
 

 

 
 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 
เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
 



 

 

 
ก 

 

สารบัญ 
    
    หนา 
  ระเบียบการท่ัวไป  
    คํานํา           ๑ 
   คุณสมบัติและลักษณะของผูสมคัร        ๒ 
   วิธีปฏิบัติในการสมัคร         ๓ 
   การเตรียมตัวของผูสมัคร         ๓ 
   การสอบคัดเลือก         ๔ 
   วัน – เวลา และสถานที่สอบ        ๖ 
   การขาดสอบและการออกจากหองสอบ       ๖ 
  การประกาศผลสอบคัดเลือก        ๖ 
   การทําสัญญามอบตัวเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร      ๗ 
   บุคคลสํารอง          ๗ 
   สาเหตุที่ตองพนจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร      ๘ 
   การชดใชคาเสียหายเมือ่พนจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร     ๘ 
   การแจงคะแนนผลการสอบภาควิชาการ       ๘ 
  ตารางกําหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือก       ๙ 
  ผนวก 
    ก  ขนาดพิกัดของรางกาย        ๑๐ 
   ข  ระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๕๙    ๑๖ 
   ค  แบบตัวอยางหนังสือรับรองตาง ๆ       ๑๙ 
   ง  คําแนะนําในการสอบภาควิชาการ       ๒๓ 
   จ  ประเภทและหลักเกณฑของการสอบภาคพลศึกษา     ๒๕ 
   ฉ  การเตรยีมการทําสัญญามอบตัว       ๒๗ 
  บริการแจงขอมูลผลการสอบ         ๒๙ 
  ใบแทรก (แผนที่) 
   ก  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต       ๓๐ 
   ข  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ)      ๓๒ 
   ค  โรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ       ๓๓ 
   ง  โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา       ๓๔ 
   จ  โรงเรียนนายเรืออากาศฯ ดอนเมือง       ๓๕ 
  ฉ  โรงเรียนเตรียมทหาร นครนายก       ๓๖ 
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 ๑.  คํานํา 
 ๑.๑  โรงเรียนเตรียมทหาร มีภารกิจใหการศึกษาแกนักเรียนเตรียมทหาร เพื่อใหมีความรูในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และใหมีความรู และประสบการณในวิชาการทหาร ตํารวจ
เบื้องตน รวมทั้งปลูกฝงคุณสมบัติการเปนผูนํา อุปนิสัย อัธยาศัย กําลังใจใหเขมแข็งมั่นคง มีพลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ ตลอดจนปลูกฝงความรักสามัคคี ความคุนเคยซึ่งกันและกัน เพื่อผลในการปฏิบัติงานรวมกันในอนาคต 
และเมื่อนักเรียนเตรียมทหาร สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร จะมีพื้นฐานความรู   คุณสมบัติ และ
สมรรถภาพเหมาะสมที่จะเขารับการศึกษาตอ ในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  โรงเรียนนายเร ือ 
โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายรอยตํารวจ ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอไป 
 ๑.๒  โรงเรียนนายเรือ  มีภารกิจในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู และประสบการณดานวิชาชีพ
ทหารเรือเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหนาที่นายทหารสัญญาบัตร และนายตํารวจสัญญาบัตรในสวนของตํารวจนํ้า 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีความเปนผูนํา มีคุณธรรม มคีวามสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบ เทิดทูนและยึดมั่น
ในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  และมีความรูทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตร และ
วิทยาศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ ที่กองทัพเรือตองการ ซึ่งนักเรียนนายเรือสามารถเลือกศึกษาไดตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ   
  เมื่อนักเรียนนายเรือ สําเร็จการศึกษามีสิทธิไดรับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ        
วิทยาศาสตรบัณฑิต ตามสาขาวิชาที่ศึกษาและไดรับการแตงต้ังยศเปน “วาที่เรือตรี” และ “วาที่รอยตํารวจตรี” 
บรรจุในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ และนายตํารวจสัญญาบัตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(กองบังคับการตํารวจนํ้า) ตอไป 
 ๑.๓  นักเรียนนายเรือ 
          นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร จะไดเลื่อนช้ัน
เปนนักเรียนนายเรือ เขาศึกษาตอในโรงเรียนนายเรือ  ซึ่งจะไดรับสิทธิและโอกาสดังน้ี 
  ๑.๓.๑  ชวงเวลาการศึกษาในโรงเรียนนายเรือ 
   ๑.๓.๑.๑ นักเรียนนายเรือจะไดรับเงินเดือนต้ังแต ๓,๐๗๐ – ๔,๑๖๐ บาท ตามช้ันป 
   ๑.๓.๑.๒ กองทัพเรือ ออกคาใชจายดานการศึกษา ที่พัก อาหาร เครื่องแตงกายใหทั้งหมด 
   ๑.๓.๑.๓ นักเรียนนายเรือ (ในสวนของกองทัพเรือ) ที่มีผลการศึกษาดี มีสิทธิสอบคัดเลือก  
เพื่อไปศึกษาในโรงเรียนนายเรือตางประเทศ ปละประมาณ  ๓ - ๕ ทุน 
   ๑.๓.๑.๔ มีทุนการศึกษาสนับสนุนผูเรียนดี และมีความประพฤติดีจํานวนมาก 
   ๑.๓.๑.๕ นักเรียนนายเรือ ผูมีผลการศึกษาดี มคีวามประพฤติดี จะไดรับแตงต้ังใหทําหนาที่ 
หัวหนาช้ัน หรือนักเรียนบังคับบัญชา มีเงินเดือน ต้ังแต ๔,๔๐๐ - ๕,๓๔๐ บาท (งดรับเงินเดือนในขอ ๑.๓.๑.๑) 
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   ๑.๓.๑.๖ นักเรียนนายเรือมีโอกาสเดินทางไปตางประเทศเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการรับราชการ 
โดยการไปฝกภาคปฏิบัติทางทะเล และเย่ียมเยือนจังหวัดชายทะเลดานอาวไทยและทะเลอันดามัน รวมถึงไดเย่ียม
เยือนเมืองทาของประเทศตาง ๆ เชน ประเทศกลุมอาเซียน, รัสเซีย, ญี่ปุน, จีน, เกาหลี, ออสเตรเลีย อินเดีย หรือ
ประเทศในแถบยุโรป 
  ๑.๓.๒  เมื่อสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 
   ๑.๓.๒.๑ นักเรียนนายเรือ (ในสวนของกองทัพเรือ) ไดรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร 
รวมทั้งไดรับการบรรจุเปนนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ ไดรับเงินเดือน และเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว 
(พ.ช.ค.) รวม ๑๕,๐๐๐ บาท  เมื่อเปนนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือแลว มีสิทธิสมัครเขารับการศึกษา
เพิ่มเติมทางการทหารตามขีดความสามารถของตนเอง ในสาขาอาชีพพิเศษตาง ๆ อาทิ เชน 
    - นักบินของกองทัพเรือ ไดรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักบินประจํากอง 
๑๑,๐๐๐ บาท ถึง ๑๔,๖๐๐ บาท/เดือน 
     - กําลังพลสงทางอากาศ(นักโดดรม) ของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ไดรับเงินเพิ่ม
พิเศษรายเดือน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน 
     - นักทําลายใตนํ้าจูโจมของหนวยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ไดรับเงิน
เพิ่มพิเศษรายเดือน ๑๑,๐๐๐ บาท/เดือน 
    - นักประดานํ้าของกรมสรรพาวุธทหารเรือ ไดรับเงินเพิ่มพิ เศษรายเดือน            
๗,๐๐๐ บาท/เดือน 
    - ตนหนอากาศยาน ไดรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน 
    - ผูที่มีผลการศึกษาดี (คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกวา ๒.๘) มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกไป
ศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาโท - เอก ตางประเทศ โดยทุนของกองทัพเรือ ในสาขาวิชาตาง ๆ จํานวนมาก 
   ๑.๓.๒.๒ นักเรียนนายเรือ (ในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ) ไดรับพระราชทานกระบี่ 
และปริญญาบัตร รวมทั้งไดรับการบรรจุเปนนายตํารวจสัญญาบัตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดรับเงินเดือน และ
เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว (พ.ช.ค.) รวม ๑๕,๐๐๐ บาท 

 ๒. คุณสมบัตแิละลักษณะของผูสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร 
 ๒.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ (ม.๔) ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา 
 ๒.๒ อายุไมตํ่ากวา ๑๖ ปบริบูรณ และไมเกิน ๑๘ ปบริบูรณ ในปที่จะเขารับการศึกษาเปนนักเรียนเตรียมทหาร  
การนับอายุใหนับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ผูที่ เกิดต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๒ ถึงวันที่             
๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ) 
        ๒.๓ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผูใหกําเนิดตองมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด แตถาบิดาเปนนายทหาร
สัญญาบัตร หรือ นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน หรือ นายตํารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทย    
โดยกําเนิดแลว มารดาจะมิใชผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได   
 ๒.๔ ขนาดของรางกาย ตองมีขนาดพิกัดความสมบูรณตามที่กําหนด (รายละเอียดตามผนวก ก) 
 ๒.๕ มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทางเหมาะแกการเปนทหาร ไมมีโรคตองหามตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และตามระเบียบที่กองทัพไทยกําหนด (รายละเอียดตามผนวก ก) 
 ๒.๖ เปนชายโสด 
 ๒.๗ เปนผูมีความประพฤติดี ไมบกพรองในศีลธรรม  เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย          
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
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 ๒.๘ ไมเปนผูอยูในระหวางตกเปนจําเลยในคดีอาญา หรือ ไมเคยตองคําพิพากษาของศาลวาไดกระทําผิด
ในคดีอาญา เวนแตความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
 ๒.๙ ไมเคยถูกไลออก หรือ ถูกปลดออกจากสถานศึกษาในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
โรงเรียนทหาร โรงเรียนตํารวจ หรือ ถูกทางราชการไลออก หรือปลดออก ทั้งน้ี เน่ืองจากความประพฤติไมเหมาะสม 
 ๒.๑๐ ไมเปนผูที่เคยถูกถอดถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียนเตรียมทหาร 
 ๒.๑๑ ไมเปนผูเสพยาเสพติด หรือสารเสพติดใหโทษที่ตองหามตามกฎหมาย 
 ๒.๑๒ ตองไมมีพันธกรณีผูกพันกับสวนราชการใด ๆ อันจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา  
 ๒.๑๓ บิดามารดาและผูปกครองเปนผูมีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลักฐานเช่ือถือได 
 ๒.๑๔ เปนผูที่ไดรับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร  
 ๒.๑๕ มีผูปกครองและผูรับรอง ซึ่งสามารถรับรองขอความและพันธกรณีที่ทางราชการกําหนดไว 
หมายเหตุ   คุณสมบัติและลักษณะดังกลาวในขอ ๒.๑ - ๒.๑๕ น้ี หากปรากฏวาเปนความเท็จขึ้นภายหลังจากท่ี
รับเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารแลว จะตองพนจากฐานะนักเรียนเตรียมทหารทันทีและผูสมัครยังอาจถูกดําเนินคดี
ตามกฎหมายอีกดวย 

 ๓.  วิธีปฏิบัติในการสมัคร 
 ๓.๑ รั บสมั ครทางอินเตอร เ น็ตเพี ยงช องทางเดียว ทางเ ว็บไซต  http://www.rtna.ac.th หรื อ 
http://www.navy.mi.th หรือ https://admission-navy.job.thai.com/ ต้ังแตวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่  
๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ พิมพบัตรประจําตัวสอบและตรวจสอบสถานที่สอบไดต้ังแตวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เปนตนไป
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ - ๒๔๗๕ – ๓๙๙๕, ๐ - ๒๔๗๕ – ๗๔๓๕ ในระหวางเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.      
ทุกวันราชการ หรือ email : addmissionrtna@gmail.com)  
 ๓.๒ ผูสมัครสามารถเลือกใชบริการชําระคาสมัครสอบคัดเลือกฯ ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) โดยจะตองนําแบบฟอรมของธนาคารที่พิมพจากระบบรับสมัครสอบคัดเลือกไป
ชําระที่เคานเตอรรับเงินของธนาคารที่เลือกใชบริการไดต้ังแตวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ 
๒๕๖๐ โดยจะมีคาธรรมเนียมในการใหบริการที่ธนาคารเรียกเก็บเพิ่มเติมข้ึนอยูที่อัตราที่ธนาคารกําหนด 
 ๓.๓ ผูสมัครสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกฯเปนนักเรียนนายเรือในสวนของกองทัพเรือ หรือนักเรียนนาย
เรือในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติเพียงสังกัดเดียว หรือสมัครทั้ง ๒ สังกัด เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับคัดเลือก
ได โดยมีคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังน้ี 
  - กรณี สมัครสังกัดเดียว คาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกฯ จํานวน ๒๘๐ บาท 
  - กรณี สมัคร ๒ สังกัด   คาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกฯ จํานวน ๔๓๐ บาท 
 ทั้งน้ี ไมรวมคาธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ 

