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คณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 

กันยายน ๒๕๖๒ 
  



๑.การดําเนินการกอนการรับสมัคร 
การปฏิบัต ิ ผูปฏิบตั ิ ชวงระยะเวลา หมายเหตุ 

๑.๑ ตออายุสัญญาเชาพื้นท่ีติดตั้งเว็บไซตและตออายุ Domain Name 
(๑) ประสานงานผูใหบริการเดิม แน็กซา เว็บโฮสติ้ง 
ทาง email naxa@naxa.com เพ่ือขอใบเสนอราคา
ในนามลูกคา “โรงเรียนนายเรือ” 

รองประธานฯ  กลางเดือน ต.ค.  

(๒) จัดทําบันทึกเสนอขออนุมัติ จัดซื้อ (เอกสาร
หมายเลข ๑) พรอมกับแนบใบเสนอราคาที่ไดรับมา 

รองประธานฯ ปลายเดือน ต.ค.  

(๓) ติดตามผลการดําเนินการจัดซื้อจนสามารถตอ
อายุสัญญาไดก อนวันครบกําหนดอายุสัญญา     
(๒๘ ธ.ค.) 
คําแนะนํา เนื่องจากตองมีการชําระเงินกอนจึงจะมี
การตออายุสัญญา ซึ่งจะตองแลวเสร็จกอนวันสิ้นสุด
อายุสัญญา ดังน้ันในกรณีที่พบวาผลการดําเนินการ
ยังไมถึงขั้นตอนการจายเงนิใหผูรับเงิน ตองประสาน
กับเจาหนาที่จัดซื้อ เพ่ือจะขอดําเนินการจัดซื้อใน
ลั กษณะการสํ า รองจ า ย เ งิ น ไ ปก อน แล วนํ า
ใบเสร็จรับเงินจากผูใหบริการ มาดําเนินการจัดซื้อ
เพื่อเบิกจายเงินชดเชยตอไป ทั้งนี้ในการจายเงิน
สํารองจาย อาจจายโดยใชเงินสวนตัวหรือประสาน 
หน.กง.บก.รร.นร. เพ่ือขอเบิกยืมมากอนก็ได 
ขอควรระวัง ในกรณีสํารองจายเงินแลว ใหติดตาม
การเบิกจาย เพ่ือใหไดรับเงินคืนมาชดเชยเงินสวนตัว
หรือผลักใชเงนิยืมใหครบถวน 

รองประธานฯ กลางเดือน ธ.ค.  

๑.๒ ปรับแกไขระเบียบการในสวนที่เกี่ยวของ 
(๑) ติดตามผลการประชุม สปท. เกี่ยวกับแนวทาง
การจัดสอบคัดเลือก และกําหนดการตาง ๆ  
คําแนะนํา ติดตอ น.อ.หญิง พามีลาฯ 

รองประธานฯ  ต.ค.- พ.ย.  

(๒) ปรับปรุงรางประกาศและระเบียบการ ให
สอดคลองการแนวทางของ สปท. และระเบียบของ
ทางราชการ  
ขอควรระวัง ขอความเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาตอง
มีความชัดเจน เพื่อไมใหผูที่เรียนสายอาชีพ (ปวช.  
๑  - ๒ )  ม าสอบ ได  ทั้ ง น้ี ข้ึ นอยู กั บที่ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ เปนผูตัดสิน 

รองประธานฯ  พ.ย. - ธ.ค.  

๑.๓ เตรียมระบบการรับสมัครทางอินเตอรเน็ต 
(๑) ประสานงานเบ้ืองตนกับธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท ไอเน็ต จํากัด เพ่ือนัดหมาย
พูดคุยกันเบ้ืองตน 
คําแนะนํา ติดตอ คุณสุธีฯ ฝายราชการสัมพันธ 2 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญจะ
เปนผูประสานงานกับเจาหนาที่ของบริษัท ไอเน็ต 
จํากัด 

รองประธานฯ  พ.ย.  



การปฏิบัต ิ ผูปฏิบตั ิ ชวงระยะเวลา หมายเหตุ 
(๒) พบปะพูดคุยกับเจาหนาที่ของธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไอเน็ต จํากัด 
คําแนะนํา เตรียมกําหนดการใหกับเจาหนาที่ของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไอเน็ต 
จํากัด และกําหนดแนวทางในการติดตอกันกับ 
เจาหนาที่ของบริษัท ไอเน็ต จํากัด โดยเขากลุมไลน
ที่ไดตั้งไวแลว เนนตองมีหัวหนาโปรแกรมเมอรรวม
อยูในกลุมดวย 

รองประธานฯ และ 
ผูที่ไดรับมอบหมาย 

พ.ย. - ธ.ค.  

(๓) วิเคราะหและเสนอปรับปรุงหนาจอการรับสมัคร
และหนาจอบริหารระบบการรับสมัครทางระบบ
อินเตอรเน็ต 
คํ าแนะ นํา  ขอหน า จอการ ใช ง านระบบและ
แบบฟอรมท่ีพิมพจากระบบจากเจาหนาที่บริษัท   
ไอเน็ต จํากัด ไวลวงหนา  
ขอควรระวัง วันเวลาตามกําหนดการตองแกไขให
ครบถวน และหากมีการเปลี่ยนแปลงถอยคําใน
ระเบียบการตองปรับปรุงใหสอดคลองกันดวย 

รองประธานฯ และ 
ผูที่ไดรับมอบหมาย 

พ.ย. - ธ.ค.  

(๔) ประสานงานกับบริษัท ไอเน็ต จํากัด ในการ
ปรับแกไขโปรแกรมระบบรับสมัคร 
คําแนะนํา ติดตอผาน Line กลุม 

ผูที่ไดรับมอบหมาย พ.ย. - ธ.ค.  

(๕) ทดสอบระบบการรับสมัครและประสานการ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองกับบริษัท ไอเน็ต จํากัด 
คําแนะนํา ติดตอผาน Line กลุม 

ผูที่ไดรับมอบหมาย ธ.ค.  

(๖) จัดทําหนังสือขอเปดใชระบบ Billing กับ
ธน า ค า ร ก รุ ง ไ ท ย  จํ า กั ด  ( ม ห า ช น )  ส า ข า
สมุทรปราการ (เอกสารหมายเลข ๒) 

รองประธานฯ  ธ.ค.  

(๗) ประชุมเตรียมการ จัดทําสั่งการเขาเวรรับ
โทรศัพท และใหความรูกับผูท่ีไดรับมอบหมาย 

รองประธานฯ และ 
ผูที่ไดรับมอบหมาย 

ธ.ค.  

๑.๔ เสนอแผนงานและงบประมาณ 
(๑) ประมาณการจํานวนผูสมัคร และสํารวจวัสดุ
อุปกรณที่มีอยู 

รองประธานฯ  ธ.ค.  

(๒) จัดทําแผนงานและประมาณการ (เอกสาร
หมายเลข ๓) 
คําแนะนํา การคํานวณคาใชจายบุคคลจะมีอัตราที่
คณะกรรมการฯ กําหนดไว 

รองประธานฯ  ธ.ค.  

 

 

 

 

 

 



๒. การดําเนินการระหวางการรับสมัคร 
การปฏิบัต ิ ผูปฏิบตั ิ ชวงระยะเวลา หมายเหตุ 

(๑) ตอบปญหาการสมัครสอบทางโทรศัพท และ 
email 

ผูที่ไดรับมอบหมาย ม.ค. - ก.พ.  

(๒) ตรวจสอบและอนุมัติผลการรับสมัครทางระบบ
อินเตอรเน็ต 

ผูที่ไดรับมอบหมาย ม.ค. - ก.พ.  

(๓) ปรับปรุงแกไขขอมูลการสมัครทางระบบ
อินเตอรเน็ต 

ผูที่ไดรับมอบหมาย ม.ค. - ก.พ.  

(๔) รับหลักฐานการขอคะแนนเพิ่ม และคําขอแกไข
ขอมูล 

ผูที่ไดรับมอบหมาย ม.ค. - ก.พ.  

(๕) รายงานผลการรับสมัครฯ ประจําวัน ผูที่ไดรับมอบหมาย ม.ค. - ก.พ.  
(๖) ติดตามผลการดําเนินการตามที่ไดตรวจสอบ 
และแจงใหผูสมัครแกไข 

ผูที่ไดรับมอบหมาย ม.ค. - ก.พ.  

(๗) วิเคราะหและเสนอปรับปรุงหนาจอการรับสมัคร
และหนาจอบริหารระบบการรับสมัครทางระบบ
อินเตอรเน็ต 

ผูที่ไดรับมอบหมาย ม.ค.  

(๘) จัดทําและเสนอขออนุมัติแบบฟอรมสําหรับการ
ใชงานในการสอบ (เอกสารหมายเลข ๔.๑, ๔.๒ 
และ ๔.๓) 
คําแนะนํา บัตรประจําตัวผูเขาสอบตองปรับเปลี่ยน
ใหแตกตางจากปกอน และแกไขขอความที่เปน
กําหนดการใหครบถวน 

รองประธานฯ ม.ค.  

