
 สํานักหอสมุด จัดทํารายการทางบรรณานุกรมหนังสือ บทความวารสาร และกฤตภาคหนังสือพิมพ   
เก่ียวกับสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ท่ีมีบริการภายในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต  ดังนี้ 
 
 
         
บรรณานุกรมหนังสือท่ีเก่ียวกับสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 
การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศอังกฤษ พุทธศักราช 2503 และพุทธศักราช 2509. (2534).  กรุงเทพฯ :   
 สํานักราชเลขาธิการ สํานักพระราชวัง.   (DS 570.6 ภ7ก646) 
การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาเปนทางการระหวางวันที่ 6-29 มิถุนายน  
 พุทธศักราช 2510. (2541).  กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ  สํานักพระราชวัง.  (DS 570.6 ภ7ก647) 
กินตามแม. (2526).  พิมพคร้ังที่ 3.  กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูร่ี.  (DS 570.6 ส64ก63 2546) 
โครงการหุบกะพงและหนองพลับ. (2538).  กรุงเทพฯ :  สํานักราชเลขาธิการ.   (DS 570.6 ภ7ค95) 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จ 
 พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในสายการแพทยกองทัพบก. (2541).  กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ. 
 (DS 570.6 ภ7ค953) 
ชุมพล โลหะชาละ. (2540).  การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซียและ 
 สหภาพพมา.  กรุงเทพฯ :  อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลัชช่ิง.   (DS 570.6 ภ7ช74) 
ทบวงมหาวิทยาลัย. (254-).  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 ศึกษาเฉพาะงานศิลปหัตถกรรม.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  (DS 570.6 ส64ท45) 
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.  (2535).  สมเด็จแมกับการศึกษา.  กรุงเทพฯ : โรงเรียน 
 จิตรลดา.   (ส DS 570.6 ส64ท73) 
ธุรกิจบัณฑิตย, มหาวิทยาลัย. ศูนยวัฒนธรรม.  (2535).  รายงานผลการประชันกลอนสดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ 
 พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ.  กรุงเทพฯ :  ศูนยวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.   
 (PL 4209.3 ธ74ร64) 
นวมินทราชาธิราช.  (2540).  กรุงเทพฯ:  คอมฟอรม(ประเทศไทย.   (อ DS 570.6 ภ7น546) 
น้ําพระทัย ดุจน้ําฟา สูปาฝน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิม 
 พระชนมพรรษา  5 รอบ พ.ศ.2535.  (2535).  กรุงเทพฯ : คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร   
 มหาวิทยาลัยมหิดล.   (DS 570.6 ส64น63)  
บรรณานุกรมและสาระสังเขป เอกสารที่เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
 พระบรมราชินีนาถ.  (2535).  กรุงเทพฯ :  สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
 (อ Z 5305 ท9ส6บ4) 



ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ.  (2539).  กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ. 
 (DS 570.6 ส64ป46) 
ปารักน้ํา : ทางเลือกสูการพัฒนาแบบยั่งยืน.  (2535).  กรุงเทพฯ :  สมาคมไทยอเมริกัน.   (ส DS 570.6 ส64ป646) 
พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส.  (2515).  กรุงเทพฯ : สโมสรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย.   
 (PL 4209.5 ภ73พ39) 
พระมหากรุณาแหงสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.  (2535).  กรุงเทพฯ : บริษัทอัมรินทร พร้ินติ้ง. 
 (DS 570.6 ส64พ455)   
พระแมอยูคูฟา คูพื้นไผทสยาม.  (2535).  กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย. (DS 570.6 ส64พ46) 
พระราชกรณียกิจระหวางเดือนตุลาคม 2534-กันยายน 2535.  (2537).  กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช. 
 (DS 570.6 ภ7พ484 2534-2535) 
พระราชกรณียกิจระหวางเดือนตุลาคม 2538-กันยายน 2539.  (2541).  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช. 
 (DS 570.6 ภ7พ484 2538-2539) 
พระราชกรณียกิจระหวางเดือนตุลาคม 2539-กันยายน 2540.  (2542).  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช  
 (DS 570.6 ภ7พ484 2539-2540) 
พระราชกรณียกิจระหวางเดือนตุลาคม 2540-กันยายน 2541.  (2543).  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช.   
 (DS 570.6 ภ7พ484 2540-2541) 
พระราชกระแส สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานสัมภาษณแกกลุมนักขาวหญิง  
 วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2523.  (2524).  กรุงเทพฯ : กลุมนักขาวหญิง.  (DS 570.6 ส64พ464) 
พระราชดํารัสและพระราชนิพนธ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.  (2535).  กรุงเทพฯ : สมาคม 
 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย.   (PL 4209.5 ส64พ46) 
พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและ 
 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.  (2535).  กรุงเทพฯ :  คณะกรรมการโครงการหนังสือ 
 ที่ระลึกพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก.   (DS 570.6 ภ7พ495) 
พึงจิตต ศุภมิตร, คุณหญิง.  (2535).  ตามเสด็จฯ ตางประเทศ.  กรุงเทพฯ :  บริษัท อมรินทรพร้ินติ้งกรุฟ.   
 (ส DS 570.6 ส64พ62) 
พึงจิตต ศุภมิตร, ทานผูหญิง.  (2547).  ตามเสด็จฯ ตางประเทศ.  พิมพคร้ังที่ 3.  กรุงเทพฯ : ไพลินบุคเน็ต.  
 (DS570.6 ส64พ62 2547) 
มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ.  (2535).  กรุงเทพฯ :  มูลนิธิสงเสริม 
 ศิลปาชีพ.   (ส NK 1055 ม74) 
รอยเสด็จ : เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฏรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พุทธศักราช 2498.  (2540).  กรุงเทพฯ :   
 หอรัตนชัยการพิมพ.   (DS 570.6 ภ7ร5) 
 



ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.  (25--).  (ม.ป.ท.:ม.ป.พ.).   
 (DS 570.6 ส64ร62) 
ลวดลายบนพื้นผาสืบสานภูมิปญญาไทย.  (2541).  กรุงเทพฯ :  ทบวงมหาวิทยาลัย.   (DS 570.6 ส64ล63) 
วิภาวดี รังสิต, ม.จ.  (2537).  ตามเสด็จปากีสถาน.  กรุงเทพฯ :  ตนออ.  (DS 570.6 ภ7ว66)  
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ.  (2537).  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.  กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.   (DS 570.6 ส64ศ62) 
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ.  (2538).  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ : พระราชกรณียกิจดานการศึกษาศาสนา 
 และสาธารณสุข.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.   (DS 570.6 ส64ศ622) 
สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ.  (2545).  วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2545.   
 กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย.  (HQ 759.2 ส6ส4 2545) 
                    .  (2544).  วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2544.  กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย.    
 (HQ 759.2 ส6ส4 2544) 
   .  (2541).  วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2541.  กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย.    
 (HQ 759.2 ส6ส4 2541) 
  .  (2540).  วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2540.  กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย.    
 (HQ 759.2 ส6ส4 2540) 
  .  (2539).  วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2539.  กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย.    
 (HQ 759.2 ส6ส4 2539) 
  .  (2538).  วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2538.  กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย.   
 (HQ 759.2 ส6ส4 2538) 
  .  (2536).  วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2536.  กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย.    
 (HQ 759.2 ส6ส4 2536) 
  .  (2535).  วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2535.  กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย.     
 (HQ 759.2 ส6ส4 2535) 
  .  (2528).  วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2528. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.).   (HQ 759.2 ส6ส4 2528) 
  .  (2527).  วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2527.  (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.).   (HQ 759.2 ส6ส4 2527) 
  .  (2525).  วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2525.  (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.).   (HQ 759.2 ส6ส4 2525) 
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พระแมเจาของชาวไทยกับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดลอม และ 
 ศิลปาชีพพิเศษเพื่อพสกนิกร.  (2535).  กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน 
 โครงการอันเนื่องมาจากฯ.   (DS 570.6 ส64ส4) 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.  (2535).  กรุงเทพฯ :  กระทรวงยุติธรรม.   (DS 570.6 ส64ส42) 
 



สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกับสิ่งแวดลอม.  (2535).  กรุงเทพฯ : สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณ 
 ของชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.   (ส DS.570.6 ส64ส43) 
สมเด็จแมของเรา.  (2535).  กรุงเทพฯ :  ศูนยวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.   (DS 570.6 ส64ส45) 
สมุดภาพการเสด็จพระราชดําเนิน สหรัฐอเมริกาและแคนาดา 6 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2510.  (2511).  กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.   (DS 570.6 ภ7ส473) 
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจา.  ความทรงจําในการตามเสด็จตางประเทศทางราชการ = in  
 memory of the state visits of His Majesty the King.  (2547).  พิมพคร้ังที่ 2.  กรุงเทพฯ :  
 กิเลนการพิมพ.   (DS 570.6 ส64ส64ค5 2547)  
เสด็จพระราชดําเนิน ปากีสถาน สหพันธรัฐมลายา พ.ศ.2505.  (2539).  กรุงเทพฯ :  สํานักราชเลขาธิการ.  
 (DS 570.6 ภ7ส65) 
เสด็จฯ เยี่ยมราษฏรภาคใต พ.ศ.2502.  (2538).  กรุงเทพฯ :  อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง.   
 (ส DS 570.6 ภ7ส654) 
เสด็จฯ เยือนประเทศปากีสถาน พ.ศ.2505. (2544).  กรุงเทพฯ :  สํานักพระราชวัง.  (DS 586 ส83) 
เสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2503. (2535).  กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้ง กรุพ.    (ส DS 570.6 ภ7ส68) 
เสด็จฯเยือนสหรัฐอเมริกา. (2503).  กรุงเทพฯ :  แพรพิทยา.  (DS 570.6 ภ7ส67) 
เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหภาพพมา สหพันธรัฐมลายา สาธารณรัฐพิลิปปนส.  
 (2534).   กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้ง กรุพ.   (DS 570.6 ภ7ส7) 
 
 
 
 บรรณานุกรมวารสารที่เก่ียวกับสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 
กองบรรณาธิการ.  "สิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ ในสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร  
 พ.ศ.2535-2546,” โดมทัศน.  25,2 (ก.ค. - ธ.ค. 47) : 25 – 28. 
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์.  "สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ "เอกอัจฉริยมหาราชินี"...ผูพัฒนาชาติอยางยั่งยืน,”  
 รัฐสภาสาร.  52,8 (ส.ค. 47) : 7 – 25. 
คณิตา  เลขะกุล.  “สมเด็จพระเทพพระบรมราชินีนาถกับการอนุรักษธรรมชาติ,” วารสารไทย..  21,75 (ก.ค. - 
ก.ย.  
 43) : 8 – 17. 
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