
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบก  

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๖ (แบบท่ัวไป) 

รายการ วัน - เวลา สถานท่ี/หมายเหตุ 

รับสมัครทางอินเทอรเน็ต 

(คาสมัครสอบ 400 บาท) 

จันทรท่ี ๒๓ ม.ค. ๖๖ – ศุกรท่ี ๓ มี.ค. ๖๖ Website : www.crma.ac.th 

วันสอบรอบแรก (สอบภาควิชาการ) อาทิตยท่ี ๒ เม.ย. ๖๖ 

๑๐.๐๐ น.     - ดูแผนที่น่ังสอบบริเวณสถานทีส่อบ 

๑๑.๐๐ น.     - ผูสมัครสอบพรอมที่รวมพลหนาอาคารสอบ 

       และตรวจคัดกรอง COVID - 19 

     - ตรวจรางกายดวยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส 

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  - สอบภาควิชาการ  

สถานที่สอบ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) 

  วิชาที่ทำการสอบ - วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร 

  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาภาษาไทย 

  วิชาภาษาอังกฤษ   

วันประกาศผลสอบทางอินเทอรเน็ต จันทรท่ี ๑๐ เม.ย. ๖๖ Website : www.crma.ac.th, www.rta.mi.th 

ประกาศผลสอบรอบแรก 

- ปดประกาศและผูสมัครสอบรายงานตัว 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบวิภาววิสัย 

(พรอมชำระเงินคนละ ๕๐ บาท) 

จันทรท่ี ๑๗ เม.ย. ๖๖ 

๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.    - รายงานตัว แจกเอกสารแนะนำการสอบรอบ

สองและแจกแบบฟอรมแฟมสะสมผลงาน 

(Portfolio) โดยผูสมัครกรอกรายละเอียดและ

นำมาใหคณะกรรมการฯ ในวันสอบสัมภาษณฯ 

๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น     - สงหลักฐานผูผานรอบแรกและหลักฐาน       

ขอรับสิทธ์ิ 

                               คะแนนเพิ่มพิเศษรอบที่สอง 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.    - ทดสอบวิภาววิสยั                                                                

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จ.นครนายก 

*ผูสอบผานภาควิชาการตองมารายงานตัวดวยตัวเอง 

 เทาน้ัน ถาไมมาถือวาสละสิทธ์ิ 

 

 

 

 

 

*ผูมีสิทธ์ิสอบรอบที่สองจะตองทดสอบวิภาววิสัย          

ทุกนาย 

วันสอบรอบท่ีสอง   

 

 

อังคารท่ี ๑๘ เม.ย. ๖๖ (พรอมชำระเงินคาตรวจโรค คนละ 1,395 บาท) 

๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.     - เอกซเรยทรวงอก 

                              - การตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ       

                                การตรวจการไดยิน และการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ  

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จ.นครนายก 

 

พุธท่ี ๑๙ เม.ย. ๖๖ - เสารท่ี ๒๒ เม.ย. ๖๖ 

๐๗.๐๐ น.                - รายงานตัว 

๐๘.๐๐ น.                - เร่ิมสอบรอบที่สอง (หมุนเวียนสถานีสอบ) 

                             - ตรวจรางกาย 

                             - สอบพลศึกษา 

                             - สอบสัมภาษณ ทวงทีวาจา และความเหมาะสม 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จ.นครนายก 

 

การทดสอบพลศ ึกษา   อาจม ีการเปล ี ่ยนแปลง

รายละเอียด ใหผูสมัครสอบ ติดตามจากประกาศของ

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ทาง Website : 

www.crma.ac.th 

วันประกาศผลสอบรอบสุดทาย  

 

 

จันทรท่ี ๘ พ.ค. ๖๖   

                             - ทางอินเทอรเน็ต 

พุธท่ี ๑๐ พ.ค. ๖๖  

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  - ปดประกาศ และรายงานตัว /รบัเอกสารทำสัญญา 

อาทิตยท่ี ๑๔ พ.ค. ๖๖  

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  - ทำสัญญามอบตัว 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  - บุคคลสำรองรายงานตัวเพื่อรักษาสิทธ์ิ 

 

Website : www.crma.ac.th, www.rta.mi.th 

 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จ.นครนายก 

 

โรงเรียนเตรียมทหาร  จ.นครนายก 

  
สถานท่ี ขอมูลเพิ่มเติม / หมายเลขโทรศัพท 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จ.นครนายก 

- หางจากรังสิตประมาณ ๗๕ กม. 

- สอบถามรายละเอียดไดที่กองสถิติและทะเบยีนประวัติ โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

โทรศัพท ๐๖ ๓๗๕๖ ๓๐๔๔, ๐๓๗ ๓๙๓๐๑๐-๔ ตอ ๖๒๑๓๔ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)  

                 หมายเหตุ    ๑. การทดสอบพลศึกษาและการตรวจรางกาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ใหผูสมัครสอบติดตามจากประกาศ  

                                       ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ทาง Website : www.crma.ac.th 

    ๒. ผูสมัครสามารถดูคะแนนการสอบภาควิชาการของแตละวิชาไดทาง www.crma.ac.th ต้ังแตวันพุธที่ 3๑ พ.ค. 6๖ 

 



สารบัญ 
      หนา 

 ตารางกำหนดวันสอบคัดเลือก   ปกหนาดานใน 

๑. กลาวท่ัวไป   ๑ 

๒. ระเบียบการท่ัวไปและวิธีการสมัคร    

 ๒.๑ คุณสมบัติของผูสมัคร   ๔ 

 ๒.๒  วิธีการสมัคร   ๖ 

 ๒.๓ หลักฐานท่ีผูสอบผานรอบแรกจะตองยื่นในวันประกาศผลสอบรอบแรก     ๖ 

๓. การสอบคัดเลือก 

 ๓.๑ การสอบรอบแรก   ๗ 

 ๓.๒ การสอบรอบท่ีสอง              

   ๓.๒.๑ การตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจอื่น ๆ    ๑๑ 

   ๓.๒.๒ การสอบสัมภาษณ ทวงทีวาจา และความเหมาะสม            ๑๒ 

   ๓.๒.๓ การสอบพลศึกษา    ๑๓ 

 ๓.๓ สถานท่ีสอบ    ๑๔ 

 ๓.๔ การหมดสิทธิ์ในการสอบ    ๑๕ 

 ๓.๕  การประกาศผลการสอบคัดเลือก    ๑๕ 

๔. การทำสัญญามอบตัวเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร    ๑๖ 

๕. ภาคผนวก 

 ผนวก ก   เกณฑขนาดรางกายตามอายุ และคาดัชนีมวลกาย    ๑๙ 

 ผนวก ข   ลักษณะความสมบูรณของรางกายและกลุมอาการท่ีขัดตอการรับเขาศึกษา    ๒๐ 

 ผนวก ค   ตัวอยางใบรับรองผลการเรียน    ๒๗ 

 ผนวก ง   การคิดคะแนนเพิ่มสำหรับการสอบคัดเลือก    ๒๘ 

 ผนวก จ   แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)    ๓๑ 

 ผนวก ฉ   ตารางเกณฑเปรียบเทียบคะแนนสอบพลศึกษา สถานท่ี ๑ – ๘    ๓๓ 

๖. แผนผังเสนทาง 

 ๖.๑ แผนผังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต)    ๓๗ 

 ๖.๒ แผนผังแสดงเสนทางไปโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และโรงเรียนเตรียมทหาร   ๓๘ 

  ๖.๓ แผนผังเสนทางภายในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา     ๓๙ 

 

 

 



สารบัญ (ตอ) 
    

