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ค าน า 

 

  หน่วยสนเทศสุโขทัยศึกษา ฝ่ายบริการสนเทศ และศูนย์เทคโนโลยี
บรรณ-สารสนเทศ ส านักบรรณสารสนเทศ ร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลเอกสาร
จดหมายเหตุพระปกเกล้าศึกษานี้ขึ้น  เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงเอกสารจดหมาย
เหตุพระปกเกล้าศึกษา ซึ่งเป็นเอกสารที่มีความส าคัญที่รวบรวมพระราชกรณียกิจ
รายวันของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอัน
ประเสริฐและบุคคลดีเด่นขอโลกด้านการศึกษา ประจ าปี 2558  สารสนเทศที่
ปรากฏในเอกสารจดหมายเหตุพระปกเกล้าศึกษา  นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงพระ
ราชกรณียกิจที่มากมายในฐานะพระมหากษัตริย์แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงพระราชจ
ริยวัฒน์ของพระองค์ท่าน  ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจและอนุชนรุ่นหลัง  ส านัก
บรรณสารสนเทศจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุพระปกเกล้า
ศึกษาที่ พัฒนาขึ้นนี้   จะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัชสมัยของพระองค์ ไม่มากก็น้อย  และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับค าแนะน าเพ่ือการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลให้มีการ
ใช้งานที่สะดวกและให้ผลการค้นตรงกับความต้องการมากที่สุดต่อไป 

 

คณะผู้พัฒนาฐานข้อมูล 

15 กรกฏาคม 2559 
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ฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุพระปกเกล้าศึกษา 

 

การพัฒนาฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุพระปกเกล้าศึกษา ของส านักบรรณ-
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   มีแนวคิดมาจากการเข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุ
พระปกเกล้าศึกษาของเดิมมีความซับซ้อน เข้าถึงได้ยาก ใช้เวลามากในการได้มาซึ่งเอกสาร  จึงได้มีการ
พัฒนาใหม่ในรูปแบบฐานข้อมูลโดยมีการจัดเก็บระเบียนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบระเบียนข้อมูล 
และการบันทึกลงระบบ  และให้บริการแก่นักศึกษา  คณาจารย์ บุคลากร มสธ. และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  มีการแบ่งกลุ่มการใช้งาน  2 กลุ่มงาน ได้แก่ 

กลุ่มงานที่ 1  ผู้ใช้บริการ    ผู้มีสิทธิใช้งาน ได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์  บุคลากร มสธ. และบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ  ซึ่งดูข้อมูลได้อย่างเดียว  เมื่อต้องการเอกสารจดหมายเหตุพระปกเกล้าศึกษาเข้ามายัง
หน้าเว็บเพจ  ค้นหาเอกสารจดหมายเหตุพระปกเกล้าศึกษามี 2 รูปแบบ แบบดูเอกสารทุกรายการ และ
แบบดูเอกสารเฉพาะเจาะจง มีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. หน้าเว็บเพจผู้ใช้บริการ   
  

   

ภาพที่ 1  เว็บเพจฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุพระปกเกล้าศึกษา 

2. การเข้าใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุพระปกเกล้าศึกษา  เพื่อความสะดวกในการใช้
งานจึงพัฒนาการแบบเมนูเดียวค้นหาได้ทั้งระบบ  โดยน าเมาส์คลิกเมนู “ค้นเอกสาร” ระบบ
แสดงผลเอกสารเรียงตามชื่อเรื่อง โดยมีลักษณะการใช้งาน ดังนี้ 

2.1 ค้นเอกสารทั้งระบบ  น าเมาส์คลิกปุ่มค้นหา โดยไม่กรอกค าค้น  ระบบค้นเอกสาร
จดหมายเหตุทั้งระบบ  ข้อดีคือค้นครั้งเดียวรู้ผลทันที รวดเร็ว มีเอกสารให้เลือกหลากหลาย    ข้อเสีย 
ได้เอกสารจ านวนมาก เสียเวลาในการคัดกรอง 
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         ภาพที่ 2  เว็บเพจค้นเอกสารจดหมายเหตุพระปกเกล้าศึกษา 

 
 

