หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (1796 รายการ)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)
รายการที่ 986-1300 (พ-ย)
ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

986 บริหารเทพธานี, พระ

พงศาวดารชาติไทย : ความเป็นมาของชาติ แต่ยุคดึกดา
บรรพ์ (ล.1-5)

987 บริหารเทพธานี, พระ
988 นราธิปประพันธ์พงศ์, พระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ,
2404-2474

พงศาวดารชาติไทย บทที่ 1 ถิ่นฐานไทย
พงศาวดารไทยใหญ่ (เย็บรวม ล.1 -3)

989 ขัติยวงษา, พระยา
(เหลา ณร้อยเอ็จ)

พงศาวดารภาคอีสาน ฉะบับของ พระยาขัติยวงษา
(เหลา ณร้อยเอ็จ)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275880

990 ประมวญวิชาพูล, พระยา

พงศาวดารเมืองล้านช้าง และลาดับสกุลสิทธิสาริบุตร ราช
ตระกูลล้านช้างเวียงจันทร์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275464

991
992
993

พงศาวดารล้านช้าง
พงศาวดารสยาม
พงศาวดารอินเดียย่อ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1834577

994
995
996
997

พงษาวดารกรุงศรีอยุทธยา ภาษามคธ แล คาแปล
พงษาวดารเขมร
พงษาวดารญวน ล.1
พงศาวดารญวน ล.2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275867

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275359
http://library.car.chula.ac.th/record=b1846453

เลขหมู่ / Call No
959.3 บ173 พ ล.1-5
พ.1354
959.3 น172พ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275343

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275500
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275198

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275262
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274598
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274598

พ.1726
959.3 ป1711พ
พ.0508
959.33 พ12
954 พ12
959.33 พ1711พศ
959.2 พ12
959.7 พ12 ล.1
959.7 พ12 ล.2

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

998 จรัสชวนะพันธ์ (สาตร สุทธ พงษาวดารโปลิติกส์ หรือ เรื่องต้นเหตุของความศิวิไลซ์
เสถียร), พระ
999 สุนทรราชเดช (แข้ ปทุม พงศาวดารภาคอีสาน ฉะบับของ พระสุนทรราชเดช (แข้
ชาติ)
ปทุมชาติ). (2472)
1000
พงษาวดารแมนจู เรื่อง เซงเฉียว ล. 1-2
1001 พิษณุโลกประชานารถ, สม พงษาวดารยุทธศิลปะ : เป็นหนังสือสแดงวิธีจัดกองทัพบก
เด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง,
และวิธีใช้กองทัพทาการศึกในสมัยต่างๆ และของชาติต่างๆ
2425-2463

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1300735

http://library.car.chula.ac.th/record=b2057525
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275165

1004 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ

พงษาวดารเรื่องเรารบพะม่า: อธิบายต้นเรื่องรบพม่าครั้งกรุง
ธนบุรี

http://library.car.chula.ac.th/record=b2113731

1005 ภ.ศ.ร

พงษาวดารสังเขปประเทศอังกฤษ. 2455.

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275085

พงษาวดารอเมริกันเล่ม 1 ตั้งแต่โกลัมโบไปพบทวีปอเมริกา
ในศักราช 1492 ปีจนสิ้นสงคราม มีเรวอลูชันเปลี่ยนธรรม
เนียมตั้งคอเวอนเมนต์ใหม่ในศักราช 1782

959.35 ข115พ
951.8 พ12พ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292991

พงษาวดารราชินิกูลบางช้าง
พงษาวดารเรื่องเรารบพม่าครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นตอนต้น
ของหนังสือเรื่องรบพม่าครั้งกรุงธนแลกรุงเทพฯ

1007 แมคฟาแลนด์, เบอรธา

301 จ1711พ

355.48 พ38พ

1002
1003 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ

1006 ปวเรศวริยาลงกรณ์, สมเด็จ พงษาวดารเหนือลิลิต
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
, 2352-2435

เลขหมู่ / Call No

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274904
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275852

929.2 พ12
959.33 ด217พง
959.33 ด217พง 2463
942 ภ1พ
895.911 ป493พ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292515

973 ม71พ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1276016

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

1008 ศึกษาพิมพการ

พจนานุกรม : ลาดับแลแปลศัพท์ที่ใช้ในหนังสือไทย

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225303

1009 กรมศึกษาธิการ

พจนานุกรม เปนคาแปลศัพท์ภาษาไทย สาหรับเขียนคาใช้
ให้ถูกต้องตัวสกด

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225320

1010 สโมสรวัฒนธรรมหญิง,
ผู้จัดทา

ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้ให้กาเนิดสโมสร-วัฒธน
ธรรมหญิง 2507

http://library.car.chula.ac.th/record=b1265762

1011 ไก่แก้ว

พรหมทัตหน้าแว่น (ภาษาเชียงใหม่) เป็นเรื่องมีคติและโลด
โผน

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272954

1012 ศรีสุนทรโวหาร (น้อย
อาจารยางกูร), พระยา,
1013 2365-2434
กระทรวงสาธารณสุข

พรรณพฤกษา กับ สัตวาภิธาน

1014 เอลลิส, เอ.บี

พระกรณียกิจของ พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม
พระยา ชัยนาทนเรนทรที่เกี่ยวกับการแพทย์และการ
สาธารณสุข

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225521

เลขหมู่ / Call No
495.913 พ12พ
495.913 ศ311พ
92 ป828
895.913 ก91พ
495.9183 ศ173พ /
พ.0406
614 ส24พ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1226366

จฬ 5 000530

พระกรณียกิจปฏิบัติของสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลด
ลุยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ ที่ทรงอุปการะการแพทย์
ในกรุงสยาม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199805

1015

พระเกียรติประวัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยุ่หัว

http://library.car.chula.ac.th/record=b1660018

1016 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระเขี้ยวแก้ว

923.1 พ321
291.37 จ4719พ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298368

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

1017

พระคัมภีร์ถูปวงศ์ ตานานว่าด้วยการสร้างพระสถูปเจดีย์.
2511.

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299908

1018 สมเด็จพระวันรัต

พระคาถาแปล

http://library.car.chula.ac.th/record=b1498996

เลขหมู่ / Call No
294.3435 พ1711 C.3
294.3443 ส246พ

1019 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2347-2411

พระคาถา พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 4

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275290

1020

พระธรรมคุณวิภาค กับพระอภิธรรมมัตถสังคหะย่อ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298732

294.304 พ1711พค

1021

พระธรรมเทศนา. (2454)

http://library.car.chula.ac.th/record=b2147828

294.304 ว123พธ2

1022

959.3 จ19พ

พระธรรมเทศนา 5 กัณฑ์ เนื่องในวันประสูติวัดเบญจมบพิตร http://library.car.chula.ac.th/record=b1298697

1023

พระธรรมเทศนาในงาน ทรงบาเพ็ญพระราชกุศล
พระราชทานพระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298731

1024

พระธรรมเทศนา ในงานสัตตมวารพระศพ สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาวงศ์วโรปการ ณะวังเทวเวศ์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1300138

1025

พระธรรมเทศนา เฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
http://library.car.chula.ac.th/record=b1489195
เรื่อง หังสชาดก
1026 พระประสิทธิ์สุตคุณ, พระ พระธรรมเทศนา ปราภวสูตร
http://library.car.chula.ac.th/record=b1897837
มหาโสม
1027
http://library.car.chula.ac.th/record=b1298692
พระธรรมเทศนาแลธรรมบรรยายศราทธพรต. 2462.

