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คณะอนุกรรมการดําเนินการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ (K4) 
 

สิงหาคม ๒๕๕๖ 



คํานํา 
 

  คณะอนุกรรมการดําเนินการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ (K4) ได้ดําเนินการจัดทําแนว
ทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ  ตาม
แผนการจัดการความรู้ ของคณะอนุกรรมการดําเนินการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ประจําปี งป.๒๕๕๖  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ของคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ
คัดเลือกฯ  ที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นในแต่ละปี โดยเฉพาะกําลังพลที่ได้รับการบรรจุโยกย้ายมาใหม่ ตามแนวทาง
การโยกย้ายสับเปลี่ยนกําลังพลของกองทัพเรือ เน่ืองจากกระบวนการดังกล่าวเป็นขั้นตอนการคัดเลือกปัจจัย
นําเข้าที่มีคุณภาพตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ในการผลิต นนร.ให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติ
ตามท่ี ทร.ต้องการภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ประกอบกับเป็นกระบวนการที่ต้องดําเนินการเป็นประจําทุกปี   
  คณะอนุกรรมการดําเนินการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการ
และเจ้าหน้าทีดํ่าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในสว่นของ ทร. ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์, คณะอนุกรรมรับสมัคร, คณะอนุกรรมการการเงิน, คณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิต และ
จัดชุดข้อสอบ, คณะอนุกรรมการสอบภาควิชาการ, คณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบและรวมคะแนน, 
คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว, คณะอนุกรรมการสถานที่และบริการ, คณะอนุกรรมการภาค
ความเหมาะสมและพลศึกษา, คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย, คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอบ
คัดเลือก และสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคดัเลือก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะอนุกรรมการ 
ต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จนทําให้การจัดทําแนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร. สําเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดี 
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แนวทางการปฏบิัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 

ในส่วนของกองทัพเรือ 

ความเป็นมา 
การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ เป็นภารกิจที่

กองทัพเรือ โดยโรงเรียนนายเรือ จะต้องดําเนินการเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้กองทัพเรือได้รับบุคคลพลเรือนที่มี
ความรู้ ความสามารถเข้ามาเป็น นตท.ในส่วนของ ทร. เมื่อสําเร็จการศึกษาจาก รร.นร.แล้ว บุคคลเหล่าน้ีก็จะ
เป็นนายทหารเรือที่ดี มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม มีความเป็นผู้นํา เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สามารถปฏิบัติราชการใน ทร.ทําให้ 
ทร.เจริญก้าวหน้าได้ต่อไป จากการดําเนินการเป็นประจําทุกปี ข้าราชการที่เคยเป็นคณะทํางานสอบคัดเลือกฯ 
และอยู่ในหน่วยงานเป็นวลานาน จึงมีความชํานาญ มีประสบการณ์ มองเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
สามารถหาทางป้องกันและแก้ไขได้ทันท่วงที แต่ก็มีข้าราชการส่วนหน่ึงที่ย้ายมาปฏิบัติราชการใหม่ ตามวิถีทาง
การรับราชการของ ทร.ที่มีการโยกย้ายเป็นประจําทุกปีก่อนการสอบคัดเลือกฯ เมื่อได้รับมอบหน้าที่ให้มีส่วนใน
การดําเนินการสอบคัดเลือกฯ ด้วย อาจเกิดความสับสนและสงสัยว่า จะต้องดําเนินการอย่างไร ดังน้ันเพ่ือให้ มี
แนวทางการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร.มีความชัดเจน ทันสมัย ได้
มาตรฐาน และเป็นแนวทางให้ข้าราชการท่ีมาปฏิบัติงานใหม่ดําเนินการได้อย่างถูกต้อง คณะอนุกรรมการ
ดําเนินการองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการ (K4) จึงได้ขออนุมัติดําเนิการจัดทําองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการ
ปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร.” เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป 

วัตถุประสงค์การจัดทํา 
๑. เพ่ือปรับปรุงคู่มือการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร.ที่เคยดําเนินการ

มาให้ทันสมัย ชัดเจนและมีความสมบูรณ์ มากขึ้น 
๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในสว่นของ ทร.ให้กับคณะทํางาน

ที่ได้รับการแต่งต้ังในแต่ละปี 
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โครงสร้างคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร.  

 
 

คณะกรรมการสอบคัดเลอืกบุคคล
พลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ 

ทร. 
 

คณะอนุกรรมการ 
ออก คัดเลือก ผลิต 
และจัดชุดข้อสอบ 

คณะอนุกรรมการ 
สอบภาควิชาการ 

คณะอนุกรรมการ 
ประชาสัมพันธ ์

คณะอนุกรรมการ 
รับสมัคร 

คณะอนุกรรมการ 
การเงนิ 

คณะอนุกรรมการ 
ตรวจข้อสอบ 

และรวมคะแนน 

คณะอนุกรรมการ 
ประกาศผล 

และรายงานตัว 

คณะอนุกรรมการ 
สถานที่และบริการ 

คณะอนุกรรมการ 
ภาคความเหมาะสม

และพลศึกษา 

คณะอนุกรรมการ 
รักษาความปลอดภัย 

คณะอนุกรรมการ 
ประเมินผลการสอบ

คัดเลือก 

สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการสอบ

คัดเลือก (กพ., กบ., งป., 
ธก., และ จนท.พัสดุ) 

คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ 
ดําเนินการสอบคัดเลือกฯ 
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สายงานเสนอหนังสือ 
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แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ   

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ  

หนาท่ี 

 ๑. วางแผนและดําเนินการทั้งปวงที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ การแนะแนวการศึกษา และ 
การประสานงานหนวยงานภายในและภายนอก รร .นร. ที่ เกี่ยวของกับการแนะแนวการศึกษาและ 
การประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปทราบการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ฯ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของ 
ประเทศ เพื่อชักจูงสรรหานักเรียนดีใหเขามาสมัครเปน นตท.ในสวนของ ทร. 
 ๒. ดําเนินการจัดทําระเบียบการรับสมัคร แผนพับการประชาสัมพันธการรับสมัครและการสอบ
คัดเลือกฯ แผนผาโฆษณา และแผนปายโฆษณา พรอมทั้งดําเนินการแจกจาย และติดต้ังตามสถานที่ตาง ๆ 
จัดเก็บอุปกรณโฆษณาตามสถานที่ตาง ๆ หลังการสอบเสร็จสิ้นแลว 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

 

ข้ันตอนที่ ๑ 
 
  

   

     
 

ข้ันตอนที่ ๒ 
    

     
 

ข้ันตอนที่ ๓ 
    

 

     

ข้ันตอนที่ ๔ 
    

   

 

 

 

ข้ันตอนที่ ๕ 
   

     

 

ข้ันตอนที่ ๖ 
    

     
 

ข้ันตอนที่ ๗ 
    

     

ขออนุมัติจัดทําแผนปาย ปชส. 
 

เสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการฯ 
ความตองการและคาใชจาย 

เสนอรายช่ือคณะทํางานดาน ปชส. 
 

ขออนุมัติ จนท.ปฏิบัติงานนอก
เวลาเพื่อจัดสงเอกสาร ปชส. 

 

ขออนุมัติเบิกเงินรางวัลเหมาจาย  

รายงานผลการดําเนินการ 

ดําเนินการประชาสัมพันธใน
รูปแบบตาง ๆ 
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คณะอนุกรรมการรับสมัคร 

ดําเนินการรับสมัครดวยตนเองที่ รร.นร. 
 

 

 

หนาท่ี 
 ๑. อํานวยการ วางแผน และควบคุมการดําเนินการรับสมัคร เพื่อใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบ
การรับสมัคร 
 ๒. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ในการดําเนินการรับสมัคร 
 ๓. ดําเนินการรับสมัครทางอินเตอรเน็ต และรับสมัครผูที่มาสมัครดวยตนเองที่ รร.นร. 
 ๔. จัดเตรียมบัตรประจําตัวผูสมัครสอบ และบัตรตรวจสอบผูสมัครสอบ 
 ๕. แจงยอดผูสมัครใหคณะอนุกรรมการสอบภาควิชาการทราบในโอกาสแรก  
 ๖. รวบรวมเอกสารคะแนนเพิ่มประเภทที่ ๑ (เพิ่มคะแนนในการสอบทุกรอบ) มอบใหเลขานุการ
คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ เมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัคร เพื่อเสนอขออนุมัติการใหคะแนนเพิ่มจากประธาน
กรรมการสอบคัดเลือกฯ และสงมอบใหคณะอนุกรรมการตรวจขอสอบและรวมคะแนนตอไป 

 ๗. รายงานผลการดําเนินการยอดผูสมัครสอบ และขอมูลที่เกี่ยวของกับการรับสมัครดานตาง ๆ ให
ประธานกรรมการสอบคัดเลือก ฯ ทราบในโอกาสแรก 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

 

ขั้นตอนที่ ๑ 
 
  

   

     
 

ขั้นตอนที่ ๒ 
   

ขั้นตอนที่ ๑๓ 
 

     
 

ขั้นตอนที่ ๓ 
  ขั้นตอนที่ ๑๒  

 

     

 

 

ขั้นตอนที่ ๔ 
   

ขั้นตอนที่ ๑๑ 
 

     

 

ขั้นตอนที่ ๕ 
   

ขั้นตอนที่ ๑๐ 
 

     

 

ขั้นตอนที่ ๖ 
   

 
ขั้นตอนที่ ๙ 

 

     
ขั้นตอนที่ ๗  

 
 ขั้นตอนที่ ๘  

เตรียมการรับสมัคร 

จัดทําแผนปฏิบัติงาน 

การขออนุมัติเบิกเงินรางวัล และรายการใช
จายอ่ืน ๆ ที่ดําเนินการไปแลว 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน
รับสมัคร 

 

การสงขอมูลผูสมัครทางอินเทอรเน็ต และ
ผูสมัครดวยตนเอง ใหผูที่เก่ียวของ 

การเตรียมการรับสมัครทาง
อินเทอรเน็ต 

 

การขอใชสถานที่และขอรับการ
สนับสนุนหมายเลขโทรศัพทชั่วคราว
ในการรับสมัครทางอินเตอรเน็ต

การจัดทําบัตรตรวจสอบ บัตรติดโตะสอบ 
และใบเสร็จรับเงินของผูสมัครทาง

อินเทอรเน็ต 

แตงตั้งเจาหนาที่ชวยเหลือในการรับ
สมัครทางอินเทอรเน็ต 

 

ดําเนินการรับสมัครทางอินเทอรเน็ต 
 

การเตรียมการรับสมัครดวยตนเองที่ 
รร.นร. 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 



หนา :  ๖ 
         

 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ   

คณะอนุกรรมการการเงิน 
 

 

หนาท่ี 
 ๑. จัดเตรียมเอกสาร ใบเสร็จรับเงินคาสมัครสอบ ใบเสร็จรับเงินคาตรวจรางกาย และใบเสร็จรับเงิน
คาถายรูป หลักฐาน และสิ่งของเครื่องใชในการปฏิบัติงานดานการเงิน การเบิกยืมเงิน 
 ๒. จัดเจาหนาที่รับเงินคาตรวจรางกายในวันตรวจสุขภาพจิต 
 ๓. ดําเนินการในเรื่องการรับและจายเงิน ตามระเบียบทางราชการที่ไดจากเงินรายได ในการจัดจําหนาย
ระเบียบการ ฯ คาสมัคร คาตรวจรางกาย การจายเงินรางวัลแกกรรมการและเจาหนาที่ ตลอดจนคาใชจายในการ
ดําเนินการตาง ๆ สรุปผลรายรับและรายจาย และนําเงินรายรับที่เหลือจากคาใชจายมอบให รร.นร. 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

 

 

ขั้นตอนที่ ๑ 
 
  

   

     
 

ขั้นตอนที่ ๒ 
  ขั้นตอนที่ ๑๒  

     
 

ขั้นตอนที่ ๓ 
    

 

   ขั้นตอนที่ ๑๑  
 

 

ขั้นตอนที่ ๔ 
    

   ขั้นตอนที่ ๑๐  

 

ขั้นตอนที่ ๕ 
    

     

 

ขั้นตอนที่ ๖ 
  ขั้นตอนที่ ๙  

     

 
ขั้นตอนที่ ๗ 

   
ขั้นตอนที่ ๘ 

 

     

วางแผนการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการการเงิน 

เสนอรายชื่อเจาหนาที่ชวยเหลือ 

เสนอความตองการพัสดุ 
 จายเงินคาใชจายตาง  ๆที่ไดรับอนุมัติจาก

ประธานกรรมการสอบคัดเลือก ฯ 

สรุปรายไดและคาใชจายจากการรับสมัคร 
เสนอประธานกรรมการสอบคัดเลือก ฯ และ

นําสงเงินคงเหลือเขาบัญชีเงินรายรบั
สถานศึกษา 

จัดเตรียมเอกสารและหลักฐาน 
ในการรับเงิน(ใบเสร็จรับเงิน) 

เบิกจายเงินยืมที่ไดรับอนุมัติ 
ใหคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ 

สนับสนุนเจาหนาที่ชวยเหลือ
คณะอนุกรรมการรับสมัคร ในการรับ

เงินคาสมัครสอบ ณ สถานที่รับ
สมัคร และนําเงินฝากธนาคาร 

สนับสนุนเจาหนาที่ชวยเหลืออนุกรรมการ
ประกาศผลและรายงานตัว ในการรับเงิน 
คาตรวจรางกาย และนําเงินฝากธนาคาร 

สนับสนุนเจาหนาที่ชวยเหลือนุกรรมการ
สอบภาควิชาการ ในการคุมสอบ ณ 

สถานที่สอบ 
 

ตรวจสอบหลักฐานการเบิกเงิน ที่               
คณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ เสนอ พรอม

ทั้งเสนอขออนุมัติประธานฯ รับเงินคาสมัครสอบทางไปรษณีย
และทางอินเตอรเน็ต 



หนา :  ๗ 
         

 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ   

คณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิต และจัดชุดขอสอบ  

หนาท่ี 
 ๑. กํากับดูแล ควบคุม รับผิดชอบ การดําเนินการออกขอสอบภาควิชาการ และคัดเลือกขอสอบให
เปนไปดวยความเรียบรอย ตามนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการ 
 ๒. นําผลการวิเคราะหขอสอบ ที่ไดทําการวิเคราะหแลวจากการสอบในปที่ผานมา ใชในการศึกษาเพื่อ
หาขอบกพรองตาง ๆ และแกไขปรับปรุงขอสอบภาควิชาการในปปจจุบัน ใหมีมาตรฐานดีข้ึน 
 ๓. เก็บรักษาขอมูลการปฏิบัติเปนความลับกอนการดําเนินการ ระหวางการดําเนินการ และหลังการ
ดําเนินการอยางเครงครดั 
 ๔. กํากับ ดูแล ควบคุม และรับผิดชอบการดําเนินการ การผลิต และจัดชุดขอสอบ 
 ๕. พิมพตนฉบับขอสอบเปนชุด ๆ ตามที่ประธานกรรมการสอบคัดเลือก ฯ จะกําหนด 
 ๖. สําเนาขอสอบตามจํานวนผูสมัครสอบ และจัดใหมีขอสอบอะไหลตามจํานวนที่ไดรับการประสาน
จากเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ 
 ๗. จัดแยกชุดขอสอบ ตามจํานวนหมายเลขที่ไดรับการประสานจากเลขานุการคณะกรรมการสอบ
คัดเลือก ฯ 
 ๘. บรรจุขอสอบใสซองลงลังบรรจุขอสอบ และเก็บรักษากุญแจไวจนกวาจะมีการเคลื่อนยายขอสอบ
ไปยังสถานที่สอบ 
 ๙. สงมอบขอสอบใหคณะอนุกรรมการสอบภาควิชาการ เพื่อไปดําเนินการสอบตามที่ไดรับการ
ประสานกอนการเคลื่อนยายไปสถานที่สอบ ๑ ช่ัวโมง 

๑๐. สงมอบตนฉบับขอสอบที่คัดเลือก และใบเฉลยทั้งหมด ใหคณะอนุกรรมการตรวจขอสอบและรวม
คะแนน หลังจากทําการสอบภาควิชาการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว 

๑๑. จัดทําเฉลยขอสอบพรอมวิธีทําสงใหสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก ภายในเดือน ม.ิย. 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

 

ขั้นตอนที่ ๑ 
 
  

   

     
 

ขั้นตอนที่ ๒ 
  ขั้นตอนที่ ๑๑  

     
 

ขั้นตอนที่ ๓ 
  

ขั้นตอนที่ ๑๐ 
 
 

     
 

 

ขั้นตอนที่ ๔ 
  

ขั้นตอนที่ ๙ 
 

     
 

ขั้นตอนที่ ๕   ขั้นตอนที่ ๘  

     

 

ขั้นตอนที่ ๖ 
  ขั้นตอนที่ ๗  

คัดเลือก หน.ชุดวิชา 

แตงตั้งกรรมการออกขอสอบ 

ประชุม หน.ชุดวิชา 

จัดทําเฉลยขอสอบ 

ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย 

ออกขอสอบ เลือกขอสอบ 

ผลิต จัดชุดขอสอบ 

ทําตนฉบับขอสอบ 

สอบภาควิชาการ 

เตรียมหองและซองขอสอบ 



หนา :  ๘ 
         

 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ   

คณะอนุกรรมการสอบภาควิชาการ   

หนาท่ี 
 ๑. วางแผนอํานวยการ ควบคุม ดูแล การดําเนินการสอบภาควิชาการใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
สุจริต และยุติธรรม 
 ๒. ประสานคณะอนุกรรมการสถานที่และบริการ จัดเตรียมสถานที่สอบภาควิชาการ 
 ๓. ควบคุมเวลา การติดตอสื่อสาร และการประกาศตาง ๆ ในวันสอบภาควิชาการ 
 ๔. ประสานคณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิต และจัดชุดขอสอบ และอนุกรรมการตรวจขอสอบ
และรวมคะแนน ในการรับ-สงขอสอบ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยทั้งกอนและหลังการสอบภาควิชาการ 
 ๕. ประสานคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย ดูแลจราจร และรักษาความปลอดภัยในวันสอบ
ภาควิชาการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

 

ขั้นตอนที่ ๑ 
 
  

  
ขั้นตอนที่ ๑๔ 

 

     
 

ขั้นตอนที่ ๒ 
   

ขั้นตอนที่ ๑๓ 
 

    
 
 

ขั้นตอนที่ ๓ 

    
 

   ขั้นตอนที่ ๑๒  
 

 

 
    

     

ขั้นตอนที่ ๔   ขั้นตอนที่ ๑๑  

 

ขั้นตอนที่ ๕ 
    

   ขั้นตอนที่ ๑๐  

     
 

ขั้นตอนที่ ๖ 
   

ขั้นตอนที่ ๙ 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๘ 

 

ขั้นตอนที่ ๗     

ประสานงานเรื่องสถานที่สอบภาควิชาการ 

ขอรับการสนับสนุนกําลังพลจาก
หนวยอ่ืน ๆเพื่อปฏิบัติงานในวันสอบ

ภาควิชาการ 

ประสานงานการจัดเล้ียงในวันสอบภาค
วิชาการ 

จัดประชุมชี้แจง กรรมการคุมสอบและ
เจาหนาที่ชวยเหลืออ่ืน ๆ ที่ก่ียวของ 

ประสานขอรับการสนับสนุน
ยานพาหนะจาก ขส.ทร. 

จัดการสอบภาควิชาการใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย 

ตรวจดูสถานที่สอบเพื่อความพรอม จัดทําแผนการลําเลียงเจาหนาที่ขอสอบ
และอุปกรณการสอบไปยังสถานที่สอบ 

ประสานขอรับการสนับสนุนกําลัง
พลของหนวยตาง ๆ ใน รร.นร.เพื่อ

แตงตั้งกรรมการคุมสอบ 

จัดทําคําส่ังเพื่อแตงตั้งกรรมการ
อํานวยการ กรรมการคุมสอบและ
เจาหนาที่อ่ืน ๆ  ในวันสอบภาควิชาการ 

จัดทําแผนผังเลขที่น่ังสอบแจกจายใหหนวย
ที่เก่ียวของ 

ประสานงานเรื่องใบตอบ กระดาษทดและ
อุปกรณที่ใชในการสอบกับสํานักงานสอบ

คัดเลือก 

ประสานงานการจัดสถานที่กับอนุกรรมการ
สถานที่ 

ประสานขอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด
จากคณะอนุกรรมการรับสมัคร 



หนา :  ๙ 
         

 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ   

คณะอนุกรรมการตรวจขอสอบและรวมคะแนน   

หนาท่ี 
๑.  ตรวจขอสอบภาควิชาการ ในโอกาสแรกหลังจากที่สอบภาควิชาการเรียบรอยแลว 
๒. รวมคะแนนการสอบภาควิชาการและคะแนนเพิ่มพิเศษประเภท ๑ เพื่อรายงานผลใหประธาน

กรรมการสอบคัดเลือก ฯ ทราบกอนประกาศผลรอบแรก 
๓. ประมวลผลการสอบภาควิชาการและการสอบรอบสองทุกประเภท (การตรวจสุขภาพ การ

สัมภาษณทวงทีวาจาและพลศึกษา) กับคะแนนเพิ่มพิเศษประเภท ๑ และ ๒ แลวเสนอรายงานผลการสอบรอบ
สุดทายใหประธานกรรมการสอบคัดเลือก ฯ ทราบอยางนอย ๒ วันทําการ กอนการประกาศผลรอบสอง 
 ๔. สงรายละเอียดผลการสอบรอบสองตามขอ ๖.๓ ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ เพื่อ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 ๕. วิเคราะหขอสอบ หลังจากที่ดําเนินกรรมวิธีสงมอบผูที่ไดรับการคัดเลือกเปน นตท.ในสวนของ ทร.
ให รร.ตท.เรียบรอยแลว 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

 

 

ขั้นตอนที่ ๑ 
 
  

 
ขั้นตอนที่ ๑๑ 

 

     
 

ขั้นตอนที่ ๒ 
  

 

ขั้นตอนที่ ๑๐ 
 

     

   
ขั้นตอนที่ ๙ 

 
 

 

ขั้นตอนที่ ๓ 
    

   

ขั้นตอนที่ ๘ 

 

     
 

 

ขั้นตอนที่ ๔ 
   

 
ขั้นตอนที่ ๗ 

 

     

 
 

ขั้นตอนที่ ๕ 

   
ขั้นตอนที่ ๖ 

 

 

     

แตงตั้งรายชื่อคณะอนุกรรมการ
ตรวจขอสอบและรวมคะแนน 

แตงตั้งเจาหนาที่ชวยเหลือ 

ประชุมคณะอนุกรรมการและ
เจาหนาที่ชวยเหลือ เพื่อวาง

แผนการดําเนินการ 
 

วิเคราะหขอสอบและสรุปผลการดําเนินงาน 

เสนอรายงานขออนุมัติผลสอบรอบสอง 

รวมคะแนนสอบรอบสองภาคความเหมาะสม
และพลศึกษา  กับคะแนนภาควิชาการ 

จัดทํารายงานเสนอขออนุมัติผลสอบภาค
วิชาการ 

 

จัดเตรียมหองตรวจขอสอบและรวม
คะแนน 

ดําเนินการตรวจขอสอบและรวมคะแนน 

เสนอแผนการดําเนินงานความ
ตองการ งป.และพัสดุ 

ติดตอเชาเครื่องตรวจขอสอบจาก
บริษัท และนําเครื่องตรวจขอสอบ

ของ รร.นร.ไปตรวจสภาพ 



หนา :  ๑๐ 
         

 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ   

คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว  

หนาท่ี 
 ๑. ดําเนินการวิธีประกาศผลทั้งทางโทรศัพท Internet และติดปายประกาศ หรือวิธีการอื่น ๆ ตามที่
ไดรับความเห็นชอบจากประธานกรรมการสอบคัดเลือก ฯ 

๒. รับรายงานตัวในวันประกาศผลแตละรอบ ตลอดจนตรวจสอบจํานวนผูเขารับการตรวจรางกาย 
และภาคความเหมาะสมและพลศึกษา ในแตละวัน 
 ๓. จัดเจาหนาที่ดําเนินการดานตาง ๆ รวมกับ รร.ตท.สปท.ในการทําสัญญามอบตัวเขาเปน นตท. 
ตลอดจนตรวจสอบจํานวนผูทําสัญญาและการรายงานตัวของบุคคลสํารอง 
 ๔. รายงานผลการดําเนินงานแตละข้ันตอน ใหประธานกรรมการสอบคัดเลือก ฯ ทราบในโอกาสแรก 

    ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

 

ขั้นตอนที่ ๑ 
 
  

   

   ขั้นตอนที่ ๑๗  
 

ขั้นตอนที่ ๒ 
    

     
 

ขั้นตอนที่ ๓ 
  ขั้นตอนที่ ๑๖  

 

     
 

 

ขั้นตอนที่ ๔ 
   

ขั้นตอนที่ ๑๕ 
 

     
 

ขั้นตอนที่ ๕ 
   

ขั้นตอนที่ ๑๔ 
 

     
 

ขั้นตอนที่ ๖ 
   

ขั้นตอนที่ ๑๓ 
 

     

 
ขั้นตอนที่ ๗ 

   
ขั้นตอนที่ ๑๒ 

 

 
ขั้นตอนที่ ๘ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๙ 

   
 

ขั้นตอนที่ ๑๑ 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑๐ 

 

การเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการ 
ประกาศผลและรายงานตัว 

การเสนอรายชื่อเจาหนาที่ชวยเหลือ 

การเสนอความตองการวัสดุอุปกรณ 

การประกาศผลสอบรอบสองอยางเปน
ทางการและเลือกเหลาที่ รร.นอ. 

 

ขออนุมัติเบิกเงินรางวัล คาตอบแทนและ
คาจัดเล้ียงตาง ๆ 

การเสนอประมาณการคาใชจายใน
การปฏิบัติงาน 

 

การขออนุมัติแผนการปฏิบัติงาน 
ในการประกาศผลและรายงานตัว 

การประชุมเพื่อเตรียมการในการ 
ประกาศผลและรายงานตัว 

การรับรายงานตัวเขาสอบภาคความ
เหมาะสมและพลศึกษาที่ รร.นร. 

 

การรับรายงานตัวเขาตรวจรางกายที่ รพ.
สมเด็จพระปนเกลา 

การประกาศผลสอบรอบสองทาง
อินเตอรเน็ตและทางโทรศัพท ๑๙๐๐ 

การขอรับการสนับสนุนเจาหนาที่
ชวยเหลืองานดานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

 

การประกาศผลสอบภาควิชาการทาง
อินเตอรเน็ตและทางโทรศัพท ๑๙๐๐ 

การประกาศผลสอบภาควิชาการ
อยางเปนทางการที่ รร.นอ. 

การรับรายงานตัวเขาสอบสุขภาพจิตที่ 
รร.นร. 

การรับรายงานตัวเพื่อทําสัญญาเปน นตท.
ที่ รร.ตท. 

 

ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 
(After Action Review: AAR) 



หนา :  ๑๑ 
         

 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ   

คณะอนุกรรมการสถานท่ีและบริการ  

หนาท่ี 
 ๑. จัดเตรียมสถานที่ในการรับสมัคร สถานที่สอบภาควิชาการ และสถานที่สอบภาคความเหมาะสม
และพลศึกษา ตามที่คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของจะประสาน 
 ๒. ดูแลความเรียบรอย ตลอดจนการจราจรในบริเวณสถานที่รับสมัคร สถานที่สอบภาควิชาการ และ
สถานที่สอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

    

 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 
 

 

ขั้นที่ ๑ 
 
  

   

     
 

ขั้นที่ ๒ 
    

     
 

ขั้นที่ ๓ 
    

 

     
 

 

ขั้นที่ ๔ 
   

ขั้นที่ ๙ 
 

     

 

ขั้นที่ ๕ 
   

ขั้นที่ ๘ 
 

     

 

ขั้นที่ ๖ 
  ขั้นที่ ๗  

     
    

 
 

     

จัดสถานที่รับสมัคร 

จัดเจาหนาที่สนับสนุนการรับสมัคร 

เก็บของหลังวันรับสมัคร 

จัดทําผัง หมายเลขที่น่ังสอบและ
เตรียมบัตรติดโตะสอบ 

จัดสถานที่ทดสอบสุขภาพจิต จัดสถานที่สอบพลศึกษาและ
สัมภาษณ 

เก็บของหลังวันทดสอบสุขภาพจิต จัดสถานที่สอบภาควิชาการ 

เก็บของหลังวันสอบพลศึกษาและ
สัมภาษณ 



หนา :  ๑๒ 
         

 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ   

คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา  

หนาท่ี 
 ๑. จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร อุปกรณ และสิ่งของเครื่องใชในการตรวจสอบความเหมาะสมในการเปน
ทหาร และการสอบพลศึกษา 
 ๒. กําหนดรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และหนาที่ของอนุกรรมการ ตลอดจนเจาหนาที่ชวยเหลือ 
 ๓. ดําเนินการสอบภาคความเหมาะสม ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบการทั่วไป 
 ๔. กําหนดมาตรการปองกันบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณสถานที่สอบ 
 ๕. รายงานผลการสอบภาคความเหมาะสมใหประธานกรรมการสอบคัดเลือก ฯ ทราบ เมื่อเสร็จสิ้น
การสอบแตละวัน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

 

ขั้นที่ ๑ 
 
  

   

     
 

ขั้นที่ ๒ 
    

     
 

ขั้นที่ ๓ 
    

 

     

 

 

ขั้นที่ ๔ 
    

     

 

ขั้นที่ ๕ 
    

 
 

ขั้นที่ ๖ 

    

 
ขั้นที่ ๗ 

    

เตรียมการกอนการสอบภาคความ
เหมาะสมและพลศึกษา 

การดําเนินการสอบภาควิชาการ 

การดําเนินการสอบภาคความเหมาะสม
สถานีที่ ๑ ตรวจหลักฐาน 

การดําเนินการสอบภาคความเหมาะสม
สถานีที่ ๒ ตรวจลักษณะ รูปราง ทาทาง 

การดําเนินการสอบภาคความเหมาะสม
สถานีที่ ๓ สอบสัมภาษณ ทวงที วาจา 

การรายงานผลการสอบ 

การรายงานผลการปฏิบัติ 



หนา :  ๑๓ 
         

 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ   

คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย  

หนาท่ี 
 ๑. วางแผน และดําเนินงานดานการรักษาความปลอดภัยทั้งปวงในการสอบ และตามที่ไดรับการ
ประสานจากคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ 
 ๒. จัดทําแผนการติดตอสื่อสาร แจกจายผูเกี่ยวของเพื่อใชในการคุมสอบ 
 ๓. ขอรับการสนับสนุนรถดักฟงการติดตอสื่อสาร 
 ๔. จัดเตรียมวิทยุมือถือ โทรศัพทมือถือ และวิทยุติดตามตัว เพื่อใชในการคุมสอบภาควิชาการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

 

ขั้นที่ ๑ 
 
  

   

     
 

ขั้นที่ ๒ 
    

     
 

ขั้นที่ ๓ 
    

 

     
 

 

ขั้นที่ ๔ 
    

     

 

ขั้นที่ ๕ 
   

ขั้นที่ ๑๐ 
 

     

 

ขั้นที่ ๖ 
   

ขั้นที่ ๙ 
 

 
 

   
ขั้นที่ ๘ 

 

ขั้นที่ ๗     

     

การ รปภ./จราจร การรับสมัคร 

การ รปภ.การออก การผลิตขอสอบ 

 

การสํารวจสถานที่สอบภาควิชาการ 

 

การ รปภ.สถานที่สอบภาควิชาการ
กอนวันทําการสอบ 

 

การ รปภ.การตรวจขอสอบ 

 

การ รปภ./จราจร การตรวจ
สุขภาพจิต 

การ รปภ./จราจร การสอบ 
พลศึกษา/การสอบสัมภาษณ 

การ รปภ./จราจร การตรวจสุขภาพ
รางกาย 

การ รปภ.การประกาศผลสอบ 
การ รปภ./จราจร การลําเลียง

ขอสอบ 

 



หนา :  ๑๔ 
         

 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ   

คณะอนุกรรมการประเมินผล  

หนาท่ี 
 ๑. ประเมินความพึงพอใจของผูสมัครสอบในกระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารใน
สวนของกองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ในดานการจําหนายระเบียบการรับสมัคร การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารการรับสมัคร การสอบคัดเลือกภาควิชาการ และการสอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 
 ๒. จัดทํารายงานประเมินผลตามขอ ๑ เสนอประธานกรรมการสอบคัดเลือก ฯ ตอไป 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

 

ขั้นที่ ๑ 
 
  

   

     
 

ขั้นที่ ๒ 
    

     
 

ขั้นที่ ๓ 
    

 

     
 

 
 

ขั้นที่ ๔ 

    

     

 

ขั้นที่ ๕ 
   

ขั้นที่ ๑๐ 
 

     

 

ขั้นที่ ๖ 
   

ขั้นที่ ๙ 
 

     

 
ขั้นที่ ๗ 

   
ขั้นที่ ๘ 

 

     

เสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอบคัดเลือก 

กําหนดกรอบการประเมิน 

เสนอแผนการดําเนินงาน ความ
ตองการพัสดุ และคาใชจายตาง ๆ 

พัฒนาเครื่องมือในการประเมิน 

ขออนุมัติหลักการจัดเล้ียงอาหาร
กลางวัน 

แจกแบบสํารวจและเก็บรวบรวม
ขอมูล 

ขออนุมัติเงินรางวัล คาตอบแทน คาจัด
เล้ียงตาง ๆ 

บันทึกขอมูลและวิเคราะหผล 

สรุปและรายงานผลการประเมิน ขออนุมัติแตงตั้งเจาหนาที่ชวยเหลือ 



หนา :  ๑๕ 
         

 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ   

สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือก  

หนาท่ี 

ประสานงานและเตรียมการงานดานเลขานุการทั้งปวง ต้ังแตวันออกคําสั่งจนถึงวันที่ทําการมอบตัวผูที่
ไดรับการคัดเลือกเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร.ให รร.ตท โดยแบงสวนงานออกเปน 

 ๑. ฝายเลขานุการและธุรการ มีหนาที ่
  ๑.๑ เปนฝายอํานวยการ ฝายธุรการและดําเนินงานดานพัสดุของคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ 
  ๑.๒ ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ ในการเตรียมการดานการปฏิบัติ และ
เตรียมอุปกรณที่จําเปนเพื่อใหการรับสมัครและสอบคัดเลือกเปนไปดวยความเรียบรอย 
  ๑.๓ ประสานงานกับ พร.และหนวยภายนอก รร.นร.ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการรับสมัคร และ
การสอบคัดเลือก ฯ 
  ๑.๔ จัดทํารางระเบียบการรับสมัครและรางประกาศการรับสมัคร เพื่อเสนอขออนุมัติจาก
ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

      ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

 

ขั้นตอนที่ ๑ 
 
  

   

     
 

ขั้นตอนที่ ๒ 
    

   ขั้นที่ ๑๑  
 

ขั้นตอนที่ ๓ 
    

 

   ขั้นที่ ๑๐  

     

 

ขั้นตอนที่ ๔   ขั้นที่ ๙  

 

 
    

ขั้นตอนที่ ๕    
ขั้นตอนที่ ๘ 

 

 

 
    

 
ขั้นตอนที่ ๖ 

  ขั้นตอนที่ ๗  

แตงตั้งคณะทํางานเตรียมการสอบ
คัดเลือก 

แตงตั้งคณะทํางานยอยการจัดทํา
ระเบียบการรับสมัคร 

กําหนดตาราง 
วันปฏิบัติงานการรับสมัครและสอบ

คัดเลือก 

สรุปผลการดําเนินการ 

แตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
ระดับ ทร. 

กระบวนการเสนอหนังสือจาก
คณะอนุกรรมการตาง ๆ ถึงประธาน

กรรมการสอบคัดเลือกฯ 

การเบิกเงินคาใชจาย เงินรางวัล 

จัดพิมพระเบียบการรับสมัครเพื่อ
จําหนาย 

แตงตั้งเจาหนาที่ชวยเหลือ ความตองการ
พัสดุและคาใชจายของแตละ

คณะอนุกรรมการฯ 

ประมาณการ รายรับ-รายจาย 
แตงตั้งคณะอนุกรรมการและ

เจาหนาที่ดําเนินการสอบคัดเลือก 



หนา :  ๑๖ 
         

 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ   

๒. ฝายสนับสนุนการสอบคัดเลือก มีหนาที่ 
  ๒.๑ ดําเนินการจัดต้ังสํานักงานฝายสนับสนุนการสอบคัดเลือก และเตรียมอุปกรณสํานักงาน
ใหเรียบรอย ภายในเดือน ธ.ค. 
  ๒.๒ ทําบัญชีควบคุม จําหนายระเบียบการรับสมัคร และใบสมัคร 
  ๒.๓ ควบคุมประทับตราใบเสร็จรับเงินตาง ๆ ที่ใชในการสอบคัดเลือก ฯ 
  ๒.๔ จัดเตรียมวัสดุอปุกรณที่ใชในการรับสมัคร การสอบภาควิชาการ และการสอบภาคความ
เหมาะสมและพลศึกษา 
 ๒.๕ ชวยเหลือคณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัวในการประกาศผลและรายงานตัว 
  ๒.๖ จัดเจาหนาที่รับเอกสารเพิ่มเติมจากการรับสมัคร และเอกสารคะแนนเพิ่มประเภทที่ ๒ 
ในวันตรวจสุขภาพจิต เสนอใหเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ เพื่อขออนุมัติการใหคะแนนเพิ่มจาก
ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ และสงมอบใหคณะอนุกรรมการตรวจขอสอบและรวมคะแนนตอไป 
  ๒.๗ จัดเตรียมเอกสารดานที่เกี่ยวของกับการสอบคัดเลือกใหแกคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ 
ตามที่ไดรับการรองขอ 
  ๒.๘ วางแผน และดําเนินการเกี่ยวกับการแจงผลการสอบทางไปรษณีย 
  ๒.๙ ประสานกับเจาหนาที่พัสดุในการเก็บวัสดุอุปกรณสงคืน พธ.รร.นร. 

      ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

 

 
  

 

ขั้นตอนที่ ๑ 
 
  

   

     
ขั้นตอนที่ ๒   ขั้นตอนที่ ๑๑  

 

 
    

 

     
 

 

ขั้นตอนที่ ๓ 
  ขั้นตอนที่ ๑๐  

     

 

ขั้นตอนที่ ๔ 
  ขั้นตอนที่ ๙  

     

 

ขั้นตอนที่ ๕ 
  ขั้นตอนที่ ๘  

     
 

ขั้นตอนที่ ๖ 
   

ขั้นตอนที่ ๗ 
 

จัดตั้งสํานักงานฝายสนับสนุน 

ปดสํานักงาน 

ขออนุมัติใหเจาหนาที่ประจํา
สํานักงานปฏิบัติงานประจําวันและ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

จําหนายระเบียบการรับสมัคร 

จัดเรียงใบสมัครและซองแจงผล
คะแนนสอบฯ ในวันรับสมัครดวย

ตนเอง 

จัดเตรียมอุปกรณ และเจาหนาที่ชวยเหลือ
คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงาน

ตัวในวันทดสอบสุขภาพจิต 
จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ

สําหรับวันสอบภาควิชาการ 

แตงตั้งเจาหนาที่และเจาหนาที่
ชวยเหลือประจําสํานักงาน 

เสนอรายงานผล 

จัดแยกใบสมัครและบัตรตรวจสอบผูสอบ
ผานรอบแรก 

 

ขออนุมัติเบิกเงินคาตอบแทนและคาใชจาย
ตาง ๆ 

 



แผนการดําเนินงานการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร.

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ การเตรียมการสอบคัดเลือก

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ที่ รายการปฏิบัติ

ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. หมายเหตุ

๑.๑ ฝศษ.ฯ เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะทํางานเตรียมการ

สอบคัดเลือก

๑.๒ คณะทํางานฯ ประชุมเพื่อเตรียมงานด้านต่าง ๆ และ

ี ้ ื่ ป ึ โ ีเตรียมขอมูลเพือการประชุมคณะกรรมการศึกษาโรงเรียน

เตรียมทหาร (กศต.)

๑.๓ กพ.รร.นร.ประสานกับคณะทํางานเพื่อเสนอเรื่องให้

 ทร ลงคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ทร.ลงคาสงแตงตงคณะกรรมการสอบคดเลอกฯ

๑.๔ รร.นร.จัดผู้แทนเข้าประชุม กศต.ตามที่ได้รับแจ้งจาก

 กศต.เพื่อกําหนดรายละเอียดการดําเนินการ

๑.๕ คณะทํางาน ฯ (จนท.พัสดุฯ) เสนอขออนุมัติวัสดุ

อุปกรณ์จําเป็นที่ต้องดําเนินการก่อน

๑.๖ แต่งตั้งคณะทํางานย่อยการจัดทําระเบียบการรับสมัคร 

๑.๗ ร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ เสนอ

  ื่ ั ิ
๒ คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ

๒.๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและ จนท.ดําเนินการสอบฯุ

๒.๒ ประชุมคณะอนุกรรมการ และ จนท.ฯ

๒.๓ ประสานกับ พร.(เตรียมการสอบคัดเลือกรอบสอง)

๒.๔ ติดตามการดําเนินการของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ

๒.๕ ประชุมพิจารณาผลการสอบภาควิชาการ

๒.๖ ประชุมตัดสินผลการสอบรอบสุดท้าย



๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ที่ รายการปฏิบัติ

ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. หมายเหตุ

มิ ก ส ก

๒.๗ สรุปผลการดําเนินงานเสนอ ทร.

