หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (1633 รายการ)
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2560)
รายการที่ 525-889 (บ-ฝ)
ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

525 อนามัยสงเคราะห์

บทกล่อมอนามัยและอนามัยสงเคราะห์

526 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

บทเจรจา ลครอิเหนา พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จฯ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272834

527 หอพระสมุดวชิรญาณ

บทดอกสร้อยสวรรค์ครั้งกรุงเก่า [2471]

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292424

895.911 บ14 2471

528 หอพระสมุดวชิรญาณ

บทดอกสร้อยสวรรค์ครั้งกรุงเก่า [2470]

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292425

895.911 บ14 2470

529 หอพระสมุดวชิรญาณ

บทดอกสร้อยสวรรค์ครั้งกรุงเก่า

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292427

895.911 บ14

530

บทประพันธ์ฉบับชนะการประกวดในงานฉลอง 25
พุทธศตวรรษ, 2500.

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299004

531 ศรีอยุธยา

บทร้องซึ่ง ศรีอยุธยา แต่งขึ้นสาหรับแทรกในบทลครพูด
เรื่อง ปล่อยแก่ ของ นายบัว วิเศษกุล

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272718

532 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

บทร้องในเรื่องหนามยอกเอาหนามบ่ง

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

613 พ31บ
895.912 อ31 บข ฉ.3

294.308 ค1411บ
895.912 ม12ปก
895.911 ม113บท
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292631

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

533 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

บทลคร เกเรกาดัด เรื่อง ตัง้ จิตคิดคลั่ง

534 หอพระสมุดวชิรญาณ

บทลครชุดเบ็ดเตล็ด ในเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ใน
รัชกาลที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 และพระราชนิพนธ์ กรม
พระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ ………….

URL

เลขหมู่ / Call No
895.912 ม12ต

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272692

535 จุฑาธุชธราดิลก, สมเด็จเจ้าฟ้า, บทลครดึกดาบรรพ์
2435-2466
536 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

บทลครเบิกโรง เรื่องดึกดาบรรพ์

537 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

บทลครพูดเรื่อง จัดการรับเสด็จ

538 ศรีอยุธยา

บทลครพูดสลับลาเรื่อง วิวาหพระสมุท

539 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

บทลครเรื่อง เงาะป่า

895.911 ร261บท
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292723

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

895.912 พ52บ
895.912 ม12บ

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

895.912 ม12จ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272686

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272747

895.912 ม12ว
895.912 จ4719บ

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

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

540 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

ชื่อเรื่อง / TITLE
บทลคร เรื่องเงาะป่า พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จฯ ฉ.
มีรูปภาพ

541 พัฒนพงษ์ภักดี (ทิม สุขยางค์), บทลครเรื่องอาบูหะซัน
หลวง
542 พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, บทลครเรื่องอิเหนา
พระบาทสมเด็จพระ,
2278-2352
543 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

บทละครพูดเรื่อง ร.ต.ล. นนทรี และ มหาตมะ

544 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

บทละครสังคีตเรื่องมิกาโด กับ เรื่องวั่งตี่. และปกิณกะ
ประวัตขิ องอุปรากรเรื่องมิกาโด

545 นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ
เจ้าฟ้า กรมพระยา,
2406-2490
546 ประเสริฐอักษร

บทละคอนดึกดาบรรพ์ เรื่อง กรุงพาณชมทวีป อุณรุท-ศู
รปนขา

URL

http://library.car.chula.ac.th/record=b1680747

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

เลขหมู่ / Call No
895.912 จ4719บ 2466
ฉ.3
895.912 พ113บ
895.912 อ31บพ

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

895.912 ม12บว
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272710

บทละคอนร้อง เรื่องมหาราชวงศ์พม่า แผ่นดินพระเจ้า
สี่บ๊อมินทร์

895.912 ม12บฉ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272705

พ.1925
http://library.car.chula.ac.th/record=b1897709

895.912 น17บ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272616

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

547

ชื่อเรื่อง / TITLE
บทละครเรื่องไกรทองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย. (2473)

548 พุทธเลิศหล้านภาลัย,
บทละคอนเรื่องไชยเชษฐ ตอนที่ 3 พระไชยเชษฐเข้าเฝ้า
พระบาทสมเด็จพระ,
ท้าวสิงหฬ, ตอนที่ 4 อภิเษกพระไชยเชษฐ
2310-2367
549 พัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์), บทละคอนเรือ่ งวงศเทวราช
หลวง

URL

เลขหมู่ / Call No
895.911 พ44บก

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292602

พ.1922
http://library.car.chula.ac.th/record=b1897708

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

895.912 พ113บก

550

บทสักรวา เรื่องอิเหนา เล่นถวายในรัชชกาลที่ 3

551 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

บทเสภาเรื่อง พญาราชวังสัน กับ สามัคคีเสวก

552 หอพระสมุดวชิรญาณ

บทเห่กล่อมพระเจ้าลูกเธอ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292431

895.911 บก141

553

บทเห่กล่อมพระบรรธม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292435

895.911 บก14 2467

554

บทเห่เรือถวายไชย ในโอกาสที่เสด็จพระราชดาเนิน ณ
สโมสรทหารเรือ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเศก
สมโภช วันที่ 8 ธันวาคม รัตนโกสินทรศก 130

555 ปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2365-2408

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272505

895.911 อ31บง
895.911 ม113บ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292632

บทแอ่ว เรื่องนิทานนายคาสอน คัดออกจากหนังสือบท
แอ่วของ พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศ
รังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

895.911 บร14
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292437

895.911 ป35บ 2506
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292508

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

556 กรมศิลปากร, กองหอสมุด
แห่งชาติ

ชื่อเรื่อง / TITLE
บรรณานุกรมงานนิพนธ์ของศาสตราจารย์พระยาอนุมาน
ราชธน

557 โยนีโอ อิชิอิ, โตชิฮารุ โยชิคาวา บรรณานุกรมทางประวัตศิ าสตร์ ในรัชสมัยของ
, และโอซามุ อะคากิ, รวบรวม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (2515).
558 สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ

บรรณานุกรมและบรรณนิทัศน์หนังสือหายากภาษาไทยของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ.

559 สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ

บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทยส่วนพระองค์ พระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ. (2534).

URL

เลขหมู่ / Call No
012 บ165 2531 c.3

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

016.9593 อ32บ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1307485

http://library.car.chula.ac.th/record=b2115500

011.44 บจ165
(หนังสือพิเศษ)
011.44 บ165

http://library.car.chula.ac.th/record=b1037558

560 องสรภาณมธุรส (บ๋าวเอิง) ;
เสถียร โพธินันทะ, แปล

บรรพชาอุปสมบทวิธีฝ่ายอนัมนิกาย

พ.1918

561 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์

562 สมาคมวรรณคดี
563

บันทึกสมาคมวรรณคดี
บัญญัตริ าชาศัพท์ กับกัมพุชพากย์ ชวาพากย์ และห้ามคา
หยาบคาผวน

http://library.car.chula.ac.th/record=b1333733

564 คณะกรรมการบัญญัตศิ ัพท์

บัญญัตศิ ัพท์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1224879

พ.1915

565 กรมศึกษาธิการ

บันไดทอง เล่ม 1...

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225478

495.918 ศ311บค

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

พ.1786
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292731

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225284

806.1593 ว17บ
495.913 บ113

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

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

บันทึกความทรงจาของหม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล

567

บันทึกพระอาการประชวรและการบาเพ็ญกุศล อุทิศถวาย
ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธ. 2481.

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1264735

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

http://library.car.chula.ac.th/record=b1268258

569 สมมตอมรพันธ์, กรมพระ,
2403-2458

บันทึกรายวันในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมม..

