หนั งสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (1633 รายการ)
(ข ้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2560)
รายการที่ 1183-1633 (ร-ฮ)

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1183 ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2436-2484

รวมใจความพระราชดารัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมโรงเรียนจีน
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2470 กับคาแปลเปนภาษาจีน
และภาษาอังกฤษ

1184 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486
1185 กรมศิลปากร

รวมเรื่องเกี่ยวกับญวนและเขมรในสมัยรัตนโกสินทร์
(รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 4)
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

1186 ฉัตรชัย

รวมเรื่องสั้นของฉัตรชัย

1187 อนุมานราชธน, พระยา,
2431-2512
1188 ธนิต อยู่โพธิ์, 2450-2547

ร้อง รา ทาเพลง

URL

เลขหมู่ / Call No
895.915 ป11ร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274436

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275724
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275530

959.306 ร176
959.3 ร17 ฉ.5

http://library.car.chula.ac.th/record=b1897866

พ.1833

http://library.car.chula.ac.th/record=b1976765

พ.0090

ระบาชุดโบราณคดี

http://library.car.chula.ac.th/record=b1846220

พ.1795

1189 กระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบการกระทรวงธรรมการว่าด้วยการเก็บหนังสือ
ราชการ พุทธศักราช (2481)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1305795

354.593 ร 111

1190 จิตร์ นีลัญชัย

ระเบียบการแต่งจดหมาย

http://library.car.chula.ac.th/record=b1999037

808.4 จ345

1191 กรมศึกษาธิการ

ระเบียบการโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1293698

370.73 ศ311ร

1192

ระเบียบการโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรม
ราชูปถัมภ์พิเศษส่วยพระองค์ พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 00550
http://library.car.chula.ac.th/record=b1294906

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

1193 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อเรื่อง / TITLE
ระเบียบการและหลักสูตรคณะอักษรศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และระเบียบการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ
ระเบียบงานสารบรรณ ตอนที่ 2 ว่าด้วยแบบหนังสือใน
ราชการและมาตรฐานกระดาษแบบพิมพ์

1194
1195

ระเบียบงานสารบรรณ ตอนที่ 3 ว่าด้วยหลักงานสาร
บรรณทั่วไป ระบบการเก็บค้นแบบดัชนี การออกแบบ
บัตรให้เหมาะสมกับงานเพื่อหาตัวเลข และการเขียนกราฟ

1196 พินิจอักษร, หลวง

ระเบียบปฏิบัตทิ างทูตและการทูตของประเทศไทย

URL

เลขหมู่ / Call No
จฬ 7 000905

http://library.car.chula.ac.th/record=b1294585

651.5 ร111 ต.2
http://library.car.chula.ac.th/record=b1685502

651.5 ร111 ต.3
http://library.car.chula.ac.th/record=b1310615

http://library.car.chula.ac.th/record=b1936495

พ.1792

ระเบียบปฏิบัตริ าชการและแบบหนังสือราชการใน
354.5933 ม192ร
http://library.car.chula.ac.th/record=b1305984
กระทรวงมหาดไทย
http://library.car.chula.ac.th/record=b1897801 พ.1559
1198 กระทรวงวัง (สานักพระราชวัง) ระเบียบพิธีการรับรองในพระราชสานัก : การ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และ การพระราชทานเลี้ยงต่างๆ
1197

1199 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1200
1201

ปีย์ มาลากุล, ม.ล.

ระเบียบ ประกาศ และคาสั่ง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับนิสิต
ระเบียบสานักพระราชวังที่เกี่ยวกับข้าราชการและ
ประชาชน
ระยะทางไปมณฑล ภาคพายัพ พระพุทธศักราช 2465

http://library.car.chula.ac.th/record=b1378417

http://library.car.chula.ac.th/record=b1769642
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198849

จฬ 1 000563
พ.0083
[915.93 ส45ร]

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

1202 สารภากรณ์, พระยา

1203
1204

1205

1206

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453
โบราณราชธานินทร์, พระยา,
เรียบเรียง

1207
1208 ขุนวรพิทย์พิจารณ์
1209 ขุนวรพิทย์พิจารณ์

ชื่อเรื่อง / TITLE
ระยะทางราชทูตไปกรุงปักกิ่งประเทศจีน ตัง้ แต่ ณ เดือน
8 ปีกุญ ตรีศก และปีชวด จัตวาศก ในแผ่นดิน
พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ระยะทางเสด็จชวากว่าสองเดือน

URL

เลขหมู่ / Call No
915.1 ส27 / พ.1828

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198464

912.22 จ4719ร 2468
http://library.car.chula.ac.th/record=b1572368

ระยะทางเสด็จพระราชดาเนินประพาสทางบกทางเรือ
รอบแหลมมลายู รัตนโกสินทรศก 109
ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา เมื่อปีขาล พ.ศ.
2421.
ระยะทางเสด็จประพาสลาน้าน้อยและลาแม่น้าใหญ่
มณฑลกรุงเก่าและมณฑลนครสวรรค์
ระยะทางเสด็จพระราชดาเนินหัวเมืองเหนือ เนื่องในการ
หล่อพระพุทธชินราช ร.ศ. 120, 2454
รัชดาภิเษก เป็นตูท้ องของการเล่าเรียน เล่ม 1
รัชดาภิเษก เป็นตูท้ องของการเล่าเรียน เล่ม 2

915.95 จ4719ร
http://library.car.chula.ac.th/record=b1811630

915.93 จ4719ร 2470
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198618

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198692

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198782

915.93 บ87ร
915.93 ร256

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225487

495.918 ศ311ร
495.918 ศ311ร
734.5 ป17ร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225487

1210 พระยาปริยตั ธิ รรมธาดา (แพ),
แปลจากภาษาบาฬี
1211 พระนาคารชุ
น

รัตนพิมพวงษ์ ตานานพระแก้วมรกฏ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331573

รัตนาวลี

http://library.car.chula.ac.th/record=b1268180

1212
1213

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2492. 2493.

http://library.car.chula.ac.th/record=b1304734

294.392 พ341ร 2478 /
พ.1827 ร117
342.593

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามและพระราชบัญญัติ http://library.car.chula.ac.th/record=b1304733 342.593 ร116
ประจาบ้าน. 2478 .

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1214

ร่างพระราชบัญญัตแิ ร่รัตนโกสินทร์ ศก 115

บุญชู เจนพนัส, รวบรวมและ
1215 เรียบเรียง

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับจดหมายเหตุ พระราชพิธี
ราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระ
ราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียร พระบาทสมเด็จพระ
ปรมิ
มิพลอดุ
ลยเดช
สยามินทราธิราช
ราชกินจทรมหาภู
จานุเบกษาพิ
เศษกรุ
งเทพมหานครใน

1216

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1227283

เลขหมู่ / Call No
622 ร22
394.4 ร412 /พ.1785

http://library.car.chula.ac.th/record=b1265760

พ.2114

พระบรมมหาราชวัง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3
มีนาคม พ.ศ. 2468
1217 นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้า ราชพงศาวการ พระเจ้าอโศก มหากุศล พุทธราชาธิราช
บรมวงศ์เธอ กรมพระ,
จอมชมพูทวีป เล่ม 1
เรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนรัชต์), ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ
1218
พันตรี หลวง
แปลใหม่
1219 กรมศิลปากร
ราชพิพิธภัณฑ์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1936779

http://library.car.chula.ac.th/record=b1297096

069 ศ37ร

1220 คณะดุสิตสมิตและ
พระราชสานักฯ
1221

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274911

929.2 ร22 /พ.0976
92 ป35อพ

1222
1223
1224
1225

ราชสกุล ณ อยุธยา
ราชสกุลวงศ์ในพระพระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเม
ศมหิศเรศรังสรรค์พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
หอพระสมุดวชิรญาณ
ราชสกุลวงศ์ พระนามเจ้าฟ้าแลพระองค์เจ้าในกรุง
รัตนโกสินทร์
โรงเรียนมหาดเล็ก
ราชาศัพท์ สาหรับโรงเรียนมหาดเล็ก
ราชินยา นุสสาวรีย์
เทวาธิราช ป. มาลากุล, ม.ร.ว., ราชูปโภคและเครื่องประกอบพระราชอิสสริยยศ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1897823

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275970

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199409

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274969
http://library.car.chula.ac.th/record=b1225311
http://library.car.chula.ac.th/record=b1298604
http://library.car.chula.ac.th/record=b1846874

พ.1161
959.6 ร855ร 2460

929.7 ร428
495.913 ร22
294.304 ร22 2462
พ.1361

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

1226 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468
บาร์เน็ต, เย ซี
1227

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

รามเกียรติ์ : บทร้องและบทพากย์

895.911 ร26ร
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292744

รายงานการแสดง กสิกรรมเลพานิชการ ครั้งที่ 1 ณ
กรุงเทพฯ วันที่ 18 เมษายน รัตนโกสินทร์ศก 129

630.74 บ27ร
http://library.car.chula.ac.th/record=b1227758

1228 โกษากรวิจารณ (บุญศรี
ประภาศิร)ิ , พระยา

รายงานการสร้างพระไตรปิฎกสยามรัฐ พุทธศักราช 2473

1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238

รายงานนายทอง
รายงานประจาปีของกรมแผนที่
รายงานประจาปี 2522
รายงานประจาปี 2523
รายงานประจาปี 2524
รายงานประจาปี 2525
รายงานประจาปี 2526
รายงานประจาปี 2527
รายงานประจาปี 2528
รายงานประจาปี 2529

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199719

1239 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1240 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1241 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานประจาปี 2530
รายงานประจาปี 2531
รายงานประจาปี 2532

http://library.car.chula.ac.th/record=b1197760

1242 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานประจาปี 2533

พระโสภณอักษรกิจ, จัดพิมพ์
กรมแผนที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขหมู่ / Call No

http://library.car.chula.ac.th/record=b1897803

http://library.car.chula.ac.th/record=b1717294
http://library.car.chula.ac.th/record=b1197760
http://library.car.chula.ac.th/record=b1197760
http://library.car.chula.ac.th/record=b1197760
http://library.car.chula.ac.th/record=b1197760
http://library.car.chula.ac.th/record=b1197760
http://library.car.chula.ac.th/record=b1197760
http://library.car.chula.ac.th/record=b1197760
http://library.car.chula.ac.th/record=b1197760

