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Introduction 

 

 
     One of CSEAS Special Collections is Charas Collection which comprises  4,000 

cremation books  or “Nangsu Ngan Sop”.   The cremation books are  interesting 

because of  their identity, rarity and value  (Amporn Tikhara  quoted in Nawarat 

Panyangam , 2006).  CSEAS Library has already published 3 bibliographies titled  

“Articles of Thai Cremation Books in The Center for Southeast Asian Studies Library,  

Kyoto University” -  one in 2006 by Nawarat Panyangam,  one in 2007 by Surithong 

Srisa-ard,  and one in 2011 by Jiraphan Intarasiripong.    This book  is the 4
th
 one of  

articles of Thai cremation books and is the 9
th

 copy in CSEAS Bibliographical Series. 

 

     This bibliography covers 748 articles  from  191 titles (221 volumes /or copies) of 

Charas Collection.   The Romanization (of the book titles and the deceased)  and the 

entry of Thai names are referred to the ALA-LC Romanization Tables : Transliteration 

schemes for non-Roman scripts, and  Names of Persons: National Usages for Entry in 

Catalogues respectively in Part III Appendix of this book. 

  

      The author of this book is grateful to all previous three authors whose work is 

considered as guidelines  for this copy, especially  to Khun Nawarat Panyangam who 

has provided in the first bibliography of cremation books published by CSEAS Library 

two important documents :  the ALA-LC Romanization Tables : Transliteration 

schemes for non-Roman scripts, and  Names of Persons: National Usages for Entry in 

Catalogues so that the Romanization and entry of Thai names can be standardized in 

the bibliographies of cremation books compiled later.   
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Data Analysis Result 
Thai Cremation Books in Charas Collection 

 

 
Table 1 : Number of titles, volumes or copies and articles 

 
Division Title Volume Article 

0 General Works 4 5 9 

1 Language, Linguistics 8 9 20 

2 Literature 46 54 113 

3 Philosophy, Religion, Fine Arts 38 44 258 

4 History, Geography 41 48 91 

5 Society, Culture, Psychology, Education 18 22 50 

6 Political Science, Administration, Law 16 17 96 

7 Economics 2 2 3 

8 Pure Sciences 16 18 91 

9 Applied Sciences 2 2 17 

Total 191 221 748 

Note :  For some titles, there are more than one copy. 
 
 
Table 2 : The Occupation of Deceased 

 

       Occupation Person 
Royal Family 43 
Business 17 
Education 4 
Farmer 2 
Government official 80 
Mechanic 1 
Military affairs 8 
Monk  10 
Police 1 
Politician 5 
Writer 1 
Not available 54 

Total 226 

Note :  For some Thai cremation books, there are more than one deceased – this is 

because more than one dead persons in the family have been cremated together in the 

same ceremony .  The other reason is that several cremation books which publish the 

same subject have been compiled into one volume. 

iv 



 

 

Table 3 : The types of articles in Thai cremation books  

 

Division Type Article 

0 Chess, games 1 

 General works 2 

 Seal, signet 6 

 Sports 2 

1 Alphabet 1 

 Dictionaries 1 

 Speeches 14 

 Writing 1 

2 Biographies, autobiographies 19 

 Comedy 1 

 Drama, Ramakian, masked dance drama 16 

 Fiction 4 

 Letters 1 

 Literature 10 

 Myths 22 

 Poetry 21 

 Proverbs 4 

 Travelogues 17 

3 Amulet 13 

 Buddha images 4 

 Buddhism 27 

 General works 3 

 Meditation 5 

 Nirvana 1 

 Monasteries 2 

 Precept 1 

 Religion 109 

 Sermon 40 

 Classical dance 1 

 Fine arts, Royal Barge 2 

 Traditional music, Mahori 1 

4 Archaeology 4 

 Astrology 12 

 Calendar 1 

 General works 1 

 Geography 3 

 
 

v 



Table 3 (continued) 
 

Division Type Article 

4 History 84 

5 Cookery book 4 

 Culture, custom 42 

 Education 2 

 Kinship 9 

 Psychology, dream 4 

 Royal Family 4 

6 Diplomacy 2 

 Law, constitutional law 100 

7 Credit 1 

 Economics 2 

 Money 2 

8 Botany 8 

 General works 7 

 Herbal medicine 10 

 Horticulture 6 

 Massage 1 

 Medicine 26 

 Nutrition 22 

 Rusi Dutton 2 

 Siamese Cat 3 

 Zoology 11 

9 Agriculture 3 

 Flood 2 

 Forestry 10 

 General works 7 

 Tinned food 1 

 Total 748 
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User’s Guide 
 
 

The bibliographic records are arranged according to CSEAS Classification 

Scheme Main Subject A from Division 0-9. 

 

Each record of the cremation books consists of the following four main parts. 

 

1) call number (which contains  5 items  - location, subject A division, 

accession number, registration number and running number) 

2) bibliography (which includes author, title, imprint and publication date) 

and note (useful description about the book) 

3) details of the deceased (name in Thai and in  romanization with year of 

living in B.E. and A.D., position, occupation, picture and biography) 

4) details  of articles in the book (article number, author of article, title, key 

word or type of article) 
 

Sample of a record and explanatory notes 
❶ 

 

Ch c IV Th 1 041 03067094 3566 
 
❷ 

Bib :  เซเดส์,  ยอช. 
               ตาํนานอกัษรไทย.  พระนคร : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2469 (1926). 
Note :  พระเจา้บรมวงศเธอ  พระองคเ์จา้ประดิษฐาสารี โปรดใหพ้ิมพใ์นงารพระราชทานเพลิงศพ  
 พระเจา้บรมวงศเธอ พระองคเ์จา้นารีรัตนา ท จ ว 
❸ 
Deceased (Thai) : นารีรัตนา,  พระเจา้บรมวงศเธอ  พระองคเ์จา้, 2404-2468 

Position :  N/A 

Title : Tamnan aksonthai 

Deceased : Narirattana,  Phrachao Borommawongthoe Phra ong Chao,  

         1861- 1925 

Occupation : Royal  Family  
Picture : yes 

Biography : N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

❹   

Article 1 เซเดส์, ยอช ตาํนานอกัษรไทย alphabet 
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Explanatory Notes 

 

 
 

❶  Call Number (call 1-5) 

 
Call 1                 Call 2     Call 3         Call 4             Call 5 

Ch c IV Th 1 041 03067094 3566 

 
1.1 Call  1 : Name of the collection → [Ch  c IV Th] 

 

Ch = Charas Collection 

C   = Cremation book 

IV  = Classification by Southeast Asian vernacular language 

Th = Thai 

 

1.2 Call 2 : Main Subject A Classification Scheme for CSEAS Library →[0-9] 

    

 0 = General works 

 1 = Language, Linguistics 

 2 = Literature 

 3 = Philosopy, Religion, Fine Arts 

 4 = History, Geography 

 5= Society, Culture, Psychology, Education 

 6= Political Science, Administration, Law 

 7 = Economics 

 8 = Pure Science 

 9 = Applied Science 

 

1.3 Call 3 : Accession Number (If there are more than one copy of the same 

title,  the accession number of duplicate copies will be identified by …a, ..b,  

…c, …d  respectively 

  →[041], [041a], [041b], [041c]… 

 

      Example of call numbers of the duplicate copies of the same title 

 

                         Call 1          Call 2       Call 3             Call 4        Call 5 

Ch c Iv Th 5 234 03046337 2799-1 

Ch c Iv Th 5 234a 03046336 2799-2 

   

1.4 Call 4 : Kyoto University Library Registration Number →[03067094] 

1.5 Call 5 : Running Number : original running number of cremation books in 

Charas Collection → [3566] 

viii 



Note:  This call number is very useful to find book on the shelves because 

CSEAS Library arranges the cremation books in Charas Collection by 

running numbers. 

 

❷  Bibliography (composes of  Author.  Title.  Place : Publisher, Publication date. and  

Note). 

              

          Bib :  เซเดส์,  ยอช. 
                    ตาํนานอกัษรไทย.  พระนคร : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2469 (1926). 
          Note :  พระเจา้บรมวงศเธอ  พระองคเ์จา้ประดิษฐาสารี โปรดใหพ้ิมพใ์นงารพระราชทานเพลิงศพ 
           พระเจา้บรมวงศเธอ  พระองคเ์จา้นารีรัตนา ท จ ว 
         2.1  Author =   เซเดส์,  ยอช. 
            2.2  Title  =    ตาํนานอกัษรไทย. 
                    Romanized Title = Tamnan akson thai 

         2.3   Place = พระนคร 
           2.4  Publisher = โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร 
           2.5  Publication date = 2469 (1926). 

        2.6  Note = พระเจา้บรมวงศเธอ  พระองคเ์จา้ประดิษฐาสารี โปรดใหพ้ิมพใ์นงารพระราชทานเพลิง
     ศพ พระเจา้บรมวงศเธอ พระองคเ์จา้นารีรัตนา ท จ ว 
 

❸  Details of deceased:  
       

       3.1  Deceased (Thai) : นารีรัตนา,  พระเจา้บรมวงศเธอ  พระองคเ์จา้, 2404-2468 

       3.2  Position :  N/A 

       3.3  Title :  Tamnan akson thai 

       3.4  Deceased :  Narirattana,  Phrachao Borommawongthoe Phra ong Chao,  

                                1861-1925 

       3.5  Occupation :  Royal  Family 

       3.6  Picture :  yes 

       3.7  Biography :  N/A 
 

❹  Details of Articles in Thai Cremation Books 
    
           

Article 1 เซเดส์, ยอช ตาํนานอกัษรไทย alphabet 

  
      4.1  Number of Articles                                                                                                                                                                                                           

                  Article 1 

 

     

 

ix 



   4.2  Article author 

                    เซเดส์, ยอช 
   4.3  Article Title 

                  ตาํนานอกัษรไทย 
  4.4  Article keyword 

               alphabet 

 
Special note: 

 

Some cremation  books are compiled volume of several cremation books of several 

deceased which are not related except the subject published for distribution. 

 

For some cremation books, there are more than one deceased. 

 

This bibliography also provide Deceased Index, Title Index, Author (Book) Index and 

Author (Article) Index for easy access and reference. 

 

Please also note the following 

1. that the spelling of the entries recorded in this bibliography will be as it is.  In  

old cremation books,   the spelling will be different from the modern one, for 

example  current  spelling  for words like “เป็น”   “และ”  “งาน”, in  most old books, 

they have been written as  “ เปน”      “ แล”         “งาร”.   Readers may notice this old 

spelling in the note entry, for instance “พระเจา้บรมวงศเธอ  พระองคเ์จา้ประดิษฐาสารี 
โปรดใหพ้ิมพใ์นงารพระราชทานเพลิงศพ….”.  In the following note entry,  there are 

many old words -  “เจา้ภาพพมิพ์แจกไนงานพระราชทานเพลงิพระสพ พระวรวงสเทอ  กรมหมืน่

เทวะวงสวโรทยั  นะพระเมร ุ วดัเทพสรินิทราวาส  วนัที ่7 เมสายน   2486.   At present, the 

spelling will be like this - “ใน“    “ศพ”       “ณ“     “เมษายน”.   

2. that  the words, phrases or date in square bracket are additional information 

which is input for more details.   That information may not be found on the title 

page, but it is mentioned somewhere in the book or can be searched from other 

sources, it will be recorded in square bracket.  The living period of some 

important persons for example  members  of  the Royal Family can be found 

from other sources.   
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Classification Scheme for the CSEAS Library 
 

Main Subject A 

 

 

 
Division 0 General Works 

 

Division 1 Language, Linguistics 

 

Division 2 Literature 

 

Division 3 Philosophy, Religion, Fine Arts 

 

Division 4 History, Geography 

 

Division 5 Society, Culture, Psychology, Education 

 

Division 6 Political Sciences, Administration, Law 

 

Division 7 Economics 

 

Division 8 Pure Sciences 

 

Division 9 Applied Sciences 
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CLASSIFICATION SCHEME FOR CSEAS LIBRARY 

(under revision, May 1990) 
 

 

 
A Main division 

 I General works 

 II Classification by Southeast Asian country 

 II Subject classification (including works on Japan, Europe, USA) 

 

 

B Intermediate division  

I IS Statistics 

 IY Yearbook 

 IB Bibliography 

 ID Directory 

 IA Atlas 

 IE Encyclopedia, Handbook, Subject dictionary 

  

II As Asia, Sea in general (including overseas Chinese) 

II Bu Myanmar 

II Ch China (including Hong Kong) 

II Ic Vietnam, Laos, Cambodia 

II Id India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka 

II In Indonesia 

II Kr Korea 

II Ms Malaysia, Singapore, Brunei 

II Pc Pacific Islands (including Australia) 

II Ph The Philippines 

II Th Thailand 

II Tw Taiwan 

II Af Africa 

II Am Latin America 

II Ne Near East, Middle East 

 
 

#  Works covering 2 or more Southeast Asian countries should be under II  

As. 

 III III  100 Languages, Linguistics 

  III 200 Literature 

  III 300 Philosophy, Religion, Fine arts 

  III 400 History, Geography 

  III 500 Society, Culture, Psychology, Eduacation 

  III 600 Political science, Administration, Law 

  III 700 Economics 

xii 



  III 800 Pure science 

  III 900 Applied science 

 

 IV IV Bu Burmese 

  IV Th Thai 

  IV La Lao 

  IV Kh Khmer 

  IV Vn Vietnamese 

  IV Ma Malay 

  IV In Bahasa Indonesia 

  IV Ta Tagalog 

  IV Bu-S Shan 

  IV Bu-K Karen 

  IV Kh-M Mon 

  IV In-J Javanese 

 

#  Main languages 

#  Dialects and other variations should be designated by the initial of that  

    dialect 

#  Other Southeast Asian languages such as Chinese, Arabic, Bengali,  

    Assamese, Tamil, Sinhalese, Sanskrit and Pali should be classified under II  

    and IV. 

 
 
C Specific division 

 

 I Geographical Areas I (includes Geographical Areas II in addition to the  

           areas listed below) 

  

  Wo World 

  Eu Europe 

  Jap Japan 

 

  International organizations 

   

   OECD 

   ILO 

   FAO, etc. 

 

      Geographical Areas II (areas under II) 

 

      Main subjects A (for details see III) 

 

 General works 

 Language, Linguistics 

 Literature 

xiii 



 Philosophy, Religion, Fine arts 

 History, Geography 

 Society, Culture, Psychology, Education 

 Political science, Administration, Law 

 Economics 

 Pure sciences 

 Applied sciences     

 

 II Main subjects A (listed above) 

 

 III  1. Language, Linguistics 

 

 100 General works 

 110 Dictionaries (including Japanese language dictionaries) 

 111 Dictionaries of continental Southeast Asia 

 112 Dictionaries of insular Southeast Asia 

 113 Dictionaries of non-Western languages (non-Southeast Asia) 

 114 Dictionaries of Western languages (non-Southeast Asia) 

 120 Practical language works (textbooks, readers, etc.) 

 121 Practical language works of continental Southeast Asia 

 122  Practical language works of insular Southeast Asia 

 123 Practical language works of non-Western languages (non-  

                             Southeast Asia) 

 124 Practical language works of Western languages (non-Southeast                        

                             Asia) 

 130 Linguistics 

 131 Linguistics of continental Southeast Asian languages 

 132 Linguistics of insular Southeast Asian languages 

 133 Linguistics of non-Western languages (non-Southeast Asia) 

 134 Linguistics of Western languages (non-Southeast Asia) 

    

2.   Literature 

 

200 General works 

210 Diaries, Travelogues 

220 Documentary literature 

230 Biographies 

240 Folklore, Legends, Myths, Proverbs 

250 Fiction 

260 Poetry 

 

3.   Philosophy 

 

300 General works 

310 Philosophy, Thought 

320 Religion 

xiv 



330 Islam 

340 Buddhism, Hinduism 

350 

360 Fine arts 

 

4.   History, Geography 

 

400 General works 

410 Prehistory, Archaeology 

420 History – General 

430 Historiography 

440 Geography 

450 Local geography 

460 Others, Calendar, Astrology, Ancient history of science 

470 

    

5. Society, Culture, Psychology, Education 

  

500 General works 

510 Population, Race, Ethnicity 

520 Communities 

521 Rural 

522 Urban 

523 Ethnography 

524 

525 

530 Family, Kinship 

540 Social order 

541 Laws and morals, Social control 

542 Social system, Bureaucracy 

543 Class, Social stratification 

550 Occupations, Industry 

560 Belief system, Ideology, value system, Symbolism 

570 Cultural psychology 

571 Culture and personality 

572 Social psychology 

580 Psychology, Psychoanalysis 

590 Education, Character building 

 

6. Government, Administration, Law 

 

600 General works 

610 Government 

611 Political science, Political thought 

612 Political history, Political conditions 

613 State, Form of government   

xv 



614 Assembly, Legislation 

615 Politics, Political parties, Political organizations 

616 Political movement, Ethnic problems 

617 Administration 

618 Local self-government 

619 Diplomacy, International relations 

620 Law 

630 Defense, Military affairs 

640 Others 

 

7. Economics 

 

700 General works on economics 

701 General theory 

702 Social accounting theory 

710 Economic theory 

711 Mathematical economics 

712 Econometrics 

720 Economic policy (stabilization) 

721 Public finance 

722 Finance, Money, Credit, Banking 

723 Prices, Wages, Employment, Labor 

724 Economic fluctuation (theory) 

725 Welfare economics, etc. 

730 International economics – Trade, Import, Export 

740 Agriculture economics (general theory) 

741 Agriculture economics 

742 Resources, Land 

750 Local, Regional economy 

760 Economic development (North-South problem) 

761 Economic development (theory) 

762 Economic growth (theory) 

763 Technological progress 

764 Economic planning (theory) 

765 Economic cooperation 

770 Economic conditions (present) 

780 Economic history 

790 Others 

791 Management 

792 Consumer economics 

793 Economic thought 

794 Industrial organizations 

795 Others 

 

8. Pure science 

 

xvi 



800 General works 

810 Mathematics 

820 Physics 

830 Chemistry 

840 Earth science 

850 Botany 

860 Zoology 

870 Physical anthropology 

880 Medical, Pharmacology 

890 Ecology, Climatology 

 

9. Applied science (Technology) 

  

900 General works 

910 Civil engineering, Architecture 

920 Mining (mineral resources) 

930 Agriculture (mainly agricultural technology) 

940 Forestry (including rubber plantation) 

950 Fisheries, Aquaculture 

960 Manufacturing, Oil industry 

970 General technology, Technological history  

980 Applied hydrology, Irrigation, Water resources 

990 Others 

  

 

Main subjects (B used only for statistical materials) 

 

 General works 

 Land, Climate, Natural disasters 

11     Land 

12     Climate 

13      Disasters 

 Population, Health 

21     Population 

22      Health 

 Industry 

31     Agriculture, Forestry, Fisheries 

32      Mining 

33      Manufacturing 

34      Construction 

35      Utilities, Public works 

36      Commerce, Trade 

37      Service industries 

 National Accounts 

 Labor, Wages 

51      Labor 

xvii 



52      Wages 

 Prices, Money and banking, Public finance 

61        Prices 

62        Money and banking 

63        Public finance 

 Trade, International finance, Banking 

 Business management, Housing, Household budget, Social welfare,  

         Economic conditions 

81       Business management 

82       Housing 

83       Household budget 

84       Social welfare 

85       Economic conditions 

9 Government, Administration, Culture, Education, Religion, Others 

91       Government 

92       Administration 

93       Culture 

94       Education 

95       Religion             
 

 

xviii 
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Part I : Main Entry 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Division 0 General Works 
 
 



Articles of Thai Cremation Books in 

The Center for Southeast Asian Studies Library 

Kyoto University  
 

 

 

Division 0 General Works 
 

 

 

 

 

Ch c IV Th  0 128 03046056 2450 

 

Bib :  ทวีวฒัน์ สนิทวงศ ์(แต๋ว). กรุงเทพฯ : สวิชาญการพิมพ,์ [2517 (1974)]. 

Note : พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมหลวงทวีวฒัน์ สนิทวงศ ์

Deceased (Thai) : ทวีวฒัน์ สนิทวงศ,์ ม.ล., 2450-2516 

Position : N/A 

 
Title : Thaweewat Sanitwong (Taew) 

Deceased : Thaweewat Sanitwong, Momluang, 1907-1973 

Occupation : Business 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 เพิก ปัตตพงศ ์(สิงหพลัลภ) อนุสรณ์เทคนิควิธีฝึกหดัการชกมวยสากล sports 

 

 

 

Ch c IV Th  0 129 03040967 3031 

 

Bib : อนนัตนรไชย เทวกุล, หม่อมเจา้ 
           หนงัสือหมากรุกกล. พระนคร : โรงพิมพจ์นัหว่า, 2511 (1968). 

Note : สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหพ้ิมพ ์
              ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจา้อนนัตนรไชย เทวกุล  วนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2511  

Deceased (Thai) : อนนัตนรไชย เทวกุล, ร้อยเอก หม่อมเจา้, 2441-2511 

Position : ร้อยเอกประจาํกรมเสนาธิการทหารบก;  นายทหารนอกราชการสงักดักองทพับก 

 

1 



Title : Nangsu makrukkon  
Deceased : Anantanorachai Thewakun, Roi Ek Mom Chao, 1898-1968 

Occupation : Military affairs 

Picture : yes  

Biography : yes  
 

Article 1 อนนัตนรไชย เทวกุล, หม่อมเจา้ หนงัสือหมากรุกกล chess; games 

 

 

 

Ch c IV Th  0 130 03060255 3249 

 

Bib : นาค เทพหสัดิน ณ อยธุยา, ผูร้วบรวมและเรียบเรียง 

             วิชากระบ่ีกระบอง. [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2513 (1970). 

Note : องคก์ารคา้ของคุรุสภาพิมพเ์ผยแพร่ ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายนาค เทพหสัดิน  
              ณ อยธุยา ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.  

Deceased (Thai) : นาค เทพหสัดิน ณ อยธุยา, 2444-2512 

Position : ปลดักระทรวงศึกษาธิการ,  เลขาธิการคุรุสภา 
 

Title : Wicha krabi krabong 

Deceased : Nak Thephatsadin Na Ayutthaya, 1901-1969 

Occupation : Education 

Picture : yes  

Biography : yes  
 

Article 1 นาค  เทพหสัดิน  ณ อยธุยา, 
ผูร้วบรวมและเรียบเรียง 

วิชากระบี่กระบอง sports 

 

 

 

Ch c IV Th  0 131 03041022 3059-1 

Ch c IV Th  0 131a 03041023 3059-2 

 

Bib : อนุมานราชธน, พระยา, ผูเ้รียบเรียง 
           เร่ืองพระราชลญัจกรและตราประจาํตวัประจาํตาํแหน่ง. พระนคร : โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 
           2493 (1950). 
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Note :  สมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหพ้ิมพพ์ระราชทานในงานพระศพ 
              สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์ณ พระเมรุทอ้งสนามหลวง 
              พุทธศกัราช 2493 

Deceased (Thai) : นริศรานุวดัติวงศ,์ สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยา, [2406-2490] 

Position : [พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั] 
 

Title : Ruang phraratchalanchakon lae tra prachamtua prachamtamnaeng   
Deceased : Naritsaranuwattiwong, Somdet Phrachao Borommawongthoe 

                   Chaofa Krom Phraya, [1863-1947] 

Occupation : Royal Family 

Picture : yes  

Biography : N/A  
 

Article 1  เร่ืองพระราชลญัจกรและตราประจาํตวัประจาํตาํแหน่ง – 
ความเบ้ืองตน้ 

seal; 

signet 

Article 2  ภาค 1 พระราชลญัจกรลางองค ์-- พระราชลญัจกรที่เป็นของ
เก่า -- พระราชลญัจกรท่ีโปรดใหส้ร้างข้ึนใหม่ 

seal; 

signet 

Article 3 

 

ภาค 2 ตราประจาํตวัประจาํตาํแหน่ง   ตราเคร่ืองหมายประจาํ
กระทรวง -- ตรากระทรวงมหาดไทย  
-- ตรากระทรวงกลาโหม -- ตรากระทรวงการคลงั  
-- ตราปักษาวายภุกัษ ์-- ตรากระทรวงการต่างประเทศ  
-- ตรากระทรวงเกษตราธิการ -- ตรกระทรวงศึกษาธิการ  
-- ตรากระทรวงคมนาคม -- ตรากระทรวงพาณิชย ์ 
-- ตรากระทรวงยตุติธรรม – ตรากระทรวงอุตสาหกรรม 
-- ตรากระทรวงสาธารณสุข 

seal; 

signet 
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Division 1 Language, Linguistics 

 

- General works 
 

- Dictionaries 

 

- Practical language works 

 

- Linguistics 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Division 1 Language, Linguistics 
 
 

 

 

 

Ch c IV Th 1 035 03046180 2611 

 

Bib : สฤษด์ิ ธนะรัชต ์ 
            ประมวลสุนทรพจน์ของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์พ.ศ. 2505-2506. พระนคร : โรงพิมพส์าํนกั 
            ทาํเนียบนายกรัฐมนตรี, 2507(1964). 

Note : คณะรัฐมนตรีพิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ ฯพณฯ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์               

Deceased (Thai) : สฤษด์ิ ธนะรัชต,์ จอมพล, 2451-2506 

Position : นายกรัฐมนตรี 

 
Title : Pramuan sunthonraphot khong Chomphon Sarit Thanarat pho so 2505-2506 

Deceased : Sarit Thanarat, Chomphon, 1908-1963 

Occupation : Politician 

Picture : N/A  
Biography : N/A  
 

Article 1 สฤษด์ิ ธนะรัชต,์ จอมพล ประมวลสุนทรพจน์ของจอมพลสฤษด์ิ 
ธนะรัชต ์พ. ศ. 2505-2506 

speeches 

 

 

 

Ch c IV Th  1 036 03046348 2810 

 

Bib :  รวบรวมงานของพนัตาํรวจเอก ขุนนครรัฐเขตต์. [กรุงเทพฯ] : ประชาช่าง, 2517 (1974). 

Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พนัตาํรวจเอก ขุนนครรัฐเขตต ์(สุนทร ตามไท)               

Deceased (Thai) : นครรัฐเขตต ์(สุนทร ตามไท), พนัตาํรวจเอก ขุน, 2444-2517 

Position : รองปลดักระทรวงมหาดไทย 

 
Title : Ruapruam ngan khong Phan Tamruat Ek Khun Nakonratthakhet 

Deceased : Nakhonratthakhet (Sunthon Tamthai), Phan Tamruat Ek Khun,  

                   1901-1974 
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Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 

นครรัฐเขตต ์(สุนทร ตาม
ไท),  พนัตาํรวจเอก ขนุ 

คาํกล่าวของขา้หลวงประจาํจงัหวดั
นครสวรรคใ์นการประกอบพิธีเปิดงาน
การแสดงศิลปหตัถกรรมนกัเรียน จงัหวดั
นครสวรรค ์พ. ศ. 2494 

speeches 

Article 2 

นครรัฐเขตต ์(สุนทร ตาม
ไท),  พนัตาํรวจเอก ขนุ 

โอวาทและคาํบรรยายของ พ. ต. อ. ขนุ
นครรัฐเขตต ์รองอธิบดีฝ่ายสอบสวน 
เน่ืองในการประชุมอบรมขา้ราชการพล
เรือนชั้นตรีเลื่อนเป็นขา้ราชการชั้นโท รุ่น
ที่ 16  ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เม่ือ
วนัที่ 3 เมษายน 2500 

speeches 

Article 3 

นครรัฐเขตต ์(สุนทร ตาม
ไท),  พนัตาํรวจเอก ขนุ 

แนวการบรรยายเร่ือง "เกี่ยวกบัส่ิง
บกพร่องและขอ้ควรแกไ้ขในการป้องกนั
และปราบปราม ในการประชุมผูบ้งัคบัการ
ภาค และผูก้าํกบัการประจาํจงัหวดัทุก
จงัหวดั ทัว่ราชอาณาจกัร" ณ หอ้งประชุม
กรมตาํรวจ วนัที่ 23 กรกฎาคม 2500   โดย 
พ.ต.อ. ขนุนครรัฐเขตต ์รองอธิบดีกรม
มหาดไทยฝ่ายปราบปราม   

speeches 

Article 4 นครรัฐเขตต ์(สุนทร ตาม
ไท),  พนัตาํรวจเอก ขนุ 

เร่ืองของเจา้เมือง โดย พ.ต.อ. ขนุนครรัฐ
เขตต ์รองอธิบดีกรมมหาดไทย  

speeches 

Article 5 นครรัฐเขตต ์(สุนทร ตาม
ไท),  พนัตาํรวจเอก ขนุ 

กา้วใหม่ของการราชทณัฑ์ speeches 

Article 6 นครรัฐเขตต ์(สุนทร ตาม
ไท),  พนัตาํรวจเอก ขนุ 

สรุปการบรรยายเร่ือง การร่วมมือรักษา
ความสงบในทอ้งท่ี ของ พ.ต.อ. ขนุนคร
รัฐเขตต ์รองปลดักระทรวงมหาดไทย  

speeches 

Article 7 นครรัฐเขตต ์(สุนทร ตาม
ไท),  พนัตาํรวจเอก ขนุ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม โดย พ.ต.อ. ขนุ
นครรัฐเขตต ์รองปลดักระทรวงมหาดไทย  

speeches 

 

 

 

Ch c IV Th  1 037 03046356 2820 

 

Bib :  บรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพ นางจือ สุมนสุขภาร (จือ ลิมปิชาติ). [ม.ป.ท.] : กองการ 
            พิมพส์าํนกังานฉลากกินแบ่งรัฐบาล, 2515 (1972). 
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Note : ณ วดัธาตุทอง วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2515               

Deceased (Thai) : จือ สุมนสุขภาร (จือ ลิมปิชาติ), 2424-2515 

Position : เจา้ของธุรกิจหลายอยา่ง 
 
Title : Bannakan nai ngan phraratchathan phloeng sop Nang Chu Sumonsukphan  

            (Chu Limpichat) 

Deceased : Chu Sumonsukphan (Chu Limpichat), 1881-1972 

Occupation : Businessman 

Picture : yes  
Biography : yes  

 

Article 1 

พระบาทสมเดจ็พระ
รามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราวุธ  พระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั 

พระบรมราชาธิบายในการประพนัธ์ / 
พระบาทสมเดจ็พระรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ทรง
พระราชนิพนธ์ [-- ลกัษณะแต่งโคลง -- 
แบบโคลงต่างๆ (โคลงสุภาพ, โคลงทณัฑี, 
โคลงกลบท, โคลงกระทู,้ โคลงดั้น, โคลง
โบราณ, โคลงเยีย่งโบราณ)] 

writing of 

poetry 

Article 2 

พระปัญญานนัทมุนี 
ชาวพุทธควรจะเช่ืออยา่งไร / พระปัญญา
นนัทมุนี แสดง ณ โรงพยาบาลสงฆ ์ใน
กรุงเทพฯ  วนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2502 

religion 

Article 3  นครศรีธรรมราช general works 

Article 4  สุวรรณหงส์ยนตร์ myths 

Article 5 

สุระวุฒิประวติั เทวกุล,  พนั
ตาํรวจเอก หม่อมเจา้ 

การปฏิวติัในรัสเซียเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี
หน่ึง [-- ตอนที่ 1 นายเคเรนสกี้กบัพวกยดึ
อาํนาจจากพระเจา้ซาร์ -- ตอนที่ 2 นายเลน
นินทาํการปฏิวติัรัฐประหาร -- ตอนที่ 3 
การเดินทางกลบับา้นเกิดเมืองนอน] 

biographies 

Article 6 เสนอ อินทรสุขศรี ขอ้ปฏิบติัของผูสู้งอายุ medicine 

 

 

 

Ch c IV Th  1 038 03046498 3005-1 

Ch c IV Th  1 038a 03046499 3005-2 

 

Bib :  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
            ประมวลพระราชดาํรัส และพระบรมราโชวาท ท่ีพระราชทานในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่  
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           พุทธศกัราช  2498-2508. กรุงเทพฯ : โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2516 (1973). 

Note : ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหพ้ิมพพ์ระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจาํนงราชกิจ 
              (จรัญ  บุณยรัตพนัธุ)์  ม.ป.ช.,  ม.ว.ม., ท.จ.ว.            

Deceased (Thai) : จาํนงราชกิจ (จรัญ บุณยรัตพนัธุ)์, N/A 

Position : รองราชเลขาธิการ, ท่ีปรึกษาสาํนกัราชเลขาธิการ 
 
Title : Pramuan phraratchadamrat lae phraboromrachowat thi phraratchathan nai  

            okat tang tang tangtae phutthasakkarat 2498-2508 

Deceased : Sarit Thanarat, Chomphon, 1908-1963 

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : N/A  
 

Article 1 พระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

ประมวลพระราชดาํรัส และ พระบรม
ราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ 
ตั้งแต่ พุทธศกัราช  2498-2508 

Speeches 

 

 

 

Ch c IV Th  1 039 03046489 2989 

 

Bib :  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
            ประมวลพระราชดาํรัสและพระบรมราโชวาท ท่ีพระราชทานในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่เดือน 
            ธนัวาคม 2512 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2513. นครหลวงกรุงเทพธนบุรี : โรงพิมพบ์าํรุงนุกลูกิจ,  
            2515 (1972). 

Note : พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให ้
              พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ  มหาเสวกตรี พระยาราชมนตรี (สง่า สิงหลกะ)             

Deceased (Thai) : ราชมนตรี (สง่า สิงหลกะ), มหาเสวกตรี พระยา, 2421-2515 

Position : รับราชการในกรมมหาดเลก็ 
 
Title : Pramuan phraratchadamrat lae phraboromrachowat thi phraratchathan nai  

            okat tang tang tangtae Duan Thanwakhom 2512 chonthung Duan 

            Phrutsachikayon 2513 

Deceased : Ratchamontri (Sanga Singhonlaka), Mahasawek Tri  Phraya,  

                   1878-1972 

Occupation : Government official 
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Picture : yes  
Biography : yes 
 

Article 1 พระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

ประมวลพระราชดาํรัส และพระบรม
ราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ 
ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2512 จนถึงเดือน
พฤศจิกายน 2513 

speeches 

 

 

 

Ch c IV Th  1 040 03040976 3039 

 

Bib :  เซเดส์, ยอช  
            ตาํนานอกัษรไทย. พระนคร : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2469 (1926). 

Note : พระเจา้บรมวงศเธอ พระองคเ์จา้ประดิษฐาสารี โปรดใหพ้ิมพใ์นงารพระราชทานเพลิงศพ 
              พระเจา้บรมวงศเธอ พระองคเ์จา้นารีรัตนา ท จ ว ณ พระเมรุวดัเทพศิรินทร์ เมื่อปีขาล พ.ศ. 2469            

Deceased (Thai) : นารีรัตนา, พระเจา้บรมวงศเธอ พระองคเ์จา้, 2404-2468 
Position :  N/A 
 
Title : Tamnan akson thai 

Deceased : Narirattana, Phrachao Borommawongthoe Phra ong Chao, 1861-1925 

Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : N/A  
 

Article 1 เซเดส์,  ยอช ตาํนานอกัษรไทย alphabet 

 

 

 

Ch c IV Th  1 041 03067094 3566 

 

Bib :  ราชบณัฑิตยสถาน 
            พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. [ม.ป.ท. :  ม.ป.พ.], ม.ป.ป. 

Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายซิว กาญจนจารี            

Deceased (Thai) : ซิว กาญจนจารี, 2451-2513 

Position :  เจา้ของบริษทัซิวจาํกดั  บริษทัเนชัน่แนลไทย  บริษทัทีวี พฒันาจาํกดั 
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Title : Potchananukrom chabap ratchabandittayasathan 

Deceased : Siuw Kanchanachari, 1908-1970 

Occupation : Businessman 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 ราชบณัฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน dictionaries 

 

 

 

Ch c IV Th  1 042 03067170 3648 

 

Bib :  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
            ประมวลพระราชดาํรัส และพระบรมราโชวาท ท่ีพระราชทานในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่เดือน 
            ธนัวาคม 2511 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2512. พระนคร : โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2513 (1970). 

Note : ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหพิ้มพข้ึ์นเพ่ือเป็นอนุสรณ์  
              เน่ืองในวนัพระราชทานเพลิงศพ นายจิตติ สุจริตกุล             

Deceased (Thai) : จิตติ สุจริตกุล, 2450-2513 

Position : อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 
Title : Pramuan phraratchadamrat lae phraboromrachowat thi phraratchathan nai  

            okat tang tang tangtae Duan Thanwakhom 2511 chonthung Duan 

            Phrutsachikayon 2512 

Deceased : Chitti Sucharitkun, 1907-1970 

Occupation : Politician 

Picture : yes  
Biography : yes 
 

Article 1 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
 

ประมวลพระราชดาํรัส และพระบรม
ราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ 
ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2511 จนถึงเดือน
พฤศจิกายน 2512 

speeches 
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Division 2 Literature  

 

- General works 

 

- Diaries, travelogues 

 

- Documentary literature 

  

- Biographies 

 

- Folklore, legends, myths, proverbs 

 

- Fiction 

 

- Poetry, poem 

 

 



 

Division 2 Literature 
 

 

 

 

 

Ch c IV Th  2 607 03041240 2446 

 

Bib : นราธิปประพนัธพ์งศ,์ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระ  
            ฉฬัะทิศะธรรมะประฏิบต์ิั และนิทานคาํกลอนสองเร่ือง. พระนคร : โรงพิมพไ์ทยเขษม,  
            2509 (1966). 

Note : พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจา้วรวีรากร วรวรรณ               

Deceased (Thai) : วรวีรากร วรวรรณ, หม่อมเจา้, 2443-2509 

Position : หวัหนา้สาํนกังานคลงัพสัดุ การรถไฟ 
 
Title : Chanlathisathammapratibat  lae nithan khamklon song ruang 

Deceased : Worawirakorn Worawan, Mom Chao, 1900-1966 

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 นราธิปประพนัธ์พงศ,์ พระเจา้
บรมวงศเ์ธอ กรมพระ 

ฉัฬะทิศะธรรมะประฏิบต์ิั literature 

Article 2 นราธิปประพนัธ์พงศ,์ พระเจา้
บรมวงศเ์ธอ กรมพระ 

ชาต์ิสทอ้นไม่ทุบเสียก่อนกไ็ม่หวาน literature 

Article 3 นราธิปประพนัธ์พงศ,์ พระเจา้
บรมวงศเ์ธอ กรมพระ 

สมนํ้าหนา้ literature 

 

 

 

Ch c IV Th  2 608 03046176 2600-1 

Ch c IV Th  2 608a 03046177 2600-2 

 

Bib : สมมตอมรพนัธ,์ กรมพระ  
            จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จประพาสแหลมมลาย ูคราว 
            ร.ศ. 109  ร.ศ. 117  ร.ศ. 119  ร.ศ. 124 ร.ศ. 128. [พระนคร] : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร,  
            2467 (1924). 
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Note : มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯใหพ้ิมพพ์ระราชทานเน่ืองในการบาํเพญ็พระราชกุศล 
              เมื่อสมเด็จพระอนุชาธิราชเจา้ฟ้าฯ กรมหลวงนครราชสิมาเสด็จทิวงคตมาถึงปัญญาสมวาร 
              ณ วนัท่ี 30  มีนาคม พ. ศ. 2467             

Deceased (Thai) : นครราชสิมา, สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมหลวง, N/A 

Position : สมเด็จพระอนุชาธิราช 
 
Title : Chotmaihet Phrabat Somdet...Phrachunlachomklao Chaoyuhua sadetpraphat  

            laemmalayu khrao roso 109  roso 117  roso 119  roso 124  roso 128 

Deceased : Nakhonratchasima, Somdet Chaofa Krommaluang, N/A 

Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : N/A  
 

Article 1 

สมมตอมรพนัธ์, กรมพระ 

จดหมายเหตุพระบาทสมเดจ็ฯพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสดจ็ประพาสแหลม
มลายคูราว  ร.ศ. 109   ร.ศ. 117   ร.ศ. 119   
ร.ศ. 124   ร.ศ. 128 

travelogues 

 

 

 

Ch c IV Th  2 609 03046178 2601 

 

Bib : จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จประพาสหวัเมืองในแหลมมลาย ู
           คราว ร.ศ. 117  ร.ศ. 118  ร.ศ. 119 รวม 3 คราว. [พระนคร] : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร,  
           2471 (1928). 

Note : รองเสวกเอก พระโสภณอกัษรกิจ (เลก็ สมิตะสิริ) พิมพท์ูลเกลา้ถวาย ในงานพระศพ 
              สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุขฯ ครบปัญญาสมวาร วนัท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2471             

Deceased (Thai) : ภาณุพนัธุวงศวรเดช, สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข  
                                      เจา้ฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ ์กรมพระยา, [2407-2471] 

Position : สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข 
 
Title : Chotmaihet Phrabat Somdet...Phrachunlachomklao Chaoyuhua  

            sadetpraphat huamuang nai laemmalayu khrao roso 117 roso 118 roso 119  

            ruam sam khrao 

Deceased : Phanuphanwongworadet, Somdet Phraratchapitulaborommaphongsaphimuk 
                             Chaofa Phanurangsisawangwong Krom Phraya, [1864-1928] 

Occupation : Royal Family 
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Picture : yes  
Biography : N/A  
 

Article 1 

 

จดหมายเหตุพระบาทสมเดจ็ฯพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสดจ็ประพาสหวั
เมืองในแหลมมลายคูราว ร.ศ. 117   ร.ศ. 
118   ร.ศ. 119  รวม 3 คราว 

travelogues 

 

 

 

Ch c IV Th  2 610 03046274 2730 

 

Bib :  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช  
            สู่สาํนกัวาติกนัและนิกสนั. ธนบุรี : ประเสริฐการพิมพ,์ 2515 (1972). 

