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เอกสารชั้นต้น (ข้อมูลจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
ประเภทเอกสาร
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๖ กระทรวงยุติธรรม ร ๖ ย.๑/๑ เรื่องโรงเรียน
กฎหมาย (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๒ - ๑ ตุลาคม ๒๔๖๑).
ประเภทเย็บเล่ม
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงมหาดไทย ร.๕ รล.-มท. เล่ม ๑
(จ.ศ.๑๒๒๙-๑๒๓๐)
เอกสารแผนกจารึกและอักษรโบราณ
หอสมุดแห่งชาติ. คัดบอก เล่ม ๒ ว่าด้วยเจ้าอนุเมืองเวียงจันทน์เป็นกบฏ. (หนังสือสมุดไทยดำ). (จ.ศ.๑๑๘๙).
เส้นขาว. เลขที่ ๑๑, หมวดจดหมายเหตุ กท.ร.๓.
ที่มาข,อมูล ปรับปรุงจาก
https://lib.swu.ac.th/images/Documents/Researchsupport/apa_swu.pdf
วารสารราชบัณฑิยสภา https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jrst/about
การอ,างอิงเอกสารชั้นต,นตามรูปแบบของสำนักหอจดหมายเหตุแห)งชาติ
ผู)จัดทำ รองศาสตราจารยA ดร.ศิริพร ดาบเพชร (ธันวาคม 2564)
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