พ.1546
92 ส45ร
351.593 ก169ร
จฬ 3 001054 2522
จฬ 3 001054 2523
จฬ 3 001054 2524
จฬ 3 001054 2525
จฬ 3 001054 2526
จฬ 3 001054 2527
จฬ 3 001054 2528
จฬ 3 001054 2529

http://library.car.chula.ac.th/record=b1197760

จฬ 3 001054 2530
จฬ 3 001054 2531
จฬ 3 001054 2532

http://library.car.chula.ac.th/record=b1197760

จฬ 3 001054 2533

http://library.car.chula.ac.th/record=b1197760

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

1243 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานประจาปี 2535

http://library.car.chula.ac.th/record=b1197760

จฬ 3 001054 2535

1244 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานประจาปี 2536

http://library.car.chula.ac.th/record=b1197760

จฬ 3 001054 2536

1245 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1246 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานประจาปี 2537
รายงานประจาปี 2538

1247 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานประจาปี 2539

http://library.car.chula.ac.th/record=b1197760

จฬ 3 001054 2537
จฬ 3 001054 2538

http://library.car.chula.ac.th/record=b1197760

จฬ 3 001054 2539

รายงานละเอียดและถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิวัตอิ ันยิ่งใหญ่
และ มหัศจรรย์ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ใน พระ
ราชอาณาจักรสยาม .......

http://library.car.chula.ac.th/record=b1658080

959.3023 ร451
พ.1923

1249 ป. สุพรหมลัย ศาสตรี

รายงานสารวจตาราพระราชพิธีพรามณสยาม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199946

390.954 ศ26ร

1250

รายนามหนังสือพิมพ์ข่าวซึ่งออกเป็นระยะในประเทศสยาม

1251

รายละเอียด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมพระราช
มณเฑียร (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) แล เสดจเลียบพระนคร พระ
พุทธศักราช 2468

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199927

1252

ราพรรณพระคุณสมเด็จกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ กัล
ยาณธรรมิกนารถบพิตร์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292688

1253 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียงความเฉลิมพระเกียรติ์ พระบาทสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 5 ของนักเรียนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2467-2478

1248 แม้นมาส ชวลิต, แปล

http://library.car.chula.ac.th/record=b1197760

http://library.car.chula.ac.th/record=b1297542

059.593 ร22ร
394 ร26ร

895.911 ร216
92 จ4719รก

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199163

/

ที่
1254

ผู้แต่ง/ Authors
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1255 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
1256 จุ2396-2453
ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1257
1258 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1259 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

ชื่อเรื่อง / TITLE
เรียงความเฉลิมพระเกียรติ์ พระบาทสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 5 ของนักเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย....

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199161

เรียงความยอพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมฯ ฉ.
ได้รับรางวัลที่ 1 เริ่มตัง้ แต่ พ.ศ. 2467-2499

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292018

เรียงความเรื่อง การเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทาประโยชน์แก่ประเทศ
อย่างไรบ้างของนักเรียนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ....
เรียงความเรื่องชมพระปรีชาญาณในวรรณคดี แห่ง
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 5 ของนักเรียน....
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
เรียงความเรื่องพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปิย
มหาราช ทรงปฏิบัตพิ ระองค์อย่างไร จึงเป็นที่เคารพ
สักการะและรักใคร่ของปวงชนชาวสยาม ของนิสิต....
เรียงความเรื่องพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 และ
เรียงความฉบับได้รับรางวัลฉบับภูมิพล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียงความเรื่องพระราชนิพนธ์สุภาษิตในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมฯ

1261 อานุภาพไตรภพ, พระยา

เรื่องการสมาคม เล่ม 1 : ว่าด้วยขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีปนที่ใช้กันอยู่ หรือที่ควรใช้เวลานี้ และความรู้
บางประการในพระราชสานัก

1260

URL

เลขหมู่ / Call No
92 จ4719ร
895.4008 จ4719ร
92 จ4719จฬ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199151

92 จ4719จพ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199152

92 จ4719จร
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199153

17 000942
http://library.car.chula.ac.th/record=b1297055

http://library.car.chula.ac.th/record=b1378632

[จฬ 15 000880]
พ.0044

http://library.car.chula.ac.th/record=b1977003

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

1262 อานุภาพไตรภพ, พระยา

1263

มหาอามาตยาธิบดี
(เส็ง วิริยศิร)ิ , พระยา

ชื่อเรื่อง / TITLE
เรื่องการสมาคม ภาค 2 : ว่าด้วยขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของชาวอัสดงคต
เรื่องกาเนิดกรมแผนที่

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1977008

http://library.car.chula.ac.th/record=b1976716

1264 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

เรื่องเกี่ยวกับวัดเบญจมบพิตร สาเนาพระราชหัตถเลขาใน
รัชชกาลที่ 5

http://library.car.chula.ac.th/record=b2121209

1265

เรื่องของเจ้าพระยามหิธร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199528

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
1266 พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

เรื่อง ขอมดาดิน : แถลงเรื่องตามตานาน และสันนิษฐาน
โบราณคดี และเป็นบทกลอนลคร

1267 เมธาธิบดี มหาอามาตย์โท พระ เรื่องโคลงที่ดเี ยี่ยม
1268
เรือ่ งจรรยาบ่าว
1269

อนุมานราชธน, พระยา,
2431-2512

เรื่องเจดีย์

1270 พิทยลาภพฤฒิยากร, กรมหมื่น, เรื่องฉากลายรดน้าในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
2428-2517
1271 ทุษยันต์รังสฤษดิ์, พระยา
เรือ่ ง ช่วยตัวแลช่วยชาติ
1272

เรื่องเที่ยวไทรโยค คราวสมเด็จพระราชปิตลุ า บรม
พงศาภิมุข เสด็จประพาส เมื่อ พ.ศ.2464

เลขหมู่ / Call No
พ.0082
พ.0770
พ 1705

92 ม193
895.912 ม12ข

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272660

http://library.car.chula.ac.th/record=b1976814
http://library.car.chula.ac.th/record=b1976846
http://library.car.chula.ac.th/record=b1299913

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331740
http://library.car.chula.ac.th/record=b1297051

พ.0073
พ.0052
พ.0089
พ.0963 ฉ.2
040 ท48ช
915.93 รท6112

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198787

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

1273 สิบพันพารเสนอ โสณกุล, ม.จ

เรื่องเที่ยวประเทศตะวันออก

http://library.car.chula.ac.th/record=b1977502

พ. 0973

1274 อนุมานราชธน, พระยา,
1275 2431-2512
แก้วมงคล ชัยสุริยนั ต์

เรื่อง ไทย - จีน

http://library.car.chula.ac.th/record=b1935763

495 อ154ร 2479

เรื่องผีของชาวลานนาไทย
1276
เรื่องพระเจ้าปทุมสุริวงศ์สร้างพระนครวัด นครธม
1277 พิทยลาภพฤฒิยากร, กรมหมื่น, เรื่องพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงฟื้นฟู
2428-2517
วัฒนธรรม (2508)
เรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ
1278 ชมรมดารงวิทยา, รวบรวม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1976843

http://library.car.chula.ac.th/record=b1657711

พ.0092

1279 หอพระสมุดวชิรญาณ

เรื่องพระปฐมเจดียฉ์ บับหอพระสมุดวชิรญาณ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331500

726.5 ท36ร

1280 ธรรมนิเทศทวยหาญ, พระ

เรื่อง บัวเบญจพรรณ และ บันทึกรับสั่งสมเด็จฯ...... กรม
พระยาด
เรื่อง เมือารงราชานุ
งไทยจงตืน่ ภเถิาพด ประทานหม่อมราชวงศ์ สุมนชาติ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1296974

พ.1910

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
1281 พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275228
http://library.car.chula.ac.th/record=b2047720

พ.0054
959 พ1711
390.9593 พ34ร

895.914 ม12ม 2481
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274408

1282 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486

เรื่องก่อนประวัตศิ าสตร์

1283 กรมรถไฟ
1284 อานุภาพไตรภพ, พระยา

เรื่องการรถไฟไทย
เรื่องการสมาคม เล่ม 1

1285 อานุภาพไตรภพ, พระยา

เรื่องการสมาคม ภาค 2

1286 มหาวีระวงศ์, สมเด็จพระ
(จวน อุฎฐายี)

เรื่องการอ่านคน

1287 ส. ศิวรักษ์

เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในยุโรป

http://library.car.chula.ac.th/record=b1897806

571 ด217ร 2481

http://library.car.chula.ac.th/record=b1977003

385 ก499 / พ.1701
พ.0044

http://library.car.chula.ac.th/record=b1977008

พ.0082

http://library.car.chula.ac.th/record=b1935061

http://library.car.chula.ac.th/record=b1977017
http://library.car.chula.ac.th/record=b1848673

พ.0042
พ.1704

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

1288 อิทธิเทพสรรค์ กฤดากร, ม.จ

ชื่อเรื่อง / TITLE
เรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม

1289 คณะกรรมการตรวจสอบเพลง เรื่องของ ฆ้อง
ไทยเปนโน้ตสากล
อนุมานราชธน, พระยา,
เรือ่ งของชาติไทย
1290
2431-2512
1291 พงศาวิสุทธาธิบดี, พระยา
เรือ่ งคาแนะนาเรื่องการทาสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี
1292
1293

พระโพธิรังษี

1294 ประเสริฐอักษร

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1331434
http://library.car.chula.ac.th/record=b1848559

http://library.car.chula.ac.th/record=b1330448

เลขหมู่ / Call No
720.4 อ34ร / พ.0061
พ.1703
พ.1078

http://library.car.chula.ac.th/record=b1977044

พ.0020

เรื่องเครื่องหอม 7 ประการ… (2475).

http://library.car.chula.ac.th/record=b1227715

630.4 ร22ร

เรื่องจามเทวีวงศ์ : พงศาวดารเมืองหริภุญไชย ทั้งภาษา
บาลีแลคาแปล

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275838

เรื่องเจ้าลาย

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292386

1295 พิทยลาภพฤฒิยากร, กรมหมื่น, เรื่องฉากลายรดน้า
2428-2517
ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
เรือ่ งตัง้ หอพระสมุดวชิรญาณ
1296
กรมพระยา, 2405-2486
1297 เชคสเปียร์, วิลเลียม, ค.ศ.
เรือ่ งตามใจท่าน : ลครเริงรมย์
1564-1616
1298 ภาสกรวงศ์., เจ้าพระยา