Note : พิมพแ์จกงานพระราชทานเพลิงศพ พระฐาปนกิจโกศล (ผนิ ปหุตวีโร)  ผูช่้วยเจา้อาวาส 
              วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม            

Deceased (Thai) : พระฐาปนกิจโกศล (ผนิ ปหุตวีโร), 2440-2515 

Position : ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
 
Title : Su samnak Watikan lae niksan 

Deceased : Phrathapanakitkoson (Phin Pahutawiro), 1897-1972 

Occupation : Monk 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ  
สมเดจ็พระสังฆราช 

สู่สาํนกัวาติกนัและนิกสัน travelogues 

 

 

 

Ch c IV Th  2 611 03046279 2738 

 

Bib :  บรรจง มีแสงพราว, ผูร้วบรวมและเรียบเรียง  
            อนุสรณ์โดยเสด็จพระราชกุศลการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานเพลิงศพ 
            พระภิกษุ ธมมวิตกโก มหาเสวกตรี พระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท)์. พระนคร :  
            อนนัตก์ารพิมพ,์ 2515 (1972). 
Note : - 
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Deceased (Thai) : นรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท)์, มหาเสวกตรี พระยา, 2440-2514 
Position : ตน้หอ้งพระบรรทมของพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 6, ภายหลงับวชเป็นพระภิกษุ 
 

Title : Anuson doi sadet phraratchakuson kanphraratchathan phraboromrachanukro  

           phraratchathanphloeng sop phraphiksu Thammawitako Mahasawek Tri  

           Phraya Noraratratchamanit (Truk Chintayanon) 

Deceased : Noraratratchamanit (Truk Chintayanon), Mahasawek Tri Phraya,  

                   1987-1971 

Occupation : Government official, and Monk 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 บรรจง มีแสงพราว, ผูร้วบรวม
และเรียบเรียง 

ชีวิตเม่ือวยัเดก็จนกระทัง่รับราชการ biographies 

Article 2 บรรจง มีแสงพราว, ผูร้วบรวม
และเรียบเรียง 

ชีวิตในเพศบรรพชิต biographies 

Article 3 บรรจง มีแสงพราว, ผูร้วบรวม
และเรียบเรียง 

โอวาทของท่านเจา้คุณนรรัตนราชมานิต biographies 

Article 4 บรรจง มีแสงพราว, ผูร้วบรวม
และเรียบเรียง 

ภิกษุกายทิพย ์ biographies 

Article 5 บรรจง มีแสงพราว, ผูร้วบรวม
และเรียบเรียง 

เคร่ืองรางของขลงัท่านเจา้คุณนรรัตน์ฯ biographies 

Article 6 บรรจง มีแสงพราว, ผูร้วบรวม
และเรียบเรียง 

ภิกษุอรหนัตรู้์วนัมรณภาพ biographies 

Article 7 บรรจง มีแสงพราว, ผูร้วบรวม
และเรียบเรียง 

คาํสดุดีของหนงัสือพิมพ์ biographies 

Article 8 บรรจง มีแสงพราว, ผูร้วบรวม
และเรียบเรียง 

ควนัหลงท่านเจา้คุณนรรัตนฯ biographies 

Article 9 Siri Buddhasukh 
 
 

In memory of a noble disciple 

whose sermon can be better 

seen than heard, who died for us 

to see --and remember 

biographies 

 

Article 10 บรรจง มีแสงพราว, ผูร้วบรวม
และเรียบเรียง 

ประสพการณ์จากผูเ้ขียน biographies 
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Ch c IV Th  2 612 03046280 2739 

 

Bib :  โรเมโอและจูเลียต ของวิลเลียมส์ เชคส์เปียร์ ; สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ  
             พระมงกุฎเกลา้เจา้แผน่ดินสยามทรงแปลและประพนัธเ์ป็นภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : โรง 
             พิมพไ์ทยเขษม, 2519 (1976). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระนางเจา้อินทรศกัดิศจี  
              พระวรราชชายาในรัชกาลท่ี 6 ณ เมรุหนา้พลบัพลาอิศริยาภรณ์ วดัเทพศิรินทราวาส  
              วนัท่ี 2 พฤศจิกายน พุทธศกัราช 2519            
Deceased (Thai) : อินทรศกัดิศจี พระวรราชชายา, สมเด็จพระนางเจา้, 2445-2518 
Position : พระวรราชชายาในรัชกาลท่ี 6 
 

Title : Romeo lae Chuliat khong Winliam Cheksapia ;  Somdet Phraramathipbodi  

            sisinthorn Mahawachirawut Phramongkutklao Chaophaendinsayam song  

            plae lae praphan pen phasathai 

Deceased : Intharasaksachi Phra Woraratchachaya, Somdet Phranang Chao, 

                   1902-1975 

Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วั 

 
 

โคลงนิราศประลองยทุธ พ.ศ. 2466 
พระบาทสมเดจ็พระรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ทรง
พระราชนิพนธ์พระราชทานแด่สมเดจ็พระ
นางเจา้อินทรศกัดิศจี พระบรมราชินี 

poetry 

Article 2 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วัทรงแปลและ
ประพนัธ์เป็นภาษาไทย 

โรเมโอและจูเลียต 

 

drama 

 

 

 

Ch c IV Th  2 613 03046185 2619 

 

Bib : ดาํรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา  
           บนัทึกรับสัง่ สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ประทาน หม่อมราชวงศ ์สุมนชาติ สวสัดิกุล.  
           กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์กัษรประเสริฐ, 2524 (1981). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางนิตินยัประสาน (ลม่อม บุนนาค)             
Deceased (Thai) : นิตินยัประสาน (ลม่อม บุนนาค),  นาง, 2444-2524 
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Position : N/A 
 

Title : Bantuk rapsang Somdet Krom Phraya Damrongrachanuphap prathan  

            Mom Ratchawong Sumonchat Sawatdikun 

Deceased : Nitinaiprasan (Lamom Bunnak), Nang, 1901-1981 

Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็ฯ 
กรมพระยา 

เจา้พระยาศรีวิไชยชนินทร์  (ชม สุนทรารชุน) biographies 

Article 2 ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็ฯ 
กรมพระยา 

เร่ืองโจรจนัทร์ literature 

Article 3 

ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็ฯ 
กรมพระยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนัทึกรับสั่งสมเดจ็ฯกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 
ประทานหม่อมราชวงศ ์สุมนชาติ สวสัดิกุล [สารบญั -- 
พระบรมธาตุ -- การสร้างพระบรมรูปพระเจา้แผ่นดิน
ไทย -- ตวัอกัษรไทย -- การวินิจฉัยเมืองโบราณ -- การ
เรียกนามพระเจา้แผ่นดิน -- โลหปราสาทวดัราชนดัดา 
-- หลกัการเรียนพงศาวดาร -- สร้างกรุงศรีอยธุยา -- คาํ
ว่า "มหาราช" -- ขนุหลวงตากเป็นบา้หรือ -- "เงินตรา
สยาม" -- เฟิสทค์ิงและสกนัดค์ิง -- ศาลาสหทยัสมาคม 
-- พระพุทธศาสนามหายานและหีนยาน -- มนุษยพ์วก
จาม -- สร้างวดัพระเชตุพน -- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
-- ยงิปืนบอกเวลา -- สวมเส้ือเขา้เฝ้า -- การสร้างพระ
โต -- กรมนาฬิกาและทุ่มโมง -- ฝ่ินเมืองเชียงตุง -- 
หลกัเมือง -- พระสยามเทวาธิราช พระเส้ือเมือง พระ
ทรงเมือง ฯลฯ -- สถานที่ประหารชีวิตในกรุงเทพ -- 
พระพิมพดิ์นดิบดินเผา -- สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิ -- 
วดัสุวรรณดาราราม -- ทาํนาทอ้งสนามหลวง -- พระ
นิรันตรายและพระนิโรคนัตราย -- การบรรจุพระอฐิั
และพระบรมอฐิั -- คาํว่า โอรส ราชบุตร หน่อ
พระพุทธเจา้ -- การสร้างนครวดัจาํลอง -- เชียงราก -- 
เหตุท่ีวดัพระเชตุพนเป็นท่ีตั้งกระบวนแห่ต่างๆ -- หยก
รูเซีย -- ตึกพระเจา้เหา -- วดัสุทศัน์ -- เคร่ืองตน้ -- 
เคร่ืองแต่งกายไทย -- มูลเหตุแห่งความหายนะของ
พะม่า -- วดัเจดียเ์จ็ดยอด -- พระมหาปราสาท -- พระ
อาจารยอ์ินโข่ง -- บานประตูมุกด ์เก๋งพระนารายณ์ 
และศาลพระภูมิในพระบรมมหาราชวงั  -- แปลร้อย
และร้อยแกว้ -- พระนาคปรก -- เรียกพระเจา้แผ่นดินว่า
เจา้ชา้ง -- ชาวอินเดียไปมาคา้ขายในสมยัโบราณ] 

literature 
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Ch c IV Th  2 614 03046069 2472 

 

Bib :  อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพคุณแม่ล้ี สกุลรัตนะ. [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2517 (1974). 
Note : อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพคุณแม่ล้ี สกุลรัตนะ 20 กุมภาพนัธ ์2517            
Deceased (Thai) : ล้ี สกุลรัตนะ, 2426-2516 
Position : N/A 
 

Title : Anuson ngan chapanakit sop Khun Mae Li Sakunrattana 

Deceased : Li Sakunrattana, 1883-1973 

Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 สุภทัร สวสัดิรักษ ์ ตะวนัออกที่รัก travelogues 

 

 

 

Ch c IV Th  2 615 03046273 2729 

 

Bib :  บรรณานุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพ นายผสม จิตรชุ่ม ม.ว.ม., ป.ช., ป.ม.  [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 
             2525 (1982). 

Note : - 

Deceased (Thai) : ผสม จิตรชุ่ม, 2462-2525 

Position : ผูพ้ิพากษาหวัหนา้คณะในศาลฎีกา 
 
Title : Bannanuson ngan phraratchathanphloeng sop nai Phasom Chitchum  

           mo wo mo po cho po mo 

Deceased : Phasom Chitchum, 1919-1982 

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 ผสม จิตรชุ่ม Clear ยโุรป travelogues 
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Ch c IV Th  2 616 03046338 2800-1 

Ch c IV Th  2 616a 03046339 2800-2 

 

Bib :  ประชุมกาพยเ์ห่เรือ ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 2. [พระนคร] : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 
             2463 (1920). 

Note : จหมื่นอมรดรุณารักษ ์ทองเจือ กบันางอมรดรุณารักษ ์พิมพใ์นการกุศล เมื่อปีวอก พ.ศ. 2463   
              [เป็นของแจกในการกุศลปลงศพ นางเพ่ิม อินทรโกษา ผูเ้ป็นมารดาของนางอมรดรุณารักษ]์            

Deceased (Thai) : เพ่ิม อินทรโกษา, N/A 

Position : N/A 
 

Title : Prachum kap herua chabapphim khrang thi 2 [song] 

Deceased : Phoem Intharakosa, N/A 

Occupation : N/A 

Picture : N/A  
Biography : N/A  
 

Article 1 ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็ฯ 
กรมพระยา 

อธิบายตาํนานเห่เรือ poetry 

Article 2 ธรรมธิเบศร์, เจา้ฟ้า 
บทเห่เรือ พระนิพนธ์ เจา้ฟ้าธรรมธิเบศร์
คร้ังกรุงเก่า 

poetry 

Article 3 พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศ
หลา้นภาลยั 

บทเห่พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 poetry 

Article 4 พระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

บทเห่พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 5 poetry 

Article 5  บทเห่พระราชนิพนธ์รัชกาลปัจจุบนั poetry 

Article 6 นริศรานุวดัติวงศ,์ สมเดจ็ฯ 
เจา้ฟ้า กรมพระยา 

เห่พระนิพนธ์สมเดจ็เจา้ฟ้ากรมพระนริศรา
นุวติัวงศ ์

poetry 

 

 

 

Ch c IV Th  2 617 03046347 2809 

 

Bib : นริศรานุวดัติวงศ,์ สมเด็จฯ เจา้ฟ้า กรมพระยา  
           จดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลาย ูร.ศ. 121. [กรุงเทพฯ] : ประชาช่าง, 2517 (1974). 

Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พนัตาํรวจเอก ขุนนครรัฐเขตต ์(สุนทร ตามไท)             

Deceased (Thai) : นครรัฐเขตต ์(สุนทร ตามไท), พนัตาํรวจเอก ขุน, 2444-2517 
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Position : รองปลดักระทรวงมหาดไทย 
 

Title : Chotmai rayathang pai truat ratchakan laemmalayu roso 121 

Deceased : Nakhonratthakhet (Sunthon Tamthai), Phan Tamruat Ek Khun,  
                             1901-1974 

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 นริศรานุวดัติวงศ,์ สมเดจ็ฯ 
เจา้ฟ้า กรมพระยา 

จดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลม
มลาย ูร.ศ. 121 

travelogues 

 

 

 

Ch c IV Th  2 618 3046304 2769 

 

Bib : ประวติั พระตาํรวจเอก นายพลตรี พระยาอนุชิตชาญไชย (สาย สิงหเสนี).  
           กรุงเทพฯ : โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2518 (1975). 

Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายสมุน สิงหเสนี              

Deceased (Thai) : สมุน สิงหเสนี, 2454-2517 

Position : รับราชการกรมรถไฟ, ประกอบอาชีพคา้ขาย 
 

Title : Prawat Phra Tamruat Ek Naiphon Tri Phraya Anuchitchanchai 

Deceased : Samun Singhaseni, 1911-1974 

Occupation : Government official, private business 

Picture : yes  
Biography : yes  

 

Article 1  ประวติัของพระยาอนุชิตชาญไชย biographies 

Article 2  ตาํราทาํขนมหวานของร้าน "สุริยา" cookery book 

 

 

 

Ch c IV Th  2 619 03046345 2807 

 

Bib : ไกรสิงห์ วุฒิชยั, หม่อมเจา้ 
            อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.จ. ไกรสิงห์ วุฒิชยั. [กรุงเทพฯ] : มงคลการพิมพ,์  
            [2519] (1976). 
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Note : ณ เมรุวดัธาตุทอง วนัพุธท่ี 23 มิถุนายน 2519              
Deceased (Thai) : ไกรสิงห์ วุฒิชยั, หม่อมเจา้, 2472-2519 
Position : ดีไซเนอร์ 
 

Title : Anuson nai ngan phraratchathanphloeng sop Mom Chao Kraising Wuthichai 

Deceased : Kraising Wuthichai, Mom Chao, 1929-1976 

Occupation : Private business 

Picture : yes  
Biography : yes  

 

Article 1 ไกรสิงห์ วุฒิชยั, หม่อมเจา้ ความทรงจาํ autobiographies 

 

 

 

Ch c IV Th  2 620 03046325 2786 

 

Bib : พระคลงั (หน), เจา้พระยา 
           กากีกลอนสุภาพ  และสมบติัอมรินทร์คาํกลอน. พระนคร : ประชาช่าง, 2504 (1961). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายประยติั เวชพงศ ์             
Deceased (Thai) : ประยติั เวชพงศ,์ 2454-2504 
Position : หวัหนา้กองรักษาท่ีหลวง กรมธนารักษ ์กระทรวงการคลงั 
 

Title : Kaki klon suphap lae Sombat ammarin khamklon 

Deceased : Prayat Wetchaphong, 1911-1961 
Occupation : Government official 
Picture : yes  
Biography : yes  

 

Article 1 พระคลงั (หน),  เจา้พระยา กากีกลอนสุภาพ poetry 

Article 2 พระคลงั (หน),  เจา้พระยา สมบติัอมรินทร์คาํกลอน poetry 

 

 

 

Ch c IV Th  2 621 03046292 2751-1 

Ch c IV Th  2 621a 03046293 2751-2 

 

Bib : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  
           ละครพดูเร่ืองกลแตก. พระนคร : โรงพิมพไ์ทยเขษม, 2510 (1967). 
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Note : คณะกรรมการอาํนวยการราชตฤณมยัสมาคมฯ พิมพบ์รรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพ  
              พลเอก พลเรือเอก เจา้พระยารามราฆพ                 
Deceased (Thai) : รามราฆพ (เฟ้ือ พ่ึงบุญ ณ อยธุยา,  ม.ล.),  เจา้พระยา, [2433-2510] 
Position : รับราชการในสมยัรัชกาลท่ี 6 
 

Title : Lakhonphut ruang kontaek 

Deceased : Ramrakhop (Fua Phungbun Na Ayutthaya, M.L.), Chaophraya,  
                              [1890-1967] 

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : N/A  
 

Article 1 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วั 

ละครพูดเร่ืองกลแตก drama 

 

 

 

Ch c IV Th  2 622 03046313 2776 

 

Bib :  อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพคุณแม่เสง่ียม ชลวิจารณ์. [กรุงเทพฯ] : กองการพิมพส์ลากกินแบ่ง 
             รัฐบาล, 2509 (1966). 
Note : ณ เมรุวดัธาตุทอง พระนคร 7 กนัยายน 2509              
Deceased (Thai) : เสง่ียม ชลวิจารณ์, 2422-2509 
Position : N/A 
 

Title : Anuson ngan chapanakit sop Khun Mae Sangiam Chonwichan 

Deceased : Sangiam Chonwichan, 1879-1966 

Occupation : Private business 

Picture : yes  
Biography : yes  

 

Article 1 
พูนพิศมยั ดิศกุล,  หม่อมเจา้
หญิง 

เยีย่มศูนยภ์าคีรอบโลก 2508 :  จากบนัทึก
ของหม่อมเจา้หญิงพูนพิศมยั ดิศกุล 
ประธานองคก์ารพุทธศาสนิกสัมพนัธ์แห่ง
โลก 

travelogues 

Article 2  จงัหวดัตราด geography 
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Ch c IV Th  2 623 03046314 2777-1 

Ch c IV Th  2 623a 03046315 2777-2 

 

Bib :  พงศร์ามเกียรต์ิ บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ (ตอนศึกทศกณัฐค์ร้ังท่ี 5 ขาดเศียรขาดกร)  
             พระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั; ศิลปเร่ืองหวัโขนโดยศาสตราจารย ์
             หลวงวิศาลศิลปกรรม; เร่ืองเรือพระท่ีนัง่ศรีสุพรรณหงส์ โดยพฒันี สุทธิวรรณ. พระนคร : โรง 
             พิมพธ์รรมดา, 2511 (1968). 

Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจิตร พิมพโกวิท            

Deceased (Thai) : จิตร พิมพโกวิท, 2437-2511 

Position : ช่างโทประจาํแผนก กองหตัถศิลป กรมศิลปากร 
 

Title : Phongrammakian botlakon ruang Rammakian (ton suk Thotsakan khrang  

           thi 5 [ha] khat sian khat kon) phraratchaniphon nai Phrabat Somdet Phra  

           Phutthaloetla Naphalai;  Sinlapa ruang huakhon doi Sattrachan Luang  

           Wisansinlapakam;  Ruang ruaphrathinang sisuphannahong doi Phatthani   

           Sutthiwan 

Deceased : Chit Phimphakowit, 1894-1968 

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 
 อสุรพงศ ์วงศพ์วกอสูรเร่ืองรามเกียรต์ิ 

Ramakian; 

Thai masked 

dance drama 

Article 2 
 พรหมพงศ ์ วงศพ์วกพรหมเร่ืองรามเกียรต์ิ 

Ramakian; 

Thai masked 

dance drama 

Article 3 
 วานรพงศ ์วงศพ์วกวานรเร่ืองรามเกียรต์ิ 

Ramakian; 

Thai masked 

dance drama 

Article 4 

พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศ
หลา้นภาลยั 

บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลา้
นภาลยั :  ตอนศึกทศกณัฐ์ คร้ังท่ี 5 ขาด
เศียรขาดกร 

Ramakian;  

drama 

Article 5 
วิศาลศิลปกรรม,  หลวง ศิลปเร่ืองหวัโขน 

Khon; Thai 

masked dance 

drama 

Article 6 พฒันี สุทธิวรรณ เรือพระท่ีนัง่ศรีสุพรรณหงส์ fine arts;  

Royal Barge 
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Ch c IV Th  2 624 03046373 2844 

 

Bib : นราธิปประพนัธพ์งศ,์ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระ  
           บทละคอนเร่ืองพระลอ พระนิพนธ ์พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิปประพนัธพ์งศ.์  
           พระนคร : โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2512 (1969). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายจรูญ ช่ืนรุ่งโรจน์                

Deceased (Thai) : จรูญ ช่ืนรุ่งโรจน,์ 2446-2511 

Position : ทาํงานท่ีเก่ียวกบัรถยนตร์และเคร่ืองยนตร์ 
 

Title : Botlakhon ruang Phralo Phraniphon Phrachaoborommawongthoe Krom  

            Phranarathip Praphanphong 

Deceased : Charun Chuenrungrot, 1903-1968 

Occupation : car mechanic 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 นราธิปประพนัธ์พงศ,์ พระเจา้
บรมวงศเ์ธอ กรมพระ 

บทละคอนเร่ืองพระลอ พระนิพนธ์ พระเจา้
บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ์ 

literature 

 

 

 

Ch c IV Th  2 625 03046316 2778 

 

Bib : ยทุธดนยั ชินะโชติ 
            โลกน้ีคือละคร. กรุงเทพฯ : ธีรพงษก์ารพิมพ,์ 2525 (1982). 
Note : พิมพเ์ป็นท่ีระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายยทุธดนยั ชินะโชติ ม.ป.ช.  ม.ว.ม.              
Deceased (Thai) : ยทุธดนยั ชินะโชติ, 2462-2525 
Position : ผูต้รวจราชการกระทรวง สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

Title : Lokni khu lakhon 

Deceased : Yutthadanai Chinachoti, 1919-1982 

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 ยทุธดนยั ชินะโชติ โลกน้ีคือละคร autobiographies 
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Ch c IV Th  2 626 03046368 2840 

 

Bib : สุนทรภู่ 
           โคลงนิราศสุพรรณ สวสัดิรักษา และเพลงยาวถวายโอวาท ของสุนทรภู.่ กรุงเทพฯ : วชัรินทร์การ 
            พิมพ,์ 2520 (1977). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายวารี รัตนอุไร ต.ช.  ต.ม.              

Deceased (Thai) : วารี รัตนอุไร, 2474-2520 

Position : หวัหนา้สาํนกังานจดทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

Title : Khlong Niratsuphan Sawatdiraksa lae phlaeng yao thawai owat  

            khong Sunthonphu 

Deceased : Wari Rattana urai, 1931-1977 

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  

 

Article 1 สุนทรภู่ โคลงนิราศสุพรรณ poetry 

Article 2 สุนทรภู่ สวสัดิรักษา poetry 

Article 1 สุนทรภู่ เพลงยาวถวายโอวาท poetry 

 

 

 

Ch c IV Th  2 627 03046281 2740-1 

Ch c IV Th  2 627a 03046282 2740-2 

 

Bib : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  
            บทละครพดูคาํฉนัทเ์ร่ืองมทันะพาธา พระราชนิพนธพ์ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั.  
            กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ,์ 2519 (1976). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระนางเจา้อินทรศกัดิศจี  
              พระวรราชชายาในรัชกาลท่ี 6  ณ เมรุหนา้พลบัพลาอิศริยาภรณ์ วดัเทพศิรินทราวาส  
              วนัท่ี  2 พฤศจิกายน พุทธศกัราช 2519                 
Deceased (Thai) : อินทรศกัดิศจี, สมเด็จพระนางเจา้, 2455-2518 
Position : พระวรราชชายาในรัชกาลท่ี 6 
 

Title : Botlakhonphut khamchan ruang Matthanaphatha Phraratchaniphon  

            Phrabat Somdet Phramongkutklao Chaoyuhua 

Deceased : Intharasaksachi, Somdet Phranang Chao, 1912-1975 
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Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วั 

มทันะพาธา หรือตาํนานแห่งดอกกุหลาบ drama 

 

 

 

Ch c IV Th  2 628 03046333 2796 

 

Bib :  อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พนัเอก หลวงเตชเสนา. พระนคร : โรงพิมพม์ิตรเจริญ, 
             2507 (1964). 
Note : ณ เมรุวดัเทพศิรินทราวาส  วนัองัคารท่ี 24 มีนาคม 2507              
Deceased (Thai) : เตชเสนา (ยิม้ เตชะเสน), พนัเอก หลวง, 2439-2506 
Position : หวัหนา้แผนกตรวจเงินและบญัชี องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก 
 

Title : Anuson nai ngan phraratchathanphloeng sop Phan ek Luang Techasena 

Deceased : Techasena (Yim Techasen), Phan Ek Luang, 1896-1963 

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  

 

Article 1 
เตชเสนา (ยิม้ เตชะเสน),  
พนัเอก หลวง 

บนัทึกของพนัเอก หลวงเตชเสนา เขียนฝาก
ไวใ้หท้ายาท เม่ือวนัอาทิตยท์ี่ 8 พฤศจิกายน 
2502 

autobiographies 

Article 2 เสฐียรโกเศศ เทศกาลสงกรานต ์ custom 

 

 

 

Ch c IV Th  2 629 03046407 2880 

 

Bib :  ปัญญาสชาดก ประชุมนิทานในประเทศน้ีแต่โบราณ 50 เร่ือง ภาคท่ี 7. [ม.ป.ท.] : โรงพิมพบ์าํรุง 
             นุกลูกิจ, 2468 (1925). 
Note : นางแจ่ม นายเคลือบ นางบุญมาก นางจาํรูญ พิมพใ์นงานปลงศพ ขุนอาจชลธี (แปลก นุชสิริ)            
Deceased (Thai) : อาจชลธี (แปลก นุชสิริ), ขุน, N/A 
Position : N/A 
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Title : Panyasachadok prachum nithan nai prathetni tae boran 50 [hasip] ruang  

            phak thi 7 [chet] 

Deceased : Atchonlathi (Plaek Nutsiri), Khun, N/A 

Occupation : N/A 

Picture : N/A  
Biography : N/A  
 

Article 1 พระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนา
นนท)์, ผูเ้รียบเรียง 

สุทสันชาดก  / เรียบเรียงโดยพระญาณวิจิตร 
(สิทธิ โลจนานนท)์  วดัเทพศิรินทร์ 

myths 

Article 2 พระราชาภิรมย ์(แจ่ม บูรณ
นนท)์ , ผูเ้รียบเรียง 

วฏัฏงัคุลีราชชาดก  / เรียบเรียงโดยพระราชา
ภิรมย ์(แจ่ม บูรณนนท)์ วดัราชบุรณ 

myths 

Article 3 พระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนา
นนท)์,  ผูเ้รียบเรียง 

โปราณกบิลราชชาดก   / เรียบเรียงโดยพระ
ญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนานนท)์ วดัเทพศิรินทร์ 

myths 

Article 4 พระราชาภิรมย ์(แจ่ม บูรณ
นนท)์ , ผูเ้รียบเรียง 

ธรรมิกบณัฑิตราชชาดก  / เรียบเรียงโดย
พระราชาภิรมย ์(แจ่ม บูรณนนท)์ วดัราชบุรณ 

myths 

Article 5 พระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนา
นนท)์, ผูเ้รียบเรียง 

จาคทานชาดก / เรียบเรียงโดยพระญาณวิจิตร 
(สิทธิ โลจนานนท)์  วดัเทพศิรินทร์ 

myths 

Article 6 พระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนา
นนท)์, ผูเ้รียบเรียง 

ธรรมราชชาดก  / เรียบเรียงโดยพระญาณวิจิตร 
(สิทธิ โลจนานนท)์  วดัเทพศิรินทร์ 

myths 

 

 

Ch c IV Th  2 630 03046294 2758 

 

Bib :  ปัญญาสชาดก ประชุมนิทานในประเทศน้ีแต่โบราณ 50 เร่ือง ภาคท่ี 8. [ม.ป.ท.] : โรงพิมพบ์าํรุง 
             นุกลูกิจ, 2468 (1925). 
Note : อาํมาตยโ์ท หลวงนนทบญัชา พิมพใ์นงานปลงศพ นางนนทบญัชา (ถนอม ชาคร)               
Deceased (Thai) : นนทบญัชา (ถนอม ชาคร), นาง, N/A 
Position : N/A 
 

Title : Panyasachadok prachum nithan nai prathetni tae boran 50 [hasip] ruang  

            phak thi 8 [paet] 

Deceased : Nonthabancha (Thanom Chakhon), Nang, N/A 

Occupation : N/A 

Picture : N/A  
Biography : N/A  
 

Article 1 พระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจ
นานนท)์,  ผูเ้รียบเรียง 
 

ปัญญาสชาดก เร่ืองท่ี 25 ถึง เร่ืองท่ี 30 [นรชีว
ชาดก,  สุรูปชาดก,  มหาปทุมชาดก,  ภณัฑาคาร
ชาดก,  พหลาคาวีชาดก เสตบณัฑิตชาดก] 

myths 

25 



 

 

 

Ch c IV Th  2 631 03046295 2759 

Ch c IV Th  2 631a 03046408 2881 

 

Bib : ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค ภาคท่ี 18 : 2 สีหนาทชาดก. พระนคร : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร,  
            2471 (1928). 

Note : ขุนศรีรัษฎานุกลูกิจ พิมพใ์นงานปลงศพ นางศรีรัษฎานุกลูกิจ (ผวิ พุ่มพวง) ผูภ้รรยา                 
Deceased (Thai) : ศรีรัษฎานุกลูกิจ (ผวิ พุ่มพวง), นาง, N/A 
Position : N/A 
 

Title : Panyasachadok patchim phak phak thi 18 [sip paet] : 2 [song] 

            Sihanat Chadok 

Deceased : Siratsadanukunkit (Phiuw Phumphuang), Nang, N/A 

Occupation : N/A 

Picture : N/A  
Biography : N/A  
 

Article 1 

 
ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค ภาคท่ี 18 : 2 สี
หนาทชาดก myths 

 
 

 

Ch c IV Th  2 632 03046463 2954-1 

Ch c IV Th  2 632a 03046464 2954-2 

 

Bib : เสฐียรโกเศศ 
            กวนอิม. พระนคร : ร.พ. อุดม, 2499 (1956). 

Note : พระยาอรรถการียนิ์พนธ ์และบุตรธิดา พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ  
              คุณหญิงอรรถการียนิ์พนธ ์(พร้อมเพรา จุณณานนท)์ จ.จ.                 
Deceased (Thai) : อรรถการียนิ์พนธ ์(พร้อมเพรา จุณณานนท)์, คุณหญิง, 2438-2498 
Position : N/A 
 

Title : Kuan im 

Deceased : Atthakariniphon (Phromphrao Chunnanon), Khunying, 1895-1955 

Occupation : N/A 

Picture : yes  
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Biography : yes  
 

Article 1 เสฐียรโกเศศ กวนอิม : พระโพธิสัตวแ์ห่งการุณย ์โดย 
เสฐียรโกเศศ 

fiction 

 

 

 

 

Ch c IV Th  2 633 03046461 2952 

 

Bib :  ศรีอยธุยา 
            หนามยอกเอาหนามบ่ง สาํนวนแรก และวิวาหพระสมุท. [ม.ป.ท.] : โรงพิมพม์หามกุฏราช 
            วิทยาลยั, 2520 (1977). 
Note : มลูนิธิมหามกุฏราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์จดัพิมพโ์ดยเสด็จพระกุศล ซ่ึงสมเด็จพระเจา้ 
              ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี ทรงบาํเพญ็เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต 
              พระบาสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั วนัท่ี 26 พฤศจิกายน พุทธศกัราช 2520 ครบ 52 ปี              
Deceased (Thai) : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, [2423-2468] 
Position : พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 6 
 

Title : Namyok ao nambong samnuanraek lae Wiwahaphrasamut 

Deceased : Phrabat Somdet Phra Mongkutklao Chaoyuhua, [1880-1925] 

Occupation : Royal Family 

Picture : N/A  
Biography : N/A  
 

Article 1 ศรีอยธุยา " หนามยอกเอาหนามบ่ง "  :  เร่ืองลครชวนหวัสลบัลาํ musical comedy 

Article 2 ศรีอยธุยา " วิวาหพระสมุท " drama 

 

 

 

Ch c IV Th  2 634 03046406 2879 

 

Bib :  เสภา เร่ืองขุนชา้งขุนแผน เล่ม 2. พระนคร : โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2482 (1939). 
Note : พิมพแ์จกในงานพระราชทานเพลิงศพ นางสาวละออ หลิมเซ่งท่าย ต.ม.              
Deceased (Thai) : ละออ หลิมเซ่งท่าย, N/A 
Position : N/A 
 

Title : Sepha ruang Khun Chang Khun Phaen lem 2 [song] 

Deceased : La-o Limsengthai, N/A 

27 



Occupation : N/A 

Picture : N/A  
Biography : N/A  
 

Article 1 

 

เสภา เร่ืองขนุชา้งขนุแผน เล่ม 2  [ตอนที่ 15-26 -- 
ขนุแผนตอ้งพรากนางลาวทอง -- กาํเนิดกุมารทอง
บุตรนางบวัคลี่ -- ขนุแผนข้ึนเรือนขนุชา้งไดน้าง
แกว้กิริยา -- ขนุแผนพานางวนัทองหนี -- ขนุชา้ง
ตามนางวนัทอง -- ขนุชา้งฟ้องว่าขนุแผนเป็นกบฏ 
-- ขนุแผนลุแก่โทษ -- ขนุแผนชนะความขนุชา้ง -- 
ขนุแผนติดคุก -- กาํเนิดพลายงาม -- เจา้ลา้นชา้ง
ถวายนางสร้อยทองแก่พระพนัวษา -- เจา้เชียงใหม่
ชิงนางสร้อยทอง] 

poetry 

 

 

 

Ch c IV Th  2 635 03046386 2856 

 

Bib :  เสฐียรโกเศศ 
            อตัชีวประวติัพระยาอนุมานราชธน. พระนคร : ศิวพร, 2512 (1969). 
Note : ตีพิมพโ์ดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาอนุมานราชธน              
Deceased (Thai) : อนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512 
Position : นกัเขียน 
 

Title : Attachiwaprawat Phraya Anumanratchathon 

Deceased : Anumanratchathon, Phraya, 1888-1969 

Occupation : Literature 

Picture : yes  
Biography : yes  

 

Article 1 เสฐียรโกเศศ อตัชีวประวติัพระยาอนุมานราชธน autobiographies 

 

 
 

Ch c IV Th  2 636 03060241 3239 

 

Bib : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  
            จดหมายเหตุประพาสหวัเมืองปักษใ์ต ้42 ร.ศ. 128 ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช. กรุงเทพฯ :   
            โรงพิมพม์หามกุฏราชวิทยาลยั, 2502 (1959). 
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Note : พิมพใ์นการพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกเอก พระยาอุดมราชภกัดี (โถ สุจริตกุล)                  
Deceased (Thai) : อุดมราชภกัดี, มหาเสวกเอก พระยา, 2435-2502 
Position : อธิบดีกรมชาวท่ีในสมยัรัชกาลท่ี 6, กรรมการาชสาํนกัในรัชกาลท่ี 8, จางวางมหาดเลก็ 
                     ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

Title : Chotmaihet praphat huamuang paktai 42 roso 128 khong Somdet 

            Phraboromorasathirat 

Deceased : Udomratchaphakdi, Mahasawek Ek Phraya, 1892-1959 

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วั 

 

จดหมายเหตุประพาสหวัเมืองปักษใ์ต้
ตั้งแต่วนัท่ี 8 เมษายน ถึงวนัที่ 31 
พฤษภาคม 42 รัตนโกสินทรศก 128 

travelogues 

 
 

 

Ch c IV Th  2 637 03046502 3007 

 

Bib :  อารยสูระ, ผูแ้ต่ง; สไปเยอร์, จ.ส., ผูแ้ปล; รัชฏการโกศล, หลวง, ผูแ้ปล 
            ชาดกมาลา : เป็นเร่ืองชาดกฝ่ายมหายาน รจนาโดยอารยสูระ. พระนคร : โรงพิมพศ์รีกรุง,  
            [2478 (1935)]. 

Note : [หลวง รัชฏการโกศล] อุททิศเป็นธรรมบรรณาการท่ีระลึกในการศพมารดา ณ เมรุ  

             วดัสามพระยา วนัท่ี 1 ธนัวาคม  พ.ศ. 2478              
Deceased (Thai) : "นาย" [กะรัสนนัทน์], 2401-2472 
Position : N/A 
 

Title : Chadokmala : Penruang chadok fai mahayan rotchana doi Arayasura 

Deceased : "Nai" [Karatsanan], 1858-1929 

Occupation : N/A 

Picture : N/A  
Biography : yes  

 

Article 1 อารยสูระ, ผูแ้ต่ง;  สไปเยอร์, 
จ.ส., ผูแ้ปล; รัชฏการโกศล, 
หลวง, ผูแ้ปล 

ชาดกมาลา : เป็นเร่ืองชาดกฝ่ายมหายาน รจนาโดย
อารยสูระ; หลวงรัชฏการโกศล แปลจากฉะบบั
ภาษาองักฤษของศาสตราจารย ์จ.ส. สไปเยอร์ 

myths 
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Ch c IV Th  2 638 03040977 3043-1 

 

Bib :  น.ม.ส. 
            นิทานเวตาล. พระนคร : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2482 (1939). 

Note : พิมพแ์จกเป็นท่ีระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ทา้ววรคณานนัต ์(ม.ร.ว. ป้ัม มาลากุล)               
Deceased (Thai) : วรคณานนัต ์(ป้ัม มาลากุล, ม.ร.ว.), ทา้ว, 2417-2481 
Position : ขา้ราชการฝ่ายใน ในสมยัรัชกาลท่ี 5 รัชกาลท่ี 6  และรัชกาลท่ี 7 
 

Title : Nithan Wethan 

Deceased : Worakhananan (Pam Malakun, M.R.), Thao, 1874-1938 

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 น.ม.ส. นิทานเวตาล literature 

 
 

 

Ch c IV Th  2 639 03046496 3003 

 

Bib : ปฤษฎางค,์ พนัเอกพิเศษ พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ 
           ประวติัยอ่ นายพนัเอกพิเศษ พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ปฤษฎางค ์แต่ประสูติ พ.ศ. 2392 ถึง 2472  
           เล่ม 1 พิมพใ์นการบาํเพญ็พระกุศลเสิมพระชนัษา ครบ 78 ฤายา่งเขา้ 79 ในวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์ 
           พ.ศ. 2472  เพื่อพลีญาติมิตรท่านผูม้ีพระเดชพระคุณ (3 เล่มจบ) กรุงเทพฯ พ.ศ. 2472. พระนคร :   
           นิยมวิทยา, 2513 (1970). 
Note : พิมพข้ึ์นใหม่เพ่ือเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงเอนกนยัวาที (ม.ร.ว. นารถ  
              ชุมสาย)               
Deceased (Thai) : เอนกนยัวาที (นารถ ชุมสาย, ม.ร.ว.), หลวง, 2427-2513 
Position : อยัการประจาํศาลทหารบกในจงัหวดัต่างๆ และประจาํกรมพระธรรมนูญทหารบก 
 

Title : Prawatyo Naiphan Ek Phiset Phraworawongthoe Phra ong Chao Pritsadang 

           tae prasut phoso 2392 thung 2472 lem 1 phim nai kanbamphenphrakuson  

           soem phrachannasa khrop 78 ru yang khao 79 nai wan thi 23 Kumphaphan  

           phoso 2472 phua phli yatmit than phumi phradetphrakun (3 lem chop)   

           Krungthep...phoso 2472 

Deceased : Aneknaiwathi (Nat Chumsai, M.R.), Luang, 1884-1970 
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Occupation : Military affairs 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 

ปฤษฎางค์,  พนัเอกพิเศษ  
พระวรวงศเ์ธอ  พระองคเ์จา้ 

ประวติัยอ่ นายพนัเอกพิเศษ พระวรวงศเ์ธอ 
พระองคเ์จา้ปฤษฎางค ์แต่ประสูติ พ.ศ. 2392 ถึง  
2472 เล่ม 1 พิมพใ์นการบาํเพญ็พระกุศลเสิมพระ
ชนัษา ครบ 78 ฤายา่งเขา้ 79 ในวนัที่ 23 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2472 เพื่อพลีญาติมิตรท่านผูมี้
พระเดชพระคุณ (3 เล่มจบ) กรุงเทพฯ  พ.ศ.  
2472 

autobiographies 

 
 

 

Ch c IV Th  2 640 03046460 2950 
 

Bib : นริศรานุวดัติวงศ,์ สมเด็จเจา้ฟ้า กรมพระยา และ ดาํรงราชานุภาพ, สมเด็จ กรมพระยา 
           สาส์นสมเด็จ ลายพระหตัถ ์สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์ และสมเด็จกรมพระยาดาํรง 
           ราชานุภาพ (ภาคท่ิ 19). พระนคร : โรงพิมพภ์กัดีประดิษฐ,์ 2480 (1937). 
Note : คุณหญิงสุรบดินทร์ พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจา้พระยาสุรบดินทร์ 
              สุรินทรฦๅชยั (พร จารุจินดา)               
Deceased (Thai) : สุรบดินทร์สุรินทรฦๅชยั (พร จารุจินดา), เจา้พระยา, 2406-2498 
Position : อุปราชมณฑลภาคพายพัในสมยัรัชกาลท่ี 6  องคมนตรีในรัชกาลท่ี 7 
 

Title : Sansomdet laiphrahat Somdet Chaofa Krom Phraya Naritsaranuwattiwong   

           lae Somdet Krom Phraya Damrongrachanuphap (phak thi 19) 

Deceased : Surabodinsurinthonruchai (Pon Charuchinda), Chaophraya, 1863-1955 
Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  

 

Article 1 นริศรานุวดัติวงศ,์ สมเดจ็เจา้ฟ้า  
กรมพระยา และ ดาํรงราชานุ
ภาพ, สมเดจ็ กรมพระยา 

สาส์นสมเดจ็  ลายพระหตัถ ์สมเดจ็เจา้ฟ้ากรม
พระยานริศรานุวดัติวงศ ์ และ สมเดจ็กรมพระยา
ดาํรงราชานุภาพ (ภาคท่ิ 19) 

letters 
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Ch c IV Th  2 641 03040978 3043-2 

 

Bib :  น.ม.ส. 
            นิทานเวตาล. พระนคร : ฉตัราการพิมพ,์ 2506 (1963). 

Note : พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ประภาวสิทธนฤมล ใน  
              พลเอกพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระกาํแพงเพชรอคัรโยธิน  ณ เมรุวดัเทพศรินทราวาส  วนัท่ี 13  
              พฤษภาคม 2506               
Deceased (Thai) : ประภาวสิทธนฤมล, พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้, 2428-2506 
Position : พระชายาในพลเอกพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระกาํแพงเพชรอคัรโยธิน 
 

Title : Nithan Wethan 

Deceased : Praphawasitnarumon, Phrachao Worawongthoe Phra ong Chao,  

                   1885-1963 

Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 น.ม.ส. นิทานเวตาล literature 

 

 
 

Ch c IV Th  2 642 03067183 3663 
 

Bib : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
            ระยะทางเท่ียวชวากว่าสองเดือน / พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระราชนิพนธ ์ 
            เมื่อรัตนโกสินทรศก 115. กรุงเทพฯ : โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2516 (1973). 
Note : ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหพ้ิมพพ์ระราชทานในงานพระราชทานเพลิงพระศพ  
              พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เหมวดี ณ เมรุหนา้พลบัพลาอิศริยาภรณ์ วดัเทพศิรินทราวาส  
              วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์พุทธศกัราช 2516                  
Deceased (Thai) : เหมวดี, พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้, N/A 
Position : N/A 
 

Title : Rayathang thieo Chawa kwa song duan / Phrabat Somdet Phra  

           Chunlachomklao Chaoyuhua song phraratchaniphon mua rattanakosinsok  

           115 

Deceased : Hemwadi, Phrachao Borommawongthoe Phra ong Chao, N/A 

Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : N/A  
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Article 1 พระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

 

ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน / 
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
ทรงพระราชนิพนธ์ เม่ือรัตนโกสินทรศก  
115 

travelogues 

 

 
 

Ch c IV Th  2 643 03065957 3452 
 

Bib : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
           จดหมายเหตุเสด็จประพาสต่างประเทศในรัชกาลท่ี 5 เสด็จเมืองสิงคโปร์และเมืองเบตาเวีย 
           คร้ังแรก และเสด็จประพาสอินเดีย. พระนคร : โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2509 (1966). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ หม่อมเจา้หญิงวิไลกญัญา ภาณุพนัธ ์ท.จ.                  
Deceased (Thai) : วิไลกญัญา ภาณุพนัธุ,์ หม่อมเจา้หญิง, 2442-2509 
Position : ชายาของพระองคเ์จา้นิพนัธภ์าณุพงศ ์
 

Title : Chotmaihet sadet praphat tangprathet nai ratchakan thi 5 sadet muang  

            singkapo lae muang betawia khrang raek lae sadet praphat india 

Deceased : Wilaikanya Phanuphan, Mom Chao Ying, 1899-1966 

Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1  จดหมายเหตุเสดจ็ประพาสเมืองสิงคโปร์
แลเมืองเบตาเวียคร้ังแรกในรัชกาลท่ี 5 

travelogues 

Article 2  จดหมายเหตุของพระวรภณัฑพ์ลากร travelogues 

Article 3  ระยะทางเสดจ็ประพาสอินเดีย travelogues 

 

 

 

Ch c IV Th  2 644 03067093 3564 

 

Bib : ดาํรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา  
           ความทรงจาํ พระนิพนธ ์สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ. พระนคร : โรงพิมพเ์จริญธรรม, 2511  
           (1968). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางกรอง จ่างตระกลู และนางสงวน จ่างตระกลู             
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Deceased (Thai) : 1) กรอง จ่างตระกลู, 2438-2511   
        2) สงวน จ่างตระกลู, 2439-2511 
Position : N/A 
 

Title : Khwamsongcham phraniphon Somdet Krom Phraya Damrongrachanuphap 

Deceased : 1) Krong Changtrakun,  1895-1968 

    2) Sanguan Changtrakun,  1896-1968 

Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : 1) yes  2) no 
 

Article 1  เร่ิมเร่ืองประวติั autobiographies 

Article 2  เร่ืองพระราชประวติัพระบาทสมเดจ็พระจอม
เกลา้เจา้อยูห่วัเม่ือเสวยราชยแ์ลว้ 

history 

Article 3  เร่ืองเม่ือเปลี่ยนรัชกาล history 

Article 4  เร่ืองเร่ิมรัชกาลท่ี 5 history 

Article 5  เร่ืองเสดจ็ไปต่างประเทศคร้ังแรก history 

Article 6  คาํประกาศเลื่อนเป็นกรมหลวงดาํรงราชานุภาพ history 

 

 
 

Ch c IV Th  2 645 03067098 3570 
 

Bib : แม่วนั, ผูแ้ปล 
           ความพยาบาท / แปลจากเร่ือง Vendetta โดย แม่วนั. พระนคร : โรงพิมพไ์ทยขเสม, 2485 (1942). 
Note : พิมพส์นองคุน ไนงานพระราชทานเพลิงสพ นายนกยงู สุรินทราชา วิเสสกุล พ.ส. 2485                  
Deceased (Thai) : นกยงู สุรินทราชา วิเสสกุล, 2418-2485 
Position : อธิบดีกรมนคราทร ในสมยัรัชกาลท่ี 7, กมัการองคมนตรี 
 

Title : Khwamphayabat / plae chak ruang Vendetta doi Mae Wan 

Deceased : Nokyung Surintharacha Wisetkun, 1875-1942 

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 แม่วนั, ผูแ้ปล ความพยาบาท / แปลจากเร่ือง Vendetta 
โดย แม่วนั 

fiction 
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Ch c IV Th  2 646 03068727 3706 
 

Bib : แม่วนั, ผูแ้ปล 
           ความพยาบาท / แปลจากเร่ือง Vendetta โดย แม่วนั. พระนคร : โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2510 (1967). 
Note : เจา้ภาพพิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงเน่ือง สุรินทราชา ต.จ.                  
Deceased (Thai) : เน่ือง สุรินทราชา, คุณหญิง, 2429-2510 
Position : ภรรยา พระยาสุรินทราชา สยามาธิราชภกัดี พิริยพาหะ (นกยงู วิเศษกุล) 
 

Title : Khwamphayabat / plae chak ruang Vendetta doi Mae Wan 

Deceased : Nuang Surintharacha, Khunying, 1886-1967 

Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 แม่วนั, ผูแ้ปล ความพยาบาท / แปลจากเร่ือง Vendetta 
โดย แม่วนั 

fiction 

 
 

 

Ch c IV Th  2 647 03060394 3384 

Ch c IV Th  2 647a 03067104 3575 

 

Bib : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
           ดาหลงั พระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. พระนคร : โรงพิมพรุ่์งเรือง 
           ธรรม, 2499 (1956). 

