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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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สนงสนง..เลขานุการคณะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกฯสอบคัดเลือกฯ
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ที่ วัน เดือน ปี รายการ สถานที่ กําลงัพล รปภ. หมายเหตุ

๑ พ.ย.-ม.ีค. ขั้นการเตรียมการ รร.นร. บก.รปภ.ฯค กา ต กา ก ภ ฯ

๒ ๙-๑๔ ม.ีค.๕๖ วันรับสมัคร รร.นร. น.๑/ป.๒/พลฯ๕

๓ ๑๒-๑๔ ม.ีค. ออกข้อสอบ อาคาร ๑๐ รร.นร. น.๒/ป.๔/พลฯ ๘

๔ ๑๕ม.ีค.-๘ เม.ย.๕๖ ผลิตข้อสอบ บก.รร.นร.ชั้น ๓ น.๒/ป.๔/พลฯ ๘

๕ ๕ เม.ย.๕๖ ส่วนล่วงหน้าสอบภาควิชาการ ม.รามฯ ๒ น.๑/ป.๒/พลฯ ๗

๖ ๖ เม.ย.๕๖ สอบภาควิชาการ ม.รามฯ ๒ น.๗/ป.๑๒/พลฯ ๒๐ สห.๑๓/สพ.๖/สสท.๖

๗ ๖-๑๒ เม.ย.๕๖ ตรวจข้อสอบ/รวมคะแนน ๑ บก.รร.นร.ชั้น ๒ น.๒/ป.๔/พลฯ ๔

๘ ๑๒ เม.ย.๕๖ ประกาศผลสอบภาควิชาการ รร.นนอ.

๙ ๒๙เม.ย.-๓ พ.ค.๕๖ ทดสอบสุขภาพจิต รร.นร. น.๑/ป.๓/พลฯ ๖

่ ็ ปิ่ ้ ป๑๐ ๒๙เม.ย.-๓ พ.ค.๕๖ ตรวจร่างกาย รพ.สมเด็จพระปินเกล้าฯ น.๑/ป.๒/พลฯ ๕

๑๑ ๑-๔ พ.ค.๕๖ สอบพลศึกษา/สัมภาษณ์ รร.นร. น.๑/ป.๗/พลฯ ๗

๑๒ ๗-๑๕ พ.ค.๕๖ ตรวจข้อสอบ/รวมคะแนน ๒ บก.รร.นร.ชั้น ๒ น.๒/ป.๔/พลฯ ๔

๑๓ ๑๕-๓๐ พ.ค.๕๖ ประกาศผลสอบ/การสรุปและรายงาน บก.รปภ.ฯ
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    ขั้นตอนการดําเนินงาน (รายละเอียด)55
๑. การ รปภ./จราจร  การรับสมัคร

๑. ขออนุมัติลงนามคําสั่งการรักษาความปลอดภัย

    ในการสอบคัดบคคลพลเรือนเข้าเปน็นักเรียน ุ

     เตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ
 ๒. จัดทาํแผนการ รปภ. และแผนการตดิต่อสื่อสาร

     ร่วมกับอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

๓. กํากับดูแลการปฏิบัติของ จนท.รปภ./จราจร ใหู้ ฏ

     เป็นไปตามแผนทีก่ําหนดไว้

๔. รายงานให้ประธานกรรมสมัครฯ ให้ทราบถึงผลของ

     การปฏิบัติและข้อขดัข้องในการปฏิบัติการ รปภ./

จราจรที่ปฏิบัติแล้ว (AAR)ฏ



๒. การ รปภ. การออก การคัดเลือก การผลิตและการจัดชุดข้อสอบ

              ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภยั๑. จัดทําแผนการ รปภ. และแผนการตดิต่อสื่อสาร
        ในการสอบคดัเลอืกบคุคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.

                 ในสว่นของ  ทร. ประจําปี ๒๕๕๖

น.อ.

๑. จดทาแผนการ รปภ. และแผนการตดตอสอสาร

     ร่วมกับอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

๒. กํากับดแลการปฏิบัติของ จนท.รปภ./จราจร ให้
        ประธานอนกุรรมการรักษาความปลอดภยัฯ

๒. กากบดูแลการปฏบตของ จนท.รปภ./จราจร ให

     เป็นไปตามแผนทีก่ําหนดไว้

๓. รายงานให้ประธานกรรมสมัครฯ ให้ทราบถึงผลของ๓. รายงานใหประธานกรรมสมครฯ ใหทราบถงผลของ

     การปฏิบัติและข้อขดัข้องในการปฏิบัติการ รปภ./

จราจรที่ปฏิบัติแล้ว (AAR)จราจรทปฏบตแลว (AAR)



๓. การสํารวจสถานทีส่อบภาควิชาการ เพื่อการวางแผนการ รปภ./จราจร

๑. จัดทาํแผนการ รปภ. และแผนการติดต่อสื่อสาร

่ ั ่ ่ ี่ ี่ ้     ร่วมกับอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ทีเกียวข้อง

๒. กํากับดูแลการปฏิบัติของ จนท.รปภ./จราจร ให้

็ ไ ี่ ํ ไ ้     เป็นไปตามแผนทกีําหนดไว้

๓. รายงานใหป้ระธานกรรมสมัครฯ ใหท้ราบถึงผลของ

ป ิ ั ิ ้ ั ้ ใ ป ิ ั ิ ป     การปฏิบัติและข้อขัดข้องในการปฏิบัติการ รปภ./

จราจรที่ปฏิบัติแล้ว (AAR)



ป ี่ ิ ่ ั ํ๔. การ รปภ. สถานทีสอบภาควิชาการก่อนวันทําการสอบ

๑. จัดทําแผนการ รปภ. และแผนการตดิต่อสื่อสาร

่ ั ่ ่ ี่ ี่ ้     ร่วมกับอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ทเีกียวข้อง

๒. กํากับดูแลการปฏิบัติของ จนท.รปภ./จราจร ให้

็ ไ ี่ ํ ไ ้     เป็นไปตามแผนทกีําหนดไว้

๓. รายงานให้ประธานกรรมสมัครฯ ให้ทราบถึงผลของ

ป ิ ั ิ ้ ั ้ ใ ป ิ ั ิ ป     การปฏิบัติและข้อขดัข้องในการปฏิบัติการ รปภ./

จราจรที่ปฏิบัติแล้ว (AAR)



คณะอนกรรมการรักษาความปลอดภัยคณะอนุกรรมการรกษาความปลอดภย

   ๑  จัดกําลังพลจาก กวอย ฝศษ รร นร  และ ร้อย รปภ ที่ ๖ ฯ   ๑. จดกาลงพลจาก กวอย.ฝศษ.รร.นร. และ รอย รปภ.ท ๖ ฯ

         - น. ๗ , ป. ๘ , พลฯ ๒๕  รวม ๔๐  นาย

ํ ั ้ ป ิ ั ิ         - กําลังพลพร้อมปฏิบัติงานเวลา ๐๓๔๕

   ๒. ส่งส่วนล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที ่๓ เม.ย.๕๔ เข้ารักษาความปลอดภัย พื้นที่สอบ

้       ภาควิชาการตั้งแต่เวลา ๐๗๐๐

         - น. ๑ , ป. ๒ , พลฯ ๗

   ๓. เส้นทางลําเลียงข้อสอบจาก รร.นร. - ม.ราม 2 ใช้เส้นทาง รร.นร. -  สําโรง - บางนา 

       - เข้าสายบางนา - ตราด - เข้าทางคู่ขนานทางด่วน - เข้าหลัง ม.ราม 2ู



คณะอนกรรมการรักษาความปลอดภัยคณะอนุกรรมการรกษาความปลอดภย

   ้ ํ ี ้   2   ใ ้ ้ ้   2  ๔. เส้นทางลําเลียงข้อสอบจาก ม.ราม 2 - รร.นร. ใช้เส้นทางหน้า ม.ราม 2

      - เข้าสายบางนา – ตราด – ขึ้นทางด่วนอุตสาหกรรม – ลงช้างสามเศียร –ุ

        รร.นร.

้ ้ ี้ ่ ่ ่ ้ ิ ไ ่ ่  ๕. เส้นทางหน้า ม.ราม 2 ขณะนีอยู่ระหว่างการก่อสร้างการเดินทางไม่ค่อย    

   สะดวก ใช้รถยนต์ส่วนตัวควรใช้เส้นทางคู่ขนานทางด่วนและเข้า ม.ราม 2 ู

   ใช้เส้นทางติดกับหมู่บ้านบลูลากูลเข้าหลัง ม.ราม 2  



ผังสถานทีส่อบ มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา

(ราม 2)



แผนผังการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุมือถือมหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒

นสส.

โ

ชุด รปภ.๑

ุ

รถโมบาย

รถนาํขบวน

สห.ทร.
ชุด รปภ.๒

ประธานอนกรรมการ รปภ
รปภ.สห.ทร. รปภ.๓ประธานอนุกรรมการ รปภ.

รปภ.๑๐ รปภ.๔

ปรปภ.๙ รปภ.๕

รปภ.๖

รปภ.๗
รปภ.๘





ป ํ ี ้๕. การ รปภ./จราจร  การลําเลียงข้อสอบ

๑. จัดทาํแผนการ รปภ. และแผนการติดต่อสื่อสาร

     ร่วมกับอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องุ ๆ

๒. กํากับดูแลการปฏิบัติของ จนท.รปภ./จราจร ให้

     เป็นไปตามแผนทีก่ําหนดไว้

๓. รายงานใหป้ระธานกรรมสมัครฯ ใหท้ราบถึงผลของ

     การปฏิบัติและข้อขัดข้องในการปฏิบัติการ รปภ./ฏ ฏ

จราจรที่ปฏิบัติแล้ว (AAR)



ป ้๖. การ รปภ.การตรวจข้อสอบ

๑. จัดทาํแผนการ รปภ. และแผนการติดต่อสื่อสาร

่ ั ่ ่ ี่ ี่ ้     ร่วมกับอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ทีเกียวข้อง

๒. กํากับดูแลการปฏิบัติของ จนท.รปภ./จราจร ให้

็ ไ ี่ ํ ไ ้     เป็นไปตามแผนทกีําหนดไว้

๓. รายงานใหป้ระธานกรรมสมัครฯ ใหท้ราบถึงผลของ

ป ิ ั ิ ้ ั ้ ใ ป ิ ั ิ ป     การปฏิบัติและข้อขัดข้องในการปฏิบัติการ รปภ./

จราจรที่ปฏิบัติแล้ว (AAR)



๗. การ รปภ./จราจร  การตรวจสขุภาพจิตุ

๑. จัดทาํแผนการ รปภ. และแผนการติดต่อสื่อสาร

     ร่วมกับอนกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง     รวมกบอนุกรรมการฝายตางๆ ทเกยวของ

๒. กํากับดูแลการปฏิบัติของ จนท.รปภ./จราจร ให้

     เป็นไปตามแผนทีก่ําหนดไว้     เปนไปตามแผนทกาหนดไว

๓. รายงานใหป้ระธานกรรมสมัครฯ ใหท้ราบถึงผลของ

     การปฏิบัติและข้อขัดข้องในการปฏิบัติการ รปภ /     การปฏบตและขอขดของในการปฏบตการ รปภ./

จราจรที่ปฏิบัติแล้ว (AAR)



๘. การ รปภ./จราจร  การตรวจสขุภาพุ

๑. จัดทาํแผนการ รปภ. และแผนการติดต่อสื่อสาร

่ ั ่ ่ ี่ ี่ ้     ร่วมกับอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ทีเกียวข้อง

๒. กํากับดูแลการปฏิบัติของ จนท.รปภ./จราจร ให้

็ ไ ี่ ํ ไ ้     เป็นไปตามแผนทกีําหนดไว้

๓. รายงานใหป้ระธานกรรมสมัครฯ ใหท้ราบถึงผลของ

ป ิ ั ิ ้ ั ้ ใ ป ิ ั ิ ป     การปฏิบัติและข้อขัดข้องในการปฏิบัติการ รปภ./

จราจรที่ปฏิบัติแล้ว (AAR)



๙. การ รปภ./จราจร  การสอบพลศึกษาและสัมภาษณ์

๑. จัดทาํแผนการ รปภ. และแผนการติดต่อสื่อสาร

่ ั ่ ่ ี่ ี่ ้     ร่วมกับอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ทีเกียวข้อง

๒. กํากับดูแลการปฏิบัติของ จนท.รปภ./จราจร ให้

็ ไ ี่ ํ ไ ้     เป็นไปตามแผนทกีําหนดไว้

๓. รายงานใหป้ระธานกรรมสมัครฯ ใหท้ราบถึงผลของ

ป ิ ั ิ ้ ั ้ ใ ป ิ ั ิ ป     การปฏิบัติและข้อขัดข้องในการปฏิบัติการ รปภ./

จราจรที่ปฏิบัติแล้ว (AAR)



๑๐.การ รปภ. ช่วงระยะเวลารอการประกาศผลสอบถึงวันประกอบผลสอบ

๑. จัดทาํแผนการ รปภ. และแผนการติดต่อสื่อสาร

่ ั ่ ่ ี่ ี่ ้     ร่วมกับอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ทีเกียวข้อง

๒. กํากับดูแลการปฏิบัติของ จนท.รปภ./จราจร ให้

็ ไ ี่ ํ ไ ้     เป็นไปตามแผนทกีําหนดไว้

๓. รายงานใหป้ระธานกรรมสมัครฯ ใหท้ราบถึงผลของ

ป ิ ั ิ ้ ั ้ ใ ป ิ ั ิ ป     การปฏิบัติและข้อขัดข้องในการปฏิบัติการ รปภ./

จราจรที่ปฏิบัติแล้ว (AAR)



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



แนวทางการปฏบิัตขิองคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย 

๑. ความเป็นมา 
คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยหรือคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้นจากเมื่อ รร.นร.

มีคําสั่งให้แต่งต้ังคณะกรรมการการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ ทร. โดยได้
แต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆข้ึนให้รับผิดชอบขั้นตอนต่างๆจนสามารถคัดบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของ ทร. จนเสร็จสิ้น ในการน้ี รร.นร.ได้แต่งต้ังคณะผู้รับผิดชอบคณะหน่ึงเรียกว่า คณะอนุกรรมการรักษา
ความปลอดภัย รับผิดชอบในการ รปภ.และการจราจร ตามท่ี รร.นร.สั่งการ 

 

๒. การประกอบกําลังของอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย 
รร.นร.มีหน่วยที่ให้การสนับสนุนการ รปภ. ในการรับสมัครพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทร.)ได้ ๒ หน่วย คือ 

๑. กวอย.ฝศษ.รร.นร. 
๒. ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ 
ทั้ง กวอย.ฯ และ ร้อย.รปภ.ที่ ๖ ฯที่ต้องทําการสนธิกําลังกันเพ่ือให้เกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงานและ

ได้แบ่งหน้าที่กันกระทําตามความสามารถและความเหมาะสม ทั้งน้ี กวอย.ฯ เป็นหน่วยที่มีผู้บังคับอาวุโสกว่า 
ร้อย.รปภ.ที่ ๖ ฯ จึงให้ กวอย.ฯ เป็นผู้นําในการจัดการ รปภ.ทั้งปวง ส่วน ร้อย.รปภ.ที่ ๖ ฯ ทําหน้าที่ให้การ
สนับสนุน กวอย.ฯ ตามท่ีได้รับการร้องขอ 

๓. คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย มีโครงสร้าง 
๑.  ผบ.กวอย.ฯ             เป็น ประธานอนุกรรมการ 
๒.  รอง ผบ.กวอย.ฯ       เป็น รองประธานอนุกรรมการ 
๓.  นายทหารสัญญาบัตร กวอย.ฯ  เป็นอนุกรรมการและเลขา 
๔.  ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ   เป็นอนุกรรมการ 

๔.  แนวทางการปฏิบัติการ รปภ./จราจร 
ประธานอนุกรรมการการ รปภ. ได้พิจารณาภารกิจการ รปภ. ที่จะต้องปฏิบัติให้การสนับสนุน รร.นร. ใน

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. ซึ่งมีภารกิจทีต้่องจัดการ รปภ. ดังน้ี 
๑. การ รปภ./จราจร  การรับสมัคร 
๒. การ รปภ. การออก การคัดเลือก การผลติและการจัดชุดข้อสอบ 
๓. การสํารวจสถานที่สอบภาควิชาการ เพ่ือการวางแผนการ รปภ./จราจร 
๔. การ รปภ. สถานที่สอบภาควิชาการก่อนวันทําการสอบ 
๕. การ รปภ./จราจร  การลาํเลียงข้อสอบ 
๖. การ รปภ.การตรวจข้อสอบ 
๗. การ รปภ./จราจร  การตรวจสุขภาพจิต 
๘. การ รปภ./จราจร  การตรวจสุขภาพ 
๙. การ รปภ./จราจร  การสอบพลศึกษาและสัมภาษณ ์
๑๐.การ รปภ. ช่วงระยะเวลารอการประกาศผลสอบถึงวันประกอบผลสอบ 



๕. หน้าที่ของอนุกรรมการ รปภ. 

๑. วางแผนและดําเนินงานด้านการ รปภ. ทั้งปวงในการสอบและตามที่ได้รับการประสานจาก
อนุกรรมการฝา่ยต่างๆ  

๒. จัดทําแผนการ รปภ. และแผนการติดต่อสื่อสารร่วมกับอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือใช้ปฏิบัติในการสอบ 

๓. จัดทําแผนการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยนอก รร.นร. ที่เก่ียวข้องกับการ รปภ./จราจร 
ในการสอบแต่ละประเภท 

๓.๑ การขอรับการสนับสนุนวิทยุสื่อสาร 
๓.๒ การขอรับการสนับสนุน จนท. และเคร่ืองมือพิเศษ 
๓.๒.๑ ระบบตัดสัญญาณวิทยุ 
๓.๒.๒ เครื่องมือตรวจวัตถุระเบิดและ จนท. 
๓.๒.๓ จนท.สารวัตรทหารเรือ 
๓.๒.๔ จนท.ตํารวจ 
๓.๒.๕ ระบบการ รปภ. ของสถานที่สอบ(ติดต่อ จนท.สถานที่สอบ) 

๔. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใชัในการปฏิบัติการ รปภ./จราจร 
๕. กํากับดูแลการปฏิบัติของ จนท.รปภ./จราจร ให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 
๖. รายงานให้ประธานกรรมการสอบคัดเลือกทราบถึงผลของการปฏิบัติและข้อขัดข้องในการ 

ปฏิบัติการ รปภ./จราจรที่ปฏิบัติแล้ว (AAR) 

๖. แนวทางการปฏิบัติของ จนท.รปภ./จราจร 
๑. ให ้จนท.รปภ./จราจร กํากับดูแลการ รปภ.ในพ้ืนที่รบัผิดชอบและเข้มงวดการปฏิบัติ 

ให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 
๒.ให้แน่ใจว่า จนท.รปภ./จราจร ที่ปฏิบัติหน้าที่ มีความเขา้ใจในหน้าทีแ่ละต่ืนตัวพร้อมอยู่เสมอ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
๓.  จนท. รปภ./จราจร  ต้องให้การพิทักษ์รกัษาความปลอดภัยในการ รปภ.  เอกสาร   สถานที ่

และบุคคล อย่างเคร่งครัด 
๔. เอกสาร   พัสดุ  อุปกรณ์และบุคคลที่จะผ่านเข้า-ออก พ้ืนที่ที่มีการ รปภ.อยู่ ต้องได้รับการตรวจ 

และให้ปฏิบัติตามมาตราการการ รปภ. 
๕. จนท. รปภ./จรจร ต้องติดบัตรแสดงตนที่ส่วน รปภ. กําหนดไว้ในมาตราการการ รปภ. ที่บริเวณ 

หน้าอกด้านซ้ายตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่ 
๖. การปฏิบัติเมื่อพบการละเมิดการ รปภ. ให้กําเนินการระงับเหตุที่เกิดขึ้นโดยทันทีและรายงานให้ 
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันทราบ 
๗. ขณะปฏิบัติหน้าที่มีเหตุใหไ้ม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
เพ่ือดําเนินการต่อไป 
๘. การปฏิบัตินอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาน้ี ให้ปฏิบัติตามแนวนโยบายที่ประธานอนุกรรมการ รปภ. กําหนด 



 

 

 

 

 

 

 

 

อนุผนวก 

เอกสารต่างๆ ที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 



 

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  .คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย (โทร.๕๓๘๔๑)  

ท่ี         /๕๖  วันท่ี            มี.ค.๕๖  

เรื่อง   ขออนุมัติลงนามคําสั่งการรักษาความปลอดภัย  

เสนอ   ประธานกรรมการสอบคัดเลือก ฯ  

 ตามคําส่ังประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ
กองทัพเรือ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เฉพาะ) ท่ี ๐๑ / ๒๕๕๖ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายต่าง ๆ ในการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๖ นั้น คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย ขออนุมัติลงนามคําสั่งการรักษาความปลอดภัย
ในการสอบคัดบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานด้านการ รักษาความปลอดภัย และงานจราจร รวมทั้งงานด้านธุรการอ่ืน ๆ โดยมีร่าง
คําสั่งการรักษาความปลอดภัย ในการสอบคัดเลือก นตท. ในส่วนของ ทร. ท่ี ๑/๒๕๕๖ ตามท่ีแนบ  

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรด พิจารณาและดําเนินการต่อไป 

  น.อ. 
        ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย และ 
                                                                                       ผอ.กวอย.ฝศษ.รร.นร. 
 
