บรรณานุกรมหนังสือที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ที่มีอยูในสํานักหอสมุด
1. กรองแกว บูรณะกิจ. พอหลวง—ของคนไทย. กรุงเทพฯ : สมาคมนักเรียนเกาเยอรมันในพระบรมราชูปถัมภ, 254(DS 570.6 ภ7ก35)
2. กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวกับสภาวิจัยแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2544. (DS 586 ว58พ46)
3. กระทรวงศึกษาธิการ. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. เรียนรูจากกระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวพระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2546 ที่เกี่ยวของกับการศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2547. (PL 4209.5 ภ73ศ62ร8)
4. กรุงเทพมหานคร. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการพัฒนากรุงเทพมหานครตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2540. (DS 570.6 ภ7ก4)
5. กลาโหม, กระทรวง. กองทัพอากาศ. จอมทัพไทยกับกองทัพอากาศ. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง,
2542. (DS 570.6 ภ7ก46)
6. การประชุมสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาเรื่อง ครูภาษาไทยของแผนดิน (2542 : นครสวรรค).
ครูภาษาไทยของแผนดิน : พระอัจฉริยภาพทางภาษาไทยในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.
กรุงเทพฯ : ธนรัชการพิมพ, 2542. (DS 586 ก64)
7. การศึกษาเชิงสังคมวิทยา : ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพดอกเบี้ย,
2539. (DS 570.6 ภ7ก64)
8. การสัมมนาเฉลิมพระเกียรติเรื่อง แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการพัฒนา (2540 : กรุงเทพฯ).
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการพัฒนา. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร, 2540. (DS 570.6 ภ7ก643)
9. การสัมมนาทฤษฎีใหมในแงมุมของการบริหารการพัฒนา (2542 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร). เอกสาร
ประกอบการสัมมนา ทฤษฎีใหมในแงมุมของการบริหารการพัฒนา. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร, 2542. (DS 570.6 ภ7ก644)
10. การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศอังกฤษ พุทธศักราช 2503 และพุทธศักราช 2509. กรุงเทพฯ : สํานัก
ราชเลขาธิการ สํานักพระราชวัง, 2534 (DS 570.6 ภ7ก646)
11. การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาเปนทางการระหวางวันที่ 6-29 มิถุนายน
พุทธศักราช 2510. กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ สํานักพระราชวัง, 2541 (DS 570.6 ภ7ก647)
12. เกนหลง สนิทวงศ ณ อยุธยา, ทานผูหญิง. ทําเปนธรรม. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มูลนิธิกตเวทินในพระบรม
ราชูปถัมภ, 2542. (DS 570.6 ภ7ก692)
13. เกริก, มหาวิทยาลัย. รายงานผลการวิจัยเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุยเดชในฐานะทรงเปน
พุทธมามกะและทรงเปนอัครศาสนูปภัมภก. กรุงเทพฯ : พรศิวการพิมพ, 2539. (DS 570.6 ภ7ก47)
14. เกษตรและสหกรณ, กระทรวง. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการพัฒนาการเกษตรไทย. กรุงเทพฯ :
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ้ง, 2539. (DS 570.6 ภ7ก7)
15. เกษตรศาสตร, มหาวิทยาลัย. ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส พระราชทานแกมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ.2498-2535, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536. (PL 4209.5 ภ73ก75)
16. เกษตรศาสตร, มหาวิทยาลัย. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : จดหมายเหตุเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542.
กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2542 (DS 586 ก7พ46)

17. คงธรรม ครองไทย. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 254- (DS 570.6 ภ7ค23)
18. คมนาคม, กระทรวง. อัครมหาราชา บิ่นฟาคมนาคม. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2543(DS 570.6 ภ7
ค46)
19. ครูภูมิศาสตรของแผนดิน. กรุงเทพฯ : ฟนนี่ พับลิชชิ่ง, 2542. (DS 570.6 ภ7ค47)
20. ความรูนั้นสําคัญยิ่งใหญ : บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฉลองสิริราชสมบัติครบ50 ป :
เศรษฐกิจไทย. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ, 2540. (DS 570.6 ภ7ค56)
21. คีตมหาราชสดุดี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2530 (DS 570.6 ภ7ค63)
22. คีตราชัน. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.), 254- . (DS 586 ค63)
23. คูมือโครงการมหาวิทยาลัยสนับสนุนงานพัฒนาตามโครงการน้ําพระทัยในหลวงฯ ซึ่งไดรับอนุมัติใหดําเนินการ
ในป พ.ศ.2531. กรุงเทพฯ : ป. สัมพันธพาณิชย, 2531. (DS 570.6 ภ7ค73)
24. โครงการหลวงภาคเหนือ. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25- ). (DS 570.6 ภ7ค94)
25. โครงการหุบกะพงและหนองพลับ. กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ, 2538 (DS 570.6 ภ7ค95)
26. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ, 2545. (DS 570.6 ภ7ค942)
27. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในสายการแพทยกองทัพบก. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ, 2541. (DS
570.6 ภ7ค953)
28. งานชางของในหลวง. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2539. (DS 570.6 ภ7ง6)
29. 72 พรรษา มหาราชา (พรอมพระบรมฉายาลักษณงดงาม 428 ภาพ). สวัสดิการพิมพ, 2542. (DS 586 จ73)
30. The 72 พรรษาภัทรกษิตริย ธนบัตรรัชกาลที่ 9. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2542. (DS 586
จ735)
31. จากฟา—สูดิน เลม 7. กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี, 2535. (DS 570.6 ภ7จ627)
32. จากฟา—สูดิน เลม 8. กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี, 2536. (DS 570.6 ภ7จ627
2536)
33. จากฟา—สูดิน เลม 10. กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี, 2539. (DS 570.6 ภ7จ627
2539)
34. จากฟา—สูดิน เลม 11. กรุงเทพฯ : สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, 2540. (DS 570.6 ภ7จ627 2540)
35. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2539
(DS 570.6 ภ7ฉ474)
36. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 72 พรรษา มหาราชา. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง,
2542. (DS 570.6 ภ7ฉ47)
37. เฉลิมศักดิ์ รามโกมุท. เรื่องหลังจากวังหลวง. กรุงเทพฯ : ประชาโชติ. 253- . (DS 586 ฉ74ร8)
38. ชุมศักดิ์ นรารัตนวงศ. สายฝนเหนือปากน้ําบางนารา = Raindrop over bangnara paradise. กรุงเทพฯ :
แบงบัณณสํานักพิมพ, 2546. (DS 586 ช73ส6)
39. ชุมพล โลหะชาละ. การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณัฐเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสหภาพพมา.
กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2540. (DS 570.6 ภ7ช74)
40. ตามรอยพระยุคลบาทสูเศรษฐกิจพอเพียง : มิติใหมของการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร. กรุงเทพฯ :
พี.พริ้นติ้งกรุป, 2544. (DS 586 ต64)
41. ทฤฎีใหมในหลวง ชีวิตที่พอเพียง. กรุงเทพฯ : รวมดวยชวยกัน, 2542 (DS 570.6 ภ7ท45)
42. ทรงเปนบิดาแหงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน, 2534. (DS 570.6 ภ7ท42)
43. ทรงสุดา ยอดมณี, คุณหญิง. ตะวันสองหลา. กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2539 (DS 570.6 ภ7ท44ต6)
44. ที่สุดของหัวใจ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรุงเทพ, 2545 (DS 570.6 ภ7ท65)
45. เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, สถาบัน. นามจักรีมหาราชา : 40 ป พระจอมเกลาพระนครเหนือตามรอย
เบื้องพระยุคลบาทสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนด
พับลิชชิ่ง, 2542. (DS 570.6 ภ7ท72)
46. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. ดุจดวงตะวัน. กรุงเทพฯ : นานมีบ็คส, 2542. (DS 570.6 ภ7ท73)
47. ธ สถิตในดวงใจนิรันดร = The musical compositions of His Majesty King Bhumibol Audulyadej of Thailand.
กรุงเทพฯ : โรงเรียนจิตรลดา, 2539. (ส DS 570.6 ภ7ธ15)
48. ธงทอง จันทรางศุ. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 = His Majesty King Bhumibol
Audulyadej of Thailand. กรุงเทพฯ : เอ. อาร. อินฟอรเมชั้น แอนด พิบลิเคชั่น, 2539. (ส DS 570.6 ภ723)
49. ธุรกิจบัณฑิตย, มหาวิทยาลัย. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว : พระราชอัจฉริยทางภาษาที่ปรากฏในพระราช
นิพนธแปลนายอินทรผูปดทองหลังพระ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2539. (DS 570.6 ภ7ธ74)
50. นบองคภูบดี “ภูมิพล”. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531. (DS 570.6 ภ7น35)
51. น้ําพระทัยจากในหลวงเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานเขียว). กรุงเทพฯ : วิศิษฎสิน, 2540.
(DS 570.6 ภ7น63)
52. แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่,
2540. (DS 570.6 ภ7น85)
53. ในหลวงกับงานชาง. กรุงเทพฯ : ศรีมิตรการพิมพ 2530. (DS 586 น95)
54. ในหลวงกับประชาชน : 45 ป สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2542.
(DS 570.6 ภ7น86)
55. ในหลวงของเรา. กรุงเทพฯ : สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, 2541. (DS 570.6 ภ7น87)
56. ในหลวงของเรา. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ศูนยวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2530. (DS 570.6 ภ7น88)
57. ในหลวงของเรา. กรุงเทพฯ : อิมเมจพับลิชชิ่ง, 2539 (DS 570.6 ภ7น882)
58. ในหลวงของเรา. = Our beloved King. กรุงเทพฯ : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539 (DS 586 น96)
59. ในหลวงทรงสงเสริมการมีงานทํา. กรุงเทพฯ : โอ.เอส พริ้นติ้งเฮาส, 2539. (DS 570.6 ภ7น9)
60. บานพอ : วังสวนจิตรลดา. กรุงเทพฯ : บริษัทศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นห, 2542 (DS 570.6 ภ7บ63)
61. ประกาศ วัชราภรณ. พระราชปณิธานในหลวง. กรุงเทพฯ : ประพันธสาสน, 2542. (DS 586 ป462พ46)
62. ประทีปแหงการศึกษา : พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส ดานการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2540. (DS 570.6 ภ7ป43)
63. ประพาสตนบนดอย. กรุงเทพฯ : สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, 2539. (DS 570.6 ภ7ป45)
64. ประมวลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีบําเพ็ญ
พระชาชกุศลพระชนมพรรษาเสมอสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช วันที่ 7 มกราคม 2528. กรุงเทพฯ :
คณะอนุกรรมการฝายติดตามและประเมินผลในคณะกรรมการอํานวยการจัดเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2528. (DS 570.6 ภ7ป46)
65. ประมวลพระบรมราโชวาท ดานศาสนาและจริยธรรม. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2539. (PL 4209.5 ป464)
66. ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตางๆ ปพุทธศักราช 2537.
กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2538. (PL 4209.5 ภ73ป4)
67. ประมวลภาพในหลวงและพระราชพิธีตางๆ. พระนคร : โอเดียนสโตร, 2493. (DS 570.6 ภ7ป464)

68. ประวัติศาสตรศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง,
2542. (DS 586 ป4656)
69. แรงงานพัฒนาแหลงน้ํา : โครงการน้ําพระทัยจากในหลวง พ.ศ. 2530-2535. กรุงเทพฯ : ส. ศิริการพิมพ, 2536.
(DS 570.6 ภ7พ8 2530-35)
70. แผนงานหลักโครงการน้ําพระทัยจากในหลวง : เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามพระราชดําริ พ.ศ.
2530-2535. กรุงเทพฯ : ส.ศิริการพิมพ, 253- (DS 570.6 ภ7ผ82 2530-35)
71. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
กรุงเทพฯ : สํานักบรรณสารการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2539. (PL 4209.5 ภ73พ3822)
72. พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ 2544. (PL 4209.5 ภ73พ382)
73. พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส. กรุงเทพฯ : สโมสรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2515. (PL 4209.5 ภ73พ39)
74. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2509-2533. กรุงเทพฯ : บริษัท
อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ, 2534 (PL 4209.5 ภ73พ383)
75. พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ :
คณะทํางานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริรวมกับธนาคารทหารไทย จํากัด, 2527.
(PL 4209.5 พ46)
76. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับรัฐสภา. กรุงเทพฯ : แอสโซซิเอทเด็ด ไฮ-คลาส กรุป, 2539. (DS 586 พ46)
77. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช. กรุงเทพฯ : โรงพิมพศิริมิตร, 2531.
(DS 570.6 ภ7พ45 2531)
78. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช. กรุงเทพฯ : แทนทองการพิมพ, 2536.
(DS 570.6 ภ7พ45 2536)
79. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินราธิราช
บรมนาถบพิตร = His Majesty King Bhumibol aduiyadej. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง,
254-. (DS 586 พ45)
80. พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย. กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม, 2545. (DS 570.6 ภ7พ463)
81. พระภิกษุปรัชญา อภิวโส (สรอยประดิษฐ). ภูมิพลมหาราชคําฉันท. กรุงเทพฯ : ตนออ, 1999, 2542.
(DS 570.6 ภ7พ464)
82. พระมหากรุณาธิคุณตอครูอาวุโส. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2539. (DS 570.6 ภ7พ455)
83. พระมหากรุณาธิคุณตอภาษา วรรณกรรมและหองสมุด. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2539.
(DS 570.6 ภ7พ457)
84. พระรมเกลาของชาวไทย = Our beloved king. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ, 2530
(DS 570.6 ภ7พ46)
85. พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพิมพขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเนื่องในโอกาสวันรัชดาภิเษก
9 มิถุนายน 2514. กรุงเทพฯ : สโมสรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2514 (DS 570.6 ภ7พ48)
86. พระราชกรณียกิจ ระหวางเดือนตุลาคม 2527-กันยายน 2528. กรุงเทพฯ : สํานักราชแลขาธิการ, 2531.
(DS 570.6 ภ7พ484 2527-2528)
87. พระราชกรณียกิจ ระหวางเดือนตุลาคม 2528-กันยายน 2529. กรุงเทพฯ : สํานักราชแลขาธิการ, 2532.
(DS 570.6 ภ7พ484 2528-2529)
88. พระราชกรณียกิจ ระหวางเดือนตุลาคม 2529-กันยายน 2530. กรุงเทพฯ : สํานักราชแลขาธิการ, 2533.
(DS 570.6 ภ7พ484 2529-2530)

89. พระราชกรณียกิจ ระหวางเดือนตุลาคม 2534-กันยายน 2535. กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2537.
(DS 570.6 ภ7พ484 2534-2535)
90. พระราชกรณียกิจ ระหวางเดือนตุลาคม 2535-กันยายน 2536. กรุงเทพฯ : สํานักราชแลขาธิการ สํานักพระราชวัง,
2538. (DS 570.6 ภ7พ484 2535-2536)
91. พระราชกรณียกิจ ระหวางเดือนตุลาคม 2536-กันยายน 2537. กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2537.
(DS 570.6 ภ7พ484 2536-2537)
92. พระราชกรณียกิจ ระหวางเดือนตุลาคม 2538-กันยายน 2539. กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช , 2541.
(DS 570.6 ภ7พ484 2538-2539)
93. พระราชกรณียกิจ ระหวางเดือนตุลาคม 2539-กันยายน 2540. กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช , 2542.
(DS 570.6 ภ7พ484 2539-2540)
94. พระราชกรณียกิจ ระหวางเดือนตุลาคม 2540-กันยายน 2541. กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช , 2543.
(DS 570.6 ภ7พ484 2540-2541)
95. พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช
เกี่ยวกันการศึกษาการศาสนา และการวัฒนธรรม 9 มิถุนายน 2489-5 ธันวาคม 2530. กรุงเทพฯ :
กระทรวงศึกษาธิการ, 2531. (DS 570.6 ภ7พ488)
96. พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2539. (PL 4209.5 ภ73พ45)
97. พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2538.
(PL 4209.5 ภ73พ453)
98. พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯเนื่องในวโรกาสเสด็จพระราราชดําเนิน
ทรงประกอบรัฐพิธีเปดประชุมรัฐสภา. กรุงเทพฯ : กองการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,
2539. (PL 4209.5 ภ73พ454)
99. พระราชดํารัสพระราชทาน. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2540. (PL 4209.5 ภ7พ4545)
100. พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลที่เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ ศาสาดุสิดาลัยวันที่ 4 ธันวาคม 2525. กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด, 2526.
(PL 4209.5 ภ73พ46)
101. พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา พระราชวังดุสิต วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2533. กรุงเทพฯ :
สํานักราชเลขาธิการ, 2536. (PL 4209.5 ภ73พ455 2533)
102. พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันอังคารที่ 4 ธันวาคม
2532. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 2533. (PL 4209.5 ภ73พ455 2532)
103. พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2542. (ส DS 586 พ464)
104. พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. กรงเทพฯ : คณะกรรมการโครงการหนังสือที่ระลึก
พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก, 2535. (DS 570.6 ภ7พ495)
105. พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ.2531. กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ สํานักพระราชวัง, 2533.
(DS 570.6 ภ7พ497)
106. พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชชิ่ง, 2538. (DS 570.6 ภ7พ498)

