
 
 

 
 
 
 
 

 
 

การจัดการความรู้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 

เรื่อง   ฐานข้อมลูงานวิจัยของนักเรียนนายร้อย 
หน่วย   แผนกหอสมุดและพพิิธภัณฑ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

สารบัญ 
 

          หนา 
การท าฐานขอมูลงานวิจัยของนักเรียนนายรอย        ๒ 
ระบบงานหองสมุดอัตโนมัติของ หอสมุด รร.จปร.              ๓-๔    
การจัดท ารายการทางบรรณานุกรม      ๕-๖ 
การเลือกลงรายการสารสนเทศในรูปแบบตางๆ     ๗-๘ 
ขั้นตอนการลงรายการสารสนเทศประเภทหนังสือในรูปแบบ MARC           ๙-๑๐ 
ระบบการสืบคนขอมูล              ๑๑-๒๒ 
ฐานขอมูลงานวิจัย นนร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) 
ชื่อผลงาน  ฐานขอมูลงานวิจัยของ นนร. 
เจ้าของผลงาน/สังกัด ผหพ.รร.จปร. 
ประเภทผลงาน  การจัดการสงเสริมการเรียนรู 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 
 รวบรวมผลงานวิจัยของ นนร.ในสาขาวิชาตางๆ ที่ไดจัดท าในแตละปีการศึกษามาเขาระบบ
จัดเก็บอยางมีระเบียบแบบแผน และสามารถสืบคนไดสะดวกรวดเร็ว 
 
ลักษณะของผลงาน 
 จัดท าบทคัดยอของผลงานวิจัยของ นนร.ที่มีอยูในหอสมุด รร.จปร. เพ่ือใหสามารถสืบคนได
สะดวกและรวดเร็ว 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๑. เก็บรวบรวมผลงานอยางเป็นระบบและมีระเบียบ 
๒. หอสมุด รร.จปร.น าเขาสูระบบหองสมุดอัตโนมัติไดอยางถูกตอง 
๓. สกศ.รร.จปร. คัดสรรและจัดสงผลงานวิจัยของ นนร. แตละสาขาวิชาอยางตอเนื่องตาม

ก าหนดเวลา 
 
ความสัมฤทธิ์ 
 เป็นการสงเสริมผลงานวิจัยของ นนร.ใหเผยแพร และสามารถสืบคนไดสะดวกและรวดเร็ว 
 
ความภาคภูมิใจ 

๑. เกบ็รวบรวมเอกสารวิจัยอยางเป็นหมวดหมูและมีระเบียบ 



๒. สามารถสืบคนผลงานวิจัยของ นนร.ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒) 
การจัดท าฐานขอมูลงานวิจัยนักเรียนนายรอย 

  

 ปัจจุบันโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปิดสอนดวยหลักสูตรนักเรียนนายรอย โรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.๒๕๔๔ จ านวน ๑๗ สาขาวิชาตามความตองการของกองทัพบก 
ประกอบดวย สาขาวิศวกรรม จ านวน ๙ สาขาวิชา สาขาวิทยาศาสตร์ ๕ สาขาวิชา สาขาวิชาศิลป
ศาสตร์ ๓ สาขาวิชา เพ่ือใหเกิดประโยชน์สูงสุดตอนักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลาไดมีการสงเสริมใหอาจารย์และ นนร. ด าเนินงานดานการพัฒนาและการวิจัย เป็น
โครงงานมีการจัดแสดงผลงานและจัดท าเป็นรูปเลมข้ึนในแตละปีการศึกษา 

งานวิจัย (Research) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่ไดมาซึ่งขอความรู ความจริง การ
คนควาหาความจริง โดยวิธีการอยางมีระบบที่เชื่อถือได หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง 

แผนกหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เป็นหนวยขึ้นตรงของ
กองบัญชาการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ซึ่งมีภารกิจหลัก เป็นแหลงกลางทางวิชาการของ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จัดหารวบรวมจัดเก็บและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีการ
บันทึกในรูปแบบตางๆ ไดแก หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ อยางมีระบบ สามารถสืบคนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยเอ้ือประโยชน์แก นักเรียนนายรอย 
ขาราชการ อาจารย์ พนักงานราชการตลอดจนครอบครัว และงานอ่ืนๆที่ไดรบัมอบหมาย 



 การปฏิบัติงาน ในการจัดท าฐานขอมูลงานวิจัยของนักเรียนนายรอย ผูรับผิดชอบนอกจาก
จะตองเป็นผูที่มีความรูในงานดานบรรณารักษ์การลงรายการหนังสือแลว จะตองเป็นผูมีความรูใน
การใชงานคอมพิวเตอร์ในขั้นพ้ืนฐานตลอดจนมีความรูในระบบจัดการหองสมุดอัตโนมัติ  อีกดวย 
 ระบบจัดการหองสมุดอัตโนมัติ หมายถึง ระบบการท างานของหองสมุดที่มีการน าเอา
อุปกรณ์ประมวลผล ซึ่งประกอบดวย ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มาใชเพ่ือจัดการงานของหองสมุดใน
ลักษณะผสมผสาน มีการท างานหรือเชื่อมโยงกันระหวางระบบงานตางๆของหองสมุด ไดแก งาน
จัดหา งานท ารายงาน งานบริการยืม-คืน และงานสืบคนขอมูลและการจัดการวารสาร ปัจจุบันแผนก
หอสมุดและพิพิธภัณฑ์ รร.จปร. ใชระบบจัดการหองสมุดอัตโนมัติ ELIB.Web 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓) 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติหอสมุด รร.จปร. 

 

 พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานทุนทรัพย์
สวนพระองค์ จ านวน ๑ ลานบาท รวมกับ รร.จปร. ในการด าเนินงานปรับปรุงหอสมุด รร.จปร.ใน
การด าเนินงานปรับปรุงหอสมุด รร.จปร. ตามแผนการปรับปรุงหอสมุด รร.จปร. เบื้องตน อนุมัติแผน
เมื่อ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ซึ่งแบงงานออกเป็น ๓ สวนดวยกัน คือ 

๑. งานติดตั้งระบบปฏิบัติการบนเครือขายการสืบคนดวยเครื่องอัตโนมัติ โดยใชระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ ELIB Web (Electronic on web) ติดตั้งเมื่อ ๙ กันยายน ๒๕๔๔ 

๒. งานปรับปรุงระบบประปาภายในและภายนอกอาคารหอสมุด รร.จปร. 



๓. งานจัดหาชั้นวางหนังสือ ชั้นไมวางหนังสือ และเกาอ้ีไมส าหรับสวนวารสาร และชั้น
เหล็ก ๒ หนา ส าหรับหนังสือวิชาการ 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ คือการน าเอาเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือขาย  
มาประยุกต์พัฒนาระบบการท างานของหองสมุด จากระบบเดิมที่ใชบัตรรายการในการคนหาขอมลู
เพียงอยางเดียวมาใชเครื่องคอมพิวเตอร์ชวยเก็บขอมูล คนหา ชวยใหขั้นตอนการท างานสามารถ
เชื่อมโยงประสานไดอยางตอเนื่อง ลดปัญหาความผิดพลาดในการบริการ การท างานซับซอน 
ขั้นตอนในการบริการรวดเร็วขึ้น ท าใหระบบการท างานของหองสมุดมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 ระบบหลักของ ELIB Web 

 ระบบการสืบคนรายการออนไลน์ (OPAC) 

 ระบบการจัดท ารายการ (CATALOGING) 

 ระบบจัดการบริการยืม-คืน (CIRCULATION) 
คุณสมบัติการท างานของระบบการท างานหลัก 

 ระบบการสืบค้นข้อมูล (OPAC) 
๑. สนับสนุนการท างานแบบ INTERNET WEB CLIENTS 
๒. สามารถสืบคนค าภาษาไทย ไดอยางมีประสิทธิภาพ แสดงผลการสืบคนเรียงล าดับ 

อักษรตามพจนานุกรมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สืบคนค าที่ประกอบดวยพยัญชนะ ๒ ตัวได ไม
สืบคนขอมูลที่ไมตรงตามความตองการข้ึนมา ใหผลการสืบคนที่ถูกตองตรงตามความตองการ 

๓. สามารถเพ่ิม – ลดเขตขอมูลในการสืบคนไดตามความตองการ 
๔. สามารถสืบคนไดหลายรูปแบบ สืบคนโดยชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เลขเรียก 

หนังสือและค าส าคัญ 
      ๕.  สามารถสืบคนแบบเทคนิคตรรกะแบบบูลีน (Boolean) การใชสัญลักษณ์แทนใน
การสืบคน 

 ระบบการจัดท ารายการ (CATALOGING) 
๑. เป็นระบบหองสมุดอัตโนมัติที่สามารถท ารายการผานบน Web 
๒. สามารถจัดเก็บระเบียนบรรณานุกรมในรูปแบบของ US MARC 
๓. สามารถท ารายการในรูปแบบ MARC และรูปแบบที่ไมใช MARC 
๔. สามารถบันทึกการท างานของบรรณารักษ์ได 
๕. สามารถน าเสนอรูปแบบขอมูลน าเขาท่ีหลากหลาย โดยประเภททรัพยากรที่ 

แตกตาง อาทิ หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ 
(๔) 

๖. สนับสนุนการน าเขาแฟูมขอมูลออกของระเบียน US MARC 

 ระบบการยืม – คืนทรัพยากร (CIRCULATION) 
๑. สามารถเชื่อมโยงระบบการท ารายการไดอยางสมบูรณ์ 



๒. สามารถก าหนดกฎเกณฑ์ไดตามระเบียบการยืม – คืนของหองสมุด 
๓. ท างานระบบยืม – คืนเบื้องตนได เชน การยืม – คืน  การยืมตอ การค านวณ

คาปรับ และคาธรรมเนียม 
 
ฝุายเทคนิค เป็นสวนหนึ่งในแผนกฯ มีหนาที่ตรวจรับหนังสือรวมกับคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุที่ รร.จปร.ไดแตงตั้งขึ้นวาสงของจ านวนครบถวน ถูกตอง เมื่อตรวจสอบแลวจะด าเนินกรรมวิธี
ดานบรรณานุกรม 
การเตรียมงานกอนการใหบริการ 
 การเตรียมงาน หลังจากไดตรวจรับหนังสือแลว ฝุายเทคนิคจะมีการจัดเตรียมการตาม
ขั้นตอนของหนังสือนั้นๆ ในดานบรรณานุกรม เพ่ือจัดเก็บและเพ่ือน าไปสูการใหบริการตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(๕) 

การจัดท ารายการทางบรรณานุกรม (Cataloging) 
 ในการลงรายการสารสนเทศ จะมีหนาจอล็อกอินเขาสูระบบโดยระบุชื่อผูใชและรหัสผาน 
เพ่ือเขาสูหนาจอการลงรายการ 

 จากหนาจอ ELIB คลิกท่ี ELIB Web Catalogue 
 

 
 

 จะปรากฏหนาจอ ใส User ID : และ Password ลงในกรอบแลว คลิก Login  
 

 



 
 
 

(๖) 

 จะปรากฏหนาจอ Elib web Catalogue 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

(๗) 
การเลือกลงรายการสารสนเทศในรูปแบบตางๆ 
 การลงรายการทางฝุายเทคนิค เลือกการลงรายการในรูปแบบ MARC ขอมูลจะถูก
จัดเก็บเขาระบบเป็นมาตรฐาน USMarc เดียวกันทั้งหมด การลงรายการสารสนเทศใน
รูปแบบ MARC  
 ฝุายเทคนิคก าหนด Tag ที่จะไปก าหนดรายละเอียดของหนังสือแตละเลม แลว
จัดท า Work sheet เพ่ือใชส าหรับการลงรายการ 
ตัวอย่าง 
 
016 เลขทะเบยีน  
020 ISBN                                              :\cราคา 
050 เลขทะเบยีนหนังสือ LC  
100 ช่ือผูแตง  
110 ช่ือหนวยงานท่ีจัดท า  
245 ช่ือเรื่อง 

 
 

246 ช่ือเรื่องเทียบเคียง  
250 ครั้งท่ีพิมพ์  
260 สถานท่ีพิมพ์                     ;\b                                       ,\c 
300 จ านวนหนา                หนา:\b                                  ;\c              ซม. 
440 ช่ือชุด  
500 หมายเหต ุ  
650 หัวเรื่อง 1. 