 
            ภาพที่ 3  แสดงเอกสารทั้งหมดในฐานข้อมูล 
 

2.2 ค้นเอกสารเฉพาะเจาะจง  กรอกค าค้นลงในช่องระบุค าค้น  และน าเมาส์คลิกปุ่ม
ค้นหา ระบบค้นเอกสารจดหมายเหตุและน าเสนอผลการค้นตามค าค้นที่ใช้  ข้อดีคือค้นครั้งเดียวรู้ผล
ทันที รวดเร็ว และไดเ้อกสารเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

ตัวอย่าง 1  ที่ช่องค าค้นกรอกค าค้น   “พวกกบฏ”  แล้วน าเมาส์คลิกปุ่มค้นหา  ได้จ านวนเอกสาร
จดหมายเหตุจากทุกเขตข้อมูลมีค าว่า “พวกกบฏ” ทั้งหมด  
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ภาพที่ 4  แสดงผลเอกสารตามค าค้น “พวกกบฏ” จ านวน 3 รายการ 

 

ตัวอย่าง 2  ที่ช่องค าค้นกรอกค าค้น   “พวกกบฏที่หนีไปนอกพระราชอาณาจักร”  แล้วน าเมาส์คลิก
ปุ่มค้นหา  ได้จ านวนเอกสารจดหมายเหตุทุกเขตข้อมูลมีค าว่า “พวกกบฏที่หนีไปนอกพระ
ราชอาณาจักร” ทั้งหมด  

    ภาพที ่5 แสดงผลเอกสารตามค าค้น “พวกกบฏที่หนีไปนอกพระราชอาณาจักร” จ านวน 1 รายการ  

 

กลุ่มงานที่ 2  ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้มีสิทธิใช้งาน ได้แก่ เจ้าของงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  มีหน้าที่ใน
การเพ่ิมข้อมูล  การสืบค้น การแก้ไขข้อมูล การลบระเบียนข้อมูล และการบันทึกข้อมูลลงระบบ  มี
ขั้นตอนการใช้งาน  ดังนี้ 

 1. การเข้าระบบ  เมื่อผู้ปฏิบัติงานต้องการเข้าท างานในระบบ ต้องน าเมาส์คลิกเมนู Login  มี
แบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล  กรอกชื่อตัว และรหัสล็อกอิน แล้วคลิกปุ่ม Login 

 
 

2. การค้นทุกเขตข้อมูลพร้อมกัน   ระบบแสดผลเอกสารเรียงตามเลขทะเบียน   มีลักษณะ
การใช้งาน ดังนี้ 
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2.1 ค้นเอกสารทั้งระบบ  น าเมาส์คลิกปุ่มค้นหา โดยไม่กรอกค าค้น  ระบบค้นเอกสาร
จดหมายเหตุทุกเขตข้อมูล  ข้อดีคือค้นครั้งเดียวรู้ผลทันที รวดเร็ว มีเอกสารให้เลือกหลากหลาย    
ข้อเสีย ได้เอกสารจ านวนมาก เสียเวลาในการคัดกรอง 

 
                 ภาพที่ 6  เว็บเพจค้นเอกสารทั้งระบบ 

 

 

 
ภาพที่ 7  แสดงผลเอกสารทั้งหมดในฐานข้อมูล และเมนูลบ แก่ไข 

2.2 ค้นเอกสารเฉพาะเจาะจง  กรอกค าค้นลงในช่องระบุค าค้น  และน าเมาส์คลิกปุ่ม
ค้นหา ระบบค้นเอกสารจดหมายเหตุทุกเขตข้อมูล  ข้อดีคือค้นครั้งเดียวรู้ผลทันที  รวดเร็ว และได้
เอกสารเฉพาะเจาะจงมากข้ึน 

