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ตัวหนา ขนาด 16 พอยต์ 

กั้นหลัง   
2.54 cm.

หรือ 1.0 นิ้ว 

จ 

หัวกระดาษ 3.81 cm. 

หรือ 1.5 นิ้ว หมายเลขหน้า 2.54 cm.หรือ 1.0 นิ้ว 

ใช้พยัญชนะไทย 

รูปแบบการจัดท าสารบัญ 

ใช้อักษร TH SarabunPSK ตัวหนา 16 พอยต์ 

ใช้พยัญชนะไทย เลือกอักษร TH SarabunPSK
ตัวปกต ิ16 พอยต์ จัดชิดขวาสุด 

เลือกอักษร TH SarabunPSK ตัวปกต ิ 
16 พอยต์ จัดชิดขวาสุด 

กรณีเป็นบท ไม่ต้องใส่เลขหน้า
หน้า 

กรณีเป็นบท ไม่ต้องใส่เลขหน้า
หน้า 

ท้ายกระดาษ 2.54 cm. 

หรือ 1.0 นิ้ว 

กั้นหน้า 3.81 cm. 
หรือ1.5 นิ้ว 



ค าอธิบายสัญลักษณ์ย่อ 

เว้น 1 บรรทัดของตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา 16พอยต์ 

สัญลักษณ์            ความหมาย                     หน่วย 

       A                      พ้ืนที่หน้าตัด                m2 
       D                                         เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ                      m 
       F                                         แรงกระท าต่อวัตถุ                               N 
       At                                          พ้ืนที่ของท่อล าเลียง           m2 

      1D                                         ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวขับ                     m 

      LK                               ตัวประกอบของการสูญเสียของท่อที่ลดขนาดทันที  - 

       r                                รัศมีพลู่เลย ์           m 
         z                                     ระดับความสูง           m 
      wm             มวลของน้ า            kg 

      fh     ความดันสูญเสียจากความฝืด                   m 

                   ความหนาแน่น                     kg/m3 

                            ความหนืดของของไหล           Pa.s 

     X             ความหนาแน่นของไหลชนิด X         kg/m3 

     Y     ความหนาแน่นของไหลชนิด Y         kg/m3 

     ASGM.                                     American Society Gear Manufacturing         - 
     JIS.                         Japanese Industrial Standard                     -       

 

 

 

 

 

 

 

 

ช 

รูปแบบค าอธิบาย
และสัญลักษณ์ย่อ 

ตัวพิมพ์ใหญ่เรียงตาม
พยัญชนะ 

ตัวพิมพ์ใหญ่มีตัวห้อย
เรียงตามพยัญชนะ 

ตัวพิมพเ์ล็กเรียงตาม
พยัญชนะ 

ตัวพิมพเ์ล็กมีตัวห้อย
เรียงตามพยัญชนะ 

อักษรกรีก 

อักษรกรีกมีตัวห้อย 

อักษรย่อเรียง
ตามพยัญชนะ 

ต้องจัดให้ตรงกัน
ตามความเหมาะสม

ของประโยค 

หัวกระดาษ 3.81 cm. 

หรือ 1.5 นิ้ว 
หมายเลขหน้า 2.54 cm. หรือ 1.0 นิ้ว 

ใช้พยัญชนะไทย 

ท้ายกระดาษ 2.54 cm. 

หรือ 1.0 นิ้ว 

กั้นหน้า 
3.81 cm.

หรือ 1.5 นิ้ว 

กั้นหลัง    
2.54 cm.  

หรือ 1.0 นิ้ว 

ใช้หน่วยท่ียาว
ที่สุดจัดชิด

หลังสุด จึงจัด
หน่วยตัวหน้า

ตรงกัน 

เว้น 7 เคาะ 

ตัวหนา ขนาด 16พอยต์ 



1.2  วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

       1.2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการท าขนมจีนสด 

       1.2.2 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตขนดจีนสด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท้ายกระดาษ 2.54 cm. 

หรือ 1.0 นิ้ว 

รูปแบบการตั้งค่า
หน้ากระดาษ     
(ส่วนเนื้อหา) 

2 
หัวกระดาษ 3.81 cm. 

หรือ 1.5 นิ้ว 2.54 cm. 

หรือ 1.0 นิ้ว 

หมายเลขหน้า 2.54 cm. หรือ 1.0 นิ้ว 

กั้นหน้า 3.81 cm.
หรือ 1.5 นิ้ว 

กั้นหลัง    
2.54 cm.   

หรือ 1.0 นิ้ว 



บทที่ 1 

บทน า   

1.1  ความส าคัญและความเป็นมาของโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท้ายกระดาษ 2.54 cm. 

หรือ 1.0 นิ้ว 

รูปแบบการตั้งค่า
หน้ากระดาษ     

(ส่วนเริ่มต้นบท) 

หัวกระดาษ 5.08 cm. 

หรือ 2.0 นิ้ว ไม่ต้องใส่หมายเลขหน้า
แต่ให้นับหน้า 

กั้นหน้า 3.81 cm.
หรือ 1.5 นิ้ว 

กั้นหลัง   
2.54 cm.      

หรือ 1.0 นิ้ว 



บทที่ 2 

งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

เว้น 1 บรรทัด ตัวหนา ขนาด 16 พอตย์ 

2.1//งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

       เนือ้หา…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.2//กระบวนการผลิตขนมจีน 

       2.2.1/การหมักข้าว/เนื้อหา…………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  

 

 

 

 

 

 

 

ท้ายกระดาษ 2.54 cm. 

หรือ 1.0 นิ้ว 

หัวข้อย่อย เว้น 7 ช่วงตัวอักษร 
ใช้ตัวปกติ ขนาด 16 พอยต์ 

เว้น 1 ช่วงตัวอักษร 

หัวกระดาษ 5.08 cm. 

หรือ 2.0 นิ้ว 
บทที่ และชื่อเรื่องประจ าบท 
อยู่กลางกระดาษ ใช้ ตัวหนา 

ขนาด 16 พอยต์ 

รูปแบบการแบ่งบท 
หัวข้อใหญ่และ

หัวข้อย่อย 
จัดชิด

ด้านซ้าย 

เว้น 7 ช่วงตัวอักษร 

หัวข้อใหญ่ ใช้ ตัวหนา ขนาด 16 พอยต์          
ชื่อหัวข้อเว้น 2 ตัวอักษร หลังหมายเลขก ากับ 

กั้นหน้า 3.81 cm.
หรือ 1.5 นิ้ว 

กั้นหลัง  
2.54 cm.  

หรือ 1.0 นิ้ว 