 ๔.  การเตรียมตัวของผูสมัคร 
 ๔.๑ อาน “ระเบียบการท่ัวไปและวิธกีารสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๐” (Download ตามขอ ๓.๑) ใหเขาใจโดยละเอียด และดําเนินการ
ตามข้ันตอนตาง ๆ ที่กําหนด 
 ๔.๒ เตรียมไฟลรูปถายครึ่งตัว ขนาด 100 Kb. ประเภทของไฟลเปน jpeg หรือ .GIF แตงกายชุดนักเรียน
หรือชุดนักศึกษา หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวน ตองเปนรูปที่ถายในคราวเดียวกันไมเกิน ๓ เดือน นับถึงวันย่ืน
สมัคร และไฟลรูปสําเนาบัตรประชาชน เพ่ือใชประกอบในการสมัครสอบ หากรูปถายไมถูกตองอาจสงผลตอการ
ตรวจสอบตัวบุคคลในการเขาสอบและกรรมการคุมสอบอาจไมอนุญาตใหเขาสอบ จะถือเปนความบกพรองของ
ผูสมัครสอบเองและจะอางวาระบบรับสมัครสอบไดทําการรับสมัครไวแลวไมได 
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 ๔.๓ ตรวจสอบความสมบูรณของรางกายของผูสมัคร ซึ่งตองไมเปนโรคหรือความพิการอื่น ๆ ที่ขัดตอการ
สมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ (รายละเอียดตามผนวก ก) 
 ๔.๔ สมัครทางอินเตอรเน็ต ตามขอ ๓.๑ 
 ๔.๕ เอกสารขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษ ผูสมัครที่มีสิทธิไดรับคะแนนเพิ่มในการสอบ ซึ่งเปนไปตาม
ระเบียบกองทัพไทยที่ประกาศใช (รายละเอียดตามผนวก ข) และหรือตามที่กองทัพไทยจะประกาศใช ใหสงเอกสาร
ทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ต้ังแตวันท่ีรับสมัคร ถึงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  
  จาหนาซองถึง คณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล โรงเรียนนายเรือ ตําบลปากนํ้า อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐วงเล็บมุมซองวา“คะแนนเพ่ิมพิเศษ นตท.” โดยถือวันที่ประทับตรา
ไปรษณียเปนเกณฑ หากเกินกําหนดถือวา ผูสมัครสละสิทธิในการใชสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษดังกลาว และหาก
เอกสารสูญหายไมวากรณีใด ๆ ระหวางการดําเนินการจัดสงเอกสาร โรงเรียนนายเรือจะไมรับผิดชอบกับการสูญหาย
ดังกลาว 
 ๔.๖ ใหนําบัตรประจําตัวสอบพรอมบัตรประชาชน มาเปนเอกสารหลักฐานแสดงตน ในการเขาสอบ 
ทุกรอบและการไปติดตอเรื่องตาง ๆ กับโรงเรียนนายเรือ 
 ๔.๗ การแตงกายในการเขาสอบทุกรอบ และการไปติดตอเรื่องตาง ๆ กับโรงเรียนนายเรือ ตองสุภาพ
เรียบรอย 
 ๔.๘ การสอบภาควิชาการ ผูสมัครควรเดินทางไปสถานท่ีสอบกอนเวลาอยางนอย  ๒ ชั่วโมง เพ่ือเตรียมตัว
ใหพรอมและหลีกเลี่ยงการจราจรท่ีคับค่ัง ประกอบกับสถานท่ีสอบมี ๒ แหง ดังน้ันผูสมัครตองตรวจสอบสถาน  
ท่ีสอบใหถูกตอง  
 ๔.๙ หลักฐานท่ีใชประกอบในการรับสมัครเฉพาะผูสอบผานภาควิชาการ ใหนําเอกสารหลักฐานตาง ๆ    
มามอบใหคณะกรรมการของโรงเรียนนายเรือ ในวันทดสอบสุขภาพจิต วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนนายเรือ  
จังหวัดสมุทรปราการ (ตัวอยางหนังสือรับรองประเภทตาง ๆ รายละเอียดตามผนวก ค) 
  ๔.๙.๑ เอกสารรับรองผลการศึกษาใชใบรับรองการศึกษาที่แสดงวาสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
(ม.๔) หรือระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ (รบ.๑-ต.) หรือเทียบเทา 
  ๔.๙.๒ ในกรณีที่บิดาหรือมารดาผูใหกําเนิด ถึงแกกรรม และไมมีช่ืออยูในสําเนาทะเบียนบาน ใหนํา
หลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดาผูใหกําเนิด                    
  ๔.๙.๓  สําเนาทะเบียนบานของผูสมัครและของบิดา มารดาผูใหกําเนิด                    
  ๔.๙.๔  เอกสารการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล ของผูสมัคร และของบิดา มารดาผูใหกําเนิด (ถาม)ี 

 ๕.  การสอบคัดเลือก แบงออกเปนสองรอบ คือ 
 ๕.๑ การสอบภาควิชาการ เปนการทดสอบความรูดานวิชาการเพื่อใหไดผูที่มีความรูพื้นฐานดีเพียงพอ        
ที่จะศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร และเมื่อจบการศึกษาแลวสามารถเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ในดาน
วิศวกรรมศาสตร และ วิทยาศาสตร ในโรงเรียนนายเรือไดตอไป 
    ๕.๑.๑  วิชาที่สอบ และคะแนนในการสอบภาควิชาการ จะทําการสอบวิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร 
วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา โดยมีขอบเขตเนื้อหารายวิชาครอบคลุมความรูตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคะแนน ดังน้ี 
        - วิชาคณิตศาสตร  ๒๒๐ คะแนน (คะแนนผานเกณฑรอยละ ๔๐) 
   - วิชาวิทยาศาสตร ๒๒๐ คะแนน 
   - วิชาภาษาอังกฤษ ๑๖๐ คะแนน (คะแนนผานเกณฑรอยละ ๔๐)  
   - วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ๑๐๐ คะแนน  
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    ๕.๑.๒  คําแนะนําในการสอบภาควิชาการ การปฏิบัติในการสอบและคําเตือน (รายละเอียดตามผนวก ง)  
    ๕.๑.๓ ในการสอบภาควิชาการ โรงเรียนนายเรือจะเตรียมดินสอดําชนิด 2B และยางลบที่จะใชในการ
ทําขอสอบไวใหผูสมัครทุกคน โดยผูสมัครไมตองนําดินสอ และยางลบของตนเองเขาหองสอบ และหามผูสมัคร   
นําอุปกรณ - เครื่องมือสื่อสารตาง ๆ นาฬิกาขอมือ หรือ กระดาษจดขอความ หรือ กระดาษอ่ืน ๆ ท่ีไมเก่ียวของ
กับการสอบ เขาในหองสอบโดยเด็ดขาด หากผูสมัครฝาฝน และกรรมการคุมสอบตรวจพบการนําสิ่งตองหาม
เขาหองสอบ จะถือวาผูน้ันกระทําการทุจริตในการสอบ นอกจากน้ี ผูสมัครยังอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอีกดวย 
 ๕.๒  การสอบรอบสอง จะคัดเลือกผูที่สอบภาควิชาการที่ไดเรียงตามลําดับคะแนนสูงสุดตามจํานวนที่ตองการ  
เขาทดสอบสุขภาพจิต สอบพลศึกษา สัมภาษณ ทวงทีวาจา และตรวจรางกายเพื่อใหไดผูที่มีความเหมาะสม 
และมีความพรอมทั้งดานรางกาย และจิตใจ ที่จะเปนนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณภาพของกองทัพเรือตอไป 
ท้ังน้ี ผูท่ีไมมาเขาทําการทดสอบรอบสอง ตามวันและเวลาท่ีกําหนด ถือวาเปนผูสละสิทธ ิโดยมีการทดสอบดังน้ี 
   ๕.๒.๑ การทดสอบสุขภาพจิต เปนการตรวจสอบสภาพความสมบูรณและความเหมาะสมทางดาน
จิตใจของผูสมัคร โดยผูสมัครตองชําระเงินคาตรวจรางกาย และการตรวจทางการแพทย จํานวน ๑,๒๓๐ บาท      
ในวันทดสอบสุขภาพจิตดวย 
   ๕.๒.๒ การสอบพลศึกษา เปนการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูสมัคร โดยมีหลักเกณฑและประเภท
ของการสอบตามรายละเอียดในผนวก จ ซึ่งมีคะแนนในการสอบพลศึกษา ๑๐๐ คะแนน ซึ่งจะนําคะแนนสอบ        
พลศึกษาไปรวมกับคะแนนสอบภาควิชาการ ๗๐๐ คะแนน รวมเปน ๘๐๐ คะแนน แลวจัดลําดับที่ใหมในการประกาศ
ผลการสอบรอบสองตอไป (หากไมสามารถวายนํ้าได หรือ วายนํ้าไมผานในเวลาท่ีกําหนด ถือวาสอบไมผานรอบสอง)  
    ๕.๒.๓ การสอบสัมภาษณทวงทีวาจา เปนการพิจารณาตรวจสอบรูปราง ลักษณะทาทางความ
สมบูรณของรางกาย ความองอาจวองไว และปฏิภาณไหวพริบ ตลอดจนลักษณะความเหมาะสมที่จะเปนนายทหาร
สัญญาบัตร ของผูสมัคร มีผลการสอบ “ผาน” หรือ “ไมผาน” เทาน้ัน ผูสอบไมผาน หมายถึงผูที่มีลักษณะ
ทาทาง หรือลักษณะความสมบูรณของรางกายไมเหมาะสมที่จะเปนนายทหารสัญญาบัตร 
   ๕.๒.๔ การตรวจรางกาย ผู สมัครจะตองรับการตรวจรางกาย (รายละเอียดตามผนวก ก)               
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา ผูที่ไมมารับการตรวจรางกาย ตามวันและเวลาที่กําหนดถือวาเปนผูสละสิทธิ  
ผลการตรวจรางกาย  ณ วันตรวจ ถือเอาความเห็นของกรรมการแพทยท่ีกองทัพเรือแตงต้ังเปนเด็ดขาด โดยไม
รับพิจารณาผลการตรวจรางกายจากท่ีอ่ืน ๆ นอกจากการตรวจรางกายแลว จะมีการ X - Ray ตรวจโลหิต และ
ตรวจปสสาวะดวย ในกรณีที่แพทยตองการตรวจพิเศษนอกเหนือจากการตรวจธรรมดาดังกลาว ผูรับการตรวจ
จะตองออกคาใชจายเอง 

 คําแนะนํา การปฏิบัติในวันตรวจรางกายและตรวจทางหองทดลอง 
  - ไมควรรับประทานยาใด ๆ เชน ยาแกหวัด ยาแกไอ ยาแกโรคหอบหืด ยาลดความอวน ยาท่ีมีผล
ตอจิตประสาท ฯลฯ หรือยาใด ๆ ท่ีอาจมีผลตอการตรวจสารเสพติดในปสสาวะ 
  - กอนวันตรวจและเชาวันตรวจ ผูสมัครไมควรรับประทานอาหารและยาประเภทกระตุนกําลัง 
เพราะอาจทําใหการเตนของหัวใจและความดันโลหิตผิดปกติได 
  - หามผูสมัครใส Contact - lens มาตรวจสายตา 
  - ผูสมัครควรงดรับประทานอาหารหลังเวลา ๒๔.๐๐ น. กอนวันท่ีทําการตรวจ  
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 ๖.  วัน - เวลา และสถานที่สอบ 
 ๖.๑  วัน - เวลา และสถานท่ีสอบภาควิชาการ 
   การสอบภาควิชาการ ในวันเสารท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๑๓.๐๐ น. จนถึงเวลา    
๑๖.๓๐ น. ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ) ดูแผนที่
สังเขปตามใบแทรก ก และใบแทรก ข ตามลําดับ ผูสมัครควรเดินทางไปสถานท่ีสอบกอนเวลา เพ่ือเตรียมตัวใหพรอม
และหลีกเลี่ยงการจราจรท่ีคับค่ัง เน่ืองจากสถานท่ีสอบมี ๒ แหง ดังน้ันผูสมัครตองตรวจสอบสถานท่ีสอบ         
ใหถูกตอง 
  ๖.๒ วัน - เวลา และสถานท่ีสอบรอบสอง ระหวางวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ถึงวันที ่๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
  ๖.๒.๑ การทดสอบสุขภาพจิต วันที่  ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.     
ท่ีโรงเรียนนายเรือ (แผนที่สังเขปตามใบแทรก ค)  
  ๖.๒.๒ การตรวจรางกาย ระหวางวันที ่ ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๐ ถึงวันที ่ ๓๐  มีนาคม ๒๕๖๐ ต้ังแตเวลา 
๐๘.๐๐ น. ท่ีโรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา (แผนที่สังเขปตามใบแทรก ง) 
      ๖.๒.๓ การสอบพลศึกษา และการสัมภาษณ - ทวงทีวาจา ระหวางวันที ่ ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ต้ังแตเวลา ๐๘.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๓๐ น.) ท่ีโรงเรียนนายเรือ 
(แผนที่สังเขปตามใบแทรก ค) 

  ๗.  การขาดสอบ และการออกจากหองสอบ 
        ๗.๑  การขาดสอบภาควิชาการวิชาใดวิชาหน่ึง หรอืขาดการทดสอบสุขภาพจิต หรือขาดสอบพลศึกษา หรือ
ขาดสอบสัมภาษณทวงทีวาจา หรือขาดตรวจรางกาย จะถือวาผูน้ันหมดสิทธิในการสอบคัดเลือก  
 ๗.๒  ผูท่ีกระทําการทุจริตในการสอบ หรือชวยเหลือในการกระทําทุจริต จะถือวาผูน้ันหมดสิทธิ ในการ 
สอบคัดเลือก นอกจากน้ี ผูสมัครยังอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอีกดวย 
 ๗.๓  ผูท่ีมาเขาหองสอบชากวาเวลาเริ่มตนสอบเกิน ๓๐ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ และ    
ถือวาขาดสอบ  
 ๗.๔  การออกจากหองสอบใหออกเมื่อไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการเทาน้ัน 

 ๘.  การประกาศผลสอบคัดเลือก 
 ๘. ๑  การประกาศผลสอบภาควิชาการ โรงเรียนนายเรือจะแจงขอมูลผลการสอบ และประกาศผลสอบ โดย 
  ๘.๑.๑ แจงขอมูลผลสอบทางโทรศัพท  ต้ังแต  วันท่ี ๑๘  มีนาคม ๒๕๖๐ 
    - ผานขอความตอบรับทางโทรศัพท (SMS) หมายเลข ๔๘๔๗๘๒๑ 