294.304 พข1711
294.304 พง1711
294.3444 พ334 ล.2
พ. 1478
พ.2098
294.304 พท1711

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1028 วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระ พระธรรมเทศนา แล ธรรมบรรยายศราทธพรต
มหาสมณเจ้า กรมพระยา,
2403-2464
1029 วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระ พระธรรมเทศนา และธรรมบรรยายศราทธพรต ในการพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยา, ราชกุศลสักการพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
2403-2464
มหา จุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1030 วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระ พระธรรมเทศนาในการทาบุญฉลองอายุ 75 ปี ของหลวง
มหาสมณเจ้า กรมพระยา, อุดรภัณท์พาณิช [เต็ง โสภโนดร]
2403-2464
1031

1032
1033 พระพุทธโฆษาจารย์
1034 ชินวรสิริวัฒน์, สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวง,
2402-2480

พระธรรมเทศนา ในงานสัตตมวารพระศพ สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทววงศ์วโปการ ณะ
วังเทว
เวศม์
พระธรรมเทศนา 11 กัณฑ์ พระสงฆ์ถวายในระหว่าง
ไตรมาส พุทธศักราช 2466. (2472)
พระธรรมเทศนาปฎิสังขรณกถาถวายในการพระราชกุศล
พระชนมายุสมมงคล
พระธรรมเทศนาพิเศษแสดงวันมหาปวารณา

URL

เลขหมู่ / Call No
294.304 ว123พ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298853

294.304 ว123พธ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1298855

294.304 ว123พต
http://library.car.chula.ac.th/record=b1298854

294.3444 พ334
http://library.car.chula.ac.th/record=b1300138

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298698

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298744

294.304 พค1711
294.304 พ1711พป
294.304 ช35พท

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298593

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1035 ชินวรสิริวัฒน์, สมเด็จ
พระธรรมเทศนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ถวายในงารพระราชกุศล ทักษิณานุ
2402-2480
ประทาน ทรงพระราชอุทิศแด่ สมเดจพระเจ้าเอดวารด VII
แห่งกรุงเครตบริตเตนกับไอรแลนด์ แล สมเด็พระเจ้านิโค
ลาส II แห่งกรุงรัซเซียทั้งผอง ณะ วัดเบ็ญจมบพิตร เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2466
1036 พระญาณวราภรณ์
1037
1038 สมเด็จพระสังฆราช (สา)

1039 สมเด็จพระสังฆราช (สา)

1040 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468, ทรงแปล

พระธรรมเทศนามงคลกถา ของ พระญาณวราภรณ์ วัด
บวรนิเวศวิหาร
พระธรรมเทศนามีในการบาเพ็ญกุศลถวายหม่อมเจ้าเพิ่ม
ลดาวัลย์. (2478)
พระธรรมเทศนาโสฬสปัญหา ในงานคล้ายวันประสูติ ของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ณ
วังเทวเวศม์ ... ภาคที่ 1
พระธรรมเทศนาโสฬสปัญหา ในงานคล้ายวันประสูติ ของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ณ
วังเทวเวศม์ ... ภาคที่ 2
พระนลคาหลวง / โมเนียร์ วิลเลียมส์, เซอร์โมเนียร์ แปล
จากภาษาอังกฤษ โดย สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้ากรุงสยาม

URL

เลขหมู่ / Call No
294.304 ช35พ /
1348

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298592

http://library.car.chula.ac.th/record=b1683799

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298684

294.3444 พ326พ
294.304 พ17

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299275

294.312ส21พ ล.1

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299275

294.312ส21พ ล.2
891.2 ม12พ ล.1-2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1333290

พ.

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

1041 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

พระนาละ

1042 พิทยาลงกรณ์, พระราชวร
วงศ์เธอ กรมหมื่น,
2419-2488

พระนิพนธ์บางเรื่องเกี่ยวกับการสหกรณ์ของ พระราชวรวงศ์
เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์. กับเรื่อง พิทยาลงกรณมูลนิธิ

1043 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486
1044 ไกรสรวิชิต, กรมหมื่น,
2341-2390

พระนิพนธ์เบ็ดเตล็ด
พระนิพนธ์และประวัติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1 กรมหมื่น
ไกรสรวิชิต (พระองค์เจ้าสุทัศน์ )

http://library.car.chula.ac.th/record=b1333824

1045

พระนิพพานเปนบรมสุข

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298739

1046 ก.ศ.ร. กุหลาบ

พระบรมราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระจ้าวอยู่หัวทั้ง 5
รัชกาล กรุงรัตนโกสินทร์ มีพระบรมรูปทั้ง 5 พระองค์ด้วย
คือ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 4 แผ่นดิน

เลขหมู่ / Call No
895.912 ม12พจ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272726

1047 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์

1048 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

พระบรมราชาธิบายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
วิธีใหม่สาหรับใช้สระและเขียนหนังสือไทย

334 พ34พ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1303442

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274391

959.3 ด217พ
895.911 ก978พ
พ.1399
923.1593 ก111พ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1935063

808.1 ม113พ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1332314

495.911 ม12พ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1819897

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1049 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

พระบรมราชาธิบายเรื่อง เครื่องราชอิศริยาภรณ์ของ
กรุงสยาม

1050 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระบรมราชาธิบายเรื่องสามัคคี

1051 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระบรมราชาธิบายว่าด้วยพระยศเจ้าต่างกรมแลยศขุนนาง
(2465)

1052 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2347-2411

พระบรมราชานุศาสนี ในพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ครั้งยังทรงผนวช

1053 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2347-2411

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว คัดจากพระราชดารัสในที่สมาคมต่าง ๆ (2466)
(พิมพ์ในงานพระศพ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย )

1054 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2347-2411

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวพระราชทานพระเจ้าลูกยาเธอ.

URL

เลขหมู่ / Call No
929.81 ม113พ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331606

895.914 จ4719พ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274379

929.7 จ4719พ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274947

294.304 จ19พน
http://library.car.chula.ac.th/record=b1298576

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274423

895.915 จ4719พก /
พ.1120

http://library.car.chula.ac.th/record=b2121185

895.915 จ657พ / พ.
0232

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1055 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จรามาธิบดีที่ 6
พระราชทานแด่ทหารในกองทัพบกสยาม กับ บทละครเบิก
โรงเรื่องดึกดาบรรพ์ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระ
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

1056 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระบรมราโชวาท พระราชทานทหาร

1057 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระบรมราโชวาท พระราชทานพระราชโอรส ในรัชกาลที่ 5
[ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 2428]

1058 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

พระบรมราโชวาท เรื่องมหาดเล็ก พระราชทานเจ้าหมื่นศรี
สรรักษ์

1059 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระบรมราโชวาทและโคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์

1060 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

พระบรมราโชวาทตักเตือนข้าราชการในพระราชสานัก เรื่อง
ประพฤติผิดพระราชนิยม และกฎหมายแผ่นดิน

