้ืนเมือง
http://library.car.chula.ac.th/record=b1332089

796.03 พ17ป

784 กระทรวงศึกษา, กรมต ารา. ปทานุกรมส าหรับโรงเรียน http://library.car.chula.ac.th/record=b1225287 495.913 ป141

785 พุทธทาสภิกขุ ปรมัตถสภาวธรรม : ค าบรรยาย ประจ าวันเสาร์ ปี 2516 ใน
สวนโมกขพลาราม ไชยา พ.ศ. 2516 http://library.car.chula.ac.th/record=b1449396

294.308 พ831ธ      ล.14ก

786 ภาสกรวงศ์, เจ้าพระยา, แปล. ปรัสตาวนา หิโตปเทศ (2445) http://library.car.chula.ac.th/record=b1333289 891.2 ภ28ป

787 ประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว http://library.car.chula.ac.th/record=b1199150

92 จ4719จป
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788 สมมตอมรพันธ์, กรมพระ,  
2403-2458

ประกาศการพระราชพิธี
http://library.car.chula.ac.th/record=b1200056

390.9593 ส16ป     ล.1-2

789 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2347-2411

ประกาศการเสด็จประพาศหัวเมืองชายทะเลฝ่ังตะวันตก 
เม่ือปีมะแม พ.ศ. 2402 http://library.car.chula.ac.th/record=b1198605

915.93 จ19ป

790 ประกาศต้ังกรมพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป
ประพันธ์พงศ์ http://library.car.chula.ac.th/record=b1977696

พ.0944

791 ประกาศต้ังเกาน์ซิลท่ีปฤกษาราชการ เม่ือวันศุกรแรมแปดค่ า
เดือนเจดปีจอฉศก แล พระราชบัญญัติส าหรับตัว เกาน์ซิล
เลอร์ออฟสเตดท่ีปฤกษาราชการแผ่นดิน ...

http://library.car.chula.ac.th/record=b1302520

328.3 ป1711

792 ประกาศต้ังผู้ส าเหร็จราชการแทนพระองค์ ต้ังนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลซ่ึงได้รับความไว้วางใจจาก
สภาผู้แทนราษฎร เม่ือ 3 สิงหาคม 2487... http://library.car.chula.ac.th/record=b1275944

959.37 ป1711ป

793 ประกาศต้ัง, ย้าย, เปล่ียน, เสนาบดี. ผู้ร้ัง, ผู้แทน. แลรอง
เสนาบดี.   2470. http://library.car.chula.ac.th/record=b1305754

  354  ร22ป

794 ประกาศพระราชบัญญัติ แล พระราชก าหนดต่างๆ รัชกาลท่ี
 5 http://library.car.chula.ac.th/record=b1305371

349.593 ป192 ร.ศ.117

795 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2396-2453

ประกาศสงกรานต์ รัตนโกสินทร์ศก 128
http://library.car.chula.ac.th/record=b1200146

394.2 จ47ป

796 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2396-2453

ประชุมกาพย์เห่เรือ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272579

895.91108 ปก1711 

797 ประชุมค าพากย์รามเกียรต์ิ ภาค 1 http://library.car.chula.ac.th/record=b1292733 895.911 ร26ป ภ.1

798 ประชุมค าพากย์รามเกียรต์ิ ภาค 2 http://library.car.chula.ac.th/record=b1292733 895.911 ร26ป ภ.2
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799 ประชุมค าพากย์รามเกียรต์ิ ภาค 3 http://library.car.chula.ac.th/record=b1292733 895.911 ร26ป ภ.3

800 หอสมุดวชิรญาณฯ ประชุมโคลงทาย คัดจาก นสพ.วชริญาณวิเศษ    http://library.car.chula.ac.th/record=b1272577  พ.0947

801 เทวะวงศ์วโรปการ, สมเด็จฯ
 กรมพระยา, 2401-2466

ประชุมโคลงพระนิพนธ์
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292338

895.911 ท57ป /    พ.1905

802 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2396-2453

ประชุมโคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ิในรัชกาลท่ี 5

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200540

398.9 จ4719ป

803 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2396-2453

ประชุมโคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ิในรัชกาลท่ี 5  และ พระ
บรมราชาธิบายเร่ืองสามัคคี http://library.car.chula.ac.th/record=b1657895

398.9 จ4719ปพ

804 ประชุมจดหมายเหตุเร่ืองปราบกบฎเวียงจันท์ http://library.car.chula.ac.th/record=b1275886 959.35 ป1711

805 ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272573

895.91108 ปค1711 ล.1-2

806 ประชุมจารึกสยาม ภาคท่ี 1 จารึกกรุงสุโขทัย
http://library.car.chula.ac.th/record=b1225209

495.911 ศ37ป

807 ประชุมเชิญขวัญ คือ ค ากลอนส าหรับว่าเวลาท าขวัญในงาน
ต่างๆ ท่ีเปนประเพณีไทย http://library.car.chula.ac.th/record=b1199991

390.9593 ป241

808 ประชุมไตรวชิรญาณนิพนธ์ ไตรวชิรญาณนิพนธ์ http://library.car.chula.ac.th/record=b1299025 294.308 ป17

809 วัดบวรนิเวศวิหาร ประชุมธรรมสากัจฉา ภาค 2 http://library.car.chula.ac.th/record=b1902168 พ.2074

810 วัดบวรนิเวศวิหาร ประชุมธรรมสากัจฉา ภาค 3 http://library.car.chula.ac.th/record=b1897722 พ.2068

811 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ   
 กรมพระยา, 2405-2486

ประชุมนิทานกระทู้
http://library.car.chula.ac.th/record=b1273181

895.913 ด217ป 2467

812 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2423-2468

ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์รัชกาลท่ี 6 ภาคท่ี 1

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272716

895.913 ม12ปก
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813 มหามนตรี (ทรัพย์), พระ ประชุมบทกลอน ของ พระมหามนตรี (ทรัพย์) http://library.car.chula.ac.th/record=b1897962 พ.1889

814 ประชุมบทเพลงไทยเดิม ภาคหน่ึงและภาคสอง http://library.car.chula.ac.th/record=b1897539 พ.1285

815 นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ 
เจ้าฟ้า กรมพระยา, 
2406-2490

ประชุมบทมโหรีประสมวง (คอนเสิด) เร่ืองรามเกียรติ แล
เร่ืองอิเหนา http://library.car.chula.ac.th/record=b1292397

895.911 น173ป

816 ประชุมบทร าโคม http://library.car.chula.ac.th/record=b1292463 895.911 ปร 1711

817 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2396-2453

ประชุมบทสักรวาเล่นถวายใน ร.5

http://library.car.chula.ac.th/record=b2122763

พ 1409

818 สุนทรภู่, 2329-2398 ประชุมปกิรณกะสุภาษิต และสุภาษิตสอนสตรีของสุนทรภู่ http://library.car.chula.ac.th/record=b1200573 398.9 ส45ปช

819 ประชุมปกรณัมภาคท่ี 1-4. https://library.car.chula.ac.th/record=b1333350 891.5 ป246 ภ.1-4

820 หอสมุดวชิรญาณ, จัดพิมพ์ ประชุมประกาศ ร. 4 ภาคปกิรณกะ ส่วนท่ี 1
http://library.car.chula.ac.th/record=b1899213

349.593 ป246 ร.4 ภ.01

821 หอสมุดวชิรญาณ, จัดพิมพ์ ประชุมประกาศ ร. 4 ภาคปกิรณกะ ส่วนท่ี 2 http://library.car.chula.ac.th/record=b1305373 349.593 ป246 ร.4 ภ.02

822 หอสมุดวชิรญาณ, จัดพิมพ์ ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4 ภาค 2 http://library.car.chula.ac.th/record=b1305374 349.593ป246ร.4 ภ.2 