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

570 กรมวิชาการ

บัวคา : หนังสือฝึกอ่านเบื้องต้น เล่ม 1

571

บาญชี พระบรมนามาภิธัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แล พระนามกรม พระนามเดิมพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายน่า
ฝ่ายใน
บาญชี พระบรมวงษานุวงษ์ฝ่ายน่าฝ่ายใน ศก 128

573

บาญชีตดั จุก รายพระนามแลนามผู้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงตัดจุก

พ.1573
92ช35ป

568 ดารงราชานุภาพ, กรมพระยา. บันทึกรับสั่ง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารง
ราชานุภาพประทานหม่อมราชวงศ์ สุมนชาติ สวัสดิกุล.
(2493)

572 โรงเรียนมหาดเล็ก

เลขหมู่ / Call No

089.9591 ส84

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225479

พ.1085
495.918 ศ311บ
929.7 บก23

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274958

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274959

929.7 บข23
929.7 บ23

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274957

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

574 นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้า บาญชีมหามกุฎราชสันติวงศ์ พุทธศก 2468
บรมวงศ์เธอ กรมพระ,
2404-2474
575 หอสมุดวชิรญาณ

URL

เลขหมู่ / Call No
929.7 น172บ

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

บาญชีเรื่องหนังสือในหอพระสมุดวชิรญาณ ภาคที่ 1
แพนกบาฬี พ.ศ. 2459

http://library.car.chula.ac.th/record=b1296612

576

บารมีสาธก

http://library.car.chula.ac.th/record=b1481105

577 วชิรญาณวงศ์, สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวง,
2415-2501

บุรพทิศานมัสนธรรม

578 สารานุประพันธ์, หลวง (นวล
ปาจิณพยัคฆ์)

บุรุษเรืองนาม

579 น้อย เลปาจารย์

แบบคัดไทยสาหรับชั้นมัธยมตอนต้น

http://library.car.chula.ac.th/record=b1294452

372.51 น19บ

580 ใย เนติบัณฑิตย์

แบบค้นกฎหมาย รัชกาลที่ 5 แลที่ 6

http://library.car.chula.ac.th/record=b1305401

349.593 ย91บ

581

แบบค้นระเบียบการพิจารณาคดีของศาลคดีตา่ งประเทศ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1305324
และศาลล่าง…2452.
แบบค้นตัวสกด มีตวั สกดศัพท์ตา่ ง ๆ คาแปลแลตัวอย่างที่
http://library.car.chula.ac.th/record=b1225318
ใช้ดว้ ย

582 กรมศึกษาธิการ

016.2943 ว123บ
294.382325 ช512บ
294.304 ว123บ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1298848

583 ขุนประสาสน์อักษรการ ;
แบบค้นวันตามสุริยคติกาลกับจันทรคติกาลเทียบกันแต่ ร.
หลวงบาเหน็จวรญาณ, รวบรวม ศ. 1 ถึง ร.ศ. 123
584 มนตาสโย, พระ
แบบค้นศักราช ปีเกิด

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

895.911 ส 272 บ

349.593 ก97บ
495.913 ศ311บ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1277162

529 ป1711บ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1277171

529.3 ม114บ

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

585 จ.โชติศาลิกร

แบบทาไม้ดดั และ วิธีก่อเขามอ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1228155

635.977 ป173บ

586 กรมยุทธฯ

แบบฝึกซ้อมกาลังกาย

http://library.car.chula.ac.th/record=b1293040

355.5 ย44บ

587 กรมพลศึกษา
กษา ศาล
588 กรมพลศึ
ขุนสรรพเพทยพิ

แบบฝึกสอนกายบริหารสาหรับชั้นประถมและมัธยมศึกษา

http://library.car.chula.ac.th/record=b1226320

613.7042 พ17บ

แบบฝึกสอนอ่านไทย เล่ม 3

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225495

589 ชิดพิทยกรรม, ขุน

แบบฝึกหัดคัดไทยชั้นประถมปีที่ 3/2479

http://library.car.chula.ac.th/record=b1294448

495.918 ส17บ
372.51 ช34บ

590 ชิตพิทยกรรม, ขุน

แบบฝึกหัดคัดภาษาไทย

http://library.car.chula.ac.th/record=b1294449

372.51 ช34บก

591 กรมเสนาธิการทหารบก

แบบฝึกหัดทหารราบ เล่ม 1 (รศ 117)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1293059

356.1 ส522บ

592 กรมยุทธนาธิการ

แบบฝึกหัดทหารรบ เล่ม 1 (รศ 123)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1293058

356.1 ย44บ

593 ศิลปานุการกวี, หลวง

แบบฝึกหัดเรขาคณิตภาคปฏิบัติ ตอนที่ 1 สาหรับชั้น
มัธยมปีที่ 2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1276953

513 ศ37บ

594
595
596
597

แบบฝึกหัดเรขาคณิตภาคปฏิบัติ สาหรับชั้นมัธยมปีที่ 1
แบบฝึกหัดเสือป่า (ราบ) เล่ม 1
แบบเรียนกสิกรรมว่าด้วยดิน ภาคต้น.... (2476)
แบบเรียนกสิกรรมว่าด้วยที่ดนิ ภาคสอง

http://library.car.chula.ac.th/record=b1276954

http://library.car.chula.ac.th/record=b1227818

513 ศ37บ
355.5 ส552บก
631.4 ผ17บ
631.4 ผ17บ

598 มไหสวรรย์, หลวง

แบบเรียนการบัญชี 2455

http://library.car.chula.ac.th/record=b1228715

657 ม199บ

599 กรมวิชาการ
กระทรวงศึ
600 โสภา
ปาลบุกตษาธิ
ร การ

แบบเรียนคณิตศาสตร์ : เลขคณิตประถมปีที่ 4
แบบเรียนความรู้เรื่องเมืองไทยเล่ม 1

http://library.car.chula.ac.th/record=b1276873
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198856

511.07 ศ311บ
915.93 ส862บ

601 สมิธ, อี.เอส.

แบบเรียนคานวณวิธี เลขมาตราต่าง ๆ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1276880

511.07 ส163บ

ศิลปานุการกวี, หลวง
กรมเสนาธิการเสือป่า
ผลสัมฤทธิ์กสิกรรม, หลวง
ผลสัมฤทธิ์กสิกรรม, หลวง

http://library.car.chula.ac.th/record=b1293046
http://library.car.chula.ac.th/record=b1227817

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

602 ประมูลกระแสร์สินธุ์
(พัด อุมะวิชนี), พระ

แบบเรียนประถมบัญชีคู่ ของรองอามาตย์เอก ขุนประมูล
กระแสร์สินธุ์ (พัด อุมะวิชนี)

603 รังษี เทพหัสดิน ณ อยุธยา,
ผู้เรียบเรียง

แบบเรียนพีชคณิต เล่ม 3

604 ก.อ

แบบเรียนพูดภาษาเขมร-ไทย

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225538

605 สนิท ศุขสมาน

แบบเรียน แผนกวิชาวิสามัญ วิชาการเรือนเบื้องต้น เล่ม 1
(สาหรับชั้นประถม)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1228445

606 สนิท ศุขสมาน

แบบเรียน แผนกวิชาสามัญ วิชาการเรือนเบื้องต้น เล่ม 2
(สาหรับมัธยมปีที่ 1-6)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1228447

เลขหมู่ / Call No
657 ป358บ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1498993

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

512.07 ร112บ
495.9328 ก11บ
640.7 ส153บ
640.7 ส153บข

607 เส็ง เหตระกูล, ผู้เรียบเรียง

แบบเรียน ภาษาไทย ด้วยตนเอง (สาหรับนักเรียนจีน)
เล่ม 2

608 กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
609 ประมูลวิชาเพิ่ม,
(ชุ่ม ชินะเตมีย,์ พระ

แบบเรียนภาสาไทย หนังสืออ่านเรื่องนกกางเขน สาหรับ
ชั้นประถมปีที่ 2 (2487)
แบบเรียนภาษาไทย หนังสืออ่านศรีรศาสตร์และสุขวิทยา
เล่ม 1 สาหรับมัธยมศึกษา (ตอนต้น)

610 เส็ง เหตระกูล, ผู้เรียบเรียง

แบบเรียนภาษาแต้จิ๋วด้วยตนเอง เล่ม 3

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225097

495.18 ส52บ

611 พระประยูร สนตงกุโร

แบบเรียนภาษาสสกฤต เล่ม 1

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225032

491.28 พ344บ ล.1

612 พระประยูร สนตงกุโร

แบบเรียนภาษาสสกฤต เล่ม 2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225032

491.28 พ344บ ล.2

613 อินทรปราสาท, ขุน

แบบเรียนภูมิศาสตร์ เล่ม 1 ว่าด้วยทวีปอาเซีย

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198436

915 อ35บ 2451

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225500

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225480

http://library.car.chula.ac.th/record=b1226216

495.918ส52บ
495.918 ศ311บบ 2487
612.07 ป1711บ

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

614 อินทรปราสาท, ขุน

ชื่อเรื่อง / TITLE
แบบเรียนภูมิศาสตร์ เล่ม 2 (รวม 5 ภาค คือ ภาค 1 ทวีป
ยุโรป, ภาค 2 อาฟริกา, ภาค3 อาเมริกาเหนือ, ภาค 4 อา
เมริกาใต้, ภาค 5 ออสเตรเลเซีย

URL

เลขหมู่ / Call No
915 อ35บ 2453 ล.2

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

615 หลวงอนุภาณสิศยานุสรรค์
(ร. หงสกุล)
616 โสภา ปาลบุตร

แบบเรียนภูมิศาสตร์และพงษาวดาร เล่ม 1 ว่าด้วยความรู้
ทั่วไปในเรื่องพิภพ
แบบเรียนภูมิศาสตร์เบื้องต้น เล่ม 1 : สาหรับสอนความรู้
เรื่องเมืองไทย