2. 
3. 

700 ผูแตงรวม 1. 
2. 

710 ผูแตงรวม(นติิบุคคล)  
740 รายการเพิ่ม – ช่ือเรื่อง  
900 วันท่ีลงทะเบียน  



910 ปีงบประมาณ / บรจิาค                      โดย 
920 กลุมภาษา Tha / eng 
930 ประเภทสิ่งพิมพ์  
949 สถานท่ีจัดเก็บ หอสมุด รร.จปร. 

 
 

 
 
 
 
 

 
(๘) 

ค าอธิบายตางๆ ในหนาจอ MARK FORM ประกอบดวย 
สวนที่เป็นรายละเอียดของ Fixed Fields 
Rec. Status (Record Status)  สถานะของรายการ 
Tupe     ลักษณะของสื่อ เชน เป็นวัสดุตีพิมพ์ ไมตีพิมพ์  

แผนที่ ตนฉบับ ตัวเขียน 
 Bib./v/.(Bibliographic Level)  ระดับของบรรณานุกรม 
 Creator     ผูท ารายการ 
 Modifier    ผูแกไขรายการ 
 F8.06     รปูแบบของวันที่ 
 Date 1     ปีเริ่มพิมพ์เอกสาร 
 Date 2     ปีสิ้นสุดของการพิมพ์ 
 Pub. Place (Publishing Place)  สถานที่พิมพ์ (ประเทศ) 
 Language    ภาษาของเอกสาร 
 สวนที่บันทึกขอมูล (Variable Fields) 
 ชองที่ ๑  ส าหรับการลบ Tag หรือบรรทัดของขอมูลที่ตองการลบ โดยคลิกที่ชอง 

สี่เหลี่ยมของบรรทัดที่ตองการลบ และคลิกท่ีปุุม REMOVE 
  ชองที่ ๒ เป็นชอง Tag ซึ่งในชองนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเลข Tag อ่ืนๆได และไม 

จ าเป็นตองให Tag เรียงจากนอยไปหามากเพราะเมื่อจัดเก็บขอมูลเขา
ระบบเรียบรอยแลว ระบบจะเรียงใหโดยอัตโนมัติ 

 ชองที่ ๓  ชองส าหรับการลง Indicator ของ Tag โดยระบบจะเนนใหกรอก  
Indicator ของ Tag 245 ที่เป็นรายการชื่อเรื่อง ไดแก ค าที่ข้ึนตนดวย  



a ใหใส Indicator เป็น 02 
an ใหใส Indicator เป็น 03 
the ใหใส Indicator เป็น 04 

 ทั้งนี้เพ่ือใหขอมูลที่ถูกจัดเก็บไดผลลัพธ์ออกมาเป็นประเภทเดียวกันกับขอมูลที่ไมไดขึ้นตน 
ค าวา a  an  the 
 ชองที่ ๔  เป็นชองส าหรับการลงรายการ โดยก าหนดใหในแตละ Tag สามารถลง 

รายการได ๒๕๐ อักขระ ยกเวน Tag 5xx สามารถลงรายการไดไมจ ากัด
ตัวอักษร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๙) 
ขั้นตอนการลงรายการสารสนเทศประเภทหนังสือในรูปแบบ MARC 

 เลือกรูปแบบการลงรายการเป็น Books MARC แลวคลิกท่ี New Bib 

 
 



 

 จะปรากฏหนาจอการลงรายการ New bib : Books MARC 

 
 
 

(๑๐) 
 เริ่มกรอกขอมูลไดทันที โดยพิมพ์ขอมูลที่ตองการจัดเก็บในแตละเขตขอมูล 

 



 

 กดบันทึกผล (Process) เพ่ือล าดับเลข BibID 26194 ตามตัวอยาง  

 
(๑๑) 

ระบบการสืบค้นข้อมูล ( Online Access Cataloging – OPAC ) 



 เป็นระบบการสืบคนสารสนเทศแบบออนไลน์ ซึ่งผูใชสามารถสืบคนสารสนเทศได
หลากหลายประเภท เชน หนังสือ วารสาร เอกสารมาตรฐาน โสตทัศนวัสดุ แฟูมขอมูล
อิเล็กทรอนิกส์ มีเมนูใหผูใชเลือก (Menu Driven) หรือ ใชเป็นลูกศร (Cursor Pad) ในการสืบคน 
ผูใชสามารถศึกษาและท าความเขาใจไดงาย และเกิดความคุนเคยกับระบบการสืบคนไดอยางรวดเร็ว 
(User Friendly)  
 ประกอบดวยการสืบคน ๓ รูปแบบ ไดแก 

๑. การสืบคนแบบไลเรียง (Browse Search) 
๒. การสืบคนดวยค าหรือวลี (Keyword Search) 
๓. การสืบคนดวยค าเชื่อมตางๆ (Expert Search) 

 
ขั้นตอนการใชงานระบบการสืบคน 

๑. เรียก Browser 

 
จะปรากฏหนาจอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
(๑๒) 

๒. คลิกท่ี Elib Web Gateway ในหนาจอหลักของ Elib Web page จะเขาสูหนาจอระบบการ
สืบคนสารสนเทศ ที่หนาจอนี้สามารถเลือกการแสดงรายการเมนูเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย 
หน้าจอภาษาอังกฤษ 

 
 
หน้าจอภาษาไทย 

 
เลือกรูปแบบการสืบคน ดังตอไปนี้ 
 



 
 

(๑๓) 

 การสืบคนแบบไลเรียง (Browse Search) 

 
 
 
 
ขั้นตอนการสืบคน  

๑. คลิกท่ีปุุม  
๒. ใสค าที่ตองการสืบคนในกรอบ 

Search Pattern :  
๓. เลือกเขตขอมูลที่ตองการ Category :  

 
 
 
 
 

๔. เลือกฐานขอมูลที่ตองการ Database :  
 ๕. เลือกประเภทของสิ่งพิมพ์ Materials : 
 ๖. เลือกภาษา Language :  
 ๗. เลือกประเทศ Publish Country :  
 ๘. เลือกปีที่พิมพ์ Start Year :  

Author 
 
Author 
Title 
Subjet 

Browse  Search 
 



 ๙. เลือกการแสดงผลหนาจอ 
   Line perpage :  
 ๑๐. คลิกปุุม    เพ่ือท าการสืบคนขอมูล 
 
  

 
(๑๔) 

 ผลการสืบคน 
ถาเลือกสืบคนจากเขตขอมูล “ชื่อผูแตง” จะปรากฏหนาจอรายการชื่อผูแตง 
(Authors List) ปรากฏรายการชื่อหนังสือภายใตชื่อผูแตง 

 
 
  
 จะปรากฏหนาจอ บัตรรายการ (Card  Screen) 
 

Search 



 
(๑๕) 

ในหนาจอบัตรรายการ (Card  Screen) 
จะแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมขอสื่อสารสนเทศ ทั้งนี้ยังมีสวนที่เป็น hyper link ซ่ึง

เป็นสวนที่เชื่อมโยงกันในสวนของชื่อผูแตง (Author) และหัวเรื่อง (Subject) เพ่ือเชื่อมโยงไปยัง
รายการชื่อเรื่อง (Title) ที่มีหัวเรื่อง (Subject) และ/หรือ ชื่อผูแตง (Author) ที่สัมพันธ์กันในระบบ 

ในกรณีที่ผูสืบคนตองการดูรายการเลขประจ าเขตขอมูล (Tag) ที่ใชในรายการสามารถดูได
จากหนา Marc 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑๖) 
 
หรือในกรณีท่ีผูสืบคนตองการทราบเกี่ยวกับรายการตัวเลม สามารถตรวจสอบไดจากหนา 

Copy Menu 



 
 
 
ผูสืบคนจะทราบเลขรหัสหรือเลขบาร์โคดประจ ารายการ หอสมุดที่มีทรัพยากรรายการนี้ ประเภท
ทรัพยากร สถานภาพ เลมที่และสิ่งที่ติดมากับตัวทรัพยากร 

 การสืบคนแบบค าหรือวลี (Keyword Search) 
 

 
ขั้นตอนการสืบคน 

๑. คลิกเลือกการสืบคนที่ปุุม Keyword Search  
๒. ใสค าที่ตองการสืบคน 

Search word/Phrase: 
๓. เลือกเขตขอมูลที่ตองการสืบคน 

From :  
 

(๑๗) 



๔. เลือกฐานขอมูลที่ตองการสืบคน 
Database :  

๕. คลิกปุุม 
 

 ผลการสืบคน 
เมื่อสืบคนค าใดๆ จะปรากฏหนาจอการสืบคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seach 



 
 
 

(๑๘) 
คลิกค าสืบคนที่ปรากฏภายใต 
 Seacch Resull : Occurrence List 
จะปรากฏหนาจอ “รายการชื่อเรื่อง” (Tille List) เพ่ือใหเลือกเรื่องที่ตองการ 
ปรากฏหนาจอบัตรรายการของรายการที่สืบคน 

 
 



 
 
 
 
 

(๑๙) 

 การสืบคนแบบบูลีน (Expert  Search) 

 
 
ค าจ ากัดการสืบคน/ตรรกบูลีนที่ใชในการสืบคนมี ๕ ค า และแตละค ามีวิธีใชที่แตกตางกัน ดังนี้ 

๑. and เมื่อเชื่อมดวย and 
ระบบจะท าการคนหาระเบียนที่ค าหรือขอความท้ังสองปรากฏอยูดวยกัน ซึ่งอาจจะปรากฏ 



อยูตางเขตขอมูลหรือในเขตขอมูลเดียวกันก็ได 
๒. Or เมื่อเชื่อมดวย Or 

ระบบจะท าการคนหาระเบียนที่ค าใด ค าหนึ่งหรือขอความใดขอความหนึ่งที่ปรากฏอยู ซึ่ง 
อาจจะปรากฏอยูตางเขตขอมูลหรือในเขตขอมูลเดียวกันก็ได 

๓. not เมื่อเชื่อมดวย not 
ระบบจะท าการคนหาระเบียนที่ค าหรือขอความแรกปรากฏอยูโดยที่ระเบียนนั้นจะตองไมมี 

ค าหรือขอความที่สองปรากฏอยูภายในเขตขอมูลเดียวกัน 
๔. adjacent เมื่อเชื่อมดวย adjacent 

ระบบจะท าการคนหาระเบียนที่ค าหรือขอความท้ังสองปรากฏอยูติดกันซึ่งค าหรือขอความ 
นั้นจะตองปรากฏอยูในเขตขอมูลเดียวกัน 

๕. with เมื่อเชื่อมดวย with 
ระบบจะท าการคนหาระเบียนที่ค าหรือขอความท้ังสองปรากฏอยูในเขตขอมูลเดียวกันหรือ 

ขอความนั้นไมจ าเป็นจะตองติดกัน 
 
ขั้นตอนการสืบค้น 

๑. คลิกปุุม Expert 
Search 

๒. ใสค าที่ตองการสืบคนค าแรกใน Search Word/Phrase : 
๓. เลือกเขตขอมูลที่ตองการสืบคน From : 
๔. ใสค าที่ตองการสืบคนค าที่สองลงใน 