823 หอสมุดวชิรญาณ, จัดพิมพ์ ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4 ภาค 3 ประกาศปีมะโรง พ.ศ. 
2399 ปีมะเสง พ.ศ. 2400 http://library.car.chula.ac.th/record=b1305375

349.593 ป246 ร.4 ภ.3

824 หอสมุดวชิรญาณ, จัดพิมพ์ ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4 ภาค 4 ประกาศปีมะเมีย พ.ศ. 
2401 http://library.car.chula.ac.th/record=b1305376

349.593 ป246 ร.4 ภ.4

825 หอสมุดวชิรญาณ, จัดพิมพ์ ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4 ภาค 5 ประกาศปีมะแม พ.ศ. 
2402 ปีวอก พ.ศ. 2403 ปีระกา 2404 http://library.car.chula.ac.th/record=b1305377

349.593 ป246 ร.4 ภ.5

826 หอสมุดวชิรญาณ, จัดพิมพ์ ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4 ภาค 6  ประกาศปีจอ พ.ศ. 
2405     ปีกุน พ.ศ. 2406 ปีชวด พ.ศ. 2407 
       2406 ปีชวด พ.ศ. 2407 

http://library.car.chula.ac.th/record=b1305361
349.593 ป1711 ร.4 ภ.6
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827 หอสมุดวชิรญาณ, จัดพิมพ์ ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4 ภาค 7  ประกาศปีฉลู พ.ศ. 
2408     ปีขาล พ.ศ. 2409 ปีเถาะ 2410 ปีมะโรง พ.ศ. 
2411

http://library.car.chula.ac.th/record=b1305378

349.593 ป246 ร.4 ภ.7

828 พิทยาลงกรณ์, พระราชวร
วงศ์เธอ กรมหม่ืน, 
2419-2488

ประชุมปาฐกถาของกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ รวมคร้ังท่ี 1 
เลือกแต่ภาษาไทย http://library.car.chula.ac.th/record=b1274450

895.915 พ34ป

829 พิทยาลงกรณ์, พระราชวร
วงศ์เธอ กรมหม่ืน, 
2419-2488

ประชุมปาฐกถาของกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์รวม คร้ังท่ี 2
http://library.car.chula.ac.th/record=b1897800

พ.1518

830 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ 
กรมพระยา, 2405-2486

ประชุมพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ด   กรมพระยาด ารงราชานุภาพ.
http://library.car.chula.ac.th/record=b1297224 081 ด217ป ฉ.2

831 ประชุมพงษาวดาร ภาคท่ี 2 ประชุมพงษาวดาร ภาคท่ี 3
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275365

959.3 ป1711 ภ2-3

832 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ   
 กรมพระยา, 2405-2486,   
   เรียบเรียง

ประชุมพงษาวดาร ภาคท่ี 6 เร่ืองไทยรบพม่าคร้ังกรุงเก่า 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. (2460).

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275369

959.3  ป1711 ภ. 6

833 ประชุมพงษาวดาร ภาคท่ี 7 (2460) http://library.car.chula.ac.th/record=b1275473 959.3 1711ภ7 2460

834 ประชุมพงษาวดาร ภาคท่ี 8.  (2460) http://library.car.chula.ac.th/record=b1275474 959.3 ป171ภ.8 2460
835 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 9 . (2461) http://library.car.chula.ac.th/record=b1275371 959.3 ป1711 ภ. 9

836 แสนหลวงราชสมภาร, แต่ง ประชุมพงษาวดาร ภาคท่ี 10 เร่ืองราชวงษปกรณ์ พงษาว
ดารเมืองน่าน ฉบับพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช พระเจ้านคร
น่านให้แสนหลวงราชสมภารแต่งไว้ส าหรับบ้านเมือง

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275372

959.3 ป1711 ภ.10

837 ประชุมพงษาวดาร ภาคท่ี 11 เร่ืองพงษาวดารเมืองหลวง
พระบาง (2462) http://library.car.chula.ac.th/record=b1275373

959.3 ป1711 ภ. 11

838 ราชบัณฑิตยสภา, รวบรวม ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 12 http://library.car.chula.ac.th/record=b1275374 959.3 ป1711 ภ.12 2474

839 ประชุมพงษาวดาร ภาคท่ี 13
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275475

959.3 ป1711 ภ.13 (2462)
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840 หลวงศรีวรวัตร และขุนสิกข
กิจบริหาร., เรียบเรียง

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 15 พงศาวดารเมืองพัทลุง
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275379

959.3 ป1711 2463 ภ. 15

841 คทาธรธรณินทร์ม เจ้าพระยา ประชุมพงษาวดาร ภาคท่ี 16 พงษาวดารเมืองพระตะบอง http://library.car.chula.ac.th/record=b1275380 959.3 ป1711 ภ.16 2462

842 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ 
กรมพระยา, 2405-2486, 
เรียบเรียง

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 17 เร่ือง ต านานการเลิกบ่อนเบ้ีย
แลเลิกหวย

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275476

959.3 ป1711 ภ.17 2465

843 ประชุมพงษาวดาร ภาคท่ี 18 เร่ืองจดหมายเหตุในแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช http://library.car.chula.ac.th/record=b1275477

959.3 ป1711 ภ.18

844 ประชุมพงษาวดาร ภาคท่ี 19 จดหมายเหตุหอสาตราคม แล
เร่ืองเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาท่ีหว้ากอ เม่ือรัชกาลท่ี 4 http://library.car.chula.ac.th/record=b1275382

959.3 ป1711 ภ.19 2463

845 เซอร์ เออเนสต์ สาเตา ; ขุน
จินดาสหกิจ (ลม้าย ธนะสิริ),
 แปลจากภาษาอังกฤษ

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 20 จดหมายเหตุ เร่ืองทางไมตรีใน
ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงญ่ีปุ่น

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275383

959.3 ป1711 ภ.20

846 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 21 จดหมายเหตุเร่ืองเจรจาความ
เมืองในระหว่างไทยกับพม่า http://library.car.chula.ac.th/record=b1275478

959.3 ป1711 ภ.21 2464

847 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 22 เร่ืองพงศาวดารเมืองหัวพันท้ัง
ห้าท้ังหก http://library.car.chula.ac.th/record=b1275385

959.3 ป1711 ภ.22

848 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 23 เร่ืองต านานการเกณฑ์ทหาร 
กับเร่ืองต านานกรมทหารราบท่ี 4 http://library.car.chula.ac.th/record=b1275386

959.3 ป1711 ภ.23

849 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ  
กรมพระยา, 2405-2486,    
 เรียบเรียง

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 24 จดหมายเหตุเร่ืองปราบฮ่อ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275387

959.3 ป1711 ภ.24

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275379
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275380
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275476
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275477
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275382
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275383
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275478
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275385
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275386
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275387


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

850 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 25 เร่ืองสถานท่ีแลวัตถุซ่ึงสร้างใน
รัชชกาลท่ี 4 http://library.car.chula.ac.th/record=b1275389

959.3 ป1711 ภ.25

851 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ   
 กรมพระยา, 2405-2486,   
   เรียบเรียง

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 26 เร่ืองต านานวังเก่า

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275391

959.3 ป1711 ภ.26 2466

852 มองซิเออร์ ลันเย ;  อรุณ 
อมาตยกุล

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 27 เร่ืองไทยกับฝร่ังเศสเป็นไมตรี
กัน คร้ังแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ http://library.car.chula.ac.th/record=b1275392

959.3 ป1711 ภ.27

853 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 28 เร่ืองพงศาวดารญวน และ 
ประวัติ พระนาบีมหะหมัด http://library.car.chula.ac.th/record=b1275393

959.3 ป1711 ภ.28

854 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ 
กรมพระยา, 2405-2486, 
และหม่อมราโชทัย, เรียบเรียง