๗. คำเตือนและคำแนะนำในการระบายใบตอบ    ๔๐ 

๘. เพลงประจำสถาบัน โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา    ๔๑ 

  ทุนการศึกษา           ปกหลังดานใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ระเบียบการทั่วไปในการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร 
      ในสวนของกองทัพบก ประจำปการศึกษา ๒๕๖๖ แบบทั่วไป 
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๑ 

กลาวทั่วไป 

 

 โรงเรียนเตรียมทหาร  มีหนาท่ีใหการศึกษาแกนักเรียนเตรียมทหารในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รวมทั้งใหมีความรูความสามารถในวิชาการทหาร ตำรวจ เบื้องตน และปลูกฝงคุณสมบัติการเปนผูนำ อุปนิสัย 

อัธยาศัย กำลังใจใหเขมแข็ง มั่นคง เสริมสรางพลานามัย ตลอดจนสรางความคุนเคยซึ่งกันและกัน อันอำนวย

ประโยชนแกการปฏิบัติงานรวมกันในอนาคต นักเรียนเตรียมทหารทุกนายที่สำเร็จการศึกษา จะมีพื้นฐานความรู  

คุณสมบัติและสมรรถภาพอันเหมาะสม ที่จะเขารับการศึกษาตอในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียน           

นายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายรอยตำรวจ  ตอไป 

 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีหนาที่ใหการฝก ศึกษา อบรมนักเรียนนายรอย เพื ่อใหมี

ค ุณลักษณะที ่จำเปนและเพียงพอแกการร ับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก และ

กองบัญชาการ กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตรเหลานี ้จะมีคุณลักษณะทางทหารที ่ดีเดน โดยเฉพาะ

คุณลักษณะของผูนำท่ีมี ความซื่อสัตย สุจริต มีสติปญญา และมีความรูความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ และ

พันธกิจในการเปนผูนำหนวยระดับหมวดได  นอกจากนั้นนักเรียนนายรอยจะไดรับการศึกษาทางดานวิชาการ

ในระดับปริญญาตรี โดยสามารถเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่ง ซึ่งโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาจะเปด         

ใหเลือกตามความเหมาะสมในแตละปการศึกษา สาขาวิชาตาง ๆ ประกอบดวย ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

มี ๕ สาขา ไดแก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื ่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื ่อสาร 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต มี ๓ สาขา ไดแก 

สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (ภาคภาษาอังกฤษ)  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต มี ๑ สาขา ไดแก สาขาวิชาสังคมศาสตร        

เพื่อการพัฒนา  

 เกียรติยศ เกียรติศักด์ิ ของนักเรียนนายรอย มิไดอยูท่ีการแตงเครื่องแบบท่ีโกหรู มิไดอยูท่ีการศึกษา   

เพื่อไดเปนเจาคนนายคน มิไดอยูที่การไดมีโอกาสเลาเรียนดวยทุนของราชการ หรือความภูมิใจ ที่ผานการคัดเลือก 

มาจากคนเปนหมื่น ๆ คนเทานั้น เกียรติยศ เกียรติศักด์ิ  โดยแทจริงของนักเรียนนายรอย  คือ 

  เปนผูมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

  เปนผูต้ังใจอุทิศตนอยางแนวแน  ท่ีจะเสียสละโอกาสและความสุขสบาย เพื่อรับใชชาติดวยการเปนทหาร 

  เปนผูมีความพรอมท้ังรางกาย จิตใจ และสติปญญา มีความอดทน ไมยอทอตอความยากลำบาก   

ในการรับการฝก การหัด และการฝกฝนท้ังปวง เพื่อความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ รวมท้ัง สติสัมปชัญญะ   

เพื่อการเปนผูนำทหาร ท่ีมีความภาคภูมิใจและไดรับความเช่ือถือ ศรัทธา จากผูใตบังคับบัญชาและคนท่ัวไป 

  เปนผูที่พรอมในการพัฒนาตนเองไปสูความมีวินัย จริยธรรม คุณธรรม ไมเห็นแกประโยชนสวนตน 

และเปนตัวอยางในการประพฤติตนเปนคนดีและเสียสละเพื่อชาติตลอดท้ังชีวิต 



      ระเบียบการทั่วไปในการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร 
      ในสวนของกองทัพบก ประจำปการศึกษา ๒๕๖๖ แบบทั่วไป 
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  เปนผูใฝรู  ใฝเรียน  รอบรู  ตามทันการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม  ทั้งดานการเมือง  

เศรษฐกิจ  สังคม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

  เมื่อสำเร็จการศึกษาแลวเปนนายทหารหลักของกองทัพบก   ซึ่งเปนแบบฉบับของนายทหารผูมี 

คุณลักษณะสมบูรณตามท่ีกองทัพและประเทศชาติพึงปรารถนา 

 

สาระสำคัญของระเบียบกองทัพบก  วาดวยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. ๒๕๖๔  ที่เกี่ยวกับ

นักเรียนนายรอย 

ฯลฯ 

 ขอ ๗ การรับบุคคลเขาเปนนักเรียนนายรอย 

   ๗.๑ บุคคลที่จะเขาเปนนักเรียนนายรอย  จะตองเปนผูที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของ

โรงเรียน เตรียมทหาร  ไดคะแนนตามท่ีทางราชการกำหนด 

ฯลฯ 

 ขอ ๘ สิทธิและหนาท่ีของนักเรียนนายรอย 

   ๘.๑ นักเรียนนายรอยเปนนักเรียนทหาร  ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยโรงเรียน

ทหาร พ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับท่ีแกไขเพิ่มเติม 

   ๘.๒ บุคคลท่ีสมัครเขาเปนนักเรียนนายรอย ใหถือวาเปนผูท่ีรองขอเขารับราชการทหารกอง

ประจำการ  ตามกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 

   ๘.๓ นักเรียนนายรอยจะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง แบบธรรมเนียมของโรงเรียน   

นายรอยพระจุลจอมเกลา กับจะตองเคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง และแบบธรรม

เนียมของทหาร  ท้ังยังตองปฏิบัติตามกฎหมายอีกดวย 

   ๘.๔ นักเรียนนายรอยจะตองรับการศึกษาวิชาการทหาร  ตามระเบียบและหลักสูตร ท่ีทางราชการ 

กำหนด โดยเครงครัด 

   ๘.๕ นักเรียนนายรอยมีสิทธิไดรับ  เงินเดือน  การเล้ียงดู  การรับส่ิงอุปกรณตาง ๆ การรักษา 

พยาบาล  รวมท้ังสิทธิอื่น ๆ ตามท่ีทางราชการกำหนด  ตลอดเวลาท่ีเปนนักเรียนนายรอย 

ฯลฯ 
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                ความภูมิใจเม่ือสำเร็จการศึกษา 

   ไดรับพระราชทานกระบ่ีและปริญญาบัตร  

   ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรีตามสาขาวิชาท่ีเลือกศึกษา 

   ไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรประจำการ ยศรอยตรี 

 

     เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร จะมีนักเรียนนายรอยช้ันปท่ี ๑  

   ประมาณ ๗ - ๑๒ นาย ไดรับการคัดเลือกไปศึกษา ณ โรงเรียนนายรอยตางประเทศ   

   (ตามขอมูลสถิติปกหลังในระเบียบการ) 
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๒ 

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัคร 
 

๒.๑ ผูท่ีจะเขาศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร ตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและลักษณะดังตอไปนี ้

 ๒.๑.๑ สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ (ม.๔) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา 

 ๒.๑.๒ อายุไมต่ำกวา ๑๖ ป และไมเกิน ๑๘ ป  ในปท่ีจะเขารับการศึกษาเปนนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุ

ใหนับตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ (เกิดต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๔๘ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐) 

