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บทที ่1 
บทน า 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
        ปัจจุบนัในการเรียนการสอนรายวชิาภาคปฏิบติัตามหลกัสูตรไดเ้นน้ ใหใ้หผู้เ้รียนฝึกทกัษะวชิาชีพโดยการ 
ปฏิบติังานจริง พบปัญญาวา่มีการขาดสุขาในงานต่างๆหรือท่ีสาธารณะท่ีมีผูค้นมากมาย 
ดงันั้นสมาชิก ในกลุ่มจึงไดมี้แนวคิดท่ีจะสร้างรถสุขาเคล่ือนท่ีข้ึนมาใชใ้นงานต่างๆท่ีมีการขาดสุขาเคล่ือนท่ี 
ท่ีมีผูค้นท่ีมากมายช่วยลดปัญหาดงักล่าว 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อท่ีจะช่วยในการลดปัญหาในงานต่างๆซ่ึงสุขาไม่เพียงพอต่อการใชบ้ริการ 
2. เพื่อท่ีจะไดมี้ความรู้ท่ีจะพฒันารถสุขาเคล่ือนท่ี และเพื่อสร้างความสามคัคีในการท างานเป็นทีม 

1.3 เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

  -รถสุขาเคล่ือนท่ี 1 คนัจ านวนหอ้งน ้ามีทั้งหมด 4 ห้อง จ านวนของผูช้าย 1 หอ้ง จ านวนของผูห้ญิง 3 ห้อง 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - รถสุขาเคล่ือนท่ีใชบ้ริการอยา่งไดอ้ยา่งสะดวกและสบาย 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.เป็นรถสุขาเคล่ือนท่ี ท่ีใชไ้ดง่้ายและสะดวกและการบริการต่างๆ 
2.เป็นรถสุขาเคล่ือนท่ี ท่ีไปไดท้ั้งใกลแ้ละไกล 
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1.4  วธีิด าเนินงาน 
 

กจิกรรม 

เดอืนตุลาคม   
พ.ศ 2556 

เดอืนพฤศจิกายน 
พ.ศ 2556 

เดอืนธันวาคม 
พ.ศ 2556 

เดอืนมกราคม 
พ.ศ 2557 

เดอืน
กมุภาพนัธ์ 
พ.ศ 2557 

เดอืนมีนาคม 
พ.ศ 2557 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมวางแผน 
- ศึกษาหาขอ้มูล 
- จดัท าโครงการ 
- น าเสนอโครงการ 
 

                         

2.ขั้นด าเนินการ 
- จดัอปุกรณ์ 
- ลงมือปฏิบติั 
- ทดสอบประสิทธิภาพ 
- ปรับปรุงแกไ้ข 
- จดัท ารูปเล่ม 
- สร้างส่ือเพื่อน าเสนอ 

                         

3.ขั้นน าเสนอ 
- ส่งรูปเล่มรายงาน 
- น าเสนอผลงานตอ่ 
 

                         

 
ตารางท่ี 1 วธีิด าเนินงาน 
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บทที ่2 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

2.1 งานช่วงล่างรถ 

2.1.1 ระบบกนัสะเทือน หรือระบบรองรับน ้าหนกั หรือ ระบบแขวนลอ้  
          ซ่ึง พวกเรานิยมเรียกวา่ "ช่วงล่าง" แปลมาจากค าวา่ Suspensions ในภาษาองักฤษ หนา้ท่ีโดยตรง คือ "ลด
อาการสั่นสะเทือนอนัเกิดจากการกล้ิงของลอ้สัมผสักบัพื้นผวิถนน" ใหห้ลงเหลือส่งถ่ายไปยงัหอ้งโดยสารนอ้ยท่ีสุด 
แต่ระบบกนัสะเทือนก็ยงัมีหนา้ท่ีแฝงอีกหลายขอ้ ไดแ้ก่ ช่วยใหก้ารบงัคบัควบคุมรถท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ, รักษา
ระดบัตวัรถ ใหพ้ื้นรถห่างจากผวิถนนคงท่ี, ควบคุมลอ้ใหต้ั้งฉากกบัพื้นถนนตลอดเวลาเพื่อใหห้นา้ยางสัมผสักบัพื้น
ถนนมากท่ีสุด แมใ้นขณะเขา้โคง้, ลดอาการกระดก และโยนตวั สมดุลใหร้ถอยูใ่นสภาพปกติ ขณะเคล่ือนท่ีผา่นผวิ
ถนนท่ีไม่ราบเรียบ 
การรองรับน ้าหนกั ในศพัทท์างรถยนต ์หมายถึง การใชส้ปริงคัน่กลางระหวา่งโครงรถ (Frame), ตวัถงั (Body), 
เคร่ืองยนต,์ ชุดส่งก าลงั กบัลอ้ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีรับภาระจากการสัมผสัโดยตรงกบัพื้นถนน น ้าหนกัของอุปกรณ์ดงักล่าว 
ตลอดจนน ้าหนกับรรทุกท่ีอยูด่า้นบนของสปริง เราเรียกวา่ น ้าหนกัเหนือสปริง (Sprung weight) ส่วนน ้าหนกัใตส้ปริง 
ซ่ึงไดแ้ก่ ลอ้, ยาง, ชุดเพลาทา้ย (ในรถท่ีใชแ้บบคานแขง็) และเบรก จะเป็นน ้าหนกัท่ีสปริงไม่ไดร้องรับ ถูกเรียกวา่ 
น ้าหนกัใตส้ปริง (Unsprung weight) 

