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คณะอนุกรรมการดําเนินการองคความรูดานการบริหารจัดการ (K4) 
 

สิงหาคม ๒๕๕๖ 



คํานํา 
 

  คณะอนุกรรมการดําเนินการองคความรูดานการบริหารจัดการ (K4) ไดดําเนินการจัดทําแนว
ทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ  ตาม
แผนการจัดการความรู ของคณะอนุกรรมการดําเนินการองคความรูดานการบริหารจัดการ ประจําป งป.๒๕๕๖  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน ของคณะอนุกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินการสอบ
คัดเลือกฯ  ที่ไดรับการแตงต้ังข้ึนในแตละป โดยเฉพาะกําลังพลที่ไดรับการบรรจุโยกยายมาใหม ตามแนวทาง
การโยกยายสับเปลี่ยนกําลังพลของกองทัพเรือ เน่ืองจากกระบวนการดังกลาวเปนข้ันตอนการคัดเลือกปจจัย
นําเขาที่มีคุณภาพตอบสนองตอประเด็นยุทธศาสตรในการผลิต นนร.ใหเปนนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ ทร.ตองการภายใตการบริหารจัดการที่ดี ประกอบกับเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการเปนประจําทุกป   
  คณะอนุกรรมการดําเนินการองคความรูดานการบริหารจัดการ ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการ
และเจาหนาที่ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. ไดแก คณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ, คณะอนุกรรมรับสมัคร, คณะอนุกรรมการการเงิน, คณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิต และ
จัดชุดขอสอบ, คณะอนุกรรมการสอบภาควิชาการ, คณะอนุกรรมการตรวจขอสอบและรวมคะแนน, 
คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว, คณะอนุกรรมการสถานที่และบริการ, คณะอนุกรรมการภาค
ความเหมาะสมและพลศึกษา, คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย, คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอบ
คัดเลือก และสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก รวมทั้งเจาหนาที่ชวยเหลือคณะอนุกรรมการ 
ตาง ๆ ที่ใหการสนับสนุนขอมูลที่เปนประโยชน จนทําใหการจัดทําแนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 
    คณะอนุกรรมการดําเนินการองคความรูดานการบริหารจัดการ (K4) 
       สิงหาคม ๒๕๕๖   
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ผนวก/เอกสารอางอิง  

 เอกสาร ๑ หนังสือเสนอความตองการพัสดุและคาใชจาย   

 เอกสาร ๒ หนังสือขออนุมัติจัดทําปายไวนิล  

 เอกสาร ๓ หนังสือขอแตงต้ังคณะทํางานดานประชาสัมพันธ  

 เอกสาร ๔ หนังสือขออนุมัติคาอาหารกลางวันในการจัดสงเอกสารไปยังโรงเรียน 
                   ทั่วประเทศ 

 

 เอกสาร ๕.๑  -  

 เอกสาร ๕.๒ หนังสือขออนุมัติแจกจายใบประกาศ นขต.รร.นร.  

 เอกสาร ๕.๓ หนังสือขออนุมัติแจกจายใบประกาศ นขต.ทร.  

 เอกสาร ๕.๔ หนังสือขออนุมัติประกาศหนาแถว  

 เอกสาร ๕.๕ หนังสือเสนอเทศบาลนครสมุทรปราการ  

 เอกสาร ๕.๖ หนังสือเสนอสถานีวิทยุเสียงทหารเรือ  

 เอกสาร ๕.๗ หนังสือขอระเบียบการ  

 เอกสาร ๕.๘ หนังสือเสนอบรรณาธิการวารสาร  

 เอกสาร ๕.๙ หนังสือเสนอสถานีโทรทัศน  

 เอกสาร ๕.๑๐ หนังสือขอติดต้ังแผนปาย  

 เอกสาร ๖ หนังสือขออนุมัติเบิกเงินรางวัล  

 เอกสาร ๗ สรุปผลการดําเนินงาน  

 เอกสาร ๘ ที่อยูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ - ๔๒  

 เอกสาร ๙ แบบฟอรม กง.๓ ใบยืมเงิน  

 เอกสาร ๑๐ แบบฟอรมใบสําคัญรับเงิน  
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แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทร.)  : อนุกรรมการประชาสัมพันธ 

แนวทางการปฏิบัตกิารสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร 

ในสวนของกองทัพเรือ : อนุกรรมการประชาสัมพันธ 

ความเปนมา 

การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ เปนภารกิจที่กองทัพเรือ โดย

โรงเรียนนายเรือ จะตองดําเนินการเปนประจําทุกป เพ่ือใหกองทัพเรือไดรับบุคคลพลเรือนที่มีความรู ความสามารถเขามา

เปน นตท.ในสวนของ ทร. เม่ือสําเร็จการศึกษาจาก รร.นร.แลว บุคคลเหลานี้ก็จะเปนนายทหารเรือที่ดี มีความรู

ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม มีความเปนผูนํา เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความจงรักภักดีตอชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย สามารถปฏิบัติราชการใน ทร.ทําให ทร.เจริญกาวหนาไดตอไป จากการดําเนินการเปน

ประจําทุกป ขาราชการที่เคยเปนคณะทํางานสอบคัดเลือกฯ และอยูในหนวยงานเปนวลานาน จึงมีความชํานาญ มี

ประสบการณ มองเห็นปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน สามารถหาทางปองกันและแกไขไดทันทวงที แตก็มีขาราชการสวนหน่ึง

ที่ยายมาปฏิบัติราชการใหม ตามวิถีทางการรับราชการของ ทร.ที่มีการโยกยายเปนประจําทุกปกอนการสอบคัดเลือกฯ 

เม่ือไดรับมอบหนาที่ใหมีสวนในการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ ก็จะเกิดความสงสัยวา จะตองดําเนินการอยางไร แมจะมี

คูมือการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร.ที่ รร.นร.เคยไดดําเนินการไว แตยังมีขอมูลไมครบถวน

และขาดความสมบูรณในบางประเด็น รวมทั้งการสอบคัดเลือกฯ ในปจจุบัน ไดมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใน

บางสวน ดังน้ันเพ่ือให มีแนวทางการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร.มีความชัดเจน 

ทันสมัย ไดมาตรฐาน และเปนแนวทางใหขาราชการที่มาปฏิบัติงานใหมดําเนินการไดอยางถูกตอง คณะอนุกรรมการ

ดําเนินการองคความรูดานบริหารจัดการ (K4) จึงไดขออนุมัติดําเนินการจัดทําองคความรูเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติในการ

สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร.” เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติตอไป 

วัตถุประสงคการจัดทํา 

๑. เพ่ือปรับปรุงคูมือการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร.ที่เคยดําเนินการมาใหทันสมัย 
ชัดเจนและมีความสมบูรณ มากข้ึน 

๒. เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร.ใหกับคณะทํางานที่ไดรับการ
แตงตั้งในแตละป  

โครงสรางการบริหารงานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

ประธานอนุกรรมการ 

รองประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และเลขานุการ 
อนุกรรมการ และ

ผูชวยเลขานุการ  



หนา :  ๒ 
 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทร.)  : อนุกรรมการประชาสัมพันธ 

หนาท่ีของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ 

          หนาที่ของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ มีดังน้ี 

 ๑. วางแผนและดําเนินการทั้งปวงที่เก่ียวของกับการประชาสัมพันธ การแนะแนวการศึกษา ตลอดจนการ

ประสานงานหนวยงานภายในและภายนอก รร.นร. ตลอดจนหนวยงานพลเรือนอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับการแนะแนวการศึกษา 

และการประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปทราบการรับสมัครและสอบคัดเลือกฯครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือชักจูง

สรรหานักเรียนเรียนดีใหเขามาสมัครเปน นตท. ในสวนของ ทร. 

 ๒. ดําเนินการจัดทําระเบียบการรับสมัคร แผนพับประกาศรับสมัคร แผนผาโฆษณา และแผนปานโฆษณา พรอม

ทั้งดําเนินการแจกจายและติดตั้งตามสถานที่ตางๆ จัดเก็บอุปกรณโฆษณาตามสถานที่ตางๆหลังการสอบเสร็จสิ้นแลว 

หนาท่ีของคณะทํางานดานประชาสัมพันธ 

 คณะทํางานดานประชาสัมพันธ ประกอบดวย ๔ คณะ และแตละคณะมีหนาที่ ดังน้ี 

 ๑. คณะทํางานจัดพิมพและจัดสงเอกสารประชาสัมพันธ มีหนาที่ จัดพิมพเอกสารที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ 

การบรรจุเอกสารตางๆ เชน ประกาศโรงเรียนนายเรือ เรื่องการรับสมัครบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. 

เอกสารประชาสัมพันธอ่ืนๆ ใสซองและดําเนินการจัดสงเอกสารไปยังโรงเรียนมัธยมประจําจังหวัดทั่วประเทศ และงาน

พิมพอ่ืนๆตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

 ๒. คณะทํางานออกแบบและดําเนินการจัดทําปายประชาสัมพันธ มีหนาที่ ออกแบบแผนปายประชาสัมพันธ จัด

จางหางรานใหดําเนินการจัดทําแผนปายประชาสัมพันธ ควบคุมดูแลการจัดทําแผนปายประชาสัมพันธใหเสร็จสิ้นทันตาม

เวลาที่กําหนด 

 ๓. คณะทํางานติดต้ังและเก็บปายประชาสัมพันธ มีหนาที่ นําแผนปายประชาสัมพันธไปติดต้ังยังสถานที่ที่กําหนด 

พรอมทั้งจัดเก็บแผนปายประชาสัมพันธเมื่อการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นลง 

 ๔. คณะทํางานแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ต มีหนาที่ ดําเนินงานประชาสัมพันธทางสื่อ

ทุกชนิดตามแผนงาน และแนะแนวการศึกษาทุกรูปแบบ ตลอดจนการติดตอประสานงานกับหนวยตางๆที่เก่ียวของ 
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แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทร.)  : อนุกรรมการประชาสัมพันธ 

แผนการดําเนินงานอนุกรรมการประชาสัมพันธในการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของ ทร. 

แผนการดําเนินงาน พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ผูรับผิดชอบ 

๑. เสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ        ประธานอนุกรรมการ ปชส. 

๒. ประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ต เว็บไซต รร.นร. , ทร. และยังเว็บไซตที่มีผูเขาชมมาก
ไดรับความนิยมสูง เชน Facebook , Youtube อยางตอเน่ือง  

      คณะทํางานแนะแนวและ ปชส. 

๓. ประชาสัมพันธทางวารสารหลักของ ทร. ไดแก นาวิกศาสตร       คณะทํางานแนะแนวและ ปชส. 

๔. เสนอรายชื่อแตงตั้งคณะทํางานดานการประชาสัมพันธ                                              เลขานุการคณะอนุกรรมการ ปชส. 

๕. เสนอความตองการพัสดุและคาใชจายในการดําเนินงาน             เลขานกุารคณะอนุกรรมการ ปชส. 

๖. ประชาสัมพันธทางวิทยุ ส.ทร. ๑๕ สถานี       คณะทํางานแนะแนวและ ปชส. 

๗. แจกจายประกาศ รร.นร. เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนเพ่ือสอบคัดเลือกเขาเปน นตท. ใน
สวนของ ทร. ใหกับ นขต. รร.นร. และประกาศหนาแถววันพฤหัสบดีเพ่ือใหขาราชการทราบ 

      คณะทํางานจัดสงเอกสาร ปชส. 

๘. แจกจายประกาศ รร.นร. เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนเพ่ือสอบคัดเลือกเขาเปน นตท. ใน
สวนของ ทร. ใหกับ นขต. ทร. และหนวยเฉพาะกิจ 

      คณะทํางานจัดสงเอกสาร ปชส. 

๙. จัดทําแผนปายประชาสัมพันธในรูปแบบปาย Vinyl ขนาดใหญและเล็ก       คณะอนุกรรมการ ปชส. 

๑๐. ดําเนินการติดต้ังปายประชาสัมพันธ       คณะทํางานติดต้ังปาย ปชส. 

๑๑. สงเอกสารประกาศ รร.นร. เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. 

และโครงการนักเรียนทุนไปยังโรงเรียนมัธยมประจําจังหวัดทั่วประเทศ ๓,๐๐๐ แหง 

      คณะทํางานจัดสงเอกสาร ปชส. 

๑๒. ประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษาในชวงงานวันเด็ก       คณะทํางานแนะแนวและ ปชส. 

๑๓. ประชาสัมพันธทางโทรทัศน (๓,๕,๗,๙,NBT,TPBS)       คณะทํางานแนะแนวและ ปชส. 

๑๔. ประชาสัมพันธทางเคเบิลทีวี (สมุทรปราการ ,สัตหีบ)       คณะทํางานแนะแนวและ ปชส. 

๑๕. ประชาสัมพันธกับผูปกครองที่พานักเรียนมาสมัครที่ รร.นร.       คณะทํางานแนะแนวและ ปชส. 

๑๖. สรุปผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ       เลขานุการคณะอนุกรรมการ ปชส. 
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แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทร.)  : อนุกรรมการประชาสัมพันธ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี ๑  ขั้นตอนท่ี ๒ 

เสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ 
ความตองการและคาใชจายในการดําเนินงาน 

 ขออนุมัติจัดทําแผนปายประชาสัมพันธการรับ
สมัครบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทร.) 

   

ขั้นตอนท่ี ๓  ขั้นตอนท่ี ๔ 

เสนอรายช่ือแตงต้ังคณะทํางานดาน
ประชาสัมพันธการสอบคัดเลือก 

 
 

ขออนุมัติใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

   

ขั้นตอนท่ี ๕  ขั้นตอนท่ี ๖ 

 
ดําเนินการประชาสัมพันธในรูปแบบตาง  ๆ

 

 
 

        ขออนุมัติเบิกเงินรางวัลเหมาจาย 

    

ขั้นตอนท่ี ๗   

รายงานผลการดําเนินการ 
 
  

   

รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี ๑ เสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ความตองการพัสดุและคาใชจายในการ 

 ดําเนินการ 

  หวงระยะเวลา เดือน พ.ย. 

  คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัติ) รวบรวมรายช่ือคณะอนุกรรมการ เสนอผานสํานักงาน

เลขานุการฯ เพื่อแตงต้ังคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ และเสนอความตองการวัสดุอุปกรณที่จะตองใชใน

การประชาสัมพันธทั้งหมด (เอกสาร ๑ หนังสือเสนอความตองการพัสดุและคาใชจาย) 

  ขอสังเกต :  เน่ืองจากคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธเปนคณะแรกที่ตองดําเนินงานกอน

คณะอื่น จึงมีความจําเปนที่จะตองไดรับพัสดุเปนการเรงดวน หากสามารถที่จะจัดหาแยกจากคณะอื่นๆ ไดก็

จะสามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็วย่ิงข้ึน 
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แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทร.)  : อนุกรรมการประชาสัมพันธ 

ขั้นตอนท่ี ๒  ขออนุมัติจัดทําแผนปายประชาสัมพันธการรับสมัครบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. ในสวน 

 ของ ทร. 

  หวงระยะเวลา พ.ย. - ธ.ค. 

  คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัติ) คณะทํางานดานประชาสัมพันธจะดําเนินการออกแบบ

และจัดทําปายประชาสัมพันธการรับสมัครบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. โดยดําเนินการ

ออกแบบใหแลวเสร็จ หลังจากน้ันจะนําเรียนผูบังคับบัญชาเพื่อเลือกแบบที่เหมาะสม และประสานหางรานที่

จะดําเนินการผลิตโดยควบคุมใหแลวเสร็จทันตามที่กําหนด (เอกสาร ๒ หนังสือขออนุมัติจัดทําปายไวนิล) 

 

 
 

  ขอสังเกต :  การทําปายประกาศจะเสร็จเร็วหรือชาข้ึนอยูกับประกาศโรงเรียนนายเรือ เรื่องรับ

สมัครบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. เพราะคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ จะตองนํา

รายละเอียดจากประกาศดังกลาว มาจัดทํารูปแบบปายประชาสัมพันธ และกําหนดวัน เวลา ที่ชัดเจนลงไปใน

ปายประชาสัมพันธ 

ขั้นตอนท่ี ๓  เสนอรายชื่อแตงต้ังคณะทํางานดานประชาสัมพันธการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน     

 นตท. ในสวนของ ทร. 

  หวงระยะเวลา ธ.ค. 

     คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัติ) รวบรวมรายช่ือคณะทํางานดานการประชาสัมพันธดาน

ตางๆ เสนอผานสํานักงานเลขานุการฯ เพื่อแตงต้ังคณะทํางานดานการประชาสัมพันธ ซึ่งประกอบดวย 

๑. คณะทํางานจัดพิมพและจัดสงเอกสารประชาสัมพันธ มีหนาที่ จัดพิมพเอกสารที่

เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ การบรรจุเอกสารตาง ๆ เชนประกาศโรงเรียนนายเรือ 

เรื่องการรับสมัครบุคคลพลเรือนเขา เปน นตท .ในสวนของ ทร.  เอกสาร

ประชาสัมพันธอื่น ๆ ใสซองและดําเนินการจัดสงเอกสารไปยังโรงเรียนมัธยมประจํา

จังหวัดทั่วประเทศ และงานพิมพอื่น ๆตามที่ไดรับมอบหมาย 
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แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทร.)  : อนุกรรมการประชาสัมพันธ 

๒. คณะทํางานออกแบบและดําเนินการจัดทําปายประชาสัมพันธ มีหนาที่ออกแบบแผน

ปายประชาสัมพันธ จัดจางหางรานใหดําเนินการจัดทําแผนปายประชาสัมพันธ ควบคุมดูแลการจัดทําแผน

ปายประชาสัมพันธใหเสร็จสิ้นทันตามเวลาที่กําหนด 

๓. คณะทํางานติดต้ังและจัดเก็บปายประชาสัมพันธ มีหนาที่นําแผนปวยประชาสัมพันธ

ไปติดต้ังยังสถานที่ ๆ กําหนด พรอมทั้งจัดเก็บแผนปายประชาสัมพันธ เมื่อการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นลง 

๔. คณะทํางานแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ต มีหนาที่

ดําเนินงานประชาสัมพันธทางสื่อทุกชนิด ตามแผนงานและแนะแนวการศึกษาทุกรูปแบบ ตลอดจนการติดตอ

ประสานงานกับหนวยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

(เอกสาร ๓ หนังสือขอแตงต้ังคณะทํางานดานประชาสัมพันธ)  

ขั้นตอนท่ี ๔  ขออนุมัติใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานนอกเวลา ในการจัดสงเอกสารการประชาสัมพันธ 

       หวงระยะเวลา ธ.ค. - กลาง ม.ค. 

     คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัติ) คณะทํางานดานการประชาสัมพันธจะดําเนินการจัดพิมพ

เอกสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและจัดสงประกาศ โรงเรียนนายเรือ เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนเขาเปน 

นตท. ในสวนของ ทร. รวมทั้งเอกสารในสวนของโครงการนักเรียนทุน รวมทั้งเอกสารการประชาสัมพันธอื่นๆ 

ที่มี ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศมากกวา ๓,๐๐๐ โรงเรียน งานดังกลาวมีเอกสารเปนจํานวนมาก จึง

ตองทําบันทึกขออนุมัติใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลาจึงจะแลวเสร็จตามที่กําหนด 

(เอกสาร ๔ หนังสือขออนุมัติคาอาหารกลางวันในการจัดสงเอกสารไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ) 

ขั้นตอนท่ี ๕  ดําเนินการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ  

  ๑. การประชาสัมพันธการรับสมัครฯ ผานทางอินเตอรเน็ต รร.นร. 

   หวงระยะเวลา ธ.ค. - เสร็จสิ้นการสอบ 

  คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัติ) ขอรับการสนับสนุนการประชาสัมพันธการรับสมัครฯ 

ผานทางศูนยคอมพิวเตอร รร.นร. โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ จะขอรับการสนับสนุนประกาศ

โรงเรียนนายเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. จากสํานักงานสอบคัดเลือกใน

รูปแบบ File ไปมอบใหกับเจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอร เพื่อดําเนินการอัพโหลดขอมูลลงในอินเตอรเน็ต และ

ทําการเช่ือม Link ไปยังเว็บไซตที่สําคัญๆ เชน เว็บไซตกองทัพเรือ กองทัพบก กองทัพอากาศ โรงเรียนเหลา

ทุกเหลา และสถาบันกวดวิชาช้ันนํา  

 ๒. ขออนุมัติแจกจายประกาศ รร.นร. เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. ใน  

สวนของ ทร. ใหกับ นขต.รร.นร. 

     หวงระยะเวลา ม.ค. 

    คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัติ) ขออนุมัติแจกจายประกาศโรงเรียนนายเรือ เรื่อง การ

รับสมัครบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. ใหกับ นขต.รร.นร. เพื่อใหกําลังพลหนวยตางๆ ใน 
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แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทร.)  : อนุกรรมการประชาสัมพันธ 

รร.นร. ไดทราบขอมูลรายละเอียดในการรับสมัครที่ถูกตอง หากมีผูใดสนใจสอบถามก็สามารถใหขอมูลที่

ถูกตอง เปนการประชาสัมพันธใหกับ รร.นร. อีกทางหน่ึง 

(เอกสาร ๕.๒ หนังสือขออนุมัติแจกจายใบประกาศ นขต.รร.นร.) 

  ๓.ขออนุมัติแจกจายประกาศ รร.นร. เรื่องการรับสมัครบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. ใน

สวนของ ทร. ใหกับ นขต.ทร. 

  หวงระยะเวลา ม.ค. 

 คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัติ) ขออนุมัติแจกจายประกาศโรงเรียนนายเรือ เรื่อง การ

รับสมัครบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. เพื่อใหกําลังพลหนวยตางๆ ใน ทร. ไดทราบขอมูล

รายละเอียดในการรับสมัครที่ถูกตอง โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ จะเสนอรางบันทึกขอรับการ

สนับสนุนจาก สบ.ทร. ในการแจกจายประกาศ รร.นร. ไปยัง นขต.ทร. หนวยตางๆ พรอมทั้งขอรับการ

สนับสนุนประกาศ รร.นร. จากสํานักงานเลขานุการฯ จัดสงใหกับ สบ.ทร. ตอไป 

(เอกสาร ๕.๓ หนังสือขออนุมัติแจกจายใบประกาศ นขต.ทร.) 

 ๔. ประกาศการรับสมัครหนาแถวในวันพฤหัสบดี ใหขาราชการ รร.นร. ทราบ 

  หวงระยะเวลา ม.ค. 

  คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัติ) จัดทําสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคล

พลเรือนเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. เสนอ รร.นร. เพื่อประกาศหนาแถวใหกําลังพล รร.นร.ทั้งหมดทราบ

ในวันพฤหัสบดี (เอกสาร ๕.๔ หนังสือขออนุมัติประกาศหนาแถว) 

 ๕. ขอรับการสนับสนุนการเผยแพรขอความอักษรวิ่ง และเสียงตามสายจากเทศบาลนคร 

  สมุทรปราการ เคเบิ้ลทีวีทองถ่ิน 

  หวงระยะเวลา ม.ค. 

  คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัติ) จัดทําสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคล

พลเรือนเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. และรางบันทึกขอรับการสนับสนุนการเผยแพรขอความอักษรว่ิง และ

เสียงตามสายจากเทศบาลนครสมุทรปราการ เคเบิ้ลทีวีทองถ่ินโดยคณะอนุกรรมการฯ นําหนังสือไปประสาน

ผูเกี่ยวของดวยตนเอง (เอกสาร ๕.๕ หนังสือเสนอเทศบาลนครสมุทรปราการ) 

๖. ประชาสัมพันธการรับสมัครผานทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร. ๑๕ สถาน)ี 

  หวงระยะเวลา ม.ค. 

  คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัติ) จัดทําสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคล

พลเรือนเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. และรางบันทึกขอรับการสนับสนุนการประชาสัมพันธการรับสมัคร

ผานทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (เอกสาร ๕.๖ หนังสือเสนอสถานีวิทยุเสียงทหารเรือ)   
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แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทร.)  : อนุกรรมการประชาสัมพันธ 

 ๗. ขอรับการสนับสนุนระเบียบการรับสมัครการสอบคัดเลือกเพ่ือประชาสัมพันธในงานวัน

เด็กแหงชาติท่ี รร.นร.และแจกจายไปยังพ้ืนท่ีเขตการศึกษาและผูรองขอ 

  หวงระยะเวลา ม.ค. 

  คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัติ) ทําบันทึกขอรับการสนับสนุนระเบียบการรับสมัคร

การสอบคัดเลือกจากสํานักงานสอบคัดเลือกจํานวน ๑๐๐ ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธในงานวันเด็กแหงชาติที่ 

รร.นร. (เอกสาร ๕.๗ หนังสือขอระเบียบการ) 

  ๘. ประชาสัมพันธผานทางวารสารนาวิกศาสตร กระดูกงู และ วารสารนาวิกโยธิน 

  หวงระยะเวลา ม.ค. 

  คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัติ) จัดทําสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคล

พลเรือนเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. และรางบันทึกขอรับการสนับสนุนการประชาสัมพันธการรับสมัคร

ผานทางวารสารตางๆ ดังกลาว โดยการประสานดวยวาจาทางโทรศัพทลวงหนากอนเพื่อความรวดเร็ว 

(เอกสาร ๕.๘ หนังสือเสนอบรรณาธิการวารสาร) 

 ๙. ขอรับการสนับสนุนเผยแพรขอความอักษรวิ่งทางสถานีโทรทัศนชองตางๆ 

  หวงระยะเวลา ม.ค. 

  คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัติ) จัดทําสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคล

พลเรือนเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. และรางหนังสือขอความอนุเคราะหในการเผยแพรขอความอักษรว่ิง 

เพื่อขอรับการสนับสนุนจากทางสถานีวิทยุโทรทัศนชองตางๆ ในการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร

บุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร.โดยคณะอนุกรรมการฯ ถือหนังสือไปประสานดวยตนเองพรอม

ของที่ระลึกจาก รร.นร. (เอกสาร ๕.๙ หนังสือเสนอสถานีโทรทัศน) 

 ๑๐. ขอรับการสนับสนุนพ้ืนท่ีในการติดต้ังแผนปายประชาสัมพันธ 

  หวงระยะเวลา ม.ค. - เสร็จสิ้นการสอบ 

  คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัติ) จัดทํารางบันทึกขอรับการสนับสนุนพื้นที่ในการ

ติดต้ังปายประชาสัมพันธ พรอมกับใหคณะทํางานดานการประชาสัมพันธในการติดต้ังปายประชาสัมพันธ 

ดําเนินการติดต้ังปายประชาสัมพันธตามสถานที่ๆ กําหนด หลังจากการสอบเสร็จสิ้นใหคณะทํางานดังกลาว

ดําเนินการจัดเก็บปายประชาสัมพันธใหเรียบรอย (เอกสาร ๕.๑๐ หนังสือขอติดต้ังแผนปาย) 

ขั้นตอนท่ี ๖ ขออนุมัติเบิกเงินรางวัลเหมาจาย 

  หวงระยะเวลา พ.ค. 

  คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัติ) จัดทําบันทึกขออนุมัติในการเบิกเงินรางวัลใหกับ

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ รวมทั้งคณะทํางานดานการประชาสัมพันธ โดยใชอัตราการจายเงินรางวัล

กรรมการ อนุกรรมการ และเจาหนาที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. 

ตามที่ประธานกรรมการการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. และ ผบ.รร.นร. 

อนุมัติ (เอกสาร ๖ หนังสือขออนุมัติเบิกเงินรางวัล) 
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แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทร.)  : อนุกรรมการประชาสัมพันธ 

ขั้นตอนท่ี ๗ รายงานผลการดําเนินงาน 

  หวงระยะเวลา พ.ค. 

  คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัติ) จัดทําขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั้งหมดของ

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธในรูปแบบ Power Point เพื่อใชในการนําเสนอในที่ประชุมหลังจากเสร็จสิ้น

ภารกิจ (เอกสาร ๗ สรุปผลการดําเนินงาน)   





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนังสือเสนอความตองการพัสดุและคาใชจาย 



 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ    คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ (โทร.๕๓๙๘๒)                      .   

ที่            /๒๕๕๖                                      วันที่           ธ.ค.๕๕                                       . 

เรื่อง    เสนอความตองการพัสดุและคาใชจายในการดําเนินงานการประชาสัมพันธ                               . 