Note : พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหพ้ิมพพ์ระราชทานในงานถวายพระ 
              เพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพนัวสัสาอยักิาเจา้  ณ พระเมรุมาศ 
              ทอ้งสนามหลวง  วนัท่ี 22 เมษายน พุทธศกัราช 2499                 
Deceased (Thai) : ศรีสวรินทิราบรมราชเทว,ี สมเด็จพระ, [2405-2498] 
Position : พระบรมราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
 

Title : Dalang phraratchaniphon nai Phrabat Somdet Phra Phuttayotfa Chulalok 

Deceased : Sisawarinthira Borommaratchathewi, Somdet Phra, [1862-1955] 

Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : N/A  
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Article 1 พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก 

ดาหลงั / พระราชนิพนธ์ใน 
พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

literature 

 

 
 

 

Ch c IV Th  2 648 03041084 3096 

 

Bib : ปัญญาสชาดก  ประชุมนิทานในประเทศน้ีแต่โบราณ 50 เร่ือง ภาคท่ี 2 สุธนุชาดก ฉะบบัพิมพ ์
            คร้ังท่ี 2. พระนคร : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2472 (1929). 
Note : คุณหญิงตาด ธญัญาภิบาล พิมพใ์นงานปลงศพสนองคุณ นางแสง ภกัดีสมบติั ผูม้ารดา                 
Deceased (Thai) : แสง ภกัดีสมบติั, 2374-2471 
Position : ภรรยาของหลวงภกัดีสมบติั (ขาํ จีนศิริ) 
 

Title : Panyasachadok prachum nithan nai prathetni tae boran 50 ruang phak thi 2   

            Suthanuchadok chabapphim khrang thi 2 

Deceased : Saeng Phakdisombat, 1831-1928 

Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 

 

ปัญญาสชาดก  ประชุมนิทานในประเทศน้ี
แต่โบราณ 50 เร่ือง ภาคท่ี 2  สุธนุชาดก  
ฉะบบัพิมพค์ร้ังท่ี 2 

myths 

 

 
 

Ch c IV Th  2 649 03041083 3095 

 

Bib : ปัญญาสชาดก ประชุมนิทานในประเทศน้ีแต่โบราณ 50 เร่ือง ภาคท่ี 3. [ม.ป.ท.] : โรงพิมพ ์
            บาํรุงนุกลูกิจ, [2467 (1924)]. 
Note : พิมพใ์นงารปลงศพ นางนุ่ม อินทราสา วิเศษกุล เมื่อปีชวด พ.ศ. 2467                 
Deceased (Thai) : นุ่ม อินทราสา (วิเศษกุล), 2391-2467 
Position : ภรรยาของพระอินทราสา (สมบุญ วิเศษกุล) 
 

Title : Panyasachadok prachum nithan nai prathetni tae boran 50 ruang phak thi 3   

Deceased : Num Inthrasa (Wisetkun), 1848-1924 

Occupation : N/A 

Picture : yes  
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Biography : yes  
 

Article 1 ธาํรงเจดียรั์ฐ (เทศ วิริยรัต),   
หลวง 

[ปัญญาสชาดก เร่ืองท่ี] 4 รัตนปโชตชาดก / 
เรียงโดย หลวงธาํรงเจดียรั์ฐ (เทศ วิริยรัต) 

myths 

Article 2 ธาํรงเจดียรั์ฐ (เทศ วิริยรัต),   
หลวง 

[ปัญญาสชาดก เร่ืองท่ี] 5  สิริวิบุลกิตติชาดก 
/ เรียงโดย หลวงธาํรงเจดียรั์ฐ (เทศ วิริยรัต) 

myths 

Article 3 ธาํรงเจดียรั์ฐ (เทศ วิริยรัต),  
หลวง 

[ปัญญาสชาดก เร่ืองท่ี] 6 วิบุลราชชาดก / 
เรียงโดย หลวงธาํรงเจดียรั์ฐ (เทศ วิริยรัต) 

myths 

Article 4 ธาํรงเจดียรั์ฐ (เทศ วิริยรัต),  
หลวง 

[ปัญญาสชาดก เร่ืองท่ี] 7 สิริจุฑามณิชาดก / 
เรียงโดย หลวงธาํรงเจดียรั์ฐ (เทศ วิริยรัต) 

myths 

Article 5 ธาํรงเจดียรั์ฐ (เทศ วิริยรัต),   
หลวง 

[ปัญญาสชาดก เร่ืองท่ี] 8  จนัทราชชาดก / 
เรียงโดย หลวงธาํรงเจดียรั์ฐ  (เทศ วิริยรัต) 

myths 

 

 
 

Ch c IV Th  2 650 03060265 3259 

 

Bib : ปัญญาสชาดก ประชุมนิทานในประเทศน้ีแต่โบราณ 50 เร่ือง ภาคท่ี 6. [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], ม.ป.ป. 
Note : เจา้พระยาวรพงศพิพฒัน์ พิมพช่์วยในการพระราชทานเพลิงศพ เจา้จอมละมา้ย ในรัชชกาลท่ี 5                 
Deceased (Thai) : ละมา้ย, เจา้จอม, 2399-2476 

Position : เจา้จอมในรัชกาลท่ี 5 
 

Title : Panyasachadok prachum nithan nai prathetni tae boran 50 ruang phak thi 6   

Deceased : Lamai, Chaochom, 1856-1933 

Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 พระราชาภิรมย ์(แจ่ม บูรณ
นนท)์ 

[ปัญญาสชาดก เร่ืองท่ี] 16  กนกวรรณราช
ชาดก / เรียงโดย พระราชาภิรมย ์(แจ่ม 
บูรณนนท)์ 

myths 

Article 2 พระราชาภิรมย ์(แจ่ม บูรณ
นนท)์ 

[ปัญญาสชาดก เร่ืองท่ี] 17  วิริยบณัฑิต
ชาดก / เรียงโดย พระราชาภิรมย ์(แจ่ม 
บูรณนนท)์ 

myths 

Article 3 พระราชาภิรมย ์(แจ่ม บูรณ
นนท)์ 

[ปัญญาสชาดก เร่ืองท่ี] 18  ธรรมโสณฑก
ชาดก / เรียงโดย พระราชาภิรมย ์(แจ่ม 
บูรณนนท)์ 

myths 
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Ch c IV Th  2 651 03041081 3093 

 

Bib : ปัญญาสชาดก ประชุมนิทานในประเทศน้ีแต่โบราณ 50 เร่ือง ภาคท่ี 15 วนาวนชาดก. พระนคร :  
            โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2471 (1928). 
Note : สมเด็จพระเจา้พี่ยาเธอ เจา้ฟ้าฯ กรมพระนครสวรรคว์รพินิต โปรดใหพ้ิมพใ์นงานพระราชทาน 
              เพลิงศพ มหาอาํมาตยต์รี พระยารําไพพงศบริพตัร (จิตร บุนนาค)                 
Deceased (Thai) : รําไพพงศบริพตัร (จิตร บุนนาค), มหาอาํมาตยต์รี พระยา, 2407-2470 
Position : N/A 
 

Title : Panyasachadok prachumnithan nai prathetni tae boran 50 ruang phak thi 15   

           Wanawanachadok     

Deceased : Rampaiphongboriphat (Chit Bunnak), Maha Ammat Tri Phraya,  

                   1864-1927 

Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : N/A  
 

Article 1 พระราชาภิรมย ์(แจ่ม บูรณ
นนท)์ 

[ปัญญาสชาดก เร่ืองท่ี] 49  วนาวนชาดก / 
เรียงโดย พระราชาภิรมย ์(แจ่ม บูรณะนนท)์ 

myths 

 

 
 

Ch c IV Th  2 652 03041082 3094 

 

Bib : ปัญญาสชาดก ประชุมนิทานในประเทศน้ีแต่โบราณ 50 เร่ือง ภาคท่ี 16 พากุลชาดก. พระนคร :  
            โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2472 (1929). 
Note : รองอาํมาตยโ์ท ขุนบริรักษร์าชกิจ กบัรองอาํมาตยโ์ท ขุนสารวิตรวิจารณ์ พิมพส์นองคุณศพ    
              นางเนย ชุมรุม ผูม้ารดา เมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. 2472                 
Deceased (Thai) : เนย ชุมรุม, N/A 
Position : N/A 
 

Title : Panyasachadok prachumnithan nai prathetni tae boran 50 ruang phak thi 16   
                 Phakunchadok     

Deceased : Noei Chumrum, N/A 

Occupation : N/A 

Picture : N/A  
Biography : N/A  
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Article 1 พระราชาภิรมย ์(แจ่ม บูรณ
นนท)์ 

ปัญญาสชาดก เร่ืองท่ี 50  พากุลชาดก / เรียง
โดย พระราชาภิรมย ์(แจ่ม บูรณนนท)์ 

myths 
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Division 3 Philosophy, Religion, Fine Arts  

 

- General works 

 

- Philosophy, thought 

 

- Religion 

 

- Islam 

 

- Buddhism, Hinduism 

 

- Fine arts 

 
 

 

 



 

Division 3 Philosophy, Religion, Fine Arts 

 
 

 

 

 

Ch c IV Th  3 379 03046059 2454 
 

Bib : ประชุมหนงัสือเก่า ภาคท่ี ๒. พระนคร : โรงพิมพไ์ทย, 2459 (1916). 
Note : หม่อมเจา้ปิยภกัดีนารถพิมพแ์จกในงานปลงศพสนองคุณหม่อมบาง หม่อมมารดา                
Deceased (Thai) : บาง, หม่อม, N/A 
Position : N/A 
 

Title : Prachum nangsu kao phak thi 2 

Deceased : Bang, Mom, N/A 

Occupation : N/A 

Picture : N/A  
Biography : yes  
 

Article 1  ทาํวตัร religion 

Article 2  อาราธนากรรมฐาน แลวิปัสนาภาวนา religion 

Article 3  แปลอธิฐานกรวดนํ้า religion 

Article 4  ธรรมยทุธอุปมา religion 

Article 5  ตาํราสร้างพระพุทธรูป religion 

Article 6  นิพพานสูตรคาํฉันท ์ religion 

 

 

 

Ch c IV Th  3 380 03046060 2455 
 

Bib : ราชบณัฑิตยสภา, ผูเ้รียบเรียง 
            พุทธประวติัฝ่ายมหายานในธิเบต : เรียงตามฉบบัของ W. Woodville Rockhill. พระนคร : โรง 
            พิมพพ์ระจนัทร์; โรงพิมพส์ยามอกัษรกิจ, 2475 (1932); 2476 (1933). 
Note : 1)  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหพ้ิมพใ์นงานพระราชทานเพลิง 
              พระศพพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ ณ พระเมรุวดัเทพศิรินทราวาส ปีวอก 
              พ.ศ. 2475.   
      2) นางเสง่ียม สถิตานนท ์พิมพใ์นงานปลงศพ นางเปล่ียน สถิตานนท ์ผูเ้ป็นมารดา                
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Deceased (Thai) : 1) สมรรัตนสิริเชษฐ, พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวง, 2395-2474   
      2)  เปล่ียน สถิตานนท,์  N/A 
 Position : N/A 
 

Title : Phutthaprawat fai mahayan nai Thibet 
Deceased : 1) Samornrattanasirichet, Phrachao Borommawongthoe Krommaluang,   

        1852-1931 

                   2) Plian Sathitanon, N/A 

Occupation : 1) Royal family 

        2) N/A 

Picture : yes  
Biography : N/A  
 

Article 1 ราชบณัฑิตยสภา, ผูเ้รียบ
เรียง 

พุทธประวติัฝ่ายมหายานในธิเบต : เรียง
ตามฉบบัของ W. Woodville Rockhill Buddhism 

 

 

 

Ch c IV Th  3 381 03046065 2462-3 
 

Bib : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 
            พระพุทธเจา้ตรัสรู้อะไร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2507 (1964). 
Note : สมเด็จพระราชชนนีศรีสงัวาลยโ์ปรดใหพ้ิมพโ์ดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระราชทานเพลิงศพ  
              จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต ์               
Deceased (Thai) : สฤษด์ิ ธนะรัชต,์ จอมพล, [2451-2506] 

Position : นายกรัฐมนตรี 
 

Title : Phraphutthachao tratsaru arai 

Deceased : Sarit Thanarat, Chomphon, [1908-1963] 

Occupation : Politician 

Picture : N/A  
Biography : N/A  
 

Article 1 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วั 

พระพุทธเจา้ตรัสรู้อะไร 
Buddhism 
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Ch c IV Th  3 382 03046064 2462-2 
 

Bib : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 
           พระพุทธเจา้ตรัสรู้อะไร พระราชนิพนธ ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั และ  
           ธมมเทศนา มิตตกถา ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช วดัมกุฏกษตัริยาราม.  
          พระนคร : โรงพิมพม์ิตรสยาม, 2514 (1971). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิง อนุชิตชาญชยั (อิง สวสัด์ิ-ชูโต) ต.จ.                
Deceased (Thai) : อนุชิตชาญชยั (อิง สวสัด์ิ-ชูโต), คุณหญิง, 2430-2514 
Position : ขา้หลวงของสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ 
 

Title : Phraphutthachao tratsaru arai phraratchaniphon Phrabat Somdet  
                 Phramongkutklao Chaoyuhua lae thamma thetsana mittakatha khong Somdet  
                 Phra Ariyawongsakhatayan Somdet Phrasangkharat Wat Makutkasattriyaram 

Deceased : Anuchitcharnchai (Ing Sawat-Chuto), Khunying, 1887-1971 

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วั 

พระพุทธเจา้ตรัสรู้อะไร 
Buddhism 

Article 2 สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ 
สมเดจ็พระสังฆราช (จวน 
อุฏฐาย)ี 

ธมมเทสนา มิตตกถา ของสมเดจ็พระอริ
ยวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสังฆราช วดั
มกุฏกษตัริยาราม Buddhism 

 

 

 

Ch c IV Th  3 383 03046068 2471 

 

Bib : อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นายหวน ช่วงศิริ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์กัษรไทย, 2522 (1979). 
Note : อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นายหวน ช่วงศิริ 27 มีนาคม 2522                  
Deceased (Thai) : หวน ช่วงศิริ, 2440-2521 

Position : รับราชการในกองการต่างประเทศ กรมไปรษณียโ์ทรเลข 
 

Title : Anuson ngan chapanakit sop nai Huan Chuangsiri 

Deceased : Huan Chuangsiri, 1897-1978 
Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
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Article 1 ท. เลียงพิบูลย ์ ความกตญัํู religion 

Article 2 ท. เลียงพิบูลย ์ มรดกช้ินสุดทา้ย religion 

Article 3 ท. เลียงพิบูลย ์ กีฬาที่ผิดศีล religion 

Article 4 ท. เลียงพิบูลย ์ อนุสรณ์แห่งเวียงพิงค์ religion 

Article 5 ท. เลียงพิบูลย ์ กรรมดีที่ตามสนอง religion 

 

 

 

Ch c IV Th  3 384 03046169 2592 

 

Bib : กิตติวุฑโฒ ภิกข ุ
            ธรรมจากผ.ี พระนคร : โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2509 (1966). 
Note : คณะเจา้ภาพพิมพเ์ป็นอนุสรณ์งานพราชทานเพลิงศพ พลเรือจตัวา ขุนชลายนนาวิน  
              (งา ชลายนนาวิน)                  
Deceased (Thai) : ชลายนนาวิน (งา ชลายนนาวิน), พลเรือจตัวา ขุน, 2435-2508 

Position : ผูช้าํนาญการกองทพัเรือ 
 

Title : Thamma chak phi 

Deceased : Chalayonnawin (Nga Chalayonnawin), Phon Rua Chattawa Khun,  

                   1892-1965  

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 กิตติวุฑโฒ ภิกขุ เกิดแลว้กต็าย religion 

Article 2 กิตติวุฑโฒ ภิกขุ ตน้เหตุของความตาย religion 

Article 3 กิตติวุฑโฒ ภิกขุ ทางตาย--ทางเกิด religion 

Article 4 กิตติวุฑโฒ ภิกขุ เศร้าหมอง-ผ่องใส religion 

Article 5 กิตติวุฑโฒ ภิกขุ ส่ิงท่ีเหลือ religion 

Article 6 กิตติวุฑโฒ ภิกขุ อโหสิกรรม religion 

Article 7 กิตติวุฑโฒ ภิกขุ ไม่เอาแลว้! religion 

Article 8 กิตติวุฑโฒ ภิกขุ บ่วงโลกีย ์ religion 

Article 9 กิตติวุฑโฒ ภิกขุ เบิกโลง religion 

Article 10 กิตติวุฑโฒ ภิกขุ ตายแลว้….! religion 
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Article 11 กิตติวุฑโฒ ภิกขุ ทางมา—ทางไป religion 

Article 12 กิตติวุฑโฒ ภิกขุ ป่ารกชฏั religion 

Article 13 กิตติวุฑโฒ ภิกขุ ผีดุ  ! ? religion 

Article 14 กิตติวุฑโฒ ภิกขุ ไฟร้อน 3 กอง religion 

Article 15 กิตติวุฑโฒ ภิกขุ ความบริสุทธ์ religion 

Article 16 กิตติวุฑโฒ ภิกขุ เผาไฟ religion 

Article 17 กิตติวุฑโฒ ภิกขุ ตายแลว้กเ็กิด religion 

Article 18 กิตติวุฑโฒ ภิกขุ นึกถึงความตาย religion 

 

 

 

Ch c IV Th  3 385 03046072 2475 
 

Bib : อนุสรณ์ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพมหาเสวกโท พระยา 
            อศัวบดีศรีสุรพาหน (เลก็ โกมารภจั) ป.ม., ท.จ.ว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์ิตรสยาม, 2520 (1977). 
Note : -                  
Deceased (Thai) : อศัวบดีศรีสุรพาหน (เลก็ โกมารภจั), มหาเสวกโท พระยา, 2426-2520 

Position : องคมนตรีในสมยัรัชกาลท่ี 6 
 

Title : Anuson phraratchathan phraboromrachanukro nai kanphraratchathan phloeng  

            sop Mahasawek Tho Phraya Asawabodisisuraphahon (Lek Komaraphat) po  

            mo tho cho wo 

Deceased : Asawabodisisuraphahon (Lek Komaraphat), Mahasawek Tho Phraya,  

                   1883-1977 

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 สมเดจ็พระญาณสังวร หลกัพระพุทธศาสนา Buddhism 

 

 

 

Ch c IV Th  3 386 03046272 2727 

 

Bib : อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายป้ัน กาญจนอุดม (ผูใ้หญ่ หนู). กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์ิตรสยาม,  
            2515 (1972). 
Note : - 
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Deceased (Thai) : ป้ัน กาญจนอุดม, 2445-2514 

Position : ผูใ้หญ่บา้น 
 

Title : Anuson nai ngan chapanakit sop nai Pan Kanchana udom (Phuyai Nu) 

Deceased : Pan Kanchanaudom, 1902-1971  

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 พระมหาจิระพนัธ์ จนทรสี มาเจริญมรณัสสติกนัเถิด Buddhism 

Article 2 ยนื แกว้สนธิ คมัภีร์เลข 7 ตวั ภาค 1 การพยากรณ์พื้น
กาํเนิด 

astrology 

Article 3 ยนื แกว้สนธิ [คมัภีร์เลข 7 ตวั] ภาค 2  การพยากรณ์จร
และเบด็เตลด็ 

astrology 

Article 4 ชวน หลีกภยั มาเปียแชร์กนัเถอะ law 

Article 5 ชวน หลีกภยั เชค็เดง้……………...เดง้เชค็ law 

Article 6 ชวน หลีกภยั ดอกอะไรจะงามเท่าดอกเบ้ีย law 

Article 7 ชวน หลีกภยั ชีวิตน้ีมีค่า...แต่ทาํไมตีราคาถูกนกั law 

Article 8 ชวน หลีกภยั ที่ดินหาย...? law 

 

 

 

Ch c IV Th  3 387 03046073 2476 
 

Bib : อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาโทหลวงกฤษณะกลิน ต.ม. จ.ช. พระนคร : โรงพิมพ ์
            กรมสารบรรณทหารอากาศ, 2514 (1971). 
Note : - 
Deceased (Thai) : กฤษณะกลิน, นาวาโท หลวง, 2436-2514 

Position : ตน้กลอาวุโสหมวดเรือใชต้อร์ปิโด ในราชการทหารเรือ, รับราชการในกระทรวงเศรษฐการ,  
                     กระทรวงกลาโหม 
 

Title : Anuson nai ngan phraratchathanphloeng sop Nawa Tho Luang Kritsanakalin  
                  to mo cho cho 

Deceased : Kritsanakalin, Nawa Tho Luang, 1893-1971  

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
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Article 1 สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ ผูบ้นัดาล Buddhism 

Article 2  คู่มือปฏิบติังานศาสนพิธีโดยยอ่ religion 

Article 3  สรุปขอ้ที่ควรจาํและควรรู้ religion 

Article 4  นานาคติ precept 

Article 5 ประพฤติ ธีรคุปต์ ดีซ่าน medicine 

Article 6 ชิน อารมยดี์ อมัพาตคร่ึงซีกตวั medicine 

Article 7 รัศมี วรรณิสสร 
บางอยา่งที่น่ารู้เกียวกบัโรคหลอดเลือดใน
สมองแตก 

medicine 

Article 8 ดดั กฤษณะกลิน การทาํเช้ือเห็ดและเพาะเห็ดฟาง agriculture 

Article 9 เอนก บุญภกัดี คาํทาํนายฝัน dream;  

psychology 

 

 

 

Ch c IV Th  3 388 03046277 2735 
 

Bib : อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ คุณแม่พลอย วฒันผาสุก. พระนคร :  ศิวพร, 2509 (1966). 
Note : - 

Deceased (Thai) : พลอย วฒันผาสุก, 2412-2509 

Position : การทอผา้ไหมไทยขาย 
 

Title : Anuson ngan chapanakit sop Khun Mae Ploi Watthanaphasuk 

Deceased : Ploi Watthanaphasuk, 1869-1966  

Occupation : Private business 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย ์
(วาสน ) 

อริยทรัพย ์7 Buddhism 

Article 2 พระมหาบวั ญาณสัมปันโน ปัญญาอบรมสมาธิ Buddhism 

Article 3 ป่ิน มุทุกนัต์, พนัเอก คุณพ่อ คุณแม่ สภาวธรรม-คุณธรรม religion 

Article 4 อวย เกตุสิงห์ เจริญกาย เจริญใจ เจริญวยั religion 

Article 5 กมล สินธวานนท ์ โรคหวัใจในคนสูงอาย ุ medicine 

Article 6 ศิระ ศิริสัมพนัธ ์ โรคปอดในคนสูงอาย ุ medicine 

Article 7 รัตนาวล ี กลมัพะเหติ เร่ืองสมองเส่ือมในวยัสูงอาย ุ medicine 
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Article 8 สรรค ์ศรีเพญ็ ปัญหาเกี่ยวกบักามารมณ์ในผูสู้งอายุ medicine 

Article 9 ประสพ รัตนากร ปัญหาผูสู้งอายใุนโรงพยาบาลทัว่ไป medicine 

Article 10 กรมการฝึกหดัครู 
อาหารสาํหรับผูสู้งอาย ุ จากตาํรา
โภชนาการ กรมการฝึกหดัครู 

nutrition 

Article 11 บุลศกัดิ์   วฒันผาสุก หลกัการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดใหโ้ทษ medicine 

 

 

 

Ch c IV Th  3 389 03046067 2470 
 

Bib : อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อเผอืก สุขสุเมฆ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพข่์าวทหารอากาศ, 2516  
            (1973). 
Note : -                   
Deceased (Thai) : เผอืก สุขสุเมฆ, 2430-2515 

Position : N/A 
 

Title : Anuson nai ngan chapanakit sop Khun Pho Phuak Suksumek 
Deceased : Phuak Suksumek, 1887-1972  

Occupation : Farmer 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 
สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย ์
(วาสน์ วาสโน) 

"ทานกถา"  /  แสดงโดย สมเดจ็พระพุทธ
โฆษาจารย ์(วาสน์ วาสโน ป.ธ. 4) วดัราช
บพิธ  แสดงเม่ือทาํบุญ 50 วนั คุณพ่อเผือก 
สุขสุเมฆ 

Buddhism 

Article 2 สมุจ์-ภู่ หมอนวด  ตอนที่ 3 พิมพใ์นหนงัสือพิมพ์
สารชาวฟ้า ปี 07 

Rusi Dutton 

Article 3 
สมุจ์-ภู่ 

จากบทประพนัธ์บางตอน จากกลอน
ทศันาจรปีนงั ของ สมุจ ์"ภู่" ลงพิมพใ์น
หนงัสืองานชาวกรุงศรีอยธุยา ปี 12 

poetry 

Article 4 สมุจ์-ภู่ เหรียญ amulet 
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Ch c IV Th  3 390 03046341 2804 
 

Bib : พนูพิศมยั, ดิศกุล, หม่อมเจา้หญิง 

          ตอบปํญหาธรรม ทางวิทย ูท. ท. ท. และจากวารสาร พ. ส. ล. ฉบบันกัศึกษา. พระนคร : โรงพิมพ ์
            ไทยงาม, 2514 (1971). 
Note : จดัพิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางสม้จีน สกลคณารักษ ์                  
Deceased (Thai) : สม้จีน สกลคณารักษ,์ 2437-2514 

Position : N/A 
 

Title : Top panhatham thang witthayu tho tho tho lae chak warasan pho so lo chabap 

            naksuksa 
Deceased : Somchin Sakonkhanarak, 1894-1971  

Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 พูนพิศมยั, ดิศกุล, หม่อมเจา้หญิง ตอบปํญหาธรรม ของ ม. จ. หญิงพูนพิศมยั 
ดิศกุล 

religion 

 

 

 

Ch c IV Th  3 391 03046343 2806-1 

Ch c IV Th  3 391a 03046344 2806-2 

 

Bib : พุทธทาสภิกข ุ
           ธรรมบรรยายพิเศษในสวนโมกข.์ พระนคร : การพิมพพ์ระนคร, 2513 (1970). 

Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเจริญ ปันฑโร ปม., ปช.                 
Deceased (Thai) : เจริญ ปัณฑโร, 2452-2512  
Position : เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
 

Title : Thamma banyai phiset nai Suan Mok 

Deceased : Charoen Pantharo, 1909-1969 

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 พุทธทาสภิกข ุ โลกอาจรอดไดแ้มเ้พราะกตญัํูกตเวที  religion 
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Article 2 พุทธทาสภิกข ุ
 
 

พุทธศาสนาสาํหรับผูจ้ะอยู ่- ผูจ้ะไป : 
ธรรมบรรยายพิเศษในสวนโมกข ์ประจาํ
คืน ในระหว่างพรรษา ที่ 9 สิงหาคม 2495 
ของพุทธทาสภิกขุ 

Buddhism 

 

 

 

Ch c IV Th  3 392 03046288 2746-1 
 

Bib : กรมศิลปากร 
            ประเพณีเก่ียวกบัชีวิต. พระนคร : โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2511 (1968). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิง เอ้ือม เทพวิทุรพหุลศรุตาบดี                  
Deceased (Thai) : เอ้ือม เทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (เอ้ือม วณิกกุล), คุณหญิง, 2430-2511 

Position : N/A 
 

Title : Prapheni kiawkap chiwit 
Deceased : Uam Thepwithuraphahunsarutabodi (Uam Wanikkun), Khunying, 
                            1887-1968  

Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 เสถียร พนัธรังษี และ วิจิตร
วาทการ,  พลตรี หลวง 

ประเพณีทาํบุญ religion 

Article 2 ราชวรานุกูล   (อ่วม),  พระ
ยา,  ผูเ้รียบเรียง 

ประเพณีเลี้ยงลูก culture 

Article 3 สมมตอมรพนัธ์ุ,  พระเจา้
บรมวงศเ์ธอ  กรมพระ,  ทรง
เรียบเรียง 

ประเพณีบวชนาค culture 

Article 4 ราชวรานุกูล   (อ่วม),  พระ
ยา,  ผูเ้รียบเรียง 

ประเพณีแต่งงาน culture 

Article 5 พระจรูญชวนะพฒัน์ และ 
วิศาลดรุณกร, หลวง 

ประเพณีทาํศพ culture 

Article 6  ยามอุบากอง astrology 

Article 7  จะกล่าวตาํราสัตวจ์บัเรือนต่อไป astrology 

Article 8  ตาํราธนญไชย astrology 

Article 9  ตาํราเขม่นจะใหรู้้ร้ายด ี astrology 
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Article 10  ถา้จะทาํการมงคลอนัใดใหดู้ตามฤกษใ์หญ่น้ี astrology 

Article 11  ตาํราบ่ายหนา้ตามทิศตามวนัดีต่อไป astrology 

Article 12  ตาํราเศษ astrology 

Article 13  
วนัอาทิตยก์ลางวนั 8 ยาม ดูตามตาํราอฏักาล
น้ีเทอญ astrology 

 

 

 

Ch c IV Th  3 393 03046335 2798 
 

Bib : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณณสิริ) สมเด็จพระสงัฆราช, ทรงตรวจชาํระ 
            วิธีบรรพชา อุปสมบท. กรุงเทพฯ : เจริญวิทยก์ารพิมพ,์ 2521 (1978). 
Note : คณะสงฆว์ดัพระเชตุพนพิมพแ์จกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระศีลสงัวรคุณ  
              (สงัวร ธมมปญโญ ป.ธ. 4 ) ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม                  
Deceased (Thai) : พระศีลสงัวรคุณ (สงัวร รอดประเสริฐ), 2463-2521 

Position : ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัพระเชตุพน 
 

Title : Withi banphacha uppasombot 
Deceased : Phrasinsangworakhun (Sangwon Rotprasoet), 1920-1978  

Occupation : Monk 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ 
(ปุ่ น ปุณณสิริ) สมเดจ็
พระสังฆราช,   ทรงตรวจชาํระ  

วิธีบรรพชา อุปสมบทแบบเดิม religion 

Article 2  วิธีบรรพชา อุปสมบทแบบธรรมยติุกนิกาย religion 

Article 3  
ปกิณณกะ การบวชมุ่งหมายปกครอง กาย, 
วาจา, ใจ 

religion 

Article 4  วิธีทาํวตัร religion 

 

 

 

Ch c IV Th  3 394 03046296 2760 

 

Bib : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ อาํมาตยโ์ท หลวงนรภูมิพิภชัน์. [ม.ป.ท.] : โรงพิมพก์รมสาร 
            บรรณทหารอากาศ, 2508 (1965). 
Note : ณ สุสานหลวง วดัเทพศิรินทราวาส  31 มีนาคม 2508                  
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Deceased (Thai) : นรภูมิพิภชัน,์ อาํมาตยโ์ท หลวง, 2416-2507 
Position : รองเจา้พนกังานออกโฉนด กรมทะเบียนท่ีดินจงัหวดัพระนคร, ผูร้ั้งเกษตรมณฑลพายบั   
                     เกษตรมณฑลปราจิณบุรี 
 

Title : Anuson ngan phraratchathanphloeng  sop Ammat Tho Luang  
                 Noraphumphiphat 

Deceased : Noraphumphiphat, Ammat Tho Luang, 1873-1964  

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 ปัญญานนัทะภิกขุ คาํถาม - คาํตอบ เร่ืองพระพุทธเจา้ Buddhism 

Article 2 กระจ่างศรี รักตะกนิษฐ การจดัโต๊ะอาหารแบบสากลนิยม culture 

Article 3 กระจ่างศรี รักตะกนิษฐ การเลือกอาหารกระป๋อง tinned food 

Article 4 ประสพ รัตนากร ศิลปของการทาํงาน psychology 

Article 5 ประสพ รัตนากร วิธีปรับปรุงการทาํงาน psychology 

Article 6 ธานินทร์ กรัยวิเชียร กฎหมายกบัการฉ้อราษฎร์บงัหลวง law 

Article 7 ปัญญานนัทะภิกขุ งานศพชาวพุทธ religion 

 

 

 

Ch c IV Th  3 395 03046308 2772-1 
 

Bib : วิชิตวงศว์ุฒิไกร (คล่ี สุทศัน์ ณ กรุงเทพ, ม.ร.ว.), เจา้พระยา, ผูเ้รียบเรียง และ พระบาทสมเด็จ 
            พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, ทรงตรวจแกไ้ข 
            ตาํนานพระอารามหลวง. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ,์ 2515 (1972). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงสาํเร็จวรรณกิจ (บุญ เลขะนนัทน์) 
Deceased (Thai) : สาํเร็จวรรณกิจ (บุญ เลขะนนัทน์), หลวง, 2434-2514 

Position : อธิบดีกรมสามญัศึกษา 
 

Title : Tamnan phra aram luang 
Deceased : Samretwannakit (Bun Lekhanan), Luang, 1981-1971   

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 วิชิตวงศว์ุฒิไกร (คลี่ สุทศัน์ 
ณ กรุงเทพ, ม.ร.ว.),  

ตาํนานพระอารามหลวง / เจา้พระยาวิชิตวงศ์
วุฒิไกร เรียบเรียง;  พระบาทสมเดจ็พระ monasteries 
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เจา้พระยา,  ผูเ้รียบเรียง และ 
พระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, ทรง
ตรวจแกไ้ข 

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงตรวจแกไ้ข 

 

 

 

Ch c IV Th  3 396 03046309 2772-2 

 

Bib : กรมศาสนา 
            ตาํนานพระอารามหลวง ฉบบัของกรมศาสนา. พระนคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2506 (1963). 
Note : คณะศิษยานุศิษย ์จดัพิมพเ์ป็นอนุสรณ์ เน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพ พระวรญาณวิสุทธ์ิ  
              (พระมหาเขียน ป.ธ. 5) 
Deceased (Thai) : พระวรญาณวิสุทธ์ิ (เขียน สุทธิสุข), 2436-2506 
Position : เจา้อาวาสวดัวงักระโจม 
 

Title : Tamnan phra aram luang chabap khong krom satsana 
Deceased : Phraworayanwisut (Khian Sutthisuk), 1893-1963   

Occupation : Monk 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1  ตาํนานพระอารามหลวงโดยสังเขป monasteries 

 

 

 

Ch c IV Th  3 397 03046360 2825 

 

Bib : วิธีกรรมต่างๆท่ีควรรู้ วิปัสสนากรรมฐาน บทสวดมนตไ์หวพ้ระ. นครหลวงกรุงเทพธนบุรี : โรง 
            พิมพไ์ทยเขษม, 2515 (1972). 
Note : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ อาํมาตยโ์ท หลวงอรรถวิจิตรจรรยารักษ ์(กงัวาน วงษส์กุล)                  
Deceased (Thai) : อรรถวิจิตรจรรยารักษ ์(กงัวาน วงษส์กุล), อาํมาตยโ์ท หลวง, 2450-2514 
Position : ขา้หลวงประจาํจงัหวดั 
 

Title : Withikam tang tang thi khuanru  wipatsana kammathan  botsuatmon waiphra 

Deceased : Atthawichitchanyarak (Kangwan Wongsakun), Ammat Tho Luang,  
                             1907-1971  

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : N/A  
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Article 1 

 

มรรคนายกประจาํบา้น [-- การนิมนตพ์ระ
เพื่อทาํบุญ -- พิธีบรรพชาสามเณร -- พิธี
อุปสมบทพระภิกษุ -- พิธีแต่งงาน  -- งาน
ศพ] 

religion 

Article 2 ดิฐการภกัดี,  คุณหญิง 
วิปัสสนากรรมฐาน โดยคุณหญิง ดิฐการ
ภกัดี 

meditation 

Article 3 

 

วิธีไหวพ้ระสวดมนต ์[-- แบบสวดมนต์
สะเดาะเคราะห์บูชา -- พระคาถาอาวุธ
พระพุทธเจา้ -- พระคาถาหลวงพ่อโตวดั
ระฆงัฯ -- การไหวพ้ระ 5 คร้ัง -- ชุมนุม
เทวดา -- วิธีทาํวตัรเชา้ -- บทสวดถวายพร
พระเพื่อป้องกนัศตัรูที่คิดร้าย -- ทาํวตัรเยน็ -
- ทาํวตัรพระ -- บทสวดคาถาพระสิวลีขอ
ลาภ -- พระคาถาบูชาธงพระไตรรัตน์ -- 
คาถาบูชายนัตส์าํหรับทาํนํ้ามนตอ์าบทุกวนั -
- พระคาถาประจาํตวั -- พระคาถาบูชาเทียน
ครู -- คาถานางกวกั -- อาราธนาศีล 5 -- 
อาราธนาอุโบสถศีล -- อาราธนาปริตร -- คาํ
ถวายทานต่างๆ -- คาํอาราธนา -- คาถา
พระสังขจายท่านพ่อลาภ -- พระคาถาบูชา
ดวงพิชยัสงครามมหาโชคลาภ -- พระคาถา
อาราธนาพระก่อนออกเดินทาง -- พระคาถา
ขอลาภ -- คาถาไหวพ้ระธาตุ -- คาถาของ
หลวงพ่อทวด -- คาถาสวดบูชาเทวดานพ
เคราะห์ทุกองค ์-- คาถาหลวงพ่อแช่ม -- 
คาถาใชพ้ระสมเดจ็ -- คาถาบูชาพระทุ่ง
เศรษฐี -- คาถาบูชาพระสมเดจ็พุฒาจารยโ์ต  
(วดัระฆงั) -- คาถากราบไหวศ้าลเทพารักษ ์-- 
บทบูชาพระ -- คาํจบทาน -- คาํกรวดนํ้า] 

religion 

 

 

 

Ch c IV Th  3 398 03046509 3022 
 

Bib : ปกิณกะ ประกอบพุทธประวติั  และ คาํถามคาํตอบเก่ียวกบัพุทธศาสนา. [ม.ป.ท.] :  
           บูรณะการพิมพ,์ 2505 (1962). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณหญิง สุดใจ อุปเทศทวยหาร (สุดใจ ประพนัธะโยธิน)                  
Deceased (Thai) : สุดใจ อุปเทศทวยหาร (สุดใจ ประพนัธะโยธิน), คุณหญิง, 2428-2505 
Position : N/A 
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Title : Pakinnaka prakop phutthaprawat lae khamthamkhamtop kieokap 

           phutthasatsana 
Deceased : Sutchai Uppathetthuaihan (Sutchai Praphanthayothin), Khunying,  
                             1885-1962  

Occupation : N/A 

Picture : N/A  
Biography : yes  
 

Article 1  ภาคท่ี 1  เร่ืองประกอบพุทธประวติั Buddhism 

Article 2  ภาคท่ี 2  คาํถาม คาํตอบเกี่ยวกบัพุทธศาสนา Buddhism 

 

 

 

Ch c IV Th  3 399 03046319 2780-2 

Ch c IV Th  3 399a 03046320 2780-3 
 

Bib : ประวติัการสร้างพระพุทธรูป พระเคร่ือง และเกียรติคุณพระอาจารยบ์างท่าน. พระนคร : เอกการ 
            พิมพ,์ 2508 (1965). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายประเอก ฉายายน 
Deceased (Thai) : ประเอก ฉายายน, 2445-2507 
Position : รับราชการท่ีกองการประปา กรมโยธาเทศบาล, เป็นหวัหนา้แผนกขนส่ง, หวัหนา้แผนก 
                     การเงิน ของสาํนกังานกลางบริษทัจงัหวดั และเจา้ของโรงพิมพช่ื์อ "เอกการพิมพ"์ 
 

Title : Prawat kansang phraphuttharup phrakhruang lae kiattikhun phra achan  

      bangthan 

Deceased : Pra ek Chayayon, 1902-1964   

Occupation : Government Official, and, private business 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1  ประวติัและการสร้างพระพุทธรูป และพระ
เคร่ือง 

Buddha 

images 

Article 2  ลกัษณะพระพุทธรูปสมยัต่างๆ ในประเทศ
สยาม 

Buddha 

images 

Article 3  เกียรติคุณพระอาจารยบ์างท่าน religion 
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Ch c IV Th  3 400 03046354 2817 
 

Bib : พุทธทาสภิกขุ 
           วิธีปฏิบติัธรรมทางลดัของท่านพุทธทาส สวนโมกขพลาราม ไชยา สุราษฎร์ธานี. [พระนคร] :  
           โรงพิมพด์าํรงธรรม, 2522 (1979). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูอุดมเวทวรคุณ อดีตเจา้อาวาส 
              วดัท่าแหน                  
Deceased (Thai) : พระครูอุดมเวทวรคุณ (เมือง ใจทาหลี), 2435-2519 

Position : เจา้อธิการวดัท่าแหน อาํเภอแม่ทะ จงัหวดัลาํปาง 
 

Title : Withi patibattham thanglat khong than Putthathat Suan Mokkhaphalaram 

       Chaiya Suratthani 

Deceased : Phrakhru Udomwetworakhun (Muang Chaithali), 1892-1976  

Occupation : Monk 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1  ปรับความเขา้ใจ Buddhism 

Article 2  พุทธศาสนามุ่งหมายอะไร Buddhism 

Article 3  ปมเดียวที่ควรแก ้ Buddhism 

Article 4  การเกิดข้ึนแห่งอนตัตา Buddhism 

Article 5  การดบัลงแห่งอตัตา Buddhism 

Article 6  วิธีลดอตัตา Buddhism 

 

 

 

Ch c IV Th  3 401 03046381 2854-1 

Ch c IV Th  3 401a 03046382 2854-2 

 

Bib : สาํเนาพระธรรมเทศนา และนิพนธต่์างเร่ือง. ธนบุรี : ร.ร. การช่างวุฑฒิศึกษา (แผนกการพิมพ)์, 
            2511 (1968). 
Note : คณะสงฆจ์งัหวดัธนบุรี และคณะศิษยานุศิษยส์าํนกัวดัอนงคาราม พิมพถ์วายในงาน 
              พระราชทานเพลิงศพ พระมหาโพธิวงศาจารย ์อินทโชตเถระ  
Deceased (Thai) : พระมหาโพธิวงศาจารย ์อินทโชตเถระ, 2427-2511 

Position : กรรมการมหาเถรสมาคม 
 

Title : Samnao phrathammathetsana lae niphon tangruang 
Deceased : Phramahaphothiwongsachan Inthachotthera, 1884-1968  
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Occupation : Monk 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 

พระพรหมมุนี 
นาคูปมากถา / พระพรหมมุนี  วดัราชผาติกา
ราม พระนคร แสดงในสัตตมวาร ที่ 1 วนัที ่ 
8 พฤษภาคม  2511  

sermon 

Article 2 

พระราชเมธี 
สังฆโสภณกถา / พระราชเมธี  วดัเศวตฉัตร   
แสดงในสัตตมวาร ที่ 2 วนัที ่ 16  พฤษภาคม  
2511  นายสุจินต ์สิมะเสถียร เจา้ภาพ 

sermon 

Article 3 

พระราชปัญญาสุธี 

ปูชากถา / พระราชปัญญาสุธี วดัประยรูวงศา
วาส   แสดงในสัตตมวาร ที่ 4  วนัที่  30  
พฤษภาคม  2511 พ.ต.อ. สอาดพุ่มไสว  
พ.ต.อ. สุวิทย ์โสตถิทติั  พ.ต.อ. เอนก ประ
ภายสาธก   พ.ต.ท. ถวิล ศิริจรรยา  เป็น
เจา้ภาพ 

sermon 

Article 4 

พระราชวิสุทธิเมธี 

ปิยกรณธรรมกถา / พระราชวิสุทธิเมธี วดัอ
นงคาราม ธนบุรี  แสดงในสัตตมวาร ที่ 5  
วนัที่  6  มิถุนายน  2511 สมาคมศิษยอ์นงคา
รามในพระบรมราชูปถมัภ์  เป็นเจา้ภาพ 

sermon 

Article 5 

พระสาสนโสภณ 

อริยธรรมกถา / พระสาสนโสภณ วดับวร
นิเวศวิหาร  แสดงในสัตตมวาร ที่ 6  วนัที่ 13 
มิถุนายน  2511 สมเดจ็พระราชชนนี ศรี
สังวาลย ์ ทรงเป็นเจา้ภาพ 

sermon 

Article 6 

พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์

เณรกรณธรรมกถา / พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์ 
วดัจกัรวรรดิราชาวาส  ถวายในปัญญาสม
วาร ศพพระมหาโพธิวงศาจารย ์วนัที่ 20 
มิถุนายน 2511  พระราชทาน 

sermon 

Article 7 

สมเดจ็พระสังฆราชสกล
มหาสังฆปริณายก 

เณรกรณธรรมกถา / สมเดจ็พระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทาน วนัที่ 4 
กรกฎาคม  พ.ศ.2511  คณะสงฆจ์งัหวดั
ปทุมธานี  เป็นเจา้ภาพ 

sermon 

Article 8 

พระราชวิสุทธิเมธี 

สังคหวตัถุกถา / พระราชวิสุทธิเมธี  วดัอนง
คาราม ธนบุรี  แสดงในงานครบสัตมวาร 
(100 วนั )  วนัที ่ 9  สิงหาคม   2511  
กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นเจา้ภาพ 

sermon 

Article 9 พระธรรมวโรดม ทีปกรณกถา / พระธรรมวโรดม  วดัสังเวชวิ
ศยาราม แสดงในงานสัตตมวารที่ 15  วนัที่ sermon 
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15  สิงหาคม พ.ศ.  2511  คณะสงฆอ์าํเภอ
ธนบุรี เป็นเจา้ภาพ 