URL

เลขหมู่ / Call No
พ.1062

http://library.car.chula.ac.th/record=b1848397

895.915 จ4719พข
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274422

895.915 จ4719พค
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274424

895.915 ม12พฉ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274476

895.911 จ4719พ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292272

895.915 ม12พก
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274471

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

1061 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
กับกฎหมาย ข้อบังคับ สาหรับนักเรียนสยามที่เรียนวิชาอยู่
ณ ประเทศยุโรป

1062 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จรามาธิบดีที่ 6
พระราชทาน แด่ทหารในกองทัพบกสยาม

1063 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2347-2411
1064 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468
1065 กรมพระจันทบุรี,

พระบรมราโชวาทภาษามคธ แปลโดย พระธรรมไตรโลก
(เฮง) วัดมหาธาตุ

พระบาฬี สุโพธาลังการ (ผูก 1)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1332256

1066 พระเถระ, แต่งถวายเทศน์

พระปฐมสมโพธิ 30 บริเฉท ของ พระเถระแต่งถวายเทศน์
ในรัชกาลที่ 5

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299133

1067 สมเด็จพระสังฆราช (สา),
รจนา ; พระเจ้าน้องยาเธอ
กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส,
ทรงเรียบเรียง
1068 ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระ
1069 2333-2396
ศรีวรวงศ์, พระยา

พระปฐมสมโพธิ แบบธรรมยุตต์

เลขหมู่ / Call No
พ.2116

http://library.car.chula.ac.th/record=b1936727

895.915 ม12พจ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274475

294.304 จ19พม
http://library.car.chula.ac.th/record=b1730202

895.915 ม12พง

พระบรมราโชวาทเสือป่า
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274474

808 ส41ส
294.3092 พ1711
294.3092 ส21พธ 2449

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299160

พระปฐมสมโพธิกถา
พระประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธฮ กรมพระสมมตอมรพันธ์
2459

http://library.car.chula.ac.th/record=b1836621

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199668

294.3092 ป172พธ 2445
92 ส16ศ

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

1070 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ,
2405-2486

พระประวัติจอมพล พระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงนครไชยศรีสุร
เดช

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199293

1071 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ,
2405-2486
1072 จันทบุรีสุรนาถ (พระองค์เจ้า
นักขัตรมงคล), กรมหมื่น

พระประวัติ จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนคร
ไชยศรีสุรเดช

http://library.car.chula.ac.th/record=b2030887

พระประวัติประกอบพระรูป พลเอก พระวรวงศ์เธอ กรม
หมื่นจันทบุรีสุรนาถ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199097

1073 ชัยมงคล อุดมทรัพย์

พระประวัติพระนางเธอลักษมีลาวัณ...รายละเอียดการลอง
ปลงพระชนม์ (2509)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199566

1074 แก้วนวรัฐ, เจ้า
1075 กระทรวงการคลัง

พระประวัติ พระราชชายา เจ้าดารารัศมี
พระประวัติ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย

1076 ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม

พระประวัติและงานสาคัญ ของพระเจ้าบรมเธอชั้น 2 กรม
หลวงวงษาธิราชสนิท ต้นราชสกุลวงศ์ "สนิทวงศ์"

1077

พระประวัติและพระกรณียกิจของพลเอก สมเด็จเจ้าฟ้า
กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ (2536)
พระประวัติและพระกรณียกิจ...กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
(2523)

1078
1079 กระทรวงเศรษฐการ

1080 พิทยาลาภพฤฒิยากร, กรม
หมื่น, 2428 - 2517

พระประวัติและพระเกียรติคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวง เศรษฐ
การ
พระประวัติและพระนิพนธ์ของ...กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
(2491)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199222
http://library.car.chula.ac.th/record=b1267997
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199589

http://library.car.chula.ac.th/record=b1355595

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199691

เลขหมู่ / Call No
92 น11พ
92 น11พ 2516
92 จ115พ
92 ล111ช ฉ.6
92 ด27ก
92 ว744
92 ว141ณ
92 ล122พ
92 ส337พ ฉ.2
92 จ115ศ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199098

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199443

92 พ34พ ฉ.2

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1081 วชิรญาณวงศ์, สมเด็จ
พระประวัติและพระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (2515)
1082 2415-2501
นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ พระประวัติและฝีพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยา
เจ้าฟ้า กรมพระยา,
นริศรานุศรานุวัติวงศ์
1083 2406-2490.
แสงสูรย์ ลดาวัลย์, ม.ร.ว
พระประวัติและสดุดีพระกิตติคุณคาฉันท์ 2478
1084 สมาคมสังคมศาสตร์
1085 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486
1086 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486
1087 วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยา,
2403-2464

พระประวัติและเอกสารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์
พระประวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระประวัติ สมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอ กรมพระยาดารงรา
ชานุภาพ พ.ส. 2405-2486
พระประวัติตรัสเล่า ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระยาวิชรญาณวโรรส

1088 ปวเรศวริยาลงกรณ์, สมเด็จ พระปรารภเรื่องแปลจตุราริยสัจ กรมพระยาปวเรศวริยาลง
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยา กรณ์ 2464
, 2352-2435
1089 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199585

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199318
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292978

http://library.car.chula.ac.th/record=b1290747
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199308

http://library.car.chula.ac.th/record=b1846461

เลขหมู่ / Call No
92 ว123ว ฉ.1
92 น254พ ฉ.2
895.911 ส72พ
[92 นร254]
92 น175ด
พ.1437
92 ว123พ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199584

294.304 ป17พ ฉ.1
http://library.car.chula.ac.th/record=b1298655

294.1 ม12พ

พระเป็นเจ้าของพราหมณ์
http://library.car.chula.ac.th/record=b1298383

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1090 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร : แบบเรียนจรรยา

1091 สมเด็จพระราชาคณะ
พระราชาแลพระเปรียญ,
รวบรวม

พระพุทธปฏิภาน

1092 สึสุกิ, ไดเซตส์ เททาโร

พระพุทธศาสนาทางปรัชญากับความคิดของญี่ปุ่น

1093

URL

เลขหมู่ / Call No
294.301 ม12พ 2468

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298815

พ.1714
http://library.car.chula.ac.th/record=b1848672

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299364

พระพุทธศาสนาใน 25 ศตวรรษ เชวง พันธ์จันทร์. 2500 http://library.car.chula.ac.th/record=b1267080

พ.1717
294.3 ช718พ

1094 ศรีวิสารวาจา, พระยา,
2439-2511

พระมหากษัตริย์ในประเทศไทย

1095 พระปริยัติเวที
วัดปทุมวนาราม

พระมหาปรินิพพานสูตรแปลย่อ (ระยะทางเสด็จไป
ปรินิพพาน)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1846474

1096 ไทยน้อย

พระยาพหลฯ (2497)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199436

92พ19ส ฉ.3

1097

พระยายืนชิงช้า พ.ศ. 2460

http://library.car.chula.ac.th/record=b1300650

294.538 พ1711

1098 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

พระร่วง

1099 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระบรมราชาธิบายเรื่องสามัคคี

http://library.car.chula.ac.th/record=b1897831

พ.1148
พ.1322

895.912 ม12พค
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272666

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274379

895.914 จ4719พ

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

1100

พระรศ พระสุทน

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292529

895.911 พร1711

1101

พระราชกาหนดกฎหมายเดินเรือในน้าประเทศสยาม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1305252

