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บัญชีส ำรวจเอกสำรอ้ำงอิง 
(1) M ออ 1  

.1 ประวัติศาสตร์สาธารณสุขไทยสมัย ร. 5 – ร. 7  
(1) 

ร.ศ. 116 – 126  
กล่อง 1  

 
เลขที ่ เรื่อง พ.ศ. ม้วน หมำยเหตุ 

1 ม้วน 84 รหัสไมโครฟิล์ม  ม.ร.5 น/84 
เอกสารรัชกาลที่ 5 กรมสุขาภิบาล 
เรื่อง ประกาศและพระราชบัญญัต ิ
1. พระราชบัญญัติกรมสุขาภิบาล (26 ม.ค. 116 – 31 ส.ค.

118 ) 
2. ร่างพระราชบัญญัติคณิกาภิบาล ร.ศ. 117 (6 ก.ย. 117) 
3. พระราชบัญญัติส าหรับตรวจป้องกันโรคสัตว์พาหนะ

ประกาศลงวันที่ 1 ก.ค. ศก. 119 (24 ต.ค. 118 – 4 ก.ค. 
126) 

4. ประกาศยกเลิกด่านตรวจกาฬโรคเมืองสิงคโปร์ (27 เม.ย. 
– 2 ม.ค. 124) 

5. ถวายร่างพระราชบัญญัติการตรวจสุกรขึ้นอีกส่วนหนึ่ง 
เพื่อได้วินิจฉัยในที่ประชุมเสนาบดีต่อไป (16 ก.ค. 126 – 
20 ก.ค. 126) 

6. ประกาศบอกอาการโรคโค กระบือ ที่ติดต่อเนื่องกัน ได้มี
ตราส่งหัวเมืองมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อให้เจ้าของโค กระบือ 
ทราบ (23 ส.ค. 126 – 28 ก.ย. 126) 

7. พระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรค ศก. 127 (24 ก.พ. 126 
– 27 เม.ย. 127) 

หมายเหตุ มีหนังสือ พ.ร.บ. ป้องกันสัญจรโรค ร.ศ. 127 1 เล่ม 
มี 7 แผ่น 

8. พระยาเทเวศร์ฯ ว่าหลวงวิไสยสุขการถึงแก่กรรม ได้ให้
หลวงประวัติสุทธิกรณ์จัดการแทน (24 – 27 ม.ค. 118) 

9. จ้างมิสเตอร์วิตเลย์ (Mr.Whitly) เป็นผู้ช่วยแพทย์ (3-5 พ.ย. 
119) 

10. ขอยืมชาวยุโรปเป็นผู้ช่วยแพทย์กรมกองตระเวน (15 พ.ค. 
119) 

ร.ศ. 116 – 
126  

1 (1) M ออ 1/1 
กล่อง 1 

(ไมโครฟิล์ม/
ฟิล์มสไลด์) 
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บัญชีส ำรวจเอกสำรอ้ำงอิง 
(1) M ออ 1  

.1 ประวัติศาสตร์สาธารณสุขไทยสมัย ร. 5 – ร. 7  
(1) 

ร.ศ. 116 – 126  
กล่อง 1 

 
เลขที ่ เรื่อง พ.ศ. ม้วน หมำยเหตุ 

1 ม้วน 84 รหัสไมโครฟิล์ม  ม.ร.5 น/84 
เอกสารรัชกาลที่ 5 กรมสุขาภิบาล 
เรื่อง ประกาศและพระราชบัญญัต ิ
11. ขออนุญาตให้พระสุริยภักดี เจ้ากรมสุขาภิบาลฝ่ายเหนือ 

มีข้อราชการเกี่ยวข้องเป็นการด่วน ก็ให้มีมายังกรมกอง
ตระเวนทีเดียว จะเป็นการสะดวกมาก (2 – 7 พ.ค. 121) 

12. ขอส่งหนังสือลาพักรักษาตัวของหมอคาทิว มาพร้อม
ด้วยใบรับรองของหมอเฮส์ แลหมอใบเออร์ รวม 3 ฉบับ 
เพื่อทรงทราบฝ่าพระบาท (25 – 31 ก.ค. 125) 

13. หมอเอชแกมเบลไฮเอต ขออนุญาตลาหยุดออกไปรักษา
ตัวที่เมืองฮ่องกง 1 เดือน (19 ก.พ. 121) 