 
  

 

 

 

 

 
  



ชุดที่        ของ    ๒๒   ชุด 
หน้า   ๑   ของ   ๑๘   หน้า 
โรงเรียนนายเรือ 

        คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย  

        ...............................มีนาคม ๒๕๕๖ 

                                                            เลขที่เพ่ืออ้างถึง อร.๐๐๑ 

คําสั่งการรักษาความปลอดภัย ในการสอบคดัเลอืก นตท. ในส่วนของ ทร. ที่ ๑/๒๕๕๖ 

การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรอืนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

อ้างถึง  

         ๑. ประกาศโรงเรียนนายเรือ เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน 
เตรียมทหารในส่วนของ กองทัพเรือประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๒. คําสั่งประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เฉพาะ) ที่ ๐๑/๒๕๕๕ ลง ๒๒ พ.ย.๕๕ เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่
ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจําปี ๒๕๕๖ 

การจัดหน่วยเฉพาะกิจ  

         - ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ  พล.ร.ท.อนุทัย รัตตะรังสี 
         - คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์                                      พล.ร.ต.จุมพล  ลุมพิกานนท์ 
         - คณะอนุกรรมการรับสมัคร                                             พล.ร.ต.โชติวัฒน์  สาริกะวณิช 
         - คณะอนุกรรมการการเงิน                                 พล.ร.ต.จุมพล  ลุมพิกานนท ์
         - คณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิต และจัดชุดข้อสอบ           พล.ร.ต.ศ.วีนัส  แจ้งส ี
         - คณะอนุกรรมการสอบภาควิชาการ                                   น.อ.วศินสรรพ์จันทวรินทร ์
         - คณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบและรวมคะแนน                     พล.ร.ต.สุชีพ  หวังไมตรี 
         - คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว                        น.อ.นภดล  สําราญ 
         - คณะอนุกรรมการสถานที่และบริการ                                 น.อ.นาคินทร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
         - คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศกึษา                พล.ร.ต.ประจิตร  บุณยนิยม 
         - คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย                               น.อ.จักรกฤษ   ป้ันสมสกลุ 
         - คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอบคัดเลือก                      น.อ.หญิง กมเลศ  อ่ิมโอชา 
         - สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก                   น.อ.นภดล  สําราญ 

        ๑. สถานการณ์ คําสั่งประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
ในส่ วนของกองทั พ เ รื อ  ประจํ า ปี ก า ร ศึกษา  ๒๕๕๖  ( เ ฉพาะ )  ที่  ๐๑ /๒๕๕๕  ลง  ๒๒  พ .ย .๕๕  
เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของกองทัพเรือ ประจําปี ๒๕๕๖  และประกาศโรงเรียนนายเรือ เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนเพ่ือสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ กองทัพเรือประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  ดําเนินการ 
สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต้ังแต่วันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๕– 
๑๘ พ.ค.๕๖     

หน้า  ๑  ของ ๕ หน้า 



        ชุดที่        ของ    ๒๒   ชุด 
หน้า    ๒   ของ   ๑๘   หน้า 

คําสั่งการรักษาความปลอดภัย ในการสอบคดัเลอืก นตท. ในส่วนของ ทร. ที่ ๑/๒๕๕๖ 

  ๑.๑ ข่าวกรอง เว้น 
 ๑.๒ กําลังฝ่ายเรา 
      ๑.๒.๑ คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย                                 
      ๑.๒.๒ กวอย.ฝศษ.รร.นร. 
      ๑.๒.๓ ร้อย รปภ.ที่ ๖ ฯ (สมทบ รร.นร.) 
 ๑.๓ หน่วยเหนือ 
        ๑.๓.๑  คณะกรรมการสอบคัดเลอืกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนตท. ในส่วนของ ทร. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
      ๑.๓.๒ รร.นร. 
 ๑.๔ หน่วยข้างเคียง 
      ๑.๔.๑  คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์                                         
      ๑.๔.๒  คณะอนุกรรมการรับสมัคร                                                
     ๑.๔.๓  คณะอนุกรรมการการเงิน                                                  
      ๑.๔.๔  คณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิต และจัดชุดข้อสอบ           
      ๑.๔.๕  คณะอนุกรรมการสอบภาควิชาการ                                     
      ๑.๔.๖  คณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบและรวมคะแนน                      
      ๑.๔.๗  คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว                         
    ๑.๔.๘  คณะอนุกรรมการสถานที่และบริการ                                   
    ๑.๔.๙  คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศกึษา                 
    ๑.๔.๑๐คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอบคัดเลือก    
 ๑.๕ หน่วยสมทบ 
      ๑.๕.๑ สห.ทร. 
      ๑.๕.๒ สสท.ทร. 
      ๑.๕.๓ สพ.ทร. 

     ๒. ภารกิจ วางแผน และดําเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งปวงในการสอบ และตามที่ได้รับการ
ประสานจากคณะอนุกรรมการต่างๆ จัดทําแผนการติดต่อสื่อสารแจกจ่ายผู้เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการคุมสอบ ขอรับ
การสนับสนุนรถดักฟังการติดต่อสื่อสาร จัดเตรียมวิทยุมือถือ โทรศัพท์มือถือและวิทยุติดตามตัว เพ่ือใช้ในการคุม
สอบภาควิชาการ 

        ๓. การปฏิบัติ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย วางแผน และดําเนินการรักษาความปลอดภัยทั้งปวงในการ
สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจําปี ๒๕๕๖ รวมทั้งงานด้าน
การจราจร ตามท่ีได้รับการประสานจากคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ จัดทําแผนการติดต่อสื่อสารแจกจ่ายผู้เก่ียวข้อง
เพ่ือใช้ในการคุมสอบฯ  ขอรับการสนับสนุนรถดักฟังการติดต่อสื่อสาร จัดเตรียมวิทยุมือถือโทรศัพท์มือถือ และวิทยุ
ติดตามตัว เพ่ือใช้ในการคุมสอบภาควิชาการ  

 

 

หน้า ๒  ของ  ๕ หน้า 
 



ชุดที่        ของ    ๒๒   ชุด 
หน้า   ๓    ของ   ๑๘   หน้า 

คําสั่งการรักษาความปลอดภัย ในการสอบคดัเลอืก นตท. ในส่วนของ ทร. ที่ ๑/๒๕๕๖ 

     ๓.๑ ห้วงเวลาการรักษาความปลอดภัยและจราจร ต้ังกองอํานวยการรักษาความปลอดภัยและจราจรใน 
๐๘๐๘๐๐ มี.ค.๕๖ และเลิกใน ๑๕๑๖๐๐ พ.ค.๕๖  

๓.๑.๒ ขั้นตอนการเตรียมการ วันที่ ๘ มี.ค.๕๖ เป็นการเตรียมการด้านธุรการ วัสดุและอุปกรณ์
การรักษาความปลอดภัยและจราจรต่าง ๆ และประชุมช้ีแจง คณะอนุกรรมการ และ จนท. รปภ/จราจร  ให้ทราบ
แนวทางการปฏิบัติ  
   ๓.๑.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติ ระหว่าง ๙ มี.ค. – ๑๕ พ.ค.๕๖ ดําเนินการ รปภ./จราจร ในการสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยการ จัด 
จนท. รปภ./จราจร ในส่วนที่เก่ียวข้อง และให้การสนับสนุนคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่ร้องขอ ดังน้ี 
                 ๓.๑.๓.๑ วันที่ ๙ – ๑๔ มี.ค.๕๖ ปฏิบัติงานด้าน รปภ./จราจร ในการรับสมัครด้วยตนเอง ที่ 
โรงเรียนนายเรือ โดยจัดกําลังพลวันละ ๘ นาย ประกอบด้วย นายทหารช้ันสัญญาบัตร ๑ นาย นายทหารช้ันประทวน ๒ 
นาย พลทหาร ๕ นาย ปฏิบัติงาน ที่ หอประชุมภูติอนันต์ และลานสวนสนาม ปฏิบัติงานตามคําสั่งของ
คณะอนุกรรมการรับสมัคร และคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย 
                ๓.๑.๓.๒ วันที่ ๑๒ มี.ค.– ๘ เม.ย.๕๖ ปฏิบัติงานด้าน รปภ. ในการออก คัดเลือก ผลิต 
และจัดชุดข้ออสอบ ที่ โรงเรียนนายเรือ โดยจัดกําลังพลวันละ ๑๔ นาย ประกอบด้วย นายทหารช้ันสัญญาบัตร ๒ 
นาย นายทหารช้ันประทวน ๔ นาย พลทหาร ๘ นาย ปฏิบัติงาน ที่ อาคารเรียน ๑๐ และตึกบัญชาการช้ัน ๓ 
ปฏิบัติงานตามคําสั่งของคณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิต และจัดชุดข้อสอบรับสมัคร และคณะอนุกรรมการ
รักษาความปลอดภัย  
                  ๓.๑.๓.๓ วันที่ ๕ เม.ย.๕๖ ปฏิบัติงานด้าน รปภ./จราจร สถานที่สอบภาควิชาการ(ก่อนวัน
สอบ ๑ วัน)   โดยจัดกําลังพล ๑๐ นาย ประกอบด้วย นายทหารช้ันสัญญาบัตร ๑ นาย นายทหารช้ันประทวน ๒ 
นาย พลทหาร ๗ นาย ปฏิบัติงาน ที่ ม.ราม ๒ ปฏิบัติงานตามคําสั่งของคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย 
                 ๓.๑.๓.๔ วันที่  ๖ เม.ย.๕๖ ปฏิบัติงานด้าน รปภ./จราจร ในการสอบภาควิชาการ ที่
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒ โดยจัดกําลังพลจํานวน  ๙๕ นาย ประกอบด้วย นายทหารช้ันสัญญาบัตร ๙ นาย 
นายทหารช้ันประทวน ๒๖ นาย พลทหาร ๒๐ นาย และกําลังพลจาก สห.ทร. จํานวน ๑๔ นาย สสท.ทร. จํานวน 
๑๑ นาย สพ.ทร. จํานวน ๑๕ นาย ปฏิบัติงาน ที่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒  ปฏิบัติงานตามคําสั่งของ
คณะอนุกรรมการสอบภาควิชาการ และคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย  
                 ๓.๑.๓.๕ วันที่ ๖ – ๑๒ เม.ย.๕๖ และ วันที่ ๗ – ๑๕ พ.ค.๕๖ ปฏิบัติงานด้าน รปภ. ใน
การตรวจข้อสอบและรวมคะแนน ที่ โรงเรียนนายเรือ โดยจัดกําลังพลวันละ ๑๐ นาย ประกอบด้วย นายทหาร 
ช้ันสัญญาบัตร ๒ นาย นายทหารช้ันประทวน ๔ นาย พลทหาร ๔ นาย ปฏิบัติงาน ที่ ตึกบัญชาการ ช้ัน ๒ 
ปฏิบัติงานตามคําสั่งของคณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบและรวมคะแนน และคณะอนุกรรมการรักษาความ
ปลอดภัย 
                 ๓.๑.๓.๖ วันที่ ๒๙ เม.ย – ๓ พ.ค.๕๖  ปฏิบัติงานด้าน รปภ./จราจร ในการตรวจ
สุขภาพจิต ที่ โรงเรียนนายเรือ โดยจัดกําลังพลวันละ ๑๐ นาย ประกอบด้วย นายทหารช้ันสัญญาบัตร ๑ นาย 
นายทหารช้ันประทวน ๓ นาย พลทหาร ๖ นาย ปฏิบัติงาน ที่ หอประชุมภูติอนันต์ และลานสวนสนาม ปฏิบัติงาน
ตามคําสั่งของคณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว และคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย  

 

หน้า  ๓  ของ  ๕ หน้า 



ชุดที่        ของ    ๒๒   ชุด 
หน้า   ๔    ของ   ๑๘   หน้า 

 

คําสั่งการรักษาความปลอดภัย ในการสอบคดัเลอืก นตท. ในส่วนของ ทร. ที่ ๑/๒๕๕๖ 

                ๓.๑.๓.๗ วันที่ ๒๙ เม.ย – ๓ พ.ค.๕๖  ปฏิบัติงานด้าน รปภ./จราจร ในการตรวจสุขภาพ 
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า โดยจัดกําลังพลวันละ ๘ นาย ประกอบด้วย นายทหารช้ันสัญญาบัตร ๑ นาย 
นายทหารช้ันประทวน ๒ นาย พลทหาร ๕ นาย ปฏิบัติงาน ที่ หอประชุมภูติอนันต์ และลานสวนสนาม ปฏิบัติงาน
ตามคําสั่งของคณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว และคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย  
    ๓.๑.๓.๘ วันที่ ๑ – ๔ พ.ค.๕๖  ปฏิบัติงานด้าน รปภ./จราจร ในการสอบพลศึกษาและสัมภาษณ ์
ที่ โรงเรียนนายเรือ โดยจัดกําลังพลวันละ ๑๕ นาย ประกอบด้วย นายทหารช้ันสัญญาบัตร ๑ นาย นายทหาร 
ช้ันประทวน ๗ นาย พลทหาร ๗ นาย ปฏิบัติงาน ที่ อาคารเรียน ๑๐ และอาคารพลศึกษา ๑,๒ ปฏิบัติงานตาม
คําสั่งของคณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา และคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย  
          ๓.๑.๔ ขั้นตอนการประเมินผลและเลิกการปฏิบัติ ระหว่าง วันที่ ๘ มี.ค. – ๑๕ พ.ค.๕๖ 
ดําเนินการประเมินผลการ รปภ./จราจร ด้วยการกํากับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ของ จนท.รปภ./จราจร ใน
ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติและเลิกการปฏิบัติ ใน ๑๕ พ.ค.๕๖ 

    ๓.๒ คําแนะนําร่วม 

          ๓.๒.๑ คําสั่งการปฏิบัติน้ีมีผลในการเตรียมการวางแผนต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปและบังคับใช้ 
เมื่อประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  อนุมัติการจัด รปภ./จราจร แล้ว  
         ๓ .๒ .๒ ให้ผู้ บังคับบัญชา และ จนท . รปภ ./จราจรทุกระดับ กํากับดูแลการปฏิบัติการ 
รักษาความปลอดภัยและจราจรโดยใกล้ชิด 
          ๓.๒.๓ เสริมสร้างความรู้ให้กับ จนท. รปภ./จราจร และให้มีความต่ืนตัวตลอดเวลาในทุกโอกาส
ของการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและจราจร 
          ๓ .๒ .๔ การปฏิบัติใด ๆ  ให้คํานึงถึงความปลอดภัยของเอกสารทุกฉบับหรือทุกแผ่น 
รวมถึงความปลอดภัยขององค์บุคคลเป็นสําคัญ 
          ๓ .๒ .๕  การนําเอกสาร  ใดๆ  รวมถึงพัสดุสิ่ งของต่างๆ  และบุคคลที่ผ่ านเข้า  – ออก 
พ้ืนที่การรักษาความปลอดภัยต้องได้รับการตรวจสอบและมีการลงบันทึกรายละเอียดทุกคร้ัง 
          ๓ .๒ .๖ ห้ามนําเอกสาร ใดๆ รวมถึงพัสดุสิ่ งของต่างๆ ผ่านเข้า – ออก พ้ืนที่การรักษา 
ความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือ คณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้อง 
      ๓ .๒ .๗ ห้ามบุคคล ผ่านเข้า – ออก พ้ืนที่การรักษาความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต 
จากประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯหรือ คณะอนุกรรมการที่ เ ก่ียวข้องและต้องติดบัตรแสดงตนที่ 
หน้าอกด้านซ้ายทุกคร้ังที่ผ่านเข้า – ออก พ้ืนที่ 
          ๓.๒.๘ การต่อต้านข่าวกรอง ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
          ๓.๒.๙ การปฏิบัติเมื่อพบการละเมิดการรักษาความปลอดภัย ให้ดําเนินการระงับเหตุโดยด่วน 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และรายงานด่วนให้
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันทราบในโอกาสแรก 

 
หน้า  ๔  ของ ๕ หน้า 



           ชุดที่        ของ    ๒๒   ชุด 
หน้า   ๕    ของ   ๑๘   หน้า 

คําสั่งการรักษาความปลอดภัย ในการสอบคดัเลอืก นตท. ในส่วนของ ทร. ที่ ๑/๒๕๕๖ 

         ๓.๒.๑๐ การปฏิบัติเมื่อพบการปฏิบัติผิดกฎจราจร ให้ดําเนินการระงับเหตุโดยด่วนพร้อมกับ
ช้ีแจงการปฏิบัติที่ถูกต้องให้ทราบ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันทราบในโอกาสแรก 

        ๓.๒.๑๑ การปฏิบัติเมื่อพบเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การโจรกรรม เพลิงไหม้ และ อ่ืนๆ ให้ดําเนินการ
ระงับเหตุโดยด่วน  และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันทราบในโอกาสแรก 

        ๓.๒.๑๒ การปฏิบัติหน้าที่ รปภ./จราจร ให้ติดบัตรแสดงตนท่ีหน้าอกด้านซ้ายแต่ละตําแหน่ง 
ทุกคร้ังที่ปฏิบัติหน้าที่ 

        ๓.๒.๑๓ การปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจร ให้ปฏิบัติตามตําแหน่งหน้าที่ของ
แต่ละบุคคลโดยเคร่งครัด 

        ๓.๒.๑๔ การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละบุคคลถ้าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับช้ัน จนถึงประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย โดยด่วน 

๓.๒.๑๕ จนท.รปภ./จราจร ถ้าต้องการลาให้ปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา
พ.ศ.๒๕๓๕ 

        ๔. การกําลังพล ธรุการ และการส่งกําลังบาํรุง 
            ๔.๑ การกําลังพลและธุรการ  ตามผนวก ก การกําลังพลและธุรการ 
            ๔.๒ การส่งกําลังบํารุง          ตามผนวก ข  การส่งกําลังบํารุง  
          ๔.๓ การรายงาน          - 

        ๕. การบังคับบัญชา และการสื่อสาร 
          ๕.๑ การบังคบับัญชา 
                    ๕.๑.๑ ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ
กองทัพเรือ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงต่อ ทร. 
   ๕.๑.๒. ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย ขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงต่อ ประธานกรรมการ
สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๕.๑.๓. คณะอนุกรรมการ รปภ. และ จนท.รปภ./จราจร ขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงต่อ 
ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย  
  ๕.๒ การสื่อสาร   ตามผนวก ค การสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
  พล.ร.ท.      
 .       (อนุทัย   รัตตะรังสี) 

 ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ และ 
                  ผบ.รร.นร 

 

รายการผนวก 
                  ผนวก ก การกําลังพลและธุรการ 
                  ผนวก ข  การส่งกําลังบํารุง  
                  ผนวก ค การสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส ์

หน้า  ๕  ของ ๕ หน้า 



          ชุดที่        ของ    ๒๒   ชุด 
หน้า   ๖    ของ   ๑๘   หน้า 
โรงเรียนนายเรือ 

        คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย  

        ...............................มีนาคม ๒๕๕๖ 

                                                                    เลขที่เพ่ืออ้างถึงอร.๐๐๑ 

คําสั่งการรักษาความปลอดภัย ในการสอบคดัเลอืก นตท. ในส่วนของ ทร. ที่ ๑/๒๕๕๖ 

ผนวก ก 
กําลังพลและธุรการ 

๑. ทั่วไป ปฏิบัติตามอ้างถึงข้อ ๑ – ๒ 
๒. การกําลังพล ตามอนุผนวก ๑ ของผนวก ก 
๓. การธุรการ 

๓.๑ ทั่วไป ปฏิบัติตามสายงานปกติ 
๓ .๒ การรับ - ส่งเอกสารงานด้านการ รปภ ./จราจร ของคณะอนุกรรมรักษาความปลอดภัยที่ 

สนง.เลขานุการกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ (น.ต.ดุสิต หนูแก้ว นายทหารธุรการ ) 

๓.๓ การปฏิบัติหน้าที่ของเวร – ยาม ให้มีการตรวจสอบลงบันทึกรายละเอียดในการผ่านเข้า – ออกพ้ืนที่
การรักษาความปลอดภัยของบุคคล และเอกสาร ใดๆ รวมถึงพัสดุสิ่งของต่างๆ ทุกคร้ัง 

๓.๔ การรายงานเหตุการณ์ประจําวันของเวร – ยามให้รายงานลงในสมุดบันทึกด้วยลายลักษณ์อักษร
ต้ังแต่ เวลา ๐๘๐๐ ของวันปฏิบัติหน้าที่ ถึง ๐๘๐๐ ของวันพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ส่งถึง ประธาน 
คณะอนุกรรมรักษาความปลอดภัย 

๓ .๕ การรายงานเหตุการณ์เมื่อพบเหตุการณ์ต่างๆ  เ ช่น การโจรกรรม เพลิงไหม้ และ อ่ืนๆ 
ของเวร – ยาม ให้รายงานด้วยวาจาในโอกาสแรก และตามด้วยลายลักษณ์อักษรส่งถึง ประธานคณะอนุกรรม
รักษาความปลอดภัย 

๔. การจัดเวร – ยาม 
๔.๑ จัด เวร – ยาม ห้องออก คัดเลือก ผลิต และจัดชุดข้อสอบ ระหว่างวันที่ ๑๒ มี.ค.– ๘ เม.ย.๕๖  

ที่ อาคารเรียน ๑๐ และตึกบัญชาการ ช้ัน ๓ โรงเรียนนายเรือ โดยจัดกําลังพลวันละ ๑๔ นาย ประกอบด้วย 
นายทหารช้ันสัญญาบัตร ๒ นาย นายทหารช้ันประทวน ๔ นาย พลทหาร ๘ นาย ดําเนินการรักษาความปลอดภัย
ในการออก คัดเลือก ผลิต และจัดชุดข้อสอบ กําลังพล ตามอนุผนวก ๑ ของผนวก ก 

๔.๒ จัด เวร – ยาม ห้องตรวจข้อสอบ และรวมคะแนน ระหว่างวันที่ ๖ เม.ย.– ๑๒ เม.ย.๕๖ และ วันที่ ๗ 
พ.ค.– ๑๕ พ.ค.๕๖ ที่ ตึกบัญชาการ ช้ัน ๒ โรงเรียนนายเรือ โดยจัดกําลังพลวันละ ๑๐ นาย ประกอบด้วย นายทหาร
ช้ันสัญญาบัตร ๒ นาย นายทหารชั้นประทวน ๔ นาย พลทหาร ๔ นาย ดําเนินการรักษาความปลอดภัยในการ
ตรวจข้อสอบ และรวมคะแนน กําลังพล ตามอนุผนวก ๑ ของผนวก ก 

 
 
 
 

หน้า ก – ๑   ของ ๒ หน้า 



ชุดที่        ของ    ๒๒   ชุด 
หน้า   ๗    ของ   ๑๘   หน้า 

 

คําสั่งการรักษาความปลอดภัย ในการสอบคดัเลอืก นตท. ในส่วนของ ทร. ที่ ๑/๒๕๕๖ 

๕. การจัดทําบัตรควบคุมติดหน้าอกด้านซ้ายแสดงตน 
๕.๑ จัดทําบัตรคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย ๔ ใบ  
๕.๒ จัดทําบัตรเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย ๔ ใบ 
๕.๓ จัดทําบัตรเจ้าหน้าที่ รปภ./ จราจร  ๑๐๐ ใบ 
๕.๔ จัดทําบัตรเวร – ยาม  ๕ ใบ 
๕.๕จัดทําบัตรคณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิต และจัดชุดข้อสอบ ๔ ใบ 
๕.๖ จัดทําบัตรกรรมการออกข้อสอบ ๔๐ ใบ 
๕.๗ จัดทําบัตรเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะอนุกรรมการออกฯ  ๒๐ ใบ 
๕.๘จัดทําบัตรคณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบและลงคะแนน๔ ใบ 
๕.๖ จัดทําบัตรเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบ ๑๐ ใบ 
๕.๗ จัดทําบัตรเจ้าหน้าที่ลําเลียงข้อสอบ  ๓๐ ใบ  

๖. การแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่เวร – ยามและการปฏิบัติงานด้านการ รปภ./จราจร 
แต่งกายด้วยเครื่องแบบชุด ๔ หรือ ชุดลายพราง 
 

  พล.ร.ท.      
          (อนุทัย   รัตตะรังส)ี 
                               ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ และ 
  ผบ.รร.นร. 

