
 

 

คูมือ 

การรักษาความปลอดภัยสําหรับการสอบ

คัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียม

ทหารในสวนของกองทัพบก 

(ภาควิชาการ) 

 



คํานํา 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีหนาท่ีใหการศึกษา อบรม และดําเนินการฝกนักเรียน

นายรอย มีผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสําหรับนักเรียนนายรอยใหมีความเหมาะสม กาวหนา ทันสมัย และ

ไดมาตรฐานรวมท้ังสอดคลองกับความตองการของกองทัพบก สถานการณ และเทคโนโลยีท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

การคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบกนั้น มี

ความสําคัญถือเปนจุดเร่ิมตนในการคัดเลือกบุคคลากรท่ีจะตองจบไปเปนนายทหารสัญญาบัตรผูมี

ลักษณะผูนําดี มีวินัย   มีความกลาหาญ เสียสละ รูแบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณใน

การอุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน มีความรูความสามารถขั้นพื้นฐานในวิชาทหารเหลาตางๆ ท้ัง

ทางเทคนิคและทางยุทธวิธี รวมท้ังมีจิตสํานึกและสัญชาตญาณในการรบ  มีพื้นฐานความรู  

วิทยาการระดับอุดมศึกษาในดานวิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  สังคมศาสตร และอักษรศาสตร

เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก 

ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยของการสอบคัดเลือกจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการ

ประกันความโปรงใสในขั้นตอนการสอบคัดเลือก ปองกันขอสอบไมใหร่ัวไหลออกไป เพื่อใหได

นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบกท่ีดีท่ีสุด 

 

 

 

    คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยสําหรับการสอบ

คัดเลือกพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบก 

(กองวิศวกรรมโยธา  สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา) 



1 คําจํากัดความ  

การรักษาความปลอดภัยสําหรับการสอบคัดเลือกพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวน

ของกองทัพบก 

คือมาตรการท่ีกําหนดขึ้นเพื่อพิทักษรักษาใหความปลอดภัยแกท่ีสงวน อาคารและสถานท่ีท่ีใชใน

การออกขอสอบ ขนยายขอสอบ และการจัดพิมพขอสอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ เจาหนาท่ีและ

เอกสารในอาคารสถานท่ีดังกลาวใหพนจากการโจรกรรม การจารกรรม หรือ เหตุอื่นใดอันอาจทํา

ใหขอสอบไมเปนความลับ หรือถูกเผยแพรออกไป 

2 ความมุงหมาย 

การรักษาความปลอดภัยสําหรับการสอบคัดเลือกพลเรือนเขาเปน นตท. (ทบ.) มีความมุงหมายเพื่อ 

1. กําหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพลเรือนเขาเปน นตท.

(ทบ.)  

2. เปนแนวทางในการวางแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพลเรือนเขาเปน 

นตท.(ทบ.) สําหรับผูรับผิดชอบ หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบใหม และเปนแนวทางในการประเมิน

งานดานการรักษาความปลอดภัยท่ีมีอยูแลว 

3. เปนแนวทางใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสอบ

คัดเลือกพลเรือนเขาเปน นตท.(ทบ.) ตามความเหมาะสมกับงานท่ีเกี่ยวของ 

4.  ชวยเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการพิทักษรักษา ขอสอบ สถานท่ีและวัตถุตางๆ ใหปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 



 3. การดําเนินงานดานการรักษาความปลอดภัยสําหรับการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขา

เปน นตท.(ทบ.)  

 

เพื่อใหการดําเนินการดานการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปน นตท.(ทบ.) เปนไป

ดวยความเรียบรอย ทบ. ไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเขา

เปน นตท.(ทบ.) โดยมี รอง เสธ.ทบ.(รับผิดชอบดานกําลังพล) เปนประธานกรรมการอํานวยการ 

และมี ผบ.รร.จปร. เปนประธานกรรมการดําเนินการ ในการสอบคัดเลือก นตท.(ทบ.) ประจําป 

(คําส่ัง ทบ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๗๙/๕๐ ลง ๒๘ มี.ค. ๕๐ เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาบุคคลเขา

เปน นตท. ในสวนของ ทบ.) 