14. หมอเอชแกมเบลไฮเอต แพทย์สุขาภิบาลขอยืมเงินเดือน 
กระทรวงการคลังเห็นสมควรยอมให้รับอย่างสูงสุดเสีย
ในช้ันแรกทีเดียว ไม่ต้องขึ้นเงินเดือนอีกต่อไป แล
ก าหนดข้อใจความที่หมอยอมตกลงจะท าสัญญาด้วย (9 
พ.ค. – 27 ม.ค. 122) 

15. หมอไฮเอตขออนุญาตลาพัก 15 วัน โดยจะไปส่งภรรยา
ถึงเมืองสิงคโปร์ (6 ก.พ. 122) 

16. ฮูซิมกล่าวโทษหมอไฮเอตว่า ไล่ฮูซิมออกจากพนักงาน
โรงฆ่าสัตว์โดยไม่มีความผิด (8 – 12 เม.ย. 124) 

17. ขอขึ้นเงินเดือนมิสเตอร์โปรแอม แพทย์ผู้ช่วย
โรงพยาบาล เดือนละ 300 บาท จนถึง 400 บาท (13 
พ.ค. – มิ.ย. 124) 

18. หมอเบรมริคช์ ขอสมัครท าการในกระทรวงนครบาล 
ต าแหน่งแพทย์ (11 – 21 ก.พ. 124) 

ร.ศ. 116 
– 126  

1 (1) M ออ 1/1 
กล่อง 1 

(ไมโครฟิล์ม) 
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บัญชีส ำรวจเอกสำรอ้ำงอิง 
(1) M ออ 1  

.1 ประวัติศาสตร์สาธารณสุขไทยสมัย ร. 5 – ร. 7  
(1 – 2) 

ร.ศ. 116 – 129 
กล่อง 1 

 
เลขที ่ เรื่อง พ.ศ. ม้วน หมำยเหตุ 

1 ม้วน 84 รหัสไมโครฟิล์ม  ม.ร.5 น/84 
เอกสารรัชกาลที่ 5 กรมสุขาภิบาล เรื่อง ประกาศและ
พระราชบัญญัต ิ
19. หมอเลียวนาดจะออกไปซ้ือพันธ์ซิร าที่เมืองไซ่ง่อน มา

ปลูกเพื่อป้องกันรักษากระบือที่เป็นโรคนั้น ให้หมอสมิธ
รับท าการแทนหมอเลียวนาดชั่วคราว โดยรับเงินเดือนทาง
กระทรวงธรรมการแล้ว (7 พ.ค. 125 – 7 ก.ค. 125) 

20. มีหนังสือไปยังกรมทหารเรือว่า หมอกาทิวผู้แทนแพทย์
สุขาภิบาลหายป่วยแล้ว อีก 2-3 เวลา หมอเฮศจะเข้ารับ
งานกรมทหารเรือในวันจันทร์หน้า (15 มิ.ย. 125 – 15 ก.ค. 
125) 

21. หมอไฮเอตแพทย์สุขา ช้ีแจงเรื่องขอเงินเดือนขึ้นให้แก่
นายสุดใจแล้ว (18 ก.พ. 125) 

22. พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นก าแพงเพชร โปรดให้พระรัฐ
ยาคุมตัวสารวัตรแพทย์ผู้ตรวจคนป่วยที่รับสุราในเวลารับ
การ ส่งเจ้าพระยาเทเวศร์กับคนตระเวน 2 คน ผู้ไปรับ
ราชการด้วยก็รับสุรานั้น มาให้ไต่สวนท าโทษแล้ว (2 มี.ค. 
125) 

23. ส่งต้นฉบับหนังสือสัญญาจ้างหมอเยมซซีฟิช ซ่ึงได้เลือก
คัดจ้างมาเข้ารับราชการหน้าที่ผู้ช่วยที่สอง เจ้ากรมกอง
แพทย์สุขาภิบาล ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน ร.ศ. 126 แล้ว 
(14 พ.ย. 126) 

ร.ศ. 116 – 
126  

1 (1) M ออ 1/1 
กล่อง 1 

(ไมโครฟิล์ม) 

2 ม้วนที่ 83 รหัสไมโครฟิล์ม  ม.ร.5 น/83 
เอกสารรัชกาลที่ 5 กรมสุขาภิบาล เรื่อง ราชการทั่วไป 
1. ปลัดกรมสุขาภิบาลรายงานว่า มีผู้ถ่ายอุจจาระลงท่อน้ ารอบ