  ๘.๑.๒ แจงขอมูลผลสอบทาง Internet  ต้ังแต วันท่ี ๑๘  มีนาคม ๒๕๖๐ 
    - โรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th  
  ๘.๑.๓ ประกาศผลสอบคัดเลือกภาควิชาการอยางเปนทางการ ท่ีโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท
กษัตริยาธิราช ดอนเมือง กรุงเทพฯ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.    
(แผนที่สังเขปตามใบแทรก จ)  
  เน่ืองจากกําหนดสอบภาควิชาการของแตละเหลาทัพไมตรงกัน จึงอาจมีผูสมัครสอบผานภาควิชาการ
ไดมากกวาหน่ึงเหลาทัพข้ึนไป และการสอบรอบสองก็มีกําหนดการสอบแตละเหลาทัพไมตรงกัน ดังน้ันผูสมัคร
จึงมีสิทธิเลือกเขาสอบในรอบสองไดหลายเหลาทัพเชนกัน ทั้งน้ีผูสมัครควรไปดูผลสอบดวยตนเอง เพื่อรายงาน
ตัวตอคณะกรรมการของแตละเหลาทัพ และรับทราบขอมูล ตลอดจนการปฏิบัติที่ถูกตองในการสอบรอบสองตอไป 
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 ๘.๒  การประกาศผลสอบรอบสอง โรงเรียนนายเรือจะแจงขอมูลผลการสอบ และประกาศผลสอบ โดย 
  ๘.๒.๑ แจงขอมูลผลสอบทางโทรศัพท  ต้ังแต วันที่  ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๐ 
   - ผานขอความตอบรับทางโทรศัพท (SMS) หมายเลข ๔๘๔๗๘๒๑ 

  ๘.๒.๒ แจงขอมูลผลสอบทาง Internet ต้ังแต วันที่  ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ 

   - โรงเรียนนายเรือ www. rtna.ac.th หรือ กองทัพเรือ www. navy.mi.th 
  ๘.๒.๓ ประกาศผลสอบรอบสองอยางเปนทางการ ท่ีโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
ดอนเมือง กรุงเทพฯ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  
  ผูสมัครอาจผานการสอบรอบสองมากกวาหน่ึงเหลาทัพ แตผูสมัครจะสามารถเลือกรายงานตัวเขา
เปน นตท.ในสวนของเหลาทัพใดเหลาทัพหน่ึงเพียงเหลาทัพเดียว และตองรายงานตัวตอคณะกรรมการรับสมัคร
ของเหลาทัพที่ตนเลือกภายในเวลาที่กําหนดเทาน้ัน สําหรับรายละเอียดการปฏิบัติ และชวงเวลาในการรายงานตัว 
จะมีการแจงใหผูสมัครทราบในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

 ๙. การทําสัญญามอบตัวเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 
         ผูที่ไดรับคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ จะตองนําผูปกครองและผูคํ้าประกัน   
ไปทําสัญญาที่โรงเรียนเตรียมทหาร อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ในวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ภายในเวลา 
๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. พรอมทั้งนําเงินคาใชจายในการเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารมาชําระดวย ตามจํานวน
เงินท่ีจะแจงใหทราบในวันประกาศผลการสอบรอบสอง หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอโรงเรียนเตรียมทหาร  
โทร. ๐ ๒๕๗๒ ๕๔๔๑ - ๒  และ ๐ ๒๕๗๒ ๕๔๐๔ (ดูแผนที่สงัเขปตามใบแทรก ฉ) 
 ผูที่มีปญหาในการทําสัญญาใหรีบติดตอกับโรงเรียนนายเรือในโอกาสแรกกอนวันทําสัญญา เน่ืองจากผูไมมาทํา
สัญญา หรือไมนําหลักฐานดังกลาวมามอบให หรือไมนําเงินมาชําระตามที่กําหนด ถือวาสละสิทธิในการเปน
นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ และคณะกรรมการจะเรียกบุคคลสํารองเขาทําสัญญาแทนตอไป  

 ๑๐. บุคคลสํารอง 
 การประกาศผลรอบสอง โรงเรียนนายเรือ จะประกาศหมายเลขประจําตัวสอบของบุคคลสํารอง ตามลําดับ   
ที่สอบได โดยบุคคลสํารองจะตองปฏิบัติตามขอกําหนด ดังน้ี 
 ๑๐.๑ บุคคลสํารองจะตองรายงานตัว ตอคณะกรรมการประกาศผลสอบของโรงเรียนนายเรือ และคณะกรรมการ    
ทําสัญญาของโรงเรียนเตรียมทหาร ในวันประกาศผลสอบรอบสอง วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ พรอมทั้งรับเอกสาร และ
เขารับฟงคําช้ีแจงจากโรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อรับทราบสิทธิ และขอปฏิบัติของบุคคลสํารอง 
 ๑๐.๒ บุคคลสํารองยังไมมสีิทธิเขาทําสัญญาเปนนักเรียนเตรียมทหารแตอยางใด แตจะตองไปรายงานตัวตอ
คณะกรรมการทําสัญญาของโรงเรียนเตรียมทหาร ที่โรงเรียนเตรียมทหาร อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ในวัน  
ทําสัญญามอบตัวเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ในวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ภายในเวลา  
๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. เพื่อรักษาสิทธิในการเปนบุคคลสํารอง หากไมไปรายงานตัวตามวันเวลา และสถานท่ี
ดังกลาวขางตน จะถือวาสละสิทธิการเปนบุคคลสํารอง 
 ๑๐.๓ กรณีท่ีผูไดรับคัดเลือกเปนนักเรยีนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ (บุคคลตัวจริง) ขาดจํานวนไป
เน่ืองจากไมไปทําสัญญา หรอืไดทําสัญญาเรียบรอยแลวแตลาออกจากการเปนนักเรียนเตรียมทหารภายในระยะเวลา   
ที่โรงเรียนเตรียมทหารกําหนด  คณะกรรมการทําสัญญาของโรงเรียนเตรียมทหารจะเรียกบุคคลสํารองของนักเรียน
เตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ เขาทดแทนตามจํานวนท่ีขาดไป  โดยการเรียกเขาทดแทนจะเรียงตามลําดับ 
ที่สอบได ตามการประกาศผลรอบสองของโรงเรียนนายเรือเทาน้ัน 
 ๑๐.๔ โปรดอยาหลงเชื่อบุคคลใดท่ีรับปาก หรือแอบอางวาจะชวยเหลือบุคคลสํารองใหเขาเปนนักเรียน
เตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือได   เน่ืองจากการเรียกบุคคลสํารองเขาทําสัญญา  จะเปนไปตามลําดับที่ของ 
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บุคคลสํารองที่ ไดประกาศไว และตองไดรับความเห็นชอบรวมกันระหวาง คณะกรรมการทําสัญญาของ 
โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนนายเรือ หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอสอบถามไดที่ โรงเรียนเตรียมทหาร หรือ
โรงเรียนนายเรือโดยตรง 

 ๑๑. สาเหตุที่ตองพนจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร 
 ๑๑.๑ ถึงแกกรรม 
 ๑๑.๒ ลาออก  
 ๑๑.๓ ปวย ซึ่งแพทยทหารไมนอยกวา ๒ นาย ไดตรวจแลว และลงความเห็นวาไมสามารถจะศึกษาตอไป  
ใหสําเร็จได 
 ๑๑.๔ โรคหรือความพิการที่ตรวจพบภายหลัง และแพทยลงความเห็นวา ขัดตอระเบียบการเขาเปน
นักเรียนเตรียมทหาร หรือพระราชบัญญัติรับราชการทหาร เชน ตาบอดสี  หืด ฯลฯ 
 ๑๑.๕ ไมสามารถหาผูปกครองหรือผูคํ้าประกันรายใหมมาทําสัญญาภายใน ๙๐ วัน (เน่ืองจากผูปกครอง
หรือ ผูคํ้าประกันถึงแกกรรม หรือ ถอนสัญญา) 
      ๑๑.๖ เกียจครานตอการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร พิจารณาเห็นวาไมสมควร
จะใหศึกษาตอไป 
  ๑๑.๗ ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกําหนด 
  ๑๑.๘  สอบตกซึ่งผูบังคับบัญชาพิจารณาเห็นวาไมสมควรจะใหศึกษาตอไปอีก 
  ๑๑.๙ หากปรากฏภายหลังวามีภรรยาอยูกอน หรือขณะเขาเปนนักเรียน ไมวาจะเปนภรรยาโดยชอบดวย
กฎหมายหรือไมก็ตาม (กรณีเปนภรรยาโดยมิชอบดวยกฎหมาย ใหถือเอาความประพฤติผิดตอการไดเสียฉันทสามี
ภรรยา ความเสียหายแกการศึกษา และศีลธรรมอันดีเปนเกณฑในการพิจารณา) 
 ๑๑.๑๐ แสดงขอความและหลักฐานอันเปนเท็จในเอกสารใบสมัคร 

 ๑๒. การชดใชคาเสียหายเม่ือพนจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร 
  เมื่อไดเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ และเรียนจบหลักสูตรที่ทางราชการกําหนดไว    
จะตองเขาศึกษาตอทีโ่รงเรียนนายเรือ ถาตองพนจากฐานะนักเรียนในระหวางการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารก็ดี  
หรือไมเขาศึกษาตอทีโ่รงเรียนนายเรือ โดยมิใชสอบความรูตก ปวย หรือมีเหตุผลอันสมควรที่จะไดรับความกรุณาแลว 
จะตองชดใชเงินเปนคาทดแทนตอกองบัญชาการกองทัพไทย (รายละเอียดตามผนวก ฉ) 

 ๑๓. การแจงคะแนนผลการสอบภาควิชาการทาง Internet 

 โรงเรียนนายเรือจัดใหมีบริการแจงคะแนนผลการสอบภาควิชาการทาง Internet โดยผูสมัครที่ตองการ
ทราบคะแนนผลการสอบภาควิชาการของตนเอง เปนรายบุคคล  ไดที่  http://www.rtna.ac.th หรือ 
http://www.navy.mi.th ระหวาง ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  

                                                            …………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 
เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ                                      
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๙ 

 

 

 

ตารางกําหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร 
ในสวนของกองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

ลําดับที ่ รายการ วัน – เวลา สถานที ่
๑. วันรับสมัคร วันพฤหัสบดีที ่๕ ม.ค.๖๐  

           ถึง 
วันอาทิตยที่ ๕ ก.พ.๖๐ 

-สมัครทาง Internet ทางเว็บไซต 
http://www.rtna.ac.th หรือ 
http://www.navy.mi.th หรือ 
https://admission-navy.job.thai.com 

๒. สอบภาควิชาการ วันเสารที ่๔ มี.ค.๖๐ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
(ทําขอสอบเวลา ๑๓.๐๐ น.– ๑๖.๓๐ น.) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(ศูนยรังสิต)  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต(พัฒนาการ) 

๓. ประกาศผลสอบภาควิชาการ 
และรายงานตัว 

วันจันทรที่ ๒๐ มี.ค.๖๐ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

โรงเรียนนายเรืออากาศฯ (ดอนเมือง) 
 

 - ระบบขอความตอบรับทางโทรศัพท (SMS) หมายเลข ๔๘๔๗๘๒๑ ต้ังแตวันเสารที่ ๑๘ มี.ค.๖๐   
- Internet  http://www.rtna.ac.th/  หรือ  http://www.navy.mi.th/ ต้ังแตวันเสารที่ ๑๘ มี.ค.๖๐   

๔. ทดสอบสุขภาพจิต วันจันทรที่  ๒๗  มี.ค.๖๐ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 

โรงเรียนนายเรือ (สมุทรปราการ) 
 

๕. สงหลักฐานเพ่ิมเติม วันจันทรที่  ๒๗  มี.ค.๖๐ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 

โรงเรียนนายเรือ (สมุทรปราการ) 
 

๖. ตรวจรางกาย วันอังคาร-พฤหัสบดีที่ ๒๘ - ๓๐ มี.ค.๖๐  
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลาฯ 

๗. สอบพลศึกษา และ
สัมภาษณ 

วันพุธ-ศุกรที่ ๒๙ - ๓๑ มี.ค.๖๐ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

โรงเรียนนายเรือ (สมุทรปราการ) 
 

๘. ประกาศผลสอบรอบสุดทาย
รายงานตัว/เลือกเหลา  
รับฟงคําช้ีแจงการทําสัญญา 

วันอังคารที่ ๑๘ เม.ย.๖๐ รายงานตัว 
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. 
ฟงคําช้ีแจงเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

-โรงเรียนนายเรืออากาศฯ (ดอนเมือง)  
- สอบถามผลทางโทรศัพท และทาง 
Internet เชนเดียวกับ ขอ ๓        
ในวันจันทรที่ ๑๗ เม.ย.๖๐ 

๙. รายงานตัว/ทําสัญญา/ 
มอบตัวเขาศึกษา 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เม.ย.๖๐ 
 เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
- มอบตัวนักเรียน  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

โรงเรียนเตรียมทหาร (นครนายก) 
- ปฐมนิเทศผูปกครอง 
  เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. 

๑๐. บุคคลสํารองรายงานตัว/ 
รอฟงผล 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เม.ย.๖๐ 
รายงานตัว เวลา ๑๑.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. 
รอฟงผล  เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. 