เรื่องทาสวน (2470)

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
1299 พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

เรื่องเที่ยวที่ตา่ งๆ ภาค 2 พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 5 พระ
นิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ และสมเด็จเจ้า
ฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331740

http://library.car.chula.ac.th/record=b1296874

http://library.car.chula.ac.th/record=b1332873

http://library.car.chula.ac.th/record=b1227986

959.32 พ1711จ
895.911 น172จ
พ.0963
027.5 ด217ร
822.33 ช51ร
634 ภ493ร
พ.1781

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198791

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

1300 สมมตอมรพันธ์, กรมพระ,
2403-2458

ชื่อเรื่อง / TITLE
เรื่องเที่ยวที่ตา่ งๆ ภาคที่ 6 ระยะทางเสด็จประพาศแหลม
มลายูในรัชกาลที่ 5 รวม 3 คราว

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1897794

เลขหมู่ / Call No
พ.1529

1301 เปล่งศรี อัศวรักษ์, 2448-2468 เรื่องเที่ยวไทรโยคโดยเรือยนตร์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1848398

พ.1782

1302 สิบพันพารเสนอ โสณกุล, ม.จ

เรื่องเที่ยวประเทศตะวันออก

http://library.car.chula.ac.th/record=b1977502

พ.0973

1303 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วง

1304 พิทยลาภพฤฒิยากร, กรมหมื่น,
2428-2517
1305 หอพระสมุดวชิรญาณ
1306 เสฐียรโกเศศ

เรื่องเที่ยวอินเดีย

1307 วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยา,
2403-2464

เรื่องนิกาย ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาว
ชิรญาณวโรรสเถระประวัติ ของ สมเดจพระพุฒาจารย์
(เขียว) แล สมเดจพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ)

1308 พระมงคลเทพมุนี
1309 บารุงราชบริพาร, พระยา

เรื่อง นานมัสการปูชนีสถานและชมของดี
เรื่องผีมาเฝ้าและการประชวรจนสวรรคต

915.93 ม113ร
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198764

เรื่องนางนพมาศ หรือ ตาหรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ฉบับ
หอพระสมุ
ดวชิรญาณเล่ม 1
เรื่องนานาประเทศ

1310 พิทยลาภพฤฒิยากร, กรมหมื่น, เรื่องพระราม
2428-2517
เรื่องพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี ของหลวงบริบาลบุรี
1311
ภัณฑ์. 2484.

http://library.car.chula.ac.th/record=b1977470

พ.0971

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199312

92 น179ร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198130

900 อ154ร
294.309 ว123ร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299092

http://library.car.chula.ac.th/record=b1977043
http://library.car.chula.ac.th/record=b1977693
http://library.car.chula.ac.th/record=b1977495

http://library.car.chula.ac.th/record=b1417804

พ.0022
พ.0923
พ.0974
915.93 บ217ร

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

1312 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486

ชื่อเรื่อง / TITLE
เรื่องไปลังกาทวีป

1313 ประชากิจกรจักร (แช่ม
เรื่องพงษาวดารโยนก
บุนนาค), พระยา, ผู้แปลแล......
ปรเมนทรมหาวชิราวุธ
เรือ่ งพระร่วง หรือ ขอมดาดิน : แถลงเรื่องตามตานาน
1314
และสันนิษฐานโบราณคดีและเป็นบทกลอนลคร
1315 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
เรื่องพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล (2465)
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453
1316 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
เรื่องพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล. (2463)
พระบาทสมเด็
พระ,ผู้แปล
นอักษร, จพระ,
เรื่องพระราชไมตรีในระวางกรุงสยามกับกรุงจีน
1317 เจนจี
1318 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486
1319 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
1320 พระบาทสมเด็จพระ,

เรื่องพระราชานุกิจ

1321 ดอดด์, ดับบลิว คลิฟตัน

เรื่องภาษาไทย : สาเนาจดหมาย ของ ดร. ดับบลิว คลิฟ
ตัน่องม้
ดอดด์
ตารางเทียบภาษาไท เชียงใหม่, เมืองบ่อ, ไทย
เรื
า . (2484)

1322 ลออ คุ้มไพโรจน์.

เรื่องพระราชานุกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้
่หัว
เรื่อาอยู
งพระอนาคตวงษ์
เปนพุทธโอวาท

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
1323 พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

เรื่องเมืองอิยปิ ต์

1324 เสฐียรโกเศศ

เรื่องเมืองสวรรค์

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198533

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275836

http://library.car.chula.ac.th/record=b1684582

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199967

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199968
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275298

เลขหมู่ / Call No
915.48 ด217ป
959.32 ป1711พ
พ.1815
390.9593 จ4719รพ
2465
390.9593 จ4719รพ
959.3 จ55ร 2472

http://library.car.chula.ac.th/record=b1499039

923.1593 ด495ร /
พ.1468
92 น382จร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299134

294.3092 พก1711

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225131

495.91 ร6112ร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1228230

636.1 ล163ร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1646306

932 ม113ร
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275006

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298545

294.301 อ154ร 2497
/พ.0039

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

1325 กรมศิลปากร

เรื่องราชาภิเษก

1326 กรมศิลปากร
1327 กรมศิลปากร
1328 สุลักษณ์ ศิวรักษ์, เขียน

เรื่องราชาภิเษก และ จดหมายเหตุบรมราชาภิเษก
รัเรืช่อกาลที
่ 5 ชกาลที่ 5
งเลิกทาสในรั

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
1329 พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

เรื่องสมเด็จพระบรมศพ คือจดหมายเหตุงานพระเมรุครั้ง
กรุงเก่า กับพระราชวิจารณ์ของสมเด็จ...

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200126

1330 โรงพิมพ์สาสนศึกษา, จัดพิมพ์

เรื่องสอบนักธรรมของสนามหลวง พ.ศ. 2483

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298989

294.307 ร6112

1331 โรงพิมพ์สาสนศึกษา, จัดพิมพ์

เรื่องสอบบาลีของสนามหลวง พ.ศ. 2481

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298990

294.307 รง6112 c.2

ทศศิริวงศ์, พลโท พระวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้า
1333 เสฐียรโกเศศ
1334 อนุมานราชธน, พระยา,
2431-2512

เรื่องหน้าที่ราชการและหน้าที่เกียรติศักดิข์ องนายทหาร
สัญญาบัตร์
เรื่องแหลมอินโดจีนสมัยโบราณ
เรื่องแหลมอินโดจีนสมัยโบราณ บท 1 และ 2

1332

1335

อนุมานราชธน, พระยา,
2431-2512

เรื่องสมเด็จกรมพระยาดารงฯ

เรื่องแหลมอินโดจีนสมัยโบราณ ภาคต้น

1336 อรรถวสิษฐสุธี (เชย อิศรภักดี), เรื่องอักขระสมัย ของ พระอรรถวสิษฐสุธี แล พระบรม
พระ
ราชาธิบาย พ.ศ. 2463 ตอน 1
1337 ตาด ประทีปะเสน
1338 โรงเรียนราชินี

โรงเรียนกุลสตรีวังหลังกับแหม่มโคล์
โรงเรียนราชินีในงานฉลองครบ 50 ปี. (2498).

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200142

394 ศ372ร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200161

พ.1150

http://library.car.chula.ac.th/record=b1977302
http://library.car.chula.ac.th/record=b1976746

พ.0996
พ.0344
393 ร6112

http://library.car.chula.ac.th/record=b1976837
http://library.car.chula.ac.th/record=b1791736
http://library.car.chula.ac.th/record=b1897848

http://library.car.chula.ac.th/record=b1936498

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225234
http://library.car.chula.ac.th/record=b1977474
http://library.car.chula.ac.th/record=b1578260

พ.0058
959 อ154ร 2483
พ.1811
พ.1812
495.9114 อ17อ /
พ.1813
พ.0972
371.09593 ร925ร

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1339 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

ลครเจรจาเรื่อง เจ้าคุณเจ้าชู้

1340 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
1341 พระบาทสมเด็จพระ,
1342 ศรีอยุธยา

ลครเจรจาเรื่อง มิตรแท้
ลครพูด เรื่อง "แก้แค้น" เป็นลครพูด ชุดเดียว
ลครพูด เรื่อง กลแตก (4 องค์)

1343 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

ลครพูด เรื่อง นินทาสโมสร

1344 ศรีอยุธยา
1345 ลาบิช, เออเจน ; ศรีอยุธยา,
แปล
1346 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

ลครพูด เรื่อง ผู้ร้ายแผลง (ชุดเดียวจบ)
ลครพูดชวนหัว เรื่อง หลวงจาเนียรเดินทาง (4 องก์)

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
1347 พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

ลครพูดเรื่อง ฟอกไม่ขาว : แต่งใหม่ เป็นเรื่องซึ่งอาจจะมี
ได้สักคราวหนึ่ง

1348 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

ลครพูดเรื่อง หมิ่นประมาทศาล

URL

เลขหมู่ / Call No
895.912 ม12ลก

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272668

822 ม12ม
http://library.car.chula.ac.th/record=b2148671 895.912 ม12กค
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272678 895.912 ม12ก
http://library.car.chula.ac.th/record=b1332859

895.912 ม113นข
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272663

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272721
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272784

ลครพูดเรื่อง ชิงนาง ของสภานายก ท.ป.ส

895.912 ม12ผ
895.912 ม12หน
895.912 ม12ชก

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272689

895.912 ม12ฟ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272728

895.912 ม12หม
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272783

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1349 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

ลครพูดเรื่อง หาโล่ห์ (4 องค์)

1350

ลครพูด เรื่อง "เห็นแก่ลูก"

URL

895.912 ม12หพ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272787

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272790

1351 ปริยตั ธิ รรมธาดา (แพ ตาละ
ลลิตวิสตร์ พระประถมสมโพธิ์มหายาน พระธรรม จักร์
ลักษณ์), พระยา, 2405-2469 พิสดาร / พระยาปริยตั ธิ รรมธาดา

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299354

1352

ลักษณอาญาจีน สมัยเก่า พร้อมทั้งรูปแลหมายเหตุ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1304784

ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486
1354 บริบาลบุรีภัณฑ์, หลวง

ลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ

1355 เจนจีนอักษร, พระ
ผดุงแคว้นประจันต์, หลวง,
1356
(จันทร์ อุตตรนคร) แต่ง
1357
1358