  2.1.2 หนา้ท่ีและชนิดของสปริง 
           สปริง จะยบุและยดืตวัเม่ือลอ้วิง่ผา่นผวิถนนท่ีขรุขระ ส่งผลใหล้อ้เคล่ือนท่ีข้ึน-ลงไดเ้กือบอิสระในแนวด่ิงจาก
โครงรถ ท าใหส้ามารถ "ดูดกลืน" (Absorb) แรงเตน้ของลอ้ลงได ้แรงจากการเคล่ือนท่ีของลอ้จึงถูกส่งถ่ายไปยงัตวัถงั
นอ้ยกวา่ท่ี ลอ้เตน้จริง ผลก็คือผูโ้ดยสารและน ้าหนกับรรทุกจะไดรั้บแรงสะเทือนจากลอ้ลดลง นัน่เอง 
เรามกัเขา้ใจวา่ "สปริง" คือ ขดลวดท่ีมีเส้นผา่ศูนยก์ลางขนาดต่างๆ ขดเป็นวง รูปทรงกระบอก (สปริงขด หรือ Coil 
Spring) แบบอยา่งท่ีเราคุน้เคยกนัมาตลอด แต่ในความเป็นจริง สปริงยงัมีอยูอี่กหลายประเภท หลายรูปแบบ และท่ีนิยม
ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ไดแ้ก่ แหนบ (Leaf Spring), เหล็กบิด หรือทอร์ชัน่บาร์(Torsion bar), สปริงลม (Air Spring), สปริง
ยาง (Rubber Spring) และ ไฮโดรนิวเมติก (Hydro - Pneumatic) ในอนาคตเม่ือความกา้วหนา้ทางวศิวกรรมสูงข้ึนอีก ก็
อาจมีสปริงรูปแบบใหม่ๆ ออกมาใชง้านอีกก็เป็นได ้
แหนบจะรับน ้าหนกัและแรงสั่นสะเทือนโดยการ "โคง้หรืองอตวั" ของแผน่แหนบ สปริงขดรับน ้าหนกัโดยการ "หด 
หรือยบุตวั" ของขดสปริง ส่วนเหล็กบิด หรือทอร์ชัน่บาร์ นั้น จะรับแรงสั่นสะเทือนโดยการ "บิดตวัของเพลา", สปริง
ลมลดแรงสั่นสะเทือนจากการ "อดัตวัของลม" ในถุงลม, ส่วนสปริงแบบไฮโดรนิวเมติก ดูดซบัแรงสั่นสะเทือน โดย
การอดัตวัของแก๊สไนโตรเจนและของเหลว (ท่ีใชอ้ยูเ่ป็นน ้ามนัไฮดรอลิก) ในระบบ 
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  2.1.3 แบบคานแขง็ (Solid axle suspension) คานแขง็ 
           ลอ้ ดา้นซา้ยและลอ้ดา้นขวาอยูบ่นเพลาเดียวกนั เป็นแบบดั้งเดิมท่ีใชก้นัมาและในปัจจุบนัก็ยงัมีใช ้โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในรถบรรทุก รถยนตน์ัง่มีเฉพาะลอ้หลงั แต่ก็มีให้เห็นนอ้ยลงเร่ือยๆ ขอ้ดี คือ แขง็แรง ทนทาน ค่าสร้างถูก แต่มี
ขอ้เสีย คือ มีน ้าหนกัใตส้ปริงมาก เม่ือลอ้ใดลอ้หน่ึงเอียงไป ลอ้ท่ีอยูบ่นคานเดียวกนัจะเอียงตามไปดว้ย การควบคุมรถ
ท่ีความเร็วสูง และสภาพถนนขรุขระจึงไม่ดีเท่าท่ีควร 
 
            2.1.4 แบบอิสระ (Independent suspension) 
         ลอ้ ทั้ง 4 ของระบบกนัสะเทือนรูปแบบน้ีจะเตน้เป็นอิสระต่อกนั ไม่ส่งผลไปยงัลอ้ท่ีอยูต่รงกนัขา้ม หรือถา้มีบา้ง
ก็นอ้ยมาก น ้าหนกัใตส้ปริงของระบบรองรับแบบน้ีมีนอ้ย แรงเฉ่ือยจากการเตน้ของลอ้จึงมีนอ้ยกวา่ อาการเตน้ของลอ้
จึงกลบัสู่สภาวะปกติไดอ้ยา่งรวดเร็ว น ้าหนกัใตส้ปริงของระบบกนัสะเทือนแบบอิสระนอ้ยมากยิง่ข้ึนไปอีก ใน
ปัจจุบนั เพราะผูผ้ลิตหลายรายหนัมาใชอ้ะลูมิเนียมท่ีมีน ้าหนกัเบา เป็นส่วนประกอบหลกัของระบบกนัสะเทือนแทน
เหล็ก ซ่ึงมีน ้าหนกัมากกวา่แทบทั้งชุด การควบคุมรถจึงท าไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพมากกวา่ และยงันุ่มนวลกวา่ ซ่ึงระบบ
รองรับแบบอิสระจะแบ่งออกไปอีกหลายประเภท อาทิ ปีกนก, เซมิเทรล่ิงอาร์ม, แมค็เฟอร์สันสตรัท, มลัติลิงค ์และอีก
หลายระบบท่ีพฒันาบนพื้นฐานของระบบท่ียกตวัอยา่งมา รวมถึงยงัมีการน าแต่ละระบบมาผสมผสานกนัดว้ย  
 
  2.1.5 ปีกนก (Wishbone suspension) 
           การ ออกแบบแตกต่างกนัไป เช่น ปีกนกบนและปีกนกล่างยาวไม่เท่ากนัแต่ขนานกนั, ปีกนกบนและปีกนกล่าง
ยาวไม่เท่ากนัและไม่ขนานกนั ระบบรองรับน ้าหนกัประเภทน้ีไดรั้บความนิยมค่อนขา้งแพร่หลาย ปัจจุบนัสามารถ
ออกแบบใหแ้ขง็แรงมากพอ และใชอ้ะลูมิเนียมท่ีมีน ้าหนกัเบา แทนโครงสร้างเดิมท่ีเป็นเหล็ก จึงไม่แปลก นอกจากใน
รถยนตน์ัง่แลว้ รถ Off-road หลายรุ่นก็ใชร้ะบบกนัสะเทือนรูปแบบน้ีดว้ย  
 
    2.1.6 เซมิเทรล่ิงอาร์ม (Semi trailing arm) 
            แขน เตน้ (Trailing arm) อาจมีอยู ่2 แขน หรือแขนเดียวก็ได ้ถา้เป็นแขนเดียวจะเรียกวา่ เซมิเทรล่ิงอาร์ม (Semi 
trailing arm) ถูกออกแบบให้ใชใ้นลอ้หลงั แขนเตน้มีใชท้ั้งแบบจุดหมุนอยูต่ามแนวยาวและจุดหมุนอยูต่ามแนวข วาง
กบัตวัรถ ปัจจุบนัมีใหเ้ห็นมากในรถ MPV ท่ีใชร้ะบบขบัเคล่ือนลอ้หนา้ จุดเด่น คือ มีช้ินส่วนในการเคล่ือนท่ีนอ้ย หอ้ง
โดยสารจึงออกแบบไดก้วา้งขวางมากยิง่ข้ึน 