107. พระราชอารมณขัน. กรุงเทพฯ : บริษัท พี.วาทิน พับลิเคชั่น, 2539. (DS 586 พ4645)
108. พอของแผนดิน : พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช. กรุงเทพฯ : เฟองอักษร, 254-.
(DS 586 พ525)
109. พาณิชย, กระทรวง, กรมทรัพยสินทางปญญา. ในหลวงกันการประดิษฐ. กรุงเทพฯ : กรมทรัพยสินทางปญญา, 254(DS 570.6 ภ7พ6น95)
110. พิธีถวายอาศิรวาทนวมินทรมหาราชาธิราช ราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2529.
กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, 2529. (DS 570.6 ภ7พ62)
111. เพชรกาญจนา. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : วิศาลการพิมพ, 2540. (DS 570.6 ภ7พ724 2540)
112. เพ็ญพระพิริยะเกินจะรําพัน. กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย, 2531. (DS 570.6 ภ7พ72)
113. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. กระแสพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช. ธนบุรี : กรุงไทยการพิมพ , 25-.- (PL 4209.5 ภ73ก46)
114. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. คําพอสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรุงเทพฯ, 2542 (PL 4209.5 ภ73ค645)
115. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. ประมวลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตั้งแตพุทธศักราช 2493-2537. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 2539. (PL 4209.5 ภ73ป36)
116. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับอุดมศึกษา
ที่พระราชทานในโอกาสตางๆ ตั้งแตเดือนมีนาคม 2521 ถึงเดือนสิงหาคม 2530. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2531. (PL 4209.5 ภ73ป38) 2521-2530
118. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใน
โอกาสตางๆ ปพุทธศักราช 2530. กรุงเทพฯ , 2531. (PL 4209.5 ภ73ป4 2530)
119. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใน
โอกาสตางๆ ปพุทธศักราช 2531. กรุงเทพฯ , 2532. (PL 4209.5 ภ73ป4 2531)
120. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใน
โอกาสตางๆ ปพุทธศักราช 2532. กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ, 2533. (PL 4209.5 ภ73ป4 2532)
121. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใน
โอกาสตางๆ ปพุทธศักราช 2536. กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ, 2537. (PL 4209.5 ภ73ป4 2536)
122. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใน
โอกาสตางๆ ปพุทธศักราช 2538. กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ, 2539. (PL 4209.5 ภ73ป4 2538)
123. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใน
โอกาสตางๆ ปพุทธศักราช 2539. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2540. (PL 4209.5 ภ73ป4
2539)
124. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใน
โอกาสตางๆ ปพุทธศักราช 2540. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2541. (PL 4209.5 ภ73ป4
2540)
125. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใน
โอกาสตางๆ ปพุทธศักราช 2541. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2542. (PL 4209.5 ภ73ป4
2541)
126. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใน

โอกาสตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องกฎหมายตั้งแตพุทธศักราช 2489 จนถึง 2529. กรุงเทพฯ :
หอรัตนชัยการพิมพ, 2530. (PL 4209.5 ภ73ป42 2529)
127. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. พระบรมราโชวาท. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2530. (PL 4209.5 ภ73พ38)
128. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส. กรุงเทพฯ : สํานักราช
เลขาธิการ, 2531. (PL 4209.5 ภ73พ4)
129. มนูญ มุกขประดิษฐ. ประทีปแหงแผนดิน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : บริษัทไทยประกันชีวิต, 2539. (DS 570.6 ภ7ม
37 2539)
130. มนูญ มุกขประดิษฐ. ประทีปแหงแผนดิน. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2544. (DS 570.6 ภ7ม37 2544)
131. มูลนิธิอัฎฐมราชานุสรณในพระบรมราชูปถัมภ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพไฮ-เทค การพิมพ, 2542. (DS 570.6 ภ7ม74)
132. มหาดไทย, กระทรวง. กรมการพัฒนาชุมชน. บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ, 2539. (DS 570.6 ภ7ม56)
133. มหาดไทย, กระทรวง. สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท. ในหลวงกับแหลงน้ํา รพช. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับ
ลิชชิ่ง, 2542. (DS 586 ม56น95)
134. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. ธ ปกเกศ ปกเกลา ชาว มธ. เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543. (DS 586 ช82ธ13)
135. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. พระภูบาลปาและวันอันโอภาส : พระบรมสมเด็จพระเจาอยูหัวกับมหาวิทยาลัยเชียง
ใหม. เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540. (DS 586 ช82พ46)
136. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. ทฤษฎีใหมเกี่ยวกับน้ําเพื่อการเกษตรของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว. (ม.บ.พ. : ม.บ.พ.) 2541. (DS 586 ธ44พ45)
137. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. จอมนริศวิศวกรรมชนบท. ขอนแกน : โรงพิมพศิริภัณฑ ออพเซ็ท, 2544.
(DS 586 ม56จ54)
138. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. เอกกษัตริยอัจฉริยภาษา : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช. อุบลราชานี : โรงพิมพศิริธรรมออพเซ็ท, 2543. (DS 586 ม57อ72)
139. มหาวิทยาลัยแมโจ. พระขัตติยเกษตราธิราช : ลนเกลาชาวไทย สถิตในดวงใจ—ชาวแมโจ. เชียงใหม :
มหาวิทยาลัยแมโจ, 2542. (DS 586 ม82พ46)
140. เย็นศิระเพราะพระบริบาล. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.), 2537. (DS 570.6 ภ7ย73)
141. รอยเสด็จ : เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช 2498. กรุงเทพฯ : หอรัตนชัย
การพิมพ, 2540. (DS 570.6 ภ7ร5)
142. รัฐสภาไทยใตรมพระบารมี 50 ป ทรงครองราชย. กรุงเทพฯ : กองการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,
2539. (DS 570.6 ภ7ร53)
143. รับเสด็จหัวเมือง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2542. (DS 586 ร63)
144. ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชวิทยาศาสตรดุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539. (DS 570.6 ภ7ร57)
145. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ.
กรุงเทพฯ : คณะทํางานติดตามและประเมินผลการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก, 2536.
(DS 570.6 ภ7ร6)
146. รูรักสามัคคี. กรุงเทพฯ : สยามเพรส แมเนจเมนท, 2540. (DS 570.6 ภ7ร7)
147. วรนุช อุษณกร. ในหลวงผูทรงอัจฉริยภาพ. กรุงเทพฯ : โอเตียนสโตร, 2544. (DS 586 ว43น95)

148. วัลลภ พรหมทอง. เกษตรทฤษฎีใหม ตามแนวพระราชดําริ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2544
(DS 586 ว64ก75)
149. วารี อัมไพรวรรณ. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช—ในหลวงของเรา. กรุงเทพฯ : ภัทรินทร, 2540.
(DS 586 ว64พ46 2546)
150. วารี อัมไพรวรรณ. พระภูมิพลมหาราช. กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2530. (DS 570.6 ภ7ว64)
151. วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับปญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : แสงดาว,
2546. (DS 586 ว63พ46)
152. วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม, กระทรวง. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. ศูนยขอสนเทศการวิจัย.
สายธาราแหงพระมหากรุณาธิคุณ : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร
รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร กับพระราชกรณียกิจดานการแพทย
และการสาธารณสุข. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2442. ((DS 586 ว58ส64)
153. วิภาวดี รังสิต, ม.จ.. ตามเสด็จปากีสาน. กรุงเทพฯ : ตนออ, 2537. (DS 570.6 ภ7ว66)
154. วิลาศ มณีวัต. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับ “คุณๆ” สี่ขา. กรุงเทพฯ : ดอกหญา, 2543, 2545.
(DS 570.6 ภ7ว645)
155. วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ. ในหลวง นายชางใหญของแผนดิน = His Majesty the great
engineer. กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ, 2543. (DS 586 ว59น95)
156. วิสิษฐ เดชกุญชร, พล.ต.อ.. รอยพระยุคลบาท. พิมพครั้งที่ 2 . กรุงเทพฯ : มติชน. 2544. (DS 586 ว56ร54 2545)
157. ศิลปากร, กรม. 88 ปแหงการสถาปนากรมศิลปากร. กรุงเทพฯ : ฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร, 2542. (DS 570.6 ภ7ศ64)
158. สถาบันราชภัฎลําปาง. ครูรัฐศาสตรของแผนดิน. ลําปาง : สถาบันราชภัฎลําปาง, 2542. (DS 586 ส63ค47)
159. สภาผูแทนราษฎร. คณะกรรมาธิการการพลังงาน...(และคนอื่นๆ). พลังของแผนดิน. กรุงเทพฯ : กองทุนเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน, 2543. (DS 586 ส46พ46)
160. สภาสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (สสวทท.). พระมหากษัตริยนักวิทยาศาสตร. กรุงเทพฯ :
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2543. (DS 586 ส47พ46)
161. สมชาย พุมสอาด. สมเด็จพระภูมิพลมหาราชของชาติไทย (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ). กรุงเทพฯ :
สมาคมทหารตํารวจนอกราชการแหงประเทศไทย, 2532. (DS 570.6 ภ7ส343 2532)
162. สมภพ จันทรประภา. พระราชศรัทธา. กรุงเทพฯ : สโมสรไลออนสในประเทสไทย, 2517. (DS 570.6 ภ7ส42)
163. สมัย สุทธิธรรม. ดอยคํา : เรื่องราวของโครงการหลวงที่ไดรับรางวัล แมกไซไซป 2531. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
หางหุนสวนจํากัด อักษรบัณฑิต, 2531. (DS 570.6 ภ7ส44)
164. สมุดภาพการเสด็จพระราชดําเนิน สหรัฐอเมริกาและแคนาดา 6 มิถุนายน – กรกฎาคม 2510. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2511. (DS 570.6 ภ7ส473)
165. สโมสรไลออนสในประเทศไทย. โครงการตางๆ ตามพระราชประสงค : ฉัตรมงคลรําลึก 2520. กรุงเทพฯ :
สโมสรไลออนสในประเทศไทย, 2520. (DS 570.6 ภ7ส49)
166. สรุปสําหรับผูบริหาร : ทฤษฎีใหมในแงมุมของการบริหารการพัฒนา. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2542. (DS 570.6 ภ7ส493)
167. สวนสุนันทา, วิทยาลัยครู. คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. เฉลิมรัชมังคลามหาสมัย. กรุงเทพฯ :
บริษัท อมรินทร พริ้นติ้ง กรุฟ จํากัด, 2531 (DS1 570.6 ภ7ส5)
168. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใตรมพระบารมี 20ป
กฟร. กรุงเทพฯ : สํานักงาน กฟร, 2544. (DS 586 ส63ต94)

169. สํานักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ. คณะอนุกรรมการจัดทําเอกสารและบทความสดุดี
บุคคลสําคัญ. หวยราษฎรรักบาทแมยิ่งดวยบิตุรงค. กรุงเทพฯ : สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณ
ของชาติ, 2539. (DS 570.6 ภ7ส63)
170. สํานักนายกรัฐมนตรี. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. ในหลวงกับการศึกษาไทย : หาทศวรรษสิริ
ราชสมบัติ. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ้ง, 2540 (DS 570.6 ภ7ส64)
171. สํานักนายกรัฐมนตรี. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชกับการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพสยามรัฐ, 2530 (DS 570.6 ภ7ส642)
172. สํานักนายกรัฐมนตรี. สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ. คณะอนุกรรมการจัดทําเอกสารและบทความสดุดี
บุคคลสําคัญ. หวยราษฎรรักบาทแมยิ่งดวยบิตุรงค. กรุงเทพฯ : สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, 2544.
(DS 586 ส63ธ2)
173. สํานักนายกรัฐมนตรี. สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ. สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ. ดนตรีจาก
พระราชหฤทัย ศูนยรวมใจแหงปวงชน. กรุงเทพฯ : สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, 2539. (DS 586 ภ7
ส646)
174. สํานักพระราชวัง, สํานักราชเลขาธิการ. สมุดภาพโครงการตามพระราชดําริ. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงาน
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป, 2525. (DS 570.6 ภ7ส6)
175. สุนีย ปยะเกตุ. สิสิตโครงการพระราชดําริเฉลิมพระเกียรติพระภูมิพลมหาราชเสวยสิริราชสมบัติครบ 50 ป.
(ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 253-). (DS 570.6 ภ7ส648)
176. สุเมธ ตันติเวชกุล. ใตเบื้องพระยุคลบาท. กรุงเทพฯ : มติชน 2543. (DS 586 ส74ต93)
177. สุเมธ ตันติเวชกุล. ใตเบื้องพระยุคลบาท. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : มติชน 2546. (DS 586 ส74ต93 2546)
178. สุวิมล ผึ่งประเสริฐ...(และคนอื่นๆ). พระเจาแผนดิน. กรุงเทพฯ : เปเปอรเฮาส, 2543. (DS 570.6 ภ7ส649)
179. เสกสรร สิทธาคม. บันทึกการเดินทางรวมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ มูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมจากเหนือ-อีสาน จรดใต 2546. (DS 570.6 ภ7ส72บ63)
180. เสด็จพระราชดําเนินปากีสถาน สหพันธรัฐมลายา พ.ศ.2505. กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ, 2539
(DS 570.6 ภ7ส65)
181. เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2503. (DS 570.6 ภ7ส67)
182. เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคใต พ.ศ.2502. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นแอนดพับลิชชิ่ง, 2538 (ส DS 570.6 ภ7ส654)
183. เสด็จฯ เยือนไตหวัน (ประเทศจีน) พ.ศ. 2506. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นแอนดพับลิชชิ่ง, 2546 (DS 570.6 ภ7ส71)
184. เสด็จฯ เยือนประเทศปากีสถาน พ.ศ.2505. กรุงเทพฯ : สํานักพระราชวัง, 2544. (DS 586 ส83)
185. เสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2503. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง กรุพ, 2535. (DS 570.6 ภ7ส68)
186. เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเชีย สหภาพพมา สหพันธรัฐมาลายา สาธารณรัฐ
ฟลิปปนส. กรุงเทพฯ : อมรินทร พริ้นติ้ง กรุพ, 2534. (DS 570.6 ภ7ส7)
187. หนังสืออนุสรณ 50 ป แหงการครองราชย –ภูมิพลมหาราช. นนทบุรี : สาสนประชาราษฎร, 2541.
(DS 570.6 ภ7ห3)
188. 5 ธันวาคมมหาราช ลานพระบรมรูปทรงมา ป 2532. กรุงเทพฯ : คณะผูจัดทําหนังสือ 5 ธันวามหาราช
ลานพระบรมรูปทรงมา ป 2532, (DS 570.6 ภ7ห6
189. 50 ปแหงการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.
กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮาส, 2538.
190. อัครศิลปน = Superme artist. กรุงเทพฯ : ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย, 2530. (DS 570.6 ภ7อ6)
191. เอกกษัตริยอัจฉริยะ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชวนพิมพ, 2540. (ส DS 570.6 ภ7อ7)

บรรณานุกรมบทความวารสารที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
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16,186 (พฤศจิกายน 2542) : 64-75.
7. กองบรรณาธิการ. “ในหลวงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย” วิศวกรรมสาร. 51,6 (มิถุนายน 2541) : 21-25.
8. กองบรรณาธิการ. “บารมีพระมากพนรําพัน” แรงงานสัมพันธ ฉบับพัฒนามาตรฐานแรงงาน. 30,6 (พฤศจิกายนธันวาคม 2531) : 8-13.
9. กองบรรณาธิการ. “ผลงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงไดรับรางวัล Brissels Eureka 2001” นวัตกรรม. 3,12
(กรกฎาคม 2545) : 14-15.
10. กองบรรณาธิการ. “จารึกไวในดวงจิต ซีดีรอมเฉลิมพระเกียรติ” คอมพิวเตอรทูเดย. 6,65 (พฤศจิกายน 2539) : 53-60.
11. กองบรรณาธิการ. “ในหลวงกับงานวิศวกรรม” โยธาสาร. 8, 6 (มิถุนายน 2539) : 14-18.
12. กองบรรณาธิการ. “พระอัจฉริยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ” วิมานเมฆ. 5,29 (กุมภาพันธ-มีนาคม 2545) : 68-71.
13. กัญจนา พูนผล. “คุรุราชันย” ความรูคือประทีป. 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2542) : 6-15.
14. กาลาสูรย, นามแฝง. “พสกนิกรปลื้มปติ พระราชนิพนธเรื่องทองแดง" อาทิตยรายสัปดาห. 24,1250 (9-15 ธันวาคม
2545) : 28-30.
15. กุสุมา รักษมณี “ผลงานฝพระหัตถดานศิลปะและการออกแบบของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” วารสารราช
บัณฑิตยสถาน. 27, ฉ.พิเศษ (ธันวาคม 2545) : 89-96.
16. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. “จอมปราชญนักการศึกษา : สังเคราะหวิเคราะห และประยุกตแนวพระราชดํารัสดานการ
ศึกษาและพัฒนา” วารสารสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 26 (กรกฎาคมธันวาคม 2543) : 31-49.
17. เกรียงศักดิ์ อนุโรจน. “ความคิดเห็นของผูปวยใน ตอคุณภาพบริการของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช” แพทยสารทหาร
อากาศ. 45,2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2542) :14-25.
18. เกษณี วงศวิบูลย. “คําประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในการทูลเกลาฯ ถวาย
ปริญญาฯของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” จุลสารไทยคดีศึกษา. 15,3 (กุมภาพันธ-เมษษยน 2542) : 55-73.
19. ขาว เหมือนวงศ. “พระอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว” วารสารราช
บัณฑิตยสถาน. 30,1 (มกราคม-มีนาคม 2548) : 22-57.
20. คณิตา เลขะกุล. “ในหลวงกับการกีฬา” อนุสาร อ.ส.ท. 39, 5 (ธันวาคม 2541) : 40 - 46.
21. “ความนิยมทวมทน พระราชนิพนธเรื่องทองแดง สรางปรากฏการณใหแวดวงหนังสือไทย” มติชนสุดสัปดาห. 23,1163
(2-8 ธันวาคม 2545) : 24 - 25.
22. “คีตราชันย A King a great musical talent” วิมานเมฆ. 6,34 (ธันวาคม 2545-มกราคม 2546) : 34-48.