ลัทธิธรรมเนียมแซยิด
ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 1 ลัทธิธรรมเนียมลาว

http://library.car.chula.ac.th/record=b1267999

ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 2
ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 3

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200012

1359

ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 5 ว่าด้วย ชาวป่าชาติตา่ งๆ

1360 โตสินี, พระจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้า และ…
1361

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 6 ตาราเล่นหนังในงาน
มหรศพ / พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโตสินี และพระ
เจ้
เธอพระองค์
เจ้าสถิ่ 7ตย์หมายรั
ธารงสวั
์
ลัทาธิวรวงศ์
ธรรมเนี
ยมต่างๆ ภาคที
บสัส่งดิแลบาญชี
โคม
ตราในการพระราชพิธีวิสาขบูชา ในรัชกาลที่ 4

1353

เลขหมู่ / Call No

ลักษณะพระพุทธสมัยต่างๆ ในประเทศสยาม

895.912 ม12หย
294.3212 ป173ล

http://library.car.chula.ac.th/record=b1305767
http://library.car.chula.ac.th/record=b1834575

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200010

343 ล111
354.593 ด495ล 2471
พ.0536
394.2 จ714ล
390.9593 ล114

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200013

390.9593 ล114
390.9593 ล114

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200014

390.9593 ล114 ภ.5

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200015

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200016

390.9593 ล114 ภ.6
390.9593 ล114 ภ.7

ที่
1362
1363
1364
1365
1366
1367

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 8 พระราชพิธีจักรพรรดิ
ราชาธิราช แลพระราชพิธีอาพาธพินาธครั้งรัชชกาลที่ 1
ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 9 เรื่องรับราชทูตอังกฤษมา
ครั้งแรก ในรัชชกาลที่ 4
ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 10 เรื่องตารากระบวรเสด็จ
แลกระบวนแห่แต่โบราณ.
ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 13 คาให้การสมณทูตพม่าว่า
ด้วยประเพณีสงฆ์มณฑลในประเทศพม่า.
เลอแอล, อะเดมา, มองสิเออ, ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 14 เรื่องพิธีราชาภิเศกสม
ผู้แต่ง ; เรืองเดชอนันต์ (ทอง เด็จพระศรีสวัสดิ์ พระเจ้ากรุงกัมพูชา.
ดีราชส
ธนะรั
), หลวง,
แปล
านัชกต์และข้
าราชส
านักไทย ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 15 ตาราแบบธรรมเนียมใน
ราชสานัก.

ดารงราชานุภาพ, พระเจ้าบรม ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 16 ตานานภาษีอากร
1368 วงศ์เธอ กรมพระยา, อธิบาย บางอย่าง กับคาอธิบายของสมเด็จกรมพระยา
ดารงราชานุภาพ
1369
1370 พระโพธิวงศาจารย์
โส อ้วน)
พระโพธิวงศาจารย์
1371
(ติสโส อ้วน)

ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 17 เรื่องหมายรับสั่งบางเรื่อง
ในรัชกาลที่1 แล ที่ 2.
(ติส ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 18 ตอน 1 ว่าด้วยชนชาติ
ภูไทยแลชาติญ่อ พระโพธิวงศาจารย์.
ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 18 ตอน 2 ว่าด้วยอาชีพ
ของชาวเมืองในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พระโพธ

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1200018

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200019

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200020

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200021

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200022

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200023

เลขหมู่ / Call No
390.9593 ล114
390.9593 ล114
390.9593 ล114 ภ. 10
390.9593 ล114 ภ.13
390.9593 ล114 ภ.14
390.9593 ล114 ภ.15
390.9593 ล114

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200024

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200026

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200027

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200028

390.9593 ล114 ภ.17
390.9593 ล.114
18 ต.1
390.9593 ล114
ภ18 ต.2

ภ.

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

1372

ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 18 ตอน 3 ว่าด้วย
ประเพณีของชนชาวมณฑลอีสาน.

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200029

1373

ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 19 ตาราแบบธรรมเนียมใน
ราชสานักครั้งกรุงศรีอยุธยา. 390.9593 ล114

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200031

ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 20 พระราชกาหนดกรุง
กัมพูชา เรื่อง การพระศพสมเด็จพระศรีสวัสดิ์
1375 นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้า ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 21 เรื่องพิธีราชาภิเศกสม
ฟ้า กรมพระยา, 2406-2490, เด็จพระมณีวงศ์ พระเจ้ากรุงกัมพูชา
แปลและถอดความ
1374

1376 สมมตอมรพันธุ์, กรมพระ

ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 22 ว่าด้วยประเพณีการบวช
นาค ชนชาติกระเหรี่ยงที่เมืองไทรโยค งานนักขัตรฤกษ์
ของชาวฮินดู และเรื่องความสุข

ง่วนติด บุญ, รองอามาตย์เอก, ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 23 ประเพณีแต่งงานบ่าว
1377 เรียบเรียง
สาวของจีนรองอามาตย์เอก

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200032

เลขหมู่ / Call No
390.9593ล114
18ต.3

ภ.

390.9593 ล114 ภ.19
390.9593 ล114 ภ.20
390.9593 ล114 ภ.21

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200033

390.9593 ล114 ภ.22
http://library.car.chula.ac.th/record=b1200034

390.9593 ล114 ภ.23
http://library.car.chula.ac.th/record=b1200035

1378

ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 24 ประวัตสิ ังเขปชนชาติ
แม้ว เย้า มูเซอร์.

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200036

1379 ขจร สุขพานิช

ลายสีไท จากสยามสมัย ปีที่ 15 ฉบับที่ 762 ธันวาคม
พ.ศ.2504

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225218

1380 ศรีอยุธยา

ล่ามดี ลครพูดชุดเดียว

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272670

390.9593 ล114 ภ.24
495.9111 ข12ล
895.912 ม113ล

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1381 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

ล่ามดี สามภาษา

1382

ล้อมรั้ว

1383
1384
1385
1386
1387
1388

เลขหมู่ / Call No
895.912 ม113ล 2528

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272669

ทิพยรัตนกิริฎกุลิน,ี กรมหลวง

ลายพระหัตถ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิ
ริฎกุลินีถวายสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์......วร
นิตบ. ราชสกุ
และ บัลนทึกรายวันตามเสด็จพระราชดาเนิน
ลพิาดั
เจือ นครราชเสนี, รวบรวม
ลาดับราชสกุล สิงหเสนี
โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย ลาดับสกุลสุจริตกุล ราชินีกุล รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7
ราชนิกุลรัชกาลที่ 8 และรัชกาลปัจจุบัน
อรรถเกษมภาษา, หลวง
ลิลิตตานานพระร่วง
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
ลิลิตนิทราชาคริต : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จฯ
พระบาทสมเด็จพระ,
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2396-2453

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
1389 พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

URL

http://library.car.chula.ac.th/record=b1297272

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274518
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274967
http://library.car.chula.ac.th/record=b1936797
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274915
http://library.car.chula.ac.th/record=b1641507

http://library.car.chula.ac.th/record=b1684892

ลิลิตพายัพ

1390 พรหมวรานุรักษ์, พระเจ้าบรม ลิลิตยวนพ่าย ฉบับมีคาแปล
วงศ์เธอ กรมหลวง, ผู้
จัดพิมพ์

082 ล19
895.916 ท36ล
929.7 ล214
พ.1804
929.2 ลค214 /พ.1481
พ.0035
895.911 จ4719นท
2491
895.911 ม12ล

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292657

895.911 ล457
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292782

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

1391 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453
1392
1393

ชื่อเรื่อง / TITLE
ลิลิตยอพระเกียรติ แล โคลงพระนามพระเจ้าลูกเธอใน
รัชกาล ที่ 4
ลิลิตและคาถาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขรูปภาพ เลขคณิตประถมหนึ่งพระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์.
(2480).

1394 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486
พุทธเลิศหล้านภาลัย,
พระบาทสมเด็จพระ,
1395 2310-2367 (ทรงมีพระราช
โองการให้แปล)

เล่าเรื่องไปชะวาครั้งที่ 3 : นับเป็นประชุมพงศาวดาร.....
ภาคที่ 67
เลียดก๊ก พงศาวดารจีน เรื่องวงศ์จิว

1396 วิจิตรวาทการ, หลวง

เลือดสุพรรณ (2505)

1397 ไพศาลศิลปสาตร, พระยา

เล็กเชอร์ว่าด้วยวิธีสอนของโรงเรียนอาจารย์ กรม
ศึกษาธิการ
แลรูปเล่าเรื่อง หนังสือที่ระลึกในวโรกาสครบรอบเจ็ดสิบ
โลกนิตสิ ูตร์
โลกปาลกถา. (2474)

1398 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1399
1400 พระพุทธโฆษาจารย์
1401 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
1402 พระบาทสมเด็
หอพระสมุดวชิจรพระ,
ญาณ

URL

เลขหมู่ / Call No
895.911 จ4719ล

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292275

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292783

http://library.car.chula.ac.th/record=b1276871

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

895.911 ลล457
511.07 ว362ล
919.22 ด217ล /พ.1763
895.13 ล614 ล.2-6

http://library.car.chula.ac.th/record=b1333540

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272802
http://library.car.chula.ac.th/record=b1293677
http://library.car.chula.ac.th/record=b1034611
http://library.car.chula.ac.th/record=b1299879
http://library.car.chula.ac.th/record=b1298755

895.912 ว32ล
370.7 พ98ล
จฬ 2 005109
294.343 ล81
294.304 พ1711ล

วงศเทวราช

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292277

895.911 จ4719ว ล.1-2

วชิรญาณสุภาษิต

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200559

398.9 ว123ว

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1403 วรเวทย์พิสิฐ, พระ

วรเวทย์นิพนธ์ พระวรเวทย์พิสิฐ.

1404 พระวรเวทย์พิสิฐ

วรรณคดีไทย

2503.