(๙) ประสานงานกับบริษัท ไอเน็ต จํากัด ในการ
ปรับแกไขโปรแกรมระบบรับสมัคร และการแกไข
ขอมูล  

ผูที่ไดรับมอบหมาย ม.ค.  

(๑๐) ประสานงานกับบริษัท ไอเน็ต จํากัด ในการ
ออกเลขท่ีนั่งสอบและการสงขอมูลใหระหวางกันเมื่อ
สิ้นสุดกําหนดการรับสมัคร 
คําแนะนํา ออกเลขท่ีนั่งสอบแบบสุม และการสง
ขอมูลใหคณะอนุกรรมการฯ เมื่อสิ้นสุดกําหนดการ
รับสมัคร 

ผูที่ไดรับมอบหมาย ก.พ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓. การดําเนินการหลังการรับสมัคร 
การปฏิบัต ิ ผูปฏิบตั ิ ชวงระยะเวลา หมายเหตุ 

๓.๑ สรุปขอมูลการรับสมัครสอบ 
สรุปยอดการรับสมัครและจํานวนคาสมัครท่ีไดรับ 
แจงคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวของ 
คําแนะนํา แจงทางไลนกลุมงานรับสมัครฯ 

รองประธานฯ ก.พ.  

๓.๒ เสนอขอปรับงบประมาณใหสอดคลองกับจํานวนจํานวนผูมีสิทธิ์สอบ 
วิ เ ค ร า ะห ค ว าม ต อ ง ก าร วั สดุ อุ ปก ร ณ  แ ล ะ
งบประมาณ และประสานขอปรับความตองการวัสดุ
อุปกรณงบประมาณกับสํานักงานรองประธานฯ  

รองประธานฯ ก.พ.  

๓.๓ จัดการขอมูลผูสมัคร 
(๑) รับขอมูลผูสมัครสอบจากบริษัท ผูท่ีไดรับมอบหมาย ก.พ.  
(๒) บันทึกขอมูลลงระบบฐานขอมูล Access ผูท่ีไดรับมอบหมาย ก.พ.  
(๓) ประมวลผลสงขอมูลใหคณะอนุกรรมการฯ ท่ี
เก่ียวของ 

ผูที่ไดรับมอบหมาย ก.พ.  

(๔) ติดตามใหผูสมัครที่ upload ภาพไมสมบูรณให
ดําเนินการกอนการสอบ 
คําแนะนํา ใหใชวิธีการโทรศัพทไปตามหมายเลขที่
ผูสมัครใหไว  

ผูที่ไดรับมอบหมาย ก.พ.  

๓.๔ จัดพิมพเอกสารสําหรับการสอบ 
(๑) จัดซื้อวัสดุและอุปกรณสําหรับการพิมพ 
คําแนะนํา ใหประสานงานกับสํานักงานรองประธานฯ 
และจัดซื้อไวลวงหนา วารายการวัสดุและอุปกรณ
การพิมพตองจัดหาใหกอน หากไมทันเวลาตองขอ
ซื้อเองกอนแลวนําใบเสร็จรับเงินมาให จัดซื้ อ
ดําเนินการตอไป 
ขอควรระวัง เชนเดียวกันกับการสํารองจายคาตอ
สัญญา 

รองประธานฯ ก.พ.  

(๒) ติดตั้งขอมูลในระบบการพิมพบัตรตรวจสอบ
และบัตรติดโตะ และทดสอบความพรอมระบบการ
พิมพ 

ผูที่ไดรับมอบหมาย ก.พ.  

(๓) ดําเนินการพิมพ ผูที่ไดรับมอบหมาย ก.พ. - มี.ค.  
(๔) สงใหฝายบริการตัด และเย็บ แลวนํามาแจกจาย
ใหอนุกรรมการฯ ที่เก่ียวของ 
คําแนะนํา ตองแลวเสร็จกอนวันสอบภาควิชาการ 
ไมต่ํากวา ๒ วัน 

ผูที่ไดรับมอบหมาย มี.ค.  

๓.๕ เสนอขออนุมัตกิารปฏิบัตงิานและตัวบุคคลผูปฏิบัตงิาน 
(๑) ประสานขอความรวมมือขาราชการเพ่ือรวม
ปฏิบัติงานในการรับและตรวจสอบหลักฐานการสมัคร 

รองประธานฯ ม.ีค.  

(๒) เสนอขออนุมัติการปฏิบัติงานและผูปฏิบัติงาน 
(เอกสารหมายเลข ๕) 
คําแนะนํา ควรขออนุมัติทุกงานที่ทําไปในคราวเดียว 
เพ่ือลดภาระงานธุรการ 

รองประธานฯ ม.ีค.  



การปฏิบัต ิ ผูปฏิบตั ิ ชวงระยะเวลา หมายเหตุ 
๓.๖ ตรวจสอบ และเสนอขออนุมัติคะแนนชวยพิเศษประเภทที่ 1 
(๑) รวบรวมและตรวจสอบจํานวนเอกสารท่ีไดรับ ผูท่ีไดรับมอบหมาย ก.พ.  
(๒) ตรวจสอบหลักฐานคําขอคะแนนชวยพิเศษ 
คําแนะนํา ศึกษาไดจากเอกสารตัวอยางผูที่เขา
หลักเกณฑของปกอนที่ไดรวบรวมไว 

ผูที่ไดรับมอบหมาย มี.ค.  

(๓) เสนอขออนุมัติคะแนนเพิ่มพิเศษ (เอกสาร
หมายเลข ๖) 

รองประธานฯ ม.ีค.  

๓.๗ สนับสนุนเจาหนาที่ตรวจสอบยืนยันตวับุคคลในวันสอบภาควิชาการ 
(๑) ประชุมวางแผนการไปปฏิบัติงาน และแบงมอบ
หนาที ่

รองประธานฯ ม.ีค.  

(๒) จัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ผูท่ีไดรับมอบหมาย ม.ีค.  
(๓) ปฏิบัติงานตามแผนท่ีไดวางไว ผูที่ไดรับมอบหมาย ม.ีค.  
๓.๘ สนับสนุนเจาหนาที่ตรวจสอบยืนยันตวับุคคลในวันประกาศผลสอบภาควิชาการอยางเปนทางการ 
(๑) จัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ผูท่ีไดรับมอบหมาย ม.ีค.  
(๒) ปฏิบัติงานตามแผนท่ีไดวางไว ผูที่ไดรับมอบหมาย ม.ีค.  
๓.๙ รับและตรวจสอบหลักฐานการสมัครสอบ 
(๑) จัดทํา/ปรับปรุงเอกสารคําแนะนําใหกับผูสมัคร
ในการนําหลักฐานการสมัครมาแสดงในวันทดสอบ
สุขภาพจิต เ พ่ือฝากเจาหนาที่ตรวจสอบยืนยัน     
ตัวบุคคลในวันประกาศผลสอบฯ นําไปแจกใหผูท่ี
เลือกมาสอบรอบสอง ที่ รร.นร. 

รองประธานฯ ม.ีค.  

(๒) ประชุมช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติใหเจาหนาท่ีที่
เก่ียวของไดรับทราบ 

รองประธานฯ เม.ย.  

(๓) สํารวจสถานที่  รองประธานฯ เม.ย.  
(๔) จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ และสถานที ่ ผูที่ไดรับมอบหมาย เม.ย.  
(๕) รับและตรวจสอบหลักฐานการสมัคร และหลักฐาน
ประกอบคําขอคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทท่ี ๒ 
คําแนะนํา เนื่องจากของบประมาณเปนคาจัดเลี้ยง
เพียงอยางเดียว แลวมาจัดอาหารและเครื่องดื่ม
สําหรับผูปฏิบัติงานนั้น ไมเกิดความสะดวก ดังนั้น 
ในปตอไปควรขอเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
รายวัน โดยไมจัดอาหาร สวนเครื่องดื่มขอรับการ
สนับสนุนเปนน้ําเปลา 

ผูที่ไดรับมอบหมาย เม.ย.  

๓.๑๐ ตรวจสอบและขออนุมัติคะแนนเพิ่มประเภทที่ ๒ 
(๑) รวบรวมและตรวจสอบจํานวนเอกสารท่ีไดรับ ผูท่ีไดรับมอบหมาย เม.ย.  
(๒) ตรวจสอบหลักฐานคําขอคะแนนชวยพิเศษ 
คําแนะนํา ศึกษาไดจากเอกสารตัวอยางผูที่เขา
หลักเกณฑของปกอนที่ไดรวบรวมไว 

ผูที่ไดรับมอบหมาย เม.ย.  