โดย รร.จปร. จะกําหนดแผนการปฏิบัติในแตละป ท่ีประกอบดวย 

๑. กําหนดการรับสมัคร 

๒. กําหนดการสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) 

๓. กําหนดการประกาศผลสอบรอบแรก 

๔. กําหนดการสอบรอบสอง 

๕. การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ (รอง เสธ.ทบ.) เพื่อพิจารณากล่ันกรองผล

การสอบคัดเลือก 

๖. การประกาศผลสอบรอบสุดทาย 

 

หลังจากนั้น คณะกรรมการสอบภาควิชาการจะกําหนดตารางการปฏิบัติ ในขั้นตอนภาควิชาการ 

ตาม และแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆประกอบดวย  

๑. คณะกรรมการอํานวยการสอบภาควิชาการ 

๒. คณะอนุกรรมการออกขอสอบและรวบรวมขอสอบการสอบภาควิชาการ 

๓. คณะอนุกรรมการจัดทําขอสอบภาควิชาการ 

๔. คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยการสอบภาควิชาการ 

๕. คณะอนุกรรมการจัดสถานท่ีสอบการสอบภาควิชาการ 

๖. คณะอนุกรรมการคุมสอบการสอบภาควิชาการ 

๗. คณะอนุกรรมการตรวจขอสอบและประเมินผลการสอบภาควิชาการ 

 

 



๔. คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยการสอบภาควิชาการ 

เปนคณะอนุกรรมการเพื่อใชมาตรการรักษาความปลอดภัยแก ท่ีสงวน อาคารและสถานท่ี

ท่ีใชในการออกขอสอบ ขนยายขอสอบ และการจัดพิมพขอสอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ เจาหนาท่ี

และเอกสารในอาคารสถานท่ีดังกลาวใหพนจากการโจรกรรม การจารกรรม หรือ เหตุอื่นใดอัน

อาจทําใหขอสอบไมเปนความลับ หรือถูกเผยแพรออกไป ประกอบไปดวย (ผนวก ก.) 

 

๑.  กองอํานวยการ 

๒.  ชุดติดตอประสานงาน (รร.จปร. กับ โรงพิมพ) 

๓.  รปภ.สถานท่ีออกขอสอบ 

๔.  รปภ.ภายใน-ภายนอก สถานท่ีพิมพขอสอบ 

๕.  รปภ.การเคล่ือนยายขอสอบ 

๖.  รปภ.การเก็บรักษาและตรวจใบตอบ (การเรียง คัดแยกและนําใบตอบไปตรวจ) 

 

โครงสรางคณะอนุกรรมการ รปภ. 

 

 



๕. หนาที่ 

คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย ฯ มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 

๕.๑  กองอํานวยการ มีหนาท่ีอํานวยการ และกํากับดูแลการรักษาความปลอดภัยสําหรับ

การสอบคัดเลือก นตท.(ทบ.) ในทุกเร่ืองและรายงานผลใหคณะกรรมการอํานวยการสอบภาค

วิชาการเมื่อเสร็จส้ินภารกิจ 

 

๕.๒ ชุดติดตอประสานงาน ทําหนาท่ีประสานงานในสวนท่ีเกี่ยวของกับการ รปภ. กับ 

คณะอนุกรรมการชุดตางๆ และ โรงพิมมขอสอบ เพื่อกําหนดงานดาน รปภ. ใหเปนเปนไปดวย

ความเรียบรอย  

 

 ๕.๓ การ รปภ.ในการออกขอสอบ 

    ๕.๓.๑ รปภ.ภายนอกสถานท่ีท่ีใชในการออกขอสอบและจัดทําขอสอบ 

    ๕.๓.๒ การผานเขา - ออก สถานท่ีท่ีใชในการออกขอสอบ ตองไดรับอนุมัติ

จากประธานคณะกรรมการสอบภาควิชาการ  

 

 ๕.๔. การ รปภ.ในการจัดทําขอสอบ (พิมพขอสอบ) 

    ๕.๔.๑ รปภ.ภายนอกสถานท่ีท่ีใชในจัดทําขอสอบ 

    ๕.๔.๒ จัดผูแทนเปนผูรวมสังเกตการณ รปภ.ภายในสถานท่ีท่ีใชในการ

จัดทําขอสอบ 

    ๕.๔.๓ การผานเขา - ออก สถานท่ีท่ีใชในการจัดทําขอสอบ ตองไดรับอนุมัติ

จากประธานอนุกรรมการจัดทําขอสอบฯ 

 

 ๕.๕. การ รปภ.ในการเคลื่อนยายขอสอบ 

    ๕.๕.๑ รับมอบขอสอบ พรอมส่ิงอุปกรณอื่นๆ จากประธานอนุกรรมการ

จัดทําขอสอบ ฯ ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

    ๕.๕.๒ ทําการ รปภ. และควบคุมการเคล่ือนยายขอสอบ เพื่อสงมอบให

ประธานอนุกรรมการคุมสอบฯ หรือ หน.สนามสอบ ณ สถานท่ีสอบ ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ี

กําหนด 



    ๕.๕.๓ ลงนามรับปญหาสอบและใบตอบจากประธานอนุกรรมการคุมสอบฯ 

หรือ หน.สนามสอบ เพื่อนํากลับ รร.จปร.  

