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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 
 
    คณะอนุกรรมการดําเนินการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ (K4) 
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แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทร.)  : อนุกรรมการสถานท่ีและบริการ 

 

แนวทางการปฏิบัติการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
ในส่วนของกองทัพเรือ : อนุกรรมการสถานที่และบริการ 

ความเป็นมา 
การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ เป็นภารกิจที่กองทัพเรือ 

โดยโรงเรียนนายเรือ จะต้องดําเนินการเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้กองทัพเรือได้รับบุคคลพลเรือนที่มีความรู้ 
ความสามารถเข้ามาเป็น นตท.ในส่วนของ ทร. เมื่อสําเร็จการศึกษาจาก รร.นร.แล้ว บุคคลเหล่าน้ีก็จะเป็นนายทหาร
เรือที่ดี มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม มีความเป็นผู้นํา เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สามารถปฏิบัติราชการใน ทร.ทําให้ ทร.เจริญก้าวหน้าได้ต่อไป จาก
การดําเนินการเป็นประจําทุกปี ข้าราชการท่ีเคยเป็นคณะทํางานสอบคัดเลือกฯ และอยู่ในหน่วยงานเป็นวลานาน จึงมี
ความชํานาญ มีประสบการณ์ มองเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น สามารถหาทางป้องกันและแก้ไขได้ทันท่วงที แต่ก็มี
ข้าราชการส่วนหน่ึงที่ย้ายมาปฏิบัติราชการใหม่ ตามวิถีทางการรับราชการของ ทร.ที่มีการโยกย้ายเป็นประจําทุกปี
ก่อนการสอบคัดเลือกฯ เมื่อได้รับมอบหน้าที่ให้มีส่วนในการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ ก็จะเกิดความสงสัยว่า จะต้อง
ดําเนินการอย่างไร แม้จะมีคู่มือการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร.ที่ รร.นร.เคยได้
ดําเนินการไว้ แต่ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนและขาดความสมบูรณ์ในบางประเด็น รวมทั้งการสอบคัดเลือกฯ ในปัจจุบัน ได้
มีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการในบางส่วน ดังน้ันเพ่ือให้ มีแนวทางการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้า
เป็น นตท.ในส่วนของ ทร.มีความชัดเจน ทันสมัย ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางให้ข้าราชการที่มาปฏิบัติงานใหม่
ดําเนินการได้อย่างถูกต้อง คณะอนุกรรมการดําเนินการองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการ (K4) จึงได้ขออนุมัติดําเนินการ
จัดทําองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร.” เพ่ือใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดทํา KM 

๑. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ คณะอนุกรรมการสถานที่ และบริการ 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ในฝ่ายบริการ 

๒. เพื่อถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้รับผิดชอบ 
และผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง 

๓. เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการต่อ คณะอนุกรรมการต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

๔. เพื่อยกระดบัมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 
 

 



หนา้ :  ๒ 
 

 
แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทร.)  : อนุกรรมการสถานท่ีและบริการ 

 

คณะอนุกรรมการสถานท่ีและบริการ 
๑. น.อ.นาคินทร์   อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการ 
๒. น.อ.สามารถ        โปษะกฤษณะ  รองประธานอนุกรรมการ 
๓. น.อ.มนัส    เจือจันทร์   อนุกรรมการ และเลขานุการ 
๔. น.ต.จักรกฤช       แก้วเกิด   อนุกรรมการ และ ผช.เลขานุการ 
 

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะอนุกรรมการสถานท่ีและบริการ 
๑. ร.ท.ชาญณรงค์   อินทร์ปรีชา 
๒. ว่าที่ ร.ต.สิรวิชญ์  แต้มแก้ว 
๓. พ.จ.อ.ประเสริฐ   โตปินใจ 
๔. พ.จ.อ.เรวัตร   พวงมาลัย 
๕. พ.จ.อ.คณิต   พัฒนชัยเกียรต ิ
๖. พ.จ.อ.ธัญญะ   พันคะวะ 
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แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทร.)  : อนุกรรมการสถานท่ีและบริการ 

 

ลําดับท่ี รายการ วัน - เวลา สถานท่ี กําลังพล
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มี.ค.๕๖
เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐
วันศุกร์ที่ ๘ มี.ค.๕๖

เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐
ระหว่างวันท่ี ๙-๑๔ มี.ค.๕๖ วันละ 

เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ ๖ นาย
วันศุกร์ที่ ๑๕ มี.ค.๕๖
เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐

จัดทําผัง หมายเลขที่นั่งสอบ และ ๒๘-๒๙ มี.ค.๕๖ , ๑-๔ เม.ย.๕๖ วันละ
เตรียมบัตรติดโต๊ะสอบ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ ๕ นาย

จัดสถานท่ีสอบภาควิชาการ วันศุกร์ท่ี ๕ เม.ย.๕๖ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(สอบภาควิชาการ วันเสาร์ท่ี ๖ เม.ย.๕๖) เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ วิทยาเขตบางนา

จัดสถานท่ีทดสอบสุขภาพจิต วันพุธท่ี ๑๗ เม.ย.๕๖
(สอบ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ เม.ย.๕๖) เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐

จัดสถานท่ีสอบพลศึกษา และสัมภาษณ์ วันศุกร์ท่ี ๑๙ เม.ย.๕๖
(สอบ วันเสาร์ท่ี ๒๐ เม.ย.๕๖) เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐

วันจันทร์ท่ี ๒๒ เม.ย.๕๖
เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐

วันอังคารท่ี ๒๓ เม.ย.๕๖
เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐

แผนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสถานที่และบริการ ในการรับสมัคร
และสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ   ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑ จัดสถานที่รับสมัคร โรงเรียนนายเรือ
๒๕ นาย

๒๕ นาย

๒๕ นาย

๔ โรงเรียนนายเรือ

๓๕ นาย

๒ จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนอนุกรรมการรับสมัคร โรงเรียนนายเรือ