รายการอนุผนวก 

                  อนุผนวก ๑ ของผนวก ก 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หน้า ก – ๒   ของ ๒ หน้า 



ชุดที่        ของ    ๒๒   ชุด 
หน้า   ๘   ของ   ๑๘   หน้า 

 

คําสั่งการรักษาความปลอดภัย ในการสอบคดัเลอืก นตท. ในส่วนของ ทร. ที่ ๑/๒๕๕๖ 

อนุผนวก ๑ ของผนวก ก 
๑. นายทหารเวรกํากับดูแลการรักษาความปลอดภัย 
  ๑.๑ น.อ.จักรกฤษ ป้ันสมสกุล  
  ๑.๒ น.อ.สุทธิศักด์ิ ช่วยเมืองปักษ์  
๒. นายทหารเวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน 
  ๒.๑ น.ต.เพ่ิมศักด์ิ บุญหนุน ๒.๒ น.ต.ไกรสร ช่างนาค 
       ๒.๓   น.ต.ไพศาล จุ้ยประเสริฐ ๒.๔ ร.อ.เวก ศรีเมือง 
  ๒.๕ ร.อ.ดุสิต คงรัตนวรรณ ๒.๖ ร.ท.ชาติชาย เพชรเยียน   
  ๒.๗  ร.ท.รักธรรม พิทยะภัทร์  
๓. พันจ่ายาม - จ่ายามรักษาความปลอดภัย 
 ๓.๑ พ.จ.อ.สุรศักด์ิ ศรีโปดก ๓.๒ พ.จ.อ.เฑียรพงษ์ ลิ้มนํ้าคํา  
 ๓.๓ พ.จ.อ.รุ่ง เน้ือน่ิม ๓.๔ พ.จ.อ.ถาวร พ่วงเล็ก 
 ๓.๕ พ.จ.อ.ชัยวฤทธ์ิ เทศริต ๓.๖ พ.จ.อ.ชัยอนันต์   เอกวิริยะประภา  
 ๓.๗ พ.จ.อ.วิชาญ       มสุิกชาติ ๓.๘ พ.จ.อ.สุวรรณ งามแข  
 ๓.๙ พ.จ.อ.อํานาจ สาสดีอ่อง ๓.๑๐ จ.อ.พลสิน นาคสวัสด์ิ 
 ๓.๑๑ จ.อ.สมศักด์ิ รอดเสน ๓.๑๒ จ.อ.อดุลย์ แก้วคงทอง 
 ๓.๑๓ จ.อ.ธนพนธ์ สิงห์สองคอน ๓.๑๔  จ.อ.สุราษฏร์ ง่วนจร  
 ๓.๑๕ จ.อ.ธีระบดินทร์ เสนทอง ๓.๑๖  จ.อ.ศรณ์ปัญญา คงวิทย์   
๔.ทหารยามประจําวันความปลอดภัย 
      ๔.๑ พลฯ พิบูลพ่วงเฟ่ือง ๔.๒ พลฯ บุญธรรม พันธ์ุพ่ว 
 ๔.๓ พลฯ สิทธิพันธ์สายเพีย              ๔.๔ พลฯ จิระศักด์ิ แก้วประดิษฐ ์
 ๔.๕ พลฯ วนัส นพรัตน์              ๔.๖ พลฯ ชัยวิทย์ กติยะวงศ์ 
      ๔.๗ พลฯ ชานนท์ อินทรรุ่ง                       ๔.๘ พลฯ กิตติพรรณ มณีรัตน์ 
 ๔.๙ พลฯ จักรกฤษณ์นาโควงษ์   ๔.๑๐ พลฯ นราธิป แสนสุภา 
 ๔.๑๑ พลฯ พานทองแสงจันทร์   ๔.๑๒ พลฯ ภิญโญ วรชัย 
 ๔.๑๓ พลฯ คมกริชประสงค์             ๔.๑๔ พลฯ เทียนชัย ศรีบรรเทา 
 ๔.๑๕ พลฯ เจริญชัยนามพรม      ๔.๑๖ พลฯ สุรพงษ ์ บางสุข 
 ๔.๑๗ พลฯ วิชัย สมจิต   ๔.๑๘ พลฯ ธีระศักด์ิ พิศเพ็ง 
 ๔.๑๙ พลฯ อานนท์ แสงพรมชารี  ๔.๒๐ พลฯ สันติ แสงทอง 
 ๔.๒๑ พลฯ บุญยัง ทองหวัน  ๔.๒๒ พลฯ ศิริชัย ช่ืนใจ 
 ๔.๒๓ พลฯ สรุชัยพิศฉลาด   ๔.๒๔ พลฯ สุชาติ บุญนาค 
 ๔.๒๕  พลฯ อาจินต์ชัยทาสี   ๔.๒๖ พลฯ อภิเดช คําสิงห์ 
 ๔.๒๗  พลฯ จกัรกริชเกิดสุข   ๔.๒๘ พลฯ เสกศักด์ิ ใสไม ้
 ๔.๒๙  พลฯ บุญฤทธ์ิพรหมชาติ  ๔.๓๐ พลฯ สามารถ       ขุนเมือง 

หน้า ก – ๑ – ๑   ของ ๒ หน้า 



         ชุดที่        ของ    ๒๒   ชุด 
หน้า   ๙   ของ   ๑๘   หน้า 

คําสั่งการรักษาความปลอดภัย ในการสอบคดัเลอืก นตท. ในส่วนของ ทร. ที่ ๑/๒๕๕๖ 

 ๔.๓๑ พลฯ สุเทอ่องเภา ๔.๓๒ พลฯ ปิยนันท ์ แสนอาสา 
 ๔.๓๓ พลฯ อรรถพลเสนคราม ๔.๓๔ พลฯ บุญส่ง เข็มเพชร 
 ๔.๓๕ พลฯ อรรถพล สีหานาม     ๔.๓๖ พลฯเกียรติศักด์ิ แซ่ลิม้ 
 ๔.๓๗ พลฯ กรีทาพล ประเสริฐสุข    ๔.๓๘ พลฯ นเรศ ศรีวิลาศ 
 ๔.๓๙พลฯ สทิธิโชค คงฤทธ์ิ      ๔.๔๐ พลฯ สามารถ อนุเคราะห์ 
 ๔.๔๑พลฯ เดชา สุขวรรณ     ๔.๔๒ พลฯอนุพล พิพา 
 ๔.๔๓พลฯ ราชันย์ ศฤงคาร      ๔.๔๔ พลฯ ดนัย โพธ์ิกระสังข์ 
 ๔.๔๕พลฯ วันชัย สมหงษ ์      ๔.๔๖ พลฯ ปิยวัฒน์ เดโชธนัตถ์กรณ์ 
 ๔.๔๗พลฯ ธนิต รัตนโกศล     ๔.๔๘ พลฯ พนมรุ้ง กิลี 
 ๔.๔๙พลฯ อัฐพล อินแดง        ๔.๕๐ พลฯ ชัชวาล ทองดี 
 ๔.๕๑ พลฯ เกียรติศักด์ิ พวกดี     ๔.๕๒ พลฯ พิทักษ์ศร สีดาคํา 
 ๔.๕๓พลฯ เสง่ียม โพธ์ิเงิน      ๔.๕๔ พลฯ ปฐวี ลาภรวย 
 ๔.๕๕พลฯ นาที ทองเรียบ     ๔.๕๖ พลฯ สุรพงษ ์ ชํารัมย์ 
 ๔.๕๗พลฯ มนัสโพธ์ิพาราช ๔.๕๘ พลฯ พรพจน์ วิชาเงิน 
 ๔.๕๙พลฯ สุดสาครนามบุญลือ     ๔.๖๐ พลฯ ภาคภูมิ ภีรัตน์ 
 ๔.๖๑พลฯ วิทยา อินทนัย      ๔.๖๒ พลฯ ชัยณรงณ์    ภู่สงค ์
 ๔.๖๓พลฯ สนอง สมุร      ๔.๖๔ พลฯ อาทิตย์ หร่องบุดสี 
 ๔.๖๕พลฯ อุทยั กลับมารัมย์     ๔.๖๖    พลฯ พร้อมชัย นิจภิรมย์ 
 ๔.๖๗พลฯ พิทกัษ์ ชีพอุดม      ๔.๖๘ พลฯ ธนัช ฐานะจร 
 ๔.๖๙พลฯ สมวงค์ โสพิพันธ์     ๔.๗๐ พลฯ เบญจรงค์ แหลมหลัก 
 ๔.๗๓พลฯ สุวีรา โคตรเสนา     ๔.๗๒ พลฯ เจษฎา นนยะโส 
 ๔.๗๓พลฯ ฉัตรชัย นามสีสุข    ๔.๗๔ พลฯ กฤษฎากร อทรักษ ์
 ๔.๗๕พลฯ วัชร ไชยประเทศ    ๔.๗๖ พลฯ ณัฐพล สอนกลิ่น 
 ๔.๗๗พลฯ วินัยโอชารส                              ๔.๗๘ พลฯ เมธาสิทธ์ิ เสลจุล 

 พล.ร.ท.      
        (อนุทัย   รัตตะรังสี) 
 ประธาน กรรมการสอบคัดเลือกฯ และ 
      ผบ.รร.นร 

 

 
 
 
 
 

หน้า ก – ๑ – ๒   ของ ๒ หน้า 



ชุดที่        ของ    ๒๒   ชุด 
หน้า   ๑๐ ของ   ๑๘   หน้า 

คําสั่งการรักษาความปลอดภัย ในการสอบคดัเลอืก นตท. ในส่วนของ ทร. ที่ ๑/๒๕๕๖ 

ผนวก ข 
การส่งกําลังบํารุง 

๑. ทั่วไป ปฏิบัติตามอ้างถึงข้อ ๑ – ๒ 
๒. การส่งกําลังบํารุง 

๒.๑ การปฏิบัติงานภายใน รร.นร.  
      ๒.๑.๑ วันราชการไม่จัดอาหารเน่ืองจากวันราชการถือว่าปฏิบัติงานตามปกติ แต่ให้เบิกค่าล่วงเวลา 

ได้ไม่เกิน ๒ ชม.ๆ ละ ๕๐.-บาทต่อคน 
     ๒.๑.๒ วันหยุดราชการ จ่ายรางวัลการปฏิบัติงานให้ นายทหารสัญญาบัตร คนละ ๒๔๐.-บาท 

นายทหารประทวน,นนรและลูกจ้าง คนละ ๑๘๐.-บาท พลทหาร คนละ ๗๐.-บาท 
๒.๒ การปฏิบัติงานภายนอก รร.นร.  
     ๒.๒.๑ จ่ายรางวัลการปฏิบัติงานให้ น.อ.พิเศษข้ึนไป อัตราคนละ ๒๗๐.-บาท/วัน 
     ๒.๑.๒ จ่ายรางวัลการปฏิบัติงานให้ ลูกจ้าง,นนร และข้าราชการช้ันยศต้ังแต่ จ.ต. – น.อ. อัตรา 

คนละ ๒๔๐.-บาท/วัน 
     ๒.๒.๓ จ่ายรางวัลการปฏิบัติงานให้ พลทหาร อัตราคนละ ๑๖๐.-บาท/วัน 
๒.๓ พัสดุ ตามท่ีได้รับอนุมัติ 

 

  พล.ร.ท.      
        (อนุทัย   รัตตะรังสี) 
                               ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ และ              
  ผบ.รร.นร. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ข – ๑   ของ  ๑ หน้า 



ชุดที่        ของ    ๒๒   ชุด 
หน้า   ๑๑ ของ   ๑๘   หน้า 

คําสั่งการรักษาความปลอดภัย ในการสอบคดัเลอืก นตท. ในส่วนของ ทร. ที่ ๑/๒๕๕๖ 

ผนวก ค 

การสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 

๑. สถานการณ ์

 คําสั่งประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เฉพาะ ) ที่ ๐๑/๒๕๕๕ ลง ๒๒ พ .ย .๕๕ เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ  
และเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจําปี 
๒๕๕๖   และประกาศโรง เ รียนนาย เ รือ  เ รื่ อ ง รับสมัคร บุคคลพลเรื อน เ พ่ือสอบคัด เลื อก เข้ า เ ป็น 
นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ กองทัพเรือประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  จะดําเนินการสอบคัดเลือก 
บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนตท. ในส่วนของ ทร. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ต้ังแต่ วันที่ ๘ มี.ค.– ๑๘ พ.ค.๕๖ 

๒. ภารกิจดํารงการติดต่อสื่อสารการรักษาความปลอดภัย ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียม
ทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่าง วันที่ ๘ มี.ค.– ๑๘ พ.ค.๕๖ 

๓. การปฏิบั ติ  ใ ช้การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ เ ป็นหลัก  และใช้ วิทยุมือถือเป็นการสื่อสารสํารอง  
โดยจัดเตรียมวิทยุมือถือ จํานวน ๕ เครื่องเพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารระห่างเข้าเวร - ยาม และ จัดเตรียมวิทยุมือ
ถือ จํานวน ๕๐ เครื่องเพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารในการสอบภาควิชาการ 

๔. ธุรการและการส่งกําลังบาํรุง 
 ๔.๑จ่ายวิทยุมือถือในวันศุกร์ที่ ๘ มี.ค.๕๖ ต้ังแต่เวลา ๐๘๐๐ ที่คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย 
(กวอย.ฝศษ.รร.นร.) และส่งคืนเมื่อเสร็จภารกิจ 
 ๔.๒เบิกเปลี่ยนวิทยุมือถือที่ชํารุดหรือแบตเตอรี่หมดกระแสไฟฟ้าที่คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย
(กวอย.ฝศษ.รร.นร.) 

๕. การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร 
 ๕.๑. การบังคับบัญชา 
  ๕.๑.๑ คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยอยู่ที่ กวอย.ฝศษ.รร.นร.   
 ๕.๒. การสื่อสาร 
  ๕.๒.๑แผนผังการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุมือถือรายละเอียดตาม อนุผนวก ๑ ของผนวก ข 
  ๕.๒.๒นามเรียกขานรายละเอียดตามอนุผนวก ๒ ของผนวก ข 
  ๕.๒.๓ความถ่ีหลัก หลัก ๑๖๗.๐๕๐ MH. ความถี่รอง ๑๖๗.๑๐๐ MH. 
 
 
 
 

 
หน้าค – ๑   ของ ๒ หน้า 

 
 



ชุดที่        ของ    ๒๒   ชุด 
หน้า   ๑๒ ของ   ๑๘   หน้า 

คําสั่งการรักษาความปลอดภัย ในการสอบคดัเลอืก นตท. ในส่วนของ ทร. ที่ ๑/๒๕๕๖ 

  ๕.๒.๔ หมายเลขโทรศัพท ์
        ๕.๒.๔.๑ คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย๕๓๘๔๑   (กวอย.ฝศษ.รร.นร.) 
         ๕.๒.๔.๒ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยน.อ.จักรกฤษ     ป้ันสมสกุล  
(๐๘ – ๑๑๗๔ – ๗๑๗๔) 
         ๕.๒.๔.๓รองประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยน.อ.สุทธิศักด์ิ     ช่วยเมืองปักษ์ 
 (๐๘ – ๑๙๑๑ – ๕๙๑๖) 
  ๕.๒.๕ จะเปิดข่ายทําการติดต่อสื่อสารในวันอังคารที่ ๙ มี.ค.๕๖ ต้ังแต่เวลา ๐๗๐๐ 

  พล.ร.ท.      
        (อนุทัย   รัตตะรังสี) 
                               ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ และ              

ผบ.รร.นร. 
รายการอนุผนวก 

   อนุผนวก ๑ ของ ผนวก ข. แผนผังการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุมือถือ 
   อนุผนวก ๒ ของ ผนวก ข. นามเรียกขาน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า  ค – ๒  ของ ๒ หน้า 
 



ชุดที่        ของ    ๒๒   ชุด 
หน้า   ๑๓ ของ   ๑๘   หน้า 

คําสั่งการรักษาความปลอดภัย ในการสอบคดัเลอืก นตท. ในส่วนของ ทร. ที่ ๑/๒๕๕๖ 

อนุผนวก ๑ ของ ผนวก ค. 
แผนผังการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุมือถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  พล.ร.ท.      
        (อนุทัย   รัตตะรังสี) 
                               ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ และ              
  ผบ.รร.นร. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน้า ค – ๑ – ๑   ของ ๑ หน้า 

ทหารยาม 

รักษาความปลอดภยั (มา้นาํ ้ ๔ )

น.อ.สุทธิศกัดิ  ชวยเมืองปักษ์์ ่  

รองประธานอนุกรรมการ( นาวนิ ๒ )

ร.อ.เวก   ศรีเมือง 

เลขานการ( นาวิน ๓ )

พนัจายามรักษา่  

ความปลอดภยั(มา้นาํ ้ ๓ )

ร.อ.นาคทองสุก 

ผช.เลขานการ( นาวิน ๔ )

นายทหารเวรรักษาความ 

ปลอดภยัประจาํวนั(มา้นาํ ้ ๒ )

ร.ท.รักธรรม   พิทยะภทัร์ 

จนท.ชวยเหลือ่ ( นาวิน๖ )

นายทหารควบคุมกากบดูแลการํ ั

รักษาความปลอดภยั( มา้นาํ ้ ๑ )

คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภยั

( นาวนิ  ) 

น.อ.จกัรกฤษ  ปันสมสกลุ้  

ประธานอนกรรมการ( นาวนิ ๑ )

น.ต.ไกรสร  ชางนาค่  

จนท.ชวยเหลือ่ ( นาวิน ๕ )



ชุดที่        ของ    ๒๒   ชุด 
หน้า   ๑๔ ของ   ๑๘   หน้า 

คําสั่งการรักษาความปลอดภัย ในการสอบคดัเลอืก นตท. ในส่วนของ ทร. ที่ ๑/๒๕๕๖    

อนุผนวก ๒ ของ ผนวก ค. 

นามเรียกขาน 

นามหน่วย นาม จนท.รปภ. นามเรียกขาน 
คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย บก.คณะอนุกรรมการรปภ. นาวิน 
ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย น.อ.จักรกฤษ ป้ันสมสกุล นาวิน ๑ 
รองประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย น.อ.สุทธิศักด์ิ  ช่วยเมืองปักษ์ นาวิน ๒ 
เลขานุการอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย ร.อ.เวก ศรีเมือง นาวิน ๓ 
ผช.เลขานุการอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย ร.อ.นาค         ทองสุก นาวิน ๔ 
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย น.ต.ไกรสร ช่างนาค นาวิน ๕ 
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย ร.ท.รักธรรม   พิทยะภัทร์ นาวิน ๖ 
นายทหารควบคุมกํากับดูแลการรักษาความปลอดภัย กําลังพล ตามผนวก ก ข้อ๑ ม้านํ้า ๑ 
นายทหารเวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน กําลังพล ตามผนวก กข้อ๒ ม้านํ้า ๒ 
พันจ่ายามรักษาความปลอดภัย กําลังพล ตามผนวก กข้อ๓ ม้านํ้า ๓ 
ทหารยามรักษาความปลอดภัย กําลังพล ตามผนวก กข้อ๔ ม้านํ้า ๔ 

       

  พล.ร.ท.      
        (อนุทัย   รัตตะรังสี) 
                               ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ และ              
  ผบ.รร.นร. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า  ค - ๒ – ๑  ของ  ๑  หน้า 



ชุดที่        ของ    ๒๒   ชุด 
หน้า   ๑๕ ของ   ๑๘   หน้า 

คําสั่งการรักษาความปลอดภัย ในการสอบคดัเลอืก นตท. ในส่วนของ ทร. ที่ ๑/๒๕๕๖ 

ผนวก ง 

การแจกจ่าย 
หน่วย จํานวน     หมายเลข 
ประธานกรรมการสอบคัดเลือก ฯ ๑ ๐๑ 
รองประธานกรรมการสอบคดัเลือก ฯ ๑ ๐๒ 
เลขานุการสอบคัดเลือก ฯ ๑ ๐๓  
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ๑ ๐๔ 
คณะอนุกรรมการรับสมัคร ๑ ๐๕ 
คณะอนุกรรมการการเงิน ๑ ๐๖ 
คณะอนุกรรมการออก  คัดเลือก ผลิต และจัดชุดข้อสอบ ๑ ๐๗ 
คณะอนุกรรมการสอบภาควิชาการ ๑ ๐๘ 
คณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบและรวมคะแนน ๑ ๐๙ 
คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว ๑ ๑๐ 
คณะอนุกรรมการสถานที่และบริการ ๑ ๑๑ 
คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา ๑ ๑๒ 
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอบคัดเลือก ๑ ๑๓ 
นายทหารกํากับดูแลการรักษาความปลอดภัยประจําวัน ๑ ๑๔ 
นายทหารเวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน ๑ ๑๕ 
พันจ่ายามรักษาความปลอดภัย ๑ ๑๖ 
สห.ทร. ๑ ๑๗ 
สสท.ทร. ๑ ๑๘ 
สพ.ทร. ๑ ๑๙ 
ร้อย รปภ.ที่ ๖ฯ ๑ ๒๐ 
อะไหล่ ๒ ๒๑– ๒๒ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
หน้า  ง – ๑  ของ ๑ หน้า 



         ชุดที่        ของ    ๒๒   ชุด 
หน้า   ๑๖ ของ   ๑๘   หน้า 

คําสั่งการรักษาความปลอดภัย ในการสอบคดัเลอืก นตท. ในส่วนของ ทร. ที่ ๑/๒๕๕๖ 

ผนวก จ 

ตัวอย่างบัตรที่ใช้ในการควบคุมรักษาความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  จ – ๑  ของ ๓ หน้า 

 

รองประธานอนุกรรมการ
รักษาความปลอดภัย 

ในการสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือน

เขา้เป็น นตท.ในสวนของ  ทร่ . 

ประจาํปี ๒๕๕๖ 
น.อ. 

ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภยัฯ 

 

ประธานอนุกรรมการ 
รักษาความปลอดภยั 

ในการสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือน

เขา้เป็น นตท.ในสวนของ  ทร่ . 

ประจาํปี ๒๕๕๖ 
น.อ. 

ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภยัฯ 

 

เลขานการอนุ ุกรรมการ   
รักษาความปลอดภยั 

ในการสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือน

เขา้เป็น นตท.ในสวนของ  ทร่ . 

ประจาํปี ๒๕๕๖ 
น.อ. 

ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภยัฯ 

 

 

ผช.เลขานกาุ รอนุกรรมการ 
รักษาความปลอดภัย 

ในการสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือน

เขา้เป็น นตท.ในสวนของ  ทร่ . 

ประจาํปี ๒๕๕๖ 
น.อ. 

ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภยัฯ 

 



         ชุดที่        ของ    ๒๒   ชุด 
หน้า   ๑๗ ของ   ๑๘   หน้า 

คําสั่งการรักษาความปลอดภัย ในการสอบคดัเลอืก นตท. ในส่วนของ ทร. ที่ ๑/๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

หน้า จ– ๒  ของ  ๓ หน้า 

 

ทหารยาม 
รักษาความปลอดภัย 

ในการสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือน

เขา้เป็น นตท.ในสวนของ  ทร่ . 

ประจาํปี ๒๕๕๖ 
น.อ. 

ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภยัฯ 

 

พนัจ่ายาม 
รักษาความปลอดภัย 

ในการสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือน

เขา้เป็น นตท.ในสวนของ  ทร่ . 

ประจาํปี ๒๕๕๖ 
น.อ. 

ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภยัฯ 

 

นายทหารควบคมกาํกบัดแลุ ู
การรักษาความปลอดภยั 

ในการสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือน

เขา้เป็น นตท.ในสวนของ  ทร่ . 

ประจาํปี ๒๕๕๖ 
น.อ. 

ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภยัฯ 

 

 

นายทหารเวรรักษาความ
ปลอดภยัประจาํวนั 

ในการสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือน

เขา้เป็น นตท.ในสวนของ  ทร่ . 

ประจาํปี ๒๕๕๖ 
น.อ. 

ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภยัฯ 



ชุดที่        ของ    ๒๒   ชุด 
หน้า   ๑๘ ของ   ๑๘   หน้า 

คําสั่งการรักษาความปลอดภัย ในการสอบคดัเลอืก นตท. ในส่วนของ ทร. ที่ ๑/๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  พล.ร.ท.      
   (อนุทัย   รัตตะรังสี) 
                               ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ และ              
  ผบ.รร.นร. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า จ– ๓  ของ  ๓ หน้า 

 

เจ้าหน้าทีช่่วยเหลอืคณะอนกรรมการุ

รักษาความปลอดภยั 
ในการสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือน

เขา้เป็น นตท.ในสวนของ  ทร่ . 