(๒๐) 
๕. เลือกเขตขอมูลที่ตองการสืบคน 
๖. เลือกค าเชื่อมที่ตองการใชจ ากัดการสืบคน 

 And  

 Or  

 Not 

 Adjacent 

 With 
๗. เลือกฐานขอมูลที่ตองการสืบคน 

Database : 
๘. คลิกปุุม  Search 

 ผลการสืบคน เมื่อสืบคนค าใดๆ จะปรากฏหนาจอค าท่ีพบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒๑) 
คลิกค าที่ใชสืบคนภายใต 
 Search Result : Occurrence List 
เลือกรายการชื่อเรื่องที่ไดจากการสืบคนในหนวย Title List 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๒๒) 
จะปรากฏหนาจอบัตรรายการของค าท่ีสืบคน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ฐานข้อมูลงานวิจัย นนร. 
ปีการศึกษา 2549 

BibID Acc. No. Title Author 
Call  

Number 
Copy 

30446 070247  ความเป็นจริงของขอทานในสังคมไทย จารุพล เรืองสุวรรณ, นักเรียนนายรอย. 
บดินทร์ อรุณสวัสอิ,์ นักเรียนนายรอย. 
สวางพงษ์ อบแพทย์, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

จ328ค 

1 

30447 070248  ขวัญและก าลังใจของทหารที่ปฏิบตัิงาน ใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

จิตติวัฒน์ วาดเจริญ, นักเรียนนายรอย. 
เฉลิมพล ลิ่มสกุล, นักเรียนนายรอย. 
ณัฐพล ภมูิหมั่น, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

จ419ข 

1 

30448 070249  การศึกษาเปรยีบเทียบปริมาณน้ ามันจาก
เมลด็สบูด าที่มีผลแตกตางกัน 

ทวิวรรธน์ แกวจันทร,์ นักเรียนนายรอย.และคนอื่น ๆ 

ยศมณฑ์ สิทธิชัย, นักเรียนนายรอย. 
ธนวัฒน์ กิติศรีวรพันธ์ุ, นักเรียนนายรอย. 

วิเชียร เจรญิสุข, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ท189ก 

1 

30449 070250  เครื่องท าน้ าผลไมเขมขน เดชรวี ข าวิไล, นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ วิทยานิพนธ ์

ด48ค 

1 

30450 070251  เครื่องอุนอาหารดวยไอน้ าแบบฉับพลัน ชาญกิต กาฬภักด,ี นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

ปณต สรุะเสียง, นักเรียนนายรอย. 
นรุตม์ เอกโพธ์ิ, นักเรียนนายรอย. 
วิธาน ปิสาวงษ์, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ช481ค 

1 

30451 070252  เครื่องยนต์หัวฉดี ลือชา ศิลปรัศมี, นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ วิทยานิพนธ ์

ล569ก 

1 

30452 070253  จักรยานไฟฟูา อมรวัต พลอยกระจาง, นักเรียนนายรอย. และคนอืน่ ๆ วิทยานิพนธ ์

อ279จ 

1 

30453 070254  การออกแบบถังบ าบัดน้ าเสียโดยใช
เชื้อจุลินทรีย์ประสิทธิภาพ รวมกบัการเพิ่ม

ปริมาณออกซิเจนในน้ า 

สัญญา เลาอรุณ, นักเรียนนายรอย.  
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ ์

ส534ก 

1 

30454 070255  การออกแบบสายอากาศบังคับทิศแบบ 
Helical Antenna 

รติ ศุขมนสั, นักเรียนนายรอย. 
เทวฤทธ์ิ คาสบาย, นักเรียนนายรอย. 

ราชฤทธานนท์ นุชประยูร, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ร154ก 

1 

30455 070256  การสรางและทดสอบประสิทธิภาพของลิ
นุกซ์คลัสเตอร์แบบไมใชดสิก ์

ศิวาวุธ ศรีธรรมวุฒิ, นักเรียนนายรอย. 
ธนรัตน์ บุญสอด, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ศ677ก 

1 

30456 070257  ระบบตรวจจับผูบุกรุก Instrusion Detection 

System 

อาวธุ เมธารักษ,์ นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

เอก ศรีษา, นักเรียนนายรอย. 
วิทยานิพนธ ์

อ664ร 

1 



30458 070258  การพัฒนาฮาร์ดแวร์ของหุนยนต์ Robocop 49 ภควัน หนุนวงษ์, นักเรียนนายรอย. 
วรฉัตร หมองจันทึก, นักเรียนนายรอย. 

ภัทรพงศ์ เหมือนเพ็ชร,์ นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ภ14ก 

1 

30460 070259  การเพิ่มระยะใหกับอุปกรณ์ท าลายวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ดวยคลื่นไมโครเวฟก าลังสูง

ทางกายภาพ Team A 

ปฐมพงศ์ อ าไพบุศย,์ นักเรียนนายรอย. 
เกรียงไกร เอี่ยมคง, นักเรียนนายรอย. 

จุมพล ไมตรีประศาสน,์ นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ป143ก 

1 

30463 070260  การปรับปรุงและพัฒนาระบบกังหนัลมผลิต
ไฟฟูา 

ปริชญ์ พรหมรักษ์, นักเรียนนายรอย. 
เทียนชัย นาบุดดา, นักเรียนนายรอย. 

วุฒิทวี ภักดี, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ป477ก 

1 

30466 070261  ออกแบบสายอากาศแบบยากิ ยดูะ เพื่อเพิ่ม
ระยะใหกับ Wireless Access Point 

ชาญณรงค์ สุดโต, นักเรียนนายรอย. 
กิตติกร พนาดร, นักเรียนนายรอย. 

กฤษณะ ยะสาวงษ์, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ช482อ 

1 

30467 070262  การท าลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ดวยคลื่น
ไมโครเวฟก าลังสูง (Team B) ศึกษา

ผลกระทบของคลื่นไมโครเวฟก าลงัสูงกับ
วงจรไฟฟูา 

ศุภกิจ มีเงินทอง, นักเรียนนายรอย. 
ธิติ ลิ้มขจรเดช, นักเรียนนายรอย. 

ปณิธาน ฐิตสาโร, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ศ757ก 

1 

30468 070263  การศึกษาระดับความเครยีดของนักเรียนนาย
รอย ท่ีเกิดจากภาระหนาท่ีและสิ่งแวดลอม 

ฐิติชัย อภิวัฒนานันท,์ นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

ฐ43ก 

1 

30470 070264  การวิจัยเสนทางที่ดีท่ีสุดเพื่อการสงก าลัง นัทฐพงศ์ โพธิ์เต็ง, นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

อนุสรณ์ สุบรรณา, นักเรียนนายรอย. 
สุดเขตต์ แคลวภัย, นักเรียนนายรอย. 

ชาญณรงค์ สินเจรญิ, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

น427ก 

1 

30471 070265  การหาดัชนีบงช้ีการเสื่อมสภาพของเขื่อน อภินันทน์ ผลค า, นักเรียนนายรอย.  
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ ์

อ247ก 

1 

30473 070266  ถังดักไขมันก าลังสอง ธเนษฐ ชัยวัฒนธรรม, นักเรียนนายรอย. และ
คนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ ์

ธ11ถ 

1 

30474 070267  การวิเคราะห์การจัดการขยะในโรงเรียนนาย
รอยพระจลุจอมเกลา 

อาทิตย์ พรกิจการณุย,์ นักเรียนนายรอย. และ
คนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ ์

อ612ก 

1 

30475 070268  การประยุกต์ใชเครื่องมือวัดและการ
ประมวลผล เพื่อประโยชน์ทางงานวิศวกรรม

โยธา 

จารุกฤษณ์ เรืองสุวรรณ, นักเรียนนายรอย. 
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ ์

จ326ก 

1 

30477 070269  การศึกษาการใชระบบบึงประดิษฐ์ในการ
บ าบัดน้ าเสีย จากโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา 

ทิตย์อานันท ์ชาญบรรเจิดสุข, นักเรียนนาย
รอย. และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ ์

ท457ก 

1 

30479 070270  การออกแบบสายอากาศแบบ Dipole with 

Reflector เพื่อเพ่ิมระยะการตดิตอของ 
Wireless Access Point 

ณัฐพงศ์ นพศร,ี นักเรียนนายรอย. 
ชนะ หลาดวงด,ี นักเรียนนายรอย. 
ศรายุทธ ศิริตัน, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ณ21ก 

1 



30481 070271  ระบบตรวจจับความผดิปกติดวย Infrared 

Sensor 

ตอศักดิ์ ไชยมาล,ี นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

กิติพงค์ เกตุเดชา, นักเรียนนายรอย. 
อดิเรก วสันต์สกลุ, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ต38ร 

1 

30482 070272  กระบวนการเสริมสรางอุดมการณน์ักเรียน
นายรอย กรณีศึกษา : กลุม "Share Smile" 

สาธนี แกวสืบ, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

ส597ก 

1 

30484 070273  ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติของนักเรียนนาย
รอย ตอการเลือกเหลาและหนวยในการรับ

ราชการ 

วีนัส ทานาค, นักเรียนนายรอย. 
ภานุวัฒน์ ไชยสรุะ, นักเรียนนายรอย. 
ธีรนัย แกวผาสุก, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ว822ป 

1 

30485 070274  ความพึงพอใจตอการเป็นนักเรียนนายรอย ปิยะเจตน์ มีเดช, นักเรียนนายรอย. 
รัชภูมิ เหล็กแท, นักเรียนนายรอย. 

ขจรพล ปุณยจรสัพงษ์, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ป687ค 

1 

30486 070275  การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลตอพฤติกรรมการหนี
เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กรณีศึกษา : โรงเรียนมัธยมแหงหนึ่งในเขต 
อ.เมือง จ.นครนายก 

สมพงษ์ ศิลปกิจยาน, นักเรียนนายรอย. 
ณัฐวัฒน์ เศวตเศรณ,ี นักเรียนนายรอย. 
ภานุพงศ์ มวนทอง, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ส242ก 

1 

30488 070276  ระบบบรหิารและจดัการเอกสาร Web 

Application 

ภควัส ภัคะมาน, นักเรียนนายรอย.  
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ ์

ภ14ว 

1 

30489 070277  ไฟร์วอลล ์ กิตติพันธ์ เลิศจติเมต, นักเรียนนายรอย. 
สิริชัย พรหมอยู, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานพินธ ์

ก633ฟ 

1 

30491 070278  Flash Animation ของการฝึกบุคคลเบื้องตน โกศล สภานันท,์ นักเรียนนายรอย. 
เกียรติศักดิ์ พฤฒิสาร, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ก972ฟ 

1 

30492 070279  การฝังขอมูลลงในรูปภาพดิจิตอล ภาณุ ไตละนันทน์, นักเรียนนายรอย. 
อนนท์ สานน้ าเขียว, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ภ431ก 

1 

30494 070280  โปรแกรมการจดัการหองสมุดดวยบาร์โคด พงศกร เสืองาม, นักเรียนนายรอย. 
ศราวุฒิ ลือจันดา, นักเรียนนายรอย. 

สุชิน วังช้ิน, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

พ119ป 

1 

30498 070281  ระบบกระทูและแสดงความคิดเหน็ ปรัชญา ตาค า, นักเรียนนายรอย.  
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ ์

ป455ร 

1 

30499 070282  ระบบการจองหองประชุมและปฏทิินขาว ปฏิพัฒน์ ค าแผน, นักเรียนนายรอย.  
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ ์

ป138ร 

1 

30500 070283  ระบบคลังต ารา กคศ.สกศ.รร.จปร. กฤตินันท์ นวนหนูปลอง, นักเรียนนายรอย. 
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ ์

ก275ร 

1 

30501 070284  ระบบแบบสอบถาม On - Line ชาติชานินทร์ เฟื่อขุนทด, นักเรียนนายรอย. 
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ ์

ช516ซ 

1 

30502 070285  โปรแกรมชวยจัดท าขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลง 

วสุรัตน์ ตันติวิศาลเกษตร, นักเรียนนายรอย. 
วรวิทย์ ปาริจฉัตต,์ นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ว368ป 

1 

30503 070286  เครื่องขยายสัญญาณ Stethoscope เอกรัฐ มุขประภาต, นักเรียนนายรอย. 
วิทยา จิตรประสงค,์ นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

อ865ค 

1 



30504 070287  การพัฒนาระบบสื่อสาร และการควบคุม
หุนยนต ์

ธ ารงเกียรติ์ ชาติทรนง, นักเรียนนายรอย. 
กิตินันท์ รัศม,ี นักเรียนนายรอย. 