Article 10 

พระธรรมวิสุทธาจารย ์

สังเวคกถา / พระธรรมวิสุทธาจารย ์ วดัสุ
ทศันเทพวราราม   แสดงในงานสัตตมวารที่ 
16  วนัที ่22  สิงหาคม พ.ศ.  2511  คณะสงฆ์
อาํเภอบางกอกนอ้ย เป็นเจา้ภาพ 

sermon 

Article 11 

พระมหาจาํลอง ภูริปญโญ 

กตญัํูกตเวทิตากถา / พระมหาจาํลอง ภู
ริปญโญ วดัอนงคาราม   แสดงในงานสัตตม
วารที่ 17  วนัที ่29  สิงหาคม พ.ศ.  2511  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรม
ราชูปถมัภ์  เป็นเจา้ภาพ   

sermon 

Article 12 

พระครูปลดัสุวฒันโพธิพนัธ์ุ 

สาราณียธรรมกถา / พระครูปลดัสุวฒันโพธิ
พนัธ์ุ  วดัอนงคาราม แสดงในงานสัตตมวาร
ที่ 19  วนัที่ 12 กนัยายน พ.ศ.  2511  พระ
สาสนานุรักษ ์ วดัอนงคาราม  เป็นเจา้ภาพ    

sermon 

Article 13 

สมเดจ็พระวนัรัต 

อปัปมาทกถา / สมเดจ็พระวนัรัต วดัพระเชตุ
พน  แสดงในงานสัตตมวารที่ 20  วนัที ่19 
กนัยายน พ.ศ.  2511 คณะสงฆอ์าํเภอบางขนุ
เทียน  ธนบุรี เป็นเจา้ภาพ    

sermon 

Article 14 พระสาสนานุรักษ ์(สาลี 
อินทโชตเถระ) 

ชโยวาท / ของ พระสาสนานุรักษ ์(สาลี อินท
โชตเถระ)  วดัอนงคาราม  ธนบุรี  พ.ศ. 2475 sermon 

Article 15 พระมงคลเทพมุนี 
จรรยาประจาํชาติ / พระมงคลเทพมุนี  วดัอ
นงคาราม เรียบเรียง  culture 

Article 16 พระมงคลเทพมุนี 
การศึกษา / พระมงคลเทพมุนี วดัอนงคาราม 
เรียบเรียง  education 

Article 17 

พระมหาโพธิวงศาจารย ์
วิธีทาํบุญ / โดย พระมหาโพธิวงศาจารย ์
วดัอนงคาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เจา้
คณะจงัหวดัธนบุรี  

religion 

Article 18 พระมงคลเทพมุนี 
เร่ืองกฐิน / รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระ
มงคลเทะมุนี วดัอนงคาราม religion 

Article 19 พระมหาโพธิวงศาจารย ์
ชุมนุมสุภาษิต / รวบรวมโดย พระมหาโพธิ
วงศาจารย ์ proverbs 

Article 20 พระมหาโพธิวงศาจารย ์
ปกิณณกภาษิต / ของ พระมหาโพธิวงศา
จารย ์ proverbs 

Article 21 พระมงคลเทพมุนี 
โอวาท / ของพระมงคลเทพมุนี วดัอนงคา
ราม speeches 
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Article 22 พระราชวิสุทธิเมธี  และ 
อุทยั ศุภนิตย ์

คาํพิพากษาฎีกาเกี่ยวกบัวดัวาอาราม / 
รวบรวมโดย พระราชวิสุทธิเมธี วดัอนงคา
ราม และ อุทยั ศุภนิตย ์ผูพ้ิพากษาศาลแพ่ง  

law 

 
 

 

Ch c IV Th  3 402 03046352 2814 

 

Bib : อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเจตน์ จุณณะปิยะ. พระนคร : โรงพิมพพ์ระจนัทร์,  
            2514 (1971). 
Note : ณ เมรุวดัมกุฏกษตัริยาราม วนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2514                  
Deceased (Thai) : เจตน์ จุณณะปิยะ, 2435-2514 

Position : หวัหนา้แผนกเงิน กองคลงั กระทรวงศึกษาธิการ 
 

Title : Anuson nai ngan phraratchathanphloeng sop nai Chet Chunnapiya 

Deceased : Chet Chunnapiya, 1892-1971  

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1  ชินปญชรคาถา ของสมเดจ็พระพุฒาจารย ์
(โต)  วดัระฆงัโฆสิตาราม religion 

Article 2 

 
ชินปัญชรคาถา ฉบบัของสมเดจ็พระพุฒา
จารย ์/   ท่านอาสภเถระ (พระพิมลธรรม)  วดั
มหาธาตุ ผูแ้ปล 

religion 

Article 3 อาจหาญสมบูรณ์,  น.ต. 
หลวง 

การปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานของขา้พเจา้ /  
โดย  น.ต. หลวงอาจหาญสมบูรณ์ meditation 

Article 4 

 
สติ ในมหาสติปัฏฐานทั้ง 4  (เจา้คุณพระเทพ
สิทธิมุนี บรรยายในหนงัสือวิปัสสนา
กรรมฐาน) 

meditation 

Article 5  ตาํราทาํนายฝันรวบรวมมาจากที่ต่างๆ dream;   

psychology 

Article 6 

 

[รวมตาํรายาไทย --1. ยาปทุมคงคา --2.ยาแก้
เลือดตีข้ึน--3.ยาแกล้มอมัพาต และลมชกั--4.
ยาสาํราญอุรา (เป็นยาใชป้ระกอบกบัยาลม
อมัพาต)--5.ยาแกล้มเส้น--6.นํ้ามนัทาแกโ้รค
อมัพาต--7.ยาช่ือมหาวาโย--8.ยาช่ือวาตา
พินาศ แกล้มบา้--9.ยากินตดัรากมะเร็งต่างๆ--
10.ยาแกหื้ดจบั--11.ยาแกล้มบาทจิต--12.ยาตม้
แกล้มบา้--13.ยาตม้แกล้มบา้ท่านวดัสามกะฏิ 

herbal 

medicine 

58 



(เจา้กรมขนุทองให)้--14.ยาอายวุฒันะ หรือ
อายยุนื--15.ยาอายวุฒันะ หรืออายยุนื--16.ยา
อายวุฒันะ (อายยุนื)--17.ยาแกน่ิ้ว เบาเป็น
โลหิต เป็นหนองทั้งชายหญิง ] 

 

 
 

Ch c IV Th  3 403 03046326 2787-1 

Ch c IV Th  3 403a 03046327 2787-2 
 

Bib : มหามกุฏราชานุสสรณีย.์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หามกุฏราชวิทยาลยั, 2511 (1968). 
Note : คณะธรรมยติุ และมหามกุฏราชวิทยาลยั โดยเสด็จพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมยัครบ  
              100 ปี จากวาระเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั   
              วนัท่ี 1 ตุลาคม พระพุทธศกัราช 2511                  
Deceased (Thai) : พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, 2347-2411 

Position : สมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 4 
 

Title : Mahamakutrachanussorani 

Deceased : Phrabat Somdet Phra Chomklaochaoyuhua, 1804-1868  

Occupation : King of Thailand 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 พระบาทสมเดจ็พระจอม
เกลา้เจา้อยูห่วั 

ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ใน 
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ภาค ๑ 
(บททาํวตัรสวดมนตแ์ละนานาธรรมนิพนธ์) 

religion 

 

 

 

Ch c IV Th  3 404 03046366 2838-1 

Ch c IV Th  3 404a 03046367 2838-2 
 

Bib : ประเพณีการทาํบุญ และเร่ืองท่ีน่ารู้. ธนบุรี : ร.พ.ประยรูวงศ,์ 2507 (1964). 
Note : คณะสงฆว์ดัประยรุวงศาวาส จดัพิมพเ์พื่ออุทิศกุศลในการฌาปนกิจศพ นางลดัดา เศาภายน                  
Deceased (Thai) : ลดัดา เศาภายน, 2461-2504 

Position : ครูโรงเรียนไพศาลศิลป์ 
 

Title : Prapheni kanthambun lae ruang thinaru 
Deceased : Latda Saophayon, 1918-1961  

Occupation : Education 

Picture : yes  
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Biography : yes  
 

Article 1  ประเพณีการทาํบุญ religion 

Article 2  พระคาถาบูชาพระประจาํวนัทั้ง 7 religion 

Article 3 ม.ศ.ว. คนตายใหอ้ะไรเราบา้ง religion 

Article 4  บุญ-บาป ของครูเทพ religion 

Article 5 พ.ส.ว. รุกเงียบ economics 

 

 
 

Ch c IV Th  3 405 03046372 2843 
 

Bib : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พนัตาํรวจตรี สุธมั ตนัตระเธียร ท.ช., ท.ม. พระนคร : โรงพิมพ ์
            ชวนพิมพ,์ 2528 (1985). 
Note : ณ เมรุวดัตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร  วนัจนัทร์ท่ี 10 มิถุนายน 2528                  
Deceased (Thai) : สุธมั ตนัตระเธียร, พนัตาํรวจตรี, 2463-2528 

Position : เจา้พนกังานนาํร่อง 7 งานนาํร่อง กองนาํร่อง กรมเจา้ท่า 
 

Title : Anuson ngan phraratchathanphloeng sop Phantamruattri Sutham Tantrathian,  
                  tho cho tho mo 
Deceased : Sutham Tantrathian, Phan Tamruat Tri, 1920-1985  

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 พระมหาบวั ญาณสัมปันโน 
 
 
 

คาํอธิบายธรรม และ ตอบปัญหาพุทธศาสนา 
และ การฝึกสมาธิ / โดย อาจารยพ์ระมหาบวั 
ญาณสัมปันโน ในกรุงลอนดอน ณ  "ธมัม
ปทีปวิหาร"  แฮมป์สเตด กรุงลอนดอน  9-21 
มิถุนายน  2517 (1974) 

Buddhism 

 

 

 

Ch c IV Th  3 406 03046284 2742 

 

Bib : พระเคร่ืองสาํคญัของจงัหวดัต่างๆ. พระนคร : ร.พ. บริษทัไทยหตัถการพิมพ,์ 2505 (1962). 
Note : พิมพเ์ป็นบรรณาการในการฌาปนกิจศพ นางเสริมวิชาพลู (แมน้ หุตะโกวิท)  
Deceased (Thai) : เสริมวิชาพลู (แมน้ หุตะโกวิท), นาง, 2413-2505 

Position : N/A 
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Title : Phrakhruang samkhan khong changwat tang tang 
Deceased : Soemwichapun (Maen Hutakowit), Nang, 1870-1962  

Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 วีระ ปาณฑุรังคานนท ์และ 
วิชยั อุทยัสุทธิจิตร 

พระเคร่ืองท่ีสาํคญัของกรุเมืองกาํแพงเพชร  amulet 

Article 2 วีระ ปาณฑุรังคานนท ์และ 
วิชยั อุทยัสุทธิจิตร 

พระเคร่ืองท่ีสาํคญัของเมืองกาญจนบุรี amulet 

Article 3 วีระ ปาณฑุรังคานนท ์และ 
วิชยั อุทยัสุทธิจิตร 

พระเคร่ืองท่ีสาํคญัของจงัหวดันครปฐม amulet 

Article 4 วีระ ปาณฑุรังคานนท ์และ 
วิชยั อุทยัสุทธิจิตร 

พระเคร่ืองท่ีสาํคญัของเมืองอยธุยา amulet 

Article 5 วีระ ปาณฑุรังคานนท ์และ 
วิชยั อุทยัสุทธิจิตร 

พระเคร่ืองกรุที่สาํคญัของพระนคร-ธนบุรี amulet 

Article 6 วีระ ปาณฑุรังคานนท ์และ 
วิชยั อุทยัสุทธิจิตร 

พระเคร่ืองท่ีสาํคญัของเมืองพิจิตร amulet 

Article 7 วีระ ปาณฑุรังคานนท ์และ 
วิชยั อุทยัสุทธิจิตร 

พระเคร่ืองกรุที่สาํคญัของเมืองเพชรบุรี  amulet 

Article 8 วีระ ปาณฑุรังคานนท ์และ 
วิชยั อุทยัสุทธิจิตร 

พระเคร่ืองท่ีสาํคญัของกรุเมืองพิษณุโลก  amulet 

Article 9 วีระ ปาณฑุรังคานนท ์และ 
วิชยั อุทยัสุทธิจิตร 

พระเคร่ืองท่ีสาํคญัของกรุเมืองลาํพูน amulet 

Article 10 วีระ ปาณฑุรังคานนท ์และ 
วิชยั อุทยัสุทธิจิตร 

พระเคร่ืองกรุที่สาํคญัของเมืองลพบุรี  amulet 

Article 11 วีระ ปาณฑุรังคานนท ์และ 
วิชยั อุทยัสุทธิจิตร 

พระเคร่ืองกรุที่สาํคญัของเมืองสวรรคโลก amulet 

Article 12 วีระ ปาณฑุรังคานนท ์และ 
วิชยั อุทยัสุทธิจิตร 

พระเคร่ืองกรุที่สาํคญัของเมืองสุพรรณบุรี  amulet 

 

 

 

Ch c IV Th  3 407 03046287 2745 

 

Bib : พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(สิริจนฺโท จนัทร์) 
           ทศบารมีวิภาค. พระนคร : โรงพิมพม์หามกุฎราชวิทยาลยั, 2505 (1962). 
Note : พิมพโ์ดยเสด็จ ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจา้จอมถนอม ในรัชกาลท่ี 5                   
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Deceased (Thai) : ถนอม, เจา้จอม, 2418-2505 

Position : เจา้จอมในรัชกาลท่ี 5 
 

Title : Thotsabarami wiphak 
Deceased : Thanom, Chaochom, 1875-1962  

Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : N/A  
 

Article 1 พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์
(สิริจนฺโท จนัทร์) 

ทศบารมีวิภาค / ของ พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์
(สิริจนฺโท จนัทร์) วดับรมนิวาส sermon 

 

 

 

Ch c IV Th  3 408 03046393 2863 

 

Bib : กิตตินนัทอ์นุสรณ์. [ม.ป.ท. :  ม.ป.พ.], N/A. 
Note : [พิมพเ์ป็นบรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพ ร อ กิตตินนัท ์รัตนช่ืน ร.น.]                  
Deceased (Thai) : กิตตินนัท ์รัตนช่ืน, ร.อ., N/A 

Position : N/A 
 

Title : Kittinan Anuson 
Deceased : Kittinan Rattanachuen, Rua ek, N/A  

Occupation : N/A 

Picture : N/A  
Biography : N/A  
 

Article 1  ธรรมะเบ้ืองตน้ religion 

Article 2  พระธรรมกบัความอยูร่อดของประเทศไทย  religion 

Article 3  วดั general work 

Article 4  ศุนยพ์ุทธจกัรปฏิบติัธรรม general work 

Article 5  มูลนิธิธรรมประสิทธ์ิ general work 

Article 6  ธรรม religion 

Article 7  ดวงธรรม religion 

Article 8  ธาตุ - ธรรม religion 

Article 9  กายธรรม religion 
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Ch c IV Th  3 409 03046285 2743 
 

Bib : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงบุญมี ปุรุราชรังสรรค์. [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพคุ์รุสภา,  
            2517 (1974). 
Note : ณ เมรุวดัมกุฏกษตัริยาราม วนัอาทิตยท่ี์ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517                  
Deceased (Thai) : บุญมี ปุรุราชรังสรรค ์(บุญมี สุวรรณทตั), คุณหญิง, 2424-2517 
Position : ขา้หลวงเรือนนอก ในสมยัรัชกาลท่ี 5 
 

Title : Anuson ngan phraratchathanphloeng sop Khunying Bunmi Pururatrangsan 
Deceased : Bunmi Pururatrangsan (Bunmi Suwannathat), Khunying, 1881-1974  

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 

พระพุทธพจนวราภรณ์  
(จินฺตากโร) 

อโมฆชีวิตกถา / พระพุทธพจนวราภรณ์  (จิ
นตากโร) วดัราชบพิธ แสดงในงานสัตตม
วารศพ คุณหญิง บุญมี ปุรุราชรังสรรค ์วนัที่ 
7   สิงหาคม  2517 

sermon 

Article 2 

สมเดจ็พระญาณสังวร 
บุญญกิริยาวตัถุกถา / สมเดจ็พระญาณสังวร 
วดับวรนิเวศวิหาร แสดงปัญญาสมวารศพ 
คุณหญิง บุญมี ปุรุราชรังสรรค ์ 

sermon 

Article 3 เจา้คุณศาสนโสภณ (แจ่ม 
จตฺตสลโล) 

อุทานธรรม / เจา้คุณศาสนโสภณ (แจ่ม 
จตฺตสลโล) วดัมกุฏกษตัริยาราม religion 

Article 4 

เจา้คุณอุบาลีคุณูปมาจารย ์
(สิริจนฺโท จนัทร์) 

เทศนา / ของ เจา้คุณอุบาลีคุณูปมาจารย ์
(สิริจนฺโท จนัทร์) วดับรมนิวาส;  คุณหญิง
บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ พิมพเ์ป็นธรรม
บรรณาการ พ.ศ. 2491 

sermon 

Article 5 เจา้คุณอุบาลีคุณูปมาจารย ์
(สิริจนฺโท จนัทร์) 

หนงัสือแสงใจ : ตอบคาํถามที่มีผูถ้ามมา
โดย เจา้คุณอุบาลีคุณูปมาจารย ์(สิริจนฺโท 
จนัทร์) วดับรมนิวาส  

religion 

Article 6 

พระพุทธพจนวราภรณ์  
(จินฺตากโร) 

สวดมนตมี์คาํนาํคร้ังท่ี 1 เร่ือง "ปฏิบติับูชา" 
/ โดย พระพุทธพจนวราภรณ์  (จินฺตากโร)  
วดัราชบพิธ บรรยายทางวิทยกุระจายเสียง 
กรมประชาสัมพนัธ์ ภาคคํ่า วนัที่ 12 
กรกฎาคม 2517 

sermon 

Article 7 พระพุทธพจนวราภรณ์  สวดมนตมี์คาํนาํคร้ังท่ี 2 เร่ือง "เราจะรัก sermon 
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(จินฺตากโร) ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยก์นัอยา่งไร" / 
โดย พระพุทธพจนวราภรณ์  (จินฺตากโร)  
วดัราชบพิธ บรรยายทางวิทยกุระจายเสียง 
กรมประชาสัมพนัธ์ ภาคคํ่า วนัที่ 11  
สิงหาคม 2517 

Article 8 

พระพุทธพจนวราภรณ์  
(จินฺตากโร) 

สวดมนตมี์คาํนาํคร้ังท่ี 3 เร่ือง "การอบรม
จิต" / โดย พระพุทธพจนวราภรณ์  (จินฺตาก
โร)  วดัราชบพิธ บรรยายทาง
วิทยกุระจายเสียง กรมประชาสัมพนัธ์  วนัที่ 
9  กนัยายน  2517 

sermon 

Article 9 

พระพุทธพจนวราภรณ์  
(จินฺตากโร) 

สวดมนตมี์คาํนาํคร้ังท่ี 4 เร่ือง "ปวารณา
ออกพรรษา" / โดย พระพุทธพจนวราภรณ์  
(จินฺตากโร)  วดัราชบพิธ บรรยายทาง
วิทยกุระจายเสียง กรมประชาสัมพนัธ์  ภาค
คํ่า วนัที่ 9  ตุลาคม  2517 

sermon 

Article 10 

เบินส์,  ดกัลาส เอม็. 
ความเกี่ยวขอ้งระหว่างพุทธศาสนา กบั 
วิทยาศาสตร์และอเทวนิยม / โดย ดกัลาส 
เอม็.  เบินส์ ;  แปลโดย ศิริ พุธศุกร์ 

religion 

 

 

 

Ch c IV Th  3 410 03046322 2782 

 

Bib : ท่ีระลึกในงานรับพระราชทานเพลิงศพ คุณครูมลัลี (หมนั) คงประภศัร์. นครหลวงกรุงเทพธนบุรี  
            : จกัรานุกลูการพิมพ,์ 2515 (1972). 
Note : 19 กุมภาพนัธ ์2515  ณ เมรุวดัเทพศิรินทราวาส นครหลวงกรุงเทพธนบุรี                  
Deceased (Thai) : มลัลี (หมนั) คงประภศัร์, 2426-2514 
Position : ครูสอนนาฏศิลป กรมศิลปากร 
 

Title : Thiraluk nai ngan phraratchathanphloeng sop Khunkhru Manli (Man) 
                 Khongpraphat 
Deceased : Manli (Man) Khongpraphat, 1883-1971  

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 

อาคม สายาคม 
[ท่ารําประกอบคาํบรรยาย / เขียนคาํอธิบายท่ารํา
โดย อาคม สายาคม;   แสดงแบบท่ารําโดย
อาจารยว์ิทยาลยันาฏศิลป์ กรมศิลปากร (ลมุล 

Thai classical 

dance; fine 

arts 

64 



ยมะคุปต์,  เฉลย  ศุขะวณิช,   ทองเร่ิม  มงคลนฏั)  
และศิลปินเอกแห่งกองการสังคีต กรมศิลปากร  
(กรี วรศริน,  อาคม สายาคม,  สุวรรณี ชลานุ
เคราะห์,  หยดั  ชา้งทอง);    สารบญัท่ารํา -- ท่า 
"นัง่เตียง"  (พระ) -- ท่า "นัง่เตียง"  (นาง) -- ท่า 
"เชยคาง"  (พระ-นาง) --  ท่า "นางงามเป็น
พาหนะรอง"  --  ท่า "ทาํนองดัง่นางราชหงส์"  --  
ท่า "งามภูวนาทนัง่ดาํรงทรง" --  ท่า "เลื่อนลอย
มา" -- ท่า "โลมมือเดียว"  (พระ-นาง) -- ท่า "โลม
สองมือ"  (พระ-นาง) -- ท่า "โลม"  (พระ-นาง) -- 
ท่า "โลม"  (พระ-นาง) -- ท่า "โลม"  (พระ-นาง) 
-- ท่า "คาดเขม็ขดั"  (พระ-นาง) -- ท่า "กราย"  
(พระ) -- ท่า "กราย"  (พระ) -- ท่า "แทงกลบั"  
(พระ) -- ท่า "กลมเงาะ"  (เงาะ) -- ท่า "กลมเงาะ"  
(เงาะ) -- ท่า "กลมเงาะ"  (เงาะ) -- ท่า "เสือลาก
หาง"  (เงาะ) -- ท่า "ดงัวงเดือน"  (เงาะ) -- ท่า 
"ข้ึนลอยพิเศษ" -- ท่ารําชุดกลมเงาะ -- ท่ารําชุด
กลมเงาะ ต่อ  -- ท่ารําชุด "แต่งองคท์รงเคร่ือง" -- 
ท่ารําเบด็เตลด็ของตวัพระ  -- ท่ารําเบด็เตลด็ของ
ตวันาง  -- ท่า "หน่ึง"  (ยกัษ)์  -- ท่า "สอง"  
(ยกัษ)์  -- ท่า "สาม"  (ยกัษ)์  -- ท่า "ส่ี"  (ยกัษ)์  -- 
ท่า "หา้"  (ยกัษ)์  -- ท่า "หกหรือท่าปฐม"  (ยกัษ)์ 
-- ท่า "เส้ียว"  (ยกัษ)์ -- ท่า "กระโดดควา้"  
(ยกัษ)์  -- ท่า "เกง้"  (ยกัษ)์  -- ท่า "เง้ือ"  (ยกัษ)์ -- 
ท่า "รบท่าหน่ึง"  (ยกัษ)์  -- ท่า "รบท่าสอง" 
ยกัษ-์ลิง -- ท่า "รบท่าสาม"  ยกัษ-์ลิง  -- ท่า "หก
ฉีก"  ยกัษ-์ลิง -- ท่า "เหยยีบบ่า"  ยกัษ-์ลิง  -- ท่า 
"ลอยหน่ึง"  ยกัษ-์ลิง  -- ท่า "ลอยสอง"  ยกัษ-์ลิง 
-- ท่า "ลอยสาม"  ยกัษ-์ลิง -- ท่ารบระหว่างยกัษ-์
ลิง -- ท่าถืออาวุธต่างๆ -- ท่า "หน่ึง"  (ลิง)  -- ท่า 
"สอง"  (ลิง)   -- ท่า "สาม"  (ลิง)   -- ท่า "ส่ี"  
(ลิง)  -- ท่า "หา้"  (ลิง)   -- ท่า "หก"  (ลิง)  -- ท่า 
"เจ็ด"  (ลิง) -- ท่า "มองในท่าเส้ียว"  (ลิง) -- ท่า 
"ควา้"  (ลิง)  -- ท่า "จบัหมดั"  (ลิง)  -- ท่า "ดม
หมดั"  (ลิง) -- ท่า "เล่นหมดั"  (ลิง) -- ท่า "กาจบั
ปากโลง"  (ลิง)  -- ท่า "กระทืบกลบั"  (ลิง) -- ท่า 
"หยอ่ง"  (ลิง)  -- ท่า "กระโดดควา้"  (ลิง) -- ท่า 
"ลงวงหนา้อดั"  (ลิง) -- ท่า "เกง้"  (ลิง) -- ท่า
เบด็เตลด็ที่ใชป้ระจาํ -- ท่าเบด็เตลด็ที่ใชป้ระจาํ -
- ท่า "รบท่าหน่ึง"  (พระ-ยกัษ)์ --  ท่า "รบท่า
สอง"  (พระ-ยกัษ)์ -- ท่า "รบท่าสาม"  (พระ-
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ยกัษ)์ --  ท่า "รบท่าส่ี"  (พระ-ยกัษ)์ -- ท่า "รบท่า
หา้"  (พระ-ยกัษ)์ -- ท่า "รบท่าหก"  (พระ-ยกัษ)์ -
-  ท่า "รบท่าเจ็ด"  (พระ-ยกัษ)์ -- ท่า "รบท่า
แปด"  (พระ-ยกัษ)์ --  ท่า "ลอยหลงั  (พระ-ยกัษ)์ 
-- ท่า "ลอยหน่ึง  (พระ-ยกัษ)์ --  ท่า "ลอยสอง"  
(พระ-ยกัษ)์ -- --  ท่า "ลอยสาม"  (พระ-ยกัษ)์ -- 
ท่า "หนีฉากท่าหน่ึง  (ยกัษ-์พระ) -- ท่า "หนีฉาก
ท่าสอง"  (ยกัษ-์พระ) -- ท่า "หนีฉากท่าสาม"  
(ยกัษ-์พระ) -- ท่า "ปัดหอก"  (พระ-ยกัษ)์ -- ท่า 
"ขยบัจะพุ่งหอก" -- ท่า "พระขรรคห์ลุด" -- ท่า 
"หนีฉากท่าที่ส่ี"  (ยกัษ-์พระ) -- ท่า "หนีฉากท่าที่
หา้"  (ยกัษ-์พระ) -- ท่า "หนีฉากท่าที่หก"  (ยกัษ-์
พระ) -- ท่า "โก่งศร" -- ท่า "เพลงชา้" (พระ) -- 
ท่า "เพลงชา้" (พระ) -- ท่า "เพลงชา้" (พระ) --ท่า 
"เพลงชา้" (พระ) -- ท่า "เพลงเร็ว" (พระ) -- ท่า 
"เพลงเร็ว" (พระ) -- ท่า "เพลงเร็ว" (พระ) -- ท่า 
"เพลงเร็ว" (พระ) -- ท่า "เพลงเร็ว" (พระ) -- ท่า 
"เพลงเร็ว" (พระ) -- ท่า "เพลงเร็ว" (พระ) -- ท่า 
"ป้องหนา้กระดกเทา้" (พระ) -- ท่า "ป้องหนา้" 
(พระ) --  ท่า "เดิน " (พระ) -- ท่า "รําร่าย" (พระ) 
-- ท่า "รําร่าย" (พระ) -- ท่า "ตวัเรา" (พระ) -- ท่า 
"ฆ่า" (พระ) -- ท่า "เจา้" (พระ) --  ท่า "พระตาย" 
(พระ) -- ท่า "ไม่กลวั" (พระ) -- ท่า "ฉายศร" 
(พระ) -- ท่า "ยิม้" (พระ) -- ท่า "ร้องไห"้ (พระ) -
- ท่า "หลบ" (พระ) -- ท่า "แทงพระขรรค"์ (พระ) 
-- ท่า "หลบ" (พระ) -- ท่า "หลบ" (พระ) -- ท่า 
"หลบฉาก" (พระ) -- ท่า "ฉายพระขรรค"์ (พระ) 
-- ท่า "พนมมือถือพระขรรค"์ (พระ) -- ท่า "เง้ือ" 
(พระ) -- ท่า "ออกฉาก" (พระ)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Ch c IV Th  3 411 03046283 2741 
 

Bib : อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ พระครูจนัทรโสภณ (นาค จนฺทสโร). [กรุงเทพฯ] : วชัรินทร์ 
            การพิมพ,์ 2524 (1981). 
Note : วดัทศันารุณสุนทรการาม (วดัตะพาน)  8 มีนาคม 2524                  
Deceased (Thai) : พระครูจนัทรโสภณ (นาค จนฺทสโร), 2437-2523 
Position : เจา้อาวาสวดัทศันารุณสุนทรการาม 
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Title : Anuson phraratchathanphloeng sop Phrakhru Chantharasophon  
                  (Nak Chanthasaro) 
Deceased : Phrakhru Chantharasophon (Nak Chanthasaro), 1894-1980  

Occupation : Monk 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1  ขั้นตอนทาํความสงบจากลมหายใจ meditation 

Article 2  ไม่มีการสอน - ถา้ตอ้งการกท็าํเอาเอง :  [รูป
กมัมฏัฐาน อรูปกมัมฏัฐาน] meditation 

Article 3  กฏแห่งธรรมชาติเร่ืองคุณค่าของสติ  religion 

Article 4  เมืองกาย  (กายนคร) religion 

Article 5  ในประเทศออสเตรเลีย travelogues 

Article 6  ในประเทศฝร่ังเศส travelogues 

Article 7  ในประเทศสแคนดิเนเวีย travelogues 

Article 8 พระเทพวิมลโมลี ตาํรายากลางบา้น / โดย พระเทพวิมลโมลี 
(วดัเบญจมบพิตร) 

herbal 

medicine 

Article 9  คู่มือชาวพุทธ  :  ประมวลคาํอาราธนา Buddhism 

 

 

 

Ch c IV Th  3 412 03046374 2845 
 

Bib : ตาํนาลมโหรี. [พระนคร] : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2473 (1930). 
Note : พระโสภณอกัษรกิจ พิมพเ์ปนของชาํนวย ในการบาํเพญ็พระกุศลท่ีศพ หม่อมเจา้หญิงฉวีวิลยั  
              สวสัดิวดัน พ.ศ. 2473                  
Deceased (Thai) : ฉวีวิลยั สวสัดิวดัน (คคัณางค ์ณะอยทุธยา), หม่อมเจา้หญิง, 2424-2473 
Position : N/A 
 

Title : Tamnan mahori 
Deceased : Chawiwilai Sawatdiwat (Khakkhanang na Ayutthaya), Momchaoying,  
                             1881-1930 

Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : N/A  
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Article 1 
 ตาํนาลมโหรี 

Mahori; Thai 

traditional 

music; culture 

 

 

 

Ch c IV Th  3 413 03046357 2821 
 

Bib : อนุสรณ์เน่ืองในงานฌาปนกิจศพ นางจงกล ธรรมรัฐธุราทร (โรจนสุนทร). นครหลวงกรุงเทพ 
            ธนบุรี : กรุงสยามการพิมพ,์ 2515 (1972). 
Note : ณ เมรุวดัธาตุทอง นครหลวงกรุงเทพธนบุรี  16 ธนัวาคม  2515                  
Deceased (Thai) : จงกล ธรรมรัฐธุราทร (โรจนสุนทร), 2441-2514 
Position : N/A 
 

Title : Anuson nuang nai ngan chapanakit sop nang Chongkon Thammaratthurathon 
                 (Rotchanasunthon) 
Deceased : Chongkon Thammaratthurathon (Rotchanasunthon), 1898-1971  

Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 พูนพิศมยั, ดิศกุล, หม่อมเจา้
หญิง 

ทาํไมคนเราตอ้งมีศาสนา religion 

Article 2 พูนพิศมยั, ดิศกุล, หม่อมเจา้
หญิง 

ควรเผยแพร่พระพุทธศาสนาอยา่งไร / ของ 
หม่อมเจา้หญิง  ( ปาฐกถาทรงแสดงที่พุทธ
สมาคม  วนัที่ 4 มิถุนายน พ. ศ. 2498) 

religion 

Article 3 

พูนพิศมยั, ดิศกุล, หม่อมเจา้
หญิง 

ตอบปัญหาธรรมทางวิทยุ ท.ท.ท.  และ  
จากวารสาร  พ.ส.ล. ฉบบันกัศึกษา ของ
หม่อมเจา้หญิงพูนพิศมยั ดิศกุล ประธาน
องคก์ารพุทธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลก     

religion 

Article 4 Burns, D. M. Buddhism - The religion of Thailand Buddhism 

Article 5 ศิริ  พุทธศุกร์,  ผูแ้ปล พระพุทธศาสนา-ศาสนาแห่งประเทศไทย Buddhism 

Article 6 

พระเทพโมลี  (ฟ้ืน ปาสาทิโก) 
พระพุทธศาสนาคืออะไร? :  พระภิกษุปา
สาทิโก วดัราชบพิธ แสดง ณ พุทธสมาคม
สถาน ในรูปปาฐกถา เม่ือ 7 มิถุนายน  2501 

Buddhism 

Article 7 

พระเทพโมลี  (ฟ้ืน ปาสาทิโก) 

ตายแลว้อะไรไปเกิด? โดย พระปริยติัโมลี   
(ฟ้ืน ปาสาทิโก  เปรียญ 7)   (ปัจจุบนั
พระเทพโมลี วดัราชบพิธ)  แสดง ณ พุทธ
สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม

Buddhism 
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ราชูปถมัภ์  เม่ือวนัเสาร์ที ่14  กรกฎาคม 
2494 

Article 8 

พระเทพโมลี  (ฟ้ืน ปาสาทิโก) 

นิพพานเป็นอะไร? /  โดย พระเทพโมลี   
(ปาสาทิโก)   (เม่ือเป็นพระปริยติัโมลี วดั
ราชบพิธ)  แสดงในรูปปาฐกถา ณ พุทธ
สมาคมสถาน เม่ือ 4 ธนัวาคม  2497 

Nirvana 

 

 

 

Ch c IV Th  3 414 03046518 3073-2 

Ch c IV Th  3 414a 03067171 3651 
 

Bib : พุทธทาสภิกขุ 
           คู่มือมนุษย.์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาดไทย, [2501]. 
Note : พิมพแ์จกเป็นธรรมบรรณการ ในงานฌาปนกิจศพ นางโสภณอกัษรกิจ (หยนิ สมิตะสิริ)                  
Deceased (Thai) : โสภณอกัษรกิจ (หยนิ สมิตะสิริ), นาง, 2422-2501 

Position : N/A 
 

Title : Khumu manut 
Deceased : Sophon aksonkit (Yin Samitasiri), Nang, 1879-1958  

Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : N/A  
 

Article 1  ท่านรู้จกัศาสนาในเหลี่ยมไหน religion 

Article 2  ศาสนาท่ีช้ีอะไรเป็นอะไร (พุทธศาสนา) religion 

Article 3  ลกัษณะสามญัของส่ิงทั้งปวง (ไตรลกัษณ์) religion 

Article 4  อาํนาจของความยดึติด (อุปาทาน) religion 

Article 5  ขั้นของการปฏิบติัศาสนา (ไตรสิกขา) religion 

Article 6  คนเราติดอะไร (เบญจขนัธ์) religion 

Article 7  การทาํใหรู้้แจง้ตามวิธีธรรมชาติ religion 

Article 8  การทาํใหรู้้แจง้ตามหลกัวิชา religion 

Article 9  ลาํดบัแห่งการหลุดพน้จากโลก religion 

Article 10  ภาคผนวก - การทาํบุญทาํกุศลที่สูงสุด religion 
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Ch c IV Th  3 415 03046517 3073-1 
 

Bib : พุทธทาสภิกขุ 
           คู่มือมนุษย.์ กรุงเทพฯ : การพิมพพ์ระนคร, 2522 (1979). 
Note : อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือโท หลวงประเสริฐสิริ (ประเสริฐ ศิริไพบูลย)์                   
Deceased (Thai) : ประเสริฐสิริ (ประเสริฐ ศิริไพบูลย)์, พลเรือโท หลวง, 2439-2522 

Position : เจา้กรมโยธาธิการ ทร., ท่ีปรึกษาการทหารเรือ 
 

Title : Khumu manut 
Deceased : Prasoetsiri (Prasoet Siripaibun), Phon Rua Tho Luang, 1896-1979  

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1  ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน religion 

Article 2  พุทธศาสนามุ่งช้ีอะไรเป็นอะไร religion 

Article 3  ลกัษณะสามญัของส่ิงทั้งปวง (ไตรลกัษณ์) religion 

Article 4  อาํนาจของความยดึติด (อุปาทาน) religion 

Article 5  ขั้นของการปฏิบติัศาสนา (ไตรสิกขา) religion 

Article 6  คนเราติดอะไร (เบญจขนัธ์) religion 

Article 7  การทาํใหรู้้แจง้ตามวิธีธรรมชาติ religion 

Article 8  การทาํใหรู้้แจง้ตามหลกัวิชา religion 

Article 9  ลาํดบัแห่งการหลุดพน้จากโลก religion 

 

 

 

Ch c IV Th  3 416 03046462 2953 
 

Bib : กาพยว์นประเวศน์. [ม.ป.ท.] : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, [2459 (1916)]. 
Note : นายศรีศุกร บุรณศิริ พิมพแ์จกในงานปลงศพ ท่านพร้ิง บุรณศิริ แล หลวงอินทรมนตรีศรีจนัทร 
              กุมาร (เขจร บุรณศิริ)  ปีมโรงอฐัศก พ.ศ. 2459                  
Deceased (Thai) : 1) พร้ิง บุรณศิริ, ท่านผูห้ญิง,  2381-2459    
      2) อินทรมนตรีศรีจนัทรกุมาร (เขจร  บุรณศิริ),  หลวง,  2416-2452 
Position : 1) ภรรยาพระยาธรรมจรรยานุกลูมนตรี (จาํเริญ บุรณศิริ)   
             2)  เจา้กรมสารบรรณ กระทรวงพระคลงัมหาสมบติั    
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Title : Kap Wanaprawet 
Deceased : 1) Pring Buranasiri, Thanphuying,  1838-1916     

    2) Intharamontrisichantharakuman  (Khechon Buranasiri), Luang,  

        1873-1909 

Occupation : 1) N/A    

        2) Government official 

Picture : N/A  
Biography : yes  
 

Article 1  กาพยว์นประเวศน ์ religion 
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Division 4 History, Geography  

 

- General works 

- Prehistory, archaeology 

- History – General 

- Historiography 

- Geography 

- Local geography 

- Others, calendar, astrology ancient history of  

  Science 

- Environmental science 
 

 

 

 



 

Division 4 History, Geography 

 
 

 

 

Ch c IV Th  4 267 03046383 2855-1 

 

Bib : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
            จดหมายเหตุพระราชกิจรายวนั พระราชนิพนธ ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
            ภาคท่ี 24. พระนคร : โรงพิมพตี์รณสาร, 2508 (1965). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานรับพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจา้จงกลนี วฒันวงศ ์                 

Deceased (Thai) : จงกลนี วฒันวงศ,์ หม่อมเจา้, 2452-2508 

Position : ปฏิบติังานถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
                     พระบรมราชินีนาถ;  เป็นองคอุ์ปการกิตติมศกัด์ิของคณะแพทยศ์าสตร์และศิริราชพยาบาล 
 

Title : Chotmaihet phraratchakitraiwan phraratchaniphon nai Phrabat Somdet  

            Phrachunlachomklao Chaoyuhua  phak thi 24 

Deceased : Chongkonni Watthanawong, Mom Chao, 1909-1965  
Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 พระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั     
 

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวนั พระราช
นิพนธ์ ในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั ภาคท่ี 24 

History 

 

 

 

Ch c IV Th  4 268 03046384 2855-2 
 

Bib : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
            จดหมายเหตุพระราชกิจรายวนั ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พุทธศกัราช 2433. 
            พระนคร : โรงพิมพตี์รณสาร, 2514 (1971). 
Note : พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให ้
              พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงลยั เทพาธิบดี (ลยั บุนนาค) ต.จ.                
Deceased (Thai) : ลยั เทพาธิบดี (ลยั บุนนาค), คุณหญิง, 2427-2514 
Position : N/A 
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Title : Chotmaihet phraratchakitraiwan nai Phrabat Somdet Phrachunlachomklao  
                  Chaoyuhua phutthasakkarat 2433 

Deceased : Lai Thephathipbodi (Lai Bunnak), Khunying, 1884-1971  
Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 พระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั     
 

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวนั ใน
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
พุทธศกัราช 2433 

history 

Article 2 

 

ลาํดบัสกุล "โชติกเสถียร" เฉพาะสายของ
พระยาทิพโกษา (หมาโต โชติกเสถียร)  
บุตร พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เถียร โชติก
เสถียร)  ตน้ตะกูล "โชติกเสถียร" 

kinship 

 

 

 

Ch c IV Th  4 269 03046385 2855-3 
 

Bib : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
            จดหมายเหตุพระราชกิจรายวนั พระราชนิพนธ ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
            วนัท่ี 1 กนัยายน - 28 ธนัวาคม จุลศกัราช 1254 พ.ศ. 2435. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ,์ 2517 (1974). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจ คุณหญิงศิริธรรมสารนิติ (ศิริ สุวรรณเสถียร)                   
Deceased (Thai) : ศิริ ธรรมสารนิติวิชิตภกัดี (ศิริ สุวรรณเสถียร), คุณหญิง, 2440-2517 

Position : เคยเป็นกรรมการสมาคมส่งเสริมการเล้ียงไก่แห่งประเทศไทย;  เคยเป็นผูจ้ดัการร้านอาหาร  
                     "ศรแดง" 
 

Title : Chotmaihet phraratchakit raiwan phraratchaniphon nai Phrabat Somdet  
                  Phrachunlachomklao Chaoyuhua wanthi 1 Kanyayon - 28 Thanwakom  
                  chunlasakkarat 1254  pho so 2435 

Deceased : Siri Thammasannitiwichitphakdi (Siri Suwansathian), Khunying,  

                   1897-1974  
Occupation : Business 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 พระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั     
 

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวนั พระราช
นิพนธ์ ในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั วนัที่ 1 กนัยายน - 28 ธนัวาคม จุล
ศกัราช 1254  พ.ศ. 2435 

history 
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Ch c IV Th  4 270 03046394 2864-1 

Ch c IV Th  4 270a 03046395 2864-2 
 

Bib : เร่ืองพระพุทธบาท และ พาหุสจัจกถา. ธนบุรี : โรงพิมพด์าํรงธรรม, 2511 (1968). 
Note : คณะสงฆจ์งัหวดัสระบุรี พิมพถ์วายในงานพระราชทานเพลิงศพ พระมหาโพธิวงศาจารย ์ 
              อินทโชตเถระ                   
Deceased (Thai) : พระมหาโพธิวงศาจารย ์อินทโชตเถระ, 2427-2511 

Position : กรรมการมหาเถรสมาคม 
 

Title : Ruang Phraphutthabat lae Phahusatchakatha 

Deceased : Phra Maha Phothiwongsachan Inthachotthera, 1884-1968  
Occupation : Monk 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1  พระพุทธบาทจงัหวดัสระบุรี geography 

Article 2 

พระธรรมปัญญาบดี 

พาหุสัจจกถา / พระธรรมปัญญาบดี วดัสาม
พระยา  แสดงในสัตตมวารที่ 10 วนัที่ 11 
กรกฎาคม  พ.ศ. 2511  คณะสงฆจ์งัหวดั
สระบุรี เจา้ภาพ 

sermon 

 

 

 