๒.๘ ทําลายข้อสอบและเอกสารเหลือใช้ ก.ย.

๓ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

๓.๑ จัดทําร่างระเบียบการและประกาศ รร.นร.เรื่อง การ

สอบคัดเลือก ฯ เสนอขออนุมัติต่อประธาน ฯ

๓.๒ จัดพิมพ์ระเบียบการ ฯ และประกาศ รร.นร.

่ ี ใ ้ ั ื๓.๓ ส่งระเบียบการให้ สนง.สอบคัดเลือกฯ

๓.๔ ประชาสัมพันธ์ (ส่งประกาศ รร.นร.)ให้ รร.มัธยมทั่ว

ประเทศทราบข้อมูลการรับสมัครสอบคัดเลือก ฯ พร้อม

กับประกาศโครงการนักเรียนทน รร.นร. (คณะกรรมการกบประกาศโครงการนกเรยนทุน รร.นร. (คณะกรรมการ

นักเรียนทุนฯ เป็นเจ้าของเรื่องในการดําเนินการ)

๓.๕ ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ ก่อนการรับๆ

สมัคร

๓.๖ ประชาสัมพันธ์ระหว่างวันรับสมัครที่ รร.นร.

๓.๗ ประชาสัมพันธ์ในช่วงการประกาศผลเพื่อจูงใจู

ผู้สมัครให้เลือกเหล่า ทร.

๓.๙ จัดเก็บป้ายประชาสัมพันธ์

๓.๑๐ รายงานผลการดําเนินงานและส่งคืนอุปกรณ์

๔ คณะอนุกรรมการรับสมัคร

๔.๑ เตรียมการเพื่อการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

     - เสนอความต้องการวัสดุและอุปกรณ์

     - ประชุมอนุกรรมการ

     - เบิกอุปกรณ์



๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ม.ิ
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ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ที่ รายการปฏิบัติ

ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. หมายเหตุ

มิ ก ส ก

๔.๒ ดําเนินการรับสมัครทางไปอินเตอร์เน็ต

๔.๓ เตรียมการเพื่อการรับสมัครด้วยตนเองที่ รร.นร.

๔.๔ ดําเนินการรับสมัครด้วยตนเองที่ รร.นร.

๔.๕ รายงานผลการดําเนินงานและส่งคืนอุปกรณ์

๕ คณะอนุกรรมการการเงิน

๕.๑ ขออนุมัติกําหนดอัตราการจ่ายค่าจัดเลี้ยงเงินแก้ไข

ปั ้ปัญหาเฉพาะหน้า

๕.๒ ขออนุมัติกําหนดอัตราการจ่ายเงินรางวัลตอบแทน

กรรมการ ฯ และ จนท.

๕ ๓ สนับสนน จนท การเงินทําหน้าที่ต่าง ๆ๕.๓ สนบสนุน จนท.การเงนทาหนาทตาง ๆ

๕.๔ เสนอขออนุมัติจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ

๕.๕ สรุปรายรับ - รายจ่าย เสนอประธานจัดทําเอกสาร

ทางการเงินเสนอ สตช.อร./สตง.

๖ คณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิต และจัดชุดข้อสอบ

๖.๑ เตรียมการดําเนินงาน

      - เสนอความต้องการวัสดุและอุปกรณ์

      - จัดเตรียมบุคลากรในการดําเนินการทุกด้าน

      - จัดเตรียมความพร้อมของวัสดุและอุปกรณ์

๖.๒ ดําเนินงานตามหน้าที่

       ้      - ออกขอสอบ

      - เลือกข้อสอบ   

      - ทําต้นฉบับข้อสอบ

      - ผลิต/จัดชดข้อสอบ       ผลต/จดชุดขอสอบ

      - ทําเฉลยข้อสอบ

๖.๓ รายงานผลการดําเนินงานและส่งคืนอุปกรณ์



๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ม.ิ
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ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. หมายเหตุ

มิ ก ส ก

๗ คณะอนุกรรมการสอบภาควิชาการ

๗.๑ ประสานขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ

สถานที่และบริการ

      - จัดยานพาหนะในการลําเลียงกรรมการคุมสอบ

      - จัดเจ้าหน้าที่ในการเตรียมห้องสอบตามสถานที่ต่าง ๆ

๗.๒ ประสานหน่วยต่าง ๆ ของ ทร.สนับสนุนในวันสอบ

ภาควิชาการ

      - ขอรับการสนับสนุนรถนําขบวน (จนท.สห.ทร.)

       ขอรับการสนับสนนรถโมบายดักรับสัญญาณ      - ขอรบการสนบสนุนรถโมบายดกรบสญญาณ

เครื่องรับ - ส่งวิทยุมือถือ จาก สส.ทร.

๗.๓ ประสานกับคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย 

จัด จนท.รปภ.

๗.๔ ประสานกับสํานักงานสอบคัดเลือก ฯ เตรียมการ

เกี่ยวกับการจัดลังข้อสอบ ลังเอกสาร กองอํานวยการ 

ข้อมูลผู้สอบ (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฯ)

๗.๕ ประสานกับอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทํา

คําสั่งกรรมการคุมสอบภาควิชาการ

๗.๖ จัดการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ ระดับ

ํ   ั้  ป ํ ้กรรมการอํานวยการ ๑ ครัง กรรมการคุมสอบประจําห้อง

 ๑ ครั้ง จนท.ช่วยเหลือ (นนร.) ๑ ครั้ง

๗.๗ ดําเนินการสอบภาควิชาการ

๗ ๘ รายงานผลการดําเนินงานและส่งคืนอปกรณ์๗.๘ รายงานผลการดาเนนงานและสงคนอุปกรณ
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๘ คณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบและรวมคะแนน

๘.๑ เตรียมวัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจข้อสอบ

๘.๒ จัดเตรียมสถานที่ - เบิกอุปกรณ์ ทดลองอุปกรณ์

๘.๓ ดําเนินการตรวจข้อสอบภาควิชาการ

๘.๔ เสนอคะแนนให้ประธานฯ พิจารณาผลการสอบ 

(รวมคะแนนเพิ่ม)

ั ํ ื่ ้ ่ ิ๘.๕ จัดทํารายชือ/หมายเลขผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ

ให้ประธาน ฯ ลงนาม

๘.๖ รับคะแนนเพิ่มจากเลขานุการฯ แล้วรวมคะแนนจัด

อันดับใหม่เสนอประธาน ฯอนดบใหมเสนอประธาน ฯ

๘.๗ จัดทํารายชื่อ/หมายเลขผู้ผ่านการสอบรอบสองให้

ประธาน ฯ ลงนาม

๘.๘ วิเคราะห์ข้อสอบ

๘.๙ รายงานผลการดําเนินงานและส่งคืนอุปกรณ์

๙ คณะอนุกรรมการสถานที่และบริการ

๙.๑ บริการจัดเลี้ยงอนุกรรมการต่าง ๆ

๙.๒ จัดทําแผนการใช้สถานที่สอบภาควิชาการ

๙.๓ เตรียมการและจัดเก็บสถานที่รับสมัครที่ รร.นร.

๙.๔ จัดทําแผนการใช้พาหนะสนับสนุนการสอบภาค

วิชาการวชาการ

๙.๕ จัดเก็บสถานที่สอบภาควิชาการ

๙.๖ เตรียมสถานที่สอบรอบสอง

๙ ๗ จัดเก็บสถานที่สอบรอบสอง๙.๗ จดเกบสถานทสอบรอบสอง

๙.๘ รายงานผลการดําเนินงาน
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๑๐ คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว

๑๐.๑ เสนอแผนการดําเนินงาน

๑๐.๒ เตรียมการดําเนินงาน จัดหาพัสดุ เบิกยืมเงิน

๑๐.๓ การดําเนินการประกาศผลสอบภาควิชาการ

๑๐.๔ การรับรายงานตัวในการทดสอบร่างกาย 

สุขภาพจิต ภาคความเหมาะสมและพลศึกษา

ํ ิ ้๑๐.๕ การดําเนินการประกาศผลสอบรอบสุดท้าย และ

การทําสัญญาเข้าเป็น นตท.

๑๐.๖ รายงานผลการดําเนินงานและส่งคืนอุปกรณ์

๑๑ คณะอนกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา๑๑ คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศกษา

๑๑.๑ เตรียมการเพื่อรองรับการดําเนินงาน

       - เสนอความต้องการวัสดุและอุปกรณ์

       - เตรียมจัดทําร่างคําสั่งแต่งตั้ง จนท.ต่าง ๆๆ

๑๑.๒ เสนอขออนุมัติเพื่อแต่งตั้งกรรมการ และ จนท.ฯ

๑๑.๓ เบิกอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมของสถานที่

๑๑.๔ ประชุมชี้แจงกรรมการ และ จนท.ุ

๑๑.๕ ดําเนินการสอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษา

๑๑.๖ เสนอผลการสอบให้ประธาน ฯ

๑๑.๗ รายงานผลการดําเนินงานและส่งคืนอุปกรณ์

๑๒ คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอบคัดเลือก

๑๒.๑ เสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอบ

คัดเลือก ฯ

๑๒.๒ กําหนดกรอบการประเมิน

๑๒.๓ เสนอแผนการดําเนินงาน ฯ และความต้องการพัสดุ
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๑๒.๔ พัฒนาเครื่องมือในการประเมิน/สร้างแบบประเมิน

๑๒.๕ ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

๒  ั ิ ั ั ี้ ั๑๒.๖ ขออนุมตหลกการจดเลยงอาหารกลางวนกรรมการ

 และเจ้าหน้าที่

๑๒.๗ การแจกแบบประเมินและเก็บรวบรวมข้อมูล

       - วันรับสมัครรวม รร นร        วนรบสมครรวม รร.นร.

       - วันสอบภาควิชาการ ม.รามคําแหง 2

       - วันสอบภาคความเหมาะสม รร.นร.

๑๒.๘ การวิเคราะห์ข้อมูล

๑๒.๙ ขออนุมัติเงินรางวัลอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่

๑๒.๑๐ รายงานผลการดําเนินงาน

๑๓ สํานักงานสอบคัดเลือก

้๑๓.๑ ขออนุมัติแต่งตัง จนท.ประจําสํานักงานฯ

๑๓.๒ เปิดสํานักงาน ฯ เสนอความต้องการวัสดุอุปกรณ์

๑๓.๓ ดําเนินการจัดชุดระเบียบการ ฯ เพื่อจําหน่าย และ

่ ํ ่ ี่ ่ส่งจําหน่าย ตามสถานทีต่าง ๆ ตามประกาศ รร.นร.

๑๓.๔ ดําเนินการจําหน่ายระเบียบการทางไปรษณีย์

๑๓.๕ เตรียมการสนับสนุนการสอบภาควิชาการ

๑๓.๖ เตรียมการสนับสนุนการสอบรอบสอง

๑๓.๗ รับเอกสารคะแนนเพิ่มพิเศษและรวบรวมเสนอ

เลขานุการ ฯ

๘ รายงานผลการดําเนินงานและส่งคืนอปกรณ์๑๓.๘ รายงานผลการดาเนนงานและสงคนอุปกรณ
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ขั้นตอนการดําเนนิงานสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในสว่นของ ทร. 
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ขั้นท่ี ๑๐ 
     

ผบ.รร.นร.แต่งต้ังคณะทํางานเตรียมการสอบ
คัดเลือกฯ (รอง หน.ฝศษ.ฯ หัวหน้าคณะ) 

ผบ.ทร.แต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

จัดทําใบประกาศ และระเบียบการรับสมัครฯ 

จําหน่ายระเบียบการรับสมัครฯ 
และประชาสัมพันธ์ 

ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีดําเนินการ
สอบคัดเลือกฯ ( ๑๒ คณะอนุกรรมการ) 

คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าท่ี
ดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  

รับสมัครฯ 
- ทาง internet 
- ด้วยตนเองที่ รร.นร. 

สอบภาควิชาการ 

แจ้งผลการสอบภาควิชาการ 
ให้ผู้เข้าสอบทุกคน 

สรุปผลการดําเนินงานเสนอ ทร. 

ประกาศผลสอบรอบแรก 

ส่งมอบผู้ได้รับการคัดเลือกฯ  
ให้ รร.ตท.สปท.และทําสัญญา 

ตรวจร่างกาย สอบสุขภาพจิต 
 สอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

ประกาศผลสอบรอบสองและรายงานตัว 

เบิกเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบคัดเลือกฯ 
  ๑.  คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 
  ๒.  คณะอนุกรรมการรับสมัคร 
  ๓.  คณะอนุกรรมการการเงิน 
๔.  คณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิตและจัดชุดข้อสอบ 
๕. คณะอนุกรรมการสอบภาควิชาการ 
๖.  คณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบและรวมคะแนน 
๗.  คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว 
๘.  คณะอนุกรรมการสถานท่ีและบริการ 
๙.  คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพล  ศึกษา 

๑๐.  คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย 
 ๑๑.  คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอบคัดเลือก 
 ๑๒.  สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก 



หนา้ :  ๒๕ 
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ขั้นตอนการดําเนนิการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในสว่นของ ทร. 

 ขั้นตอนการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ โดยสรุป มี ดังน้ี  (รายละเอียดอยู่ในคู่มือ “แนวทางการปฏิบัติ
ในการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ” ของแต่ละคณะอนุกรรมการ)  

ขั้นตอนท่ี ๑  ผบ.รร.นร.แต่งต้ังคณะทํางานเตรียมการสอบคัดเลือกฯ 
 ประมาณเดือน ต.ค.ของทุกปี บก.ฝศษ.รร.นร.จะจัดทําร่างคําสั่งแต่งต้ังคณะเตรียมการสอบ
คัดเลือกฯ โดยมี รอง หน.ฝศษ.รร.นร.เป็นหัวหน้าคณะทํางาน เสนอ รร.นร.เพ่ือให้ ผบ.รร.นร.ลงนาม โดย
คณะทํางาน ฯ มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน และกํากับการเกี่ยวกับการเตรียมการรับสมัคร และสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. ที่เก่ียวกับการดําเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดทํา
ร่างระเบียบการทั่วไป การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่จะใช้ในการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ฯ 
ประสานกับส่วนราชการที ่เกี ่ยวข้องในเรื ่องสถานที ่ร ับสมัคร สถานที่สอบ และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
คณะทํางาน ฯ พ้นหน้าที่เมื่อ ทร. มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.    ใน
ส่วนของ ทร. ซึ่งมี ผบ.รร.นร.เป็นประธาน และมี รอง หน.ฝศษ.รร.นร.เป็นเลขานุการ ดําเนินการต่อเน่ืองไป 

รายการดําเนินการ ของคณะทํางานเตรียมการสอบคัดเลือกฯ 
๑. ร่างคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานเตรียมการสอบคัดเลือกฯ 
๒. ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือเตรียมข้อมูล ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนเตรียม

ทหาร (กศต.)   
๓. ประชุมกับ กศต.ร่วมกับเหล่าทัพอ่ืน ๆ เพ่ือกําหนดวันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก และตาราง

กําหนดวันการปฏิบัติ รวมทั้งวันรายงานตัวทําสัญญาผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ส่งมอบให้ รร.ตท.สปท. 
๔. แต่งต้ังคณะทํางานย่อยการจัดทําระเบียบการรับสมัคร โดยมีหน้าที่จัดทําเอกสารระเบียบการ

รับสมัคร พิสูจน์อักษร จัดเรียงลําดับหน้าหมายเลขกํากับเล่ม ออกแบบรูปเล่มสี และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ให้
คณะทํางานเตรียมการสอบคัดเลือกฯ 

๕. ร่างคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ที่มี ผบ.รร.นร.เป็นประธานกรรมการ เสนอ 
ทร.ให้ ผบ.ทร.ลงนาม 

ขั้นตอนที่ ๒  ผบ.ทร.แต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
 ผบ.ทร.ลงนามแต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตามที่ รร.นร.เสนอ โดยมี ผบ.รร.นร.เป็น

ประธานกรรมการ และ รอง หน.ฝศษ.รร.นร.เป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีหน้าที่อํานวยการสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร. โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
ตามท่ี รร.นร.กําหนด 

รายการดําเนินการ ของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
๑. อํานวยการสอบคัดเลือกฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ รร.นร.กําหนด 
๒. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดําเนิการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ใน

ส่วนของ ทร. 
๓. ประสานกับ พร. เพ่ือเตรียมการเก่ียวกับการตรวจร่างกาย ในการสอบรอบสองภาคความ

เหมาะสมและพลศึกษา 
๔. ติดตามการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบคัดเลือกฯ 
๕. ตัดสินผลการสอบ 
๖. สรุปผลการดําเนินงานเสนอ ทร. 
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ขั้นตอนท่ี ๓  ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดําเนิการสอบคัดเลือกฯ 
 ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ ลงนามแต่งต้ังคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบคัดเลือกฯ 

โดยมีคณะอนุกรรมการ ๑๒ คณะอนุกรรมการ 
๑. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 
๒. คณะอนุกรรมการรับสมัคร 
๓. คณะอนุกรรมการการเงิน 
๔. คณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิตและจัดชุดข้อสอบ 
๕. คณะอนุกรรมการสอบภาควิชาการ 
๖. คณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบและรวมคะแนน 
๗. คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว 
๘. คณะอนุกรรมการสถานที่และบริการ 
๙. คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 
๑๐. คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย 
๑๑. คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอบคัดเลือก 
๑๒. สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

- ฝ่ายเลขานุการและธุรการ 
- ฝ่ายสนับสนุนการสอบคัดเลือก 

ขั้นตอนท่ี ๔  จัดทําใบประกาศ รร.นร. และระเบียบการรับสมัคร  
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก ดําเนินการจัดทําใบประกาศ และระเบียบการ

รับสมัคร (ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จัดทําระเบียบการรับสมัคร จํานวน ๙,๐๐๐ เล่ม ใบประกาศรับสมัคร ๗,๐๐๐ ใบ)   
ขั้นตอนท่ี ๕  จําหน่ายระเบียบการรับสมัครและการประชาสัมพันธ์ 
 ฝ่ายสนับสนุนการสอบคัดเลือก จะจําหน่ายระเบียบการรับสมัคร ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์
ของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 
 สถานจําหนา่ยระเบียบการ 
 - พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
  - โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 
    - โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 
  - ราชนาวิกสภา ถนนอรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 

   -  กองบัญชี กรมการเงินทหารเรือ กองทัพเรือ กรุงเทพ ฯ (พระราชวังเดิม) 
  - ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน) ฐานทัพเรือกรุงเทพ ฯ 

-สมาคมภริยาทหารเรือ (ราชนาวีสโมสร – ท่าช้าง  กรุงเทพ ฯ) 
 - พ้ืนที่ต่างจังหวัด 
  - โรงเรียนเตรียมทหาร  จังหวัดนครนายก 
  - ฐานทัพเรือสตัหีบ(ร้านค้ากิจการห้องเย็น) อําเภอสัตหบี จังหวัดชลบุรี   
  - ฐานทัพเรือสงขลา  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 

  - กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๓  จังหวัดภูเก็ต       
  - สถานีวิทยุเสยีงจากทหารเรือ (ส.ทร.๕  สตัหีบ) 
  - สถานีวัดความส่ันสะเทือนกองทัพเรือ จังหวัดเชียงใหม่ 
  - กองบังคับการกองพันทหารราบที่ ๒ กรม ร.๑ พล.นาวิกโยธิน นย. 
 - สั่งซื้อทางไปรษณีย์  
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 การประชาสัมพันธ ์
- สื่อ online เว็บไซต์ ทร.,เว็บไซต์ รร.นร.,Facebook รร.นร.,outlook รร.นร. 
- วิทยุ สทร.๑๕ สถานี อักษรว่ิงทางโทรทัศน์ (ช่อง ๓,๕,๗,๙,NBT,TPBS) 
-  เคเบิลในพ้ืนที่ จ.สมทุรปราการและสัตหีบ ตัวว่ิงที่เทศบาลนครสมทุรปราการ 
-  หนังสือพิมพ์ (ไทยรฐั,เดลินิวส์)  
- วารสาร (นาวิกศาสตร์ ฉบับเดือน ม.ค.,ก.พ.) 
- ส่งใบประกาศรับสมัคร (๖,๐๐๐ แผ่น) ถึงโรงเรียนทุกภูมิภาค รวมทั้งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา ๔๒ เขตทั่วประเทศ 
- แจกเอกสารใบประกาศรับสมัคร ภายใน รร.นร.และทุกหน่วยของ ทร. 
- ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาในช่วงวันเด็กที่ รร.นร. 