 3. การลบระเบียน  เพ่ือความสะดวกในการใช้งานทุกเมนูสืบค้นมีเมนูลบระเบียนข้อมูล ระบบ
ก าหนดลบระเบียนข้อมูลครั้งละหนึ่งระเบียนข้อมูล เมื่อต้องการลบระเบียนข้อมูลใดให้น าเมาส์คลิกที่
บรรทัดหรือระเบียนนั้น ระบบลบให้ทันที 
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4. การแก้ไขข้อมูล  เพ่ือความสะดวกในการใช้งานทุกเมนูสืบค้นมีเมนูแก้ไขข้อมูล  ระบบ
ก าหนดแก้ไขข้อมูลครั้งละหนึ่งระเบียนข้อมูล  เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูล ให้น าเมาส์คลิกที่บรรทัดหรือ
ระเบียนนั้น ระบบดึงข้อมูลระเบียนนั้นมาให้แก้ไข สามารถแก้ไขทุกเขตข้อมูล ยกเว้นเขตข้อมูล 
เลขทะเบียน  

5. การค้นกลุ่มเอกสาร/หัวเรื่อง/ค าส าคัญ  เพ่ือให้ทราบว่าแต่ละเอกสารอยู่ในกลุ่มใด ระบบ
แสดงผลเอกสารเรียงตามเลขทะเบียน  มีลักษณะการใช้งาน  ดังนี้ 

5.1 ค้นเอกสารเขตข้อมูลกลุ่มเอกสาร/หัวเรื่อง/ค าส าคัญ  น าเมาส์คลิกปุ่มค้นหา โดยไม่
กรอกค าค้น  ระบบค้นเอกสารในเขตข้อมูลกลุ่มเอกสาร/หัวเรื่อง/ค าส าคัญ การค้นลักษณะนี้ได้เอกสาร
จ านวนมาก 

5.2 ค้นเอกสารเฉพาะเจาะจง  กรอกค าค้นลงในช่องระบุค าค้น  และน าเมาส์คลิกปุ่ม
ค้นหา ระบบค้นเอกสารในเขตข้อมูลกลุ่มเอกสาร/หัวเรื่อง/ค าส าคัญ เมื่อพบจึงแสดงผล  ได้เอกสารตรง
ตามความต้องการมากขึ้น  

ตัวอย่าง 3  ที่ช่องค าค้นกรอกค าค้น   “กบฏวรเดช”  แล้วน าเมาส์คลิกปุ่มค้นหา ได้จ านวนกลุ่ม
เอกสาร/หัวเรื่อง/ค าส าคัญที่มีค า “กบฏวรเดช” ทั้งหมด    

 
       ภาพที่ 8  เว็บเพจค้นกลุ่มเอกสาร/หัวเรื่อง/ค าส าคัญ 

 

 

ภาพที่ 9  แสดงผลเอกสารตามค าค้น “กบฏวรเดช” จ านวน 4 รายการ  
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6. การค้นชื่อเรื่อง   ระบบแสดผลเอกสารเรียงตามเลขทะเบียน มีลักษณะการใชง้าน ดังนี้ 

6.1 ค้นเอกสารเขตข้อมูลชื่อเรื่อง  น าเมาส์คลิกปุ่มค้นหา โดยไม่กรอกค าค้น  ระบบค้น
เอกสารจดหมายเหตุในเขตข้อมูลชื่อเรื่อง  การค้นลักษณะนี้ได้เอกสารจ านวนมาก 

6.2 ค้นเอกสารเฉพาะเจาะจง  กรอกค าค้นลงในช่องระบุค าค้น  และน าเมาส์คลิกปุ่ม
ค้นหา ระบบค้นเอกสารในเขตข้อมูลชื่อเรื่อง  เมื่อพบจึงแสดงผล  ได้เอกสารตรงตามความต้องการ 
มากขึ้น  

ตัวอย่าง 4  ที่ช่องค าค้นกรอกค าค้น  “ทรัพย์สิน”  แล้วน าเมาส์คลิกปุ่มค้นหา  ได้จ านวนชื่อเรื่องที่มีค า
ว่า “ทรัพย์สิน” ทั้งหมด 

 
               ภาพที่ 10  เว็บเพจค้นชื่อเรื่องของเอกสาร 

 

 
ภาพที่ 11  แสดงผลเอกสารตามค าค้น “ทรัพย์สิน” จ านวน 3 รายการ 
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ตัวอย่าง 5  ที่ช่องค าค้นกรอกค าค้น   “ทรัพย์สินกษัตริย์”  แล้วน าเมาส์คลิกปุ่มค้นหา  ได้จ านวนชื่อ
เรื่องที่ค าว่า “ทรัพย์สินกษัตริย์” ทั้งหมด 