โรงเรียนเตรียมทหาร (นครนายก) 

๑๑. เปดภาคการศึกษา วันศุกรที่ ๒๑ เม.ย.๖๐      โรงเรียนเตรียมทหาร (นครนายก) 

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 
เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ                                      
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๑๐ 

 
ผนวก ก 

ขนาดพิกัดของรางกาย และโรคหรือความพิการที่ขัดตอการเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 
หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร  

๑. ขนาดพิกัดของรางกาย  
ตารางท่ี ๑ เกณฑขนาดรางกายตามอายุตองไมตํ่ากวาเกณฑดังตอไปน้ี 

 
อายุ 

ความขยายของอกเปนเซนติเมตรเมื่อ  
ความสูงเปนเซนติเมตร 

 
นํ้าหนักเปนกิโลกรัม หายใจเขา หายใจออก 

๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 

๗๖ 
๗๗ 
๗๘ 

๗๓ 
๗๔ 
๗๕ 

 ๑๕๙ 
 ๑๖๑ 
 ๑๖๓ 

 ๔๗ 
 ๔๙ 
 ๕๑ 

   
  ตารางท่ี ๒ เกณฑนํ้าหนักเทียบสวนสูงตองไมเกินเกณฑดังตอไปน้ี 

 ความสูง 
(ซม.) 

นํ้าหนักไมเกิน (กก.)  ความสูง (ซม.) นํ้าหนักไมเกิน (กก.) 

๑๕๙ 
๑๖๐ 
๑๖๑ 
๑๖๒ 
๑๖๓ 
๑๖๔ 
๑๖๕ 
๑๖๖ 
๑๖๗ 
๑๖๘ 
๑๖๙ 
๑๗๐ 
๑๗๑ 
๑๗๒ 

 

๖๖ 
๖๗ 
๖๗ 
๖๘ 
๖๙ 
๗๐ 
๗๐ 
๗๑ 
๗๒ 
๗๓ 
๗๓ 
๗๔ 
๗๕ 
๗๕ 

 ๑๗๓ 
๑๗๔ 
๑๗๕ 
๑๗๖ 
๑๗๗ 
๑๗๘ 
๑๗๙ 
๑๘๐ 
๑๘๑ 
๑๘๒ 
๑๘๓ 
๑๘๔ 
๑๘๕ 

๗๖ 
๗๗ 
๗๘ 
๗๙ 
๘๐ 
๘๑ 
๘๒ 
๘๓ 
๘๔ 
๘๕ 
๘๖ 
๘๗ 
๘๗ 

 
 ๒.  ไมมีโรคและความพิการดังตอไปน้ี 
 ๒.๑ รางกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ 
  ๒.๑.๑  ศีรษะ และหนาตาผิดรูปจนดูนาเกลียด 
  ๒.๑.๒   ผมบางหรือผมรวงจนดูนาเกลียด 
  ๒.๑.๓  รูปวิปริตตาง ๆ  (Malformation ) ของริมฝปาก หรือจมูก เชน ปาก หรือจมูกแหวง ริม
ฝปากแบะ หรือเชิดจนนาเกลียด  หรือหุบลง 
  ๒.๑.๔  ซอกคอหรือซอกรกัแรติดกัน 
  ๒.๑.๕  แขน  ขา 

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 
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๑๑ 

 
    ๒.๑.๕.๑  ยาวไมเทากัน หรือผิดรูปจนมองเห็นไดชัด 
    ๒.๑.๕.๒  โคงเขาหรือออก 
    ๒.๑.๕.๓  บิดเก 
  ๒.๑.๖ มือ หรือ เทา 
    ๒.๑.๖.๑ บิดเก 
    ๒.๑.๖.๒ น้ิวมือ หรือน้ิวเทาดวนถึงโคนเล็บ 
    ๒.๑.๖.๓ น้ิวมือ หรือน้ิวเทามีจํานวนเกินกวา หรือนอยกวาปกติ 
    ๒.๑.๖.๔ น้ิวบิดเก และทํางานไมถนัด 
    ๒.๑.๖.๕ ชองระหวางน้ิวมือ หรือน้ิวเทาติดกัน 
    ๒.๑.๖.๖ ภาวะเทาแบนแบบยึดติด (Rigid Type)    
  ๒.๑.๗ รางกายผิดรูปจนดูนาเกลียด 
  ๒.๒  กระดูก และกลามเน้ือ 
  ๒.๒.๑ ขอเคลื่อนไหวไมสะดวก จนทําใหอวัยวะที่ติดกับขอน้ัน ๆ ใชการไมไดดี 
  ๒.๒.๒ ขอหลวมหลุดบอย ๆ 
  ๒.๒.๓ ขออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
   ๒.๒.๔ คอเอียง หรือแข็งทื่อเน่ืองจากกระดูก หรือกลามเน้ือพิการ 
       ๒.๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอน 
          ๒.๒.๖ เทาปุก (Club foot) 
       ๒.๒.๗  กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis) 
       ๒.๒.๘ กระดูกหักตอไมติด หรือติดแลวมีความพิการผิดรูป 
         ๒.๒.๙ กลามเน้ือสวนใดสวนหน่ึงเหี่ยวลีบ หรือดิสโทรฟ (Dystrophy) 
       ๒.๓ ผิวหนัง 
          ๒.๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเปนเรื้อรัง ยากตอการรักษา หรือเปนที่นารังเกียจตอผูอื่น 
          ๒.๓.๒ สิวบริเวณหนา คอ หรือลําตัว ซึ่งเปนมากจนดูนาเกลียด 
         ๒.๓.๓ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากตอการรักษา 
         ๒.๓.๔ แผลเปนหรือปานที่หนา มีเน้ือที่ต้ังแต ๑/๔ ของหนาข้ึนไป หรือมีความยาวมากจนดูนาเกลียด 
          ๒.๓.๕ เน้ืองอก (Neoplasm) ที่หนา มีขนาดวัดผาศูนยกลางต้ังแต ๕ ซม. ข้ึนไป 
          ๒.๓.๖ แผลเปน ไฝ ปาน รอยสัก หูด (Wart) หรือซิสต (Cyst) ที่สวนตาง ๆ ของรางกาย ซึ่งมีขนาดใหญ 
หรือมากจนดูนาเกลียด 
          ๒.๓.๗ คนเผือก (Albino) 
          ๒.๓.๘ เน้ืองอกเล็ก ๆ เปนปุม ที่ผิวหนังทั่วรางกาย (Molluscurn fibrosum) 
  ๒.๔ ตา 
          ๒.๔.๑ ตาเหล (Squint) จนปรากฏไดชัดเจน 
         ๒.๔.๒ ตอกระจก (Cataract) 
          ๒.๔.๓ แผลเปนที่กระจกตา หรือกระจกตาขุน (Corneal ulcer or opacity of cornea) 
  ๒.๔.๔ ลูกตาสั่น (Nystagmus) 
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๑๒ 

 
  ๒.๔.๕ หนังตาตก (Ptosis) หรือหนังตามวนออกนอก (Ectopion) หรือหนังตามวนเขาใน 
(Entropion) 
  ๒.๔.๖ ระดับการมองเห็น (Visual acuity)  ผิดปกติ 
  ๒.๔.๗ บอดสี 
  ๒.๔.๘ ขนตายอยเขาขางใน หรือยอยออกขางนอก (Trichiasis or Districhiasis) 
  ๒.๔.๙ หนังตาแหวงจนเสียรูป 
  ๒.๔.๑๐ ขอบหนังตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง 
  ๒.๔.๑๑ หนังตาปดไมสนิท 
  ๒.๔.๑๒ ซิสตของหนังตา 
  ๒.๔.๑๓ ถุงนํ้าตาอักเสบ 
  ๒.๔.๑๔ เย่ือตาอักเสบมากหรือเรื้อรัง 
  ๒.๔.๑๕ ริดสีดวงตา (Trachoma) 
  ๒.๔.๑๖ ตอเน้ือซึ่งงอกเขาไปในลูกตาดําเกินกวา ๑ ม.ม. 
  ๒.๔.๑๗ ตาโปน (Exophthalmos) จนเห็นไดชัดเจนดูนาเกลียด 
   ๒.๔.๑๘ กระจกตาอักเสบเรื้อรัง (Chronic Keratitis) 
   ๒.๔.๑๙ ตอหิน (Glaucoma) 
  ๒.๔.๒๐ ชองหนังตา (Palpebral fissure) กวางไมเทากันจนแลดูนาเกลียด 
  ๒.๕  หู คอ จมกู 
  ๒.๕.๑ ใบหูผิดขนาด หรือผิดรูปจนปรากฏชัด 
  ๒.๕.๒ ชองหูช้ันนอกอักเสบเรื้อรังหรือชองหูช้ันกลางอักเสบ 
  ๒.๕.๓ เย่ือหูบุมหวํา (Retracted ear drum ) มากจนไมสามารถเคลื่อนไหวได 
  ๒.๕.๔ เย่ือหูทะล ุ
  ๒.๕.๕ การไดยินเสียงหูผิดปกติ (มีผลการตรวจการไดยินที่ 500, 1000, 2000 Hz > 25 dB)  
  ๒.๕.๖ กระดูกมาสตอยสอักเสบ 
  ๒.๕.๗ เคยผาตัดกระดูกมาสตอยสออกทั้งหมด (Radical Mastoidectomy) 
  ๒.๕.๘ การพูดผิดปกติทั้งเสียง และการเคลื่อนไหวของริมฝปาก 
  ๒.๕.๙ ความพิการที่ทําใหลําคอทํางานไมชัดเจน 
  ๒.๕.๑๐ เพดานโหว หรือเพดานสูงจนพูดไมชัด 
  ๒.๕.๑๑ ตอมทอลซิลอักเสบเรื้อรังและโตมาก 
  ๒.๕.๑๒ จมูกบี้จนผิดปกติ หรือจมูกบี้เล็กนอยและพูดไมชัด 
  ๒.๕.๑๓ จมูกโหวไมมีโครง 
  ๒.๕.๑๔ ฝากั้นชองจมูกคด  หรือมีกระดูกย่ืน  หรืองอก (Septal deviation,spurs aned rintis) 
หรือจมูกทั้งอักเสบชนิดโตข้ึน Hypertrophiorhintis ทั้งหมดน้ีจะตองมีความผิดปกติมากกวาครึ่งหน่ึงของชองจมูก 
  ๒.๕.๑๕ ฝากั้นชองจมูกทะล ุ
  ๒.๕.๑๖ เย่ือจมูกอักเสบเรื้อรัง (Chronic rhinitis) 
  ๒.๕.๑๗ เน้ืองอกในจมูก (Nasal polyp) 
  ๒.๕.๑๘ โพรงอากาศขางจมูกอักเสบ (Paranasal sinusitis) 
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  ๒.๖ ฟน 
            ๒.๖.๑ มีฟนไวใชเค้ียวอาหารไดไมครบตามเกณฑ คือ กําหนดใหมี ฟนกราม (Molars) และ ฟน
กรามนอย (Premolars) อยางนอย ขางบน ๖ ซี่ และขางลาง ๖ ซี่ ฟนหนา(Incisors and Canines) ขางบน ๔ ซี่ 
ขางลาง ๔ ซี่ ฟนที่ถอนแลวหากไดรับการใสเรียบรอยมั่นคง หรือดวยวิธีทําสะพาน (Bridge) จึงใหนับเปนจํานวนซี่
ได ฟนตามจํานวนดังกลาวขางตนน้ัน จะตองไมมีลักษณะดังตอไปน้ี 
    ๒.๖.๑.๑ ฟนเปนรูผุที่ไมไดรับการอุด หรืออุดดวยวัตถุที่ไมถาวร 
   ๒.๖.๑.๒ ฟนที่อุดหรือทําครอบไมเรียบรอย 
   ๒.๖.๑.๓ ฟนนํ้านม 
   ๒.๖.๑.๔ ฟนตาย เวนแตคลองประสาทไดรับการอุดที่ถูกตองแลว 
   ๒.๖.๑.๕ ฟนยาวผิดปกติ หรือข้ึนผิดที่ หรือเกจนไมสามารถที่จะจัดใหสบกันกับฟนธรรมดา
หรือ ฟนปลอม 
   ๒.๖.๑.๖ มีการทําลายอยางรุนแรงของอวัยวะที่รองรับตัวฟน เชน กระดูกเหงือกหรือเย่ือหุมรากฟน 
  ๒.๖.๒ มีชองระหวางฟนหนาหางจนดูนาเกลียด 
  ๒.๖.๓ การสบของฟนที่ผิดปกติอยางมากจนทําใหใบหนาผิดรูป หรือการเค้ียวอาหารธรรมดาไมไดผล 
  ๒.๖.๔ ถุงนํ้า (Cysts) การอักเสบที่เรื้อรัง โรคเหงือกอักเสบอยางรุนแรง หรือพยาธิ สภาพอื่น ๆ ในปาก 
เชน ฟนคุด ฟนทียั่งไมข้ึน หรือฟนที่ข้ึนผิดที่ ซึ่งสภาพการเชนน้ีอาจทําใหเกิดอันตรายตออวัยวะขางเคียง หรือ
สุขภาพของผูสมัคร 
  ๒.๗  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
  ๒.๗.๑ หัวใจเตนเร็วกวา ๑๐๐ ครั้งตอนาที หรือชากวา ๕๐ ครั้งตอนาที  หรือมี เอ.วี.บล็อก 
(A.V.BLOCK) หรือ เตนผิดปกติออริคิวลารไฟบริลเลช่ัน หรือออริคิวลารฟลัทเตอร (Auricular Fibrillation or 
Auricular Flutter) 
  ๒.๗.๒ ความดันเลือดสูงกวา ๑๔๐/๙๐ มม.ของปรอท หรือตํ่ากวา ๑๐๐/๕๐ มม.ของปรอท 
  ๒.๗.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี.ผิดปกติ 
  ๒.๗.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ 
  ๒.๗.๕ หัวใจพิการแตกําเนิด (Congenital heart diseases) 
  ๒.๗.๖ หัวใจวายและมีเลือดค่ัง (Congestive heart failure) 
  ๒.๗.๗ ลิ้นหัวใจพิการ 
  ๒.๗.๘ อนิวริซึม (Aneurysm)  ของหลอดเลือดใหญ 
  ๒.๗.๙ หลอดเลือดดําขอดอยูที่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึ่งเปนมากจนเห็นไดชัด 
  ๒.๘ ระบบหายใจ  
        ๒.๘.๑ หลอดลมอักเสบ ซึ่งกําลังปรากฏอาการฟงไดชัดเจน 
   ๒.๘.๒ หลอดลมอักเสบเรื้อรังพรอมกับมีถุงลมในปอดพอง (Chronic bronchilis with emphysema) 
  ๒.๘.๓ เย่ือหุมปอดอักเสบ 
  ๒.๘.๔ หลอดลมขยายพอง (Bronchiectasis) 
  ๒.๘.๕ มีนํ้า หรือหนอง หรือลมในชองเย่ือหุมปอด 
  ๒.๘.๖ วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis) 
  ๒.๘.๗ ปอดอักเสบ หรือมีสภาพพยาธิอื่น ๆ  
  ๒.๘.๘ หืด (Bronchial asthma) 
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   ๒.๙ ระบบทางเดินอาหาร 
         ๒.๙.๑ ฟสตูลา (Fistula) หรือไซนัส (Sinus) ที่ผนังทอง 
         ๒.๙.๒ ไสเลื่อนทุกชนิด 
         ๒.๙.๓ ตับหรือมามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใชมือคลํา 
         ๒.๙.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis of liver) 
       ๒.๙.๕  ฝที่ตับ (abscess of liver) 
         ๒.๙.๖ ดีซาน 
         ๒.๙.๗ ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นไดชัด 
         ๒.๙.๘ ทวารหนักอักเสบ หรือสวนสุดทายของลําไสปลิ้นออกมานอกทวารหนัก 
         ๒.๙.๙ ฝคัณฑสูตร 
  ๒.๑๐ ระบบทางเดินปสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ รวมท้ังกามโรค 
         ๒.๑๐.๑ ไต กรวยไตอักเสบ หรือเสื่อม หรือหยอน หรือพอง 
          ๒.๑๐.๒ น่ิว 
         ๒.๑๐.๓ ผลการตรวจปสสาวะมีไขขาว (Albumin) หรือนํ้าตาล 
          ๒.๑๐.๔ องคชาติถูกตัด หรือขาด  
         ๒.๑๐.๕ อัณฑะไมลงมาที่ถุงอัณฑะ หรือถูกตัดออก 
         ๒.๑๐.๖ ถุงนํ้าที่ลูกอัณฑะ (Hydrocele) 
          ๒.๑๐.๗ อัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือทออสุจิอักเสบ (Epididymitis) 
         ๒.๑๐.๘ อัณฑะเหี่ยวหด (Atrophy of testis) 
         ๒.๑๐.๙ กามโรค 
         ๒.๑๐.๑๐ ผลการตรวจนํ้าเหลืองวินิจฉัยวาเปนกามโรค  
         ๒.๑๐.๑๑ กระเทย (Hemaphrodism) 
 ๒.๑๑ ระบบจิตประสาท 
   ๒.๑๑.๑ โรคจิต(Psychosis) 
  ๒.๑๑.๒ จิตทราม (Mental deficiency) 
  ๒.๑๑.๓ ใบ (Aphasia) 
  ๒.๑๑.๔ อัมพาต หรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ 
  ๒.๑๑.๕ โรคลมชัก (Epilepsy) 
 ๒.๑๒ เบ็ดเตล็ด 
  ๒.๑๒.๑ โรคที ่เกี ่ยวกับแพสารโรคตอมไรทอโรคที ่เกี ่ยวกับเมตาโปลิซึม และโรคที่เกี ่ยวกับ
โภชนาการ (Allergy, Endocrine system, Metabolic and nutritional diseases) 
      ๒.๑๒.๑.๑ ธัยโรทอกซิโคซิส ไมวาจะมีคอพอกดวยหรือไม (Thyrotoxicosis with or 
without goitre) 
    ๒.๑๒.๑.๒ โรคคอพอก (Simple goitre) 
     ๒.๑๒.๑.๓ มิกซิเดมา (myxedema) 
     ๒.๑๒.๑.๔ เบาหวาน (Diabetes mellitus) 
     ๒.๑๒.๑.๕ อะโครเมกาลี (Acromegaly) 
     ๒.๑๒.๑.๖ โรคอวนพี (Obesity) 
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   ๒.๑๒.๒  โรคของเลือดและอวัยวะกอกําเนิดเลือด (Diseases of blood and blood forming 
organs) ผิดปกติอยางถาวรและอาจเปนอันตราย 
  ๒.๑๒.๓  โรคติดเช้ือ หรือโรคเกิดจากปาราสิต (Infectious and parasitic diseases) 
     ๒.๑๒.๓.๑ โรคเรื้อน (Leprosy)  
      ๒.๑๒.๓.๒ ฟลาริเอซิส (Filariasis) 
     ๒.๑๒.๓.๓ โรคคุดทะราด หรือรองพื้น (Yaws) 
     ๒.๑๒.๓.๔ โรคติดตออันตราย  
  ๒.๑๒.๔  เน้ืองอก (Neoplasm) 
    ๒.๑๒.๔.๑ เน้ืองอกไมรายที่มีขนาดใหญ  
     ๒.๑๒.๔.๒ เน้ืองอกรายไมวาจะเปนแกอวัยวะใด (Malignant neoplasm of any organ) 
  ๒.๑๒.๕  โรคของตอมนํ้าเหลือง 
  ๒.๑๓ โรคติดยาเสพติด 
 ๒.๑๔ โรคเอดส (Aids) 
 ๒.๑๕ โรคหรือความพิการใด ๆ ซึ่งมิไดระบุไว แตคณะกรรมการแพทยเห็นวาไมสมควรรับเปนนักเรียน
เตรียมทหาร 
 