(๓) เสนอขออนุมัติคะแนนเพิ่มพิเศษ (เอกสาร
หมายเลข ๗) 
คําแนะนํา ตองแลวเสร็จกอนวันประกาศผลไมนอย
กวา ๓ วัน 

รองประธานฯ เม.ย.  



การปฏิบัต ิ ผูปฏิบตั ิ ชวงระยะเวลา หมายเหตุ 
๓.๑๑ สนับสนุนเจาหนาที่ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลและรับขอมูลประวัติยอ นตท.ใหม ในวันทําสัญญามอบตัวเขาเปน 
นตท. 
(๑) จัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ผูท่ีไดรับมอบหมาย เม.ย.  
(๒) ปฏิบัติงานตามแผนท่ีไดวางไว ผูที่ไดรับมอบหมาย เม.ย.  
๓.๑๒ เบิกจายคาใชจายบุคคลในการปฏิบัตงิาน 
(๑) รวบรวม/จัดทําหลักฐานการปฏิบัติงานเพ่ือ
ประกอบการเบิกจาย 

รองประธานฯ พ.ค.  

(๒) จัดทําบันทึกเสนอขอเบิกเงินคาใชจายในการ
ปฏิบัติงาน 

รองประธานฯ พ.ค.  

๓.๑๓ สรุปผลการปฏิบัตงิาน 
(๑) ประชุมจัดทํา AAR  รองประธานฯ และ 

ผูที่เก่ียวของ 
มิ.ย.  

(๒) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน (เอกสาร
หมายเลข ๘.๑ และ ๘.๒) 

รองประธานฯ ม.ิย.  

 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กถจ.รร.นร. (โทร. ๕๗๔๓๕)  . 

ที่  กห ๐๕๓๕.๕/  วันที่           ต.ค.๖๒  

เรื่อง ขออนุมัติต่อสัญญาบริการพื้นท่ีติดต้ังเว็บไซต์ (Web Hosting) และต่ออายุช่ือเว็บไซต์ (Domain Name)  

เสนอ   รร.นร. (ผ่าน กบ.บก.รร.นร. และ คป.บก.รร.นร.) 

 ๑. กถจ.รร.นร. ขออนุมัติต่อสัญญาบริการพื้นท่ีติดต้ังเว็บไซต์ (Web Hosting) และต่ออายุช่ือ
เว็บไซต์ (Domain Name) “admission-rtna.net” ท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์และการด าเนินการการรับสมัคร
บุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. 

 ๒. กถจ.รร.นร. ขอเสนอเพื่อทราบและพิจารณาแล้ว ดังนี้  
  ๒.๑ ในปี งป.๖๑ กถจ.รร.นร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการจัดหาพื้นท่ีติดต้ังเว็บไซต์ 
(Web Hosting) รวมถึงช่ือเว็บไซต์ (Domain Name) เพื่อให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น 
นตท. ในส่วนของ ทร. ใช้ในการประชาสัมพันธ์และการด าเนินการการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.  
ในส่วนของ ทร. ให้ได้อย่างต่อเนื่อง บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงพร้อมกันได้จ านวนมาก และไม่สร้างภาระ 
ในการบริหารจัดการด้านเทคนิค รวมท้ังไม่กระทบต่อระบบเครือข่ายของ รร.นร.  
  ๒.๒ จากการด าเนินการตามข้อ ๒.๑ รร.นร. ได้ท าสัญญาบริการพื้นท่ีติดต้ังเว็บไซต์ ขนาด
ความจุ ๔๐,๐๐๐ MB ระยะเวลา ๑ ปี มีก าหนดส้ินสุดตามสัญญา ๒๙ ธ.ค.๒๕๖๑ ในราคา ๔,๔๐๐ บาท ซึ่งรวม
ราคาการจดทะเบียนช่ือเว็บไซต์ คือ “admission-rtna.net” แล้ว จากผู้ให้บริการคือ นายณัฐธัญ เตชะกาญจน
วงศ์ ท่ีใช้ช่ือในการด าเนินธุรกิจ คือ “Naxza” ซึ่งเป็นผู้ให้บริการพื้นท่ีติดต้ังเว็บไซต์ รวมถึงจดทะเบียนหรือ 
ต่ออายช่ืุอเว็บไซต์ โดยเงื่อนไขการบริการนั้น ผู้ให้บริการจะเป็นผู้บริหารจัดการความพร้อมใช้งาน ความปลอดภัย 
และการสนับสนุนการติดต้ังเว็บไซต์และข้อมูลเนื้อหาด้วยซอฟต์แวร์ รวมถึงการให้ปรึกษาตามท่ีได้รับการร้องขอ  
ซึ่งในการบริการไม่พบปัญหาและอุปสรรค ต่อมาในปี งป.๖๒ รร.นร. จึงได้ต่อสัญญากับผู้ให้บริการเดิม ในเงื่อนไข
การให้บรกิารเช่นเดียวกันกับของปี งป.๖๑ ซึ่งได้รับการต่ออายุช่ือเว็บไซต์ไปพร้อมกัน มีระยะเวลา ๑ ปี ก าหนด
ส้ินสุดตามสัญญา ๒๙ ธ.ค.๒๕๖๒ ในราคา ๔,๔๐๐ บาท 
  ๒.๓ เนื่องจากขณะนี้อายุสัญญาการให้บริการพื้นท่ีเว็บไซต์ และการใช้ช่ือเว็บไซต์ ใกล้ครบ
ก าหนดแล้ว เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์และช่ือเว็บไซต์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรต่อสัญญาบริการพื้นท่ี
เว็บไซต์ จากผู้ให้บริการคือ นายณัฐธัญ เตชะกาญจนวงศ์ ในเงื่อนไขการให้บริการเช่นเดียวกันกับของปี งป.๖๑ 
ซึ่งจะได้รับการต่ออายุช่ือเว็บไซต์ไปพร้อมกัน ออกไปอีก ๑ ปี โดยได้สอบราคาจากผู้ให้บริการแล้ว มีวงเงินในการ
ด าเนินการ ๔,๔๐๐ บาท ตามใบเสนอราคาท่ีแนบ 

ส าเนา เอกสารหมายเลข ๑ 



 
- ๒ - 

 

 ๓. เห็นควร อนุมัติให้ต่อสัญญาบริการพื้นท่ีติดต้ังเว็บไซต์ (Web Hosting) และต่ออายุช่ือ
เว็บไซต์ (Domain Name) โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท้ังส้ิน ๔,๔๐๐ บาท 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓ 

 
                                                                    น.อ.  
             หก.กถจ.รร.นร.  



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการคณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล (เลขานุการฯ โทร.๕๗๔๓๕)  

ที่           /๒๕๖๑ วันที่ ธ.ค.๖๑  

เรื่อง ขอเปิดใช้บริการช าระเงิน (Bill Payment) กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  

เสนอ   ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร.ฯ 

 ตามท่ีคณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล ได้เตรียมการเพื่อรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
พลเรือนเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น การรับเงินค่าสมัครสอบท่ีผู้สมัครช าระ
ผ่านระบบการรับเงินของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จะถูกน าเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ รร.นร. ท่ีได้
เปิดไว้กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ โดย รร.นร. จะต้องขอเปิดใช้บริการการช าระเงิน
(Bill Payment) กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ ควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น เพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรแจ้ง ความต้องการขอเปิดใช้บริการการช าระเงิน 
(Bill Payment) กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควรกรุณาลงนามในร่างหนังสือท่ีแนบ 

   (ลงช่ือ) พล.ร.ต.สมพงษ์  ภูเวียง 
   เสธ.รร.นร.  
           ประธานอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 
  

เอกสารหมายเลข ๒ 



 
 
 
ท่ี กห ๐๕๓๕/    โรงเรียนนายเรือ 
      ปากน้ า จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ 

       ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเปิดใช้บริการการช าระเงิน (Bill Payment) 

เรียน  ผู้จัดการธนาคารธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ 

 ด้วยโรงเรียนนายเรือ มีความประสงค์ขอเปิดใช้บริการการช าระเงิน (Bill Payment) 
กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยใช้บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันสาขาสมุทรปราการ
บัญชีเลขท่ี ๒๑๕-๖-๐๗๑๑๔-๔ ช่ือบัญชี “รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.” เพื่อใช้ในการรับสมัคร 
บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ โดยเริ่มต้ังแต่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                  ขอแสดงความนับถือ 
 

  (ลงช่ือ)  พลเรือโทสุชา  เค่ียมทองค า 
  (สุชาเค่ียมทองค า) 
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองสถิติและวิจัย 
คณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 
โทร.๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕ 

ส าเนาคู่ฉบับ 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   คณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล (เลขานุการฯ โทร.57435)  