 
ขั้นตอนท่ี ๖  รับสมัคร 
 คณะอนุกรรมการรับสมัครจะดําเนินการรับสมัคร ๒ ช่องทาง 
  ๑. สมัครทางอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th  
หรือ http://www.admission-rtna.com  
  ๒.  สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ 

ขั้นตอนท่ี ๗  สอบภาควิชาการ 
  คณะอนุกรรมการสอบภาควิชาการ จะดําเนินการสอบภาควิชาการ  ๔ วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ 
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ     วิชาภาษาไทย และ สังคมศึกษา โดยมีขอบเขตเน้ือหารายวิชาครอบคลุม
ความรู้ตามหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังน้ี 
   - วิชาคณิตศาสตร์  ๒๒๐ คะแนน  - วิชาวิทยาศาสตร์ ๒๒๐ คะแนน 
   - วิชาภาษาอังกฤษ ๑๖๐ คะแนน  - วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ๑๐๐ คะแนน  
  * ผู้สมัครที่จะสอบผ่านภาควิชาการ จะต้องทําคะแนนวิชาภาษาอังกฤษได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๔๐  
จึงจะได้รับการพิจารณาคัดเลือก 
ขั้นตอนท่ี ๘  ประกาศผลสอบรอบแรก 
 คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว จะประกาศผลสอบภาควิชาการ 

- ทาง Internet  
- ทางโทรศัพท์ระบบ 1900 
- ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการท่ี รร.นอ. รับรายงานตัวผู้ผ่านการสอบภาควิชาการและ

ช้ีแจงเกี่ยวกับการสอบรอบสอง 

ขั้นตอนท่ี ๙  ตรวจร่างกาย สอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์ 
 คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว รับรายงานตัวผู้ผ่านการสอบภาควิชาการและจัดชุด

ตรวจร่างกายท่ี รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า พร. สอบสุขภาพจิตที่ รร.นร. และส่งให้คณะอนุกรรมการภาคความ
เหมาะสมและพลศึกษา ทําการสอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษาที่ รร.นร. 

โดยทําการสอบภาคพลศึกษา ๘ สถานี 
 - สถานีที่ ๑  น่ังงอตัว ปฏิบัติ ๒ ครั้ง บันทึกระยะเป็น ซ.ม. ใช้ค่าที่ดีที่สุด 
 - สถานีที่ ๒  ลุกน่ัง ๓๐ วินาที บันทึกจํานวนคร้ังที่ทําได้ 
 - สถานีที่ ๓  ดึงข้อ บันทึกจํานวนคร้ังที่ปฏิบัติได้ 
 - สถานีที่ ๔  ยืนกระโดดไกล กระโดดเท้าคู่ไปข้างหน้า บันทึกระยะทางเป็นเมตรและ ซ.ม. 
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 - สถานีที่ ๕  ว่ิงกลับตัว บันทึกเวลาเป็นวินาที 
 - สถานีที่ ๖  ว่ิง ๕๐ เมตร บันทึกเวลาเป็นวินาที 
 - สถานีที่ ๗  ว่ิง ๑,๐๐๐ เมตร บันทึกเวลาเป็นนาทีและวินาที 
 - สถานีที่ ๘  ว่ายนํ้า ๕๐ เมตร บันทึกเวลาเป็นนาทีและวินาที 
สอบภาคความเหมาะสม  ๓ สถานี 

- สถานีที่ ๑ พิมพ์ลายน้ิวมือ ลงลายมือช่ือ 
- สถานีที่ ๒ ตรวจรูปร่างลักษณะ และโรคหรือความผิดปกติที่ขัดต่อการเป็น นตท. 
- สถานีที่ ๓ ตรวจกริยา ท่าทาง การพูด การสนทนา ความจํา ความคิด และปฏิภาณไหวพริบ 

ขั้นตอนท่ี ๑๐  ประกาศผลสอบรอบสอง 
 คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว จะประกาศผลสอบรอบสอง 

- ทาง Internet  
- ทางโทรศัพท์ระบบ 1900 

- ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการท่ี รร.นอ. รับรายงานตัวผู้ผ่านการสอบรอบสองและเลือก
เหล่า ทร.รวมทั้ง ตรน.พร้อมกับช้ีแจงเกี่ยวกับการทําสัญญาเป็น นตท. 

ขั้นตอนท่ี ๑๑  ส่งมอบผู้ได้รับการคัดเลือกให้ รร.ตท.สปท.และทําสัญญา 
 คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว รับรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือก และ ส่งให้ 
รร.ตท.สปท. ทําสัญญา 

ขั้นตอนท่ี ๑๒  เบิกเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
 คณะอนุกรรมการฯ ต่าง ๆ ดําเนินการเบิกค่าใช้จ่าย และค่าตอบแทนในการดําเนินการสอบ
คัดเลือกฯ  

ขั้นตอนท่ี ๑๓  สรุปผลการดําเนินงานเสนอ ทร. 
 สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก จัดทํารายงานผลการดําเนินการเสนอ ทร.  

ขั้นตอนท่ี ๑๔  แจ้งผลการสอบภาควิชาการให้ผู้เข้าสอบทุกคน 
    ฝ่ายสนับสนุนการสอบคัดเลือก ร่วมกับ คณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบและรวมคะแนน จัดส่ง
คะแนนผลการสอบภาควิชาการเป็นรายวิชาให้ผู้เข้าสอบทุกคนทางไปรษณีย์  
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๒๙ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ 

๑. คณะอนุกรรมการรับสมัคร 

๑. ผู้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตไม่สามารถอัพโหลดรูปถ่ายได้ สาเหตุจากขนาดไฟล์ ประเภทไฟล์ ใช้
โปรแกรมจัดการไฟล์ที่ไม่เหมาะสม (ปัญหาระบบ) 

๒. การกรอกข้อมูลผิด เช่น ช่ือ นามสกุล ยศบิดา ยศมารดา ช่ือปู่-ย่า ในการแก้ไขข้อมูลมีความไม่
สะดวก และใช้เวลานาน (ประมาณ 3-5 วันทําการ) 

๓. รูปถ่ายผู้สมัครไม่ชัดเจน , รูปถ่ายผิดหรือสลับกับผู้สมัครรายอ่ืน (เกิดจากให้ผู้อ่ืน หรือ รร.กวดวิชา 
สมัครให้) 

๔. ผู้สมัครไม่แก้ไขรูปถ่ายให้เรียบร้อยก่อนสอบภาควิชาการ 
๕. ผู้สมัครกรอกข้อมูล วัน-เดือน-ปี เกิดผิด ทําให้ไม่สามารถพิมพ์บัตรประจําตัวสอบได้ 
๖. เครื่องพิมพ์ (inkjet) ที่นํามาใช้งาน (Epson L100) มีความล่าช้าในการทํางานมาก (ชม. ละ 50 

แผ่นต่อเคร่ือง) หากใช้ 10 เครื่อง พิมพ์ใบเสร็จ+บัตรติดโต๊ะจํานวน 30,000 แผ่น ต้องใช้เวลา 60 ชม.  เห็น
ควรจัดหาเคร่ืองพิมพ์แบบ Inkjet+Tank ที่มีความเร็วมาทดแทนและจัดหาทดแทน 50% ของที่ต้องใช้งานทุกปี 

๗. ได้ลงทะบียนโดเมน www.admission-rtna.com เพ่ือเป็นช่องทางสํารองในการเข้าถึงเว็บรับสมัคร ใช้
งานได้ดีจึงควรต่ออายุทุกปี 

๒. คณะอนุกรรมการออกข้อสอบ 
  ปัญหา : เงินแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อนุกรรมการไม่ได้ถือเอง การจัดซื้อหนังสือเพ่ิมเติมสําหรับการออก
ข้อสอบ ถือว่าเป็นความลับ ความจําเป็นในการจัดซื้อจะข้ึนอยู่กับกรรมการออกข้อสอบแต่ละท่าน ดังน้ัน
อนุกรรมการจะไม่ทราบล่วงหน้า จึงจําเป็นต้องสํารองจ่ายไปก่อน แล้วทําเบิกภายหลัง 
  ข้อเสนอแนะ :  ควรจัดสรรให้อนุกรรมการแต่ละคณะถือเอง 
   ปัญหา :  คุณภาพข้อสอบที่ดําเนินการผลิต ค่อนข้างตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการสอบคัดเลือก
ระดับประเทศ 
  ข้อเสนอแนะ :  ควรจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบจากโรงพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน 

๓. คณะอนุกรรมการสอบภาควิชาการ 
 ๑. ในการสอบภาควิชาการฯ ในครั้งต่อ ๆ ไป ควรจัดทําข้อสอบเป็นแบบ ๔ ชุด เพ่ือใหก้ารลอกคาํตอบ
เป็นไปด้วยความยากลําบากมากข้ึน 
 ๒. ปรับผังที่น่ังผู้เข้าสอบในห้องสอบสุดท้าย ไม่ให้เป็นกระสวนหรือเรียงตามกัน       เพ่ือป้องกันการ
มาสมคัรสอบวันสุดท้าย จาก รร.กวดวิชาที่มาเป็นกลุ่มและมีการวางแผน   สมัครสอบให้ได้เลขหมายผู้เข้าสอบ
ใกล้/ติดกัน เพ่ือสะดวกในการทุจริตในการสอบ โดยควรแยกผู้สมัครสอบวันสุดท้ายให้กระจายที่น่ังสอบเฉลี่ยไป
ทุกห้องสอบ 
 ๓. เพ่ิมมาตรการในการตรวจสอบการทุจริตให้เป็นขั้นตอน โดยควรจัดให้มี    การอบรมและจําลอง
สถานการณ์ให้ผู้คุมสอบและผู้เก่ียวข้องได้ทดลองปฏิบัติจนเกิดความมั่นใจ กับควรนํากล้องวงจรปิดและกล้อง
วิดีโอมาใช้ในการตรวจสอบของผู้เข้าสอบ พร้อมทั้งตรวจสอบการบันทึกภาพให้มีประสิทธิภาพและควบคุมโดย
ผู้ที่มีความชํานาญ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานใน  การดําเนินการทางกฎหมายต่อไป 
 ๔. ปลุกจิตสํานึกให้ เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของ รร.นร.ในการคุมสอบ ได้รับทราบว่ากระบวนการทุจริต
ในการสอบน้ันมีจริง และปลูกฝังให้ จนท.ที่เก่ียวข้องได้ร่วมมือกันปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันและ
ตรวจสอบการทุจริตในการสอบอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติต่อเน่ือง/เพ่ิมเติมจากที่คณะกรรมการสอบภาค



หนา้ :   
 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ   

๓๐ 

วิชาการฯ ปี 2556 ได้ริเริ่มดําเนินการในคร้ังน้ีแล้ว โดยมิใช่ว่ามีแนวความคิดเพียงว่า ให้จัดการสอบแบบผ่าน ๆ 
ไปที โดยไม่ได้คํานึงถึงการตรวจสอบการทุจริตอย่างจริงจัง  
 ๕. จัดให้ นธน.จาก รร.นร. และ นธน.จาก สธน.ทร.มาประจํา ณ กองอํานวยการสอบภาควิชาการฯ 
เป็นประจําทุกปี โดยควรให้เตรียมการประสานกับ จนท.ตร. ในพ้ืนที่เก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อตรวจพบ
การทุจริตในการสอบ และ ให้ นธน.ฯ ศึกษาแนวทางในการดําเนินการ/ดําเนินคดีอย่างรัดกุมและเหมาะสมต่อ
ผู้เข้าสอบซึ่งเป็นผู้เยาว์ 
 ๖. พิจารณาความเป็นไปได้ในการมอบให้ ศรภ.บก.ทท. เป็นหน่วยรับผิดชอบในการตรวจบุคคลผู้เข้า
สอบทั้งหมดก่อนเข้าสู่ห้องสอบเช่นเดียวกับที่ รร.จปร. ได้ปฏิบัติ โดยทดแทนการใช้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอม
ภัณฑ์ (EOD) จาก สพ.ทร.เน่ืองจาก ศรภ.ฯ มีอุปกรณ์และความชํานาญในการตรวจสอบบุคคลมากกว่า 
 ๗. ควรให้มีการออกกฎเกณฑ์ให้ผู้เข้าสอบถอดรองเท้าและเข็มขัดก่อนเข้าห้องสอบ รวมทั้งให้นํา
อุปกรณ์การสื่อสารทั้งหมดลงในถุงพลาสติกที่จัดเตรียมไว้ เช่นเดียวกับที่ริเริ่มทําในปี ๒๕๕๖ และควรเพ่ิม
มาตรการให้มีการรัดปากถุงด้วยเครื่องรัดอัตโนมัติ เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้เข้าสอบนํามาใช้ในห้องสอบได้อีก 
 ๘. ในการสอบฯ ครั้งต่อไปควรกําหนดให้ผู้เข้าสอบจะต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมบัตร
ประจําตัวผู้เข้าสอบ มาแสดงให้แก่ จนท.ตรวจสอบบุคคลก่อนจะได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
 ๙. ในการเดินผ่านอุปกรณ์ตรวจโลหะ/วัตถุระเบิด ผู้เข้าสอบจะต้องดึงลิ้นกระเป๋ากางเกงด้านใน
ออกมาด้านนอก เพ่ือแสดงความบริสุทธ์ิใจว่าไม่ได้พกอุปกรณ์สื่อสารใด ๆ     เข้าห้องสอบ 
 ๑๐. เพ่ือป้องกันการจดโค้ดหรือรหัสไว้ในดินสอหรือยางลบที่ผู้เข้าสอบจะต้องนําเข้าห้องสอบด้วย ในปี
ต่อ ๆ ไปให้คณะกรรมการจัดการสอบฯ ควรพิจารณาเตรียมดินสอและยางลบของใหม่ใส่ถุงปิดผนึกแล้ว
แจกจ่ายวางบนโต๊ะสอบให้แก่ผู้เข้าสอบเลย  

๔. คณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบและรวมคะแนน 
 ๑. ปัญหากระดาษใบตอบไม่ได้ฝนหมายเลข ฝนหมายเลขผิด หรือไม่เรียงกระดาษใบตอบ ซึ่งถือว่าเป็น
เรื่องปกติ แต่ก็ไม่ควรมีมากเกินไป การแก้ไขจะทําโดยการเน้นยํ้ากรรมการคุมสอบช่วยตรวจสอบในขั้นแรก 
จากน้ันก็จะมีนักเรียนนายเรือช่วยตรวจและนับกระดาษใบตอบช่วงรับส่ง และขั้นตอนสุดท้ายจะตรวจสอบจาก
หมายเลขที่ฝน หมายเลขที่ประทับในกระดาษใบตอบ และหมายเลขที่ได้จากเคร่ืองตรวจอ่าน ว่าตรงกันหรือไม่ 
 ๒. ปัญหากระดาษใบตอบติดในเคร่ืองตรวจข้อสอบ หรือเครื่องตรวจข้อสอบไม่สามารถอ่านกระดาษ
ใบตอบได้ อันเน่ืองมาจากกระดาษใบตอบไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน กระดาษยับหรือขาดในส่วนสําคัญ การแก้ไขคือ
ซ่อมกระดาษใบตอบให้เครื่องตรวจอ่านได้ 
 ๓. ปัญหาเคร่ืองตรวจข้อสอบไม่ยอมทํางาน อันเน่ืองมาจากเคร่ืองตรวจร้อนมากเกินไป สกปรกจากฝุ่น
และใยกระดาษใบตอบ และอื่นๆ  การแก้ไขคือ จะต้องมีการศึกษาการใช้เครื่องเบ้ืองต้น แก้ไขตามอาการที่มี
ปัญหา มีมนุษย์สัมพันธ์กับช่างบริษัทเพ่ือโทรศัพท์สอบถาม สุดท้ายมีเครื่องตรวจสํารองไว้ในกรณีฉุกเฉิน 
เน่ืองจากวันที่ตรวจข้อสอบมักเป็นวันหยุด 

๕. คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว 
 ๑. รร.นอ. ไม่จัด จนท. ประสานงานและอํานวยความสะดวกให้แก่ จนท. ของ รร.เหล่าทัพ ในวันที่ไป
ประกาศผลสอบที่ รร.นอ. 

๒. การเลือกเหล่าของผู้ที่สอบผ่านรอบสอง ซึ่งดําเนินการเป็นครั้งแรก         มีขั้นตอนค่อนข้างมาก 
ทําให้เกิดความล่าช้าและสับสน 
   
 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบทบทวนหลังการปฏิบัติงาน  
(After Action Review : AAR) 







แบบฟอร์มนี้ได้รับจาก น.อ.กิตติพงศ์ ทิพย์เสถียร  รอง ผอ.กสม.กพ.ทร. 

แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏบิตัิงาน (After Action Review : AAR) 
หน่วยงาน คณะอนุกรรมการออก ผลิต และจัดชดุข้อสอบ  

เรียน ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนตท.ในส่วนของทร.ประจําปีการศึกษา
2556 

ชื่องาน ออก ผลิต และจัดชุดข้อสอบ AAR ครั้งที ่ 1 
วัน/เวลาท่ีเริ่มปฏิบัติงาน 4 มี.ค.56 วัน/เวลาท่ีสิน้สุดการปฏิบัติงาน 8 เม.ย.56 
วันที่ทํา AAR 18 ก.ค.56 เวลาเร่ิม-สิ้นสดุ 1030 - 1200 
ผู้ร่วม AAR ว่าท่ี น.อ.ปิยะ ลิ้มสกุล 

เป้าหมายของงาน 
1. ผลิตและจัดชุดข้อสอบสําหรับผู้เข้าสอบภาควิชาการ 
2. จัดทําเฉลยข้อสอบสําหรับคณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบและรวมคะแนน 
ผลการปฏิบัติ/ผลลพัธ์ทีเ่กิดขึ้นจริง (โดยสรุป) 
1. ข้อสอบสําหรับผู้เข้าสอบภาควิชาการ พร้อมอะไหล่ข้อสอบ 
2. เฉลยข้อสอบสําหรับคณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบและรวมคะแนน 
งาน/ขั้นตอนที่ทําได้ดี 
1. การเตรียมการ และเตรียมสถานที ่
2. การออกข้อสอบ 
3. การคัดเลือกข้อสอบ 
4. การผลิตและจัดชุดข้อสอบ 
5. การจัดทําเฉลยข้อสอบ 
งาน/ขั้นตอนที่ทําได้ไม่ดี 
- 
อุปสรรค/ข้อจํากัด/ข้อขัดขอ้ง ที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน 
1. ความล่าช้าในกระบวนการการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทําให้ได้วัสดุมาไม่ทันเวลาตามแผนงาน 
2. ความเสี่ยงจากการชํารุดเสียหายของเคร่ืองผลิตสําเนาข้อสอบอาจทําให้ ได้ข้อสอบไม่ทันตามกําหนดเวลา 
3. ข้อกล่าวหาเรื่องข้อสอบร่ัวมักเกิดข้ึนทุกปี แต่ไม่พบหลักฐานท่ีชัดเจน 
4. เกิดความเหนื่อยล้า และใช้เวลานานกว่าการผลติด้วยเคร่ืองจักรในโรงพิมพ์ และเสี่ยงต่อข้อกล่าวหาเรื่องข้อสอบร่ัว 
ประเด็นที่ได้เรยีนรู ้
การผลิตข้อสอบจํานวนมากแต่ใช้บุคคลเป็นผู้ดําเนินการ เพ่ือไม่ให้มีข้อผิดพลาดก็ต้องปฏิบัติด้วยความละเอียดถ่ีถ้วนทําให้เกิด
ความเหนื่อยล้า และใช้เวลานานกว่าการผลิตด้วยเคร่ืองจักรในโรงพิมพ์ และเสี่ยงต่อข้อกล่าวหาเรื่องข้อสอบร่ัว 
ข้อปฏิบัติในการทํางานคร้ังต่อไป 
1. ควรเปล่ียนคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
2. ควรจ้างโรงพิมพ์ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ผลิตข้อสอบให้ เพ่ือความเป็นมาตรฐาน ละเอียดถูกต้อง ประหยัดเวลา และ
ปลอดภัย 
 



เรียน ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
ช่ืองาน การดําเนินงานสอบภาควิชาการในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร.