23. จรูญพร ปรปกษประลัย. “พระราชนิพนธเรื่อง พระมหาชนก (ชุดภาพยนตรการตูน) เมื่อเสน-สีมีชีวิต” สยามรัฐสัปดาห
วิจารณ .47,27 (3-9ธันวาคม 2543) :22-23.
24. จํานงค ทองประเสริฐ. “พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการประยุกตพุทธธรรมเขากับพระบรม
ราโชวาท” วารสารราชบัณฑิตยสถาน. 27, ฉ.พิเศษ (ธันวาคม 2545) : 75-84.
25. จําลอง เพ็งคลาย. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชกับงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติดานปาไม” วารสาร
ราชบัณฑิตยสถาน. 27,ฉ.พิเศษ (ธันวาคม 2545) : 217-224.
26. จิรวัฒน พิระสันต และวนิดา บํารุงไทย. “พระมหาชนกพระราชนิพนธ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ความงดงามแหงวรรณกรรมสยาม ความงดงามแหงน้ําพระราชหฤทัย” วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 7,1 (มกราคม-มิถุนายน 2542) : 1-12.
27.จุฑามาศ ลินิการถกล. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับขบวนการสหกรณ“ วารสารนักบริหาร. 19,4 (ตุลาคม-ธันวาคม
2542) : 48 - 53.
28. ฉัตรชัย สุนทรธรรม. “การศึกษาทัศนคติและปจจัยเกี่ยวของในการบริจาคอวัยวะของผูรับบริการและบุคลากรทางการ
แพทยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.” แพทยสารทหารอากาศ. 50,3 (กันยายน-ธันวาคม 2547) : 2-11.
29. ชัยนันท นันทพันธ. “พระมหากรุณาธิคุณที่มีตอพสกนิกรผูประสบความเดือดรอนเกี่ยวกับภัยพิบัติ” จดหมายขาวหอง
สมุดเฉพาะสํานักราชเลขาธิการ. 13,1 (ตุลาคม 2541-มกราคม 2542) : 47-52.
30. ชุติมา สัจจานันท. “ความเปนครูในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช” วารสารสุโขทัยธรรมาธิ
ราช. 13,1 (มกราคม-เมษายน 2543) : 5-17.
31. ชูมาน ถิระกิจ และสุกัญญา มกุฎอรฤดี. “ในหลวงกับดนตรี” โดมทัศน. 20,1 (มกราคม-มิถุนายน 2542) : 33-42.
32. ชูมาน ถิระกิจ. “พระราชประวัติ” โดมทัศน. 20,1 (มกราคม-มิถุนายน 2542) : 7-15.
33. “ใตรมพระบารมีลนเกลาฯ ของชาวไทย” วารสารนักบริหาร. 19,4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2542) : 3-10.
34. ถาวร ฟูเฟอง. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช กับงานพัฒนาบนพื้นที่สูง” นิตยสารการประชา
สงเคราะห. 44,2 (มีนาคม-เมษายน 2544) : 4-11.
35. ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับความยุติธรรม” รัฐสภาสาร. 47,6(มิถุนายน 2542) : 3542.
36. ธงทอง จันทรางศุ. “นายเรือแหงสยามรัฐ” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ. 45,26 (29พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2541) : 18-19.
37. ธนาคม พจนาพิทักษ. "ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท มหาราชแหงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พอแหงแผนดิน" ชีวจิต. 2,29
(16ธันวาคม 2542) : 14-17.
38. ธนาพร ทศานนท, สราวุธ นิ่มพานิชย และพิเชษฐ ดีนพเกา. “ ในหลวงกับงานออกแบบตกแตงภายใน การออกแบบ
เครื่องเรือน และการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม” อาษา. 10 (2542) : 85-89.
39. ธนิต มะลิสุวรรณ. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กับมหาวิทยาลัยแมโจ” แมโจปริทัศน. 1,4 (ธันวาคม 2542-มกราคม
2543) : 19-22.
40. ธมกร ธาราศรีสุทธิ. “จอมกษัตริยนักพัฒนา” วารสารนักบริหาร. 19,4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2542) : 42-47.
41. ธวัชชัย นาควงษ. “รูปแบบของทํานองเพลงพระราชนิพนธในลนเกลาฯ รัชกาลที่ 9” วารสารราชบัณฑิตยสถาน. 27,
ฉ.พิเศษ (ธันวาคม 2545) : 123-138.
42. ธโสธร ตูทองคํา. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการเมืองการปกครองไทย” รัฐสภาสาร. 50,12 (ธันวาคม 2545) :
20-46.
43. ธานินทร กรัยวิเชียร. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กับพระอัจฉริยภาพดานกฎหมาย” วารสารกฎหมายธุรกิจ
บัณฑิตย. 1,1 (มกราคม-มิถุนายน 2544) : 1-20.

44. ธานินทร กรัยวิเชียร. “ปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับพระอัจฉริยภาพดานกฎหมาย" บท
บัณฑิตย. 56,3 (กันยายน 2543) : 1-25.
45. ธานินทร กรัยวิเชียร. “พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในดานกฎหมาย” บทบัณฑิตย. 47,4
(ธันวาคม 2534) : 1 - 21.
46. นนท บูรณสมภพ. “พระอาจารย” วารสารราชบัณฑิตยสถาน. 27,ฉ.พิเศษ (ธันวาคม 2545) : 275-279.
47. นภัสรา สววิบูลย. “อุบัติการณและปจจัยที่เกี่ยวของในการถอดทอชวยหายใจที่ลมเหลวในทารกแรกเกิดที่เขารับการรักษา
ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช” แพทยสารทหารอากาศ. 50,2(พฤษภาคม-สิงหาคม 2547) : 8-13.
48. นิติยาภรณ หิรัญนิรมล. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการแกไขปญหาน้ําทวมในกรุงเทพมหานคร” วารสารกรม
ประชาสัมพันธ. 4,9 (กันยานน.2542) : 8-11.
49. “นิทรรศการในหลวงของเรา” คาเมรารต. 6,1 (2544) : 74-83.
50. “ในหลวงกับวิทยาศาสตร” อัพเดท. 14,148 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2542) : 37-38.
51. บริบูรณ สมฤทธิ์. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ” คอรปอเรต ไทยแลนด. 4,40(ธันวาคม
2542) : 20-21.
52. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. ”ในหลวงกับประชาชน : เอกลักษณประชาธิปไตยไทย” วารสารราชบัณฑิตยสถาน. 27,ฉ.พิเศษ
(ธันวาคม 2545) : 6-24.
53. บุญนํา ทานสัมฤทธิ์. “พระปยราชา จากพระอัยกาถึงพระราชนัดดา” ครัว. 6,64 (ตุลาคม 2542) : 114-116.
54. บุญนํา ทานสัมฤทธิ์. “เจาชีวิตอยางนี้ มีที่ไหน” ครัว. 6,66(ธันวาคม 2542) : 116-118.
55. ประณม จั่นทิม. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กับการแนะแนวอาชีพ” วารสารวิชาการ. 2,11 (พฤศจิกายน 2542) :
54-64.
56. ประวิชช ตันประเสริฐ. ”พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับแพทยทหาร” เวชสารแพทยทหารบก. 58,2 (เมษายนมิถุนายน 2548) : 127-129.
57. ประเวศ วะสี. “ทฤษฎีพระมหาชนกทิศทางแหงการพัฒนา” ชีวจิต. 1,7 (16 มกราคม 2542) : 36-39.
58. ประเวศ วะสีทฤษฎี. “พระมหาชนก : ทิศทางแหงการพัฒนา” วารสารวิชาการ. 2,11 (พฤศจิกายน 2542) : 145-150.
59. ประเสริฐ สมะลาภา. ”พระมหากรุณาธิคุณ” รัฐสภาสาร. 47, 6 (มิถุนายน 2542 ) : 43 - 48.
60. ปราโมทย ไมกลัด. “พระราชกรณียกิจในการจัดการทรัพยากรน้ํา” วารสารชมรมนักอุทกวิทยา. 3,3 (2542) : 258-269.
61. ปราโมทย ไมกลัด. ”พระบิดาแหงการจัดการทรัพยากรน้ําของไทย” วารสารราชบัณฑิตยสถาน. 27,ฉ.พิเศษ (ธันวาคม
2545) : 232-246.
62. ปรารถนา วาระวรรณ. “ หกรอบพระชนมพรรษา” สารคดี. 15,178 (ธันวาคม 2542) : 153-160.
63. ปญญา วิจินธนสาร และเลิศศิริร บวรกิตติ. “พระอัจฉริยภาพดานจิตรกรรมและจินตภาพฝพระหัตถในรัชกาลที่ 9” วาร
สารราชบัณฑิตยสถาน. 28,4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2546) : 1141-1159.
64. ปานเทพ กลาณรงคราญ. “พระมหากษัตริยนักเทคโนโลยี” วารสารราชบัณฑิตยสถาน. 27,ฉ.พิเศษ(ธันวาคม 2545) :
177-183.
65. ปยะแสง จันทรวงศไพศาล. “ในหลวงกับงานออกแบบนิเทศศิลป” อาษา. 10 (ตุลาคม 2542) : 90-97.
66. พรชนัน เพิ่มพูน. “ความประทับใจ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” วารสารวิชาการ. 2,11 (พฤศจิกายน 2542) : 100110.
67. พรพรรณ ดิสกุล. “พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช” วารสารพัฒนบริหารศาสตร. 39,4
(ธันวาคม 2542) : 115-120.
68. “พระทรงเปนยิ่งกวามหากษัตริย” โลกการคา. 6,52 (ธันวาคม 2542) : 20-23.
69. “พระมหากรุณาธิคุณตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” เนชั่นสุดสัปดาห. 20,1 (มกราคม-มิถุนายน 2542) : 43-58.