617 โสภา ปาลบุตร

แบบเรียนภูมิศาสตร์เบื้องต้น เล่ม.2: ว่าด้วยประเทศสยาม
และประเทศต่าง ๆ ในทวีปอาเซียอย่างสังเขป

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198857

618 ชัย เรืองศิลป์, 2447-2518

แบบเรียนภูมิศาสตร์ เล่ม 4 สาหรับใช้ในชั้นมัธยมปีที่ 4

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198268

910.7 ช116บ

619 จรัส แตงน้อย

แบบเรียนภูมิศาสตร์พาณิชย์ 2479

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198289

911.3 จ1711บ

620 ชัย เรืองศิลป์, 2447-2518

แบบเรียนภูมิศาสตร์ฟิสิคัล เล่ม 1 สาหรับใช้ในมัธยมต้น
(2480)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225598

621 สวัสดิ์ วรรณโกวิท

แบบเรียนภูมิศาสตร์สาหรับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1

622 พงษ แสงทอง

แบบเรียนย่อความและแบบฝึกหัด (สาหรับชั้นมัยธมศึกษา
ปีที่ 6) 2477
แบบเรียนเร็วเล่ม 2

623 กรมราชบัณฑิต
624 ภะรตราชา, พระยา
625 ภะรตราชา,|cพระยา
น้อย เลปาจารย์

http://library.car.chula.ac.th/record=b2028899

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198857

599.938 อ194บ
915.93 ส862บบ ล.1
915.93 ส862บบ ล.2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198281
http://library.car.chula.ac.th/record=b1332272

551.4 ช116บ
910.7 ส171บ
808 พ12บก

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225450

495.918 ร22บ

แบบเรียนเรียงความสาหรับชั้นประถมปีที่ 5 2478

http://library.car.chula.ac.th/record=b1332271

808 ภ111บก

แบบเรียนวิทยาชั้นประถมปีที่ 2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1276708

500.7 น19บ ป.2

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

626 น้อย เลปาจารย์

แบบเรียนวิทยาชั้นประถมปีที่ 3

http://library.car.chula.ac.th/record=b1276708

500.7 น19บ ป.3

627 น้อย เลปาจารย์

แบบเรียนวิทยาชั้นประถมปีที่ 4

http://library.car.chula.ac.th/record=b1276708

500.7 น19บ ป.4

628 ย้วน ทันนิเทศ

แบบเรียนไว เล่มสอง

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225449

495.918 ย17บ

629 ย้วน ทันนิเทศ, เรียบเรียง

แบบเรียนไว เล่มหนึ่ง ตอนปลาย

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225448

495.918 ย17บ

630 โรงเรียนมหาดเล็ก

แบบเรียนศัพท์บาลีแผลง

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225262

495.912 บ75

631

แบบเรียนศัพท์สาหรับประถมศึกษา : โบราณศัพท์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225319

495.913 ศ311บร

632 ธรรมศักดิม์ นตรี, เจ้าพระยา,
2419-2486

แบบเรียนใหม่ เล่ม 1 ภาค 1

633 ธรรมศักดิม์ นตรี, เจ้าพระยา,
2419-2486

แบบเรียนใหม่ เล่ม 1 ภาค 2

634 วิทยาวุฒ,ิ ขุน

แบบสอนการรักษาตัว สาหรับชั้นประถมปีที่ 1

http://library.car.chula.ac.th/record=b1226279

613.07 ว34บ (ป.1)

635 วิทยาวุฒ,ิ ขุน

แบบสอนการรักษาตัวสาหรับชั้นประถมปีที่ 2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1226280

613.07 ว34บ (ป.2)

636 เมธาธิบดี, พระยา

แบบสอนอ่านเรื่องการเพาะปลูกเบื้องต้น เล่ม 1

http://library.car.chula.ac.th/record=b1227994

634.07 ม542บ ล.1

637 เมธาธิบดี, พระยา

แบบสอนอ่านเรื่องการเพาะปลูกเบื้องต้น เล่ม 2

http://library.car.chula.ac.th/record=b2016652

634.07 ม542บ ล.2

638 พณิชยศาสตร์วิธาน, พระยา
639 ผล กาญจนวาหะ

แบบสอนอ่านการค้าขาย ล.1 -3
แบบสอนอ่านวิชาอาชีพชั้นประถมปีที่ 4

http://library.car.chula.ac.th/record=b1295121
http://library.car.chula.ac.th/record=b1227737

380.7 พ143บ ล.1-3
630.7 ผ17บ

640 วิทิตดรุณกูล, พระยา

แบบสอนอ่านวิทยาประถมปีที่ 1

http://library.car.chula.ac.th/record=b1276716

500.7 ว343บ ป.1

641

แบบสอนอ่านวิทยาการว่าด้วยการค้าขาย-หุ้นส่วนบริษัท...

http://library.car.chula.ac.th/record=b1295126

380.7 พ143บก

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225424

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225427

495.918 ธ17บ 2481
495.918 ธ17บ

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

642 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

ชื่อเรื่อง / TITLE
แบบสั่งสอนเสือป่าและลูกเสือ

เลขหมู่ / Call No
369.407 ม12บ

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

643 กรมเลขาธิการคณะรัถมนตรี แบบหนังสือไนราชการ และ ระเบียบการเก็บรักสาหนังสือ
(ฉบับของกรมเลขาธิ
)
644 กรมวิชาการ. แผนกแบบเรียน แบบหนั
งสือราชการกสารคนะรั
าหรับชั้นถมัมนตรี
ธยมปลาย
645 ผดุงวิทยาเสริม, พระยา
(กาจัด พลางกูร)

แบบหัดอ่าน ก ข ก กา

646 พระเสริมวิชาพูล

แบบหัดอ่านขั้นต้น (สอนโดยวิธีให้เด็กเก่าจูงเด็กใหม่)

647 พระอภัยพลรบ
(พลอย พ.น. ด้วงมอญ)
648 กองลหุโทษ

แบบหัดอ่านเสียง เล่ม 1

649

โบราณพากย์ : สาหรับคู่มือของผู้เรียนรู้เรื่องในโบราณ
บัญญัติ วิธีหนังสือแลใช้คาศัพท์อย่างท่านแต่ก่อนใช้มา

650 เซเดส์, ยอร์ช

URL

แบบองคุลีลัญจกร เล่ม 1

โบราณวัตถุ ในพิพิธภัณฑ์สถานสาหรับพระนคร

651 ภาณุพันธ์วงศ์วรเดช, สมเด็จ ปกิรณกนิพนธ์ ของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ
เจ้าฟ้ากรมพระยา, 2407-2471 กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช
652 ศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาร ปกีรณาพจนาดถ์
ยางกูร), พระยา, 2365-2434

http://library.car.chula.ac.th/record=b1685510
http://library.car.chula.ac.th/record=b1332385
http://library.car.chula.ac.th/record=b1225445
http://library.car.chula.ac.th/record=b1225501
http://library.car.chula.ac.th/record=b1225243
http://library.car.chula.ac.th/record=b1293266

352.387 บ891
808.6 ศ311บ
495.918 ผ144บ
495.918 ส573บห
495.9115 อ1611บ
364.12 บ75
495.913 บ87

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225286

http://library.car.chula.ac.th/record=b1297105
http://library.car.chula.ac.th/record=b1297176

069.5 ซ54บ
080 ภ25ป
495.918 ศ173ป 2473

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

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

653 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2347-2411

ปฐมวงศ์ : พระบรมราชมหาจักรีกษัตริยส์ ยาม

654 เถา ศรีชลาลัย, เรียบเรียง

ปทานุกรม ทีฆนิกาย ฉะเพาะพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

เลขหมู่ / Call No
พ.1947

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

655 กระทรวงศึกษา, กรมตารา.
ปทานุกรมสาหรับโรงเรียน
656 ภาสกรวงศ์, เจ้าพระยา, แปล. ปรัสตาวนา หิโตปเทศ (2445)
657
ประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
658 สมมตอมรพันธ์, กรมพระ,
2403-2458

ประกาศการพระราชพิธี

659 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2347-2411

ประกาศการเสด็จประพาศหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันตก
เมื่อปีมะแม พ.ศ. 2402

660

ประกาศตัง้ กรมพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป
ประพันธ์พงศ์

661

URL

http://library.car.chula.ac.th/record=b1846342

พ.1327

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225287

495.913 ป141
891.2 ภ28ป
92 จ4719จป

http://library.car.chula.ac.th/record=b1333289
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199150

390.9593 ส16ป ล.1-2
http://library.car.chula.ac.th/record=b1200056

ประกาศตัง้ เกาน์ซิลที่ปฤกษาราชการ เมื่อวันศุกรแรมแปด
ค่าเดือนเจดปีจอฉศก แล พระราชบัญญัตสิ าหรับตัว เกาน์
ซิลเลอร์ออฟสเตดที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน ...