 

                     ภาพที่ 12  เว็บเพจค้นชื่อเรื่อง 
 

 
ภาพที่ 13  แสดงผลเอกสารตามค าค้น “ทรัพย์สินกษัตริย์” จ านวน 1 รายการ   

 

7. การค้นปีของเอกสาร  ระบบแสดงผลเอกสารเรียงตามชื่อเรื่อง   มีลักษณะการใช้งาน ดังนี้ 

7.1 ค้นเอกสารเขตข้อมูลปีของเอกสาร  น าเมาส์คลิกปุ่มค้นหา โดยไม่กรอกค าค้น  
ระบบค้นเอกสารจดหมายเหตุในเขตข้อมูลปีของเอกสาร  การค้นลักษณะนี้ได้เอกสารจ านวนมาก  

7.2 ค้นเอกสารเฉพาะเจาะจง  กรอกค าค้นลงในช่องระบุค าค้น  และน าเมาส์คลิกปุ่ม
ค้นหา ระบบค้นเอกสารในเขตข้อมูลปีของเอกสาร  เมื่อพบจึงแสดงผล  ไดเ้อกสารตรงตามความ
ต้องการมากขึ้น  

ตัวอย่าง 6  ที่ช่องค าค้นกรอกค าค้น   “2475”  แล้วน าเมาส์คลิกปุ่มค้นหา  ได้จ านวนเอกสารเฉพาะปี 
พ.ศ. 2475 ทั้งหมด 
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               ภาพที่ 14  เว็บเพจค้นปีของเอกสาร 

 

 
ภาพที่ 15  แสดงผลเอกสารตามค าค้น “2475” จ านวน 4 รายการ   

 

8. การค้นสถิติน าเข้าข้อมูล  เพ่ือให้ทราบว่าในแต่ละปีมีเอกสารน าเข้ากี่รายการ หรือในแต่ละ
เดือนมีเอกสารน าเข้าก่ีรายการ หรือในแต่ละวันมีเอกสารน าเข้าก่ีรายการ  ระบบแสดผลเอกสารเรียง
ตามวันที่ลงทะเบียน  มีลักษณะการใช้งาน  ดังนี้ 

8.1 ค้นเอกสารเขตข้อมูลสถิติน าเข้าข้อมูล  น าเมาส์คลิกปุ่มค้นหา โดยไม่กรอกค าค้น  
ระบบค้นเอกสารจดหมายเหตุในเขตข้อมูลสถิติน าเข้า  การค้นลักษณะนี้ได้เอกสารจ านวนมาก 

8.2 ค้นเอกสารเฉพาะเจาะจง  กรอกค าค้นลงในช่องระบุค าค้น  และน าเมาส์คลิกปุ่ม
ค้นหา ระบบค้นเอกสารในเขตข้อมูลสถิติน าเข้า   เมื่อพบจึงแสดงผล  ได้เอกสารตรงตามความต้องการ
มากขึ้น 

ตัวอย่าง 7  ที่ช่องค าค้นกรอกค าค้น  “2559”  แล้วน าเมาส์คลิกปุ่มค้นหา  ได้จ านวนเอกสารน าเข้า
ระบบเฉพาะปี พ.ศ. 2559  ทั้งหมด 
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           ภาพที่ 16  เว็บเพจค้นวันที่น าเข้าระบบ 

 

 
 

ภาพที่ 17  แสดงผลเอกสารตามค าค้น “2559” จ านวน 13 รายการ   
 

ตัวอย่าง 8  ที่ช่องค าค้นกรอกค าค้น   “255906”  แล้วน าเมาส์คลิกปุ่มค้นหา  ได้จ านวนเอกสาร
น าเข้าระบบเฉพาะเดือนมิถุนายน ปี 2559 ทั้งหมด 

ตัวอย่าง 9  ที่ช่องค าค้นกรอกค าค้น   “25590616”  แล้วน าเมาส์คลิกปุ่มค้นหา  ได้จ านวนเอกสาร
น าเข้าระบบเฉพาะวันที่ 16 เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ 2559 ทั้งหมด 