สนามหลวง (3-13 ม.ค. 123) 

ร.ศ. 123 – 
129 

1  (1) M ออ 1/2 
 

 



4 
 

บัญชีส ำรวจเอกสำรอ้ำงอิง 
(1) M ออ 1  

.1 ประวัติศาสตร์สาธารณสุขไทยสมัย ร. 5 – ร. 7  
(2) 

ร.ศ. 123 – 129  
กล่อง 1  

 
เลขที ่ เรื่อง พ.ศ. ม้วน หมำยเหตุ 

2 ม้วนที่ 83 รหัสไมโครฟิล์ม  ม.ร.5 น/83 
เอกสารรัชกาลที่ 5 กรมสุขาภิบาล เรื่อง ราชการทั่วไป 
2. ส่งข่าวหนังสือพิมพ์ ค าอธิบายในการท าน้ าบริโภคให้

ปราศจากความโสโครกได้ (25 ก.พ. 123) 
3. ราชการในกรมสุขาเส่ือมลง และเรื่องจัดการกรมสุขาภิบาล 

(4 พ.ค. 124) 
4. ฝาท่อน้ าท้องสนามหลวงแลริมถนนสนามไชย ถนนหน้าพระ

ลาน มีผู้เปิดดักน้ าซักฟอกเสื้อผ้า และอาบน้ าในท่อไม่ปิดฝา 
เปิดทิ้งไว้น่ากลัวจะเป็นอันตราย ขอให้กองตระเวนห้ามด้วย 

5. เจ้าพระยาเทเวศร์ส่งข้อประกาศแนะน าแก่ราษฎรใน
กรุงเทพฯ ให้ทราบวิธีป้องกันอหิวาตกโรค รวม 8 ข้อ ตามที่
แพทย์สุขาภิบาลช้ีแจง (12 ก.พ. 124) 

6. ได้ตรวจผ่าศพนายเปลี่ยนซ่ึงสงสัยว่าจะตายโดยยาพิษนั้น 
หมอแสดงความเห็นว่า นายเปลี่ยนตายโดยพิษสุรามาก
เกินไป (13 – 22 มี.ค. 124) 

7. รายงานความเห็นเรื่องการจัดการสุขาภิบาล(10 ก.ค. 125)  
8. น าความเห็นแพทย์ต่าง ๆ คิดจัดการจะให้ยุงน้อยลง ขึ้น

ทูลเกล้าถวาย (5 ก.ย. – 10 ต.ค. 125) 
9. จ านวนยาที่จ่ายเข้าเมืองตามมณฑลต่าง ๆ  (ร.ศ. 125 - 127) 
10. ได้ไปตรวจดูศพหลวงพิสาร แล้วเห็นว่าไม่มีส่ิงส าคัญอันใดที่

จะเป็นไข้กาฬโรค (20 เม.ย. 126) 
11. จัดระเบียบกรมสุขาภิบาล (26 ต.ค. 126) 
12. เจ้าพระยาเทเวศร์ออกจากผู้บัญชาการกรมสุขา ให้พระยาสุขุม

เป็นแทน (26 พ.ย. 126)  
13. หลวงบ าเหน็จฯ น าแพทย์มาและหารือว่าจะให้อยู่ในบังคับ

แพทย์ กระทรวงนครบาล หรือจะโปรดอย่างไร (4 พ.ค. 129) 

ร.ศ. 123 – 
129 

1  (1) M ออ 1/2 
 

 



5 
 

 

บัญชีส ำรวจเอกสำรอ้ำงอิง 
(1) M ออ 1  

.1 ประวัติศาสตร์สาธารณสุขไทยสมัย ร. 5 – ร. 7  
(3) 

พ.ศ. 2453 – 2466   
กล่อง 1  

 
เลขที ่ เรื่อง พ.ศ. ม้วน หมำยเหตุ 

3 ม้วน 59 รหัสไมโครฟิล์ม  ม.ร.6 น/59 
เอกสารรัชกาลที่ 6 กองแพทย์ กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล 
1. ลายพระหัตถ์เจ้าฟ้ากรมหลวงพิศณุโลกประชานาถเรื่อง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (20 พ.ค. 2457) 
2. รายงานแพทย์สุขาภิบาลกล่าวจ านวนเทียบคนเกิดคนตายใน