    สำหรับนักเรียนนายสิบแผนท่ี นักเรียนชางฝมือทหาร ของกองบัญชาการกองทัพไทย นักเรียน

นายสิบ นักเรียนจา นักเรียนจาอากาศ ที ่ไดร ับคัดเลือกจากกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก       

กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หากเปนผูที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหบรรจุและแตงตั้งยศเปนนายทหาร

ประทวนกอนสงเขารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร ในสวนนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือนายตำรวจ

ประทวน ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ที่ไดรับการคัดเลือกจาก สำนักงานตำรวจแหงชาติ และสงเขารับ

การศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร ตองมีอายุไมเกิน ๒๔ ปบริบูรณ ในปท่ีจะเขารับการศึกษาเปนนักเรียนเตรียม

ทหาร การนับอายุใหนับตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 

 ๒.๑.๓ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  แตถาบิดาเปนนายทหาร

สัญญาบัตร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดย การเกิดแลว 

มารดาจะมิใชเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได 

 ๒.๑.๔ มีอวัยวะรูปรางลักษณะทาทางขนาดของรางกายเหมาะสมแกการเปนทหารหรือตำรวจ ไมเปน

โรคตามท่ีกำหนดไวในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  กฎกระทรวง       

ออกตามความในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตำรวจ และตามที่กองทัพไทยกำหนดรายละเอียดไวใน

ผนวก ทายระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ 

 ๒.๑.๕ เปนชายโสด  ไมเคยมีความประพฤติเส่ือมเสียทางเพศ หรือติดตอไดเสียกับหญิงถึงข้ันท่ี  จะถือวา

เปนภรรยา 

 ๒.๑.๖ เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย ไมบกพรองในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณเลื่อมใสในระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และมีผูปกครองดูแลรับผิดชอบ 

 ๒.๑.๗ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว และไมเคยเปนบุคคลลมละลาย 

 ๒.๑.๘ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาคดีถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับ ความผิด

ท่ีกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 ๒.๑.๙ ไมเปนผูท่ีเคยถูกใหออกหรือไลออก จากโรงเรียนทหาร หรือโรงเรยีนตำรวจ เพราะความผิด หรือ

ถูกถอนทะเบียนจากความเปนนักเรียนเตรียมทหาร 

 ๒.๑.๑๐ ไมเปนผูเสพยาเสพติด หรือส่ิงเสพติดท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

 ๒.๑.๑๑ บิดามารดาและผูปกครองเปนผูมีอาชีพอันชอบธรรมหรือมีหลักฐาน 
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 ๒.๑.๑๒ เปนผูท่ีไดรับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารแลว 

 ๒.๑.๑๓ ตองมีผูปกครองหรือผูค้ำประกัน ซึ่งสามารถรับรองขอความ และพันธกรณีตามที่กองทัพไทย

กำหนด 

 ๒.๑.๑๔ ตองไมมีพันธกรณีผูกพันกับองคกรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

๒.๒ วิธีการสมัคร : เว็บไซต โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา www.crma.ac.th 

๒.๓ หลักฐานท่ีผูสอบผานรอบแรกจะตองยื่นในวันประกาศผลสอบรอบแรก 

 ๒.๓.๑ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปท่ี ๔ (รบ.๑-ป.) หรือ ใบรับรองผลการเรียน  

ท่ีระบุวาปจจุบันศึกษาอยูช้ันใด (ผนวก ค) 

 ๒.๓.๒ สำเนาทะเบียนบานของผูสมัคร และของบิดา - มารดาผูใหกำเนิด หากผูสมัครมีบิดาและมารดาท่ีมีช่ือ

หรือนามสกุลในหลักฐานตาง ๆ  ไมตรงกัน  ตองแกไขใหเรียบรอยกอน (โดยแกไขที่อำเภอ/เขต) และใหนำหลักฐาน

การแกไขแลวมาแสดงประกอบดวย   

 ๒.๓.๓ สูติบัตรของผูสมัครหรือใบรับรองการเกิด (ฉบับจริงพรอมสำเนา) 

 ๒.๓.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลของผูสมัคร หรือบิดา - มารดา ของผูสมัคร (ถามี) (ฉบับจริง

พรอมสำเนา) 

 ๒.๓.๕ ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม  ใหนำหลักฐานใบมรณบัตร หรือหนังสือรับรองจากนายทะเบียน

เพื่อแสดงสัญชาติของบิดามารดามาแสดงประกอบดวย (ฉบับจริงพรอมสำเนา) 

 ๒.๓.๖ ในกรณีท่ี ปู - ยา หรือ ตา - ยาย ของผูสมัครไมมีสัญชาติไทย  ใหนำหลักฐานอยางใดอยางหนึ่ง

ตอไปนี้มาแสดง 

  ๒.๓.๖.๑ สูติบัตรบิดา - มารดาของผูสมัคร (ฉบับจริงพรอมสำเนา) 

  ๒.๓.๖.๒ หนังสือรับรองท่ีออกโดยนายทะเบียนทองท่ีของสำนักงานเขต หรือท่ีวาการอำเภอหรือ

กิ่งอำเภอทองที่ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานในทองที่นั้นรับรองวาบิดา - มารดา ของผูสมัครมีสัญชาติไทยโดย

กำเนิด (ฉบับจริงพรอมสำเนา) 

  ๒.๒๓.๖.๓ ใบสำคัญแสดงการเขารับราชการทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ) อยางใดอยางหนึ่ง

ของบิดาของผูสมัคร 

        ๒.๒.๖.๓ (๑) ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๙) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) 

        ๒.๒.๖.๓ (๒) ทะเบียนกองประจำการ (สด.๓) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) (ขอไดท่ีสัสดีจังหวัด

ตามภูมิลำเนาทหาร)  

        ๒.๒.๖.๓ (๓) หนังสือสำคัญ (สด.๘) และสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (ฉบับจริงพรอมสำเนา) 

        ๒.๒.๖.๓ (๔) ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจำการ 

(สด.๔๓) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) (ขอไดท่ีสัสดีจังหวัดตามภูมิลำเนาทหาร)  
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 ๒.๓.๗ หลักฐานการคิดคะแนนเพิ่มตาม ผนวก ง 

   ๒.๓.๗.๑ ผูมีสิทธิขอคะแนนเพิ่มพิเศษตามระเบียบกองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๙.๔ (รอยละ ๖) 

และขอ ๑๙.๕ (รอยละ ๑๐) ใหสงหลักฐานพรอมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ สงทางไปรษณีย 

(ตามท่ีอยูดานลาง) ภายในวันท่ี ๑๗ มี.ค. ๖๖ โดยถือวันท่ีไปรษณียประทับตราเปนสำคัญ 

   ๒.๓.๗.๒ ผูผานการสอบรอบแรก มีสิทธิ์ขอคะแนนเพิ่มพิเศษตามระเบียบกองทัพไทย วาดวย 

โรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๙ ใหสงหลักฐานพรอมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ           

สงดวยตนเองในวันท่ี ๑๗ เม.ย. ๖๖ ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จ.นครนายก 

   ๒.๓.๗.๓ ผูผานการสอบรอบแรก ที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา และไดรับเหรียญรางวัล

จากการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติข้ึนไป ในกีฬาประเภท กรีฑา, ฟุตบอล, รักบ้ี, บาสเกตบอล, มวยไทย, และ

มวยสากลสมัครเลน มีสิทธิ์ขอคะแนนเพิ่มพิเศษ ใหสงหลักฐาน พรอมลายมือช่ือ รับรองสำเนาของเอกสารทุก

ฉบับ สงดวยตนเองในวันท่ี ๑๗ เม.ย. ๖๖ ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จ.นครนายก มีรายละเอียด          