70. “พระมหาชนก ฉบับการตูน” อีคอนนิวส. 9,361 (8พฤศจิกายน 2542) : 62-63.
71. “พระมหาชนกแหงสยาม ธ ทรงเปนพลังใจยามวิกฤติ” เนชั่นสุดสัปดาห. 8,391 (2-8 ธันวาคม 2542) :8-11.
72. “พระราชดํารัสในหลวง : "ผูใหญ" ตองมี "วิสัยทัศน" ถาไมมี "วิสัยทัศน" อยามาเปนผูใหญ" มติชนสุดสัปดาห. 25,1269
(10-16 ธันวาคม 2547) : 26, 28.
73. “พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การปฏิบัติระหวางทั้งประชาชนทุกอายุ ทุกอาชีพใหปรองดองกัน” สยามรัฐ
สัปดาหวิจารณ. 47,28 (10-16 ธันวาคม 2543) : 22-24.
74. “พระราชดํารัส พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ทฤษฎีใหม : อยูอยางพอเพียง” อุตสาหกรรมสาร. 43 (มกราคมกุมภาพันธ 2543) : 52-64.
75. “พระราชดํารัสในหลวง หมูนี้คนหนึ่งพูดอยาง คนหนึ่งพูดอีกอยางแลวก็ทะเลาะกัน ทะเลาะกันมันไมมีประโยชน" สยามรัฐ
สัปดาหวิจารณ. 49,28 (6 - 12ธันวาคม 2545) : 17-20.
76. “พระราชดํารัสในหลวง ทรงหวงปญหายาเสพติดขอใหอยาทะเลาะกัน” อาทิตยรายสัปดาห. 24,1251 (16-22 ธันวาคม
2545) : 26- 37.
77. “พระราชนิพนธในหลวงเรื่อง ทองแดง The story Tongdaeng” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ. 45,27 (29 พฤศจิกายน-5
ธันวาคม 2545) : 14-17.
78. “พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการใชศาสตรดานวิศวกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โยธาสาร. 13, 2
(เมษายน- มิถุนายน 2544) : 20 - 23.
79. “พระราชประวัติของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ” สารนิเทศ ม.มหาสารคาม. 6,2 (กรกฎาคมธันวาคม 2542) : 6-65.
80. “พระอัจฉริยภาพเชิงชาง” วิศวกรรมสาร. 53,12 (ธันวาคม 2543) : 18-37.
81. “พอหลวงของแผนดิน พระผูทรงประกันภัยใหประเทศชาติและประชาชน” ไทยแลนด คอปเวอร นิวสอินชัวรันส แมก
กาซีน. 1,6 (ธันวาคม 2542) : 9 - 11.
82. พัชรินทรา วิไลกุล, สราวุธ สารภักดิ์ และวิบูลย เรืองชัยนิคม. “การศึกษาภาวะแทรกซอนจากการเจาะน้ําคร่ําในโรง
พยาบาลภูมิพล อดุลยเดช” แพทยสารทหารอากาศ. 49,2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2546) : 9-14.
83. พัฒนา วราวรรณ. “เจ็ดสิบสองพรรษา ในหลวงของเรา” สารคดี. 15,178 (ธันวาคม 2542) :114 -152.
84. ไพบูลย นาคสกุล. “ความเปนเลิศในการกีฬาแลนใบของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” วารสารราชบัณฑิตยสถาน.
27,ฉ.พิเศษ (ธันวาคม 2545) : 209-216.
85. ไพรวัลย พิทักษสาลี. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กับรางวัลพระราชทาน” วารสารวิชาการ. 2,11 (พฤศจิกายน
2542) : 74-78.
86. ไพโรจน บุญผูก. “บทพระราชนิพนธเรื่อง "ทองแดง" ทรงมอบสิ่งใดใหปวงไทยรับรู” เนชั่นสุดสัปดาห. 11,553 (6
มกราคม 2546) :10- 11.
87. ไพโรจน บุญผูก. “พระราชอารมณขันในวันทรงงานของในหลวง” เนชั่นสุดสัปดาห. 11, 548 (2 ธันวาคม 2545) : 10-12.
88. ฟามุย เรืองเลิศบุญ. “ปรัชญาการอุดมศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช” มูลนิธิชัย
พัฒนา. (ธันวาคม 2546) :12-23.
89. มงคล ยิ้มประยูร. “ในหลวงนักประชาสัมพันธ” นิเทศศาสตรปริทัศน. 3,1 (มกราคม 2541) : 19-24.
90. มนูญ มุกขประดิษฐ. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวปราชญเรื่องน้ําที่แทจริงของแผนดิน” วารสารชมรมนักอุทกวิทยา.
3,3 (2542) : 249-257.
91. มาลินี จักรพันธุ,ม.ร.ว. ”ผูภักดีประจํารัฐกาล” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ .48,31 (24 ธันวาคม 2544 - 3 มกราคม 2545)
:10-12.

92. มาลินี จักรพันธุ,ม.ร.ว. ”น้ําฝนหลั่งลงมาจากฟาแดนไกล” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ. 46,27 (5-11 ธันวาคม 2542) : 54 55.
93. มาลินี ผโลประการ. “เทิดพระเกียรติ พระนวมินทรมหาราชาภูมิพล” วารสารวิชาการ. 2,11 (พฤศจิกายน 2542) : 1222.
94. ยงยุทธ วัชรดุลย. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชกับกิจการลูกเสือไทย” วารสารราชบัณฑิตยสถาน. 27,
ฉ.พิเศษ (ธันวาคม 2546) : 247-252.
95. ยงยุทธ สาระสมบัติ. ”ในหลวง : วิศวกรจราจรอัจฉริยะของแผนดิน” วารสารราชบัณฑิตยสถาน. 27,ฉ.พิเศษ (ธันวาคม
2545) : 184- 198.
96. ระวี ภาวิไล. “ความสนพระราชหฤทัยทางดาราศาสตร” ความรูคือประทีป. 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2545) : 2-7.
97. รัชนีกร แสงไสย. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการแกปญหาของแผนดิน” กินรี. 21,12 (ธันวาคม 2547) : 86-92.
98. รุงทิพย เจริญศักดิ,์ มะลิวัลย นอยบัวทิพย และเอื้ออารีย ปานพิมพใหญ. “รายชื่อสารสนเทศที่เกี่ยวของในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวบรวมและจัดใหบริการ”
สารนิเทศ ม.มหาสารคาม. 6,2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2542) : 66-118 .
99. ลอม เพ็งแกว. “มหาสมมงคลสมัย หรือวันพระจาอยูหัวทรงมีพระชนมพรรษาเสมอพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกมหาราช” ศิลปวัฒนธรรม 21, 2 (ธันวาคม 2542) : 70-73.
100. เล็ก จินดาสงวน. “การศึกษาสภาพน้ําของอางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลรวมเขื่อนสิริกิติ์ พ.ศ. 2547” วารสารชมรมนักอุทก
วิทยาไทย. 9, 8 (2547) : 89-98.
101. วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับปญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย” วารสารราช
บัณฑิตยสถาน. 27,ฉ.พิเศษ (ธันวาคม 2545) : 253-264.
102. วิรุณ ตั้งเจริญ. “พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานศิลปกรรม” วารสารราชบัณฑิตยสถาน. 27,
ฉ.พิเศษ (ธันวาคม 2545) : 159-176.
103. วิษณุ เครืองาม. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับกฎหมาย” จุลสารไทยคดีศึกษา. 15,3 (กุมภาพันธ-เมษายน 2542) :
39-42.
104. วิษณุ เครืองาม. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับพระพุทธศาสนา” วารสารราชบัณฑิตยสถาน. 27,ฉ.พิเศษ
(ธันวาคม 2545) : 52- 74.
105. วิสุทธิจิตรา วานิชสมบัติ. “ดุจแสงสูรยสองสวางสูทางไกล” ความรูคือประทีป. 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2545) : 16-21.
106. วีณา เชิดบุญชาติ. “พระผูทรงอนุรักษและพัฒนาสมุนไพรไทย” ความรูคือประทีป. 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2545) : 1215.
107. วีณา เนาวลักษณ. “พระมหากษัตริยนักพัฒนา” วารสารนักบริหาร. 19, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2542) : 35-41.
108. วุฒิชัย มูลศิลป. “พระราชกรณียกิจทางดานกฎหมายในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช” โลกประวัติศาสตร. 6,4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2543) : 72-83.
109. วุฒิชัย มูลศิลป. “พระราชกรณียกิจทางดานปกครองในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช” โลกประวัติศาสตร. 6,4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2543) : 84-92.
110. ศรีนิตย บุญทอง. “ แนวทางการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” วารสารไทย. 25,92 (ตุลาคมธันวาคม 2547) : 6-8.
111. ศักดา ศิริพันธุ. “พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการถายภาพ” วารสารราชบัณฑิตยสถาน.
27,ฉ.พิเศษ (ธันวาคม 2545) : 147-158.
112. ศักดิ์ เตชาชาญ. “ใตรมพระบรมโพธิสมภาร” หลักเมือง. 9,100 (กรกฎาคม 2542) : 4-9.