347.7 พ1711

1102 ตากสินมหาราช, สมเด็จพระ พระราชกาหนดของพระเจ้ากรุงธนบุรีว่าด้วยศีลสิกขา
เจ้า, 2277-2325
1103

พระราชปุจฉาในชั้นกรุงรัตนโกสินทร์ แต่รัชกาลที่ 1 จนถึง
รัชกาลที่ 5 มีทั้งพระบรมราชาธิบายบางเรื่องที่เกี่ยวด้วย
พระสาสนา

1104 วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระ พระรัฐประศาสนนัย ปัจฉิมภาค
มหาสมณเจ้า กรมพระยา,
2403-2464
1105 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299470

294.34 ปฉ1711
1-5 2455

ร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199165

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199961

พระราชดารัสต่างๆ พ.ศ. 2454-2459 (รวบรวมจากราช
กิจจานุเบกษา)

294.301 พ1711พ

92 จ4719ว

พระราชกรัณยานุสร ตอนว่าด้วยพระราชพิธีศรีสัจปานกาล.

1106 เสถียร วิชัยลักษณ์, ผู้รวบรวม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2498
1107 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298523

390.9593 จ4719พ / พ.
1060
จฬ1_002067

http://library.car.chula.ac.th/record=b1378426

895.915 ม12พช
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274477

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1108 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2417 ถึง พ.ศ. 2453)

1109 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน

1110 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

URL

เลขหมู่ / Call No
895.915 จ4719พ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274425

959.307 จ4719พ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275738

895.915 ม113พ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274464

1111 นราธิวาสราชนครินทร์, สม พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5
เด็จฯ เจ้าฟ้า
กรมหลวง
, 2466-2551
1112 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

พระราชนิพนธ์ คานมัสการคุณานุคุณ ของ พระบาทสมเด็จ
พระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยู่หัว

1113 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

พระราชนิพนธ์โคลงโลกนิติจาแลง ของ พระบาทสมเด็จพระ
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

1114 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

พระราชนิพนธ์ โคลงสุภาษิต : รวบรวมจากหนังสือพิมพ์
ดุสิตสมิต

929.7 ก411พ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274942

294.344 ม12ค
http://library.car.chula.ac.th/record=b1300019

พ.1723
http://library.car.chula.ac.th/record=b1848400

895.911 ม12พ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292651

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1115 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต 3 เรื่อง : สุภาษิตโสฬศไตรยางค์
สุภาษิตนฤทุมนาการ สุภาษิตมารดาสอนอาบูหะซัน

1116 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453
1117 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จประพาสเกาะชวาครั้งหลัง

1118 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468 และ ละม้าย
มาศ ศรทัตต์, ผู้แปล
1119 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

พระราชนิพนธ์นวนิยายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว เรื่อง The resignation of the bishop = บิช็อพ
ลาสึก. และ เรื่อง Ramsden's honourable exit =
ทางออกอันทรงเกียรติของ แรมสเด็น
พระราชนิพนธ์นิทานร้อยเรื่องในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ
เกล้าเจ้าอยู่หัว

1120 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453
1121 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงวิจารณ์เรื่องพระราชพงศาวดารกับเรื่องราชประเพณี
การตั้งพระมหาอุปราช
พระราชนิพนธ์บทระบาตลกในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

URL

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200542

เลขหมู่ / Call No
398.9 จ4719พ /
พ.0639
919.22 จ4719พ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1202625

พระราชนิพนธ์ จดหมายเหตุเสด็จประพาสต้นครั้งที่ 2
http://library.car.chula.ac.th/record=b1612661

915.93 จ4719จ /
พ.1284
895.913 ม113พ1

http://library.car.chula.ac.th/record=b1273564

808.88 พ369
http://library.car.chula.ac.th/record=b1332521

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275606

959.3023 จ657พ /
พ.1317

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292257

895.911 จ4719พร /
พ.1066

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1122 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

พระราชนิพนธ์ ปริศนา : คาโคลงและความเรียง

1123 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2347-2411

พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป
นเรื่องคาสอน ให้ผู้ปฎิบัติรู้ในทางที่ชอบ

1124 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453
1125 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468
1126 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชนิพนธ์ พระราชพิธีประจา 12 เดือน

เลขหมู่ / Call No
398.6 ม113พ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1657839

294.304 จ19พร
http://library.car.chula.ac.th/record=b1298575

390.09593 จ657พ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199852

พ.1727

พระราชนิพนธ์ ลครดึกดาบรรพ์ ชุด อรชุนกับทศกรรฐ์
http://library.car.chula.ac.th/record=b1848557

พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน ฉบับมีรูปภาพ เล่ม 1
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198358

1127 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
พระบาทสมเด็จพระ,
เจ้าอยู่หัว ว่าด้วยพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์
2347-2411 ;
หลวง
จิตร์,าแปล
1128 ญาณวิ
จุลจอมเกล้
เจ้าอยู่หัว,
พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน ฉบับมีรูปภาพ เล่ม 2
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453
1129

URL

พระราชนิพนธ์สังข์ทอง เล่ม 1-30

พ.0692 ล.1 /
914 จ4719พร ล. 2
959.303 จ196พ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1291865

914 จ4719พร ล.2
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198358

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292972

895.911 ส529พ
เล่ม 1-30

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

1130

พระราชนิพนธ์สังข์ทอง เล่ม 1-10 (2433)

1131 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชนิพนธ์เสด็จประพาศจันทบุรี

1132 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชนิพนธ์เสด็จประพาศไทรโยค

1133 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

พระราชนิพนธ์ เสรีภาพแห่งทเล

1134 กรมราชเลขาธิการ

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม กฏหมายลักษณะผัวเมีย
พุทธศักราช 2473

1135 กรมราชเลขาธิการ

พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกรัตนโกสินทร์
http://library.car.chula.ac.th/record=b1331601
ศก 128

737 พ1711

1136
1137
1138

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (2471)
พระราชบัญญัติเข็มพระชนมายุสมมงคล รศ128
พระราชบัญญัเข็มอักษรในการแสดจพระราชดาเนิน…

http://library.car.chula.ac.th/record=b1977465

351.1026 พ371 2471
737 พ1711

1139
1140

พระราชบัญญัติบริหารคณะสงฆ์
พระราชบัญญัติควบคุมเด็กและนักเรียน พุทธศักราช 2481
และกฎกระทรวง
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิศริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฯ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1897863

1141

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292971

895.911 ส529พ 2433
เล่ม 1-10
915.93 จ4719พจ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198610

915.93 จ4719พท
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198612

341.57 ม12ส
http://library.car.chula.ac.th/record=b1304649

รัตนโกสินทร์ ศก 112

http://library.car.chula.ac.th/record=b2148495

http://library.car.chula.ac.th/record=b1999436
http://library.car.chula.ac.th/record=b1331605

http://library.car.chula.ac.th/record=b1846872
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274977