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 29 อธิบายเร่ืองราชฑูตไทยไป
ยุโรป  กับ  จดหมายเหตุของหม่อมราโชทัย (2467). http://library.car.chula.ac.th/record=b1275395

959.3  ป1711 ภ. 29

855 ณรงค์ วิชิต (จอน บุนนาค), 
พระ

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 30 จดหมายเหตุของพระณรงค์
วิชิต (จอน บุนนาค) เร่ืองราชทูตไทยไปฝร่ังเศส             
ในรัชชกาลท่ี 4 เม่ือปีระกา พ.ศ. 2404

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275480

959.3 ป1711 ภ.30 2471

856 ดี.บี. บรัดเล, แต่ง ;   ป่วน 
อินทุวงศ์, แปลเป็นภาษาไทย

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 31 จดหมายเหตุเร่ืองมิซซันนารี
อเมริกันเข้ามาประเทศสยาม http://library.car.chula.ac.th/record=b1275398

959.3 ป1711 ภ.31

857 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 32 เร่ืองจดหมายเหตุของคณะ
บาดหลวงฝร่ังเศส ซ่ึงเข้ามาต้ังคร้ังแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์ ภาคท่ี 1

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275481

959.3 ป1711 ภ.32

858 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2396-2453

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 33 บุรพภาคพระธรรมเทศนา
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จฯ พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว http://library.car.chula.ac.th/record=b1275482

959.3 ป1711 ภ.33
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859 เซเดส์, ยอร์ช และรอง
อ ามาตย์ตรี สิน เฉลิมเผ่า, 
แปลและเรียบเรียง

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 34 ว่าด้วยหนังสือสัญญาค้าขาย
ระหว่างประเทศสยามกับฝร่ังเศส. (2469) http://library.car.chula.ac.th/record=b1275399

959.3 ป1711 ภ. 34

860 [บาทหลวงโลเน (ชาว
ฝร่ังเศส), แต่ง]

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 35 เร่ืองจดหมายเหตุของคณะ
บาดหลวงฝร่ังเศสซ่ึงเข้ามาต้ังคร้ังแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช ภาค 2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275483

959.3 ป1711 ภ.35

861 [บาทหลวงโลเน (ชาว
ฝร่ังเศส), แต่ง]

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 36 เร่ืองจดหมายเหตุของคณะ
บาดหลวงฝร่ังเศสซ่ึงเข้ามาต้ังคร้ังกรุงศรีอยุธยา ตอน
แผ่นดินพระเพทราชา ภาค 3

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275484

959.3 ป1711 ภ.36 2470

862 [บาทหลวงโลเน (ชาว
ฝร่ังเศส), แต่ง]

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 37 เร่ืองจดหมายเหตุของคณะ
บาดหลวงฝร่ังเศสซ่ึงเข้ามาต้ังคร้ังกรุงศรีอยุธยา ตอน
แผ่นดินพระเจ้าเสือแลแผ่นดินพระเจ้าท้ายสระ ภาค 4 http://library.car.chula.ac.th/record=b1275485

959.3 ป1711 ภ.37

863 นายอรุณ อมาตยกุล ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 38 เร่ืองจดหมายเหตุคณะ
บาดหลวงฝร่ังเศส ซ่ึงเข้ามาต้ังคร้ังกรุงศรีอยุธยาตอน
แผ่นดินพระเจ้าบรมโกษฐ ภาค 5

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275402

959.3 ป1711 ภ.38

864 [บาทหลวงโลเน (ชาว
ฝร่ังเศส), แต่ง]

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 39  เร่ืองจดหมายเหตุของคณะ
บาทหลวงฝร่ังเศส.  (2470). http://library.car.chula.ac.th/record=b1275403

959.3  ป1711 ภ. 39

865 [บาทหลวงโลเน (ชาว
ฝร่ังเศส), แต่ง]

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 40  เร่ืองจดหมายเหตุของคณะ
พ่อค้าฝร่ังเศส  ภาค 1.   (2470). http://library.car.chula.ac.th/record=b1275404

959.3 ป1711 2470 ภ.40

866 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 41 เร่ืองจดหมายเหตุของคณะ
พ่อค้าฝร่ังเศสซ่ึงเข้ามาต้ังคร้ังกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาคท่ี 2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275486

959.3 ป1711 ภ.41

867 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 42  เร่ืองจดหมายเหตุของคณะ
พ่อค้าฝร่ังเศส  ภาค 3   (2470). http://library.car.chula.ac.th/record=b2114562

พ 0163
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868 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 43 เร่ืองจดหมายเหตุของคณะ
พ่อค้าฝร่ังเศสซ่ึงเข้ามาต้ังคร้ังกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค 4

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275487

959.3 ป1711 ภ.43 2470

869 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 44  เร่ืองจดหมายเหตุของคณะ
พ่อค้าฝร่ังเศส  ภาค 5.   (2470) http://library.car.chula.ac.th/record=b1275405

959.3  ป1711 ภ. 44

870 ประชุมพงศาวดาร ภาค  45 รวมจดหมายเหตุเร่ืองทูตไทย
ไปประเทศอังกฤษ เม่ือ พ.ศ. 2400 http://library.car.chula.ac.th/record=b1275488

959.3 ป1711 ภ.45

871 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 46  เร่ืองจดหมายเหตุของคณะ
พ่อค้าฝร่ังเศส  ภาค 6.   (2505) http://library.car.chula.ac.th/record=b2114556

พ.0168 (ภ. 46)

872 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 47 เร่ืองจดหมายเหตุของคณะ
พ่อค้าฝร่ังเศสซ่ึงเข้ามาต้ังคร้ังกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาคท่ี 7

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275489

959.3 ป1711 ภ.47

873 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 48 จดหมายเหตุของมองซิเออร์
เซเบเรด์….ตอนท่ี 2. (2472) http://library.car.chula.ac.th/record=b1275608 959.3 ป1711 ภ.48

874 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 49  เร่ืองจดหมายเหตุของ
มองซิเออร์เซเบเรด์….ตอนท่ี 3.   (2471) http://library.car.chula.ac.th/record=b1275609

959.3 ป1711 ภ.49

875 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ 
กรมพระยา, 2405-2486, 
เรียบเรียง

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 50 เร่ืองต านานเมืองระนอง

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275490

959.3 ป1711 ภ.50 2471

876 ราชบัณฑิตยสภา, รวบรวม ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 51 จดหมายเหตุเม่ือ
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต http://library.car.chula.ac.th/record=b1275491

959.3 ป1711 ภ.51

877 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ 
กรมพระยา, 2405-2486, 
เรียบเรียง

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 52 จดหมายเหตุเม่ือ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต http://library.car.chula.ac.th/record=b1275492

959.3 ป1711 ภ.52
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878 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 53  พงศาวดารเมืองสงขลา เมือง
นครศรีธรรมราชพงศาวดารเมืองพัทลุง. (2477) http://library.car.chula.ac.th/record=b1275409

959.3  ป1711 ภ.53

879 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 54 พงศาวดารและโบราณวัตถุ
สถานในเกาะชวา พระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คราวเสด็จประพาสชวา พ.ศ. 
2439

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275410

959.3 ป1711 ภ.54

880 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ 
กรมพระยา, 2405-2486, 
เรียบเรียง

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 55 ว่าด้วยอังกฤษเข้ามาท าสัญญา
กับไทย. (2473) http://library.car.chula.ac.th/record=b1275411

959.3  ป1711 ภ.55

881 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 55 ค าให้การเร่ืองทัพฮ่อ (2474)
http://library.car.chula.ac.th/record=b1427294

