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Library...ห้องสมุด/สถาบัน  Location...สถานที่ตั้ง  Service Hours...เวลาเปิดบริการ  
 

Aquatic Resources Research Institute Library  

 
 

ห้องสมุดสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน ้า   
รหัส farr 

 

 

อาคารสถาบัน 3 ช้ัน 9  
ใกล้คณะเภสัชศาสตร์ 
เบอร์โทรศัพท์ 02-218-8161 
เว็บไซต์ http://www.arri.chula.ac.th/  

 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.00 น. 
 (พกั 12.00 น.-13.00 น.) 
วนัเสาร์- วนัอาทิตย ์ ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก  
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
ไม่เสียค่าบริการ 

 

 

Architecture Library  
 

 
 

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
รหัส fac 

 

 

อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ ช้ัน 2  
ใกล้คณะศิลปกรรมศาสตร์   
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4335 
เว็บไซต์ http://www.arch.chula.ac.th/ 

  

 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.30 น.-18.15 น. 
วนัเสาร์               เวลา 10.00 น. -15.40 น. 
วนัอาทิตย ์ ปิดบริการ 

 

*บุคคลภายนอก  
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
ไม่เสียค่าบริการ  
แลกบตัรท่ีเคาน์เตอร์บริการ 

ภารกิจตอบค าถามและช่วยค้นคว้า    ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจัย 
ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Tel.: 0-2218-2929 Email : Samorn.p@car.ac.th 
ปรับปรุงเมื่อเดือนกันยายน 2560  

 
 

http://www.arri.chula.ac.th/
http://www.arch.chula.ac.th/
mailto:Samorn.p@car.ac.th
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Arts Library 

 
 

ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์   
รหัส far 

 

 

 

อาคารมหาวชิราวุธ ช้ัน 1-3  
คณะอักษรศาสตร์ ใกล้หอประชุมจุฬาฯ 
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4891,0-2218-4851 
เว็บไซต์ http://hic.arts.chula.ac.th/  

 

 

*ประชาคมจุฬาฯ  
ช่วงเปิดภาคการศึกษา 

วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา  8.00 น.-18.00 น. 
วนัเสาร์- วนัอาทิตย ์ปิดให้บริการ 

ช่วงปิดภาคการศึกษา 
 วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา  8.00 น.-17.00 น.  
 วนัเสาร์- วนัอาทิตย ์ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก 
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
เสียค่าบริการวนัละ 20 บาท  
การแต่งกาย  
สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง เส้ือมีแขน  
ห้ามเส้ือแขนกุด รองเท้าหุ้มส้น    

 

Arts Library: Mahachakri Sirinthorn Bld. 
  

 
 

สรรพศาสตร์สโมสร 
 รหัส farms 

 

 

อาคารมหาจกัรีสิรินธร ช้ัน 2 
คณะอกัษรศาสตร์ ใกล้หอประชุมจุฬาฯ   
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4876, 0-2218-4864 
เวบ็ไซต์ http://hic.arts.chula.ac.th/ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 

ช่วงเปิดภาคการศึกษา 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา  8.00 น.-17.00 น. 
วนัเสาร์ 8.00 น. – 17.00 น. 
วนัอาทิตย ์ปิดให้บริการ 

ช่วงปิดภาคการศึกษา 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา  8.00 น.-17.00 น.  
วนัเสาร์- วนัอาทิตย ์ปิดบริการ 

เปิดบริการเฉพาะนิสิตคณะอกัษรศาสตร์ 

*บุคคลภายนอก 
เขา้ใชบ้ริการได ้เฉพาะบริการส าเนาส่ิงพิมพเ์ท่านั้น  
ไม่อนุญาตให้ใชพ้ื้นท่ีนัง่อ่าน 

 

http://hic.arts.chula.ac.th/
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Asia Study Institute Library  

 
สถาบันเอเชียศึกษา 

รหัส fia 

 

อาคารประชาธิปก-ร าไพพรรณี ช้ัน 7  
ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์-คณะรัฐศาสตร์  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-7411 
เว็บไซต์ http://www.ias.chula.ac.th/    

 

*ประชาคมจุฬาฯ  
วนัจนัทร์-วนัศุกร์  เวลา 8.00 น.-17.00 น. 
วนัเสาร์- วนัอาทิตย ์ ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก 
เขา้ใชบ้ริการไดต้ลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
ไม่เสียค่าบริการ 