เรียน   ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  

           จากการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๕ มีขอสรุปใหฝายตางๆ 
พิจารณาเสนอความตองการดานพัสดุและประมาณการคาใชจายในการปฏิบัติงานนั้น คณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ ขอเสนอความตองการดานพัสดุและประมาณการคาใชจายในการปฏิบัติงาน ดังน้ี  

               ๑. ดานพัสดุในการประชาสัมพันธ 
  ๑.๑ จัดจางบริ ษัทหรือหางรานภายนอก จัดทําแผนปายประชาสัมพันธแบบไวนิล          
แทนแผนปายแบบไม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   ๑.๑.๑ ปายประชาสัมพันธแบบไวนิลขนาดความกวาง ๒ x ๔ เมตร (๘ ตารางเมตร) 
ตารางเมตรละ ๑๖๕.- บาท จํานวน ๖ แผน รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๘ ตรม. x ๖ แผน x ๑๖๕.- บาท เปนเงิน  ๗,๙๒๐.-  บาท 
   ๑.๑.๒ ปายประชาสัมพันธแบบไวนิลขนาดความกวาง ๑.๕ x ๒ เมตร (๓ ตารางเมตร) 
ตารางเมตรละ ๑๖๕.- บาท จํานวน ๒๐ แผน รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๓ ตรม. x ๒๐ แผน x ๑๖๕.- บาท เปนเงิน ๙,๙๐๐.- บาท 
   ๑.๑.๓ บอรดประชาสัมพันธแบบ Ink Jet ขนาด ๗๓ x ๑๑๐ ซม. จํานวน ๖ แผน ๆ ละ
๑,๐๐๐.- บาท เปนเงิน ๖,๐๐๐.- บาท  

  ๑.๒ หมึกพิมพสําหรับเครื่องพิมพ (Printer)  ดังน้ี 
   ๑.๒.๑ หมึกพิมพ Print Cartridge สําหรับเครื่องพิมพ Laser Jet ย่ีหอ Fuji Xerox   
รุน Phaser 3124 ราคากลองละ ๓,๔๑๐.- บาท  จํานวน  ๓  กลอง  รวมเปนเงิน ๑๐,๒๓๐.- บาท 
   ๑.๒.๒ หมึกเติมสําหรับเครื่องพิมพ Inkjet Printer แบบแทงค ย่ีหอ  EPSON รุน L 100 
จํานวน  ๔  สี รวมเปนเงิน ๓,๙๐๐.- บาท ดังน้ี 

    - สีดํา  ขนาด ๑๐๐ มิลลิลิตร ขวดละ ๓๐๐.- บาท จํานวน ๔ ขวด รวมเปน 
เงินทั้งสิ้น  ๑,๒๐๐.- บาท  

    - สีนํ้าเงิน ขนาด ๑๐๐ มิลลิลิตร ขวดละ ๓๐๐.- บาท จํานวน ๓  ขวด รวมเปน
เงินทั้งสิ้น  ๙๐๐.- บาท  

    - สีแดง ขนาด ๑๐๐ มิลลิลิตร ขวดละ ๓๐๐.- บาท จํานวน ๓ ขวด รวมเปน 
เงินทั้งสิ้น ๙๐๐.-  บาท  

    - สีเหลือง ขนาด ๑๐๐ มิลลิลิตร ขวดละ ๓๐๐.- บาท จํานวน ๓ ขวด รวมเปน
เงินทั้งสิ้น ๙๐๐ .-บาท  

  ๑.๓ ซองไปรษณียขนาด C4 จํานวน ๓,๕๐๐ ซอง ราคาซองละ ๖.-  บาท เปนเงิน ๒๑,๐๐๐.- บาท 
  ๑.๔ ปายสต๊ิกเกอรติดหนาซองจํานวน ๖๒ กลอง ราคากลองละ ๓๘.๕๐ บาท เปนเงิน ๒,๓๘๗ .- บาท 

๑.๕ คาไปรษณีย… 



- ๒ - 

 

  ๑.๕ คาไปรษณียในการจัดสงเอกสารแนะแนวการศึกษาและประกาศรับสมัครเขาโครงการ 
นนร.ทุนฯ  ไปยังโรงเรียนมัธยมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ๓,๐๐๐ โรงเรียน ๆ ละประมาณ ๙.- บาท เปนเงิน 
๒๗,๐๐๐.- บาท 
  ๑.๖ เชือกไนลอนยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร ราคา ๖๖๐.- บาท 

 ๒. คาเงินรางวัลและคาตอบแทน 
  ๒.๑ รางวัลและคาตอบแทนเหมาจาย คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ เปนเงิน ๑๐,๗๒๐.- บาท 
   ๒.๑.๑ พล.ร.ต.จุมพล  ลุมพิกานนท  ประธานอนุกรรมการ (๓,๐๖๐.- บาท) 
   ๒.๑.๒ น.อ.จักรชัย  นอยหัวหาด รองประธานอนุกรรมการ (๒,๗๖๐.- บาท) 
   ๒.๑.๓ น.อ.หญิง ประอร  สุนทรวิภาต เลขานุการ (๒,๕๐๐.- บาท) 
   ๒.๑.๔ น.อ.สุรชัย  ยงกัน  อนุกรรมการ (๒,๔๐๐.- บาท) 
  ๒.๒ รางวัลและคาตอบแทนเหมาจาย คณะทํางานประชาสัมพันธ เปนเงิน ๔๒,๘๔๐.- บาท 
   ๒.๒.๑ คณะทํางานจัดทําและจัดสงเอกสารประชาสัมพันธ (๓ x ๑,๘๐๐ + ๔ x ๑,๔๔๐               
= ๑๑,๑๖๐.- บาท ) 
   ๒.๒.๒ คณะทํางานแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ต  (๑๑ x ๑,๘๐๐ + 
๒ x ๑,๔๔๐ = ๒๒,๖๘๐.- บาท ) 
   ๒.๒.๓ คณะทํางานติดต้ังและเก็บปายประชาสัมพันธ  (๑,๘๐๐+๕ x ๑,๔๔๐             
= ๙,๐๐๐.- บาท ) 
  ๒.๓  คาทํางานลวงเวลา  เพื่อดําเนินการจัดทําและจัดสงประกาศรับสมัคร  ตลอดจนเอกสาร
ประชาสัมพันธถึงสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของจํานวน ๓,๐๐๐ แหงทั่วประเทศ  โดยจัดเจาหนาที่คณะทํางาน
ดานการประชาสัมพันธจํานวน ๑๐ นาย ปฏิบั ติงานนอกเวลาราชการในวันราชการ วันละ ๒ ชม.  และ               
ในวันหยุดราชการ วันละ ๓ ชม. ต้ังแตวันที่ ๗ – ๑๕ ม.ค.๕๖  โดยจัดเปน ๒ ชุด ๆ ละ ๕ นาย  ปฏิบัติงาน        
นอกเวลาราชการในวันราชการจํานวน ๗ วัน และในวันหยุดจํานวน ๒ วัน  มีคาตอบแทนการปฏิบัติงาน    
นอกเวลาราชการ ในวันราชการ ๕๐.-บาท/ชม.  และ ๖๐.-บาท/ชม.ในวันหยุดราชการ  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
๕,๓๐๐.-บาท  รายละเอียดตามตารางที่แนบ 
 ๓. คาของที่ระลึกสําหรับมอบใหหนวยงานสื่อแขนงตาง ๆ ที่ ใหความอนุเคราะหการ
ประชาสัมพันธฯ ช้ินละประมาณ  ๔๐๐.- บาท จํานวน  ๑๐ ช้ิน รวมเปนเงินทั้งสิ้น  ๔,๐๐๐.- บาท  
 ๔. คาแกปญหาเฉพาะหนา ๕,๐๐๐.- บาท 
 ๕. รวมคาใชจายของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ เปนเงินทั้งสิ้น ๑๕๖,๘๕๗.-บาท        
(หน่ึงแสนหาหมื่นหกพันแปดรอยหาสิบเจ็ดบาทถวน) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

         พล.ร.ต. 
                  ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ และ 
                                      เสธ.รร.นร.   
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนังสือขออนุมัติจัดทําปายไวนิล 



 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ    คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ (โทร.๕๓๙๘๒)                      .   

ที่            /๒๕๕๖                                      วันที่           ธ.ค.๕๕                                      . 

เรื่อง   ขออนุมัติจัดทําแผนปายประชาสัมพันธการรับสมัครบุคคลพลเรือน เขาเปน นตท.ในสวนของ ทร.  
 ประจําป ๒๕๕๖ 

เรียน   ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  
         (ผานเลขานุการ)   

๑. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ เห็นสมควรใหจัดจางบริษัทภายนอกมาจัดทําแผนปาย
ประชาสัมพันธ การรับสมัครบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖   
ในรูปแบบปายไวนิล ซึ่งสามารถนําไปติดต้ังตามสถานที่ตาง ๆ ไดงาย และมีความสวยงาม อีกทั้งยังมีราคา
ถูกกวาการจัดทําปายประชาสัมพันธแบบไม โดยมีรูปแบบของแผนปายประชาสัมพันธแบบไวนิล      
ตามที่แนบ 

๒. ขออนุมัติใหจัดทําปายประชาสัมพันธ ตามขอ ๑ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
๒.๑ ปายประชาสัมพันธแบบไวนิลขนาดความกวาง ๒ x ๔ เมตร (๘ ตารางเมตร ๆ  ละ๑๖๕.- บาท) 

จํานวน ๖ แผน  ราคาแผนละ (๘ ตร.ม. x ๑๖๕.-) ๑,๓๒๐.- บาท  เปนเงิน ๗,๙๒๐ บาท  
๒.๒ ปายประชาสัมพันธแบบไวนิลขนาดความกวาง ๑.๕ x ๒ เมตร (๓ ตารางเมตร ๆ ละ 

๑๖๕.- บาท) จํานวน ๒๐ แผน ราคาแผนละ (๓ ตร.ม. x ๑๖๕.-) ๔๙๕.- บาท  เปนเงิน ๙,๙๐๐ บาท 
๒.๓ บอรดประชาสัมพันธ แบบ Ink Jet ขนาด ๗๓ x ๑๑๐ ซม. จํานวน ๖ แผน ๆ ละ 

๑,๐๐๐.- บาท เปนเงิน ๖,๐๐๐.- บาท  
  ๒.๔ รวมคาใชจายในการจัดจางทําแผนปายประชาสัมพันธแบบไวนิล ของคณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ เปนเงินทั้งสิ้น ๒๓,๘๒๐ บาท (สองหมื่นสามพันแปดรอยย่ีสิบบาทถวน) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามขอ ๒ 

 

              พล.ร.ต. 
                  ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ และ 
                                      เสธ.รร.นร. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนังสือขอแตงต้ังคณะทํางานดานประชาสัมพันธ 



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ  คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ  (โทร.๕๓๙๘๒)  

ท่ี     /๒๕๕๖   วันท่ี               ธ.ค.๕๕                        

เร่ือง   ขอเสนอรายช่ือแตงต้ังคณะทํางานดานการประชาสัมพันธในการสอบคัดเลือกฯ  

เรียน  ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 เพื่อใหการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.     
ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  เปนไปดวยความเรียบรอย  คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ   
จึงขอเสนอรายช่ือเพื่อพิจารณาลงคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานดานการประชาสัมพันธ  ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  โดยไดรางคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานดานการ
ประชาสัมพันธฯ  มาพรอมบันทึกน้ีดวยแลว 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาลงนามในรางคําสั่งฯ ที่แนบ 
    
   พล.ร.ต.  
            ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ และ 
            เสธ.รร.นร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คําสั่งประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 (เฉพาะ) 
ที่          /๒๕๕๖ 

เรื่อง   แตงต้ังคณะทํางานดานการประชาสัมพันธในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 
เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

     

เพื่อใหการปฏิบัติตามคําสั่ง ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ (เฉพาะ) ที่ ๐๑/๒๕๕๖ ลง ๒๒ พ.ย.๕๕ ของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ   
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงใหปฏิบัติดังน้ี 
                ๑.  ใหผูมีรายช่ือตอไปน้ีเปนคณะทํางานดานการประชาสัมพันธ 
     ๑.๑  คณะทํางานจัดทําและจดัสงเอกสารประชาสัมพันธ 
   ๑.๑.๑   น.อ.ผศ.อมรเทพ แกลวกสิกรรม 
   ๑.๑.๒ ร.อ.ภัทรพล วงษคงคํา 
   ๑.๑.๓   ร.อ.ประทีป จีนสุขประเสริฐ    
   ๑.๑.๔ พ.จ.อ.ฐนพล โตจําศิลป 
   ๑.๑.๕   พ.จ.อ.จอมพร   แจมกระจาง    
   ๑.๑.๖  จ.อ.พัฒนกุล   แพงคุณ 
   ๑.๑.๗ จ.อ.ไพศาล สุหลงเส็น 
  ๑.๒ คณะทํางานแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธทางอินเทอรเน็ต 
   ๑.๒.๑ น.อ.หญิง พรทิพย เมฆลอย 
   ๑.๒.๒ น.อ.หญิง ผศ.ขนิษนาฏ  รัตนพฤกษ  
   ๑.๒.๓   น.ท.หญิง สุณีพร อมตพร 
   ๑.๒.๔ น.ท.พีรศิลป อนันยวราคม  
   ๑.๒.๕ น.ท.นันทวัฒน แสงโสรจสุข     
   ๑.๒.๖ น.ท.ไพรัช ทัตตะทองคํา 
   ๑.๒.๗   น.ท.ณรงค สุขพอคา 
   ๑.๒.๘ น.ต.จิตติ สัมภัตตะกล 
   ๑.๒.๙  น.ต.หญิง นภสจันทร วีระประจักษ 
   ๑.๒.๑๐ น.ต.บุญชัย ขจรลาภ 
   ๑.๒.๑๑  ร.อ.อริยพล ธีระชุติกุล 
   ๑.๒.๑๒  จ.อ.พิภัช กงแกว  
   ๑.๒.๑๓  น.ส.ภิญญดา เมธาอธิโชค 

๑.๓ คณะทํางาน...