959.3 ป1711 ภ.55 2474 /
 พ.0029

882 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 56 ว่าด้วยเหตุการณ์เมืองเขมร
ตอนเสร็จสงคราม ไทยกับญวน http://library.car.chula.ac.th/record=b1275412

959.3 ป1711 ภ.56

883 เดอ วีเซ, มองซิเออร์ และฮี
แลร์, ฟ. ค.ศ. 1881-1968, 
แปลจากต้นฉบับ

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 57 โกศาปานไปฝร่ังเศส ภาค 1. 
(2475)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275413

959.3  ป1711 ภ.57

884 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 58 โกศาปานไปฝร่ังเศส ภาค 2. 
(2475) http://library.car.chula.ac.th/record=b1275414

959.3  ป1711 ภ.58

885 เดอ วีเซ, มองซิเออร์ และฮี
แลร์, ฟ. ค.ศ. 1881-1968, 
แปลจากต้นฉบับ

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 59 โกศาปานไปฝร่ังเศส ภาค 3. 
(2475)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275415

959.3  ป1711 ภ.59

886 เดอ วีเซ, มองซิเออร์ และฮี
แลร์, ฟ. ค.ศ. 1881-1968, 
แปลจากต้นฉบับ

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 60  โกศาปานไปฝร่ังเศส ภาค 4. 
(2475)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275416

959.3  ป1711 ภ. 60
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887 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 61 พงศาวดารเมืองเงินยางเชียง
แสน และต านานสิงหนวติกุมาร. (2479) http://library.car.chula.ac.th/record=b1423575

959.3 ป1711 ภ. 61

888 กระทรวงต่างประเทศ, 
จัดพิมพ์

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 62 เร่ืองทูตฝร่ังสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์. (2479) http://library.car.chula.ac.th/record=b1291856

959.3  ป1711 ภ.62

889 พระยาโบราณราชธานินทร์. 
(พร เดชคุปต์) เรียบเรียง

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 63 เร่ืองกรุงเก่า  (2479).
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275422

959.3  ป1711 ภ.63

890 พันจันทนุมาศ (เจิม) ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 64 พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ
พันจันทนุมาศ (เจิม). (2479). http://library.car.chula.ac.th/record=b1275424

959.3 ป1711 2479 ภ.64

891 พันจันทนุมาศ (เจิม) ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 65 พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี 
ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) http://library.car.chula.ac.th/record=b1275425

959.3 ป1711 ภ.65 2480

892 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 66. (2480)     http://library.car.chula.ac.th/record=b1275426 959.3  ป1711 ภ.66

893 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ 
กรมพระยา, 2405-2486, 
เรียบเรียง

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 67 จดหมายเหตุเก่ียวกับเขมร
และญวนในรัชกาลท่ี 3 ตอนท่ี 1. (2480) http://library.car.chula.ac.th/record=b1198998

959.3  ป1711 (ภ.67)  / พ.
1763

894 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 68  จดหมายเหตุเก่ียวกับเขมร
และญวนในรัชกาลท่ี 3 ตอนท่ี 2. (2481) http://library.car.chula.ac.th/record=b1275429

 959.3  ป1711 ภ.68 2481

895 ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 69 เร่ืองเก่ียวกับกรุงเก่า ตอนท่ี 1
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275431

959.3  ป1711 ภ.69 2481

896 พระยาอ ามาตยาธิบดี และ
คนอ่ืนๆ

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 70  เร่ืองเมืองนครจ าปาศักด์ิ. 
(2484) http://library.car.chula.ac.th/record=b1275432

959.3  ป1711 ภ.70

897 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 71  (2481) http://library.car.chula.ac.th/record=b1275433 959.3  ป1711 ภ.71

898 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 72 ต านานเมืองสุวรรณ  โคมค า
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275434

959.3 ป1711 ภ.72

899 ประชุมพงสาวดาร ภาคท่ี 73  ท าเนียบข้าราชการ
นครศรีธรรมราช. (2481) http://library.car.chula.ac.th/record=b2115010

พ 0196
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900 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 74  เร่ืองกรมหลวงประจักษ์
ศิลปาคมเสด็จไปจัดราชการ ณ หัวเมืองลาวพวน. (2502)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275436 959.3  ป1711 ภ.74

901 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 75 (ปราบเง้ียว ตอนท่ี1). (2502) http://library.car.chula.ac.th/record=b1275437 พ 0198

902 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 76 จดหมายเหตุของโยส เซาเต็น 
พ่อค้าชาวฮอลันดาในสมัยพระเจ้าทรงธรรมและพระเจ้า
ปราสาททอง (2504)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275438

959.3 ป1711 ภ.76 ฉ.2

903 โรเชร์, เอมิล ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 77  ประวัติศาสตร์ยูนานและทาง
ไมตรีกับจีน. (2504) http://library.car.chula.ac.th/record=b1340909  พ.0199

904 ฟลีต, เยเรเมียส ฟาน, มันดี,
 ดับบลิว เอช, แต่ง ; นันทา 
สุตกุล , แปล

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 79 จดหมายเหตุวันวลิต (ฉบับ
สมบูรณ์). (2507) http://library.car.chula.ac.th/record=b1275443

959.3  ป1711 ภ. 79  2507
 / พ.200

905 ฟอร์บัง, คองต์, ค.ศ. 
1656-1733, ; ด ารัสด ารง เท
วกุล, ม.จ., แปล

ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 80 [จดหมายเหตุฟอร์บัง]
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275516

959.3 ฟ19จ

906 หลวงจินดาสหกิจ,  แปล. ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 81 จดหมายเหตุเร่ืองการจลาจล
เม่ือปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช(2510) http://library.car.chula.ac.th/record=b1275445

959.3  ป1711 ภ. 81

907 พิชิตปรีชากร, พระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมหลวง

ประชุมพระนิพนธ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชา
กร   (พระองค์เจ้าคัดณางยุคล) http://library.car.chula.ac.th/record=b1292577

895.911 พ32ป /     พ.
0946

908 พิชิตปรีชากร, กรมหลวง ประชุมพระนิพนธ์ กรมหลวงพิชิตปรีชากร http://library.car.chula.ac.th/record=b1910891 895.911 พ32ป 2472

909 ประชุมพระราชปุจฉา ภาคท่ี 1 http://library.car.chula.ac.th/record=b1299449 294.34 ปฉ1711 ภ.1

910 ประชุมพระราชปุจฉา ภาคท่ี 2 http://library.car.chula.ac.th/record=b1299450 294.34 ปฉ1711 ภ.2
911 ประชุมพระราชปุจฉา ภาคท่ี 3 http://library.car.chula.ac.th/record=b1299451 294.34 ปฉ1711 ภ.3

912 ประชุมพระราชปุจฉา ภาคท่ี 4 http://library.car.chula.ac.th/record=b1299452 294.34 ปฉ1711 ภ.4
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913 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2396-2453

ประชุมพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ท่ีทรงบริหารราชการแผ่นดิน ภาค 1 ระหว่าง 
พุทธศักราช 2424 ถึง พุทธศักราช 2435

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274507

พ.1893 ล.1

914 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2396-2453

ประชุมพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ท่ีทรงบริหารราชการแผ่นดิน ภ.2 ระหว่าง 
2434-2453

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274507

895.916 จ4719ป ล.2

915 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2396-2453

ประชุมพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ท่ีทรงบริหารราชการแผ่นดิน ภ.3 ต. 1 ระหว่าง 
2434-2453

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274507

895.916 จ4719ป  ล.3 ต.1

916 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2396-2453

ประชุมพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ท่ีทรงบริหารราชการแผ่นดิน ภ.3 ต. 2 ระหว่าง 
2434-2453

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274507

895.916 จ4719ป   ล.3 ต.2

917 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2396-2453

ประชุมพระราชหัตถเลขา  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ท่ีทรงบริหารราชการแผ่นดิน    ภาค 4. http://library.car.chula.ac.th/record=b1274507