113. ศิรินันท บุญศิริ. “การทูลเกลาฯถวายฎีกา : พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร” จุลสารไทยคดีศึกษา. 15,3 (กุมภาพันธ-เมษายน 2542) : 43-47.
114. สมบัติ ภูกาญจน. “พระมหากรุณาธิคุณตอโขนธรรมศาสตรในอดีต” จุลสารไทยคดีศึกษา. 15,3 (กุมภาพันธ-เมษายน
2542) : 51-54.
115. สมพล ดาวประดับวงษ. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชองคอัครศิลปน” หลักเมือง. 11,117 (ธันวาคม
2543) :6 - 11 .
116. สมโรจน สวัสดิกุล ณ อยุธยา. “บารมีพระมากพน รําพัน” วารสารวิชาการ. 2, 11 (พฤศจิกายน 2542) : 7-11.
117. สมลักษณ จัดกระบวนพล. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับกระบวนการยุติธรรม” รัฐสภาสาร. 47,6 (มิถุนายน 2542)
:49-59.
118. สมศรี ตั้งตรงจิต. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กษัตริย นักประดิษฐ” หลักเมือง. 11,119 (กุมภาพันธ 2544) : 3-7.
119.สมศรี ตั้งตรงจิต. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับพระอัจฉริยภาพดานดนตรี” หลักเมือง. 9,107 (กุมภาพันธ.2543) :
6-11.
120. สมศรี ตั้งตรงจิตร. "พระมหาชนก" พระราชนิพนธอันเปนที่รัก” หลักเมือง. 8, 90 (กันยายน 2541) : 4-7.
121. สมศรี ตั้งตรงจิตร. “ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผลงานวิจัยน้ํามันปาลม" หลักเมือง. 12,123 (มิถุนายน 2544) : 58.
122. สมศรี ตั้งตรงจิตร. “ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับ ภาษาไทย" หลักเมือง. 13,136 (กรกฎาคม.2545) : 3-7.
123. สมศรี ตั้งตรงจิตร. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการศึกษาของเยาวชนไทย” หลักเมือง. 11,117 (ธันวาคม 2543) :
12-20.
124. สมหมาย จันทรเรือง. ”พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับกฎหมาย” ขาวเนติบัณฑิตยสภา. 12,125( ธันวาคม 2542) :
2-3.
125. สมัคร สุนทรเวช. “รําลึกถึงวันที่ชาวธรรมศาสตรไดรับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ” จุลสารไทยคดีศึกษา. 15,3
(กุมภาพันธ-เมษายน 2542) : 48-50.
126. สมาคมการประดิษฐไทย. “มหาราช "นักประดิษฐ" พระผูสถิตในหัวใจราษฎร” วารสารไทย. 18,68 (ตุลาคม-ธันวาคม
2541) : 4-1.
127. สรรพสิริ วิรยศิริ. “ในหลวงกับกลองที่คลองพระศอ” สารคดี. 15,178 (ธันวาคม 2542) : 164-172.
128. สรรเสริญ ไกรจิตติ. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กับ เนติบัณฑิตยสภา” บทบัณฑิตย. 44, 2 (มิถุนายน 2531) : 138.
129. สันทัด โรจนสุนทร. “งานอาสาบนดอยสูง...ตนกําเนิดของพระราชกรณียกิจที่เปนการพัฒนาแบบยั่งยืน” วารสารราช
บัณฑิตยสถาน. 27,ฉ.พิเศษ (ธันวาคม 2545) : 225-231.
130. สายไหม จบกลศึก. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย” วิมานเมฆ. 7,40 (ธันวาคม 2545มกราคม 2546) : 25-41.
131. สิทธา พินิจภูวดล. “พระราชนิพนธแปลนายอินทรผูปดทองหลังพระและติโตบทเรียนพระราชทานแกปวงชนชาวไทย :
คุณสมบัติของมหาบุรุษ “ วารสารราชบัณฑิตยสถาน. 27, ฉ.พิเศษ (ธันวาคม 2545) : 97-104.
132. สุชาติ เผือกสกนธ. “ครูชางของแผนดิน” ความรูคือประทีป. 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2542) : 20-27.
133. สุชาติ เผือกสกนธ. "พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับวิชาการโหราศาสตร (ตอนที่ 2 ฤกษพระราชทานรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540" หลักเมือง. 10,110 (พฤษภาคม 2543) : 5-9.
134. สุชาติ เผือกสกนธ. “ พระจักรวรรดิวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” ศิลปวัฒนธรรม. 21, 2 (ธันวาคม 2542) :
66-69.

135. สุชาติ เผือกสกนธ. ไพระราชกฤษฎาภินิหารของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” หลักเมือง. 7,83 (กุมภาพันธ 2541) :
4-8.
136. สุทธิพร จิตตมิตรภาพ. “พระผูทรงชี้นําแนวทางการพัฒนาศัลยศาสตรในประเทศไทย” จุฬาลงกรณเวชสาร. 43,12
(ธันวาคม 2542) : 857-861.
137. สุนทรี อาสะไวย. “เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหรัฐอเมริกา” จุลสารไทยคดีศึกษา.
19,2 (พฤศจิกายน 2545-มกราคม 2546) : 29-35.
138. สุมน อมรวิวัฒน. "คําพอสอน แนวทางจัดการเรียนตามรอยพระยุคลบาท” สานปฏิรูป. 3,25 (เมษายน 2543) : 35-37.
139. สุมนปติ์ สังขเงิน. “ธ ทรงเปนอัครภูมิปญญาของแผนดิน” วิมานเมฆ. 6,34 (ธันวาคม 45-มกราคม 2546) : 50-56.
140. สุเมธ ตันติเวชกุล. “พระผูเปนดั่งรมโพธิ์ของปวงไทย” รัฐสภาสาร. 47,6 (มิถุนายน 2542) : 17-33.
141. สุเมธ ตันติเวชกุล. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการบริหารจัดการ” ธุรกิจกาวหนา. 4,167 (25 กรกฎาคม-25
สิงหาคม 2545) : 20-23.
142. สุเมธ ตันติเวชกุล. “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สู...การพัฒนาที่ยั่งยืน” วารสารราช
บัณฑิตยสถาน. 27,ฉ.พิเศษ (ธันวาคม 2545) : 25-31.
143. สุเมธ ตันติเวชกุล. “ปรัชญาความเปนผูนําเพื่อการบริหารของสมเด็จพระเจาอยูหัว” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ. 45, 27
(29 พฤศจิกายน -5 ธันวาคม 2545) : 10-12.
144. สุเมธ ตันติเวชกุล. “พระบรมราโชวาท พระราชกรณียกิจและแนวทางการพัฒนาที่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน”
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ. 50, 28 (5-11 ธันวาคม 2546) : 16-19.
145. สุรพล วิรุฬหรักษ. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชกับนาฎยศิลป” วารสารราชบัณฑิตยสถาน. 27,
ฉ.พิเศษ (ธันวาคม 2545) : 105-118.
146. สุวิชัย โกศัยยะวัฒน. “ครูของแผนดิน องคภูมินทรของการศึกษาไทย” วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.
12,2 (พฤศจิกายน 2542-มีนาคม 2543) : 3-11.
147. เสกสรร สิทธาคม. “พระราชทานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมสู รร.ปอเนาะ” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ. 51,29 (1016 ธันวาคม 2547) : 46-47.
148. เสกสรร สิทธาคม. “พระราชนิพนธพระมหาชนกถึงทองแดง” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ. 51,27 (26 พฤศจิกายน-2
ธันวาคม 2547) : 46-47.
149. “หนังสือแหงป The Story of Tongdaeng” เนชั่นสุดสัปดาห. 11,548 (2 ธันวาคม 2545) : 18-19.
150. อมร รักษาสัตย. “ทฤษฎีใหมในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับทฤษฎีประชาธิปไตยใหมสําหรับโลกในสหัสวรรษที่ 3”
วารสารราชบัณฑิตยสถาน. 27, ฉ.พิเศษ (ธันวาคม 2545) : 32 - 51.
151. อรอนันต วุฒิเสน. “หองเรียนธรรมชาติที่ หมูบานเขาเตา" มูลนิธิชัยพัฒนา. (ธันวาคม 2544) : 4-8.
152. อรอนันต วุฒิเสน, ผูแปล. “ผืนดินชัยพัฒนา : จากประชาศรัทธาสูความผาสุกของแผนดิน” มูลนิธิชัยพัฒนา. (ธันวาคม
2544) : 40-47.
153. อัควิทย เรืองรอง. "ทองแดง : สื่อในการขัดเกลาและปลูกฝงความดีงามของมนุษย” วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน.
25, 2 (2546) 17-30.
154. อัควิทย เรืองรอง. "ทองแดง : สื่อในการขัดเกลาและปลูกฝงความดีงามของมนุษย” วารสารสารสนเทศ. 4, 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม2546) : 1-9.
155. อัควิทย เรืองรอง. “ทองแดง สื่อในการขัดเกลาและปลูกฝงความดีงามของมนุษย” สารภาษาไทย. 3,1 (กรกฎาคมกันยายน 2546) : 55-64.
156. อัญชิษฐา ผองใส. “ศาสตราจารยนายแพทยรุงธรรม ลัดพลี นายแพทยพิเศษประจําพระองค สํานักพระราชวังกับงาน
หนวยแพทยอาสา” ผาสุก. 25,139 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2545) : 6-12.

157. อัมพร สโมสร. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ผูทรงเปนแบบอยางแหงทูตสันถวไมตรีของประเทศที่แท
จริง” กินรี. 17,12 (ธันวาคม 2543) : 44-50.
158. อาดิศร รักษมณี และคนอื่นๆ. ”ในหลวงกับงานออกแบบสถาปตยกรรม” อาษา. 10 (2542) : 76-84.
159. อุกฤษ มงคลนาวิน. “พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” บท
บัณฑิตย. 52,2
(มิถุนายน 2539) : 87-101.
160. อุมบุญ สิงหอัศวิน. “พระมหากรุณาธิคุณในการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห” วารสารวิชาการ. 2,1(พฤศจิกายน
2542) : 65- 73.
161. “72 พรรษา บรมราชาธิราชเจานักรัฐศาสตร” วารสารวิชาการ. 2,11(พฤศจิกายน 2542) : 111-129.