ไพโรจน์ พรหมตรุษ, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ธ51ก 

1 

30505 070288  การศึกษาคาความดันที่เหมาะสมในการกรอง
น้ ามันจากเมล็ดสบูด า 

จักรภพ ชัยสุนทร, นักเรียนนายรอย. 
สุริยงค์ กุดเปุง, นักเรียนนายรอย. 

รชต ธนกิตตตยิานุกูล, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

จ227ก 

1 

30506 070289  การศึกษาแบบจ าลองเครื่องหีบสบูด าโดยใช
ระบบไฮโดรลิก 

กิตติชัย ชางนอย, นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

เฉลิมพล ปาปะโข, นักเรียนนายรอย. 
ณรงค์ฉัตร มานิตย์นาค, นักเรียนนายรอย. 

เพทาย สมฤทธิ,์ นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ก632ก 

1 

30507 070290  การศึกษาสภาพการรูจักและแหลงความรู 
แหลงความรูเกี่ยวกับสารเสพติด ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษา 

จารุกร ทองอราม, นักเรียนนายรอย. 
ไตรศักดิ์ ปาลินทร, นักเรียนนายรอย. 

แสนยาภาพ หงษ์วิไล, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

จ326ก 

1 

30508 070291  การศึกษาความจ าเป็นในการใช
โทรศัพท์มือถือของนักเรียนนายรอย 

วิษณุ นาควัชระ, นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

ภคภัทร คหชนม,์ นักเรียนนายรอย. 
อานุภาพ มากลน, นักเรียนนายรอย. 
นเรนทร์ พรมจรูญ, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ว769ก 

1 

30509 070292  การศึกษาไสกรองที่เหมาะสมในการกรอง
น้ ามันจากเมล็ดสบูด า 

พงษ์สัณห์ ด านลิ, นักเรียนนายรอย. 
ธนพล พละศลิป, นักเรียนนายรอย. 

กิตติพงศ์ เสนค าสอน, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

พ163ก 

1 

30510 070293  กระบวนการเปรียบเทียบการซอมสราง 
(Overhaul) เครื่องยนตล์ูกสูบของ

เฮลคิอปเตอรฝ์ึก แบบ 300 ระหวางการ
วาจางซอมโดยบริษัทเอกชน กับการซอมโดย

กองพันทหารขนสงซอมบ ารุงเครื่องบิน
ทหารบก 

สมภพ พงษ์คีร,ี นักเรียนนายรอย. 
 และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ ์

ส247ก 

1 

30511 070294  การศึกษาเปรยีบเทียบการเจริญเติบโตของ
ผักคะนา โดยการใชปุยน้ าชีวภาพที่ผลิตจาก
เศษซากพืช และเศษซากปลาโดยใชสารเรง 

จิรพงศ์ จะรอนรัมย,์ นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

วิฑูรย์ ยะเรือน, นักเรียนนายรอย. 
กิตติพล พันธุรังษ,ี นักเรียนนายรอย. 
สุธีดนย์ ณ โมรา, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

จ495ก 

1 

30512 070295  การศึกษาเปรยีบเทียบการเจริญเติบโตของ
กลวยไมหวาย เมื่อปลูกดวยกาบมะพราว

และโฟม 

สิริเขตต์ วาณิชบ ารุง, นักเรียนนายรอย.  
และคนอ่ืน ๆ 

คุมธรรม สิงหนาท, นักเรียนนายรอย. 
จิตบุณย์ พรมจันทร,์ นักเรียนนายรอย. 
รังสรรค์ สูงเจริญ, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ส685ก 

1 

30513 070296  การศึกษาเปรยีบเทียบผลผลติของเห็ดนกยูง 
ดวยการใชปุยอินทรีย์ 3 ชนิดที่มีความเขมขน 

10 เปอร์เซ็นต ์

กนกพงษ์ นิลรัตน,์ นักเรียนนายรอย. 
 และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ ์

ก128ก 

1 



30514 070297  การวิจัยความหลากหลายของพันธุ์พืชในพื้นท่ี 
รร.จปร. โดยการประยุกต์ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2549 

นักเรียนนายรอยชั้นปีท่ี 4 วิทยานิพนธ ์

น388ก 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2550 

BibID Acc. No. Title Author 
Call 

Number 
Copy 

31563 070957  การเปรยีบเทียบการกัดกรอนทอยาง 
ระหวางน้ ามันไบโอดเีซลและน้ ามนัดีเซล 

เอกลักษณ์ ไชยถาวร, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

อ866ก 

1 

31564 070958  การศึกษาเปรยีบเทียบปริมาณน้ ามันจาก
เมลด็สบูด าที่มีสผีลแตกตางกัน 

อัครพนธ์ จันทร์สงค,์ นักเรียนนายรอย. วิจัย 

อ467ก 

1 

31565 070959  การศึกษาความเป็นไปไดในการน าเทคโนโลยี
สะอาดมาใชในหนวยงาน กรณีศึกษา กอง

พันที่ 4 กรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค์ 

ด ารงศักดิ์ เรืองฤทธิ์, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ด29ก 

1 

31566 070960  การพัฒนาการจดัการพัสดุคงคลังกิจการผลิต
น้ าดื่ม พัน.ร.รร.จปร. 

นิตินันทน์ เพชรโพธหาร, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

น615ก 

1 



31567 070961  การประยุกต์ใชการโปรแกรมเชิงเสนเพื่อ
ปรับปรุงการผลติน้ าดืม่ของ พัน.ร.รร.จปร. 

ศิริชัย ชาค ารุณ, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ศ592ก 

1 

31568 070962  การศึกษาชนิดวัสดุและความหนากระบอก
สูบไฮโดรลิกของเครื่องหีบน้ ามันสบูด า 

ชัยวัฒน์ ภูระหงษ,์ นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ช431ก 

1 

31569 070963  การพัฒนาแบบจ าลองเครื่องหีบเมล็ดสบูด า
ดวยระบบไฮโดรลิก 

ประสิทธ์ิ วงศ์อินทร,์ นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ป436ก 

1 

31570 070964  การศึกษาคาความเป็นกรด - เบส ของ
น้ ามันไบโอดีเซล ตามระยะเวลาที่จัดเก็บ

ภายใน 28 วัน 

พชร เปรมสุนทร, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

พ179ก 

1 

31571 070965  การออกแบบและสรางเครื่องยอยเศษใบไม สุภชัย พานิช, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ส927ก 

1 

31572 070966  การศึกษาเปรยีบเทียบปริมาณน้ ามันจาก
เมลด็สบูด า เมื่อเก็บเมล็ดสบูด าทิ้งไวท่ี

ระยะเวลา 21 วัน 30 วัน 45 วัน 

นพพร เอี่ยวสานุรักษ์, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

น175ก 

1 

31573 070967  แนวทางการอนุรักษ์พลังงานไฟฟูาในอาคาร
เพื่อลดอัตราการใชพลังงานไฟฟูา 

เบญจพล ค าขวา, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

บ769น 

1 

31574 070968  การศึกษาระบบแถวคอยเพื่อรอรบัการตรวจ
โรคกระดูกและขอของแผนกผูปุวยนอก 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายรอย 

พระจุลจอมเกลา 

อภินันท์ บัณฑิต, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

อ247ก 

1 

31575 070969  การศึกษาสภาพความเป็นกรดของน้ ามันสบู
ด าระหวางการเก็บรักษา 

ปิติ กริษฐาทิพย,์ นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ป678ก 

1 

31576 070970  การศึกษาเปรยีบเทียบปริมาณน้ ามันจาก
เมลด็สบูด า เมื่อเก็บเมล็ดสบูด าทิ้งไวท่ี

ระยะเวลา 3 วัน 7 วัน 15 วัน 

บรรลือ พูดเพราะ, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

บ193ก 

1 

31577 070971  การวิเคราะห์ตนทุนการผลิตโดยใชระบบ
ตนทุนกิจกรรม กรณศีึกษาโรงงานผลิตชดุ

ช้ันใน 

ไชยวรรณ มาศกลุ, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ช940ก 

1 

31578 070972  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติใน
สายการผลิตนมสดของแผนกโคนม โรงเรยีน

การสัตว์ทหารบก 

อภิวัฒน์ ทุมวงษ์, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

อ265ก 

1 

31832 071202 รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟูา
สื่อสาร การสงรหัสขอความภาพ 

ภาณุพันธ์ จานแกว, นักเรียนนายรอย. 
จักรพันธ์ คัณฑสมบรูณ,์ นักเรียนนายรอย. 

ธีรพล ศรีหนา, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ภ36ร 

1 

31833 071203 รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟูา
สื่อสาร ระบบแจงเตือนภัยผานสญัญาณวิทยุ

ระยะใกล ดวยตัวตรวจจับอินฟราเรด 

ปิยะพงษ์ ตรงศิริวัฒน,์ นักเรียนนายรอย. และคนอืน่ ๆ 

นคร พิมสาร, นักเรียนนายรอย. 
จิรวัฒน์ พิทักษ์, นักเรียนนายรอย. 

ณัฐพงศ์ ภักดิ์ศรีแพง, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ป261ร 

1 



31834 071204 การพัฒนาเปูาฝึกยิงปืนฉับพลันแบบอัตโนมัติ 
ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ์

ภูมิรตัน์ วิระวงษ์นุสร, นักเรียนนายรอย. 
ธวัชชัย อุทธา, นักเรียนนายรอย. 

ศรศรันย์ ศิวประดิษฐ,์ นักเรียนนายรอย. 
ภาณุพันธ์ ขามจะโปฺะ, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ภ78ก 

1 

31835 071205 รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟูา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝังขอมูลลงใน

รูปภาพส ี

พงศ์ตะวัน รัตนา, นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

นพรัตน์ สืบกาส,ี นักเรียนนายรอย. 
กฤษณพงศ์ เกิดทองค า, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

พ119ร 

1 

31836 071206 รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟูา 
ระบบการพสิูจนล์ายนิ้วมือแบบอัตโนมัต ิ

กิติชัย กฤษ์พิชยั, นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

วรวุฒิ วัฒนกูล, นักเรียนนายรอย. 
ณัฐพล จันทิมา, นักเรียนนายรอย. 
ธีรพงศ์ สุริยะธง, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ก636ร 

1 

31837 071207 รายงานประกอบ โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การคนหาชองโหวของระบบ 

ทศพล เมลานนท์, นักเรียนนายรอย. 
ภานุวัฒน์ มะคะสุด, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ท232ร 

1 

31838 071208 รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟูา 
เครื่องตรวจขอสอบปรนัยดวยคอมพิวเตอร์ 

ครุชน บุญเพศ, นักเรียนนายรอย. 
เทียนชัย ทาประโคน, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ค17ร 

1 

31839 071209 รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟูา 
ระบบควบคมุความรอนภายในหองเก็บวัตถุ

ระเบดิ โดยใชไมโครคอนโทรลเลอร์ 

วัชรพล แกวปัญญา, นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

นพณัฐ เจียมเจรญิ, นักเรียนนายรอย. 
กนก เจริญชัยประกิจ, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ว395ร 

1 

31840 071210 รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟูา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันาระบบ
การตรวจสอบยานพาหนะโดยสญัญาณ RFID 

ธนากร วชิรมโนกุล, นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

พิทูร พงษ์ธะนะ, นักเรียนนายรอย. 
สันติ จันทรส์ูง, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ธ18ร 

1 

31841 071211 รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟูา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันารถไร

คนขับ 

อวิรุทธ์ อินทโส, นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

ปรัชญา อัมพรพงศ,์ นักเรียนนายรอย. 
โสฬส สุวรรอาชา, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

อ418ร 

1 

31842 071212 การศึกษาเปรยีบเทียบปริมาณแอลกอฮอล์
จากผลผลติทางการเกษตร 

ณัฐอ าพล อรามศร,ี นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

ภาณมุาศ ศรสีุระ, นักเรียนนายรอย. 
วรวิทย์ ศรีสมบูรณ,์ นักเรียนนายรอย. 
ยศศพงศ์ วัชรเกื้อ, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ณ21ก 

1 

31843 071213 การศึกษาการอัดแทงเชื้อเพลิง อนันต์ เฉื่อยไธสง, นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

รังสรรค์ เรืองทอง, นักเรียนนายรอย. 
จักรวุธ แสนภูวา, นักเรียนนายรอย. 