หมายเหตุ  - ผูสมัครควรตรวจสอบความสมบูรณของรางกาย ซึ่งตองไมเปนโรค หรือ มีความพิการอื่นๆ ที่ขัดตอ
การเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ตามขอ ๑ และ ๒ 
       - ผลการตรวจรางกาย ณ วันตรวจ ถือความเห็นของกรรมการแพทยท่ีกองทัพเรือแตงต้ัง เปน
เด็ดขาด โดยไมรับพิจารณาผลการตรวจรางกายจากท่ีอ่ืน ๆ 
 

************************ 
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ระเบียบกองทัพไทย 
วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร 

พ.ศ.๒๕๕๙ 
------------------------------------ 

  อาศัยอํานาจตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ ๒๔ ใหสวน
ราชการที่ข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหมมีอํานาจออกระเบียบปลีกยอย เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับน้ี ดังน้ัน 
กองบัญชาการกองทัพไทย จึงไดออกระเบียบ   วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน โดยวางระเบียบไว
ดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๕๙” 
 ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 ขอ ๓  ใหยกเลิก ระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ขอ ๔  บรรดาระเบียบ คําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

ฯ  ล  ฯ 

 ขอ  ๑๙ ในการสอบคัดเลือก  ใหเพิ่มคะแนนพิเศษสําหรับผูสมัครบางประเภท ดังน้ี 
  ๑๙.๑ ผูที่สอบวิชาการ ไดตามหลักสูตรการศึกษาวิชาทหารของกระทรวงกลาโหม ช้ันปที่ ๑ 
เพิ่มใหรอยละ ๓ ของคะแนนเต็ม 
  ๑๙.๒ บุตรของขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ          
ที่มีเวลารับราชการดังตอไปน้ี ใหไดรับคะแนนเพิ่มตามลําดับ ดังน้ี 
           ๑๙.๒.๑ รับราชการไมนอยกวา ๑๕ ป หรือไดรับพระราชทานเหรียญจักรมาลา   
เพิ่มใหรอยละ ๔ ของคะแนนเต็ม 
    ๑๙.๒.๒ รับราชการไมนอยกวา  ๑๐ ป เพิ่มใหรอยละ  ๓ ของคะแนนเต็ม 
   ๑๙.๒.๓ รับราชการไมนอยกวา    ๕ ป เพิ่มใหรอยละ  ๒ ของคะแนนเต็ม 
 การนับเวลารับราชการดังกลาว ใหนับต้ังแตวันเขารับราชการถึงวันสุดทายของวันรับสมัครในปน้ัน ๆ  
  ๑๙.๓ ผูที่เปนบุตรของทหาร -  ตํารวจ   ขาราชการ   เจาหนาที่ของรัฐ  พนักงานราชการ  
หรือลูกจาง  ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการรวมกับทหารระหวางเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบ
จลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศใชกฎอัยการศึก หรือมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
ตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน  หรือในระหวางเวลาที่สั่งใหเปนนักดําเรือดํานํ้า  หรือ
ปฏิบัติหนาที่สํารวจจัดทําหลักเขตแดนระหวางประเทศ ซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเปนทวีคูณตามกฎหมาย          
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ เพิ่มใหรอยละ ๕ ของคะแนนเต็ม    
  พลเรือน หรือผูที่เปนบุตรของพลเรือนซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการรวมกับทหารในการ
ปองกัน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทัง้ภายนอก  และภายในประเทศ เพิ่มใหรอยละ ๕  
ของคะแนนเต็ม 
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๑๗ 

 
  ๑๙.๔ ผูที่เปนบุตรของทหาร - ตํารวจ  ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานราชการ  หรือ
ลูกจาง ซึ่งตองประสบภัยอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหนาที่ปกติ หรือถูกประทุษราย      
เพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ หรือตองบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุน้ัน ซึ่งไดรับบําเหน็จบํานาญพิเศษตาม
กฎหมาย วาดวยการบําเหน็จบํานาญขาราชการ  หรือไดรับเงินคาทําขวัญตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวย
คนงาน หรือไดรับบําเหน็จพิเศษ  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยบําเหน็จลูกจาง เพิ่มใหรอยละ ๖       
ของคะแนนเต็ม 
  ผูที่เปนบุตรของทหาร -  ตํารวจ   ขาราชการ  เจาหนาที่ของรัฐ  พนักงานราชการหรือ
ลูกจาง  ซึ่งตองประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหนาที่ทางยุทธการ  หรือถูกประทุษราย
เพราะกระทําการตามหนาที่ ตามขอ  ๑๙.๒  หรือตองบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุน้ัน  ซึ่งไดรับบําเหน็จบํานาญ
พิเศษตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  หรือไดรับเงินคาทําขวัญตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม    
วาดวยคนงาน หรือไดรับบําเหน็จพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวย บําเหน็จลูกจาง  หรือบุตรของผูที่
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  อันมีศักด์ิรามาธิบดี  หรือเหรียญ  หรือเข็มกลาหาญ เพิ่มใหรอยละ ๑๐  
ของคะแนนเต็ม 
  ๑๙.๕ บุตรของทหาร - ตํารวจ ที่ไดปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูรายจนถึงแกทุพพลภาพ  
หรือถึงแกชีวิต  หรือผูที่ไดชวยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผูรายจนถึงแกทุพพลภาพ หรือ   ถึงแกชีวิต     
ซึ่งไดรับการรับรองจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เพิ่มใหรอยละ ๑๐ ของคะแนนเต็ม 
  การเพิ่มคะแนนพิเศษ  ตามขอ  ๑๙.๑, ๑๙.๒ และ ๑๙.๓ ใหเพิ่มคะแนนพิเศษหลังจากสอบ
ผานภาควิชาการ 
  การเพิ่มคะแนนพิเศษ  ตามขอ  ๑๙.๔  และ  ๑๙.๕  ใหเพิ่มคะแนนพิเศษในการสอบทุกรอบ 
  การเพิ่มคะแนนพิเศษ  ตามขอ  ๑๙.๑, ๑๙.๒, ๑๙.๓ , ๑๙.๔  และ ๑๙.๕ ใหเพิ่มเฉพาะ
กรณีที่ไดคะแนนมากที่สุดแตเพียงอยางเดียว 

       ฯ  ล  ฯ 
                  
   ประกาศ     ณ     วันที่                    ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   

                                                                      (ลงช่ือ) พลเอก  สุรพงษ  สุวรรณอัตถ 
                            (สุรพงษ  สุวรรณอัตถ) 
                                                                      ผูบัญชาการทหารสูงสุด 
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๑๘ 

 

หลักฐานที่ใชประกอบในผนวก ข 

  ๑. หลักฐานที่ใชประกอบในผนวก ข  ขอ ๑๙.๑   มีดังน้ี 
  ๑.๑ หนังสือรับรองการรับราชการ  (ตามผนวก  ค) 
  ๑.๒  สําเนารายชื่อผูมีสิทธิไดรับเหรียญจักรมาลาในราชกิจจานุเบกษา 

 ๒. หลักฐานที่ใชประกอบในผนวก  ข  ขอ  ๑๙.๒  มีดังน้ี 
  ๒.๑ สําเนาหนังสือรับรองวันทวีคูณ  (ตามผนวก ค)     
  ๒.๒ สําเนาคําส่ังไปราชการทัพ 
  ๒.๓ สําเนารายชื่อผูมีสิทธิไดรับเหรียญราชการตาง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา (ไดรับเหรียญ  
        ชายแดน เหรียญพิทักษเสรีชน  เหรียญชัยสมรภูมิ  ฯลฯ) 

 ๓. หลักฐานที่ใชประกอบในผนวก  ข  ขอ ๑๙.๓  มีดังน้ี   
  ๓.๑ สําเนาบัตรผานศึกชั้นที่ ๑  (กรณีเปนทหารผานศึกนอกประจําการที่เสียชีวิตหรือ 
                พิการทุพพลภาพ)    
  ๓.๒ สําเนารายชื่อผูมีสิทธ์ิไดรับเหรียญกลาหาญ  หรือเหรียญรามาในราชกิจจานุเบกษา 

 ๓.๓ สําเนาคําส่ังปูนบําเหน็จพิเศษ 
 ๓.๔  สําเนาใบส่ังจายบํานาญพิเศษ 
 ๓.๕ สําเนาหนังสือพระบรมราชโองการ 
 ๓.๖ สําเนาคําส่ังไปราชการทัพ 
 ๓.๗ สําเนาหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน (ตามผนวก ค) 

  ๔. หลักฐานที่ใชประกอบในผนวก ข ขอ  ๑๙.๔  มีดังน้ี 
 หนังสือรับรองจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ลงนามโดยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ   หรือผูไดรับ 
มอบอํานาจลงนามแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  (ระดับผูบังคับการจังหวัดขึ้นไปหรือเทียบเทา)     

  ๕. หนังสือขอรับสิทธิคะแนนพิเศษ (ตัวอยางตามผนวก ค) 

 
.......................................................................... 
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๑๙ 

 

ผนวก ค 

แบบตัวอย่างหนังสือรับรองต่าง ๆ 

ผนวก ค – ๑    

แบบหนังสือรับรองการศึกษา 
 

  

 

 

 

ใบรับรองการศึกษา 

 

 

     ขอรับรองว่า….............................................................................................................................. 