2.2  การเช่ือมต่อชนท่าราบ  
          การเช่ือมท่าราบเป็นการเช่ือมท่ีสามารถควบคุมการเช่ือมไดง่้าย การเช่ือมท่าราบนั้น ลวดเช่ือมท ามุมกบังาน 
(มุมเดิน) ประมาณ 67-75 องศา และท ามุมกบัช้ินงานดา้นขา้ง (มุมงาน) 90 องศา ท าการเช่ือมทางซา้ยมือไปขวามือ 

http://www.thaikobe.com/
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2.2.1  การเช่ือมต่อชนท่าขนานนอน ส าหรับผูฝึ้กเช่ือมใหม่ ๆ เน่ืองจากน ้าโลหะจะไหลยอ้นลงมาอนั   
เน่ืองมาจากแรงดึงดูดของโลก ท าใหแ้นวเช่ือมไม่แขง็แรงเท่าท่ีควร แต่ก็สามารถเช่ือมไดดี้ ถา้มีการฝึกเช่ือมจนกระทัง่
ช านาญ การหลอมละลายลึกสามารถควบคุมไดด้ว้ยระยะอาร์ก และมุมในการเช่ือม 
 
  2.2.2  การเช่ือมต่อชนท่าตั้ง 
         เทคนิควธีิการท่ีจะท าใหน้ ้าโลหะไหลยอ้ยนอ้ยก็คือ เม่ือเคล่ือนท่ีส่ายลวดเช่ือม ควรหยดุบริเวณขอบของรอยต่อ
ชัว่ขณะหน่ึง ซ่ึงจะเปิดโอกาสใหแ้นวเช่ือมตรงกลางแขง็ตวั และลดการยอ้ยของน ้าโลหะได ้
 
    2.2.3  การเช่ือมต่อชนท่าเหนือศีรษะ 
         การเช่ือมท่าเหนือศีรษะน้ี ผูเ้ช่ือมตอ้งใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายเป็นอยา่งดี มุมเดิน 
และมุมงานของลวดเช่ือมท่ีกระท ากบังาน เหมือนกบัการเช่ือมท่าราบ แต่เพียงเช่ือมงานในลกัษณะคว  ่าลงเท่านั้น 
  2.2.4  การเช่ือมต่อตวัทีท่าขนานนอน 
           การเช่ือมแนวแรก ลวดเช่ือมท ามุมกบังานขณะเดิน (มุมเดิน) ประมาณ 67-70 องศา และมีงาน ประมาณ 40-50 
องศา กบัช้ินงาน 
  2.2.5 การเช่ือมต่อตวัทีท่าตั้ง 
           การเช่ือมแนวแรก ลวดเช่ือมมีมุมเดินประมาณ 70-80 องศา มีมุมงานประมาณ 45 องศา 
เพื่อไม่ใหน้ ้าโลหะไหลยอ้นมากขณะเคล่ือนส่าย ควรหยุดบริเวณขอบของแนวเช่ือมชัว่ขณะหน่ึง เพื่อเปิดโอกาสให้
แนวเช่ือมบริเวณตรงกลางและท่ีขอบอีขา้งหน่ึงเยน็ตวัลง 
 
2.3  ท่อเหลก็อาบสังกะสี (Galvanizes Steel Pipe)  
  ท่อเหล็กอาบสังกะสี หรือท่ีเรียกวา่แป๊บน ้า, แป๊บประปา มีลกัษณะเป็นท่อ กลา้กลมชุบกลัป์วาไนซ์ และชุบ
สังกะสี มีทั้งเป็นปลายเกลียว คาดเหลือง สัญลกัษณ์ BS-S , คาดน ้าเงิน สัญลกัษณ์BS-M , ปลายเรียบ คาดแดง 
สัญลกัษณ์ BS-H  มีความยาว 6,000 มิลลิเมตร/เส้น ผลิตจากเหล็กกลา้เน้ือดีน าเขา้จากต่างประเทศ  ควบคุมคุณภาพจาก
วศิวกรโรงงานQCสูงสุด มาตรฐาน มอก.277-2532(แบบมีตะเขบ็ ชนิดต่อดว้ยเกลียว) ท่อเหล็กอาบสังกะสี เหมาะ
ส าหรับตอ้งการความทนทาน กลางแจง้ ใกลท้ะเล งานเดินท่อล าเลียง ท่อประปา ท่อชลประทาน งานเดินสายไฟนอก
อาคาร  และยงัน ามาประยกุตใ์ชเ้ป็นราวแขวนตน้ไม ้ในเรือนเพาะช า,ท าแซงรถบรรทุกผลไม ้ท าโครงสร้าง(เสา)ในบ่อ
เล้ียงกุง้, ร้ัว, ประตูเสาวทิย,ุ เสาโทรทศัน์, ราวตากผา้ งานตกแต่งทัว่ไป และงานข้ึนรูปโครงสร้างต่างๆ ท่อเหล็กอาบ
สังกะสี มีความสามารถในการรับแรงดนั มีความแขง็แรงทนทาน สะดวกในการเช่ือมต่อ และท่ีส าคญัไม่เป็นสนิม โดย
เฉล่ียแลว้ใชง้านปรกติไดน้านกวา่ท่อเหล็กธรรมดา เกือบ 3 เท่า เม่ือใชเ้ป็นเวลานาน จึงคุม้ค่าในการเลือก 

http://www.thaikobe.com/
http://www.nawama.ac.th/kait/p5.htm
http://www.nawama.ac.th/kait/p5.htm
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  การปฏิบติังานดา้นโลหะแผน่ใหไ้ดผ้ลงานหรือผลิตภณัฑท่ี์ดีนั้น นอกจากจะตอ้งศึกษาคุณสมบติัของโลหะชนิดนั้น
แลว้ จ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือ  และอุปกรณ์ในการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม จึงจะท าใหก้ารปฏิบติังานนั้น
ประสบผลส าเร็จ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานโลหะแผน่มีดงัน้ี  