Ch c IV Th  4 271 03046330 2792 
 

Bib : ดาํรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา 
            ตาํนานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกลา้ / สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา 
            ดาํรงราชานุภาพ ทรงเรียบเรียง ภาค 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพพ์ิฆเณศ, 2516 (1973). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระประสิทธฺวินิจฉยั (แส กาญจนาคม)                    
Deceased (Thai) : ประสิทธิวินิจฉยั (แส กาญจนาคม), พระ, 2432-2515 

Position : ผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์ 
 

Title : Tamnan khruangrat itsiriyaphon chunlachomklao / Somdet Phrachao  
                  Borommawongthoe Krom Phraya Damrongrachanuphap song riabriang  
                  phak nung 

Deceased : Prasitthiwinitchai (Sae Kanchanakhom), Phra, 1889-1972  
Occupation : Government official 
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Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็พระ
เจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา 
 

ตาํนานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกลา้ / 
สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรง
ราชานุภาพ ทรงเรียบเรียง ภาค 1 

history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 272 03046403 2876 
 

Bib : ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 14 (ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 2). พระนคร : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร,  
            2472 (1929). 
Note : นายพลโท พระยากลาโหมราชเสนา พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ เถา้แก่ทองดี ปานิกบุตร์ จ.จ.                    
Deceased (Thai) : ทองดี ปานิกบุตร์, 2390-2472 

Position : รับราชการตาํแหน่งเถา้แก่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 6 
 

Title : Prachum phongsawadan phak thi 14 (chabap phim khrang thi 2) 
Deceased : Thongdi Panikkabut, 1847-1929  
Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1  คาํใหก้ารชาวองัวะ history 

Article 2  
คาํใหก้ารมหาโค  มหากฤช เร่ืองเมืองพะม่า  
ถามในรัชกาลที่ 2 history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 273 03046400 2873 

 

Bib : ดาํรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา 
            ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 17 เร่ืองตาํนานการเลิกบ่อนเบ้ียและเลิกหวย. [ม.ป.ท.] : ศรีสงวนการ 
            พิมพ,์ 2516 (1973). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี ขุนสุจิตรบรรจงยทุธ ์(สุจิตร บุรานนท)์                    
Deceased (Thai) : สุจิตรบรรจงยทุธ ์(สุจิตร บุรานนท)์, พลตรี ขุน, 2443-2516 

Position : ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบกท่ี 4, ขา้ราชการการเมืองในตาํแหน่งประจาํสาํนกัทาํเนียบ 
                     นายกรัฐมนตรี 
 

Title : Prachum phongsawadan phak thi 17  Ruang tamnan kanloekbonbia lae huai 
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Deceased : Suchitbanchongyut (Suchit Buranon), Phon Tri Khun, 1900-1973  
Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็พระ
เจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา 

ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 17  ตาํนานการเลิก
บ่อนเบ้ียและเลิกหวย 

history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 274 03046402 2875 

 

Bib : ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 40  เร่ือง จดหมายเหตุของคณะพ่อคา้ฝร่ังเศสซ่ึงเขา้มาตั้งคร้ัง 
           กรุงศรีอยธุยา ตอนแผน่ดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค 1. พระนคร : โรงพิมพโ์สภณ 
           พิพรรฒธนากร, 2470 (1927). 
Note : พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ รองอาํมาตยโ์ท ขุนนรพิติพิจารณ์ (เขม้ กนิษฐรัต)                    
Deceased (Thai) : นรพิติพิจารณ์ (เขม้ กนิษฐรัต), รองอาํมาตยโ์ท ขุน, 2437-2469 

Position : นายอาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา, นายอาํเภอบางแกว้ จงัหวดัอ่างทอง 
 

Title : Prachum phongsawadan phak thi 40  Ruang chotmaihet khong khana phokha  
                 farangset sung khaoma tang khrang krungsiayutthaya  ton phaendin Somdet  
                 Phra Naraimaharat phak 1 

Deceased : Noraphitiphichan (Khem Kanittharat), Rong Ammat Tho Khun,  

                   1894-1926  
Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 

 
จดหมายเหตุของคณะพ่อคา้ฝร่ังเศสซ่ึงเขา้
มาตั้งคร้ังกรุงศรีอยธุยา ตอนแผ่นดินสมเดจ็
พระนารายณ์มหาราช 

history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 275 03046401 2874 
 

Bib : ราชบณัฑิตยสภา,  ผูร้วบรวม 
            ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 51 จดหมายเหตุเม่ือพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัสวรรคต.  
            พระนคร : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2472 (1929). 
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Note : พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหพ้ิมพพ์ระราชทานในงานพระศพ  
              พระวิมาดาเธอ กรมพระสิทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา ครบสปัตมวาร ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม   
              พ.ศ. 2472                    
Deceased (Thai) : สุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา, พระวิมาดาเธอ กรมพระ, [2406-2472] 

Position : พระชายาในรัชกาลท่ี 5 
 

Title : Prachum phongsawadan phak thi 51 Chotmaihet mua Phrabat Somdet Phra  
                 Nangklao Chaoyuhua sawankot 

Deceased : Sutthasininat Piyamaharatpadiwaratda, Phrawimadathoe Krommaphra,  

                   [1863-1929]  
Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : N/A  
 

Article 1 ราชบณัฑิตยสภา, ผูร้วบรวม 
 

จดหมายเหตุ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วัเสดจ็สวรรคต 

history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 276 03046404 2877 
 

Bib : ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 55. [ม.ป.ท.] : โรงพิมพเ์ทียนทองวฒันา, 2512 (1969). 
Note : คณะครูอาจารยแ์ละนกัเรียน โรงเรียนวดัพระเชตุพนตั้งตรงจิตรวิทยาลยั พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ใน 
              งานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงรุจิ ศรีวรรณวฑัฒ ์                   
Deceased (Thai) : รุจิ ศรีวรรณวฑัฒ ์(สุบรรณ), หม่อมหลวง, 2481-2512 

Position : ครูโรงเรียนวดัพระเชตุพนตั้งตรงจิตรวิทยาลยั 
 

Title : Prachum phongsawadan phak thi 55 
Deceased : Ruchi Siwannawat (Suban), Momluang, 1938-1969  
Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 

ดาํรงราชานุภาพ,  สมเดจ็พระ
เจา้บรมวงศเ์ธอ  กรมพระยา 

ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 55 เร่ืององักฤษเขา้
มาขอทาํสัญญาคร้ังรัชกาลท่ี 2 :  พระนิพนธ์
สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  กรมพระยา
ดาํรงราชานุภาพ 

history 
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Ch c IV Th  4 277 03046405 2878 

Ch c IV Th  4 277a 03060253 3247 

 

Bib : จินดาสหกิจ (ละมา้ย ธนะศิริ), หลวง, ผูแ้ปล 
            ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 81 จดหมายเหตุเร่ืองการจลาจลเมื่อปลายแผน่ดินสมเด็จพระนารายณ์ 
            มหาราช. [ม.ป.ท.] : โรงพิมพส์ถานสงเคราะห์หญิงปากเกร็ด, 2510 (1967). 
Note : ธนาคารแห่งประเทศไทยพิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว. ทองเถา ทองแถม                    
Deceased (Thai) : ทองเถา ทองแถม, หม่อมราชวงศ,์ 2452-2510 

Position : ผูอ้าํนวยการช่วยผูว้่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

Title : Prachum phongsawadan phak thi 81 Chotmaihet ruang kanchalachon mua  
                  plai paendin Somdet Phra Naraimaharat 

Deceased : Thongthao Thongthaem, Mom Ratchawong, 1909-1967   
Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 

จินดาสหกิจ (ละมา้ย ธนะศิริ),  
หลวง,  ผูแ้ปล 

ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 81 จดหมายเหตุ
เร่ืองการจลาจลเม่ือปลายแผ่นดินสมเดจ็
พระนารายณ์มหาราช / หลวงจินดาสหกิจ 
(ละมา้ย ธนะศิริ) แปล จาก A European  
version of the revolution in Siam at the end 
of the reign of King Phra Narayana, 1688 
A.D. 

history 

Article 2 

 
จดหมายเหตุเร่ืองการจลาจลคร้ังใหญ่ในกรุง
ศรีอยธุยาและการขบัไล่ชาวฝร่ังเศสออก
จากกรุง 

history 

Article 3 

 
จดหมายเหตุรายวนัของนายทหารฝร่ังเศสผู ้
หน่ึงซ่ึงประจาํการอยทูี่เมืองมะริด ในบงัคบั
บญัชาของมองซิเออร์ บรูฮมั 

history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 278 03046409 2883 
 

Bib : ประชุมพงษาวดารภาคท่ี 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, [2458 (1915)]. 
Note : อาํมาตยเ์อก พระยาศรีสาํรวจ (ช่ืน ภทัรนาวิก)  ม.ม,  ท.ช,  รัตน ว,  ป,  ร. 4 พิมพแ์จกในงานศพ   
              พนั ภทัรนาวิก ผูม้ารดา  เมื่อปีเถาะสปัตศก  พ.ศ. 2458                    
Deceased (Thai) :  พนั ภทัรนาวิก, N/A 

78 



Position : N/A 
 

Title : Prachum phongsawadan phak thi 4 
Deceased : Phan Phattharanawik, N/A   
Occupation : N/A 

Picture : N/A  
Biography : N/A  
 

Article 1 
 

พระราชพงษาวดาร  ความเก่า ตามตน้ฉบบั
หลวง เขียนคร้ังกรุงธนบุรี เม่ือจุลศกัราช 1136 

history 

Article 2 

 

พงษาวดารเมืองลแวก  บานแพนก  [วนัพฤหสั 
ข้ึนเจ็ดคํ่า เดือนเจ็ด]  จุลศกัราช 1158 ปีมโรง
อฐัศก  พระรามาธิบดี (นกัพระองคเ์อง)  ถวาย
พระราชพงษาวดาร    ทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ ใหห้ลวงพจนาพิจิตรแปล  ขนุสาร
ประเสริฐ  ขนุมหาสิทธิ  นายชาํนิโวหาร  แปล
ออกเปนคาํไทย  ไวณ้หอหลวง   ฯ 

history 

Article 3  
พงษาวดารหวัเมืองมณฑลอิสาณ / หม่อมอมร
วงษว์ิจิตร  (ม.ว.ปฐม คเนจร)  เรียบเรียง 

history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 279 03046438 2922 

Ch c IV Th  4 279a 03077017 3948 

 

Bib : พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา. พระนคร : ศิวพร, 2511 (1968). 
Note : บริษทั ตั้งท่งฮวด จาํกดั  บริษทัสยามกลการ จาํกดั  และ ลกู หลาน เหลน ในตระกลูพรประภา   
              พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานบรรจุศพ คุณพ่อไตล้ง้ พรประภา                    
Deceased (Thai) :  ไตล้ง้ พรประภา, 2433-2511 

Position : เจา้ของบริษทัตั้งท่งฮวด และ บริษทัสยามกลการ 
 

Title : Phraratchaphongsawadan chabap phraratchahatthalekha 
Deceased : Tailong Phonprapha, 1890-1968   
Occupation : Automobile business 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 ดาํรงราชานุภาพ,  สมเดจ็
พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  กรม
พระยา 

พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา / 
[สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรง
ราชานุภาพไดท้รงตรวจสอบแกไ้ขตาํนานพระ

history 
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ราชพงศาวดารใหส้มบูรณ์ข้ึนและไดท้รงพระ
นิพนธ์อธิบายเร่ืองพงศาวดารในรัชกาลต่างๆ
คร้ังกรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี  ตั้งแต่ตน้จนถึง
รัชกาลสมเดจ็พระเอกาทศรถ] 

 

 

 

Ch c IV Th  4 280 03046458 2949-3 

Ch c IV Th  4 280a 03046459 2949-4 

 

Bib : รัตนภกัดี  (แจง้  สุวรรณจินดา),  พระยา,  ผูร้วบรวม 

            ดินแดนไทยในแหลมทอง (แหลมมลาย)ู. นครหลวงกรุงเทพธนบุรี : โรงพิมพก์รมสรรพสามิต,  
            2515 (1972). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในการท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ 
              พระราชทานเพลิงศพ พระยารัตนภกัดี  (แจง้ สุวรรณจินดา) ท.จ., ท.ม.                     
Deceased (Thai) : รัตนภกัดี (แจง้ สุวรรณจินดา), พระยา, 2435-2515 

Position : อดีตผูว้่าราชการจงัหวดัปัตตานี, อดีตผูว้่าราชการภาค 9, ประจาํกรมประมวลราชการ 
                     แผน่ดิน 
 

Title : Dindaenthai nai laemthong (Laem Malayu) 
Deceased : Rattanaphakdi (Chaeng Suwanchinda), Phraya, 1892-1972   
Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 รัตนภกัดี  (แจง้  สุวรรณจินดา),  
พระยา,  ผูร้วบรวม 

ดินแดนไทยในแหลมทอง  (แหลมมลาย)ู 
 

history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 281 03046486 2986 
 

Bib : โหราพยากรณ์. พระนคร : โรงพิมพอ์กัษรสาสน์, 2504 (1961). 
Note : พิมพแ์จกเป็นท่ีระลึกในงานฌาปนกิจศพ คุณยายน่ิม วฒันศรี                    
Deceased (Thai) : น่ิม วฒันศรี, 2419-2503 

Position : N/A 
 

Title : Horaphayakon 
Deceased : Nim Watthanasi, 1876-1960   
Occupation : N/A 
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Picture : N/A  
Biography : yes  
 

Article 1  โหราพยากรณ์ astrology 

 

 

 

Ch c IV Th  4 282 03046418 2895-1 
 

Bib : อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ คุณแม่ผวิ น่ิมสกุล. [ม.ป.ท.] : โรงพิมพบ์ูรพาศิลป์, [2515 (1972)]. 
Note : ณ เมรุวดัเทพศิรินทราวาส  วนัเสาร์ท่ี 26 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2515                    
Deceased (Thai) : ผวิ น่ิมสกุล, 2445-2514 

Position : N/A 
 

Title : Anuson ngan chapanakit sop Khun Mae Phiuw Nimsakun 
Deceased : Phiuw Nimsakun, 1902-1971   
Occupation : Business 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1  ปฏิทิน 100 ปี  พ.ศ. 2426 ถึง พ.ศ. 2526 calendar 

 

 

 

Ch c IV Th  4 283 03046504 3009 

 

Bib : ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 34 ว่าดว้ยหนงัสือสญัญาคา้ขายระหว่างประเทศสยามกบัประเทศฝร่ังเศส 
            ในแผน่ดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช. พระนคร : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2469 (1926). 
Note : นายเรือโท สุวรรณ ศุภสมุทร พิมพใ์นงารปลงศพ นายหลี ศุภสมุทร ผูเ้ปนบิดา                   
Deceased (Thai) : หลี ศุภสมุทร, 2416-2469 

Position : ทาํการคา้ และรับใชน้ายพลเรือเอก พระเจา้พี่ยาเธอ กรมขุนสิงหวิกรมเกรียงไกร 
 

Title : Prachum phongsawadan phak thi 34 wa duai nangsu sanyakhakhai rawang 

           prathetsayam kap prathetfarangset nai phaendin Somdet Phra Naraimaharat 
Deceased : Li Suphasamut, 1873-1926  
Occupation : Business 

Picture : yes  
Biography : yes  
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Article 1 

 

ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 34 ว่าดว้ยหนงัสือ
สัญญาคา้ขายระหว่างประเทศสยามกบั
ประเทศฝร่ังเศสในแผ่นดินสมเดจ็พระ
นารายณ์มหาราช 

history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 284 03046503 3008 

 

Bib : ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 37 เร่ืองจดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝร่ังเศส ซ่ึงเขา้มาตั้งคร้ัง 
           กรุงศรีอยธุยา ตอนแผน่ดินพระเจา้เสือ แล แผน่ดินพระเจา้ทา้ยสระ ภาค 4. พระนคร : โรงพิมพ ์
           โสภณพิพรรฒธนากร, 2469 (1926). 
Note : พิมพใ์นงารศพ คุณหญิง ผลากรนุรักษ ์(สงวน เกาไศยนนัท)์ เมื่อปีขาล พ.ศ. 2469                   
Deceased (Thai) : ผลากรนุรักษ ์(สงวน เกาไศยนนัท)์, คุณหญิง, 2414-2469 

Position : N/A 
 

Title : Prachum phongsawadan phak thi 37  ruang chotmaihet khong khana  

           batluangfarangset sung khaoma tang khrang krungsiayuthaya ton phaendin  

           Phrachao Sua lae phaendin Phrachao Taisa phak 4 

Deceased : Phalakonnurak (Sanguan Kaosaiyanan), Khunying, 1871-1926  
Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 

 

ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 37 เร่ืองจดหมาย
เหตุของคณะบาดหลวงฝร่ังเศส ซ่ึงเขา้มาตั้ง
คร้ังกรุงศรีอยธุยา  ตอนแผ่นดินพระเจา้เสือ 
แล แผ่นดินพระเจา้ทา้ยสระ  ภาค 4 

history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 285 03040974 3038-1 

Ch c IV Th  4 285a 03040975 3038-2 

 

Bib : ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 36  เร่ืองจดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝร่ังเศส ซ่ึงเขา้มาตั้งคร้ัง 
            กรุงศรีอยธุยา ตอนแผน่ดินพระเพทราชา ภาค 3. พระนคร : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร,  
            2470 (1927). 
Note : พิมพใ์นงารพระราชทานเพลิงศพ อาํมาตยเ์อก พระยาวินิจวิทยาการ (กร อมาตยกุล)                    
Deceased (Thai) : วินิจวิทยาการ (กร อมาตยกุล), อาํมาตยเ์อก พระยา, 2407-2465 
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Position : เป็นอาจารยใ์หญ่หลายโรงเรียน เป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั  
                     เป็นปลดัสาํรวจ (หวัหนา้กองสอบไล่) 
 

Title : Prachum phongsawadan phak thi 36  ruang chotmaihet khong khana  

           batluangfarangset sung khaoma tang khrang krungsiayuthaya ton phaendin  

           Phra Phetracha phak 3 

Deceased : Winitwitthayakan (Kon Amattayakun), Ammat Ek Phraya, 1864-1922  
Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 

 

จดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝร่ังเศส ซ่ึง
เขา้มาตั้งคร้ังกรุงศรีอยธุยา  ตอนแผ่นดิน
พระเพทราชา   (ต่อจากภาคท่ี 2)  เร่ือง
บาดหลวงตาชาคิดอ่านจดัการใหฝ้ร่ังเศสกบั
ไทยไดเ้ปนไมตรีติดต่อกนัอยา่งเดิม  

history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 286 03060242 3240 
 

Bib : ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 46  เร่ืองจดหมายเหตุของคณะพ่อคา้ฝร่ังเศส ซ่ึงเขา้มาตั้งคร้ัง 
           กรุงศรีอยธุยา ตอนแผน่ดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาคท่ี 6. [ม.ป.ท.] : โรงพิมพตี์รณสาร,  
           2505 (1962). 
Note : ตีพิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี พระยาสุรวงศว์ิวฒัน์ (เต้ียม บุนนาค)                    
Deceased (Thai) : สุรวงศว์ิวฒัน์ (เต้ียม บุนนาค), พลตรี พระยา, 2422-2505 

Position : ปลดักรมเสนาธิการทหารบก 
 

Title : Prachum phongsawadan phak thi 46  ruang chotmaihet khong khana phokha  

            farangset sung khaoma tang khrang krungsiayuthaya ton phaendin Somdet  

            Phra Naraimaharat  phak thi 6 

Deceased : Surawongwiwat (Tiam Bunnak), Phon Tri Phraya, 1879-1962  
Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 

 

จดหมายเหตุคณะพ่อคา้ฝร่ังเศส ซ่ึงเขา้มาตั้ง
คร้ังกรุงศรีอยธุยา  ตอนแผ่นดินสมเดจ็พระ
นารายณ์มหาราช  (ต่อจากภาค 5 ประชุม
พงศาวดาร ภาคท่ี 44) 

history 

 

83 



 

 

Ch c IV Th  4 287 03046510 3023 
 

Bib : หนงัสือท่ีระลึกถึงรอบ 100 ปี แห่งวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั และ  
           วนัเสวยราชยพ์ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั. พระนคร : โรงพิมพพ์ระจนัทร์,  
           2511 (1968). 
Note : ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ิมพพ์ระราชทาน  วนัท่ี 1 ตุลาคม พุทธศกัราช 2511                    
Deceased (Thai) : 1) พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั,  [2347-2411] 
      2) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, [2396-2453] 

Position : พระมหากษตัริยรั์ชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5 
 

Title : Nangsu thiraruk thung rop roipi haeng wansawankhot Phrabat Somdet  

            Phrachomklao Chaoyuhua lae wan sawoeirat Phrabat Somdet  

            Phrachunlachomklao Chaoyuhua 

Deceased : 1) Phrabat Somdet  Phra Chomklao Chaoyuhua, [1804-1868] 

    2) Phrabat Somdet  Phra Chunlachomklao Chaoyuhua, [1853-1910]  
Occupation : Royal Family 

Picture : 1) yes.    2) N/A  
Biography : N/A 
 

Article 1 กริสโวลด,์ เอ. บี., ผูแ้ต่ง;    
สุภทัรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจา้,  
ผูแ้ปล 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั / โดย เอ. 
บี. กริสโวลด;์  หม่อมเจา้ สุภทัรดิศ ดิศกุล ทรง
แปลจากภาษาองักฤษ 

history 

Article 2 พิทยลาภพฤฒิยากร,  พระวรวงศ์
เธอ  กรมหม่ืน 
 
 
 

การเปลี่ยนแปลง และประพณีของไทย  ในรัช
สมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
(พ.ศ. 2411-2453) จากบทพระนิพนธ์
ภาษาองักฤษของ  พระวรวงศเ์ธอ  กรมหม่ืน
พิทยลาภพฤฒิยากร  ลงพิมพใ์นหนงัสือ THE 
NEW ASIA 

history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 288 03046423 2894 
 

Bib : การปรับตวัเขา้สู่ยคุใหม่ของสยามและพม่า และ หนงัสือสญัญาทางพระราชไมตรีกบับางประเทศ.  
           พระนคร : ศิวพร, 2512 (1969). 
Note : อนุสรณ์ หม่อมสาย ศรีธวชั ณ อยธุยา  พระนคร 2512                    
Deceased (Thai) : สาย ศรีธวชั ณ อยธุยา, หม่อม, 2443-2505 
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Position : ครู 
 

Title : Kanpraptua khao su yukmai khong sayam lae phama  lae  nangsu  

            sanya thang phraratchamaitri kap bangprathet 

Deceased : Sai Sithawat Na Ayutthaya, Mom, 1900-1962  
Occupation : Education 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 อมร โสภณวิเชษฐ์วงศ ์ และ เอก
วิทย ์ณ ถลาง 

การปรับตวัเขา้สู่ยคุใหม่ของสยามและพม่า / 
ถอดความโดย อมร โสภณวิเชษฐ์วงศ ์;  ตรวจแก้
โดย เอกวิทย ์ณ ถลาง 

history 

Article 2  
หนงัสือสัญญาทางพระราชไมตรี ประเทศ
องักฤษ แลประเทศสยาม history 

Article 3  
หนงัสือสัญญาทางพระราชไมตรี ประเทศ
ฝร่ังเศส  แลประเทศสยาม history 

Article 4  
หนงัสือสัญญาทางพระราชไมตรี  ประเทศ
อเมริกนั แลประเทศสยาม history 

Article 5  
หนงัสือสัญญาทางพระราชไมตรี ประเทศนิเซอ
แลนต ์และประเทศสยาม history 

Article 6  
หนงัสือสัญญาทางพระราชไมตรี ประเทศโปร
ตุเคศ  แลประเทศสยาม history 

Article 7  
หนงัสือสัญญาทางพระราชไมตรี  ประเทศ
เยรมญั แลประเทศสยาม history 

Article 8  
หนงัสือสัญญาทางพระราชไมตรี ประเทศ
เดนมาร์ก  แลประเทศสยาม history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 289 03046424 2905 
 

Bib : จดหมายเหตุโหร ฉบบัพระยาประมลูธนรักษ.์ พระนคร : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร,  
           2464 (1921). 
Note : พิมพแ์จกในงานศพ นางชอ้ย ชูโต  ปีระกา พ.ศ. 2464                    
Deceased (Thai) : ชอ้ย ชูโต, N/A 

Position : N/A 
 

Title : Chotmaihet hon chabap Phraya Pramunthanarak 
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Deceased : Choi Chuto, N/A 

Occupation : N/A 

Picture : N/A  
Biography : N/A  
 

Article 1  จดหมายเหตุโหร ฉบบัพระยาประมูลธนรักษ์ history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 290 03046433 2918-1 

Ch c IV Th  4 290a 03046434 2918-2 
 

Bib : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย ์พนัตรี หม่อมเจา้ลกัษณเลิศ ชยางกรู ต.ม.  
           กรุงเทพฯ : โรงพิมพส่์วนทอ้งถ่ิน กรมการปกครอง, 2518 (1975). 
Note : ณ เมรุวดัธาตุทอง  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2518                    
Deceased (Thai) : ลกัษณเลิศ ชยางกรู, พนัตรี หม่อมเจา้, 2439-2518 

Position : หวัหนา้กองล่าม  หวัหนา้กองรวมข่าวกลาโหม  หวัหนา้กองหนงัสือพิมพ ์  
                     กระทรวงกลาโหม,  ท่ีปรึกษาอธิการบดี  ฝ่ายการต่างประเทศ และกิจกรรมนกัศึกษา   
                     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

Title : Anuson ngan phraratchathanploeng sop Sattrachan Phantri Momchao  

            Laksanaloet Chayangkun tomo   

Deceased : Laksanaloet Chayangkun, Phan Tri Mom Chao, 1896-1975 

Occupation : Military Affairs & Education 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 ลกัษณเลิศ  ชยางกูร, หม่อมเจา้ คาํบรรยายประวติัศาสตร์สากล พ.ศ. 2494 history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 291 03041021 3058 
 

Bib : พงศาวดารภาคอีสาน ฉะบบัของพระสุนทรราชเดช (แข ้ปะทุมชาติ) กรมการพิเศษ จงัหวดั 
           อุบลราชธานี. [ม.ป.ท.] : โรงพิมพศ์รีหงส์, [2472 (1929)]. 
Note : พิมพใ์นงานปลงศพ หม่อมทรัพย ์ศรีธวชั ณ อยธุยา แห่งหม่อมเจา้นิสากร ศรีธวชั                    
Deceased (Thai) : ทรัพย ์ศรีธวชั ณ อยธุยา, หม่อม, 2437-2468 

Position : ชายาแห่งหม่อมเจา้นิสากร ศรีธวชั 
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Title : Phongsawadan chabap khong Phrasunthonratchadet (Khae Pathumchat)   

            krommakan phiset changwat Ubonratchathani   

Deceased : Sap Sithawat Na Ayutthaya, Mom, 1894-1925 

Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : N/A  
 

Article 1 

 
พงศาวดารภาคอีสาน ฉะบบัของพระสุนทรราช
เดช  (แข ้ปะทุมชาติ) กรมการพิเศษ  จงัหวดั
อุบลราชธานี 

history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 292 03067081 3549 

 

Bib : พงศาวดารเหนือ. พระนคร : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2474 (1931). 
Note : คุณหญิง (เช้ือ) ธนรัตนบดี พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกโท พระยาธนรัตนบดี   
              (เสง่ียม สิงหลกะ)                     
Deceased (Thai) : ธนรัตนบดี (เสง่ียม สิงหลกะ), มหาเสวกโท พระยา, 2419-2473 

Position : อธิบดีกรมบญัชี  พระราชสาํนกักระทรวงวงั 
 

Title : Phongsawadan nua   

Deceased : Thanarattanabodi (Sangiam Singhonlaka), Mahasawek Tho Phraya,  

                   1876-1930 

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1  พงศาวดารเหนือ history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 293 03046512 3025 

 

Bib : ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 61. พระนคร : โรงพิมพช์วนพิมพ,์ 2515 (1972). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางสมานทะเบียนกิจ (นอ้ม สจัจะเวทะ)                     
Deceased (Thai) : สมานทะเบียนกิจ (นอ้ม สจัจะเวทะ), นาง, 2432-2513 
Position : N/A 
 

Title : Prachum phongsawadan phak thi 61 
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Deceased : Samanthabiankit (Nom Satchawetha), Nang, 1889-1970 

Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1  พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน history 

Article 2  ตาํนานสิงหนวติกุมาร history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 294 03060257 3251 
 

Bib : ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 74 เร่ือง กรมหลวงประจกัษศ์ิลปาคมเสด็จไปจดัราชการ ณ หวัเมือง 
           ลาวพวน. พระนคร : โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2502 (1959). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมนวม ทองใหญ่ ท.จ. ในพระเจา้บรมวงศ ์
              เธอ กรมหลวงประจกัษศ์ิลปาคม                     
Deceased (Thai) : นวม ทองใหญ่, หม่อม, 2418-2502 
Position : หม่อมหา้มในพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงประจกัษศ์ิลปาคม 
 

Title : Prachum phongsawadan phak thi 74 ruang Krommaluang  

           Prachaksinlapakhom sadet paichat ratchakan na huamuang laophuan 

Deceased : Nuam Thongyai, Mom, 1875-1959 

Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 

 
ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 74 เร่ือง กรมหลวง
ประจกัษศ์ิลปาคมเสดจ็ไปจดัราชการ ณ  หวั
เมืองลาวพวน 

history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 295 03046507 3016 

 

Bib : ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 73. พระนคร : ร.พ. พานิชกิจ, 2496 (1953). 
Note : บุตรหลานพิมพส์นองคุณ คุณพร้ิง ณ นคร                     
Deceased (Thai) : พร้ิง ณ นคร, 2420-2496 
Position : N/A 
 

Title : Prachum phongsawadan phak thi 73 
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Deceased : Phring Na Nakon, 1877-1953 

Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : N/A  
 

Article 1  ทาํเนียบขา้ราชการนครศรีธรรมราชสมยัรัชกาลที่ 2 history 

Article 2  
พระประวติัสังเขปพระเจา้ขตัติยราชนิคม  สมมติม
ไหสวรรย ์ พระเจา้นครศรีธรรมราช history 

Article 3  
ประวติัสังเขปเจา้พระยาสุธรรมมนตรีศรีโศก
ราชวงศ ์ (เจา้พฒัน์) history 

Article 4 

 
ประวติัสังเขปเจา้พระยานคร  (เจา้นอ้ย)  แม่ทพั
ใหญ่  ผูส้าํเร็จราชการทพัศึกภาคใต ้ ฝ่ายตะวนัตก  
ผูค้รองนครศรีธรรมราช ไทรบุรี  ตรังกานู  เปห์ระ 

history 

Article 5  
ประวติัสังเขปเจา้พระยานครศรีธรรมราช  (นอ้ย
กลาง  ณ นคร) history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 296 0306711 3584 
 

Bib : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั   
           จดหมายเหตุพระราชกิจรายวนั พระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
           ภาค 15. พระนคร : โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2480 (1937). 
Note : พิมพแ์จกในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงเพ่ิม โชฎึกราชเศรษฐี (โชติกะพุกกะณะ)                     
Deceased (Thai) : เพ่ิม โชฎึกราชเศรษฐี (โชติกะพุกกะณะ), คุณหญิง, 2402-2480 
Position : กรรมการินีของสภากาชาดแห่งสยาม 
 

Title : Chotmaihet phraratchakitraiwan  phraratchaniphon nai Phrabat Somdet  

            Phrachunlachomklao Chaoyuhua  phak 15 

Deceased : Poem Chodukratchasetthi (Chotikapukkana), Khunying, 1859-1937 

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 พระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวนั  พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ภาค 15 history 

Article 2  ยกเมืองระนองเป็นหวัเมืองจตัวา history 

Article 3  เร่ืองตั้งขา้หลวงประจาํหวัเมืองฝ่ายตะวนัตก history 
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Article 4  
รับเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
ที่เมืองระนอง history 

Article 5  
รับเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั ณ 
เมืองระนอง history 

Article 6  ลาํดบัสะกุล ณ ระนอง history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 297 03067092 3562 

 

Bib : ดาํรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา   
           เร่ืองพระร่วง. พระนคร : โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2480 (1937). 
Note : ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหพ้ิมพพ์ระราชทานในการพระราชกุศล 50 วนั  พระบรมศพสมเด็จ 
              พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล  ณ วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2489                     
Deceased (Thai) : สมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล, [2468-2489] 
Position : พระมหากษตัริยรั์ชกาลท่ี 8 
 

Title : Ruang Phraruang 

Deceased : Somdet Phrachaoyuhua Ananthamahidon, [1925-1946]  

Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : N/A  
 

Article 1 ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็พระ
เจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา 

เร่ืองพระร่วง history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 298 03060284 3276 
 

Bib : เพ่ง พ. ป. บุนนาค, ผูแ้ปล   
           หนงัสือเร่ืองเซอร์ยอนโบวร่ิ์ง เขา้มาเมืองไทย ทาํหนงัสือสญัญาทางพระราชไมตรีกบัประเทศ 
           สยาม เมื่อปี พ.ศ. 2398. [ม.ป.ท.] : โรงพิมพตี์รณสาร, 2502 (1959). 
Note : [อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงจรัญสนิทวงศ]์                     
Deceased (Thai) : จรัญสนิทวงศ,์ หลวง, 2439-2501 
Position : N/A 
 

Title : Nangsu runag Choe yonboring khaoma muangthai tham nangsu sanya  

           thang phraratchamaitri kap prathetsayam mua pi phoso 2398 
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Deceased : Charansanitwong, Luang, 1896-1958  

Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : N/A  
 

Article 1 

 

หนงัสือเร่ืองเซอร์ยอนโบวร่ิ์ง เขา้มาเมืองไทย  ทาํ
หนงัสือสัญญาทางพระราชไมตรีกบัประเทศสยาม 
เม่ือปี พ.ศ. 2398 / แปลโดย เพ่ง พ. ป. บุนนาค ตาม
ขอ้ความในหนงัสือรายวนั ของเซอร์ยอนโบวร่ิ์ง  
ตั้งแต่วนัท่ี 24 มินาคม ถึง วนัที่ 25 เมษายน 

history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 299 03067107 3580 
 

Bib : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั   
           จดหมายเหตุพระราชกิจรายวนั ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ภาค 17. [พระนคร] :  
           โรงพิมพอ์กัษรนิติ, 2481 (1938). 
Note : สมเด็จพระเจา้อยูห่วัโปรดใหพ้ิมพพ์ระราชทานในงานพระเมรู พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ 
              พิศมยัพิมลสตัย ์ ณ พระเมรุวดัเทพศิรินทราวาส เมื่อวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2481                     
Deceased (Thai) : พิศมยัพิมลสตัย,์ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้, N/A 
Position : N/A 
 

Title : Chotmaihet phraratchakitraiwan nai Phrabat Somdet Phrachunlachomklao  
                  Chaoyuhua phak 17 

Deceased : Phitsamaiphimonsat, Phrachao Borommawongthoe Phra ong Chao,  

                   N/A 

Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : N/A  
 

Article 1 พระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวนั ในพระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ภาค 17 history 

Article 2  
ตาํนานวงัหนา้ ในกรุงรัตนโกสินทร์ [ตาํนานวงั
หนา้ คร้ังรัชกาลท่ี 1] history 

Article 3 

 

วงัหนา้ในกรุงรัตนโกสินทร์  ตอนที่ 2 [ตาํนานวงั
หนา้ คร้ังรัชกาลท่ี 2;   ตาํนานวงัหนา้ คร้ังรัชกาลท่ี 
3;  ตาํนานวงัหนา้ คร้ังรัชกาลท่ี 4;  ตาํนานวงัหนา้ 
คร้ังรัชกาลท่ี 5] 

history 
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Article 4 

 
อธิบายแผนที่วงัหนา้ [ป้อมกาํแพงวงัหนา้;  ประตู
วงัหนา้;  สถานที่ต่างๆในวงัหนา้;  ตาํหนกัในวงั
หนา้;  พระราชมนเทียรในวงัหนา้] 

history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 300 03060282 3274 
 

Bib : จดหมายเหตุเร่ืองรับเสด็จแลสมโภช พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เมื่อเสด็จกลบั 
           จากยโุรปคราวแรก ใน พ.ศ. 2440. พระนคร : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2466 (1923). 
Note : พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ิมพใ์นงานพระศพ สมเด็จพระเจา้ 
              นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้าฯ กรมขุนเพช็รบูรณอินทราชยั ครบศตมาห  ณ วนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2466                     
Deceased (Thai) : เพช็รบูรณอินทราชยั, สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้าฯ กรมขุน, [2435-2466] 
Position : พระราชโอรสองคท่ี์ 72 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
 

Title : Chotmaihet ruang rapsadet lae somphot Phrabat Somdet Phrachunlachomklao  
                  Chaoyuhua mua sadet krapchak yurop khrao raek nai phoso 2440 

Deceased : Phetchabun inthrachai, Somdet Phrachao Nongyathoe Chaofa   

                   Krommakhun, [1892-1923] 

Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : N/A  
 

Article 1 

 
จดหมายเหตุเร่ืองรับเสดจ็แลสมโภช 
พระบาทสมเดจ็ฯ  พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เม่ือ
เสดจ็กลบัจากยโุรปคราวแรก ใน พ.ศ. 2440 

history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 301 03060278 3271 
 

Bib : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั   
           ประมวลพระบรมราชาธิบายเก่ียวกบัประวติัศาสตร์สยาม  พระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเด็จพระ 
           มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั. พระนคร : โรงพิมพท์รงธรรม, 2478 (1935). 
Note : พิมพเ์ป็นท่ีระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจา้นิลประภศัร เกษมศรี                     
Deceased (Thai) : นิลประภศัร เกษมศรี, หม่อมเจา้, 2433-2476 
Position : เจา้กรมยทุธศึกษาทหารบก 
 

Title : Pramuan phraboromrachathibai kieokap prawattisatsayam  phraratchaniphon  
                 nai Phrabat Somdet Phramongkutklao Chaoyuhua 
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Deceased : Ninpraphatson Kasemsi, Mom Chao, 1890-1933 

Occupation : Military affairs 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1  
แถลงเร่ืองพระร่วงตามตาํนานและโดยสันนิษฐาน
โบราณคดี history 

Article 2  เร่ืองไวผ้มของคนไทย history 

Article 3  เร่ืองสาํเภาทองลอยพระธาตุ history 

Article 4  เร่ืองบา้นโคนในจงัหวดักาํแพงเพช็ร์ history 

Article 5  เร่ืองหลกัศิลาขอมดาํดิน history 

Article 6  เร่ืองเมืองสวรรคโลก history 

Article 7  เร่ืองเมืองชะเลียง history 

Article 8  เร่ืองวดัจุฬามณี history 

Article 9  เร่ืองทุ่งย ั้ง history 

Article 10  
เร่ืองทา้วแสนปม - ตาํนานเดิม,  วิจารณ์,  
สันนิษฐาน history 

Article 11 

 

อธิบายความเพิ่มเติมของสมเดจ็ฯกรมพระยาดาํรง
ราชานุภาพ -- วดัพระศร๊รัตนมหาธาตุ   วดัพระ
มหาธาตุเมืองสุโขทยั -- เมืองโบราณที่บา้นโคน -- 
ศิลาขอมดาํดิน  -- ลาํดบักษตัริยซ่ึ์งครองกรุง
สุโขทยั -- เมืองชะเลียง  -- เมืองเจา้เงาะ กบัเมืองทุ่ง
ย ั้ง 

history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 302 03060275 3267 

 

Bib : ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระ   
           หนงัสือจกัรทีปนี ตาํราโหราศาสตร์ พระนิพนธ ์สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ตน้ฉะบบั 
           ของหอพระสมุดวชิรญาณ. พระนคร : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2473 (1930). 
Note : พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ อาํมาตยโ์ท พระยามนูเนติบรรหาร (ทองใบ บุญหลง)                     
Deceased (Thai) : มนูเนติบรรหาร (ทองใบ บุญหลง), อาํมาตยโ์ท พระยา, 2420-2473 
Position : ผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์ขา้หลวงพิเศษ 
 

Title : Nangsu chakthipani  tamra horasat  phraniphon Somdet...Krom Phra  
                 Paramanuchitchinorot  tonchabap khong hophrasamut Wachirayan 
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Deceased : Manunethibanhan (Thongbai Bunlong), Ammat Tho Phraya, 1877-1930 

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 ปรมานุชิตชิโนรส,  สมเดจ็พระ
มหาสมณเจา้  กรมพระ 

ตาํราจกัรทีปนี astrology 

 

 

 

Ch c IV Th  4 303 03067157 3639-1 

Ch c IV Th  4 303a 03067158 3639-4 
 

Bib : เทววงศวโรทยั, พระวรวงศเ์ธอ กรมหมื่น   
           ปราสาทหินเขมรสร้างเพื่ออะไร และ เร่ืองแปลจากภาษาเยอรมนัเป็นภาษาองักฤษ. พระนคร :  
           กรุงเทพการพิมพ,์ 2503 (1960). 
Note : พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเพ้ียน เทวกุล ณ อยธุยา ท.จ.ว.                     
Deceased (Thai) : เพ้ียน เทวกุล ณ อยธุยา, หม่อม, 2433-2503 
Position : หม่อมในพระวรวงศเธอ กรมหมื่นเทววงศวโรทยั 
 

Title : Prasat hin khamen sang phua arai  lae ruangplae chakphasa yoeraman  
                 penphasa angkrit 

Deceased : Phian Thewakun Na Ayutthaya, Mom, 1890-1960 

Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 เทววงศวโรทยั,  พระวรวงศเ์ธอ 
กรมหม่ืน,  ทรงเรียบเรียง 

ปราสาทหินเขมรสร้างเพื่ออะไร archaeology 

Article 2 

Bernatzik,  Hugo Adolf;  

Devawongs Varodaya,  

H.H. Prince, translator 

The colonization of primitive peoples 

with special consideration of the 

problem of the selung by Hugo Adolf 

Bernatzik; translated (with the 

addition of footnotes) by H.H. Prince 

Devawongs Varodaya. 

archaeology 
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Ch c IV Th  4 304 03040969 3033 
 

Bib : จดหมายเหตุฟอร์บงั. พระนคร : โสภนพิพธันากร, 2486 (1943). 
Note : เจา้ภาพพิมพแ์จกไนงานพระราชทานเพลิงพระสพ พระวรวงสเทอ กรมหมื่นเทวะวงสวโรทยั   
              นะพระเมรุ วดัเทพสิรินทราวาส  วนัท่ี 7 เมสายน 2486                     
Deceased (Thai) : เทวะวงสวโรทยั, พระวรวงสเทอ กรมหมื่น, 2426-2486 
Position : พระโอรส ในสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาเทวะวงศว์โรปการ 
 

Title : Chotmaihet Fobang 
Deceased : Thewawongwarothai, Phra Worawongthoe Krommamuen, 1883-1943 

Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 ฟอร์บงั, คองต์;   ดาํรัส
ดาํรง  เทวกุล, หม่อมเจา้, 
ทรงแปล 

บนัทึกความจาํ ของออกพระศกัดิ์สงคราม / คองต ์ 
ฟอร์บงั;  ทรงแปลโดย หม่อมเจา้ ดาํรัสดาํรง เทวกุล history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 305 03060404 3396 

 

Bib : คาํใหก้ารขุนหลวงหาวดั ฉบบัหลวง. [พระนคร] : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2459 (1916). 
Note : นายเลก็ มหาดเลก็ พิมพแ์จกในงานปลงศพ เหยีย่น พุกกณานนท ์ภรรยาพระยาสุรินทรภกัดี                     
Deceased (Thai) : เหยีย่น พุกกณานนท,์ N/A 
Position : N/A 
 

Title : Kham hai kan khunluanghawat 
Deceased : Yian Pukkananon, N/A 

Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : N/A  
 

Article 1  คาํใหก้ารขนุหลวงหาวดั  ฉบบัหลวง history 
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Ch c IV Th  4 306 03066018 3532 
 

Bib : จดหมายเหตุ เร่ืองทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ ์รัชกาลปัตยบุนัน้ี ต่อเล่มซ่ึงไดพิ้มพแ์ลว้ เม่ือ  
           พ.ศ. 2457. [ม.ป.ท.] : โรงพิมพไ์ทย, [2463 (1920)]. 
Note : พระเจา้นอ้งนางเธอ พระองคเ์จา้ศศิพงศป์ระไพ โปรดใหพ้ิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ  
               เจา้จอมมารดาจนัทร์ รัชกาลท่ี 5  ปีวอก พ.ศ. 2463                     
Deceased (Thai) : จนัทร์, เจา้จอมมารดา, N/A 
Position : เจา้จอมมารดา รัชกาลท่ี 5 
 

Title : Chotmaihet ruang song tang phraborommawongsanuwong   
                  ratchakanpattayubanni to lem sung daiphim laeo mua phoso 2457 