๓ จัดเก็บของหลังวันรับสมัคร โรงเรียนนายเรือ

๙ จัดเก็บของหลังวันสอบพลศึกษา และสัมภาษณ์ โรงเรียนนายเรือ ๒๕ นาย

๕

๗ โรงเรียนนายเรือ ๒๕ นาย

๘ จัดเก็บของหลังวันทดสอบสุขภาพจิต โรงเรียนนายเรือ ๒๕ นาย

๖ โรงเรียนนายเรือ ๒๕ นาย

 
 



หนา้ :  ๔ 
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ภารกิจของคณะอนุกรรมการสถานท่ี และบริการ  
 ในการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วน
ของกองทัพเรือ 

 
   ๑. จดัสถานท่ีรับสมัคร ใน ๗-๘ มี.ค.๕๖ 
 ๑.๑ จัดเตรียมสถานที่รับสมคัร ในหอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ  
 

 
       
                   ๑.๑.๑ จัดเตรียมสถานที่ ตามท่ีคณะอนุกรรมการรับสมัครฯ ประสาน ดังน้ี (ตามรูป) 
   ๑.๑.๑.๑ โต๊ะ ๑๐ คนกิน ภายในหอประชุมฯ จํานวน ๒๔ ตัว (ดังน้ี) 
       - ๑. กรอกใบสมัคร  ๔ ตัว 
       - ๒. ตรวจหลกัฐาน  ๔ ตัว  
       - ๓. พิมพ์ข้อมลู  ๒ ตัว 
       - ๔. ชําระเงิน  ๒ ตัว 
       - ๕. ถ่ายรูป-พิมพ์บัตร ๔ ตัว 
       - ๖. ประทับลายน้ิวมือ ๒ ตัว 
       - ๗. ลงทะเบียน  ๒ ตัว 
       - ๘. แบบสอบถาม  ๒ ตัว 
       - ๙. กรรมการ  ๒ ตัว 
   ๑.๑.๑.๒ ผ้าคลุมโต๊ะ ๑๐ คนกิน ภายในหอประชุมฯ จํานวน ๒๔ ผืน 
          (เบิกยืมที่โรงเลี้ยง นนร.) 
   ๑.๑.๑.๓ เก้าอ้ีนวม สีนํ้าเงิน ภายในหอประชุมฯ   จํานวน ๘๐ ตัว  
   ๑.๑.๑.๔ ชุดรับแขก ภายในหอประชุมฯ     จํานวน  ๑ ชุด 
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   ๑.๑.๑.๕ โคมไฟต้ังโต๊ะกรรมการ ภายในหอประชุมฯ  จํานวน ๑๕ โคม 
   ๑.๑.๑.๖ เดินสายไฟ และปลั๊กไฟ ตามจุดที่ใช้งาน 
   ๑.๑.๑.๗ เสากั้นเขต และเส้นทางเดิน พร้อมเชือก 
   ๑.๑.๑.๘ ติดต้ังเคร่ืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ ๑ ชุด 
           ในหอประชุมภูติอนันต์ 
   ๑.๑.๑.๙ ติดต้ังเคร่ืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ ๑ ชุด  
           บริเวณหน้ามุขลานสวนสนาม 
   ๑.๑.๑.๑๐ กางเต็นท์โค้งสีขาว ขนาด ๕x๑๐ เมตร จํานวน ๒ หลัง 
             (หน้าบันไดทางขึ้นหอประชุมฯ) 
   ๑.๑.๑.๑๑ จัดช่างไฟฟ้า ประจําที่หอประชุมฯ เวลา ๐๖๓๐-๑๖๐๐ 
   ๑.๑.๑.๑๒ ช่างแอร์ เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ หอประชุมฯ       
             เวลา ๐๗๐๐-๑๖๐๐   
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 ๑.๒ จัดเตรียมสถานทีท่านอาหาร สําหรับเจา้หน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในหอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนาย
เรือ ดังน้ี 
  ๑.๒.๑ จัดเตรียมห้องเอนกประสงค์ รร.นร. เป็นที่รับทานอาหาร สําหรับ 
จนท.ที่ปฏิบัติงานรับสมัครฯ ในแต่ละวัน 
  ๑.๒.๒ จัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร สําหรบัให้บริการผู้สมัคร โดยติดต้ังไว้ที่ ห้องเอนกประสงค์ 
รร.นร. ตามท่ีคณะอนุกรรมการรับสมัครรอ้งขอ 
 

 
  
 ๑.๓ จัดเตรียมสถานที่พักรอ และรับทานอาหาร สําหรับผูส้มัคร และผู้ปกครอง บริเวณท้าย ร.ล.ธนบุรี 
ดังน้ี 
  ๑.๓.๑ จัดเตรียมเต็นท์ จํานวน ๑ หลัง สําหรับจําหน่ายอาหาร 
  ๑.๓.๒ จัดหาผู้ประกอบการ เพ่ือมาจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ให้กับผูส้มัคร 
 และผู้ปกครอง บริเวณท้าย ร.ล.ธนบุรี  
  ๑.๓.๒ จัดเตรียมโต๊ะ ๑๐ คนกิน จํานวน   ๔ ตัว  
  ๑.๓.๓ จัดเตรียมเก้าอ้ี             จํานวน ๔๐ ตัว  
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๒. จัดเจ้าหน้าท่ีสนับสนนุคณะอนุกรรมการรับสมัคร ระหว่าง ๙-๑๔ มี.ค.๕๖ 
 ๒.๑ จัด จนท.ทําความสะอาด และช่วยเหลอื ในหอประชุมภูติอนันต์ ๓ นาย  
 ๒.๒ จัด จนท.ไฟฟ้า ประจํา ในหอประชุมภูติอนันต์ ๑ นาย 
 ๒.๓ จัด จนท.บริการอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ในหอประชุมภูติอนันต์ ๒ นาย 
 
๓. จัดเก็บของหลังวันรับสมัคร ใน ๑๕ มี.ค.๕๖ 
 ๓.๑ จัด จนท. จำนวน ๒๕ นาย รื้อ ขนย้าย และจัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์ ทีนํ่ามาใช้ใน 
หอประชุมภูติอนันต์ ตามข้อ ๑. คืนที่เดิม  
 ๓.๒ ทําความสะอาด หอประชุมภูติอนันต์ ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 
 