 

 

Center of Excellence on Hazardous Substance 
Management Library 

 
ห้องสมุดศูนย์ความเป็นเลิศด้านกาจัดการ สารและของเสียอันตราย 

รหัส Fnrc 

 

 

อาคารวจิยัจุฬาฯ ช้ัน 9 ใกล้ ศศินทร์ 
หลงัอาคารวทิยาลยัปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี 
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4167 
เวบ็ไซต์ http://www.hsm.chula.ac.th/ 

 

 

 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น. 
(พกั 12.00 น.-13.00 น.) 
วนัเสาร์- วนัอาทิตย ์ ปิดบริการ 

 

*บุคคลภายนอก  
เขา้ใชบ้ริการไดต้ลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
ไม่เสียค่าบริการ 
แลกบตัรท่ี รปภ. 

 

 

Center of Learning Network for the Region Library 

 
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพือ่ภูมิภาค 

 

ศูนย์วทิยบริการ จุฬา-น่าน อาคาร วชิชาคาม 1 สถานีวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยผีาสิงห์ ถ.น่าน-ทุ่งช้าง  
ตรงข้าม สนง. กกต. ต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 
ส่วนอ านวยการกลาง อาคารจามจุรี 5 ช้ัน 7 
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-0086 ,054-600050 ต่อ140   
เวบ็ไซต์ http://www.olnr.chula.ac.th/ 

 
 

 
 
 

http://www.ias.chula.ac.th/
http://www.hsm.chula.ac.th/
http://www.olnr.chula.ac.th/
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Central Library  

 
หอสมุดกลาง 
 รหัส Cl 

 

 

ส านักงานวิทยทรัพยากร อาคารมหาธีรราชานุสรณ์  
ใกล้โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม 
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-2929, 0-2218-2918 
เว็บไซต์ http://www.car.chula.ac.th/  
 
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ  
วนัจนัทร์-วนัศุกร์  เวลา 8.00 น.- 21.00 น. 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย์ เวลา 8.00 น.- 21.00น. 

   ช่วงสอบ  
ทุกวนั เวลา  8.00 น.-24.00 น. ชั้น 4,5 
ทุกวนั 24 ชม. ชั้น1, 2 

*บุคคลภายนอก 
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
เสียค่าบริการวนัละ 20 บาท 
* รับสมัครสมาชิกรายปี 

 

Central Library : Audio Visual Collection 
 

 
ศูนย์พัฒนาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี   

รหัส avc 

 

 

ส านักงานวทิยทรัพยากร ช้ัน 3 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์  
ใกล้สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม 
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-2946 
เว็บไซต์ http://www.car.chula.ac.th/ 
 

 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-21.00 น. 
วนัเสาร์- วนัอาทิตย ์ เวลา 9.00 น.- 18.00 น. 

*บุคคลภายนอก  
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
เสียค่าบริการวนัละ 20 บาท 

 

Central Library @ Chamchuri 10 

 
หอ้งสมุดคณะในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 4 คณะ ไดแ้ก่  
คณะพยาบาลศาสตร์, คณะจิตวิทยา, คณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(Nursing, Psychology, Allied Health  Sciences and Sports Sciences)  

รหัส fnu, fpy, fahs and fsps  

 

 

ส านักงานวทิยทรัพยากร อาคารเฉลมิราชกมุารี 60 พรรษา  
(จามจุรี 10)  
ตรงข้ามสถาบนับณัฑติบริหารธุรกจิศศินนทร์    
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-3109 
เวบ็ไซต์ http://www.car.chula.ac.th/charm10.php 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 9.00 น.-17.00 น. 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย์ เวลา 9.00 น.-18.00 น. 

*บุคคลภายนอก  
เขา้ใชบ้ริการไดต้ลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
ไม่เสียค่าบริการ 

http://www.car.chula.ac.th/
http://www.car.chula.ac.th/
https://www.car.chula.ac.th/upload/CU-Big-Map.pdf
http://www.car.chula.ac.th/charm10.php
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Chula Business School Library  
 

 
ห้องสมุดคณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี   

รหัส fca 

 

 

อาคารอนุสรณ์50 ปี ช้ัน 7 - 8  
ใกล้จามจุรีสแควร์ (แยกสามย่าน)  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-5726, 0-2218-5728-30 
เวบ็ไซต์ http://library.acc.chula.ac.th/ 
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
ช่วงเปิดภาคการศึกษา 

วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-20.00 น. 
วนัเสาร์- วนัอาทิตย ์ เวลา 9.00 น.- 17.00 น. 