ที่             /2561 วันที่   ต.ค.62  

เรื่อง  แผนการด าเนินงานและความต้องการค่าใช้จ่าย  

เสนอ   ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ      

 คณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ตามผนวก ก และ
ประมาณการความต้องการค่าใช้จ่ายด้านวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายด้านก าลังพลในการรับสมัครสอบคัดเลือกและ
ประเมินผล รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 73,440 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันส่ีร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ
อุปกรณ์ รวมจ านวน 46,26๐ บาท รายละเอียดตามผนวก ข ค่าใช้จ่ายด้านก าลังพล รวมจ านวน 27,180 บาท 
จ าแนกเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดเล้ียง จ านวน 1,500 บาท รายละเอียดตาม ผนวก ค และเงินรางวัล/ค่าตอบแทน 
จ านวน 25,680 บาท ประกอบด้วย ค่าปฏิบัติงานรายวัน/ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,720 บาท และ
เงินรางวัลและค่าตอบแทนเหมาจ่าย 21,960 บาท รายละเอียดตามผนวก ง และ จ  และนอกจากนี้ยังมีประมาณ
การค่าใช้จ่ายด้านก าลังพลในกรณีคณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผลจัดเจ้าหน้าท่ีไปสมทบการปฏิบัติงาน  
ในวันท่ีสอบภาควิชาการ เป็นค่าตอบแทนรายวันส าหรับเจ้าหน้าท่ีประมาณ 10 นาย เป็นเงิน 2,400 บาท 
รายละเอียดตามผนวก ฉ  และในวันทดสอบสุขภาพจิต เป็นค่าจัดเล้ียงส าหรับเจ้าหน้าท่ีประมาณ 30 นาย เป็นเงิน 
3,000 บาท รายละเอียดตามผนวก ฉ   

 จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

   (ลงช่ือ) น.อ. ปรีดา   บุตรไชย 
                      หก.กถจ.รร.นร. 
                                รองประธานอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล ท าการแทน 
      ประธานอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 
  

เอกสารหมายเลข ๓ 



ผนวก ข 
แบบเสนอความต้องการ/วัสดุอุปกรณ์ 

รายการความต้องการวัสดุอุปกรณ์ (ปี ๖๒) ของคณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วยนับ  ราคาต่อหน่วย  
 รวมเป็น

เงิน  
๑ กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม ๑๐ รีม ๑5๐  ๑,5๐๐ 
๒ กระดาษการ์ด A4 สีขาว ขนาด 120 แกรม  9,๐๐๐ แผ่น ๑.20 ๑0,8๐๐ 
๓ เครื่องพิมพ์สีแบบหัวพ่นหมึกความเร็วสูง  4 เครื่อง 6,0๐๐  24,๐๐๐  
๔ หมึกเติมเครื่องพิมพ์ ๔ สี สีละ 5 ขวด 20 ขวด 30๐  6,0๐๐ 
๕ ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงิน 6๐๐ ด้าม 6  3,6๐๐ 
๖ ตะกร้าเอกสารลวดชุบส ี ๓ ใบ ๑2๐ ๓6๐ 

รวมค่าวัสดุและอุปกรณ์เป็นเงิน  46,260  
 
ค าช้ีแจงประกอบแบบเสนอความต้องการ/วัสดุอุปกรณ์ 
 ๑. ความต้องการวัสดุ/อุปกรณ์รายการท่ี ๑ – ๔ ประมาณการจากเป้าหมายมีผู้สมัครสอบ 9,๐๐๐ คน 
  ๑.๑ ประมาณการความต้องการใช้กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม ดังนี้ 
   - แบบส ารวจและรายงานการประเมินผล =  ๕,๐๐๐ แผ่น หรือ ๑๐ รีม 
  ๑.๒ ประมาณการความต้องการใช้กระดาษการ์ด A4 สีขาว ขนาด 120 แกรม ดังนี้ 
   - บัตรตรวจสอบและบัตรติดโต๊ะ คนละ ๑ แผ่น = 9,๐๐๐ แผ่น  
  ๑.๓ ประมาณการความต้องการเครื่องพิมพ์บัตรตรวจสอบและบัตรติดโต๊ะ  
   - เครื่องพิมพ์สีแบบพ่นหมึกความเร็วปานกลาง จ านวน ๕ เครื่อง คงเหลือจากการรับสมัครฯ  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 เครื่อง จึงต้องการเพิ่มเติม 4 เครื่อง 
                   (ค านวณความต้องการ :  เครื่องพิมพ์ ๑ เครื่องพิมพ์ได้วันละ ๔๐๐ แผ่น มีเวลาการพิมพ์
ประมาณ 5 วัน คือ 5 – 11 มี.ค.62 ซึ่งจะพิมพ์ได้ 2 ,000 แผ่น จึงต้องใช้เครื่องพิมพ์จ านวน 5 เครื่อง 
เพื่อให้สามารถพิมพ์ได้ 9,000 แผ่น ในเวลา ๕ วัน))   
 ๒. ความต้องการวัสดุ/อุปกรณ์รายการท่ี ๕ – ๖ ใช้ส าหรับจัดท าแบบประเมินผลและการรวบรวมข้อมูล
ความคิดเห็นของผู้รับสมัคร 
 
 
       ตรวจถูกต้อง 

       (ลงช่ือ) น.อ. ปรีดา  บุตรไชย 
                        (ปรีดา  บุตรไชย)   
                         หก.กถจ.รร.นร.  
      รองประธานอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 
                                ต.ค.61   
 



ผนวก ก 
แผนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล ปีการศึกษา ๒๕๖2 

รายการ 
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2 

หมายเหตุ 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. การรับสมัคร          
   1.๑ เตรียมการก่อนการรับสมัคร          
        1.๑.๑ ประสานงานผู้พัฒนาระบบและธนาคารผู้ร่วมให้บริการ 

 

        
        1.๑.๒  ติดต้ังและทดสอบระบบรับสมัคร   

 

      
        1.๑.๓ ชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับสมัคร   

 

      
   1.๒ ด าเนินการรับสมัคร   

 

     1 ก.พ. – 2 มี.ค.62 
   1.๓ รับ ตรวจสอบหลักฐานและเสนอขออนุมัติคะแนนเพิ่มรอบที่ ๑    

 

    1 ก.พ. – 4 มี.ค.62 
   1.๔ จัดท าข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และจัดพิมพ์บัตรตรวจสอบและบัตรติดโต๊ะ     

 

   4 – 11 มี.ค.62 
   ๑.5. รับ ตรวจสอบหลักฐานการสมัครฯ เบื้องต้น และรับเอกสารขอคะแนนเพิ่มประเภทที่ 2     

 

   2 เม.ย.62 
   1.6 เสนอขออนุมัติคะแนนเพิ่มรอบที่ ๒      

 

  8 เม.ย.62 
   ๑.6. สรุปผลการด าเนินการเก่ียวกับการรับสมัคร       

 

  
2. การสนับสนุนการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล          
   2.๑ วันสอบภาควิชาการ     

 

   17 มี.ค.62 
   2.2 วันสอบภาคความเหมาะสม      

 

  3 – 7 เม.ย.62 
๓. การประเมินผล          
   ๓.๑ สร้างแบบส ารวจ    

 

     
   3.๒ แจกแบบส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล     

 

   17 มี.ค., 3 – 7 และ 20 เม.ย.62 
   3.๓ บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ผล     

 

    
   3.๔ จัดท ารายงานผลและข้อเสนอแนะ       

 

  
   3.๕ จัดพิมพ์รายงานผลเป็นรูปเล่ม และเสนอรายงาน        

 

 
 
       ตรวจถูกต้อง 

          (ลงช่ือ) น.อ. ปรีดา  บุตรไชย 
                        (ปรีดา  บุตรไชย)   
                 หก.กถจ.รร.นร.  
       รองประธานอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 
                                 ต.ค.62   



ผนวก ค 
แบบเสนอความต้องการค่าใช้จ่ายด้านก าลังพล (การจัดเลี้ยง) 

ค่าใช้จ่ายด้านก าลังพล (การจัดเลี้ยง) ปีการศึกษา 25๖2 ของคณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 

ล าดับ วันที ่ ภารกิจ/งาน 
ค่าจัดเลี้ยง 

หมายเหตุ 
จ านวนวัน จ านวนคน อัตรา/วัน เป็นเงิน 

1 3- 5 เม.ย.62 สนับสนุนการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลในการสอบพลศึกษา 3 ๑ ๑๐0 บาท ๓00 อาหารเช้าและอาหารกลางวัน 
๒ 3- 5 เม.ย.62 แจกแบบส ารวจและรวบรวมข้อมูลวันสอบภาคความเหมาะสม 3 ๔ ๑๐0 บาท ๑,๒0๐ อาหารเช้าและอาหารกลางวัน 
  รวม    1,500  

 
 
       ตรวจถูกต้อง 

          (ลงช่ือ) น.อ. ปรีดา  บุตรไชย 
                        (ปรีดา  บุตรไชย)   
               หก.กถจ.รร.นร.  
     รองประธานอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 
                               ต.ค.61   

  