๔. จัดทําผังท่ีนั่งสอบ ทําบัตรตดิโต๊ะสอบ  ๖ วันทําการ 
 ๔.๑ จัด จนท. จํานวน ๕ นาย ปฏิบัติดังน้ี 
  ๔.๑.๑ ติดต่อขอรับบัตร จากคณะอนุกรรมการรับสมัครฯ มาเก็บไว้ในห้องที่เหมาะสม มิดชิด 
และปลอดภัย 
  ๔.๑.๒ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และจัดเรียง โดยแยกตามห้องสอบ จํานวน ๑๖ ห้องสอบ 
ดังน้ี 
   ๔.๑.๒.๑  ห้องสอบที่ ๑   ห้อง KTB ๒๐๑ ต้ังแต่ หมายเลข ๐๐๐๐๑ - ๐๑๑๒๐  
จํานวนผู้เข้าสอบ ๑,๑๒๐ นาย  
   ๔.๑.๒.๒  ห้องสอบที่ ๒   ห้อง KTB ๓๐๑ ต้ังแต่ หมายเลข ๐๑๑๒๑ - ๐๒๒๔๐  
จํานวนผู้เข้าสอบ ๑,๑๒๐ นาย  
   ๔.๑.๒.๓  ห้องสอบที่ ๓   ห้อง KTB ๔๐๑ ต้ังแต่ หมายเลข ๐๒๒๔๑ - ๐๓๓๖๐  
จํานวนผู้เข้าสอบ ๑,๑๒๐ นาย  
   ๔.๑.๒.๔  ห้องสอบที่ ๔   ห้อง KTB ๕๐๑ ต้ังแต่ หมายเลข ๐๓๓๖๑ - ๐๔๔๘๐  
จํานวนผู้เข้าสอบ ๑,๑๒๐ นาย  
   ๔.๑.๒.๕  ห้องสอบที่ ๕   ห้อง PBB ๒๐๑ ต้ังแต่ หมายเลข ๐๔๔๘๑ - ๐๕๖๐๐  
จํานวนผู้เข้าสอบ ๑,๑๒๐ นาย  
   ๔.๑.๒.๖  ห้องสอบที่ ๖   ห้อง PBB ๓๐๑ ต้ังแต่ หมายเลข ๐๕๖๐๑ - ๐๖๗๒๐  
จํานวนผู้เข้าสอบ ๑,๑๒๐ นาย  
   ๔.๑.๒.๗  ห้องสอบที่ ๗   ห้อง PBB ๔๐๑ ต้ังแต่ หมายเลข ๐๖๗๒๑ - ๐๗๘๔๐  
จํานวนผู้เข้าสอบ ๑,๑๒๐ นาย  
   ๔.๑.๒.๘  ห้องสอบที่ ๘   ห้อง PBB ๕๐๑ ต้ังแต่ หมายเลข ๐๗๘๔๑ - ๐๘๙๖๐  
จํานวนผู้เข้าสอบ ๑,๑๒๐ นาย  
   ๔.๑.๒.๙  ห้องสอบที่ ๙   ห้อง BNB    ๖  ต้ังแต่ หมายเลข ๐๘๙๖๑ – ๑๐๑๕๐  
จํานวนผู้เข้าสอบ ๑,๑๙๐ นาย  
   ๔.๑.๒.๑๐ ห้องสอบที่ ๑๐ หอ้ง BNB   ๕  ต้ังแต่ หมายเลข ๑๐๑๕๑ – ๑๑๓๔๐  
จํานวนผู้เข้าสอบ ๑,๑๙๐ นาย  
   ๔.๑.๒.๑๑ ห้องสอบที่ ๑๑ หอ้ง BNB   ๔  ต้ังแต่ หมายเลข ๑๑๓๔๑ – ๑๒๕๓๐  
จํานวนผู้เข้าสอบ ๑,๑๙๐ นาย  
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   ๔.๑.๒.๑๒ ห้องสอบที่ ๑๒ หอ้ง BNB   ๓  ต้ังแต่ หมายเลข ๑๒๕๓๑ – ๑๓๗๒๐  
จํานวนผู้เข้าสอบ ๑,๑๙๐ นาย  
   ๔.๑.๒.๑๓ ห้องสอบที่ ๑๓ หอ้ง BNB   ๒  ต้ังแต่ หมายเลข ๑๓๗๒๑ – ๑๔๙๑๐  
จํานวนผู้เข้าสอบ ๑,๑๙๐ นาย  
   ๔.๑.๒.๑๔ ห้องสอบที่ ๑๔ หอ้ง BNB   ๑  ต้ังแต่ หมายเลข ๑๔๙๑๑ – ๑๖๑๐๐  
จํานวนผู้เข้าสอบ ๑,๑๙๐ นาย  
   ๔.๑.๒.๑๕ ห้องสอบที่ ๑๕ หอ้ง BNB  ๑๑  ต้ังแต่ หมายเลข ๑๖๑๐๑ – ๑๗๒๙๐  
จํานวนผู้เข้าสอบ ๑,๑๙๐ นาย  
   ๔.๑.๒.๑๖ ห้องสอบที่ ๑๖ หอ้ง BNB  ๑๐  ต้ังแต่ หมายเลข ๑๗๒๙๑ – ๑๗๕๐๐  
จํานวนผู้เข้าสอบ ๑,๑๙๐ นาย  
  ๔.๑.๓ คัดแยกใส่ถุง รวม ๑๖ ถุง แต่ละถุงประกอบด้วย  
   ๔.๑.๓.๑ บัตรติดโต๊ะสอบตามจํานวนของแต่ละห้องสอบ 
   ๔.๑.๓.๒ ผังแสดงที่น่ังสอบ ของห้องสอบน้ันๆ 
   ๔.๑.๓.๓ แผ่นป้ายบอกแถว ของห้องสอบน้ันๆ 
   ๔.๑.๓.๔ สก๊อตเทปใส ขนาด ๑ ซม. จํานวน ๑๐ ม้วน 
 