ช่วงปิดภาคการศึกษา  
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-20.00 น. 

วนัเสาร์- วนัอาทิตย ์ เวลา 9.00 น.- 17.00 น. 

*บุคคลภายนอก  
เขา้ใชบ้ริการไดเ้ฉพาะวนัพธุ เวลา 8.00 น.-20.00 น. 
 นิสิตเก่า/นกัศึกษา/ขา้ราชการ 
เสียค่าบริการ 10 บาท 
 บุคคลทัว่ไปเสียค่าบริการ 20 บาท 
การแต่งกาย 
 สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง เส้ือมีแขน 
 ห้ามเส้ือแขนกุด รองเทา้หุ้มส้น 

 

College of Public Health Sciences  Library 
 

 

ห้องสมุดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
รหัส fpu 

 

 

อาคารสถาบัน 3 ช้ัน 11 ใกล้คณะเภสัชศาสตร์   
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-8199,0-2218-8046-7 
เว็บไซต์ http://library.cphs.chula.ac.th/ 
 

 
 
 
 
 
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
   ช่วงเปิดภาคการศึกษา 

วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น 
วนัเสาร์- วนัอาทิตย ์ ปิดบริการ. 

   ช่วงปิดภาคการศึกษา  
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น. 
วนัเสาร์- วนัอาทิตย ์ ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก  
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
ไม่เสียค่าบริการ 
 เซ็นช่ือและแลกบตัรท่ีรปภ. 

http://library.acc.chula.ac.th/
http://library.cphs.chula.ac.th/
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Communication Arts Library   

 
ห้องสมุดคณะนิเทศศาสตร์   

รหัส fco 

 

อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ ช้ัน 5  
คณะนิเทศศาสตร์ ใกล้คณะนิติศาสตร์   
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-2225 
เว็บไซต์ http://www.commarts.chula.ac.th/  
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
ช่วงเปิดภาคการศึกษา 

วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-19.00 น. 
วนัเสาร์- วนัอาทิตย ์ เวลา 9.00 น.- 17.00 น. 

ช่วงปิดภาคการศึกษา  
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น. 

วนัเสาร์- วนัอาทิตย์  (เฉพาะนิสิตภายในคณะ) 

*บุคคลภายนอก  
เข้าใช้บริการได้เฉพาะวนัจนัทร์-วนัศุกร์ 
 เวลา 8.00 น.-16.00 น.  
เสียค่าบริการวนัละ 20 บาท 

 

Confucius Institute Library   

 
สถาบันขงจ่ือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

รหัส fci 

 

สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
อาคารจักรีสิรินธร ช้ัน 8 คณะอักษรศาสตร์ 

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4915 
เว็บไซต์ http://www.confucius.chula.ac.th/  
 
ส านักงานวทิยทรัพยากร ช้ัน 3 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์  

 

*ประชาคมจุฬาฯ  
วนัจนัทร์-วนัศุกร์  เวลา 9.00 น.- 17.00 น. 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย์ ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก 
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
 เสียค่าบริการวนัละ 20 บาท 

 

CU Memorial Hall Library 

 
หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

รหัส fmc 

 

อาคารบรมราชกุมารี ช้ัน 15  
และตึกจักรพงษ์(พิพิธภัณฑ์) ใกล้หอนาฬิกา  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4595, 0-2218-7097 
เว็บไซต์ http://www.memohall.chula.ac.th/  
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-16.00 น. 
(พกั 12.00 น.-13.00 น.) 
วนัเสาร์- วนัอาทิตย ์ ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก  
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
ไม่เสียค่าบริการ กรอกแบบฟอร์ม 
 แสดงบตัรประจ าตวั 

http://www.commarts.chula.ac.th/
http://www.confucius.chula.ac.th/
http://www.memohall.chula.ac.th/
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Dentistry Library 

 

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์  
รหัส fde 

 

 

อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ปี ช้ัน 3-4 
ใกล้คณะสัตวแพทยศาสตร์   
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-9017-9 
เว็บไซต์ http://www.lib.dent.chula.ac.th/  

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
ช่วงเปิดภาคการศึกษา 

วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.30 น.-.15.30 น. 
วนัเสาร์ เวลา 8.30 น. -15.30 น. 