ผนวก ง 
แบบเสนอความต้องการค่าใช้จ่ายด้านก าลังพล (เงินรางวัล/ค่าตอบแทน) 

ค่าใช้จ่ายด้านก าลังพล (เงินรางวัล/ค่าตอบแทน) ปี ๖2 ของคณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 
๑. ค่าใช้จ่ายด้านก าลังพล ค่าปฏิบัติงานรายวัน/ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ล าดับ วันที ่ ภารกิจ/งาน ค่าปฏิบัติงานรายวัน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หมายเหตุ 

วันราชการ วันหยุด จ านวนคน เป็นเงิน วันราชการ วันหยุด จ านวนคน เป็นเงิน  
๑ 2 มี.ค.62 ตอบปัญหาและแก้ไขปัญหาในวันสุดท้าย

ของการรับสมัคร 
     ๒ ๒ 840 2x1x420 =  840 

 
2 6– 7 เม.ย.62 สนับสนุนการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลใน

การสอบพลศึกษา 
 2 1 480     2x1x240 = 480 

 
3 6– 7 เม.ย.62 แจกแบบส ารวจและรวบรวมข้อมูลวันสอบ

ภาคความเหมาะสม 
 2 4 1,920     2x4x240 = 1,920 

 
4 20 เม.ย.62 แจกแบบส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ 

รร.ตท.สปท. 
๑  ๒ ๔๘๐     ๑x๒x๒๔๐  = ๔๘๐ 

รวมจ านวนเงิน    2,8๘๐    840  
รวมค่าปฏิบัติงานรายวัน/ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  3,72๐  

๒. เงินรางวัลและค่าตอบแทนเหมาจ่าย รายละเอียดค่าใช้จ่าย ๑) คณะอนุกรรมการ 12,360  
                           ๒) เจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือ 9,6๐๐  

รวมเงินรางวัลและค่าตอบแทนเหมาจ่าย 21,960  
รวมค่าใช้จ่ายก าลังพล (เงินรางวัลและค่าตอบแทน) เป็นเงิน 25,680  

 
 
        ตรวจถูกต้อง 

          (ลงช่ือ) น.อ. ปรีดา  บุตรไชย 
                        (ปรีดา  บุตรไชย)   
                หก.กถจ.รร.นร.  
      รองประธานอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 
                               ต.ค.61   

 
  



 
ผนวก จ 

รายละเอียดการค านวณความต้องการค่าใช้จ่ายด้านก าลังพล (เงินรางวัล/ค่าตอบแทน) 
ค่าใช้จ่ายด้านก าลังพล (เงินรางวัล/ค่าตอบแทน) ปี 62 ของคณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล  

 

๑. เงินรางวัลและค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย คณะกรรมการ/อนุกรรมการ             
ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน อัตรา จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๑ ประธานอนุกรรมการ ๑ - - รองประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

๒ รองประธานอนุกรรมการ ๑ - - ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

๓ เลขานุการอนุกรรมการ ๑ ๒,๗๖๐ ๒,๗๖๐  

๔ ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ 1 ๒,๔๐๐ 2,4๐๐  

๕ อนุกรรมการ 4 ๑,๘๐๐ 7,2๐๐  
รวมจ านวนเงิน 12,360  

๒. เงินรางวัลและค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ  
ล าดับ ประเภท จ านวน อัตรา จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๑ สัญญาบัตร 2 ๑,๘๐๐ 3,6๐๐  

๒ ประทวน 4 1,500 6,000  
รวมจ านวนเงิน 9,6๐๐  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  21,960  
 

 
                       ตรวจถูกต้อง 

              (ลงช่ือ) น.อ.   ปรีดา  บุตรไชย 
                              (ปรีดา  บุตรไชย)   
                       หก.กถจ.รร.นร.  
    รองประธานอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 
                                      ต.ค.62   
 

  



ผนวก ฉ 
แบบเสนอความต้องการค่าใช้จ่ายด้านก าลังพล (เงินรางวัล/ค่าตอบแทน) 

ค่าใช้จ่ายด้านก าลังพล (เงินรางวัล/ค่าตอบแทน) ปี ๖2 ของคณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล (กรณีสมทบการปฏิบัติงาน) 
๑. ค่าใช้จ่ายด้านก าลังพล ค่าปฏิบัติงานรายวัน/ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ล าดับ วันที ่ ภารกิจ/งาน ค่าปฏิบัติงานรายวัน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หมายเหตุ 

วันราชการ วันหยุด จ านวนคน เป็นเงิน วันราชการ วันหยุด จ านวนคน เป็นเงิน  
1 6– 7 เม.ย.62 สนับสนุนการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลใน

การสอบภาควิชาการ 
 1 10 2,400     1x10x240 = 2,400 

 
รวมจ านวนเงิน    2,400      

รวมค่าปฏิบัติงานรายวัน/ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  3,600  
รวมค่าใช้จ่ายก าลังพล (เงินรางวัลและค่าตอบแทน) เป็นเงิน 3,600  

 
 
        ตรวจถูกต้อง 

          (ลงช่ือ) น.อ. ปรีดา  บุตรไชย 
                        (ปรีดา  บุตรไชย)   
                หก.กถจ.รร.นร.  
      รองประธานอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 
                               ต.ค.61   
 

  



ผนวก ช 
แบบเสนอความต้องการค่าใช้จ่ายด้านก าลังพล (การจัดเลี้ยง) 

ค่าใช้จ่ายด้านก าลังพล (การจัดเลี้ยง) ปีการศึกษา 25๖2 ของคณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล (กรณีสมทบการปฏิบัติงาน) 

ล าดับ วันที ่ ภารกิจ/งาน 
ค่าจัดเลี้ยง 

หมายเหตุ 
จ านวนวัน จ านวนคน อัตรา/วัน เป็นเงิน 

1 2 เม.ย.62 การรับและตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้น และการรับเอกสารขอคะแนนเพ่ิมประเภท
ที่ 2 

3 ๔ ๑๐0 บาท ๑,๒0๐ อาหารเช้าและอาหารกลางวัน 

  รวม    1,500  
 

 
       ตรวจถูกต้อง 

          (ลงช่ือ) น.อ. ปรีดา  บุตรไชย 
                        (ปรีดา  บุตรไชย)   
               หก.กถจ.รร.นร.  
     รองประธานอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 
                               ต.ค.61   



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ คณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล (เลขานุการฯ โทร.๕๓๘๕๗)  

ที่             /๒๕๖๒ วันที่ ก.พ.๖๒  

เรื่อง ขออนุมัติแบบฟอร์มท่ีใช้ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร.  

เรียน  ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ (ผ่านส านักงานเลขานุการฯ)  

 คณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล ได้จัดท าแบบฟอร์มท่ีใช้ในการสอบคัดเลือกบุคคล
พลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบด้วย บัตรประจ าตัวสอบผู้สมัคร
สอบคัดเลือกฯ บัตรติดโต๊ะผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ และบัตรตรวจสอบผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ตามท่ีแนบ โดยมี
การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบบัตรประจ าตัวสอบผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ให้แตกต่างไปจากของปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เล็กน้อย และปรับรายละเอียดค าแนะน าผู้เข้าสอบให้เป็นปัจจุบัน ในส่วนบัตรตรวจสอบผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ 
ได้เพิ่มช่องส าหรับการพิมพ์ลายนิ้วมือส าหรับการเข้าทดสอบวิภาววิสัย ท้ังนี้ บัตรติดโต๊ะผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ 
ยังคงเดิม  ไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง โดย ในปีการศึกษานี้ จะจัดพิมพ์บัตรติดโต๊ะและบัตรตรวจสอบผู้สมัคร
สอบคัดเลือกฯ ลงบนกระดาษการ์ดซึ่งจะท าให้มีความทนทานต่อการใช้งานมากขึ้น 

 เพื่อให้การแสดงตนเข้าสอบของผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ การจัดสถานท่ีสอบคัดเลือก และการ
ตรวจสอบผู้สมัครสอบคัดเ ลือกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึง เห็นควรอนุมั ติ ให้ ใช้แบบฟอร์ม 
บัตรประจ าตัวสอบผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ บัตรติดโต๊ะผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ และบัตรตรวจสอบผู้สมัครสอบ
คัดเลือกฯ ตามท่ีแนบ ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

   (ลงช่ือ) พล.ร.ต.สมพงษ์  ภูเวียง 
                             เสธ.รร.นร.  
          ประธานอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๔.๑ 



   

 

 

 

 บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
ในส่วนของกองทัพเรือประจ าปีการศึกษา 2562 

ชื่อ  ชื่อผู้สมัครฯ         นามสกุลผู้สมัครฯ     เลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลขบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สมัครฯ 
เลขที่นั่งสอบเลขที่นั่งสอบผู้สมัครฯ             สังกัด สังกัดที่ผู้สมัครฯ เลือก 
สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 

 

  