346.0163 ร426พ

737 พบ1711
พ.1817
พ.1355
929.71 พ1711

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1142

1143 เสถียร วิชัยลักษณ์,
รวบรวม

พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ พุทธศักราช 2475 และ
พระราชบัญญัติภาษีการค้า พุทธศักราช 2475 กับ คา
แถลงการณ์เรื่องภาษีเงินได้และภาษีการค้า
ผู้

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พ.ศ.2486

1144

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม

1145

1146

พระราชบัญญัติสาหรับเครื่องขัตติยราชอิศริยาภรณ์อันมี
เกียรติคุณ รุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงษ์รัตนโกสินทร์ศก
112
พระราชบัญญัติ องค์มนตรี แลรัฐมนตรี

1147

URL

เลขหมู่ / Call No
336.2 พ1711

http://library.car.chula.ac.th/record=b1303567

http://library.car.chula.ac.th/record=b1294928

http://library.car.chula.ac.th/record=b2148525

378.593 ส 543 พข
929.9026 พธ1711
737 พข1711

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331603

http://library.car.chula.ac.th/record=b1977374

พ.1104

พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ 2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1303321

333.34 พ171

1148 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก่อนเสวยราชย์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199154

1149 อาพัน ตัณฑวรรธนะ,
ผู้
เรียบเรียง
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.],
1150 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จ และกรม
พระยาดารงฯ

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศมหิศเรศ
รังสรรค์พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199411

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จประปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 และสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ

92 จ4719ด
92 ป35อ ฉ.3
92 ป35จ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199406

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

1151 กรมศึกษาธิการ

ชื่อเรื่อง / TITLE
พระราชประวัติ เล่ม 1 คือพระราชพงศาวดารพิเศษ ตั้งแต่
แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ เปน
ลาดับมาจนถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1152 ปรีดิเทพยพงษ์ เทวกุล, ม.จ. พระราชประวัติ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระ
พันวัสสาอัยิกาเจ้า และจดหมายเหตุรายวันของ สมเด็จพระ
บรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
1153 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2347-2411

พระราชปรารถในพระบาทฯ สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เรื่องงานบรมบรรพต ณ ท้องสนามหลวง กับเรื่องงารพระ
เมรุ กรมพระพิทักษเทเวศร แล พระองค์เจ้าหญิงใย

1154 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เรื่อง ความตายในท่ามกลางอายุ

1155

พระราชปุจฉาในชั้นกรุงรัตนโกสินทร์แต่รัชกาลที่ 1 จนถึง
รัชกาลที่ 5 มีทั้งพระบรมราชาธิบายเรื่องที่เกี่ยวด้วยพระ
สาสนา

URL

เลขหมู่ / Call No
923.1593 ศ311พ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274858

920 ศ266ป / พ.1306
http://library.car.chula.ac.th/record=b1330746

394 จ19พ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1200135

895.914 จ4719พข
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274382

294.34 ปฉ1711 ร1-5
http://library.car.chula.ac.th/record=b1299470

1156

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275890

1157 ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา

พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 พ.ศ.
2394-2411 ฉะบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1339807

959.35 พ1711
พ.1147

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

1158 ทิพากรวงศามหาโกษาธิบดี, พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ 1
เจ้าพระยา และสมเด็จกรม
พระยาดารงราชานุภาพ,
ทรงชาระ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275712

1159 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275699

1160 ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา

พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ 3 พ.ศ.
2367-2394 ฉะบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์

1161 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชชกาลที่ 5

1162 อรุณนิภาคุณากร, พระองค์
เจ้าพระ
1163 ก.ศ.ร. กุหลาบ

พระราชพงศาวดารคาฉันท
พระราชพงศาวดารปฐมสยามเอกราชชั้นที่ 1 ฝ่ายเหนือ....
2452.
พระราชพงศาวดารพม่า ล.7 -13

1164 นราธิปประพันธ์พงศ์, พระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ,
2404-2474
1165 เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ... พระราชพงศาวดารรามัญ เรื่อง ราชาธิราช
[และคนอื่นๆ], เรียบเรียง

เลขหมู่ / Call No
959.35 พ1711พ ร.1
2478

959.35 พ1711พ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275700

959.35 พ1711พ ร.3
2481

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275926

959.36 พ1711พ ร.5
2493

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272497

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275264

895.911 อ174พ
959.3 ก1พ
959.1 น172พก

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275251

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275257

959.1 พ1711ร 2489

1166 หอสมุดวชิรญาณ.
1167 ประเสริฐอักษรนิต,ิ์ หลวง

พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา
พระราชพงษาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275511
http://library.car.chula.ac.th/record=b1895987

959.3 พ375พห
959.33 พ1711

1168

พระราชพงษาวดารเหนือคากลอน

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292530

895.911 พพ1711

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

1169 กรมราชบัณฑิต
1170 ตรี อมาตยกุล, ตรวจสอบ
และชาระ

ชื่อเรื่อง / TITLE
พระราชพงษาวดารกรุงธนบุรี แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่
4 (พระเจ้าตากสิน) จุลศักราช 1128-1144
พระราชพงศาวดารกรุงสยาม จากต้นฉบับที่เป็นสมบัติ ขอ
งบริติชมิวเซียม กรุงลอนดอน. (2507).

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275674

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275504

เลขหมู่ / Call No
959.34 พ1711พ
959.3 พ1711พ

1171 ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระ,
2333-2396
1172 พิทยลาภพฤฒิยากร, กรม
หมื่น, 2428-2517
1173 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453
1174 พิทยลาภพฤฒิยากร, กรม
หมื่น, 2428-2517

พระราชพงสาวดารกรุงสรีอยุธยา ฉบับความสมเด็ดกรม
พระปรมานุชิตโนรส

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียร พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช พ.ศ. 2493
และ เรื่อง บรมราชาภิเษก

http://library.car.chula.ac.th/record=b1342289

1175

พระราชพิธีลงสรงสมเด็จพระยุพราช

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199995

พ.1058

1176 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชพิธีสิบสองเดือน
http://library.car.chula.ac.th/record=b1657220

390.9593 จ4719พร
2496

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา และ พระกฐินต้น..

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275641

http://library.car.chula.ac.th/record=b1977673

959.33 พ1711พช ล.
1-2
พ.1041
390.9593 จ4719พต

พระราชพิธีตรียัมพวาย-ตรีปวาย(จากพระราชพิธี 12 เดือน)
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199962

พ.1321

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1177 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชวิจารณ์ จดหมายุความทรงจา ของ พรเจ้าไปยิกาเธอ
กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้าตรอกวัดโพ) ตั้งแต่จุลศักราช
1129 ถึงจุลศักราช 1182 เปนเวลา 53 ปี

1178 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชวิจารณ์เทียบลัทธิพระพุทธสาสนาฝ่ายหินยาน กับ
มหายาน.

1179 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้วยเรื่องจดหมายความทรงจาของกรมหลวงนรินทรเทวี

1180 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชหัตถเลขา คราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือในรัชกาลที่ 5
นับในหนังสือเรื่องเที่ยวที่ต่างๆ เปนภาคที่ 5

1181

พระราชหัตถเลขาทรงสั่งราชการในรัชกาลที่ 5 และ 6 กับ
เรื่องประกอบ
พระราชหัตถเลขา ถึง เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (ม.ร.ว.
ปุ้ม มาลากุล) .