ช่วงปิดภาคการศึกษา  
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.30 น.-.15.30 น. 
วนัเสาร์ เวลา 8.30 น. -15.30 น. 
 วันอาทิตย์  ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก  
เข้าใช้บริการได้เฉพาะวนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น 

บุคคลทัว่ไปเสียค่าบริการ 20 บาท  
นิสิตเก่า/ข้าราชการไม่เสียค่าบริการ 

 

Dharma Centre Library  

 
ห้องสมุดธรรมสถาน 

รหัส fdh 

 

ใกล้สระว่ายน า้ 25 เมตร  
เบอร์โทรศัพท์0-2218-3018-9  
เว็บไซต์ http://www.dharma-centre.chula.ac.th/  
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ  
วนัจนัทร์-วนัศุกร์  เวลา 8.30 น.- 18.30 น. 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย์ ปิดบริการ 
*ปิดบริการเดือนเมษายนและตุลาคม  

*บุคคลภายนอก 
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
ไม่เสียค่าบริการ 

http://www.lib.dent.chula.ac.th/


CHULALONGKORN UNIVERSITY LIBRARIES RULE ...ระเบียบการเข้าใช้เครือข่ายห้องสมุดในจุฬาฯ  
   

8 
 

 

Economics Library  

 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ  

รหัส fec 

 

 

คณะเศรษฐศาสตร์ ตรงข้ามศาลาพระเกี้ยว  
ใกล้คณะพาณิชยศาสตร์ฯ  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-6221-2 
เว็บไซต์ 

http://www.econ.chula.ac.th/about/facilities/library  

 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-20.00 น. 
 (พกั 12.00 น.-13.00 น.) 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์เวลา 9.45 น.-17.00 น.  

*บุคคลภายนอก   
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
ไม่เสียค่าบริการ  
เซ็นช่ือและแลกบตัรท่ีเคาน์เตอร์บริการ 

 

Education Information Resources Center   

 

เทพบรรณรัตน์ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา 
รหัส fed 

 

อาคารพระมิ่งขวัญ การศึกษาไทย ช้ัน 1-3  
คณะครุศาสตร์   
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-2429, 0-2218-2430 
เว็บไซต์ http://lib.edu.chula.ac.th/  
 

 
 
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
ช่วงเปิดภาคการศึกษา 

วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-19.00 น. 
วนัเสาร์- วนัอาทิตย ์เวลา 10.00 น.- 18.00 น. 

ช่วงปิดภาคการศึกษา  
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น. 
วนัเสาร์- วนัอาทิตย ์ ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก  
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
ไม่เสียค่าบริการ  
เซ็นช่ือและแลกบตัรท่ีเคาน์เตอร์บริการ 

 

Energy Research Institute Library   

 
ห้องสมุดสถาบันวิจัยพลังงาน   

รหัส frt 

 

อาคารสถาบัน 3 ช้ัน 12 ใกล้คณะเภสัชศาสตร์   
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-8095 
เว็บไซต์ http://www.eri.chula.ac.th/ 
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ  
วนัจนัทร์-วนัศุกร์  เวลา 8.00 น.- 16.00 น. 
(พกั 12.00 น.-13.00 น.) 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย์ ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก 
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
ไม่เสียค่าบริการ 
 เซ็นช่ือและแลกบตัรท่ี รปภ. 

http://www.econ.chula.ac.th/about/facilities/library
http://lib.edu.chula.ac.th/
http://www.eri.chula.ac.th/
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Engineering Library  

 
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  

รหัส fen 

 

อาคารตึกวิศวกรรมศาสตร์ 3 ช้ัน 3  
ใกล้หอนาฬิกา 
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-6364 
เว็บไซต์ http://www.library.eng.chula.ac.th/  
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-19.00 น. 
วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-17.00 น. 
วนัอาทิตย ์ ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก  
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
ไม่เสียค่าบริการ  
เซ็นช่ือและแลกบตัรท่ีเคาน์เตอร์บริการ 

 

Environmental Research Institute Library   

 

ห้องสมุดสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 
 รหัส fer 

 

อาคารสถาบัน 2 ช้ัน 3 ใกล้คณะเภสัชศาสตร์   
เบอร์โทรศัพท์0-2218-8222 
เว็บไซต์ http://www.eric.chula.ac.th/library.php 
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น. 
วนัเสาร์- วนัอาทิตย ์ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก  
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
ไม่เสียค่าบริการ  
เซ็นช่ือแลกบตัรท่ี รปภ.  