๑.น.อ.วศินสรรพ์   จันทวรินทร์ ๒.น.อ.ชวาล   เวียงวิเศษ
๓.น.ท.หญิง พามีล่า   จันทมาศ ๔.น.ต.เสนาะ   เหลือสิน

เป้าหมายของงาน
๑.  ประสานงานกับคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เตรียมการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒.  ดําเนินการให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม
๓.  กําหนดมาตรการในการป้องกันและดําเนินการเก่ียวกับการทุจริตในการสอบ โดยตั้งสมมติฐานว่าการทุจริตในการสอบมีจริง
     และมีผู้ทุจริตในการสอบต้องถูกดําเนินคดี
ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจริง (โดยสรุป)
๑.  การจัดการสอบ โดยส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒.  สามารถตรวจพบพฤติกรรมส่อไปทางทุจริตจริง

วันท่ีทํา AAR
๗ เม.ย.๕๖ เวลา ๐๘๐๐ 

๐๘๐๐ - ๑๖๐๐

แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)
หน่วยงาน  คณะอนุกรรมการสอบภาควิชาการ

ผู้ร่วมงาน

วัน/เวลาท่ีส้ินสุดการปฏิบัติงานวัน/เวลาท่ีเริ่มปฏิบัติงาน
เวลาเริ่ม - ส้ินสุด

๒๒ พ.ย.๕๕ เวลา ๐๘๐๐
 ๑๘ ก.ค.๕๖

๓.  อุปกรณ์กล้องวงจรปิด ทํางานผิดพลาดในการตรวจจับการทุจริตในการสอบ และกรรมการคุมสอบบางคนยังขาด
     ความรับผิดชอบ และตื่นตัวในการตรวจสอบพฤติกรรมส่อไปทางทุจริตของผู้เข้าสอบ
งาน/ข้ันตอนท่ีทําได้ดี
๑.  มีการประกาศมาตรการในการดําเนินคดีกับผู้สอบท่ีกระทําการทุจริต
๒.  มีการกระตุ้นให้ผู้เก่ียวข้องกับการคุมสอบตระหนักว่าการทุจริตในการสอบมีจริง
๓.  มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการคุมสอบอย่างเข้มงวด
๔.  มีการใช้กล้องวงจรปิดและมาตรการอ่ืน ๆ ควบคุมตลอดการสอบ ทําให้ทราบว่ามีการกระทําการทุจริตในบ้างห้องสอบเกิดข้ึน
๕.  การสอบในภาพรวมเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
งาน/ข้ันตอนท่ีทําได้ไม่ดี
๑.  การตรวจสอบผู้เข้าสอบทุกคนก่อนเข้าสอบมิให้มีวัตถุต้องห้ามเข้าไปในห้องสอบ โดย จนท.สพ.ทร. ยังทําได้ไม่ดี
๒.  จนท.คุมสอบบางห้องขาดการเอาใจใส่ในการตรวจจับพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต
๓.  ข้อสอบมีจํานวนเพียง ๒ ชุด (เลขคู่-ค่ี)  ซ่ึงน้อยเกินไป ทําให้ผู้เข้าสอบสามารถลอกข้อสอบกันได้
อุปสรรค/ข้อจํากัด/ข้อขัดข้อง ท่ีพบในระหว่างการปฏิบัติงาน
๑.  การไม่ทุ่มเทในการทํางานอย่างแท้จริง
๒.  การไม่ฟังคําสั่งการปฏิบัติงานของ หน.ห้องสอบ
๓.  สถานท่ีสอบอากาศร้อน
๔.  อุปกรณ์ในการใช้ตรวจการทุจริตมีจํานวนน้อย
๕.  มีข้อจํากัดของบุคคลในการรับคําสั่งการปฏิบัติจากกองอํานวยการ
๖   ข้อสอบเป็นแบบเลขค่-ค่ี ทําให้สามารถลอกข้อสอบกันได้๖.  ขอสอบเปนแบบเลขคู-ค ทาใหสามารถลอกขอสอบกนได



๒

ประเด็นท่ีได้เรียนรู้
๑.  ควรให้ผู้เข้าสอบถอดรองเท้า และเข็มขัดก่อนเข้าห้องสอบ รวมทั้งให้นําอุปกรณ์การสื่อสารทั้งหมดลงในถุงพลาสติก
     ท่ีจัดเตรียมไว้
๒.  ควรให้ผู้เข้าสอบนําบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบมาแสดงแก่ จนท.ตรวจสอบบุคคลก่อน
     จะได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๓.  ให้ผู้เข้าสอบต้องดึงลิ้นกระเป๋ากางเกงด้านในออกมาด้านนอก
๔.  กรรมการสอบควรจัดเตรียมดินสอและยางลบของใหม่ ให้ผู้เข้าสอบทุกคนไว้บนโต๊ะสอบ
๕.  กรรมการสอบควรนําการจําลองสถานการณ์ การสอบทุจริตในวันสอบภาควิชาการ ใน ๖ เม.ย.๕๖ ณ ห้อง BNB 10 
     ไปเพ่ิมมาตรการในการคุมสอบปีต่อไปให้เข้มงวดมากข้ึน
ข้อปฏิบัติในการทํางานครั้งต่อไป
๑.  ทําคู่มือการทําหน้าท่ีของกรรมการคุมสอบ หัวหน้าห้องสอบ กองอํานวยการสอบ โดยอธิบายการปฏิบัติในวันสอบภาควิชาการ
     โดยละเอียด
๒.  ในการสอบภาควิชาการในครั้งต่อ ๆ ไป ควรจัดทําข้อสอบเป็นแบบ ๔ ชุด  เพ่ือให้การลอกคําตอบเป็นไปด้วยความยากลําบาก
     มากข้ึน
๓.  ให้ปรับผังท่ีนั่งผู้เข้าสอบในห้องสอบสุดท้าย ไม่ให้เป็นกระสวนหรือเรียงตามกัน เพ่ือป้องกันการมาสมัครสอบวันสุดท้าย๓.  ใหปรบผงทนงผูเขาสอบในหองสอบสุดทาย ไมใหเปนกระสวนหรอเรยงตามกน เพอปองกนการมาสมครสอบวนสุดทาย
    เพ่ือเป็นการวางแผนสมัครสอบให้ได้เลขหมายผู้เข้าสอบใกล้/ติดกัน เพ่ือสะดวกในการทุจริตในการสอบ โดยให้แยกผู้เข้าสอบ
    วันสุดท้าย กระจายท่ีนั่งสอบเฉลี่ยไปทุกห้องสอบ
๔.  จัดให้มีการใช้สถานท่ีท่ีมีกล้องวงจรปิด สามารถดูห้องสอบได้ทุกห้องพร้อมจัดเจ้าหน้าท่ี ท่ีชํานาญการใช้อุปกรณ์คุมเครื่อง
    ให้มีการบันทึกภาพ การปฏิบัติไว้ตลอดเวลาและทุกห้องสอบ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในด้านกฎหมายต่อไป
๕.  ควรปลุกจิตสํานึกให้ จนท.ท่ีเก่ียวข้องของ รร.นร. ในการคุมสอบ ให้ทราบว่ากระบวนการทุจริตในการสอบนั้นมีจริง และ
    ปลูกผังให้ จนท.ได้ร่วมมือกันปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในการสอบอย่างเคร่งครัด
๖.  ให้จัด นธน. จาก รร.นร. และ นธน. จาก สธน.ทร. มาประจําท่ีกองอํานวยการสอบภาควิชาการ เป็นประจําทุกปี

          (ลงชื่อ) น.ท.หญิง    พามีล่า   จันทมาศ
          เลขานุการอนุกรรมการสอบภาควชิาการ และ
                    ประจํา ฝศษ.รร.นร.
           ๑๙  ก.ค. ๕๖







แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏบิตัิงาน (After Action Review: AAR) 
หน่วยงาน      คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว      . 

เรียน ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. 
ชื่องาน การประกาศผลสอบและรับรายงานตัวบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. ในสว่นของ ทร. AAR ครั้งที ่ ๑. 
วัน/เวลาท่ีเริ่มปฏิบัติงาน ๙ เม.ย.๕๖ วัน/เวลาท่ีสิน้สุดการปฏิบัติงาน ๑๘ พ.ค.๕๖ 
วันที่ทํา AAR ๑๖ ก.ค.๕๖ เวลาเร่ิม-สิ้นสดุ ๐๙๓๐ – ๑๒๐๐ 
ผู้ร่วม AAR ๑. น.อ.มนตรี  จึงมั่นคง ๒. น.อ.ชัยฤทธ์ิ  เกิดผล ๓. น.อ.เสรี  ฉ่าํช่ืน 

 ๔. น.ท.สุพจน์  สุระอารีย์   
เป้าหมายของงาน 
๑. ประกาศผลสอบภาควิชาการและรอบสุดท้ายได้อย่างถูกต้อง เรียบร้อย ทั่วถึง และทนัตามกําหนดเวลา 
๒. รับรายงานตัวผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการ  ผู้ที่เข้าสอบรอบสอง  และผู้ที่เข้าทําสัญญาเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. 
ด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 
๓. จัดการเลือกเหล่าสําหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ฯ ซึ่งสอบผ่านมากกว่า ๑ เหล่า ได้อย่างเรียบร้อยและไม่สับสน 
๔. ดําเนินการร่วมกับ รร.ตท.สปท. ในการทําสัญญาผู้ที่ผ่านการสอบเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. และเรียกบุคคล
สํารองด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 
ผลการปฏิบัติ/ผลลพัธ์ทีเ่กิดขึ้นจริง (โดยสรุป) 
๑. ผูท้ี่ผ่านการสอบคัดเลือก ฯ สามารถตรวจสอบและรับทราบผลสอบทุกรอบได้อย่างถูกต้อง เรียบร้อย และตรงเวลา 
๒. การรับรายงานตัวผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ฯ รอบต่าง ๆ สามารถทําได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 
๓. ผูท้ี่ผ่านการสอบคัดเลือก ฯ รอบสุดท้าย มากกว่า ๑ เหล่า สามารถเลือกเหล่าที่ต้องการได้โดยไม่เกิดความสับสน แต่
ขั้นตอนหรือกระบวนการในการเลือกเหล่ายังขาดความกระชับ และใช้เวลาในการดําเนินการมากเกินไป 
๔. การทําสญัญาเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. สําหรับผูท้ี่ผ่านการสอบคัดเลือก ฯ รอบสุดท้ายที่ รร.ตท.สปท. รวมทั้ง
การรับรายงานตัวและเรียกบุคคลสํารอง เป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อย 
งาน/ขั้นตอนที่ทําได้ดี 
๑. การประกาศผลสอบภาควิชาการและรอบสุดท้าย 
๒. การรับรายงานตัวผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการ ผู้ที่เข้าสอบรอบสอง และผู้ที่เข้าทําสัญญาเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. 
๓. การดําเนินการร่วมกับ รร.ตท.สปท. ในการทําสัญญาของผู้ที่ผ่านการสอบเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. 
๔. การเรียกและรับรายงานตัวบุคคลสํารองที่ รร.ตท.สปท. 
งาน/ขั้นตอนที่ทําได้ไม่ดี 
๑. ขั้นตอนหรือกระบวนการในการเลือกเหล่า ยังไม่กระชับ ทําให้ใช้เวลาในการดําเนินการมากเกินไป 
อุปสรรค/ข้อจํากัด/ข้อขัดขอ้ง ที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน 
๑. เครื่อง Printer ที่นําไปใช้ในวันเลือกเหล่า ทํางานช้า ไม่ทันต่อการปฏิบัติในระหว่างกระบวนการเลือกเหล่า 
๒. รร.นอ. ไมจ่ัด จนท. ประสานงานและอํานวยความสะดวกให้แก่ จนท. จาก รร.เหล่า ในวันประกาศผลสอบที ่รร.นอ. 
๓. จนท. จัดสถานที่ของ รร.นอ. ที่ปฏิบัติงานในวันเลือกเหล่าไม่อํานวยความสะดวกให้แก่ จนท. จาก รร.เหล่า เทา่ที่ควร 
ประเด็นที่ได้เรยีนรู ้
๑. ควรจัดเคร่ือง Printer ที่พิมพ์ได้รวดเร็วเพ่ือนําไปใช้งานในวันเลือกเหล่า 
๒. ควรปรับแต่งขั้นตอนหรือกระบวนการเลือกเหล่าให้กระชับขึ้น เช่น ใช้การบันทึกภาพเป็นหลักฐานแทนการเซ็นช่ือใน
แบบฟอร์มการเลือกเหล่า เป็นต้น 
๓. ควรประสานกับ รร.นอ. เพ่ือขอรายละเอียด จนท.ประสานงาน ก่อนวันเดินทางไปประกาศผลท่ี รร.นอ. 
ข้อปฏิบัติในการทํางานคร้ังต่อไป 
๑. ประสานขอข้อมูล จนท. ประสานงานของ รร.นอ. ก่อนวันเดินทางไปประกาศผลสอบทุกรอบ 
๒. จัดเตรียมเครื่อง Printer ความเร็วสูงสําหรับใช้งานในวันเลือกเหล่า 

 









เรียน
ชื่องาน สนับสนุนงานด้าน รปภ./จราจร ให้กับคณะอนุกรรมการรับสมัคร                                           AAR ครั้งที่ ๑

งานที่ไปสนับสนุน และสถานที่ต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานเน่ืองจาก จนท.รปภ./จราจร เป็นบุคคลแรกและ
เป็นบุคคลที่ผู้มาสมัครสอบฯพบเห็นและสามารถสอบถามได้ ฉะน้ัน จนท.รปภ./จราจร ต้องทราบข้อมูลต่างๆ

อุปสรรค/ข้อจํากัด/ข้อขัดข้อง ที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน การประสานงานจากหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องปฏิบัติ
เพ่ิมเติมบางคร้ังเป็นการกระทําแบบโดยตรงและต้องปฏิบัติทันทีโดยไม่ผ่านคณะอนุกรรมการฯจึงไม่ได้เตรียม จนท.
และแผนการปฏิบัติไว้ก่อน เกรงว่าการปฏิบัติอาจไม่ดีพอ

และป้ายประชาสัมพันธ์น้อยไม่ชัดเจน                                       

ลงช่ือ น.อ.
ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย

                           ผอ.กวอย.ฝศษ.รร.นร.

สัมพันธ์ มาประสานเพ่ิมเติมให้ช่วยงานซึ่งได้ดําเนินการโดยไม่มีผลเสียในภารกิจหลัก 
ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง ( โดยสรุป ) โดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคณะอนุกรรมการประชา

ข้อปฏิบัติในการทํางานครั้งต่อไป ต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดในเรื่องการปฏิบัติต่างๆท่ีเก่ียวของกับคณะ
อนุกรรมการต่างๆ เช่น ข้อมูลในการปฏิบัติของหน่วยงานที่ไปสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ ที่จอดรถยนต์มีน้อย
เน่ืองจากการก่อสร้างสนามกีฬา และการพัฒนาพ้ืนที่ ต้องจัดเตรียมหาพ้ืนที่จอดรถยนต์เพ่ิมเติม

ประเด็นที่ได้เรียนรู้ ในการปฏิบัติงานด้าน รปภ./จราจร จนท.ที่ปฏิบัติงานต้องมีข้อมูลในเรื่องการปฏิบัติของหน่วย

ข้าราชการ กวอย.ฝศษ.รร.นร.  จํานวน ๕ นาย
ข้าราชการ และพลทหาร ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ  จํานวน ๑๕ นาย

งาน/ขั้นตอนท่ีทําได้ดี ในการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.รปภ./จราจร ปฏิบัติได้ดีไม่มีข้อบกพร่อง

เป้าหมายของงาน  สนับสนุนงานด้าน รปภ./จราจร ให้กับคณะคณะอนุกรรมการรับสมัคร  ในการรับสมัครบุคคล
พลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร. ปี ๕๖ ระหว่าง วันที่ ๙ - ๑๔ มี.ค.๕๖ ที่ รร.นร.ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑๔ มี.ค.๕๖ เวลา๑๘๐๐

ร.อ.นาค  ทองสุก                  ผช. เลขานุการอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย

วันที่ทํา AAR ๑๕ มี.ค.๕๖ เวลาเริ่ม - สิ้นสุด
วัน/เวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน ๙ มี.ค.๕๖ เวลา ๐๖๐๐ วัน/เวลาที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน

                                      /          / 

งาน/ขั้นตอนท่ีทําได้ไม่ดี  ในการแนะนําสถานที่ที่เก่ียวข้องในการรับสมัครฯ จนท.รปภ./จราจร ไม่ทราบข้อมูล

๐๘๐๐ - ๑๖๐๐

แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน( After Action Review : AAR )
หน่วยงาน คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย

ประธานกรรมการสอบคัดเลือก นทต. ในส่วนของ ทร.  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖

ผู้ร่วมงาน AAR

น.อ.จักรกฤษ ป้ันสมสกุล         ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย
น.อ.สุทธิศักด์ิ  ช่วยเมืองปักษ์   รองประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย
ร.อ.เวก  ศรีเมือง                  เลขานุการอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย





เรียน ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖

ชื่องาน การปฏิบัติงานดานธุรการในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร.

น.ต.ดุสิต   หนูแกว

พ.จ.อ.หญิง นิศารัตน   เกิดสินธุ

เปาหมายของงาน

๑.  จัดทําระเบียบการและประกาศรับสมัครเพื่อเสนอขออนุมัติจากประธานกรรมการสอบคัดเลือก ฯ

๒.  อํานวยการ ดําเนินงานทางธุรการ และการพัสดุของคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ ใหเปนไปดวยความถูกตองและเรียบรอย

๓.  ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ ใหดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอนและทันเวลา

๔.  ประสานงานกับ พร. และหนวยนอก ทร. เพื่อใหกระบวนการสอบคัดเลือกเปนไปดวยความเรียบรอย

ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริง (โดยสรุป)

๑.  ขั้นตอนการเสนอหนังสือไมมีความคลองตัว ทําใหเกิดการลาชา

๒.  การทําธุรกรรมทางการเงินบางคณะไมไดแนบหลักฐานที่เกี่ยวของ และตองทวงถามเอกสารอนุมัติ 

๓.  บุคลากรหรือกําลังพลที่ปฏิบัติงานดานธุรการมีนอย ไมสมดุลกับปริมาณงาน

๔.  เอกสารหรือหลักฐานสําคัญเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแลว ธก.บก.รร.นร. สงคืนตนเรื่องผิดที่

งาน/ขั้นตอนที่ทําไดดี

๑.กําหนดตารางวันรับสมัครและสอบคัดเลือก ฯ หลังจากการประชุม กศต.

๒.การดําเนินการประชุม

๓.กระบวนการเสนอหนังสือ

๔.จัดทําระเบียบการรับสมัครเพื่อประชาสัมพันธและจําหนาย

๕.ดําเนินการเบิกเงินเพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนา

๖.การเบิกจายเงินรางวัลทุกประเภทตามที่คณะอนุกรรมการการเงินเสนอ

งาน/ขั้นตอนที่ทําไดไมดี

๑.แตงตั้งคณะทํางานเตรียมการสอบคัดเลือก ฯ

๒.แตงตั้งคณะทํางานยอยจัดทําระเบียบการ

๓.แตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือ ฯ ระดับ ทร.

๔.แตงตั้งคณะอนุกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินการสอบคัดเลือก ฯ

๕.จัดทําระเบียบการรับสมัครเพื่อประชาสัมพันธและจําหนาย

๖.คณะอนุกรรมการที่แตงตั้งโดย ผบ.รร.นร.สงรายชื่อเจาหนาที่ชวยเหลือ เสนอความตองการพัสดุและคาใชจาย

๗.การจัดทําประมาณการรายรับ - รายจาย

๘.กระบวนการจัดซื้อ/จัดจาง

๙.สรุปผลการดําเนินงาน

แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)

หนวยงาน  สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร.

ผูรวมงาน

วัน/เวลาที่สิ้นสุดการปฏิบัติงานวัน/เวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน

เวลาเริ่ม - สิ้นสุด

๒๒ พ.ย.๕๕ เวลา ๐๘๐๐

 ๑๘ ก.ค.๕๖วันที่ทํา AAR

๑๕ ก.ค.๕๖  เวลา ๐๘๐๐

๐๘๐๐ - ๑๖๐๐



อุปสรรค/ขอจํากัด/ขอขัดของ ที่พบในระหวางการปฏิบัติงาน

๑.  สถานที่ของสํานักงาน ฯ ไมไดจัดตั้งใหเปนสัดสวน

๒.  สายงานการเสนอหนังสือทางธุรการไมรัดกุม

๓.  บุคลากรหรือกําลังพลที่ดําเนินการตองปฏิบัติงานตามหนาที่ประจําควบคูกับงานที่ไดรับมอบหมายในการรับสมัครฯ

๔.  คณะอนุกรรมการแตละคณะไมมีเจาหนาที่ธุรการ 

ประเด็นที่ไดเรียนรู

๑.  การจัดตั้งสํานักงาน ฯ ใหเปนสัดสวน ทําใหการดําเนินงานทางธุรการ และฝายอํานวยการนาจะมีความคลองตัว

๒.  การมีเจาหนาที่ธุรการประจําแตละคณะอนุกรรมการ ทําใหการประสานงานและการเสนอหนังสือจะเปนไปดวยความเรียบรอย

๓.  การดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการรับสมัคร ฯ สามารถบริหารจัดการงานเอกสารทางธุรการไดดี

ขอปฏิบัติในการทํางานครั้งตอไป

๑.  จัดตั้งสํานักงาน ฯ เพื่อการดําเนินงานตาง ๆ ของกระบวนการรับสมัคร ฯ

๒.  ลดขั้นตอนการเสนอหนังสือ เพื่อการบริหารงานดานธุรการ และฝายอํานวยการ ใหมีประสิทธิภาพ

๓.  ใหมีเจาหนาที่ธุรการประจําคณะอนุกรรมการแตละฝายในรับสมัคร ฯ 

๔.  จัดเจาหนาที่ธุรการประจําสํานักงาน ฯ โดยคําสั่งและไมตองปฏิบัติหนาที่ประจําในชวงที่มีการรับสมัคร ฯ

             (ลงชื่อ)   น.ต.       ดุสิต   หนูแกว

         นายทหารธุรการ สนง.เลขานุการ ฯ และ

                    ประจํา ฝศษ.รร.นร.