915.93 จ19ป
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198605

พ.0944
http://library.car.chula.ac.th/record=b1977696

328.3 ป1711
http://library.car.chula.ac.th/record=b1302520

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

662

ชื่อเรื่อง / TITLE
ประกาศตัง้ ผู้สาเหร็จราชการแทนพระองค์ ตัง้
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลซึ่งได้รับ
ความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ 3 สิงหาคม
2487...

663

ประกาศตัง้ , ย้าย, เปลี่ยน, เสนาบดี. ผู้รั้ง, ผู้แทน. แลรอง
เสนาบดี. 2470.

664

ประกาศพระราชบัญญัติ แล พระราชกาหนดต่างๆ รัชกาล
ที่ 5
ประกาศสงกรานต์ รัตนโกสินทร์ศก 128

665 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

URL

เลขหมู่ / Call No
959.37 ป1711ป

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275944

http://library.car.chula.ac.th/record=b1305754
http://library.car.chula.ac.th/record=b1305371

354 ร22ป
349.593 ป192 ร.ศ.117
394.2 จ47ป

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

666 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

ประชุมกาพย์เห่เรือ

667 หอสมุดวชิรญาณฯ

ประชุมโคลงทาย คัดจาก นสพ.วชริญาณวิเศษ

668 เทวะวงศ์วโรปการ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2401-2466

ประชุมโคลงพระนิพนธ์

669 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

ประชุมโคลงสุภาษิตพระราชนิพนธิ์ในรัชกาลที่ 5

895.91108 ปก1711
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272579

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272577

พ.0947
895.911 ท57ป / พ.1905

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

398.9 จ4719ป
http://library.car.chula.ac.th/record=b1200540

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

670 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
671 2396-2453

ประชุมโคลงสุภาษิตพระราชนิพนธิ์ในรัชกาลที่ 5 และ
พระบรมราชาธิบายเรื่องสามัคคี
ประชุมจดหมายเหตุเรื่องปราบกบฎเวียงจันท์

672
673

ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน
ประชุมจารึกสยาม ภาคที่ 1 จารึกกรุงสุโขทัย

674
675

ประชุมเชิญขวัญ คือ คากลอนสาหรับว่าเวลาทาขวัญใน
งานต่างๆ ที่เปนประเพณีไทย
ประชุมไตรวชิรญาณนิพนธ์ ไตรวชิรญาณนิพนธ์

676 วัดบวรนิเวศวิหาร

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1657895
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275886
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272573
http://library.car.chula.ac.th/record=b1225209
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199991

เลขหมู่ / Call No
398.9 จ4719ปพ
959.35 ป1711
895.91108 ปค1711 ล.1-2
495.911 ศ37ป
390.9593 ป241

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299025

294.308 ป17

ประชุมธรรมสากัจฉา ภาค 2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1902168

พ.2074

677 วัดบวรนิเวศวิหาร

ประชุมธรรมสากัจฉา ภาค 3

http://library.car.chula.ac.th/record=b1897722

พ.2068

678 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486

ประชุมนิทานกระทู้

679 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 ภาคที่ 1

680 มหามนตรี (ทรัพย์), พระ

ประชุมบทกลอน ของ พระมหามนตรี (ทรัพย์)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1897962

พ.1889

681

ประชุมบทเพลงไทยเดิม ภาคหนึ่งและภาคสอง

http://library.car.chula.ac.th/record=b1897539

พ.1285

682 นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ
เจ้าฟ้า กรมพระยา,
2406-2490

ประชุมบทมโหรีประสมวง (คอนเสิด) เรื่องรามเกียรติ แล
เรื่องอิเหนา

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

895.913 ด217ป 2467
895.913 ม12ปก

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

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292397

895.911 น173ป

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

683

ประชุมบทราโคม

684 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

ประชุมบทสักรวาเล่นถวายใน ร.5

685 สุนทรภู,่ 2329-2398

ประชุมปกิรณกะสุภาษิต และสุภาษิตสอนสตรีของสุนทรภู่

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200573

398.9 ส45ปช

686 หอสมุดวชิรญาณ, จัดพิมพ์

ประชุมประกาศ ร. 4 ภาคปกิรณกะ ส่วนที่ 1

http://library.car.chula.ac.th/record=b1899213

349.593 ป246 ร.4 ภ.01

687 หอสมุดวชิรญาณ, จัดพิมพ์

ประชุมประกาศ ร. 4 ภาคปกิรณกะ ส่วนที่ 2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1305373

349.593 ป246 ร.4 ภ.02

688 หอสมุดวชิรญาณ, จัดพิมพ์

ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 ภาค 2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1305374

349.593 ป246 ร.4 ภ.2

689 หอสมุดวชิรญาณ, จัดพิมพ์

ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 ภาค 3 ประกาศปีมะโรง พ.ศ.
2399 ปีมะเสง พ.ศ. 2400

http://library.car.chula.ac.th/record=b1305375

690 หอสมุดวชิรญาณ, จัดพิมพ์

ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 ภาค 4 ประกาศปีมะเมีย พ.ศ.
2401

http://library.car.chula.ac.th/record=b1305376

691 หอสมุดวชิรญาณ, จัดพิมพ์

ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 ภาค 5 ประกาศปีมะแม พ.ศ.
2402 ปีวอก พ.ศ. 2403 ปีระกา 2404

http://library.car.chula.ac.th/record=b1305377

692 หอสมุดวชิรญาณ, จัดพิมพ์

ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 ภาค 6 ประกาศปีจอ พ.ศ.
2405 ปีกุน พ.ศ. 2406 ปีชวด พ.ศ. 2407
ปีชวดชกาลที
พ.ศ. ่ 2407
ประชุม2406
ประกาศรั
4 ภาค 7 ประกาศปีฉลู พ.ศ.

693 หอสมุดวชิรญาณ, จัดพิมพ์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292463

895.911 ปร 1711
พ 1409

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

2408
2411

ปีขาล พ.ศ. 2409 ปีเถาะ 2410 ปีมะโรง พ.ศ.

http://library.car.chula.ac.th/record=b1305361

349.593 ป246 ร.4 ภ.3
349.593 ป246 ร.4 ภ.4
349.593 ป246 ร.4 ภ.5
349.593 ป1711 ร.4 ภ.6
349.593 ป246 ร.4 ภ.7

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

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

694 พิทยาลงกรณ์, พระราชวรวงศ์ ประชุมปาฐกถาของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ รวมครั้งที่ 1
เธอ กรมหมื่น, 2419-2488 เลือกแต่ภาษาไทย

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274450

695 พิทยาลงกรณ์, พระราชวรวงศ์ ประชุมปาฐกถาของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์รวม ครั้งที่ 2
เธอ กรมหมื่น, 2419-2488

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

696

ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 2 ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 3

697 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486,
เรียบเรียง

ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 6 เรื่องไทยรบพม่าครั้งกรุงเก่า
กรมพระยาดารงราชานุภาพ. (2460).

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

698

ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 7 (2460)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275473

699
700

ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 8. (2460)
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 9 . (2461)

701 แสนหลวงราชสมภาร, แต่ง

ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 10 เรื่องราชวงษปกรณ์ พงษาว
ดารเมืองน่าน ฉบับพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช พระเจ้านคร
น่านให้แสนหลวงราชสมภารแต่งไว้สาหรับบ้านเมือง

702
703 ราชบัณฑิตยสภา, รวบรวม

ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 11 เรื่องพงษาวดารเมืองหลวง
พระบาง (2462)
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 12

704

ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 13

705 หลวงศรีวรวัตร และขุนสิกข
กิจบริหาร., เรียบเรียง

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 15 พงศาวดารเมืองพัทลุง

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275365

เลขหมู่ / Call No
895.915 พ34ป
พ.1518
959.3 ป1711 ภ2-3
959.3 ป1711 ภ. 6

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275474
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275371

959.3 ป1711 ภ. 7 2460
959.3 ป1711 ภ. 8 2460
959.3 ป1711 ภ. 9
959.3 ป1711 ภ.10

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

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275373
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275374
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275475
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275379

959.3 ป1711 ภ. 11
959.3 ป1711 ภ.12 2474
959.3 ป1711 ภ.13 (2462)
959.3 ป1711 2463 ภ. 15

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

706 คทาธรธรณินทร์ม เจ้าพระยา

ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 16 พงษาวดารเมืองพระตะบอง

707 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486,
เรียบเรียง

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 17 เรื่อง ตานานการเลิกบ่อน
เบี้ยแลเลิกหวย

708

ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 18 เรื่องจดหมายเหตุในแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 19 จดหมายเหตุหอสาตราคม
แลเรื่องเสด็จทอดพระเนตรสุริยปุ ราคาที่หว้ากอ เมื่อ
รัชกาลที่ 4