สุกฤษฐ์ กาญจนคลอด, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

อ162ก 

1 

31844 071214 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันสบูด า พิศาล อินทนนท์, นักเรียนนายรอย. 
กองภพ วังสิริโชต,ิ นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

พ769ก 

1 

31845 071215 รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟูา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การบรหิารและ

พัฒนาระบบคลังอาวุธ โดย RFID 

ธันยา ชมภูนอก, นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

พงษ์สิทธิ์ เสาวกูล, นักเรียนนายรอย. 
ณัฐพงศ์ ชุมเชย, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ธ471ร 

1 



31846 071216 การประดิษฐ์เครื่องมือทดสอบการไหลซมึ
ของน้ าไรอากาศในดิน 

อะโนทัย สุขประสงค,์ นักเรียนนายรอย. และคนอืน่ ๆ 

ภาณุพงศ์ ชาแจง, นักเรียนนายรอย. 
เพิ่มพูน ออมสิน, นักเรียนนายรอย. 
สุวิชชา งามเอนก, นักเรียนนายรอย. 
จักรกฤษณ์ ผิวสุข, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

อ229ก 

1 

31847 071217 ปัญหาและความเป็นไปไดในการออกแบบ
ปรับปรุงสะพาน เพื่อยุทธวิธีขามล าน้ าของ
ทหารชางในประเทศ โดยการวเิคราะห์และ

ออกแบบโครงสรางสะพานท่ีมีอยู 

ธนกร งามจรุงจิต, นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

ทวีชัย ชูเชิด, นักเรียนนายรอย. 
สุธีร์ โชว์ทะเล, นักเรียนนายรอย. 

พิชเญนทร์ พรประสิทธ์ิ, นักเรียนนายรอย. 
ธนิต พุมดิษ, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ธ14ป 

1 

31848 071218 เครื่องคิดเลขกับงานในสนามทางทหาร นิรุต พรมมินทร์, นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

วีรพงศ์ จันทรศิริภาส, นักเรียนนายรอย. 
สุชิน ยาปัน, นักเรียนนายรอย. 

สามารถ สนิท, นักเรียนนายรอย. 
ศรายุทธ เรืองแกว, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

น677ค 

1 

31849 071219 การศึกษาการใชระบบบึงประดิษฐ์ในการ
บ าบัดน้ าเสียจาก โรงเรียนนายรอย 

พระจุลจอมเกลา 

ชนะชัย จันทร์ดี, นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

พงศธร นุมนวลพิทักษ์, นักเรียนนายรอย. 
ธีรวัฒน์ พลายมาต, นักเรียนนายรอย. 

บัณฑิต เสรมิศักดิ์ศร,ี นักเรียนนายรอย. 
นราเดช ไขสม, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ช142ก 

1 

31850 071220 การศึกษาเกี่ยวกับทุนทางสังคมทีม่ีผลตอ
ความเขมแข็งของชุมชน กรณีศึกษา หมูบาน

โคกล าดวน จังหวัดนครนายก 

ทองสุข แสงลับ, นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

ประสิทธ์ิ หุนเทีย่ง, นักเรียนนายรอย. 
สุทธิพงษ์ ฉายา, นักเรียนนายรอย. 
ยุทธกร ค าจุลลา, นักเรียนนายรอย. 
พีรพัสต์ เสือยัน, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ท311ก 

1 

31851 071221 รายงานประกอบ โครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ Website กรม.นนร.รอ. 

กชกร เบญจกุล, นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

จักรพงษ์ ไมตรปีระศาสน,์ นักเรียนนายรอย. 
จักรพันธ์ เจรญิรัตด ารงค,์ นักเรียนนายรอย. 

ฉลอง เหมาะด,ี นักเรียนนายรอย. 
พงพหล วุฒฑกนก, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ก115ร 

1 

31852 071222 การศึกษาความเขมแข็งของชุมชนหมูบาน
โคกล าดวน อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

สงบ สุรินราช, นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

ภาคภูมิ สารบรรณ, นักเรียนนายรอย. 
คชธร สาลีทอง, นักเรียนนายรอย. 
พิษณุ ทัศแกว, นักเรียนนายรอย. 

เกียรติคณุ เกียรติวินัยสกุล, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ส137ก 

1 



31853 071223 ถังบ าบัดน้ าเสียเอนกประสงค ์ ธนิตเชษฐ์ ดวงโสมา, นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 
มาศพงศ์ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร, นักเรียนนายรอย. 

วิศวะ บุญมา, นักเรียนนายรอย. 
ประนาถ ต านานจติร, นักเรียนนายรอย. 

อิทธิศักดิ์ ยาจาม,ิ นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ธ22ถ 

1 

31854 071224 เอกสารโครงงานวิจัย เรื่อง ใบยอด Online ณัฐพงศ์ สวยเนตรทอง, นักเรียนนายรอย. 
และคนอ่ืน ๆ 

อภิชัย ลิ้มสุวิชาโน, นักเรียนนายรอย. 
อนุสรณ์ ระลึก, นักเรียนนายรอย. 

ปณต เชิงรู, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ณ21อ 

1 

31855 071225 ระบบฐานขอมลูขาวในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต 

ฑิฆัมพร พูลพิพัฒน,์ นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

ศิริพงษ์ การกระว,ี นักเรียนนายรอย. 
ยุทธนา ไมตรีจิต, นักเรียนนายรอย. 

จิรพล โพธ์ิไพรชยนต,์ นักเรียนนายรอย. 
วินัย ออนหวาน, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ฑ4ร 

1 

31856 071226 โครงงาน ระบบคนหาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชิงประวตัิศาสตร ์

ณฐวุฒิ รัตนกาล, นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

สุเมฆ ศุภเลิศ, นักเรียนนายรอย. 
นพดล แกวมา, นักเรียนนายรอย. 

ชนะ รักวงษ์ไทย, นักเรียนนายรอย. 
ณัฐวุฒิ มาฆะเซ็น, นักเรียนนายรอย. 
จุฑา ศรีสมพร, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ณ1ค 

1 

31857 071227 โครงงานคนควาวิจัย เรื่อง โครงการสราง
หุนยนต์เพื่อการศึกษาวิจัยระบบควบคุม

อัตโนมัต ิ

ปิยเชษฐ ค าชมภ,ู นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

ธิติพงษ์ หลาสุพรม, นักเรียนนายรอย. 
ไพฑูรย์ สุกใส, นักเรียนนายรอย. 

พนมศักดิ์ กันแตง, นักเรียนนายรอย. 
ชลประคลัภ์ ชมพืช, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ป687ค 

1 

31858 071228 การประยุกต์ใชระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 
เพื่อหาพ้ืนท่ีที่มีความเหมาะสมในการฝังกลบ

มูลฝอย ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก 

รัตนโชติ บูลย์ประมขุ, นักเรียนนายรอย. และคนอืน่ ๆ 

อภิสุนันท์ ค าแฮ, นักเรียนนายรอย. 
ภัทราวุธ ศิรสิานต,์ นักเรียนนายรอย. 
อดิศัย เนตรสวาง, นักเรียนนายรอย. 
เรืองฤทธิ์ ศรีโยธา, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ร467ก 

1 

31859 071229 การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชน หมูบาน
โคกล าดวน อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

เอกพจน์ นามถาวร, นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

ทรงพล มากจันทร,์ นักเรียนนายรอย. 
พงษ์พัฒน์ กองชา, นักเรียนนายรอย. 

ภูริ เพิกโสภณ, นักเรียนนายรอย. 
ดิเรกสิน รัตนสิน, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

อ858ก 

1 



31860 071230 การศึกษาคุณภาพชีวิตของชาวบาน หมูบาน
โคกล าดวน อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

วสันต์ อรรณพไกรสร, นักเรียนนายรอย. และคนอืน่ ๆ 

อนันต์ นามเผา, นักเรียนนายรอย. 
กิตติคณุ วรแสน, นักเรียนนายรอย. 

พงษ์เทพ อินทรโฆษิต, นักเรียนนายรอย. 
อธิปัตย์ เขื่อนธรรม, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ว364ก 

1 

31861 071231 การประเมินศักยภาพความเหมาะสมทาง
กายภาพ ของที่ดินบริเวณพื้นที่แปลงปลูกสบู
ด า ภายในโรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 

นิมล ทองปลาย, นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

นิธิ แดงทองดี, นักเรียนนายรอย. 
วาทพล ศรีดามาตย,์ นักเรียนนายรอย. 
บริภัทร จนีบันทึก, นักเรียนนายรอย. 
อิทธิพร คูธนะเธียร, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

น651ก 

1 

31862 071232 การศึกษาเปรยีบเทียบการเจริญเติบโตของ
ปลาดุกบิ๊กอุย โดยการเลีย้งดวยไสเดือนดิน 
Perionyx Excavatus กับอาหารปลาส าเร็จรูป

ชนิดเม็ดลอยน้ า 

นันทวัฒน์ ปานทโชต,ิ นักเรียนนายรอย. และคนอืน่ ๆ 

อนุวัฒน์ เอี่ยมอราม, นักเรียนนายรอย. 
ศุภชัย จีนขจร, นักเรียนนายรอย. 

สยามรัฐ แกวสวย, นักเรียนนายรอย. 
เอกชัย ประเสริฐสังข์, นักเรียนรอย. 

วิจัย 

น425ก 

1 

31863 071233 เครื่องยอยกิ่งไม ธนเทพ บวับุศย,์ นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

วรพงศ์ ลี้อิศรามาศ, นักเรียนนายรอย. 
ปิยณัฐ หลมศร,ี นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ธ16ค 

1 

31864 071234 รถประดิษฐ์ประหยัดน้ ามัน ณัฐพงษ์ มวงเกษม, นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

รัฐพงศ์ นอยศิร,ิ นักเรียนนายรอย. 
ภาคภูมิ ภูมผิล, นักเรียนนายรอย. 

สุริยะ สัมพันธรตัน,์ นักเรียนนายรอย. 
นนทกานต์ เพ็ชรัตน,์ นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ณ21ร 

1 

31865 071235 โครงงาน การระบายความรอนภายในหอง
โดยสารรถยนต ์

ธกรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, นักเรียนนายรอย. 
และคนอื่น ๆ 

นิรุตต์ ดอกบานเย็น, นักเรียนนายรอย. 
ธวัชชัย นาคะเสง่ียม, นักเรียนนายรอย. 
ขจรกิตติ์ จรูญชาต,ิ นักเรียนนายรอย. 
อภิวัฒน์ มูลสาร, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ธ11ค 

1 

31866 071236 วาล์วนิรภยัส าหรับรถขนสงสารเคมี HCL 

35% 

ณภดล ลือสิน, นักเรียนนายรอย. และคนอื่น ๆ 

นิชนุ เชื้อพรรณงาม, นักเรียนนายรอย. 
สดายุ หนูทอง, นักเรียนนายรอย. 