895.916 จ4719ป   ล.4

918 ประชุมพระรูปท่ีระลึกถึงพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินี
นาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ประสูติวันท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 
2406 ส้ินพระชนม์วันท่ี 24 มิถุนายน 2472

http://library.car.chula.ac.th/record=b1666630

92 ส772ป

919 มหาศักดิพลเสพ, กรม
พระราชวังบวร

ประชุมเพลงยาว ภาคท่ี 1
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292822

895.911 ศ111ป

920 สุวรรณ, คุณ ประชุมเพลงยาวภาคท่ี 3 เพลงยาวคุณสุวรรณว่าด้วยพระ
อาการประชวรกรมหม่ืนอัปศรสุดาเทพ http://library.car.chula.ac.th/record=b1292966

895.911 ส47ป

921 สถิตย์ธ ารงสวัสด์ิ, กรมหม่ืน ประชุมเพลงยาวภาคท่ี 4 กรมหม่ืนสถิตย์ธ ารงสวัสด์ิ http://library.car.chula.ac.th/record=b1292869 895.911 ส14ป

922 ประชุมเพลงยาวภาคท่ี 5 เพลงยาวความเก่า   (2467) http://library.car.chula.ac.th/record=b1292466 895.911 ป1711 ภ.5

923 ประชุมเพลงยาวภาคท่ี 6 เพลงยาวความเก่า http://library.car.chula.ac.th/record=b1292468 895.911 ป1711 ภ.6 2468

924 ประชุมเพลงยาว ภาคท่ี 7 : เพลงยาวความเก่า http://library.car.chula.ac.th/record=b1684927 895.911 ป1711 ภ.7 2468
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925 ประชุมเพลงยาวภาคท่ี 8 เพลงยาวความเก่า   (2467) http://library.car.chula.ac.th/record=b1292471 895.911 ป1711 ภ.8

926 ประชุมเพลงยาวภาคท่ี 9 เพลงยาวความเก่า http://library.car.chula.ac.th/record=b1292472 895.911 ป1711 ภ.9 2468
 /พ.1885927 ประชุมเพลงยาวภาคท่ี 2 เพลงยาวสามชาย   (2463) http://library.car.chula.ac.th/record=b1292509 895.911 ป35ป

928 ประชุมเพลงยาวภาคท่ี 5 เพลงยาวสามเจ้าพระ  (2464) http://library.car.chula.ac.th/record=b1292467 895.911 ปพ1711

929 น่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2330-2394

ประชุมเพลงยาวสุภาพ พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระ
น่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว http://library.car.chula.ac.th/record=b1292368

895.911 น112ปช

930 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ   
  กรมพระยา, 2405-2486

ประชุมเร่ืองเบ็ดเตล็ด 3 เร่ือง
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199971

390.9593 ด217ป 2470

931 เสฐียรโกเศศ และนาคะ
ประทีป,รวบรวม

ประชุมเร่ืองพระราม ภาคหน่ึง
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292769

895.911 ร445ป /    พ.
1894

932 นายต ารา ณเมืองใต้,          
 ผู้รวบรวมกระแสสินธ์ุ,       
  ผู้เรียบเรียง

ประชุมวรรณคดีไทย ภาค 1 ก าสรวลศรีปราชญ์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1333767

895.9109 ป5731ป

933 ยอช เซเดส์, ช าระแลแปล
แล้วพิมพ์ท้ังภาษาไทยแล
ภาษาฝร่ังเศส

ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคท่ี 2 จารึกกรุงทวารวดี เมือง
ละโว้ แลเมืองประเทศราชข้ึนแก่กรุงศรีวิชัย =   Recueil 
des inscriptions du Siam. Deuxieme ...

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225202

495.911 ศ37ปศ ภ.2

934 ประชุมสุภาษิตเขมร คือสุภาษิตโบราณ สุภาษิตสอนเด็ก 
สุภาษิตสอนบุตร รวม 3 เร่ือง

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200512
398.9 ป1711

935 ประชุมหนังสือเก่า ภาคท่ี 1-2 พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา 
ภาษามคธ แล ค าแปลจดหมายเหตุเร่ืองประพาสต้นใน
รัชกาลท่ี 5

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274570

895.918 ปก1711

936 ประชมุโอวาท http://library.car.chula.ac.th/record=b1274441 895.915 ป1711

937 พระอมราภิรักขิต, พระ ประดนธรรมค าฉันท์ http://library.car.chula.ac.th/record=b1292547 895.911 พ 1711 ป
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938 ศิลป์ พีระศรี  ; พระยา
อนุมานราชธน, แปล

ประติมากรรมไทย
http://library.car.chula.ac.th/record=b1375425

730.9593 ศ37ป

939 ศรีสรรักษ์, เจ้าหม่ืน ประถม ก กา แบบเรียนหนังสือไทยส าหรับมูลศึกษา    กรม
ศึกษาธิการ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225462
495.918 ศ173ปถ

940 พระเจนจีนอักษร, แปล ประเทศไทยในต านานจีน  [แปลจากต้นฉบับภาษาจีน] http://library.car.chula.ac.th/record=b1292184 พ.1341

941 กรมประชาสัมพันธ์ ประเทศไทยเร่ืองการได้ดินแดนคืน    http://library.car.chula.ac.th/record=b1275942 959.37 ป1711ก
942 อนุมานราชธน, พระยา, 

2431-2512
ประเพณีเก่าของไทย 3 ประเพณีเน่ืองในการสร้างบ้านปลูก
เรือน http://library.car.chula.ac.th/record=b1636780

พ.1898

943 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2396-2453

ประเพณีท าบุญวันเกิด

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199960

390.9593 จ4719ป

944 กองประวัติศาสตร์ กรม
ยุทธการทหารเรือ

ประเพณี นิติธรรม และพิธีของทหารของกองประวัติศาสตร์ 
กรมยุทธการทหารเรือ (2505) http://library.car.chula.ac.th/record=b1742651

 390 ท96ป

945 กรมโศสนาการ ประมวนวัธนธัมแห่งชาติ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1300868

 301.2 ป1711  

946 เสถียร วิชัยลักษณ์ ประมวล ข้อบังคับและระเบียบการราชทัณฑ์
http://library.car.chula.ac.th/record=b1293326

365 ส543ป

947 แปลก พิบูลสงคราม,     
จอมพล

ประมวลค าปราศยั และ สนุทรพจน์ ฉะบบัที่ 2
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274446

895.915 ป77ป  

948 ส านักงานสุธรรม นาวานุ
เคราะห์

ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชกรณียกิจและพระ
ราชจริยาวัตร http://library.car.chula.ac.th/record=b1331866

779 ส44ป

949 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2423-2468

ประมวลบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ      มงกุฎ
เกล้า เจ้าอยู่หัว. ภาคปกิณกะ http://library.car.chula.ac.th/record=b1274407

895.914 ม12ป 2494
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950 ละเอียด พิบลูย์สวสัดิ์ ประมวลพระบรมฉายาลกัษณ์สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช 

สยามมกฎุราชกมุาร ตัง้แตป่ระสตูจินถึงวนัสถาปนาเป็น

องค์รัชทายาท
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199358 92 บ176ล  ฉ.2

951 สมลักษณ์ สุขยางค์ และแท้ 
ประกาศวุฒิสาร, รวบรวม
ภาพ

ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล……………. http://library.car.chula.ac.th/record=b1199784

92 อ25ป

952 clra61_0127 ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชกรณียกิจและพระ
ราชจริยาวัตร http://library.car.chula.ac.th/record=b1331867 779 ส44ป 2512