709

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275380

เลขหมู่ / Call No
959.3 ป1711 ภ.16 2462
959.3 ป1711 ภ.17 2465

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

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275477

959.3 ป1711 ภ.18
959.3 ป1711 ภ.19 2463

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275382

710 เซอร์ เออเนสต์ สาเตา ;
ขุนจินดาสหกิจ (ลม้าย ธนะ
สิร)ิ , แปลจากภาษาอังกฤษ

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 20 จดหมายเหตุ เรื่องทางไมตรี
ในระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงญี่ปุ่น

959.3 ป1711 ภ.20

711

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 21 จดหมายเหตุเรื่องเจรจาความ
เมืองในระหว่างไทยกับพม่า

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275478

712

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 22 เรื่องพงศาวดารเมืองหัวพัน
ทั้งห้าทั้งหก

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275385

713

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 23 เรื่องตานานการเกณฑ์ทหาร
กับเรื่องตานานกรมทหารราบที่ 4

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275386

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

959.3 ป1711 ภ.21 2464
959.3 ป1711 ภ.22
959.3 ป1711 ภ.23

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

714 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486,
เรียบเรียง

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 24 จดหมายเหตุเรื่องปราบฮ่อ

715

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 25 เรื่องสถานที่แลวัตถุซึ่งสร้าง
ในรัชชกาลที่ 4

716 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486,
เรียบเรียง

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 26 เรื่องตานานวังเก่า

717 มองซิเออร์ ลันเย ; อรุณ
อมาตยกุล
718

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 27 เรื่องไทยกับฝรั่งเศสเป็น
ไมตรีกัน ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 28 เรื่องพงศาวดารญวน และ
ประวัติ พระนาบีมหะหมัด

URL

เลขหมู่ / Call No
959.3 ป1711 ภ.24

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

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275389

959.3 ป1711 ภ.25
959.3 ป1711 ภ.26 2466

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

719 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 29 อธิบายเรื่องราชฑูตไทยไป
กรมพระยา, 2405-2486,
ยุโรป กับ จดหมายเหตุของหม่อมราโชทัย (2467).
และหม่อมราโชทัย, เรียบเรียง

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275392

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275393

959.3 ป1711 ภ.27
959.3 ป1711 ภ.28
959.3 ป1711 ภ. 29

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275395

720 ณรงค์ วิชิต (จอน บุนนาค),
พระ

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 30 จดหมายเหตุของพระณรงค์
วิชิต (จอน บุนนาค) เรื่องราชทูตไทยไปฝรั่งเศส
ในรัชชกาลที่ 4 เมื่อปีระกา พ.ศ. 2404

959.3 ป1711 ภ.30 2471
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275480

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

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 31 จดหมายเหตุเรื่องมิซซันนารี
อเมริกันเข้ามาประเทศสยาม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275398

959.3 ป1711 ภ.31

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

722

ชื่อเรื่อง / TITLE
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 32 เรื่องจดหมายเหตุของคณะ
บาดหลวงฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตัง้ ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์ ภาคที่ 1

723 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 33 บุรพภาคพระธรรมเทศนา
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

724 เซเดส์, ยอร์ช และรอง
อามาตย์ตรี สิน เฉลิมเผ่า,
แปลและเรียบเรียง

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 34 ว่าด้วยหนังสือสัญญาค้าขาย
ระหว่างประเทศสยามกับฝรั่งเศส. (2469)

725 [บาทหลวงโลเน (ชาวฝรั่งเศส), ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 35 เรื่องจดหมายเหตุของคณะ
แต่ง]
บาดหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตัง้ ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช ภาค 2
726 [บาทหลวงโลเน (ชาวฝรั่งเศส), ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 36 เรื่องจดหมายเหตุของคณะ
แต่ง]
บาดหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตัง้ ครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอน
แผ่นดินพระเพทราชา ภาค 3
727 [บาทหลวงโลเน (ชาวฝรั่งเศส), ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 37 เรื่องจดหมายเหตุของคณะ
แต่ง]
บาดหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตัง้ ครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอน
แผ่นดินพระเจ้าเสือแลแผ่นดินพระเจ้าท้ายสระ ภาค 4
728 นายอรุณ อมาตยกุล

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 38 เรื่องจดหมายเหตุคณะ
บาดหลวงฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตัง้ ครั้งกรุงศรีอยุธยาตอน
แผ่นดินพระเจ้าบรมโกษฐ ภาค 5

URL

เลขหมู่ / Call No
959.3 ป1711 ภ.32

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

959.3 ป1711 ภ.33
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275482

959.3 ป1711 ภ. 34
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275399

959.3 ป1711 ภ.35
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275483

959.3 ป1711 ภ.36 2470
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275484

959.3 ป1711 ภ.37
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275485

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

959.3 ป1711 ภ.38

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

729 [บาทหลวงโลเน (ชาวฝรั่งเศส), ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 39 เรื่องจดหมายเหตุของคณะ
แต่ง]
บาทหลวงฝรั่งเศส. (2470).

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275403

730 [บาทหลวงโลเน (ชาวฝรั่งเศส), ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 40 เรื่องจดหมายเหตุของคณะ
แต่ง]
พ่อค้าฝรั่งเศส ภาค 1. (2470).

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275404

731

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 41 เรื่องจดหมายเหตุของคณะ
พ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตัง้ ครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาคที่ 2

เลขหมู่ / Call No
959.3 ป1711 ภ. 39
959.3 ป1711 2470 ภ.40
959.3 ป1711 ภ.41

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

732

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 42 เรื่องจดหมายเหตุของคณะ
พ่อค้าฝรั่งเศส ภาค 3 (2470).

733

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 43 เรื่องจดหมายเหตุของคณะ
พ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตัง้ ครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค 4

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

734

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 44 เรื่องจดหมายเหตุของคณะ
พ่อค้าฝรั่งเศส ภาค 5. (2470)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275405

735

ประชุมพงศาวดาร ภาค 45 รวมจดหมายเหตุเรื่องทูตไทย
ไปประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2400

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275488

736

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 46 เรื่องจดหมายเหตุของคณะ
พ่อค้าฝรั่งเศส ภาค 6. (2505)

http://library.car.chula.ac.th/record=b2114556

http://library.car.chula.ac.th/record=b2114562

พ 0163
959.3 ป1711 ภ.43 2470

959.3 ป1711 ภ. 44
959.3 ป1711 ภ.45
พ.0168 (ภ. 46)

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

737

ชื่อเรื่อง / TITLE
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 47 เรื่องจดหมายเหตุของคณะ
พ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตัง้ ครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาคที่ 7

URL

เลขหมู่ / Call No
959.3 ป1711 ภ.47

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

738

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 48 จดหมายเหตุของมองซิเออร์
เซเบเรด์….ตอนที่ 2. (2472)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275608

739

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 49 เรื่องจดหมายเหตุของ
มองซิเออร์เซเบเรด์….ตอนที่ 3. (2471)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275609

740 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486,
เรียบเรียง

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 50 เรื่องตานานเมืองระนอง

741 ราชบัณฑิตยสภา, รวบรวม

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 51 จดหมายเหตุเมื่อ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต

742 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486,
เรียบเรียง

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52 จดหมายเหตุเมื่อ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต

743

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 53 พงศาวดารเมืองสงขลา
เมืองนครศรีธรรมราชพงศาวดารเมืองพัทลุง. (2477)

959.3 ป1711 ภ.48
959.3 ป1711 ภ.49
959.3 ป1711 ภ.50 2471

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

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275491

959.3 ป1711 ภ.51
959.3 ป1711 ภ.52

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275492

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275409

959.3 ป1711 ภ.53

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

744

ชื่อเรื่อง / TITLE
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 54 พงศาวดารและโบราณวัตถุ
สถานในเกาะชวา พระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คราวเสด็จประพาสชวา พ.ศ.
2439

URL

959.3 ป1711 ภ.54
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275410

745 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486,
เรียบเรียง

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 55 ว่าด้วยอังกฤษเข้ามาทา
สัญญากับไทย. (2473)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275411

746

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 55 คาให้การเรื่องทัพฮ่อ (2474)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1427294

747

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 56 ว่าด้วยเหตุการณ์เมืองเขมร
ตอนเสร็จสงคราม ไทยกับญวน
748 เดอ วีเซ, มองซิเออร์ และฮีแลร์ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 57 โกศาปานไปฝรั่งเศส ภาค 1.
, ฟ. ค.ศ. 1881-1968, แปล (2475)
จากต้นฉบับ
749

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 58 โกศาปานไปฝรั่งเศส ภาค 2.
(2475)
750 เดอ วีเซ, มองซิเออร์ และฮีแลร์ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 59 โกศาปานไปฝรั่งเศส ภาค 3.
, ฟ. ค.ศ. 1881-1968, แปล (2475)
จากต้นฉบับ

เลขหมู่ / Call No

959.3 ป1711 ภ.55

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275412

959.3 ป1711 ภ.55 2474
/ พ.0029
959.3 ป1711 ภ.56
959.3 ป1711 ภ.57

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

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275414

959.3 ป1711 ภ.58
959.3 ป1711 ภ.59

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

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

751 เดอ วีเซ, มองซิเออร์ และฮีแลร์ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 60 โกศาปานไปฝรั่งเศส ภาค 4.
, ฟ. ค.ศ. 1881-1968, แปล (2475)
จากต้นฉบับ
752

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 61 พงศาวดารเมืองเงินยางเชียง
แสน และตานานสิงหนวติกุมาร. (2479)

URL

959.3 ป1711 ภ. 60
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275416

http://library.car.chula.ac.th/record=b1423575

753 กระทรวงต่างประเทศ, จัดพิมพ์ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 62 เรื่องทูตฝรั่งสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์. (2479)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1291856

754 พระยาโบราณราชธานินทร์.
(พร เดชคุปต์) เรียบเรียง

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 63 เรื่องกรุงเก่า (2479).