2.4  เครืองมือวดั (Measuring TooL)  

        2.4.1   เกจวดัความหนาโลหะแผน่ และความโตลวด เกจชนิดน้ีท าจากเหล็กกลา้คาร์บอน มีลกัษณะกลมปากเป็น
ร่องรอบตวั เพื่อใชเ้ทียบวดัความหนาโลหะ และความโตลวด ตวัเลขบนเกจวดัจะบอกความหนาของแผน่โลหะเป็น
ทศนิยม หรือเศษส่วนของน้ิว  ดา้นหนา้ของเกจจะบอกความหนาเป็นนมัเบอร์ ส่วนดา้นหลงัจะบอกเป็นทศนิยมของ
น้ิวในช่องท่ีตรงกนั  โดยมีตั้งแต่เบอร์ 0 ถึงเบอร์ 36 นมัเบอร์มาก ความหนาก็จะลดลง เช่น เบอร์ 28 จะมีความหนา
นอ้ยกวา่เบอร์ 16 เป็นตน้ ดงั 

ตดัเหล็ก, รับตดัเหล็ก, เหล็กตดัแก๊ส, เหล็กตดัตามแบบ, ขาย เหล็กตดั เลเซอร์ ร้าน รับ ตดั เลเซอร์ พลาสม่า สแตนเลส 
ตามแบบ จ าหน่าย แผน่ สแตนเลส ตดั เหล็กตดั เหล็กตดัแก๊ส ตดัเหล็ก ,ตามแบบ, เหล็กตดัแก๊ส เหล็กตดัเลเซอร์ เหล็ก
แผน่ตดั เหล็กตดั ตามบตดัเหล็ก, รับตดัเหล็ก, เหล็กตดัแก๊ส, เหล็กตดัตามแบบ, ขาย เหล็กตดั เลเซอร์ ร้าน รับ ตดั 
เลเซอร์ พลาสม่า สแตนเลส ตามแบบ จ าหน่าย แผน่ สแตนเลส ตดั เหล็กตดั เหล็กตดัแก๊ส ตดัเหล็ก ตามแบบ เหล็กตดั
แก๊ส เหล็กตดัเลเซอร์ เหล็กแผน่ตดั เหล็กตดั ตามแบบ, ขายเหล็กตดั, จ าหน่ายแผน่เหล็กตดั, ขาย เหล็ก cut size ตดั 
เหล็ก รับ ตดั เหล็ก แก๊ส เหล็ก ตดั ตาม แบบ ขาย ร้าน ตดั เหล็ก จ าหน่าย เหล็ก ตดั ตาม แบบ เหล็ก ตดั แก๊ส เหล็ก ตดั 
แก๊ส เหล็ก ตดัเลเซอร์ เกรด SS400 เหล็ก ตดั ตาม แบบ Drawing แผน่ รับ บริการ แผน่ เหล็กตดัตามแบบ เหล็กตดัตาม 
Drawing หนา กวา้ง ยาว ขนาด สแตนเลส ตดั รับ ตดั เลเซอร์ พลาสม่า สแตนเลส เหล็ก ตามแบบ ร้าน ตดั เหล็ก 
โรงงาน รับ ตดั เหล็ก อลูมิเนียม AA AL 7075 5083 6061 7022 7075 5052 6063 ตดั แบ่งขาย ตาม ขนาด สแตนเลส 
stainless sus 431, 630, 416, 304, 316L, 316, 440C, 420 J2, 2205, 310,310S ตดั แบ่งขาย เพลากลวงสแตนเลส SUS 
304, 316, 316L เหล็ก ตดั แก๊ส ขาย เหล็กตดัแก๊ส ขาย เหล็ก ตดั เลเซอร์ SS400 ขาย พร้อม วตัถุดิบ วสัดุ แผน่ เหล็ก ตดั 
ตามแบบ ตาม แบบ Drawing ร้าน รับ ตดั เหล็ก แผน่ เพลา สแตนเลส ราคาถูก ตดัไดท้นัที รวดเร็ว สมุทรปราการ 
บริการจดัส่ง ทัว่ประเทศ กรุงเทพ ต่างจงัหวดั เหนือ กลาง อีสาน ใต ้จ าหน่ายเหล็กตดัแก๊ส ตดัเลเซอร์ สแตนเลสตดั 
SUS 304 304L 316 316L 420 431 630 416 สแตนเลส 440 

2.5  เหลก็กล้า 
            อยูด่ว้ย (เรียกวา่ธาตุเจือปน เช่น  
ซิลิคอน ก ามะถนั แมงกานีส ฟอสฟอรัส (ปริมาณของธาตุคาร์บอนในเหล็กมีความส าคญัต่อการแขง็แรง 
และความอ่อนตวั) 
  2.5.1 เหล็กกลา้คาร์บอนแบ่งเป็น 3 ประเภท 
             เหล็กกลา้คาร์บอนต ่า มีคาร์บอนไม่เกิน 0. 2 % 
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เหล็กกลา้คาร์บอนปานกลาง มีคาร์บอนมากกวา่ 0.2 % แต่ไม่เกิน 0.5 % 
เล็กกลา้คาร์บอนสูง มีคาร์บอนมากกวา่ 0.5 % แต่ไม่เกิน 2 % (เป็นเปอร์เซนตโ์ดยน ้าหนกั) 
  2.5.2 เหล็กหล่อ 
              หมายถึงเหล็กท่ีมีธาตุคาร์บอนมากกวา่ 2% แต่ไม่เกิน 4 % ยงัมีธาตุอ่ืนผสมอยูด่ว้ย  
(เรียกวา่ธาตุเจือปน) เช่น ซิลิคอน ก ามะถนั แมงกานีส ฟอสฟอรัส 
  2.5.3 เหล็กกลา้ผสม 
            เหล็กกลา้คาร์บอนท่ีมีธาตุอ่ืนผสมเพิ่มเติม เพื่อให้ไดคุ้ณสมบติัตามท่ีตอ้งการ เช่น 
ความสามารถในการชุบแขง็ เพิ่มคุณสมบติัตา้นทานการสึกหรอ ความตา้นทานต่อการกดักร่อน ความทนทาน 
ต่ออุณหภูมิสูงและอ่ืนๆ  