 

 
-  ๒  - 

 
  ๑.๓ คณะทํางานติดต้ังและเก็บปายประชาสัมพันธ   
   ๑.๓.๑  ร.ต.ภาคินัย ไพรอนันต     
   ๑.๓.๒   พ.จ.อ.วสันต   จันทรหอม 
   ๑.๓.๓ พ.จ.อ.คณิต พัฒนชัยเกียรติ  
   ๑.๓.๔   นาย จักรกริช วัฒนศิร ิ
   ๑.๓.๕   นาย พิษณุวัฒน ศรีนุศ 
   ๑.๓.๖ นาย อดุลย บุญปลูก 
 ๒. คณะทํางาน ฯ  ตามขอ ๑  มีหนาที่ดังน้ี 
  ๒.๑ คณะทํางานจัดทําและจัดสงเอกสารประชาสัมพันธ มีหนาที่ จัดพิมพเอกสารที่เกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ การบรรจุเอกสารตาง ๆ เชน ประกาศโรงเรียนนายเรือ เรื่องการรับสมัครบุคคลพลเรือน      
เขาเปน นตท. ในสวนของ ทร.  และเอกสารประชาสัมพันธอื่น ๆ  ใสซองและดําเนินการจัดสงเอกสารไปยัง
โรงเรียนมัธยมประจําจังหวัดทั่วประเทศ อีกทั้งงานพิมพอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ๒.๒ คณะทํางานแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธทางอินเทอรเน็ต มีหนาที่ดําเนินงาน
ประชาสัมพันธทางสื่อทุกชนิด ทั ้งสื ่อสิ ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน  ตามแผนงานและแนะแนวการศึกษา         
ทุกรูปแบบ ตลอดจนการติดตอประสานงานกับหนวยตางๆ ที่เกี่ยวของ 
  ๒.๓ คณะทํางานติดต้ังและจัดเก็บปายประชาสัมพันธ มีหนาที่นําแผนปายประชาสัมพันธ
ไปติดต้ังยังสถานที ่ๆ กําหนด  พรอมทั้งจัดเก็บแผนปายประชาสัมพันธ เมื่อการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นลง 
 
 ทั้งน้ี   ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป                                                                                                                                                               

                 สั่ง          ณ         วันที่              ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

                                                  (ลงช่ือ)  พล.ร.ท.อ อนุทัย  รัตตะรังส ี
              (อนุทัย   รัตตะรังส)ี 
                                  ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. และ 

                ผบ.รร.นร. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนังสือขออนุมัติคาอาหารกลางวันในการจัดสงเอกสาร 
ไปยังโรงเรียนท่ัวประเทศ 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ    คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ (โทร.๕๓๙๘๒)                    

ท่ี              /๒๕๕๖                                     วันท่ี          ธ.ค.๕๕                             . 

เร่ือง  ขออนุมัติคาอาหารกลางวันและอาหารวางใหเจาหนาที่ของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธและยืมเงินทดรองจาย         

เรียน   ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  

  (ผานเลขานุการ)    

๑. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ จะดําเนินการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและ
จัดสงประกาศโรงเรียนนายเรือ เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร.
ประจําป ๒๕๕๖ และเอกสารในสวนของโครงการนักเรียนทุน รวมทั้งเอกสารการประชาสัมพันธอื่น ๆ ไปยัง
โรงเรียนมัธยมประจําจังหวัดทั่วประเทศ จํานวน  ๓,๐๐๐ โรงเรียน ซึ่งอยูในแผนการดําเนินงานที่
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธกําหนด ตามที่แนบ ในการน้ีมีความจําเปนที่จะตองขอคาอาหารกลางวันและ
อาหารวางแกคณะทํางานจํานวน ๒๐ คน เปนเวลา ๑๐ วัน ต้ังแตวันที่ ๒ - ๔ , ๗ - ๑๑ , ๑๔ - ๑๕ ม.ค.๕๖ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

๑.๑ คาอาหารกลางวัน ๘๐.-บาท/คน/วัน  รวมเปนเงิน ๘๐ x ๒๐ x ๑๐ = ๑๖,๐๐๐.- บาท 

๑.๒ คาอาหารวาง มื้อละ ๒๕.-บาท/คน/วัน จํานวน ๒ มื้อ (เชาและบาย) รวมเปนเงิน      
๒๕ x ๒๐ x ๒ x ๑๐ = ๑๐,๐๐๐.-บาท 

๒. ขออนุมัติคาอาหารกลางวันและอาหารวาง ตามขอ ๑ พรอมยืมเงินทดรองจาย เปนเงินทั้งสิน 
๒๖,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นหกพันบาทถวน)  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามขอ ๒   
 
                                                     พล.ร.ต.                                                                                              
             ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ และ 
                              เสธ.รร.นร. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนังสือขออนุมัติแจกจายใบประกาศ นขต.รร.นร. 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ (โทร.๕๓๙๘๒)   

ท่ี             /๒๕๕๖             วันท่ี          ธ.ค.๕๕                                             

เร่ือง  ขออนุมัติแจกจายประกาศ รร.นร. เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร.  .  

เรียน   ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖     

 เพื่อให นขต.รร.นร. ทราบขอมูลเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเขาเปน นตท.  
ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ และใหขาราชการ รร.นร. สามารถตอบคําถามผูที่สนใจสมัครสอบ
คัดเลือกฯ ไดอยางถูกตอง อีกทั้งเปนการชวยเผยแพรการประชาสัมพันธการรับสมัครฯ ใหกับ รร.นร. อีกทางหน่ึง 
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ พิจารณาแลวเห็นควรแจกจายประกาศ รร.นร. เรื่อง รับสมัครบุคคล
พลเรือนเพื่อสอบเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ใหกับ นขต.รร.นร. จํานวน ๑๐๐ 
ฉบับ  ตามผนวกแจกจายที่แนบ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

   รับคําสั่งประธานฯ 

                                                                  น.อ.หญิง 
                                                                                เลขานุการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ และ 
                                                                                                ผอ.กวกส.ฝศษ.รร.นร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ผนวก 
จํานวนท่ีแจกจายใหกับ นขต.รร.นร. 

 
  ๑. บก.รร.นร.          จํานวน  ๒๐   ฉบับ 
  ๒. ฝศษ.รร.นร. จํานวน  ๒๐  ฉบับ 
  ๓. กรม นนร.รอ.รร.นร.       จํานวน  ๒๐  ฉบับ 
  ๔. ฝบก.รร.นร.  จํานวน  ๑๐  ฉบับ 
  ๕. กถจ.รร.นร.               จํานวน         ๑๐    ฉบับ 
  ๖. รพ.รร.นร.                จํานวน   ๑๐   ฉบับ 
  ๗. รอย รปภ.ที่ ๖ จํานวน         ๑๐  ฉบับ 
 

                         ตรวจถูกตอง 

                                                                       น.อ.หญิง 
     (ประอร   สุนทรวิภาต) 
                                                                                                        เลขานุการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ และ 
                                                                                     ผอ.กวกส.ฝศษ.รร.นร. 

                 ธ.ค.๕๕ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนังสือขออนุมัติแจกจายใบประกาศ นขต.ทร. 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ    คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ (โทร.๕๓๙๘๒)                    

ท่ี              /๒๕๕๖                                     วันท่ี          ธ.ค.๕๕                             . 

เร่ือง    ขออนุมัติแจกจายประกาศ รร.นร. เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร.         

เรียน   ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖     

   เพื่อใหขาราชการและบุตรหลานภายใน นขต.ทร. ไดรับทราบขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการ       
รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ และเปนการชวย
ประชาสัมพันธการรับสมัคร ฯ ใหกับทาง รร.นร. อีกทางหน่ึง  คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ พิจารณาแลว
เห็นควรมีบันทึกขอรับการสนับสนุนจาก สบ.ทร. ในการแจกจายประกาศ รร.นร. เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือน
เพื่อสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ใหกับ นขต.ทร. จํานวน ๗๐๐ ฉบับ 
ตามผนวกแจกจายที่แนบ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ และกรุณาให เสธ.รร.นร.ลงนามในหนังสือเสนอ สบ.ทร.ที่แนบ  
 
                                                     พล.ร.ต.                                                                                              
             ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ และ 
                              เสธ.รร.นร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผนวก 
จํานวนท่ีแจกจายใหกับ นขต.ทร. 

 
๑. สลก.ทร.      จํานวน      ๑๐   ฉบับ       ๑๙. พธ.ทร.      จํานวน   ๒๐   ฉบับ 
๒. สบ.ทร. จํานวน    ๑๐   ฉบับ         ๒๐  พร.       จํานวน   ๕๐ ฉบับ 
๓. กพ.ทร. จํานวน    ๑๐   ฉบับ         ๒๑. ขส.ทร.       จํานวน   ๒๐  ฉบับ 
๔. ขว.ทร.      จํานวน    ๑๐   ฉบับ         ๒๒. อศ.       จํานวน   ๑๐  ฉบับ 
๕. ยก.ทร.     จํานวน    ๑๐   ฉบับ         ๒๓. สก.ทร.     จํานวน   ๑๐  ฉบับ 
๖. กบ.ทร.     จํานวน    ๑๐   ฉบับ        ๒๔. วศ.ทร.     จํานวน   ๑๐   ฉบับ 
๗. สสท.ทร.    จํานวน      ๑๐   ฉบับ        ๒๕. กร.    จํานวน   ๕๐  ฉบับ 
๘. กพร.ทร.    จํานวน    ๑๐   ฉบับ        ๒๖. นย.      จํานวน   ๕๐  ฉบับ 
๙. สปช.ทร.   จํานวน    ๑๐   ฉบับ         ๒๗. ฐท.สส.    จํานวน  ๕๐  ฉบับ 
๑๐. กง.ทร. จํานวน    ๑๐   ฉบับ         ๒๘. ทรภ.๑     จํานวน   ๒๐  ฉบับ 
๑๑. จร.ทร. จํานวน    ๑๐   ฉบับ         ๒๙. ทรภ.๒  จํานวน   ๒๐   ฉบับ 
๑๒. สตน.ทร. จํานวน    ๑๐   ฉบับ         ๓๐. ทรภ.๓ จํานวน   ๒๐   ฉบับ 
๑๓. สยป.ทร. จํานวน     ๑๐   ฉบับ         ๓๑. สอ.รฝ. จํานวน   ๕๐  ฉบับ 
๑๔. สธน.ทร. จํานวน    ๑๐   ฉบับ         ๓๒. ฐท.กท. จํานวน   ๕๐  ฉบับ 
๑๕. อร. จํานวน     ๒๐   ฉบับ         ๓๓. กรม สห.ทร.  จํานวน   ๒๐   ฉบับ 
๑๖. อล.ทร. จํานวน     ๒๐   ฉบับ         ๓๔. ยศ.ทร. จํานวน   ๒๐ ฉบับ 
๑๗. ชย.ทร. จํานวน     ๒๐   ฉบับ        ๓๕. สวพ.ทร. จํานวน   ๑๐   ฉบับ 
๑๘. สพ.ทร. จํานวน     ๒๐   ฉบับ 

 
--------------------------------- 

                            ตรวจถูกตอง 

                                                                            พล.ร.ต. 
        (จุมพล  ลุมพิกานนท) 
                                                                          ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ และ 
                                                                                               เสธ.รร.นร. 

                     ธ.ค.๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ   รร.นร. (คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ นตท.ฯ โทร.๕๓๙๘๒)            

ท่ี   กห ๐๕๓๕/                                       วันท่ี          ธ.ค.๕๕                                     . 

เร่ือง   ขอรับการสนับสนุนแจกจายเอกสารประชาสัมพันธ  

เสนอ   สบ.ทร. 

 ดวย รร.นร. กําลังดําเนินการจําหนายระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือก
เขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อใหการประชาสัมพันธการรับสมัคร ฯ           
ใหขาราชการใน ทร. และครอบครัว ตลอดจนบุคคลภายนอก ไดรับทราบขอมูลอยางทั่วถึง จึงขอรับการ
สนับสนุนจาก สบ.ทร. ในการแจกจายบันทึก รร.นร. พรอมประกาศ รร.นร. เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อ
สอบคัดเลือกเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ให นขต.ทร. และหนวยเฉพาะกิจ ทร. 
ตามผนวกการแจกจายประกาศ รร.นร. ที่แนบ 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
                                                  (ลงช่ือ) พล.ร.ต. จุมพล  ลุมพิกานนท 
                                                                     เสธ.รร.นร ทําการแทน 
                        ผบ.รร.นร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ผนวก 

จํานวนท่ีแจกจายใหกับ นขต.ทร. 
 

๑. สลก.ทร.      จํานวน      ๑๐   ฉบับ       ๑๙. พธ.ทร.      จํานวน   ๒๐   ฉบับ 
๒. สบ.ทร. จํานวน    ๑๐   ฉบับ         ๒๐  พร.       จํานวน   ๕๐ ฉบับ 
๓. กพ.ทร. จํานวน    ๑๐   ฉบับ         ๒๑. ขส.ทร.       จํานวน   ๒๐  ฉบับ 
๔. ขว.ทร.      จํานวน    ๑๐   ฉบับ         ๒๒. อศ.       จํานวน   ๑๐  ฉบับ 
๕. ยก.ทร.     จํานวน    ๑๐   ฉบับ         ๒๓. สก.ทร.     จํานวน   ๑๐  ฉบับ 
๖. กบ.ทร.     จํานวน    ๑๐   ฉบับ        ๒๔. วศ.ทร.     จํานวน   ๑๐   ฉบับ 
๗. สสท.ทร.    จํานวน      ๑๐   ฉบับ        ๒๕. กร.    จํานวน   ๕๐  ฉบับ 
๘. กพร.ทร.    จํานวน    ๑๐   ฉบับ        ๒๖. นย.      จํานวน   ๕๐  ฉบับ 
๙. สปช.ทร.   จํานวน    ๑๐   ฉบับ         ๒๗. ฐท.สส.    จํานวน  ๕๐  ฉบับ 
๑๐. กง.ทร. จํานวน    ๑๐   ฉบับ         ๒๘. ทรภ.๑     จํานวน   ๒๐  ฉบับ 
๑๑. จร.ทร. จํานวน    ๑๐   ฉบับ         ๒๙. ทรภ.๒  จํานวน   ๒๐   ฉบับ 
๑๒. สตน.ทร. จํานวน    ๑๐   ฉบับ         ๓๐. ทรภ.๓ จํานวน   ๒๐   ฉบับ 
๑๓. สยป.ทร. จํานวน     ๑๐   ฉบับ         ๓๑. สอ.รฝ. จํานวน   ๕๐  ฉบับ 
๑๔. สธน.ทร. จํานวน    ๑๐   ฉบับ         ๓๒. ฐท.กท. จํานวน   ๕๐  ฉบับ 
๑๕. อร. จํานวน     ๒๐   ฉบับ         ๓๓. กรม สห.ทร.  จํานวน   ๒๐   ฉบับ 
๑๖. อล.ทร. จํานวน     ๒๐   ฉบับ         ๓๔. ยศ.ทร. จํานวน   ๒๐ ฉบับ 
๑๗. ชย.ทร. จํานวน     ๒๐   ฉบับ        ๓๕. สวพ.ทร. จํานวน   ๑๐   ฉบับ 
๑๘. สพ.ทร. จํานวน     ๒๐   ฉบับ 
 

 
--------------------------------- 

                                          ตรวจถูกตอง  

                                                           (ลงช่ือ)     พล.ร.ต.จุมพล  ลุมพิกานนท 
                            (จุมพล  ลุมพิกานนท) 

                                                                                   เสธ.รร.นร.ทําการแทน 
              ผบ.รร.นร. 
                                              ธ.ค.๕๕  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ   รร.นร. (คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ นตท.ฯ โทร.๕๓๙๘๒)                               

ท่ี   กห ๐๕๓๕/                                      วันท่ี          ธ.ค.๕๕  

เร่ือง   ขอความรวมมือประชาสัมพันธการรบัสมัคร นตท.ในสวนของ ทร.ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖        .  

เสนอ    นขต.ทร. และ หนวยเฉพาะกิจ 

   ดวย รร.นร. กําลังดําเนินการจําหนายระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือก
เขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อใหการประชาสัมพันธการรับสมัคร ฯ เปนไปอยาง
ทั่วถึง จึงขอความรวมมือในการประชาสัมพันธใหขาราชการในสังกัด และครอบครัว ตลอดจนบุคคลภายนอก ทร. 
ไดรับทราบขอมูลดังกลาวตามความเหมาะสม รายละเอียดตามประกาศ รร.นร. เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน   
เพื่อสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕๖ ที่แนบ 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
                                                     (ลงช่ือ) พล.ร.ต.จุมพล  ลุมพิกานนท    
                                                     เสธ.รร.นร.ทําการแทน 
                       ผบ.รร.นร. 
      

      
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนังสือขออนุมัติประกาศหนาแถว 



 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ    คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ (โทร.๕๓๙๘๒)                    . 

ที่              /๒๕๕๖                                      วันที่            ธ.ค.๕๕                                

เรื่อง  ประกาศการรับสมัคร นตท.ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ หนาแถววันพฤหัสบดี                   . 

เรียน   ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร.ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 ตามที่คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ ไดแจกจายประกาศ รร.นร. เรื่อง รับสมัครบุคคล
พลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. ประจําป ๒๕๕๖ ใหกับ นขต.รร.นร. ไดทราบโดยทั่วกัน   
ไปแลวน้ัน เพื่อใหขาราชการทุกคนมีความเขาใจถูกตองชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบการรับสมัครฯ หากไดรับการ
สอบถามจากบุคคลภายนอกหรือผูที่สนใจ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ จึงไดจัดทําสรุปสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 
รายละเอียดตามที่แนบ เพื่อประกาศหนาแถวในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธ.ค.๕๕  และสําเนาแจกจายใหกับ 
นขต.รร.นร. ตอไป  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

   รับคําสั่งประธานฯ  
  

                      น.อ.หญิง 

              เลขานุการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ และ    
                            ผอ.กวกส.ฝศษ.รร.นร. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

สาระสําคัญเก่ียวกับการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพ่ือสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร 
ในสวนของ กองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
คุณสมบัติของผูสมัคร  

 เปนชายโสด มีอายุระหวาง ๑๔ - ๑๗ ป (เกิดต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒) 

 กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓          หรือสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเทา 

 มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด และบิดามารดาผูใหกําเนิดตองมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดดวย  แตถาบิดาเปน
นายทหาร   นายตํารวจสัญญาบัตร  หรือนายทหาร  นายตํารวจประทวน  ซึ่งมีสัญชาติไทย 

     โดยกําเนิดแลว มารดาจะมิใชเปนผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได 
 

 
การจําหนายระเบียบรับสมัคร 

 จําหนายระเบียบการรับสมัคร  ต้ังแตวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป  

 สั่งซื้อทางไปรษณีย โดยจาหนาซองถึง “ สํานักงานสอบคัดเลือก ” โรงเรียนนายเรือ  ตําบลปากนํ้า 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ ในราคาชุดละ  ๑๐๐ บาท 

 ซื้อระเบียบการรับสมัครดวยตนเอง 
           - พื้นที่ กรุงเทพฯ  ซื้อไดที่  ราชนาวิกสภา , กรมการเงินทหารเรือ,  รานคาสวัสดิการทหารเรือ  
             (นันทอุทยาน) , ราชนาวีสโมสร , โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ 

      - พื้นที่ตางจังหวัด ซื้อไดทีห่นวยตาง ๆ ของกองทัพเรือ และสถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ     
        (ส.ทร.๕ สัตหีบ) 

 
การรับสมัคร 

 รับสมัครทางอินเทอรเน็ต ทางเว็บไซต http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th 
ต้ังแตวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ไดที่ โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕  

 รับสมัครดวยตนเองที่โรงเรียนนายเรือ (สมุทรปราการ)  ต้ังแตวันที่ ๙ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖      
โดยไมเวนวันหยุดราชการ 

รายละเอียดการรับสมัครฯ ดูไดจากประกาศโรงเรียนนายเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเขาเปน
นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

และที่เว็บไซต  http://www.rtna.ac.th 
            อยาหลงเช่ือบุคคลใดที่รับปากหรือแอบอางวาจะชวยเหลือทานใหสอบผานได โดยมีการเรียก 
คาตอบแทนหรือไมก็ตาม หากมีขอมูลการกระทําที่สอไปในทางไมสุจริตในการสอบคัดเลือกฯ กรุณาแจง
โรงเรียนนายเรือที่  โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕        



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนังสือเสนอเทศบาลนครสมุทรปราการ 



 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ    คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ (โทร.๕๓๙๘๒)                    . 

ที่              /๒๕๕๖                                       วันที่            ธ.ค.๕๕                                     . 

เรื่อง    ขอรับการสนับสนุนเผยแพรขอความอกัษรว่ิงและเสียงตามสาย              . 

เรียน    ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร.ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

  คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ ไดรางหนังสือขอความอนุเคราะหการเผยแพรขอความอักษรว่ิง
และเสียงตามสาย ในการขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลนครสมุทรปราการ เพื่อประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับ 
การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ใหนักเรียน 
ผูปกครองและประชาชนทัว่ไปไดทราบถึงแนวทางการรับสมัคร รวมทั้งขอมูลที่จําเปนในการสอบคัดเลือกเขาเปน 
นตท. ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ และกรุณาให เสธ.รร.นร.ลงนามในหนังสือที่แนบ 

                     พล.ร.ต.        
            ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ และ 
                     เสธ.รร.นร. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ที่  กห ๐๕๓๕/                                                       โรงเรียนนายเรือ 
  ตําบลปากนํ้า 
  อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
  จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๒๗๐ 

          ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเผยแพรขอความอักษรว่ิง 

เรียน   นายกเทศมนตรี เทศบาลนครสมุทรปราการ 

สิ่งที่สงมาดวย  ขอความอักษรว่ิง และเสียงตามสาย 

  โรงเรียนนายเรือ กําลังเปดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร     
ในสวนของ กองทัพเรือ  ประจําปการ ศึกษา ๒๕๕๖ โดยรับสมัครทางอินเตอร เ น็ต ทาง เ ว็บไซต 
http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th ต้ังแตวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
และรับสมัครดวยตนเองที่โรงเรียนนายเรือ ต้ังแตวันที่ ๙ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ในการน้ีจึงขอความอนุเคราะห
จากทาน กรุณาเผยแพรขอความอักษรว่ิงซึ่งติดต้ังตามสะพานลอย หอนาฬิกา และประชาสัมพันธเสียงตามสายประจํา 
หอกระจายขาว การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของ
กองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  เพื่อใหนักเรียน และประชาชนทั่วไปไดรับทราบขอมูลอยางทั่วถึง 
สําหรับวันและเวลา ในการเผยแพรขอความสุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

               พลเรือตร ี  สมุทร 
                                             (จุมพล  ลุมพิกานนท) 
                                                      เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ ทําการแทน   
                                         ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ 
 
 
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ 
โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๘๒ 
โทรสาร  ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๘๒ 

 

 



  

 

 

 

ขอความอักษรว่ิงและเสียงตามสาย 

 

โรงเรียนนายเรือ เปดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ โดยรับสมัครทางอินเตอรเน็ต ทางเว็บไซต http://www.rtna.ac.th หรือ 
http://www.navy.mi.th ต้ังแตวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และรับสมัครดวยตนเอง  
ต้ังแตวันที่ ๙ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่โรงเรียนนายเรือ โดยสามารถซื้อใบสมัครไดต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป              
ณ หนวยงานของกองทพัเรือทุกแหง หรือทางไปรษณีย สอบถามรายละเอียดไดที่ หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕  
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนังสือเสนอสถานีวิทยุเสียงทหารเรือ 



 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ    คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ (โทร.๕๓๙๘๒)                   

ท่ี              /๒๕๕๖                                      วันท่ี            ธ.ค.๕๕                                     . 

เร่ือง    ขอรับการสนับสนุนประชาสัมพันธการรบัสมัคร นตท.ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  

เรียน    ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร.ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 เพื่อใหการประชาสัมพันธ การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.ในสวนของ 
ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนไปอยางทั่วถึง คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ พิจารณาแลว เห็นควรมี
บันทึก ขอรับการสนับสนุนการประชาสัมพันธการรับสมัครฯ ผานทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.) โดย
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ ไดจัดทําสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบ
คัดเลอืกเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ มาดวยแลว  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ กับกรุณาให เสธ.รร.นร.ลงนามในหนังสือเสนอ สสท.ทร.ที่แนบ  

 

  พล.ร.ต. 
             ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ และ      
                               เสธ.รร.นร. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ    รร.นร. (คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ โทร.๕๓๙๘๒)                  . 

ท่ี    กห ๐๕๓๕/                                         วันท่ี           ธ.ค.๕๕                                       . 

เร่ือง    ขอรับการสนับสนุนการประชาสัมพันธการรับสมัคร นตท.ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖       

เสนอ   สสท.ทร. 

 ดวย รร.นร. จะทําการเปดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.ในสวนของ 
ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ในการน้ีเพื่อใหการประชาสัมพันธการรับสมัครฯ ดังกลาวเปนไปอยางทั่วถึง จึงขอรับ
การสนับสนุนการประชาสัมพันธการรับสมัครฯ  ผานทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.) ทั้งน้ี ไดจัดทํา
สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๖ ตามเอกสารที่แนบ สําหรับวันและเวลาในการประชาสัมพันธสุดแลวแตจะเห็นสมควร  

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
                          พล.ร.ต. จุมพล  ลุมพิกานนท 
            เสธ.รร.นร.ทําการแทน 
         ผบ.รร.นร.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

สาระสําคัญเก่ียวกับการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพ่ือสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร 
ในสวนของ กองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
คุณสมบัติของผูสมัคร  

 เปนชายโสด มีอายุระหวาง ๑๔ - ๑๗ ป (เกิดต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒) 

 กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓          หรือสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเทา 

 มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด และบิดามารดาผูใหกําเนิดตองมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดดวย  แตถาบิดาเปน
นายทหาร   นายตํารวจสัญญาบัตร  หรือนายทหาร  นายตํารวจประทวน  ซึ่งมีสัญชาติไทย 

     โดยกําเนิดแลว มารดาจะมิใชเปนผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได 
 

 
การจําหนายระเบียบรับสมัคร 

 จําหนายระเบียบการรับสมัคร  ต้ังแตวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป  

 สั่งซื้อทางไปรษณีย โดยจาหนาซองถึง “ สํานักงานสอบคัดเลือก ” โรงเรียนนายเรือ  ตําบลปากนํ้า 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ ในราคาชุดละ  ๑๐๐ บาท 

 ซื้อระเบียบการรับสมัครดวยตนเอง 
           - พื้นที่ กรุงเทพฯ  ซื้อไดที่  ราชนาวิกสภา , กรมการเงินทหารเรือ,  รานคาสวัสดิการทหารเรือ  
             (นันทอุทยาน) , ราชนาวีสโมสร , โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ 

      - พื้นที่ตางจังหวัด ซื้อไดทีห่นวยตาง ๆ ของกองทัพเรือ และสถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ     
        (ส.ทร.๕ สัตหีบ) 

 
การรับสมัคร 

 รับสมัครทางอินเทอรเน็ต ทางเว็บไซต http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th 
ต้ังแตวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ไดที่ โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕  

 รับสมัครดวยตนเองที่โรงเรียนนายเรือ (สมุทรปราการ)  ต้ังแตวันที่ ๙ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖      
โดยไมเวนวันหยุดราชการ 

รายละเอียดการรับสมัครฯ ดูไดจากประกาศโรงเรียนนายเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเขาเปน
นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

และที่เว็บไซต  http://www.rtna.ac.th 
            อยาหลงเช่ือบุคคลใดที่รับปากหรือแอบอางวาจะชวยเหลือทานใหสอบผานได โดยมีการเรียก 
คาตอบแทนหรือไมก็ตาม หากมีขอมูลการกระทําที่สอไปในทางไมสุจริตในการสอบคัดเลือกฯ กรุณาแจง
โรงเรียนนายเรือที่  โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนังสือขอระเบียบการ 



 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ    คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ (โทร.๕๓๙๘๒)                    . 

ที่              /๒๕๕๖                                       วันที่            ธ.ค.๕๕                                     . 

เรื่อง    ขอรับการสนับสนุนระเบียบการรับสมคัร นตท.ในสวนของ ทร.ปการศึกษา ๒๕๕๖             . 

เสนอ    สํานักงานสอบคัดเลือก นตท. (ทร.) 

  เพื่อใหการประชาสัมพันธเปนไปตามแผนการดําเนินงาน คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ มีความ
จําเปนตองขอรับการสนับสนุนระเบียบการรับสมัคร นตท.ในสวนของ ทร.ปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน  ๑๐๐ เลม
จากสํานักงานสอบคัดเลือกในการประชาสัมพันธ แนะแนวการศึกษาไปยังเขตการศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดอนุมัติ  

          รับคําสั่งประธานฯ 

                     น.อ.หญิง        
            เลขานุการอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ และ 
                   ผอ.กวกส.ฝศษ.รร.นร. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนังสือเสนอบรรณาธิการวารสาร 



 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ (โทร.๕๓๙๘๒)             

ท่ี              /๒๕๕๖ วันท่ี          ธ.ค.๕๕                                          

เร่ือง   การประชาสัมพันธการรับสมัคร นตท.ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖   

เรียน    ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร.ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 ตามที่ รร.นร.ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. 
ประจํ าป การ ศึกษา ๒๕๕๖ น้ัน  เพื่ อ ให การประชาสัมพันธก ารรั บสมัครฯ  เปน ไปอย างทั่ ว ถึ ง                    
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ พิจารณาแลวเห็นควรขอรับการสนับสนุนการประชาสัมพันธการรับสมัครฯ 
ลงในนิตยสารนาวิกศาสตร ดังเชนทุกปที่ผานมา  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ กับให เสธ.รร.นร. ลงนามในหนังสือถึงบรรณาธิการนิตยสาร  
นาวิกศาสตรที่แนบ 

 

                     พล.ร.ต.    
             ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ และ      
                               เสธ.รร.นร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ   รร.นร. (คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ โทร.๕๓๙๘๒)          . 