ประจาํปี ๒๕๕๖ 
น.อ. 

ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภยัฯ 

 

เจ้าหน้าทีช่่วยเหลอืคณะอนกรรมการุ

รักษาความปลอดภยั 
ในการสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือน

เขา้เป็น นตท.ในสวนของ  ทร่ . 

ประจาํปี ๒๕๕๖ 
น.อ. 

ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภยัฯ 

 



ผนวก ง 
แผนการรักษาความปลอดภัย ในวันสอบภาควิชาการ 

๑.สถานการณ ์  
 วันเสาร์ที่ ๖ เม.ย.๕๖ รร.นร.กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร.
ประจําปี ๒๕๕๖ (ภาควิชาการ) ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒ โดยมีคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย
รับผิดชอบ เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยบุคคล เอกสารสถานที่ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการสอบคัดเลือก  

๒. ภารกิจ ดําเนินการรักษาความปลอดภัยและจราจร สถานที่สอบภาควิชาการที่ ม.รามคําแหง ๒ ในวันเสาร์ที่  

๖ เม.ย.๕๖ ต้ังแต่เวลา ๐๕๐๐ –๒๐๐๐ 
๓. การปฏิบัติ 
 ๓.๑ วันที่ ๕ เม.ย.๕๖ จัด จนท.รปภ.สถานที่สอบหลังจากเตรียมสถานที่เรียบร้อย  
 ๓.๒ วันที่ ๖ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๕๐๐ จนท.สห.ทร. และ จนท.รร.นร.ที่เก่ียวข้องกับพร้อมที่หน้า บก.รร.นร 
 ๓.๓ ดําเนินการลําเลียงข้อสอบและตรวจนับจํานวนโดยละเอียดทั้งไปและกลับ( จนท.ลําเลียงข้อสอบ) 
 ๓.๔ จัดชุด รปภ.ประจํารถยนต์บรรทุกลําเลียงข้อสอบคันละ ๓ นาย  
 ๓.๕ จัดชุด รปภ.และจราจร จํานวน ๑๐ ชุด วางกําลังตามจุดที่สําคัญโดยเฉพาะบริเวณทางเข้า–ออก 
สถานที่สอบและกองอํานวยการ 
 ๓.๖ จนท.สห.ทร. รายงานตัวกับประธานอนุกรรมการ รปภ.ฯ เรียบร้อยแล้วให้เดินทางล่วงหน้าไปยัง
สถานที่สอบเพ่ืออํานวยความสะดวกการจราจรให้กับขบวนรถยนต์ของคณะกรรมการสอบและลําเลียงข้อสอบเมื่อ
เดินทางถึงสถานท่ีสอบให้จัดชุดเดินตรวจทั่วไปบริเวณพ้ืนที่สอบพร้อมกับคอยรับคําสั่งเพ่ิมเติมจากประธาน
อนุกรรมการ รปภ.ฯ หรือ รองประธานอนุกรรมการ รปภ.ฯ  
 ๓.๗ รถยนต์นําขบวน สห.ทร. นําขบวนไปสถานที่สอบ 
 ๓.๘ รถวิทยุเฝ้าฟังการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารพร้อม จนท. ปฏิบัติงานที่สถานที่สอบ ต้ังแต่
เวลา ๐๘๐๐ –๑๖๐๐ 
 ๓.๙ ชุด รปภ.และจราจร(ส่วนล่วงหน้า)ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๕-๖ เม.ย.๕๖จัดทําเคร่ืองหมายแสดงเขต
ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้องกับการสอบเข้าไปยังพ้ืนที่สอบ 
 ๓.๑๐ กรณีพบการทุจริตให้ควบคุมตัวผู้กระทําผิด และแจ้งให้ประธานหรือรองประธานอนุกรรมการ 
รปภ.ฯ ทราบในโอกาสแรก 
๔. ธุรการและการส่งกําลังบํารุง 
 ๔.๑ ขอรับการสนับสนุน ฝบก.รร.นร. จัดรถยนต์ลําเลียงข้อสอบและรับ–ส่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ 
ม.รามคําแหง ๒  
 ๔.๒ขอรับการสนับสนุน ฝบก.รร.นร.จัดเลี้ยงอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวัน ณสถานที่สอบ 
 ๔.๓ขอรับการสนับสนุน ฝบก.รร.นร.จัดรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ประจําสถานที่สอบ 
๕. การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร 
 ๕.๑ การบังคับบัญชา 
      น.อ.สุทธิศักด์ิช่วยเมืองปักษ์  รองประธานอนุกรรมการ รปภ.ฯ กํากับดูแล จนท.รปภ./จราจร และ 
จนท.ลําเลียงข้อสอบที่ ม.รามคําแหง ๒ (น.๖ ป.๑๖ พลฯ ๑๔) 
  
 
 
 



๕.๒ การติดต่อสื่อสาร ตามอนุผนวก ๑ ของ ผนวก ง ข่ายการสื่อสาร 

พล.ร.ท. 
                                          (อนุทัย   รัตตะรังส)ี 
                                    ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯและ 
                                                                                                   ผบ.รร.นร. 
 
 
 
 
รายการอนุผนวก  
อนุผนวก ๑   ข่ายการสื่อสาร 
 



อนุผนวก ๑ ของผนวก ง 
การสื่อสาร การรักษาความปลอดภัยในการสอบคัดเลือก 

 
๑. สถานการณ์ 
 ๑.๑ ในวันเสาร์ที่ ๖ เม.ย.๕๖รร.นร.กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร.
ประจําปี ๒๕๕๖(ภาควิชาการ) ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒   
๒. ภารกิจ   
 ดําเนินการติดต่อสื่อสารในด้านการรักษาความปลอดภัยขบวนลําเลียงข้อสอบสถานที่สอบและการจราจร 
ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒ ในวันเสาร์ที่ ๖ เม.ย.๕๖ต้ังแต่เวลา ๐๕๐๐ –๒๐๐๐ 
๓. การปฏิบัติ 
 ๓.๑ แนวความคิดในการปฏิบัติ 
  ๓.๑.๑ใช้การติดต่อสื่อสารทางวิทยุมือถือเป็นหลัก การสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือ และการนําสารเป็น
การสื่อสารสํารอง 
 ๓.๒ คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย 
     ๓.๒.๑ จัดเตรียมวิทยุมือถือ จํานวน ๕๕ เครื่อง 
     ๓.๒.๒ จัดวางข่ายการส่ือสารการรักษาความปลอดภัยและการจราจรที่มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ๒   
     ๓.๓.๓ ประสานเจ้าหน้าที่รถวิทยุเฝ้าฟังการ รปภ.ทางการสื่อสารที่มาสนับสนุนจาก 
สส.ทร. 
  ๓.๓.๔ ประสานเจ้าหน้าที่ สห.ทร.ที่มาสนับสนุน 
๔. ธุรการและการส่งกําลังบํารุง 
 ๔.๑ แจกจ่ายวิทยุมือถือในวันเสาร์ที่ ๖ เม.ย.๕๖ต้ังแต่เวลา ๐๔๐๐ –๐๕๐๐ที่ห้องวิทยุ รร.นร. และส่งคืน
เมื่อเสร็จภารกิจ 
 ๔.๒ เบิกเปลี่ยนวิทยุมือถือที่ชํารุดหรือแบตเตอรี่หมดกระแสไฟฟ้าที่กองอํานวยการสอบคัดเลือก ฯ 
๕. การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร 
 ๕.๑ การบังคับบัญชา 
  ๕.๑.๑ ที่ทําการ รปภ.มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒ บริเวณกองอํานวยการสอบคัดเลือกภาค
วิชาการ ฯ 
 ๕.๒ การสื่อสาร 
  ๕.๒.๑ แผนผังการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุมือถือมหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒ รายละเอียดตาม
ใบแทรก กของอนุผนวก ๑ ของผนวก ง 
     ๕.๒.๒ นามเรียกขานมหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒ รายละเอียดตามใบแทรก ขของอนุ
ผนวก ๑ ของผนวก ง 
     ๕.๒.๓ ความถี่หลัก ๑๖๗.๐๕๐ มฮ. ความถี่รอง ๑๖๗.๑๐๐ มฮ. โดยจะเปิดข่ายทํา
การติดต่อสื่อสารในวันเสาร์ ที่ ๖ เม.ย.๕๖ ต้ังแต่เวลา ๐๕๐๐ 
  

 
 
 
 



ใบแทรก ก.ของ อนุผนวก๑ ของ ผนวก ง 
แผนผังการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุมือถือมหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ประธานอนุกรรมการ รปภ. 

นสส. 

รถโมบาย  ชุด รปภ.๑ 

รถนาํขบวน  ชุด รปภ.๒ 

รปภ.สห.ทร.  รปภ.๓ 

รปภ.๑๐  รปภ.๔ 

รปภ.๗ 

รปภ.๙  รปภ.๕ 

รปภ.๘  รปภ.๖ 



ใบแทรก ข.ของอนุผนวก ๑ ของ ผนวก ง 

นามเรียกขานการรปภ. ม. รามคําแหง ๒ 
นามหน่วย นาม จนท.รปภ. นามเรียกขาน 

ประธานอนุกรรมการ รปภ.ฯ น.อ.จักรกฤษ     ป้ันสมสกุล  นาวิน 
รองประธานอนุกรรมการ รปภ.ฯ น.อ.สุทธิศักด์ิ   ช่วยเมืองปักษ์  นายเรือ ๑ 
นายทหารสื่อสาร ร.อ.  นายเรือ ๒ 
ชุด รปภ.๑ ร.อ.เวก ศรีเมือง  นาวิน ๑ 
รปภ.๒ ร.อ.นาค    ทองสุก  นาวิน ๒ 
รปภ.๓ ร.ท.รักธรรม พิทยะภัทร์  นาวิน ๓ 
รปภ.๔ พ.จ.อ.เฑียรพงษ์ ลิ้มนํ้าคํา   นาวิน ๔ 
รปภ.๕ พ.จ.อ.ชัยอนันต์ เอกวิริยะประภา  นาวิน ๕ 
รปภ.๖ พ.จ.อ.สุวรรณ งามแข  นาวิน ๖ 
รปภ.๗ จ.อ.พลสิน นาคสวัสด์ิ  นาวิน ๗ 
รปภ.๘ จ.อ.อดุลย์ แก้วคงทอง  นาวิน ๘ 
รปภ.๙ จ.อ.สุราษฏร์ ง่วนจร  นาวิน ๙ 
รปภ.๑๐ จ.อ.สมศักด์ิ รอดเสน   นาวิน ๑๐ 
รปภ.สห.ทร.   สิงขร ๓ 
รถยนต์นําขบวน สห.ทร.   ราชสีห์ ๓ 
รถวิทยุเฝ้าฟังการ รปภ.ทางการสื่อสาร   วังเดิม 
 
 

พล.ร.ท. 
        (อนุทัย   รัตตะรังสี) 
      ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯและผบ.รร.นร. 

 
 

 

 



ผนวก ข 
มาตรการรักษาความปลอดภัย 
๑. กําลังพลรักษาความปลอดภัยประจําวัน ประกอบด้วย 
 ๑.๑  นายทหารควบคุมการ รปภ. ประจําวัน 

๑.๒ นายทหารเวร รปภ.ประจําวัน  
 ๑.๓ พันจ่ายาม รปภ. ประจาํวัน 

๑.๔ พลทหารยามรปภ.ประจําวัน 
๒. หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดตามอนุผนวก ๑ ของ ผนวก ข 
๓. การปฏิบัติ รายละเอียดตามอนุผนวก ๒ ของ ผนวก ข 
๔. ระบบการรักษาความปลอดภัยสถานที่ออกข้อสอบพิมพ์ข้อสอบ และเก็บข้อสอบ รายละเอียดตาม อนุผนวก ๓ 
ของ ผนวก ข 
๕. การบังคับบัญชา 
 ๕.๑ นายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัยประจําวันขึน้ตรงต่อประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย 

๕.๒ นายทหารเวรรักษาความปลอดภัยประจําวันขึ้นตรงต่อนายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัยฯ 
 ๕.๒ พันจ่ายามรักษาความปลอดภัยประจําวันขึ้นตรงต่อนายทหารเวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน 
 ๕.๓ พลทหารยามรักษาความปลอดภัยประจําวันขึ้นตรงต่อพันจ่ายามในผลัดที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่ 
๖. การงดเวร–ยาม และการเปลี่ยน เวร–ยาม  
 ๖.๑ กรณทีี่ผู้จะทําหน้าที่เวร–ยามประจําวันต้องไปราชการตามคําสั่ง รร.นร.เกิน๒๔ ช่ัวโมง หรือเจ็บป่วย
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้จัดเวร–ยาม อะไหล่แทน 
 ๖.๒ การลากิจ ลาพักผ่อนประจําปี ผู้เข้าเวร–ยาม ต้องหาผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 ๖.๓ การขอเปลี่ยนเวรยามให้ผู้ต้องการขอเปลี่ยนเวรยามเสนอขออนุญาตเปลี่ยนเวร–ยาม ให้ประธาน
อนุกรรมการรักษาความปลอดภัยฯ หรือผู้รับมอบอํานาจเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

    พล.ร.ท. 
     (อนุทัย    รัตตะรังสี) 
    ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯและผบ.รร.นร. 

 



อนุผนวก ๑ ของผนวก ข 
หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 

๑. นายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัยประจําวัน 
 ๑.๑ กํากับดูแลการรักษาความปลอดภัยประจําวัน และรายงานผลการปฏิบัติให้ประธานอนุกรรมการ
รักษาความปลอดภัยทราบ 
๒. นายทหารเวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน 
 ๑.๑ กํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพันจ่ายามและพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําวันให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๒ เมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญให้พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม และรายงานให้
นายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัยประจําวันทราบในโอกาสแรก 
 ๑.๓ บันทึกรายงานเหตุการณ์ประจําวันและการรับ–ส่ง หน้าที่ 
๓. พันจ่ายาม - จ่ายามรักษาความปลอดภัย 
 ๓.๑ กํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพลทหารยามรักษาความปลอดภัยประจําวันให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒ เฝ้าตรวจสอบสถานที่ห้องออกข้อสอบ  พิมพ์ข้อสอบ และเก็บข้อสอบ 
 ๓.๓  ตรวจบุคคลที่ผา่นเข้า – ออก หอ้งออกข้อสอบ พิมพ์ข้อสอบ และเก็บขอ้สอบตามแนวปฏิบัติที่กําหนด 
 ๓.๓ บันทึกรายงานเหตุการณ์ตามระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่และการรับ–ส่ง หน้าที่ยาม 
๔. พลทหารยามรักษาการความปลอดภัยประจําวัน 
 ๔.๑ เฝ้าตรวจสถานที่ผ่านเข้า–ออก ห้องออกข้อสอบพิมพ์ข้อสอบและเก็บข้อสอบ   
 ๔.๒ ตรวจบุคคลที่ผ่านเข้า–ออก ห้องออกข้อสอบพิมพ์ข้อสอบและเก็บข้อสอบตามแนวปฏิบัติที่กําหนด 
 ๔.๓ เมื่อมีเหตุการณ์สําคัญให้รายงานพันจ่ายาม/ จ่ายามรักษาความปลอดภัยประจําวันทราบในโอกาสแรก 
 ๔.๔ ลงสมุดบันทึกรายงานเหตุการณ์ตามห้วงระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่และการรับ–ส่ง หน้าที่ยาม 
๕. กรณีปฏิบัติหน้าที่นอกพ้ืนที่ รร.นร. ตามท่ีคณะอนุกรรมการอ่ืนๆขอรับการสนับสนุน 

- ให้ปฏิบัติตามแผนของคณะอนุกรรมการที่ขอรับการสนับสนุนกําหนด 
 

      พล.ร.ท. 
       (อนุทัย    รัตตะรังสี) 

ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯและผบ.รร.นร. 



อนุผนวก ๒ ของ ผนวก ข 
การปฏิบัติ 

๑.รับสมัครที่รร.นายเรือ (ปฏิบัติงานเวลา๐๖๐๐ – ๑๗๐๐) 
๑.๑ จัดจนท.รปภ.วันละ ๗ นาย ( น.๑, ป.๓ และพลทหาร ๓)  ตามแผนปฏิบัติที่คณะอนุกรรมการรับ

สมัครฯ กําหนด 
๒. การรักษาความปลอดภัยที่ รร.นร. (ปฏิบัติงานเวลา๐๘๐๐ – ๐๘๐๐ วันถัดไป) 
 ๒.๑. นายทหารควบคุมกํากับดูแลการรักษาความปลอดภัย ๑ นาย 
      - ควบคุมการปฏิบัติงานของการรักษาความปลอดภัย 

๒.๒  นายทหารเวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน ๑ นาย  
       - ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่รร.นร.ตลอดเวลามีสถานที่พักที่หอ้งพักยามรักษาความปลอดภัย 
       - แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๔ เว้นแต่มีคําสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

๒.๓ พันจ่ายาม– จ่ายามรักษาความปลอดภัย  
- ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่รร.นร.ตลอดเวลามีสถานที่พักที่ห้องพักยามรักษาความปลอดภัย 
- แบ่งออกเป็น ๔ผลัด ๆ ละ ๒ ชม.ประจําบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนด  
- แต่งกายเครือ่งแบบหมายเลข ๔ หรือ หมายเลข ๑๐ หรอื ๑๐(ก) 

๒.๔ พลทหารยามรักษาความปลอดภัย 
- ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่รร.นร.ตลอดเวลามีสถานที่พักที่ห้องพักยามรักษาความปลอดภัย 
- แบ่งออกเป็น ๔ผลัด ๆ ละ ๒ ชม.ประจําบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนด พร้อมยามตรวจรอบบริเวณดังกล่าว 
- แต่งกายตามระเบียบ ทร.ว่าด้วยเครื่องแบบและวิธีแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.๒๕๒๙ หรือแต่งกายชุดฝึก 

๓. การปฏิบัติหน้าที่นอกพ้ืนที่ รร.นร. ตามท่ีคณะอนุกรรมการอ่ืนๆขอรับการสนับสนุน 
  - ให้ปฏิบัติตามแผนของคณะอนุกรรมการที่ขอรับการสนับสนุนกําหนด 

 
พล.ร.ท. 

(อนุทัย    รัตตะรังสี) 
      ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯและผบ.รร.นร. 

 
 
 



อนุผนวก ๓ ของผนวก ข 
ระบบการรักษาความปลอดภัย สถานที่หอ้งออกข้อสอบพิมพ์ข้อสอบ และเก็บข้อสอบ 

๑. ติดต้ังประตูเหล็กแบบลูกกรง บริเวณด้านหน้าและด้านหลัง 
๒. ติดต้ังโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณประตูเข้า ด้านหน้า และด้านหลัง 
๓. ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ิมเติม บริเวณด้านหลัง จํานวน ๔ ชุด 
๔. ติดต้ังโต๊ะเก้าอ้ีและโทรศัพท์สําหรับ จนท.รปภ. บริเวณด้านหน้าห้องออกข้อสอบจํานวน ๑ เครื่อง 
๕. เบิกยืมวิทยุสื่อสารมือถือสําหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําวัน จํานวน ๒เคร่ือง 
๖. จัดทําเคร่ืองหมายแสดงเขตหวงห้ามเด็ดขาด 
๗. จัดทําบัตรแสดงตน สําหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําวันบัตรสีชมพูกรรมการออกข้อสอบบัตรสีขาว 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในห้องออกข้อสอบพิมพ์ข้อสอบ และเก็บข้อสอบบัตรสีเหลือง 
๘. วิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําวัน 
 ๘.๑ ยามรักษาความปลอดภัยประจําวัน ก่อนจะปฏิบัติหน้าที่ให้แถวฟังคําช้ีแจงจากนายทหารเวรรักษา
ความปลอดภัยที่บริเวณหน้าห้องสถานที่ออกข้อสอบในเวลา ๐๗๔๕ 
 ๘.๒ การตรวจสอบบุคคลผ่านเข้า-ออก  
  ๘.๒.๑ บุคคลที่ได้รับอนุญาตผ่านเข้า-ออก ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ ผลิต
ข้อสอบ หรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนอ่ืนๆ ที่ได้รับอนุญาตจากประธานอนุกรรมการออกข้อสอบให้ปฏิบัติงานในห้อง
ออกข้อสอบและต้องมีบัตรแสดงตนในการผ่านเข้า-ออก เป็นบัตรสีตาม ข้อ ๗. ที่จัดทําโดยคณะอนุกรรมการรักษา
ความปลอดภัย 
  ๘.๒.๒ การผ่านเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในห้องออกข้อสอบ ต้องลงลายมือช่ือ วัน-เวลา การ
ผ่านเข้า–ออกและเหตุผลการผ่านเข้า-ออก 
  ๘.๒.๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานท่ีออกข้อสอบ ที่เป็นข้าราชการตํ่ากว่าสัญญาบัตร พลทหาร
หรือลูกจ้างประจําวันต้องถูกตรวจค้นโดยละเอียด ในการผ่านเข้า – ออกทุกคร้ัง 
  ๘.๒.๔ กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานท่ีห้องออกข้อสอบไม่ได้นําบัตรแสดงตนมาด้วยและมี
ความจําเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงานในสถานที่ห้องออกข้อสอบ ให้เจ้าหน้าที่เวร – ยามรักษาความปลอดภัย
ประจําวันโทรศัพท์สอบถามประธานอนุกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการออกข้อสอบฯว่าจะอนุญาตให้เข้า
ปฏิบัติงานในสถานที่ห้องออกข้อสอบหรือไม่ ถ้าอนุญาตให้ลงช่ือและรายมือช่ือของบุคคลน้ันและหมายเหตุไว้ใน
สมุดบันทึกฯ ของเจ้าหน้าที่ยามประจําวันในผลัดน้ันๆ 
  ๘.๒.๕ บุคคลภายนอกที่ต้องการพบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่ห้องออกข้อสอบให้คอยใน
สถานที่กําหนดบริเวณหน้าห้องออกข้อสอบ พันจ่ายาม-จ่ายามรักษาความปลอดภัยสอบถามช่ือ สกุล และบันทึกไว้
เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้น้ันทราบ 



  ๘.๒.๖ บุคคลที่ได้รับอนุญาตในการผ่านเข้า–ออก โดยไม่ต้องใช้บัตรแสดงตนมีจํานวน ๖ นายคือ 
ผบ.รร.นร.  รองผบ.รร.นร.  เสธรร.นร.  หน.ฝศษ.รร.นร.  ศ.ฝศษ.รร.นร. และรองหน.ฝศษ.รร.นร. 
  ๘.๒.๗ กรณผีูป้ฏิบัติหน้าที่เวร–ยามรักษาความปลอดภัยประจําวันไม่เข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการรักษาความปลอดภัยในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบได้ ให้รายงานตามลําดับช้ันการ
บังคับบัญชาเพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องดําเนินการแก้ไขต่อไป  

๘.๓ การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์โจรกรรมหรือเพลิงไหม้ 
  ๘.๓.๑ เมื่อเกิดเหตุการณ์ห้องออกข้อสอบถูกงัดหรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ทีส่ําคัญ ยามรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลแรกที่พบเห็นเหตุการณ์ให้เป่านกหวีดเปน็เสียงสัญญาณยาว ๓ ครั้งพร้อมกับตะโกนแจ้ง
เหตุการณ์ว่า “ห้องสอบถูกงัด”ร้องตะโกนหลายๆ ครั้งและยามที่อยู่ในบริเวณน้ันช่วยกันแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ถ้าพบบุคคลกระทําความผิดให้ควบคุมตัวไว้และรายงานเหตุการณ์ตามลําดับช้ัน พร้อมทั้งรายงานให้นายทหารเวร
ประจําวันทราบด้วย 
  ๘.๓.๒ เมื่อเกิดเพลิงไหม้สถานที่ออกข้อสอบยามรักษาความปลอดภัยบุคคลแรกที่พบเห็น
เหตุการณ์ให้เป่านกหวีดเปน็เสียงสัญญาณยาว ๓ ครั้งพร้อมกับตะโกนแจ้งเหตุการณ์ว่า “ไฟไหมห้้องออก
ข้อสอบ”ตะโกนแจ้งเหตุการณ์หลายๆ ครั้ง พร้อมทั้งนําถังดับเพลิงไปทําการดับเพลิงยังสถานที่เกิดเหตุ ยามรักษา
ความปลอดภัยประจําวันทั้งหมดช่วยกันทําการดับเพลิงขั้นต้น แจ้งให้นายทหารเวรรักษาความปลอดภัยและ
นายทหารเวรประจําวันทราบในโอกาสแรก     
            
       พล.ร.ท. 
        (อนุทัย    รัตตะรังสี) 
       ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯและผบ.รร.นร. 

