
 
บทที ่2 

การพมิพ์วทิยานิพนธ์ 
  

 
กระดาษพมิพ์  
  ใหก้ระดาษปอนดข์าว ไม่มีเส้นบรรทดั ชนิด 80 แกรมข้ึนไป ขนาดมาตรฐาน A4 ใชพ้ิมพห์นา้เดียว  
  

อปุกรณ์การพมิพ์  
 การพิมพว์ทิยานิพนธ์ นกัศึกษาควรใชอุ้ปกรณ์การพิมพ ์ดงัน้ี  
 1. คอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟตอ์อฟฟิค  
 2. เคร่ืองพิมพ ์แบบ Laser หมึกพิมพสี์ด าเท่านั้น  
  

การเว้นระยะในการพมิพ์  
  มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดการเวน้บรรทดัในการพิมพว์ทิยานิพนธ์ ดงัน้ี  
 1. ก าหนดระยะห่างระหวา่งบรรทดัเป็นแบบระยะพิมพเ์ด่ียว (Single Space)  

 2. ระยะบรรทดัห่างระหวา่งช่ือบทกบัหวัขอ้แรก หรือ บรรทดัแรกของเน้ือเร่ืองให้เวน้วา่ง  
 
 2 บรรทดั  
 3. การยอ่หนา้ใหเ้วน้ระยะห่างเท่ากบั 0.75 น้ิว (1.8 ซม.) หรือ 8 ช่วงตวัอกัษร โดยเร่ิม  
 
พิมพช่์วงอกัษรตวัท่ี 9 และในการพิมพภ์าษาองักฤษนั้นจะพิมพเ์คร่ืองหมายต่อจากขอ้ความโดยไม่เวน้ระยะ
การพิมพห์ลงัเคร่ืองหมายวรรคตอน  
  

การเว้นทีริ่มขอบกระดาษและการขึน้บรรทดัใหม่  
   

  มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดการเวน้ริมกระดาษส าหรับการพิมพว์ทิยานิพนธ์ดงัน้ี  
  1.  หวักระดาษและขอบซา้ยมือใหเ้วน้ท่ีวา่งไว ้1.5 น้ิว   
  2.  ขอบขวาและขอบล่างใหเ้วน้ไว ้1 น้ิว  กั้นหลงัตรง และควรระมดัระวงัการแยกค ากรณีท่ี
เป็นค าเดียวกนั ใหใ้ชเ้คร่ืองหมาย “-”  



 รูปแบบอกัษร  
  

  ภาษาไทย   ใหใ้ชอ้กัษรท่ีอยูใ่นโปรแกรม  Windows  ใชอ้กัษาร  Angsana UPC  ตามแบบ
และขนาดอกัษร ดงัต่อไปน้ี  
 
 Angsana UPC Cordia UPC TH Sarabun PSK 
อกัษรหลกั     16 pt 16 pt 16 pt 

บทที ่ 20 pt 20 pt 20 pt 

ช่ือบท     22 pt 22 pt 22 pt 
หัวข้อใหญ่ในบท(ชิดซา้ยสุด)     18 pt 18 pt 18 pt 

 
 ส าหรับขนาดอกัษรของขอ้ความหรือส่วนท่ีจ าเพาะเจาะจง โปรดดูตามท่ีระบุไว ้เป็นแห่ง ๆ ไป
ในแบบท่ีก าหนด (โปรดดูหนา้  12)  
 ภาษาอังกฤษ  (1)  หากเป็นภาษาองักฤษท่ีอยูใ่นวงเล็บหรือการอา้งอิงขนาดยาวให้ใชรู้ปแบบ
อกัษรและขนาดเดียวกบัรูปแบบและขนาดของภาษาไทย  

    ตัวอย่าง Angsana UPC ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) 

    ตวัอย่าง Cordia UPC ความคดิสร้างสรรค์ (Creativity) 