ท่ี   กห ๐๕๓๕/  วันท่ี          ธ.ค.๕๕                . 

เร่ือง   ขอรับการสนับสนุนการประชาสัมพันธการรับสมัคร นตท.ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  . 

เรียน   บรรณาธิการนิตยสารนาวิกศาสตร    

 ดวย รร.นร. จะทําการเปดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.ในสวนของ  ทร. 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ในการน้ีเพื่อใหการประชาสัมพันธการรับสมัครฯ ดังกลาว  เปนไปอยางทั่วถึง      
จึงขอรับการสนับสนุนการประชาสัมพันธการรับสมัคร ฯ ลงในนิตยสารนาวิกศาสตร ดังเชนในปที่ผานมา 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 
                                  พล.ร.ต.  
             เสธ.รร.นร.ทําการแทน 
                    ผบ.รร.นร.  
              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

สาระสําคัญเก่ียวกับการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพ่ือสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร 
ในสวนของ กองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
คุณสมบัติของผูสมัคร  

 เปนชายโสด มีอายุระหวาง ๑๔ - ๑๗ ป (เกิดต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒) 

 กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓          หรือสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเทา 

 มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด และบิดามารดาผูใหกําเนิดตองมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดดวย  แตถาบิดาเปน
นายทหาร   นายตํารวจสัญญาบัตร  หรือนายทหาร  นายตํารวจประทวน  ซึ่งมีสัญชาติไทย 

     โดยกําเนิดแลว มารดาจะมิใชเปนผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได 
 

 
การจําหนายระเบียบรับสมัคร 

 จําหนายระเบียบการรับสมัคร  ต้ังแตวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป  

 สั่งซื้อทางไปรษณีย โดยจาหนาซองถึง “ สํานักงานสอบคัดเลือก ” โรงเรียนนายเรือ  ตําบลปากนํ้า 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ ในราคาชุดละ  ๑๐๐ บาท 

 ซื้อระเบียบการรับสมัครดวยตนเอง 
           - พื้นที่ กรุงเทพฯ  ซื้อไดที่  ราชนาวิกสภา , กรมการเงินทหารเรือ,  รานคาสวัสดิการทหารเรือ  
             (นันทอุทยาน) , ราชนาวีสโมสร , โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ 

      - พื้นที่ตางจังหวัด ซื้อไดทีห่นวยตาง ๆ ของกองทัพเรือ และสถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ     
        (ส.ทร.๕ สัตหีบ) 

 
การรับสมัคร 

 รับสมัครทางอินเทอรเน็ต ทางเว็บไซต http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th 
ต้ังแตวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ไดที่ โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕  

 รับสมัครดวยตนเองที่โรงเรียนนายเรือ (สมุทรปราการ)  ต้ังแตวันที่ ๙ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖      
โดยไมเวนวันหยุดราชการ 

รายละเอียดการรับสมัครฯ ดูไดจากประกาศโรงเรียนนายเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเขาเปน
นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

และที่เว็บไซต  http://www.rtna.ac.th 
            อยาหลงเช่ือบุคคลใดที่รับปากหรือแอบอางวาจะชวยเหลือทานใหสอบผานได โดยมีการเรียก 
คาตอบแทนหรือไมก็ตาม หากมีขอมูลการกระทําที่สอไปในทางไมสุจริตในการสอบคัดเลือกฯ กรุณาแจง
โรงเรียนนายเรือที่  โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนังสือเสนอสถานีโทรทัศน 



 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ (โทร.๕๓๙๘๒)             . 

ที่              /๒๕๕๖ วันที ่         ธ.ค.๕๕  

เรื่อง   ขอรับการสนับสนุนเผยแพรขอความอักษรว่ิง          

เรียน   ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร.ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ ไดรางหนังสือขอความอนุเคราะหการเผยแพรขอความ
อักษรว่ิง เพื่อขอรับการสนับสนุนจากทางสถานีโทรทัศนชองตางๆ ในการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร
บุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ใหนักเรียน 
ผูปกครองและประชาชนทั่วไปไดทราบถึงแนวทางการรับสมัคร รวมทั้งขอมูลที่จําเปนในการสอบคัดเลือก 
เขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ และกรุณาให เสธ.รร.นร.ลงนามในหนังสือที่แนบ  
 
  พล.ร.ต. 
             ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ และ                     
                                เสธ.รร.นร. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

รายช่ือสื่อมวลชน ระดับผูบริหาร 

 

๑.  กรรมการผูจัดการสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓ 

 ๓๑๙๙ อาคารมาลีนนททาวเวอร ถนนพระราม ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ 

 

๒. ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนสีกองทัพบกชอง ๕ 

 ๒๑๐ ถนนพหลโยธิน สนามเปา เขตพญาไท  กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

 

๓. กรรมการผูจัดการสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง ๗ 

 ๙๙๘/๑ ซอยรวมศิริมิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

 

๔. ผูอํานวยการสถานีโทรทัศน โมเดิรนไนนทีวี บริษัท อ.ส.ม.ท.จํากัด (มหาชน) 
 ๖๓/๑ ถนนพระราม ๙ เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

 

๕. ผูอํานวยการสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ ชอง ๑๑ 

 ๙๐ – ๙๑ ถนนเพชรบุรีตัดใหม เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐ 

 

๖. ผูอํานวยการองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

 สํานักงานช่ัวคราว เลขที่ ๑๐๑๐ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ที่  กห ๐๕๓๕/                                                                                         โรงเรียนนายเรือ 
   สมุทรปราการ  ๑๐๒๗๐ 
       ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเผยแพรขอความอักษรว่ิง 

เรียน  กรรมการผูจัดการสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓, ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนสีกองทพับกชอง ๕,  
         กรรมการผูจดัการสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง ๗, ผูอํานวยการสถานีโทรทัศน โมเดิรนไนนทีวี บริษัท  
  อ.ส.ม.ท.จํากัด (มหาชน), ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธชอง ๑๑,  
  ผูอํานวยการองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย  

สิ่งที่สงมาดวย  ขอความอักษรว่ิง 

 โรงเรียนนายเรือ กําลังเปดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ
กองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ โดยรับสมัครทางอินเตอรเน็ต ทางเว็บไซต http://www.rtna.ac.th หรือ 
http://www.navy.mi.th ต้ังแตวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และรับสมัคร 
ดวยตนเอง ต้ังแตวันที่ ๙ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ในการน้ีจึงขอความอนุเคราะหจากทาน กรุณาเผยแพรขอความ
อักษรว่ิงการรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อใหนักเรียน และประชาชนทั่วไปไดรับทราบขอมูลอยางทั่วถึง  สําหรับวันและ
เวลาในการเผยแพรขอความสุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

                                       (ลงช่ือ)    พลเรือตร ี จุมพล  ลุมพิกานนทสมุทร 
                                             (จุมพล  ลุมพิกานนท) 
                                                      เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ ทําการแทน 
   ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ 
 
 
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ 
โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๘๒ 
โทรสาร  ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๘๒ 
 



  

 

ที่  กห ๐๕๓๕/                                                                                         โรงเรียนนายเรือ 
   สมุทรปราการ  ๑๐๒๗๐ 

        ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเผยแพรขอความอักษรว่ิง 

เรียน  กรรมการผูจัดการสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓  

สิ่งที่สงมาดวย  ขอความอักษรว่ิง 

 โรงเรียนนายเรือ กําลังเปดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ
กองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ โดยรับสมัครทางอินเตอรเน็ต ทางเว็บไซต http://www.rtna.ac.th หรือ 
http://www.navy.mi.th ต้ังแตวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และรับสมัคร 
ดวยตนเอง ต้ังแตวันที่ ๙ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ในการน้ีจึงขอความอนุเคราะหจากทาน กรุณาเผยแพรขอความ
อักษรว่ิงการรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อใหนักเรียน และประชาชนทั่วไปไดรับทราบขอมูลอยางทั่วถึง  สําหรับวันและ
เวลาในการเผยแพรขอความสุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

                                       (ลงช่ือ)    พลเรือตร ี จุมพล  ลุมพิกานนทสมุทร 
                                             (จุมพล  ลุมพิกานนท) 
                                                      เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ ทําการแทน 
     ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ 
 
 
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ 
โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๘๒ 
โทรสาร  ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๘๒ 
 

 



  

 

ที่  กห ๐๕๓๕/                                                                                         โรงเรียนนายเรือ 
   สมุทรปราการ  ๑๐๒๗๐ 

         ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเผยแพรขอความอักษรว่ิง 

เรียน  ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนสีกองทัพบกชอง ๕  

สิ่งที่สงมาดวย  ขอความอักษรว่ิง 

 โรงเรียนนายเรือ กําลังเปดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ
กองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ โดยรับสมัครทางอินเตอรเน็ต ทางเว็บไซต http://www.rtna.ac.th หรือ 
http://www.navy.mi.th ต้ังแตวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และรับสมัคร 
ดวยตนเอง ต้ังแตวันที่ ๙ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ในการน้ีจึงขอความอนุเคราะหจากทาน กรุณาเผยแพรขอความ
อักษรว่ิงการรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อใหนักเรียน และประชาชนทั่วไปไดรับทราบขอมูลอยางทั่วถึง  สําหรับวันและ
เวลาในการเผยแพรขอความสดุแตจะพิจารณาเห็นสมควร  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

                                       (ลงช่ือ)    พลเรือตร ี จุมพล  ลุมพิกานนทสมุทร 
                                             (จุมพล  ลุมพิกานนท) 
                                                      เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ ทําการแทน 
     ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ 
 
 
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ 
โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๘๒ 
โทรสาร  ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๘๒ 
 

 
 
 



  

 

ที่  กห ๐๕๓๕/                                                                                         โรงเรียนนายเรือ 
   สมุทรปราการ  ๑๐๒๗๐ 

          ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเผยแพรขอความอักษรว่ิง 

เรียน  กรรมการผูจัดการสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง ๗  

สิ่งที่สงมาดวย  ขอความอักษรว่ิง 

 โรงเรียนนายเรือ กําลังเปดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ
กองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ โดยรับสมัครทางอินเตอรเน็ต ทางเว็บไซต http://www.rtna.ac.th หรือ 
http://www.navy.mi.th ต้ังแตวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และรับสมัคร 
ดวยตนเอง ต้ังแตวันที่ ๙ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ในการน้ีจึงขอความอนุเคราะหจากทาน กรุณาเผยแพรขอความ
อักษรว่ิงการรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อใหนักเรียน และประชาชนทั่วไปไดรับทราบขอมูลอยางทั่วถึง  สําหรับวันและ
เวลาในการเผยแพรขอความสุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

                                       (ลงช่ือ)    พลเรือตร ี จุมพล  ลุมพิกานนทสมุทร 
                                             (จุมพล  ลุมพิกานนท) 
                                                      เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ ทําการแทน 
     ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ 
 
 
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ 
โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๘๒ 
โทรสาร  ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๘๒ 
 

 



  

 

ที่  กห ๐๕๓๕/                                                                                         โรงเรียนนายเรือ 
   สมุทรปราการ  ๑๐๒๗๐ 

            ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเผยแพรขอความอักษรว่ิง 

เรียน  ผูอํานวยการสถานีโทรทัศน โมเดิรนไนนทีวี บริษัท อ.ส.ม.ท.จํากัด (มหาชน)  

สิ่งที่สงมาดวย  ขอความอักษรว่ิง 

 โรงเรียนนายเรือ กําลังเปดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ
กองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ โดยรับสมัครทางอินเตอรเน็ต ทางเว็บไซต http://www.rtna.ac.th หรือ 
http://www.navy.mi.th ต้ังแตวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และรับสมัคร 
ดวยตนเอง ต้ังแตวันที่ ๙ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ในการน้ีจึงขอความอนุเคราะหจากทาน กรุณาเผยแพรขอความ
อักษรว่ิงการรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อใหนักเรียน และประชาชนทั่วไปไดรับทราบขอมูลอยางทั่วถึง  สําหรับวันและ
เวลาในการเผยแพรขอความสุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

                                       (ลงช่ือ)    พลเรือตร ี จุมพล  ลุมพิกานนทสมุทร 
                                             (จุมพล  ลุมพิกานนท) 
                                                      เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ ทําการแทน 
     ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ 
 
 
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ 
โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๘๒ 
โทรสาร  ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๘๒ 
 

 
 
 
 



  

 

ที่  กห ๐๕๓๕/                                                                                         โรงเรียนนายเรือ 
   สมุทรปราการ  ๑๐๒๗๐ 

          ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเผยแพรขอความอักษรว่ิง 

เรียน  ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ   ชอง ๑๑  

สิ่งที่สงมาดวย  ขอความอักษรว่ิง 

 โรงเรียนนายเรือ กําลังเปดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ
กองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ โดยรับสมัครทางอินเตอรเน็ต ทางเว็บไซต http://www.rtna.ac.th หรือ 
http://www.navy.mi.th ต้ังแตวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และรับสมัคร 
ดวยตนเอง ต้ังแตวันที่ ๙ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ในการน้ีจึงขอความอนุเคราะหจากทาน กรุณาเผยแพรขอความ
อักษรว่ิงการรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อใหนักเรียน และประชาชนทั่วไปไดรับทราบขอมูลอยางทั่วถึง  สําหรับวันและ
เวลาในการเผยแพรขอความสดุแตจะพิจารณาเห็นสมควร  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

                                       (ลงช่ือ)    พลเรือตร ี จุมพล  ลุมพิกานนทสมุทร 
                                             (จุมพล  ลุมพิกานนท) 
                                                      เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ ทําการแทน 
     ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ 
 
 
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ 
โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๘๒ 
โทรสาร  ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๘๒ 
 

 

 

 



  

 

ที่  กห ๐๕๓๕/                                                                                         โรงเรียนนายเรือ 
   สมุทรปราการ  ๑๐๒๗๐ 

          ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเผยแพรขอความอักษรว่ิง 

เรียน  ผูอํานวยการองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย  

สิ่งที่สงมาดวย  ขอความอักษรว่ิง 

 โรงเรียนนายเรือ กําลังเปดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ
กองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ โดยรับสมัครทางอินเตอรเน็ต ทางเว็บไซต http://www.rtna.ac.th หรือ 
http://www.navy.mi.th ต้ังแตวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และรับสมัคร 
ดวยตนเอง ต้ังแตวันที่ ๙ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ในการน้ีจึงขอความอนุเคราะหจากทาน กรุณาเผยแพรขอความ
อักษรว่ิงการรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อใหนักเรียน และประชาชนทั่วไปไดรับทราบขอมูลอยางทั่วถึง  สําหรับวันและ
เวลาในการเผยแพรขอความสุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

                                       (ลงช่ือ)    พลเรือตร ี จุมพล  ลุมพิกานนทสมุทร 
                                             (จุมพล  ลุมพิกานนท) 
                                                      เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ ทําการแทน 
     ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ 
 
 
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ 
โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๘๒ 
โทรสาร  ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๘๒ 
 

 
 
 

 



  

 

 

ขอความอักษรว่ิง 

 

โรงเรียนนายเรือ เปดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ โดยรับสมัครทางอินเตอรเน็ต ทางเว็บไซต http://www.rtna.ac.th หรือ 
http://www.navy.mi.th ต้ังแต ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และรับสมัครดวยตนเอง 
ต้ังแตวันที่ ๙ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ สามารถซื้อใบสมัครไดต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป ณ หนวยงานของกองทัพเรือ
ทุกแหง หรือทางไปรษณีย สอบถามรายละเอียดไดที่ หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕  
 
 

 

 

 

  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนังสือขอติดต้ังแผนปาย 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ (โทร.๕๓๙๘๒)  

ท่ี              /๒๕๕๖                                      วันท่ี          ธ.ค.๕๕  

เร่ือง   ขอรับการสนับสนุนพื้นที่ในการติดต้ังแผนปายประชาสัมพันธ  

เรียน   ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร.ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  

 ๑. ดวยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวน
ของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ไดดําเนินการจัดทําแผนปายไวนิลสําหรับประชาสัมพันธการรับสมัคร ฯ 
ขนาดใหญ สําหรับติดต้ังตามสถานที่ตาง ๆ ในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพื่อประชาสัมพันธใหแก
นักเรียนและผูที่สนใจทั่วไปไดรับทราบขอมูลในการรับสมัครสอบคัดเลือกอยางทั่วถึงตามสถานที่ที่กําหนด ดังน้ี 
  ๑.๑  สก.ทร. และสนามกีฬาภูติอนันต บางนา 
  ๑.๒  รพ.สมเด็จพระปนเกลา พร.  
  ๑.๓  รร.นอ.บศอ. 