1182 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453
1183 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชวิจารณ์เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาฝ่ายหีนยาน
กับ-มหายาน และเรื่อง....

URL

เลขหมู่ / Call No
895.914 จ4719พค

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275349

294.3 จ4719พ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1299066

895.914 จ4719พค
http://library.car.chula.ac.th/record=b1330469

915.93 จ4719พน
http://library.car.chula.ac.th/record=b1831526

http://library.car.chula.ac.th/record=b1297384

089.9591 พ17
895.916 จ4719พร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274512

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298406

294.3 จ4719พ 2509

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1184 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีน เมื่อ ร.ศ.127
(พ.ศ.2451)

1185 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2347-2411

พระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เรื่องเสดจประพาสแหลมมลายู

1186 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2347-2411

พระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
มกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลอกจากจานวนรวมครั้งที่ 3 ที่
4 แลเพิ่มเติมอีก

1187 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2347-2411

พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กับพงศาวดารเมืองนครศรีธรรมราช

1188 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิร
ญาณวโรรส

1189 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาดารงราชานุภาพ ในเวลาเสด็จพระราชดาเนิน
ประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2450

1190 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จประพาสมณฑลราชบุรีในปีระกา
ร.ศ.128 (พ.ศ. 2452)

URL

เลขหมู่ / Call No
915.93 จ4719พป

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198614

915.95 จ4719พ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198921

895.915 จ19พ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274500

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275917

959.35 จ19พ 2475 /
พ.1090
895.916 จ4719พข

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274509

914 จ4719พ 2491
http://library.car.chula.ac.th/record=b1615953

915.93 จ4719พร
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198615

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1191 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อเสด็จประพาสหัวเมืองชายทเลตะวันออกในปีในปีมะเมีย
พ.ศ.2425 กับ ปีมะแม พ.ศ.2426 และปีวอก พ.ศ.2427
รวม 3 คราว

1192 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และลายพระหัตถ์สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมมารศรีพระ
อรรคราชเทวี

1193 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชหัตถเลขา ร.5 พระราชทานมายัง นายพันตรี
พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร ราชองครักษ์

1194 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชหัตถเลขาและหนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพะมนตรีพ
จนกิจ และพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ร.ศ. 113-118

1195 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453
1196 ศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ,
สมเด็จพระ, 2406-2462

พระราชหัตถเลขาสมเด็จพระปิยมหาราชพระราชทาน
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ และประวัติเจ้าคุณพ่อ

1197 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2347-2411

พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รวมครั้งที่ 5

พระราชหัตถเลขาสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ....
ร6และ ร7

URL

เลขหมู่ / Call No
915.93 จ4719พห

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198616

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274510

895.916 จ4719พก /
พ.1289
92 จ657พด

http://library.car.chula.ac.th/record=b1481115

http://library.car.chula.ac.th/record=b1326617

895.916 จ4719พ 2504
/ พ.1374
895.916 จ4719พว ฉ.2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274513

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199626

พ.1070
895.916 จ19พ 2469

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274503

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1198 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2347-2411

พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รวมครั้งที่ 6

1199 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2347-2411

พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รวมครั้งที่ 1

1200 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสลาน้ามะขามเฒ่า และ
พระราชกระแสเรื่องจัดการทหารมณฑลกรุงเทพฯใน
รัชกาลที่ 5

1201 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

พระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์สมเด็จพระรามาธิบดี ศรี
สินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี
พระราชทานแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

1202

พระราโชวาท พระราชดารัส คากราบบังคมทูลคาถวายชัย
มงคลเมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนี ทรงดารงตาแหน่งผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน. 2482.

1203 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453
1204

URL

เลขหมู่ / Call No
895.916 จ19พ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274504

895.916 จ19พ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274496

915.93 จ4719พม
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198617

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274511

895.916 จ4719พ /
พ.1070
895.915 ศ37พ ฉ.1

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274484

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5. ตาราทากับข้าวฝรั่ง พระ http://library.car.chula.ac.th/record=b1935206
ราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5
พระรามชาดก ถอดความบรรยายจากหนังสือเทศน์ (2476)
http://library.car.chula.ac.th/record=b1299645

641.5 จ657พ

294.341 ช24พร

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1205 เสฐียรโกเศศและนาคะ
ประทีป

พระรามมะลายู : นับเป็นประชุมเรื่องพระราม ภาค 2

1206

URL

เลขหมู่ / Call No

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292739

895.911 ร26พ /
0033

ปังกะชา เล่ม 1-8

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292517

895.911 ป520 ล.1

1207

พระลอ เล่ม 1-7

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292517

895.911 ป520 ล.2

1208

พระเศวตวชิรพาห. 2505.
พระสมณสาสน์ : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ
(เป็นส่วนแรกของเนื้อหาที่มีในฉบับหนังสือแจกรดน้า
สงกรานต์ 2467)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1489203

390.22 พ398

1209 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2347-2411

พ.

089.9591 ห114
http://library.car.chula.ac.th/record=b1297481

1210 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2347-2411

พระสมณสาสน์

294.309 จ19พ

1211

พระสุธน คาฉันท

http://library.car.chula.ac.th/record=b1848835

895.911 พ1711พ 2467

1212 พระยาอิศรานุภาพ (อ้น)

พระสุธนคาฉันท์ ( เป็นเรื่องที่ 2 ในปัญญาสชาดก )

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299648

พ 0257

1213 สุนทรภู่, 2329-2398

พระอภัยมณีตอนสึกเก้าทัพ.......

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292982

895.911 ส798พต

1214 สุนทรภู่, 2329-2398

พระอภัยมณีเมื่อครองเมืองผลึก......

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292983

895.911 ส798พม

1215 สุนทรภู่, 2329-2398

พระอภัยมณี เล่ม 1-23

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292980

1216 สุนทรภู่, 2329-2398

พระอะภัยมณี เล่ม 71-94

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292946

1217 สุนทรภู่, 2329-2398

พระอะไภยมะณี ตั้งแต่ เล่ม 95 จบ เล่ม 104

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292940

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299063

895.911ส798พ
1-23
895.911ส45พ

ล.
ล.

71-94
895.911ส45พ ต.95-104

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

1218 สุนทรภู่, 2329-2398

พระอะไภยมะณี เล่ม 24-46

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292943

895.911ส45พ ล.24-46

1219 สุนทรภู่, 2329-2398

พระอะไภยมะณี เล่ม 47-70

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292945

895.911ส45พ ล.47-70

1220 ธานีนิวัด, พระวรวงศ์เธอ

พระโอวาทของมหาอามาตย์เอก ....

http://library.car.chula.ac.th/record=b1977329

พ.1067

1221 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486
1222 อัศวพาหุ

พระโอวาทของสมเด็จกรมพระยาดารง

http://library.car.chula.ac.th/record=b1637198

898.915 ด217พ

พวกยิวแห่งบุรพทิศ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198453

915.1 ม12พ

1223 พันแหลม

พันแหลม เล่ม 1

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275058

1224 จรัส บุญบงการ

พายุหมุนโซนร้อน

http://library.car.chula.ac.th/record=b2122183

940.45 ม12พ
551.5 จ158พ

1225

พิกุลทอง เล่ม 1-25

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292575

895.911 พ31

1226 เยรินี, ยี.อี., ร.อ., เรียบเรียง พิไชยสงครามฮินดูโบราณ เปนเรื่องแสดงวิธีจัดกองทัพแล
เครื่องอาวุธ แลกระบวนรบ แลราชนิติสาตรของชาวชาติ
ฮิพินธีดูทแวาทศมาท
ต่โบราณ
1227

http://library.car.chula.ac.th/record=b1293054

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199996

1228 วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระ พุทธประวัติ เล่ม 1 (2455)
มหาสมณเจ้า กรมพระยา,
2403-2464