เลขประจําตัว…….............................เกิดว ันที…...............เดือน......…........................พ.ศ….....................  

บิดาชือ…...................……...........................….............มารดาชือ…............................................................ 

ขณะนีกําลังศึกษาอยู่ในชั น….....................ปีการศึกษา……….…..….......... 

โรงเรียน(สถานศึกษา)...............................................................จังหวัด......................................... 
 

      ออกให้  ณ  ว ันที…...........เดือน…............................พ.ศ….................... 
 

     ลงชือ………........................................................ 

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

                                   ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู ้อ ํานวยการ 

 

       

 

 
 

 

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

                 นายทะเบียน 

โทร ................................................... 

(หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานทีสามารถติดต่อได)้ 

หมายเหตุ  ใบรับรองนีต้องมีอายุไม่เกิน  ๖๐  ว ัน นับแต่ว ันทีออกให้ 

 

 

 

รูปถ่าย 

ขนาด ๑.๕ x ๒ นิว 
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๒๐ 

 

ผนวก ค – ๒ 

แบบหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพ ฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ 

ที................................                                                          ชือหน่วย........................................... 

                                                                                   ว ันที................เดือน................พ.ศ............. 

เรียน  ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ 

ประจําปีการศึกษา ………………. 

  ด้วย.........................................................................ประเภท............................................. 

สังกัด...............................................................มีภูมิล ําเนาอยู่บ้านเลขที......................หมู่ที............. 

ถนน............................ต ําบล........................อ ําเภอ......................................จังหวัด....................... 

ได้ยืนคําร้องขอใหต้รวจสอบประวั ติ กับขอให้รับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ

ของ…………................................................จึงขอรับรองว่า...................................................…….. 

ได้เคยปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ โดยปฏิบัติหนา้ทีทีมีความเสียงภัย ดังนี 

๑....................................................................................................................................... 

๒...................................................................................................................................... 

๓...................................................................................................................................... 

กับได้รับพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติ คือ 

๑...................................................................................................................................... 

๒...................................................................................................................................... 

๓...................................................................................................................................... 

 (ลงชือ)........................................................... 

      ( …………………………………… )                 

     ต ําแหน่ง......................................................... 

  ขอรับรองว่าถูกต้อง 

(ลงชือ).......................................................... 

 เจ้าหน้าทีผู ้ตรวจสอบประวัต ิ

โทร ........................................................................ 

(หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานทีสามารถติดต่อได)้ 

 

หมายเหตุ  หนังสือรับรองนี ขอได้ที หน่วยต้นสังกัดทีสามารถรับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการผูข้อ

หนังสือรับรองนั น 
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๒๑ 

 

ตัวอยางหนังสือขอรับสิทธิคะแนนพิเศษ ตามระเบียบกองทัพไทย วาดวย โรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๕๙ 

เขียนที.่.......................................... 
                                                                 วันที่................เดือน..........................พ.ศ..................... 

เรียน  ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ  
เรื่อง  ขอรับสิทธิคะแนนพิเศษ ตามระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๕๙     

  ดวย กระผม/ดิฉัน...................................................... มีสถานภาพเปน...............................ของผูสมัครสอบ   
เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ช่ือ..............................................................................หมายเลข
..............................ขอสงเอกสาร เพื่อขอรับสิทธิคะแนนพิเศษ ตามระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียม
ทหาร พ.ศ.๒๕๕๙ ไดแก (ทําเครื่องหมาย √ ในชองที่ตองการ)  
ขอ ๑.  เอกสารแสดงสิทธิของผูสมัคร ที่ สอบวิชาการไดตามหลักสูตรการศึกษาวิชาทหารของ
กระทรวงกลาโหมช้ันปที่ ๑ 
ขอ ๒.  เอกสารแสดงสิทธิของผูสมัคร ที่เปนบุตรของขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติทีม่ีเวลารับราชการดังตอไปน้ี  
      รับราชการไมนอยกวา  ๑๕ ป หรือ ไดรับพระราชทานเหรียญจักรมาลา  
      รับราชการไมนอยกวา  ๑๐ ป     
      รับราชการไมนอยกวา    ๕ ป    
ขอ ๓.  เอกสารแสดงสิทธิของผูสมัคร ที่เปนบุตรของทหาร -  ตํารวจ  ขาราชการ  เจาหนาที่ของรัฐ  
พนักงานราชการ หรือลูกจาง ซึ่งได ปฏิบัติหนาท่ีทางยุทธการรวมกับทหารระหวางเวลาที่มีการรบ หรือการ
สงคราม หรือมีการปราบจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศใชกฎอัยการศึก  หรือมีการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน  ตามกฎหมายวาดวยการบรหิารราชการในสถานการณฉุกเฉิน  หรือในระหวางเวลาที่
สั่งใหเปนนักดําเรือดํานํ้า  หรือปฏิบัติหนาที่สํารวจจัดทําหลักเขตแดนระหวางประเทศ   ซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการ
เปนทวีคูณตามกฎหมาย วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ จํานวน...........รายการ ไดแก   

หนังสือรับรอง................................................................................................................. 
เอกสารอื่น ๆ (ระบ)ุ........................................................................................................ 

ขอ ๔.  เอกสารแสดงสิทธิของผูสมัคร ที่เปนพลเรือน  หรือผูที่เปนบุตรของพลเรือนซึ่งไดปฏิบัติหนาท่ีทาง
ยุทธการรวมกับทหารในการปองกัน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอก  และ
ภายในประเทศ  จํานวน ...............รายการ ไดแก  

หนังสือรับรอง........................................................................................................... 
เอกสารอื่น ๆ (ระบ)ุ................................................................................................... 

ขอ ๕.     เอกสารแสดงสิทธิของผูสมัคร ที่เปนบุตรของทหาร - ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงาน
ราชการ หรือลูกจาง  ซึ่งตองประสบอันตรายถึงทุพพลภาพใน ขณะปฏิบัติราชการในหนาท่ีราชการปกติ หรือถูก
ประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ หรือตองบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุน้ัน ฯ ตามระเบียบกองทัพไทยฯ     
จํานวน ...............รายการ ไดแก   

หนังสือรับรอง................................................................................................................. 
เอกสารอื่น ๆ (ระบ)ุ........................................................................................................ 
 

 

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 
เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ                                      

ปการศึกษา ๒๕๖๐ 



 

 

 

๒๒ 

 
ขอ ๖.  เอกสารแสดงสิทธิของผูสมัคร ที่เปนบุตรของทหาร - ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงาน
ราชการ หรือลูกจาง  ซึ่งตองประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหนาท่ีทางยุทธการ หรือถูก
ประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ในระหวางเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจลหรือใน
ระหวางเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศใชกฎอัยการศึก หรือมีประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน หรือ บุตรของผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันมี
ศักด์ิรามาธิบดี หรือ เหรียญ หรือ เข็มกลาหาญ ตามระเบียบกองทัพไทย ฯ จํานวน ...............รายการ ไดแก   

หนังสือรับรอง.......................................................................................................... 
เอกสารอื่น ๆ (ระบ)ุ..................................................................................................... 

ขอ ๗.  เอกสารแสดงสิทธิของผูสมัคร ที่เปนบุตรของ ทหาร - ตํารวจ ที่ไดปฏิบัติหนาที่ในการปราบปราม
โจรผูราย หรือผูที่ไดชวยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผูรายจนถึงแกทุพพลภาพ หรือถึงแกชีวิต ซึ่งไดรับการ
รับรองจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามระเบียบกองทัพไทย ฯ จํานวน.........รายการ ไดแก   

หนังสือรับรอง................................................................................................................. 
เอกสารอื่น ๆ (ระบ)ุ..................................................................................................... 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
             ขอแสดงความนับถือ 

 (ลงช่ือ)........................................................... 
      ( …………………………………… )     

หมายเหตุ          
๑. หลักเกณฑการใหคะแนนเพิ่มพิเศษ 

 การเพิ่มคะแนนพิเศษ ตามขอ ๑. ขอ ๒. ขอ ๓.และขอ ๔. ใหเพิ่มคะแนนพิเศษหลังจากสอบผานภาควิชาการ 

 การเพิ่มคะแนนพิเศษ  ตามขอ ๕. ขอ ๖. และขอ ๗. ใหเพิ่มคะแนนพิเศษในการสอบทุกรอบ 

 การเพิ่มคะแนนพิเศษ  ใหเพิ่มเฉพาะกรณีที่ไดคะแนนมากที่สุดแตเพียงอยางเดียว 

๒. การขอรับสิทธิคะแนนพิเศษตาม ขอ ๕. ขอ ๖. และขอ ๗. จะตองดําเนินการใหเสร็จกอนการสอบภาควิชาการ 
ดังน้ัน ผูสมัคร จะตองเสนอเอกสารเพื่อขอรับสิทธิคะแนนพิเศษใหคณะกรรมการของโรงเรียนนายเรือ ในชวง
การรับสมัครทาง Internet ใหสงเอกสารทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) จาหนาซองถึคณะอนุกรรมการรับ
สมัครและประเมินผล โรงเรียนนายเรือ ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ วงเล็บ
มุมซองวา “คะแนนเพ่ิมพิเศษ นตท.” ต้ังแตวันท่ีรับสมัคร ถึงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  โดยถือวันท่ี
ประทับตราไปรษณียเปนเกณฑ หากเกินกําหนดถือวา ผูสมัครสละสิทธิในการใชสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษ
ดังกลาว และหากเอกสารสูญหายไมวากรณีใด ๆ ระหวางการดําเนินการจัดสงเอกสาร โรงเรียนนายเรือ
จะไมรับผิดชอบกับการสูญหายดังกลาว 

........................................................... 
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๒๓ 

 

ผนวก ง 
คําแนะนําในการสอบภาควิชาการ 

สําหรับผูสมัคร สอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 
            กําหนดการสอบภาควิชาการ ในวันเสารท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๑๓.๐๐ น. จนถึงเวลา 
๑๖.๓๐ น. ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ) ดูแผนที่
สังเขปตามใบแทรก ก และใบแทรก ข ตามลําดับ และเน่ืองจากสภาพการจราจรจะหนาแนนมากดังน้ัน ผูสมัครควร
วางแผนการเดินทางใหเหมาะสม และควรเดินทางไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาสอบอยางนอย ๒ ช่ัวโมงเพื่อเตรียม
ตัวใหเรียบรอย สวนการตรวจขอสอบภาควิชาการ การรวมคะแนน จะดําเนินการโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร ดังน้ัน 
ผูสมัครจึงควรจะตองศึกษาคําแนะนําในการสอบภาควิชาการใหเขาใจ และปฏิบัติใหถูกตองตามคําแนะนํา มิฉะน้ัน
แลวผูสมัครอาจเสียคะแนนบางขอไปอยางนาเสียดาย 

      ๑. การปฏิบัติของผูสอบ 
 ๑.๑ การสอบภาควิชาการ  จะเริ่มทําการสอบเวลา ๑๓.๐๐ น.  ดังน้ันผูสอบควรจะมาพรอมบริเวณหองสอบ
กอน เวลา ๑๑.๐๐ น. ทั้งน้ี เมื่อเริ่มทําการสอบเวลา ๑๓.๐๐ น.แลว คณะกรรมการ ฯ จะไมอนุญาตใหผูสมัคร  
ท่ีมาถึงหองสอบชาเกิน ๓๐ นาที เขาหองสอบ และเน่ืองจากสถานท่ีสอบมี ๒ แหง ดังน้ันผูสมัครตอง
ตรวจสอบสถานท่ีสอบใหถูกตอง 
 ๑.๒ โรงเรียนนายเรือจะเตรียมดินสอดําชนิด 2B และยางลบที่จะใชในการทําขอสอบไวใหผูสมัคร        
ทุกคน  โดยผูสมัครไมตองนําดินสอ และยางลบของตนเองเขาหองสอบ 
  ๑.๓ หามผูเขาสอบนําเครื่องคํานวณ  นาฬิกาที่มีเครื่องคิดเลข และเอกสารทุกชนิดเขาหองสอบ หากผูใดฝาฝน
จะถูกตัดสินไมใหผานการสอบ 

๑.๔ หามเปดกระดาษขอสอบกอนกรรมการคุมสอบจะอนุญาต 
๑.๕ หามน่ังผิดหมายเลขโตะ 
๑.๖ หามลงหมายเลขประจําตัวผูสมัคร (เลขที่น่ังสอบ) อันมิใชหมายเลขของตนในกระดาษคําตอบ 
๑.๗ หามเหลียวหนาเหลียวหลัง พูดคุย หรือกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่สอเจตนาทุจริต 
๑.๘ หามพูดข้ึนลอย ๆ หรือพูดกับผูใด 
๑.๙ หามหยิบยืม และสงสิ่งของใหกันและกันโดยพลการ 
๑.๑๐ หามเลื่อน ยาย เปดลิ้นชักฝาโตะโดยเด็ดขาด 