           ๑๙  ก.ค. ๕๖

๒



เรียน
ชือ่งาน สํานักงานฝ่ายสนับสนุนการรับสมคัร นตท.(ทร.) AAR ครัง้ที ่๑

วัน/เวลาท่ีเริ่ม
ปฏิบัติงาน

วัน/เวลาท่ีสิ้นสุด
การปฏิบัติงาน

วันท่ีทํา AAR เวลาเริ่ม - สิ้นสุด

 ั ี ป ์ ิ่ ใ ั ื

๒. การจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งของในการสอบคัดเลือกภาควิชาการ
๓. การจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในการสอบคัดเลือกผู้สอบผ่านภาควิชาการและการรับการรายงานตัว

งาน/ข้ันตอนท่ีทําได้ดี
๑. การจัดจําหน่ายระเบียบการสมัคร

หน่วยงาน สํานักงานสอบคดัเลอืก

แบบบันทกึการทบทวนหลงัการปฏบัิติงาน(After Action Review : AAR

ผอ.กองสถิติและวจัิย

ผู้ร่วมงาน AAR

เป้าหมายของงาน
๑. การจัดจําหน่ายระเบียบการสมัคร

๒. การจัดเตรียมอุปกรณ์และสิงของในการสอบคัดเลือก

งาน/ข้ันตอนท่ีทําได้ไม่ดี

๑. ควรจัด จนท. ท่ีมีเวลาให้กับงาน สนง. จากงานประจํามากพอ

๑. จัด จนท. ประชาสมัพันธ ์ประจํา สนง. ในเวลาราชการ จํานวน ๑ นาย

๑. ผู้ปกครองและนักเรียนผู้สนใจสมัคร ไม่ได้รับความสะดวกเก่ียวกับข้อสงสัยในการสมัคร
๒. งานเฉพาะอย่างต้องหยุดชะงัก ไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจาก จนท.ผู้ปฏิบัติงานต้องไปร่วมฝึกภาคทางทะเล

อุปสรรค/ข้อจํากัด/ข้อขัดข้อง ท่ีพบในระหว่างการปฏิบัติงาน
๑. ไม่มี จนท. ประชาสัมพันธ์รับโทรศัพท์
๒. จนท. บางนายปฏิบัติงานไม่ต่อเน่ือง เพราะต้องไปราชการทะเล

ประเด็นท่ีได้เรียนรู้

ขอ้ปฏบิตัใินการทํางานครัง้ตอ่ไป



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก/เอกสารอ้างอิง 



 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ   

คุณสมบัติและลักษณะของผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ 
 

  ๑. กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
  ๒. อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๔ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๗ ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  
การนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
         ๓. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กําเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร หรือ นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน หรือ นายตํารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทย    
โดยกําเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได้                           
  ๔. ขนาดของร่างกาย ต้องมีขนาดพิกัดความสมบูรณ์ 
  ๕. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีโรคต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่กองทัพไทยกําหนดไว้ 
  ๖. เป็นชายโสด 
  ๗. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  ๘. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจําเลยในคดีอาญา หรือ ไม่เคยต้องคําพิพากษาของศาลว่าได้กระทําผิด
ในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
  ๙. ไม่เคยถูกไล่ออก หรือ ถูกปลดออกจากสถานศึกษาในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
โรงเรียนทหาร โรงเรียนตํารวจ หรือ ถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออก ทั้งน้ี เน่ืองจากความประพฤติไม่เหมาะสม 
 ๑๐. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
 ๑๑. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 
 ๑๒. ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับส่วนราชการใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
 ๑๓. บิดามารดาและผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลกัฐานเช่ือถือได้ 
 ๑๔. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  
 ๑๕. มีผู้ปกครองและผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีที่ทางราชการกําหนดไว้ 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 



พระราชบัญญัติ 
รับราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
                   

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
เปนปที่ ๙ ในรัชกาลปจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

ประกาศวา 
  
โดยที่เปนการสมควรปรับปรงุกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เสียใหม 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภาผูแทนราษฎร ดังตอไปน้ี 
  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน

ตนไป 
  
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
  
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
(๑) วิธีนับอายุ ถาเกิดพุทธศักราชใดใหถือวามีอายุครบหน่ึงปบริบูรณเมื่อสิ้นพุทธศักราชที่

เกิดน้ัน สวนการนับอายุตอไปใหนับแตเฉพาะปที่สิ้นพุทธศักราชแลว ถาไมปรากฏปเกิดใหนายอําเภอทองที่
เปนผูกําหนด ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒)“ทหารกองเกิน” หมายความวา ผูซึ่งมีอายุต้ังแตสิบแปดปบริบูรณและยังไมถึงสามสิบป
บริบูรณ ซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือผูซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๘ แลว 

(๓) “ทหารกองประจําการ” หมายความวา ผูซึ่งข้ึนทะเบียนกองประจําการ และไดเขารับ
ราชการในกองประจําการจนกวาจะไดปลด 

(๔) “ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑” หมายความวา ทหารที่ปลดจากกองประจําการ โดยรับ
ราชการในกองประจําการจนครบกําหนด หรือทหารกองเกินซึ่งสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการฝกวิชาทหาร และไดข้ึนทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปนกองหนุนตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๕) “ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒” หมายความวา ทหารที่ปลดจากกองเกินตามมาตรา ๓๙ 
หรือปลดจากกองประจําการตามมาตรา ๔๐ 

(๖) “พนราชการทหารประเภทที่ ๑” หมายความวา ทหารซึ่งถูกปลดโดยที่ไดรับราชการใน
ช้ันตาง ๆ จนครบกําหนดหรือโดยที่พิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารไดในระหวาง
รับราชการทหารตามพระราชบัญญัติน้ี 



(๗) “พนราชการทหารประเภทที่ ๒” หมายความวา ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ที่มีอายุสี่
สิบหกปบริบูรณแลวหรือทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคอันไม
สามารถจะรับราชการทหารไดในระหวางรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติน้ี หรือนายทหารสัญญาบัตรที่
ถูกปลดโดยถูกถอดหรือออกจากยศ 

(๘) “ทหารประจําการ” หมายความวา ทหารซึ่งรับราชการตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
ซึ่งไมใชทหารกองประจําการ 

(๙)“อําเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย 
(๑๐)“ที่วาการอําเภอ” หมายความรวมถึงที่วาการกิ่งอําเภอดวย 
(๑๑)“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย 
  
มาตรา ๕ บุคคลซึ่งตองลงบัญชีทหารกองเกิน ใหลงบัญชีที่อําเภอดังตอไปน้ี 
(๑) บุคคลซึ่งบิดายังมีชีวิตอยู หรือถาบิดาถึงแกกรรมแลวมารดายังมีชีวิตอยู หรือถาทั้งบิดา

และมารดาถึงแกกรรมแลวมีผูปกครอง ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่บิดาหรือมารดาหรือ
ผูปกครองมีภูมิลําเนา แลวแตกรณี 

(๒) บุคคลซึ่งเกิดนอกสมรสและบิดามิไดจดทะเบียนรับรองบุตร หรือถามารดาถึงแกกรรม
แลวมีผูปกครอง ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่มารดาหรือผูปกครองมีภูมิลําเนา แลวแตกรณี 

(๓) บุคคลนอกจากที่กลาวใน (๑) และ (๒) หรือบุคคลที่ไมอาจลงบัญชีทหารกองเกินตาม 
(๑) หรือ (๒) ไดไมวาดวยกรณีใดก็ตาม ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่บุคคลน้ันมีภูมิลําเนา ถา
บุคคลน้ันไมปรากฏภูมิลําเนาก็ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่พบตัวบุคคลน้ัน 

เมื่อไดลงบัญชีทหารกองเกินแลวใหถือวาผูน้ันมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่อําเภอที่ได
ลงบัญชีทหารกองเกิน 

ภูมิลําเนาทหารใหมีไดเพียงแหงเดียว 
  
มาตรา ๖ การเรียกและการตรวจเลือกคนเขาเปนตํารวจกองประจําการตลอดถึงการยกเวน

และการปลดตํารวจซึ่งอยูในกองประจําการ ใหปฏิบัติเชนเดียวกันกับการเรียกและการตรวจเลือกคนเขาเปน
ทหารกองประจําการ การยกเวน และการปลดทหาร 

การเรียกคนเขากองประจําการเปนตํารวจ ใหกระทรวงมหาดไทยทําไดโดยตกลงกับ
กระทรวงกลาโหม 

  
 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

                        
  

มาตรา ๗ ชายที่มีสัญชาติเปนไทยตามกฎหมาย มีหนาที่รับราชการทหารดวยตนเองทุกคน 
  
มาตรา ๘ การรับบุคคลเขาเปนทหารกองประจําการ ใหกระทําดวยวิธีเรียกมาตรวจเลือก 

หรือจะรับเขาเปนทหารกองประจําการโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ได 



ถามีความจําเปน การรับบุคคลเขาเปนทหารกองประจําการจะไมกระทําในบางทองที่ก็ได 
  
มาตรา ๙ ทหารกองเกินซึ่งมีอายุต้ังแตสิบแปดปบริบูรณและยังไมถึงสามสิบปบริบูรณ เปนผู

ที่อยูในระหวางที่จะตองเขารับราชการทหารกองประจําการ และเมื่อตองเขากองประจําการจะตองเขารับ
ราชการทหารกองประจําการมีกําหนดสองป สวนผูซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษหรือเมื่อมีกรณีพิเศษ จะใหรับราชการ
ทหารกองประจําการนอยกวาสองปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ได แตสําหรับผูซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษน้ัน จะอาง
สิทธิดังกลาวไดตอเมื่อไดแสดงหลักฐานตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก หรือตอหนวยทหารที่ตน
รองขอเขารับราชการในวันรองขอ 

วันเริ่มเขารับราชการทหารกองประจําการ ใหนับแตวันข้ึนทะเบียนกองประจําการ ในกรณีที่
ทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการแลว แตยังข้ึนทะเบียนกองประจําการใหไมไดในวันที่ทหาร
กองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการน้ัน จะข้ึนทะเบียนกองประจําการภายหลังจากวันเขารับราชการ
ทหารกองประจําการก็ได และใหถือวาผูน้ันไดข้ึนทะเบียนกองประจําการต้ังแตวันที่เขารับราชการทหารกอง
ประจําการ เมื่ออยูในกองประจําการจนครบกําหนดแลวใหปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ดังน้ี 

กองหนุนช้ันที่ ๑ เจ็ดป 
กองหนุนช้ันที่ ๒ สิบป 
กองหนุนช้ันที่ ๓ หกป 
ตามลําดับช้ันไปจนปลดพนราชการทหารประเภทที่ ๑ 
บุคคลซึ่งสําเรจ็การฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนดตามกฎหมายวา

ดวย การสงเสริมการฝกวิชาทหารและมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จะใหรับราชการทหารกอง
ประจําการนอยกวาสองป หรือใหข้ึนทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ โดยมิ
ตองเขารับราชการทหารกองประจําการก็ได ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แตจะ
อางสิทธิดังกลาวไดตอเมื่อไดแสดงหลักฐานตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก หรือตอหนวยทหาร
ที่ตนรองขอเขารับราชการในวันรองขอ หรือตอหนวยที่ข้ึนทะเบียนกองประจําการ แลวแตกรณี สวนที่จะให
อยูในกองหนุนช้ันใดและเปนเวลาเทาใดน้ัน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการปลดทหารกองเกินที่ตองเขารับราชการ
ทหารกองประจําการตามวรรคสอง 

ใหผูวาราชการจังหวัดและสัสดีจังหวัดออกหนังสือสําคัญใหแกทหารที่ถูกปลดเปนทหาร
กองหนุนไวเปนหลักฐาน หากหนังสือสําคัญชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือแจงตอนายอําเภอทองที่เพื่อขอรับ
หนังสือสําคัญใหม โดยเสียคาธรรมเนียมฉบับละหน่ึงบาท แตถาการชํารุดหรือสูญหายน้ันเปนเพราะเหตุ
สุดวิสัยก็ไมตองเสียคาธรรมเนียม 

  
มาตรา ๑๐ นักเรียนทหาร เมื่อมีอายุสิบแปดปบริบูรณใหข้ึนทะเบียนกองประจําการ ถาตอง

ออกจากนักเรียนในขณะที่อยูในกองประจําการยังไมครบกําหนด ใหสงตัวไปรับราชการในกรมกองทหาร
จนกวาจะครบกําหนด 

  
มาตรา ๑๑ การรับราชการทหารประจําการ การแบงประเภท และการปลดทหาร

ประจําการ ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของกระทรวงกลาโหม 
ทหารประจําการน้ัน ถายังมิไดข้ึนทะเบียนกองประจําการ ก็ตองข้ึนทะเบียนกองประจําการ 

และรับราชการในกองประจําการจนครบกําหนดตามพระราชบัญญัติน้ี เวนแตกระทรวงกลาโหมจะสั่งปลดเปน
ทหารประเภทอื่น 



  
มาตรา ๑๒ บุคคลซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือทหารกองเกินหรือทหาร

กองหนุนผูใดประสงคจะไปอยูตางทองที่ในอําเภอเดียวกันหรือตางอําเภอเปนการช่ัวคราวเกินสามสิบวัน ให
แจงตอนายอําเภอทองที่ที่ตนเขามาอยู และใหนายอําเภอที่ไดรับแจงทําการสอบสวนและออกใบรับให แลว
แจงใหนายอําเภอทองที่ที่ผูน้ันมีภูมิลําเนาทหารทราบ 

ถาบุคคลตามวรรคหน่ึงประสงคจะยายภูมิลําเนาทหาร ใหแจงตอนายอําเภอทองที่ที่ตนเขา
มาอยูน้ัน ใหนายอําเภอที่ไดรับแจงทําการสอบสวน เมื่อพิจารณาเห็นวาผูขอยายไดมาต้ังทํามาหาเลี้ยงชีพเปน
ประจําหรือมีที่อยูเปนหลักฐานและไมประสงคจะหลีกเลี่ยงการรับราชการทหาร ก็ใหแจงไปยังนายอําเภอ
ทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารเดิมทราบ เมื่อไดรับตอบยืนยันเปนการถูกตองจึงใหรับแจงการยายภูมิลําเนาทหาร
ของบุคคลน้ันและออกใบรับให แลวใหนายอําเภอที่เกี่ยวของแจงใหผูวาราชการจังหวัดของตนทราบ 

การแจงยายตามวรรคหน่ึงและวรรคสองใหกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่ยายเขามาอยู
ในทองที ่

  
มาตรา ๑๒ ทวิ บุคคลซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือทหารกองเกินหรือ

ทหารกองหนุนผูใดไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนช่ือตัวหรือช่ือสกุล ใหผูน้ันนําหลักฐานไปแจงตอนายอําเภอทองที่ที่
เปนภูมิลําเนาทหารทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอนุญาต ใหนายอําเภอออกใบรับใหและแก
ใบสําคัญและบัญชีใหถูกตอง ในกรณีหนังสือสําคัญหรือใบสําคัญที่จังหวัดเปนผูออก ใหสงผูวาราชการจังหวัด
และสัสดีจังหวัดจัดการแก 

  
หมวด ๒ 

การยกเวน 
                        

  
มาตรา ๑๓ บุคคลดังตอไปน้ี ยกเวนไมตองเขารับราชการทหารกองประจําการคือ 
(๑) พระภิกษุที่มีสมณศักด์ิ หรือที่เปนเปรียญ และนักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนิกายจีน

หรือญวนที่มีสมณศักด์ิ 
(๒) คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไมสามารถเปนทหารได 
(๓) บุคคลซึ่งไมมีคุณวุฒิที่จะเปนทหารไดเฉพาะบางทองที่ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๑๔ บุคคลดังตอไปน้ี เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแลวไมเรียกมาตรวจเลือกเขารับ

ราชการทหารกองประจําการในยามปกติ คือ 
(๑) พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนิกายจีนหรือญวน ซึ่งเปน

นักธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
(๒) นักบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหนาที่ประจําในกิจของศาสนาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และ

ผูวาราชการจังหวัดออกใบสําคัญใหไว 
(๓) บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร 
(๔) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม 



(๕) ครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตาง ๆ ที่อยูในความควบคุมของกระทรวง 
ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถ่ิน ทั้งน้ี ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และผูวาราชการจังหวัดออกใบสําคัญ
ใหไว 

(๖) นักศึกษาของศูนยกลางอบรมการศึกษาผูใหญของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗) นักศึกษาของศูนยฝกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม 
(๘) บุคคลซึ่งไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ 
(๙) บุคคลซึ่งไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกครั้งเดียวต้ังแตสิบปข้ึนไป หรือ

เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหลายครั้งรวมกันต้ังแตสิบปข้ึนไปหรือเคยถูกศาลพิพากษา
ใหกักกัน 

การไมเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ และการออก
ใบสําคัญตาม (๒) และ (๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๑๕ บุคคลซึ่งพนจากฐานะตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๓ (๑) มาตรา ๑๔ (๑) (๒) 

(๓) (๕) (๖) หรือ (๗) มาตรา ๒๗ (๒) หรือมาตรา ๒๙ (๓) ใหแจงดวยตนเองตอนายอําเภอทองที่ที่ตนอยูหรือ
ทําการประจํา ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากฐานะเชนน้ัน และใหนายอําเภอออกใบรับให ถาผูน้ันมี
ภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่อําเภออื่น ใหนายอําเภอที่ไดรับแจงแจงตอไปยังนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนา
ทหารของผูน้ัน 

  
หมวด ๓ 

การลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอ 
                        

  
มาตรา ๑๖ บรรดาชายซึ่งมีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุยางเขาสิบแปดปในพุทธศักราชใด ใหไป

แสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินภายในพุทธศักราชน้ัน 
ผูใดไมสามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินดวยตนเองได ตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและ

เช่ือถือไดไปแจงแทน ใหนายอําเภอสอบสวน เมื่อเห็นวาถูกตอง ใหลงบัญชีทหารกองเกินไว ถาไมมีผูมาแจง
แทน ใหถือวาผูน้ันหลีกเลี่ยงขัดขืนไมมาลงบัญชีทหารกองเกิน 

เมื่อไดรับการขอลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตราน้ี ใหนายอําเภอออกใบสําคัญหรือใบรับให
ผูขอลงบัญชีทหารกองเกินไวเปนหลักฐาน หากใบสําคัญชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือแจงตอนายอําเภอทองที่
เพื่อขอรับใบสําคัญใหมโดยเสียคาธรรมเนียมฉบับละหน่ึงบาท แตถาการชํารุดหรือสูญหายน้ันเปนเพราะเหตุ
สุดวิสัยก็ไมตองเสียคาธรรมเนียม 

ผูซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตราน้ีแลวใหถือวาเปนทหารกองเกินต้ังแตวันที่ ๑ 
มกราคม ของพุทธศักราชถัดไป 

การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตราน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๑๗ ในเดือนกันยายนทุกป ใหนายอําเภอจัดการประกาศใหผูที่มีอายุถึงเขตที่จะตอง

ลงบัญชีทหารกองเกินไปลงบัญชีทหารกองเกินตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๖ 



ประกาศเชนวาน้ี ใหนายอําเภอปดไว ณ ที่วาการอําเภอและ ณ ที่เปดเผยตามชุมนุมชนใน
ทองที่น้ัน กับใหนายอําเภอสงประกาศใหกํานันผูใหญบานเพื่อนําไปแจงใหราษฎรในทองที่ของตนทราบดวย 

  
มาตรา ๑๘ บุคคลซึ่งยังมิไดลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอพรอมกับคนช้ันปเดียวกันเพราะ

เหตุใด ๆ ก็ดี ถาอายุยังไมถึงสี่สิบหกปบริบูรณ ใหปฏิบัติทํานองเดียวกับมาตรา ๑๖ ภายในสามสิบวันนับแต
วันที่สามารถจะปฏิบัติได แตจะใหผูอื่นแจงแทนไมได ถานายอําเภอจะเรยีกตัวลงบัญชีทหารกองเกินก็ยอมทํา
ไดโดยไมตองคํานึงถึงกําหนดเวลาดังกลาวแลว 

เมื่อไดรับการลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตราน้ี ใหนายอําเภอออกใบสําคัญหรือใบรับใหไว
เปนหลักฐาน หากใบสําคัญชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือแจงตอนายอําเภอทองที่เพื่อขอรับใบสําคัญใหมโดยเสยี
คาธรรมเนียมฉบับละหน่ึงบาท แตถาการชํารุดหรือสูญหายน้ันเปนเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไมตองเสียคาธรรมเนียม 

ผูซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตราน้ีแลวใหถือวาเปนทหารกองเกินต้ังแตวันลงบัญชี
ทหารกองเกิน แตถามีอายุครบกําหนดปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ตามมาตรา ๓๙ เมื่อไดลงบัญชี
ทหารกองเกินแลวใหปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ทันท ี

การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตราน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา ๑๙ เมื่อจําเปน นายอําเภอมีอํานาจประกาศเรียกบุคคลที่ไดลงบัญชีทหารกองเกินไว

ที่อําเภอตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๘ แลว ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินใหมได ภายในกําหนดเกา
สิบวันนับต้ังแตวันประกาศ 

ประกาศเชนวาน้ี ใหนายอําเภอปดไว ณ ที่วาการอําเภอและ ณ ที่เปดเผยตามชุมนุมชนใน
ทองที่น้ัน กับใหนายอําเภอสงประกาศใหกํานันผูใหญบานเพื่อนําไปแจงใหราษฎรในทองที่ของตนทราบดวย 

ผูใดไมสามารถจะไปลงบัญชีทหารกองเกินดวยตนเองได ตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและ
พอจะเช่ือถือไดไปแจงแทน ถาไมมีผูแทนใหถือวาผูน้ันหลีกเลี่ยงขัดขืน 

เมื่อไดรับการขอลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตราน้ี ใหนายอําเภอออกใบสําคัญหรือใบรับให
ผูขอลงบัญชีทหารกองเกินไวเปนหลักฐาน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หากใบสําคัญชํารุดหรือสูญหายใหผู
ถือแจงตอนายอําเภอทองที่เพื่อขอรับใบสําคัญใหมโดยเสียคาธรรมเนียมฉบับละหน่ึงบาท แตถาการชํารุดหรอื
สูญหายน้ันเปนเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ไมตองเสียคาธรรมเนียม 

  
มาตรา ๒๐ บุคคลตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๓) ใหยกเวนไมตองลงบัญชีทหารกองเกิน 
  
มาตรา ๒๑ บุคคลดังตอไปน้ีไมตองไปแสดงตนตอนายอําเภอ ตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ 

หรือมาตรา ๑๙ คือ 
(๑) สามเณรเปรียญ 
(๒) ผูซึ่งอยูในระหวางควบคุมหรือคุมขังของเจาพนักงาน 
แตใหลงบัญชีทหารกองเกินไวตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  

หมวด ๔ 
การเรียกคนเขากองประจําการ 

                        



  
มาตรา ๒๒ บุคคลที่อยูในกําหนดออกหมายเรียกมาตรวจเลือกเขาเปนทหารกองประจําการ

น้ัน คือ ผูที่เปนทหารกองเกิน 
  
มาตรา ๒๓ การที่จะเรียกทหารกองเกินเขารับราชการกองประจําการเมื่อใด อายุใดบาง 

และกี่ครั้งน้ัน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๒๔ การเรียกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการน้ัน ใหนายอําเภอ

ออกหมายเรียกทหารกองเกินซึ่งลงบัญชีทหารกองเกินไวตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาตรวจ
เลือก ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๒๕ ทหารกองเกินเมื่อมีอายุยางเขาย่ีสิบเอ็ดปในพุทธศักราชใด ตองไปแสดงตนเพื่อ

รับหมายเรียกที่อําเภอทองที่ซึ่งเปนภูมิลําเนาทหารของตน ภายในพุทธศักราชน้ัน 
ทหารกองเกินที่พนจากฐานะการยกเวนตามมาตรา ๑๔ (๓) หรือการผอนผันตามมาตรา ๒๗ 

(๒) และมาตรา ๒๙ (๓) ในพุทธศักราชใด ตองไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกหรือเพื่อจําหนายบัญชีเรียกทหาร
กองเกินตามแตกรณีที่อําเภอทองที่ซึ่งเปนภูมิลําเนาทหารของตน ภายในพุทธศักราชน้ัน 

ผูใดไมสามารถจะไปรับหมายเรียกดวยตนเองได ตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ และพอจะ
เช่ือถือไดไปรับหมายเรียกแทน ถาไมมีผูแทนใหถือวาผูน้ันหลีกเลี่ยงขัดขืน 

  
มาตรา ๒๖ ในเดือนตุลาคมทุกป ใหนายอําเภอจัดการประกาศใหทหารกองเกินที่มีอายุยาง

เขาย่ีสิบเอ็ดปในพุทธศักราชน้ัน ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อําเภอตามทีก่ําหนดไวในมาตรา ๒๕ 
ประกาศเชนวาน้ีใหนายอําเภอปดไว ณ ที่วาการอําเภอและ ณ ที่เปดเผยตามชุมนุมชนใน

ทองที่น้ัน กับใหนายอําเภอสงประกาศใหกํานันผูใหญบานเพื่อนําไปแจงใหราษฎรในทองที่ของตนทราบดวย 
  
มาตรา ๒๗ ทหารกองเกินซึ่งถูกเรียกตองมาใหคณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือก

ตามกําหนดหมายน้ันโดยนําใบสําคัญทหารกองเกิน บัตรประจําตัวประชาชนและประกาศนียบัตรหรือ
หลักฐานการศึกษามาแสดงดวย ถาไมมาหรือมาแตไมเขารับการตรวจเลือก หรือไมอยูจนกวาการตรวจเลือก
แลวเสร็จ ใหถือวาทหารกองเกินน้ันหลีกเลี่ยงขัดขืนไมมาใหคณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือก เวน
แต 

(๑) ขาราชการซึ่งไดรับคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยปจจุบันทันดวนใหไปราชการอันสําคัญย่ิง 
หรือไปราชการตางประเทศโดยคําสั่งของเจากระทรวง 

(๒) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) ขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในสถานที่ราชการ หรือโรงงานอื่นใด ในระหวางที่มีการรบ

หรือการสงคราม อันเปนอุปกรณในการรบหรือการสงครามและอยูในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม 
(๔) บุคคลซึ่งกําลังปฏิบัติงานรวมกับหนวยทหารในราชการสนาม 
(๕) เกิดเหตุสุดวิสัย 
(๖) ไปเขาตรวจเลือกที่อื่น 
(๗) ปวยไมสามารถจะมาได โดยใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเช่ือถือไดมาแจงตอ

คณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก 



กรณีตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ตองไดรับการผอนผันเฉพาะคราวจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย หรือผูซึ่งรฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

  
หมวด ๕ 

การตรวจเลือกคนเขากองประจําการ 
                        

  
มาตรา ๒๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดผูดํารงตําแหนงเทียบไดไมตํ่ากวาผู

บัญชาการกองพล เปนผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการตรวจเลือกและคณะกรรมการช้ันสูง 
  
มาตรา ๒๘ ทวิ ใหผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดตามมาตรา ๒๘ แตงต้ัง

คณะกรรมการตรวจเลือกข้ึนในทองที่แตละจังหวัด เพื่อทําการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหาร
ประจําการ โดยใหประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศไมตํ่ากวาพันโทหน่ึงคน เปนประธานกรรมการ 
นายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศหรือเทียบเทาไมสูงกวาประธานกรรมการไมเกินสองคน สัสดีจังหวัดหรือผูแทน
หน่ึงคน ซึ่งมิไดประจําอยูในทองที่จังหวัดที่ตรวจเลือกน้ัน และนายทหารสัญญาบัตรซึ่งเปนผูประกอบโรค
ศิลปะ แผนปจจุบันช้ัน ๑ สาขาเวชกรรม หน่ึงคนหรือหลายคนเปนกรรมการ ถาไมอาจแตงต้ังนายทหาร
สัญญาบัตรซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะดังกลาวเปนกรรมการได ก็ใหแตงต้ังผูอื่นซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ
แผนปจจุบันช้ัน ๑ สาขาเวชกรรม แทน 

หนาที่ของกรรมการตรวจเลือก และวิธีการตรวจเลือกใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๒๘ ตร ีใหผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดตามมาตรา ๒๘ แตงต้ัง

คณะกรรมการช้ันสูงข้ึนในทองที่แตละจังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทนหน่ึงคน เปน
ประธานกรรมการ เจาหนาที่สัสดีซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาสัสดีจังหวัดหน่ึงคน และขาราชการอื่นซึ่งดํารง
ตําแหนงไมตํ่ากวาหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาอีกหน่ึงคน เปนกรรมการ 

กรรมการช้ันสูงตองไมเปนบุคคลคนเดียวกับกรรมการตรวจเลือก 
คณะกรรมการช้ันสูงมีอํานาจพิจารณาตัดสินกรณีที่มีคํารองตามมาตรา ๓๑ หรือกรณีที่มีขอ

ขัดแยงระหวางกรรมการตรวจเลือกซึ่งทําคําช้ีแจงเสนอข้ึนมา 
คําตัดสินของคณะกรรมการช้ันสูงใหเปนที่สุด 
  
มาตรา ๒๘ จัตวา ใหนายอําเภอทองที่ที่มีการตรวจเลือกมีหนาที่ดังตอไปน้ี 
(๑) จัดสถานที่ทําการตรวจเลือก 
(๒) จัดเจาหนาที่และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจเลือกเพื่อใหคณะกรรมการตรวจเลือก

ตรวจสอบไดในวันตรวจเลือก 
(๓) จัดคนซึ่งมาตรวจเลือกใหรวมอยูเปนตําบลเพื่อฟงเรียกช่ือ 
(๔) สอบสวนบุคคลซึ่งรองขอในเหตุตาง ๆ แลวมอบเรื่องใหคณะกรรมการตรวจเลือก

พิจารณา 
(๕) ตรวจทานและบันทึกบัญชีเรียกของอําเภอตามผลการตรวจเลือก 
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



  
มาตรา ๒๙ เมื่อไดคัดคนที่ยกเวนดวยเหตุตาง ๆ ออกแลว ถามีจํานวนทหารกองเกินที่จะรับ

ราชการเปนทหารกองประจําการไดมากกวาจํานวนที่ฝายทหารตองการ ใหผอนผันแกประเภทบุคคล 
ดังตอไปน้ี 

(๑) บุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงบิดาหรือมารดาซึ่งไรความสามารถ หรือพิการทุพพลภาพ 
หรือชราจนหาเลี้ยงชีพไมไดและไมมีผูอื่นเลี้ยงดู แตถามีบุตรหลายคนจะตองเขากองประจําการพรอมกัน คง
ผอนผันใหคนเดียวตามแตบิดาหรือมารดาจะเลือก ถาบิดาหรือมารดาไมสามารถจะเลือกไดก็ใหคณะกรรมการ
ตรวจเลือกพิจารณาผอนผันให หน่ึงคน 

(๒) บุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงบุตรซึง่มารดาตายหรือไรความสามารถ หรือพิการทุพพลภาพ 
และบุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงพี่หรือนองรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดาซึ่งบิดามารดาตาย ทั้งน้ี
เมื่อบุตรหรือพี่หรือนองน้ันหาเลี้ยงชีพไมได และไมมีผูอื่นเลี้ยงดู 

(๓) บุคคลที่อยูในระหวางการศึกษาตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
ผูอางสิทธิตาม (๑) หรือ (๒) แหงมาตราน้ี ตองรองขอผอนผันตอนายอําเภอทองที่กอนวัน

ตรวจเลือกเขากองประจําการไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแตในกรณีพิเศษซึ่งไมใชความผิดของผูรอง และผูรอง
ตองรองตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกตามมาตรา ๓๐ อีกครั้งหน่ึง นายอําเภอตองสอบสวน
หลักฐานไวเสียกอนวันตรวจเลือก เพื่อคณะกรรมการตรวจเลือกจะไดตัดสินไดทันที การขอผอนผันตาม (๓) 
ใหปฏิบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ถาไมสามารถจะผอนผันพรอมกันทั้งสามประเภทได เพราะจะทําใหคนไมพอจํานวนที่ฝาย
ทหารตองการ ใหผอนผันคนประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ รวมกันกอน ถาคนยังเหลือจึงผอนผันคนประเภท
ที่ ๓ ถาจํานวนคนในประเภทใดจะผอนผันไมไดทั้งหมดตองใหคนประเภทน้ันจับสลาก 

  
มาตรา ๓๐ ถาผูที่ถูกเรียกมาตรวจเลือกเห็นวา ตนควรจะไดรับการยกเวนหรือผอนผัน ตอง

นําหลักฐานมาแสดงตอคณะกรรมการตรวจเลือกกอนจับสลาก หรือกอนกําหนดใหเขากองประจําการ ในกรณี
ที่ไมมีการจับสลาก มิฉะน้ันใหถือวาหมดสิทธิที่จะไดรับการยกเวนหรือผอนผัน 

  
มาตรา ๓๑ ในการตรวจเลือกคนเขากองประจําการน้ัน ถาผูที่ตองเขากองประจําการเห็นวา 

คณะกรรมการตรวจเลือกตัดสินไมถูกหรือไมยุติธรรม ก็ใหย่ืนคํารองตอคณะกรรมการช้ันสูงได แตใหสงผูน้ัน
เขากองประจําการกอนจนกวาจะไดรับคําตัดสินของคณะกรรมการช้ันสูง 

  
มาตรา ๓๒ ถาปรากฏวาทหารกองเกินซึ่งมีอายุเกินย่ีสิบเอ็ดปบริบูรณ และยังไมถึงสามสิบป

บริบูรณในปที่จะเขารับราชการทหารกองประจําการ ไปทํามาหาเลี้ยงชีพในทองที่อําเภออื่น และนายอําเภอ
ทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารไดสงหมายเรียกไปยังนายอําเภอทองที่ที่ผูน้ันไปอยูมอบแทนให เมื่อไดรบั
หมายเรียกแลว แตไมสามารถจะไปตามหมายน้ันได เพราะไมมีคาพาหนะหรือจะไปไมทัน ผูน้ันตองรีบช้ีแจง
ตอนายอําเภอทองที่ที่ไปอยู เมื่อนายอําเภอทองที่น้ันสอบสวนไดความจริงก็ใหเขารับการตรวจเลือกพรอมกับ
คนในอําเภอทองที่ที่ไปอยู แตถาไมสามารถสงเขารับการตรวจเลือกในอําเภอทองที่น้ันได ก็ใหนายอําเภอรีบ
จัดสงผูน้ันไปรับการตรวจเลือกยังอําเภอทองที่ใกลเคียงตามที่เห็นสมควร 

ใหนายอําเภอทองที่ที่รับเขาตรวจเลือกแจงตอนายอําเภอทองที่ที่ออกหมายเรียก 
  



มาตรา ๓๓ ทหารกองเกินที่หลีกเลี่ยงขัดขืนตามมาตรา ๒๗ ถาไมขัดตอการเปนทหารกอง
ประจําการ ก็ใหสงผูน้ันเขารับราชการทหารกองประจําการในปน้ันหรือปถัดไปโดยไมใหจับสลาก 

  
มาตรา ๓๔ ทหารกองเกินที่ถูกเขากองประจําการผูใด จักตองเริ่มเขารับราชการทหารกอง

ประจําการเมื่อใด ใหนายอําเภอทองที่ที่รับเขาตรวจเลือกเปนผูกําหนด และใหนายอําเภอออกหมายนัดเพื่อให
ทหารกองเกินผูน้ันมา ณ ที่อําเภอทองที่ตามที่ไดกําหนดไวน้ัน เพื่อเขารับราชการทหารกองประจําการ ถา
ทหารกองเกินผูน้ันไมมาตามนัด ใหถือวาหลีกเลี่ยงขัดขืน 

  
มาตรา ๓๕ ทหารกองเกินที่ถูกเขากองประจําการ เมื่อเริ่มเขารับราชการทหารกอง

ประจําการเมื่อใด ใหรีบข้ึนทะเบียนกองประจําการโดยไมชักชา 
ทหารกองประจําการตองรับราชการประจําอยูในหนวยทหารตามที่เจาหนาที่ฝายทหารจะ

กําหนดให 
  
มาตรา ๓๖ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนมีหนาที่เขารับราชการทหารในการเรียกพล

เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม และในการระดมพล 
กระทรวงกลาโหมมีอํานาจกําหนดใหทําการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือ

เพื่อทดลองความพรั่งพรอมตามที่เห็นสมควร สวนการระดมพลใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 
การเรียกเขารับราชการทหารตามวรรคหน่ึง ใหกระทรวงกลาโหมเปนผูจัดเตรียมและ

อํานวยการ และใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูดําเนินการเรียกและสงทหารเขารับราชการตามความประสงค
ของกระทรวงกลาโหม 

การผอนผันไมตองเรียกหรือไมตองเขารับราชการทหารตามมาตราน้ี ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๓๗ ทหารกองเกินและทหารกองหนุนที่ถูกเรียกเขารับราชการตามมาตรา ๓๖ และ

ทหารประจําการ ตองอยูในวินัยทหารเหมือนทหารกองประจําการ 
  

หมวด ๖ 
การปลด 

                        
  

มาตรา ๓๘ การปลดทหารกองประจําการเปนทหารกองหนุนช้ันที่ ๑ น้ัน ถา
กระทรวงกลาโหมเห็นวามีเหตุจําเปนจะเลื่อนกําหนดเวลาปลดไป ก็ใหสั่งเลื่อนไปไดตามความจําเปน 

  
มาตรา ๓๙ ทหารกองเกินเมื่อมีอายุครบกําหนดปลดแลว ใหปลดเปนทหารกองหนุน

ประเภทที่ ๒ ตามลําดับ คือ 
อายุสามสิบปบริบูรณ      เปน     ทหารกองหนุนช้ันที่ ๒ 
อายุสี่สิบปบริบูรณ         เปน     ทหารกองหนุนช้ันที่ ๓ 
อายุสี่สิบหกปบริบูรณ     เปน     พนราชการทหารประเภทที่ ๒ 
  



มาตรา ๔๐ ทหารกองประจําการ ถาตองจําขังหรือจําคุกครั้งเดียว หรือหลายครั้ง เมื่อมี
กําหนดวันที่จะตองทัณฑหรือตองโทษรวมไดไมนอยกวาหน่ึงปก็ดี หรือทหารกองประจําการผูใดซึ่ง
กระทรวงกลาโหมเห็นวาจะกระทําใหเสื่อมเสียแกราชการทหารดวยประการใด ๆ ก็ดี จะปลดเปนทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๒ ก็ได 

ใหผูวาราชการจังหวัดพรอมดวยสัสดีจังหวัดออกใบสําคัญใหแกทหารที่ถูกปลดน้ีไวเปน
หลักฐาน 

ใบสําคัญน้ี หากชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือแจงตอนายอําเภอทองที่เพื่อรับใหมโดยเสีย
คาธรรมเนียมฉบับละหน่ึงบาท แตถาการชํารุดหรือสูญหายน้ันเปนเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ไมตองเสีย
คาธรรมเนียม 

  
มาตรา ๔๑ ทหารกองประจําการ ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุน ซึ่งยังไมครบกําหนด

ปลดพนราชการทหาร ถาพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารไดตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ก็ใหปลดพนราชการทหารประเภทที่ ๑ หรือที่ ๒ แลวแตกรณี 

ถาเปนนายทหารสัญญาบัตรถูกถอดหรือออกจากยศ ก็ใหปลดเปนพนราชการทหารประเภท
ที่ ๒ 

ทั้งน้ี ใหผูวาราชการจังหวัดพรอมดวยสัสดีจังหวัดออกหนังสือสําคัญหรือใบสําคัญใหแก
ทหารตามประเภทที่ถูกปลดไวเปนหลักฐาน 

  
หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 
                        

  
มาตรา ๔๒ หนังสือซึ่งเจาหนาที่ไดใหไวแกบุคคลใดถาชํารดุหรือสูญหายแลว บุคคลน้ันไม

แจงดวยตนเองตอนายอําเภอทองที่ เพื่อรับใหมตามความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ 
หรือมาตรา ๔๐ ภายในกําหนดสามสิบวันนับต้ังแตวันที่สามารถแจงได มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
สิบสองบาท 

  
มาตรา ๔๓ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒ ทวิ 

หรือมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินสองรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
บุคคลใดไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ แลว แตยังไมเปนทหารกองเกิน ไมปฏิบัติ

ตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๒ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงรอยบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

  
มาตรา ๔๔ บุคคลใดไมมาลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๘ หรือไมมา

ลงบัญชีทหารกองเกินใหมตามมาตรา ๑๙ หรือไมยอมลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๒๑ หรือไมมารับ
หมายเรียกที่อําเภอตามมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามรอยบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

ถากอนที่เจาหนาที่ยกเรื่องข้ึนพิจารณาความผิด บุคคลน้ันไดมาขอลงบัญชีทหารกองเกิน
หรือขอลงบัญชีทหารกองเกินใหม หรือมาขอรับหมายเรียกที่อําเภอดวยตนเอง หรือใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ



และเช่ือถือไดมาแทนตน แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงรอยบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  
มาตรา ๔๕ บุคคลใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมมาใหคณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือก

เขารับราชการทหารกองประจําการตามหมายเรียกของนายอําเภอ หรือมาแตไมเขารับการตรวจเลือก หรือไม
อยูจนกวาการตรวจเลือกแลวเสร็จ หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนดวยประการใด ๆ เพื่อจะไมใหเขารับราชการ
ทหารกองประจําการตามพระราชบัญญัติน้ี หรือบุคคลใดเขารับราชการทหารกองประจําการแทนผูอื่น หรือ
เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น โดยสัญญาวาจะชวยเหลือผูหน่ึง
ผูใดมิใหตองเขารับราชการทหารกองประจําการ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 

  
มาตรา ๔๖ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมเขารับราชการ

ทหารในการเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม หรือในการระดมพลตามมาตรา ๓๖ 
ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสามเดือนถึงสี่ป 

  
มาตรา ๔๗ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมเขารับราชการ

ทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบตามมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกนิสาม
รอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  
มาตรา ๔๘ บุคคลใดทํารายรางกายตนเอง หรือใหผูอื่นทําเพื่อจะใหพนจากการรับราชการ

ทหารตามพระราชบัญญัติน้ี มีความผิดตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปข้ึนไปจนถึงแปดป 
ผูสมรูเปนใจในการทํารายรางกายเพื่อความมุงหมายดังกลาวน้ี มคีวามผิดตองระวางโทษ

จําคุกต้ังแตหกเดือนข้ึนไปจนถึงสี่ป 
  
มาตรา ๔๙ บุคคลใดใชอุบายหลอกลวงใหเจาหนาที่หลงเช่ือโดยเจตนาหลีกเลี่ยงใหพนจาก

การเขารับราชการทหารตามพระราชบัญญัติน้ีจนเปนผลสําเร็จ หรือยุยงเสี้ยมสอนจนเกิดความผิดตามมาตรา
น้ี มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 

  
หมวด ๘ 

บทเฉพาะกาล 
                        

  
มาตรา ๕๐ ต้ังแตวันใชพระราชบัญญัติน้ี 
ก. การลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอกอนวันใชพระราชบัญญัติน้ีเปนอันใชได 
ข. หมายเรียกคนเขารับราชการในกองประจําการ ซึ่งไดออกไวกอนวันใชพระราชบัญญัติน้ี 

เปนอันใชได เวนแตบุคคลซึ่งไดรับการยกเวนตามพระราชบัญญัติน้ีไมตองปฏิบัติตามหมายเรียกน้ัน 
ค. ผูที่ยังอยูในกองประจําการตามพระราชบัญญัติเดิมตองรับราชการทหารตอไปจนกวาจะ

ครบกําหนดปลด 
ง. ผูที่อยูในกองหนุนช้ันที่ ๑ ช้ันที่ ๒ หรือช้ันที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติเดิมตองอยูใน

กองหนุนช้ันน้ัน ๆ ตอไปจนกวาจะครบกําหนดตามพระราชบัญญัติน้ี 



จ. ผูที่ถูกปลดพนราชการทหารตามพระราชบัญญัติเดิม ใหเปนอันพนตลอดไป 
ฉ. ผูที่เปนทหารกองเกินอยูตามพระราชบัญญัติเดิมใหเปนทหารกองเกินตามพระราชบัญญัติ

น้ี 
  

หมวด ๙ 
การรักษาพระราชบัญญติั 

                        
  

มาตรา ๕๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงรวมกันเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
  
  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ การจัดกองทัพประจําการตามแผนการทหาร
ปจจุบัน ทําใหวิธีการเรียกบุคคลเขารับราชการทหารในกองประจําการตองเปลี่ยนแปลงตามไปเปนอนัมาก จึง
จําตองปรับปรุงกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารเสียใหม เพื่อใหเปนการเหมาะสม 
  
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากสถานการณในขณะน้ีมีความจําเปน
ที่จะตองใหชายที่มีสัญชาติไทยไดเขารับราชการทหารเพื่อปองกันประเทศชาติ โดยเปลี่ยนแปลงประเภท
บุคคลที่ควรยกเวนใหนอยลง จึงจําเปนตองแกไขพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อให
สอดคลองกับความจําเปนดังกลาวแลว 
  
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากกระทรวงกลาโหมไดรวมโรงเรียน
เตรียมทหารทั้ง ๓ กองทัพเขาเปนโรงเรียนเดียวกัน เรียกวาโรงเรียนเตรียมทหาร และไดมีกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดินใหยุบเลิกภาค เปนเหตุใหผูมีอํานาจต้ังคณะกรรมการตรวจเลือกเปลี่ยนแปลง
ไป กับเห็นควรยกเวนการเรียกเขากองประจําการในยามปกติแกนักศึกษาของศูนยกลางอบรมการศึกษาผูใหญ



ของกระทรวงศึกษาธิการ และนักศึกษาของศูนยฝกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคมดวย จึงสมควร
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารใหสอดคลองและเหมาะสมย่ิงข้ึน 
  
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
  
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
  
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองดวยบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหารบางมาตรายังไมเหมาะสม สมควรแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสม จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัติน้ีข้ึน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบ บก.สส.ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร 
พ.ศ.๒๕๔๗ 

 











































 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าใช้จ่ายสถานท่ีสอบภาควิชาการที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ปี 2553-2556 

 



จํานวน(คน) คนละ เป็นเงิน จํานวน(คน) คนละ เป็นเงิน จํานวน(คน) คนละ เป็นเงิน จํานวน(คน) คนละ เป็นเงิน

รองประธานอํานวยการสอบ 1 900 900        1 900 900       1 900 900      1 900 900         

กรรมการ 6 800 4,800      5 800 4,000    7 800 5,600    8 800 6,400      

เจ้าหน้าที่ (เตรียมการ) 160 200 32,000    148 200 29,600   151 200 30,200  126 200 25,200     

เจ้าหน้าที่ (วันสอบ) 159 420 66,780    149 420 62,580   151 200 30,200  126 420 52,920     

ตํารวจ 15 500 7,500      15 500 7,500    15 500 7,500    15 500 7,500      

สถานที่ 81,280    81,280   81,280  81,280     

ค่าโสตทัศนูปกรณ์ -         -        -       59,000     

รวม 193,260  185,860 155,680 233,200   

ปี2556

ค่าใช้จ่ายสถานที่สอบภาควิชาการที่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

รายการ
ปี2553 ปี2554 ปี2555



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จํานวนผู้สมัครสอบ/จํานวนท่ีรับ ประจําปี 2534-2556 
 



ผู้สมัครแต่ละประเภท ทร. ตรน. ทร.+ตรน. รวม ทร. ตรน. รวม

2534 3,570 208

2535 3,771 208

2536 3,391 190

2537  3,367 177

2538 6,379 150 วันสอบภาควิชาการไม่พร้อมกัน

2539 5,519 140

2540 6,199 145

2541 รร.นร.7,976  นอกสถานที่ 111  ปณ.984 9,071 149 เริ่มรับสมัครทางไปรษณีย์และนอกสถานที่ รร.บุญวัฒนา จ.นครราชสีมา

2542 รร นร 11 228  ปณ  2 814 14 042 117 ยกเลิกรับสมัครนอกสถานที่

 หมายเหตุ

วันสอบภาควิชาการพร้อมกันทุกเหล่า

จํานวนผู้สมัครสอบ/จํานวนที่รับ ประจําปีการศึกษา 2534-2556

จํานวนผู้สมัครสอบ จํานวนรับจริง ปีการ  

ศึกษา

รับ

คุณวุฒิ

2542 รร.นร.11,228 , ปณ. 2,814 14,042 117 ยกเลกรบสมครนอกสถานท

2543 รร.นร.12,622 , ปณ. 3,952 16,574 112

2544 รร.นร.10,620 , ปณ. 5,220 15,840 107

2545 รร.นร.9,978 , ปณ. 7,485 17,463 109

2546 รร.นร.9,900 , ปณ. 8,122 18,022 76 10 86

ม.4 รร.นร.6,896 , ปณ. 7,359 14,255 55 10 65

ม.3 รร.นร.10,157 , ปณ. 8,124 18,321 55 10 65

2548 ม.3 รร.นร.758 , รร.นอ.8,635 , ปณ. 9,389 18,782 45 10 55 เพิ่มรับสมัครที่ รร.นอ.

2549 ม.3 รร.นอ.8,227 , ปณ. 9,119 17,346 48 10 58 ยกเลิกรับสมัคร รร.นร.

2550 ม.3 รร.นอ.8,366 , ปณ. 9,708 16,479 1,595 18,074 48 10 58

2551 ม.3 รร.นอ.7,653 , ปณ. 9,794 15,606 1,841 17,447 70 10 80

2552 ม.3 รร.นอ.7,927 , ปณ. 9,973 15,890 2,010 17,900 70 10 80

2553 ม.3 รร.นอ.6,731 , ปณ. 11,305 16,249 1,787 18,036 70 10 80

2554 ม.3 รร.นอ.6,319 , ปณ. 11,071 15,540 1,850 17,390 70 10 80

2555 ม 3 รร นร 4 217  Internet 12 116 9 998 451 5 884 16 333 70 10 80 สมัครได้ทั้งสองเหล่า (ทร และตรน )

2547  รับ ม.4 ปีสุดท้าย     และเริ่มรับ ม.3

2555 ม.3 รร.นร.4,217 , Internet 12,116 9,998 451 5,884 16,333 70 10 80 สมครไดทงสองเหลา (ทร.และตรน.)

2556 ม.3 รร.นร.3,636 , Internet 12,807 8530 191 7,722 16,443 70 10 80 สอบรอบสอง ทุกเหล่า ไม่พร้อมกัน (ให้โอกาสสอบได้ทุกเหล่า)



ปี 2556 หมายเหตุ
1 จํานวนผู้สมัครสอบ 16,443
2 ผ่านรอบแรก 772
3 มารายงานตัว 567 ไม่มา 205 คน(26.55 %)
4 ไม่ผ่านรอบสอง 65 11.46%

   -  ไม่ผ่านตรวจร่างกาย 40 7.05%
   -  ไม่ผ่านตรวจสุขภาพจิต 2 0.35%
   -  ไม่ผ่านความเหมาะสม 28 4.94%

5 ผู้ที่ผ่านรอบสอง 502

รายการ

จํานวนผู้สมัครสอบประจําปี 2556



รายการ ทหารเรือ ตํารวจนํ้า หมายเหตุ
1. จํานวนที่รับ 70 10
2. คะแนนรวม (เต็ม 800)
       คะแนนสูงสุด 633.73 (79 %) 573.33 (72 %)
       คะแนนตํ่าสุด 539.5 (67 %) 531.27 (66 %)
       คะแนนเฉล่ีย 562.93 (70 %) 538.99 (67 %)
3. คะแนนภาควิชาการ (เต็ม 700)
       คะแนนสูงสุด 522.33 (70.32 %) 452.17 (65 %)
       คะแนนตํ่าสุด 410.17 (59 %) 413 (59 %)
       คะแนนเฉล่ีย 452.92 (65 %) 437.65 (63 %)
4. คะแนนเฉล่ียรายวิชา
       คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ 70.32% 64.00%
       คะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์ 61.57% 60.75%
       คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยและสังคม 57.57% 58.67%
       คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาอังกฤษ 65.74% 65.33%
       คะแนนเฉล่ียพละศึกษา 87.27% 87.74%

สรุปคะแนนสอบผู้ได้รับการคัดเลือกประจําปี 2556



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีการเลือกเหล่าของผู้ท่ีสอบผ่านรอบสอง 
 



ตัวอยาง  

การปฏิบัติในการเลือกเหลาของผูสมัครสอบท่ีผานรอบ ๒ ใน ๑๕ พ.ค.๕๖ (ตัวเลขสมมติ) 

รอบท่ี ๑ การรับรายงานตัว บุคคลตัวจริง ระหวางเวลา ๐๙๐๐ – ๑๑๐๐  

 คณะกรรมการกลาง ช้ีแจงการปฏิบัติและซักซอมความเขาใจ เสร็จแลวประกาศใหผูที่สอบผานเปน 

บุคคลตัวจริง ของทุกเหลาทัพ  เขารายงานตัวตอ คณะกรรมการรับรายงานตัว เหลาทัพที่ตนเลือก 

 บุคคลตัวจริงเขารายงานตัว โดยผูทีส่อบผานเปนบุคคลตัวจริงมากกวา ๑ เหลา มีสิทธ์ิเลือกรายงานตัว

ไดเพียงเหลาเดียว  บุคคลตัวจริงที่ไมมารายงานตัวในรอบน้ีถือวาสละสิทธ์ิ  

 รายงานตัวแลวเก็บตัวในหองพักรอไมอนุญาตใหออกมาจนกวาจะเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด 

 สรปุยอดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายงานตัวรอบที่ ๑ เวลา ๑๑๐๐  

 คณะกรรมการแตละเหลาทัพ สงบัญชีรายช่ือบุคคลสํารองที่ตองการเรียกทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสทิธ์ิ 
ครั้งที่ ๑ ให คณะกรรมการกลาง เพื่อประกาศเรียกในรอบตอไป สําหรับสถานการณสมมติดานลาง: 
 ทบ. ตองเรียก บุคคลสํารอง ลําดับที่ ๑ – ๒๕ 
 ทร. ตองเรียก บุคคลสํารอง ลําดับที่ ๑ – ๕ 
 ทอ. ตองเรียก บุคคลสํารอง ลําดับที่ ๑ – ๑๐ 
 ตร. ตองเรียก บุคคลสํารอง ลําดับที่ ๑ – ๓๐ 

 

ทบ. 
รับ ๒๒๕ คน 

ตัวจริง 
มารายงานตัว  

๒๐๐ คน 
 

สละสิทธ์ิ ๒๕ คน 

ทร. 
รับ ๘๐ คน 

ตัวจริง 
มารายงานตัว  

๗๕ คน 
 

สละสิทธ์ิ ๕ คน 

ทอ. 
รับ ๘๐ คน 

ตัวจริง 
มารายงานตัว  

๗๐ คน 
 

สละสิทธ์ิ ๑๐ คน 

ตร. 
รับ ๑๘๐ คน 

ตัวจริง 
มารายงานตัว  

๑๕๐ คน 
 

สละสิทธ์ิ ๓๐ คน 
คณะกรรมการ 

รับรายงานตัวของ ทบ. 
คณะกรรมการ 

รับรายงานตัวของ ทร. 
คณะกรรมการ 

รับรายงานตัวของ ทอ. 
คณะกรรมการ 

รับรายงานตัวของ ตร. 
       
 

คณะกรรมการกลาง  
 
 
 
 

ผูสมัครสอบท่ีผานรอบ ๒ บุคคลตัวจริง และ บุคคลสํารอง ทุกเหลาทัพ 
 
 



รอบท่ี ๒ การเรียก บุคคลสํารอง เขาทดแทน บุคคลตัวจริงท่ีสละสิทธิ ์ครั้งท่ี ๑ ระหวางเวลา ๑๑๐๐ – ๑๒๐๐  

 คณะกรรมการกลาง ประกาศรายช่ือบุคคลสํารองตามบัญชีรายช่ือที่คณะกรรมการเหลาทัพสงให  

โดยประกาศทุกเหลาในคราวเดียวกัน  

 บุคคลสํารองที่ถูกประกาศช่ือ เขารายงานตัวตอ คณะกรรมการรับรายงานตัวเหลาทัพที่ตนเลือก   

โดยผูที่ถูกเรียกมากกวา ๑ เหลา มีสิทธ์ิเลือกรายงานตัวไดเพียงเหลาเดียว รายงานตัวแลวเก็บตัวใน

หองพักรอ ไมอนุญาตใหออกมาจนกวาจะเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด 

 คณะกรรมการเหลาทัพ ที่ยังไดบุคคลตัวจริงไมครบตามจํานวน สงบัญชีรายช่ือบุคคลสํารองที่ตองการ

เรียกเพิ่มเติมเรียงตามลําดับที่สอบได ให คณะกรรมการกลาง ประกาศเรียกในรอบตอไป 

ทบ. 
รับ ๒๒๕ คน 

ตัวจริง 
รายงานตัวแลว  

๒๐๐ คน 
 

ตัวสํารอง 
รายงานตัวเพิ่ม ๒๐ คน 

ขาด ๕ คน ! 

ทร. 
รับ ๘๐ คน 

ตัวจริง 
รายงานตัวแลว  

๗๕ คน 
 

ตัวสํารอง 
รายงานตัวเพิ่ม ๕ คน 

ครบ 

ทอ. 
รับ ๘๐ คน 

ตัวจริง 
รายงานตัวแลว  

๗๐ คน 
 

ตัวสํารอง 
รายงานตัวเพิ่ม ๑๐ คน 

ครบ 

ตร. 
รับ ๑๘๐ คน 

ตัวจริง 
รายงานตัวแลว  

๑๕๐ คน 
 

ตัวสํารอง 
รายงานตัวเพิ่ม ๒๐ คน 

ขาด ๑๐ คน ! 
คณะกรรมการ 

รับรายงานตัวของ ทบ. 
คณะกรรมการ 

รับรายงานตัวของ ทร. 
คณะกรรมการ 

รับรายงานตัวของ ทอ. 
คณะกรรมการ 

รับรายงานตัวของ ตร. 
 
 

คณะกรรมการกลาง  
 
 
 
 

ผูสมัครสอบท่ีผานรอบ ๒ บุคคลสํารอง ทุกเหลาทัพ  
 
 
 

  



รอบท่ี ๓ การเรียก บุคคลสํารอง เขาทดแทน บุคคลตัวจริงท่ีสละสิทธิ์ ครั้งท่ี ๒ และการเรียกบุคคลสํารอง

สําหรับเก็บไวเรียกตัวในชวงการฝก นตท.ชั้นใหม ระหวางเวลา ๑๒๐๐ – ๑๓๐๐ 

 คณะกรรมการกลาง ประกาศเรียกบุคคลสํารองสําหรับเหลาทัพที่ยังไดบุคคลตัวจริงไมครบตามจํานวน  

 ดําเนินการซ้ําจนกวาทุกเหลาทัพไดบุคคลตัวจริงครบตามจํานวน 

 คณะกรรมการแตละเหลาทัพสงบัญชีรายช่ือบุคคลสํารองตามจํานวนที่ตองการเก็บไวสําหรับเรียกตัว

ในชวงการฝก นตท.ช้ันใหม โดยใชข้ันตอนเชนเดียวกับการเรียกบุคคลสํารองเขาทดแทนบุคคลตัวจริง

ที่สละสิทธ์ิ 

 ผูที่มีถูกเรียกมากกวา ๑ เหลา มีสิทธ์ิเลือกไดเหลาเดียวเทาน้ัน รายงานตัวแลวหามถอนตัว

ออกมารายงานตัวเหลาอื่นอกี 

 คณะกรรมการกลาง สรุปบัญชีรายช่ือบุคคลตัวจริงและบุคคลสํารองของทุกเหลาทัพ  สําหรับใชใน

การรับรายงานตัววันทําสัญญาเขาเปน นตท. ใน ๑๘ พ.ค.๕๖ 

ทบ. 
รับ ๒๒๕ คน 

ตัวจริง 
รายงานตัวแลว  

๒๐๐ คน 
 

ตัวสํารอง 
รายงานตัวเพิ่ม ๒๐ คน 

ตัวสํารอง 
รายงานตัวเพิ่ม ๕ คน  

ครบ 

ทร. 
รับ ๘๐ คน 

ตัวจริง 
รายงานตัวแลว  

๗๕ คน 
 

ตัวสํารอง 
รายงานตัวเพิ่ม ๕ คน 

 
 

ครบ 

ทอ. 
รับ ๘๐ คน 

ตัวจริง 
รายงานตัวแลว  

๗๐ คน 
 

ตัวสํารอง 
รายงานตัวเพิ่ม ๑๐ คน 

 
 

ครบ 

ตร. 
รับ ๑๘๐ คน 

ตัวจริง 
รายงานตัวแลว  

๑๕๐ คน 
 

ตัวสํารอง 
รายงานตัวเพิ่ม ๒๐ คน 

ตัวสํารอง 
รายงานตัวเพิ่ม ๑๐ คน 

ครบ 
คณะกรรมการ 

รับรายงานตัวของ ทบ. 
เก็บตัวสํารอง ๓๐ คน 

คณะกรรมการ 
รับรายงานตัวของ ทร. 
เก็บตัวสํารอง ๑๕ คน 

คณะกรรมการ 
รับรายงานตัวของ ทอ. 
เก็บตัวสํารอง ๑๐ คน 

คณะกรรมการ 
รับรายงานตัวของ ตร. 
เก็บตัวสํารอง ๒๕ คน 

 
 

คณะกรรมการกลาง  
 
 
 
 

ผูสมัครสอบท่ีผานรอบ ๒ บุคคลสํารอง ทุกเหลาทัพ  
 
 