1405 สมาคมสังคมสงเคราะห์แห่ง วรรณนิพนธ์. กรุงเทพฯ (2518)
ประเทศไทย
1406 นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้า วรวรรณดนุช
บรมวงศ์เธอ กรมพระ,
2404-2474

URL

เลขหมู่ / Call No

http://library.car.chula.ac.th/record=b1297181 080 ว17ว c.3
http://library.car.chula.ac.th/record=b1333776 895.9109 ว17ว
http://library.car.chula.ac.th/record=b1297354

089.9591 น172ว
895.911 น172ว

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292391

วิภาวดี รังสิต, หม่อมเจ้า,
รวบรวม
1408 ชิต บุรทัต

วรวรรณะวงศ์ : พระโอรส พระธิดา นัดดา และปนัดดา
ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
วรรณกรรมของกวีเอก ชิต บุรทัต

1409
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
1410 พระบาทสมเด็จพระ,
2347-2411

294.304 ว123ว
วสธมมสมาทานกถา เทศนาพิเศษ สมเด็จพระมหาสมณ
เจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. 2463.
http://library.car.chula.ac.th/record=b1298863
ว่าด้วยการในพระพุทธศาสนา พิมพ์ตามฉบับหนังสือวชิ
พ. 0038
รญาณวิเศษ พ.ศ. 2432 / พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า http://library.car.chula.ac.th/record=b1977777
เจ้าอยู่หัว

1411

ว่าด้วยลายจีนซึ่งเขียนเครื่องถ้วยกระเบื้องกังไส....

1412 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

วั่งตี่ ลครสังคีต

1413 เสถียร โพธินันทะ

วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร

1407

http://library.car.chula.ac.th/record=b1936084
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292298

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331628

พ.1434
895.911 ช34ว

738.2 ว21
895.912 ม113ว

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272671

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299357

294.392 ส54ว

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

1414 สมพงษ์ สุทินศักดิ,์ เรียบเรียง

ชื่อเรื่อง / TITLE
วัดธรรมิการามวรวิหาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2537)

1415 ปิ่น มาลากุล, ม.ล., 2446-2538 วัดบรมวงศ์อิศรวราราม อดีตและปัจจุบัน
1416
1417 กระทรวงคมนาคม
1418
1419 สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ
1420 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็
1421 ประชากิ
จกรจักจรพระ,
(แช่ม
บุนนาค), พระยา

วัธนธัมไทย : การจัดดอกไม้สด
วัธนธัมไทย เรื่องพาหนะทางน้ากระทรวงคมนาคม.
(2487).
วัธนธัมทางการสาล 2486
วัฒนธรรมในทางสหธรรม สภาวัฒนธรรม 2500
ว่าด้วยการในพระพุทธศาสนา พิมพ์ตามฉบับหนังสือวชิ
เศษ พ.ศ.
ว่รญาณวิ
าด้วยภาษาต่
างๆ 2432
ในสยามประเทศ

1422 เทศาจิตรพิจารณ์, หลวง

ว่าด้วยแม่น้าที่มีในประเทศสยาม

1423 อนุมานราชธน, พระยา
(ยง เสฐียรโกเศศ), เรียบเรียง

วิจารณ์เรื่องประเพณีการทาศพ

1424 ช่วง สเลลานนท์
วิชาวาดเขียนภาพไทย เป็นตาราฝึกหัดวิชาช่างเขียน เล่ม
นราธิปพงศ์ประพันธ์, พระเจ้าว
1425 รวงศ์เธอ กรมหมื่น, 2434-2519 วิทยาสารานุกรม
1426

วิธีการคานวณดอกเบี้ยรายวัน และพระราชบัญญัติ

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1386620

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275495
http://library.car.chula.ac.th/record=b1655755
http://library.car.chula.ac.th/record=b1295293
http://library.car.chula.ac.th/record=b1305416
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199837
http://library.car.chula.ac.th/record=b1977777
http://library.car.chula.ac.th/record=b1225127
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198670
http://library.car.chula.ac.th/record=b1646195

เลขหมู่ / Call No
294.3657 ส264ว
พ.2023
745.92 ว418
387 ค16ว
349.593 ว114
390.09593 ว395
พ.0038
495.91 ป1711ว
915.93 ท58ม
393 อ197ว

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331648

740.7 ช17ว

http://library.car.chula.ac.th/record=b1297028

039.9591 น172ว c.3

http://library.car.chula.ac.th/record=b1276905 511.8 อ26ว

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1427 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2347-2411

วิธีรักษาพรหมจรรย์ แล สังเวคคาถา

1428 ศรีเสนา,พระ(คิด คชาชีวะ)

วิธีสืบสวนโจรผู้ร้าย เล่ม 1

1429 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2347-2411

วินิจฉัยเรื่องกฤษณาสอนน้อง. พระนคร

1430 เชคสเปียร์, วิลเลียม, ค.ศ.
1564-1616
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
1431 พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

วินิศวานิชคาฉันท์
วิลัยเลือกคู่ : ลครพูดสามองก์

1432 พระสฆรักเถร
1433 คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เชคสเปียร์, วิลเลียม, ค.ศ.
1434
1564-1616
1435

วุตโตทัย ฉันทศาสตร์ ของพระสฆรักเถร
เวชชนิสสิต 24....

URL

เลขหมู่ / Call No
294.304 จ19วธ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298582

http://library.car.chula.ac.th/record=b1257653

พ1989
พ 0304 ฉ.2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1596049

http://library.car.chula.ac.th/record=b1977710

พ.0040
895.912 ม113วก

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272672

เวนิสวานิช : เรื่องลครเริงรมย์

1436

เวสสันดรชาดก ในมหานิบาต : ทานกัณฑ์และวัน
ประเวศน์กัณฑ์
แว่นตาพระไตรปิฎก เล่ม 1

1437

ไว้อาลัยแด่พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1332315
http://library.car.chula.ac.th/record=b1998908

http://library.car.chula.ac.th/record=b1332866

http://library.car.chula.ac.th/record=b1936092

808.1 ว44
610.7 ว52 2478
822.3 ช51ว 2459
พ.2019

http://library.car.chula.ac.th/record=b1977025

พ.0034

http://library.car.chula.ac.th/record=b1679291

92 ส866ว

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

1438 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

ศกุนตลา ของ กาลิทาสรัตนกวี (ฉบับภาษาไทย)

895.912 ม12ศฝ

1439 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

ศกุนตลา : สานวนต่างๆ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
1440 พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

ศกุนตลา : สานวนที่สาม

1441
1442
1443
1444 เมธาธิบดี, พระยา, 2422-2499

ศราทธพรตเทศนาถวาย….พระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชริ http://library.car.chula.ac.th/record=b1298599 294.304 ช35ศ
ศราภัย ตาย
http://library.car.chula.ac.th/record=b1657626 92 ศ172ศ
ศรุตานุสรณ์. (2526)
http://library.car.chula.ac.th/record=b1199678 92 ส162ศ
ศิลปกรรมของจีนทุกสมัย
http://library.car.chula.ac.th/record=b1331634 738.9593 ม542ศ

1445 นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จสมเด็จ
เจ้าฟ้า กรมพระยา
1446
1447 เจ้าพระยาธรรมศักดิม์ นตรี

ศิลปกรรมและช่างไทยจากสาส์นสมเด็จสมเด็จเจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์. (2512)
ศิลปการสลักหนังใหญ่ฝีมือนายช่างเอกรัชกาลที่ 2
เศรษฐวิทยาเกร็ดฉะเพาะบางเรื่องของครูเทพ (2465)

1448
1449

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272750

895.912 ม12ศ 2521
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272757

895.912 ม12ศฉ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272748

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331326

709.593 น173ศ ฉ.4

http://library.car.chula.ac.th/record=b1302715

พ.1818
330.4 ธ17ศ

สงครามรัสเซีย กับ ญี่ปุ่น ล.1

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275185

952.03 ส12 2547 ล.1

สงครามรัสเซีย กับ ญี่ปุ่น ล.2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275185

952.03 ส12 2547 ล.2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1897888

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1450 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

สงครามสืบราชสมบัตโิ ปลันด์

1451 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ตรวจแก้.
พูนพิศมัย ดิศกุล, ม.จ. หญิง,
1452
2438-2533

สงบเวร (2472).

URL

เลขหมู่ / Call No
พ.1784

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275093

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ

1453

สพรหมคาถา เทศนาถวายที่วังวรดิศ เมื่อ 30 สิงหาคม
ในงานศพ เจ้าจอมมารดาชุ่ม รัชกาลที่ 4 ถึงปัญญาสม
วารพราสนโสภณ.
2466. ตกิ า มีไปยังลังกาทวีป
1454 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
สมณศาสน
พระเถระธรรมยุ
พระบาทสมเด็จพระ, ทรงพระ (2468)
ราชนิพนธ์
1455
1456 สมาคมนิสิตนักศึกษาสัมมนา

สมญาภิธานรามเกียรติ์
สมาคมนิสิตนักศึกษาสัมนา 2508

1457 ฉาย เทวาภินิมมิต

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299868

http://library.car.chula.ac.th/record=b1897892

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298774

294.343 พ1711ส
พ.1841
294.304 พ1711สบ
294.34 จ19ส

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299427

http://library.car.chula.ac.th/record=b1294316

895.911 ร26ส
371.806 น38ส

สมุดตาราลายไทย

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331646

พ.1373

1458 ราชบัณฑิตยสภา
1459 สานักพิมพ์ คลังวิทยา

สมุดที่ระลึกวันราชบันดิตสถาน 31 มีนาคม 2487

http://library.car.chula.ac.th/record=b1297063

040 ส164

สมุดภาพที่ระลึก เสด็จประพาสภาคใต้

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331863

779 ส314 ฉ.4

1460 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมุดภาพตึกมาลินี สร้างตามพระจานงแห่งสมเด็จเจ้าฟ้า
กรมขุนศรีสัชนาลัย สุรกัญญา

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331466

สมุดภาพหญิงไทย ฉบับพิมพ์ทูลเกล้าฯ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1998907

1461 สานักทาเนียบนายกรัฐมนตรี

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292755

725.5 ส164ส
391.009593 ส164

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

1462 กระทรวงพานิช

สมุดราลึกเนื่องในงานวันที่ระลึกสถาปนากะซวงพานิช

1463 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468
ชาติเดชอุดม, หม่อม
1464

สมุดรูปตัวอย่างเครื่องแต่งตัวลครพูด เรื่อง พระร่วง

สมุดสรรพาวุธวิธี (ตาราอาวุธดินปืน) จัดเป็นบทสอน
นักเรียนทหารบก

http://library.car.chula.ac.th/record=b1227302

1465

สวดมนต์ฉะบับกรมธรรมการ ประมวลพระสูตร ปาฐะ
และคาถาต่างๆ พอควรแก่ความต้องการ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1897889