 
   

 - สอบภาควิชาการวันอาทิตย์ท่ี 17 มีนาคม 2562 ต้ังแต่เวลา 09.30 น.– 12.30 น.  
- แจ้งข้อมูลผลสอบภาควิชาการทางระบบข้อความตอบรับทางโทรศัพท์ และระบบอินเตอร์เน็ต  
วันพุธท่ี 27 มีนาคม 2562 
- ประกาศผลสอบภาควิชาการอย่างเป็นทางการและรับรายงานตัวที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ท่ี 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. 
- ทดสอบวิภาววิสัยท่ีโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ท่ี 31 มีนาคม 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
- สอบรอบสอง ระหว่างวันศุกร์ท่ี 5 เมษายน 2562 - วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ท่ีโรงเรียนนายเรือ และโรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ 
ค าเตือน  
   *** เข้าห้องสอบเวลา 08.00 น.  
   *** ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมกับบัตรประจ าตัวสอบนี้ แสดงต่อเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ 
 ณ ห้องสอบท่ีก าหนด มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าสอบได้ 
  - ศึกษาระเบียบการรับสมัครให้เข้าใจ และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
  - ห้ามขีดเขียนใด ๆ ลงในบัตรประจ าตัวสอบ ยกเว้นการลงลายมือช่ือ 

 

 

       ลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 

              
 

 

   

 

ภาพถ่ายบัตรประชาชนผู้สมัคร ภาพถ่ายผู้สมัคร 

เอกสารหมายเลข ๔.๒ 



  บัตรติดโต๊ะผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน     
เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

     เลขที่นั่งสอบผู้สมัครฯ 

ช่ือ ชื่อของผู้สมัครฯ 
นามสกุล นามสกุลของผู้สมัครฯ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฯ 
เลขท่ีนั่งสอบ เลขท่ีนั่งสอบของผู้สมัครฯ สังกัด สังกัดท่ีผู้สมัครฯ เลือก 

 

 
 

 บัตรตรวจสอบผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 
เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

     เลขที่นั่งสอบผู้สมัครฯ 

ช่ือ ชื่อของผู้สมัครฯ 
นามสกุล นามสกุลของผู้สมัครฯ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฯ 
เลขท่ีนั่งสอบ เลขท่ีนั่งสอบของผู้สมัครฯ สังกัด สังกัดท่ีผู้สมัครฯ เลือก 

สอบภาควิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานตัวรอบแรก ทดสอบวิภาววิสัย ตรวจสุขภาพจิต 

ตรวจร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบพลศึกษา สอบสัมภาษณ์ รายงานตัวรอบสุดท้าย 
 

ท าสัญญา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประทับด้วยนิ้วหัวแม่มือขวา 
(ต่อหน้ากรรมการของโรงเรียนนายเรือเท่านั้น) 

 

 

 

ภาพถ่ายบุคคล 

เอกสารหมายเลข ๔.๓ 

 

 

ภาพถ่ายบุคคล 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล (เลขานุการฯ โทร.๕๓๘๕๗)  

ที่           /๒๕๖๒ วันที่ เม.ย.๖๒  

เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลปฏิบัติงานแจกแบบส ารวจและรวบรวมข้อมูลวันสอบภาคความเหมาะสม  

เสนอ ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ (ผ่านส านักงานเลขานุการฯ) 

 เนื่องจากใน ๗ – ๙ เม.ย.๖๒ จะมีการสอบภาคความเหมาะสม คณะอนุกรรมการรับสมัครและ
ประเมินผล จึงได้จัดเจ้าหน้าท่ีจ านวน ๔ นาย รายช่ือตามผนวก ก เป็นผู้แจกแบบส ารวจและรวบรวมข้อมูล 
จากผู้เข้าสอบภาคความเหมาะสม และมีค่าใช้จ่ายด้านก าลังพล (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน) จ านวน  
๔,๐๐๐  บาท (ส่ีพันบาทถ้วน) รายละเอียดการค านวณตามผนวก ข   

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติบุคคลจ านวน ๔ นาย ตามรายช่ือในผนวก ก ให้ปฏิบัติงาน
ใน ๗ - ๙ เมย.๖๒ และอนุมัติค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล จ านวน 
๔,๐๐๐ บาท 

 

   (ลงช่ือ) พล.ร.ต.สมพงษ์  ภูเวียง 
                         เสธ.รร.นร.  
      ประธานอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 
  

เอกสารหมายเลข ๕ 



 
ผนวก ก 

รายช่ือเจ้าหน้าท่ีแจกแบบส ารวจและรวบรวมข้อมูล 
 
๑. น.ท.หญิง จุฬาวลัย   สุระอารีย์ 
๒. น.ท.หญิง พนอขวัญ  เภกะนันทน์ 
๓. ว่าท่ี น.ท.หญิง ชุติมา  พรหมเมศ 
๔. ร.ท.ฐนพล  โตจ าศิลป ์
 
                      ส าเนาถูกต้อง 

          น.อ. 
                      หก.กถจ.รร.นร.  
     รองประธานอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 
                             เม.ย.๖๒ 
  



ผนวก ข 
รายละเอยีดการค านวณค่าใช้จ่ายด้านก าลังพล (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน) 

 
ล าดับ รายการ อัตรา (บาท/วัน/คน) จ านวนวัน จ านวนคน จ านวนเงิน 

๑ ค่ าตอบแทนการปฏิ บั ติ ง าน 
ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  ๖  ช่ั ว โ ม ง ใ น
วันหยุดราชการ (๗-๘ เม.ย.๖๒) 

๔๐๐ ๒ ๔ ๓,๒๐๐ 

๒ ค่ าตอบแทนการปฏิ บั ติ ง าน 
ไม่น้อยกว่า ๖ ช่ัวโมงในวันท า
การปกติ (๙ เม.ย.๖๒) 

๒๐๐ ๑ ๔ ๘๐๐ 

รวม ๔,๐๐๐ 
 
 
 
                      ส าเนาถูกต้อง 

          น.อ. 
                      หก.กถจ.รร.นร.  
     รองประธานอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 
                             เม.ย.๖๒ 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล (เลขานุการฯ โทร. ๕๓๙๙๕)  

ที่             /๒๕๖๒ วันที่ มี.ค.๖๒  

เรื่อง  ขออนุมัติคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทท่ี ๑ ของผู้สมัครสอบ นตท.ฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

เรียน   ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ (ผ่านส านักงานเลขานุการฯ) 

 คณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผลได้ด าเนินการรับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมี
ผู้สมัครท้ังส้ิน ๘,๘๘๘ ราย ในจ านวนนี้ มีผู้ส่งส าเนาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ เพื่อขอคะแนนเพิ่มพิเศษ
ประเภทท่ี ๑ ตามระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๙.๔ และ
ข้อ ๑๙.๕ ซึ่งจะต้องเพิ่มคะแนนในการสอบทุกรอบ โดยคณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผลได้พิจารณา
จากหลักฐานท่ีได้รับแล้ว ตามเอกสารท่ีแนบ มีผู้ท่ีมีสิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มประเภทท่ี ๑ จ านวน ๘ รายจ าแนก
เป็นผู้ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษร้อยละ ๑๐ อันเนื่องมาจากเป็นบุตรของทหารซึ่งทุพพลภาพหรือเสียชีวิตขณะ
ปฏิบัติราชการในหน้าที่ทางยุทธการ หรือเป็นบุตรของผู้ท่ีได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ รวมจ านวน ๓ 
ราย รายละเอียดตามผนวก ก และ คะแนนเพิ่มพิเศษร้อยละ ๖ อันเนื่องมาจากเป็นบุตรของต ารวจซึ่งเสียชีวิต
ขณะปฏิบัติราชการ จ านวน ๕ ราย รายละเอียดตามผนวก ข   

 เพื่อให้การเพิ่มคะแนนพิเศษ ตามระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร 
พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรอนุมัติให้ผู้สมัคร ฯ จ านวน ๘ ราย ตามรายช่ือในผนวก ก 
และ ข ได้รับคะแนนเพิ่ มพิ เศษร้อยละ ๑๐ และ ร้อยละ ๖ ตามล า ดับ ในการสอบทุกรอบและ 
ให้คณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบและรวมคะแนนด าเนินการต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

   (ลงช่ือ) พล.ร.ต.สมพงษ์  ภูเวียง 
                           เสธ.รร.นร.  
      ประธานอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
  

เอกสารหมายเลข ๖ 



ผนวก ก 
รายชื่อผู้สมัคร นตท.ในส่วนของ ทร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ที่ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษร้อยละ ๑๐จ านวน ๓ นาย 
ล าดับ รายชื่อ เลขประจ าตัว เหตุ 

๑ นายสมศักดิ์  คงอยู่นาน ๖๑๓๒ บุตรของทหารซึ่งทุพพลภาพขณะปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่ทางยุทธการ 