กรุงเทพฯ กับเมืองใกล้เคียง (พ.ศ. 2457-10 ต.ค.2459) 
3. เรื่องแพทย์ประจ าจังหวัด (30 มิ.ย. 2458) 
4. แพทย์ตรวจโรคติดต่อ (11 ส.ค.2459) 
5. รายงานระเบียบและการปกครองของกองแพทย์ กรมสุขาภิบาล

ในกระทรวงนครบาล (2 ธ.ค.2459-31 ต.ค. 2460) 
6. วิธีรักษาโรคเรื้อน (16 เม.ย. – 28 พ.ค.2460) 
7. เสนอบาญชีจ านวนคนที่มารับแจกยาไทยยาฝรั่ง รวมทั้งส้ิน 

17,372 คน (2-28 พ.ย. 2461) 
8. ตั้งด่านตรวจป้องกันโรคร้าย (8 ก.ย.2462-19 ส.ค.2464) 
9. ให้จังหวัดต่าง ๆ รายงานบอกเหตุโรคติดต่อเป็นรายสับ

ประดาห์ (สัปดาห์) ต่อกระทรวง (31 ต.ค.2462-27 ก.ย.2466) 
10. รายงานกองแพทย์สุขาภิบาล (1 เม.ย.- 31 มี.ค. 2464) 
(หมายเหต ุ มีแผนผังแสดงสถิติ 3 แผ่น) 
11. รายงานหมอไฮเอ็ต (ม.ท.) 
12. รายงานหมอภาษาฝรั่ง (การปกครองสาธารณสุข) (ม.ท.) 
13. จัดหายาและหมอไปประจ าตามโรงพักพลตระเวนกับออก

ประกาศให้ราษฎรทราบวิธีป้องกันอหิวาตกโรค (14 – 15 ก.พ. 
2453) 

14. เงินพระราชอุทิศส าหรับสร้างโรงพยาบาลกองตระเวน (16 ก.พ. 
2453 – 26 ธ.ค. 2454) 

(หมายเหต ุมีบัตรเชิญชมกิจการของโรงพยาบาลกองสุขาภิบาล) 

พ.ศ. 2453-
2466 

 

1 (1) M ออ 1/3 
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บัญชีส ำรวจเอกสำรอ้ำงอิง 
(1) M ออ 1  

.1 ประวัติศาสตร์สาธารณสุขไทยสมัย ร. 5 – ร. 7  
(3) 

พ.ศ. 2453 – 2466  
กล่อง 1  

 
เลขที ่ เรื่อง พ.ศ. ม้วน หมำยเหตุ 

3 ม้วน 59 รหัสไมโครฟิล์ม  ม.ร.6 น/59 
เอกสารรัชกาลที่ 6 กองแพทย์ กรมสุขาภิบาล กระทรวงนคร
บาล 
15. แจกต ารายาไปตามหัวเมือง (6 – 9 เม.ย. 2454) 
16. สร้างโรงพยาบาลขึ้นที่ใกล้โรงม้าหลวง (15 – 20 ก.ย. 

2454) 
17. พระราชทานเงินทุนอุดหนุนโรงพยาบาลจีน (6 มิ.ย. 2455 - 

16 ม.ค. 2459) 
18. รายงานวชิรพยาบาลประจ าปี ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2455 เป็น

ต้นมา (16 ก.ค. 2457 – 25 พ.ค. 2465) 
19. หลวงวิรัชเวชกิจ แพทย์วชิรพยาบาล (16 ส.ค. 2457) 
20. รายงานคนเจ็บ จ านวนคนป่วย วชิรพยาบาล พ.ศ. 2458 

(เม.ย. -  ต.ค. 2458) 
21. ให้หลวงวิรัชราชกิจไปตรวจพระอาการประชวรของ ม.จ. 

สารภี (1 ต.ค. 2458) 
22. รายงานคนเจ็บ วชิรพยาบาล ที่ส่งประจ าเดือนแต่เมษายนถึง

มีนาคม พ.ศ. 2459 ทั้งรายงานประจ าปีด้วย (เม.ย. 2459 – 
17 เม.ย. 2460) 

23. รายงาน (บาญชี) คนป่วย วชิรพยาบาล จ านวน พ.ศ. 2460 
(เม.ย. 2460 – 1 พ.ค. 2461) 

24. เสวกตรี พระวิรัชเวชกิจ แพทย์วชิรพยาบาลป่วยเป็นไข้ขอ
อนุญาตลาออกไปเปลี่ยนอากาศที่หัวหิน 10 วัน ส่วนหน้าที่
การงานได้มอบให้หมอปิแคลท าการแทน (7- 27 ส.ค. 
2460) 