    ๕.๕.๔ เมื่อนําขอสอบและใบตอบมาถึง รร.จปร. สงมอบขอสอบใหประธาน

อนุกรรมการคุมสอบฯ เพื่อเก็บรักษาไว สวนซองใบตอบใหเก็บรักษาไวท่ีกองรักษาการณ รร.จปร. 

และทําการ รปภ. จนกวาจะสงมอบใบตอบใหประธานอนุกรรมการตรวจขอสอบฯ 

    ๕.๕.๕ ทําการสงมอบใบตอบใหประธานอนุกรรมการตรวจขอสอบฯ เพื่อ

นําไปตรวจตามวันเวลาท่ีกําหนด 

 

 ๕.๖. การ รปภ.ขณะทําการสอบ (ณ สนามสอบ) 

    ๕.๖.๑ เมื่อสงมอบขอสอบใหประธานอนุกรรมการคุมสอบฯ ณ กอง

อํานวยการสอบแลว ใหแบงกําลังสวนหนึ่งชวยเหลือกองอํานวยการในการแจกจายขอสอบ และ

อีกสวนหนึ่งทําการ รปภ. บริเวณโดยรอบอาคารสอบและหองสอบตลอดเวลาท่ีทําการสอบ 

    ๕.๖.๒ ชวยเหลือกองอํานวยการสนามสอบ ตามท่ีไดรับการรองขอจาก    

หน.สนามสอบ เพื่อใหเกิดความสะดวกและคลองตัวในการสงมอบและนําขอสอบและใบตอบ กลับ 

รร.จปร. 

 

 ๕.๗. การรปภ. การเก็บรักษาและตรวจใบตอบ 

  การ รปภ. ขณะตรวจขอสอบและรวมคะแนนภาควิชาการโดยจัดใหมีเจาหนาท่ี รปภ. 

ในการ รปภ. รวมกับคณะกรรมการตรวจขอสอบและประเมินผลฯ 

 

๖. แผนการดําเนินงาน  

 

 ๖.๑ ข้ันการเตรียมการ 

 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ (กองวิศวกรรมโยธา) แตงตั้ง กองอํานวยการ (บก.รปภ.ฯ โดย

จัดเปนคณะทํางาน CoP: Community of Practice) จํานวน ๕ คน เพื่อรวบรวมขอมูลและ

แลกเปล่ียนความรู และเตรียมการในเร่ืองดังตอไปนี้ 

 ๖.๑.๑ จัดแบงชุด รปภ.ฯ ในแตละชุด และ ชุดติดตอประสานงาน 

 ๖.๑.๒ ประมาณการกําลังพล ท่ีตองปฏิบัติงาน รปภ.ฯ แตละชุด 

 ๖.๑.๓ ประมาณการคาใชจาย  



  ๕.๑ คาตอบแทนและคาอาหารของคณะอนุกรรมการรปภ.ฯ 

  ๕.๒ สป.ในการ รปภ.ฯ 

  ๕.๓ คาใชจายในการจัดจางฯ 

 ๖.๑.๔ เตรียมเสนอประมาณการคาใชจายในการดําเนินการฯตอคณะกรรมอํานวยการ

สอบภาควิชาการ 

 

 

 

 

 



๖.๒ ข้ันการดําเนินการ (วัน ว. คือ วันท่ีทําการสอบภาควิชาการ) (ตัวอยาง แสดงใน ผนวก ข.) 

วัน เดือน ป เวลา รายการปฏิบัติ ผูปฏิบัติ สถานท่ี หมายเหตุ 

ว.-๓๐ 

 

ประสานงานระหวางชุดอนุกรรมการ บก.รปภ.,ชุดติดตอประสานงาน รร.จปร. 