๒ นายพิสิษฐ์พลัช  โมคคะมูล ๘๕๐๕ บุตรของทหารซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติราชการ 
ในหน้าที่ทางยุทธการ 

๓ นายกล้าหาญ  บ ารุงเทียน ๘๕๘๕ บุตรของผู้ท่ีได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ 
 
     ตรวจถูกต้อง 

   (ลงช่ือ) น.อ.ปรีดา  บุตรไชย 
                        หก.กถจ.รร.นร. 
    รองประธานอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 
                            ม.ีค.๖๒ 
  



ผนวก ข 
รายชื่อผู้สมัคร นตท.ในส่วนของ ทร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ที่ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษร้อยละ ๖ จ านวน ๕ นาย 
ล าดับ รายชื่อ เลขประจ าตัว หมายเหตุ 

๑ นายปิยวัฒน์  บุญค้ าชู ๑๑๔๕ บุตรของต ารวจซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติราชการ 
๒ นายภาสุ  วรายุทธสกุล ๒๖๒๙ บุตรของต ารวจซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติราชการ 
๓ นายรเณศ  จันทะขึ้น ๖๒๐๒ บุตรของต ารวจซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติราชการ 
๔ นายเมธัส  สวัสดี ๗๔๒๖ บุตรของต ารวจซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติราชการ 
๕ นายชยณัฐ  นุ่มสารพัดนึก ๗๖๘๐ บุตรของต ารวจซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติราชการ 

 
     ตรวจถูกต้อง 

   (ลงช่ือ) น.อ.ปรีดา  บุตรไชย 
                        หก.กถจ.รร.นร. 
    รองประธานอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 
                            ม.ีค.๖๒ 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล (เลขานุการฯ โทร.๕๓๘๕๗)  

ที่            /๒๕๖๒ วันที่ เม.ย.๖๒  

เรื่อง   ขออนุมัติคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบภาคความเหมาะสม  

เรียน   ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ  

 ๑. คณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล ขออนุมัติคะแนนเพิ่มพิเศษให้กับผู้สมัครสอบ
คัดเลือกฯ ท่ียื่นค าร้องขอใช้สิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ ในการสอบคัดเลือกฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
จ านวน ๑๗๓ ราย  

 ๒. ขอเสนอเพื่อกรุณาทราบและมีข้อพิจารณา ดังนี้ 
  ๒.๑ คณะอนุกรรมการฯ ได้รับค าร้องขอใช้สิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษประเภทท่ี ๒ ของ
ผู้สมัครสอบคัดเลือก นตท. ในส่วนของ ทร. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และได้ตรวจสอบ
พิจารณาคะแนนตามระเบียบกองทัพไทยว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ แล้ว มีผลการด าเนินการ
ดังนี้  
   ๒.๑.๑ ผู้ท่ีเลือกเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับ รร.นร. จ านวน ๑๘๙ นาย  
ไม่มีผู้ท่ีมีสิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มประเภทท่ี ๑  
   ๒.๑.๒ มีผู้ยื่นค าขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษประเภทท่ี ๒ จ านวน ๑๗๔ ราย และ
เมื่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาหลักฐานประกอบค าร้องแล้ว มีผู้ท่ีไม่ได้รับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ ๑ ราย 
(เลขท่ีนั่งสอบ ๔๐๙๑) ท่ีขอใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์อายุราชการของมารดา แต่เนื่องจากเป็นบุตรข้าราชการครู 
จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ส่วนท่ีเหลือจ านวน ๑๗๓ ราย รายช่ือและค าแนนเพิ่มตามผนวกท่ีแนบ เป็นผู้ได้รับ
สิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ โดยในจ านวนดังกล่าวเป็นผู้ได้รับสิทธิ์เนื่องจากส าเร็จการฝึกวิชาทหาร จ านวน ๑๕๔ 
ราย  และได้รับสิทธิ์เนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ จ านวน ๗๐ ราย  
  ๒.๒ เพื่อให้การด าเนินการเพิ่มคะแนนเพิ่มพิเศษ ตามระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย 
ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรอนุมัติให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ 
ท่ียื่นค าร้องขอรับสิทธิ์จ านวน ๑๗๓ ราย ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษตามท่ีก าหนดไว้ในผนวกท่ีแนบ และให้
คณะอนุกรรมการฯ ส าเนาเรื่องและจัดส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษนี้.ให้กับคณะอนุกรรมการ
ตรวจข้อสอบและรวมคะแนนเพื่อด าเนินการรวมคะแนน และส าเนาเรื่องให้ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ เพื่อทราบ 

 ๓. เห็นควร ดังนี้ 
  ๓.๑ อนุมัติให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ท่ียื่นค าร้องขอรับสิทธิ์จ านวน ๑๗๓ ราย ตามรายช่ือ
ในผนวก ท่ีแนบ ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษตามท่ีก าหนด 
  

เอกสารหมายเลข ๗ 



- ๒ - 
 
  ๓.๒ ให้คณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผลส าเนาเรื่องและส าเนาข้อมูลคะแนนเพิ่ม
พิเศษตามข้อ ๓.๑ ให้คณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบและรวมคะแนน และส าเนาเรื่องให้ส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและให้ด าเนินการตามข้อ ๓ 

   (ลงช่ือ)  พล.ร.ต. สมพงษ์  ภูเวียง 
                       เสธ.รร.นร. 
    ประธานอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล (เลขานุการฯ โทร.๕๗๔๒๕)  

ที่              /๒๕๖๒ วันที่ ส.ค.๖๒  

เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ  

เรียน   ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ (ผ่าน ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ) 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ให้คณะอนุกรรมการต่าง ๆ สรุปผลการ
ด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ รวมท้ังทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action 
Review : AAR) แล้วรายงานการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ นั้น คณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล  
ขอสรุปผลการรับสมัครสอบคัดเลือกและการประเมินผล ดังนี้  

 ๑. การด าเนินการและผลการด าเนินการ  
  ๑.๑ การรับสมัครสอบคัดเลือกด้วยวิธีการสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตท่ีธนาคาร 
ผู้ ให้บริการจัดหามาให้ใ ช้บริการโดยไม่ คิดมูลค่า กับ รร.นร. แต่จะมีการเรียกเก็บค่าด าเนินการ 
เป็นค่าธรรมเนียมของธนาคารจากผู้สมัครโดยตรงเมื่อมีการน าค่าสมัครสอบไปช าระท่ีสาขาหรือบริการ 
รับช าระเงินวิธีอื่น ๆ ของธนาคารท่ีให้บริการ โดยในปีนี้มีธนาคารท่ีให้บริการ คือ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) เช่นเดียวกันปีท่ีผ่านมา ท้ังนี้ ในการสมัครได้ให้ผู้สมัครรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงกับท่ีก าหนด 
โดยไม่ ต้องส่งหลักฐานประกอบ และให้น าเข้าภาพถ่ายบุคคล และภาพถ่ายบัตรประชาชนผู้สมัคร  
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความสมบูรณ์ของภาพถ่ายบุคคล และภาพถ่ายบัตรประชาชน 
รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลในภาพถ่ายบัตรประชาชนกับข้อมูลการสมัครสอบของผู้สมัครท่ีช าระเงินค่าสมัคร
ครบถ้วนแล้ว ก่อนอนุมัติให้รายการการสมัครสอบเป็นรายการท่ีสมบูรณ์ เพื่อให้ ผู้เข้าสอบสามารถพิมพ์ 
บัตรประจ าผู้เข้าสอบได้เมื่อถึงเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีการรายงานความก้าวหน้าของ 
การรับสมัครเป็นประจ าทุกวันท าการ เมื่อส้ินสุดการรับสมัครแล้วได้รวบรวมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และคัดกรอง
ส่งคณะอนุกรรมการฯ อื่น และส านักงานเลขานุการฯ ตามความจ าเป็นในการใช้ข้อมูล ผลการด าเนินการ  
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค ยกเว้นความไม่ชัดเจนเรื่องคุณสมบัติด้านการศึกษาของผู้สมัคร ท่ีน าไปสู่การฟ้องร้อง
คดีปกครอง ซึ่งไม่สามารถพบได้ในช่วงการด าเนินการรับสมัคร ท้ังนี้ในประเด็นดังกล่าว คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลและเสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสม และอีกประการหนึ่งคือ ถ้อยค ารับรองตนเองในการสมัครของผู้สมัคร ในกรณีท่ีข้อความในการสมัคร 
เป็นเท็จ หรือเอกสารท่ีใช้ในการสมัครเป็นเท็จ ได้ให้สิทธิ์ผู้สมัครเป็นผู้สละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกนั้น ควรมี
การหารือกับนักกฎหมายเพื่อเปล่ียนแปลงถ้อยค า เพื่อให้อ านาจการระงับหรือตัดสิทธิ์เป็นของคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ 
 