สุรเดช เหลี่ยมไทย, นักเรียนนายรอย. 
กฤษณะ เปรยีบยิ่ง, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ณ13ว 

1 
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33888 072885  รายงานวิจัย ภมูิปัญญาทองถิ่นกับการพัฒนา 
กรณีศึกษาหมูบานหุบเมย ต าบลหนิตั้ง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

วิศรุต วงศ์ศิริรตัน,์ นักเรียนนายรอย. 
อรรถพล โชติพนสั, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ว752ร 

1 

33889 072886  รายงานวิจัย บทบาทองค์การบริหารสวนต าบล
หินตั้ง ในการสงเสริมอาชีพ หมูบานหุบเมย 

เปรมชัย เปรมกมล, นักเรียนนายรอย. 
เอกชัย นาคชุม, นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ป853ร 

1 

33890 072887  การสรางเครื่องแยกเมลด็กับเปลือกสบูด า พลาธิป สอสงเสรมิกุล, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

พ468ก 

1 



33891 072888  รายงานวิจัย กระบวนการเรียนรูและการ
ปรับตัวของชาวนาชุมชนหุบเมย ภายใต

บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการสรางเขื่อน
ขุนดานปราการชล ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก 

ธรณินทร์ ลิ่มค า, นักเรียนนายรอย. 
พชรนันท์ ประสมศร,ี นักเรียนนายรอย. 

วิจัย 

ธ25ร 

1 

33892 072889  รายงานวิจัย วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของ
กลุมคนจนชุมชนหุบเมย กรณีศึกษา  

หมูบานหุบเมย ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครนายก 

มาฆวัฒน์ ทับโทน, นักเรียนนายรอย. 
ธนพล อุทิตสาร, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ม589ร 

1 

33893 072890  รายงานวิจัย กระบวนการรวมกลุมเพื่อการ
พัฒนา กรณีศึกษา หมูบานหุบเมย ต าบลหิน

ตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

คมสัน ณัฐฐานันดร, นักเรียนนายรอย. 
สันติวุฒิ ตุรงค,์ นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ค152ร 

1 

33894 072891  รายงานวิจัย ความคาดหวังในการประกอบ
อาชีพของวัยรุน กรณีศึกษา หมูบานหุบเมย 
ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

วัชรพล ช่ืนชม, นักเรียนนายรอย. 
พรหมรินทร์ แสนสมบัต,ิ นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ว395ร 

1 

33895 072892  รายงานวิจัย พัฒนาการใชที่ดินในหมูบาน
ภาคเกษตรกรรม กรณีศึกษา หมูบานหุบเมย 
ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

พริก ชาศรี, นักเรียนนายรอย. 
วิธกร ตนพรหม, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

พ449ร 

1 

33896 072893  รายงานวิจัย การมีสวนรวมของประชาชนใน
ชุมชนประชาสังคม กรณีศึกษา  

หมูบานหุบเมย ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครนายก 

อาทิตย์ วันทะมาตร, นักเรียนนายรอย. 
วราวุธ พูลสวสัดิ,์ นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

อ612ร 

1 

33897 072894  การศึกษาความพึงพอใจในคุณลักษณะของ
ปืนเล็กยาวท่ีเหมาะสมกับทหารไทย 
กรณีศึกษา นักเรียนนายรอยของ 

โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 

นาถเกียรติ วงศ์วรชาต,ิ นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

น478ก 

1 

33898 072895  การเปรยีบเทียบความเหมาะสมของปริมาณ
ผักตบชวา ตอหนวยพ้ืนท่ีที่ใชในการบ าบัด 

น้ าเสีย 

นฤพนธ์ อูบค า, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

น277ก 

1 

33899 072896  การศึกษาอัตราสวนวัสดุกรองตอน้ าเสียที่
เหมาะสม โดยใชกระบวนการบ าบดัน้ าเสยีที่

มีหินภูเขาไฟเป็นวัสดุกรอง 

วิลิต จุลกะ, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

ว724ก 

1 

33900 072897  การพัฒนาเครื่องหีบน้ ามันเมล็ดสบูด าดวย
ระบบไฮโดรลิก 

ธีระพงษ์ ลิ้นทองค า, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

ธ73ก 

1 

33901 072898  การศึกษาหาอายุการใชงานของ ปลย. 
เอ็ม.16 เอ.1 

พิจิตร ฤกษ์วิร,ี นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

พ662ก 

1 



33902 072899  การศึกษาเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
นักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา 

เศรษฐา สกลุหงษ,์ นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

ศ898ก 

1 

33903 072900  การหาที่ตั้งท่ีเหมาะสมกองพันสรรพาวุธ
กระสุนท่ี 23 กองบัญชาการชวยรบท่ี 3 

สันติพงษ์ ทองวิเศษ, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

ส561ก 

1 

33904 072901  การศึกษาความคุมคาในการเปลี่ยนจากการ
ใชน้ ามันเบนซินมาเป็นก฿าซธรรมชาติ  

พ.ศ.2551 

ธงทอง ทรงณัฐศิริ, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

ธ12ก 

1 

33905 072902  การวิเคราะห์และประเมินสมรรถนะความ
เหมาะสม ของที่ดินส าหรับไมยืนตน

เศรษฐกิจ บรเิวณพื้นที่โรงเรียนนายรอย 

พระจุลจอมเกลา 

ระพีพัฒน์ มงคล, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

ร316ก 

1 

33906 072903  การทดสอบประสิทธิภาพของสารชีวินทรีย์ 
BT, SeNPV และยาฆาแมลง ในการควบคุม
แมลงศัตรูผัก : หนอนกระทูหอม ในพืช

ตระกลูกะหล่ า 

บุญญฤทธิ์ แจงแสงทอง, นักเรียนนายรอย.
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ ์

บ562ก 

1 

33907 072904  การเพิ่มคณุภาพปุยหมักท่ีไดจากการใชภูมิ
ปัญญาชาวบาน ชุมชนวัดหนองบวั 

พงษ์เทพ เปงเฟย, นักเรียนนายรอย. 
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ ์

พ156ร 

1 

33908 072905  การศึกษาอัตราสวนผสมน้ ามันจากสบูด า กับ
น้ ามันดีเซลตอเครื่องยนตร์ถยูนิม็อก 

มานะชัย เกงฉลาด, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

ม637ก 

1 

33910 072906  การศึกษาความเป็นไปไดในการน าผักตบชวา
มาท าเป็นเกราะกันกระสุน 

ชลากร วัฒน์ธนนันท์, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

ช236ก 

1 

33911 072907  การศึกษาเปรยีบเทียบคณุสมบัติของสี
คอนกรีต ท่ีมีผลตอการสะทอนความรอน ณ 

โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 

สิงห์ ลี่แตง, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

ส664ก 

1 

33913 072908  การศึกษาหาระยะทางการเช่ือมตอโครงขาย
เคเบิลทีวีของ รร.จปร. ท่ีสั้นท่ีสุดโดยใช

ทฤษฎีการกระจายกิ่งต่ าสุด เปรียบเทียบกับ
การเช่ือมตอโครงขายเคเบิลทีวีท่ีมอียูเดิม 

วีรภัทร อุทัยธรรม, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

ว834ก 

1 

33915 072909  การประยุกต์ใชก าหนดการเชิงเสนในการหา
คาต่ าสดุ ยูนิตการใชไฟฟูา กองรอยนักเรียน

นายรอย 

ฤชฏ อารีราษฎร,์ นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

ฤ11ก 

1 

33916 072910  การก าหนดอายุการใชงาน รยบ.1 1/4 ตัน 
(ยูนิม็อก) 

มงคล แสงธรรมธร, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

ม122ก 

1 

33918 072911  สมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายรอย 
โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 

พงศ์ภทร ศิริสมัพันธ์, นักเรียนนายรอย. 
กองการพลศึกษา รร.จปร. 

วิทยานิพนธ ์

พ161ส 

1 



33920 072912  ความคิดเห็นเรื่องคณุลักษณะของนายทหาร 
ในนักเรียนนายรอย ช้ันปีท่ี 4 โรงเรียนนาย

รอยพระจลุจอมเกลา 

วัชระ ขุนชิต, รอยโท. วิทยานิพนธ ์

ว397ค 

1 
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34722 074052  การสรางเปูาส าหรับยิงปืนฉับพลัน ภายใน
ภูมิประเทศลมลุกแบบอตัโนมตั ิ

มกร ชีวะถาวร, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

ม112ก 

1 

34723 074053  การศึกษาหาคาอณุหภมูิที่ใหกับเมล็ดสบูด า 
กอนเขากระบวนการหีบน้ ามัน 

วรัฏฐา อริยา, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

ว295ก 

1 

34724 074054  ศึกษารูปแบบการวางกับระเบดิใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต 

ณรัชช์ สิรภิูบาล, นนร. วิทยานิพนธ ์

ณ18ศ 

1 

34725 074055  อุปกรณ์ท าความสะอาดชุดลูกเลื่อนของปืน
เล็กยาว M16 A1 

โอฬาร ขอรม, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

อ988อ 

1 

34726 074056  การเปรยีบเทียบโครงการดวยทฤษฎีการ
วิเคราะหจ์ุดคุมทุน กรณีศึกษาการผลิตกับ

การจัดหาเปลือกหอ ที.เอ็น.ที. 

ศุภชัย ภาโส, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

ศ764ก 

1 

34727 074057  เปรียบเทยีบความพึงพอใจของทหารไทยตอ
ปืน M16 กับปืน AK-47 

นรากร รตันนารีกลุ, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

น232ป 

1 

34728 074058  การศึกษารูปรางของลูกระเบิดขวางส าหรับ
ทหารไทย กรณีศึกษานักเรียนนายรอย 

โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 

ปิยวัฒน์ ชยวัฒน์ศรีกุล, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

ป693ก 

1 

34729 074059  การศึกษาบุคคลทาอาวุธส าหรับปนื Tavor 

TAR-21 ท่ีเหมาะสมกับทหารไทย 

พลากร ผันผิน, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

พ469ก 

1 

34730 074060  การศึกษาความเป็นไปไดในการใชตนกก 
และแผนยางพาราตานแรงจากกระสุนปืน

เอ็ม 16 

ณัฐพร เมนะคงคา, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

ณ21ก 

1 

34731 074061  เปรียบเทยีบความพึงพอใจของทหารไทยตอ
ปืน M16 กับปืน TAR-21 

สหภัทร คงเทียน, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

ส444ป 

1 

34732 074062  ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของทหาร
ไทยตอปืน HK33 กับปืน M16 

ยุทธการ เตชะค าภ,ู นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

ย56ศ 

1 

34733 074063  การศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความสูงกับ
ความยาวแขนของนักเรียนนายรอย โรงเรยีน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 

ชัชพัฏเสกข์ เอกชัญญวรรษ, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

ช355ก 

1 



34734 074064  การพัฒนาเครื่องตนแบบ Thermal Crack 

น้ ามันสบูด า 

เนติวุฒิ สุขนิจ, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

น789ก 

1 

34735 074065  เปรียบเทยีบความพึงพอใจของทหารไทย ตอ
ปืน HK33 กับปืน AK-47 

ปรนันทส์ นันทรักษ์, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

ป183ป 

1 

34736 074066  การศึกษาวิเคราะห์จดุคุมทุนส าหรบัการ
เปลี่ยนเครื่องท าน้ าเย็น ของโรงงานผลิต

ชนวนระเบิด 

อรรคพล เมธังกูร, นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

อ351ก 

1 

34737 074067  การหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสกัดน้ ามัน
สบูด าดวยความรอน 

อภิรักษ์ มหามณ,ี นักเรียนนายรอย. วิทยานิพนธ ์

อ257ก 

1 

34738 074068  การเลีย้งไสเดือนดิน Eudrilus eugeniae และ 
Perionyx excavatus เพื่อยอยสลายขยะ

อินทรีย์ในโรงเรยีนนายรอยพระจลุจอมเกลา 

ยุรนันท์ ทิมพูล, นักเรียนนายรอย. 
ณฤดล มีอาษา, นักเรียนนายรอย. 