25. รายงาน (บาญชี) คนป่วยในวชิรพยาบาล พ.ศ. 2461 (เม.ย. 
2461 – 16 เม.ย. 2462) 

พ.ศ. 2453-
2466 

 

1 (1) M ออ 1/3 
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บัญชีส ำรวจเอกสำรอ้ำงอิง 
(1) M ออ 1  

.1 ประวัติศาสตร์สาธารณสุขไทยสมัย ร. 5 – ร. 7  
(3 – 5) 

พ.ศ. 2453 – 2466  
กล่อง 1 – 2  

 
เลขที ่ เรื่อง พ.ศ. ม้วน หมำยเหตุ 

3 ม้วน 59 รหัสไมโครฟิล์ม  ม.ร.6 น/59 
เอกสารรัชกาลที่ 6 กองแพทย์ กรมสุขาภิบาล กระทรวงนคร
บาล 
26. แจกจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยเป็นไข้หวัด “อินฟลูเอนซา” (26 ต.ค. 

– 3 มี.ค. 2461) 
27. พระบรมราชานุเคราะห์บุตรนายพยูร โรจนดิษ ที่คลอด

คราวละ 3 คน (17 มี.ค. 2461 – 30 เม.ย. 2463) 
28. รายงาน (บาญชีจ านวน) คนป่วยเจ็บประจ าเดือนใน พ.ศ. 

2462 และ 63 พ.ศ. 2464 (เม.ย. 2462 – 15 พ.ค. 2465) 
29. เปิดศาลาวชิรพยาบาล (ม.ท.) 
30. ค าถวายไชยมงคลโรงพยาบาล “วชิรพยาบาล” (ม.ท.) 

พ.ศ. 2453-
2466 

 

1 (1) M ออ 1/3 
 

4 ม้วน 61 รหัสไมโครฟิล์ม  ม.ร.6 น/61 
เอกสารรัชกาลที่ 6 กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล 
เรื่อง ตรวจและป้องกันโรค 
1. โรคไข้กาฬนกนางแอ่น (9 พ.ค. – 7 ต.ค. 2461) 
2. ไข้หวัด (อินฟลูเอนซา) มีเรื่องแจกยา (26 ต.ค. – มี.ค. 2461) 
3. A CONTINUATION FROM 1918 OF THE REPORT ON 

CASES OF LEPROSY, BANGKOK, TREATED WITH 
SODIUM GYNOCARDATE “A” (เม.ย. 2460 – ก.พ. 
2461) 

พ.ศ. 2460 - 
2461 

1 (1) M ออ 1/4 
กล่อง 2 

 

5 ม้วน 7 รหัสไมโครฟิล์ม  ก.ร.6 ศ/7 
เอกสารรัชกาลที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแพทย ์
1. โรงพยาบาลเนิสซิงโฮม (4 มิ.ย. – 21 ก.ค. 2455) 
2. รายงานกระทรวงธรรมการว่าด้วย ผู้บริจาคทรัพย์บ ารุง

โรงพยาบาล (ก.พ. 2456 – 9 ก.ย. 2462) 

พ.ศ. 2454 - 
2466 

1 (1) M ออ 1/5 
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บัญชีส ำรวจเอกสำรอ้ำงอิง 
(1) M ออ 1  

.1 ประวัติศาสตร์สาธารณสุขไทยสมัย ร. 5 – ร. 7  
(5 – 7) 

พ.ศ. 2454 – 2475  
กล่อง 2 – 3   

 
เลขที ่ เรื่อง พ.ศ. ม้วน หมำยเหตุ 

5 ม้วน 7 รหัสไมโครฟิล์ม  ก.ร.6 ศ/7 
เอกสารรัชกาลที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแพทย ์
3. ขอพระบรมราชานุญาตให้แพทย์ที่ประจ าอยู่ตามหัวเมืองได้

เข้ามาศึกษาวิชาแพทย์ที่โรงเรียนราชแพทยาลัย(8 มี.ค. 
2458 – 25 พ.ค. 2459) 

4. กรมหมื่นไชยนาทนเรนทรขอพระบรมราชานุญาตไปตรวจ
การวิชาแพทย์ที่เกาะฟิลิปปิน (4 ก.ค. – 11 ก.ย. 2459) 