     ตัวอย่าง Th Sarabun Psk ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

 
       (2)  หากเป็นช่ือวทิยานิพนธ์  บทคดัยอ่  และการอา้งอิงใหใ้ช ้Times New Roman โดยใชอ้กัษร
ขนาด  12 pt  ส่วนหวัขอ้ท่ีตอ้งการเนน้ใหป้รับสูงข้ึนตามสัดส่วนของอกัษรหลกั  
       (3)  ในกรณีท่ีใชโ้ปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ Microsoft word ในการพิมพข์อ้ความ ตาราง กราฟ 
หรือส่ือประสม ใหใ้ชรู้ปแบบอกัษรแบบ Angsana  UPC หรือ Angsana  New เท่านั้น  



การเว้นระยะในการพมิพ์  
   
  มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดการเวน้บรรทดัในการพิมพว์ทิยานิพนธ์  ดงัน้ี  
  1.  การเวน้ระยะระหวา่งบรรทดัใหเ้วน้  2  ช่วงบรรทดัพิมพเ์ด่ียว หรือ บรรทดัพิมพคู์่  (double space)  
  2.  การยอ่หนา้ใหเ้วน้ระยะเท่ากบั  0.75 น้ิว  (1.8 ซม.) หรือ 8 ช่วงตวัอกัษรโดยเร่ิมพิมพช่์วง
อกัษรตวัท่ี  9  และในการพิมพภ์าษาองักฤษนั้นจะพิมพเ์คร่ืองหมายต่อจากขอ้ความโดยไม่เวน้ระยะแต่จะ
เวน้ระยะการพิมพห์ลงัเคร่ืองหมายวรรคตอนดงัน้ี  
   หลงัเคร่ืองหมายมหพัภาค (. period หรือ full stop) ทา้ยประโยค    เวน้ 2 ระยะ  
   หลงัเคร่ืองหมายมหพัภาค(. period หรือ full stop) หลงัตวัยอ่         เวน้ 1 ระยะ  
   หลงัเคร่ืองหมายจุลภาค  (, comma)            เวน้ 1 ระยะ  
  หลงัเคร่ืองหมายอฒัภาค  (; semi-colon)       เวน้ 1 ระยะ  
   หลงัเคร่ืองหมายทวภิาค (: colon)                 เวน้ 1 ระยะ  
ยกเว้น  ไม่เวน้ระยะในการพิมพต์ าแหน่งของ World Wide Web หรือช่ือเฉพาะอ่ืน ๆ เท่านั้น  
  

การพมิพ์เลขหน้า  
  

  การพิมพเ์ลขหน้าให้พิมพไ์วบ้ริเวณกลางหนา้ของกระดาษ ห่างจากริมกระดาษส่วนบน 1 น้ิว 
ในการล าดับหน้า ส่วนน าเร่ืองทั้ งหมดให้ใช้เรียงตามล าดับพยญัชนะในภาษาไทย โดยเร่ิมนับปกใน
ภาษาไทยเป็น หนา้ ก หนา้ปกภาษาองักฤษ เป็น หนา้ ข หนา้อนุมติัเป็นหน้า ค โดยไม่ตอ้งพิมพอ์กัษรหน้า 
และเร่ิมพิมพอ์กัษรหนา้ในหนา้บทคดัยอ่ภาษาไทย เป็นหนา้ ง เป็นตน้ไป   
 การพิมพเ์ลขหนา้ในส่วนเน้ือเร่ือง ใหใ้ชเ้ลขอารบิกทั้งหมด เช่น 1 2 3  เป็นตน้ และ ไม่ใส่เลขหนา้ก ากบัแต่
ให้นับจ านวนหน้ารวมไปด้วยในหน้าแรกของแต่ละบท  หน้าแรกของบรรณานุกรม และในใบคัน่หน้า
บรรณานุกรม และภาคผนวกแต่ละภาคผนวก  
  

การพมิพ์สารบัญ  
  

  1.  สารบัญ  พิมพร์ายการท่ีแสดงส่วนประกอบส าคญัทั้งหมดของวทิยานิพนธ์โดยเรียงหนา้
ตามล าดบัเน้ือหา  
  2.  สารบัญตาราง  พิมพช่ื์อตารางตามท่ีปรากฏในเน้ือหาโดยเรียงล าดบัตารางแยกตามบทท่ี  
(สารบญัในภาคผนวกไม่ตอ้งพิมพ)์  