Deceased : Chan, Chaochommanda, N/A 

Occupation : Royal Family 

Picture : N/A  
Biography : N/A  
 

Article 1 

 
จดหมายเหตุ เร่ืองทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ ์
รัชกาลปัตยบุนัน้ี  ต่อเล่มซ่ึงไดพ้ิมพแ์ลว้  เม่ือ พ.ศ. 
2457 

history 

 

 

 

Ch c IV Th  4 307 03067110 3583 

 

Bib : ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 15 พงศาวดารเมืองพทัลุง. [ม.ป.ท.] : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร,  
            [2463 (1920)]. 
Note : พิมพแ์จกในงานปลงศพ นายใหม่ มนันะประเสริฐ  ปีวอก พ.ศ. 2463 
Deceased (Thai) : ใหม่ มนันะประเสริฐ, N/A 
Position : นอ้งชายของเจา้จอมสมบุญรัชกาลท่ี 5 
 

Title : Phongsawadan phak thi 15  phongsawadan muang Phatthalung 

Deceased : Mai Mannaprasoet, N/A 

Occupation : N/A 

Picture : N/A  
Biography : N/A  
 

Article 1 

 
พงษาวดารเมืองเมืองพทัลุง  -- ตอนที่ 1 สมยัดึกดาํ
บรรพ ์-- ตอนที่ 2 คร้ังกรุงเก่า -- ตอนที่ 3 คร้ังกรุง
ธนบุรี -- ตอนที่ 4 คร้ังกรุงรัตนโกสินทร์ 

history 
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Division 5 Society, Culture, Psychology, Education 

 

- General works 

- Population, race, ethnicity 

- Communities 

- Rural 

- Urban 

- Ethnography 

- Family, kinship 

- Social order 

- Laws and morals, social control 

- Social system, bureaucracy 

- Class, social stratification 

- Occupations, industry 

- Belief system, ideology, value system, 

symbolism 

- Cultural psychology 

- Culture and personality 

- Social psychology 

- Psychology, psychoanalysis 

- Education, character building 

 



 

Division 5 Society, Culture, Psychology, Education 

 
 

 

 

 

Ch c IV Th  5 228 03046062 2459 
 

Bib : อนุสรณ์เน่ืองในการฌาปนกิจศพ คุณแม่ ทองอยู ่กรรณสูต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์รมยทุธศึกษา 
            ทหารบก, 2510 (1967). 
Note : -                 
Deceased (Thai) : ทองอยู ่กรรณสูต, 2429-2509 

Position : N/A 

 

Title : Anuson nuang nai kanchapanakit sop Khun Mae Thongyu Kannasut 

Deceased : Thongyu Kannasut, 1886-1966 

Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 สุขศรีสมร เกษมศรี, หม่อม
เจา้หญิง อาหารยอดฝีมือการครัว cookery book 

Article 2  แนะนาํการทาํกบัขา้ว ของหวาน และเลือก
ของ 

cookery book 

 

 

 

Ch c IV Th  5 229 03046058 2452 

 

Bib : ปีย ์มาลากุล, หม่อมหลวง 
            พระราชพิธีถือนํ้ าพระพิพฒัน์สตัยา พุทธศกัราช 2512. พระนคร : โรงพิมพพ์ระจนัทร์,  
            2512 (1969). 
Note : พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ พลโท อ่อง โพธิกนิฐ ม.ว.ม., ป.ช., ท.ว.จ.                
Deceased (Thai) : อ่อง โพธิกนิษฐ, พลโท, 2455-2512 

Position : แม่ทพักองทพัภาคท่ี 1 
 

Title : Phraratchaphithi thunam phraphiphatsataya  Phuthasakkarat 2512 [song phan  
                  haroi sipsong] 
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Deceased : Ong Phothikanit, Phontho, 1912-1969 

Occupation : Military Affairs 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 ปีย ์มาลากุล, หม่อมหลวง พระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒัน์สัตยา 
พุทธศกัราช 2512 

culture 

 

 

 

Ch c IV Th  5 230 03046276 2732 

Ch c IV Th  5 230a 03066022 3536 
 

Bib : ทิพากรวงศ,์ เจา้พระยา 
            ลาํดบัสกุลเก่าบางสกุล ภาคท่ี 3 สกุลเฉกอหมดัฉะบบัเจา้พระยาทิพากรวงศ.์ [พระนคร] :  
            โรงพิมพห์นงัสือพิมพไ์ทย, 2473 (1930). 
Note : พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ พระตาํรวจเอก เจา้พระยาราชศุภมิตร (ออ๊ด ศุภมิตร)                
Deceased (Thai) : ราชศุภมิตร (ออ๊ด ศุภมิตร), เจา้พระยา, 2398-2472 

Position : ผูก้าํกบัการกรมพระตาํรวจหลวง 
 

Title : Lamdap sakunkao bangsakun phak thi 3 sakun chek amat chabap Chaophraya  
                 Thiphakonwong 

Deceased : Ratchasupphamit (Od Supphamit), Chaophraya, 1855-1929 

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 ทิพากรวงศ,์  เจา้พระยา สกุลเฉกอหมดั kinship 

 

 

 

Ch c IV Th  5 231 03046061 2457 

 

Bib : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั   
            ธรรมเนียมราชตระกลูในกรุงสยาม. พระนคร : โรงพิมพม์หามกุฎราชวิทยาลยั, 2501 (1958). 
Note : คณะพระภิกษุสามเณร วดับวรนิเวศวิหาร พิมพอุ์ทิศถวายส่วนกุศล พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  
              พระองคเ์จา้อาทรทิพยนิภา ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ                
Deceased (Thai) : อาทรทิพยนิภา, พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้, 2432-2501 
Position : N/A 
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Title : Thamniam ratchatrakun nai krungsayam 

Deceased : Athonthipphayanipha, Phrachao Borommawongthoe Phra ong Chao,  

                   1889-1958 

Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 พระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

พระราชนิพนธ์ ธรรมเนียมราชตระกูล ใน
กรุงสยาม culture 

 

 

 

Ch c IV Th  5 232 03046275 2731 
 

Bib : ดาํรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา   
            ตาํราแบบธรรมเนียมในราชสาํนกัคร้ังกรุงศรีอยธุยา กบั พระวิจารณ์ของ สมเด็จกรมพระยาดาํรง 
            ราชานุภาพ. พระนคร : โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2493 (1950). 
Note : สมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ิมพพ์ระราชทานในงานพระศพ พระเจา้ 
              บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ประภาพรรณพิไลย  ณ พระเมรุทอ้งสนามหลวง  พุทธศกัราช 2493                
Deceased (Thai) : ประภาพรรณพิไลย, พระองคเ์จา้, N/A 
Position : N/A 
 

Title : Tamra baepthamniam nai ratchasamnak khrang krungsiayutthaya kap  
                  phrawichan khong Somdet Krom Phraya Damrongrachanuphap 

Deceased : Praphaphanphilai, Phra ong Chao, N/A 

Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : N/A  
 

Article 1 ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็ฯ 
กรมพระยา 

ตาํรากระบวนเสดจ็พระราชดาํเนินคร้ังกรุง
ศรีอยธุยา culture 

Article 2 ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็ฯ 
กรมพระยา 

กระบวนเสดจ็ไปพระพุทธบาท culture 

Article 3 ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็ฯ 
กรมพระยา 

การรักษาพระนครเวลาเสดจ็ไม่อยู ่ culture 

Article 4 ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็ฯ 
กรมพระยา 

ตาํราหนา้ที่มหาดเลก็ culture 

Article 5  ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็ฯ 
กรมพระยา 

ตาํราหนา้ที่ชาวที่ culture 
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Article 6  ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็ฯ 
กรมพระยา 

ตาํราหนา้ที่ตาํรวจ culture 

Article 7  ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็ฯ 
กรมพระยา 

ตาํราหนา้ที่กรมวงั culture 

Article 8  ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็ฯ 
กรมพระยา 

วินิจฉัยลกัษณะการตั้งตาํรา
ขนบธรรมเนียม 

culture 

Article 9  ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็ฯ 
กรมพระยา วินิจฉัยเน่ืองดว้ยเร่ืองพงศาวดาร culture 

Article  10 ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็ฯ 
กรมพระยา 

ว่าดว้ยกระบวนเสดจ็ประพาส culture 

Article 11 ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็ฯ 
กรมพระยา 

ลกัษณะกะเกณฑก์ระบวนแห่ culture 

Article 12 ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็ฯ 
กรมพระยา 

กระบวนแห่เสดจ็ทางชลมารค culture 

Article 13  ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็ฯ 
กรมพระยา 

อธิบายลกัษณะเรือต่างๆที่แห่เสดจ็ culture 

Article 14  ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็ฯ 
กรมพระยา กระบวนแห่เสดจ็ทางสถลมารค culture 

 

 

 

Ch c IV Th  5 233 03046183 2616 
 

Bib : พิภพ ตงัคณะสิงห์ และ วฒันา อิศรภกัดี   
           "มารยาทสงัคม" และ "งานฉลองวนัครบรอบสองร้อยปีแห่งการนาํพิธีอุปสมบท จากกรุงศรีอยธุยา  
           ไปลงักาทวีป". ธนบุรี : บางสะแกการพิมพ,์ [2513 (1970)]. 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ และฌาปนกิจศพ พระอรรถวสิษฐสุธี (เชย  
              อิศรภกัดี) และ นางชอ้ย อรรถวสิษฐ อิศรภกัดี                 
Deceased (Thai) : 1) อรรถวสิษฐสุธี (เชย อิศรภกัดี), พระ.   
      2)  ชอ้ย อรรถวสิษฐ อิศรภกัดี, N/A 
Position : N/A 
 

Title : "Marayatsangkhom"  lae "Ngan chalong wan khrop rop song roi pi haeng  
                  khannamphithi uppasombot chak krungsiayutthaya pai langkathawip" 

Deceased : 1)  Atthawasitthasuthi (Choei Itsaraphakdi), Phra.   

    2) Choi  Atthawasittha Itsaraphakdi, N/A 

Occupation : N/A 

Picture : N/A  
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Biography : N/A  
 

Article 1 นอ้ม อิศรภกัดี, ผูร้วบรวม ประวติัตระกูล "อิศรภกัดี" kinship 

Article 2 พิภพ ตงัคณะสิงห์ ประเพณีสังคม culture 

Article 3 วฒันา อิศรภกัด ี การฉลองวนัครบรอบ 200  ปีแห่งการนาํ
พิธีอุปสมบทจากประเทศไทยไปลงักา travelogues 

 

 

 

Ch c IV Th  5 234 03046337 2799-1 

Ch c IV Th  5 234a 03046336 2799-2 
 

Bib : รายพระนามพระบรมวงศานุวงศ ์พุทธศกัราช 2510. พระนคร : โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2510 (1967). 
Note : พิมพโ์ดยอนุญาตของสาํนกัพระราชวงั ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจา้หญิง พิมพร์ําไพ  
              โสณกุล                
Deceased (Thai) : พิมพร์ําไพ โสณกุล, หม่อมเจา้หญิง, 2440-2510 
Position : N/A 
 

Title : Rai phranam phraborommawongsanuwong phutthasakarat 2510 
Deceased : Phimramphai Sonakun, Mom Chao Ying, 1897-1967 
Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1  รายพระนามพระบรมวงศานุวงศ ์ 
พุทธศกัราช 2510 Royal Family 

 

 

 

Ch c IV Th  5 235 03046317 2779-1 

Ch c IV Th  5 235a 03046318 2779-2 
 

Bib : ปีย ์มาลากุล, ม.ล. 
           ระเบียบสาํนกัพระราชวงัและประเพณีไทย. พระนคร : กรุงสยามการพิมพ,์ 2513 (1970). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยานาวีวราสา (ยนื นาวีเสถียร) จ.ช., จ.ม.              
Deceased (Thai) : นาวีวราสา (ยนื นาวีเสถียร), พระยา, 2427-2513 
Position : หวัหนา้แผนกพระราชพาหนะ สาํนกัราชวงั 
 

Title : Rabiab samnak phraratchawang  lae  praphenithai 
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Deceased : Nawiwarasa (Yuen Nawisathian), Phraya, 1884-1970 

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 ปีย ์มาลากุล,  ม. ล. ระเบียบสาํนกัพระราชวงัและประเพณีไทย culture 

 

 

 

Ch c IV Th  5 236 03046379 2852 
 

Bib : สวสัด์ิ คงสิริ, พลเรือโท 
           มารยาทในการสงัคมกบัชาวตะวนัตก. ธนบุรี : โรงพิมพก์รมสารบรรณทหารเรือ, 2509 (1966). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในการฌาปนกิจศพ คุณแม่ ช่วง คงสิริ               
Deceased (Thai) : ช่วง คงสิริ, 2423-2508 
Position : N/A 
 

Title : Marayat nai kansangkhom kap chaotawantok 

Deceased : Chuang Khongsiri, 1880-1965 

Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 สวสัด์ิ  คงสิริ,  พลเรือโท มารยาทในการสังคมกบัชาวตะวนัตก culture 

 

 

 

Ch c IV Th  5 237 03046470 2960 

 

Bib : สกุลสิงหเสนี และเครือญาติ. ธนบุรี : โรงเรียนช่างพิมพเ์พชรรัตน์, 2504 (1961). 
Note : พิมพเ์ป็นบรรณาการในงานฌาปนกิจศพ คุณหญิงตุ่ม ประเสริฐสุนทราศรัย               
Deceased (Thai) : ตุ่ม ประเสริฐสุนทราศรัย, คุณหญิง, 2415-2503 
Position : N/A 
 

Title : Sakun Singhaseni lae khruayat 
Deceased : Tum Prasoetsuntharasai, Khunying, 1872-1960 
Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : yes  
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Article 1  ประวติัสังเขป เจา้พระยาบดินทรเดชา  (สิงห์  
สิงหเสนี) 

kinship; 

biographies 

 

 

 

Ch c IV Th  5 238 03046488 2988 
 

Bib : ปีย ์มาลากุล, ม.ล. 
           ระเบียบสาํนกัพระราชวงัท่ีเก่ียวกบัขา้ราชการและประชาชน และประเพณีไทย. ธนบุรี : โรงเรียน 
           ช่างพิมพเ์พชรรัตน์, 2512 (1969). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางผนิ แจ่มวิชาสอน ท.ม. (ผนิ นิยมเหตุ)              
Deceased (Thai) : ผนิ แจ่มวิชาสอน (ผนิ นิยมเหตุ), 2434-2512 
Position : เจา้ของกิจการยาสีฟันวิเศษนิยม 
 

Title : Rabiab samnak phraratchawang thi kieokap kharatchakan lae prachachon lae   

            praphenithai 

Deceased : Phin Chaemwichason (Phin Niyomhet), 1891-1969 
Occupation : Private business 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 ปีย ์มาลากุล,  ม. ล. ระเบียบสาํนกัพระราชวงัที่เกี่ยวกบั
ขา้ราชการและประชาชน  และประเพณีไทย culture 

 

 

 

Ch c IV Th  5 239 03046388 2859 

 

Bib : ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม 
           เจา้พระยาและสมเด็จเจา้พระยาบางท่านในสกุลบุนนาค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์กัษรสมยั, 2517  
           (1974). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ อาํมาตยเ์อก พระยาสุริยานุวงศป์ระวติั (เต๋า   
               บุนนาค)              
Deceased (Thai) : สุริยานุวงศป์ระวติั (เต๋า บุนนาค), อาํมาตยเ์อก พระยา, 2431-2517 
Position : ปลดักระทรวงมหาดไทย 
 

Title : Chaophraya lae Somdet Chaophraya bangthan nai Sakun Bunnak 

Deceased : Suriyanuwongprawat (Tao Bunnak), Ammat Ek Phraya, 1888-1974 
Occupation : Government official 

103 



Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 

ณัฐวุฒิ  สุทธิสงคราม 

เจา้พระยาและสมเดจ็เจา้พระยาบางท่านใน
สกุล "บุนนาค" [ชีวิตและเกียรติคุณของ -- 
เจา้พระยาอรรคมหาเสนา -- สมเดจ็
เจา้พระยาบรมมหาประยรูวงศ ์-- สมเดจ็
เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์-- เจา้พระยา
สุรวงศไ์วยวฒัน์ -- พลโท เจา้พระยาสุรวงศ์
วฒันศกัดิ์   -- เจา้พระยาสุรพนัธพิสุทธ์ -- 
เจา้พระยาภาสกรวงศ ์] 

kinship; 

biographies 

 

 

 

Ch c IV Th  5 240 03046450 2939-2 

 

Bib : ภาณุพนัธุวงศว์รเดช, สมเด็จฯเจา้ฟ้า กรมพระยา, ทรงเรียบเรียง 
           จดหมายเหตุพระราชพิธีลงสรง สมเด็จฯ เจา้ฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ในรัชกาลท่ี 5.  
           ม.ป.ท. : ประจกัษก์ารพิมพ,์ 2513 (1970). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตาํรวจเอก พระพินิจชนคดี (พินิจ อินทรทูต)              
Deceased (Thai) : พินิจชนคดี (พินิจ อินทรทูต), พลตาํรวจเอก พระ, 2434-2513 
Position : รักษาการตาํแหน่งอธิบดีกรมตาํรวจ 
 

Title : Chotmaihet phraratchaphithi longsong  Somdet Chaofa Mahawachirunnahit  

            Sayammakutratchakuman nai ratchakan thi 5 

Deceased : Phinitchonkhadi (Phinit Intharathut), Phon Tamruat Ek Phra, 1891-1970 
Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 ภาณุพนัธุวงศว์รเดช, สมเดจ็ฯ 
เจา้ฟ้า กรมพระยา,  ทรงเรียบ
เรียง 

จดหมายเหตุพระราชพิธีลงสรง สมเดจ็ฯ เจา้
ฟ้ามหาวชิรุณหิศ  สยามมกุฎราชกุมาร  ใน
รัชกาลที่ 5 

culture; 

history 

 

 

 

Ch c IV Th  5 241 03046436 2919-10 

 

Bib : สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ.  กองวฒันธรรม   
            ประเพณีไทย. พระนคร : รพ. การรถไฟฯ, 2512 (1969). 
Note : อนุสรณ์เน่ืองในงานฌาปนกิจศพ นางวิธานธุระกรรม (นิล มหาวจัน์)                 
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Deceased (Thai) : วิธานธุระกรรม  (นิล มหาวจัน์), นาง, 2428-2512 

Position : N/A 
 

Title : Praphenithai 
Deceased : Withanthurakam (Nin Mahawat), Nang, 1885-1969 
Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1  ประเพณีไทยเร่ืองทาํบุญสวดมนตเ์ลี้ยงพระ culture 

Article 2  พิธีทาํบุญทางพระพุทธศาสนา culture 

Article 3 ยิม้  ปัณฑยางกูร ประเพณีเน่ืองในเทศกาลเขา้พรรษา culture 

Article 4 ยิม้  ปัณฑยางกูร 
ประเพณีเน่ืองในการออกพรรษา แล
เทศกาลทอดกฐิน  ทอดผา้ป่า 

culture 

Article 5   ฆราวาสธรรม religion 

 

 

 

Ch c IV Th  5 242 03046435 2919-1 
 

Bib : พนูพิศมยั ดิสกุล, หม่อมเจา้หญิง   
            ประเพณีไทย. พระนคร : โรงพิมพอ์กัษรนิต์ิ, 2490 (1947). 
Note : พิมพใ์นงานฌาปนกิจศพ หม่อมราชวงศห์ญิง ทิพยวดี ทวีวงศถ์วลัยศกัด์ิ                 
Deceased (Thai) : ทิพยวดี ทวีวงศถ์วลัยศกัด์ิ, หม่อมราชวงศห์ญิง, 2450-2488 
Position : N/A 
 

Title : Praphenithai 
Deceased : Thipphayawadi Thawiwongthawanyasak, Mom Ratchawong Ying,  
                            1907-1945 
Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1  ทาํขวญัเกิดได ้3 วนั culture 

Article 2  ทาํขวญัเดือน culture 

Article 3  โกนจุก culture 

Article 4  บวชเณร culture 

105 



Article 5   บวชพระ culture 

Article 6  แต่งงาน culture 

Article 7  ตาย culture 

Article 8  เผาศพ culture 

 

 

 

Ch c IV Th  5 243 03060295 3286 

Ch c IV Th  5 243a 03066023 3537 
 

Bib : ลาํดบัสกุลเก่าบางสกุล ภาคท่ี 4 สกุลเช้ือสายพระราชวงศก์รุงธนบุรี. พระนคร : โรงพิมพ ์
            พระจนัทร์, 2481 (1938). 
Note : ท่ีระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผูห้ญิง หม่อมราชวงศอ์รุณ วรพงศพ์ิพฒัน์ ท.จ.ว.                  
Deceased (Thai) : อรุณ วรพงศพ์ิพฒัน,์ ท่านผูห้ญิง หม่อมราชวงศ,์ N/A 
Position : N/A 
 

Title : Lamdap sakunkao bangsakun phak thi 4 sakun chuasai phraratchawong  
                  krungthonburi 
Deceased : Arun Woraphongphiphat, Thanphuying Mom Ratchawong, N/A 
Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : N/A  
 

Article 1  ลาํดบัสกุลเก่าบางสกุล ภาคท่ี 4 สกุลเช้ือ
สายพระราชวงศก์รุงธนบุรี kinship 

 

 

 

Ch c IV Th  5 244 03067089 3558 
 

Bib : ภาณุพนัธุวงศวรเดช, สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจา้ฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ ์กรมพระยา,   
            ทรงพระนิพนธ ์
            ราชินิกลูรัชชกาลท่ี 3. [ม.ป.ท.] : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, [2471 (1928)]. 
Note : พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ิมพพ์ระราชทาน ในงานทรง 
              บาํเพญ็พระราชกุศลศตมาห พระศพสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุขฯ ณวนัท่ี 19 กนัยายน  
              พ.ศ. 2471                   
Deceased (Thai) : ภาณุพนัธุวงศวรเดช, สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจา้ฟ้าภาณุรังษี 
                                     สว่างวงศ ์กรมพระยา, [2402-2471] 
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Position : พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
 

Title : Rachinikun ratchakan thi 3 

Deceased : Phanuphanwongworadet, Somdet Phraratchapitula  
                             Boromphongsaphimuk Chaofa Phanurangsisawangwong Krom Phraya,  
                             [1859-1928] 
Occupation : Royal Family 

Picture : N/A  
Biography : N/A  
 

Article 1 ภาณุพนัธุวงศวรเดช, สมเดจ็
พระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข  
เจา้ฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ ์ กรม
พระยา,  ทรงพระนิพนธ์ 

ราชินิกูลรัชชกาลที่ 3 Royal Family 

 

 

 

Ch c IV Th  5 245 03067115 3588 
 

Bib : ภาณุพนัธุวงศวรเดช, สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจา้ฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ ์กรมพระยา,   
            ทรงพระนิพนธ ์
            ราชินิกลูรัชกาลท่ี 5. [ม.ป.ท.] : โรงพิมพไ์ทยเขษม, 2476 (1933). 
Note : เจา้จอมมารดาอ่อน รัชกาลท่ี 5 พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจา้พี่นางเธอ   
              พระองคเ์จา้อรประพนัธร์ําไพ  ปีระกา พ.ศ. 2476                   
Deceased (Thai) : อรประพนัธร์ําไพ, พระเจา้พี่นางเธอ พระองคเ์จา้, N/A 
Position : N/A 
 

Title : Rachinikun ratchakan thi 5 

Deceased : Onpraphanramphai, Phrachaophinangthoe Phra ong Chao, N/A 
Occupation : Royal Family 

Picture : N/A  
Biography : N/A  
 

Article 1 ภาณุพนัธุวงศวรเดช, สมเดจ็
พระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข  
เจา้ฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ ์ กรม
พระยา,  ทรงพระนิพนธ์ 

ราชินิกูลรัชกาลที่ 5 Royal Family 
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Division 6 Political Science, Administration, Law 

 

- General works 

- Government 

- Political science, political thought 

- Political history, political conditions 

- State, form of government 

- Assembly legislation 

- Politics, political parties, political 

organizations 

- Political movement, ethnic problems 

- Administration 

- Local self-government 

- Diplomacy, international relations 

- Law 

- Defense, military affairs 

- Others 

 

 



 

Division 6 Political Science, Administration, Law 

 
 

 

 

 

Ch c IV Th  6 115 03041239 2445 
 

Bib : สมานรําลึก. พระนคร : โรงพิมพอ์กัษรสาส์น, 2507 (1964). 
Note : ท่ีระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพนายสมาน จารุรัตน์                 
Deceased (Thai) : สมาน จารุรัตน,์ 2454-2506 

Position : หวัหนา้กอง กรมบญัชีกลาง 
 

Title : Saman Ramluk 

Deceased : Saman Charurat, 1911-1963 

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั พ.ศ. 2505 Law 

Article 2 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการจ่ายเงินเดือน เงิน
ปี บาํเหน็จ บาํนาญและเงินอื่นในลกัษณะ
เดียวกนั พ.ศ.2505 

Law 

Article 3 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการจ่ายเงินเดือน เงิน
ปี บาํเหน็จ บาํนาญและเงินอื่นในลกัษณะ
เดียวกนั (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2506 

Law 

Article 4 

 

พระราชบญัญติัสงเคราะห์ผูป้ระสพภยั
เน่ืองจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังาน
ของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที่
มนุษยธรรม พ.ศ.2497 

Law 

Article 5  ระเบียบการช่วยเหลือขา้ราชการผูมี้รายไดน้อ้ย 
เกี่ยวแก่การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2506 

Law 

Article 6 
 

ระเบียบการช่วยเหลือขา้ราชการผูมี้รายไดน้อ้ย 
เกี่ยวแก่การศึกษาของบุตรในโรงเรียน พ.ศ. 
2506 

Law 

Article 7  ระเบียบว่าดว้ยการจ่ายค่าจา้งลูกจา้งของส่วน
ราชการ พ. ศ. 2506 

Law 
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Article 8  ประกาศกองตาํรวจจราจร เร่ืองการเดินเทา้
และการขา้มถนน 

law 

 

 

 

Ch c IV Th  6 116 03046055 2448 
 

Bib : อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ. (พิเศษ) นรินทร์ วิทยาวุฒิกุล ต.ช. ต.ม.  
            กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ,์ 2520 (1977). 
Note : อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ. (พิเศษ) นรินทร์ วิทยาวุฒิกุล ต.ช. ต.ม.            
Deceased (Thai) : นรินทร์ วิทยาวุฒิกุล, พ.ต.อ. (พิเศษ), 2474-2519 

Position : รองหวัหนา้กองวิชาการ กรมตาํรวจ 
 

Title : Anuson nai ngan  phraratchathanphloeng sop PhanTamruat Ek (phiset) Narin  

           Withayawuthikun 

Deceased : Narin Withayawuthikun, Phan Tamruat Ek (phiset), 1931-1976 
Occupation : Police 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 อุกฤษ มงคลนาวิน ปัญหากฎหมาย ครอบครัว และมรดก Law 

Article 2 อุกฤษ มงคลนาวิน แบบนิติกรรม สัญญา และพินยักรรม Law 

Article 3  พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน  
พ.ศ.2518 

Law 

 

 

 

Ch c IV Th  6 117 03046074 2477 
 

Bib : คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยตัว๋เงิน. พระนคร : จกัรานุกุลการพิมพ,์ 2514  
            (1971). 
Note : พิมพเ์ป็นนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายสมัฤทธ์ิ วรรณบุตร             
Deceased (Thai) : สมัฤทธ์ิ วรรณบุตร, 2447-2513 

Position : หวัหนา้กองการรักษาเงิน ฝ่ายการบญัชี ธนาคารออมสิน 
 

Title : Kham athibai pramuan kotmai phaeng lae phanit  wa duai tua ngoen 
Deceased : Samrit Wannabut, 1904-1970 
Occupation : Government official 

Picture : yes  
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Biography : yes  
 

Article 1 ประภาศน์ อวยชยั กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยตัว๋เงิน law 

 

 

 

Ch c IV Th  6 118 03046298 2762-2 

 

Bib : รพีพฒันศกัด์ิ, พระองคเ์จา้ 
           ว่าดว้ยกดหมาย. ธนบุรี : โรงพิมพบ์รรหาร, 2507 (1964). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายแสวง เตระยานนท ์            
Deceased (Thai) : แสวง เตระยานนท,์ 2461-2507 

Position : ผูต้รวจราชการสาํนกันายกรัฐมนตรี 
 

Title : Waduai kotmai 
Deceased : Sawaeng Terayanon, 1918-1964 
Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 

 
บทความของเนติบณัฑิตยสภาเน่ืองในโอกาส
วนัรพีเร่ืองพระประวติัและผลงานของกรม
หลวงราชบุรีฯ 

law 

 

 

 

Ch c IV Th  6 119 03046324 2785 
 

Bib : อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่แปลก ศิริรัตน์ (บูรณฑะโชติ). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์
            ธนาคารออมสิน, 2518 (1975). 
Note : ณ เมรุวดัเทพศิรินทราวาส วนัอาทิตยท่ี์ 20 เมษายน 2518             
Deceased (Thai) : แปลก ศิริรัตน์ (บูรณฑะโชติ), 2423-2515 

Position : N/A 
 

Title : Anuson nai ngan chapanakit sop Khun Mae Plaek Sirirat (Buranathachoti) 
Deceased : Plaek Sirirat (Buranathachoti), 1880-1972 

Occupation : Farmer 

Picture : yes  
Biography : yes  
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Article 1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย constitutional 

law 

Article 2 เดก็วดัเทพฯ ความดีของเจา้คุณ น. (โดยยอ่) religion  

 

 

 

Ch c IV Th  6 120 03046306 2771-1 
 

Bib : พินิจอกัษร, หลวง 
           ระเบียบปฏิบติัทางทูตและการทูตของประเทศไทย (Diplomatic practice and Thailand's  
           diplomacy). พระนคร : โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2503 (1960). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายแถม สุวรรณทตั             
Deceased (Thai) : แถม สุวรรณทตั, 2450-2502 

Position : รับราชการประจาํกรมเอเชียและแอฟริกา 
 

Title : Rabiab pratibat thang thut lae kan thut khong prathetthai 
Deceased : Thaem Suwannathat, 1907-1959 
Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 พินิจอกัษร,  หลวง 
 

ระเบียบปฏิบติัทางทูตและการทูตของประเทศ
ไทย (Diplomatic practice and Thailand's 
diplomacy) 

diplomacy 

 

 

 

Ch c IV Th  6 121 03046297 2762-1 
 

Bib : รพีพฒันศกัด์ิ, พระเจา้ลกูยาเธอ พระองคเ์จา้ 
           เลก็เชอร์กฎหมายของพระเจา้ลกูยาเธอพระองคเ์จา้รพีพฒันศกัด์ิ (กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ).  
           [กรุงเทพฯ] : เสรีภณัฑ,์ 2502 (1959). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์เน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาอาํมาตยต์รี หลวงนรนิต์ิบญัชาการ               
Deceased (Thai) : นรนิต์ิบญัชาการ (สือ วิรนิต์ิ), มหาอาํมาตยต์รี หลวง, 2428-2502 

Position : อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลอาญา 
 

Title : Lekchoe kotmai khong Phrachaolukyathoe Phra ong Chao Raphiphatthanasak  
                 (Krommaluang Ratchaburi Direkrit) 

Deceased : Noranitbanchakan (Su Wiranit), Maha Ammat Tri Luang, 1885-1959 
Occupation : Government official 
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Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 รพีพฒันศกัดิ์ ,   พระเจา้ลูกยาเธอ 
พระองคเ์จา้ 

ว่าดว้ยกดหมาย law 

Article 2 รพีพฒันศกัดิ์ ,   พระเจา้ลูกยาเธอ 
พระองคเ์จา้ 

ว่าดว้ยแพ่งแลอาญา law 

Article 3 รพีพฒันศกัดิ์ ,   พระเจา้ลูกยาเธอ 
พระองคเ์จา้ 

ว่าดว้ยบุทคล law 

 

 

 

Ch c IV Th  6 122 03046392 2862 
 

Bib : มรดกและพินยักรรมสาํหรับประชาชน. กรุงเทพฯ : ประเสริฐการพิมพ,์ 2519 (1976). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางสาวชฎา สุวรรณประเสริฐ                
Deceased (Thai) : ชฎา สุวรรณประเสริฐ, 2499-2518 
Position : N/A 
 

Title : Moradok lae phinaikam samrap prachachon 
Deceased : Chada Suwanprasoet, 1956-1975 
Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 ธีรวลัย ์สุวรรณประเสริฐ มรดกและพินยักรรมสาํหรับประชาชน  law 

 

 

 

Ch c IV Th  6 123 03046456 2948-1 

 

Bib : สละ ศิวรักษ,์ ผูร้วบรวมและเรียบเรียง 
           นกัการทูตไทย / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สละ ศิวรักษ ์กบั เสด็จองักฤษ ของสุลกัษณ์  ศิวรักษ์.  
           พระนคร : ศิวพร, 2505 (1962). 
Note : เจา้ภาพใหตี้พิมพเ์ป็นของชาํร่วยในงานฌาปนกิจศพ นางพิน โพอุดม               
Deceased (Thai) : พิน โพอุดม, 2439-2504 

Position : N/A 
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Title : Nakkanthutthai / ruapruam lae riapriang doi Sala Siwarak  Kap Sadet Angkrit  
                 khong Sulak Siwarak 
Deceased : Phin Pho udom, 1896-1961 
Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 สละ  ศิวรักษ ์ นกัการทูตไทย diplomacy 

Article 2 สุลกัษณ์  ศิวรักษ ์ เสดจ็องักฤษ poetry 

 

 

 

Ch c IV Th  6 124 03046362 2829 

 

Bib : ประชุมประกาศ รัชกาลท่ี 4 พ.ศ. 2405-2411. ม.ป.ท. : โรงพิมพเ์หรียญทองการพิมพ,์ 2511  
            (1968). 
Note : พลเอก ประภาส จารุเสถียร รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิมพถ์วาย  
              ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระมหาโพธิวงศาจารย ์อินทโชตเถระ                
Deceased (Thai) : พระมหาโพธิวงศาจารย ์อินทโชตเถระ, 2427-2511 
Position : กรรมการมหาเถรสมาคม 3 สมยั 
 

Title : Prachum prakat ratchakan thi 4 phoso 2405-2411 
Deceased : Phramaha Phothiwongsachan inthachotthera, 1884-1968 
Occupation : Monk 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1  
ประชุมประกาศ รัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2405-
2411 

law 

 

 

 

Ch c IV Th  6 125 03067151 3636-4 

Ch c IV Th  6 125a 03067152 3636-5 
 

Bib : สามีภริยา-มฤดก. พระนคร : โรงพิมพม์หามกุฏราชวิทยาลยั, 2503 (1960). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางเนย้ โปษยานนท ์                
Deceased (Thai) : เนย้ โปษยานนท,์ 2412-2503 
Position : N/A 
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Title : Sami phariya - Marudok 
Deceased : Noei Posayanon, 1869-1960 
Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 จาํรูญเนติศาสตร์  (จาํรูญ โปษยานนท)์, 
หลวง 

สามีภริยา law 

Article 2 จาํรูญเนติศาสตร์  (จาํรูญ โปษยานนท)์, 
หลวง 

มฤดก law 

 

 

 

Ch c IV Th  6 126 03065997 3504 

 

Bib : มงคลนาวิน. พระนคร : สยามออฟเซ็ท, ม.ป.ป. 
Note : พิมพเ์ป็นบรรณาการในงานพระราชทานเพลิศพ นาวาโท พระมงคลนาวาวุธ (มงคล มงลนาวิน)                 
Deceased (Thai) : มงคลนาวาวุธ (มงคล มงคลนาวิน), นาวาโท พระ, 2437-2514 
Position : ร้ังตาํแหน่งผูบ้งัคบัการสถานีทหารเรือกรุงเทพฯ;  หวัหนา้เจา้พนกังานตรวจท่า กรมเจา้ท่า;   
                     ประธานสภาจงัหวดันนทบุรี;  รักษาการในตาํแหน่งผูจ้ดัการบริษทัไทยเดินเรือทะเล จาํกดั 
 

Title : Mongkonnawin 
Deceased : Mongkonnawawut (Mongkon Mongkonnawin), Nawatho Phra,  
                             1894-1971 
Occupation : Navy 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 อุกฤษ มงคลนาวิน ปัญหากฎหมาย ครอบครัว และมรดก law 

Article 2 บญัญติั  สุชีวะ ปัญหาเกี่ยวกบัทรัพยสิ์น  ที่ดิน  ละเมิด law 

Article 3 วงษ ์ วีระพงศ ์ อุบติัเหตุรถยนต์ law 

Article 4 จุฑา  กุลบุศย ์ ปัญหาเกี่ยวกบัเร่ือง  เช่าทรัพย ์ กูย้มื  จาํนอง  
จาํนาํ law 

Article 5 วิชา  มหาคุณ กฎหมายอาญาฉบบัชาวบา้น law 

Article 6 อมร  อนุรทธิกร ปัญหาเกี่ยวกบัการใชเ้ชค็ law 

Article 7 อรพิน  ฉัตรกุล ณ อยธุยา ความรู้เกี่ยวกบัศาลคดีเดก็และเยาวชน law 

Article 8 ไชยยศ  เหมะรัชตะ ความรู้เกี่ยวกบัการรับราชการทหารและอาวุธปืน law 
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Article 9 ประพฤทธ์ิ  ศุกลรัตนเมธี กฎหมายเกี่ยวกบัทะเบียนราษฎร law 

Article 10 กาญจนา  นิมมานเห
มินท์ 

กฎหมายเกี่ยวกบัการประกอบการคา้ law 

Article 11 ประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล ปัญหาเกี่ยวกบักฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา law 

Article 12 

อุกฤษ  มงคลนาวิน 

แบบนิติกรรมสัญญาและพินยักรรม [-- หนงัสือ
มอบอาํนาจ  -- หนงัสือแสดงความยนิยอมของ
สามี  -- สัญญานายหนา้  -- สัญญากูย้มืแบบที่ 1 -- 
สัญญากูย้มืแบบที่ 2 -- สัญญาคํ้าประกนั  -- 
สัญญาเช่าบา้น -- สัญญาเช่าตึกแถว -- สัญญาจะ
ซ้ือจะขายท่ีดินแบบท่ี 1 -- สัญญาจะซ้ือจะขาย
ที่ดินแบบที่ 2 -- สัญญาขายฝาก -- สัญญาหยา่โดย
ความยนิยอม -- พินยักรรมแบบเขียนดว้ยลายมือ
ของผูท้าํพินยักรรมแบบที่ 1 -- พินยักรรมแบบ
เขียนดว้ยลายมือของผูท้าํพินยักรรมแบบที่ 2 -- 
พินยักรรมแบบท่ีไม่ไดเ้ขียนเองทั้งฉบบัแบบท่ี 1 -
- พินยักรรมแบบท่ีไม่ไดเ้ขียนเองทั้งฉบบัแบบท่ี 2 
-- พินยักรรมแบบท่ีไม่ไดเ้ขียนเองทั้งฉบบัแบบท่ี 
3 -- พินยักรรมแบบท่ีไม่ไดเ้ขียนเองทั้งฉบบัแบบ
ที่ 4] 

law 

 

 

 

Ch c IV Th  6 127 03068724 3702 

 

Bib : [กฎหมายและกฎกระทรวงการคลงั บางเร่ือง]. พระนคร : โรงพิมพก์รมสรรพสามิต, 2513 (1970). 
Note : กระทรวงการคลงัพิมพเ์ป็นบรรณาการ เน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เภา บริภณัฑ ์
              ยทุธกิจ                 
Deceased (Thai) : เภา บริภณัฑย์ทุธกิจ, พลเอก, 2436-2513 
Position : พลาธิการทหารบก;  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 2 คร้ัง - 17 ธนัวาคม 2484 ถึง 24  
                     กรกฎาคม 2487 และ 8 ธนัวาคม 2494 ถึง 30 มีนาคม 2500 
 

Title : [Kotmai lae kotkrasuang kankhlang bangruang] 
Deceased : Phao Boriphanyutthakit, Phon Ek, 1893-1970 
Occupation : Military Affairs, Politician 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1  พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ 
พุทธศกัราช 2476 law 

Article 2  พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ (ฉบบัท่ี 5)  law 
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พ.ศ. 2482 

Article 3  พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ (ฉบบัท่ี 6)  
พ.ศ. 2483 law 

Article 4 

 
กฎกระทรวงการคลงั  ออกตามความในมาตรา 
11 แห่งพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ 
พุทธศกัราช 2476 

law 

Article 5 

 
กฎกระทรวงการคลงั  ออกตามความในมาตรา 
11 แห่งพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ 
พุทธศกัราช 2476  (ฉบบัท่ี 2) 

law 

Article 6  พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 law 

Article 7  พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2503 law 

Article 8  พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2511 law 

Article 9  พระราชบญัญติัเงินตรา พ.ศ. 2501 law 

Article 10  พระราชบญัญติัเงินตรา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2510 law 

Article 11  กฎกระทรวง  (พ.ศ. 2501) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัเงินตรา พ.ศ. 2501 law 

Article 12  กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2506) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัเงินตรา พ.ศ. 2501 law 

Article 13  กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัเงินตรา พ.ศ. 2501 law 

Article 14  กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2511) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัเงินตรา พ.ศ. 2501 law 

Article 15  พระราชบญัญติัเงินคงคลงั พ.ศ. 2491 law 

Article 16  พระราชบญัญติัเงินคงคลงั  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2495 law 

Article 17  พระราชบญัญติัเงินคงคลงั  (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 
2509 law 

Article 18  พระราชบญัญติัตัว๋เงินคงคลงั  พุทธศกัราช 
2487 law 

Article 19  พระราชบญัญติัการธนาคารพาณิชย ์ พ.ศ. 
2505 law 

Article 20  พระราชบญัญติัจดัระเบียบทรัพยสิ์นฝ่าย
พระมหากษตัริย ์พุทธศกัราช 2479 law 
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Article 21  พระราชบญัญติัจดัระเบียบทรัพยสิ์นฝ่าย
พระมหากษตัริย ์ (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2484 law 

Article 22  พระราชบญัญติัจดัระเบียบทรัพยสิ์นฝ่าย
พระมหากษตัริย ์ (ฉบบัท่ี 3) พุทธศกัราช 2491 law 

Article 23  พระราชบญัญติัธนาคารอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2495 law 

Article 24  พระราชบญัญติับรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2502 law 

Article 25  พระราชบญัญติับรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2505 law 

Article 26  พระราชบญัญติับรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย  (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2506 law 

Article 27  พระราชบญัญติับรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย  (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2510 law 

Article 28  พระราชบญัญติัธนาคารออมสิน  พ.ศ. 2489 law 

Article 29  พระราชบญัญติัธนาคารแห่งประเทศไทย 
พุทธศกัราช 2485 law 

Article 30  พระราชบญัญติัธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2487 law 

Article 31  พระราชบญัญติัธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 3) พุทธศกัราช 2505 law 

Article 32  พระราชกฤษฎีกา กาํหนดกิจการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  พุทธศกัราช  2485 law 

Article 33  พระราชกฤษฎีกา กาํหนดกิจการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช  2489 law 

Article 34  พระราชกฤษฎีกา กาํหนดกิจการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  (ฉบบัท่ี 3) พุทธศกัราช  2496 law 

Article 35  พระราชกฤษฎีกา กาํหนดกิจการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  (ฉบบัท่ี 4) พุทธศกัราช  2510 law 

Article 36 

 
พระราชกฤษฎีกามอบกิจการกรมคลงั
บางส่วนใหแ้ก่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
พุทธศกัราช 2486 

law 

Article 37 

 
ประกาศกระทรวงการคลงัออกตามความใน
พระราชบญัญติัธนาคารแห่งประเทศไทย 
พุทธศกัราช 2485 

law 

Article 38  พระราชกฤษฎีกากาํหนดค่าเสมอภาคของบาท  law 
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พ.ศ. 2506 

Article 39 

 
ประกาศกระทรวงการคลงัออกตามความใน
พระราชบญัญติัควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  
พุทธศกัราช 2485 

law 

Article 40 

 
คาํอธิบายการขอรับเบ้ียหวดับาํเหน็จบาํนาญ  
เงินทดแทน  เงินบาํเหน็จและเงินค่าทาํขวญั
ลูกจา้ง 

law 

 

 

 

Ch c IV Th  6 128 03067159 3640-3 

 

Bib : กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย. พระนคร : นนทชยั, 2508 (1965). 
Note : [เจา้ภาพจดัพิมพข้ึ์นแจกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสง่า รอดทอง หวัหนา้กองกลาง  
              สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ในวนัท่ี 7 มิถุนายน 2508]                 
Deceased (Thai) : สง่า รอดทอง, 2452-2508 
Position : หวัหนา้กองกลาง สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
 

Title : Kotmai ratthammanun haeng ratcha anachakthai 

Deceased : Sanga Rotthong, 1909-1965 
Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1  พระราชบญัญติัธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน
สยามชัว่คราว  พุทธศกัราช  2475 law 

Article 2  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม law 

Article 3  รัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติม ว่าดว้ยนามประเทศ 
พุทธศกัราช 2482 law 

Article 4  รัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติม ว่าดว้ยบทฉะเพาะ
กาล  พุทธศกัราช  2483 law 

Article 5  รัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติม ว่าดว้ยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  พุทธศกัราช  2485 law 

Article 6  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย law 

Article 7 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉะบบั
ชัว่คราว)  ตราไว ้  ณ  วนัที่ 9 พฤศจิกายน  
พุทธศกัราช  2490 

law 

Article 8  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉะบบั law 
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ชัว่คราว)  แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.  2490 

Article 9 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉะบบั
ชัว่คราว)  แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉะบบัท่ี 2) พ.ศ.  
2491 

law 

Article 10 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉะบบั
ชัว่คราว)  แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉะบบัท่ี 3) พ.ศ.  
2491 

law 

Article 11  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ตราไว ้ณ 
วนัที่ 23 มีนาคม  พุทธศกัราช 2492   law 

Article 12  ประกาศพระบรมราชโองการใหใ้ช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย law 

Article 13 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศกัราช  2475  แกไ้ขเพิ่มเติม  
พุทธศกัราช  2495 

law 

Article 14  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร law 

Article 15 

 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยซ่ึง
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยกร่าง
เสร็จแลว้ 

law 

 

 

 

Ch c IV Th  6 129 03066008 3518 
 

Bib : ประชุมประกาศ รัชกาลท่ี 4 ภาค 5 ประกาศปีมะแม พ.ศ. 2402 ปีวอก พ.ศ. 2403   
            ปีระกา พ.ศ. 2404. [ม.ป.ท.] : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, [2466 (1923)]. 
Note : พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ์  
              ณ พระเมรุทอ้งสนามหลวง  เมื่อเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2466                 
Deceased (Thai) : สรรพสิทธิประสงค,์ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวง, 2400-2465 
Position : พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
 

Title : Prachum prakat ratchakan thi 4 phak 5  prakat pi mamae phoso 2402 pi wok  
                  phoso 2403  pi raka phoso 2404 

Deceased : Sappasitthiprasong, Phrachao Borommawongthoe Krommaluang,  

                   1857-1922 
Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : yes  
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Article 1 

 
ประชุมประกาศ รัชกาลที่ 4 ภาค 5  ประกาศปี
มะแม พ.ศ. 2402   ปีวอก  พ.ศ. 2403  ปีระกา  
พ.ศ. 2404 

law 

 

 

 

Ch c IV Th  6 130 03066007 3517 

 

Bib : ประชุมประกาศ รัชกาลท่ี 4 ภาค 6  ประกาศปีจอ พ.ศ. 2405  ปีกุน พ.ศ. 2406  ปีชวด พ.ศ. 2407.  
            [ม.ป.ท.] : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, [2466 (1923)]. 
Note : พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมขุนมรุพงศสิ์ริพฒัน์  ณ พระเมรุ 
              ทอ้งสนามหลวง  เมื่อเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2466                 
Deceased (Thai) : มรุพงศสิ์ริพฒัน,์ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมขุน, 2406-2466 
Position : พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
 

Title : Prachum prakat  ratchakan thi 4 phak 6  prakat pi cho phoso 2405  pi kun  
                  phoso 2406  pi chuat phoso 2407 

Deceased : Maruphongsiriphat, Phrachao Borommawongthoe Krommakhun,  

                   1863-1923 

Occupation : Royal Family 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 

 
ประชุมประกาศ รัชกาลที่ 4 ภาค 6  ประกาศปี
จอ พ.ศ. 2405    ปีกุน  พ.ศ. 2406   ปีชวด  
พ.ศ. 2407 

law 
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Division 7 Economics  

 

- General works on economics 

- General theory 

- Social accounting theory 

- Economic theory 

- Mathematical economics 

- Econometrics 

- Economic policy (stabilization) 

- Public finance 

- Finance, money, credit, banking 

- Prices, wages, employment, labor 

- Economic fluctuation (theory)           

- Welfare economics, etc. 