 



ผนวก ก 

กําลังพล 
๑.คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย  
 ๑.๑ น.อ.จักรกฤษ ป้ันสมสกุล ประธานอนุกรรมการ 
 ๑.๒ น.อ.สุทธิศักด์ิ ช่วยเมืองปักษ์ รองประธานอนุกรรมการ 
 ๑.๓ ร.อ.เวก  ศรีเมือง  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๔ ร.อ.นาค  ทองสุก  อนุกรรมการและผช.เลขานุการ 
๒.นายทหารเวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน 
 ๒.๑ น.ต.เพ่ิมศักด์ิ บุญหนุน   ๒.๒ น.ต.ไกรสร ช่างนาค 
 ๒.๓ น.ต.ไพศาล จุ้ยประเสริฐ  ๒.๔ ร.อ.เวก  ศรีเมือง 
 ๒.๕ ร.อ.ดุสิต คงรัตนวรรณ   ๒.๖ ร.ท.ชาติชาย เพชรเยียน  
 ๒.๗ ร.ท.รักธรรม พิทยะภัทร์ 
๓. พันจ่ายาม  
 ๓.๑ พ.จ.อ.สุรศักด์ิ ศรีโปดก    ๓.๒ พ.จ.อ.เฑียรพงษ์ ลิ้มนํ้าคํา  
 ๓.๓ พ.จ.อ.รุ่ง เน้ือน่ิม    ๓.๔ พ.จ.อ.ถาวร พ่วงเล็ก 
 ๓.๕ พ.จ.อ.ชัยวฤทธ์ิ เทศริต    ๓.๖ พ.จ.อ.ชัยอนันต์ เอกวิริยะประภา 
 ๓.๗ พ.จ.อ.สุวรรณ งามแข    ๓.๘ พ.จ.อ.วิชาญ มุสิกชาติ 
 ๓.๙ พ.จ.อ.อํานาจ สาสดีอ่อง   ๓.๑๐ จ.อ.พลสิน นาคสวัสด์ิ 
 ๓.๑๑ จ.อ.อดุลย์ แก้วคงทอง   ๓.๑๒ จ.อ.สมศักด์ิ รอดเสน 
 ๓.๑๓ จ.อ.ธนพนธ์ สิงห์สองคอน   ๓.๑๓ จ.อ.สุราษฏร์ ง่วนจร  

๓.๑๔ จ.อ.ศรณ์ปัญญา คงวิทย์    ๓.๑๕ จ.อ.ธีระบดินทร์  เสนทอง 
 ๓.๑๖ จ.อ.พงษ์ศักด์ิ ศิลส่ง    ๓.๑๗ จ.อ.สุพจน์       ประครองพันธ์ 
 ๓.๑๘ จ.อ.สันติสุข อิมอ่วม    ๓.๑๙ จ.อ.อัศวิน จันทร์อ่อน 
๔.ทหารยามประจําวัน 
 ๔.๑ พลฯ พิบูล พ่วงเฟ่ือง   ๔.๒ พลฯ บุญธรรม พันธ์ุพ่วง 
 ๔.๓ พลฯ สิทธิพันธ์ สายเพีย    ๔.๔ พลฯ จิระศักด์ิ แก้วประดิษฐ ์
 ๔.๕ พลฯ วนัส นพรัตน์    ๔.๖ พลฯ ชัยวิทย์ กติยะวงศ์ 
 ๔.๗ พลฯ ชานนท์ อินทรรุ่ง    ๔.๘ พลฯ กิตติพรรณ มณีรัตน์ 
 ๔.๙ พลฯ จักรกฤษณ์ นาโควงษ์   ๔.๑๐ พลฯ นราธิป แสนสุภา 
 ๔.๑๑ พลฯ พานทอง แสงจันทร ์   ๔.๑๒ พลฯ ภิญโญ วรชัย 
 ๔.๑๓ พลฯ คมกริช ประสงค์    ๔.๑๔ พลฯ เทียนชัย ศรีบรรเทา 
 ๔.๑๕ พลฯ เจริญชัย นามพรม   ๔.๑๖ พลฯ สุรพงษ ์ บางสุข 
 ๔.๑๗ พลฯ วิชัย สมจิต    ๔.๑๘ พลฯ ธีระศักด์ิ พิศเพ็ง 
 ๔.๑๙ พลฯ อานนท์ แสงพรมชารี   ๔.๒๐ พลฯ สันติ แสงทอง 
 ๔.๒๑ พลฯ บุญยัง ทองหวัน   ๔.๒๒ พลฯ ศิริชัย ช่ืนใจ 
 ๔.๒๓ พลฯ สุรชัย พิศฉลาด   ๔.๒๔ พลฯ สุชาติ บุญนาค 
 ๔.๒๕ พลฯ อาจินต์ ชัยทาสี    ๔.๒๖ พลฯ อภิเดช คําสิงห์ 



 ๔.๒๗ พลฯ จักรกริช เกิดสุข    ๔.๒๘ พลฯ เสกศักด์ิ ใสไม ้
 ๔.๒๙ พลฯ บุญฤทธ์ิ พรหมชาติ   ๔.๓๐ พลฯ สามารถ       ขุนเมือง 
 ๔.๓๑ พลฯ สุเทพ อ่องเภา    ๔.๓๒ พลฯ ปิยนันท ์ แสนอาสา 
 ๔.๓๓ พลฯ อรรถพล เสนคราม   ๔.๓๔ พลฯ บุญส่ง เข็มเพชร 
 ๔.๓๕ พลฯ อรรถพล สีหานาม   ๔.๓๖ พลฯเกียรติศักด์ิ แซ่ลิม้ 
 ๔.๓๗ พลฯ กรีทาพล ประเสริฐสุข   ๔.๓๘ พลฯ นเรศ ศรีวิลาศ 
 ๔.๓๙ พลฯ สิทธิโชค คงฤทธ์ิ    ๔.๔๐ พลฯ สามารถ อนุเคราะห์ 
 ๔.๔๑ พลฯ เดชา สุขวรรณ   ๔.๔๒ พลฯอนุพล พิพา 
 ๔.๔๓ พลฯ ราชันย์ ศฤงคาร    ๔.๔๔ พลฯ ดนัย โพธ์ิกระสังข์ 
 ๔.๔๕ พลฯ วันชัย สมหงษ ์    ๔.๔๖ พลฯ ปิยวัฒน์ เดโชธนัตถ์กรณ์ 
 ๔.๔๗ พลฯ ธนิต รัตนโกศล   ๔.๔๘ พลฯ พนมรุ้ง กิลี 
 ๔.๔๙ พลฯ อัฐพล อินแดง    ๔.๕๐ พลฯ ชัชวาล ทองดี 
 ๔.๕๑  พลฯ เกียรติศักด์ิ พวกดี    ๔.๕๒ พลฯ พิทักษ์ศร สีดาคํา 
 ๔.๕๓ พลฯ เสง่ียม โพธ์ิเงิน    ๔.๕๔ พลฯ ปฐวี ลาภรวย 
 ๔.๕๕ พลฯ นาที ทองเรียบ   ๔.๕๖ พลฯ สุรพงษ ์ ชํารัมย์ 
 ๔.๕๗ พลฯ มนัส โพธ์ิพาราช   ๔.๕๘ พลฯ พรพจน์ วิชาเงิน 
 ๔.๕๙ พลฯ สุดสาคร นามบุญลือ   ๔.๖๐ พลฯ ภาคภูมิ ภีรัตน์ 
 ๔.๖๑ พลฯ วิทยา อินทนัย    ๔.๖๒ พลฯ ชัยณรงณ์    ภู่สงค ์
 ๔.๖๓ พลฯ สนอง สมุร    ๔.๖๔ พลฯ อาทิตย์ หร่องบุดสี 
 ๔.๖๕ พลฯ อุทัย กลับมารัมย์   ๔.๖๖    พลฯ พร้อมชัย นิจภิรมย์ 
 ๔.๖๗ พลน พิทักษ ์ ชีพอุดม    ๔.๖๘ พลฯ ธนัช ฐานะจร 
 ๔.๖๙ พลฯ สมวงค ์ โสพิพันธ์   ๔.๗๐ พลฯ เบญจรงค์ แหลมหลัก 
 ๔.๗๓ พลฯ สุวีรา โคตรเสนา   ๔.๗๒ พลฯ เจษฎา นนยะโส 
 ๔.๗๓ พลฯ ฉัตรชัย นามสีสุข   ๔.๗๔ พลฯ กฤษฎากร อทรักษ ์
 ๔.๗๕ พลฯ วัชร ไชยประเทศ   ๔.๗๖ พลฯ ณัฐพล สอนกลิ่น 
 ๔.๗๗ พลฯ วินัย โอชารส    ๔.๗๘ พลฯ เมธาสิทธ์ิ เสลจุล 
        

พล.ร.ท. 
        (อนุทัย     รัตตะรังสี) 
      ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯและผบ.รร.นร. 

 

 

 

 



 
ชุดที่...............ของ...............ชุด 
หน้า......๑.......ของ.....๑๖....หน้า 

โรงเรียนนายเรือ 
       คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย  
       ต.ปากนํ้า  อ.เมือง  จ. สมุทรปราการ 
       ๑๒๐๘๐๐มี.ค.๕๖ 
คําสั่งรักษาความปลอดภัยการออก , เลือก , ทําต้นฉบบั , ผลิตจัดชุด และจัดทําเฉลยข้อสอบในการสอบคดัเลือกบคุคล
พลเรือนเขา้เปน็ นตท.ในสว่นของ  ทร. ประจําปี ๒๕๕๖ 
อ้างถึง ๑. คําสั่งประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ
(เฉพาะ) ที ่๐๑/๒๕๕๖ลง ๒๒ พ.ย.๕๕ เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าทีดํ่าเนินการสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจําปี ๒๕๕๖ 
 ๒. ประกาศโรงเรียนนายเรือ เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารใน
ส่วนของ กองทัพเรือประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๑. สถานการณ์คณะอนุกรรมการออก  คัดเลือก ผลิต  และจดัชุดข้อสอบกําหนดดําเนินการออก  เลือก , ทําต้นฉบับ 
, ผลิตจัดชุด และจัดทําเฉลยข้อสอบ เพ่ือสนับสนุนการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนตท. ในส่วนของ ทร. 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ต้ังแต่ วันที่ ๑๗ ม.ีค. –๒๑ เม.ย.๕๖โดยประธานกรรมการสอบคัดเลือก ฯ แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย ซึ่งกําลังพลในการรกัษาความปลอดภัยรายละเอียด(ตาม ผนวก ก) 
๒. ภารกิจดําเนินการรักษาความปลอดภัยทั้งปวงเพ่ือสนับสนุนการออก  เลอืก , ทําต้นฉบับ , ผลิตจัดชุด และจัดทํา
เฉลยข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรอืนเข้าเป็นนตท. ในส่วนของ ทร. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ต้ังแต่ 
วันที่ ๖ มี.ค. –๒๕ เม.ย.๕๖ 
๓. การปฏิบัติ คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยจัดเวร-ยาม ดูแลรักษาความปลอดภัยห้องออก  เลือก, ทําต้นฉบับ,ผลิตจัดชุด และ
จัดทําเฉลยข้อสอบโดยจัดให้มีเวร-ยามรักษาความปลอดภัยประจําวันประกอบด้วย เป็นนายทหารควบคุมการ รปภ. จํานวน ๑ นาย
นายทหารเวรรปภ. ประจําวัน จํานวน ๑ นายพันจ่า-จ่ายาม รปภ. จํานวน ๔ นาย  แบ่งออกเป็น ๔ ผลัด ๆ ละ ๒ ชม. และทหารยามรักษา
ความปลอดภัย  จํานวน ๘ นาย แบ่งเป็น ๔ ผลัด ๆ ละ ๒ ชม. 
 

วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ 

๑๘ - ๒๐มี.ค.๕๖ ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ อาคารเรียน ๑๐ 
 ๑๖๐๐ - ๐๘๐๐ อาคารกองบัญชาการ ช้ัน ๓ 

๒๑มี.ค.-๗เม.ย.๕๖ ๐๘๐๐ - ๐๘๐๐ อาคารกองบัญชาการ ช้ัน ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า   ๑   ของ   ๖   หน้า 



ชุดที่...............ของ...............ชุด 

หน้า......๒.......ของ.....๑๖....หน้า 
 ๓. การรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
  ๓.๑ จัดเวร-ยามรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่รับผิดชอบ ตลอด ๒๔ ชม. 
  ๓.๒ กําหนดช่องทางเข้า – ออก  ห้องออกข้อสอบ ฯ ช่องทางเดียวเพ่ือการตรวจสอบ และช่องทาง
เข้า–ออก อ่ืน ๆ ให้ปิดล๊อกใส่กุญแจพร้อมปิดเทปกาวมีลายมือช่ือร่วมกันของประธานอนุกรรมการออก  คัดเลือก 
ผลิต และจัดชุดข้อสอบ และประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย เซ็นปิดทับ 
  ๓.๓ ใส่กุญแจประตูเหล็กแบบลูกกรงตรงบันไดทางขึ้น บริเวณด้านหน้าห้องออกข้อสอบฯ 
 ๓.๔ ติดต้ังโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณประตูเข้า ด้านหน้า และด้านหลังห้องออกข้อสอบฯ 
 ๓.๕ ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ิมเติม บริเวณด้านหลังห้องออกข้อสอบ และจัดเก็บข้อสอบ 
จํานวน ๒ ชุด 
 ๓.๖ ติดต้ังโทรศัพท์ บริเวณด้านหน้าห้องออกข้อสอบ ฯ จํานวน ๑ เครื่อง 
 ๓.๗ เบิกยืมวิทยุสื่อสารมือถือสําหรับคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าทีร่ักษา
ความปลอดภัยประจําวัน จํานวน ๕เคร่ือง 
 ๓.๘ จัดทําเคร่ืองหมายแสดงเขตหวงห้ามเด็ดขาดบริเวณรอบห้องออกข้อสอบฯ 
 ๓.๙ จัดทําบัตรแสดงตนดังน้ี  
  - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําวันเป็นบัตรสีฟ้า 
  - คณะอนุกรรมการออก  คัดเลือก ผลิต  และจัดชุดข้อสอบ เป็นบัตรสีชมพู 
  - เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะอนุกรรมการออก  คัดเลือก ผลิต  และจัดชุดข้อสอบเป็นบัตรสี
เหลือง และกรรมการออกข้อสอบ ที่หอประชุมภูติอนันต์ เป็นบัตรสีเขียว 
 ๓.๑๐ บุคคลที่ได้รับอนุญาตผ่านเข้า-ออก ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ออกข้อสอบฯ หรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ
อ่ืนๆ ที่ได้รับอนุญาตจากประธานอนุกรรมการออกข้อสอบให้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ที่กําหนด ต้องมีบัตรแสดงตนใน
การผ่านเข้า-ออกเป็นบัตรสีชมพู เหลือง สีเขียว ซึ่งจัดทําโดยคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยและลงลายมือ
ช่ือ – วัน – เวลา – การผ่านเข้า – ออกทุกครั้ง 
 ๓.๑๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่เป็นข้าราชการตํ่ากว่าสัญญาบัตร   พลทหาร หรือลูกจ้างประจํา
ต้องตรวจค้นร่างกายโดยละเอียดในการผ่านเข้า – ออก ทุกคร้ัง 
 ๓.๑๒ บุคคลภายนอกที่ต้องการพบเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ห้องออกข้อสอบ ฯ ใหค้อย
บริเวณหน้าโต๊ะปฏิบัติงานพันจ่ายาม ฯ และให้พันจ่ายาม ฯ บันทึกรายช่ือและเวลาที่ต้องการพบไว้เป็นหลักฐาน 
พร้อมทั้งติดต่อประธานอนุกรรมการออกข้อสอบ ฯ หรือเลขานุการอนุกรรมการออกข้อสอบ ฯ  
 ๓.๑๓ บุคคลที่ได้รับอนุญาตในการผา่นเข้า–ออก โดยไม่ต้องใช้บัตรแสดงตนให้พันจ่ายามฯบันทึก
รายช่ือและเวลาผ่านเข้า–ออก มีจํานวน ๗ ทา่น คือ ผบ.รร.นร. ,รองผบ.รร.นร.(๑),รองผบ.รร.นร.(๒),เสธ.รร.นร.  ,
หน.ฝศษ.รร.นร,ศ.ฝศษ.รร.นร. , รอง เสธ.รร.นร. และ รอง หน.ฝศษ.รร.นร. 
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 ๓.๑๔ กรณีเวร–ยามรักษาความปลอดภัยประจําวัน ไม่เข้าใจแนวทางการปฏิบัติหรือไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเรือ่งการรักษาความปลอดภัยในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบได้ ให้รายงานตามลําดับช้ัน 
การบังคับบัญชา เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องดําเนินการแก้ไขต่อไป 
 ๓.๒ การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์โจรกรรมหรือเพลิงไหม้ 
  ๓.๒.๑ กรณีถูกงัด หรือโจรกรรม บุคคลแรกที่พบเห็นเหตุการณ์ให้เป่านกหวีดเป็นเสียงสัญญาณ
ยาว ๓ ครั้งพร้อมกับตะโกนแจ้งเหตุการณ์ว่า “ห้องออกข้อสอบถูกงัด”ร้องตะโกนหลายๆครัง้และยามท่ีอยู่ในบรเิวณ
น้ันช่วยกันแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถ้าพบบุคคลกระทําความผิดให้ควบคุมตัวไว้และรายงานเหตุการณ์ตามลําดับ
ช้ัน พร้อมทั้งรายงานให้ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยและนายทหารเวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน
ทราบด้วย 
  ๓.๒.๒ กรณีไฟไหม้ บุคคลแรกที่พบเห็นเหตุการณ์ให้เป่านกหวีดเป็นเสียงสัญญาณยาว ๓ ครัง้ 
พร้อมกับตะโกนแจ้งเหตุการณ์ว่า “ไฟไหม้ห้องออกข้อสอบ” ตะโกนแจ้งเหตุการณ์หลายๆครั้ง พรอ้มทั้งนํา
อุปกรณ์ดับเพลิงไปทําการดับเพลิงยังสถานที่เกิดเหตุ เวร-ยามรักษาความปลอดภัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทั้งหมด
ช่วยกันทําการดับเพลิงขั้นต้น เสร็จแล้วรายงานให้ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยและนายทหารเวร
รักษาความปลอดภัยประจําวันทราบด้วย 
 ๓.๓ การปฏิบัติหน้าที่ของเวร–ยามรักษาความปลอดภัย 
  ๓.๓.๑ การเปลี่ยนเวร–ยามในแต่ละครั้ง ให้เสนอก่อนล่วงหน้า ๓ วันทําการ โดยทําใบขออนุญาต
เปลี่ยนเวร– ยาม ตามแบบฟอร์มของ รร.นร. ที่กําหนดไว้และต้องได้รับอนุมัติจากประธานอนุกรรมการ รปภ.ฯหรือรอง
ประธานอนุกรรมการรปภ.ฯ ก่อนทุกครั้ง ห้ามเปลี่ยนเวร– ยาม โดยมิได้รับอนุมัติก่อนหากตรวจพบจะได้รับการพิจารณา
ลงทัณฑ์ โดยเสนอถึงประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ (ผบ.รร.นร.) 
  ๓.๓.๒ ในกรณีมผีู้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เวร– ยาม ตามท่ีกําหนดไว้ได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ป่วย 
(ยกเว้นการเสียชีวิต) ต้องมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน และเมื่อหายป่วยกลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ ให้ดําเนินการเสนอใบลาป่วยย้อนหลัง โดยแนบใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐฯ
ประกอบการลาป่วยในแต่ละครั้ง โดยต้องแจ้ง ประธานอนุกรรมการ รปภ.ฯหรือ 
รองประธานอนุกรรมการรปภ.ฯทราบในโอกาสแรก หรอืหากไม่มีการแจ้งใดๆ และตรวจพบว่าป่วยจริง เมื่อถึง
กําหนดวันทีเ่ขา้เวร–ยามของตน แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในเวลา ๐๘๐๐ ของวันทีม่ีการรับ–ส่งหน้าที่เวร– ยาม 
ในแต่ละวัน คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยจะทําการปรับแต่งให้ “ผู้ที่มีลําดับการเข้าเวร–ยามก่อนผู้ป่วยน้ัน 
๒ ตําแหน่ง” มาเข้าแทนและเว้นการเข้าเวร– ยามให้สําหรับผู้ที่ป่วยน้ัน ในกรณีหากยังไม่หายป่วยจะใช้หลักเกณฑ์
การปฏิบัติเช่นน้ีต่อไปจนกระทั่งจบภารกิจ 

  ๓.๓.๓ ห้ามนําอุปกรณ์เครื่องเขียนตําราใด ๆ , กระดาษ, สื่อบันทึกทุกชนิด เขา้ห้องออก , เลือก , ทํา

ต้นฉบับ , ผลิตจัดชุด และจัดทาํเฉลยข้อสอบ 
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 ๓.๓.๔ นายทหารควบคุมกํากับดูแลการรปภ. มีหน้าที่ควบคุมกํากับดูแลการรักษาความปลอดภัย
ของเวร–ยามประจําวันในการออกข้อสอบฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบริสุทธ์ิโปร่งใส 
 ๓.๓.๕ นายทหารเวรรปภ. มหีน้าที่กํากับดูแลการรักษาความปลอดภัยของยามประจําวันในการออก
ข้อสอบ ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบริสุทธ์ิโปร่งใส 