 3.  สารบัญภาพ  พิมพช่ื์อภาพท่ีตามท่ีปรากฏในเน้ือหาโดยเรียงล าดบัภาพท่ีแยกตาม บทท่ี  
(ภาพท่ีในภาคผนวกไม่ตอ้งพิมพ)์  
  

การพมิพ์ตารางและภาพประกอบ   
  

  1.  ตาราง  (table)  น าเสนอตารางขอ้มูล ตวัเลขสถิติต่าง ๆ เพื่อให้เขา้ใจและตีความ ให้ง่าย
ข้ึน ตารางประกอบด้วยล าดบัท่ีของตารางและช่ือตาราง การใส่ช่ือตาราง ช่ือตารางให้ข้ึนตน้ด้วยค านาม
ไม่ใช่ค ากริยาเป็นค าข้ึนตน้ใหใ้ส่ต่อจากหมายเลขตารางโดยเขียนค าวา่ตารางท่ี...เวน้ระยะ 2 เคาะตวัอกัษรใส่
ช่ือตาราง ถ้าช่ือตารางมีความยาวเกิน 1 บรรทดั ให้พิมพต่์อในบรรทดัท่ีสอง โดยพิมพ์อกัษรตวัแรกของ
บรรทดัท่ีสองใหต้รงกบัอกัษรตวัแรกของขอ้ความในบรรทดัท่ีหน่ึง ควรเวน้ระยะระหวา่งช่ือกบัตวัตาราง 2 
ช่วงบรรทดัพิมพคู์่หรือ 1 บรรทดัพิมพ ์กรณีท่ีพิมพด์ว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
    กรณีท่ีตารางมีความยาวไม่สามารถส้ินสุดในหน้าเดียวกนัได ้ ให้พิมพต่์อในหน้าถดัไป และ
เขียนหวัตารางวา่ตารางท่ี..... (ต่อ) โดยพิมพชิ์ดขอบกระดาษดา้นบนซา้ยมือ  
    กรณีท่ีตอ้งการอา้งอิงถึงท่ีมาของตารางในหน้าถดัไป ให้ยกขอ้ความบางส่วนของ ตารางไป
รวมไวใ้นหนา้ใหม่อยา่งนอ้ย 2 บรรทดั โดยปล่อยใหมี้ท่ีวา่งในตารางหนา้เดิม ให้ระบุท่ีมาของตารางไวท้า้ย
ตาราง โดยให้ข้ึนบรรทดัใหม่ การตีเส้น เส้นบนสุด (เปิดตาราง) และล่างสุด  (ปิดตาราง) ใชเ้ป็นเส้นคู่ไม่ตี
เส้นแนวด่ิง  
  2.  ภาพประกอบ  (figure) แบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น แผนภูมิ (chart)  แผนภาพ (graph) 
แผนท่ี (map) ภาพประกอบเหล่าน้ีช่วยให้เขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายข้ึน ให้ใช้ค  าว่า"ภาพท่ี" ตามด้วยหมายเลข
ประจ าภาพโดยพิมพไ์วใ้ตภ้าพ พร้อมระบุแหล่งท่ีมาไวใ้ตภ้าพ   ภาพประกอบใส่ต่อจากย่อหนา้เน้ือหา  ถา้
หนา้กระดาษมีเน้ือท่ีไม่เพียงพอ ให้ด าเนินเร่ืองต่อไปจนสุดระยะหนา้กระดาษ แลว้เร่ิมตน้ภาพประกอบใน
หนา้ถดัไป  
   อน่ึง การล าดบัหมายเลขตารางและภาพประกอบใหเ้รียงล าดบัแยกในแต่ละบท เช่น   
    ตารางท่ี  1.1 หมายถึง ตารางท่ี  1    ในบทท่ี  1   
     ภาพท่ี    3.2  หมายถึง   ภาพท่ี  2     ในบทท่ี  3  เป็นตน้  
หมายเหตุ   กรณีท่ีภาพประกอบเป็นภาพท่ีสแกน (Scan) หรือท าส าเนาเวลาจดัส่งแผน่บนัทึกขอ้มูลตอ้ง
 ส่งไฟลท่ี์สแกนภาพเหล่านั้นแนบมาในแผน่ดว้ย  
  
  