การใหคะแนนเพิ่มดังนี้ 

          ๒.๓.๗.๓ (๑) ไดรับรางวัลชนะเลิศ เพิ่มใหรอยละ ๓ ของคะแนนเต็ม 

          ๒.๓.๗.๓ (๒) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เพิ่มใหรอยละ ๒ ของคะแนนเต็ม 

          ๒.๓.๗.๓ (๓) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เพิ่มใหรอยละ ๑ ของคะแนนเต็ม 

  หมายเหตุ  หากไมสงหลักฐานขอสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษตามกำหนด ถือวาสละสิทธิ์ 

ท่ีอยูในการจัดสงเอกสารทางไปรษณีย 

  กองสถิติและทะเบียนประวัติ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

  ต.พรหมณี  อ.เมืองนครนายก  จ.นครนายก  ๒๖๐๐๑ 
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๓ 

การสอบคัดเลือก 
 

การสอบคัดเลือกจะกระทำเปนสองรอบ 

 การสอบรอบแรก ตามขอ ๓.๑ 

 การสอบรอบท่ีสอง ตามขอ ๓.๒ 

๓.๑ การสอบรอบแรก 

 เปนการสอบภาควิชาการ จำนวน ๕ วิชา (๗๐๐ คะแนน) ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร (๒๐๐ คะแนน)  วิชาวิทยาศาสตร 

(๒๐๐ คะแนน)  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๙๐ คะแนน)  วิชาภาษาไทย (๖๐ คะแนน)  และวิชา

ภาษาอังกฤษ (๑๕๐ คะแนน)  เนื้อหาครอบคลุมความรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) 

       ท้ังนี้วิชาภาษาอังกฤษ ถาสอบไดคะแนนต่ำกวารอยละ ๓๐ ถือวาไมผานการทดสอบ 

 ๓.๑.๑ วิชาคณิตศาสตร  

      ใชเนื้อหา ดังนี้ 

   ๓.๑.๑.๑  เนื้อหาครอบคลุมความรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ ในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน และวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

   ๓.๑.๑.๒  เนื้อหาครอบคลุมความรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ในรายวิชาคณิตศาสตรพื ้นฐานและวิชาคณิตศาสตรเพิ ่มเติม ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) เนื้อหาดังตอไปนี ้

      ๓.๑.๑.๒(๑)  เซต 

      ๓.๑.๑.๒(๒)  ตรรกศาสตร 

      ๓.๑.๑.๒(๓)  จำนวนจริง 

      ๓.๑.๑.๒(๔)  ความสัมพันธและฟงกชัน 

      ๓.๑.๑.๒(๕)  ฟงกชันเอกซโพเนนเซียล และฟงกชันลอการิทึม 

      ๓.๑.๑.๒(๖)  เรขาคณิตวิเคราะห 

      ๓.๑.๑.๒(๗)  หลักการนับเบ้ืองตน 

      ๓.๑.๑.๒(๘)  ความนาจะเปน 

   

 ๓.๑.๒ วิชาวิทยาศาสตร   

    ใชเนื้อหา ดังนี้ 

  ๓.๑.๒.๑   เนื้อหาครอบคลุมความรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ ในรายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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   ๓.๑.๒.๒  วิชา ฟสิกส เนื้อหาครอบคลุมความรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ในรายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) 

เนื้อหาดังตอไปนี ้

     ๓.๑.๒.๒(๑)  ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟสิกส 

     ๓.๑.๒.๒(๒)  การเคล่ือนท่ีแนวตรง 

     ๓.๑.๒.๒(๓)  แรงและกฎการเคล่ือนท่ี 

     ๓.๑.๒.๒(๔)  สมดุลกล 

     ๓.๑.๒.๒(๕)  งานและพลังงาน 

     ๓.๑.๒.๒(๖)  โมเมนตัมและการชน 

     ๓.๑.๒.๒(๗)  การเคล่ือนท่ีแนวโคง 

   ๓.๑.๒.๓  วิชา เคมี เนื้อหาครอบคลุมความรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) 

เนื้อหาดังตอไปนี ้

     ๓.๑.๒.๓(๑)  ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี 

     ๓.๑.๒.๓(๒)  อะตอมและสมบัติของธาตุ 

     ๓.๑.๒.๓(๓)  พันธะเคมี 

     ๓.๑.๒.๓(๔)  โมลและสูตรเคมี 

     ๓.๑.๒.๓(๕)  สารละลาย 

     ๓.๑.๒.๓(๖)  ปริมาณสัมพันธ 

   ๓.๑.๒.๔  วิชา ชีววิทยา เนื ้อหาครอบคลุมความรู ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา          

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ในรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษา     

ตอนปลาย (ม.๔) เนื้อหาดังตอไปนี ้

     ๓.๑.๒.๔(๑)  การศึกษาชีววิทยา 

     ๓.๑.๒.๔(๒)  เคมีท่ีเปนพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต 

     ๓.๑.๒.๔(๓)  เซลลและการทำงานของเซลล 

     ๓.๑.๒.๔(๔)  โครโมโซมและสารพันธุกรรม 

     ๓.๑.๒.๔(๕)  การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

     ๓.๑.๒.๔(๖)  เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 

     ๓.๑.๒.๔(๗)  วิวัฒนาการ  

   ๓.๑.๒.๕  วิชา โลก ดาราศาสตร และอวกาศ เนื ้อหาครอบคลุมความรู ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ในรายวิชาโลก ดาราศาสตร 

และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) เนื้อหาดังตอไปนี ้

     ๓.๑.๒.๕(๑)  โครงสรางโลก 
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     ๓.๑.๒.๕(๒)  การแปรสัณฐานของแผนธรณี 

     ๓.๑.๒.๕(๓)  ธรณีพิบัติภัย 

     ๓.๑.๒.๕(๔)  การลำดับเหตุการณทางธรณีวิทยา 

     ๓.๑.๒.๕(๕)  ทรัพยากรธรณี 

     ๓.๑.๒.๕(๖)  แผนท่ีภูมิประเทศ และแผนท่ีธรณีวิทยา 
   

 ๓.๑.๓ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

   แบงกลุมเนื้อหาเรื่องท่ีออกขอสอบ ดังนี้      

   ๓.๑.๓.๑ กลุมวิชาทางดานประวัติศาสตร      

    กรอบองคความรู  

    ๓.๑.๓.๑(๑) พระราชประวัติ พระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยะภาพใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี ๑๐   

    ๓.๑.๓.๑(๒) พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยไทย ที ่ก อใหเกิดความ

จงรักภักดี ความภูมิใจในความเปนชาติ โดยเฉพาะองคท่ีทรงเปน “มหาราช”   

    ๓.๑.๓.๑(๓) พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม ิพล 

อดุลยเดช โครงการพระราชดำริ ศาสตรพระราชา ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

    ๓.๑.๓.๑(๔) ความเปนมาและวิวัฒนาการของชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย 

      

    ๓.๑.๓.๑(๕) วีรกรรมท่ีสำคัญของบรรพบุรุษไทย 

    ๓.๑.๓.๑(๖) บทบาทของพระมหากษัตริยไทย ความเชื ่อมโยงระหวางสถาบัน

พระมหากษัตริย และประชาชน ในการสรรสรางความมั่นคง และความเจริญใหกับประเทศไทย 

    ๓.๑.๓.๑(๗) หนาที่พลเมือง ความมั่งคงของชาติและความสัมพันธกับสถาบันหลัก            

ของชาติ 

    ๓.๑.๓.๑(๘) ความเช่ือมโยงของปจจุบันกับวิวัฒนาการในดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย และประชาชนชาวไทยในอดีต 