 ๒. เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ  พิจารณา
แลวเห็นควรมีหนังสือขอรับการสนับสนุนพื้นที่เพื่อติดต้ังแผนปายประชาสัมพันธ ถึงหนวยตางๆ ตามขอ ๑.๑ 
๑.๒ และ ๑.๓  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ และกรุณาให เสธ.รร.นร.ลงนามในหนังสือที่แนบ 

  พล.ร.ต.   
                                                          ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ และ 
                                  เสธ.รร.นร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   รร.นร. (คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ โทร. ๕๓๙๘๒)  

ท่ี    กห ๐๕๓๕/                                           วันท่ี           ธ.ค.๕๕  

เร่ือง   ขอรับการสนับสนุนพื้นที่ติดต้ังแผนปายประชาสัมพันธ  

เสนอ   สก.ทร. 

 ดวย รร.นร. ไดทําการเปดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ในการน้ีเพื่อใหการประชาสัมพันธการรับสมัคร ฯ เปนไปอยางทั่วถึง จึงขอรับการ
สนับสนุนพื้นที่สําหรับติดต้ังแผนปายประชาสัมพันธการรับสมัคร ฯ บริเวณดานหนา สก.ทร. และสนามกีฬา
ภูติอนันต บางนา เชนเดียวกับทุกปที่ผานมาโดยมอบหมายให ร.ต.ภาคินัย  ไพรอนันต  หมายเลขโทรศัพท 
๕๗๔๒๖ เปนผูประสานโดยตรง 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
                                   พล.ร.ต. จุมพล  ลุมพิกานนท 
            เสธ.รร.นร.ทําการแทน  
                                                                                   ผบ.รร.นร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   รร.นร. (คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ โทร. ๕๓๙๘๒)  

ท่ี    กห ๐๕๓๕/                                           วันท่ี           ธ.ค.๕๕  

เร่ือง   ขอรับการสนับสนุนพื้นที่ติดต้ังแผนปายประชาสัมพันธ  

เสนอ   รพ.สมเด็จพระปนเกลา พร. 

 ดวย รร.นร. ไดทําการเปดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ในการน้ีเพื่อใหการประชาสัมพันธการรับสมัคร ฯ เปนไปอยางทั่วถึง จึงขอรับการ
สนับสนุนพื้นที่สําหรับติดต้ังแผนปายประชาสัมพันธการรับสมัคร ฯ บริเวณดานหนา รพ.สมเด็จพระปนเกลา พร.
โดยมอบหมายให ร.ต.ภาคินัย  ไพรอนันต หมายเลขโทรศัพท ๕๗๔๒๖ เปนผูประสานโดยตรง 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
                                   พล.ร.ต. จุมพล  ลุมพิกานนท 
            เสธ.รร.นร.ทําการแทน  
                                                                                   ผบ.รร.นร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   รร.นร. (คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ โทร. ๕๓๙๘๒)  

ท่ี   กห ๐๕๓๕/                                           วันท่ี            ธ.ค.๕๕  

เร่ือง   ขอรับการสนับสนุนพื้นที่ติดต้ังแผนปายประชาสัมพันธ  

เสนอ   รร.นอ.บศอ. 

 ดวย รร.นร. ไดทําการเปดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ในการน้ีเพื่อใหการประชาสัมพันธการรับสมัคร ฯ เปนไปอยางทั่วถึง จึงขอรับการ
สนับสนุนพื้นที่สําหรับติดต้ังแผนปายประชาสัมพันธการรับสมัคร ฯ บริเวณดานหนา รร.นอ.บศอ. เชนเดียวกับ
ทุกปที่ผานมาโดยมอบหมายให ร.ต.ภาคินัย   ไพรอนันต  ร.น.  หมายเลขโทรศัพท ๕๗๔๒๖ เปนผูประสาน
โดยตรง 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
                                   พล.ร.ต.  
            เสธ.รร.นร.ทําการแทน  
                                                                                   ผบ.รร.นร.   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนังสือขออนุมัติเบิกเงินรางวัล 



                                บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ   คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ (โทร.๕๓๙๘๒)                      . 

ท่ี           /๒๕๕๖                                    วันท่ี           พ.ค.๕๖                 . 

เร่ือง ขออนุมัติเบิกเงินรางวัลเหมาจาย                       . 

เรียน ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ (ผานเลขานุการ ฯ) 

 ตามคําสั่งประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวน
ของกองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ (เฉพาะ) ที่ ๐๑/๒๕๕๖ ลง ๒๒ พ.ย.๕๕ เรื่อง แตงต้ัง
คณะอนุกรรมการ และเจาหนาที่ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ
กองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ และคําสั่งประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน
นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ (เฉพาะ) ที่ ๐๒/๒๕๕๖ ลง ๑๘ ธ.ค.๕๕ 
เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานดานการประชาสัมพันธในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของ กองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมอบหมายใหคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ พรอมทั้ง
คณะทํางานดานประชาสัมพันธ ฯ  ดําเนินการดานการประชาสัมพันธการสอบคัดเลือกฯ น้ัน บัดน้ี ได
ดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว  จึงขออนุมัติเบิกเงินรางวัลเหมาจายของคณะอนุกรรมการฯ และคณะทํางาน
ดานประชาสัมพันธฯ รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๘๐๐.- บาท (หาหมื่นแปดรอยบาทถวน) พรอมกันน้ี ไดแนบ
ใบสําคัญรับเงิน จํานวน ๔ ฉบับ มาดวยแลว 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
  
                                                              พล.ร.ต.  
                                                                          ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ ฯ และ  
                       เสธ.รร.นร. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 



คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 
 

พล.ร.ต.จุมพล     ลุมพิกานนท์  ประธานอนุกรรมการ  
น.อ.จักรชัย     น้อยหัวหาด   รองประธานอนุกรรมการ 
น.อ.หญิง ประอร  สุนทรวิภาต   อนุกรรมการและเลขานุการ 
น.อ.สุระชัย      ยงกัน     อนุกรรมการและ ผช.เลขานุการ 

 



สรปุการด าเนินงานอนุกรรมการประชาสมัพันธใ์นการสอบคดัเลือก
นักเรียนเตรียมทหารในสว่นของ ทร.ประจ าป ี๒๕๕๖ 

พ.ย.๕๕ เสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 

๒๘ พ.ย.๕๕ - เม.ย.๕๖ ประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ รร.นร. ๑๔,๓๘๖ 
คน (๑๙ ธ.ค.๕๕)   ทร. และยังเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมมาก
ได้รับความนิยมสูง เช่น Facebook , Youtube      
อย่างต่อเนื่อง  

ม.ค.๕๖ – ก.พ.๕๖ ประชาสัมพันธ์ทางวารสารหลักของ ทร. ได้แก่ นาวิกศาสตร์   

ธ.ค.๕๕ เสนอรายช่ือแต่งตั้งคณะท างานด้านการประชาสัมพันธ์ 



๑๘ ธ.ค.๕๕ เสนอความต้องการพัสดุและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
-ขออนุมัติท าป้าย   

ธ.ค.๕๕ – มี.ค.๕๖ ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ สทร. ๑๕  สถานี 

๒๐ ธ.ค.๕๕ แจกจ่ายประกาศ รร.นร.เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อ
สอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร. ให้กับ 
นขต.รร.นร.และประกาศหน้าแถววันพฤหัสบดีเพื่อให้
ข้าราชการทราบ  ๒๐ ธ.ค. 

๒๔ ธ.ค.๕๕ แจกจ่ายประกาศ รร.นร.เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อ
สอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร. ให้กับ 
นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ 



๘ ม.ค.๕๖ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ – ป้าย Vinyl ขนาดใหญ่และเล็ก  
-ขออนุมัติ 
-เพิ่มแบบ  ส่งไฟล์ ๒ ม.ค.๕๖  

๙ – ๑๐ ม.ค.๕๖ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ที่หน้า รร.นร. , สนามกีฬาภูติอนันต์  
รร.นอ. , ร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน) , ร.พ.สมเด็จ
พระปิ่นเกล้า 

๗ - ๑๕ ม.ค.๕๖ ส่งเอกสารประกาศ รร.นร. เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือน
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร. และ
โครงการนักเรียนทุนไปยังโรงเรียนมัธยมประจ าจังหวัด  
ทั่วประเทศ ๓,๐๐๐ แห่ง 



๑๒ ม.ค.๕๖ ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาในช่วงงานวันเด็ก 
ที่ รร.นร. 

ม.ค.๕๖ – มี.ค.๕๖ ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ (๓ , ๕ , ๗ , ๙ , NBT , TPBS) 
( นกร.บก.รร.นร. ไปสถานีต่าง ๆ ) 
- บอร์ด ปชส. + บอร์ด KM 

ม.ค. – มี.ค.๕๖ ประชาสัมพันธ์ทางเคเบิลทีวีท้องถิ่น (สมุทรปราการ , 
สั ต หี บ )  ตั ว ว่ิ ง เ ท ศ บ า ล น ค ร ส มุ ท ร ป ร า ก า ร               
(นกร.บก.รร.นร.) 

เม.ย.๕๖ สรุปผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 







 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ีอยูสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ - ๔๒ 



ผูอํานวยการสํานักงานเขต 

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 

ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

 

 

 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต 

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

ถนนลาดพราว แขวงสามเสนนอก  

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต 

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

(จังหวัดนนทบุรี – พระนครศรีอยุธยา)     

อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  

11000 

 

 

 

ผูอํานายการสํานักงานเขต 

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  

(จังหวัดปทุมธานี – สระบุรี)    

อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  

12000 

 



 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  
ต้ังในโรงเรียนสิงหบุรี ตําบลบางมัญ อําเภอเมือง 
จังหวัดสิงหบุรี ๑๖๐๐๐ 

 

 

 

 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 
410/1 ถ.มรุพงษ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 

 

 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ถนนปราจีน
อนุสรณ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จ.
ปราจีนบุรี 25000 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห อาคาร 6 ช้ัน 6 
ถนนเสือปา อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 
 



ผูอํานวยการสํานักงานเขต          
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ช้ัน ๒ - ๓   
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
๗๒๐๐๐ 
 
 
 
 
ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  
300 ถ.ดําเนินเกษม ต.คลองกระแชง            
อ.เมืองเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี  76000 

 

 

 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  
เลขท่ี 261/28 ถ.อําเภอ  ต.มะขามเต้ีย         
จ.สุราษฎรธานี 84000 
 
 
 
 
 
ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
อาคาร ศูนย OTOP ช้ัน 2 
ถนนศรีธรรมราช ต.คลัง อ.เมือง 
 
จ. นครศรีธรรมราช  80000 
 



 

 

 

ผูอํานายการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 13 

96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   
702 ถนนเพชรเกษม ตําบลทายชาง อําเภอ
เมือง จังหวัดพังงา 82000 
 

 
 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต                     
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 15              
ถ.นราภิรมย ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 
96000 

 

 

 
ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมหาวชิราวุธ 



จังหวัดสงขลา ถ.สะเดา ต.บอยาง อ.เมืองสงขลา 
จ.สงขลา 90000 
 
 
ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
ถนนทาแฉลบ ตําบลตลาด อําเภอเมืองจันทบุรี  
จังหวัดจันทบุรี 22000 
 
 
 
 
 
ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

111/200 หมู 1 ตําบลหนองไมแดง  
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

 

 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
(จังหวัดเลย – หนองบัวลําภ)ู  
อําเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 

 

 

 
ผูอํานวยการสํานักงานเขต 



พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
79 หมู 6  ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลบานจั่น  
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
 
 
 
ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 
ศาลากลางช้ัน 3 อําเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย 43000 
 
 
 
 
 
ผูอํานวยการสํานักงานเขต 

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  
ถนนปยะมหาราชาลัย อ.เมือง 
จ.นครพนม 48000 
 
 
 
ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
ถนนใสสวาง ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 47000 
 

 

 

 

 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต 



พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  
ตําบลโพนทอง อําเภอเมืองกาฬสินธุ 
จังหวัดกาฬสินธุ 46000 
 
 
 
 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
เลขท่ี ๑๐๐/๑ หมูท่ี ๑๕ ถนนกสิกรทุงสราง 
ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  
๔๐๐๐๐ 
 
 
 
 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
โรงเรียนมหาวิชานุกูล  ถนนเลี่ยงเมือง 
มหาสารคาม-รอยเอ็ด  ตําบลแวงนาง  
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
44000 
 
ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
 ถนนเทวาภิบาล อําเภอเมืองรอยเอ็ด  
จังหวัดรอยเอ็ด 45000 
 
 
 
 
 



ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
ถนนวันลูกเสือ  ตําบลหนองครก  อําเภอเมอืง   
จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
 
 
 
ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29  
ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บานกุด
ลาด หมูท่ี 9 ตําบลกุดลาด อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 34000 
 
 
 
 

 
 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
 ถนนองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิสาย 1 
 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ   36000 
 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 

 

 

 

 

 

 



 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
ถนนนิวาส  ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
31000 
 
ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน เลขท่ี 197 หมู 20     
ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 
32000 
 
 
 
 

 
ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
อาคารอํานวยการกลาง ช้ัน 4-5  
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 
 
ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
เลขท่ี 409/1 ถนนพระเจาทันใจ ตําบลตนธงชัย  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  52000 
 
 
 
 

 



 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธ์ิ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย 57000 
 

 

 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  
2 ถนน แพร-ลอง ต.ในเวียง  อ.เมืองแพร  
 จ.แพร  54000 
 
 
 
 

 
ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
อ.เมือง จ.สุโขทัย  
64000  
 
 
 
ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย  
ต.ทาทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 
 

 

 

 



 

 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ   
67000 
 

 

 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 
อําเภอเมืองกําแพงเพชร 
จังหวัดกําแพงเพชร  62000 
 

 

 

 

 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
เลขท่ี ๑๐๕ / ๓๐ หมู ๑๐ ตําบล วัดไทร                            
อําเภอเมืองนครสวรรค 
จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐ 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอรม กง.๓ ใบยืมเงิน 



                                                                                                         ๗๕๔๐ – ๓๕ – ๓๗๐ – ๓๐๒๓                                                 อ. ๑๗๕/๔๔  ๑๐๐ ล. 
 