 

 

 

Fine & Applied Arts Library 

 
ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์  

รหัส ffa 

 

อาคารศิลปกรรมศาสตร์1 ช้ัน 1  
ใกล้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรงข้ามหอประชุมจุฬาฯ  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4574 
เวบ็ไซต์ http://www.faa-chula.com/library/ 
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ  
วนัจนัทร์-วนัศุกร์  เวลา 8.00 น.- 17.00 น. 
(พกั 11.30 น.-12.30 น.) 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย์ ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก 
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ 
 ไม่เสียค่าบริการ  
ลงช่ือท่ีเคาน์เตอร์บริการ 

 
 

http://www.library.eng.chula.ac.th/
http://www.eric.chula.ac.th/library.php
http://www.faa-chula.com/library/
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Institute of Security and Studies Library  
International  

 

 
สถาบันความมั่นคงและนานาชาติ  

 รหัส isi 

 

 

อาคารประชาธิปก-ร าไพพรรณี  ช้ัน 5 
 ใกล้คณะเศรษฐศาสตร์  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-7432 
เวบ็ไซต์ http://www.isisthailand.org/ 
 
 
 

 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 7.30 น.-16.00 น. 
(พกั 12.00 น.-13.00 น.) 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์ ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก  
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ 
 ไม่เสียค่าบริการ 
 เซ็นช่ือและแลกบัตรท่ีรปภ. 
 

 
 

International Information Center   

 

ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ 
รหัส iic 

 

ส านักงานวิทยทรัพยากร ช้ัน 5 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ 
ใกล้โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม 

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-2952-3 

เว็บไซต์ http://www.car.chula.ac.th  
 
 

 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-19.00 น. 
วนัเสาร์  เวลา 9.00 น.-15.00 น. 
วนัอาทิตย ์ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก  
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ 

เสียค่าบริการวนัละ 20 บาทท่ีเคาน์เตอร์ชั้น 1 

 

International Institute for Trade and 
Development : UNCTAD Collection Library 

 
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา  

รหัส itdun 

 

อาคารวิทยพัฒนา ช้ัน 8 ใกล้เรือนไทยจุฬาฯ  
เบอร์โทรศัพท์0-2216-1894-7  
เว็บไซต์ http://e-library.itd.or.th/ 
 

 

 

*ประชาคมจุฬาฯ  
วนัจนัทร์-วนัศุกร์  เวลา 9.00 น.- 15.00 น. 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย์ ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก 
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
ไม่เสียค่าบริการ  
แลกบตัรท่ีรปภ.  

 
 
 
 

http://www.isisthailand.org/
http://www.car.chula.ac.th/
http://e-library.itd.or.th/
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Language Institute Library 

 
ห้องสมุดสถาบันภาษา  

รหัส fli 

 

 

อาคารเปรมบุรฉัตร ช้ัน 3 ใกล้ศาลาพระเกี้ยว  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-6025 
เว็บไซต์ http://www.culi.chula.ac.th/ 
 
 

 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-16.00 น. 
(พกั 12.00 น.-13.00 น.) 

วนัเสาร์-วนัอาทิตย์  (ให้บริการเฉพาะนิสิต 
บัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากรเท่านั้น) 

*บุคคลภายนอก  
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ 
 ไม่เสียค่าบริการ  
เซ็นช่ือและแลกบตัรท่ีรปภ. 

 

Law Library  

 

ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์  
รหัส fla 

 

อาคารทวาราวดีช้ัน 1 - 3 (ทางเข้าอยู่ช้ัน 2)  
ใกล้คณะนิเทศศาสตร์   
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-2080 
เว็บไซต์ http://www.law.chula.ac.th/ 
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-20.00 น. 
วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-18.00 น. 
วนัอาทิตย ์ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก  
เข้าใช้บริการได้เฉพาะวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00  น. 

ไม่เสียค่าบริการ 
แลกบตัรท่ีรปภ. 