    ๓.๑.๓.๑(๙) เหตุการณสำคัญที่สรางความตระหนักในความรักชาติ ความภาคภูมิใจ 

ในความเปนไทย และความจงรักภักดีตอสถาบัน       

  ๓.๑.๓.๒ กลุ มวิชาทางดานสังคมศาสตร (ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, หนาที ่พลเมือง 

วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตในสังคม, เศรษฐศาสตร และภูมิศาสตร)     

    ๓.๑.๓.๒(๑) กรอบเนื้อหาที่ออกขอสอบ เนื ้อหาครอบคลุมความรูระดับมัธยม 

ศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเนื้อหาครอบคลุมความรู

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑           

(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 



      ระเบียบการทั่วไปในการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร 
      ในสวนของกองทัพบก ประจำปการศึกษา ๒๕๖๖ แบบทั่วไป 

10 
 

     ๓.๑.๓.๒(๒) กรอบเนื้อหาตามหนังสือท่ีควรอาน    

       ๓.๑.๓.๒(๒.๑) หนังสือที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหา

ครอบคลุมความรูระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

และเนื้อหาครอบคลุมความรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  

       ๓.๑.๓.๒(๒.๒) ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม (ตั้งแตการทำสนธิสัญญา 

บาวริงถึงเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖) : ปยนาถ บุนนาค 

       ๓.๑.๓.๒(๒.๓) ประวัติศาสตรชาติไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 

       ๓.๑.๓.๒(๒.๔) พัฒนาการเมืองการปกครองไทย : สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      

       ๓.๑.๓.๒(๒.๕) เจาชีวิตพงศาวดาร ๙ รัชกาลแหงราชวงศจักรี : 

พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาจุลจักรพงษ 

 

 ๓.๑.๔ วิชาภาษาไทย  

   ใชเนื้อหา ดังนี้ 

   ๓.๑.๔.๑  เนื้อหาครอบคลุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

   ๓.๑.๔.๒  เนื้อหาครอบคลุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) 

 

 ๓.๑.๕ วิชาภาษาอังกฤษ  

  ใชเนื้อหา ดังนี้ 

  ๓.๑.๕.๑  เนื้อหาครอบคลุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  ๓.๑.๕.๒  เนื้อหาครอบคลุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) 

  การเตรียมตัวสอบรอบแรก  ผูสมัครควรไปถึงสนามสอบกอนเวลาสอบประมาณ ๓ ชั่วโมง            

เพื ่อตรวจคัดกรอง ตรวจสอบหมายเลขหองสอบ และสถานที่สอบ จากผังที่จัดแสดงไวในวันสอบ แตหาม

ผูสมัครและผูติดตามขึ้นหองสอบ โดยใหรออยูบริเวณชั้นลางนอกตึกสอบ จนกวากรรมการคุมสอบจะเรียก

ผูสมัครไปดำเนินกรรมวิธีตาง ๆ  (โดยปกติจะเรียกกอนเวลาสอบ ๑ ช่ัวโมง ใหผูสมัครดูรายละเอียดจากตาราง

กำหนด วันรับสมัครและสอบคัดเลือกฯ หนาหลังของปกหนา) 

  อนุญาตใหผูสมัครนำดินสอ ๒ บี  ยางลบ  และนาิกาขอมือชนิดไมมีฟงกชัน (โปรแกรม) เขาหองสอบ

เทานั้น  อุปกรณอื่น ๆ หามนำเขาหองสอบหรือวางไวบริเวณหนาหองสอบโดยเด็ดขาด  บริเวณสนามสอบทุกแหง         

ไมมีสถานที่รับฝากสิ่งของ ผูสมัครจึงไมควรนำสิ่งของมีคาใด ๆ ติดตัวไปในวันสอบ  หากมีความจำเปนตองนำไป   

ก็ใหฝากส่ิงของไวกับผูติดตาม  มิฉะนั้นอาจจะสูญหายได    

  ใหผูสมัครอานขอปฏิบัติเพิ่มเติมจากดานหลังของบัตรประจำตัวสอบ และปฏิบัติตามโดยเครงครัด 
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๓.๒  การสอบรอบท่ีสอง 

 การตรวจรางกาย การสอบสัมภาษณ ทวงทีวาจา และความเหมาะสม และการสอบพลศึกษา โดยจัดแบงผูสมัคร

สอบออกเปน ๓ กลุม เพื่อเขารับการตรวจรางกายทั่วไป สลับกับการสอบสัมภาษณ ทวงทีวาจา และ   ความเหมาะสม 

และการสอบพลศึกษา จนครบทุกกลุม มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๓.๒.๑ การตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจอื่น ๆ   

  ๓.๒.๑.๑  การตรวจทางหองปฏิบัติการ 

      ๓.๒.๑.๑(๑)  การตรวจเลือด 

      ๓.๒.๑.๑(๑.๑)  ความสมบูรณของเม็ดเลือด (CBC) 

      ๓.๒.๑.๑(๑.๒)  การตรวจหาเช้ือกามโรค (VDRL) 

      ๓.๒.๑.๑(๑.๓)  การตรวจการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) 

      ๓.๒.๑.๑(๑.๔)  การตรวจการติดเช้ือโรคเอดส (Anti HIV) 

      ๓.๒.๑.๑(๒)  การตรวจปสสาวะ 

      ๓.๒.๑.๑(๒.๑)  การตรวจวิเคราะหปสสาวะ (Urine exam) 

      ๓.๒.๑.๑(๒.๒)  การตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ (Methamphetamine and 

Urine Cannabinoid) 

  ๓.๒.๑.๒  เอกซเรยทรวงอก 

     - ไมสวมเครื่องประดับทุกช้ินท่ีเปนโลหะ รวมถึงวัสดุตาง ๆ ในสวนท่ีตรวจท่ีเปนโลหะ 

  ๓.๒.๑.๓  การตรวจการไดยิน (Hearing Test) 

     - ไมสัมผัสเสียงดังกอนเขารับการตรวจอยางนอยท่ีสุด ๘-๑๖ ช่ัวโมง 

  ๓.๒.๑.๔  การตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ (EKG) 

  ๓.๒.๑.๕  การตรวจรางกาย โดยแพทยผู เชี ่ยวชาญ ประกอบดวย อายุรแพทย, อายุรแพทย

โรคหัวใจ, แพทย หู คอ จมูก, จักษุแพทย, แพทยโรคผิวหนัง, ศัลยแพทยทั่วไป, ศัลยแพทยกระดูกและขอ, 

ศัลยแพทยโรคทางเดินปสสาวะ และทันตแพทย  

   ในกรณีที ่แพทยตองการตรวจพิเศษเฉพาะผูสมัครบางรายที่มีแนวโนม  ผลการตรวจ

รางกายผิดปกติเพิ่มเติมนอกเหนือจากตรวจธรรมดา  ผูรับการตรวจจะตองเปนผูออกคาใชจายเอง 

   คำแนะนำการปฏิบัติในวันตรวจรางกายและตรวจทางหองปฏิบัติการ 

     ไมควรรับประทานยาใด ๆ  เชน ยาแกหวัด ยาแกไอ ยาแกโรคหอบหืด ยาลดความอวน 

ยาท่ีมีผลตอจิตประสาท ฯลฯ หรือยาใด ๆ ท่ีอาจมีผลตอการตรวจสารเสพติดในปสสาวะ 

     กอนวันตรวจและเชาวันตรวจ  ผูสมัครไมควรรับประทานอาหารและ ยาประเภท

กระตุนกำลัง  เพราะอาจทำใหการเตนของหัวใจและความดันโลหิตผิดปกติได 

     หามผูสมัครใส Contact-Lens มาตรวจสายตา 
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   ผลการตรวจรางกาย ถือความเห็น ของคณะกรรมการแพทยที ่กองทัพบกแตงตั ้งขึ ้นเปน