953 clra61_0124 ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชประวัติ พระราช
จริยาวัตรพระราชนิพนธ์ ภาพฝีพระหัตถ์ของ สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ต้ังแต่ประสูติจนถึง
ปัจจุบัน

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199339 92 บร143

954 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2423-2468

ประมวลพระบรมราชาธิบายเก่ียวกับประวัติศาสตร์สยาม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275519

959.3 ม12ป

955 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2396-2453

ประมวลพระราชนิพนธ์เบ็ดเตล็ด  ใน พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว http://library.car.chula.ac.th/record=b1274378

895.914 จ4719ป

956 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประมวลพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยต้ังแต่ พ.ศ.
 2486 ถึง พ.ศ. 2502 รวม 6 ฉบับ http://library.car.chula.ac.th/record=b1378430

จฬ 1 002860

957 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2396-2453

ประมวลพระราชหัตถเลขา รัชกาลท่ี 5 ท่ีเก่ียวกับภารกิจ
ของกระทรวงมหาดไทย เล่มท่ี 1 ภาคท่ี 1-2 (2513)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1305764

354.593 จ47พ ล.1

958 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2396-2453

ประมวลพระราชหัตถเลขา รัชกาลท่ี 5 ท่ีเก่ียวกับภารกิจ
ของกระทรวงมหาดไทย เล่มท่ี 2 ภาคท่ี 3 (2513)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1305764

354.593 จ47พ ล.2
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959 ประมวลภาพฉลอง25 พุทธศตวรรษ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1298313 234.309 ป1711 ฉ.2

960 ประมวลภาพทรงผนวช ภูมิพโลภิกขุ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2499 http://library.car.chula.ac.th/record=b1199494

92 ภ416ปภ 2499
961 ประมวลภาพพระบรมฉายาลักษณ์เสด็จประพาสภาคเหนือ 

2501 http://library.car.chula.ac.th/record=b1805822 923.1 ป352

962 ประมวลภาพเสด็จฯ เยือน 17 ประเทศ ฉบับทูลเกล้าฯถวาย
 = The royal tour pictorial album (17 countries) to 
be presented to Their Maj

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331854 779 ปม1711   

963  เศวต สุตมิตร ประมวลภาพเสด็จฯเยือน สหรัฐ-ยุโรป รวม 3 ประเทศ /
http://library.car.chula.ac.th/record=b1331858 779 ศ57ป

964  เศวต สุตมิตร ประมวลภาพเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา วิจิตรศิลป์
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198981 917.3 ศ57ป ฉ.1

965 กองการพิมพ์สลากกินแบ่ง
รัฐบาล, จัดพิมพ์

ประมวลเร่ืองราวและความเป็นมาของการแข่งขันกีฬา
แหลมทอง คร้ังแรก ณ กรุงเทพฯ วันท่ี 12-17 ธันวาคม พ.ศ.
 2502

http://library.car.chula.ac.th/record=b1305764

796.48 ป1711

966 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2423-2468

ประมวลสภุาษิตพระราชนิพนธ์
https://library.car.chula.ac.th/record=b1200549

398.9 ม12ป 2495

967 คณะหาทุนสร้างอนุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช, จัดพิมพ์

ประมวลหลักฐานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภาค 2
http://library.car.chula.ac.th/record=b1897894

พ.1887 ภ.2

968 ประมวลเอกสารเน่ืองในงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ.    
2500.

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299454  294.34  ป1711ป

969 แชน ปัจจุสานนท์ ประวัติการทหารเรือไทย สมัยเรือใบ http://library.car.chula.ac.th/record=b1293077 359 ช75 ป
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970 นราธิปพงศ์ประพันธ์, พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ กรมหม่ืน, 
2434-2519

ประวัติการฑูตของไทย
http://library.car.chula.ac.th/record=b1302447

327.593 น172ป ฉ. 3

971 มนัสวี อุณหนันทน์ ประวัติการแพทย์มิชชันนารีในประเทศไทย
http://library.car.chula.ac.th/record=b1298325

266.025 ม15ป 

972 วัดอนงคาราม, จัดพิมพ์ ประวัติการศาสนศึกษา : การศึกษาหนังสือไทยของ       
วัดอนงคาราม, ประวัติวัดอนงคาราม และ ตรุณานุศาสน์. 
2500.

http://library.car.chula.ac.th/record=b1300327

294.307 ปก1711

973 ประวัติกระทรวงเกษตร http://library.car.chula.ac.th/record=b1305878 354.593008233 ก58ป 
2500 

974  ย่ิงศักดื  อิศรเสนา, ม.ล. ประวัติเจ้าคุณพ่อ  (2484)  http://library.car.chula.ac.th/record=b1199590  92  ว17ย
975 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2459-2509 http://library.car.chula.ac.th/record=b1378439 2 001021

976 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2510-2519 http://library.car.chula.ac.th/record=b1229640 2 001019  

977 พิทยลาภพฤฒิยากร, กรม
หม่ืน, 2428-2517

ประวัติท้าววรจันทร์ และวิจารณ์เร่ืองเค้ามูลนิทาน อิเหนา
ของไทย http://library.car.chula.ac.th/record=b1199591

92 ว172พ

978 ภิรมย์ภักดี (บุญรอด เศรษฐ
บุตร), พระยา, 2415-2493

ประวัติพระยาภิรมย์ภักดี  กับประวัติโรงเบียร์   2493.
http://library.car.chula.ac.th/record=b1265768

92  ภ545ภ

979 กรมศิลปากร ประวัติวัดชัยพฤกษมาลา วัดราชโอรสาราม  วัดเฉลิมพระ
เกียรติ http://library.car.chula.ac.th/record=b1331523

พ.1856

980 ประวัติวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม http://library.car.chula.ac.th/record=b1936655 พ.1937

981 นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ 
เจ้าฟ้า กรมพระยา, 
2406-2490

ประวัติ เสวกเอก หม่อมเจ้าประวิช
http://library.car.chula.ac.th/record=b1846221

พ.1477

982 กระทรวงศึกษาธิการ ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ 2435-2507 http://library.car.chula.ac.th/record=b1293432
354.593 ศธ02ป

983 กรมเสนาธิการทหารบก ประวัติกองทหารอาสา ซ่ึงไปในงานพระราชสงครามข้าม
ทะเล พระพุทธศักราช 2460-61-62

http://library.car.chula.ac.th/record=b1293036
355.5 ก172ป
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984 กระทรวงเกษตร
ประวัติกระทรวงเกษตร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1305878
354.593008233 ก58ป 
2500 
354.593008233|bก58ป|985 สุรศักด์ิมนตรี, จอมพล. ประวัติการของจอมพล  เจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรี  ภาค1  

ตอนปราบฮ่อ.  25--. http://library.car.chula.ac.th/record=b1199732
   92 ส47สร

986 สุรศักด์ิมนตรี, จอมพล. ประวัติการของจอมพล  เจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรี  ภาค2.   
2476. http://library.car.chula.ac.th/record=b1199744

 92 ส855ป

987 กระทรวงเศรษฐการ ประวัติการค้าไทย (2495). http://library.car.chula.ac.th/record=b1295168 382.09593 ศ57ป 

988 ประชากิจกรจักร           
(แช่ม บุนนาค), พระยา

ประวัติพระพุทธศาสนา
http://library.car.chula.ac.th/record=b1299081

294.309 ป1711ป

989
สินธุสงครามชัย, หลวง ประวัติการยุทธ์ทหารเรือ. http://library.car.chula.ac.th/record=b1293089 359.4 ส35ป ล.2

990 ลิขิต ฮุนตระกูล ประวัติการสัมพันธ์ระหว่างชาติไทยกับชาติจีน เล่ม 2 http://library.car.chula.ac.th/record=b1330488 พ.1863 ล.2