กุลวรรธณ์ ปิ่นมณ,ี นักเรียนนายรอย. 
วรวิทย์ ถินสูงเนิน, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ย61ก 

1 

34739 074069  การศึกษาความเป็นไปไดในการสังเคราะห์
น้ ามันดิบจากเศษหญา 

นพพล แกวรอด, นักเรียนนายรอย. 
ธีระพงษ์ อ่ าพันเงิน, นักเรียนนายรอย. 

ทัตชัย เพ็ชรนิล, นักเรียนนายรอย. 
สมิทธ์ เจรญิกิจ, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

น175ก 

1 

34740 074070  การประดิษฐ์เครื่องกรองน้ าแบบพกพา 

อยางงาย 

สมพล เหมพลชม, นักเรียนนายรอย. 
รังสี คูณทัน, นักเรียนนายรอย. 

ธนพล สุขประเสริฐ, นักเรียนนายรอย. 
ศิรศักดิ์ หินอ าคา, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ส245ก 

1 

34741 074071  การส ารวจคณุภาพแหลงน้ าธรรมชาติ ใน
พื้นที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เพื่อ
ใชประโยชน์ในการฝึกภาคที่ตั้งและการเดิน

ทางไกลของนักเรียนนายรอย 

วรชิต พันธุรัตน,์ นักเรียนนายรอย. 
จักรกฤษณ์ ขุรริัง, นักเรียนนายรอย. 

ศิรศักดิ์ เฉลยวาเรศ, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ว199ก 

1 

34784 074093  โปรแกรมพจนานุกรมทหาร ฉบับ รร.จปร. สุทธิพงษ์ ใจหาญ, นักเรียนนายรอย. 
นัฐพล มานะยิ่ง, นักเรียนนายรอย. 

จีระศักดิ์ จันทร์แจมแจง, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ส742ป 

1 

34785 074094  โครงงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี

เอนก ฮะวังจ,ู นักเรียนนายรอย.  
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ ์

อ881ค 

1 

34786 074095  โครงงานการพัฒนาสถานีวิทยโุรงเรียนนาย
รอยพระจลุจอมเกลาสูระบบออนไลน ์

ทวีศกัดิ์ สิงห์มุกดา, นักเรียนนายรอย.  
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ ์

ท223ค 

1 

34787 074096  โครงงานวิจัยการพัฒนาแผนท่ีสถานการณ์
ทหารบนภาพถายเสมือนจริง Google Earth 

อธิเจต นิพิทสุขการ, นักเรียนนายรอย. 
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ ์

อ218ค 

1 

34788 074097  การศึกษาการตอบสนองของวัสดแุบบเม็ด
ภายใตการสั่นสะเทือนในแนวตั้ง โดยวิธีดิสค

ริตเอลิเมนต ์

ชัฎสุ สุธาพจน์, นักเรียนนายรอย. 
ชัยวัฒน์ รัตนพันธ์, นักเรียนนายรอย. 

อัครเจตน์ เสต,ิ นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ช365ก 

1 



34789 074098  การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องลอ
สายโทรศัพท์สนามอตัโนมตั ิ

ภูชิสส์ ศรีพิมพ์มาตย,์ นักเรียนนายรอย. 
พิสิฐ บัวพ่ึง, นักเรียนนายรอย. 

เขมชาติ อ่ิมลิม้ทาน, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ภ73ก 

1 

34790 074099  โครงงานไฟฟูาพลังไอน้ าจ าลอง สรายุทธ์ บุญมั่น, นักเรียนนายรอย.  
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ ์

ส335ค 

1 

34791 074100  โครงงานเครื่องปรับอากาศดวยระบบทอ 

น้ าเย็น 

พรชัย มากเทพพงษ์, นักเรียนนายรอย. 
อัครัช วรรณพริุณ, นักเรียนนายรอย. 
อนุวัฒน์ อินอ่ า, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

พ231ค 

1 

34792 074101  การพัฒนาระบบปัม๊เช้ือเพลิงส าหรับรับบ
หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์โดยใชระบบอากาศอัด 

ศักย พงษ์จ าปา, นักเรียนนายรอย. 
นุติธวัช โตศักดิ,์ นักเรียนนายรอย. 
เมธี จงโยธา, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ศ321ก 

1 

34793 074102  โครงการศึกษาวิจยัสวนผสมในการใหสีในพลุ
สองสวาง 

กิตติคณุ สุขสุทธ,ิ นักเรียนนายรอย. 
อัครพงษ์ เกสร, นักเรียนนายรอย. 
อนุวัตร วันแกว, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ก671ค 

1 

34794 074103  โครงการศึกษาวิจยัสวนผสมในการใหสีในพลุ
สีสญัญาณ 

อิทธิพงศ์ กิจคา, นักเรียนนายรอย. 
วัชรพันธุ์ จิรธนาโรจน,์ นักเรียนนายรอย. 

ศราวุฒิ แสงราม, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

อ713ค 

1 

34795 074104  การวิเคราะหไ์ดฟีนิลเอมีนในดินสงกระสุน อลงกรณ์ อภญิญาลังกร, นักเรียนนายรอย. 
ธนิสร งามพริ้ง, นักเรียนนายรอย. 

กฤษณะ สุนทรินทร,์ นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

อ411ก 

1 

34796 074105  ภูมิลักษณ์แหงความรุนแรงใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต 

กิตติพันธุ์ สุรินค า, นักเรียนนายรอย.  
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ ์

ก633ภ 

1 

34797 074106  การศึกษาคุณภาพชีวิตนายทหารช้ันประทวน
และครอบครัว สังกัดกองพันทหารราบ 

โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 

ปณิธาน จตรุโพธ์ิ, นักเรียนนายรอย. 
อัญชันเวท พันธุ์พฤกษ์, นักเรียนนายรอย. 
ศิริพงษ์ มูลอ ามาตย,์ นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ป149ก 

1 

34798 074107  ความพรอมในการจดัตั้งหลักสตูรทองถิ่น : 
กรณีศึกษาหมูบานหนองกรันเกรา 

ธนวัฒน์ เทสินทโชติ, นักเรียนนายรอย. 
วุฒิพงษ์ พงษ์ชะอุมดี, นักเรียนนายรอย. 
ทวีชาติ ราชรักษา, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ธ14ค 

1 

34799 074108  โครงการอาหารกลางวันตามแนว
พระราชด าริ กรณีศึกษา โรงเรียนบานหนอง

กันเกรา 

วัฒนา อุดมสุดารักษ,์ นักเรียนนายรอย. 
เอกวิทย์ สิทธิสมบรูณ,์ นักเรียนนายรอย. 
ปรีเปรม เรืองดิษฐ,์ นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ว432ค 

1 

34800 074109  รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟูา
สื่อสาร หุนยนต์กูภยั (Rescue Robot II) 

ธวิกร สรอยสูงเนิน, นักเรียนนายรอย. 
โอม มาลยัหอม, นักเรียนนายรอย. 

สิทธา ปรีชาจารย,์ นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ธ28ร 

1 

34801 074110  รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟูา
สื่อสาร การมอดเูลตสญัญาณ แบบ QPSK 

(Quadature Phase Shift Keying0) 

พันธภัทร สิทธิวงษา, นักเรียนนายรอย. 
ชุณห์ไกรพิชญ์ พลูสยม, นักเรียนนายรอย. 

นรชัย ทัตติยกุล, นักเรียนนายรอย. 
ชัยวัฒน์ อิทธิสังวร, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

พ575ร 

1 



34802 074111  ระบบควบคมุการขับเคลื่อนมอเตอร์
กระแสตรงแบบเซอร์โว โดยตัวประมวลผล

สัญญาณดิจิตอลท างานตามเวลาจริง 

สมเกียรติ เจี้ยมกลิ่น, นักเรียนนายรอย. 
จตุพล นิยมปัทมะ, นักเรียนนายรอย. 

วีระเดช ข าชม, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ส231ร 

1 

34803 074112  รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟูา 
การออกแบบระบบควบคุมการใชพลังงาน

ไฟฟูาในบานแบบอัตโนมตั ิ

ณัฐวุฒิ ศรีพินิจ, นักเรียนนายรอย. 
ธวานนท์ เข็มเงิน, นักเรียนนายรอย. 
ศุภฤกษ์ จันทรวงศ,์ นักเรียนนายรอย. 
ณัฐพงษ์ หงษ์โม, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ณ24ร 

1 

34804 074113  การออกแบบวงจร Error Control Coding 

ส าหรับการสื่อสารทางทหาร 

กฤษนุวัตร มานะวงศ์สกลุ, นักเรียนนายรอย. 
ฐาปกรณ์ ฉากไธสง, นักเรียนนายรอย. 
อภิญญา ศรีตะวัน, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ก278ก 

1 

34805 074114  รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟูา-
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบประเมินการ

สอนของอาจารย์แบบออนไลน ์

นนทนันท์ สุขตน, นักเรียนนายรอย. 
ศรายศ ลือจันดา, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

น154ร 

1 

34806 074115  รายงานประกอบ โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาระบบปฏิบตัิการ 

CRMA LINUX 

พิชญ์ ผลาพรม, นักเรียนนายรอย. 
กวิภัฏ สดทรงศิลป, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

พ663ร 

1 

34807 074116  รายงานประกอบ โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาระบบจ าลองภาพ 

สามมติิ เพื่อการเรียนรู 

โฆษิต สงแสงขจร, นักเรียนนายรอย. 
วิวรรธน์ พิมลรัฐ, นักเรียนนายรอย. 
ศวิษฐ์ จ าปาไทย, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ฆ84ร 

1 

34808 074117  รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟูา-
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบ

จ าลองภาพ สามมิติ ส าหรับการรกัษาความ
ปลอดภัย 

วรากร สรอยโพธิคณุ, นักเรียนนายรอย. 
อติยศ ถาวรแกว, นักเรียนนายรอย. 
ภัทราวุธ ไสยเรือง, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ว296ร 

1 

34809 074118  การศึกษาอัตราสวนท่ีเหมาะสมของเศษยาง
รถยนต์ที่ใชแลว มาใชในการท าลูวิง่ลาดยาง

ในหนวยทหาร 

ธรรมนญู นาคคงค า, นักเรียนนายรอย. 
ไชยวัฒน์ คลายหะนา, นักเรียนนายรอย. 

นรินทร์ ขาวฉวีรัตนชาต,ิ นักเรียนนายรอย. 
พงษ์ศักดิ์ เตียงเกต,ุ นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ธ23ก 

1 

34810 074119  การศึกษาและวิเคราะห์ความสามารถในการ
รับน้ าหนักของคอนกรีต 

อาทิตย์ บุสทิพย,์ นักเรียนนายรอย. 
รัชพล จิตรอ าพัน, นักเรียนนายรอย. 
สุทธิธนา อาด า, นักเรียนนายรอย. 

ยุทธภูมิ รัตน์ออน, นักเรียนนายรอย. 
ภาณุพงศ์ บุษปฤกษ์, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

อ612ก 

1 

34811 074120  การศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมหนาตัด
แบบคลองของสะพานเครื่องหนุนมั่น MGB 

ธนภูมิ เผดิมรอด, นักเรียนนายรอย. 
ปริวัตร บญุแสง, นักเรียนนายรอย. 
ฐาปนัท พยัฆคง, นักเรียนนายรอย. 
เตชินย์ สาริโก, นักเรียนนายรอย. 