 ว.-๒๕,-๒๐,-๕ 

 

ประสานงานกับโรงพิมพ  ชุดติดตอประสานงาน โรงพิมพ รวมกับชุดพิมพขอสอบ 

กําหนดจาก

คณะกรรมการ

อํานวยการ

สอบภาค

วิชาการ 

 

 

 

ตรวจสถานท่ีพิมพขอสอบ และสถานท่ีสอบ บก.รปภ., หน.ชุด รปภ.โรงพิมพและ 

หน.ชุดเคลื่อนยาย 

สถานท่ีสอบและสถานท่ี

พิมพขอสอบ 

รวม สกศ.ฯ กยข.ฯ

สบร.ฯ 

        ว.-๑๐  ประชุมช้ีแจง จนท.รปภ. และสวนท่ีเก่ียวของท้ังหมด  จนท.รปภ.ทุกชุด หนวยรปภ. (กวย.ฯ) ประสาน ขนสง และ 

พัน.ร.เขารวมประชุม 

  ว.-๕  บก.รปภ.และ ชุด รปภ.ออกขอสอบฯ รวมกับประธานหรือ

ตัวแทนคณะอนุกรรมการออกขอสอบ เขาตรวจสอบอาคาร ท้ัง

ภายใน-นอก พิจารณาจุดท่ีสําคัญ จุดลอแหลม รวมถึงแจงให

เจาของสถานท่ีปรับปรุง แกไข กอนเขาเก็บตัวออกขอสอบ 

บก.รปภ. และ หน. ชุดรปภ.ภายนอก

สถานท่ีออกขอสอบ 

สถานท่ีออกขอสอบ รวม คณะอนุกรรมการ

ออกขอสอบ, เจาท่ีของ

สถานท่ีออกขอสอบ 

  ว.-๔ เชา- 

 

บาย- 

บก.รปภ.และ  บก.รปภ.ภายนอกชุดออกขอสอบ เขาท่ีตั้ง 

กํากับดูแล การขนสิ่งอุปกรณของคณะอนุกรรมการออกขอสอบ

ตรวจสอบการ รปภ. ภายในบริเวณท่ีเก็บตัวอยางละเอียด 

ชุด รปภ.ภายนอกสถานท่ีออกขอสอบ สถานท่ีออกขอสอบ เตรียมจัดสถานท่ี 

 

ปดก้ันหามเขาออก 

   ว.-๓ เชา - ตรวจเจาหนาท่ีชุดออกขอสอบ ท่ีเขาเก็บตัว ชุดออกขอสอบ ชุด รปภ.ภายนอกสถานท่ีออกขอสอบ สถานท่ีออกขอสอบ   

   ว.-๒ บาย- ตรวจสอบสถานท่ีพิมพขอสอบ โรงพิมพ ดําเนินการดาน รปภ.

ในข้ันตน 

ประธานอนุกรรมการ รปภ. , บก.รปภ. 

และ หน.ชุด รปภ.สถานท่ีพิมพขอสอบ 

โรงพิมพ  -โรงพิมพจัดหองพัก ๔ 

หอง (จัดให ศรภ. ๑

หอง) 



ตารางการปฏิบัติคณะอนุกรรมการ รปภ. การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทบ) ประจําป 2555 (ตอ) 

 

วัน-เดือน-ป เวลา รายการปฏิบัติ ผูปฏิบัติ สถานท่ี หมายเหตุ 

   ว.-๑ ข้ีนอยูกับ

ระยะทาง 

รับมอบขอสอบและขนตนฉบับขอสอบไปโรงพิมพ เคลื่อนยาย

ชุดรปภ.ภายนอกสถานท่ีพิมพขอสอบ 

ประธานอนุกรรมการ รปภ. และ 

ประธานอนุกรรมการ พิมพขอสอบ 

สถานท่ีออกขอสอบ – 

โรงพิมพ 

รับ กําลังพลฯ  

   บก.รปภ.ภายนอกสถานท่ีพิมพขอสอบ เขาท่ีตั้ง ตรวจสอบ

อาคาร ท้ังภายใน-นอก ก้ันบริเวณเขตหวงหาม ปดก้ันบริเวณ 

พรอมตรวจบุคคลและอุปกรณเขา-ออกอาคาร 

ชุดรปภ.ภายนอกสถานท่ีพิมพขอสอบ โรงพิมพ  -โรงพิมพจัดหองพัก 

   ตรวจเจาหนาท่ีชุดพิมพขอสอบท่ีเขาเก็บตัว ชุดรปภ.ภายนอกสถานท่ีพิมพขอสอบ โรงพิมพ    

ว. ข้ึนอยูกับ

ระยะทาง 

เคลื่อนยายชุดรปภ.เคลื่อนยายขอสอบ (รร.จปร. - โรงพิมพ) 

ขนขอสอบข้ึนรถขนขอสอบ 

ชุด รปภ.เคลื่อนยายขอสอบ รร.จปร. – โรงพิมพ 

โรงพิมพ 

รับกําลังพลฯ 

   ขบวนรถขนขอสอบ ออกเดินทาง โรงพิมพ – สนามสอบ 

สงมอบขอสอบใหหัวหนาหนวยสอบ , ชวยงานการรวมพล  

งาน ศรภ. ในการตรวจรางกายผูเขาสอบ 

  โรงพิมพ- สนามสอบ สนามสอบ 

  เมื่อสอบ

เสร็จ 

ชุด รปภ.ภายนอก, ชุดออกขอสอบ จบภารกิจ  

เคลื่อนยายชุด รปภ.ภายนอกสถานท่ีพิมพขอสอบ กทม.-

รร.จปร. 