991 การรถไฟแห่งประเทศไทย ประวัติของสะพานพระราม 6 http://library.car.chula.ac.th/record=b1227316 624 ก27ป / พ.1864

992 กองประวัติศาสตร์ กรม
ยุทธการทหารบก

ประวัติของหน่วยทหารในกองทัพบก
http://library.car.chula.ac.th/record=b1305989

354.59362 ย44ป

993 ก.ศ.ร. กุหลาบ ประวัติเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิง) ท่ีสมุหนายกใน     รัช
ชกาลท่ี 3 กรุงเทพฯ : ว่าด้วยล าดับวงศ์ตระกูล        มูลเหตุ
เดิม มาจากกรุงเก่าถึงกรุงเทพฯ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199337

92 บ143ก

994 ก.ศ.ร.กุหลาบ ประวัติเจ้าพะญานรรัตนราชมานิต (โต) http://library.car.chula.ac.th/record=b1199300 92 น17ก
995 สุรวงษวัฒนศักด์ิ (โต), 

เจ้าพระยา
ประวัตินายพลโทเจ้าพระยาสุรวงษวัฒนศักด์ิ (โต)         
สมุหราชองครักษ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199743
92 ส852ป  

996 ประวัตินครพนมกับประมวลเครือญาติตระกูล ณ นครพนม  http://library.car.chula.ac.th/record=b1274903 929.2 ป1711
997 ภัณฑสารนุรักษ์, ท้าว, 

2400-2494
ประวัติท้าวภัณฑสารนุรักษ์ (เจ้าจอมเพ่ิม ในรัชกาลท่ี 5)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1897541

พ.1867
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998 พิทยลาภพฤฒิยากร, กรม
หม่ืน, 2428-2517

ประวัติท้าววรจันทร
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199592

พ.1868

999 มลิ มาลัยกุล ประวัติไทย และล าดับเจ้าแผ่นดินสยาม
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275524

959.3 ม173ป

1000 ประวัติบรรพบุรุษ  และสกุลวงศ์อมาตยกุล http://library.car.chula.ac.th/record=b1481522 929.2 ป372

1001 ประวัติพระนมปริก แล เทศนาพิเศษ                       
พระรัฐประศาสนนัย

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275362
959.3 ปง1711

1002 ก.ศ.ร. กุหลาบ ประวัติพระยาสมุทบุรานุรักษ์ (สิน) ท่ีถึงแก่กรรม http://library.car.chula.ac.th/record=b1199679 92 ส164ก

1003 พระครูคณานัมสมณาจารย์   
(โผเรียน เป้า), รวบและ     
เรียบเรียง

ประวัติพระสงฆ์อนัมนิกายในราชอาณาจักรไทย และ 
ประวัติความเป็นมาของชนเช้ือชาติญวนในสมัยรัตนโกสินทร์
ซ่ึงเก่ียวกับประเทศไทย

http://library.car.chula.ac.th/record=b1291503

พ.1917

1004 มนัสวี อุณหนันทน์ ประวัติการแพทย์มิชชันนารีในประเทศไทย http://library.car.chula.ac.th/record=b1298325 266.025 ม15ป

1005 ก.ศ.ร. กุหลาบ ประวัติสมเด็จพระสังฆราช (สา)              http://library.car.chula.ac.th/record=b1977793 พ.1133
1006 ปฤษฎางค์, พระองค์เจ้า, 

2392-2477
ประวัติย่อนายพันเอกพิเศษ พระวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าปฤษฏางค์

http://library.car.chula.ac.th/record=b2209972
92 ป479ป 2472

1007 ก.ศ.ร. กุหลาบ ประวัติย่อตามล าดับต าแหน่งยศ อรรคมหาเสนาบดี และ 
เสนา บดีจตุสดมภ์ หรือ อธิบดี และ ผู้ร้ังต าแหน่งเสนาบดี
กรม หรือ กระทรวง 6 แห่ง กรุงรัตนโกสินทร์...

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274941

929.7 ก11ป

1008 นราธิปประพันธ์พงศ์, พระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ, 
2404-2474

ประวัติรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2475 ถึงฉบับปัจจุบัน
http://library.car.chula.ac.th/record=b1290802

342.593 ส731ป

1009 ก.ศ.ร. กุหลาบ ประวัติล าดับวงศ์ตระกูล ก.ศ.ร. กุหลาบ http://library.car.chula.ac.th/record=b1199013 92 ก11ป

1010 จารุณี เขมิยาทร ประวัติวรรณคดีวิจารณ์ http://library.car.chula.ac.th/record=b1332540 809 จ27ป

1011 พระครูวาทีวรญาณ        
(กุญชร ประสังสิต)

ประวัติวัดแก้วพิจิตร และ ประวัติจังหวัดปราจีนบุรี
http://library.car.chula.ac.th/record=b1936500

1012 เฉลิม พิพัฒนพันธ์ุ ประวัติวัดเขาเต่า อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ http://library.car.chula.ac.th/record=b1936501 พ.1854
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1013 พระอมรมุนี ประวัติวัดเขาน้อย และ โครงการกับวัตถุประสงค์ของ
พระพุทธศาสนา

http://library.car.chula.ac.th/record=b1936647 พ.1855

1014 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ประวัติวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม http://library.car.chula.ac.th/record=b1936655 พ.1937

1015 สมเด็จพระสังฆราช     (ปลด
 กิตติโสภโณ)

ประวัติวัดเบญจมบพิตรสิตวนาราม รวบรวมจากรายการ
พระราชกุศลในการทรงสถาปนาในรัชชกาลท่ี 5 (2473) http://library.car.chula.ac.th/record=b1300309

 294.3657 ป1711  

1016 [พระครูพิศาลวินัยวาท (เหม)
  และ พระมหาเพ่ิม]

ประวัติวัดประยูรวงศาวาส จังหวัดธนบุรี
http://library.car.chula.ac.th/record=b1331506

พ.1924

1017 พระครูกัลยาณานุกูล, 
รวบรวม

ประวัติวัดระฆังโฆสิตาราม และประวัติสมเด็จพระ       
พุฒาจารย์  (โต พฺรหฺมร สี) http://library.car.chula.ac.th/record=b1936768

พ.1919

1018 วัดมกุฎกษัตริยฯ ประวัติวัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร. (2511). http://library.car.chula.ac.th/record=b1300315 พ.1939
1019 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ 

กรมพระยา, 2405-2486
ประวตัวิดัมหาธาต ุ/ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ http://library.car.chula.ac.th/record=b1331491 726.5 ด217ป

1020 วัดมหาพฤฒาราม ประวัติวัดมหาพฤฒาราม http://library.car.chula.ac.th/record=b1913120 พ.1940
1021 กรมศิลปากร ประวัติวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม http://library.car.chula.ac.th/record=b1300319  294.3657 ศ37ป
1022 กรมศิลปากร ประวัติวัดราชสิทธาราม http://library.car.chula.ac.th/record=b1300313 พ.1911

1023 มานิต จ่ันสัญจัย ประวัติวัดหงส์รัตนาราม http://library.car.chula.ac.th/record=b1897854 พ.1859

1024 จารุณี เขมิยาทร ประวัติวรรณคดีวิจารณ์ http://library.car.chula.ac.th/record=b1332540 809 จ27ป

1025 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประวัติศาสตร์ทหาร = Cours d'histoire militaire 
คณะกรรมการประวัติศาสตร์ กระทรวงกลาโหม ฝร่ังเศส; 
[แปลโดย] คณะประวัติศาสตร์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก http://library.car.chula.ac.th/record=b1198127

900 ฝ17ป ล.3 ฉ.1

1026 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประวัติศาสตร์ทหาร ตอนท่ี 3 ยุคใหม่ จนถึงศตวรรษท่ี 18
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198127