๕. จัดสถานที่สอบภาควชิาการ 
 ๕.๑ จัดเตรียมสิ่งของไปจัดสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง วิทยาเขตบางนา ดังน้ี   
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  ๕.๑.๑ กําลังพล จาก ฝบก.รร.นร. เพ่ือจัดสถานที่ และติดหมายเลขสอบ ๓๔ นาย   
  ๕.๑.๒ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ๑ คัน ใหกํ้าลังพล จาก ฝบก.รร.นร. จํานวน ๓๔ นาย 
เพ่ือไปจัดสถานที่ และติดหมายเลขสอบ  
  ๕.๑.๓ รถบรรทุกขนาดใหญ ่๑ คัน ขนของดังน้ี 
   ๕.๑.๓.๑ บอร์ด จํานวน ๑๖ อัน สําหรับติดผังที่น่ังสอบ ประจําแต่ละห้องสอบ 
   ๕.๑.๓.๒ บัตรติดโต๊ะสอบ ที่จัดเตรียมไว้ ตามข้อ ๔ 
 

 
    
   ๕.๑.๓.๓ เสาเหล็ก ขนาด ๒ น้ิว สูง ๑ เมตร จํานวน ๓๐ อัน ไว้สําหรับขึงเชือก 
ก้ันแนวเขต ภายในกองอํานวยการ 
   ๕.๑.๓.๔ แผ่นป้ายไวนิลต่างๆ สําหรับติดเพ่ือประชาสัมพันธ์ แผนที่หอ้งสอบ และ 
ผังที่น่ังสอบ 
   ๕.๑.๓.๕ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดเตรียมสถานที ่
 ๕.๒  เมื่อเดินทางไปถึง มหาวิทยาลัยรามคาํแหง วิทยาเขตบางนา ปฏิบัติดังน้ี  
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  ๕.๒.๑ ตรวจสอบบัญชีพล พร้อมเซ็นต์ช่ือปฏิบัติงาน และสํารองจ่ายค่าอาหาร 
กลางวันคนละ ๑๐๐.-บาท 
 

 
   
  ๕.๒.๒ จัดแบ่งชุดแยกปฏิบัติงาน (ติดหมายเลขสอบ) เป็น ๕ ชุด ตามแต่ละห้องสอบ 
ที่กําหนดไว้ ดังน้ี 
   ๕.๒.๒.๑ ชุดที่ ๑ จํานวน ๖ นาย ไปที่ อาคาร KTB 201-501 พร้อมบัตรติดโต๊ะ 
จํานวน ๑,๑๒๐ ใบ x ๔ ห้องสอบ รวม ๔,๔๘๐ ใบ ต้ังแต่หมายเลข ๐๐๐๐๑ - ๐๔๔๘๐ 
   ๕.๒.๒.๒ ชุดที่ ๒ จํานวน ๖ นาย ไปที่ อาคาร PBB 201-501 พร้อมบัตรติดโต๊ะ 
จํานวน ๑,๑๒๐ ใบ x ๔ ห้องสอบ รวม ๔,๔๘๐ ใบ ต้ังแต่หมายเลข ๐๔๔๘๑ - ๐๘๙๖๐ 
   ๕.๒.๒.๓ ชุดที่ ๓ จํานวน ๔ นาย ไปที่ อาคาร BNB 6-5-4 พร้อมบัตรติดโต๊ะ 
จํานวน ๑,๑๙๐ ใบ x ๓ ห้องสอบ รวม ๓,๕๗๐ ใบ ต้ังแต่หมายเลข ๐๘๙๖๑ – ๑๒๕๓๐ 
   ๕.๒.๒.๔ ชุดที่ ๔ จํานวน ๔ นาย ไปที่ อาคาร BNB 3-2-1 พร้อมบัตรติดโต๊ะ 
จํานวน ๑,๑๙๐ ใบ x ๓ ห้องสอบ รวม ๓,๕๗๐ ใบ ต้ังแต่หมายเลข ๑๒๕๓๑ – ๑๖๑๐๐ 
   ๕.๒.๒.๕ ชุดที่ ๕ จํานวน ๓ นาย ไปที่ อาคาร BNB 11-10 พร้อมบัตรติดโต๊ะ 
จํานวน ๑,๑๙๐ ใบ x ๒ ห้องสอบ รวม ๒,๓๘๐ ใบ ต้ังแต่หมายเลข ๑๖๑๐๑ – ๑๘๔๘๐ 
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  ๕.๒.๓ จัด จนท. ยกบอร์ด จํานวน ๑๖ อัน ไปต้ังประจําแต่ละห้องสอบ พร้อมติดแผ่น 
ไวนิลผังที่น่ังสอบ ให้เรียบร้อย 
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  ๕.๒.๔ จัด จนท. ติดแผ่นป้ายไวนิลต่างๆ ที่นํามาเพ่ือประชาสัมพันธ์ แผนที่ห้องสอบ 
และผังที่น่ังสอบ ดังน้ี 
   ๕.๒.๔.๑ ป้ายบอกสถานที่สอบ ด้านหน้า มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ๑ แผ่น 
 

 
 
   ๕.๒.๔.๒ ทางเข้า ด้านซ้าย ๑ แผ่น – ด้านขวา ๑ แผ่น   
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   ๕.๒.๔.๓ เต็นท์ประชาสัมพันธ์ ทางเข้า ริมสระนํ้า  ๑ แผ่น 
   ๕.๒.๔.๔ หน้าอาคาร KTB  ๑ แผ่น 
   ๕.๒.๔.๕ กองอํานวยการ   ๑ แผ่น 
 

 
 