5. ความเห็นกรมหมื่นไชยนาทนเรนทร เรื่องจัดการบ ารุง
โรงเรียนราชแพทยาลัย แลโรงพยาบาลศิริราชให้เจริญขึ้น 
(14 พ.ย. – 7 ธ.ค. 2459) 

6. รายงานสอบสวนวิธีรักษาโรคอย่างใหม่ของหมอบาร์เกอร์ 
(18-23 ม.ค. 2460) 

7. สมเด็จพระมาตุจฉาเจ้าทรงมอบโรงพยาบาลศรีมหาราชไว้
เป็นภาคแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (22 – 25 มี.ค. 2460) 

8. ขอที่วังหลังเพื่อขยายการสร้างโรงพยาบาลศิริราช (13 ต.ค. 
2463 – 20 เม.ย. 2466) 

หมายเหตุ  มีแผนที่ 1 แผ่น 
9.   ศาสตราจารย์ที่จะมาฝึกสอนวิชาแพทย์ (7 – 13 ก.ค. 2466) 

พ.ศ. 2454 - 
2466 

1 (1) M ออ 1/5 
 

6 ม้วนที่ 10 รหัสไมโครฟิล์ม  ม.ร.7 ม ม้วนที่ 10 
เอกสารรัชกาลที่ 7 กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง โรงพยาบาล 

พ.ศ. 2555 - 
2474 

1 (1) M ออ 1/6 
 

7 ม้วนที่ 11 รหัสไมโครฟิล์ม  ม.ร.7 ม ม้วนที่ 11 
เอกสารรัชกาลที่ 7 กรมสาธารณสุขและกรมสุขาภิบาล
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประชุม โรคต่างๆ และการ
สุขาภิบาล 

พ.ศ. 2467 - 
2475 

1 (1) M ออ 1/7 
กล่อง 3 
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บัญชีส ำรวจเอกสำรอ้ำงอิง 
(1) M ออ 1  

.1 ประวัติศาสตร์สาธารณสุขไทยสมัย ร. 5 – ร. 7  
(8) 

พ.ศ. 2473 – 2534  
กล่อง 3 

เลขที ่ เรื่อง พ.ศ. ม้วน หมำยเหตุ 
8 ฟิล์มภาพสไลด์   

1. รหัส ภ.WH.2 / 167 กล่อง 3 ภาพ  012-038 wat 
Norarial พ.ศ. 2473 จ านวน 2 ภาพ 

2. รหัส ภ.WH.2 / 40 กล่อง 1 ภาพ 137 พ.ศ. 2473 
จ านวน 1 ภาพ 

3. รหัส ฉ/ร/3225 (50479) รพ.ศิริราช กรุงเทพฯ 24 ก.ย. 
2532 จ านวน 1 ภาพ 

4. รหัส ฉ/ร/788 (9582) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ธาตุพนม 29 ม.ค. 2522 จ านวน 1 ภาพ 

5. รหัส ฉ/ร/508-509 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  
กาฬสินธุ ์30 ก.ย. 2520 จ านวน 1 ภาพ 

6. รหัส ฉ/ร/3688 (54 807)โรงพยาบาลศิริราช 2 ก.ย. 
2534 จ านวน  1 ภาพ 

7. รหัส ฉ/ร/ 804 (9783)โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
อ าเภอกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 9 ก.พ. 2522 
จ านวน 1 ภาพ 

8. รหัส ฉ/จ/ 12920 (24822)โรงพยาบาลศิริราชและ
แม่น้ าเจ้าพระยา พ.ศ. 2525 จ านวน 1 ภาพ 

9. รหัส ฉ / จ / 1447 (4039)โรงพยาบาลศิริราชพ.ศ. 
2473 จ านวน 1 ภาพ 

10. รหัส ฉ/จ/ 1448 (4040) ตึกอัษฎางค์ โรงพยาบาลศิริ
ราช พ.ศ. 2473 จ านวน 1 ภาพ  

11. รหัส ฉ/จ/ 926 (3357) โรงพยาบาลศิริราช ธนบุร ี
พ.ศ. 2525 จ านวน 1 ภาพ 

12. รหัส ฉ/ส/ 585 (7319)โรงพยาบาลศิริราช 8 ก.พ. 
2519 จ านวน 4 ภาพ 

13. รหัส ฉ/น1/1831-1834 (15632) คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล 11 ก.ค. 2523 จ านวน 1 ภาพ 

 พ.ศ. 2473 - 
2534 

16 ภาพ (1) M ออ 1/8 
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