  2.5.4 เหล็กมีความแขง็และความแขง็แรงไดอ้ยา่งไร 
           ในเหล็กกลา้มีสารประกอบบางส่วน (เกิดจากธาตุท่ีผสมรวมกบัคาร์บอน เช่น ทงัสเตน วาเนเดียม โมลิบดินมั 
ก็ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงดา้นความแขง็แรงและความแขง็ของเหล็กกลา้ โดยเฉพาะท าใหเ้หล็กกลา้ทนต่อการสึกหรอ
และเสียดส 

  2.5.5 คาร์บอนอยูใ่นเหล็กไดอ้ยา่งไร 

          รวมกบัเหล็กเป็นสารละลายของแขง็ 0.008 % C ท่ีอุณหภูมิปกติ (เป็นผลึกท่ีมีความแข็งไม่มาก ตะไป(ลบัได้
ง่ายรวมกบัเหล็กเป็นสารประกอบ 6.67 % C ท่ีอุณหภูมิปกติ (เป็นผลึกท่ีมีความแขง็มาก ตะไบยากมาก  

  2.5.6 เหล็กท่ีใชตี้มีดโดยทัว่ไปมีการแบ่งและช่ือเรียก 2 แบบ 
              แบบทัว่ไปท่ีนายช่างหรือเจา้ของโรงเหล็กเรียกแบบเชิงวชิาการ ท่ีนกัวชิาการแบ่งและเรียนลอย อลัลอยคือ
ธาตุท่ีเติมลงไป เช่น โครเม่ียมแมงกานีส ทงัสะเตน เป็นตน้ ถา้อลัลอยต ่าหมายถึงส่วนผสมท่ีเติมลงไปไม่มากการชุบ 
จะมีการชุบหลายแบบเช่น ชุบแขง็ ชุบหล่อเยน็ ชุบแขง็ในอากาศ ชุบน ้ามนั ฯ  

2.6 ประโยชน์ของสี  
             สีเป็นวสัดุส้ินเปลือง มีคุณสมบติัแตกต่างกนัตามชนิด และลกัษณะของการใชง้าน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
ชีวติประจ าวนัของคนเราเป็นอยา่งมาก ส่วนมากแลว้ เรามกัจะเขา้ใจกนัโดยผวิเผนิวา่สีเป็นท่ีนิยมใชห้รือเหมาะส าหรับ
การตกแต่ง เช่น การใชสี้กบัเส้ือผา้ หรือการใชสี้ท าการทาตกแต่งบา้น แต่จริง ๆ แลว้เราไดมี้การน าสีมาใชใ้นแง่มุมต่าง 
ๆ  อีกมากมาย อาทิเช่น น ามาใชใ้นลกัษณะของการป้องกนั เช่น ใชท้าเพื่อป้องกนัการกดักินจากแมลงหรือมด ใชท้า
ป้องกนัเพื่อใหท้นต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ป้องกนัการเกิดสนิม เป็นตน้ และมีการน าสีมาใชเ้ป็นสัญญาลกัษณ์ต่าง ๆ  
เช่น สัญญาณไฟจราจร ใชสี้เพื่อแสดงความปลอดภยั และอนัตรายในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ  สีท าใหเ้กิดความ
อบอุ่น การเร่งเร้า และระมดัระวงั เม่ือทาหรือแสดงไว ้ณ จุดใด จะเป็นท่ีรับรู้ และเขา้ใจกนัโดยทัว่ไป จึงนบัไดว้า่เป็น
ภาษาสากลอีกชนิดหน่ึง จึงท าใหเ้กิดการเร้าจิตใจมนุษย ์ยิ่งนกัเม่ือไดม้องเห็น ประโยชน์ของสีจึงมีมากมายหลาย 
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ประการดงัต่อไปน้ีท าให้เกิดความสวยงาม สะอาดเรียบร้อยและท าความสะอาดดูแลไดง่้าย เพื่อป้องกนัการกดักร่อน 
(ส าหรับโลหะ) และป้องกนัการท าลายของเช้ือรา (ส าหรับไม)้ ใชร้องพื้นเพื่อพน่ทบัชั้นต่อไป ใชอุ้ดรอยขีดข่วน หรือ
หลุมลึกบนผวิงาน ใชป้้องกนัความช้ืนในเน้ือวสัดุ ใชต้กแต่งผวิงานขั้นสุดทา้ย  
    2.6.1  การทาสีพื้นผวิผนงัปูนภายนอก1. ขั้นตอนการเตรียมพื้นผวิ 
             ขดัลา้งท าความสะอาดพื้นผวิทั้งหมดดว้ยน ้าสะอาด โดยใชเ้คร่ืองฉีดน ้าแรงดนัสูง(แรงดนัประมาณ 150 – 180 
บาร์) หรือขดัลา้งท าความสะอาดดว้ยแปรงขนแขง็(หา้มใชแ้ปรงขนโลหะขดัลา้งพื้นผิว) หรือ หากบริเวณใดขดัลา้งดว้ย
น ้าไม่สะดวก ใหใ้ชก้ารเช็ดถู ดว้ยผา้ชุบน ้าหมาด ๆ เพื่อขจดัคราบเขม่า / ผงสี /  
ฝุ่ นสี แลว้ทิ้งไว ้้ใหแ้หง้อยา่งนอ้ย 24 ชัว่โม 
ผนงัส่วนท่ีเป็นคราบเช้ือรา ตะใคร่น ้า ใชน้ ้ายาซกัผา้ขาว โดยผสมน ้าอตัราส่วน 1 : 5 เช็ดท าความ  
สะอาด แลว้ปล่อยทิ้งไวป้ระมาณ 30 นาที จากนั้นลา้งออกดว้ยน ้าสะอาดปล่อยทิ้งไวใ้หแ้หง้ แลว้ทา  
น ้ายาฆ่าเช้ือรา แลว้ปล่อยทิ้งไวใ้หแ้หง้ 
  2.6.2 กรณีฟิลม์สีเก่าเสียหายมาก (หลุดล่อน / ปริบวม / ร่วนเป็นฝุ่ น) ใหท้  าการขดูลอกฟิลม์สีท่ีเสียหาย  
        ออกใหห้มด โดยใชเ้กรียงเหล็ก 
2.7 ผนังส่วนทีม่ีรอยแตกร้าวขนาดเลก็ (HAIR-LINE CRACK) , (รอยร้าวขนาดเล็กกวา่ 3 มิลลิเมตร)  
         และการยดืเกาะของปูนฉาบยงัอยูใ่นสภาพดี ใหท้  าการอุดโป๊วดว้ยวสัดุประเภท ACRYLIC FILLER  
  แลว้ท าการขดัผวิให้เรียบกลมกลืนกบับริเวณรอบๆ (หา้มใชผ้งยปิซัม่อุดโป๊ว) 
  2.7.1 ผนงัส่วนท่ีมีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ (รอยร้าวขนาดใหญ่กวา่ 3 มม.) และการยดืเกาะของปูนฉาบ  
             อยูใ่นสภาพดีใหท้  าการอุดโป๊วดว้ยวสัดุประเภท POLYURETHANE SEALANT ท่ีมีคุณสมบติั 
  2.7.2 ผนงัส่วนท่ีมีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ ปูนฉาบไม่ยดึติดกบัผนงัปูนก่อใหส้กดัพื้นผวิปูนฉาบบริเวณนั้น 
ออกใหห้มด แลว้ท าการฉาบแต่งพื้นผวิใหม่ใหก้ลมกลืนกบัพื้นผวิบริเวณรอบๆ (ทิ้งไวใ้หผ้นงัปูน ฉาบใหม่ 
 2.8 ขั้นตอนการท าสี  
            ทาสีรองพื้นปูนเก่า จ  านวน 1 เท่ียว (ทิ้งไวใ้หแ้หง้อยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง) 
ทาสีทบัหนา้ (สีจริง) ดว้ยสีน ้ าอะครีลิค จ านวน 2 เท่ียว (ทิ้งไวใ้หแ้หง้อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง ก่อนทาสีเท่ียว 