 ๑.๑๑  หามยกกระดาษ เลื่อน ชูกระดาษ หรือกระทําการใด ๆ หรือเสแสรงทํากระดาษที่เกี่ยวกับการสอบ  
    หลนตลอดจนการขีดเขียน เคาะ ทําสัญญาณใด ๆ หรือการอื่นใดผิดปกติ  อันจะเปนเหตุให 
  ผูสมัคร ขางเคียงรูเห็น เขาใจคําตอบและวิธีทํา 

๑.๑๒ หามลุกจากที่น่ังโดยพลการ 
๑.๑๓ หามออกจากหองสอบจนกวากรรมการคุมสอบจะอนุญาต 
๑.๑๔ ถามีขอความใดสงสัย ใหยกมือถามกรรมการคุมสอบ 
๑.๑๕ หามนํา ขอสอบ กระดาษคําตอบ รวมทั้งกระดาษทด ออกจากหองสอบ 
๑.๑๖ เก็บบัตรประจําตัวผูสมัคร สอบ และสิ่งของสวนตัวอื่น ๆ กอนลุกจากโตะ 
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๒๔ 

 

     ๒. การเขียนกระดาษคําตอบ 
๒.๑ อานคําแนะนําในการตอบใหเขาใจกอนลงมือทําขอสอบ 
๒.๒ เมื่อลงมือทําขอสอบแลว หากตองการเปลี่ยนคําตอบท่ีไดระบายไวเรียบรอยแลว ผูสมัคร  

จะตองลบคําตอบเดิมใหหมดจนสะอาดเรียบรอย มิฉะน้ันคอมพิวเตอรจะไมตรวจขอสอบ 

 ๓. คําเตือน 
         การที่ทานจะผานการสอบคัดเลือกหรือไม ข้ึนอยูกับความรู ความสามารถของทานเอง  ดังน้ัน อยาหลงเชื่อ 
บุคคลใดท่ีรับปาก หรือแอบอางวาจะชวยเหลือใหทานสอบผานได โดยจะมีการเรียกคาตอบแทน หรือ ไมก็ตาม  
และหากพบเห็นผูใดมีพฤติกรรมดังกลาว กรุณาแจงใหโรงเรียนนายเรือทราบโดยดวน จักขอบพระคุณยิ่ง 
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๒๕ 

 
ผนวก จ 

ประเภทและหลักเกณฑของการสอบภาคพลศึกษา 

 ๑. ประเภทของการสอบพลศึกษา ประกอบดวยการทดสอบ จํานวน ๘ ประเภท ผูเขารับการทดสอบ
จะตองทําการทดสอบใหครบทุกประเภท ตามที่กําหนด โดยมีประเภทและวิธีการทดสอบ ดังน้ี 
  ๑.๑ ลุกน่ัง ๓๐ วินาที ใหผูรับการทดสอบอยูทาเริ่มตน คือ นอนหงาย เขาทั้งสอง งอเปนมุมฉากเทา 
ทั้งสองหางกันประมาณ ๑ ฟุต มือทั้งสองใหน้ิวมือประสานกันอยูที่ทายทอย กางศอกใหแนบพื้นเบาะ เจาหนาที่
ชวยเหลือจะน่ังคุกเขาบริเวณปลายเทา มือทั้งสองจับและกดที่ขอเทาของผูเขารับการทดสอบ ใหเทาติดพื้น เมื่อ
พรอมแลว กรรมการจะใหสัญญาณวา “เริ่ม” ใหผูเขารับการทดสอบยกลําตัวทอนบนข้ึนสูทาน่ังพรอมกับกมศีรษะ
และรวบศอกทั้งสองขางชิดกันเขาอยูระหวางชองเขาแลวกลับนอนหงายลงพื้นใหอยูในทาเริ่มตนคือ ใหน้ิวมือที่
ประสานอยูที่ทายทอยและศอกทั้งสองขาง สัมผัสที่เบาะ ทําเชนน้ีติดตอกันใหไดจํานวนครั้งมากที่สุด ภายในเวลา 
๓๐ วินาที หากผูเขารับการทดสอบปฏิบัติผิดจากวิธีดังกลาวกรรมการจะไมนับจํานวนครั้ง ที่ทําผิดน้ัน 
  ๑.๒ น่ังงอตัว ใหผูรับการทดสอบอยูในทาเริ่มตน คือ น่ังเหยียดขาตรงชิดกันและใหขางเทาดานในชิดกัน 
ต้ังเทาใหเปนมุมฉาก ฝาเทาทั้งสองสัมผัสกับกลองตรงกลางไมวัด เมื่อกรรมการสั่ง “เริ่ม” ใหผูรับการทดสอบโนม
ตัวลงไปเหยียดแขนและปลายน้ิวมือใหตึงเลื่อนไปขางหนาตามแนวไมวัด จนไมสามารถเลื่อนปลายน้ิวมือตอไปได
และเขาจะตองเหยียดตรงตลอดเวลา หามโยกตัวหรืองอตัวแรง ๆ การบันทึกใหถือระยะที่ไกลที่สุดตามแนวไมวัด 
  ๑.๓ ดึงขอ ใหผูเขารับการทดสอบอยูในทาเริ่มตนโดยจับราวเด่ียวควํ่ามือ มือหางกันประมาณความกวาง
เทาชวงไหล ปลอยลําตัวหอยลงเหยียดตรง เมื่อพรอมแลวกรรมการจะสั่ง “เริ่ม” ใหผูเขารับการทดสอบดึงตัวข้ึน
จนคางอยูเหนือราว แลวปลอยตัวลงมาอยูในทาเริ่มตนและดึงข้ึนในลักษณะเดิมติดตอกันใหไดจํานวนครั้งมากที่สุด 
หามแกวงตัวหรือเตะเทาชวย หากหยุดพักระหวางครั้งเกิน ๕ วินาที หรือไมสามารถดึงตัวข้ึนจนคางพนราวไดเกิน 
๒ ครั้งติดตอกัน ใหหยุดการทดสอบ 
  ๑.๔ ยืนกระโดดไกล ใหผูเขารับการทดสอบอยูในทาเริ่มตนโดยยืนบนกระดานเสนเริ่ม ปลายเทา 
ทั้งสองชิดเสนเริ่ม เมื่อพรอมแลวกรรมการจะสั่ง “เริ่ม” ใหผูเขารับการทดสอบเหว่ียงแขนทั้งสองไปดานหลัง     
กมตัวยอเขาเหว่ียงแขนทั้งสองไปขางหนาพรอมกระโดด ใหลําตัวและเทาทั้งสองไปดานหนาใหไกลที่สุด การวัด
ระยะการกระโดด จะถือจากเสนเริ่มไปยังจุดที่สนเทาสัมผัสพื้น หรือสวนหน่ึงสวนใดของรางกายสัมผัสพื้นใกลเสน
เริ่มมากที่สุด หากการทดสอบผิดจากที่กําหนด เชน เหยียบเสนเริ่มตน ใหผูเขารับการทดสอบสามารถทดสอบ     
ไดอีก ๑ ครั้ง 
  ๑.๕ ว่ิงกลับตัว เปนการว่ิงทดสอบบนทางเรียบไป - กลับ ระยะทาง ๑๐ เมตร หลังเสนเริ่มตนและ
ปลายทางจะมีวงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๕๐ ซม. และจะมีทอนไม ๒ ทอน (ขนาด ๕ x ๕ x ๑๐ ซม.)  
วางขนาน หางกัน ๑๐ ซม. กลางวงกลมปลายทาง ทาเริ่มตนใหผูเขารับการทดสอบยืนเทาขางใดขางหน่ึงอยูหลังเสน
เริ่ม เมื่อพรอมแลว กรรมการสั่ ง “เริ่ม” ใหผู เขารับการทดสอบว่ิงไปหยิบทอนไมในวงกลมปลายทาง  
๑ ทอนแลวว่ิงกลับตัวเอาไมมาวางในวงกลมหลังเสนเริ่ม แลวว่ิงกลับไปหยิบทอนไมอีกทอนหน่ึง แลวกลับตัว      
มายังเสนเริ่มและว่ิงผานเลยเสนเริ่มไป โดยไมตองวางทอนไมทอนที่ ๒ ระหวางการทดสอบ หามโยนทอนไมทอน
แรกเขาวงกลม และหากวางไมไมตรงวงกลมจะตองกลับมาเริ่มตนใหม หรือเมื่อทําการทดสอบเกิดการหกลม         
จะใหผูเขารับการทดสอบ ทําการทดสอบไดอีก ๑ ครั้ง แตจะบันทึกเวลาและคิดคะแนนในครั้งหลัง 
  ๑.๖ ว่ิง ๕๐ เมตร ทาเริ่มตนใหผูเขารับการทดสอบยืนเทาใดเทาหน่ึงอยูหลังเสนเริ่ม เมื่อผูปลอยตัวสั่ง 
“เขาที่” และเมื่อไดยินสัญญาณปลอยตัว “เสียงนกหวีดสั้น” ใหผูเขารับการทดสอบว่ิงไปยังเสนชัยใหเร็วที่สุด     
การคิดคะแนนจะคิดตามเวลาที่ผูเขารับการทดสอบแตละคนทําไดดีที่สุด 
 
 

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 
เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ                                      

ปการศึกษา ๒๕๖๐ 



 

 

 

๒๖ 

 
  ๑.๗ วายนํ้า ๕๐ เมตร ทาเริ่มตนใหผูเขารับการทดสอบยืนบนแทนปลอยตัว หรือเกาะที่ขอบสระดาน
เสนเริ่ม เมื่อผูปลอยตัวสั่ง “เขาที่” และเมื่อไดยินสัญญาณปลอยตัว “เสียงนกหวีดสั้น” ใหผูเขารับการทดสอบพุง
ตัวลงนํ้าหรือถีบตัวออกจากขอบสระเสนเริ่ม แลววายนํ้าโดยเร็วในทาใดก็ไดไปยังเสนชัยแตะขอบสระอีก 
ดานหน่ึง การคิดคะแนนจะคิดตามเวลาที่ผูเขารับการทดสอบแตละคนทําไดดีที่สุด (หากผูเขารับการทดสอบ   
วายนํ้าไมถึงเสนชัย หรือวายนํ้าไมผานในเวลาท่ีกําหนด ถือวาสอบไมผานรอบสอง) 
  ๑.๘ ว่ิง ๑,๐๐๐ เมตร ทาเริ่มตนใหผูเขารับการทดสอบยืนเทาใดเทาหน่ึงหลังเสนเริ่ม เมื่อผูปลอยตัวสั่ง 
“เขาที่” และเมื่อไดรับสัญญาณปลอยตัว “เสียงนกหวีดสั้น” ใหผูเขารับการทดสอบว่ิงไปตามเสนทางที่กําหนด 
จนถึงเสนชัย การคิดคะแนนจะคิดตามเวลาที่ผูเขารับการทดสอบแตละคนทําไดดีที่สุด 
 ๒. การคิดคะแนนในการสอบพลศึกษาและการตัดสินผลการสอบคัดเลือก 
  การใหคะแนนในการทดสอบแตละประเภท มีวิธีการใหคะแนน ซึ่งข้ึนอยูกับจํานวนครั้งที่ทําไดระยะทาง
ที่ทําได หรือเวลาที่ทําได สําหรับการวายนํ้ามีเงื่อนไขตามขอ ๑.๗ โดยการสอบพลศึกษามีคะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน นําไปรวมกับคะแนนสอบภาควิชาการ คะแนน ๗๐๐ คะแนน รวมเปนคะแนนสอบ ๘๐๐ คะแนน แลวจึง
จัดลําดับที่ใหมเพื่อประกาศผลสอบรอบสองตอไป 
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๒๗ 

 

ผนวก ฉ 
การเตรียมการทําสัญญามอบตัวเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร 

 บุคคลผูผานการสอบคัดเลือก และมีสิทธิเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ จะตอง
เตรียมการเรื่องทําสัญญามอบตัว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ๑.  สถานท่ี และกําหนดทําสัญญา บุคคลผูผานการสอบคัดเลือกเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ
กองทัพเรือ ทําสัญญา ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ต้ังแตเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ที่ โรงเรียนเตรียมทหาร 
เลขที่ ๙ หมู ๑๐  ตําบลศรีกะอาง  อําเภอบานนา  จังหวัดนครนายก  รหัสไปรษณีย  ๒๖๑๑๐  สําหรับบุคคลสํารอง
ตองมารายงานตัว ในวันที ่วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ต้ังแตเวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. รอฟงผลเวลา ๑๒.๐๐ น. – 
๑๓.๐๐ น. 
  ท้ังน้ี บุคคลตัวจริง และ บุคคลสํารอง จะตองระมัดระวังและรักษาเวลาดังกลาวโดยเครงครัด     
หากไมปฏิบัติตามเวลาท่ีกําหนด จะถือวาหมดสิทธใินการทําสัญญามอบตัวเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร และ 
หมดสิทธิการเปนบุคคลตัวจริง  และบุคคลสํารองทันที  