- International economics – trade, import, 

export 

- Agricultural economics (general theory) 

- Agricultural economics 

- Resources, land 

- Local, regional economy 

- Economic development (North – South 

problem) 



- Economic development (theory) 

- Economic growth (theory) 

- Technological progress 

- Economic planning (theory) 

- Economic cooperation 

- Economic conditions (present) 

- Economic history 

- Others 

- Management 

- Consumer economics 

- Economic thought 

- Industrial organizations 

- Others 

 

 

 



 

Division 7 Economics 

 
 

 
 

 

Ch c IV Th  7 030 03046422 2900 
 

Bib : ดาํรงราชานุภาพ, สมเด็จกรม พระยา และ บริบาลบุรีภณัฑ,์ หลวง 
           ตาํนานเงินตรา และ ปาฐกถาเร่ืองเงินตราสยาม (ธนบตัร). พระนคร : โรงพิมพธ์รรมบรรณาคาร,  
           2504 (1961). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ร้อยตรีหญิง วิภา จนัทรกุล                
Deceased (Thai) : วิภา จนัทรกุล, ร้อยตรีหญิง, 2471-2503 

Position : ประจาํแผนก กรมการเงินทหารบก 
 

Title : Tamnan ngoentra  lae  pathakatha ruang ngoentra sayam (thanabat) 
Deceased : Wipa Chantharakun, Roi Tri Ying, 1928-1960  
Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 ดาํรงราชานุภาพ,  สมเดจ็
กรม พระยา 

ตาํนานเงินตรา  money 

Article 2 

 บริบาลบุรีภณัฑ์,  หลวง 

ปาฐกถาเร่ือง "เงินตราสยาม  (ธนบตัร)" 
โดย หลวงบริบาลบุรีภณัฑ ์แห่งกรม
ศิลปากร  บรรยายทางวิทยกุระจายเสียง  4 
พฤศจิกายน  และ  6 ธนัวาคม  2478  

money 

 

 

 

Ch c IV Th  7 031 03041079 3091 

 

Bib : เฉลิม ยงบุญเกิด 
           เลตเตอร์ออฟเครดิต  และ เช็ค. กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2518 (1975). 
Note : ธนาคารแห่งประเทศไทย จดัพิมพเ์พื่อเป็นอนุสรณ์แก่นายเฉลิม ยงบุญเกิด  เน่ืองในการ 
              พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวดัธาตุทอง  วนัองัคารท่ี 16  ธนัวาคม  พ.ศ. 2518                
Deceased (Thai) : เฉลิม ยงบุญเกิด, 2455-2518 
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Position : ผูอ้าํนวยการโรงพิมพธ์นบตัร (คนแรก) ของธนาคารแห่งประเทศไทย,  ประจาํฝ่ายการ 
                     พนกังานและการจดัองคง์านเพื่อปฏิบติังานพิเศษท่ีธนาคารมอบหมาย 
 

Title : Lettoe of credit lae chek 
Deceased : Chaloem Yongbunkoet, 1912-1975  
Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 เฉลิม  ยงบุญเกิด เลตเตอร์ออฟเครดิต และ เชค็ credit 
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Division 8 Pure Sciences  

 

- General works 

- Mathematics 

- Physics 

- Chemistry 

- Earth science 

- Botany 

- Zoology 

- Physical anthropology 

- Medical, Pharmacology 

- Ecology, Climatology 

 



 

Division 8 Pure Sciences 

 
 

 

 

 

Ch c IV Th  8 051 03046054 2447 
 

Bib : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณเน่ือง ชูโต ต.ช. กรุงเทพฯ : โรงพิมพบ์าํรุงนุกลูกิจ,  
            2525 (1982). 
Note : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพคุณเน่ือง ชูโต ต.ช. ณ เมรุ วดัเทพศิรินทราวาส 27 ธนัวาคม  
              2525                
Deceased (Thai) : เน่ือง ชูโต, 2444-2525 
Position : N/A 
 

Title : Anuson ngan phraratchathanphloeng sop Khun Nuang Chuto To Cho 
Deceased : Nuang Chuto, 1901-1982 
Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : N/A  
 

Article 1  โรคภยัไขเ้จ็บ : เบาหวาน medicine 

Article 2 สุเอด็ คชเสนี หวัใจวาย medicine 

Article 3 เสนอ อินทรสุขศรี อาหารไข่ nutrition 

Article 4 เสนอ อินทรสุขศรี จะใชชี้วิตอยา่งไรเม่ือเขา้สู่วยัสูงอายุ medicine 

Article 5 เสนอ อินทรสุขศรี ตรวจเลือดทาํไม medicine 

Article 6 เสนอ อินทรสุขศรี เกลือกบัชีวิตของเรา nutrition 

Article 7  รับประทานอาหารเชา้อยา่งไรจึงจะได้
ประโยชน์ nutrition 

Article 8  ขา้วโพด : ทาํอะไรไดต้ั้งหลายอยา่ง nutrition 

Article 9  บะหม่ีสาํเร็จรูป nutrition 

Article 10  ผลิตภณัฑจ์ากมะเขือเทศ nutrition 

Article 11  กาแฟถัว่เหลือง nutrition 

Article 12  แตงโมสารพดัประโยชน์ nutrition 

Article 13  โภชนาการกบัยา nutrition 

Article 14  อาหารที่เป็นยา nutrition 
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Article 15  บวับก nutrition 

Article 16  ประโยชน์ของผกัคึ่นฉ่าย nutrition 

Article 17  ซีอิ๊วหรือนํ้าปลาถัว่ nutrition 

Article 18  สรรพคุณทางยาของเห็ดหอม nutrition 

Article 19  ยากบัเหลา้ nutrition 

Article 20  นํ้าตาลหวานมากกอ็นัตราย nutrition 

Article 21  การป้องกนัอนัตรายจากยาและสารเป็นพิษ medicine 

 

 

 

Ch c IV Th  8 052 03046070 2473 
 

Bib : อนุสรณ์พระเชฎฐไวทยาการ(ชู ศีตะจิตต)์ ป.ช. ป.ม. [กรุงเทพฯ] : ม่ิงโมฬี, 2516 (1973). 
Note : พิมพเ์ป็นบรรณาการในการพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหนา้พลบัพลาอิศริยาภรณ์  
              วดัเทพศิรินทราวาส 17 เมษายน 2516                
Deceased (Thai) : เชฎฐไวทยาการ (ชู ศีตะจิตต)์, พระ, 2435-2516 
Position : ปลดักระทรวงสาธารณสุข 
 

Title : Anuson phrachetthawaithayakan (Chu Sitachit) po cho po mo 
Deceased : Chetthawaithayakan (Chu Sitachit), Phra, 1892-1973 
Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 เสนอ อินทรสุขศรี "อาหารการกิน" nutrition 

Article 2 เสนอ อินทรสุขศรี "อาหารสาํหรับผูสู้งอาย"ุ nutrition 

Article 3 เสนอ อินทรสุขศรี "อาหารไขมนั-มิตรหรือศตัรู" nutrition 

Article 4 เสนอ อินทรสุขศรี "ไวตามินมีพร้อมแลว้ในอาหาร" nutrition 

Article 5 เสนอ อินทรสุขศรี "คุณประโยชน์ของผลไม้" nutrition 

Article 6 เสนอ อินทรสุขศรี "อารมณ์กบัอาหาร" medicine 

Article 7 เสนอ อินทรสุขศรี "อาหารไม่ยอ่ย เพราะเหตุใด" medicine 

Article 8 เสนอ อินทรสุขศรี "ผลเสียและอนัตรายจากการมีนํ้าหนกัลด
มากๆ" medicine 

Article 9 เสนอ อินทรสุขศรี "ทอ้งอืด" medicine 

Article 10 เสนอ อินทรสุขศรี "ทอ้งเดินเน่ืองมาจากอารมณ์" medicine 
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Article 11 เสนอ อินทรสุขศรี "ยาถ่าย" medicine 

Article 12 เสนอ อินทรสุขศรี "ลมพิษ" medicine 

Article 13 เสนอ อินทรสุขศรี "อนัตรายบางอยา่งจากยารักษาโรค" medicine 

Article 14 เสนอ อินทรสุขศรี "เลบ็และโรคของเลบ็" medicine 

 

 

 

Ch c IV Th  8 053 03046066 2469 

 

Bib : ประไพพรรณรําลึก. [ม.ป.ท.] : โรงพิมพก์รมสารบรรณทหารเรือ, 2514 (1971). 
Note : -                
Deceased (Thai) : ประไพพรรณ เนตรศิริ, 2472-2514 
Position : N/A 
 

Title : Praphaiphan ramruk 

Deceased : Praphaiphan Netsiri, 1929-1971 
Occupation : Business 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 ปริพนธ์พจนพิสุทธ์ิ, หลวง หมาไทย zoology 

Article 2 ปริพนธ์พจนพิสุทธ์ิ, หลวง หมาหลงัอาน zoology 

Article 3 ชมพู อรรถจินดา เร่ืองของแมวไทย Siamese cat 

Article 4 ชมพู อรรถจินดา การใหค้ะแนนแมวไทย Siamese cat 

Article 5 สุภาประมณฑปั์ญญา วิธีเลี้ยงแมว zoology 

Article 6 Negus, Richard แมวโคราชหรือสีสวาดแมวนาํโชคลาภ
ของไทย Siamese cat 

Article 7 อินกริด แดนนาเพล็;  เอนก 
กฤษณพนัธ์, ผูแ้ปล 

แมวไทย / แปลจากเร่ือง The Cats of 
Thailand by Miss Ingrid Dannapel โดย 
เอนก กฤษณพนัธ ์

zoology 

Article 8 สมเดจ็พระพุฒาจารย ์(พุทธ
สรมหาเถระ) 

ตาํราดูลกัษณะแมว คดัลอกและถ่ายภาพ
จากสมุดข่อยของเจา้ประคุณสมเดจ็พระ
พุฒาจารย ์(พุทธสรมหาเถระ)  

zoology 

Article 9 

 

ตาํราดูลกัษณะแมว คดัลอกและถ่ายภาพ
จากเล่มสมุดข่อยสมยัตน้พุทธศตวรรษที่ 
25 ของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ซ่ึงตั้ง
แสดงอยูท่ี่หอ้งประณีตศิลปรัตนโกสินทร์  

zoology 

125 



Article 10 

 
หนงัสือตาํรายาเดก็ และตาํราดูลกัษณะ
แมว พิมพแ์จกในงานฉลองขา้วเปลือก ที่
วดัใหญ่ วนัที่ 4 เมษายน 2475 

zoology 

Article 11 นนัทา เนตรศิริ ตาํราอาหารคาวและหวาน cookery book 

 

 

 

Ch c IV Th  8 054 03046278 2737 

 

Bib : เร่ืองระลึกความหลงั. พระนคร : วงศเ์สง่ียมการพิมพ,์ 2511 (1968). 
Note : พิมพแ์จกเป็นท่ีระลึกในงานฌาปนกิจศพนาย ชุบ วินทวามร             
Deceased (Thai) : ชุบ วินทวามร, 2438-2510 
Position : ขา้ราชการ,  ทนายความ 
 

Title : Ruang raruk khwamlang 

Deceased : Chup Winthawamorn, 1895-1967 
Occupation : Government Official, and, Laywer 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1  หมวดอนามยั โคลงภาพฤๅษีดดัตน Rusi Dutton   

Article 2  เร่ืองการนวด แผนนวด massage  

Article 3  ยากลางบา้น herbal 

medicine 

 

 

 

Ch c IV Th  8 055 03046350 2812 

 

Bib : ท่ีระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นางธารทิพย ์สินอากร จช. กรุงเทพฯ : ดาํรงการพิมพ,์ 2520  
            (1977). 
Note : ณ ฌาปนสถานกองทพับก วดัโสมนสัวรวิหาร วนัจนัทร์ท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2520             
Deceased (Thai) : ธารทิพย ์สินอากร, 2477-2519 
Position : ครู 
 

Title : Thiraruk nai ngan pharatchathanphloeng sop nang Thanthip Sin akon cho cho 

Deceased : Thanthip Sin akon, 1934-1976 
Occupation : Government Official 
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Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 วิบุลอายรุเวท,  พลตรี   พระยา เร่ืองสมุลไพรในบา้นเรา  ตอนที่ 1 herbal 

medicine 

Article 2 วิบุลอายรุเวท,  พลตรี   พระยา สมุลไพรในบา้นเรา  ตอนที่ 2  herbal 

medicine 

Article 3 วิบุลอายรุเวท,  พลตรี   พระยา สมุลไพรในบา้นเรา  ตอนที่ 3  herbal 

medicine 

 

 

 

Ch c IV Th  8 056 03046289 2747 
 

Bib : กสิน สุวตะพนัธุ ์ เรืองอุไร กุศลาศยั และ ลาํยอง วิมุกตะลพ  
           ดอกไมห้อมเมืองไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพห์ตัถศิลป์, 2516 (1973). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ขุนเกษตรพิหารแดง (วิบูล ปุญญสิทธ์ิ)              
Deceased (Thai) : เกษตรพิหารแดง (วิบูล ปุญญสิทธ์ิ), ขุน, 2437-2516 
Position : ผูดู้การทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยจ์งัหวดันครปฐม 
 

Title : Dokmaihom muangthai 
Deceased : Kasetphihandaeng (Wibun Punyasit), Khun, 1894-1973 
Occupation : Government Official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 กสิน สุวตะพนัธ์ุ  เรืองอุไร กุศลาศยั 
และ ลาํยอง วิมุกตะลพ 
 
 

ดอกไมห้อมเมืองไทย :  พฤกษ
อนุกรมวิธาน โดย กสิน สุวตะพนัธ์ุ ; 
บทดอกสร้อยโดย เรืองอุไร กุศลาศยั;  
รวบรวมและจดัภาพประกอบโดย 
ลาํยอง วิมุกตะลพ 

botany 

 

 

 

Ch c IV Th  8 057 03046290 2750-1 

Ch c IV Th  8 057a 03046291 2750-4 

 

Bib : ชาํนาญวนกิจ, หลวง 
           เร่ือง  "ชา้ง"  "โพนชา้ง"  " อุทกภยั "  " เห็ด " ของ หลวงชาํนาญวนกิจ และ ธมัมะ. [ม.ป.ท.] :  
           โรงพิมพก์รมสารบรรณทหารเรือ, 2508 (1965). 
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Note : พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ รองอาํมาตยเ์อก หลวงชาํนาญวนกิจ [ศิริ พฤกษากรรม  
              (ชาํนาญวนกิจ)]              
Deceased (Thai) : ชาํนาญวนกิจ, หลวง, 2440-2507 
Position : เจา้พนกังานป่าไมเ้ขตพิษณุโลก 
 

Title : Ruang "Chang"  "Phon chang"  "Utokkaphai"  "Het"  khong Luang  
                 Chamnanwanakit  lae  thamma 

Deceased : Chamnanwanakit, Luang, 1897-1964 
Occupation : Government Official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 ชาํนาญวนกิจ,   หลวง กาํเนิดของชา้ง zoology 

Article 2 ชาํนาญวนกิจ,   หลวง โพนชา้ง zoology 

Article 3 ชาํนาญวนกิจ,   หลวง อุทกภยั flood 

Article 4 ชาํนาญวนกิจ,   หลวง เร่ืองเห็ด agriculture 

Article 5  ปัตติทาน และ ปัตตานุโมทนา religion 

 

 

 

Ch c IV Th  8 058 03046376 2848 

 

Bib : เคนเนท เอช คุปเปอร์, พ. ท. 
           การออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ และ หะธะโยคะ (Hatha-Yoga) : วิธีรักษาสุขภาพแบบโยคะ. 
           [ม.ป.ท.] : เอส. พี. เซอร์วิส เซนเตอร์, 2513 (1970). 
Note : อนุสรณ์ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายสนัน่ วีรวรรณ              
Deceased (Thai) : สนัน่ วีรวรรณ, 2451-2512 
Position : เจา้ของบริษทัวีรวรรณ;  สมาชิกสภานครกรุงเทพฯ 5 สมยั 
 

Title : Kan ok  kamlungkai phua sukkhapap lae Hatha-Yokha ;  Withi raksa  
                 sukkhapap baep yokha 

Deceased : Sanan Wirawan, 1908-1969 
Occupation : Private business  

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 เคนเนท เอช คุปเปอร์, พ. ท. การออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ / เขียนโดย  
พ. ท. เคนเนท เอช คุปเปอร์ 

medicine 
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Article 2 
 เทียม กาญจนจารี 

หะธะโยคะ (Hatha-Yoga) : วิธีรักษา
สุขภาพแบบโยคะ /  จดัเรียบเรียงและฝึก
โดย เทียม กาญจนจารี 

medicine 

 

 

 

Ch c IV Th  8 059 03041012 3046-1 

 

Bib : ปวเรศวริยาลงกรณ์, สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา 
           ตาํรายาพิเศษ. [ม.ป.ท.] : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2461 (1918). 
Note : นุ่มศรีสตัยารักษ ์(วีระศิริ) พิมพแ์จกในการศพ อาํมาตยเ์อก พระศรีสตัยารักษ ์(หา้ว  วีระศิริ)  
Deceased (Thai) : ศรีสตัยารักษ ์ (หา้ว วีระศิริ), อาํมาตยเ์อก พระ, N/A 
Position : N/A 
 

Title : Tamra ya phiset 
Deceased : Sisattayarak (Hao Wirasiri), Ammat ek phra, N/A 
Occupation : N/A 

Picture : N/A  
Biography : N/A  
 

Article 1 ปวเรศวริยาลงกรณ์,  สมเดจ็พระ
เจา้บรมวงศเ์ธอ  กรมพระยา 

ตาํราพิเศษ herbal 

medicine 

Article 2  ตาํรายาคาํโคลง herbal 

medicine 

Article 3  ตาํรากาํหนดนบัเวลาที่สาํคญั  และวิธีสอบ
บาตร general works 

 

 

 

Ch c IV Th  8 060 03041013 3046-2 
 

Bib : ปวเรศวริยาลงกรณ์, สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา 
           ตาํรายาพิเศษ. [ม.ป.ท.] : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2463 (1920). 
Note : นายชาย ตฤษณานนท ์บุตร์ พิมพแ์จกในการศพ นายกุหลาบ ตฤษณานนท ์บิดา   
Deceased (Thai) : กุหลาบ ตฤษณานนท,์ N/A 
Position : N/A 
 

Title : Tamra ya phiset 
Deceased : Kulap Tritsananon, N/A 
Occupation : N/A 
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Picture : N/A  
Biography : N/A  
 

Article 1 ปวเรศวริยาลงกรณ์,  สมเดจ็พระ
เจา้บรมวงศเ์ธอ  กรมพระยา 

ตาํราพิเศษ herbal 

medicine 

Article 2  ตาํรายาคาํโคลง herbal 

medicine 

Article 3  ตาํรากาํหนดนบัเวลาที่สาํคญั  และวิธีสอบ
บาตร general works 

 

 

 

Ch c IV Th  8 061 03046500 3006-1 

Ch c IV Th  8 061a 03046501 3006-3 
 

Bib : อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ อาํมาตยต์รี พระบาํรุงบุรีราช (วิง สิทธิเทศานนท)์ ท.ม., ต.ช.  
            กรุงเทพฯ : ไทยมิตรการพิมพ,์ 2517 (1974). 
Note : ณ เมรุวดัเทพศิรินทราวาส วนัจนัทร์ท่ี 21 ตุลาคม 2517               
Deceased (Thai) : บาํรุงบุรีราช (วิง สิทธิเทศานนท)์, อาํมาตยต์รี พระ, 2436-2517 
Position : ขา้หลวงประจาํจงัหวดักาญจนบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี อุทยัธานี ราชบุรี 
 

Title : Anuson nai ngan phraratchathanphloeng sop Ammat Tri Phra Bamrungburirat   
                  (Wing Sitthithesanon) tho mo, to cho 

Deceased : Bamrungburirat (Wing Sitthithesanon), Ammattri Phra, 1893-1874 

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 บุเรศบาํรุงการ,  หลวง ตน้ไมส้าํคญัในพระพุทธประวติั botany 

Article 2 บุเรศบาํรุงการ,  หลวง ตน้พระศรีมหาโพธิ general works 

Article 3 บุเรศบาํรุงการ,  หลวง ตน้พุทธรักษา  (Canna) general works 

Article 4  ตน้ไมใ้นวรรณคดี จากเร่ือง อิเหนา  ลิลิต
พระลอ  ขนุชา้งขนุแผน 

botany 
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Ch c IV Th  8 062 03067156 3638-4 
 

Bib : วินิจวนนัดร (วินิจ โต โกเมศ), อาํมาตยเ์อก พระยา 
            ไมป้ระดบับางชนิดของไทย. พระนคร : โรงพิมพรุ่์งเรืองธรรม, ม.ป.ป. 
Note : N/A               
Deceased (Thai) : วินิจวนนัดร (วินิจ โต โกเมศ), อาํมาตยเ์อก พระยา, 2433-2498 
Position : เจา้พนกังานป่าไมพ้ิเศษ, ผูจ้ดัการบริษทัไมไ้ทยจาํกดั,  ผูจ้ดัการป่าสมัปทานของบริษทั 
                     พนาสิทธ์ิ 
 

Title :  Maipradap bangchanit khong thai 

Deceased : Winitwanandon (Winit To Komet), Ammat ek Phraya, 1890-1955 

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 วินิจวนนัดร  (วินิจ โต  
โกเมศ), อาํมาตยเ์อก พระยา 

ไมป้ระดบัท่ีเป็นของไทย botany 

 

 

 

Ch c IV Th  8 063 03046179 2603-1 

 

Bib : นครสวรรคว์รพินิต, จอมพล สมเด็จเจา้ฟ้า กรมพระ 
            ตาํราเล่นกลว้ยไม.้ พระนคร : โรงพิมพจ์นัหว่า, 2502 (1959). 

Note : [หนงัสือเล่มน้ีเป็นการรวมเล่มหนงัสือท่ีแจกในงานศพ 4 งานเขา้ดว้ยกนั  แต่ละงานไม่ไดม้ ี
              ความเก่ียวขอ้งกนั  การท่ีมีผูร้วบรวมเขา้ไวด้ว้ยกนั คงเน่ืองมาจากเน้ือหาของหนงัสือท่ีเป็นเร่ือง 
              กลว้ยไมเ้หมือนกนั]     
              1)  หม่อมราชวงศพ์นัทิพย ์บริพตัร พิมพใ์นงานพระเมรุ พลตรี พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ 
              จุมภฏพงษบ์ริพตัร กรมหมื่นนครสวรรคศ์กัดิพินิต ณ เมรุวดัเบญจมบพิตร วนัท่ี 23 ธนัวาคม  
              พระพุทธศกัราช 2502.    

       2)  อนุสรณ์แด่ มลัลิกา ปันยารชุน.   

       3)  พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางทองคาํ ดาํรงธรรมสาร (ทองคาํ ธรรมาชีวะ).   

       4)  พิมพแ์จกในงานฌาปนกิจศพ  นายใหญ่ เศรษฐบุตร               

Deceased (Thai) : [พระนามและรายนามเหล่าน้ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งกนั และงานพระศพและงานศพมิได ้
                                      จดัข้ึนในงานเดียวกนั แต่ท่ีปรากฏในหนงัสือเล่มน้ี เน่ืองจากเป็นการรวมเล่มของ 
                                      หนงัสืองานศพ 4 เล่ม ท่ีพิมพเ์น้ือเร่ืองเดียวกนัคือเร่ืองกลว้ยไม]้     
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                                 1)  นครสวรรค ์ศกัดิพินิต (พระองคเ์จา้จุมภฏพงษบ์ริพตัร), พลตรี พระเจา้วรวงศ์
          เธอ กรมหมื่น,   2424-2487 
                                    2)  มลัลิกา (สนิทวงศ)์ ปันยารชุน, 2476-2506 

    3)  ทองคาํ ดาํรงธรรมสาร (ทองคาํ  ธรรมาชีวะ),  2417-2502 

    4)  ใหญ่ เศรษฐบุตร,  2447-2506. 

Position : 1) อุปนายกผูอ้าํนวยการสภากาชาดไทย.   

                 2) เคยรับราชการอยูใ่นกรมพิธีการทูต กระทรวงต่างประเทศ และเคยทาํงานอยูท่ี่หอ้งสมุด 
      USIS.    

                    3)  เจา้ของโรงพิมพบ์าํรุงนุกลูกิจ.     
                     4) กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั นายเลิดฯ   
 

Title : Tamra len kluaimai 

Deceased : [The following 4 dead persons were not related and were not cremated  

                   in the same ceremony.  They have been listed here because their names  

                   appear on the book which consists of 4 cremation books on the same  

                   subject - orchids].   

   1)  Nakhornsawansakdiphinit (Phra ong Chao Chumpotphongboriphat), 

        PhonTri Phrachao Worawongthoe Krommamuen,  1881-1944  

   2)  Mallika (Sanitwong) Panyarachun,  1933-1963 

                  3)  Thongkham Damrongthammasarn  (Thongkham Thammachiwa), 

        1874-1959   

                  4)  Yai Sethabut, 1904-1963 

                    

Occupation : 1)  Royal family.   

        2) Government offical.   

        3)  Business owner 

                                   4)  Business 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 นครสวรรค ์วรพินิต, เจา้ฟ้า 
กรมหลวง 

ตาํราเล่นกลว้ยไม ้ horticulture 

Article 2 ประชิต วามานนท ์ การเลี้ยงกลว้ยไม ้ horticulture 

Article 3 ระพี สาคริก การเลี้ยงกลว้ยไมส้กุลหวาย horticulture 

Article 4  กลว้ยไมโ้ดยทัว่ไป horticulture 
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Ch c IV Th  8 064 03046180 2603-2 
 

Bib : นครสวรรคว์รพินิต, จอมพล สมเด็จเจา้ฟ้า กรมพระ 
            ตาํราเล่นกลว้ยไม.้ พระนคร : โรงพิมพจ์นัหว่า, 2502 (1959). 

Note : หม่อมราชวงศพ์นัทิพย ์บริพตัร พิมพใ์นงานพระเมรุ พลตรี พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จุมภฏ 
              พงษบ์ริพตัร กรมหมื่นนครสวรรคศ์กัดิพินิต ณ เมรุวดัเบญจมบพิตร วนัท่ี 23 ธนัวาคม พระ 
              พุทธศกัราช 2502               

Deceased (Thai) : นครสวรรคศ์กัดิพินิต (พระองคเ์จา้จุมภฏพงษบ์ริพตัร), พลตรี พระเจา้วรวงศเ์ธอ  
                                      กรมหมื่น, 2424-2487. 

Position : อุปนายกผูอ้าํนวยการสภากาชาดไทย   
 

Title : Tamra len kluaimai 

Deceased : Nakhornsawansakdiphinit (Phra ong Chao Chumpotphongboriphat),  

                   Phon Tri Phrachao Worawongthoe Krommamuen, 1881-1944 

Occupation : Royal family 
Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 นครสวรรค ์วรพินิต, เจา้ฟ้า 
กรมหลวง 

ตาํราเล่นกลว้ยไม ้ horticulture 

 

 

 

Ch c IV Th  8 065 03041025 3061 

 

Bib : อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอาํมาตยต์รี ดดั วงษสุ์วรรณ. พระนคร : อรุณการพิมพ,์  
            2511 (1968). 
Note : 5 กนัยายน 2511  ณ ฌาปนสถานกองทพับก วดัโสมนสัวิหาร               
Deceased (Thai) : ดดั วงษสุ์วรรณ, รองอาํมาตยต์รี, 2436-2511 
Position : นายสถานีรถไฟชุมพร กรมรถไฟ,  หวัหนา้พนกังานควบคุมสินคา้ทัว่ไป องคก์าร ร.ส.พ. 
 

Title : Anuson nai ngan phraratchathanphloeng sop Rong Ammat Tri Dat  
                  Wongsuwan 

Deceased : Dat Wongsuwan, Rong Ammat Tri, 1893-1968 

Occupation : Government official 

Picture : yes  
Biography : yes  
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Article 1 ประสิทธ์ิ  เวชสวรรค,์  พ.อ. 
(พิเศษ) 

โลกกลว้ยไม ้ general works 

Article 2 ประสิทธ์ิ  เวชสวรรค,์  พ.อ. 
(พิเศษ) 

ประเภทของนกัเลงกลว้ยไม ้ general works 

Article 3 ประสิทธ์ิ  เวชสวรรค,์  พ.อ. 
(พิเศษ) 

การเตรียมตวัเป็นนกัเลงกลว้ยไม  ้ general works 

 

 

 

Ch c IV Th  8 066 03067075 3545 
 

Bib : ระพี  สาคริก 
            การเล้ียงกลว้ยไมส้กุลหวาย. พระนคร : โรงพิมพบ์าํรุงนุกลูกิจ, 2502 (1959). 
Note : พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางทองคาํ ดาํรงธรรมสาร (ทองคาํ  ธรรมาชีวะ)               
Deceased (Thai) : ทองคาํ ดาํรงธรรมสาร (ทองคาํ ธรรมาชีวะ), 2417-2502 
Position : เจา้ของโรงพิมพบ์าํรุงนุกลูกิจ 
 

Title : Kan liang kluaimai sakun wai 
Deceased : Thongkham Damrongthammasan (Thongkham Thammachiwa),  

                    1874-1959 

Occupation : Private business 

Picture : yes  
Biography : yes  
 

Article 1 ระพี  สาคริก การเลี้ยงกลว้ยไมส้กุลหวาย horticulture 

Article 2 ประชิต วามานนท ์ 
ลกัษณะหวายป่าบางชนิดที่นิยมกนั
แพร่หลาย 

botany 

Article 3 ระพี  สาคริก 
การศึกษากลว้ยไมส้กุลหวาย พนัธ์ุป่าบาง
ชนิด 

botany 
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Division 9 Applied Sciences  

 

- General works 

- Civil engineering, architecture 

- Mining (mineral resources) 

- Agriculture (mainly agricultural technology) 

- Forestry (including rubber plantation) 

- Fisheries, aquaculture 

- Manufacturing 

- General technology, technological history 

- Applied hydrology, irrigation, water resources 

- Others 

 



 

Division 9 Applied Sciences 

 
 

 

 

 

Ch c IV Th  9 047 03046057 2451 
 

Bib : ประวติักรมป่าไม.้ [พระนคร] : โรงพิมพอ์าํพลพิทยา, 2500 (1957). 
Note :                 
Deceased (Thai) : วิเศษพจนกรณ์, หลวง, 2445-2499 

Position : เลขานุการกรมป่าไม ้
 

Title : Prawat Krom Pamai 
Deceased : Wisetphotchanakon (Charat Hemwatana), Luang, 1902-1956 
Occupation : Government official 

Picture : N/A  
Biography : yes  
 

Article 1  ประวติักรมป่าไม ้ general works 

 

 

 

Ch c IV Th  9 048 03046378 2851 

 

Bib : อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางราญปฏิเวธ (อบเชย สุวรรณกร). นครหลวงกรุงเทพธนบุรี : โรง 
           พิมพรุ่์งเรืองธรรม, 2516 (1973). 
Note : ณ เมรุวดัธาตุทอง  วนัพุธท่ี 21 กุมภาพนัธ ์พุทธศกัราช 2516 
Deceased (Thai) : ราญปฏิเวธ (อบเชย สุวรรณกร),  นาง, 2449-2515 

Position : N/A 
 

Title : Anuson nai ngan chapanakit sop Nang Ranpatiwet (Opchoei Suwannakon) 
Deceased : Ranpatiwet (Opchoei Suwannakon), Nang, 1906-1972 
Occupation : N/A 

Picture : yes  
Biography : yes  
 
 
 

135 



Article 1 ดุสิต  พานิชพฒัน์,  ผูเ้รียบ
เรียง 

ความเป็นไปเกี่ยวกบัอุทยานแห่งชาติ forestry 

Article 2  การคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติ forestry 

Article 3 ประดิษฐ  วนาพิทกัษ ์ ชาวเขาในภาคเหนือของประเทศไทย forestry 

Article 4 แคคลวัร์,  เอช.  เอลเลียต รายงานเร่ืองอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ forestry 

Article 5 ไพโรจน์  สุวรรณกร ไปเที่ยวป่ากนัเถอะ forestry 

Article 6 เตม็  สมิตินนัท ์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ forestry 

Article 7 บุญส่ง  เลขะกุล คืนหน่ึงในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ general works 

Article 8 บุญส่ง  เลขะกุล เมืองไทยมีนกเงือกกว่าสิบชนิด general works 

Article 9 อาริยา  สินธุ เขาใหญ่ forestry 

Article 10 กาญจนา  ค่าสุวรรณ เขาใหญ่และเจา้พ่อเขาใหญ่ general works 

Article 11 สมทบ  ชยัพนัธ์ุ อินทรีทองเป็นข่าว? general works 

Article 12 ผสม  เพชรจาํรัส นิสิตนกัศึกษากบัการอนุรักษธ์รรมชาติ general works 

Article 13 ช.  แสงเพญ็ อาํนาจป่า general works 

Article 14 สมพนัธ์ุ  ปานะถึก เมืองไทยตอ้งซ้ือไมม้าใช้ forestry 

Article 15 ผ่อง  เล่งอี้  เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า forestry 

Article 16 ไพโรจน์  สุวรรณกร ปัญหาการป่าไม ้ ทาํไมป่าไมจึ้งถูกทาํลาย forestry 
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Deceased  Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Deceased Index 
 

  Name (Romanized)                   Name (Thai)                  Page      
 
Anantanorachai  Thewakun,  Roi Ek  Mom             

Chao 
อนนัตนรไชย  เทวกุล,  ร้อยเอก หม่อมเจา้                  1 

Aneknaiwathi  (Nat  Chumsai,  M.R.),  

Luang                                                                               
เอนกนยัวาท ี (นารถ  ชุมสาย,  ม.ร.ว.),  หลวง                       30 

Anuchitcharnchai (Ing Sawat-Chuto), 

Khunying 
อนุชิตชาญชยั (อิง สวสัด์ิ-ชูโต), คุณหญิง                         42 

Anumanratchathon,  Phraya อนุมานราชธน,  พระยา 28 

Arun Woraphongphiphat,  Thanphuying  
Mom Ratchawong 

อรุณ  วรพงศพ์ิพฒัน์,  ท่านผูห้ญิง  หม่อม
ราชวงศ ์

                   106 

Asawabodisisuraphahon (Lek Komaraphat), 

Mahasawek Tho  Phraya 

อศัวบดีศรีสุรพาหน (เลก็ โกมารภจั),  มหา  
เสวกโท พระยา 

                44 

Atchonlathi (Plaek Nutsiri),  Khun อาจชลธี  (แปลก  นุชสิริ),  ขนุ              24 

Athonthipphayanipha, Phrachao 
Borommawongthoe Phra ong Chao 

อาทรทิพยนิภา, พระเจา้บรมวงศ ์                        
   พระองคเ์จา้ 

                     98 

Atthakariniphon (Phromphrao  Chunnanon),  

Khunying 

อรรถการียนิ์พนธ์ (พร้อมเพรา จุณณานนท)์, 
คุณหญิง              26 

Atthawasitthasuthi  (Choei Itsaraphakdi), 

Phra.        
อรรถวสิษฐสุธี (เชย อิศรภกัด)ี, พระ.                       100 

Atthawichitchanyarak (Kangwan 

Wongsakun),  Ammat Tho  Luang 

อรรถวิจิตรจรรยารักษ ์ (กงัวาน  วงษส์กุล),  
อาํมาตยโ์ท  หลวง 

                     52 

Bamrungburirat  (Wing Sitthithesanon),  

Ammattri Phra  

บาํรุงบุรีราช  (วิง สิทธิเทศานนท)์,  อาํมาตย์
ตรี  พระ   

130 

Bang, Mom บาง, หม่อม            40 

Bunmi Pururatrangsan (Bunmi Suwannathat), 

Khunying 

บุญมี ปุรุราชรังสรรค ์(บุญมี สุวรรณทตั),  
คุณหญิง 

          63 

Chada  Suwanprasoet ชฎา  สุวรรณประเสริฐ                   112 

Chalayonnawin (Nga Chalayonnawin), Phon 

Rua Chattawa  Khun 

ชลายนนาวิน (งา ชลายนนาวิน),  พลเรือจตัวา  
ขนุ 

            43 

Chaloem  Yongbunkoet เฉลิม  ยงบุญเกิด 121 

Chamnanwanakit,  Luang ชาํนาญวนกิจ,   หลวง 128 

Chamnongratchakit (Charan Bunyarattaphan)   จาํนงราชกิจ   (จรัญ  บุณยรัตพนัธ์ุ)             7 
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Chan,  Chaochommanda จนัทร์,  เจา้จอมมารดา 96 

Charansanitwong, Luang จรัญสนิทวงศ,์  หลวง 90 

Charoen Pantharo เจริญ ปัณฑโร               48 

Charun Chuenrungrot จรูญ  ช่ืนรุ่งโรจน์              22 

Chawiwilai Sawatdiwat (Khakkhanang  na  

Ayutthaya),  Momchaoying 

ฉวีวิลยั สวสัดิวดัน (คคัณางค ์ณะอยทุธยา),  
หม่อมเจา้หญิง 

             67 

Chet Chunnapiya เจตน์  จุณณะปิยะ             58 

Chetthawaithayakan (Chu Sitachit), Phra เชฎฐไวทยาการ (ชู ศีตะจิตต)์, พระ 124 

Chit Phimphakowit จิตร  พิมพโกวิท             21 

Chitti  Sucharitkun จิตติ  สุจริตกุล                9 

Choi Atthawasittha Itsaraphakdi ชอ้ย อรรถวสิษฐ อิศรภกัดี           100 

Choi Chuto ชอ้ย  ชูโต              85 

Chongkon Thammaratthurathon  

(Rotchanasunthon) 
จงกล ธรรมรัฐธุราทร  (โรจนสุนทร)              68 

Chongkonni Watthanawong,  Mom Chao จงกลนี  วฒันวงศ,์  หม่อมเจา้              72 

Chu Sumonsukphan (Chu Limpichat) จือ  สุมนสุขภาร  (จือ  ลิมปิชาติ) 6 

Chuang Khongsiri ช่วง  คงสิริ           102 

Chup Winthawamorn ชุบ  วินทวามร 126 

Dat Wongsuwan,  Rong Ammat Tri ดดั  วงษสุ์วรรณ,  รองอาํมาตยต์รี 133 

Hemwadi,  Phrachao Borommawongthoe  

Phra ong Chao 
เหมวดี,  พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  พระองคเ์จา้             32 

Huan Chuangsiri หวน ช่วงศิริ 42 

Intharamontrisichantharakuman (Khechon 

Buranasiri),  Luang 

อินทรมนตรีศรีจนัทรกุมาร  (เขจร  บุรณศิริ),  
หลวง 

            70 

Intharasaksachi Phra Woraratchachaya, 

Somdet Phranang Chao 

อินทรศกัดิศจี  พระวรราชชายา, สมเดจ็พระ
นางเจา้ 

           14 

Intharasaksachi, Somdet Phranang Chao อินทรศกัดิศจี, สมเดจ็พระนางเจา้            23 

Kasetphihandaeng (Wibun Punyasit),  Khun เกษตรพิหารแดง  (วิบูล  ปุญญสิทธ์ิ),  ขนุ 127 

Kittinan Rattanachuen,  Rua ek กิตตินนัท ์รัตนช่ืน,  ร.อ.           62 

Kraising Wuthichai, Mom Chao ไกรสิงห์ วุฒิชยั, หม่อมเจา้ 19 

Kritsanakalin, Nawa Tho Luang กฤษณะกลิน, นาวาโท หลวง             45 

Krong Changtrakun                กรอง  จ่างตระกูล              34 

Kulap  Tritsananon กุหลาบ  ตฤษณานนท ์ 129 

Lai Thephathipbodi (Lai Bunnak),  Khunying ลยั  เทพาธิบดี  (ลยั บุนนาค),  คุณหญิง           72 

Laksanaloet Chayangkun, Phan Tri  Mom 

Chao 
ลกัษณเลิศ  ชยางกูร,  พนัตรี  หม่อมเจา้          86 

Lamai,  Chaochom ละมา้ย,  เจา้จอม          37 

La-o  Limsengthai ละออ   หลิมเซ่งท่าย          27 
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Latda Saophayon ลดัดา  เศาภายน 59 

Li  Sakunrattana ลี้   สกุลรัตนะ 16 

Li  Suphasamut หลี  ศุภสมุทร 81 

Mai  Mannaprasoet ใหม่  มนันะประเสริฐ 96 

Mallika (Sanitwong) Panyarachun.  มลัลิกา (สนิทวงศ)์ ปันยารชุน. 132 

Manli (Man) Khongpraphat มลัลี (หมนั) คงประภศัร์ 64 

Manunethibanhan  (Thongbai Bunlong),  

Ammat Tho  Phraya 

มนูเนติบรรหาร  (ทองใบ  บุญหลง),  อาํมาตย์
โท  พระยา 

93 

Maruphongsiriphat,  Phrachao 

Borommawongthoe  Krommakhun 

มรุพงศสิ์ริพฒัน์,  พระเจา้บรมวงศเ์ธอ   
   กรมขนุ 

120 

Mongkonnawawut  (Mongkon  

Mongkonnawin),  Nawatho  Phra 

มงคลนาวาวุธ  (มงคล  มงคลนาวิน),  นาวาโท  
พระ 

114 

"Nai" [Karatsanan] "นาย"  [กะรัสนนัทน์] 29 

Nak  Thephatsadin  Na Ayutthaya นาค  เทพหสัดิน  ณ อยธุยา 2 
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cho cho 
45 