1466 ขุนธราภาคพาที

สอนอ่านภูมิศาสตร์ เล่ม 2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198277

1467

ขจร สุขพานิช

1468 ขจร สุขพานิช
1469 พระมหาวิชมัย ปุญฺญาราโม
บุญมาก
1470

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274794

เลขหมู่ / Call No
920 ส164
895.912 ม12ส

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272759

70.สอบศักราชปีรัชกาลของสมเด็จพระเอกาทศรถ [เล่ม
1]
71.สอบศักราชปีรัชกาลของสมเด็จพระเอกาทศรถ [เล่ม
2]
สักรวาตามเสด็จ คราว เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช
เสด็จประพาสเมืองนครนายก และเมืองปราจีนบุร.ี ....
สักรวาเล่นที่ท้องพรหมาศ เมื่อในรัชกาลที่ 5 ปีวอก
พ.ศ. 2415

1471 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

สักระวาน่าหนาว

1472

สังข์ทอง : บทละคอนดึกดาบรรพ์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275281

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275281

http://library.car.chula.ac.th/record=b1897840

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292860

623.5 ช24ส
พ.1824
910.7 ธ172ส
959.3 ข12ส ล.1
959. ข12ส ล.2
พ.2081
895.911 ว123ส
895.911 ม113ส

http://library.car.chula.ac.th/record=b1202767

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292866

895.911 ส112ส

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

1473

สังข์ทอง บทละคอนนอก

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292865

895.911 ส112สบ

1474 อัช บุณยานนท์

สังเขปเอกสารประวัตศิ าสตร์ ร.ศ. 112

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275941

959.36 อ112ส 2483 ฉ.5

1475 ปวเรศวริยาลงกรณ์, สมเด็จ
สังขิตโตวาท
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยา,
2352-2435
1476

สารัตถสมุจจัย อรรถกถาภาณวาร แก้ทวัตติงสาการ บทที่
4 และ จตุปัจจเวกขณะ บทที่ 5

1477 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

สาวิตรี

1478 พูนพิศมัย ดิศกุล, ม.จ. หญิง,
2438-2533

สาสนคุณ : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก

1479
1480 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2347-2411

294.304 ป17ส
http://library.car.chula.ac.th/record=b1298656

พ.1652
http://library.car.chula.ac.th/record=b1848564

891.2 ม12ส
http://library.car.chula.ac.th/record=b1333291

สาเนาจดหมายเหตุเรื่องส่งทูตไทยไปกรุงโรม ครั้งที่ 2...
ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สาเนาพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประกาศพระราชทานพรแก่ผู้ที่ได้ฉลองพระ
เดชพระคุณ ในการเฉลิมพระชนม์พรรษาคารบ 60 ปี
เมื่อปีชวด ฉศก จ.ศ. 1226.

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298987

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275872

294.307 พ415ส
959.33 ร22ส
040 จ19ส
http://library.car.chula.ac.th/record=b1297044

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

1481 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
1482 พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

สาเนาพระราชหัตถ์เลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีพระราชทาน กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
กับ โคลงกลอนพระโอวาทและพระพร ซึ่งพระชนกทรง
านวยแก่พระนางเธอลั
ลาวัณ
สอาเนาพระราชหั
ตถเลขากษมี
พระบาทสมเด็
จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชทานพระยาบุรุษรัตน
ราชพัลลภ

1483 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

สาเนาพระราชหัตถ์เลขาส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงเจ้าพระยายมราช
(ปั้น สุขุม). กับ, ประวัตเิ จ้าพระยายมราช

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274514

1484 พิทยลาภพฤฒิธาดา, กรมขุน,
2406-2456

สาเนารายงานพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์
เสด็จประเทศอเมริกา พ.ศ. 2427

http://library.car.chula.ac.th/record=b1937017

สาหรับสอบศักราช ซึ่งมักพบในศิลาจาฤก แลหนังสือ
เก่าๆ ในเมืองไทย

http://library.car.chula.ac.th/record=b1708613

1485

ดาราราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486

1486 วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยา,
1487 2403-2464
พระมหาชิต

สิงคาโลวาทสูตร
สุขุมสุขภาสิต

895.916 จ657ส
http://library.car.chula.ac.th/record=b1904149

พ.0365
http://library.car.chula.ac.th/record=b2044813

895.916 จ4719ส

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299234
http://library.car.chula.ac.th/record=b1299869

สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี สุขุมาลนิพนธ์ : พระนิพนธ์กาพย์กลอนและร้อยแก้วของ
สมเด็จพระปิตจุ ฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
1488 , สมเด็จพระนางเจ้า,
2404-2470

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292894

1489 สุนทรภู,่ 2329-2398

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200571

สุนทรสุภาษิต เรื่องนางภวังค์สอนบุตร

เลขหมู่ / Call No

917.3 พ34ส 2482
529.2 ด217ส
294.3112 ว123ส 2470
294.343 พ1711สข
895.911 ส414ส

398.9 ส45

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

1490 ทองน้อย

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

สุโพธาลังการเผด็จ (4 ผูกจบ) / พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระ
จันทบุรีนฤนาถ ทรงคัดจากฉบับทองน้อย นายวงศ์ ชาญ
บาฬี ทาน

http://library.car.chula.ac.th/record=b1332257

1491 จาณักยพราหมณ์
1492 พุทธโฆษาจารย์, สมเด็จพระ,
วัดเทพศิรินทร์ ตรวจแก้

สุภาษิตของจาณักยพราหมณ์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1848562

1493 พระสาสนโสภณ.

สุภาษิตบรรยาย ภาค 3 (2471)

1494

เลขหมู่ / Call No
808 ส41สผ

สุภาษิตนิทเทศ (2475)

พ.1659
294.343 ส46พ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299895

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัด สุภาษิตบรรยาย ภาค9 (2474)
เทพศิรินทร์ตรวจแก้.

http://library.car.chula.ac.th/record=b1300211

294.35 พ412ส
294.35 พ412ส ภ.9

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298938

1495 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

สุภาษิตพระร่วงคาโคลง

895.911 ม12สภ

1496 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

สุภาษิตพระราชนิพนธ์ ของ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200527

1497 พินิจวรรณการ, พระ

สุภาษิตร้อยบท หรือ วยาการศตกะ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200578

398.9 สภ46 2465

1498

สุภาษิตสามอย่าง

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200582

398.9 ส839

1499

สุวรรณหงส์ยนต์ เล่ม 1-4 (2493)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292962

895.911 ส47

http://library.car.chula.ac.th/record=b1833994

398.9 ม113ส

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
1500 พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

เสด็จประพาสคลองแสนแสบ. (2544)

1501 หอสมุดวชิรญาณ

เสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ฉบับหอสมุดวชิรญาณ เล่ม 2

1502 สุนทรภู,่ 2329-2398

เสภาเรื่องพระราชพงศาวดารของสุนทรภู่

1503

โกมารกุลมนตรี, พระยา

1504 หอสมุดวชิรญาณ

เลขหมู่ / Call No
895.9113 ภ247ค 2544

http://library.car.chula.ac.th/record=b1860534

เสภาเรื่องพระร่วงสวรรคโลก (2492)
เสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ฉบับหอสมุดวชิรญาณ เล่ม 3

1505 พิทยาลงกรณ์, พระราชวรวงศ์ เสภาสภา
เธอ กรมหมื่น, 2419-2488
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
เสภาเรื่องอาบูหะซัน แต่งโดยกระแสรับสั่ง เมื่อในรัชกาลที่
5
1506 พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453
1507 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

เสียสละ : ลครพูด 4 องก์

1508 มหาราชครู, พระ

เสือโคคาฉันท์ (พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี
รับสั่งให้พิมพ์)
เสือโคคาฉันท์ (มหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์
พิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน)

1509

URL

http://library.car.chula.ac.th/record=b1333837

895.911 ข45ส

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292984

895.911 ส798สภ /
พ.1099

http://library.car.chula.ac.th/record=b1333823
http://library.car.chula.ac.th/record=b1333845
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292583

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292279

895.911 ก86ส
895.911 ข46ข
895.911 พ34ส
895.911 จ4719ส / พ.
1660
895.912 ม12สซ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272767

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292669

http://library.car.chula.ac.th/record=b2147167

895.911 ม245ส

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

1510 ฮอดจิส, ฮอร์ช

เสือเถ้า : ลครพูด 4 องค์

1511 ทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค),
เจ้าพระยา, 2356-2413

แสดงกิจจานุกิจ

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272765
http://library.car.chula.ac.th/record=b1296970

เลขหมู่ / Call No
895.912 ม12ส
030 ท36ส

1512

แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1291839

1513 หม่อมเจ้าประวิช

หัวใจเจ้าพระยา เล่ม 1 (2465)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292510

895.911 ป375ห ล.1

1514 หม่อมเจ้าประวิช

หัวใจเจ้าพระยา เล่ม 2 (2463).

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292511

895.911 ป375ห ล.2

1515 หม่อมเจ้าประวิช
1516

หัวใจเจ้าพระยา เล่ม 3 (2464)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292512

895.911 ป375ห ล.3

หัวใจเจ้าพระยาพิเภกษณ์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1297637

133.3 ห117

1517

หนังสือ court ข่าวราชการ เจ้านาย 11 พระองค์ทรง
ช่วยกันแต่ง (เล่ม 1-2)

1518
1519 กรมศึกษาธิการ

1520

หนังสือ คาถาม คาตอบ ศีลสมาธิปัญญา, บทสวด, หัดใจ,
หัดจิตร, หัดคิด, หัดรู้
หนังสือ พระราชพงษาวดาร เล่ม 1-3 เล่ม 1 สาหรับชั้น
5 (ประโยค 2 ชั้น 2) ตัง้ แต่แผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดี
ที่ 1 พระเจ้าอู่ทองจนถึงแผ่นดินสมเด็จพระสรรเพชรที่ 7
พระศรีสุธรรมราชา
เล่ม 2 สาหรับชั้น 6 (ประโยค 2 ชั้น 3) ตัง้ แต่แผ่นดิน
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 พระนารายณ์ จนถึงแผ่นดิน
สมเด็จพระบรมราชาที่ 1...