   ๕.๒.๔.๖ ป้ายไวนิลข้อความ “ทุจริตในการสอบ จะถูกดําเนินคดี” ติดไว้ที่หน้าห้องสอบ 
และทางขึ้นอาคาร ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
    ๕.๒.๔.๖.๑    ทางขึ้นอาคาร  KTB  จํานวน  ๑  แผ่น 
    ๕.๒.๔.๖.๒    ทางขึ้นอาคาร  PBB  จํานวน  ๑  แผ่น 
    ๕.๒.๔.๖.๓    ประตูทางเข้าอาคาร   BNB  ๖  จํานวน  ๑ แผ่น 
    ๕.๒.๔.๖.๔    ประตูทางเข้าอาคาร   BNB  ๕  จํานวน  ๑ แผ่น 
    ๕.๒.๔.๖.๕    ประตูทางเข้าอาคาร   BNB  ๔  จํานวน  ๑ แผ่น 
    ๕.๒.๔.๖.๖    ประตูทางเข้าอาคาร   BNB  ๓  จํานวน  ๑ แผ่น 
    ๕.๒.๔.๖.๗    ประตูทางเข้าอาคาร   BNB  ๒  จํานวน  ๑ แผ่น 
    ๕.๒.๔.๖.๘    ประตูทางเข้าอาคาร   BNB  ๑  จํานวน  ๑ แผ่น 
    ๕.๒.๔.๖.๙    ประตูทางเข้าอาคาร   BNB ๑๑ จํานวน  ๑ แผ่น 
    ๕.๒.๔.๖.๑๐  ประตูทางเข้าอาคาร   BNB ๑๐ จํานวน  ๑ แผ่น 

ท ุจริตในการสอบ จะถูกดําเนินคดี 
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   ๕.๒.๔.๗ ป้ายไวนิลข้อความ ดังต่อไปน้ี จํานวน ๔ แผ่น ขนาด ๑ x ๓ เมตร ส่งให้ เจ้าหน้าที่ 
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา ล่วงหน้าก่อนวันสอบ ๑ สัปดาห์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน 
ในพ้ืนที่ได้ทราบว่าจะมีการสอบ เพ่ือหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดอย่างมาก ในวันสอบภาควิชาการ 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
๕.๒.๔ จัด จนท. ไปจัดเตรียมสถานที่ จัดโต๊ะ ต้ังเสาเหล็ก พร้อมขึงเชือกก้ันแนวเขต กองอํานวยการ 
ที่ช้ันล่างของอาคารพระบาง 
 

 
   
  ๕.๒.๕ จัด จนท.ไฟฟ้า ไปติดต้ังปลั๊กไฟ ๑ จุด ใช้สําหรับเครื่องเสียงที่ประชาสัมพันธ์ 
ในวันสอบภาควิชาการ บริเวณริมสระนํ้าทางเข้า มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   ๕.๒.๕.๑ เต็นท์ประชาสัมพันธ์    ๑ หลัง 
   ๕.๒.๕.๒ เครื่องขยายเสียง        ๑ ชุด 
   ๕.๒.๕.๓ ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์  ๑ ผืน 
 

ประกาศ 
 โรงเรียนนายเรือ ขอความอนุเคราะห์ใชส้ถานที่ของกองงานวิทยาเขตบางนา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็นสถานท่ีเพือ่ดําเนนิการจัดสอบ โดยมีผูเ้ข้าสอบประมาณ ๑๘,๐๐๐ คน 
ในวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๐๘๐๐ น. ถึง ๑๔๐๐ น. ซ่ึงอาจทําให้เกิดปัญหา 
การจราจรติดขัดภายในบริเวณพื้นที่โดยรอบ ดังกล่าว 
 จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย  
           โรงเรียนนายเรือ 
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 ๕.๓  เมื่อเสร็จแล้วให ้จนท.พักผ่อน นายทหารสัญญาบัตร ที่เป็น หน.ชุด ตรวจสอบความ 
ถูกต้องในการติดหมายเลขทกุห้องสอบ ( ๑๖ ห้องสอบ) อย่างละเอียด ให้ตรงตามผังที่กําหนดไว้ เมื่อถูกต้อง  
แจ้งให้แม่บ้านที่ประจําอาคารน้ันๆ ปิดล็อคห้องทันที หากตรวจพบว่าที่ไม่ถูกต้อง เรียก จนท.มาแก้ไขทันท ี
 

 
 
 ๕.๔ ประสาน จนท.ของมหาวิทยาลัยรามคาํแหง ขอตัดสัญญาณ free WIFI  ในวันสอบภาควิชาการ 
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 ๕.๕ ประสาน จนท.ของมหาวิทยาลัยรามคาํแหง ขอให้ดูแลเรื่องความสะอาดของห้องนํ้า 
และขอกุญแจห้องนํ้า ที่กองอํานวย สําหรับนายทหารช้ันผู้ใหญ ่
 

 
  
 ๕.๖  ส่งมอบพ้ืนที่ให้กับ คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยฯ เวลาประมาณ ๑๖๐๐  
 
 
 
 
 
 

จํานวน (คน) คนละ เป็นเงิน จํานวน (คน) คนละ เป็นเงิน จํานวน (คน) คนละ เป็นเงิน จํานวน (คน) คนละ เป็นเงิน
รองประธานอํานวยการสอบ 1 900 900 1 900 900 1 900 900 1 900 900
กรรมการ 6 800 4,800 5 800 4,000 7 800 5,600 8 800 6,400
เจ้าหน้าที่ (เตรียม) 160 200 32,000 148 420 62,160 151 200 30,200 126 200 25,200
เจ้าหน้าที่ (วันสอบ) 159 420 66,780 149 200 29,600 151 200 30,200 126 420 52,920
ตํารวจ 15 500 7,500 15 500 7,500 15 500 7,500 15 500 7,500
สถานท่ี 81,280 81,280 81,280 81,280
ค่าโสตทัศนูปกรณ์ 0 0 0 59,000