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275422

755 พันจันทนุมาศ (เจิม)

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 64 พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม). (2479).
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 65 พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี
ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)

756 พันจันทนุมาศ (เจิม)
757

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 66. (2480)

758 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486,
เรียบเรียง

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 67 จดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมร
และญวนในรัชกาลที่ 3 ตอนที่ 1. (2480)

759

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 68 จดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมร
และญวนในรัชกาลที่ 3 ตอนที่ 2. (2481)

เลขหมู่ / Call No

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275424

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275425

959.3 ป1711 ภ. 61
959.3 ป1711 ภ.62
959.3 ป1711 ภ.63
959.3 ป1711 2479 ภ.64
959.3 ป1711 ภ.65 2480

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275426

959.3 ป1711 ภ.66

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198998

959.3 ป1711 (ภ.67) /
พ.1763

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275429

959.3 ป1711 ภ.68 2481

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

760

ชื่อเรื่อง / TITLE
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 69 เรื่องเกี่ยวกับกรุงเก่า ตอนที่ 1

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275431

เลขหมู่ / Call No
959.3 ป1711 ภ.69 2481

761 พระยาอามาตยาธิบดี และคน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70 เรื่องเมืองนครจาปาศักดิ.์
อื่นๆ
(2484)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275432

762

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 71 (2481)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275433

959.3 ป1711 ภ.71

763

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 72 ตานานเมืองสุวรรณโคมคา

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275434

959.3 ป1711 ภ.72

764

ประชุมพงสาวดาร ภาคที่ 73 ทาเนียบข้าราชการ
นครศรีธรรมราช. (2481)

765

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 74 เรื่องกรมหลวงประจักษ์
ศิประชุ
ลปาคมเสด็
จไปจัดภาคที
ราชการ
หัวเมือ้ยงลาวพวน.
มพงศาวดาร
่ 75ณ(ปราบเงี
ว ตอนที่1).(2502)
(2502)

766
767

768 โรเชร์, เอมิล

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 76 จดหมายเหตุของโยส เซาเต็น
พ่อค้าชาวฮอลันดาในสมัยพระเจ้าทรงธรรมและพระเจ้า
ปราสาททอง (2504)
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 77 ประวัตศิ าสตร์ยนู านและ
ทางไมตรีกับจีน. (2504)

769 ฟลีต, เยเรเมียส ฟาน, มันดี, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 79 จดหมายเหตุวันวลิต (ฉบับ
ดับบลิว เอช, แต่ง ; นันทา สุต สมบูรณ์). (2507)
กุล , แปล

http://library.car.chula.ac.th/record=b2115010

959.3 ป1711 ภ.70

พ 0196

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275436

959.3 ป1711 ภ.74

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275437

พ 0198
959.3 ป1711 ภ.76 ฉ.2

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

http://library.car.chula.ac.th/record=b1340909

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275443

พ.0199
959.3 ป1711 ภ. 79
2507 / พ.200

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

770 ฟอร์บัง, คองต์, ค.ศ.
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 80 [จดหมายเหตุฟอร์บัง]
1656-1733, ; ดารัสดารง เท
วกุล, ม.จ., แปล
771 หลวงจินดาสหกิจ, แปล.

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 81 จดหมายเหตุเรื่องการจลาจล
เมื่อปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช(2510)

URL

เลขหมู่ / Call No
959.3 ฟ19จ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275516

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275445

959.3 ป1711 ภ. 81

772 พิชิตปรีชากร, พระเจ้าบรมวงศ์ ประชุมพระนิพนธ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิต
เธอ กรมหลวง
ปรีชากร (พระองค์เจ้าคัดณางยุคล)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292577

895.911 พ32ป /พ.0946

773 พิชิตปรีชากร, กรมหลวง

ประชุมพระนิพนธ์ กรมหลวงพิชิตปรีชากร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1910891

895.911 พ32ป 2472

774

ประชุมพระราชปุจฉา ภาคที่ 1

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299449

294.34 ปฉ1711 ภ.1

775
776

ประชุมพระราชปุจฉา ภาคที่ 2
ประชุมพระราชปุจฉา ภาคที่ 3

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299450
http://library.car.chula.ac.th/record=b1299451

294.34 ปฉ1711 ภ.2
294.34 ปฉ1711 ภ.3

777

ประชุมพระราชปุจฉา ภาคที่ 4

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299452

294.34 ปฉ1711 ภ.4

778 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

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

779 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

ประชุมพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน ภ.2 ระหว่าง
2434-2453

พ.1893 ล.1
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274507

895.916 จ4719ป ล.2
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274507

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

780 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

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

781 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

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

782 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

ประชุมพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน
ภาค 4.

783

ประชุมพระรูปที่ระลึกถึงพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินี
นาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ประสูตวิ ันที่ 4 กันยายน พ.ศ.
2406 สิ้นพระชนม์วันที่ 24 มิถุนายน 2472

URL

เลขหมู่ / Call No

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

895.916 จ4719ป
ล.3 ต.1

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

895.916 จ4719ป
ล.3 ต.2

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

895.916 จ4719ป
ล.4
92 ส772ป

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

784 มหาศักดิพลเสพ, กรม
พระราชวังบวร

ประชุมเพลงยาว ภาคที่ 1

785 สุวรรณ, คุณ

ประชุมเพลงยาวภาคที่ 3 เพลงยาวคุณสุวรรณว่าด้วยพระ
อาการประชวรกรมหมื่นอัปศรสุดาเทพ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292966

786 สถิตย์ธารงสวัสดิ์, กรมหมื่น

ประชุมเพลงยาวภาคที่ 4 กรมหมื่นสถิตย์ธารงสวัสดิ์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292869

787
788

ประชุมเพลงยาวภาคที่ 5 เพลงยาวความเก่า (2467)
ประชุมเพลงยาวภาคที่ 6 เพลงยาวความเก่า

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

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292466
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292468

895.911 ศ111ป
895.911 ส47ป
895.911 ส14ป
895.911 ป1711 ภ.5
895.911 ป1711 ภ.6 2468

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

789

ประชุมเพลงยาว ภาคที่ 7 : เพลงยาวความเก่า

http://library.car.chula.ac.th/record=b1684927

895.911 ป1711 ภ.7 2468

790

ประชุมเพลงยาวภาคที่ 8 เพลงยาวความเก่า (2467)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292471

895.911 ป1711 ภ.8

791

ประชุมเพลงยาวภาคที่ 9 เพลงยาวความเก่า

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292472

792

ประชุมเพลงยาวภาคที่ 2 เพลงยาวสามชาย (2463)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292509

895.911 ป1711 ภ.9
2468
/พ.1885
895.911
ป35ป

793

ประชุมเพลงยาวภาคที่ 5 เพลงยาวสามเจ้าพระ (2464)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292467

895.911 ปพ1711

794 นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2330-2394

ประชุมเพลงยาวสุภาพ พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

795 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486

ประชุมเรื่องเบ็ดเตล็ด 3 เรื่อง

796 เสฐียรโกเศศ และนาคะประทีป ประชุมเรื่องพระราม ภาคหนึ่ง
,รวบรวม
797 นายตารา ณเมืองใต้,
ผู้รวบรวมกระแสสินธุ์,
เรียบเรียง

895.911 น112ปช
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292368

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

895.911 ร445ป /พ.1894
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292769

ประชุมวรรณคดีไทย ภาค 1 กาสรวลศรีปราชญ์
ผู้

798 ยอช เซเดส์, ชาระแลแปลแล้ว ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคที่ 2 จารึกกรุงทวารวดี เมือง
พิมพ์ทั้งภาษาไทยแลภาษา
ละโว้ แลเมืองประเทศราชขึ้นแก่กรุงศรีวิชัย = Recueil
ฝรั่งเศส
des inscriptions du Siam. Deuxieme ...