การพมิพ์บรรณานุกรมและภาคผนวก    
  1.  บรรณานุกรม  ให้ข้ึนหนา้ใหม่พิมพค์  าวา่ "บรรณานุกรม"  (18 pt/เขม้)  กลางหนา้กระดาษ
ห่างจากขอบบนของกระดาษ  1.5 น้ิว  บรรทดัแรกพิมพชิ์ดขอบซ้าย เวน้ระยะห่างจากค าวา่"บรรณานุกรม" 
2  ช่วงบรรทดั ส่วนรายละเอียดการพิมพ์  โปรดศึกษาจากบทท่ี 5 เร่ือง การอา้งอิงและการเขียนรายการ
เอกสารอา้งอิงตามแบบ APA  ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี  6  ต่อไป 
  2.  ภาคผนวก  หนา้แรกของภาคผนวกให้ข้ึนหนา้ใหม่ และพิมพค์  าวา่ "ภาคผนวก"  กลาง
หนา้กระดาษ  กรณีมีภาคผนวกหลายรายการ ให้ใส่ภาคผนวก ก  ภาคผนวก ข  (18 pt/เขม้)  พร้อมช่ือตาราง
ภาคผนวกแต่ละภาค (16pt/บาง)   ตามล าดบั  
  

การพมิพ์ข้อความทีค่ดัลอกมาจากต้นฉบับเดิม  
   

 ถา้ขอ้ความท่ีคดัลอกมามีความยาวไม่เกิน 3 บรรทดั ให้พิมพต่์อไปในเน้ือความไดเ้ลย  และให้
ใส่ขอ้ความนั้นไวใ้นระหว่างเคร่ืองหมายอญัประกาศ (คู่) "     " ถา้ขอ้ความท่ีคดัลอกมาเกิน  3 บรรทดั ให้
พิมพข้ึ์นบรรทดัใหม่ ย่อหน้าเขา้มา 4 ช่วงตวัอกัษร  โดยเร่ิมพิมพช่์วงตวัอกัษรท่ี 5 จากซ้ายมือ  ขอ้ความ
บรรทดัถดัมาให้เวน้ระยะเท่ากบับรรทดัแรก และถ้าตอ้งการเวน้ขอ้ความท่ี คดัลอกมาบางส่วน ให้พิมพ์
เคร่ืองหมายจุดสามจุด  โดยพิมพเ์วน้ระยะ 1 ช่วงตวัอกัษร  (./././)  ดงัตวัอยา่ง  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



            คณะผูก่้อการเองก็ซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณเม่ือคร้ังพระราชทานอภยัโทษเป็นอยา่งมาก ดงัท่ี
ไดเ้ขียนไวใ้นภาคสรุปหน่ึงวา่  
/ / / / พระมหากรุณาท่ีมีต่อพวกเราซ่ึงนบัวา่เป็นคร้ังส าคญัอยา่งยิ่งลน้ก็คือไดพ้ระราชทาน  ชีวิตพวกเราไว้
จากค าพิพากษาของกรรมการศาลทหารโดยเรามิแน่ใจนักว่าถ้าหากมิใช่  พระราชา พระองค์น้ีทรงเป็น
ประมุขแลว้พวกเราจะไดพ้น้จากการประหารชีวติหรือหาไม่   ขอให้ดูการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
สมยัหลังจากนั้นมาก็จะพบว่าน ้ าพระทยัของ พระองค์สูงกว่าน ้ าใจของหลายคน ผูย้กตวัเองว่าเป็นนัก
ประชาธิปไตยจนติดปาก คร้ันเม่ือ เสร็จส้ินกระบวนความแห่งคดีปฏิวติั  ร.ศ.130 แลว้เราจ าไดไ้ม่ผิดวา่องค์
ประมุขไดท้รงยอม ใหรั้ฐบาลของพระองคเ์รียกเก็บภาษีอากรไดจ้ากทรัพยส์มบติัส่วนพระองคเ์ยี่ยงพลเมือง
ทุกประการ ยิ่งกว่านั้นยงัไดล้ดพระองคม์าทาบกบัระดบัประชาธิปัตย ์โดยทรงเขียนความเห็นทางการเมือง
ซ่ึงใช้พระนามแฝงวา่ “อศัวาหุ” บา้ง “รามจิตติ” บา้ง ลงในหนา้หนงัสือพิมพ ์ท านองจะใคร่สดบัตรับฟัง
ความคิดเห็น (public opinion) จากประชาชนท่ีรักของพระองค ์และ ถา้ความเห็นฉบบัใดขดัแยง้กบัพระองค์
พระองค์ก็ทรงโตด้้วยน ้ าพระทยันักประชาธิปัตย ์ มิได้เกร้ียวกราด ใช้พระอ านาจโดยโทสะคติท่ีอาจจะ
กระท าไดน้ั้นเลย... นบัวา่พระองคเ์ป็นนกักีฬาท่ีน่าสรรเสริญ  (เหรียญ  ศรีจนัทร์ และ เนตร  พนูววิฒัน์ 2519: 214)  
  