รวม 193,260 185,440 155,680 233,200

ปี 55 (พฤ. 5 เม.ย.55) ปี 56 (ส. 6 เม.ย.56)
รายการ

ค่าใช้จา่ยด้านสถานท่ีสอบภาควิชาการท่ี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปี 53 (อ. 28 มี.ค.53) ปี 54 (จ. 4 เม.ย.54)
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การปฏิบัติในการขอใชส้ถานที่สอบภาควิชาการ 
๑. ทําหนังสือถึง มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอใช้สถานทีส่อบภาควิชาการ โดยระบุวันที่สอบด้วย 
๒. เม่ือ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง ตอบรับและแจ้งคา่ใช้จ่ายในการใชส้ถานที่สอบภาควิชาการ ปฏิบัติดังนี ้
  ๒.๑ ทําบนัทึกฯ เสนอประธานฯ เพื่อยืมเงิน ตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยรามคาํแหง แจ้งมา 
 

 
 
๒.๒ ติดต่อขอรับเชค็ จาก กง.รร.นร.  
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๒.๓ นําเช็ค จาก กง.รร.นร. ไปซ้ือแคชเชียร์เชค็ ที่ ธนาคารทหารไทย สั่งจ่ายในนาม 
        มหาวิทยาลัยรามคาํแหง พร้อมคา่ธรรมเนียม ๒๐.-บาท   
 

 
 
๒.๔ นําแคชเชียร์เช็ค ไปชาํระท่ี แผนกรบัเงินค่าธรรมเนยีมทั่วไป งานการเงิน กองคลัง  อาคารสาํนักงาน 
      อธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง หัวหมาก จะได้รับใบเสร็จ จํานวน ๓ ใบ  
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     ๒.๔.๑ ใบเสร็จรับเงินค่าใช้สถานที่ ๑ ใบ เปน็เงิน ๘๑,๒๘๐.-บาท  
 

 
 
     ๒.๔.๒ ใบเสร็จรับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานสอบ ๑ ใบ เป็นเงนิ ๙๒,๙๒๐.-บาท 
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   ๒.๔.๓ ใบเสร็จรับเงนิคา่บริการโสตทัศนูปกรณ์ ๑ ใบ เป็นเงิน ๕๙,๐๐๐.-บาท 
 

 
    
 ๒.๕ นําใบเสร็จ จํานวน ๓ ใบ ไปย่ืนที่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา เพื่อยืนยันการชําระเงนิ  
        และถ่ายสําเนาใบเสรจ็ ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ (คุณรชันีฯ) อาคารกองอํานวยการ 
 

 
 
๓. นําใบเสร็จ จํานวน ๓ ใบ (ตัวจริง) แนบเพื่อผลักใช้ รร.นร. ต่อไป 
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ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องโสตทัศนปูกรณ์ ปี ๕๖ เป็นเงิน ๕๙,๐๐๐.-บาท (ห้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
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สระน้ํา 

 
สระน้ํา 

 
สระน้ํา 

 
BNB 8 

 
BNB 7 

 
BNB 9 

BNB 10 

17291-18480 

BNB 11 
16101-17290 

โรงอาหาร 

BNB 5 
10151-11340 

BNB 6 
08961-10150 

BNB 4 
11341-12530 

BNB 3 
12531-13720 

BNB 1 
14911-16100 

BNB 2 
13721-14910 

KTB 
ห้อง 501  (03361-04480) 
ห้อง  401  (02241-03360) 
ห้อง  301  (01121-02240) 
ห้อง  201  (00001-01120) 

PRB 

อาคารอํานวยการ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

PBB 
ห้อง 501  (07841-08960) 
ห้อง 401  (06721-07840) 
ห้อง 301  (05601-06720) 
ห้อง 201  (04481-05600) 

 
เข้า 

 
ออก 

ท่านยืนอยู่ตรงน้ี 
ดูหมายเลข

ท่านยืนอยู่ตรงน้ี 
ดูหมายเลข
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ห้องสอบ บุคลพลเรือนเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา 

 

อาคาร หมายเลขห้อง จํานวน หมายเลขที่น่ังสอบ 

KTB 201 1120 00001 - 01120 

KTB 301 1120 01121 - 02240 

KTB 401 1120 02241 - 03360 

KTB 501 1120 03361 - 04480 

PBB 201 1120 04481 - 05600 

PBB 301 1120 05601 - 06720 

PBB 401 1120 06721 - 07840 

PBB 501 1120 07841 - 08960 

      BNB   6 1190 08961 - 10150 

BNB 5 1190 10151 - 11340 

BNB 4 1190 11341 - 12530 

BNB 3 1190 12531 - 13720 

BNB 2 1190 13721 - 14910 

BNB 1 1190 14911 - 16100 

BNB 11 1190 16101 - 17290 

BNB 10 1190 17291 - 18480 
 
            
 
 
 
 
 
 

ผังห้องสอบ และหมายเลขสอบ นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ 
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อาคารพระบาง  KTB 201-501 และ PBB 201-501 
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                       อาคาร BNB 1-6 , 10-11 
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วันสอบภาควิชาการ ท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา 
 ๑. จัดเตรียมรถยนต์ สาํหรับใช้สอยตา่งๆ ดังนี้ 
  ๑.๑ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ รับ-ส่ง กรรมการคุมสอบ (สญัญาบัตร) จํานวน ๕ คัน 
ออกจาก รร.นร. เวลา ๐๔๓๐ 
 

 
 