2.8.1  ขั้นตอนการเตรียมพื้นผวิขดัท าความสะอาดพื้นผวิ                                                                                                                                                       
เพือ่ขจดัคราบเขม่า / ผงสี / ฝุ่ นสี ออกใหห้มด เพื่อใหสี้ใหม่ยดึเกาะไดท้นนาน 
ผนงัส่วนท่ีเป็นคราบเช้ือรา ตะใคร่น ้า ใชน้ ้ายาซกัผา้ขาว โดยผสมน ้าอตัราส่วน 1 : 5 เช็ดท าความสะอาด 
  2.8.2  กรณีผนงัมีรอยแตกร้าว เป็นร่องใหญ่ควรอุดซ่อมรอยร้าวนั้นก่อน ปกติมกัจะใชเ้คมีโบว๊ แต่เคมีโบว๊
ใชไ้ดเ้พียงแค่อุดไม่ไดมี้คุณสมบติัเช่ือมประสานรอยร้าวใหติ้ดกนัและเม่ือหมดอายเุคมีโบว๊อาจหลุดร่อนและปูด
ออกมา กาใชซี้เมนตเ์ช่ือมรอยร้าวจะช่วยยดึเกาะรอยแตกร้าวใหติ้ดกนัและลดการแตกลายงาท่ีจะเพิ่มข้ึนไดอี้กดว้ย 
(อาจจะใช ้ปลัก๊ มอร์ตา้ หรือ กนัซึมท่ียดืหยุน่ไดซ่้อมผนงั)ถา้เป็นเพียงรอยแตกลายงา สามารถทาสีทบัไดเ้ลย เพราะ
เน้ือสีจะปิรอยแตกงานั้น(ข้ึนกบัคุณภาพสีท่ีใชท้า)หากใชค้ลัเลอร์ซีเมนตท์า ใหผ้สมผงคลัเลอร์ซีเมนตแ์บบเขม้ขน้ ใช้
ซ่อมป 
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2.9 วธีิการทาสีและเคร่ืองมือส าหรับการทาสี 
  ในกรณีพื้นท่ีมากๆ ควรใช ้ลูกกล้ิงทาสี ซ่ึงมีขนาด 4" 7" และ10"  ส่วนแปรงทาสี ส าหรับเก็บงาน เช่นมุมท่ี
ลูกกล้ิงทาสีเขา้ไม่ถึง หลงัจากทาสีเสร็จแลว้ ควรลา้งเคร่ืองมือทาสีใหส้ะอาด ปราศจากสีเกาะติด และก่อนท่ีจะน ามาใช้
ใหม่ใหต้รวจเช็คขนแปรง หรือขนลูกกล้ิง วา่ หลุดง่ายไหม หากหลุดง่ายก็ไม่ควรใชต่้อ เปล่ียนใหม่เลย หากใชต่้อขน
ของลูกกล้ิงก็จะติดมากบัสีบนผนงัท่ีเราทา ไม่สวยแน่นอน ราคาลูกกล้ิงทัว่ไปก็ประมาณ 65บาทส าหรับขนาด10"(ดี) 
การผสมสี ใหดู้คู่มือของสีท่ีติดมากบัถงัสี.. ท่ีจ  าเป็นท่ีสุดคือ ควรผสมแลว้ทาใหเ้สร็จในคร้ังเดียว ทั้งน้ีเพราะ หากมีการ
มาทาทีหลงัและผสม(เติมน ้า)แลว้มีความเขม้จางไม่เท่ากบัสีเดิม รอยด่างของสีก็จะปรากฏใหเ้ห็น และอาจตอ้งทาใหทั้ 
ทาสีอยา่งไรใหเ้ลอะเทอะเปอะเปล้ือนนอ้ยท่ีสุดใหท้าอยา่งระมดัระวงั อยา่ใหสี้ท่ีทาเลยกรอบท่ีก าหนด อาจจะใช้
กระดาษกาวแปะเป็นกรอบไวเ้พื่อป้องกนัความผดิพลาด อยา่จุ่มสีใหมี้ปริมาณมากเกินไปเพราะสีจะหยดลงพื้น ท าให้
พื้นเลอะเทอะ จึงควรใชก้ระดาษแผน่ใหญ่ๆปูรองพื้นกนัสีหยดใส่พื้นกระเบ้ือง หากไม่ท าก็ควรทาอยา่งระมดัระวงัและ
เม่ือสีหยดลงพื้นให้รีบเช็ดออกทนัทีดว้ยผา้เวลาทาเสร็จจะไดเ้ก็บงานนอ้ยลง     การทาสี ท าใหจิ้ตมีสมาธิมากข้ึน ลด
ความฟุ้งซ่านไดด้ว้ยครับ ลองดูครับไม่ยากค่าแรงทาสี ค านวณการใชสี้ ราคาสี คลิกท่ีน่ีการซ่อมรอยร้าวของผนงัก่อน
ทาสี กรณีรอยร้าวเยอะมากและมีบริมาณเยอะจ าเป็นตอ้งจา้งช่างท่ีมีความช านาญงานดา้นน้ีโดยเฉพาะ และแมเ้ราจะ
จา้งช่างมาท าให ้เราก็ควรจะรู้วา่ ขั้นตอนการท างานจะตอ้งท าอะไรบา้ง ท าก่ีวนัเสร็จ                  
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บทที ่3 
วธีิด าเนินงาน 