 

Medicine Library  

 

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์  
รหัส fme 

 

อาคารหอสมุด ใกล้ตึกอายุรศาสตร์ 
โรงพยาบาลจุฬาฯ  
เบอร์โทรศัพท์0-2252-7852,0-2254-8756,  
0-2256-4266 ต่อ111 
เว็บไซต์ http://www.library.md.chula.ac.th/  
 
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ  
วนัจนัทร์-วนัศุกร์  เวลา 8.00 น.- 22.00 น. 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย์ เวลา 8.00 น.- 17.00 น. 
ช่วงสอบ เวลา 8.00 น.-24.00 น. ทุกวัน 

*บุคคลภายนอก 
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
ไม่เสียค่าบริการ 
เซ็นช่ือท่ีรปภ.  

http://www.culi.chula.ac.th/
http://www.law.chula.ac.th/
http://www.library.md.chula.ac.th/
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Metallurgy and Materials Science Research 
Institute Library 

 

ห้องสมุดสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 
 รหัส fmm 

 

อาคารวิทยาลัยปิโตเลียมฯ ช้ัน 9 ใกล้ศศินทร์ 
ซอยจุฬาฯ 12  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4214 
เว็บไซต์ http://www.material.chula.ac.th/  
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-16.00 น. 
(พกั 12.00 น.-13.00 น.) 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์ ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก  
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ 
 ไม่เสียค่าบริการ  
เซ็นช่ือและแลกบตัรท่ีรปภ. 
 

 

Petroleum and Petrochemical College Library 

 
ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะก าจัด มงคลกุลเพื่ออุตสาหกรรม

ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี   
รหัส fpc 

 

อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ช้ัน 8 
 ใกล้ศศินทร์ ซอยจุฬาฯ 12  
เบอร์โทรศัพท์0-2218-4150-2 
เว็บไซต์ 

http://www.ppc.chula.ac.th/library_update  
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ  
วนัจนัทร์-วนัศุกร์  เวลา 8.00 น.- 17.00 น. 
(พกั 12.00 น.-13.00 น.) 
วนัเสาร์ -วนัอาทิตย์ ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก 
เขา้ใชบ้ริการไดต้ลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
ไม่เสียค่าบริการ 
 เซ็นช่ือ และแลกบตัรท่ีรปภ. ท่ีชั้น 1  
การแต่งกาย  
ห้าม กางเกงขาสั้ น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.material.chula.ac.th/
http://www.ppc.chula.ac.th/library_update
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Pharmaceutical Science Library  

 
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์  

รหัส fph 

 

ตึกคณะเภสัชศาสตร์ช้ัน 2 ใกล้โอสถศาลา 
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-8298, 0-2218-8300 
เว็บไซต์ http://www.pharm.chula.ac.th/  
 
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
ช่วงเปิดภาคการศึกษา 

วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-18.00 น. 
ก่อนสอบ 1 เดือน เวลา 7.30 น.- 19.00 น 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์ ปิดให้บริการ  

ช่วงปิดภาคการศึกษา  
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น. - 16.00 น.  
วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์ ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก  
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
ไม่เสียค่าบริการ 
 เซ็นช่ือและแลกบัตรท่ีรปภ. 

 

Political Science Library  
 

 
 

ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์  
รหัส fps 

 
 

 

อาคารเกษมอุทยานิน ช้ัน 3-4 (อาคารรัฐศาสตร์ 60 ปี) 
ใกล้ประตูทางเข้าคณะรัฐศาสตร์ถนนอังรีดูนังต์  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-7270 
เว็บไซต์ http://www.polsci.chula.ac.th/library/  

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
ช่วงเปิดภาคการศึกษา 

วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-20.00 น. 
วนัเสาร์ เวลา 10.00 น.-18.00 น. 
วนัอาทิตยปิ์ดบริการ 

ช่วงปิดภาคการศึกษา 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-18.00 น. 
วนัเสาร์ เวลา 10.00 น.-18.00 น. 
วนัอาทิตยปิ์ดบริการ 

*บุคคลภายนอก  
เขา้ใชบ้ริการไดต้ลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
บุคคลทั่วไป เสียค่าบริการ 30 บาท  
นักศึกษา ป. ตรี เสียค่าบริการ 20 บาท  
นักเรียน ไม่เสียค่าบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pharm.chula.ac.th/
http://www.polsci.chula.ac.th/library/
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Population Information Center  
 