  ๑.๒ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ ่(พัดลม) รับ-ส่ง กรรมการคุมสอบ (ประทวน) จํานวน ๔ คัน 
ออกจาก รร.นร. เวลา ๐๔๓๐ 
  ๑.๓ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ ่(พัดลม) รับ-ส่ง จนท.ช่วยเหลือฯ จํานวน ๑ คัน ออกจาก รร.นร. 
เวลา ๐๕๓๐ 
  ๑.๔ รถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ รับ-ส่ง ฝ่ายอํานวยการ จํานวน ๑ คัน ออกจาก รร.นร. 
เวลา ๐๔๓๐ 
  ๑.๕ รถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ รับ-ส่ง กรรมการคุมสอบ จํานวน ๑ คัน ออกจาก 
ท่าราชวรดิษฐ์  เวลา ๐๕๓๐ 
  ๑.๖ รถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ รับ-ส่ง ประธานฯ (ผบ.รร.นร.) จํานวน ๑ คัน ออกจาก 
รร.นร.  ตามท่ีท่านนัดหมาย 
  ๑.๗ รถบรรทกุขนาดใหญ ่บรรทุกเสบียงอาหาร จํานวน ๑ คัน ออกจาก สโมสรฯ รร.นร.     เวลา 
๐๔๐๐ 
  ๑.๘ รถบรรทกุขนาดใหญ ่บรรทุกข้อสอบ จํานวน ๑ คัน ออกจาก รร.นร.  เวลา ๐๔๐๐ 
  ๑.๙ รถบรรทกุขนาดกลาง บรรทุกอุปกรณ์ข้อสอบ จํานวน ๑ คัน ออกจาก รร.นร. เวลา ๐๔๐๐ 
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  ๑.๑๐ รถบรรทุกขนาดเล็ก ใช้บรรทุกเสบียงอาหาร จํานวน ๑ คัน ออกจาก สโมสรฯ รร.นร.     
เวลา ๐๔๐๐ 
  ๑.๑๑ รถบรรทุกขนาดเล็ก ใช้ลําเลียงข้อสอบใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จํานวน ๒ คัน ออกจาก  
รร.นร.  เวลา ๐๔๓๐ 
  ๑.๑๒ รถพยาบาล ใช้เตรียมรับ-ส่งผู้ป่วย  จํานวน ๑ คัน ออกจาก  รร.นร.  เวลา ๐๔๓๐ 
 
           ๒.จัด จนท.ช่วยเหลือฯ ให้ปฏบิัติงาน ดังนี้ 
 ๒.๑ จัด จนท.ออกเป็น ๘ ชุด เพ่ือส่งอาหารว่าง ข้าวกล่องและน้ําด่ืม ดังน้ี 
  ๒.๑.๑ ชุดที่ ๑ ส่งที่ อาคาร KTB 201-301 จํานวน ๔ นาย 
  ๒.๑.๒ ชุดที่ ๒ ส่งที่ อาคาร KTB 401-501 จํานวน ๕ นาย 
  ๒.๑.๓ ชุดที่ ๓ ส่งที่ อาคาร PBB 201-301 จํานวน ๔ นาย 
  ๒.๑.๔ ชุดที่ ๔ ส่งที่ อาคาร PBB 401-501 จํานวน ๕ นาย 
  ๒.๑.๕ ชุดที่ ๕ ส่งที่ อาคาร BNB  6 – 5    จํานวน ๓ นาย 
  ๒.๑.๖ ชุดที่ ๖ ส่งที่ อาคาร BNB  4 – 3    จํานวน ๓ นาย 
  ๒.๑.๗ ชุดที่ ๗ ส่งที่ อาคาร BNB  2 – 1    จํานวน ๓ นาย 
  ๒.๑.๘ ชุดที่ ๘ ส่งที่ อาคาร BNB  11–10   จํานวน ๓ นาย 
 

 
   
  ๒.๒  จัด จนท. รื้อถอน และจัดเก็บสิ่งของกลับ ดังน้ี 
   ๒.๒.๑  เวลา ๑๒๐๐ จัด จนท. เก็บบอร์ด จํานวน ๑๖ อัน ที่ไปต้ังประจําแต่ละห้องสอบ 
พร้อมดึงแผ่นไวนิลผังที่น่ังสอบ ออกให้เรียบร้อย 
   ๒.๒.๒  จัด จนท. เก็บแผ่นป้ายไวนิลต่างๆ ที่นํามาเพ่ือประชาสัมพันธ์ แผนที่ห้องสอบ และ 
ผังที่น่ังสอบ ดังน้ี 
    ๒.๒.๒.๑  ป้ายบอกสถานที่สอบ ด้านหน้า มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ๑ แผ่น เก็บเวลา ๑๒๐๐ 
    ๒.๒.๒.๒  ทางเข้า ด้านซ้าย ๑ แผ่น – ด้านขวา ๑ แผ่น  เก็บเวลา ๑๒๐๐ 
    ๒.๒.๒.๓  ป้ายที่เต็นท์ประชาสัมพันธ์ ทางเข้า ริมสระนํ้า  ๑ แผ่น เก็บเวลา ๑๒๐๐ 
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    ๒.๒.๒.๔  ป้ายที่หน้าอาคาร KTB  ๑ แผ่น เก็บเวลา ๑๒๐๐ 
    ๒.๒.๒.๕  กองอํานวยการ   ๑ แผ่น เก็บเวลา ๑๔๐๐ 
   ๒.๒.๓  จัด จนท. ไปจัดเก็บสถานที่ โต๊ะ เสาเหล็ก พร้อมรื้อเชือกก้ันแนวเขต ภายใน 
กองอํานวยการ ที่ช้ันล่างของอาคารพระบาง ออกทั้งหมด เมื่อเลิกกองอํานวยการ 
   ๒.๒.๔  จัด จนท.ไฟฟ้า ไปรื้อเก็บปลั๊กไฟ ๑ จุด ใช้สําหรบัเคร่ืองเสียงที่ใช้ประชาสัมพันธ์ 
ในวันสอบภาควิชาการ บริเวณริมสระนํ้าทางเข้า มหาวิทยาลัยรามคําแหง ออกเวลา ๑๔๐๐ 
       ๒.๒.๕  เก็บเต็นท์ประชาสัมพันธ์  บริเวณริมสระนํ้าทางเข้า มหาวิทยาลัยรามคําแหง ออกเวลา 
๑๔๐๐   
                          ๒.๒.๖  เก็บเคร่ืองขยายเสียง บริเวณริมสระน้ําทางเข้า มหาวิทยาลัยรามคําแหง เวลา ๑๔๐๐  
หรือจนกว่านักเรียนเหลืออยู่น้อย 
       
    
๖. จัดสถานที่ทดสอบสุขภาพจิต 
    ๖.๑ จัดเตรียมสถานที่ทดสอบสุขภาพจิต ที่ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ 
   

 
 