บรรณานุกรมกฤตภาคหนังสือพิมพที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ที่มีในสํานักหอสมุด (2545 - พ.ค.2548)
1. "ในหลวง รับสั่งชวยเด็กกําพราไดเรียนทั้งหมด”ผูจัดการรายวัน. (4 มกราคม 2548) : 1-3. เลขทะเบียน :0008741
2. "พระบรมราโชวาท"วันเฉลิมพระชนมพรรษา” ไทยโพสต. (5 ธันวาคม.2547) : 3. เลขทะเบียน :0008313
3. กฤษณา พันธุวานิช. “ แนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเนนคุณธรรมชวยลดความขัดแยง” ไทย
โพสต. (13 พฤศจิกายน 2547) : 2. เลขทะเบียน :0008107
4. “จาก ส.ค.ส แหงป สูพระราชนิพนธ” ขาวสด. (27 พฤศจิกายน 2545) : 1,16. เลขทะเบียน :0002065
5. “จุฬาฯ จัดงานรําลึก วัน "ในหลวง" ทรงดนตรี” ขาวสด. (14 กันยายน 2545) : 5. เลขทะเบียน :0000510
6. “ทรงแนะเทคนิค 12 ขอ "ฝนหลวง" อีสานวิกฤติหนัก” ไทยโพสต. (19 มีนาคม 2548) : 1-3. เลขทะเบียน :0009439
7. “ธันวาคมฯ "วันกีฬาแหงชาติ" เทิดพระเกียรติองคประมุขกีฬาไทย” มติชน. (16 ธันวาคม 2547) : 21,16. เลขทะเบียน
:0008414
8. “เนื้อหาพระราชนิพนธทรงเผยประวัติชีวิตความลับสุนัขตัวโปรดตั้งแตเกิดจนเขาวังพรอมภาพชุดหายาก” ขาวสด. (26
พฤศจิกายน 2545) : 1,16. เลขทะเบียน :0002143
9. “ในหลวง ครู...ผูมีพระอารมณขัน บันทึกลงในหัวใจนักเรียน โรงเรียนวังไกลกังวล” มติชน. (5 ธันวาคม 2546) : 26.
เลขทะเบียน :0004578
10. “ในหลวง พระราชทาน "ทองแดง สุวรรณชาด" สูคุณคาทางใจ แดคนไทยทั้งชาติ” มติชน. 31(ธันวาคม 2545) : 19.
เลขทะเบียน :0002569
11. “ในหลวงทรงแนะดับไฟใต "เขาถึง-เขาใจ" ผูจัดการรายวัน. (25 กุมภาพันธ 2547) :1,2. เลขทะเบียน :0005094
12. “ในหลวงทรงแนะสมาชิกรัฐสภาสามัคดีปรองดองเพื่อประเทศชาติ ประชาชน” ผูจัดการรายวัน. (5 - 6 มีนาคม 2548) :
12,11. เลขทะเบียน :0009469
13. “ในหลวงทรงแนะใหฟงผูรูแลวพิจารณา - อยาเชื่อทั้งหมด ทรงเตือนหลงคําชม - ลืมหนาที่อันตราย” กรุงเทพธุรกิจ.
(5 ธันวาคม 2547) : 1 - 2. เลขทะเบียน :0008314
14. “ในหลวงทรงบัญชาการกูภัยแลงรับสั่งกํากับดูแลดวยพระองคเองตั้งศูนยปฏิบัติการพิเศษฝนหลวงหัวหินแกปญหาทั่ว
ประเทศ” โพสตทูเดย. (17 มีนาคม 2548) : A1. เลขทะเบียน :0009438
15. “ในหลวงทรงบัญชาการกูวิกฤติภัยแลง” ไทยโพสต. (17 มีนาคม 2548) : 1 - 16. เลขทะเบียน :0009437
16. “ในหลวงทรงพระราชทานขอแนะนําเทคนิคทําฝนหลวงตลอด 12 เดือน” กรุงเทพธุรกิจ. (19 มีนาคม 2548) : 1-4.
เลขทะเบียน :0009440
17. “ในหลวงทรงย้ําปญหายาเสพติดสรางความเดือดรอนชาติทุกอณู” ผูจัดการรายวัน. (5 ธันวาคม 2545) 16. เลขทะเบียน
:0002210
18. “ในหลวงทรงหวงเยาวชน มลพิษทางเสียง - ภัยบุหรี่” ผูจัดการรายวัน. (6 ธันวาคม 2547) : 16 . เลขทะเบียน :0008312
19. “ในหลวงพระราชทานเทคนิคทําฝนหลวง” ไทยโพสต. (19 มีนาคม 2548) : 2. เลขทะเบียน :0009436
20. “ในหลวงมอบพร"สุขดวยการให" กรุงเทพธุรกิจ. (1 มกราคม 2546) : 12, 11. เลขทะเบียน :0002267
21. “ในหลวงมีรับสั่งที่เห็นไมควรเกิด "ถาทหารและตํารวจไมรวมมือกันประเทศจะลมจมได" โพสตทูเดย. (18 พฤศจิกายน
2547) : 1. เลขทะเบียน :0008194
22. “เปดตัวพระราชนิพนธในหลวง "ทองแดง" ยอดสุนัขแสนรู” มติชน. (25 พฤศจิกายน 2545) : 1,14. เลขทะเบียน
:0001641
23. “เปดพระราชนิพนธในหลวง "เรื่อง ทองแดง" มติชน. (26 พฤศจิกายน 2545) : 17. เลขทะเบียน :0001646
24. “พรจากพอของแผนดิน” โพสตทูเดย. (1 มกราคม 2548 ) :A1. เลขทะเบียน :0008488
25. “พระเจาอยูหัวของเรา” มติชน. (4 ธันวาคม 2545) : 26. เลขทะเบียน :0001690

26. “พระบรมราโชวาท "ในหลวง" พระราชทานแกผูวาฯ ซีอีโอ” มติชน. (2 พฤศจิกายน 2546) : 1. เลขทะเบียน :0004450
27. “พระบรมราโชวาท "ในหลวง" สอนลูกทั้งแผนดิน "คิดดี ทําดี" มติชน. (5 ธันวาคม 2546) : 2, 20. เลขทะเบียน :0004576
28. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั กับพระราชนิพนธเพลงและดนตรีแจซ” มติชน. (5 ธันวาคม 2546) : 26. เลขทะเบียน
:0004577
29. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสอนอะไรเราบาง” มติชน. (5 ธันวาคม 2545) : 26. เลขทะเบียน :0001921
30. “พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย” ผูจัดการรายวัน. (17 ตุลาคม. 2545) : 7. เลขทะเบียน :0001071
31. “พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย” ผูจัดการรายวัน. (18 ตุลาคม 2545) : 7. เลขทะเบียน :0001741
32. “พระราชดํารัช"ในหลวง" ประชาชาติธุรกิจ. (8-10 ธันวาคม 2546) : 4. เลขทะเบียน :0004179
33. “พระราชดํารัสเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม” โพสตทูเดย. (5 ธันวาคม 2547) : A2. เลขทะเบียน
:0008335
34. “พระราชนิพนธเรื่องทองแดง สอนกตัญูไมลืมตัวแนะพัฒนาสุนัขไทย” คมชัดลึก. (26 พฤศจิกายน 2545) 1, 20.
เลขทะเบียน :0001650
35. “พระราชนิพนธใหมในหลวง "เรื่องทองแดง" สุนัขแสนรู” คมชัดลึก. (25พฤศจิกายน 2545) : 1, 17. เลขทะเบียน
:0001514
36. “เรื่องเลา สมเด็จพระเทพรัตนฯ พระเจาอยูหัวกับงานแผนที่” มติชน. 3 (ธันวาคม 2547) : 33. เลขทะเบียน :0008365
37. สิทธิณี หวงนาค. "ฝนหลวง น้ําทิพยจากฟากฟา พระปรีชาของในหลวง” โพสตทูเดย. 18 (มีนาคม 2548) : A7. เลข
ทะเบียน :0009435

บรรณานุกรมกฤตภาคหนังสือพิมพที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ที่มีในสํานักหอสมุด
1. กองเผยแพรและควบคุมการโฆษณา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 1556 สายดวนผูบริโภค กับ อย.
นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข, 2543. (CFT 0131, CFT 0132, CFT 0133)
2. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธการจัดงานวันสื่อสารแหงชาติ. พระอัจฉริยภาพดานการสื่อสาร. กรุงเทพฯ :
การสื่อสารแหงประเทศไทย, 2542. (CFT 0088)
3. คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. คีตราชัน. กรุงเทพฯ : กันตนาโมชั่นฟคเจอรส, 2542.
(VCT 1549, CFT 0094)
4. ชํานาญ รอดเหตุภัย. บทคัดยองานวิจัยพระราชอัจฉิยะปรีชาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรค
ภาษาและวรรณกรรม. นครปฐม : สถาบันราชภัฎนครปฐม, 2545. (CFT 1089)
5. ธ สถิตในดวงใจนิรันดร. กรุงเทพฯ : โรงเรียนจิตรลดา, 2539. (CFT 0011 – CFT 0014)
6. ธงทอง จันทรางศุ. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9. กรุงเทพฯ : เอ. อาร.
อินฟอรเมชั่น แอนด พับลิเคชั่น, 2539. (CFT 0066)
7. ในหลวงของเรา. กรุงเทพฯ : สํานักพระราชวัง, 2540. (VCT 1252)
8. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : แปซิฟค อินเตอรคอมมิวนิเคชั่น, 2539.
(VCT 1235).
9. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช. นนทบุรี : เกรท เอ็ดดูเคชั่น, 254-. (VFT 2075).
10. พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว : พระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พ.ศ.2536-. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2542. (CFT 0104)
11. พระราชพิธีปกาญจนาภิเษกทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป. กรุงเทพฯ : สถานีโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
แหงประเทศไทย, 2539. (VCT 1195 – VCT 1198)
12. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. มหาสารคาม : [มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม], 2542. (CFT 0093)
13. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. พระอัจฉริยะกษัตริยไทย.
กรุงเทพฯ : สํานักงาน กปร., 2542. (CFT 0116)
14. สํานักงานสารนิเทศกองบัญชาการทหารสูงสุด. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการแกปญหายาเสพติด.
กรุงเทพฯ : วิวไฟเดอร โปรดักชั้น, 2538. (VCT 1177)