959.304 ด217ส 2492

959.36 ห15 ล.1-2
http://library.car.chula.ac.th/record=b1275939

http://library.car.chula.ac.th/record=b1679351

294.34 ค356
959.3 พ1711 ล.1

http://library.car.chula.ac.th/record=b1937468

959.303 พ1711 ล.2
http://library.car.chula.ac.th/record=b1937468

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

1521
1522 เกลื้อ คชนันทน์
1523
1524

กองกระจายเสียง

1525

ชื่อเรื่อง / TITLE
เล่ม 3 สาหรับประโยค 3 ทุกชั้น ตัง้ แต่แผ่นดินพรเจ้าตาก
สิน และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์
หนังสือคู่มือเดินทาง
หนังสือแจกรดน้าสงกรานต์ 2467
หนังสือชุดความรู้ทางกระจายเสียงของกรมโฆษณาการ
ภาคที่ 5
หนังสือเทศนาในการพระราชพิธีทวีภิเศก เมื่อ ร.ศ.122.
ร.ศ.131.

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1937468
http://library.car.chula.ac.th/record=b1297039
http://library.car.chula.ac.th/record=b1297481
http://library.car.chula.ac.th/record=b1936246

เลขหมู่ / Call No
959.3 พ1711 ล.3
040 ก57ค
089.9591 ห114
พ.2037
294.304 ห144

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298945

1526 ศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาร
ยางกูร), พระยา, 2365-2434

หนังสือนิตสิ ารสาธก

1527
1528 ก.ศ.ร. กุหลาบ

หนังสือบทโคลงทายเล่ม 1

http://library.car.chula.ac.th/record=b1332073

793.7 ห15ห

หนังสือบัณฑีตยภาสิต และประวัตสิ ังเขป

http://library.car.chula.ac.th/record=b1730015

294.304 ก1บ

1529 มณี เกตุรายนาค

หนังสือแบบเรียนย่อความ (ชั้นมัธยมปีที่ 5) 2478

http://library.car.chula.ac.th/record=b1332268

808 ม143ห

1530

ศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาร
ยางกูร), พระยา, 2365-2434

1531 อยู่ เหล่าวัตร์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225459

หนังสือแบบเรียนหลวง ปกิรณาพจนาดถ์

495.918 ศ173น

495.918 ศ173ป
http://library.car.chula.ac.th/record=b1225461

หนังสือพ้นร้อน หนังสือเย็นใจ หนังสือถอนผิด
หนังสือจิตร์หน่าย หนังสือคายย้อม หนังสือถนอมศุข
หนังสือทุกข์วาย

294.3444 อ312ห
http://library.car.chula.ac.th/record=b1499040

1532 วิวิธวรรณปรีชา, กรมหมื่น

หนังสือเพ็ชร์ในหิน

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298893

294.304 ว37พ

1533 หมอแวนไดกิ์

หนังสือภูมะนิเทศ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198291

912 ว75ห

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

1534

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

http://library.car.chula.ac.th/record=b1998259

951 ร26

1535
1536 โบว์ริ่ง, จอห์น, เซอร์, ค.ศ.
1537

หนังสือรายละเอียดเรื่องรบกันในเมืองกวางตุง้
หนังสือเรื่อง กฎหมายเมืองไทย ล.1-2
หนังสือเรื่อง เซอร์ยอนโบว์ริง เข้ามาเมืองไทย ทาหนังสือ
หนังสือเรื่อง พระราชพงษาวดารกรุงเก่า

http://library.car.chula.ac.th/record=b1305323

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275643

349.593 ก13ก 2439
959.3 พ872ห
959.3 พ375ห

1538

หนังสือเรื่องพระราชพงษาวดารมอญ, พม่า

http://library.car.chula.ac.th/record=b1998218

959.1 พ.1711

โบราณคดีสโมสร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1935314

1539

หนังสือเรื่องเซอรเชมสบรุก : ทูตอังกฤษเข้ามาขอแก้
หนังสือสัญญา ในรัชกาลที่ 3 เมื่อปีจอโทศก จุลศักราช
1212

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275899

1540 ศรีเสาวภางค์, พระองค์เจ้า

หนังสือว่าด้วยอานาจผีแลผีหลอก

http://library.car.chula.ac.th/record=b1297632

133.1 ศ173ห

1541

หนังสือสวดมนต์แปล ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1300039

294.344 ห15

1542
1543

หนังสือสวดมนต์ รวมพระสูตรแลพระปริตต่าง ๆ
หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก เรื่อง อริยทรัพย์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1300039

294.3438 ห144
294.307 พ35อ

1544

หนังสือสัญญาว่าด้วยกฎแลธรรมเนียมการสงครามทางบก
ร.ศ. 118
พ.ป.น

พ.1331

http://library.car.chula.ac.th/record=b1732144
http://library.car.chula.ac.th/record=b1304634

1545

หนังสือสัญญาสันติภาพ เป็นเรื่องหมดศึกเลิกการมหา
สงครามระหว่างประเทศสัมพันธมิตรประเทศเยอรมันนี
และประเทศออสเตรีย-ฮังการี

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275049

1546

หนังสือสาวกนิพพาน เล่ม 2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1848833

341.3 ห15
940.3 พ1ห

พ.1314

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

1547 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

หนังสือหลักราชการ

171 ม113ห

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
1548 พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

หนังสือหลักราชการ

1549 พระคลัง (หน), เจ้าพระยา

หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ ราชาธิราช สึกพระเจ้าฝรั่งมังค้อง

1550 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

หนังสืออ่านกวีนิพนธ์เรื่อง พระร่วง สาหรับชั้นมัธยม ปีที่
4

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272769

1551 ชัย เรืองศิลป์, 2447-2518

หนังสืออ่านธรรมจริยา เล่ม 3 สาหรับชั้นมัธยมต้น

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298068

170 ช116ห

1552 ชัย เรืองศิลป์, 2447-2518

หนังสืออ่านปลุกใจนักเรียน..ความรู้เรื่องเมืองไทย (2479)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1198628

915.93 ช116ห

1553 กรมวิชาการ

หน้าที่พลเมือง สาหรับชั้นมัธยมปีที่ 1

http://library.car.chula.ac.th/record=b1304742

342.593 ศ311ห

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
1554 พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

หนามยอกเอาหนามบ่ง เรื่องลครชวนหัวสลับลา
(บทแก้ไขใหม่ )

1555 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

หมอจาเป็น : ละคอนพูด 3 องค์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298134

171 ม113ห 2491
http://library.car.chula.ac.th/record=b1657651

http://library.car.chula.ac.th/record=b1333408

895 พ1711ร 2487
895.911 ม12หฝ

895.912 ม12หฌ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272779

895.912 ม12หส
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272780

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

1556
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
1557 พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

ชื่อเรื่อง / TITLE
หมายกาหนดการถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 6 พระมงกุฎเกล้า
หมายน้าบ่อหน้า : ลครพูดใหม่ 4 องก์

หลักวิชชาว่าความ

1559 บรรณสารประสิทธิ์, หลวง
(สิทธิ โรจนวิภาค)

หลักและวิธีการสืบสวนไต่สวนคดีอาชญา

1560 เนตร์ เขมะโยธิน, พ.ท.
1561 เมธาธิบดี, พระยา, ผู้แปล

หลักยุทธวิธีเยอรมัน (2484)

1562 เกียรติประวัต,ิ ม.จ

หลักสิทธิป้องกัน ว่าด้วยอานาจของบุคคลที่จะป้องกัน
ชีวิต, ทรัพย์สมบัต,ิ เกียรติยศ, ชื่อเสียง

กระทรวงศึกษาธิการ

1564 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

http://library.car.chula.ac.th/record=b1200144

เลขหมู่ / Call No
394 ห152ห
895.912 ม12หช

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272782

1558 นิตศิ าสตร์ไพศาลย์ (วัน จามร
มาน), พระยา

1563

URL

347.072 น592ห
http://library.car.chula.ac.th/record=b1305197

347.91 บ17ห
http://library.car.chula.ac.th/record=b1305287

หลักสาคัญแห่งพุทธสาสนา : โปฏฐปาท สุตต : ว่าด้วย
อัตตาที่อังกฤษเรียกว่า โซล

หลักสูตรหลวง กระทรวงธรรมการ หลักสูตรสามัญ
ศึกษา. (2456)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1690774
http://library.car.chula.ac.th/record=b1848560

http://library.car.chula.ac.th/record=b1257859

355.42 น784ห
พ.1648
345.04 ก853ห
373.593 ศ311ห

http://library.car.chula.ac.th/record=b1294578

หัวข้อกฎหมายนานาประเทศ แพนกคดีเมือง

341.6 ม12ห
http://library.car.chula.ac.th/record=b1304652

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

1565 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

หัวใจชายหนุ่ม

1566 ประวิช, ม.จ
1567 ประวิช, ม.จ

หัวใจเจ้าพระยา เล่ม 1 / หม่อมเจ้าประวิช. 2465

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292510

895.911 ป375ห ล.1

หัวใจเจ้าพระยา เล่ม 2 / หม่อมเจ้าประวิช. 2463

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292511

895.911 ป375ห ล.2

1568 ประวิช, ม.จ

หัวใจเจ้าพระยา เล่ม 3 / หม่อมเจ้าประวิช. 2464

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292512

1569

หนังสือชุดประชุมพงศาวดารและเรื่องย่อ ภาค 1-73 .
2501. หนังสือพิเศษ

895.911 ป375ห ล.3
016.9593 ป1711

http://library.car.chula.ac.th/record=b1385697

1570 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2396-2453

หนังสือที่ระลึกถึงรอบ 100 ปี แห่งวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันเสวย
ราชย์พ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1296091

1571

หนังสือรายละเอียดเรื่องรบกันในเมืองกวางตุง้

http://library.car.chula.ac.th/record=b1998259

1572

ขุนไผทไทยพิทักษ์
(เกลื่อน ชัยนาม)

895.912 ม12หษ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272674

หนังสือเรื่องนี้ให้ชื่อว่าสารวจคากล้า

92 จล196

http://library.car.chula.ac.th/record=b1976809

951 ร26
พ.0069

1573

หนังสือเรื่องวิธีทาศพ. (2476).

http://library.car.chula.ac.th/record=b2115636

390.0953 จ176ห

1574

หนังสือสัญญากรุงสยามกับเมืองต่างประเทศ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1304590