ท่ีมา:  วมิล  พงศพ์ิพฒัน์ (2523)  "ปฏิวติั ร.ศ.130"  ใน สารานุกรมพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า  
  เจ้าอยู่หัว  เล่ม 1 หนา้ 207-208         
   

  ถา้มีขอ้ความอ่ืนท่ีคดัลอกมาจากตน้ฉบบัเดิมซอ้นอยู ่ใหใ้ส่เคร่ืองหมายอญัประกาศเด่ียวส าหรับ
ขอ้ความท่ีซอ้นอยูใ่นขอ้ความท่ีมีเคร่ืองหมายอญัประกาศ(คู่) อยูแ่ลว้ เช่น '............'  
     หากตอ้งการจะเพิ่มเติมขอ้ความของผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์ลงไปในขอ้ความท่ีคดัลอกมา ให้ใส่
เคร่ืองหมายวงเล็บเหล่ียม [  ] ก ากับ เพื่อให้แตกต่างจากวงเล็บ ซ่ึงอาจปรากฏในข้อความท่ีคดัลอกมา
โดยตรงนั้น   
   

  
  
  



การแบ่งบทและหัวข้อในบท 

การแบ่งบท 
 
 เม่ือเร่ิมบทใหม่จะตอ้งข้ึนหนา้ใหม่เสมอ ใชค้  าวา่ "บทท่ี" ไวก้ลางหนา้ พิมพด์ว้ยตวัหนา ขนาด 
20 pt  ตอนบนสุดของหนา้กระดาษห่างจากขอบบน 1.5 น้ิว ตามดว้ยเลขประจ าบทเป็นเลขอารบิก ช่ือของ
บทให้พิมพข้ึ์นบรรทดัใหม่ กลางหนา้กระดาษ พิมพด์ว้ยตวัหนาขนาด  22 pt.  หากช่ือบทยาวมากกวา่ 1 
บรรทัด ให้จัดข้อความให้อยู่ในลักษณะสมดุลเป็นสามเหล่ียมหัวกลับใช้แบบและขนาดตัวอักษร
เช่นเดียวกบัในเน้ือหา  
 