เด็ดขาด จะไมรับพิจารณาผลการตรวจรางกายท่ีผูสมัคร ไดรับการตรวจโรค หรือไดรับใบรับรองการตรวจโรคจากท่ีอื่น  ๆ

   ผลการตรวจรางกาย จะใชเกณฑ “ผาน” หรือ “ไมผาน” เทานั้น โดยไมมีคะแนน ผูไมผาน

หมายถึงผูมีโรคหรือความพิการ  ท่ีขัดตอการเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร  ในสวนของกองทัพบก (ผนวก ข) 

หมายเหตุ  - การตรวจรางกาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ใหผูสมัครสอบ ติดตามจาก

ประกาศของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ทาง Website : www.crma.ac.th 

 ๓.๒.๒  การสอบสัมภาษณ ทวงทีวาจา และความเหมาะสม 

  ๓.๒.๒.๑  เปนการตรวจสอบบุคลิกลักษณะทาทาง เสียง คำพูด ไหวพริบปฏิภาณ ความวองไว 

และการปฏิบัติตามคำสั่ง  ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ  ซึ่งเหมาะสม ที่จะเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวน ของ

กองทัพบก  

  ๓.๒.๒.๒  สถานท่ีสอบ : โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จ.นครนายก 

  ๓.๒.๒.๓  การปฏิบัติของผูเขารับการสอบสัมภาษณ ทวงทีวาจา และความเหมาะสม 

      ๓.๒.๒.๓ (๑)  จะตองทำการสอบตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนด ดังนี้ 

       ๓.๒.๒.๓ (๑.๑) เวลา ๐๗.๐๐ น. ตรวจสอบรายชื่อและรับฟงคำชี้แจง

การปฏิบัติ ณ พื้นท่ีกองทัพภาคท่ี ๑ - ๔ 

       ๓.๒.๒.๓ (๑.๒)  เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มการสอบสัมภาษณฯ 

      ๓.๒.๒.๓ (๒)  จะตองแตงกายสุภาพเรียบรอย ไมสวมรองเทาแตะ ไมไวผมยาวจนดูนาเกลียด 

ไมนำส่ิงของท่ีมีคาติดตัวระหวางเขารับการสอบสัมภาษณฯ      

      ๓.๒.๒.๓ (๓)  จะตองปฏิบัติตามคำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติของแตละสถานี 

อยางเครงครัด  หามผูท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของใหการชวยเหลือผูเขารับการสอบ และหามเขาในเขต “หามผาน” 

โดยเด็ดขาด 

      ๓.๒.๒.๓ (๔)  ผูเขาสอบสัมภาษณ ทวงทีวาจา และความเหมาะสม ใหดำเนินการ

จัดทำแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) และตองนำมาใหกับคณะกรรมการสอบสัมภาษณฯ ในวันที่เขาสอบ

สัมภาษณ รายละเอียดตาม ผนวก จ 

   ผลการสอบสัมภาษณ ทวงทีวาจา และความเหมาะสม ถือความเห็นของคณะกรรมการ

สอบสัมภาษณ ฯ ท่ีกองทัพบกแตงต้ังข้ึนเปนเด็ดขาด 

   ผลการสอบสัมภาษณ ทวงทีวาจา และความเหมาะสม จะใชเกณฑการให คะแนน ๑๐๐ คะแนน 

ถาผลคะแนนรวมไมถึง ๕๐ คะแนน ถือวา “ไมผาน” 

   “ผาน”  หมายถึง  ผูที่ผานการสอบสัมภาษณ ทวงทีวาจา และความเหมาะสม  มีคุณสมบัติ 

เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบกได 

   “ไมผาน”  หมายถึง  ผูท่ีไมผานการสอบสัมภาษณ ทวงทีวาจา และความเหมาะสม ไมมี 

คุณสมบัติเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบก 
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 ๓.๒.๓  การสอบพลศึกษา 

    เปนการทดสอบสมรรถภาพของรางกาย ดานความแข็งแรงของกลามเนื้อ  ความคลองตัว  

ความเร็ว ความอดทน  การไหลเวียนของโลหิต และผูสมัครสอบตองผานตามเกณฑท่ีกำหนด  ซึ่งประกอบดวย

สถานีทดสอบท้ังส้ิน ๘ สถาน ีดังนี้ 

      สถานีท่ี ๑  ดึงขอราวเด่ียว 

      สถานีท่ี ๒  วิ่งเก็บของ 

      สถานีท่ี ๓  ลุก - นั่ง ๓๐ วินาที 

      สถานีท่ี ๔  นั่งงอตัว 

      สถานีท่ี ๕  ยืนกระโดดไกล 

      สถานีท่ี ๖  วิ่งระยะทาง ๕๐ เมตร 

      สถานีท่ี ๗  วิ่งระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

      สถานีท่ี ๘  วายน้ำระยะทาง ๕๐ เมตร 

 

      ๓.๒.๓.๑ การคิดคะแนนในการสอบพลศึกษา  

       คิดคะแนนพลศึกษา การสอบไมผานสถานีใดสถานีหนึ่ง ถือวาสอบตกพลศึกษาใหดู

รายละเอียดในผนวก ฉ 

      ๓.๒.๓.๒ การทดสอบซ้ำ 

       กำหนดเงื่อนไขในการทดสอบแตละสถานี ดังนี ้

       ๓.๒.๓.๒(๑) สถานีท่ี ๑ ดึงขอราวเด่ียว  ใหมีการทดสอบซ้ำไดอีก ๑ ครั้ง หลังจาก

การทดสอบคนสุดทายในชุดนั้นๆ ในกรณีดังตอไปนี้ 

           - ผูรับการทดสอบปฏิบัติในทาท่ีไมถูกตองต้ังแตการดึงขอในครั้งท่ีหนึ่ง

และตอเนื่องไปถึง ๓ ครั้ง 

       ๓.๒.๓.๒(๒) สถานีท่ี ๒ ว่ิงเก็บของ  ใหมีการทดสอบซ้ำไดอีก ๑ ครั้ง หลังจากการ

ทดสอบคนสุดทายในชุดนั้นๆ ในกรณีดังตอไปนี้ 

           ๓.๒.๓.๒(๒.๑)  กรณีล่ืน เสียหลัก อุบัติเหตุ ในระหวางการทดสอบ 

           ๓.๒.๓.๒(๒.๒)  กรณีปฏิบัติในทาท่ีไมถูกตอง 

       ๓.๒.๓.๒(๓) สถานีที ่ ๓ ลุก-นั่ง ๓๐ วินาที  ใหมีการทดสอบซ้ำไดอีก ๑ ครั้ง 

หลังจากการทดสอบคนสุดทายในชุดนั้นๆ ในกรณีดังตอไปนี้ 

           ๓.๒.๓.๒(๓.๑)  กรณีผูรับการทดสอบมีอาการเปนตะคริว หรือบาดเจ็บ 

ในหวงเวลาขณะทดสอบ 

          ๓.๒.๓.๒(๓.๒)  กรณีผูรับการทดสอบปฏิบัติในทาที่ไมถูกตองตั้งแต

ครั้งท่ีหนึ่งและตอเนื่องไปถึง ๕ ครั้ง 
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       ๓.๒.๓.๒(๔) สถานีท่ี ๔ นั่งงอตัว 