Anuson nai ngan phraratchathanphloeng sop Phan Ek Luang Techasena 24 

Anuson nai ngan  phraratchathanphloeng sop PhanTamruat Ek (phiset) Narin 
Withayawuthikun 

109 

Anuson nai ngan phraratchathanphloeng sop Rong Ammat Tri Dat Wongsuwan 133 

Anuson ngan chapanakit sop Khun Mae Li  Sakunrattana 16 

Anuson ngan chapanakit sop Khun Mae Phiuw Nimsakun 81 

Anuson ngan chapanakit sop Khun Mae Ploi Watthanaphasuk 46 

Anuson ngan chapanakit sop Khun Mae Sangiam Chonwichan 20 

Anuson ngan chapanakit sop nai Huan Chuangsiri 42 

Anuson ngan phraratchathanphloeng sop Ammat Tho Luang Noraphumphiphat 51 

Anuson ngan phraratchathanphloeng sop Khun Nuang Chuto to cho 123 

Anuson ngan phraratchathanphloeng sop Khunying Bunmi Pururatrangsan 63 

Anuson ngan phraratchathanphloeng sop Phan Tamruat Ttri Sutham Tantrathian,                       
tho cho tho mo 

60 

Anuson ngan phraratchathanploeng sop Sattrachan Phan Tri Mom Chao 

Laksanaloet Chayangkun  to mo   
86 

Anuson  nuang nai kanchapanakit sop Khun Mae Thongyu Kannasut 97 

Anuson nuang nai ngan chapanakit sop nang Chongkon Thammaratthurathon 

(Rotchanasunthon) 
68 

Anuson phrachetthawaithayakan (Chu Sitachit) po cho po mo 124 

Anuson phraratchathanphloeng sop Phrakhru Chantharasophon (Nak Chanthasaro) 67 
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Anuson phraratchathan phraboromrachanukro nai kanphraratchathan phloeng sop 
Mahasawek Tho Phraya Asawabodisisuraphahon (Lek Komaraphat) po mo tho 

cho wo 
44 

Attachiwaprawat Phraya Anumanratchathon 28 

Bannakan nai ngan phraratchathan phloeng sop Nang Chu Sumonsukphan (Chu 

Limpichat) 
6 

Bannanuson ngan phraratchathanphloeng sop nai Phasom Chitchum mo wo mo po 
cho po mo 

16 

Bantuk rapsang Somdet Krom Phraya Damrongrachanuphap prathan Mom 

Ratchawong Sumonchat Sawatdikun 
15 

Botlakhon ruang Phralo Phraniphon Phrachaoborommawongthoe Krom 

Phranarathip Praphanphong 
22 

Botlakhonphut khamchan ruang Matthanaphatha Phraratchaniphon Phrabat Somdet 
Phramongkutklao Chaoyuhua 

23 

Chadokmala :  Penruang chadok fai mahayan  rotchana doi Arayasura 29 

Chanlathisathammapratibat   lae nithan khamklon song ruang 10 

Chaophraya lae Somdet Chaophraya bangthan nai  Sakun Bunnak 103 

Chotmai rayathang pai truat ratchakan laemmalayu roso 121 18 

Chotmaihet  praphat huamuang paktai 42 roso 128 khong Somdet 
Phraboromorasathirat 

29 

Chotmaihet Fobang 95 

Chotmaihet hon  chabap Phraya Pramunthanarak 85 

Chotmaihet Phrabat Somdet...Phrachunlachomklao Chaoyuhua sadetpraphat 

huamuang nai laemmalayu khrao  roso 117  roso 118  roso 119 ruam sam khrao  
11 

Chotmaihet Phrabat Somdet...Phrachunlachomklao Chaoyuhua sadetpraphat 

laemmalayu khrao roso 109  roso 117  roso 119  roso 124  roso 128 
11 

Chotmaihet phraratchakitraiwan  nai  Phrabat Somdet Phrachunlachomklao 

Chaoyuhua phutthasakkarat   2433 
73 

Chotmaihet phraratchakitraiwan  phraratchaniphon nai Phrabat Somdet 

Phrachunlachomklao Chaoyuhua  phak 15 
89 

Chotmaihet phraratchakitraiwan nai Phrabat Somdet Phrachunlachomklao 

Chaoyuhua  phak 17 
91 

Chotmaihet phraratchakitraiwan phraratchaniphon nai Phrabat Somdet 
Phrachunlachomklao Chaoyuhua  phak thi 24 

72 

Chotmaihet phraratchakitraiwan phraratchaniphon nai Phrabat Somdet 

Phrachunlachomklao Chaoyuhua wanthi 1 Kanyayon - 28  Thanwakom 

chunlasakkarat 1254  pho so 2435 
73 

Chotmaihet phraratchaphithi longsong  Somdet Chaofa Mahawachirunnahit 
Sayammakutratchakuman nai ratchakan thi 5 104 
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Chotmaihet ruang rapsadet lae somphot Phrabat Somdet Phrachunlachomklao 

Chaoyuhua mua sadet krapchak yurop khrao raek nai phoso 2440 
92 

Chotmaihet ruang song tang phraborommawongsanuwong  ratchakanpattayubanni 

to lem sung daiphim laeo mua phoso 2457 
96 

Chotmaihet sadet praphat tangprathet nai ratchakan thi 5  sadet muang singkapo lae 

muang betawia khrang raek lae sadet praphat india 
33 

Dalang  phraratchaniphon nai Phrabat Somdet Phra Phuttayotfa Chulalok 35 

Dindaenthai nai laemthong (Laem Malayu) 80 

Dokmaihom muangthai 127 

Horaphayakon 80 

Kaki klon suphap lae Sombat ammarin khamklon 19 

Kan liang kluaimai sakun wai 134 

Kan ok  kamlungkai phua sukkhapap lae Hatha-Yokha  ;  Withi raksa sukkhapap 
baep yokha 

128 

Kanpraptua khao su yukmai khong sayam lae phama  lae  nangsu 
sanyathangphraratchamaitri kap bangprathet 

85 

Kap Wanaprawet 71 

Kham athibai pramuan kotmai phaeng lae phanit  wa duai tua ngoen 109 

Kham hai kan khunluanghawat 95 

Khlong Niratsuphan  Sawatdiraksa  lae phlaeng yao thawai owat khong Sunthonphu 23 

Khumu manut 69, 70 

Khwamphayabat / plae  chak  ruang Vendetta  doi Mae Wan 34, 35 

Khwamsongcham  phraniphon Somdet Krom Phraya Damrongrachanuphap 34 

Kittinan  Anuson 62 

[Kotmai lae kotkrasuang kankhlang bang ruang] 115 

Kotmai ratthammanun haeng ratcha anachakthai 118 

Kuan im 26 

Lakhonphut ruang kontaek 20 

Lamdap sakunkao bangsakun phak thi 3 sakun chek amat chabap Chaophraya 

Thiphakonwong 
98 

Lamdap sakunkao bangsakun phak thi 4 sakun chuasai phraratchawong 

krungthonburi 
106 

Lekchoe kotmai khong Phrachaolukyathoe Phra ong Chao Raphiphatthanasak 
(Krommaluang Ratchaburi Direkrit) 

111 

Lettoe  of  credit lae chek 122 

Lokni khu lakhon 22 

Mahamakutrachanussorani  59 

Maipradap bangchanit khong thai 131 

Marayat nai kansangkhom kap chaotawantok 102 

"Marayat sangkhom"  lae "Ngan chalong wan khrop rop song roi pi haeng 

khannamphithi uppasombot chak krungsiayutthaya pai langkathawip" 
100 
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Mongkonnawin 114 

Moradok lae phinaikam samrap prachachon 112 

Nakkanthutthai /  ruapruam lae riapriang doi Sala Siwarak  Kap Sadet Angkrit 

khong Sulak Siwarak 
113 

Namyok ao nambong samnuanraek  lae Wiwahaphrasamut 27 

Nangsu chakthipani  tamra horasat  phraniphon Somdet...Krom Phra 

Paramanuchitchinorot  tonchabap khong hophrasamut Wachirayan 
93 

Nangsu makrukkon 2 

Nangsu runag Choe yonboring khaoma muangthai thamnangsusanya 

thangphraratchamaitri kap prathetsayam mua pi phoso 2398 
90 

Nangsu thiraruk thung rop roipi haeng wansawankhot Phrabat Somdet 

Phrachomklao Chaoyuhua lae wan sawoeirat Phrabat Somdet 

Phrachunlachomklao Chaoyuhua 
84 

Nithan Wethan 30, 32 

Pakinnaka prakop phutthaprawat  lae khamtham khamtop kieokap phutthasatsana 54 

Panyasachadok  prachum nithan nai prathetni tae boran 50 ruang phak thi 2  

Suthanuchadok  chabapphim khrang thi 2 
36 

Panyasachadok  prachum nithan nai prathetni tae boran 50 ruang phak  

   thi 3   
36 

Panyasachadok  prachum nithan nai prathetni tae boran 50 ruang phak  

   thi 6   
37 

Panyasachadok  prachumnithan nai prathetni tae boran 50 ruang phak thi 15  

Wanawanachadok   
38 

Panyasachadok  prachumnithan nai prathetni tae boran 50 ruang phak thi 16  

Phakunchadok   
38 

Panyasachadok patchim phak   phak thi 18  [sip paet] :   2  [song] Sihanat 

Chadok 
26 

Panyasachadok prachum nithan nai prathetni tae boran  50  [hasip] ruang 

phak thi 8 [paet] 
25 

Panyasachadok prachum nithan nai prathetni tae boran  50 [hasip] ruang 

phak thi 7 [chet] 
25 

Phongrammakian botlakon ruang Rammakian (ton suk Thotsakan khrang thi 

5 [ha] khat sian khat kon) phraratchaniphon nai Phrabat Somdet Phra 

Phutthaloetla Naphalai;   Sinlapa ruang huakhon doi Sattrachan Luang 

Wisansinlapakam;   Ruang ruaphrathinang sisuphannahong  doi  Phatthani 

Sutthiwan 

21 

Phongsawadan chabap khong Phrasunthonratchadet  (Khae  Pathumchat)  

krommakan phiset changwat Ubonratchathani 
87 

Phongsawadan nua 87 

Phongsawadan phak thi 15  phongsawadan muang Phatthalung 96 

Phra khruang  samkhan khong changwat tang tang 61 

Phraphutthachao tratsaru arai 41 

148 



Phraphutthachao tratsaru arai phraratchaniphon Phrabat Somdet 

Phramongkutklao Chaoyuhua lae thamma thetsana mittakatha khong  

Somdet Phra Ariyawongsakhatayan  Somdet Phrasangkharat Wat 

Makutkasattriyaram 

42 

Phraratchaphithi thunam phraphiphatsataya  Phuthasakkarat 2512 [song phan 

haroi sipsong] 
97 

Phraratchaphongsawadan chabap phraratchahatthalekha 79 

Phutthaprawat fai mahayan nai Thibet 41 

Potchananukrom chabap ratchabandittayasathan 9 

Prachum kap herua chabapphim khrang thi 2 [song] 17 

Prachum nangsu kao phak thi 2 40 

Prachum phongsawadan phak thi 14 (chabap phim khrang thi 2) 75 

Prachum phongsawadan phak thi 17  Ruang tamnan kanloekbonbia lae huai 75 

Prachum phongsawadan phak thi 34 wa duai nangsu sanyakhakhai  rawang 

prathetsayam kap prathetfarangset nai phaendin Somdet Phra Naraimaharat 
81 

Prachum phongsawadan phak thi 36  ruang chotmaihet khong khana 

batluangfarangset sung khaoma tang khrang krungsiayuthaya ton phaendin 

Phra Phetracha phak 3 

83 

Prachum phongsawadan phak thi 37  ruang chotmaihet khong khana 

batluangfarangset sung khaoma tang khrang krungsiayuthaya ton phaendin 

Phrachao Sua lae phaendin Phrachao Taisa phak 4 

82 

Prachum phongsawadan phak thi 4 79 

Prachum phongsawadan phak thi 40  Ruang chotmaihet khong khana phokha 

farangset sung khaoma tang khrang krungsiayutthaya  ton phaendin 

Somdet Phra Naraimaharat phak 1 

76 

Prachum phongsawadan phak thi 46  ruang chotmaihet khong khana phokha 

farangset sung khaoma tang khrang krungsiayuthaya ton phaendin Somdet 

Phra Naraimaharat  phak thi 6 

83 

Prachum phongsawadan phak thi 51  Chotmaihet mua Phrabat Somdet Phra 

Nangklao Chaoyuhua sawankot 
77 

Prachum phongsawadan phak thi 55 77 

Prachum phongsawadan phak thi 61 87 

Prachum phongsawadan phak thi 73  88 

Prachum phongsawadan phak thi 74  ruang Krommaluang 

Prachaksinlapakhom sadet paichat ratchakan na huamuang laophuan 
88 

Prachum phongsawadan phak thi 81 Chotmaihet ruang kanchalachon mua 

plai paendin Somdet Phra Naraimaharat 
78 

Prachum prakat  ratchakan thi 4 phak 5  prakat pi mamae phoso 2402  pi wok 

phoso 2403  pi raka phoso 2404 
119 

Prachum prakat  ratchakan thi 4 phak 6  prakat pi cho phoso 2405  pi kun 

phoso 2406  pi chuat phoso 2407 120 
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Prachum prakat  ratchakan thi 4 phoso 2405-2411 113 

Pramuan phraboromrachathibai kieokap prawattisatsayam  phraratchaniphon 

nai Phrabat Somdet Phramongkutklao Chaoyuhua 
92 

Pramuan phraratchadamrat  lae phraboromrachowat thi phraratchathan nai 

okat tang tang tangtae Duan Thanwakhom 2511 chonthung Duan 

Phrutsachikayon 2512 

9 

Pramuan phraratchadamrat  lae phraboromrachowat thi phraratchathan nai 

okat tang tang tangtae Duan Thanwakhom 2512 chonthung Duan 

Phrutsachikayon 2513 

7 

Pramuan phraratchadamrat  lae phraboromrachowat thi phraratchathan nai 

okat tang tang tangtae phutthasakkarat 2498-2508 
7 

Pramuan sunthonraphot khong Chomphon Sarit Thanarat pho so 2505-

2506 
4 

Praphaiphan ramruk 125 

Prapheni kanthambun lae ruang thi naru 59 

Prapheni kiawkap chiwit 49 

Praphenithai 105 

Prasat hin khamen sang phua arai  lae  ruangplae chakphasa yoeraman 

penphasa angkrit 
94 

Prawat kansang phraphuttharup phrakhruang lae kiattikhun phra achan 

bangthan 
54 

Prawat Krom Pamai 135 

Prawat Phra Tamruat Ek Naiphon Tri Phraya Anuchitchanchai 18 

Prawatyo  Naiphan Ek Phiset  Phraworawongthoe Phra ong Chao Pritsadang 

tae prasut phoso 2392 thung 2472  lem 1  phim nai kanbamphenphrakuson 

soem phrachannasa khrop 78 ru yang khao 79 nai wan thi 23 Kumphaphan 

phoso 2472  phua phli yatmit than phumi phradetphrakun  (3 lem chop)  

Krungthep...phoso 2472 

30 

Rabiab pratibat thang thut lae kan thut khong prathetthai 111 

Rabiab samnak phraratchawang  lae  praphenithai 101 

Rabiab samnak phraratchawang thi kieokap kharatchakan lae prachachon  lae  

praphenithai 
103 

Rachinikun ratchakan thi 3 107 

Rachinikun ratchakan thi 5 107 

Rai phranam phraborommawongsanuwong phutthasakarat 2510 101 

Rayathang thieo Chawa kwa song duan /  Phrabat Somdet Phra 

Chunlachomklao Chaoyuhua song phraratchaniphon  mua rattanakosinsok 

115 

32 

Romeo lae Chuliat khong Winliam Cheksapia ;  Somdet Phraramathipbodi 

sisinthorn Mahawachirawut Phramongkutklao Chaophaendinsayam song 

plae lae praphan pen phasathai  
14 
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Ruang  "Chang"   "Phon chang"    "Utokkaphai"    "Het"   khong Luang 

Chamnanwanakit   lae   thamma 
128 

Ruang Phraphutthabat lae Phahusatchakatha 74 

Ruang phraratchalanchakon lae tra prachamtua prachamtamnaeng 3 

Ruang Phraruang 90 

Ruang raruk khwamlang 126 

Ruapruam ngan khong Phan Tamruat Ek Khun Nakonratthakhet 4 

Sakun Singhaseni lae khruayat 102 

Saman Ramluk 108 

Sami phariya - Marudok 114 

Samnao phrathammathetsana lae niphon tangruang 55 

Sansomdet  laiphrahat Somdet Chaofa Krom Phraya Naritsaranuwattiwong  

lae Somdet Krom Phraya Damrongrachanuphap  (phak thi 19) 
31 

Sepha ruang Khun Chang Khun Phaen  lem 2 [song] 27 

Su samnak Watikan lae niksan 12 

Tamnan akson  thai 8 

Tamnan khruangrat itsiriyaphon chunlachomklao /  Somdet Phrachao 

Borommawongthoe Krom Phraya Damrongrachanuphap song riabriang 

phak nung 

74 

Tamnan  ngoentra  lae  pathakatha ruang ngoentra sayam (thanabat) 121 

Tamnan  phra aram luang 51 

Tamnan  phra aram luang chabap khong krom satsana 52 

Tamnan  mahori 67 

Tamra baepthamniam nai ratchasamnak khrang krungsiayutthaya kap  

phrawichan khong Somdet Krom Phraya Damrongrachanuphap 
99 

Tamra len kluaimai 132, 133 

Tamra ya phiset 129 

Thamma banyai phiset nai Suan Mok 48 

Thamma chak phi 43 

Thamniam  ratchatrakun  nai krungsayam 99 

Thaweewat Sanitwong (Taew) 1 

Thiraluk nai ngan phraratchathan phloeng sop Khunkhru Manli (Man) 

Khongpraphat 
64 

Thiraruk nai ngan pharatchathanphloeng sop nang Thanthip Sin akon  cho 

cho 
126 

Thotsabarami wiphak  62 

Top panhatham thang witthayu tho tho tho lae chak warasan pho so lo 

chabap naksuksa 48 

Waduai kotmai 110 

Wicha krabi krabong 2 
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Withi banphacha  uppasombot 50 

Withi patibat tham thanglat khong than Putthathat  Suan Mokkhaphalaram 

Chaiya Suratthani 55 

Withikam tang tang thi khuanru   wipatsana kammathan  botsuatmon      

waiphra 
52 
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Thai Romanization Table Page 1 
 

Thai 

Vowels and Diphthongs 

 Vernacular Romanization Vernacular Romanization 

 อะ, อั a อัวะ ua 

 อา ā อัว, ว ūa   

 อํา am ใอ, ไอ, อัย, ไอย ai 

 อิ i อาย āi   

 อี ī เอา ao 

 อึ ư อาว āo 

 อื ư̄ อุย ui 

 อุ u โอย ōi 

 อู ū ออย ǭi 

 เอะ, เอ็  e เอย œ̄i 

 เอ ē เอือย ư̄ai 

 แอะ, แอ็ æ อวย ūai 

 แอ ǣ อิว  iu 

 โอะ, อ o เอ็ว eo 
 โอ ō เอว ēo 
 เอาะ ǫ แอว ǣo 

 ออ ǭ เอียว īeo 

 เออะ œ ฤ rư 

 เออ, เอิ œ̄ ฤ ri 

 เอียะ ia ฤ rœ̄ 

 เอีย īa ฤา rư̄ 
 เอือะ                     ưa ฦ lư 

 เอือ ư̄a ฦา lư̄ 
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Consonants 
 
 Vernacular Romanization Romanization 
  when initial when final 
  and medial 

 ก  k k 

 ข, ฃ, ค, ฅ, ฆ  kh k 

 ง  ng ng 

 จ  čh t 

 ฉ, ช, ฌ  ch t 

 ญ  y n 

 ด, ฎ, ฑ (see Note 1) d t   
 ต, ฏ  t t 

 ถ, ฐ, ท, ฑ, ธ, ฒ (see Note 1) th t  
 น, ณ  n n 

 บ  b p 

 ป  p p 

 ผ, พ, ภ  ph p 

 ฝ, ฟ  f p 

 ม  m m 

 ย  y - 

 ร (see Note 2) r n  
 ล, ฬ  l n 

 ว  w - 

 ซ, ทร, ศ, ษ, ส  s t 
 อ   (see Note 3) ‘  (ayn) -  
 ห, ฮ (see Note 4) h - 
 
Notes 

1. ฑ is usually romanized th, occasionally d, depending on the pronunciation as determined from 

an authoritative dictionary. 

2. When ร follows another consonant and ends a syllable, it is romanized n, and the inherent vowel 

of the preceding consonant is represented by ǭ (e.g., นคร nakhǭn). 
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When รร follows another consonant and no other pronounced consonant follows in the same 

syllable, it is romanized an (e.g., สวรรค sawan), but if a pronounced consonant follows, it is 

represented by a (e.g., กรรม kam). 
3. In four common words  อ  occurs preceding another consonant to mark a certain tone and is then 

not romanized. 
4. When  ห  occurs preceding another consonant to mark a certain tone, it is not romanized.  
 

 
RULES OF APPLICATION 

Romanization 

1.  Tonal  marks are  not  romanized.  
2 .  The symbol ฯ  indicates omission and is shown in romanization by “ … ” the conventional sign for 

ellipsis. 
3 .  When the repeat symbol ๆ  is used, the syllable is repeated in romanization. 

4 .  The symbol ฯลฯ is romanized Ia. 

5 .  Thai consonants are sometimes purely consonantal and sometimes followed by an inherent vowel 

romanized o, a, or ǭ depending on the pronunciation as determined from an authoritative 
dictionary, such as the Royal Institute's latest edition (1999). 

6 .  Silent consonants, with their accompanying vowels, if any, are not romanized. 
7 .  When the pronunciation requires one consonant to serve a double function – at the end of 

one syllable and the beginning of the next – it is romanized twice according to the 
respective values. 

8 .  The numerals are: ๐ (0), ๑ (1), ๒ (2), ๓ (3), ๔ (4), ๕ (5), ๖ (6), ๗ (7), ๘ (8), and ๙ (9). 

9 .  In Thai, words are not written separately. In romanization, however, text is divided into words 
according to the guidelines provided in Word Division below. 

Word Division    
 

1. In general, Thai words formulated by romanization are made up of a single syllable (คํา kham; ไทย 

Thai), and thus each syllable is considered a separate word, with a space between each. 
(Exceptions are covered by rules 2 through 43.) This is in contrast to many multisyllabic words 
that are foreign to Thai but that are found written in the Thai script. These multisyllabic foreign 
words are written with the space closed up between the syllables as appropriate. Prominent 
examples are words of Pali and Sanskrit origin, as well as some words that are Thai in origin 
but have been formed according to the grammar of Pali or Sanskrit. 

Examples of monosyllabic Thai words: 

  คํา    kham 
ไทย    Thai 

พูด    phūt 
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Examples of multisyllabic Thai words formed according to the rules of other languages: 

   กระทรวง   krasūang 

ภาษา    phāsā 

ปญญา    panyā 

Examples of multisyllabic words of Pali or Sanskrit origin:  

วัฒนธรรม   watthanatham 

มหาวิทยาลัย   mahāwitthayālai 

กษัตริย    kasat 

พลเมือง    phonlamư̄ang 

ภารโรง    phānrōng 

2. In contrast to the preceding statement that Thai words are monosyllabic, note that there are 
multisyllabic Thai words in which the first syllable is used as a prefix; write the prefix and the 
succeeding element as a single word. 

(a) Words with การ (kān) prefixed 

การเดินทาง   kāndœ̄nthāng  

การแปล   kānplǣ  

การตางประเทศ   kāntāngprathēt 
 

(b) Words with ความ (khwām) prefixed 

ความจริง   khwāmčhing 

ความหมาย   khwāmmāi 

ความเห็น   khwāmhen 

 
(c) Miscellaneous cases with various words used as prefixes.  The most common are: 

    

พอ  phǭ   นาย  nāi 

แม  mǣ   นาง  nāng 

ลูก  lūk  ขอ  khǭ  

พี ่  phī  คํา  kham 

นอง  nǭng  บท  bot  
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 ผู phū เคร่ือง khrư̄ang 
 นัก nak แผน phǣn 
 คน khon ทอง thǭng 
 ชาว chāo ข้ี khī 
 เด็ก dek ใจ čhai 
 ขา khā ชาง chāng 
 ราย rāi วัย wai 
 ตน ton ดวง dūang 
 ลาย lāi หมอ mǭ 

Note that the listing of miscellaneous cases covers only the most common ones. Other, 
less common cases may be handled in the same way. 

 บุญ bun 

Note also that some words, reflecting a transposition in normal Thai word order and 
consisting of a principal word and one or more words used with it as a prefix, may be 
considered as belonging to this category. 

 ราชบัณฑิตยสถาน Rātchabandittayasathān 

 โบราณคดีวิทยา bōrānnakhadīwitthayā 

             but   ไทยคดีศึกษา              Thai khadīsưksā 
 

3. Compounds. Write compounds as a single word. 

(a)  General: Identifying a compound is largely a matter of knowledge of the language 
together with the use of good judgment. Note that compounds generally result in concepts 
to one degree or another different from the meaning of either of the component words 
when used alone. 

 ใกลชิด klaichit คนหา   khonhā 
 เขมงวด khēmngūat ทดลอง   thotlǭng  
 ภายนอก phāinǭk  มองดู  mǭngdū  
 ชัดเจน  chatčhēn อดทน   ‘otthon  
 ชั่วคราว   chūakhrāo กลางแจง   klāngčhǣng  
 กลาหาญ   klāhān ครบถวน   khropthūan 

 เกี่ยวของ kīeokhǭng   สุดทาย  sutthāi   
 หมูบาน  mūbān   ผลไม  phonlamai 
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 รถไฟ  rotfai เส้ือผา  sư̄aphā 
 เงินเดือน ngœ̄ndư̄an   ตนเอง ton‘ēng   
 จัดทํา čhattham   พูดคุย phūtkhui 
 รับใช  rapchai ไปเยี่ยม  paiyīam   
 บอกรับ  bǭkrap ตีพิมพ  tīphim  

 ตอสู  tǭsū จัดพิมพ  čhatphim 
 รบกวน ropkūan 

N.B.: Do not consider as compounds repeated words sometimes referred to as “reduplicated 
compounds.” 

ตางๆ   tāng tāng  

ชาๆ   chā chā 
เร็วๆ   reo reo 

(b) Reduplicated Doublets: When words are strung together for sound, write them as a single  
     word. 

เปล่ียนแปลง  plīanplǣng 

เรียบรอย  rīaprǭi 
อึกทึก   ‘ưkkathưk 

รอบคอบ  rǭpkhǭp 

4. Geographical Names. Divide geographical names into separate words according to the 
decisions of the U.S. Board on Geographic Names, as expressed in the Gazetteer of 
Thailand. 

5. Royal Language (rāchāsap). Write as a separate word any word found as an entry in either of 
the following dictionaries unless otherwise directed by these rules. 

Rāchāsap chabap sombūn / Rātchamānop. (Bangkok: Kāonā, 1965) 
  Rāchāsap chabap sombūn / Sangūan ‘Ankhong. (Bangkok: Kāonā, 1964) 
 

6. Generally separate all elements in terms of rank, privilege, address, etc., associated with 
names of persons unless another rule directs otherwise. 

              นายทหารตํารวจ    Nāithahān Tamrūat 

ผูชวยศาสตราจารย   Phūchūai Sāttrāčhān 

หมอมราชวงศ    Mǭm Rātchawong 
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รองอํามาตยโท    Rǭng  ‘Ammāt Thō 

  รองอมาตยโท    Rǭng  ‘Amāt Thō 

พลตํารวจเอก    Phon Tamrūat ‘Ēk 

พระมหา Phra Mahā 

  รองประธานาธิบดี   Rǭng Prathānāthibǭdī 

พระปรมินทรมหา   Phraparaminthra Mahā 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ   Phrathēppharatrātsudā  

           สยามบรมราชกุมารี                 Sayāmbǭrommarātchakumārī 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa 

พระนางเจาพระบรมราชินนีาถ  Phranāng Čhao Phrabǭrommarāchinī Nāt 

One arbiter of whether official pronunciations of royal ranks with กรม (Krom) require an extra  
syllable is the officially approved Photčhanānukrom nakrīan chalœ̄m phrakīat, 21st edition, 1997. 
Another is the Royal Institute’s 1999 dictionary. 

กรมพระยา    Krom Phrayā 

but กรมหลวง    Krommalūang 

7.  Generally combine elements (covered by terms described in 6. above) which begin with  
เจา (Čhao) and combine elements in ทานผูหญิง  (Thānphūying), 

เจาจอมมารดา (Čhaočhǭmmāndā), and พระเจาอยูหัว (Phračhaoyūhūa). 

เจานาย     Čhaonāi 

เจาของ     Čhaokhǭng 

เจาฟา     Čhaofā 

เจาพระยา    Čhaophrayā 

ทานผูหญิง    Thānphūying 

เจาจอมมารดา    Čhaočhǭmmāndā 
พระเจาอยูหวั    Phračhaoyūhūa 

      but เจาฟาหญิง    Čhaofā Ying 

  เจาฟาชาย    Čhaofā Chāi 

  พระองคเจาชาย   Phra‘ong Čhao Chāi 

หมอมเจาหญิง    Mǭm Čhao Ying 
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เจาเมืองแปร    Čhao Mư̄ang Prǣ 

8.  Generally separate elements in personal royal titles and corporate names beginning with กรม 

(Krom) except as listed below. For these excepted cases only, although pronunciations with 
or without the extra syllable are correct in popular usage, proclamations of the Prime 
Minister’s Office in recent years have approved pronunciations with the extra syllable 
(effectively combining the elements) as the only officially correct pronunciations. 

 

กรมพระ    Krommaphra 

กรมหลวง    Krommalūang  

กรมหมืน่    Krommamư̄n 

กรมวัง     Krommawang 

กรมทา     Krommathā 

 but  กรมพระยา    Krom Phrayā 

9.  Keep separate the Buddhist samanasak ranks พระมหา (Phra Mahā) and พระครู  (Phra Khrū) as 

well as the conventional religious terms of address พระ (Phra) and  

พระอาจารย (Phra ‘Āčhān). 

พระมหาประยุทย   Phra Mahā Prayut 

พระครูเลิศ    Phra Khrū Lœ̄t 

พระสมหวัง    Phra Somwang 
พระอาจารยสมหวงั      Phra ‘Āčhān Somwang 

10.  พระ  (Phra) should be separate as follows: 

(a) When connoting the Buddha, his image, a member of the Buddhist Order of the Sangha, 
etc.;  

(b) As the only element or one of the elements in a separately written conferred rank, or; 
(c) As an independent (complimentary, conventional, etc.) element immediately preceding 

a personal name (except the name of Buddha) but not an integral part of it. 
Otherwise, it should be written as a combined prefix to words (usually associated with 
royalty, gods, objects or worship, etc.). 

พระแกวมรกต    Phra Kǣo Mǭrakot 

พระสยามเทวาธิราช   Phra Sayāmmathēwāthirāt 

พระอาจารยสมหวงั   Phra ‘Āčhān Somwang 

พระอภัยมณี    Phra ‘Aphaimanī 

พระมหาประยุทย   Phra Mahā Prayut 

พระครูเลิศ    Phra Khrū Lœ̄t 
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  พระพทุธยอดฟาจุฬาโลก   Phra Phutthayǭtfā Čhulālōk 

  พระนัง่เกลาเจาอยูหวั   Phra Nangklao Čhaoyūhūa 
  สมเด็จพระวรรณรัตน   Somdet Phra Wannarat 

but พระพทุธเจา    Phraphutthačhao 

พระปรมินทรมหามงกุฎ   Phraparaminthra Mahā Mongkut 
กรมพระมหิดล    Krommaphra Mahidon 

กรมพระราชวงับวร   Krom Phrarātchawangbǭwǭn 

พระสังฆราช    Phrasangkharāt 

11. มหา  (Mahā) should be separate when as an independent (complimentary, conventional, etc.) 

element it immediately precedes and is not an integral part of a personal name. Otherwise, it 
should be treated as specified in paragraph 12. below. 

 

พระปรมินทรมหามงกุฎ   Phraparaminthra Mahā Mongkut 

พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช Phraparaminthra Mahā Phūmiphon ‘Adunlayadēt 

มหาธาตุ    mahāthāt 
 

12. พระมหา (Phra Mahā)  is a samanasak rank conferred on a lower-level Buddhist religious who 

has finished at least the third grade of parīan (Buddhist theology). It should not be confused 

with มหา- (mahā-) or พระมหา- (phramahā-), which are prefixes added to words associated with 

royalty, religious, gods, objects of worship, etc., such as titles of the supreme patriarch. The 
rank should be written separately; the prefix, combined. 

 

พระมหาประยุทย   Phra Mahā Prayut 

พระมหาสังฆราชเจา   Phramahāsangkharāt Čhao 

พระมหาสมณเจา   Phramahāsamanačhao 

มหาเถระ    Mahāthēra 

13. Titles of honor with เจา (čhao) as the last element should be written separate or combined in 

accordance with whether the immediately preceding element is commonly used as a prefix. 

พระองคเจา    Phra‘ong Čhao 
พระสังฆราชเจา    Phrasangkharāt Čhao 
พระพทุธเจา    Phraphutthačhao 
พระมหาสมณเจา   Phramahāsamanačhao 
พระนางเจา    Phranāng Čhao 
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พระเจาวรวงศเธอพระองคเจา  Phračhao Wǭrawongthœ̄ Phra‘ong Čhao 

14.  Combine หลวง (Lūang) when used as a simple (non-conferred) title in combination preceding 

words for relatives supposed to be Buddhist priests. 

 

หลวงพอ    Lūangphǭ 
หลวงพี ่     Lūangphī 
หลวงพอปู    Lūangphǭpū 
หลวงลุง     Lūanglung 

15.  Generally separate คุณ  (Khun)  as first element, except in the courtesy titles  คุณหญิง 
(Khunying)  and คุณนาย  (Khunnāi).  

คุณแม     Khun Mǣ 

คุณพอ     Khun Phǭ   
คุณหน ู     Khun Nū 

but คุณหญิง    Khunying   
คุณนาย     Khunnāi 

16. Combine elements in personal pronouns or their equivalents. 

ขาพระพทุธเจา    khāphraphutthačhao 
ขาพเจา     khāphačhao 
หมอมฉัน    mǭmchan 
กระผม     kraphom 

  ใตฝาละอองธลีุพระบาท   taifāla‘ǭngthulīphrabāt 

17. Elements in royal or noble titles and names are generally combined but should be separate 
when two distinct terms can be isolated in a noun/modifier or noun/noun-in-apposition 
configuration if the terms would not otherwise be combined, or if there is doubt about whether 
to combine them. 

ดํารงราชานุภาพ    Damrongrāchānuphāp 
ปราสาททอง    Prāsāt Thǭng 

พุทธยอดฟาจุฬาโลก   Phutthayǭtfā Čhulālōk 

พุทธเลิศหลานภาลัย   Phutthalœ̄tlā Naphālai 
ตากสิน     Tāk Sin 
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18. Elements ordinarily combined should be separate when immediately followed by a proper name 
or its substitute. 

แมทัพใหญ    Mǣthap Yai 
รองแมกองงานพระธรรมทูต  Rǭng Mǣ Kǭng Ngān Phrathammathūt 
เจาอาวาส    čhao‘āwāt 
เจาคณะภาค ๗    Čhao Khana Phāk 7 

นายสุชาติ    Nāi Suchāt 
  เจาเมืองแปร    Čhao Mư̄ang Prǣ 

  เจาเมือง    čhaomư̄ang 

19. นาย (Nāi)  before a proper name as a bandasak or roughly equivalent to Mister should be 

separate. Otherwise, it is combined as a prefix in accordance with paragraph 2.(c) above. 

นายสุชาติ    Nāi Suchāt 

นายรอย    Nāirǭi 
นายทหารตํารวจ    Nāithahān Tamrūat 
นายแพทยปรัดเลย   Nāiphǣt Pratlē 
นายพทิักษราชา (โจ)   Nāi Phithakrāchā (Čhō) 

20. In cases of doubt about whether miscellaneous words listed under 2.(c) above are functioning as 
prefixes, generally separate elements unless sufficient conventional usage has bestowed word status 
on the configuration. Always separate demonstrative adjectives, relative pronouns, and numerals 
from the first element. 

คนพนคุก    khon phon khuk 

ผูกอการราย    phūkǭkānrāi 
คนนัน้     khon nan 
ผูล้ีภัย     phūlīphai 
เคร่ืองนี ้    khrư̄ang nī 
ขอหนึ่ง     khǭ nưng 

but คนสีเทา     khonsīthao 
 

21. Combine elements in colors, days of the week, but not months of the year.  

สีเหลือง     sīlư̄ang  
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วันจนัทร     Wančhan  
เดือนพฤศจกิายน    Dư̄an Phrưtsačhikāyon 

22.  Combine numerals in the same way as in English; i.e., combine teens, combine first elements, 

and separate from the digital element if any in twenty through ninety-nine, etc. Separate  ที่ (thī) 
in ordinals. 

สิบสาม     sipsām  
ยี่สิบสอง     yīsip sǭng 
รอยเอ็ด     rǭi ‘et 
วันที่สิบเจ็ด     wan thī sipčhet 
 

23.  Generally separate royal introductory verbs and verbs indicating royal courtesy, but combine 
elements in conventional phrases of courtesy. 

ทรงประกอบพิธีเปด   song prakǭp phithī pœ̄t    
ทรงพระเจริญ    song phračharœ̄n    
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา   song phrakarunā prōt klao    
ขอบใจ     khǭpčhai 

24. In m st cases separate  o
 

หลาย (lāi),ชั่ว  (chūa),  ทัว่  (thūa),  ทุก (thuk),   ทัง้  (thang),   
บาง  (bāng),   ตาง (tāng), etc.,   preceding words. 

ทั้งประเทศ    thang prathēt   

ทั่วราชอาณาจักร   thūa rātcha‘ānāčhak 
ชั่วชีวิต     chūa chīwit 

ทุกส่ิง     thuk sing   
ตางมารดา    tāng māndā     
หลายคน    lāi khon    

     but บางคราว    bāngkhrāo 

ชั่วคราว     chūakhrāo   
ทั่วไป     thūapai   
ทั้งหมด     thangmot   
ชั่วโมง     chūamōng    
ตางประเทศ    tāngprathēt 

25.  Generally separate  งาน  (ngān) preceding a word or phrase except in cases denoting literary 

or research activity when only two elements are present. 
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  งานพระราชทานเพลิงศพ   ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop 

งานธุรกิจ    ngān thurakit    
งานเขียน       ngānkhīan    

งานวิจยั         ngānwičhai 
26. Combine or separate the following miscellaneous phrases as shown. 

  เนื่องใน  nư̄ang nai     แคไหน  khǣ nai    
 วาดวย  wādūai     ลวงหนา lūangnā    

รวมกับ  rūam kap     เบ้ืองตน  bư̄angton    
ครบรอบ khrop rǭp     ตอไป  tǭpai    
พรอมดวย phrǭm dūai     ต้ังแต  tangtǣ    
ตนเอง  ton‘ēng     จนกระทั่ง čhonkrathang    

  เนื่องจาก   nư̄angčhāk  จนถงึ  čhonthưng 

27. Combine   ตะวัน  (tawan) not   เฉียง  (chīang) in compass points. 

ตะวันออกเฉียงเหนือ   tawan‘ǭk chīang nư̄a    
ตะวันตกเฉียงใต    tawantok chīang tai    
ตะวันตกเฉียงเหนือ   tawantok chīang nư̄a    

ตะวันออกเฉียงใต   tawan‘ǭk chīang tai 

28. Generally separate geographical designations with   เมือง (mư̄ang).  

เมืองเหนือ    mư̄ang nư̄a    
เมืองใต     mư̄ang tai    

     but  เมืองนอก    mư̄angnǭk 

29.  When  ความ  (khwām) is used in the legal context meaning “case” or “matter”, it should be 

separate.  

ความแพง    khwām phǣng    

ความอาญา    khwām ‘āyā 
 

30.  Those elements equivalent to English hyphenated adjectival phrases (not clauses) should be 
combined although kept separate from any noun (not included under paragraph 2.(c)) that they 
might modify, the latter clause applying only to phrases that are clearly adjectival in nature and not 
including the phrase words whose role Thai syntax makes doubtful. 

หนงัสือปกสีขาว    nangsư̄ poksīkhāo      

เรือชายฝงทะเล    rư̄a chāifangthalē      
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ขาวประดับดิน    khāopradapdin      
สินคาสงออก    sinkhāsong‘ǭk      
พอคาสงออก    phǭkhāsong‘ǭk   

การเจรจาการคาหลายฝาย  kānčhēnračhā kānkhā lāifāi 
 

31. Many phrases consisting of predicate and object have attained single word status. But if there is 
doubt that the elements have attained single word status, do not combine them unless 30. above 
applies. 
   

ประเมินผล    pramœ̄nphon    

 ทํางาน     thamngān     
วางแผน     wāngphǣn    

อวยพร     ‘ūaiphǭn    
but  การยายถิน่    kānyāi thin     

การยายถิน่ฐาน    kānyāi thinthān      
ถิ่นใต     thin tai 

32. Generally separate phrases with   สวน (sūan). 
สวนพระองค    sūan phra‘ong      

สวนพลเมือง    sūan phonlamư̄ang      

but       สวนตัว     sūantūa      
สวนรวม    sūanrūam      

 
33. Phrases with words indicating buildings as first element are generally combined.  

หอศิลปะ    hǭsinlapa      

หองประชุม    hǭngprachum      
โรงพิมพ     rōngphim      
หอสมุด     hǭsamut      
โรงเรียน     rōngrīan 

 
34.  For terms not of rank, privilege, address, etc., generally do not combine elements that might 

otherwise be candidates for combining when the second element is a proper name unless the first 
element appears in the list under 2.(c) above. Nevertheless, capitalize the first element in any 
case. 

หอภูมิพล    Hǭ  Phūmiphon      

รถเบ็นซ     Rot Ben      
คัมภีรพระเวท    Khamphī Phrawēt      
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                คนไทย    Khon Thai      
 

35. For phra     ān), generally do not combine. ses consisting of a verb and  งาน (ng
ประสานงาน    prasān ngān      

รวมงาน         rūam ngān      

ปฎิบัติงาน        patibat ngān      
    but     ทํางาน     thamngān 
 

36. รวม (rūam) as initial or final element should generally be separate. 

รวมเลม     rūam lēm      

รวมอยูดวย    rūam yū dūai      

    but   สวนรวม     sūanrūam      
 

37. Keep separate elements that purport to be translated phrases from other languages. 

 นครวัด     Nakhǭn Wat      

สยามสแควร    Sayām Sakhwǣ 

38.  Generally, when applying word division rules, retain word division appearing in the Thai script 
only if there is doubt about the exact mean of the configuration. Otherwise, ignore the division in 
Thai script. 
 

โครงการ พทุธ-ไทย ปริทรรศน  Khrōngkān Phut-Thai Parithat      
39. Phrases beginning with นา (nā) should only be combined if convention has conferred word 

status on the configuration. 

 

  นาเสียดาย    nāsīadāi      

นาสนใจ    nāsončhai      

but  นาจับตา    nā čhap tā      

นารับรอง    nā raprǭng      
 

40. Separate words beginning with   ทหาร (thahān) for military, etc. 

ทหารบก    thahān bok      

ทหารเรือ    thahān rư̄a      
ทหารอากาศ    thahān ‘ākāt      
ทหารตํารวจ    thahān tamrūat 
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41.  Combine the generic element with all elements of a name for plants, animals, vegetables, 
etc. 

นกขุนทอง    nokkhunthǭng      

แตงกวา     tǣngkwā      
สุนัขจิ้งจอก    sunakčhingčhǭk      
ผักกาดหัว        phakkāthūa      

  ตนหมาก    tonmāk      
 

42.  For diseases, combine the generic term  โรค  (rōk) only if it appears as the final element of the 

configuration. 

กาฬโรค     kānlarōk      
กามโรค     kāmmarōk      
โรคมะเร็ง    rōk mareng      

โรคโลหิตนอย    rōk lōhit nǭi      

โรคทรพิษ    rōk thǭraphit      
อหิวาตกโรค         ‘ahiwātakarōk      

โรคฝดาษ       rōk fīdāt 

43. Combine adjectival phrases with   ใจ  (čhai) as final element. 

รอนใจ     rǭnčhai      

เกรงใจ     krēngčhai      
สุขภาพใจ       sukkhaphāpčhai      

ดีใจ         dīčhai   



 

 

 

 

 

 Name of Persons 
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