นครินทร์ แยมสิน, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ธ152ก 

1 



34812 074121  การวิเคราะหส์ภาพเสาเข็ม ณกรณ์ วราพงษ์พิพัฒน์, นักเรียนนายรอย. 
สุวิชเชนทร์ พันธุ์ชัยเพชร, นักเรียนนายรอย. 

ฉัตรชัย แกวสีออน, นักเรียนนายรอย. 
ชณพัทธ์ สามบุญเรือง, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ณ1ก 

1 

34813 074122  รายงานประกอบ โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาระบบตดิตอกับ

คอมพิวเตอร์โดยการวิเคราะห์ทิศทางของมือ
จากสัญญาณวดิีโอ 

ภูษณะ อสตัถพฤกษ์, นักเรียนนายรอย. 
ดนุภพ ธีรกุล, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ภ493ร 

1 

34814 074123  รายงานประกอบ โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเพิ่มสมรรถนะระบบรูจ าแผน

ปูายทะเบียนรถยนต ์

พฤกษชาติ พูลหล า, นักเรียนนายรอย. 
ธีรสุวัฒน์ ธรรมวรรณ,์ นักเรียนนายรอย. 

สราวุฒิ ก่ิงแกว, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

พ452ร 

1 

34815 074124  รายงานประกอบ โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาระบบผูชวยผูตรวจ

การณ์หนาดวย Pocket Device Access 

วิทยา ชารีรัตน์, นักเรียนนายรอย. 
สุเมธ เตชนันท์, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ว586ร 

1 

34816 074125  การศึกษาเทคนิคการปลูกฝังอุดมการณร์ัก
ชาติของผูฝึกตามแบบแผนการฝึก 

กรณีศึกษา กองพันทหารราบโรงเรียนนาย
รอยพระจลุจอมเกลา 

สาธิต สุขสวัสดิ,์ นักเรียนนายรอย. 
วิทยา ปัตตาเทสัง, นักเรียนนายรอย. 

ปัณดิษฐ ใหญเมืองปัก, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

ส599ก 

1 

34817 074126  การศึกษาเปรยีบเทียบปัจจัยที่มผีลตอการ
ตัดสินใจใชก าลังทางทหาร : กรณศีึกษา 

นนร.ช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2552 

จิตรกร พุกเนยีม, นักเรียนนายรอย. 
ชวลิต ลุนพุฒ, นักเรียนนายรอย. 
อยุทธ์ รุงเรือง, นักเรียนนายรอย. 

วิทยานิพนธ ์

จ433ก 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2553 

BibID Acc. No. Title Author 
Call 

Number 
Copy 

36410 076410  การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสกัด 

ไคตินจากเปลือกกุงของขั้นตอนการก าจัด
โปรตีน 

วิทวัส สิงห์นันท์, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ว953ก 

1 



36411 076411  การประเมินความเสีย่งดานอากาศและเสียง 
ที่มีผลกระทบตอสุขภาพอนามยัผูปฏิบัติงาน 

กรณีศึกษา โรงงานผลติชนวนทาย กอง
โรงงานวัตถุระเบิดกรมสรรพาวุธทหารบก 

ณัฐภัทร ศรีเชียงสา, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ณ21ก 

1 

36412 076412  การประดิษฐ์ถังบ าบัดน้ าเสียแบบระบบถัง
กรองไรอากาศ โดยอาศัยตัวกลางจากเปลือก

หอยนางรม 

เกงพงศ์ แกวรากมุก, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ก764ก 

1 

36413 076413  การตรวจสภาพของแบบจ าลองโครงสราง
เขื่อน 

พรพล ศิริวัฒน์, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

พ255ก 

1 

36414 076414  การศึกษาและออกแบบระบบบ าบดัน้ าเสยี 
กรณีศึกษา : โรงเรียนนายรอย 

พระจุลจอมเกลา 

กฤษฎา ศรีโพธ์ิออน, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ก279ก 

1 

36415 076415  การพัฒนาก าลังดดัของคอนกรีต ดวยการใช
เศษยางเป็นวัสดุผสมเพิม่ 

ธัชชาย ธนพิศุทธิ์วงศ์, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ธ30ก 

1 

36416 076416  กรณีศึกษา การน ายางรถยนต์ใชแลวแปรรูป
เป็นวัสดรุีไซเคิลในการท าผิวทางยดืหยุน 

กอเกียรติ ผดุงประเสริฐ, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ก342ก 

1 

36417 076417  โครงการประเมินศักยภาพของพื้นที่วางเปลา
ภายในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ดวยกระบวนการทางภูมสิารสนเทศจาก

ภาพถายทางอากาศเชิงเลข 

ทองพร ภูอารีย,์ นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ท247ค 

1 

36418 076418  การส ารวจรังวัดคาพิกัดดวยดาวเทียม 

จีพีเอส แบบสมัพัทธ์เพื่อก าหนดคาพิกัดหมุด
หลักฐานควบคุมทางราบครอบคลมุพื้นท่ี

โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 

กัญจน์ ดานด ารงรักษ,์ นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ก383ก 

1 

36419 076419  โครงงานวิศวกรรมไฟฟูาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน
การควบคุมบังคับบญัชาในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยใชสถาปัตยกรรมเชิง

บริการ 

เจริญชัย เจริญเดช, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

จ724ก 

1 

36420 076420  โครงงานวิศวกรรมไฟฟูาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วานิช เงินดวง, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ว517ค 

1 

36421 076421  โครงงานวิศวกรรมไฟฟูาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วรานุรักษ์ กิตตมิั่นคง, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ว314ค 

1 

36422 076422  โครงงานวิศวกรรมไฟฟูาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบสนับสนุนการสอน และ

การประเมินคณุภาพการศึกษาระดับกองวิชา 

กฤษณ์ ลิขิตลิขสิทธิ,์ นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ก342ค 

1 

36423 076423  โครงงานวิศวกรรมไฟฟูาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รัฐภล หาญชนะ, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ร445ค 

1 



36424 076424  โครงงานวิศวกรรมไฟฟูาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบควบคุมมอเตอรไ์ฟฟูาดีซี

เซอร์โวโดยใชตัวประมวลผลสัญญาณดิจติอล 

ณัชพล ธีราภรณ,์ นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ณ21ค 

1 

36425 076425  โครงงานวิศวกรรมไฟฟูาสื่อสาร ระบบระบุ
ต าแหนงดวยจานดาวเทียม GPS  

ผานวิทยุสื่อสาร 

โกสินทร์ เนตรภักด,ี นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ก978ค 

1 

36426 076426  โครงงานวิศวกรรมไฟฟูาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ หุนยนต์ควบคุมการยิงระยะไกล 

ทวิวัฒน์ ศิริสกุลวัฒน,์ นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ท187ค 

1 

36427 076427  การพัฒนาเครื่องยนตจ์ักรยานยนต์หัวฉีด
แก฿สโซฮอล์แบบหนึ่งสูบสี่จังหวะ ระบาย

ความรอนดวยอากาศส าหรับการ
แขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง 

ธรณินทร์ ธรรมกลุกระจาง, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ธ25ก 

1 

36428 076428  การออกแบบเครื่องวัดแรงสะทอนถอย
หลังจากปืนเล็กยาว เอ็ม 16 

กฤตนัน พลรงค,์ นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ก275ก 

1 

36429 076429  การศึกษาการเพิ่มการถายเทความรอนและ
มวลดวยเทคนิคสเปาเต็ดเบด ของการ

อบแหงยาเม็ดเปียกที่ใชในโรงงานเภสัชกรรม 

พิสิฐพงษ์ ประดาจ,ี นักเรียนนายรอย. วิจัย 

พ779ก 

1 

36430 076430  การพัฒนาสมการเคลื่อนที่ลูกแบดมินตัน พีรณัฐ ศรีทะวงศ,์ นักเรียนนายรอย. วิจัย 

พ794ก 

1 

36431 076431  ชุดควบคุมการลั่นไกระยะไกล ธารินทร์ หมอยาไทย, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ธ45ช 

1 

36432 076432  ระบบสื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย เกียรติวัฒน์ กุดแถลง, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ก866ร 

1 

36433 076433  เว็บไซต์กองวิชา ดิษพงษ์ วรรณสินธพ, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ด34ว 

1 

36434 076434  โปรแกรมจัดการวัสดุคงคลัง ชัชพงศ์ ปัญจะมูล, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ช356ป 

1 

36435 076435  ระบบขอมลูภาระงานอาจารย์สวนการศึกษา ปฐมพงศ์ ฐิติวรการ, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ป143ร 

1 

36436 076436  การวิเคราะห์หาองค์ประกอบกรดไขมันใน
น้ ามันสบูด า และเมทิลเอสเทอร์ในไบโอดีเซล

ที่ไดจากน้ ามันสบูด า 

กฤตวิทย์ ชะนะพันธ,์ นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ก275ก 

1 

36437 076437  โครงการศึกษาวิจยัการสกัดสารที่ใหความ
เผ็ดรอนจากพริก 

ภาณุทัต เรืองทอง, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ภ38ค 

1 

36438 076438  โครงการศึกษาวิจยัการสงลูกพลสุสีัญญาณ 

สูอากาศ 

สิทธิพร เฟื่องส ารวจ, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ส723ค 

1 

36439 076439  โครงการศึกษาวิจยัการท าควันสีสญัญาณ เฉลิมชัย ชัยศาสตรศ์ิลป, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ฉ63ค 

1 



36440 076440  โครงการศึกษาวิจยัการสังเคราะห ์
Nitrostarch 

จรัสพงศ์ อินต฿ะวงศ,์ นักเรียนนายรอย. วิจัย 

จ158ค 

1 

36441 076441  ผลกระทบจากการใชสารเคมีในการท า
เกษตรกรรม กรณีศึกษา หมูบานหนอง

กันเกรา หมูที่ 5 ต าบลศรีกะอาง  
อ าเภอบานนา จังหวัดนครนายก 

ศุภกิจ โพธิ์ทอง, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ศ757ผ 

1 

36442 076442  กระบวนการถายทอดแนวคิดเกษตรอินทรีย์
ใหแกชุมชนหมูบานหนองกันเกรา หมู 5 

อ าเภอบานนา จังหวัดนครนายก 

ชิษณุพงษ์ อิ้มอนงค์, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ช571ก 

1 

36443 076443  การศึกษาบทบาทของสมาชิกองค์การบริหาร
สวนต าบล กับการพัฒนาและการแกปัญหา
ในชุมชน กรณีศึกษา บานหนองกันเกรา  
หมู 5 ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบานนา  

จังหวัดนครนายก 

หัสพงษ์ พิมวัน, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ห48ก 

1 

36444 076444  การศึกษาการประกอบอาชีพ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการของวัยแรงงาน 

ในหมูบานหนองกันเกรา 

ปวริศ เมฆสุวรรณ, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ป523ก 

1 

36445 076445  ปัญหาหนีส้ินของเกษตรกรในหมูบานหนอง
กันเกรา กรณีศึกษา หมู 5 ต าบลศรีกะอาง 

อ าเภอบานนา จังหวัดนครนายก 

ณัฐพงศ์ กระจางศร,ี นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ณ21ป 

1 

36446 076446  การศึกษาปัญหาการรวมกลุมของชาวบาน
หมูบานหนองกันเกรา เพื่อน าไปสูการสราง

ชุมชนเขมแข็ง 

ราเชนทร์ ลองแกว, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ร575ก 

1 

36447 076447  การศึกษาภูมิปญัญาทองถิ่นดานเกษตรกรรม
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีศึกษาชุมชนบานหนองกันเกรา 

หมู 5 ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบานนา  
จังหวัดนครนายก 

ไกรวิชญ์ ดอกเรือนค า, นักเรียนนายรอย. วิจัย 

ก962ก 

1 

 
 
 

 

 