             กง.๓ 

ใบยืมเงิน 
เลขท่ีผูยืม    

เลขท่ีผูใหยืม    

ครบกําหนด    

เขียนท่ี  รร.นร.    

วันท่ี  เดือน     ธ.ค  พ.ศ. ๕๕  

 ขาพเจา พล.ร.ต.จุมพล  ลุมพิกานนท   ตําแหนง    ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ และ เสธ.รร.นร.   สังกัด  รร.นร.  .          

1มีความประสงคขอยืมเงินจาก (กรมหรือหนวย)  กง.บก.รร.นร.                                                  

1เพ่ือใชจายในการ        คาอาหารกลางวันและอาหารวาง         เปนจํานวนเงิน        ๒๖,๐๐๐.-        บาท            -          สตางค 

(ตัวอักษร)           (สองหม่ืนหกพันบาทถวน)                         ตามรายการดังตอไปน้ี  

- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง                          ๒๖,๐๐๐.-  

                                  

                                  

                                                                                                 รวมเงิน                                      ๒๖,๐๐๐.-  

จึงทําใบยืมเงินพรอมกับทําสัญญารับรองการยืมเงินใหไวตอ (กรมหรือหนวย)  กง.บก.รร.นร.                         ดังน้ี 

 ขาพเจาสัญญาวาจะปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการทุกประการ   และจะนําใบสําคัญคูจายท่ีถูกตองรวมท้ังเงิน

เหลือจาย  สงใชภายในระยะเวลาท่ีกําหนด                  วัน  นับแตวันท่ีไดรับเงินยืมน้ี ถาขาพเจาไมสงใชเงินยืมจนครบถวนตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ   

 ก. ขาพเจายินยอมใหทางราชการหักเงินเดือน คาจาง เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอ่ืนใดอันพึงจะไดรับจากทาง

ราชการชดใชจํานวนเงินท่ียืมไปจนครบถวนไดทันที 

 ข. ขาพเจาจะชดใชเงินคืนใหแกทางราชการ จนครบถวนทันที เพ่ือเปนประกันการปฏิบัติตามสัญญา  ขาพเจาไดวาง

หลักทรัพยไวกับ      ตามสัญญาวางหลักทรัพย หรือไดให                       .         

เปนผูค้ําประกันตามสัญญาค้ําประกันท่ีไดแนบมาเพ่ือพิจารณา 

 ขาพเจาขอมอบให                  -                เปนผูรับเงินแทนขาพเจา 

                                                          ลายมือชื่อ  พล.ร.ต.          ผูยืม 

การตรวจจาย การรับเงิน 

ขาพเจาไดรับเงินตามใบยืมฉบับน้ีไวถูกตองแลวเปน       

      เงินสด       เช็ค  เลขท่ี                                            .                                                        

จํานวนเงิน      ๒๖,๐๐๐.-    บาท           -          สตางค 

ตัวอักษร      (สองหม่ืนหกพันบาทถวน)                                       

ลายมือชื่อผูรับเงิน  พล.ร.ต.                                             .   

                                (   จุมพล  ลุมพิกานนท      )                           

ตําแหนง ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ    วันท่ี       ธ.ค.๕๕ 

                    และ เสธ.รร.นร.         1 

ไดตรวจสอบแลวเห็นควรอนุมัติใหยืม      เงินทดรองราชการ 

     เงินนอกงบประมาณ                                                           

ไดเปนจํานวนเงิน                      บาท             สตางค 

ลายมือชื่อผูตรวจ                                                  1 

                        (                                          ) 

ตําแหนง                               วันท่ี                         1 

อนุมัติใหยืมเปนจํานวนเงิน                 บาท      -   สตางค 

ลายมือชื่อผูมีอํานาจสั่งจายเงิน                                   1 

                        (                                              ) 

ตําแหนง                                      วันท่ี                  1 
ลายมือชื่อผูจายเงิน                                                            

1ตําแหนง                                วันท่ี                         1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอรมใบสําคัญรับเงิน 



ใบสําคัญรับเงิน 
เลขที ่
          (ของสวนราชการ) 

เขียนที่            กวกส.ฝศษ.รร.นร. 

วันที่                    เดือน             พ.ค.             พ.ศ.    ๒๕๕๖ 

ขาพเจาผูลงลายมือช่ือไวทายใบสําคัญรับเงินฉบับน้ี  ไดรับ          เงินสด         เช็คเลขที่ 

จาก  (กรมหรือหนวย)  คณะอนุกรรมการการเงิน การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเปน นตท. ในสวนของ ทร.  

เปนคา        เงินรางวัลเหมาจายของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ                                                ไวแลว 

ดังตอไปน้ี 

 
ลําดับที ่ ยศ - ช่ือ จํานวนเงิน ลายมือช่ือผูรับเงิน 

๑ พล.ร.ต.จุมพล  ลุมพิกานนท ๓,๐๖๐ - พล.ร.ต. 
๒ น.อ.หญิง ประอร  สุนทรวิภาต ๒,๕๐๐ - น.อ.หญิง 
๓ น.อ.สุรชัย  ยงกัน ๒,๔๐๐ - น.อ. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

               รวมทั้งสิ้น    ๓     คน      เปนเงิน ๗,๙๖๐.  -  

จํานวนเงิน       (ตัวอักษร)            - เจ็ดพันเการอยหกสิบบาทถวน - 

 

ขอรับรองวาไดจายเงินไปตามใบสําคัญรับเงินฉบับน้ีจริง 
 

ลายมือช่ือ  

             (……………………………….………………) 
                                                                                   ผูจายเงิน 

ตําแหนง                    
 
 
 
 



ใบสําคัญรับเงิน 
เลขที ่
          (ของสวนราชการ) 

เขียนที่            กวกส.ฝศษ.รร.นร. 

วันที่                    เดือน             พ.ค.             พ.ศ.    ๒๕๕๖ 

ขาพเจาผูลงลายมือช่ือไวทายใบสําคัญรับเงินฉบับน้ี  ไดรับ          เงินสด         เช็คเลขที่ 

จาก  (กรมหรือหนวย)  คณะอนุกรรมการการเงิน การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเปน นตท. ในสวนของ ทร.  

เปนคา   เงินรางวัลเหมาจายของเจาหนาที่ชวยเหลือคณะอนุกรรมการประประชาสัมพันธ                         ไวแลว 

ดังตอไปน้ี 

 
ลําดับที ่ ยศ - ช่ือ จํานวนเงิน ลายมือช่ือผูรับเงิน 

 
คณะทํางานจัดทําและจัดสงเอกสาร

ประชาสัมพันธ 
    

๑. น.อ.ผศ.อมรเทพ  แกลวกสิกรรม ๑,๘๐๐. - น.อ.ผศ. 
๒. ร.อ.ภัทรพล  วงษคงคํา ๑,๘๐๐. - ร.อ. 
๓. ร.อ.ประทีป  จีนสุขประเสริฐ ๑,๘๐๐. -  ร.อ. 
๔. พ.จ.อ.ธนพล  โตจําศิลป ๑,๔๔๐. - พ.จ.อ. 
๕. พ.จ.อ.จอมพร  แจมกระจาง ๑,๔๔๐. - พ.จ.อ. 
๖. จ.อ.พัฒนกุล  แพงคุณ ๑,๔๔๐. - จ.อ. 
๗. จ.อ.ไพศาล  สุหลงเส็น ๑,๔๔๐. - จ.อ. 
     
       

     
     
               รวมทั้งสิ้น    ๗     คน      เปนเงิน ๑๑,๑๖๐.  -  

จํานวนเงิน       (ตัวอักษร)            - หน่ึงหมื่นหน่ึงพันหน่ึงรอยหกสิบบาทถวน - 

 

ขอรับรองวาไดจายเงินไปตามใบสําคัญรับเงินฉบับน้ีจริง 
 

ลายมือช่ือ  

             (……………………………….………………) 
                                                                                   ผูจายเงิน 

ตําแหนง                    
 
 
 

 



ใบสําคัญรับเงิน 
เลขที ่
          (ของสวนราชการ) 

เขียนที่            กวกส.ฝศษ.รร.นร. 

วันที่                    เดือน             พ.ค.             พ.ศ.    ๒๕๕๖ 

ขาพเจาผูลงลายมือช่ือไวทายใบสําคัญรับเงินฉบับน้ี  ไดรับ          เงินสด         เช็คเลขที่ 

จาก  (กรมหรือหนวย)  คณะอนุกรรมการการเงิน การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเปน นตท. ในสวนของ ทร.  

เปนคา   เงินรางวัลเหมาจายของเจาหนาที่ชวยเหลือคณะอนุกรรมการประประชาสัมพันธ                         ไวแลว 

ดังตอไปน้ี 

 
ลําดับที ่ ยศ – ช่ือ จํานวนเงิน ลายมือช่ือผูรับเงิน 

 
คณะทํางานแนะแนวการศึกษาและ

ประชาสัมพันธทางอินเทอรเน็ต 
    

๑. น.อ.หญิง พรทิพย  เมฆลอย ๑,๘๐๐. - น.อ.หญิง 
๒. น.อ.หญิง ผศ.ขนิษนาฏ  รัตนพฤกษ ๑,๘๐๐. - น.อ.หญิง ผศ. 
๓. น.ท.หญิง สุณีพร  อมตพร ๑,๘๐๐.  - น.ท.หญิง 
๔. น.ท.พีรศิลป  อนันยวราคม ๑,๘๐๐. - น.ท. 
๕.  น.ท.นันทวัฒน  แสงโสรจสุข ๑,๘๐๐. - น.ท.  
๖. น.ท.ไพรัช  ทัตตะทองคํา ๑,๘๐๐. - น.ท. 
๗. น.ท.ณรงค  สุขพอคา ๑,๘๐๐.  - น.ท. 
๘. น.ต.จิตติ  สัมภัตตะกุล ๑,๘๐๐. - น.ต. 
๙. น.ต.หญิง นภสจันทร  วีระประจักษ ๑,๘๐๐. - น.ต.หญิง 

๑๐. น.ต.บุญชัย   ขจรลาภ ๑,๘๐๐. - น.ต. 
๑๑. ร.อ.อริยพล  ธีระชุติกุล ๑,๘๐๐.  - ร.อ. 
๑๒. จ.อ.พิภัช  กงแกว ๑,๔๔๐. - จ.อ. 
๑๓. น.ส.ภิญญดา  เมธาอธิโชค ๑,๔๔๐. - น.ส. 

     
               รวมทั้งสิ้น    ๑๓     คน      เปนเงิน ๒๒,๖๘๐. -  

จํานวนเงิน       (ตัวอักษร)                - สองหมื่นสองพันหกรอยแปดสิบบาทถวน - 

 

ขอรับรองวาไดจายเงินไปตามใบสําคัญรับเงินฉบับน้ีจริง 
 

ลายมือช่ือ  

             (……………………………….………………) 
                                                                                   ผูจายเงิน 

ตําแหนง                    

 



ใบสําคัญรับเงิน 
เลขที ่
          (ของสวนราชการ) 

เขียนที่            กวกส.ฝศษ.รร.นร. 

วันที่                    เดือน             พ.ค.             พ.ศ.    ๒๕๕๖ 

ขาพเจาผูลงลายมือช่ือไวทายใบสําคัญรับเงินฉบับน้ี  ไดรับ          เงินสด         เช็คเลขที่ 

จาก  (กรมหรือหนวย)  คณะอนุกรรมการการเงิน การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเปน นตท. ในสวนของ ทร.  

เปนคา   เงินรางวัลเหมาจายของเจาหนาที่ชวยเหลือคณะอนุกรรมการประประชาสัมพันธ                         ไวแลว 

ดังตอไปน้ี 

 
ลําดับที ่ ยศ – ช่ือ จํานวนเงิน ลายมือช่ือผูรับเงิน 

 
คณะทํางานติดต้ังและเก็บปาย        

ประชาสัมพันธฯ 
    

๑. ร.ต.ภาคินัย  ไพรอนันต ๑,๘๐๐. - ร.ต. 
๒. พ.จ.อ.วสันต  จันทรหอม ๑,๔๔๐. - พ.จ.อ. 
๓. พ.จ.อ.คณิต  พัฒนชัยเกียรติ ๑,๔๔๐. - พ.จ.อ. 
๔. นายจักรกริช  วัฒนศิร ิ ๑,๔๔๐. - นาย 
๕. นายพิษณุวัฒน  ศรีนุศ ๑,๔๔๐. - นาย 
๖. นายอดุลย  บุญปลูก ๑,๔๔๐. - นาย 
     
     
     
     
     
     

               รวมทั้งสิ้น    ๖     คน      เปนเงิน ๙,๐๐๐ -  

จํานวนเงิน       (ตัวอักษร)                - เกาพันบาทถวน - 

 

ขอรับรองวาไดจายเงินไปตามใบสําคัญรับเงินฉบับน้ีจริง 
 

ลายมือช่ือ  

             (……………………………….………………) 
                                                                                   ผูจายเงิน 

ตําแหนง                    
 

 