 ๓.๓.๖ พันจ่ายาม– จ่ายามรักษาความปลอดภัยประจําวันมีหน้าที่ 
     ๑) กํากับดูแลพลทหารยามรักษาความปลอดภัยห้องออกข้อสอบฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  ๒) กํากับดูแลการลงนามการผ่านเข้า-ออกพ้ืนที่ห้องออกข้อสอบฯ    
  ๓) จ่ายบัตรสีฟ้าให้กับเวร-ยามประจําวันในการออกข้อสอบฯ 
  ๔) จ่ายบัตรสีชมพูให้กับคณะอนุกรรมการออกข้อสอบ ฯ ในการผ่านเข้าและเก็บคืนเมื่อ
ออกจากห้องออกข้อสอบฯ 
  ๕) จ่ายบัตรสีเหลืองให้กับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการออกข้อสอบในการผ่านเขา้ และเก็บคืน
เมื่อออกจากห้องออกข้อสอบฯ 
  ๖) จ่ายบัตรสีขียวให้กับกรรมการออกข้อสอบในการผ่านเข้า และเก็บคืนเมือ่ออกจากห้อง
ออกข้อสอบฯ 
  ๗) จัดสถานที่รับฝากเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดของกรรมการออกข้อสอบฯ และเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือในการออกข้อสอบฯ 
  ๘) ห้ามไม่ให้บุคคลใดใช้ประตูบานอ่ืนของหอประชุมภูติอนันต์ในการผ่านเข้า–ออก ยกเว้น
ประตูด้านหน้าหอประชุมภูติอนันต์ที่มีพันจ่ายาม ฯ ควบคุมกํากับดูแลผูท้ี่ผ่านเข้า-ออก 
  ๙) ห้ามไม่ให้บุคคลใดนําอุปกรณ์เครื่องเขียนและตําราใด กระดาษหรือสื่อบันทึกทุกชนิดนํา
เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องออกข้อสอบฯ (ฝากเครื่องมอืสื่อสารทุกชนิดไว้ที่พันจ่ายามรักษาความปลอดภัย
ประจําวัน) 
  ๑๐) ห้ามไม่ให้บุคคลใดโทรศัพท์ติดต่อกับบุคคลภายนอกโดยไม่ผ่านประธาน/เลขานุการ 
คณะอนุกรรมการออก  คัดเลือก ผลิต  และจัดชุดข้อสอบ ให้ติดต่อได้ในลักษณะฝากข้อความเท่าน้ัน 

         ๓.๓.๗ ทหารยามรักษาความปลอดภัยประจําวันมีหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจําบริเวณหน้า-หลัง 
ห้องออกข้อสอบฯและพ้ืนที่กําหนด 
 ๓.๔ การปฏิบัติหน้าที่เวร–ยามในแต่ละตําแหน่งให้เริ่มปฏิบัติดังน้ี 
  ๓.๔.๑ นายทหารควบคุมกํากับดูแลรกัษาความปลอดภัยประจําวัน 
 ๑)ปฏิบัติหน้าที่วันละ ๑ นายเริ่มต้ังแต่เวลา ๐๘๐๐ – ๐๘๐๐ ของวันรุง่ขึ้น 
 ๒)ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้ดํารงการติดต่อสื่อสารและสั่งการนายทหารเวรประจําวันได้
ตลอดเวลา 
 ๓)การแต่งกาย เครื่องแบบหมายเลข ๔ 
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 ๓.๔.๒ นายทหารรักษาความปลอดภัยประจําวัน  
  ๑)ปฏิบัติหน้าที่วันละ ๑ นาย เริ่มต้ังแต่เวลา ๐๘๐๐ – ๐๘๐๐ ของวันรุ่งขึ้น 
  ๒) ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ต้องอยู่ในพ้ืนที่ รร.นร. ตลอดเวลา 
  ๓)การแต่งกาย เครื่องแบบหมายเลข ๔  
 ๓.๔.๓ พันจ่ายามรักษาความปลอดภัยประจําวัน 
  ๑)ปฏิบัติหน้าที่ ๑ ตําแหน่งวันละ ๔ นาย ๆ ละ ๑ ผลัด ๆ ละ ๒ ชม. เริ่มต้ังแต่ ๐๘๐๐–
๐๘๐๐ของวันรุ่งขึ้น 
  ๒) ในวันปฏิบัติหน้าที่ต้องอยู่ในพ้ืนที่ รร.นร. ที่พักห้องพักยามรักษาความปลอดภัย 
 ๓)การแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๔ หรือเคร่ืองแบบหมายเลข ๑๐ 
 ๓.๔.๔ พลทหารยามรักษาความปลอดภัยประจําวัน 
  ๑) ปฏิบัติหน้าที่ ๒ ตําแหน่ง วันละ ๘ นาย ๆ ละ ๑ ผลัด ๆ ละ ๒ ชม. เริ่มต้ังแต่เวลา
๐๘๐๐ – ๐๘๐๐ของวันรุ่งขึ้น 
  ๒) ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ต้องอยู่ในพ้ืนที่ รร.นร. และพักที่ห้องพักยามรักษาความปลอดภัย  
  ๓) การแต่งกาย เครื่องแบบชุดฝึก  
 ๔. ธุรการและการส่งกําลังบาํรงุ 
 ๔.๑ คณะอนุกรรมการออก  คัดเลือก ผลิต  และจัดชุดข้อสอบจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องด่ืม 
 ๔.๒ จัดอาคารนอน ๒ ช้ัน ๑ เป็นที่พักของ จนท.รักษาความปลอดภัย 
 ๔.๓ ห้องวิทยุ รร.นร. จัดเคร่ืองมือสื่อสารสนับสนุน 
 ๔.๔ ฝบก.รร.นร. ให้การสนับสนุนยานพาหนะในการรักษาความปลอดภัยห้องออกข้อสอบ ฯ  
 ๕. การบังคบับญัชาติดต่อสื่อสาร 
 ๕.๑   ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยขึ้นตรงต่อประธานกรรมการสอบคัดเลือก ฯ 
 ๕.๒ นายทหารควบคุมกํากับดูแลรกัษาความปลอดภัยประจําวันขึ้นตรงต่อประธานอนุกรรมการรักษา
ความปลอดภัย 
 ๕.๓ นายทหารเวรรักษาความปลอดภัยประจําวันขึ้นตรงต่อนายทหารควบคุมกํากับดูแลรักษาความปลอดภัย 
 ๕.๔ พันจ่ายามรักษาความปลอดภัยขึ้นตรงต่อนายทหารเวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน 
 ๕.๕ พลทหารยามรักษาความปลอดภัยขึ้นตรงต่อพันจ่ายาม-จ่ายามรักษาความปลอดภัยในผลัดที่ตนเอง
ปฏิบัติหน้าที่ 

                                                                            (ลงช่ือ)   พล.ร.ท.อนุทัยรัตตะรังสี 
        (อนุทัยรัตตะรังสี) 
    ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯและ 
 ผบ.รร.นร. 

หน้า   ๕   ของ   ๖   หน้า 

 



ชุดที่...............ของ...............ชุด 
หน้า......๖......ของ.....๑๖....หน้า 

รายการผนวก 
 ผนวก ก. กําลังพล 
   ผนวก ข. การสื่อสาร 

การแจกจ่าย 
หน่วย จํานวน หมายเลข 
ประธานกรรมการสอบคัดเลือก ฯ ๑ ๐๑ 
รองประธานกรรมการสอบคดัเลือก ฯ ๑ ๐๒ 
เลขานุการสอบคัดเลือก ฯ ๑ ๐๓  
ประธานอนุกรรมการออกข้อสอบฯ ๑ ๐๔ 
รองประธานอนุกรรมการออกข้อสอบฯ ๑ ๐๕ 
เลขานุการอนุกรรมการออกข้อสอบฯ ๑ ๐๖ 
ผช.เลขานุการอนุกรรมการออกข้อสอบฯ ๑ ๐๗ 
ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย ๑ ๐๘ 
รองประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย ๑ ๐๙ 
เลขานุการอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย ๑ ๑๐ 
ผช.เลขานุการอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย ๑ ๑๑ 
จนท.ช่วยเหลืออนุกรรมการรักษาความปลอดภัย ๑ ๑๒ 
นายทหารกํากับดูแลการรักษาความปลอดภัยประจําวัน ๑ ๑๓ 
นายทหารเวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน ๑ ๑๔ 
พันจ่ายามรักษาความปลอดภัย ๑ ๑๕ 
ประธานคณะอนุกรรมการสถานที่ ฯ ๑ ๑๖ 
ร้อย รปภ.ที่ ๖ฯ ๑ ๑๗ 
สํารอง ๓ ๑๘ – ๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า   ๖   ของ   ๖   หน้า 



ชุดที่...............ของ...............ชุด 

หน้า......๗......ของ.....๑๖....หน้า 
                                                                        โรงเรียนนายเรือ 
       คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย  
       ต.ปากนํ้า  อ.เมือง  จ. สมุทรปราการ 
       ๑๒๐๘๐๐มี.ค.๕๖ 

คําสั่งรักษาความปลอดภัยการออก , เลือก , ทําต้นฉบบั , ผลิตจัดชุด และจัดทําเฉลยข้อสอบในการสอบคดัเลือกบคุคล

พลเรือนเขา้เปน็ นตท.ในสว่นของ  ทร. ประจําปี ๒๕๕๖ 
ผนวก ก 
กําลังพล 

๑. นายทหารเวรกํากับดูแลการรักษาความปลอดภัย 
 ๑.๑ น.อ.จักรกฤษ ป้ันสมสกุล  
 ๑.๒ น.อ.สุทธิศักด์ิ ช่วยเมืองปักษ์  
๒. นายทหารเวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน 
 ๒.๑ น.ต.เพ่ิมศักด์ิ บุญหนุน ๒.๒ น.ต.ไกรสร ช่างนาค 
 ๒.๓ น.ต.ไพศาล จุ้ยประเสริฐ ๒.๔ ร.อ.เวก ศรีเมือง 
 ๒.๕ ร.อ.ดุสิต คงรัตนวรรณ ๒.๖ร.ท.ชาติชาย เพชรเยียน   
      ๒.๗ ร.ท.รักธรรม พิทยะภัทร์ 
๓. พันจ่ายาม - จ่ายามรักษาความปลอดภัย 
 ๓.๑ พ.จ.อ.สุรศักด์ิ ศรีโปดก ๓.๒ พ.จ.อ.เฑียรพงษ์ ลิ้มนํ้าคํา  
 ๓.๓ พ.จ.อ.รุ่ง เน้ือน่ิม ๓.๔ พ.จ.อ.ชัยวฤทธ์ิ เทศริต 
 ๓.๕ พ.จ.อ.ชัยอนันต์   เอกวิริยะประภา ๓.๖ พ.จ.อ.สุวรรณ งามแข  
 ๓.๗ พ.จ.อ.อํานาจ สาสดีอ่อง ๓.๘ จ.อ.พลสิน นาคสวัสด์ิ  
 ๓.๙ จ.อ.อดุลย์ แก้วคงทอง ๓.๑๐ จ.อ.สมศักด์ิ รอดเสน 
 ๓.๑๑ จ.อ.สุราษฏร์ ง่วนจร ๓.๑๒ จ.อ.ศรณ์ปัญญา คงวิทย์ 
 ๓.๑๓ จ.อ.ธีระบดินทร์ เสนทอง ๓.๑๔ จ.อ.พงษ์ศักด์ิ ศีลส่ง 
 ๓.๑๕ จ.อ.สุพจน์ ประครองพันธ์ ๓.๑๖ จ.อ.สันติสุข อินอ่วม 
 ๓.๑๗ จ.อ.อัศวิน จันทร์อ่อน 
๔. ทหารยามรักษาความปลอดภัย 
 ๔.๑ พลฯ ประทีป   บุญมาเกิด ๔.๒ พลฯ สงกรานต์   วงค์คําเมือง 
 ๔.๓ พลฯ ภาณุ   สุขสําราญ ๔.๔ พลฯเฉลิมพล   อินนาค 
 ๔.๕ พลฯ สุธี   ปลากระโทก ๔.๖ พลฯ พิชิต   คํามี 
 ๔.๗ พลฯ จีระพันธ์   ศรีแก้ว ๔.๘ พลฯ วีระยุทธ ชินทอง 
 ๔.๙ พลฯ ธีรเดช เบญมาตย์ ๔.๑๐ พลฯ ศรายุทธ อุติเนตร 
 ๔.๑๑ พลฯ วัลลภ   ศศิธร ๔.๑๒ พลฯ วศิลป์ จูมม่วง 

 

 

 

 

หน้า ก –  ๑  ของ  ๒  หน้า 



ชุดที่...............ของ...............ชุด 

หน้า......๘......ของ.....๑๖....หน้า 

 
   ๔.๑๓ พลฯ พรชัย ผาสุก ๔.๑๔  พลฯ อโนทัย เป่ียมใจ 
   ๔.๑๕ พลฯ เอกลักษณ์ คนหาญ ๔.๑๖ พลฯ สถาพร   จันทรา 
   ๔.๑๗ พลฯ เพชร ฉกรรจ์ศลิป์ ๔.๑๘  พลฯ อํานาจ   รามสูต 
       ๔.๑๙  พลฯ จัตตุพล   ยอดคํา ๔.๒๐  พลฯ ศสิสิทธ์ิ   มากะเต 
       ๔.๒๑  พลฯ สมพงษ ์ พรมกสิกร ๔.๒๒  พลฯ อุดม   จิตรมะดัน 
       ๔.๒๓  พลฯ มนตรี   หนูนันท์ ๔.๒๔  พลฯ มงคล   พินสุบิน 
       ๔.๒๕  พลฯ วุฒินันท ์ มีมานะ ๔.๒๖  พลฯ สมเพชร   ติรัตน์ 
       ๔.๒๗  พลฯ สายสมร   บุญมางํา ๔.๒๘  พลฯ องอาจ   ศรีทา 
       ๔.๒๙  พลฯ ปิยะพงษ์ คําสงค์ ๔.๓๐  พลฯ  ชัยสิทธ์ิ   กลยนี 
      ๔.๓๑   พลฯ หัสนัย   เกิดชัย ๔.๓๒  พลฯ มนตรี   ก้ิมเส้ง 
      ๔.๓๓   พลฯ ณัฐวุฒิ   พายุพัด ๔.๓๔  พลฯ อดิศักด์ิ   พันธ์ฟัก 
      ๔.๓๕   พลฯ ขวัญ   จําเนียรทูล ๔.๓๖  พลฯ สถาปนา   ธาราศักด์ิ 
      ๔.๓๗   พลฯ คมสันต์   เต้าสุวรรณ์ ๔.๓๘  พลฯ จมุพล   แสนตัน 
      ๔.๓๙   พลฯ สิงหา   เอกสูงเนิน ๔.๔๐   พลฯ รณชัย   ชาวนา  
    

 (ลงช่ือ)   พล.ร.ท.อนุทัยรัตตะรังสี 
        (อนุทัยรัตตะรังสี) 
 ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯและผบ.รร.นร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชุดที่...............ของ...............ชุด 

หน้า......๙......ของ.....๑๖....หน้า 

โรงเรียนนายเรือ 

 คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย  

 ต.ปากนํ้า  อ.เมือง  จ. สมุทรปราการ 

 ๑๒๐๘๐๐มี.ค.๕๖ 

คําสั่งรักษาความปลอดภัยการออก , เลือก , ทําต้นฉบบั , ผลิตจัดชุด และจัดทําเฉลยข้อสอบในการสอบคดัเลือกบคุคล

พลเรือนเขา้เปน็ นตท.ในสว่นของ  ทร. ประจําปี ๒๕๕๒ 
ผนวก ข. 
การสื่อสาร 

๑. สถานการณ ์ คณะอนุกรรมการออก  คัดเลือก ผลิต  และจัดชุดข้อสอบกําหนดการดําเนินการสนับสนุนการสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนตท. ในส่วนของ ทร. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ต้ังแต่ วันที่ ๑๗ มี.ค. – 
๗ เม.ย.๕๖ 
๒. ภารกิจดํารงการติดต่อสื่อสารในการรักษาความปลอดภัย เพ่ือสนับสนุนการออก  คัดเลือก  ผลิต  และจัดชุด
ข้อสอบ ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนตท. ในส่วนของ ทร. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๓. การปฏิบัติ  ใช้การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์เป็นหลัก และการนําสารเป็นการสื่อสารสาํรอง โดยจัดเตรียมวิทยุ
มือถือ จํานวน ๕ เครื่องจัดวางข่ายการสื่อสารการรักษาความปลอดภัยเพ่ือสนับสนุนภารกิจ 
๔. ธุรการและการส่งกําลังบาํรุง 
 ๔.๑จ่ายวิทยุมอืถือในวันพุธที่ ๑๘ ม.ีค.๕๖ ต้ังแต่เวลา ๐๗๐๐ ที่คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยก
วอย.ฝศษ.รร.นร.และส่งคืนเมื่อเสร็จภารกิจ 
 ๔.๒เบิกเปลี่ยนวิทยุมือถือทีชํ่ารุดหรือแบตเตอรี่หมดกระแสไฟฟ้าที่คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยก
วอย.ฝศษ.รร.นร. 
๕. การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร 
 ๕.๑. การบังคับบัญชา 
    ๕.๑.๑ คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยอยู่ที่ กวอย.ฝศษ.รร.นร. 
  ๕.๑.๒ที่ทําการเวร- ยาม รักษาความปลอดภัยห้องออก  คัดเลือก ผลิต  และจัดชุดข้อสอบ อยู่ที่หอประชุม
ภูติอนันต์ และอาคารกองบัญชาการ ช้ัน ๓  
 ๕.๒. การสื่อสาร 
     ๕.๒.๑แผนผังการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุมือถือรายละเอียดตามอนุผนวก ๑ ของผนวก ข 
  ๕.๒.๒นามเรียกขานรายละเอียดตามอนุผนวก ๒ ของผนวก ข 
   ๕.๒.๓ความถ่ีหลัก หลัก ๑๖๗.๐๕๐ มฮ. ความถี่รอง ๑๖๗.๑๐๐ มฮ. 
 

  

 

 

 

หน้า ข -  ๑  ของ  ๒  หน้า 



 

ชุดที่..............ของ..............ชุด 

หน้า....๑๐.....ของ....๑๖...หน้า 
  ๕.๒.๔หมายเลขโทรศัพท ์
           ๕.๒.๔.๑ คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย๕๓๘๔๑ (กวอย.ฝศษ.รร.นร.) 
       ๕.๒.๔.๒ ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยน.อ.เรวัต   อุบลรัตน์ (๐๘–๑๑๗๔–๗๑๗๔) 
       ๕.๒.๔.๓ รองประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยน.อ.ดุสิต   ป่ินแก้ว (๐๘–๑๙๑๑–๕๙๑๖) 
  ๕.๒.๕จะเปิดข่ายทําการติดต่อสื่อสารในวันพุธที่ ๑๘ ม.ีค.๕๒ ต้ังแต่เวลา ๐๗๐๐ 
 

 (ลงช่ือ)   พล.ร.ท.อนุทัยรัตตะรังสี 
        (อนุทัยรัตตะรังสี) 
 ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯและ 
 ผบ.รร.นร. 
 
 
รายการอนุผนวก 
   อนุผนวก ๑ ของ ผนวก ข. แผนผังการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุมือถือ 
   อนุผนวก ๒ ของ ผนวก ข. นามเรียกขาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า ข -  ๒  ของ  ๒  หน้า 

 

 



ชุดที่..............ของ..............ชุด 

หน้า....๑๑......ของ....๑๖...หน้า 
โรงเรียนนายเรือ 

       คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย  
       ต.ปากนํ้า  อ.เมือง  จ. สมุทรปราการ 
       ๑๒๐๘๐๐มี.ค.๕๖ 

คําสั่งรักษาความปลอดภัยการออก , เลือก , ทําต้นฉบบั , ผลิตจัดชุด และจัดทําเฉลยข้อสอบในการสอบคดัเลือกบคุคล

พลเรือนเขา้เปน็ นตท.ในสว่นของ  ทร. ประจําปี ๒๕๕๖ 
อนุผนวก ๑ ของ ผนวก ข. 

แผนผังการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุมือถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
  
 
 

หน้า ข ๑ –  ๑  ของ  ๑ หน้า 

ทหารยามรักษา 

ความปลอดภยั 

น.อ.สุทธิศกัดิ  ชวยเมืองปักษ์์ ่  

รองประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภยั 

ร.อ.เวก   ศรีเมือง 

เลขานุการอนุกรรมการรักษาความปลอดภยั 

พนัจายาม่ -จายาม่ รักษา 

ความปลอดภยั 

ร.อ.นาคทองสุก 

ผช.เลขานุการอนุกรรมการรักษาความปลอดภยั 

นายทหารเวรรักษาความ

ปลอดภยัประจาํวนั 

ร.ท.รักธรรม   พิทยะภทัร์ 

จนท.ชวยเหลือ่ อนุกรรมการรักษาความปลอดภยั 

นายทหารควบคุมกากบดูแลการํ ั

รักษาความปลอดภยั 

น.อ.จกัรกฤษ  ปันสมสกลุ้  

ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภยั 

 



ชุดที่..............ของ..............ชุด 

หน้า....๑๒.....ของ....๑๖...หน้า 
โรงเรียนนายเรือ 

       คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย  
       ต.ปากนํ้า  อ.เมือง  จ. สมุทรปราการ 
       ๑๒๐๘๐๐มี.ค.๕๖ 

คําสั่งรักษาความปลอดภัยการออก , เลือก , ทําต้นฉบบั , ผลิตจัดชุด และจัดทําเฉลยข้อสอบในการสอบคดัเลือกบคุคล

พลเรือนเขา้เปน็ นตท.ในสว่นของ  ทร. ประจําปี ๒๕๕๖ 

อนุผนวก ๒ ของ ผนวก ข. 

นามเรียกขาน 

นามหน่วย นามจนท.รปภ. นามเรียกขาน 
ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย น.อ.จักรกฤษ ป้ันสมสกุล นาวิน๑ 
รองประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย น.อ.สุทธิศักด์ิ  ช่วยเมืองปักษ์ นาวิน๒ 
เลขานุการอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย ร.อ.เวก ศรีเมือง นาวิน๓ 
ผช.เลขานุการอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย ร.อ.นาค      นาคสุก นาวิน๔ 
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย ร.ท.รักธรรม   พิทยะภัทร์ นาวิน๕ 
นายทหารควบคุมกํากับดูแลการรักษาความปลอดภัย กําลังพลตามผนวกก ข้อ๑ นาวิน๖ 
นายทหารเวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน กําลังพลตามผนวกกข้อ๒ นาวิน๗ 
พันจ่ายาม-จ่ายามรักษาความปลอดภัย กําลังพลตามผนวกกข้อ๓ นาวิน๘ 
ทหารยามรักษาความปลอดภัย กําลังพลตามผนวกกข้อ๔ นาวิน๙ 

       

(ลงช่ือ)   พล.ร.ท.อนุทัยรัตตะรังสี 
        (อนุทัยรัตตะรังสี) 
 ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯและผบ.รร.นร.  



นามเรียกขานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัและจราจร 
 
 

๑.น.อ.จกัรกฤษ        ป้ันสมสกลุ         รปภ. ๑                                     089-037-9914 
๒. น.อ.สุทธิศกัด์ิ    ช่วยเมืองปักษ ์     รปภ. ๒                                    086-384-2321 
๓.  ร.อ.เวก         ศรีเมือง              รปภ. ๓                                     085-538-5091 
๔.  ร.อ.นาค            ทองสุก              รปภ. ๔                                     087-5122797 
๕.  ร.ท.ชาติชาย     เพชรเยยีน              รปภ. ๕                                    081-1720502 
๖.  ร.ท.รักธรรม     พิทยะภทัร์             รปภ. ๖                                     089-4851573 
๗.  พ.จ.อ.เฑียรพงษ ์ล้ิมนํ้าคาํ   รปภ. ๗                                     089-9321030 
๘.  พ.จ.อ.รุ่ง    รปภ. ๘    089-0365467 
๙.   พ.จ.อ.ชยัวฤทธ์ิ เทศริต  รปภ. ๙     089-1381123 
๑๐.  พ.จ.อ.    รปภ. ๑๐    086-0089719 
๑๑. พ.จ.อ.               รปภ. ๑๑    086-5469407 
๑๒.  จ.อ.พลสิน     นาคสวสัด์ิ  รปภ. ๑๒    081-0549812 
๑๓. จ.อ.อดุลย ์  แกว้คงทอง             รปภ. ๑๓    081-4376074 
๑๔.  จ.อ.สุราษฏร์    ง่วนจร              รปภ. ๑๔    089-1632916 
๑๕. จ.อ.    รปภ. ๑๕    089-4793334 
๑๖.  จ.อ.ธีระบดินทร์  เสนทอง   รปภ. ๑๖    087-0026898 
๑๗  จ.อ.ศรณ์ปัญญา คงวทิย์   รปภ. ๑๗    081-4974202 
๑๘.  จ.อ.พรชยั         กงเจียน               รปภ. ๑๘    084-6750833 
๑๙.  จ.อ.     รปภ. ๑๙   081-7428158 
 
 
ความถ่ีหลกั   150.100 
ความถ่ีหลกั   150.250 
  



  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  .คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย (โทร.๕๓๘๔๑)  

ท่ี         /๕๖  วันท่ี           ก.พ.๕๖  

เรื่อง   ขอรับการสนับสนุน จนท.จาก นขต.ทร.  

เรียน  ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

          ตามคําสั่งประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ
กองทัพเรือ(เฉพาะ) ท่ี ๐๑/๒๕๕๖ ลง ๒๒ พ.ย.๕๕ เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าท่ีดําเนินการสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจําปี ๒๕๕๖ นั้น คณะอนุกรรมการ
รักษาความปลอดภัย จัดข้าราชการจาก กวอย.ฝศษ.รร.นร. และร้อย รปภ. ท่ี ๖ สมทบ รร.นร.ปฏิบัติหน้าท่ีเวร - ยาม 
ห้องออก, เลือก, ทําต้นฉบับ, ผลิตจัดชุด, จัดทําเฉลย, ตรวจข้อสอบ และรวมคะแนน และเพ่ือให้การรักษา
ความปลอดภัยดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย  และมีประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการรักษาความ
ปลอดภัย จึงขออนุมัติงดการปฏิบัติหน้าท่ี เวร - ยาม ของ รร .นร. ให้กับข้าราชการท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ต้ังแต่วันท่ี 
๑๒ มี.ค. - ๑๒ เม.ย.๕๖ (สอบรอบแรก) และ ๗ – ๑๕ พ.ค.๕๖ (สอบรอบสุดท้าย) ตามรายชื่อดังนี้ 

๑. น.อ.สุทธิศักด์ิ  ช่วยเมืองปักษ์ ๒. น.ต.ไกรสร    ช่างนาค 
๓. น.ต.เพ่ิมศักด์ิ  บุญหนุน ๔. น.ต.ไพศาล  จุ้ยประเสริฐ 
๕. ร.อ.เวก  ศรีเมือง ๖. ร.อ.ดุสิต  คงรัตนวรรณ 
๗. ร.ท.ชาติชาย  เพชรเยียน ๘. ร.ท.รักธรรม  พิทยะภัทร์ 
๙. พ.จ.อ.สุรศักดิ์   ศรีโปดก ๑๐. พ.จ.อ.ชัยวฤทธิ์  เทศริต 
๑๑. พ.จ.อ.สุวรรณ  งามแข ๑๒ . พ.จ.อ.อํานาจ   สาสดีอ่อง 
๑๓.  จ.อ.สมศักดิ์  รอดเสน                        ๑๔. จ.อ.ธนพนธ์  สิงห์สองคอน                    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 

                               น.อ. 
                                     ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย และ 
                                                                       ผอ.กวอย.ฝศษ.รร.นร.  

 

 
 

 

 

 



แผนการ รปภ./จราจร 
สอบสุขภาพจิต นตท.ทร. 

วันจันทร์ ที่  ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
                เพื่อให้การปฎิบัติการ รปภ. / จราจร การทดสอบสุขภาพจิต นตท.ทร. ประจําปี 
๒๕๕๖ ในวันจันทร์ ท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ปฏิบัติดังนี้ 
  ๑. พื้นที่จอดรถ 
                     ๑.๑. ลานสวนสนาม เว้นช่องสําหรับนักเรียนระหว่างมุขหอประชุม – เสาธง 
                     ๑.๒. ถนนอาคาร ๕,๖ 
                     ๑.๓. กองรักษาการณ์เก่า 
                     ๑.๔. บริเวณข้างสนามฟุตบอล 
                     ๑.๕. โรงยิม ๑,๒ 
                     ๑.๖. บริเวณข้างสนามรักบ้ี (สํารอง) 
 ๒. การปฏิบัติหน้าที่ 
                    ๒.๑. ประตูกลาง   
                            ๑.จ.อ.พลสิน น.      หัวหน้าชุด รปภ./จราจร      
                   ๒.พลฯ 
                   ๓.พลฯ 
                   ๔.พลฯ 
                     ๒.๒. ลานสวนสนามและข้างสนามรักบ้ี 
                   ๑.พ.จ.อ. รุ่ง  น. หัวหน้าชุด รปภ./จราจร 
                   ๒.จ.อ. สุราษฎร์  ง. รองหัวหน้าชุด รปภ./จราจร 
                   ๓.จ.อ. อัศวิน  จ. 
                   ๔.พลฯ 
                   ๕.พลฯ 
                   ๖.พลฯ 
                   ๗.พลฯ 
                           ๘.พลฯ 
          ๒.๓.ถนนอาคาร ๕,๖ โรงพละ ๑,๒ และเข้าสนามฟุตบอล 
 ๑.พ.จ.อ.ชัยอนันต์  อ. หน.ชุด รปภ./จราจร 
 ๒.จ.อ.ธีระบดินทร์  ส. รอง หน.รปภ./จราจร 
 ๓.จ.อ.อมรรัตน์  ภ. 
 ๔.พลฯ 
 ๕.พลฯ 
 ๖.พลฯ 
 ๗.พลฯ 
 ๘.พลฯ 
  
 



                 ๒.๔.กองรักษาการณ์เก่า   
  ๑.จ.อ.อดุลย์ ก.    หน.ชุด รปภ./จราจร  
  ๒.พลฯ 
  ๓.พลฯ 
๓.แนวความคิดในการปฏิบัติ 
 ๑.ต่ืนนอนเวลา ๐๕๐๐ 
 ๒.รับประทานอาหารเช้าเวลา ๐๕๓๐ 
 ๓.ออกเดินทางเวลา ๐๕๔๕ 
 ๔. ประจําหน้าที่เวลา ๐๖๐๐  
  - เมื่อเข้าประจําหน้าที่แล้ว ทดสอบการติดต่อสื่อสาร  
  - หัวหน้าชุดแบ่งมอบหน้าที่การปฏิบัติ ให้กําลังพลในชุดปฏิบัติของตน 
  - การรายงานความพร้อม ของแต่ละชุดปฏิบัติการ 
 ๕. เบิกวิทยุสื่อสารกับพันจ่ากองร้อย ใน ๒๖๐๙๐๐ เม.ย.๕๖ 
 ๖. การแต่งกายตาม รปจ.ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ 
 ๗. นามเรียกขานตามผนวก ก. 
 ๘.เมื่อเลิกปฏิบัติการแล้ว ให้นํากําลังพลมารวมพลที่กองรักษาการณ์ ตรวจยอดแล้วนํากําลังพลกลบัที่ต้ัง 
 ๙.เลิกปฏิบัติภารกิจเมื่อได้รับคําสั่ง 
 ๑๐. หัวหน้าชุดรายงานการปฏิบัติให้ ผบ.ร้อย ทราบเมื่อกลับถึงที่ต้ัง  
 
         
        ร.อ. 
              ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๖ ฯ 
     เม.ย.๕๖ 
      
       
 
 



 
ผนวก ก. 

การติดต่อสื่อสาร 
    ความถี่หลัก ๑๖๗.๑๕๐ MZ 
    ความถี่รอง ๑๖๗.๑๐๐ MZ 

 
ตําแหน่ง 

 
นามเรียกขาน 

 
หมายเหตุ 

 
ผบ.ร้อย 

 
รปภ. ๐๑ 

 

 
รอง ผบ.ร้อย 

 
รปภ. ๐๒ 

 

 
ผบ.มว.รปภ.ท่ี ๑ 

 
รปภ. ๐๓ 

 

 
ประตูกลาง 

 
รปภ. ๐๔ 

 
จ.อ.พลสิน น. 

รปภ. ๐๕ พ.จ.อ. รุ่ง น. 

รปภ. ๐๖ จ.อ.สุราษฎร์ ง. 
 

ลานสวนสนาม 
รปภ. ๐๗ จ.อ.อัศวิน จ. 
รปภ. ๐๘ พ.จ.อ.ชัยอนันต์อ. 

รปภ. ๐๙ จ.อ.ธีระบดินทร์ ส. 
 

อาคาร ๕ , ๖ 
รปภ. ๑๐ จ.อ.อมรรัตน์ ภ. 

กองรักษาการณ์เก่า รปภ. ๑๑ จ.อ.อดุลย์ ก. 

          
            
       



  
 

               บนัทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ  คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภยั (โทร.๕๓๘๔๑)  

ท่ี    - / วันท่ี           ม.ค.๕๖   

เรื่อง   ขออนุมติัสาํรวจสถานท่ีสอบภาควชิาการ  

เรียน  ประธานกรรมการสอบคดัเลือก ฯ  

 ๑.  ตามคาํสั่งประธานกรรมการสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือนเขา้เป็นนกัเรียนเตรียมทหารในส่วน
ของกองทพัเรือ(เฉพาะ) ท่ี ๐๑ /๒๕๕๖ ลง ๒๒ พ.ย.๕๕  เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจา้หนา้ท่ี
ดาํเนินการสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือนเขา้เป็นนกัเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทพัเรือ ประจาํปี ๒๕๕ ๖
กาํหนดสอบภาควชิาการในวนัอาทิตยท่ี์ ๕ เม.ย.๕๖ ท่ี ม.รามคาํแหง ๒ 
 ๒.  คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภยั ขออนุมติัสาํรวจสถานท่ีสอบภาควชิาการท่ี 
ม.รามคาํแหง ๒ ในวนัพุธท่ี ๖ ก.พ.๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ เพื่อวางแผนการรักษาความปลอดภยัและ
จราจรในการสอบภาควชิาการ โดยมีรายช่ือผูท่ี้ไปปฏิบติัราชการสาํรวจสถานท่ีฯ ดงัน้ี 
  ๒.๑ น .อ.จกัรกฤษ ป้ันสมสกุล ประธานอนุกรรมการฯ  
  ๒ .๒ น .อ.สุทธิศกัด์ิ ช่วยเมืองปักษ ์รองประธานอนุกรรมการฯ  
  ๒.๓ ร .อ.เวก ศรีเมือง เลขานุการ  
  ๒.๔ ร .อ.นาค ทองสุก ผูช่้วยเลขานุการ  
  ๒.๕ ร .ท.รักธรรม พิทยะภทัร์ หวัหนา้ชุดส่วนล่วงหนา้  
  ๒.๖ จ.อ.สุรศกัด์ิ ยวุบุตร พลขบั 
  ๒.๗   จ.ท.สมชาติ เปรมบุตร พลขบั 
 ๓. การไปสาํรวจสถานท่ีสอบภาควชิาการ คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภยัขอรับการ
สนบัสนุนรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล จาํนวน ๒ คนั ในวนัพุธท่ี ๖ ก.พ.๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ โดยใหร้ถ
ไปรับท่ี กวอย.ฝศษ.รร.นร. เวลา ๐๘๐๐  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาํเนินการต่อไป  

    น.อ. 
                                               ประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภยั และ 
                                                                                                          ผอ.กวอย.ฝศษ.รร.นร. 

 



แผนการ รปภ./จราจร 
การสอบภาพพละศึกษา และความเหมาะสมร่างกาย 

ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๔ พ.ค.๕๖ 
ณ  โรงเรียนนายเรือ 

 

                เพื่อให้การรปภ./จราจร การสอบภาคพลศึกษา และความเหมาะสมร่างกาย นตท.ทร. ใน
วันท่ี ๑ – ๔ พ.ค.๕๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑. กําหนดการปฏิบัติ 
                  ๑.๑. ภาคเช้าต้ังแต่เวลา   ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ เป็นการสอบภาคพละศึกษา 
                  ๑.๒. ภาคบ่ายต้ังแต่เวลา  ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐เป็นการสอบความเหมาะสมร่างกาย 
   ๒. พื้นที่การสอบ 
                  ๑.๑. สอบภาคพละศึกษา   
  ๑.๑.๑. โรงพละ ๑,๒ 
  ๑.๑.๒. สนามฟุตบอล 
  ๑.๑.๓.สนามกีฬาภูติอนันต์บางนา (ว่ายนํ้า) 
         ๑.๒. สอบความเหมาะสมร่างกาย 
  ๑.๒.๑.  อาคาร ๕  บก.กรม.นนร.รอ. 
๓. พื้นที่จอดรถ 
 ๓.๑.ลานสวนสนาม 
 ๓.๒. ข้างสนามรักบ้ี 
 ๓.๓. กองรักษาการณ์เก่า 
 ๓.๔. ลานต้นไทร 
 ๓.๕. หน้า บก.รร.นร. (สํารอง) 
๔. การปฏิบัติหน้าที่ 
 ๔.๑. ประตูกลาง 
  ๑. จ.อ. หัวหน้าชุด รปภ./จราจร 
  ๒. พลฯ 
 ๔.๒. ลานสวนสนาม และข้างสนามรักบ้ี 
  ๑. พ.จ.อ. หัวหน้าชุด รปภ./จราจร 
  ๒. จ.อ. รองหัวหน้าชุด รปภ/จราจร 
  ๓. พลฯ 
  ๔. พลฯ 
  ๕. พลฯ 
 ๔.๓. ถนนหน้าอาคาร ๕,๖  รปภ. รอบสนามฟุตบอล และกองรักษาการณ์เก่า 
  ๑. จ.อ. หัวหน้าชุด รปภ./จราจร 
  ๒. พลฯ 
  ๓. พลฯ 
  ๔. พลฯ 
 ๔.๔. โรงพละ ๑,๒ 
  ๑. พลฯ หัวหน้าชุด รปภ./จราจร 
  ๑. พลฯ 



 
คําแนะนําร่วม 

  ๑. ต่ืนนอนเวลา   ๐๕๓๐ 
  ๒. รับประทานอาหารเวลา   ๐๖๐๐ 
  ๓. ออกเดินทางเวลา   ๐๖๓๐ 
  ๔. ประจําหน้าที่เวลา  ๐๗๐๐ 
    - ทดสอบการติดต่อสื่อสาร  
    - หัวหน้าชุดแบ่งมอบหน้าที่การปฏิบัติ ให้กําลังพลในชุดปฏิบัติของตน 
    - ตรวจดูความเรียบร้อยพ้ืนที่รับผิดชอบ,ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 ๕. เบิกวิทยุสื่อสารจากพันจ่ากองร้อยเวลา๐๖๐๐ของทุกวันปฏิบัติ 
 ๖. นามเรียกขานตามผนวก ก. 
 ๗. การแต่งกายตาม รปจ.ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ 
 ๘. ให้ จ.อ.อดุลย์ ก.และ จ.อ.ธีระบดินทร์ ส.จัดทําป้ายประชาสมพันธ์การ รปภ./จราจร ตามผนวก ข. 
 ๙.ให้ จ.อ.พงษ์ศักด์ิ ศ. ขึงเชือกบริเวณพื้นที่ที่ทําการสอบเป็นพ้ืนที่ห้ามเข้าสําหรับผู้ปกครองและผู้ไม่มีหน้าที่
เก่ียวข้องดังน้ี 
  ๑. รอบสนามฟุตบอลต้ังแต่แนวกําแพง รร.นร. ด้านติดถนนสุขุมวิทบริเวณหน้ากองรักษาการณ์เก่า ไปถึง
แนวถนนเข้าอาคาร ๕,๖ 
  ๒. บริเวณด้านหลังอาคาร ๕,๖ จากแนวสนามต้นไทรถึงสุดอาคาร ๖ 
 ๑๐. เมื่อเลิกปฏิบัติหน้าที่แล้วให้นํากําลังมารวมที่ กองรักษาการณ์ตรวจยอดบัญชีพลฟังคําช้ีแจง และเดินทาง
กลับที่ต้ัง 
 ๑๑. เลิกการปฏิบัติเมื่อได้รับคําสั่ง  
 
         
         ร.อ. 
        ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๖ ฯ 
     เม.ย.๕๖ 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก. 
การติดตอ่ส่ือสาร 

ความถ่ีหลัก ๑๖๗.๑๕๐ MZ 
ความถ่ีรอง  ๑๖๗.๑๐๐ MZ 

 
ตําแหน่ง 

 
นามเรียกขาน 

 
หมายเหตุ 

 
ผบ.ร้อย 

 
รปภ. ๐๑ 

 

 
รอง ผบ.ร้อย 

 
รปภ. ๐๒ 

 

ผบ.มว.รปภ.ที่ ๑ รปภ. ๐๓  

ประตูกลาง รปภ. ๐๔  
รปภ. ๐๕   หัวหน้าชุด  

ลานสวนสนาม รปภ. ๐๖ รองหัวหน้าชดุ 
ถนนหน้าอาคาร ๕,๖ รปภ. ๐๗  

โรงพละ ๑,๒ รปภ. ๐๘  
 
        ร.อ. 
         ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๖ ฯ 
      เม.ย.๕๖



ผนวก ข. 
ป้ายประชาสัมพันธ์การ รปภ./จราจร 

 
 
 

 ๑.   ๑.ถนนอาคาร ๕,๖ 
  = ๒ = ต่อแผงกั้น 
         ๒.โรงสูบ ๓ 
 
 

 ๒. = ๒ = ๑. ทางแยกหน้าหอเกียรติยศ  ลานสวนสนาม 
        ๒. ถนนทางเข้าลานสวนสนาม 
 
  
 ๓. = ๑๐ แผ่น = ติดแนวเชือก ( จ.อ.พงษ์ศักด์ิ ศ. ) 
 
 
  
 ๔. = ๔ =   ๑. แนวขอบถนนลานสวนสนาม 
          ๒. หอเกียรติยศ 
    ๓. ร.ล.ธนบุรี 
 
ร.อ. 
           ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๖ ฯ 
       เม.ย.๕๖   
        
 

 

ห้ามเข้า 

ทีจ่อดรถผ้เขู้ าสอบ 

 

ห้ามเข้า
ทีจ่อดรถ 
     



 

 

ตารางการ รปภ./จราจร 
สอบภาคพละศึกษา และความเหมาะสม 

ว/ด/ป ยศช่ือ – สกุล หมายเหตุ 
๑ พ.ค.๕๖ ๑. พ.จ.อ.เฑียรพงษ์  ล้ิมน้ําคํา 

๒. จ.อ.สุพจน์  ประครองพันธ์ 
๓. จ.อ.พลสิน  นาคสวัสด์ิ 
๔. จ.อ.อดุลย์  แกว้คงทอง 

 

๒ พ.ค.๕๖ ๑. พ.จ.อ.รุ่ง  เนื้อนิ่ม 
๒. จ.อ.พงษ์ศักด์ิ  ศีลส่ง 
๓. จ.อ.สุราษฎร์  ง่วนจร 
๔. จ.อ.อัศวนิ  จันทร์ อ่อน 

 

๓ พ.ค.๕๖ ๑. พ.จ.อ.ชัยอนันต์  เอกวริิยะประภา 
๒. จ.อ.อมรรตัน์  ภุมมา 
๓. จ.อ.พลสิน  นาคสวัสด์ิ 
๔. จ.อ.อัศวนิ  จันทร์ อ่อน 

 

๔ พ.ค.๕๖ ๑. พ.จ.อ.ภานุวัฒน์  ออเพรช 
๒. จ.อ.พงษ์ศักด์ิ  ศีลส่ง 
๓. จ.อ.สุพจน์  ประครองพันธ์ 
๔. จ.อ.อมรรตัน์ ภูมมา 

 

     ร.อ. 
      ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๖ ฯ 
      เม.ย.๕๖ 



แผนการ รปภ./จราจร 
สอบสุขภาพจิต นตท.ทร. 

วันจันทร์ ที่  ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

                เพื่อให้การปฎิบัติการ รปภ. / จราจร การทดสอบสุขภาพจิต นตท.ทร. ประจําปี ๒๕๕๖ ใน
วันจันทร์ ท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ปฏิบัติดังนี้ 
  ๑. พื้นที่จอดรถ 
                     ๑.๑. ลานสวนสนาม เว้นช่องสําหรับนักเรียนระหว่างมุขหอประชุม – เสาธง 
                     ๑.๒. ถนนอาคาร ๕,๖ 
                     ๑.๓. กองรักษาการณ์เก่า 
                     ๑.๔. บริเวณข้างสนามฟุตบอล 
                     ๑.๕. โรงยิม ๑,๒ 
                     ๑.๖. บริเวณข้างสนามรักบ้ี (สํารอง) 
  ๒. การปฏิบัติหน้าที่ 
       ๒.๑. ประตูกลาง   
                              ๑.จ.อ.พลสิน น.      หัวหน้าชุด รปภ./จราจร      
                     ๒.พลฯ 
                     ๓.พลฯ 
                     ๔.พลฯ 
       ๒.๒. ลานสวนสนามและข้างสนามรักบ้ี 
                   ๑.พ.จ.อ. รุ่ง  น. หัวหน้าชุด รปภ./จราจร 
                   ๒.จ.อ. สุราษฎร์  ง. รองหัวหน้าชุด รปภ./จราจร 
                   ๓.จ.อ. อัศวิน  จ. 
                   ๔.พลฯ 
                   ๕.พลฯ 
                   ๖.พลฯ 
                   ๗.พลฯ 
                           ๘.พลฯ 
     ๒.๓.ถนนอาคาร ๕,๖ โรงพละ ๑,๒ และเข้าสนามฟุตบอล 
 ๑.พ.จ.อ.ชัยอนันต์  อ. หน.ชุด รปภ./จราจร 
 ๒.จ.อ.ธีระบดินทร์  ส. รอง หน.รปภ./จราจร 
 ๓.จ.อ.อมรรัตน์  ภ. 
 ๔.พลฯ 
 ๕.พลฯ 
 ๖.พลฯ 
 ๗.พลฯ 
 ๘.พลฯ 



     ๒.๔.กองรักษาการณ์เก่า   
  ๑.จ.อ.อดุลย์ ก.    หน.ชุด รปภ./จราจร  
  ๒.พลฯ 
  ๓.พลฯ 
๓.แนวความคิดในการปฏิบัติ 
  ๑.ต่ืนนอนเวลา ๐๕๐๐ 
  ๒.รับประทานอาหารเช้าเวลา ๐๕๓๐ 
  ๓.ออกเดินทางเวลา ๐๕๔๕ 
๔. ประจําหน้าที่เวลา ๐๖๐๐  
  - เมื่อเข้าประจําหน้าที่แล้ว ทดสอบการติดต่อสื่อสาร  
  - หัวหน้าชุดแบ่งมอบหน้าที่การปฏิบัติ ให้กําลังพลในชุดปฏิบัติของตน 
  - การรายงานความพร้อม ของแต่ละชุดปฏิบัติการ 
๕. เบิกวิทยุสื่อสารกับพันจ่ากองร้อย ใน ๒๖๐๙๐๐ เม.ย.๕๖ 
๖. การแต่งกายตาม รปจ.ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ 
๗. นามเรียกขานตามผนวก ก. 
๘.เมื่อเลิกปฏิบัติการแล้ว ให้นํากําลังพลมารวมพลที่กองรักษาการณ์ ตรวจยอดแล้วนํากําลังพลกลับที่ต้ัง 
๙.เลิกปฏิบัติภารกิจเมื่อได้รับคําสั่ง 
๑๐. หัวหน้าชุดรายงานการปฏิบัติให้ ผบ.ร้อย ทราบเมื่อกลับถึงที่ต้ัง  
 
         
        ร.อ. 
              ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๖ ฯ 
     เม.ย.๕๖ 
      
       
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



ผนวก ก. 
การติดต่อสื่อสาร 

    ความถี่หลัก ๑๖๗.๑๕๐ MZ 
    ความถี่รอง ๑๖๗.๑๐๐ MZ 

 
ตําแหน่ง 

 
นามเรียกขาน 

 
หมายเหตุ 

 
ผบ.ร้อย 

 
รปภ. ๐๑ 

 

 
รอง ผบ.ร้อย 

 
รปภ. ๐๒ 

 

 
ผบ.มว.รปภ.ท่ี ๑ 

 
รปภ. ๐๓ 

 

 
ประตูกลาง 

 
รปภ. ๐๔ 

 
จ.อ.พลสิน น. 