 
  ๖.๑.๑. เตรียมสถานที่ ดูแลความสะอาด หอประชุมภูติอนันต์ 
  ๖.๑.๒  เก้าอ้ีเล็คเชอร์  ๒๕๐ ตัว (ปี ๕๕ มารายงานตัว ๒๐๙ นาย) 
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  ๖.๑.๓  โต๊ะ ๑๐ คนกิน พร้อมระบายผ้า และเก้าอ้ี ๑๐ ตัว บนเวที 
  ๖.๑.๔  เครื่องขยายเสียง ๑ ชุด พร้อมไมค์ 
 

 
 
 ๖.๒ จัด จนท. จัดสถานที่และบริการ ในวันทดสอบสุขภาพจิต จํานวน ๑๐ นาย ดังน้ี 
  ๖.๒.๑  หน.ชุดควบคุม นายทหาร                                  ๑ นาย 
  ๖.๒.๒  จนท.เคร่ืองเสียง                                             ๑ นาย 
  ๖.๒.๓  จนท. ไฟฟ้า เปิด-ปิด ไฟ หอประชุมภูติอนันต์           ๑ นาย 
  ๖.๒.๔  จนท. เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ หอประชุมภูติอนันต์ ๑ นาย 
  ๖.๒.๕  จนท. จัดเลี้ยง       ๓ นาย 
  ๖.๒.๔  จนท. จัดสถานที ่       ๓ นาย 
 

 
 

๗. จัดเก็บของหลังวันทดสอบสุขภาพจิต 
 ๗.๑  จัด จนท. จํานวน ๒๕ นาย ปฏิบัติ ดังน้ี 
  ๗.๑.๒  เก็บเก้าอ้ีเล็คเชอร์  ๒๕๐ ตัว 
  ๗.๑.๓  เก็บโต๊ะ ๑๐ คนกิน ๒ ตัว และเก้าอ้ี ๑๐ ตัว บนเวที 
  ๗.๑.๓  จัดเก็บเคร่ืองขยายเสียง พร้อมไมค์ 
  ๗.๑.๔  จัดเก็บสถานที ่และทําความสะอาด หอประชุมภูติอนันต์ 
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๘. จัดเตรียมสถานที่สอบภาคความเหมาะสมและพละศึกษา 
        ๘.๑  จดัเตรียมสถานที่สอบภาคความเหมาะสม ดังน้ี 
 ๘.๑.๑ บริเวณท้าย ร.ล.ธนบุรี (สําหรับผู้ปกครอง และญาติ น่ังรอ) 
  ๘.๑.๑.๑  โทรทัศน์ และเคร่ืองเล่นวีดีโอ ๑ ชุด 
  ๘.๑.๑.๒  ตู้นํ้าเย็น พร้อมขวดน้ํา         ๑ ชุด 
  ๘.๑.๑.๓  เก้าอ้ีพลาสติก                 ๖๐ ตัว 

 
 ๘.๑.๒ อาคารเรียน ๓ 
  ๘.๑.๒.๑  เครือ่งเสียง พร้อมไมค์          ๑ ชุด 
 

 
 ๘.๑.๓ อาคารนอน ๕ 
  ๘.๑.๓.๑ สถานีที่ ๑ ตรวจสอบหลักฐาน และพิมพ์ลายน้ิวมือ ณ ห้องเอนกประสงค์ 
   ๘.๑.๓.๑.๑. เก้าอ้ีเล็คเชอร์ ๑๐๐ ตัว 
   ๘.๑.๓.๑.๒. โต๊ะพับ             ๓ ตัว 
   ๘.๑.๓.๑.๓ บอร์ด               ๑ อัน 
   ๘.๑.๓.๑.๔ เครื่องเสียง         ๑ ชุด 
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  ๘.๑.๓.๒ สถานีที่ ๒ ตรวจรูปร่างลักษณะ  ณ ห้อง ยก.กรม นนร.รอ. 
   ๘.๑.๓.๒.๑. โต๊ะพับ             ๔ ตัว 
   ๘.๑.๓.๒.๒  เก้าอ้ี               ๔ อัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๘.๑.๓.๓ สถานีที่ ๓ สัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา  ณ ห้อง ประชุม กรม นนร.รอ. และห้องตัดผม 
   ๘.๑.๓.๓.๑. โต๊ะพับ             ๔ ตัว 
   ๘.๑.๓.๓.๒  เก้าอ้ี               ๔ อัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๘.๒  จัดเตรียมสถานที่สอบพละศึกษา ดังนี้  
 ๘.๒.๑ บริเวณสนามฟุตบอล 
  ๘.๒.๑.๑ เต็นท์                             ๑ หลัง 
  ๘.๒.๑.๒ โต๊ะ ๑๐ คนกิน                  ๒ ตัว 
  ๘.๒.๑.๓ เก้าอ้ีพลาสติก                  ๒๐ ตัว 
  ๘.๒.๑.๔ เครื่องเสียง                        ๑ ชุด 
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  ๘.๒.๒ บริเวณสระว่ายนํ้า 
  ๘.๒.๒.๑ โต๊ะ ๑๐ คนกิน                  ๑ ตัว 
  ๘.๒.๒.๒ เก้าอ้ีพลาสติก                  ๑๐ ตัว 
 

 
 
 
 

๙. จัดก็บสถานที่สอบภาคความเหมาะสมและพละศึกษา 
 ๙.๑  จัด จนท. จํานวน ๒๕ นาย ปฏิบัติ ดังน้ี 
  ๙.๑.๑  จัดเก็บสิ่งของ ตามข้อ ๘. เข้าที่เดิม 
  ๙.๑.๒  จัดทําความสะอาด สถานที่ ตามข้อ ๘. 
  
  
 

                                       สนับสนุนคณะอนุกรรมการต่างๆ 
 ๑. คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว 
          ๑.๑  สนับสนุนด้านการขนส่ง 
   ๑.๑.๑ วันประกาศผลสอบภาควิชาการ ที่ รร.นอ.บศอ. 
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  ๑.๑.๒ วันตรวจร่างกายที่ รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า 
 

 
 
   ๑.๑.๓ วันประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ที่ รร.นอ.บศอ. 
   ๑.๑.๔ วันทําสัญญาเป็น นตท. ที่ รร.ตท. จ.นครนายก 
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