3.1 การเตรียมการก่อนเร่ิมโครงการ 
      3.1.1 ประชุมและวางแผนท่ีจะด าเนินการท าโครงการ 
      3.1.2  คิดวธีิการท าสุขาเคล่ือนท่ีบนรถบสั 
      3.1.3 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งการใช ้
       3.1.4 แบ่งหนา้ท่ีของแต่ละคนท่ีถนดั 
3.2 การด าเนินการ 
      3.2.1 ประชุมเร่ืองการด าเนินการท าโครงการ 
      3.2.2  ปรึกษาปัญหาและวธีิการแกไ้ขต่างๆ 
      3.2.3จดัหาวสัดุและสถานท่ีด าเนินการ 
      3.2.4ลงมือปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีวางไว ้
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3.3 งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 
 

ล าดบัที ่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย จ านวน

หน่วย 
จ านวนเงนิ 

หมายเหตุ 
บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 เหลก็เสน้2” 390  3 เสน้ 1,170   

2 ลอดเช่ือม 2.6 1350  1ลงั 1,350   

3 น็อต 3/8” 5  15 ตวั 75   

4 สรูปลายสวาน1/2 250  1 กล่อง 250   

5 หางปลา ต่อสาย 70  2อนั 70   

6 ใขควงแบน 70  1 อนั 70   

7 ตลบัเมตร 5เมตร 80  2 อนั 160   

8 เหลก็ฉาก 
 

 
* 
 

 1680  6เสน้ 1,680   

9 สามทาง3/4 10  2ตวั 20   

10 ขอ้งต่อ1/2.’ 5  8อนั 40   

11 ฝาปิด 20  2ฝา 40   

12 เหลก็แบน 1 
 

 
 240  5เสน้ 1,200   

13 แป๊บแบน 3น้ิว*1.1/2น้ิว 1.2มม. ขาว 331  4อนั 1,324   

14 เหลก็ฉาก 2น้ิว หนา 5มม. ม่วง 573  6เสน้ 3,438   

15 ท่อประปาเหลก็ 1น้ิว s (เหลืองแดง) 365  4ท่อ 1,460   

16 แผน่ววีาบอร์ด 16 มม.120*240ม. 669  5แผน่ 3,345   

17 ท่อPVC(8.5)2น้ิว (55) 130  1ท่อ 130   

18 ซิลิโคน neo bond(สีใส) 300 ml. 172  12อนั 2,064   

19 บอลวาลว์ PVCECCO2น้ิว 152  2อนั 304   

20 กาวท่อน ้ าไทย250 กรัม 120  2ป๋อง 240   

21 สกรูยดึกระเบ้ืองปลายสวา่น  60  4ถุง 240   

22 สามตาฉาก(1.3.5)น้ิว(55) 43  13อนั 559   

23 ขอ้ต่อตรง(13.5)2น้ิว (55) 13  6อนั 114   

24 ขอ้งอฉาก(13.5)2น้ิว(55) 30  6อนั 180   
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25 ซิลิโคน neo bond (สีใส) 172  3อนั 516   

26 ฝาสว้ม PVC6น้ิว สีขาว 25  4 100   

27 ถงัพลาสตริก 200L 630  6 3,780   

28 แป๊บแบน 3”*1.1/2” 1.20มม.ขาว 331  4ตวั 1,324   

29 เหลก็ฉาก 2” หนา 5มม. ม่วง 573  6ตวั 3,438   

30 ขอ้ต่อตรง(13.5)2”(55) 24  6ตวั 114   

31 เหลก็ฉาก(13.5)2”(55) 30  6ตวั 180   

32 ซิลิโคน neo bond (สีใส) 172  3หลอด 516   

33 ฝาสว้ม PVC6น้ิว สีขาว 33  4ฝา 100   

34 ออกซิเจนใหญ่ 140  4ถงั 560   

35 แป๊บแบน 3”*1.12” 1.5มม.เขียว 394  4อนั 1,576   

33 เหลก็ฉาก1.1/2น้ิว หนา5มม. ทอง 465  6เสน้ 2,790   

37 เหลก็ตวัซี60*30*10*1.6มม.ขาว 8kg 234  4เสน้ 936   

38 น็อต 10  3ตวั 30   

39 ฝาสว้ม 6  10ฝา 60   

40 เหลก็ฉาก 1
 

 
”*3 460  3เสน้ 1,380   

41 เหลก็ตวัซี 3” 380  2เสน้ 760   

  42 แป๊บ 1” 520  2อนั 1,040   

43 ผนงัหอ้งน ้ า -  - 37,500   

44 ฝา 40  1ฝา 40   

45 เหลก็แบน
 

 
” 240  4เสน้ 960   

46 เหลก็แบน 
 

 
” 50  1เสน้ 50   

47 เหลก็ 
 

 
*3 460  2เสน้ 920   

48 สามทางPVC 3” 60  2อนั 120   

49 ขอ้ลด 3-2 100  2ตวั 200   

50 ขอ้ลด3/4-1/2 10  2ตวั 20   

51 วาลว์PVC 30  1อนั 30   

52 เกลียว 50  2ตวั 100   
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53 ประตูน ้ า3/4 150  1 150   