390.9593 ด217ป 2470

895.9109 ป5731ป
http://library.car.chula.ac.th/record=b1333767

495.911 ศ37ปศ ภ.2
http://library.car.chula.ac.th/record=b1225202

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

799

ประชุมสุภาษิตเขมร คือสุภาษิตโบราณ สุภาษิตสอนเด็ก
สุภาษิตสอนบุตร รวม 3 เรื่อง

800

ประชุมหนังสือเก่า ภาคที่ 1-2 พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา
ภาษามคธ แล คาแปลจดหมายเหตุเรื่องประพาสต้นใน
รัชกาลที่ 5

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

801 พระอมราภิรักขิต, พระ

ประดนธรรมคาฉันท์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292547

802 ศรีสรรักษ์, เจ้าหมื่น

ประถม ก กา แบบเรียนหนังสือไทยสาหรับมูลศึกษา
กรมศึกษาธิการ

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

803 พระเจนจีนอักษร, แปล

ประเทศไทยในตานานจีน [แปลจากต้นฉบับภาษาจีน]

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292184

พ.1341

804 กรมประชาสัมพันธ์

ประเทศไทยเรื่องการได้ดนิ แดนคืน

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275942

959.37 ป1711ก

805 อนุมานราชธน, พระยา,
2431-2512

ประเพณีเก่าของไทย 3 ประเพณีเนื่องในการสร้างบ้านปลูก
เรือน

http://library.car.chula.ac.th/record=b1636780

806 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

ประเพณีทาบุญวันเกิด

807 กองประวัตศิ าสตร์ กรม
ยุทธการทหารเรือ

ประเพณี นิตธิ รรม และพิธีของทหารของกองประวัตศิ าสตร์
กรมยุทธการทหารเรือ (2505)

808 เสถียร วิชัยลักษณ์

ประมวล ข้อบังคับและระเบียบการราชทัณฑ์

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

398.9 ป1711
895.918 ปก1711

895.911 พ 1711 ป
495.918 ศ173ปถ

พ.1898
390.9593 จ4719ป

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

http://library.car.chula.ac.th/record=b1742651

http://library.car.chula.ac.th/record=b1293326

390 ท96ป
365 ส543ป

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

809 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
810 2423-2468
สมลักษณ์ สุขยางค์ และแท้

ประมวลบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว. ภาคปกิณกะ

811 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

ประมวลพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์สยาม

812 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

ประมวลพระราชนิพนธ์เบ็ดเตล็ด ใน พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

813 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประมวลพระราชบัญญัตจิ ุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตัง้ แต่
พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2502 รวม 6 ฉบับ

ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
ประกาศวุฒิสาร, รวบรวมภาพ เจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล…………….

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274407

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199784

เลขหมู่ / Call No
895.914 ม12ป 2494
92 อ25ป
959.3 ม12ป

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

814 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

ประมวลพระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ 5 ที่เกี่ยวกับภารกิจ
ของกระทรวงมหาดไทย เล่มที่ 1 ภาคที่ 1-2 (2513)

815 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

ประมวลพระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ 5 ที่เกี่ยวกับภารกิจ
ของกระทรวงมหาดไทย เล่มที่ 2 ภาคที่ 3 (2513)

816 กองการพิมพ์สลากกินแบ่ง
รัฐบาล, จัดพิมพ์

ประมวลเรื่องราวและความเป็นมาของการแข่งขันกีฬา
แหลมทอง ครั้งแรก ณ กรุงเทพฯ วันที่ 12-17 ธันวาคม
พ.ศ. 2502

895.914 จ4719ป
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274378

จฬ 1 002860
http://library.car.chula.ac.th/record=b1378430

354.593 จ47พ ล.1
http://library.car.chula.ac.th/record=b1305764

354.593 จ47พ ล.2
http://library.car.chula.ac.th/record=b1305764

796.48 ป1711
http://library.car.chula.ac.th/record=b1305764

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

817 คณะหาทุนสร้างอนุสาวรีย์
ประมวลหลักฐานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภาค 2
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,
จัดพิมพ์
818 แชน ปัจจุสานนท์

ประวัตกิ ารทหารเรือไทย สมัยเรือใบ

819 นราธิปพงศ์ประพันธ์, พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น,
2434-2519

ประวัตกิ ารฑูตของไทย

820 วัดอนงคาราม, จัดพิมพ์

ประวัตกิ ารศาสนศึกษา : การศึกษาหนังสือไทยของ
วัดอนงคาราม, ประวัตวิ ัดอนงคาราม และ ตรุณานุศาสน์.
2500.

URL

เลขหมู่ / Call No
พ.1887 ภ.2

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

http://library.car.chula.ac.th/record=b1293077

359 ช75 ป
327.593 น172ป ฉ. 3

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

294.307 ปก1711
http://library.car.chula.ac.th/record=b1300327

821 ยิ่งศักดื อิศรเสนา, ม.ล.

ประวัตเิ จ้าคุณพ่อ (2484)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199590

92 ว17ย

822 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัตจิ ุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2459-2509

http://library.car.chula.ac.th/record=b1378439

2 001021

823 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัตจิ ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2510-2519

http://library.car.chula.ac.th/record=b1229640

2 001019

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

ประวัตพิ ระยาภิรมย์ภักดี กับประวัตโิ รงเบียร์ 2493.

825 กรมศิลปากร

ประวัตวิ ัดชัยพฤกษมาลา วัดราชโอรสาราม วัดเฉลิมพระ
เกียรติ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331523

826

ประวัตวิ ัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1936655

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

92 ภ545ภ
พ.1856
พ.1937

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

827 นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ
เจ้าฟ้า กรมพระยา,
828 2406-2490
กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ เสวกเอก หม่อมเจ้าประวิช

829 กรมเสนาธิการทหารบก

ประวัตกิ องทหารอาสา ซึ่งไปในงานพระราชสงครามข้าม
ทะเล พระพุทธศักราช 2460-61-62

830 กระทรวงเกษตร
831 สุรศักดิม์ นตรี, จอมพล.
832 สุรศักดิม์ นตรี, จอมพล.
833 กระทรวงเศรษฐการ

ประวัตกิ ระทรวงศึกษาธิการ 2435-2507

ประวัตกิ ระทรวงเกษตร
ประวัตกิ ารของจอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิม์ นตรี ภาค1
ตอนปราบฮ่อ. 25--.
ประวัตกิ ารของจอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิม์ นตรี ภาค2.
2476.
ประวัตกิ ารค้าไทย (2495).

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1846221
http://library.car.chula.ac.th/record=b1293432
http://library.car.chula.ac.th/record=b1293036

http://library.car.chula.ac.th/record=b1305878

เลขหมู่ / Call No
พ.1477
354.593 ศธ02ป
355.5 ก172ป
354.593008233 ก58ป
2500
92 ส47สร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199732
92 ส855ป
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199744
http://library.car.chula.ac.th/record=b1295168

382.09593 ศ57ป

834 ประชากิจกรจักร
(แช่ม บุนนาค), พระยา

ประวัตพิ ระพุทธศาสนา

835 ลิขิต ฮุนตระกูล

ประวัตกิ ารสัมพันธ์ระหว่างชาติไทยกับชาติจีน เล่ม 2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1330488

พ.1863 ล.2

836 การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประวัตขิ องสะพานพระราม 6

http://library.car.chula.ac.th/record=b1227316

624 ก27ป / พ.1864

837 กองประวัตศิ าสตร์ กรม
ยุทธการทหารบก

ประวัตขิ องหน่วยทหารในกองทัพบก

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

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

294.309 ป1711ป

354.59362 ย44ป

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

838 ก.ศ.ร. กุหลาบ

ชื่อเรื่อง / TITLE
ประวัตเิ จ้าพระยาบดินทรเดชา (สิง) ที่สมุหนายกใน
ชกาลที่ 3 กรุงเทพฯ : ว่าด้วยลาดับวงศ์ตระกูล
มูลเหตุเดิม มาจากกรุงเก่าถึงกรุงเทพฯ

URL
รัช

92 บ143ก
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199337

839 ก.ศ.ร.กุหลาบ

ประวัตเิ จ้าพะญานรรัตนราชมานิต (โต)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199300

840 สุรวงษวัฒนศักดิ์ (โต),
เจ้าพระยา

ประวัตนิ ายพลโทเจ้าพระยาสุรวงษวัฒนศักดิ์ (โต)
สมุหราชองครักษ

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

841

ประวัตนิ ครพนมกับประมวลเครือญาติตระกูล ณ นครพนม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274903

842 ภัณฑสารนุรักษ์, ท้าว,
2400-2494

ประวัตทิ ้าวภัณฑสารนุรักษ์ (เจ้าจอมเพิ่ม ในรัชกาลที่ 5)