รปภ. ๐๕ พ.จ.อ. รุ่ง น. 

รปภ. ๐๖ จ.อ.สุราษฎร์ ง. 
 

ลานสวนสนาม 
รปภ. ๐๗ จ.อ.อัศวิน จ. 
รปภ. ๐๘ พ.จ.อ.ชัยอนันต์อ. 

รปภ. ๐๙ จ.อ.ธีระบดินทร์ ส. 
 

อาคาร ๕ , ๖ 
รปภ. ๑๐ จ.อ.อมรรัตน์ ภ. 

กองรักษาการณ์เก่า รปภ. ๑๑ จ.อ.อดุลย์ ก. 

          
         ร.อ. 
          ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๖ ฯ 

 
 
 



 
ตารางการ รปภ./จราจร 

การตรวจสุขภาพรา่งกาย นตท.ทร. 
ตั้งแต่วนัท่ี ๓๐ เม.ย.๕๖ – ๓ พ.ค.๕๖ 
ณ  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

ว/ด/ป ผู้เขา้รบัการตรวจ ยศ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
๓๐ เม.ย.๕๖ ชุดท่ี ๑ ๑. ร.ท.รักธรรม  พิทยะภัทร ์

๒. จ.อ.ธรีะบดนิทร์  เสนทอง 
๓. พลฯ 
๔. พลฯ 
๕. พลฯ 
๖. พลฯ 

 

๑ พ.ค.๕๖ ชุดท่ี ๒ ๑. ร.ท.รักธรรม  พิทยะภัทร ์
๒. จ.อ.ธรีะบดนิทร์  เสนทอง 
๓. พลฯ 
๔. พลฯ 
๕. พลฯ 
๖.พลฯ 

 

๒ พ.ค.๕๖ ชุดท่ี ๓ ๑. ร.ท.รักธรรม  พิทยะภัทร ์
๒. จ.อ.ธรีะบดนิทร์  เสนทอง 
๓. พลฯ 
๔. พลฯ 
๕. พลฯ 
๖. พลฯ 

 

๓ พ.ค.๕๖ ชุดท่ี ๔ ๑. ร.ท.รักธรรม  พิทยะภัทร ์
๒. จ.อ.ธรีะบดนิทร์  เสนทอง 
๓. พลฯ 
๔. พลฯ 
๕. พลฯ 
๖. พลฯ 

 

          
         ร.อ. 
         ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๖ ฯ 
          เม.ย.๕๖ 



ตารางการ รปภ./จราจร 
การสอบภาคพลศึกษา (ว่ายนํ้า) 

ตั้งแต่วันท่ี ๑ – ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
ณ  สนามกีฬาภูติอนันต ์

ว/ด/ป ยศ ช่ือ – สกุล หมายเหต ุ
๑ พ.ค.๕๖ ๑. จ.อ.ศรณ์ปัญญา  คงวิทย์ 

๒. พลฯ 
๓. พลฯ 
๔. พลฯ 

 

๒ พ.ค.๕๖ ๑. จ.อ.ศรณ์ปัญญา  คงวิทย์ 
๒. พลฯ 
๓. พลฯ 
๔. พลฯ 

 

๓ พ.ค.๕๖ ๑. จ.อ.อดุลย์  แก้วคงทอง 
๒. พลฯ 
๓. พลฯ 
๔. พลฯ 

 

๔ พ.ค.๕๖ ๑. จ.อ.สุราษฎร์  ง่วนจร 
๒. พลฯ 
๓. พลฯ 
๔. พลฯ 

 

หมายเหตุ       ๑. ขึ้นรถพร้อม กพล.กรม.รร.นร. รอ  เวลา ๐๕๓๐  
     ๒. พร้อมท่ีสนามกีฬาภูติอนันต์         เวลา ๐๖๐๐  
 
                 ร.อ.  
             ผบ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๖ ฯ  
              เม.ย.๕๖  

 



แผนการ รปภ./จราจร 

การสอบข้อเขียน นรต. ส่วน ทร. ณ ม.ราม ๒ 

วันที่ ๖ เมษายน 
ตึก ยศ ช่ือ -สกุล 
 
 

PBB 

๑. พ.จ.อ. รุ่ง เน้ือน่ิม 

๒. จ.อ. อดุลย์ แก้วคงทอง 
๓. จ.อ. สุราษฎร์ ง่วนจร 
๔. พลฯ จีรศักด์ิ แก้วประดิษฐ์ 

๕.พลฯ สันติแสงทอง 

 

 
 
 

BNB ๑,๒ 

๑. ร.ท. ชาติชาย เพ็ชรเยียน 

๒. พ.จ.อ. เฑียรพงษ์ ลิ้มนํ้าคํา 

๓. จ.อ. อัศวิน จันทร์อ่อน 
๔. พลฯ สิทธิพันธ์ สายเพีย 

๕. พลฯ บุญธรรม พันธ์พ่วง 

๖. พลฯ สถาพร ศรีแสงจันทร ์

๗. พลฯ อานนท์ แสงพรมชาลี 
 

 
 

BNB ๓,๔ 

๑. จ.อ. ศรณ์ปัญญา คงวิทย์ 
๒. จ.อ. สุพจน์ ประครองพันธ์ 
๓. พลฯ เทียนชัย ศรีบรรเทา 
๔. พลฯ ชัชวาล ทองดี 
๕.พลฯ สมานชัย อินทิเดช 
๖. พลฯ พรพจน์ วิชาเงิน 

 
 

BNB ๕,๖ 

๑. จ.อ. พลสิน นาคสวัสด์ิ 
๒. พลฯ จ.อ. พงษ์ศักด์ิ ศีลส่ง 
๓. พลฯ พลฯ พานทอง แสงจันทร์ 

๔. พลฯ อรรถพล สีหานาม 
๕. พลฯ คมกริช คําประสงค ์
๖. พลฯ สุดสาคร นามบุญลือ 

 
 



 

ค่าอาหารพลทหาร 

รปภ. ออกขอ้สอบ 
รปภ. ออกขอ้สอบในวนัท่ี  12 มี.ค. – 8  เม.ย.56  รวม 28 วนั 

วนังาน         =  19 วนั  x 8 คน x 130 บาท = 19,760.-        

                                                              รวมทั้งส้ิน  19,760.-  บาท 

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

รปภ. ตรวจขอ้สอบ และรวมคะแนน 
ช่วงท่ี 1  รปภ. ตรวจขอ้สอบ และรวมคะแนนในวนัท่ี  9 – 12 เม.ย.56  รวม  4  วนั 

วนังาน         =  4  วนั  x  4 คน   x 130 บาท = 2,080.- 

ช่วงท่ี 2  รปภ. ตรวจขอ้สอบ และรวมคะแนนในวนัท่ี  7 – 15 พ.ค.56   รวม  9  วนั 

วนังาน         =  6 วนั  x  4 คน  x 130 บาท = 3,120.- 

                   รวมทั้งส้ิน   5,200.-  บาท 

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

หมายเหตุ  เน่ืองจากในวนัราชการพลทหารเบิกค่าล่วงเวลาไม่ได ้
 

 

 

 

 

 

 

 



รปภ. ออกขอ้สอบในวนัท่ี  12 มี.ค. – 8  เม.ย.56  รวม 28 วนั 

วนังาน         =  19 วนั  x 6 คน ( น. 2  ป. 4 ) x 100 บาท ( วนัละ 2 ชม. ๆ ละ 50 )   = 11,400.- 

วนัหยดุ        =  9  วนั  x  2  คน  ( น. 2 ) x 240 บาท                          = 4 ,320.- 

                    =  9  วนั  x  4  คน  ( ป. 4 )  x 180 บาท                         = 6 ,480.- 

                    =  9  วนั  x  8  คน  ( พลทหาร) x 70  บาท                    = 5, 040.- 

                                                                                                           รวม     15,840.-  บาท 

 รวมทั้งส้ิน   27,240.-  บาท 

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

สาํรวจสถานท่ีสอบภาควชิาการในวนัท่ี  31 มี.ค.56 

 วนังาน      =  1  วนั  x  1  คน  ( น.  พ. ) x 270  บาท                      =    270.- 

                     =  1  วนั  x  6  คน  ( น.  ป. )  x 240 บาท                      = 1,440.- 

…                                                                                           รวมทั้งส้ิน   1,710.-  บาท    

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

ส่วนล่วงหนา้ รปภ.ท่ีสอบภาควชิาการในวนัท่ี  5 เม.ย.56 

 วนังาน      =  1  วนั  x  2  คน  ( น.  ป. ) x 240  บาท                      =    480.- 

                     =  1  วนั  x  8  คน  ( พลทหาร )  x 160  บาท                = 1,280.- 

                                                         รวมทั้งส้ิน   1,760.-  บาท   

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

ช่วงท่ี 1  รปภ. ตรวจขอ้สอบ และรวมคะแนนในวนัท่ี  9 – 12 เม.ย.56  รวม  4  วนั 

วนังาน         =  4  วนั  x  6  คน  ( น. 2   ป. 4 ) x 100 บาท ( วนัละ 2 ชม. ๆ ละ 50 )   = 2,400.- 

 รวม   2,400.-  บาท 

ช่วงท่ี 2  รปภ. ตรวจขอ้สอบ และรวมคะแนนในวนัท่ี  7 – 15 พ.ค.56   รวม  9  วนั 

วนังาน         =  6 วนั  x  6  คน  ( น. 2   ป. 4 ) x 100 บาท ( วนัละ 2 ชม. ๆ ละ 50 )   = 3,600.- 

วนัหยดุ        =  3  วนั  x 2  คน  ( น.2 ) x 240 บาท                            =  1,440.- 

        =  3  วนั  x 4  คน  ( ป.4 ) x 180 บาท                            =  2,160.- 

                     =  3  วนั  x  4  คน  ( พลทหาร) x 70  บาท                    =    840.- 

                   รวม   4,440.-  บาท 

                   รวมทั้งส้ิน   10,440.-  บาท 



คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย 
 

ใบส่งมอบข้อสอบในการสอบภาควิชาการ ประจําปี ๒๕๕๖ 
         คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย ได้รักษาความปลอดภัย ข้อสอบจาก รร.นร.  
มาสถานที่ สอบภาควิชาการ   ม.รามคําแหง ๒ ด้วยความเรียบร้อย และ ขอส่งมอบข้อสอบใน
สอบภาควิชาการ ประจําปี ๒๕๕๖ ให้กับคณะอนุกรรมการสอบภาควิชาการ ใน ๖ เม.ย.๕๖ ที ่
ม.รามคําแหง ๒ ตามรายการต่อไปน้ี 
         ๑.ลังบรรจุข้อสอบขนาดใหญ่                                        จํานวน        ๒๔ ลัง 
         ๒.ลังบรรจุข้อสอบขนาดเล็ก                                         จํานวน        ๓๔ ลัง 
         ๓.ลังบรรจุข้อสอบอะไหล่                                            จํานวน          ๒ ลัง 

                                           รวมลังบรรจุข้อสอบท้ังหมด   จํานวน        ๕๘ ลัง 
 

ผู้ส่ง..............................................
ผู้รับ.............................................



ท่ี รายการ หน่วยนบั จาํนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ
1 กระดาษถ่ายเอกสารอยา่งดี ขนาด เอ ๔ รีม 2 111.00 222.00
2 แผน่พลาสติกเคลือบใน ขนาด ๗๕ x ๑๑๐ มม. กล่อง 2 110.00 220.00
3 ลวดเยบ็กระดาษ เบอร์ 35 (ชนิดเล็ก) กล่อง 3 192.00 576.00
4 หมึกเลเซอร์เจท็ซีร็อก รุ่น workcentre 3119 กล่อง 1 2,700.00 2,700.00
5 ใบมีดคตัเตอร์ ขนาด 1 ซม. กล่อง 1 95.00 95.00
6 ใบมีดคตัเตอร์ ขนาด 2 ซม. กล่อง 3 50.00 150.00
7 นํ้ายาลบคาํผดิ (ชนิดขวดคู่) กล่อง 1 60.00 60.00
8 ปากกาเคมีชนิด ๒ หวั สีดาํ ดา้ม 6 15.00 90.00
9 ปากกาเคมีชนิด ๒ หวั สีแดง ดา้ม 4 15.00 60.00
10 เทปใส ขนาด 2 ซม. มว้น 5 70.00 350.00
11 กาว ๒ หนา้ แบบ 3 M ชนิดหนา มว้น 5 230.00 1150.00
12 ถ่านไฟฉายขนาดใหญ่ 1.5 โวลท ์(ใชก้บัไฟฉาย) กอ้น 48 15.00 720.00
13 ถ่านไฟฉายขนาดกลาง 1.5 โวลท ์(ใชก้บัMEGAPHONE) กอ้น 72 12.00 864.00

7,257.00
507.99

7,764.99

  น.อ.

ประธานอนกุรรมการรักษาความปลอดภยั และ

               ผอ.กวอย.ฝศษ.รร.นร.

ราคาพสัดุ
ภาษี 7%

รวมเป็นเงิน

รายการความตอ้งการพสัดุ คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภยั



การปฏบิัตขิอง จนท.รปภ.และจนท.ขนย้าย ในการสอบภาควชิาการ ที่ ม.ราม 2วันท่ี 6 เม.ย.56 
 

0330      - จนท.รปภ.และจนท.ขนย้ายข้อสอบและอุปกรณ์ พร้อมหน้าตึกบัญชาการ(หน้าห้องอนกประสงค์)0345     
- จนท.รปภ.ขึ้นประจํารถขนย้ายข้อสอบและอุปกรณ์ 2 คัน ๆ ละ 5 คน เพ่ือ รปภ. ข้อสอบ และ 
ตรวจนับจํานวนลังข้อสอบและอุปกรณ์ที่ข้ึนรถแต่ละคัน   
             - จนท.รปภ. 20 คน ประจําจุดรปภ. ข้อสอบ ตามเส้นทางการลําเลียงข้อสอบต้ังแต่ห้องเก็บข้อสอบ 
มาตามเส้นทางบันไดด้านขวามือตึกบัญชาการจนถึงที่จอดรถขนย้ายลังข้อสอบและอุปกรณ์ 
บริเวณบันไดช้ัน 1 หน้าห้องเอนกประสงค์ 
0400      - จนท.ลําเลียงข้อสอบ เร่ิมลําเลียงข้อสอบและอุปกรณ์ขึ้นรถ 2 คันโดยประสานกับ จนท.รปภ. 
ประจํารถในเร่ืองจํานวนลังข้อสอบและอุปกรณ์ขึ้นรถแต่ละคนจํานวนเท่าไร 
0430      - รถนําขบวนจาก สห.ทร. พร้อมที่หน้าตึกบัญชาการบนถนนติดสนามหญ้าหน้าห้องเอนกประสงค์ 
0450      - ขบวนรถขนย้ายลังข้อสอบและอุปกรณ์ในการสอบภาควิชาการ ที่ ม.ราม 2 พร้อมออก 
เดินทางที่ หน้าตึกบัญชาการ 
0500      - ขบวนรถขนย้ายข้อสอบ และ จนท. ที่เก่ียวข้องในการสอบภาควิชาการ ที่ ม.ราม 2เร่ิม 
ออกเดินทางจาก รร.นร. ทางประตูกลางเลี้ยวซ้ายไปขึน้ทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรม และ ไปลง 
ที่ถนนบางนา – ตราด  ไปกลบัรถบนทางกลับรถถนนบางนา – ตราด ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนาน              
ถนนกาญจนาภิเษก รถวิ่งเลยีบทางคูข่นานเลยทางเข้าหมู่บ้านบลลูากูล 50 เมตรเลี้ยวซา้ยเขา้ถนน ที ่
ไป ม.ราม 2เม่ือถึง ม.ราม 2 เลี้ยวขวาเขา้ประด้านหลงั ม.ราม 2 ว่ิงไป 100 เมตร เลี้ยวขวา ไปจอด 
หนา้อาคารพระบาง(PBB) จุดรถจอดเพื่อลาํเลียงข้อสอบเขา้กองอํานวยการสอบภาควิชาการ 
0530      -เดินทางถึง ม.ราม 2 
             - จนท.รปภ. 20 คน ยืน รปภ.ข้อสอบตามเส้นทางเคลื่อนย้ายลังข้อสอบและอุปกรณ์จากรถขน 
ข้อสอบไปถึงกองอํานวยการสอบภาควิชาการ ที่ ม.ราม 2 
- จนท.ลําเลียงข้อสอบเร่ิมเคล่ือนย้ายลังข้อสอบและอุปกรณ์จากรถขนข้อสอบไปกองอํานวยการ 
สอบภาควิชาการ จนหมด 
             - จนท.รปภ.ประจํารถข้อสอบและอุปกรณ์ 2 คัน ๆ ละ 5 คน ที่รปภ. ข้อสอบ ตรวจนับจํานวน 
ลังข้อสอบและอุปกรณ์ทีข่นย้ายไปกองอํานวยการสอบภาควิชาการว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่              
0600      - จนท.รปภ. รับประทานอาหารแล้วไปประจําจุด ตามเอกสารท่ีแนบ 
             - จนท.ลําเลียงข้อสอบสับเปลี่ยนหมุนเวียนรับประทานอาหารเฉพาะคนที่ว่าง 
             - จนท.สห.ทร. 11 คน รายตัวกับประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยและไปรับประทาน 
อาหาร แล้วไปประจําจุดตามเอกสารที่แนบ 
             - จนท.สสท.ทร. 8 คน รายตัวกับประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยและไปรับประทาน 
อาหาร แล้วไปประจําจุด ตามเอกสารท่ีแนบ 
             - จนท.สพ.ทร. 13 คน รายตัวกับประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยและไปรับประทาน 
อาหาร แล้วไปประจําจุดตามเอกสารที่แนบ 



0630      - จนท.ลําเลียงข้อสอบ คอยพร้อมรับคําสั่ง ที่กองอํานวยการสอบภาควิชาการ ม.ราม 2 
0640      - จนท.รปภ. ที่ไปส่วนล่วงหน้ารับประทานอาหาร และกลับไปประจําตามจุด รปภ. ตามเอกสารท่ีแนบ 
0700- จนท.รปภ.ปฏิบัติงานประจําตามจุด รปภ.ทุกจุดเต็มกําลัง 
0720- กองอํานวยการสอบภาควิชาการ ทดสอบสัญญาณ,ระบบประกาศคําสั่ง และทดสอบการ 
ติดต่อสื่อสารทางวิทยุ 
0800- เทียบเวลา 
- ผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบ 
0900- เร่ิมสอบภาควิชาการ 
1300- หมดเวลาสอบภาควิชาการ 
- ผู้สมัครสอบออกจากห้องสอบ 
- จนท.รปภ.ที่อยู่ประจําตามจุดดําเนินการ รปภ. ใบคําตอบ,ข้อสอบ,อุปกรณ์การสอบ กลับมาที่ 
กองอํานวยการสอบภาควิชาการ 
1400      - จนท.รปภ. 16 คน ยืน รปภ.ข้อสอบตามเส้นทางเคลื่อนย้ายข้อสอบและอุปกรณ์จาก 
กองอํานวยการสอบภาควิชาการ ไปถึงรถขนข้อสอบ 
- จนท.รปภ.ประจํารถข้อสอบและอุปกรณ์ 2 คัน ๆ ละ 5 คน ตรวจนับจํานวนลังเก็บ ใบคําตอบ, 
ข้อสอบและอุปกรณ์ที่ขนย้ายจากกองอํานวยการสอบภาควิชาการขึ้นบรรทุกขึ้นรถว่ามีจํานวน 
เท่าไร ใส่กุญแจปิดผนึกเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่              
1430      - เดินทางจาก ม.ราม 2กลับ รร.นร. เส้นทางถนนหน้า ม.ราม 2 ออกถนนบางนา – ตราด ขึ้น ถนน 
วงแหวนอุตสาหกรรม มาลงถนนสุขุมวิท ที่ ช้างสามเศียร 
1500- เดินทางถึง รร.นร. 
             - จนท.รปภ. 16 คน ยืน รปภ.ลังใบคําตอบ ตามเส้นทางเคลื่อนย้ายลังใบคําตอบไปถึงห้อง 
ตรวจสอบข้อสอบและรวมคะแนน ที่ ตึกบัญชาการ ชั้น 2 
- จนท.ลําเลียงข้อสอบเร่ิมเคลื่อนย้ายลังใบคําตอบไปห้องตรวจสอบข้อสอบและรวมคะแนน ท่ี 
ตึกบัญชาการ ชั้น 2 และจนท.ลําเลียงข้อสอบอีกจํานวนหนึ่งเคลื่อนย้ายลังข้อสอบและอุปกรณ์ 
 ไปเก็บท่ี ตึกบัญชาการ ช้ัน 3 
             - จนท.รปภ.ประจํารถข้อสอบและอุปกรณ์ 2 คัน ๆ ละ 5 คน ที่รปภ. ลังเก็บ ใบคําตอบ, 
ข้อสอบและอุปกรณ์ ตรวจนับจํานวนลังเก็บ ใบคําตอบ,ข้อสอบและอุปกรณ์ ที่ขนย้ายลงจากรถว่า 
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
             - ตรวจสอบการปฏิบัติต่างๆกับผู้เก่ียวข้องว่าถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยหรือไม่ 
             - รายงาน ประธานอนุกรรมการ รปภ.เม่ือปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย 
             - ประธานอนุกรรมการ รปภ. สั่งเลิกการปฏิบัติต่าง ๆ ในการสอบภาควิชาการ  
 
 

ยติธรรม  ถกต้อง  ตรงเวลา  สภาพอ่อนน้อมในกริยาแุ ู ุ ละคาํพด  เข้มแขง็ในการปฏิบัติหน้าทีู่  