9. การเพิ่มข้อมูล  มีแบบฟอร์มรับข้อมูล เมื่อกรอกข้อมูลจนแล้วเสร็จ เมื่อต้องการจัดเก็บลง
ระบบ น าเมาส์คลิกที่ปุ่มบันทึก  ระบบจะบันทึกให้ทันที หากไม่ต้องการจัดเก็บลงระบบให้น าเมาส์คลิก
ที่ปุ่มยกเลิก  ระบบจะไม่บันทึกระเบียนข้อมูลนั้น 
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      ภาพที ่18  แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุพระปกเกล้าลงในแบบฟอร์ม 
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ตารางท่ี 1   เขตข้อมูลและค าอธิบายการปฏิบัติงานในแต่ละเขตข้อมูล 

ล าดับ เขตข้อมูล/ข้อก าหนด ค้นหา/ประโยชน์ที่ได้รับ 
1 เลขทะเบียน 

o เลขทะเบียน 1 ระเบียนประกอบด้วย  AMS RA 00824 
o AMS : อ้างอิงเอกสารจดหมายเหตุ 
o RA :  เอกสารของห้อง ร.7 
o เลขล าดับเอกสาร : 00824  ก าหนดตัวเลข 5 หลัก 
รูปแบบพิมพ์ :  00824 (พิมพ์เฉพาะตัวเลข) 
รูปแบบแสดงผล : AMS RA 00824 

เป็น Primary Key  (ควบคุมระบบฐานข้อมูล) 
 

2 วันเดือนปีลงทะเบียน 
o ก าหนดรูปแบบ : ปีเดือนวันตามด้วยล าดับที่วันต่อวัน  
o ปีใช้ 4 หลัก  เดือนใช้ 2 หลัก วันใช้ 2 หลัก ล าดับที่ใช้ 2 หลัก 
o รูปแบบ :  YYYYMMDD-ล าดับที่ 
o ตัวอย่าง กรอกข้อมูลรายการที่ 1 ของวันที่ 22 เดือนมีนาคม 2559 
o รูปแบบพิมพ์ : 25590322-01 

ค้นสถิติน าเข้าระบบ 
- พิมพ์ค าค้น 2559 ได้จ านวนเอกสารน าเข้าใน ปี 2559 ทั้งหมด 
- พิมพ์ค าค้น 255903 ได้จ านวนเอกสารน าเข้าใน เดือนมีนาคม 2559 ทั้งหมด  
- พิมพ์ค าค้น 25590322 ได้จ านวนเอกสารน าเข้าใน วันที่ 22 เดือนมนีาคม 
2559 ทั้งหมด  
เรียงตาม เลขทะเบียน จากมากไปหาน้อย 

3 ชื่อกลุ่มเอกสาร (กลุ่มเอกสาร/หัวเรื่อง/ค าส าคัญ) 
หัวเรื่องมากกว่าหนึ่ง แต่ละหัวเรื่องให้เคาะหนึ่งวรรค 
รูปแบบพิมพ์ : โรงเรียน โรงพยาบาล 
 
 

ค้นหา 
กลุ่มเอกสาร/หัวเรื่อง 
- พิมพ์ค าค้น กบฏ ได้เอกสารในกลุ่มเอกสารมีค าว่า กบฏ แสดงผลทั้งหมด  
- พิมพ์ค าค้น กบฏวรเดช ได้เอกสารในกลุ่มเอกสารมีค าว่า กบฏวรเดช แสดงผล
ทั้งหมด 
เรียงตาม เลขทะเบียน จากมากไปหาน้อย 
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ล าดับ เขตข้อมูล/ข้อก าหนด ค้นหา/ประโยชน์ที่ได้รับ 
4 กลุ่มเอกสารย่อย  
5 ต าแหน่งจัดเก็บ (Location) 

       - กลอ่งที่                        - ปึกท่ี    
       - ระหว่างหน้าที่                - จ านวนแผ่นรายปึก .. 
รูปแบบ : กล่องที ่– ปึก – ระหว่างหน้าที่ -- จ านวนหน้า 
Ex. กล่องที่3 ปึกท่ี 4 หน้าที่ 1-64 จ านวน 64 หน้า 
รูปแบบพิมพ์ : ก3 -- ป4 -- น1-64 -- จ64 