 

ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์ 
 รหัส fpo 

 

 

อาคารประชาธิปก-ร าไพพรรณี ช้ัน 2 
 ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์-คณะรัฐศาสตร์  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-7413 
เวบ็ไซต์ http://www.cps.chula.ac.th/newcps/ 
 
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ  
วนัจนัทร์-วนัศุกร์  เวลา 8.00 น.- 16.00 น. 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย์ ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก 
เขา้ใชบ้ริการไดต้ลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ 
ไม่เสียค่าบริการ  
เซ็นช่ือและแลกบตัรท่ีรปภ. 

 
 

 

Sasin Library  

 
 

ห้องสมุดสถาบันบัณฑติบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 
รหัส fss 

 

อาคาร ศศปาฐศาลา ช้ัน 6 
 ตรงข้ามอาคารจามจุรี10 ซอยจุฬาฯ 12   
เบอร์โทรศัพท์0-2218-4084-5 
เว็บไซต์  
http://www.sasin.edu/atsasin/facilities/library/  
 
 
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
ช่วงเปิดภาคการศึกษา 

วนัจนัทร์ เวลา 10.30 น.-18.30 น. 
วนัอังคาร-วนัเสาร์ เวลา 8.00 น.-18.30 น. 
วนัอาทิตย์ ปิดให้บริการ 

ช่วงปิดภาคการศึกษา 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-16.00 น. 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย์ ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก  
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
เสียค่าบริการ 20 บาท ลงช่ือหน้าห้อง 
การแต่งกาย สุภาพ 

 
 

http://www.cps.chula.ac.th/newcps/
http://www.sasin.edu/atsasin/facilities/library/
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Sci &Tech Res Equip Centre Library   

 

ห้องสมุดศูนย์เคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี 
รหัส fts 

  

ที่อยู่ อาคาร สถาบัน 3 ช้ัน 4  
ใกล้คณะเภสัชศาสตร์   
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-8025 
เว็บไซต์ http://www.strec.chula.ac.th/Library 
 
 
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ  
วนัจนัทร์-วนัศุกร์  เวลา 8.30 น.- 16.00 น. 
(พกั 12.00 น.-13.00 น.) 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย์ ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก 
เขา้ใชบ้ริการไดต้ลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ 
 ไม่เสียค่าบริการ  
การแต่งกาย  
ต้องเปล่ียนรองเท้าท่ีจดัไวใ้ห้ 
ห้ามใส่กางเกงขาสั้ น  

 

Science Library  

 
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์  

รหัส fs 

 

 

อาคารแถบ นีลนิธิ ช้ัน 2  
ใกล้อุโมงค์ใต้ดิน  (ฝ่ังศาลาพระเกี้ยว)   
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-5045-7, 0-2218-5051 
เว็บไซต์ http://www.sc.chula.ac.th/library/  
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
ช่วงเปิดภาคการศึกษา 

วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-19.00 น. 
วนัเสาร์ เวลา 8.00 น.-16.00 น 

ช่วงปิดภาคการศึกษา  
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-16.00 น 
วนัเสาร์ - วนัอาทิตย์ ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก  
เขา้ใชบ้ริการไดต้ลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
เสียค่าบริการ 20 บาท 
ลงช่ือหนา้ห้อง  
การแต่งกาย สุภาพ 
 

http://www.strec.chula.ac.th/Library
http://www.sc.chula.ac.th/library/
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Social Research Institute library 

 
ห้องสมุดสถาบันวิจัยสังคม 

 รหัส fsr 

 

อาคารประชาธิปก-ร าไพพรรณีช้ันลอย ห้อง 110  
ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์-คณะรัฐศาสตร์  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-7401 
เว็บไซต์http://www.cusri.chula.ac.th/?page_id=339  
 

 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
วนัจนัทร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น. 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย์ ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก  
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
ไม่เสียค่าบริการ เซ็นช่ือและแลกบัตรท่ีรปภ. 
การแต่งกาย สุภาพ 

 

Thai Music Library 

 
หอสมุดดนตรีไทย 

 

 

อาคารศิลปวฒันธรรม ช้ัน 3 
 ใกล้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-3633  
เวบ็ไซต์ 

http://culturalartcu.blogspot.com/2013/05/blog-post.html 
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น. 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย์ ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก  
เขา้ใชบ้ริการไดต้ลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
ไม่เสียค่าบริการ  