900 ฝ17ป ล.1 ฉ.4

1027 รอง ศยามานนท์, ม.ร.ว. 
สุมนชาติ สวัสดิกุล, และ 
ม.ร.ว. แสงโสม เกษมศรี

ประวัติศาสตร์ไทย สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275871

พ.1861(2)
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1028 อาทิตย์ทิพอาภา, พระองค์
เจ้า, 2447-2489

ประวัติศาสตร์สมัยปฏิวัตร์ฝร่ังเศส และสมัยนโปเลียน     
โบนาปารต ภาคท่ี 1 http://library.car.chula.ac.th/record=b1263688

944.08 อ622ป  

1029 ศรีสุริยวงศ, เจ้าพระยาบรม
มหา

ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เม่ือก่อนเป็น
ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292024
พ.0339

1030 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ 
กรมพระยา, 2405-2486

ประวัติสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) 
จากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์  รัชกาลท่ี 5  กรม
พระยาด ารงราชานุภาพ. 2512.

http://library.car.chula.ac.th/record=b1658077

92 บ143ด

1031  ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ 
กรมพระยา, 2405-2486

ประวัติสังเขปแห่งการจัดการศึกษาภาคปรัตยุบันแห่ง
ประเทศสยาม http://library.car.chula.ac.th/record=b1293838

370.9593 ด217ป

1032  ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ 
กรมพระยา, 2405-2486

ประวัติสุนทรพู่
http://library.car.chula.ac.th/record=b2060826

92  ส798ด 2486

1033 แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง ประวัติหอสมุดแห่งชาติ            http://library.car.chula.ac.th/record=b1296876 027.5 ม75ป ฉ.5
1034 เทววงศวโรทัย, กรมหม่ืน ปราสาทหินเขมรสร้างเพ่ืออะไร http://library.car.chula.ac.th/record=b1198325 พ.2016

1035 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 
2423-2468

ปลุกใจเสือป่า พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระ
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงเก็บรวบรวมและทรงพระราชนิพนธ์ ....

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274468

895.915 ม12ป 2484

1036 ปังกะชา เลม่ 1-8 http://library.car.chula.ac.th/record=b1292517
895.911 ป520 

1037 ป. พิบูลสงคราม, จอมพล, 
2440-2507

ปัจฉิมกาลอนุสรณ์ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม (2508)
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199421

92 ป77 ฉ.1

1038 พระสาสนโสภณ. ปัญญากถา  (2471). http://library.car.chula.ac.th/record=b1298729 294.304  พ1711ปญ

1039 ปัญญาสชาดก ภาคท่ี 5 สุวรรณกุมารชาดก http://library.car.chula.ac.th/record=b1299617 294.341 ช512ปญ ภ.5 

1040 ปัญญาสชาดก ภาคท่ี 14 สุวรรณสิรสาชาดก http://library.car.chula.ac.th/record=b1299627 294.341 ช512ปญ ภ.14 

1041 ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค ภาคท่ี 19 สุวรรณสังขชาดก http://library.car.chula.ac.th/record=b1299692 294.341 ช512ปญ ภ.19  

http://library.car.chula.ac.th/record=b1263688
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292024
http://library.car.chula.ac.th/record=b1658077
http://library.car.chula.ac.th/record=b1293838
http://library.car.chula.ac.th/record=b2060826
http://library.car.chula.ac.th/record=b1296876
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198325
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274468
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292517
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199421
http://library.car.chula.ac.th/record=b1298729
http://library.car.chula.ac.th/record=b1299617
http://library.car.chula.ac.th/record=b1299627
http://library.car.chula.ac.th/record=b1299692


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

1042 ปัญญาสชาดก ภาคท่ี 21  สุวรรณกัจฉปชาดก http://library.car.chula.ac.th/record=b1299691 294.341 ช512ปญ ภ.21  

1043 ปัญญาสชาดก ภาคท่ี 23 สุบินชาดก http://library.car.chula.ac.th/record=b1299637 294.341 ช512ปญ ภ.23  

1044 ปัญญาสชาดก ภาคท่ี 24  สุวรรณวงศ์ชาดก http://library.car.chula.ac.th/record=b1299638 294.341 ช512ปญ ภ.24  

1045 หอสมุดวชิรญาณ ปัญหาขัดข้อง โปรดฯ ให้ผูกข้ึนเม่ือในรัชกาลท่ี 5 ส าหรับ
สมาชิกหอพระสมุดวชิรญาณ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1296978
030 ป113 / พ.2117

1046 หอสมุดวชิรญาณ ปัญหาพยากรณ์ ของหอสมุดวชิรญาณ http://library.car.chula.ac.th/record=b1297057 040 ว123ป
1047 เสถียรโกเสส, [แปล] ปาชา http://library.car.chula.ac.th/record=b1679321 894.3 ป541

1048 สภาผู้แทนราษฏร ปาฐกถาของผู้แทนราษฎร เร่ืองสภาพของจังหวัดต่าง ๆ 
(2478) http://library.car.chula.ac.th/record=b1198720

915.93 ป23

1049 กรมพลศึกษา ปาฐกถาโฆษณาภาคท่ี 4 กิจการบางเร่ืองของกรมพลศึกษา
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274483

895.915 ศ 311 ป

1050 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ 
กรมพระยา, 2405-2486

ปาฐกถา ต านานธงไทยในสมัยต่างๆ 
http://library.car.chula.ac.th/record=b1641562

929.92 ด217ป

1051 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ 
กรมพระยา, 405-2486 

ปาฐกถาสมเด็จ...กรมพระยาด ารงราชานุภาพและพระ
ประวัติลูกเล่า 2506 http://library.car.chula.ac.th/record=b1199219

92 ด217สด ฉ.1

1052 อิงเคอร์ซอลล์, โรเบอร์ต ควีน
 ; พระยาเมธาธิบดี, ผู้แปล

ปาฐะเร่ืองประทุษร้ายต่อผู้ร้าย http://library.car.chula.ac.th/record=b1293255 364 อ32ป

1053 พระพุทธโฆษาจารย์, แปล ปุราเภทสูตร http://library.car.chula.ac.th/record=b1299218 294.3112 พ1711ปร
1054 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปูชนียาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์

กิตติคุณ เติมศักด์ิ กฤษณามระ /
https://library.car.chula.ac.th/record=b1891062

พศ 10 015211

1055 เปรียญรัชกาลท่ี 5 รวมพิมพ์เป็นภาคท่ี 2 http://library.car.chula.ac.th/record=b1733833 294.3092 ป617
1056 ก.ศ.ร. กุหลาบ เปิดตา-เปิดหู : ประมวญพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ... http://library.car.chula.ac.th/record=b1275263 959.3 ก1ป
1057 วิจิตรวาทการ, หลวง ไปพะม่า    (2495) http://library.car.chula.ac.th/record=b1198561 915.91  ว323ป  ฉ.4
1058 พุฒาจารย์ (นวม), สมเด็จ

พระ, 2407-2499
ผลงานสมเด็จ วัดอนงคาราม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1848568
พ.1710
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1059 แผนท่ีทางรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามจากกรุงเทพฯ ถึง 
เชียงใหม่ ท่ีระภกในการเสด็จพระราชด าเนินเลียบมณฑล
ภาคเหนือ พระพุทธศักราช 2469

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198306

912.593 ผท75  

1060 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก แผนท่ีประวัติศาสตร์ทหารสงครามโลกคร้ังท่ี 1 โรงเรียน
เสนาธิการทหารบก

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198293
912 ส55ผ

1061 คณะยุวสาร ฝร่ังเศสยึดจันทบูร       http://library.car.chula.ac.th/record=b1978373 959.3035 ฝ171

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198306
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198293
http://library.car.chula.ac.th/record=b1978373