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299144

1229 รอคฮิล, วิลเลียม วูดวิล,
ค.ศ.1854-1914

พุทธประวัติฝ่ายมหายานในธิเบต

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299138

1230 บรรหารภัตรกร, พระยา

พุทธศาสนาในอดีต

355.43 ส27พ
390.9593 พ343 / พ.
1173 (2)
294.3092 ว123พ 2455

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299077

294.3092 ร19พ
294.309 บ17พ / พ.
0060

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1231 พ. พรหมพิจิตร

พุทธศิลปสถาปัตยกรรมภาคต้น = Buddhist art
architecture, part 1
1232 วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระ พุทธสมัย เล่ม 1-2
มหาสมณเจ้า กรมพระยา,
2403-2464, เรียบเรียง
1233 ก.ศ.ร. กุหลาบ
พุทธะพจน์
1234 วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระ พุทธานุพุทธประวัติ ภาคที่ 1
มหาสมณเจ้า กรมพระยา,
2403-2464

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1201027

http://library.car.chula.ac.th/record=b1300454

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299974

เลขหมู่ / Call No
พ.1347
294.3823 ส771พว ล.
1-2
294.344 ก49พ
พ.1845

http://library.car.chula.ac.th/record=b1897542

1235 เกษเมนทร

พุทธาวตาโร : พุทธประวัติแปลจากภาษาสันสกฤต

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299113

294.3092 ก813พ

1236 โบว์เด็น, เออร์เน็สต์ เอ็ม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299876

294.343 พธ44

1237

พุทธานุวัตร
เพชรมงกุฎคาฉันท์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1934884

895.911 พ52

1238

เพลงขอทาน

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292613

895.911 พ571

1239 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486

เพลงยาวกลบทและกลอักษร : แต่งจาฤกที่วัดพระเชตุพนใน
รัชกาลที่ 3

1240 อิศรญาณ, ม.จ

เพลงยาวเจ้าอิศรญาณ

1241 พระคลัง (หน), เจ้าพระยา,
2429-2503

เพลงยาวเล่นว่าความครั้งรัชกาลที่ 1

1242 ภิมเสน, หม่อม

เพลงยาว หม่อมภิมเสน (ครั้ง) บ้านเมืองดี

http://library.car.chula.ac.th/record=b1897850

พ.1846

1243 เตียง ศิริขันธ์

เพื่อนครู เล่ม 4

http://library.car.chula.ac.th/record=b1293503

370.15 ต612พ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272581
http://library.car.chula.ac.th/record=b1265763
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292552

895.911 พ57
895.911 อ753พ
895.911 พ 1711 พย

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

1244

ชื่อเรื่อง / TITLE

1245

เพาะวิทยา เรื่อง อานาจแห่งความรัก ตั้งแต่ปริเฉทที่ 1 ถึงที่
7 (แปลจากภาษาอังกฤษ) เล่ม 1
เพาะวิทยา เรื่องอานาจแห่งความรัก เล่ม 2.

1246

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1332931

เลขหมู่ / Call No
823 อ215 ล.1

http://library.car.chula.ac.th/record=b1332931

823 อ215 ล.2

เพาะวิทยา เรื่องอานาจแห่งความรัก เล่ม 3.

http://library.car.chula.ac.th/record=b1332931

823 อ215 ล.3

1247 กระทรวงธรรมการ

แพทยศาสตร์สงเคราะห์ เปน ล่วมทอง....เล่ม 1 ภาค 1

http://library.car.chula.ac.th/record=b1226083

610 พ162พ

1248 กระทรวงธรรมการ

แพทยศาสตร์สงเคราะห์ เปน ล่วมทอง.... เล่ม 1 ภาค 3

http://library.car.chula.ac.th/record=b1226491

610 พ74

1249 พิศณุประสาทเวช, พระยา,
รวบรวม

แพทยศาสตร์สงเคราะห์

1250 ศรีอยุธยา

โพงพาง : ลครพูดองค์เดียว

1251 ดาลตอน, วิลเลียม ; [แปล
โดย เสฐียรโกเศศ]

ฟอลคอน หรือ เรื่องผเชินภัยแห่งเจ้าพระยาวิชเยนทร์

1252 มหาวีรวงศ์, สมเด็จพระ
(จวน อุฏฐายี)

ภาพบางตอนจากหนังสือตาราฟ้อนรา ฉบับเรียบเรียงในหอ
พระสมุดวชิรญาณสาหรับพระนคร. และเรื่อง สุขที่ไหน
ของ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน อุฏฐายี)

1253 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

ภาพฝีพระหัตถ์ ชนิด ภาพล้อเส้นหมึก พ.ศ. 2461-62-63

1254 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

ภาพฝีพระหัตถ์ ชนิดภาพเส้นขาด

http://library.car.chula.ac.th/record=b1226490
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272723
http://library.car.chula.ac.th/record=b1332988

615 พ74 ล.1-2
895.912 ม12พง
823.8 ด27ฟ
793.32 ภ26 / พ.1324

http://library.car.chula.ac.th/record=b1332060

741 ม12ภ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1331673

741.7 ม12ภ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1331680

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1255 ศรีอยุธยา

ภาพแสดงการลครพูด เรื่อง เจ้าข้า สารวัด ! งดการสมรส
ขนมสมกับน้ายา โพงพาง

1256 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468
1257 นราธิปประพันธ์พงศ์, พระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ,
2404-2474
1258 ศุภนิติปรีชา, หลวง
1259
1260 ชินวรสิริวัฒน์, สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวง,
2402-2480

ภาพแสดงการลครพูด เรื่อง หัวใจนักรบ

1261 ถัด พรหมมาณพ

ภูมิศาสตร์มณฑลกรุงเทพฯ : มีแผนที่ประกอบ กล่าวถึง
กรุงเทพพระมหานคร
ภูมิศาสตร์ประเทศสยาม (2468)
ภูมิศาสตร์สยาม (2478)

1262 กรมตารา
1263 เอ็น ซัตตัน

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272731

เลขหมู่ / Call No
895.912 ม12ภข
895.912 ม12ภ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272730

804 น172ภ

ภาษา วรรณคดี และวิทยาการ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1332232

ภาษิตบรรยาย
ภาษิต และแหล่ต่าง ๆ 1/3
ภิกษุณี (2481).