 
 

- ๒ - 
 
  ๑.๒ การพิมพ์บัตรติดโต๊ะ และบัตรตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการจัดสอบภาควิชาการ  
โดยใช้อุปกรณ์และวัสดุส้ินเปลืองท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ผลการด าเนินการ ไม่พบปัญหาและ
อุปสรรค 

เอกสารหมายเลข ๘.๑ 



  ๑.๓ การรวบรวมเอกสารและขออนุมัติคะแนนเพิ่ม  
   ๑.๓.๑ การรวบรวมเอกสารและขออนุมัติคะแนนเพิ่มครั้งท่ี ๑ ได้ก าหนดให้ผู้สมัคร
รวบรวมส่งเอกสารขอคะแนนเพิ่มประเภทท่ี ๑ ให้คณะอนุกรรมการฯ ทางไปรษณีย์ ในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด 
หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของหลักฐานท่ีได้รับ แล้ว เสนอขออนุมัติ
ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ รวมท้ังส่งข้อมูลคะแนนเพิ่มให้อนุกรรมการฯ ท่ีเกี่ยวข้อง  
ผลการด าเนินการ ไม่พบปัญหาและอุปสรรค 
   ๑.๓.๒ การรวบรวมเอกสารและขออนุมัติคะแนนเพิ่มประเภทท่ี ๒ ได้ก าหนดให้
ผู้สมัครท่ีผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการส่งมอบเอกสารให้คณะอนุกรรมการฯ ณ รร.นร. ใน ๕ เม.ย.๖๒   
หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของหลักฐานท่ีได้รับ แล้วสรุปผลขออนุมัติ
ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ รวมท้ังส่งข้อมูลคะแนนเพิ่มให้อนุกรรมการฯ ท่ีเกี่ยวข้อง  
ผลการด าเนินการ ไม่พบปัญหาและอุปสรรค  
  ๑.๔ การสนับสนุนการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลในวาระต่าง ๆ ได้แก่  การสอบ 
ภาควิชาการ การรายงานตัวทดสอบวิภาววิสัย การรายงานตัวทดสอบสุขภาพจิต เป็นต้น ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ  
ได้จัดเจ้าหน้าท่ีพร้อมข้อมูลผู้สมัครไปสนับสนุนคณะอนุกรรมการฯ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการจัดพิมพ์  
บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบเพื่อทดแทนของเดิมท่ีช ารุดเสียหาย หรือมีข้อบกพร่อง และการรับรองตัวบุคคล 
ในบัตรประจ าผู้เข้าสอบ กรณีไม่ได้น าบัตรประชาชนมาแสดง ผลการด าเนินการ ไม่พบปัญหาและอุปสรรค   
แต่ได้รับข้อเสนแนะจากคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย ให้จัดเจ้าหน้าท่ีไปคอยรับผู้สมัครสอบท่ีมีปัญหา
ในการรายงานตัวเข้าสอบท่ีบริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคารหลัก เนื่องจากท่ีต้ังจุดตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล 
อยู่ภายในอาคารซึ่งเป็นเขตห้ามบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการสอบ 
  ๑.๕ การประเมินผลความพึงพอใจของผู้สมัครสอบในกระบวนการสอบคัดเลือก มีการ
ด าเนินการใน ๒ ช่วงเวลา คือ วันทดสอบภาควิชาการ และวันทดสอบภาคความเหมาะ ผลการด าเนินการ  
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค 
  ๑.๖ การรวบรวมข้อมูลประวัติเบื้องต้นของผู้เข้าท าสัญญาเป็น นตท.ท่ี รร.ตท.ฯ  
ผลการด าเนินการ ไม่พบปัญหาและอุปสรรค แต่มีผู้สมัครสอบได้น าเอกสารท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลไปอ้างอิง
ในการฟ้องร้องคดี 
  ๑.๗ การต่อสัญญาเช่าพื้นท่ีติดต้ังเว็บไซต์ และ Domain Name เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร และการประกาศคะแนนสอบการสอบคัดเลือกฯ ผลการด าเนินการ ไม่พบปัญหา
และอุปสรรค 
 
 

- ๓ - 
 

 ๒. ข้อเสนอแนะท่ีควรปรับปรุง ดังนี้ 
  ๒.๑ ควรมีการเสนอให้แก้ไขปรับปรุงระเบียบกองทัพไทยว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร 
พ.ศ.๒๕๖๑ เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครด้านการศึกษาให้มีความชัดเจน หรือขอให้ สปท. ผู้รักษาการ 
ตามระเบียบฯ ดังกล่าว ก าหนดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และไม่ให้เกิดปัญหา 
การตีความข้อกฎหมายท่ีไม่ตรงกัน 
  ๒.๒ ถ้อยค ารับรองตนเองในการสมัครของผู้สมัคร ในกรณีท่ีข้อความในการสมัคร 
เป็นเท็จ หรือเอกสารท่ีใช้ในการสมัครเป็นเท็จ ได้ให้สิทธิ์ผู้สมัครเป็นผู้สละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกนั้น ควรมี



การหารือกับนักกฎหมายในการเปล่ียนแปลงถ้อยค า เพื่อให้อ านาจการระงับหรือตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก
เป็นของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  
  ๒.๓ ในวันสอบภาควิชาการให้เจ้าหน้าท่ีไปคอยรับผู้สมัครสอบท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับหลักฐาน
ในการแสดงตนเข้าสอบภาควิชาการท่ีด้านหน้าอาคารที่เป็นที่ต้ังจุดตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล 
  ๒.๔ เอกสารที่ใช้ในการรวมข้อมูลเพื่อการประเมินหรือข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีไม่ได้ใช้เป็น
หลักฐานของทางราชการโดยตรง ให้ระบุให้ชัดเจนถึงวัตถุประสงค์การในการใช้งาน และสงวนสิทธิ์ในการน าไป
อ้างอิงเป็นหลักทางของทางราชการ 

 ๓. การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน ได้ด าเนินการแล้วตามแบบบันทึกการทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) ท่ีแนบ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

   (ลงช่ือ) พล.ร.ต.สมพงษ์  ภูเวียง 
                         เสธ.รร.นร.  
     ประธานอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 
 
 

 
 



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

แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
หน่วยงาน คณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมนิผล 

เรียน ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
ชื่องาน การรับสมัครและประเมินผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็น 

นตท. ในส่วนของ ทร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
AAR 
คร้ังที ่๑ 

 

วัน/เวลาที่เร่ิม
ปฏิบัติงาน 

๑ พ.ย.๖๒ วัน/เวลาที่สิ้นสุดการ
ปฏิบัติงาน ๒๒ เม.ย.๖๒ 

 

วันที่ท า AAR ๑๙ มิ.ย.๖๒ เวลาเร่ิม-สิ้นสุด ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ 

ผู้ร่วม AAR 

น.อ.ปรีดา  บุตรไชย                                       น.ท.นุวัฒน์  สุขแสง    
น.ท.หญิง จุฬาวลัย  สุระอารีย์                           น.ท.หญิง พนอขวัญ  เภกะนันทน์       
น.ท.หญิง ชุติมา  พรหมเมศ                              น.ต.เทวฤทธ์  กาญจนพิบูลน์ 
ร.ท.ฐนพล  โตจ าศิลป์                                     ร.ต.เศรษฐวิทย์  วงศ์วัฒนากุล 
พ.จ.อ.สุวรรณ  มิตรมาตร                                 พ.จ.อ.พัฒนกุล แพงคุณ  
จ.อ.สมเกียรติ  ปิ่นเพชรสวรรค ์

เป้าหมายของงาน 
การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการรับสมคัรและประเมินผล 
 
ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (โดยสรุป) 
การด าเนินการรับสมัครและประเมินผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็น นตท. ในส่วนของ ทร.  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
งาน/ข้ันตอนที่ท าได้ดี 
การรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
การพิมพ์บัตรติดโต๊ะ และบัตรตรวจสอบ 
การตรวจสอบและขออนุมัติคะแนนเพิ่ม 
งาน/ข้ันตอนที่ท าได้ไม่ดี 
การรวบรวมข้อมูลประวัติเบื้องต้นของผู้เข้าท าสัญญา (จัดเจ้าหน้าท่ีน้อยไป ไม่ได้ปรับแก้เอกสารให้เป็น
ปัจจุบัน) 
 
 
อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อขัดข้อง ที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 
 
ประเด็นที่ได้เรียนรู้ 
การต่อสัญญาเช่าพื้นท่ีติดต้ังเว็บไซต์ และ Domain Name  
 
 
ข้อปฏิบัติในการท างานคร้ังต่อไป 
เตรียมความพร้อมก่อนการด าเนินการ 
เอกสารที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลต้องระมัดระวังมิใหม้ีผู้น าไปใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดี 
 
 

 

เอกสารหมายเลข ๘.๒ 
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