           - ทำการทดสอบ ๒ ครั้ง โดยใชผลการทดสอบครั้งท่ีดีท่ีสุด 

       ๓.๒.๓.๒(๕) สถานีท่ี ๕ ยืนกระโดดไกล 

           - ใหมีการทดสอบซ้ำ กรณีทดสอบครั้งแรกไมผานเกณฑฯ หรือปฏิบัติ

ในทาท่ีไมถูกตอง ใหทำการทดสอบใหมตอเนื่องไปไดอีกไมเกิน ๒ ครั้ง 

       ๓.๒.๓.๒(๖) สถานีที่ ๖ วิ่งระยะทาง ๕๐ เมตร ใหมีการทดสอบซ้ำไดอีก ๑ ครั้ง 

หลังจากการทดสอบคนสุดทายในชุดนั้นๆ ในกรณีดังตอไปนี้ 

          ๓.๒.๓.๒(๖.๑)  กรณีลื่น เสียหลัก อุบัติเหตุ หรือบาดเจ็บในระหวาง

การทดสอบ 

          ๓.๒.๓.๒(๖.๒)  กรณีปฏิบัติในทาท่ีไมถูกตอง 

       ๓.๒.๓.๒(๗) สถานีท่ี ๗ ว่ิงระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร  ใหมีการทดสอบซ้ำไดอีก ๑ ครั้ง 

ภายใน ๓๐ นาที หลังจากการทดสอบคนสุดทาย ในกรณีดังตอไปนี ้

          - กรณีประสบอุบัติเหตุ ไดรับบาดเจ็บ ในระหวางการทดสอบ 

       ๓.๒.๓.๒(๘) สถานีท่ี ๘ วายน้ำระยะทาง ๕๐ เมตร  ใหมีการทดสอบซ้ำไดอีก ๑ ครั้ง 

ภายใน ๓๐ นาที หลังจากการทดสอบคนสุดทาย ในกรณีดังตอไปนี ้

          - กรณีไมผานการทดสอบในครั้งแรก เนื่องจากการเปนตะคริวหรือ

สำลักน้ำ 

      ๓.๒.๓.๓ สิ่งท่ีผูเขารับการทดสอบตองนำมาดวย 

       ๓.๒.๓.๓(๑)  ผูเขารับการทดสอบจะตองนำบัตรประจำตัวสอบมาแสดงตอกรรมการ

รับรายงานตัว 

       ๓.๒.๓.๓(๒)  ผูเขารับการทดสอบจะตองเตรียมชุดกีฬา รองเทากีฬา หรือรองเทาผาใบ 

(เส้ือยืดคอกลม สีขาวไมมีขอความหรือสัญลักษณของสถาบัน) 

       ๓.๒.๓.๓(๓)  ผูเขารับการทดสอบวายน้ำจะตองเตรียมกางเกงวายน้ำ (เฉพาะกางเกงวายน้ำ

ทางการกีฬาเทานั้น) และผาเช็ดตัวมาดวย 

หมายเหตุ  - การทดสอบพลศึกษา  อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ใหผูสมัครสอบ ติดตามจาก

ประกาศของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ทาง Website : www.crma.ac.th 
 

๓.๓ สถานท่ีสอบ 

 ๓.๓.๑  สถานท่ีสอบรอบแรก  (ภาควิชาการ) :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) 

 ๓.๓.๒   สถานท่ีสอบรอบท่ีสอง :  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  จ.นครนายก 
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๓.๔ การหมดสิทธิ์ในการสอบ 

 ๓.๔.๑ ผูท่ีสมัครสอบเกินกวา ๑ ครั้ง ในปเดียวกัน (มีหมายเลขประจำตัวสอบมากกวา ๑ หมายเลข) 

 ๓.๔.๒ ผูท่ีทุจริตในการสอบ หรือผูชวยเหลือในการกระทำทุจริต 

 ๓.๔.๓ ขาดการสอบรอบแรก หรือขาดการสอบอยางใดอยางหนึ่งในการสอบรอบท่ีสอง 

 ๓.๔.๔ มาสอบชากวาเวลาเริ่มตนสอบรอบแรกและรอบท่ีสองเกิน ๓๐ นาที 

 ๓.๔.๕ ถูกตรวจพบการปลอมแปลงเอกสารทุกชนิด 

 หมายเหตุ 

  ๑. ในขอ ๓.๔.๑ และ ๓.๔.๒ นั้น  จะถือวาผูสมัครเปนผูทุจริตในการสอบ   

  ๒. ในขอ ๓.๔.๓ การขาดสอบอยางใดอยางหนึ่ง ถือวาผูสมัคร สละสิทธิ์ ในการสอบคัดเลือก 

  ๓. ในขอ ๓.๔.๕ จะถือวาเปนการทุจริตในการสอบ และผูสมัครยังอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกดวย 

 

๓.๕  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

 ๓.๕.๑ เมื่อเสร็จการสอบรอบแรกคือสอบภาควิชาการแลว จะปดประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบในรอบท่ีสอง 

ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เพื่อเขาทดสอบวิภาววิสัย ตรวจรางกาย สอบสัมภาษณ ทวงทีวาจา และความ

เหมาะสม และทดสอบพลศึกษา ผูท่ีสอบผานภาควิชาการ  มารายงานตัว และรับเอกสารช้ีแจงการสอบรอบท่ีสอง  

โดยผูสอบผานภาควิชาการตองมารายงานตัวดวยตัวเองเทานั้น ถาไมมาถือวาสละสิทธิ์ 

 ๓.๕.๒ เมื่อเสร็จการสอบรอบที่สองแลว  จะประกาศผลวาผูใดมีสิทธิ์เขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร  ในสวนของ

กองทัพบก  และตองคอยฟงคำช้ีแจงของเจาหนาท่ีดวยตนเอง  ตามท่ีกำหนดไวในประกาศ 

 ๓.๕.๓  สถานท่ีประกาศผลการสอบรอบท่ีสอง : โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จ.นครนายก 

 ๓.๕.๔  บุคคลสำรองที่มีคุณสมบัติครบ และสมัครใจจะเขาเปน นนส. (จำนวน ๑๕ คน) ใหจัดทำ

หนังสือแสดงความจำนงยื่นตอคณะกรรมการรับรายงานตัวภายในวัน และสถานท่ีท่ีกำหนดไวในประกาศ 
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๔ 

การทำสัญญามอบตัว 

เขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร 
 

 บุคคลผูผานการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร จะตองเตรียมการเรื่องการทำสัญญา

มอบตัว  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๔.๑  สถานท่ีทำสัญญา   

  - โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ อ.บานนา จ.นครนายก 

 ๔.๒  วันเวลาทำสัญญา 

  ๔.๒.๑  นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบก วันท่ี ๑๔ พ.ค. ๖๖ บุคคลตัวจริง ต้ังแต เวลา 

๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  บุคคลสำรองรายงานตัวเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  

  ๔.๒.๒  ท้ังบุคคลตัวจริงและบุคคลสำรอง จะตองระมัดระวังและรักษาเวลาดังกลาว โดยเครงครัด 

หากไมปฏิบัติตามเวลาท่ีกำหนด จะถือวาหมดสิทธิ์ในการทำสัญญามอบตัวเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารทันที 

 ๔.๓  บุคคลท่ีจะตองนำไปในวันทำสัญญา 

  ๔.๓.๑  ผูปกครอง  ๑  คน 

  ๔.๓.๒  ผูค้ำประกัน  ๑  คน 

 ๔.๔  คุณสมบัติของผูปกครองและผูค้ำประกัน 

  ๔.๔.๑  ผูปกครอง  ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

    ๔.๔.๑.๑  เปนบิดา หรือมารดาผูใหกำเนิด (ถาบิดา มารดายังมีชีวิตอยู) 

    ๔.๔.๑.๒  เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพเปนหลักฐาน  ซึ่งทางราชการเชื่อถือ (ไมจำเปนตอง   

เปนขาราชการ) 

    ๔.๔.๑.๓  ไมเปนนักศึกษา หรือพระภิกษุสามเณร หรือนักบวชในศาสนาอื่น 

    ๔.๔.๑.๔  สามารถติดตอกับโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศไดสะดวก 