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299890
http://library.car.chula.ac.th/record=b1200525

294.343 ศ46ภ
398.9 ภ28
294.3657 ช512ภ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1481114

1264 กาญจนาคพันธุ์
ภูมิศาสตร์สุนทรภู่
1265
มงกุฎทอง (2482)
1266 พระยาอดิศรพันธุ์โสภณ, แต่ง มงคลคาถา (2466)
; พระสาสนโสภณ, แปล

http://library.car.chula.ac.th/record=b1897545

พ.1876

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198632

915.93 ศ311ภ
915.93 ซ1141ภ 2478

http://library.car.chula.ac.th/record=b1333778

895.9109 ว323ภ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198820

http://library.car.chula.ac.th/record=b1333811

895.911 ก26

294.3112 พ1711ม
http://library.car.chula.ac.th/record=b1299223

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

1267 วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยา,
2403-2464
1268 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

มงคลวิเสสกถา สมเด็ดพระมหาสมนเจ้า กรมพระยาว
ชิรญานวโรรส ซงถวายฉัถมรัชกาล ไนพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรสา พ.ส. (2455)
มงคลสูตร์ คาฉันท์

พ.1346

1269 ส้มจีน เขื่อนเพ็ชรเสนา
อุณหะนันทน์, คุณหญิง

มงคลสูตร มรรคแปด พรหมวิหาร 4 ประพันธ์เป็นกลอน
สุภาพ คุณหญิงส้มจีน เขื่อนเพ็ชรเสนาอุณหะนันทน์ . 2495.

1270 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
พระบาทสมเด็จพระ,
2347-2411

มนุษยธรรม 4 ประการ (2470)

1271 วิจิตรวาทการ, หลวง

มนุสสปฏิวัติ ปาฐกถา

http://library.car.chula.ac.th/record=b1411520

1272 วิวิธวรรณปรีชา, กรมหมื่น

มฤตยุกถา หรือ มรณานุสร กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา.
(2472)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298536

1273

มหาพนคาเฉียง กับ มหาพนความพระเทพโมลี (กลิ่น).
(2462)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299724

1274

มหาชนกชาดก เรื่องที่ 2 ในทศชาติ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299651

294.341 ช24ทศ ร.2

1275
1276 ภูมินาถสนิธ, หลวง

มหาชาติ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4

http://library.car.chula.ac.th/record=b1935919

294.341 ม233มจ

มหาดเล็กรัมถึง

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292626

895.911 ภ416ม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1848278

895.911 ม113ม
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292633

294.301 ส16ม
http://library.car.chula.ac.th/record=b1298542

294.304 จ19ม
http://library.car.chula.ac.th/record=b1298579

[895.915 ว32ม]
294.301 ว37ม
294.341 ม233ทม

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

1277 นราธิปประพันธ์พงศ์, พระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ,
2404-2474
1278 น.ร.
1279 ราชนทรสิงห

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

92 จ196น

มหามกุฎราชคุณานุสรณ์
http://library.car.chula.ac.th/record=b1657831

มหาภารตยุทธ์คาประพันธ์ ตอนที่ 3 โดยฝีปาก น.ร.
(2474).
มหาภารตยุทธ์ ของ ราเชนทรสิงห เรียบเรียงโดย น.ร.
(2463)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1333301

http://library.car.chula.ac.th/record=b1333295

1280 หอพระสมุดวชิรญาณ

มหาวงษ์ พงษาวดารลังกาทวีป ทั้งภาษาไทยและภาษาปาฬี
ฉบับหลวงในหอพระสมุดวชิรญาณ ล.1-2

1281
1282
1283 ศรีสุนทรโวหาร (น้อย
อาจารยางกูร), พระยา,
2365-2434

มหาเวสสันตรชาดก : แบบสอนอ่านจินตกระวีนิพนธ์
มหาสมัยสูตรแปล
มหาสุปัสสีชาดก

1284

มะนีจินดา : หนังสือปถม ก กา แจกลูกอักษร, ฤา, จินดามุณี
http://library.car.chula.ac.th/record=b1225412
, ปถมมาลา แลปทานุกรม แลกลบทต่าง ๆ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1298825
มาตานุสรณ์. 2504.
http://library.car.chula.ac.th/record=b1229803
มาลัยอนุสรณ์
มังคลัต์ถทีปนี
http://library.car.chula.ac.th/record=b1300451
มัทนะพาธา, หรือ, ตานานแห่งดอกกุหลาบ : ละครพูดคา
ฉันท์ 5 องค์
http://library.car.chula.ac.th/record=b1203096

1285
1286 ลมูล อติพยัคฆ์
1287
1288 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

เลขหมู่ / Call No

891.2 ม242ม ล.3
891.2 ม192ม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299088

294.309 ม246 2454 ล.
1-2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299754

294.341 ม19ม 2453

http://library.car.chula.ac.th/record=b2153268

พ.1186

294.341 ช24มศ 2467
http://library.car.chula.ac.th/record=b1298475

495.918 จ474ม
294.304 ม24
92 มล492 2506
294.3823 ส771พม
812 ม12มข 2494

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

1289 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468
1290
1291 ศรีสุนทรโวหาร, พระยา
1292 ศรีสุนทรโวหาร (น้อย
อาจารยางกูร), พระยา,
2365-2434
1293 ศรีสุนทรโวหาร (น้อย
อาจารยางกูร), พระยา,
2365-2434
1294 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486

1295 เสฐียรโกเศศ
1296 มหาอามาตยาธิบดี,
ยา

ชื่อเรื่อง / TITLE
มัทนะพาธา, หรือ, ตานานแห่งดอกกุหลาบ : ลครพูดคาฉันท์
5 องค์ (2467)
มิลินทปัญหา
มูลบทบรรพกิจ ได้เรียบเรียงตามแบบเก่า ของพระยาศรี
สุนทรโวหาร เจ้ากรมพระอาลักษณ์ (2468)
มูลบทบรรพกิจ : ว่าด้วยอักษรทั้ง 44 อักษร

เลขหมู่ / Call No
895.912 ม12มข

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272734
http://library.car.chula.ac.th/record=b1299501
http://library.car.chula.ac.th/record=b1225468

294.34 ม586ม 2468
495.918 ศ173ม
495.911 ศ173ม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225194

มูลบทบรรพกิจ : ว่าด้วยอักษรทั้ง 44 อักษร แบ่งออกเปน 3
อย่าง คือ สูง กลาง ต่า แล้วแจกออกไปเปนหมู่ๆ

มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม : สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศเธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงแสดงเป็น
ปาฐกถา ที่สมัคยาจารย์สมาคม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
2471
เมขลา-รามสูร : เทพนิยายสงเคราะห์ ภาค 1
พระ เมืองจันทบุรี 2496

1297 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468
1298 ไชยวิชิต (เผือก), พระยา

URL

495.911 ศ173ม 2492
http://library.car.chula.ac.th/record=b1684481

294.3657 ด495ม 2478
http://library.car.chula.ac.th/record=b1820207

http://library.car.chula.ac.th/record=b1845621
http://library.car.chula.ac.th/record=b1404528

พ.1754
915.93 ม192ร
895.912 ม12มจ

ไม่โกรธ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272737

ยอพระเกียรติ 3 รัชชกาล (2459)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292306

895.911 ช96ย

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

1299

ยอพระเกียรติ กับลิลิตรวบรวมจากหนังสือวชิรญาณ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272583

1300 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

เยมส์ วิลสัน = James Wilson หรือพฤติกรรมของนักสืบ
วิลสัน

http://library.car.chula.ac.th/record=b1332897

เลขหมู่ / Call No
895.91108 ย19
823 ม113ย