341.0264593 ห144

กองการศึกษาผู้ใหญ่

หนังสือหัดอ่านของผู้ใหญ่ชุดที่ 1 เล่ม 1

1576 กองการศึกษาผู้ใหญ่

หนังสือหัดอ่านของผู้ใหญ่ชุดที่ 1 เล่ม 2

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225492

1577 กรมศึกษาธิการ

หลักสูตร์สามัญศึกษา ร.ศ. 130

http://library.car.chula.ac.th/record=b1294577

1575

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225492

495.918 ศ311หน ล.1
495.918 ศ311หน ล.2
373.593 ศ311ห

ที่
1578

ผู้แต่ง/ Authors
ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486

ชื่อเรื่อง / TITLE
ห้องดารง

1579 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

หาเมียให้ผัว : ลครพูดขบขันสามองก์

1580

เห่เรือ

1581

พรมประศาสน์, ขุน

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1976750

เลขหมู่ / Call No
พ.0253
895.912 ม12หบ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272785

เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินสยาม คา
กลอนภาษาไทยภาคอิสาน

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292584

895.911 พ34ห
959.37 พ17ห

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275946

1582 สาครคชเขตต์, หลวง

เหตุสงครามระหว่างไทยกับฝรั่งเศส และ จดหมายเหตุ
ฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรี (พ.ศ. 2436-2447)

1583

แหล่เครื่องเล่นกัณฑ์มหาราช

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299743

294.341 ม19ห

1584 พระครูธรรมรูจี

อตตโจทนาทิกถา. (2473)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298781

294.304 พ1711อ

1585 พระมหาลออ ทินนาโภ

อธิฐานธรรม 4 : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก

http://library.car.chula.ac.th/record=b1679335

294.307 พ1711อ 2478

1586 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486

อธิบายเครื่องบูชา

1587

ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486

1588 กรมศิลปากร

อธิบายเบ็ดเตล็ดในเรื่องพงศาวดารสยาม
อธิบายเพลงโดยสังเขป ประกอบการบรรเลง ดนตรี
สาหรับประชาชน ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดให้มีขึ้น ณ สังคีต
ศาลา ตัง้ แต่ วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 ถึง วัน
เสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 รวม 54 ครั้ง

http://library.car.chula.ac.th/record=b1834664

http://library.car.chula.ac.th/record=b1331625

http://library.car.chula.ac.th/record=b1275623

พ.1335

738.2 ด217อ
959.303 ด217อ
พ.1745

http://library.car.chula.ac.th/record=b1848399

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

1589
ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486
1591 ราชบัณฑิตยสภา
1590

1592 พระสุธรรมธีรคุณ
1593

ชื่อเรื่อง / TITLE
อธิบายราชินิกุลบางช้าง
อธิบายว่าด้วยยศเจ้า
อธิบายว่าด้วยหอพระสมุดวชิรญาณ แล พิพิธภัณฑสถาน
สอนุาหรั
ตตริบพระนคร
ยสูตร แล ธชัคคสูตร

กระทรวงธรรมการ กรมวิชชาธิ อภิธานภาษาพื้นเมืองมณฑลพายัพ
การ

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274916
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274951

เลขหมู่ / Call No
929.2 อ143
พ.0222

http://library.car.chula.ac.th/record=b1297100

069 อ146 2469

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299225

294.3112 พ1711อ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1895547

495.913 อ256

1594

อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพคุณแม่เหนย กูรมะโรหิต

http://library.car.chula.ac.th/record=b1300193

294.3444 อห154

1595 ธรรมศักดิม์ นตรี, เจ้าพระยา

อนุสรณ์ในการฌาปนกิจนางสันทัดอักษรสาร (2502)

http://library.car.chula.ac.th/record=b2047744

081 อ154

1596
1597

1598

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพันตรีควง
อภัยวงศ์. (2511)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาไชยยศสมบัติ
(เสริม กฤษณามระ) ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. ณ เมรุหน้า
พลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 1 สิงหาคม
2521

http://library.car.chula.ac.th/record=b1674439

พ.1987
657 อ234

http://library.car.chula.ac.th/record=b1660341

92 อ25

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี พระยา
อานุภาพไตรภพ (จารัส เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 2504.

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199781

1599

อนุสรณ์บทประพันธ์ / คุณหญิงเขื่อนเพ็ชรเสนา. (2500)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1333849

895.911 ข6115อ

1600 โรงเรียนราชินี

อนุสรณ์สาสน์ 75 ปีราชิน.ี 25--.

http://library.car.chula.ac.th/record=b1293901

371.02 อ234

1601

อนุสรณ์ สันต์ เทวรักษ์. (2521)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199648

92 ส115อ ฉ.1

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

URL

เลขหมู่ / Call No

1602 แจ่ม
1603

อบายมุข

http://library.car.chula.ac.th/record=b1298588

294.304 จ76อ

อบายมุข 6 ประมวลปริศนาภาษิตและพระพุทธคุณ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299897

294.343 อ15

1604 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2347-2411

อุโบสถศีลกถา ล.1-2 (2459)

1605
1606

อภินิหารบรรพบุรุษ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1935801

920 อ163

อยุธยานุสร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1977698

พ.0978

1607 วาคภฏ ; ป.ส.ศาสตรี, แปล

อลังการศาสตร์

http://library.car.chula.ac.th/record=b1332266

808 ว21อ ฉ.4

1608

กวีพจนสุปรีชา, กรมหมื่น,
2414-2470

294.304 จ19อบ
http://library.car.chula.ac.th/record=b2111164

อลินจิตต์ คาฉันท์

895.911ก173อ/พ.1902
http://library.car.chula.ac.th/record=b1333803

1609

อวิปฏิสารสูตร

1610 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

อสุเรนทรจารีต คาพากย์

1611 โรงเรียนมหาดเล็ก

อักขรานุกรมขุนนาง รัตนโกสินทรศก 124

http://library.car.chula.ac.th/record=b1274976

929.7 อ111

1612 นุน-ปุค

อักขรานุกรมเขมร / นุน-ปุค ผู้เรียบเรียง

http://library.car.chula.ac.th/record=b1225540

495.933 น16อ

1613 กรมศิลปากร

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ 3 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี นครปฐม

http://library.car.chula.ac.th/record=b1735229

294.3112 อ17
895.911 ร26อ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292763

915.93 อ113
http://library.car.chula.ac.th/record=b1198870

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

1614
1615 พิทยลาภพฤฒิยากร, กรมหมื่น,
2428-2517
1616 อนุมานราชธน, พระยา,
2431-2512
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
1617 พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468
1618
1619 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

ชื่อเรื่อง / TITLE
อัฐมราชานุสสรณ์ : ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล สยามมิ
นทราธิราช
อัตตชีวประวัติ...กรมหมื่นพิทยาลงกรณ 2491
อัตชีวประวัตพิ ระยาอนุมานราชธน

URL

เลขหมู่ / Call No
92 อ251อ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199788

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199446

http://library.car.chula.ac.th/record=b1199763

A real ghost : บทละครพูดภาษาอังกฤษองค์เดียวของ

92 พ34อ
92 อ154อ
895.912 ม113ผ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1684369

ศรีอยุธยา
อายะติวัฒน์ : หนังสือบารุงปัญญาประชาชน
อาเศียรวาท

http://library.car.chula.ac.th/record=b2148014 [พ1617]
895.911 ม113อ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1292635

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
1620 พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

อานาจคือธรรม

1621 พระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ
ณาณวร), สมเด็จ

อิทธิบาทกถาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ
ญาณวร)

895.916 ม12อ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1274533

1622 ศรีสุนทรโวหาร (ผัน สาลักษณ์), อิลราชคาฉันท์
พระยา, 2424-2466

http://library.car.chula.ac.th/record=b2057352

http://library.car.chula.ac.th/record=b1292843

พ.0273
895.911 ศ173อล

ที่
1623

ผู้แต่ง/ Authors

ชื่อเรื่อง / TITLE

พระนครสวรรค์วรพินิต, สมเด็จ อิเหนา (แปลจากต้นฉบับภาษามะลายู)
เจ้าฟ้ากรม

1624 เลิศหล้านภาลัย,
พระบาทสมเด็จพระ

อิเหนา, บทลคร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ

1625 เลิศหล้านภาลัย,
พระบาทสมเด็จพระ

อิเหนา, เล่ม 21-37

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
1626 พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

อุตตรกุรุ = Uttarakuru

1627 พระพนมเจติยานุรักษ์
(แก้ว อุทุมมาลา)

อุรังคนิทาน : ตานานพระธาตุพนม พิสดาร

1628 ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ
กรมพระยา, 2405-2486

เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรีของกรมพระยา
ดารงราชานุภาพ เมื่อสิงหาคม รศ. 117. (2511)

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1272840

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272519

http://library.car.chula.ac.th/record=b1272521

เลขหมู่ / Call No
895.911อ31อ/พ.0730
895.911 อ31อจ
895.911 อ31อช
321.07 ม12อ

http://library.car.chula.ac.th/record=b1676283

พ.2113
http://library.car.chula.ac.th/record=b1834668

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เอกสารประกอบนิทรรศการทางประวัตศิ าสตร์ ภาควิชา
เจ้าพระยา. คณะมนุษยศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์
1629 และสังคมศาสตร์
1630 ยมราช (ปั้น สุขุม), เจ้าพระยา เอกสารราชการมณฑลนครศรีธรรมราชในสมัยที่
เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นข้าหลวงเทศาภิบาล ร.
ศ. 115-125 (พ.ศ. 2439-2449)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1768872

พ. 1948
959.3 ส234อ

http://library.car.chula.ac.th/record=b2030854

http://library.car.chula.ac.th/record=b1659672

959.3035 อ 884

ที่

ผู้แต่ง/ Authors

1631

ชื่อเรื่อง / TITLE
เอกสารเรื่องการจัดการศึกษาในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้า An Acount of the Most Lamentable พระประวัติ
และพระอาการประชวรสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี
1632 บรมวงศ์เธอ กรมพระ,
2404-2474
1633 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ,
2423-2468

โอวาท ให้ไว้แก่ผู้บังคับบัญชาทหารเรือ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยการใช้ธรรมนิยม
กฎหมายนานาประเทศในเวลาสงคราม

URL
http://library.car.chula.ac.th/record=b1293860

เลขหมู่ / Call No
370.9593 อ51 ฉ.2
92 ป1711ร

http://library.car.chula.ac.th/record=b1015267

341.36 ม12อ
http://library.car.chula.ac.th/record=b1304638