54 พดัลมดูดอากาศ 900  2ตวั 1,800   

55 หลอดประหยดัไฟ 250  6หลอด 1,500   

56 สายไฟ (เดียว)1.5 350  2อนั 700   

57 กล่องควบคุมไฟ 900  1กล่อง 900   

58 ท่อPVC(เทา)3/4 65  5ท่อ 325   

59 ขอ้ต่อตรง 10  12อนั 120   

60 ขอ้ต่อสามทาง 15  12อนั 180   

61 ขอ้งอ 90องศา 15  6อนั 90   

62 กล่องแยกท่อ 50  6กล่อง 300   

63 ขอ้ต่อกล่องแยกท่อ 10  24อนั 240   

64 กิฟลอ็กท่อPVC 5  24 120   

65 เคร่ืองอินเวอเตอร์DC/AC 500W 1  1 1,000   

66 ท่อpvc    70   

67 ขอ้งอ   26 130   

                        รวม                                                                                                                       85,628  บาท 

 
      ตารางท่ี 2 งบประมาณค่าใชจ่้าย 
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บทที ่4 
 การออกแบบและทดสอบ  
4.1 แบบแปลน

 
                                                                             ภาพท่ี 1 แบบแปล 
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4.2 ตารางบันทกึการตรวจสอบ 
 
ล าดับ รายการ ผลการตรวจสอบ ผลการแก้ไข 
1 รถน ้าหนกัเกน รับน ้าหนกัไม่ไหว ใส่ขารับน ้าหนกั(ขาตั้ง) 
2 ต่อรถคลตัร์ซี รับน ้าหนกัไม่ไหว เอาเหล็กท่ีหนากวา่เดิม 
3 การต่อเหล็กหลงัคารถ ปรากฎวา่ไม่ไดฉ้าก เจียโครงหลงัใหไ้ดฉ้าก 

 
ตารางท่ี 3 บนัทึกการทดสอบ 
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บทที ่5 
บทสรุป 

5.1 สรุปผลการด าเนิน  
    จากการท่ีไดส้ร้างรถสุขาเคล่ือนท่ีข้ึนมาน้ี หลงัจากไดมี้การทดลองประสิทธิภาพของ รถสุขาเคล่ือนท่ี 
สรุปไดด้งัน้ี 
   5.1.1  สามารถใชง้านบริการไดอ้ยา่งจริง 
    5.1.2 สามารถไปไดท้ั้งใกลแ้ละไกลใชไ้ดใ้นท่ีใหญ่ๆหรือเล็กก็ใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกสบายและยงัสะอาด 
    5.1.3 เรียนไดมี้ความรู้ท่ีไดมี้การสร้างรถสุขาเคล่ือนท่ีอยา่งมาก การตดัเหล็ก การเช่ือม การต่อฉากเหล็ก 
   การวดั การวางฐาน การต่อรถท่ีมีความระเอียดและการท าโครงสร้าง รู้จกัช่วยเหลืองานและสร้างงานและไดค้วามรู้  

 
5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
    5.2.1 ตวัถงัรถไม่สามารถท่ีจะรองรับน ้าหนกัของสุขาไดอ้ยา่งหมั้นคง 
     5.2.2 ระบบรองรับน ้าหนกั ไม่สามารถท่ีจะรับแรงกดไดเ้น่ืองจากตวัรถมีน ้าหนกัมากเกินไป จึงตอ้งสร้างขา
มาเพื่อท่ีจะรองรับน ้าหนกัท่ีทา้ยรถอยา่งเหมาะสมและเพื่อทีจะช่วยสร้างความหมัน่คงใหก้บัรถมากวา่เดิม 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
          5.3.1 ควรใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการสร้างรถสุขาเคล่ือนท่ี และเพื่อลดน ้าหนกัของรถสุขาเคล่ือนท่ีอีกดว้ย 
         5.3.2  ควรจะมีการเสริมสร้างระบบรองรับน ้าหนกัของตวัรถใหดี้กวา่จากเดิมท่ีเป็นอยูเ่พื่อท่ีจะรองรับสุขาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและหมัน่คงมากข้ึน 
         5.3.3 โถปัสสาวะไม่ควรอยูข่า้งในกบัชกัโครก 
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บรรณานุกรม 
 
http://www.vrsteel.com/img_news/fullsize/NEWS01086.jpg 
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ภาคผนวก 
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ภาพการปฏิบัติงาน 
 

 
                                  ภาพท่ี 2  ท าโครงสร้าง ภาพท่ี 3 ท าโครงสร้างตดัเหล็ก 

 
                            ภาพท่ี 4 ตดัเหล็กไปยดึท่อpvc  ภาพท่ี 5 ต่อท่อประปา 
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        ภาพท่ี 6 ยกโครงหลงัคาข้ึนรถ                                              ภาพท่ี 7 ยงิสกรูยดึหลงัคา 

 
             ภาพท่ี 8 เช่ือมยดึหลงัคา                                           ภาพท่ี 9 ติดผนงั 
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ประวตัิส่วนตัว 

นาย สมศกัด์ิ ไฉไลใจผอ่ง 

เกิดเม่ือวนัท่ี 18เดือน ธนัวาคม พ.ศ.2535 

บา้นเลขท่ี26 หมู่10 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150 

เบอร์โทรศพัท ์ 0903376783  e-mail somsak_atsn@hotmail.com 

ประวตัิการศึกษา 

ประถมศึกษา  โรงเรียนบา้นดอกไมส้ด 

มธัยมศึกษา   โรงเรียนชุมชนบา้นท่าสองยาง 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพสาขางานยานยนต ์ โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม 

คติพจน์ 

ฝันใหไ้กล ไปใหถึ้ง 
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ประวตัิส่วนตัว 

นาย กิติพงษ ์ทวโีชคคีรี 

เกิดเม่ือวนัท่ี 22 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2539 

บา้นเลขท่ี 47 หมู่ 3 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 

เบอร์โทรศพัท ์0307658134  e-mail  bonolovelove@hotmail.com 

ประวตัิการศึกษา  

ประถมศึกษา  โรงเรียนบา้นปูแป้ห 

มธัยมศึกษา  โรงเรียนญาณวิศิษญ ์

ประกาศนียบติัวชิาชีพสาขางานยานยนต ์ โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม 

คติพจน์ 

เป้าหมายมีไวพุ้ง้ชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