 

 

Thai Studies Library 

 

ห้องสมุดสถาบันไทยศึกษา 
รหัส fit 

 

อาคารประชาธิปก-ร าไพพรรณี ช้ัน 9  
ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์-คณะรัฐศาสตร์   
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-7410 
เว็บไซต์ http://www.thaistudies.chula.ac.th/  
 
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
วนัจนัทร์ -วนัศุกร์  เวลา 8.00 น.-16.00 น. 
(พกั 12.00 น.-13.00 น.) 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย์ ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก  
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
ไม่เสียค่าบริการ  
แลกบตัรท่ีเจ้าหน้าท่ี  

 

http://www.cusri.chula.ac.th/?page_id=339
http://culturalartcu.blogspot.com/2013/05/blog-post.html
http://www.thaistudies.chula.ac.th/
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Thailand Information Center   
 

 

ศูนย์เอกสารประเทศไทย  
รหัส tic 

  

ส านักงานวิทยทรัพยากร ช้ัน 6 อาคารมหาธีรราชา  
เบอร์โทรศัพท์ 0-218-2956-9 
เว็บไซต์ http://tic.car.chula.ac.th/ 
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ  
วนัจนัทร์-วนัศุกร์  เวลา 8.00 น.- 19.00 น. 
วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.- 18.00 น. 
วนัอาทิตย์ ปิดบริการ 

 

*บุคคลภายนอก 
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
 เสียค่าบริการวนัละ 20 บาท 

 

Transportation Institute Library 

 
ห้องสมุดสถาบันการขนส่ง 

 รหัส fmi 

 

อาคารประชาธิปก-ร าไพพรรณี ช้ัน 6  
ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์-คณะรัฐศาสตร์  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-7445 
เว็บไซต์ 
http://www.tri.chula.ac.th/indexlibrary.html  
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.00 น. 
(พกั 12.00 น.-13.00 น.) 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย์ ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก  
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
ไม่เสียค่าบริการ  
เซ็นช่ือกับเจ้าหน้าที 

 

Veterinary Science Library 

 
ห้องสมุดและศูนย์เอกสารสัตว์  

รหัส fit 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตกึ 60 ปี ช้ัน 9  
ใกล้คณะทนัตแพทยศาสตร์  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-9554-7  
เวบ็ไซต์   http://www.vet.chula.ac.th  
 
 

 

*ประชาคมจุฬาฯ 
ช่วงเปิดภาคการศึกษา 

วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 7.00 น.-19.00 น. 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย์ ปิดบริการ 

ช่วงปิดภาคการศึกษา 
วนัจนัทร์ เวลา 8.00 น.-16.00 น. 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย์ ปิดบริการ 

*บุคคลภายนอก  
เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ  
ไม่เสียค่าบริการและแลกบัตรที่รปภ. 

http://tic.car.chula.ac.th/
http://www.tri.chula.ac.th/indexlibrary.html
http://www.vet.chula.ac.th/
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ศูนย์เรียนรู้อาคารจามจุรี 9 

 
 
 

จุฬา ซอย 42 ข้างโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (มัธยม) 
ช้ัน 1, ช้ัน 3,  ช้ัน 4, ช้ัน 5และช้ัน 6 
เบอร์โทรศัพท์ 02-218500 

 
 

 

เฉพาะประชาคมจุฬาฯ 
ช่วงเปิดภาคการศึกษา 

วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-22.00 น. 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย์ เวลา 8.00 น.-16.00 น. 

ช่วงสอบ 
ชั้น 1 เปิด 24 ชั่วโมง 
ชั้น 3, 4, 5 และ 6 เปิดเวลา 8.00 น.-24.00 น. 

ช่วงปิดภาคการศึกษา 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-18.00 น. 
วนัเสาร์ เวลา 8.00 น.-16.00 น. 
วนัอาทิตยปิ์ดบริการ 
 

ภารกิจตอบค าถามและช่วยค้นคว้า    ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจัย 
ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Tel.: 0-2218-2929 Email : Samorn.p@car.ac.th 
ปรับปรุงเมื่อเดือน กันยายน 2560  

 

mailto:Samorn.p@car.ac.th