หัวข้อในบท 
  หวัขอ้ในบทประกอบดว้ยหวัขอ้ส าคญัหรือหวัขอ้ใหญ่ หวัขอ้รอง และหวัขอ้ยอ่ย  
     2.1  หัวข้อส าคัญหรือหัวข้อใหญ่ ใชเ้ลขอารบิกน าหนา้พิมพด์ว้ยตวัหนา ขนาด 18 pt /bold  ชิด
ขอบกระดาษดา้นซา้ย เวน้ระยะต ่าลงมาจากบรรทดับน 1 บรรทดัพิมพ ์  
     2.2  หัวข้อรอง เวน้ต ่าจากหวัขอ้ส าคญัหรือหวัขอ้ใหญ่ 1 บรรทดัพิมพ ์การยอ่หน้าให้เวน้ระยะ
เท่ากบั 0.75 น้ิว (1.8 ซม.) หรือ 8 ช่วงตวัอกัษรโดยเร่ิมพิมพอ์กัษรตวัท่ี 9  พิมพด์ว้ยอกัษรตวัหนาขนาด 16 pt 
ส าหรับหวัขอ้ยอ่ย 2 ระดบั เช่น 1.1 , 1.2      
 2.3  หัวข้อย่อย ยอ่หนา้เขา้มาจากหวัขอ้รองก ากบัดว้ยเลขอารบิค คัน่ดว้ย เคร่ืองหมายมหพัภาค 
พิมพด์ว้ยอกัษรตวัเอนหนาส าหรับหวัขอ้ยอ่ย 3 ระดบั เช่น  1.1.1 , 1.1.2  
           หวัขอ้ยอ่ยลงไปอีก ใหเ้วน้ระยะห่างจากบรรทดับนและบรรทดัล่างเช่นเดียวกบั  
ยอ่หนา้ปกติให้ใช้เลขอารบิคกบัวงเล็บดา้นเดียว 1) ….2) ….และวงเล็บสองดา้น (1)…. (2).…. พิมพด์ว้ย
อกัษรเอนไม่เขม้ตามล าดบั  
       กรณีท่ีมีหัวขอ้มากกว่าหัวขอ้ย่อยท่ีใช้ตวัเลขท่ีมีวงเล็บสองด้านก ากบัให้แบ่งย่อยโดยใช้
หัวขอ้ ก. ข. ค...ล าดบัย่อยลงมาให้ใช้ตวัอกัษรกบัวงเล็บด้านเดียว ก) ข) ค)  และวงเล็บสองดา้น (ก) (ข) 
(ค)...ตามล าดบั   โดยพิมพอ์กัษรตวัธรรมดา  
       การวางเลขก ากบัหวัขอ้ยอ่ยในแต่ละระดบั ใหย้อ่หนา้ให้ตรงกบัอกัษรตวัแรกของช่ือหวัขอ้
ในขอ้ก่อน  
        การแบ่งหัวขอ้ในบทข้ึนอยู่กบัเน้ือหาในบท บางบทอาจมีเพียงหัวขอ้ส าคญัหรือ หัวข้อ
ใหญ่เพยีงหวัขอ้เดียวเท่านั้น เช่น บทท่ี 1 โดยไม่ใส่เลขล าดบัหวัขอ้ใหญ่ก็ได ้ 



(ตวัอย่างการแบ่งบทและหัวข้อในบท) 
บทที ่   (20 pt. หนา) 

ช่ือบทพมิพ์กลางหน้ากระดาษ(22 pt.หนา) 
/  
/  

1. หัวข้อส าคญัหรือหัวข้อใหญ่ (18 pt. หนา)    
/  

 1.1//(หัวข้อรอง)(16pt หนา)(ยอ่0.75น้ิว).......................................................……............................................................... 

............................................................................................................................................ ............................................................................................................................. ........

....................................................................................................................................................................................... ................................................................  

     1.1.1//(หัวข้อย่อยของ 1.1)(16pt.หนาเอน)...........................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................................... ...........................................  

       1)//(หัวข้อย่อยของ 1.1.1).(บางเอน)..................................................….……………………………….. 
............................................................................................................................. ....................................................................................................................................... 

     2)//(หัวข้อย่อยของ 1.1.1)  (บางเอน).................………………...………………………………......... 

....................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.          (1) //(หัวข้อย่อยของ 2)) (บางเอน)........................................................................................……… 

............................................................................................................................. ..............………………...…………………………………………………………..… 

          (2) //(หัวข้อย่อยของ 2)) (บางเอน).................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................................................................................... 

                 ก. //(หัวข้อย่อยของ (2)) (บางเอน)...................................................................................... 
........................................................................................................................................................ ............................................................................................................ 

                 ข. //(หัวข้อย่อยของ (2)). (บางเอน)....................................................................……….... 
............................................................................................................................. ....................................................................................................................................... 

                       ก) //(หัวข้อย่อยของ ข.) (บางGอน)..............................................…...…................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................... 

      ข) //(หัวข้อย่อยของ ข.) (บางเอน)............................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................................................................................................... 

                           (ก) // (หัวข้อย่อยของ ข)) (บางเอน)..................…....................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 

                             (ข) // (หัวข้อย่อยของ ข)) (บาง.เอน)...........................................................

 2.1.2//........................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................

 1.2//................................................…................................................................................. 
................................................................................................................... ....................................................................................................... ......….........…………..... 
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