843 พิทยลาภพฤฒิยากร, กรมหมื่น, ประวัตทิ ้าววรจันทร
2428-2517
844
ประวัตบิ รรพบุรุษ และสกุลวงศ์อมาตยกุล
845

เลขหมู่ / Call No

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

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199592
http://library.car.chula.ac.th/record=b1481522

ประวัตพิ ระนมปริก แล เทศนาพิเศษ
พระรัฐประศาสนนัย

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

846 ก.ศ.ร. กุหลาบ

ประวัตพิ ระยาสมุทบุรานุรักษ์ (สิน) ที่ถึงแก่กรรม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199679

847 พระครูคณานัมสมณาจารย์
(โผเรียน เป้า), รวบและ
เรียบเรียง

ประวัตพิ ระสงฆ์อนัมนิกายในราชอาณาจักรไทย และ
ประวัตคิ วามเป็นมาของชนเชื้อชาติญวนในสมัย
รัตนโกสินทร์ซึ่งเกี่ยวกับประเทศไทย

848 มนัสวี อุณหนันทน์

ประวัตกิ ารแพทย์มิชชันนารีในประเทศไทย

92 น17ก
92 ส852ป
929.2 ป1711
พ.1867
พ.1868
929.2 ป372
959.3 ปง1711
92 ส164ก
พ.1917

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

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298325

266.025 ม15ป

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

849 ก.ศ.ร. กุหลาบ

ประวัตสิ มเด็จพระสังฆราช (สา)

850 ก.ศ.ร. กุหลาบ

ประวัตยิ อ่ ตามลาดับตาแหน่งยศ อรรคมหาเสนาบดี และ
เสนา บดีจตุสดมภ์ หรือ อธิบดี และ ผู้รั้งตาแหน่งเสนาบดี
กรม หรือ กระทรวง 6 แห่ง กรุงรัตนโกสินทร์...

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1977793

พ.1133
929.7 ก11ป

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

851 นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้า ประวัตริ ัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2475 ถึงฉบับปัจจุบัน
บรมวงศ์เธอ กรมพระ,
2404-2474

http://library.car.chula.ac.th/record=b1290802

852 ก.ศ.ร. กุหลาบ

ประวัตลิ าดับวงศ์ตระกูล ก.ศ.ร. กุหลาบ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199013

853 พระครูวาทีวรญาณ
(กุญชร ประสังสิต)

ประวัตวิ ัดแก้วพิจิตร และ ประวัตจิ ังหวัดปราจีนบุรี

854 เฉลิม พิพัฒนพันธุ์

ประวัตวิ ัดเขาเต่า อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

855 พระอมรมุนี

ประวัตวิ ัดเขาน้อย และ โครงการกับวัตถุประสงค์ของ
พระพุ
ประวัตทวิ ธศาสนา
ัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

856 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

เลขหมู่ / Call No

342.593 ส731ป

92 ก11ป
พ.1853

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

857 สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตติ ประวัตวิ ัดเบญจมบพิตรสิตวนาราม รวบรวมจากรายการ
ลในการทรงสถาปนาในรั
ชชกาลที
858 โสภโณ)
[พระครูพิศาลวินัยวาท (เหม) พระราชกุ
ประวัตวิ ัดศประยู
รวงศาวาส จังหวัดธนบุ
รี ่ 5 (2473)
และ พระมหาเพิ่ม]

http://library.car.chula.ac.th/record=b1936501

พ.1854

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

พ.1855

http://library.car.chula.ac.th/record=b1936655

พ.1937

http://library.car.chula.ac.th/record=b1300309
http://library.car.chula.ac.th/record=b1331506

859 พระครูกัลยาณานุกูล, รวบรวม ประวัตวิ ัดระฆังโฆสิตาราม และประวัตสิ มเด็จพระ
พุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรสี)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1936768

860 วัดมกุฎกษัตริยฯ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1300315

ประวัตวิ ัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร. (2511).

294.3657 ป1711

พ.1924
พ.1919
พ.1939

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

861 วัดมหาพฤฒาราม

ประวัตวิ ัดมหาพฤฒาราม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1913120

862 กรมศิลปากร

ประวัตวิ ัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1300319

863 กรมศิลปากร

ประวัตวิ ัดราชสิทธาราม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1300313

พ.1911

864 มานิต จั่นสัญจัย

ประวัตวิ ัดหงส์รัตนาราม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1897854

พ.1859

865 รอง ศยามานนท์, ม.ร.ว. สุมน ประวัตศิ าสตร์ไทย สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
ชาติ สวัสดิกุล, และ ม.ร.ว.
866 แสงโสม
อาทิตย์ทเกษมศรี
ิพอาภา, พระองค์เจ้า, ประวัตศิ าสตร์สมัยปฏิวัตร์ฝรั่งเศส และสมัยนโปเลียน
2447-2489
โบนาปารต ภาคที่ 1
867 ศรีสุริยวงศ, เจ้าพระยาบรมมหา ประวัตสิ มเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เมื่อก่อนเป็น
ผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน
868 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
ประวัตสิ มเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
กรมพระยา, 2405-2486
จากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5
กรมพระยาดารงราชานุภาพ. 2512.

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

พ.1940
294.3657 ศ37ป

พ.1861(2)
944.08 อ622ป

http://library.car.chula.ac.th/record=b1263688

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

พ.0339
92 บ143ด

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

869 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486

ประวัตสิ ังเขปแห่งการจัดการศึกษาภาคปรัตยุบันแห่ง
ประเทศสยาม

870 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486

ประวัตสิ ุนทรพู่

871 แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง

ประวัตหิ อสมุดแห่งชาติ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1296876

027.5 ม75ป ฉ.5

872 เทววงศวโรทัย, กรมหมื่น

ปราสาทหินเขมรสร้างเพื่ออะไร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198325

พ.2016

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

370.9593 ด217ป
92 ส798ด 2486

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

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

873 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

ปลุกใจเสือป่า พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระ
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงเก็บรวบรวมและทรงพระราชนิพนธ์ ....

874 ป. พิบูลสงคราม, จอมพล,
2440-2507

ปัจฉิมกาลอนุสรณ์ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม (2508)

875 พระสาสนโสภณ.

ปัญญากถา (2471).

876 หอสมุดวชิรญาณ

ปัญหาขัดข้อง โปรดฯ ให้ผูกขึ้นเมื่อในรัชกาลที่ 5 สาหรับ
สมาชิกหอพระสมุดวชิรญาณ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1296978

877 หอสมุดวชิรญาณ

ปัญหาพยากรณ์ ของหอสมุดวชิรญาณ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1297057

040 ว123ป

878 เสถียรโกเสส, [แปล]

ปาชา

http://library.car.chula.ac.th/record=b1679321

894.3 ป541

879 สภาผู้แทนราษฏร

ปาฐกถาของผู้แทนราษฎร เรื่องสภาพของจังหวัดต่าง ๆ
(2478)
ปาฐกถาโฆษณาภาคที่ 4 กิจการบางเรื่องของกรมพลศึกษา

880 กรมพลศึกษา
881 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486
882 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 405-2486

895.915 ม12ป 2484
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274468

92 ป77 ฉ.1
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199421

ปาฐกถา ตานานธงไทยในสมัยต่างๆ
ปาฐกถาสมเด็จ...กรมพระยาดารงราชานุภาพและพระ
ประวัตลิ ูกเล่า 2506

883 อิงเคอร์ซอลล์, โรเบอร์ต ควีน ; ปาฐะเรื่องประทุษร้ายต่อผู้ร้าย
พระยาเมธาธิ
บดี, ผู,้แแปล
ปล
884 พระพุ
ทธโฆษาจารย์
ปุราเภทสูตร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298729

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198720
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274483
http://library.car.chula.ac.th/record=b1641562

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199219

294.304 พ1711ปญ
030 ป113 / พ.2117

915.93 ป23
895.915 ศ 311 ป
929.92 ด217ป
92 ด217สด ฉ.1

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

364 อ32ป

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299218

294.3112 พ1711ปร

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

885

เปรียญรัชกาลที่ 5 รวมพิมพ์เป็นภาคที่ 2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1733833

294.3092 ป617

886 ก.ศ.ร. กุหลาบ

เปิดตา-เปิดหู : ประมวญพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ...

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275263

959.3 ก1ป

887 วิจิตรวาทการ, หลวง

ไปพะม่า (2495)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198561

915.91 ว323ป ฉ.4

888 พุฒาจารย์ (นวม), สมเด็จพระ, ผลงานสมเด็จ วัดอนงคาราม
2407-2499

http://library.car.chula.ac.th/record=b1848568

889 คณะยุวสาร

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

ฝรั่งเศสยึดจันทบูร

พ.1710
959.3035 ฝ171