ทางกายภาพ  ต าแหน่งจัดเก็บเอกสารจัดตามกลุ่มเอกสารหัวข้อใหญ่ ตามด้วย
หัวเรื่องย่อย ตามด้วยล าดับที่กล่อง ตามด้วยล าดับที่แฟ้ม ตามด้วยปึกเอกสาร
ในแฟ้ม 

6 ชื่อเรื่อง  
-- ความยาว 250 อักขระ 

ค้นหา 
- พิมพ์ค าค้น "ทรัพย์สิน"   ได้เอกสารมีค าว่า "ทรัพย์สิน" แสดงผลทั้งหมด 
- พิมพ์ค าค้น "ทรัพย์สินกษัตริย์"   ได้เอกสารมีค าว่า "ทรัพย์สินกษัตริย์"   

แสดงผลเฉพาะเจาะจงมากข้ึน 
เรียงตาม เลขทะเบียน จากมากไปหาน้อย 

7 ระยะเวลาของเอกสาร  
รปูแบบ :  ระหว่างวันที่เคาะหน้า-หลังหนึ่งวรรค เดือนพิมพ์เต็ม  
หลังเดือนเคาะหนึ่งวรรค ปีพิมพ์ตัวเลขสี่หลัก 
    รูปแบบพิมพ์ :     6 กุมภาพันธ์ - 19 มนีาคม 2475 
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ล าดับ เขตข้อมูล/ข้อก าหนด ค้นหา/ประโยชน์ที่ได้รับ 
8 ปีของเอกสาร 

   พิมพ์ปี พ.ศ.ตัวเลข 4 หลัก 
Ex.   ปีของเอกสาร 2475 
รูปแบบพิมพ์  2475   

ค้นหา 
- พิมพ์ค าค้น 24 ได้เอกสารในปีที่มีตัวเลข 24 แสดงผลทั้งหมด  
- พิมพ์ค าค้น  247 ได้เอกสารในปีที่มีตัวเลข 247 แสดงผลทั้งหมด 
- พิมพ์ค าค้น  2475 ได้เอกสารเฉพาะในปี 2475  
เรียงตาม ชื่อเรื่อง จากมากไปหาน้อย 

9 แหล่งที่มาของเอกสาร  
เลขน าค้น  กจช ร7 สร0201.1/3 
o กจช : กองจดหมายเหตุชาติ 
o ร7 : รัชการที่ 7 
o สร.0201.1/5 : เลขมาจากกองจดหมายเหตุ  

อ้างอิงจากหอจดหมายเหตุ 
 

10 สรุปสาระส าคัญ (สรุปเนื้อหา) 
   รับข้อมูลไม่จ ากัด 

 

11 ข้อมูลรวม 
รูปแบบ : ส าเนาจากทุกเขตข้อมูลจากบนสุดมาวาง แล้วเคาะหนึ่งวรรค
ตามด้วย –- เคาะหนึ่งวรรค จนถึงเขตข้อมูลสุดท้าย 
    รูปแบบพิมพ์ :    00844 -- 25590526_03 -- กบฏวรเดช -- ก7 --  
ฟ25 -- จ3 -- รายงานการเคลื่อนไหวของพวกกบฏที่อาศัยอยู่ในอินโดจีน  
-- 12-19 ก.ค. 2478 -- 2478 -- กจช.ร.7 สร.0201.1/25 -- รับข้อมูลไม่
จ ากัด 

ค้นหา 
-พิมพ์ค าค้น ระบบจะค้นหาทุกเขตข้อมูลแล้วน ามาแสดงผล 
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ล าดับ เขตข้อมูล/ข้อก าหนด ค้นหา/ประโยชน์ที่ได้รับ 
12 วันเดือนปีปรับปรุงข้อมูล 

วันเดือนปีล่าสุดที่ปรับปรุงข้อมูล 
Ex.   ปรับปรุงวันที่ 20 เดือนมิถุนายน 2559 
รูปแบบพิมพ์  20/06/2559   

  

 

 

 

 