 ชุด รปภ.ภายนอกสถานท่ีท้ังสองชุด  สถานท่ีออกขอสอบ 

และ โรงพิมพ 

  

  เมื่อสอบ

เสร็จ 

เก็บขอสอบขึ้น รยบ. เก็บใบตอบใสหีบเหล็ก และรูปถาย ใส

ถุงผา ขนข้ึน รยบ. ออกเดินทางจากสนามสอบ - กอง

รักษาการณ รร.จปร. ออกเดินทางจากสนามสอบ - บก.สกศ. 

รร.จปร. 

ชุด รปภ.เคลื่อนยายขอสอบ สนามสอบ- รร.จปร. หีบเหล็กและถุงผา ลัง

ขอสอบ 

      ข้ึนอยูกับชุด

ตรวจขอสอบ

 รปภ. ตรวจสอบ ในกระบวนการคดัแยก และจดัระเบียบใบ

ตอบ 

บก.รปภ. หนวยงานตรวจขอสอบ   



กําหนด 

ข้ึนอยูกับชุด

ตรวจขอสอบ

กําหนด 

 รปภ. ตรวจใบตอบ   รร.จปร. – สถานท่ีตรวจขอสอบ บก.รปภ. สถานท่ีตรวจขอสอบ

ภายนอก 

  



๗. การสนับสนนุและคาใชจาย 

การสนับสนุนและคาใชจายประกอบไปดวย (ตัวอยาง แสดงใน ผนวก ค.) 

๑. คาตอบแทนและคาอาหาร 

๒. การขอรับการสนับสนุนเคร่ืองตัดสัญญาณจาก ศรภ. ในชุดออกขอสอบ และสถานท่ีพิมพ

ขอสอบ 

๓. การขอรับการสนับสนุน  รยบ. ในการขนยายขอสอบ 

๔. การขอรับการสนับสนุนเต็นทและลวดหนาม ตาขายพราง 

๕. การขอรับการขอรับการสนับสนุน รถนําขบวนขอสอบ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ก. 

 

 
 

 



 

ผนวก ก. 

คณะอนุกรรมการ รปภ.การสอบคัดเลือกพลเรือนเขาเปน นตท.(ทบ.)  

 

๑. กองอํานวยการ 

  ประธานอนุกรรมการ รปภ.  

  รองประธานอนุกรรมการ รปภ.  

  เลขานุการ รปภ.    

  ผช.เลขานุการ รปภ.   

  เสมียน บก.รปภ.    

๒.  ชุดติดตอประสานงาน (รร.จปร. กับ มธ.) 

   นายทหารจํานวน ๒ นาย 

๓.  รปภ.สถานท่ีออกขอสอบ 

  หน.ชุด     

  รอง หน.ชุด         

  นายสิบ พัน.ร.รร.จปร.   จํานวน ๔  นาย 

พลฯ พัน.ร.รร.จปร.   จํานวน ๒๔ นาย 

๔.  รปภ.ภายใน-ภายนอก สถานท่ีพิมพขอสอบ 

  หน.ชุด (ภายในโรงพิมพ)   

  รอง หน.ชุด (ภายนอกโรงพิมพ)  

  นายสิบ พัน.ร.รร.จปร.   จํานวน ๔ นาย 

  นายสิบ ผขส.สบร.รร.จปร.  จํานวน ๑ นาย 

  พลฯ พัน.ร.รร.จปร.   จํานวน ๒๔ นาย  

๕.  รปภ.การเคลื่อนยายขอสอบ 

  หน.ชุด     

  รอง หน.ชุด    

นายสิบ พัน.ร.รร.จปร.   จํานวน ๘ นาย 

นายสิบ ผขส.สบร.รร.จปร.  จํานวน ๗ นาย 

พลฯ พัน.ร.รร.จปร.   จํานวน ๑๐๐ นาย 

๖.  รปภ.การเก็บรักษาใบตอบ (การเรียง คัดแยกและนําใบตอบไปตรวจ) 

  ประธานอนุกรรมการ รปภ.  

  รองประธานอนุกรรมการ รปภ.  

  เลขานุการ รปภ.    



  ผช.เลขานุการ รปภ.   

  เสมียน บก.รปภ.    

 

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

 