 ๒.  บุคคลท่ีตองนําไปในวันทําสัญญา ไดแก ผูปกครอง ๑ คน และ ผูคํ้าประกัน ๑ คน 

 ๓. คุณสมบัติของผูปกครอง และผูคํ้าประกัน 
 ๓.๑ ผูปกครอง ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
  ๓.๑.๑ เปนบิดาหรือมารดาของนักเรียน หรือ ในกรณีที่ผูทําสัญญาในฐานะผูปกครอง มิใชบิดา หรือ
มารดาจะตองมีหนังสือมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรจาก บิดา หรือมารดามอบใหทําสัญญาในฐานะเปน
ผูปกครองแทนบิดาหรือมารดาของนักเรียน 
  ๓.๑.๒ เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพเปนหลักฐาน ซึ่งทางราชการเช่ือถือ 
 ๓.๑.๓ สามารถติดตอกับโรงเรียนเตรียมทหารไดโดยสะดวก 
 ๓.๑.๔ ผูปกครองหน่ึงคนจะทําสัญญาเปนผูปกครองนักเรียนไดไมเกิน ๒ คน 
 ๓.๑.๕ ผูปกครองตองไมเปนคูสมรสของผูคํ้าประกัน 
 ๓.๑.๖ ผูปกครองตองไดรับคํายินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสมรสใหทํานิติกรรมได 
 ๓.๒ ผูคํ้าประกัน ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
 ๓.๒.๑ ตองเปนขาราชการทหารหรือตํารวจสัญญาบัตร ช้ันยศต้ังแต รอยตรี เรือตร ี เรืออากาศตรี 
หรือรอยตํารวจตรีข้ึนไป  หรือ 
 ๓.๒.๒ ขาราชการพลเรือนหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ ๔ ข้ึนไป หรือ 
 ๓.๒.๓ ขาราชการบํานาญซึ่งเคยดํารงยศและตําแหนง ตามขอ ๓.๒.๑ และ ๓.๒.๒ มากอน 
 ๓.๒.๔ ไมเปนนักศึกษา พระภิกษุสามเณร หรือนักบวชในศาสนาอื่น 
 ๓.๒.๕ ผูคํ้าประกันหน่ึงคนจะตองทําสัญญาคํ้าประกันนักเรียนไดไมเกิน ๒ คน 
 ๓.๒.๖ ผูคํ้าประกันตองไมเปนคูสมรสของผูปกครอง 
                      ๓.๒.๗ ผูคํ้าประกันตองไดรับคํายินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสมรสใหทํานิติกรรมได 

 ๔. พันธกรณีในหนังสือสัญญา ผูปกครอง และผู คํ้าประกันตองรวมกันรับผิดชอบ และชดใช
คาเสียหายใหแกทางราชการในกรณีที่นักเรียนในความปกครองจะตองพนจากฐานะนักเรียนเตรียมทหารใน
ระหวางการศึกษาโดยมิใชสอบความรูตกหรือปวย ตามจํานวนเงินตอไปน้ี 
 ๔.๑ ระหวางเปนนักเรียนเตรียมทหาร  ช้ันปที่ ๑ จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔.๒ ระหวางเปนนักเรียนเตรียมทหาร  ช้ันปที่ ๒ จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔.๓ เมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจากโรงเรียนเตรียมทหารแลวไมเขาศึกษาตอในโรงเรียนนายเรือตอง
เสียคาปรับ จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๔.๔ เงินคาบํารุง คาอาหาร  หรือคาทําสิ่งของหลวงชํารุดเสียหาย ฯลฯ  ในกรณีที่นักเรียนยังคางชําระ 
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๒๘ 

 

 ๕.  เอกสารท่ีจะตองเตรียมมาในวันทําสัญญา 
 ๕.๑ เอกสารสวนตัวนักเรียน 
  ๕.๑.๑ สูติบัตรตัวจริง หรือใบแทน พรอมสําเนา 
 ๕.๑.๒ ทะเบียนบานฉบับเจาบานของนักเรียน  ของบิดามารดา ตัวจริงพรอมสําเนา ๑ ชุด 
 ๕.๑.๓ ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม ใหนําใบมรณะบัตรมาแสดงแทน พรอมสําเนา ๑ ชุด 
  ๕.๑.๔ หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถาม)ี  
  ๕.๑.๕ ระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาปที่ ๓ (รบ.๑-ป) ฉบับจริง 
  ๕.๑.๖ ทะเบียนสมรสของบิดามารดา หรือหนังสือการจดทะเบียนรับรองบุตร พรอมสําเนา ๑ ชุด 

     ๕.๒ เอกสารของผูปกครองและผูคํ้าประกัน 
   ๕.๒.๑ ทะเบียนบานฉบับเจาบาน ของผูปกครองและผูคํ้าประกัน ตัวจริงพรอมสําเนา ๑ ชุด 
  ๕.๒.๒ ในกรณีที่ผูปกครอง หรือผูคํ้าประกัน เปนบิดาหรือมารดาของนักเรียน หรือมีทะเบียนบาน
อยูในบานเดียวกันกับนักเรียน อนุโลมใหใชชุดเดียวกันกับของนักเรียน 
  ๕.๒.๓ บัตรประจําตัวขาราชการ  หรือพนักงาน  หรือบัตรประจําตัวประชาชน  ที่ยังไมหมดอายุ   
ตัวจริงพรอมสําเนา ๑ ชุด 
  ๕.๒.๔ ในกรณีที่บัตรประจําตัวของผูคํ้าประกันหมดอายุ ใหผูบังคับบัญชาระดับผูบังคับกองพัน 
สารวัตรใหญ หัวหนาแผนก หรือเทียบเทาข้ึนไป ออกหนังสือรับรองใหเพื่อใชประกอบกับบัตรประจําตัวที่หมดอายุ 
  ๕.๒.๕ สําเนาบัตรประจําตัวของคูสมรส 
  ๕.๒.๖ สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบหยา 
  ๕.๒.๗ หนังสือแสดงความยินยอมในการทํานิติกรรมของคูสมรส 
  ๕.๒.๘ เอกสารซึ่งถายจากเอกสารฉบับจริงใหเจาของเอกสารรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 

 ๖. หนังสือมอบอํานาจและหนังสือยินยอม  ในกรณีที่ผูทําสัญญาในฐานะผูปกครอง  ซึ่งมิใชบิดา หรือ
มารดาของนักเรียน ตองไดรับมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรจากบิดาหรือมารดา 

  ผูทําสัญญาในฐานะผูปกครองและทําสัญญาในฐานะผูคํ้าประกันซึ่งทําการสมรสแลว ตองไดรับความ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสมรสวา ใหทํานิติกรรมได แบบฟอรมหนังสือดังกลาว จะแจกใหในวันประกาศ
ผลรอบสุดทาย 
 ๗. การชําระเงิน นักเรียนผูที่ผานการสอบคัดเลือก จะตองนําเงินไปชําระในวันทําสัญญา เปนคาใชจายตาง ๆ 
ประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท นักเรียนเตรียมทหารช้ันปที่ ๑ ทุกคน ตองอยูประจําในโรงเรียน 

 ๘. เพื่อใหผูปกครองและนักเรียนผูที่ผานการสอบคัดเลือก ไดรับทราบการเตรียมตัวเรื่องทําสัญญามอบตัว
โรงเรียนเตรียมทหาร ขอเชิญผูปกครองและนักเรียน ฟงคําช้ีแจง/แนะนํา และรับเอกสารการทําสัญญาใน        
วันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ท่ีโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ดอนเมือง กรุงเทพฯ              
เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดไดที่กองสถิติและประเมินผล โรงเรียนเตรียมทหาร โทรศัพท     
๐-๒๕๗๒ – ๕๑๖๐ - ๒ หรือ ๐ – ๒๕๗๒ – ๕๑๙๐ - ๒   

 

 หมายเหตุ  การขอลาออกในชวงเปนนักเรียนใหม ภายในชวงเวลา ๑ เดือนแรกของการเขาศึกษาใน
โรงเรียนเตรียมทหาร (วันเวลาที่แนนอนจะแจงใหทราบในวันทําสัญญา) ผูปกครองไมตองเสียคาปรับ เน่ืองจากอยู
ในเขตกําหนดที่เรียกตัวสํารองเขาทดแทนได 

................................................ 
 
 
 

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 
เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ                                     
ปการศึกษา ๒๕๖๐ 



 

 

 

๒๙ 

 
   บริการแจงขอมูลผลการสอบคัดเลือก 

บุคคลพลเรือน เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

ผานขอความตอบรับทางโทรศัพท (SMS)  

หมายเลข ๔๘๔๗๘๒๑ 
 
 
 
 
 

๑. ใชมือถือกดไปที่เมนูขอความ   เมนูเขียนขอความ พิมพคําวา NV          

    เวนวรรค แลวตามดวยรหัสประจําตัวสอบ 

๒. ไปที่เมนูสง    สงขอความไปที่หมายเลข ๔๘๔๗๘๒๑ 

๓. รอระบบสงกลับมา “ขอบคุณที่ใชบริการ” 

๔. หลังจากน้ัน รอวันประกาศผลสอบ ทานที่ลงทะเบียนสมัครรับผลสอบ                 

    จะไดรับผลการสอบทันท ี

๕. มือถือ ๑ เบอร สามารถ ลงทะเบียนสมัครรับผลสอบ ไดไมจํากัดรหัส    

    ประจําตัวสอบ  

๖. การลงทะเบียนสมัครรับผลสอบ ๑ รหัสประจําตัวสอบ ก็สามารถ  

   ลงทะเบียนรอรับผลสอบไดหลายเบอรมือถือเชนกัน 

๗. การลงทะเบียนสมัครรับผลสอบ ๑ ครั้ง คิดคาบริการ ๖ บาทตอครั้ง 

+++++++++++++++++++++++++++ 

 

ขันตอนการตรวจผลสอบ 

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 
เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ                                      

ปการศึกษา ๒๕๖๐ 



 

 

 

๓๐ 

 
ใบแทรก ก 

แผนที่สังเขปสถานที่สอบภาควิชาการ  
สนามสอบ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสติ   

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 
เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ                         
ปการศึกษา ๒๕๖๐ 



 

 

 

๓๑ 

 
 

 

การเดินทาง 
1. มีรถตูจากสนามหลวง ทาพระจันทร หนาหอใหญ ม.ธรรมศาสตร-ม.ธรรมศาสตร รังสิต (ตึกโดม)   

ทุกวันจันทร-เสาร  
เวลา 06.30 น. - 18.00 น. 

2. มีรถตูไป-กลับ อนุสาวรียชัย-ม.ธรรมศาสตร (ทารถตรงขาม สวทช.) ทุกวัน 05.30 น. - 20.30 น. 
เที่ยวสุดทาย 21.30 น. 

3. รถตู ขสมก.ไป-กลับ สถานีรถไฟฟาบีทีเอส-ม.ธรรมศาสตร รังสิต ทารถที่สวทช. 06.30 น. - 20.45 น. 
เที่ยวสุดทายจาก ทารถ สวทช. ไปสถานีรถไฟฟาบีทีเอส เวลา 20.45 น. 

4. รถเมลสาย ปอ. 29, 39, 510 ที่เขียนวา ธรรมศาสตร รังสิต จะเขามาในธรรมศาสตร เที่ยวสุดทาย
ประมาณ 22.00 น.  

 
 
 

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 
เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทพัเรือ                                      

ปการศึกษา ๒๕๖๐ 



 

 

 

๓๒ 

 
ใบแทรก ข 

แผนที่สังเขปสถานที่สอบภาควิชาการ สนามสอบ ๒ 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ) 

 

 
 

1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
Tel: 02-320-2777 Fax: 02-321-4444 
การเดินทาง 
รถเมล :ปอ.206, ปอ.11, ปอ.517, 206, 11, 133 
รถสองแถว : 92 
E-mail :admissions@kbu.ac.th 

 

 

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 
เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ                                      
ปการศึกษา ๒๕๖๐ 



 

 

 

๓๓ 

 
 
 
 
 

 
 

การเดินทางโดยรถประจําทาง 
25 (ปากน้ํา – ทาชาง), 102 (ปากน้ํา – สาธุประดิษฐ), 142 (ปากน้ํา – เคหะธน) 
507 (ปากน้ํา – สายใตใหม), 508 (ปากน้ํา – ทาราชวรดิษฐ), 511 (ปากน้ํา – สายใตใหม) 
536 (ปากน้ํา – หมอชิต 2), 552 (ปากน้ํา – สุวรรณภูมิ), 
รถรวมบริการสาย 365, 1140, 1141 

 
 
 
 
 
 
 

                                            ใบแทรก ค 
แผนที่สังเขป โรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ 

         สถานที่ ทดสอบสุขภาพจิต สอบพลศึกษา และสอบสัมภาษณทวงทีวาจา 

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 
เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ                                      

ปการศึกษา ๒๕๖๐ 



 

 

 

๓๔ 

 
ใบแทรก ง 

แผนที่สังเขปโรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา สถานที่ตรวจรางกาย 
 

 
 

การเดินทางโดยรถประจําทาง 
รถเมลแดง สาย 10, 20, 21, 37, 57, 76 และ 82    
รถ ปอ. สาย 6, 10, 20, 21, 37, 76 และ 82  
 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 
เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ                                      
ปการศึกษา ๒๕๖๐ 



 

 

 

๓๕ 

 

ใบแทรก จ 
แผนที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

สถานที่ประกาศผลสอบภาควิชาการ และรอบสุดทาย 
 
 

 
 
การเดินทางโดยรถประจําทาง 
- จากสถานีรถไฟหัวลําโพง รถประจําทางสาย 34, ปอ.34 - จากอนุสาวรียฯ ปอ.24 (สีขาว) 
- จากสถานีขนสงสายใต รถประจําทางสาย ปอ.3  - จากสถานีรถไฟดอนเมือง รถสวัสดิการทหาร 
- จากสนามหลวง รถประจําทางสาย 39 ปอ.39     อากาศ สาย 2 (ข้ึนหนาสถานี) 
- จากนนทบุรี รถประจําทางสาย 114, ปอ.114  - จาก ม.รมคําแหง ปอ.21 
- จากรังสิต รถประจําทางสาย 34, 39, ปอ.3, ปอ.39 - จากคลองเตย ปอ.22 
- จากระราม 7 รถประจําทางสาย ปอ.49 (สีฟา) 
 
 

 
 
 
 

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 
เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ                                      

ปการศึกษา ๒๕๖๐ 



 

 

 

๓๖ 

 

ใบแทรก ฉ 
 แผนที่สังเขปโรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก  สถานที่ทําสัญญา 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 
เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ                                      
ปการศึกษา ๒๕๖๐ 