    ๔.๔.๑.๕  ผูปกครองหนึ่งคนจะทำสัญญาเปนผูปกครองนักเรียนไดไมเกิน ๒ คน 

    ๔.๔.๑.๖  ผูปกครองตองไมเปนคูสมรสของผูค้ำประกัน 

 ๔.๔.๑.๗  ในกรณีที่ผูทำสัญญาในฐานะผูปกครอง  ซึ่งมิใชบิดาหรือมารดา จะตองไดรับคำ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบิดาหรือมารดา  มอบหมายใหทำสัญญาในฐานะผูปกครองแทนบิดา มารดา 
ของนักเรียน 
  ๔.๔.๒  ผูค้ำประกัน  ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

    ๔.๔.๒.๑  ตองเปนขาราชการทหารหรือขาราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศตั้งแตรอยตร,ี   

เรือตร,ี เรืออากาศตรี หรือรอยตำรวจตรีข้ึนไป  หรือขาราชการพลเรือนมีอายุไมเกิน ๕๘ ป และดำรงตำแหนงต้ังแต

ระดับ ๔ หรือเทียบเทาข้ึนไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีมีเงินเดือนต้ังแต ๒๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป พรอมหนังสือรับรอง 

    ๔.๔.๒.๒  ผูค้ำประกันหนึ่งคนจะทำสัญญาค้ำประกันนักเรียนไดไมเกิน ๒ คน 
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    ๔.๔.๒.๓  ผูค้ำประกันตองไมเปนคูสมรสของผูปกครอง 

    ๔.๔.๒.๔  ผูค้ำประกันตองไดรับคำยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสมรสใหทำนิติกรรมได 
 

 ๔.๕  เอกสารท่ีจะตองเตรียมมาในวันทำสัญญา 

  ๔.๕.๑  เอกสารสวนตัวของนักเรียน 

    ๔.๕.๑.๑  บัตรประจำตัวสอบ 

    ๔.๕.๑.๒  บัตรประจำตัวประชาชน พรอมสำเนา 

    ๔.๕.๑.๓  สูติบัตรตัวจริง (ใบแจงเกิด) หรือใบแทน พรอมสำเนา 

    ๔.๕.๑.๔  ทะเบียนบานของนักเรียน และของบิดา มารดาผูใหกำเนิดฉบับเจาบาน 

พรอมสำเนา 

    ๔.๕.๑.๕  ระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปพ.๑ ตัวจริง พรอมสำเนา ๒ ชุด 

    ๔.๕.๑.๖  ระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปพ.๑ : ๔ (กรณีกำลังศึกษาอยู 

พรอมหนังสือลาออกจากโรงเรียนเดิม) 

    ๔.๕.๑.๗  หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว หรือช่ือสกุล (ถาม)ี พรอมสำเนา 

    ๔.๕.๑.๘  ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหยาของบิดา มารดา หรือหนังสือการจดทะเบียน 

รับรองบุตร พรอมสำเนา 

    ๔.๕.๑.๙  บัตรประจำตัวของบิดา มารดา (ในกรณีบิดา หรือมารดาถึงแกกรรม ใหนำ             

ใบมรณบัตรมาแสดง) พรอมสำเนา 

    ๔.๕.๑.๑๐  ผูที ่กรมยุทธศึกษาทหารบก และกรมแผนที่ทหารสงตัวเขารับการศึกษา         

ใหสำเนาประวัติรับราชการ จำนวน ๑ ชุด 

  ๔.๕.๒  เอกสารของผูปกครอง และผูค้ำประกัน 

    ๔.๕.๒.๑  บัตรประจำตัวขาราชการ หรือพนักงาน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยัง        

ไมหมดอายุ พรอมสำเนา 

    ๔.๕.๒.๒  ในกรณีที ่บัตรประจำตัวของผูค้ำประกันหมดอายุ ใหผู บังคับบัญชาระดับ          

ผูบังคับกองพัน, สารวัตร, สารวัตรใหญ, หัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ ้นไป ออกหนังสือรับรองใหเพื ่อใช

ประกอบกับบัตรประจำตัวท่ีหมดอายุ 

    ๔.๕.๒.๓  ทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสำเนา 

    ๔.๕.๒.๔  สำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรส 

    ๔.๕.๒.๕  หลักฐานแสดงสถานภาพการสมรส (ทะเบียนสมรส, ใบหยา) พรอมสำเนา 

    ๔.๕.๒.๖  หนังสือแสดงความยินยอมในการทำนิติกรรมของคูสมรส   

    ๔.๕.๒.๗  เอกสารซึ่งถายจากฉบับจริง ใหเจาของเอกสารรับรองสำเนาถูกตองทุกฉบับ 

ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
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 ๔.๖  หนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอม 

  ในกรณีท่ีผูทำสัญญาในฐานะผูปกครอง ซึ่งมิใชบิดาหรือมารดาของนักเรียน ตองไดรับมอบอำนาจ

เปนลายลักษณอักษรจากบิดาหรือมารดา 

  ผูทำสัญญาในฐานะผูปกครอง และทำสัญญาในฐานะผูค้ำประกัน ซึ่งทำการสมรสแลว ตองได    

รับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสมรส ใหทำนิติกรรมได 

 ๔.๗  การตรงตอเวลา 

  ผูท่ีผานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร  ท้ังบุคคลตัวจริงและบุคคลสำรอง ตองไป
รายงานตัวทำสัญญาตอคณะกรรมการ ตามสถานที่และวันเวลาที่กำหนดโดยเครงครัด ผูที่ไมไปตามกำหนด 
โดยไมแจงเหตุผลจำเปนใหคณะกรรมการพิจารณา  ถือวาผูนั้นหมดสิทธิ์ในการเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ทันที 
  สำหรับผูมีเหตุขัดของในวันทำสัญญา  ใหนักเรียนและผูปกครองไปยื่นคำรองแจงเหตุผลตอ

ประธานกรรมการกอนหมดเวลาท่ีกำหนด  มิฉะนั้นจะถือวาหมดสิทธิ์ 

 ๔.๘  เหตุท่ีตองพนจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร หรือนักเรียนนายรอย 

  ๔.๘.๑  มีโรคหรือความพิการท่ีตรวจพบภายหลัง  ขณะเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร หรือนักเรียนนายรอย 

และแพทยลงความเห็นวาขัดตอพระราชบัญญัติรับราชการทหาร เชน ตอหิน หืด ฯลฯ 

 ๔.๘.๒  แสดงขอความและหลักฐานอันเปนเท็จในเอกสารใบสมัคร หรือในเอกสารการทำสัญญา 
มอบตัว 
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๕ 

ภาคผนวก 

ผนวก ก 

ผูสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของกองทัพบก 

จะตองมีขนาดพิกัดความสมบูรณของรางกายดังตอไปนี ้
 

ตารางท่ี ๑ เกณฑขนาดรางกายตามอายุตองไมต่ำกวาเกณฑดังตอไปนี ้

อาย ุ
ความขยายของอก เปน (ซม.) เม่ือ ความสูง 

(ซม.) หายใจเขา หายใจออก 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๗๖ 

๗๗ 

๗๘ 

๗๓ 

๗๔ 

๗๕ 

๑๕๙ 

๑๖๑ 

๑๖๓ 

 

ตารางท่ี ๒ คาดัชนีมวลกาย ( Body Mass Index : BMI) ตองอยูในเกณฑ ๑๘.๕ - ๒๙.๙ กก./ตร.ม. 

     โดยมีวิธีการคำนวณหาคาดัชนีมวลกาย ดังนี้ 

 

 

 

ขอมูลอางอิง  WHO expert consultation. Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for             

          policy and intervention strategies. The Lancet Public Health 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 น้ำหนัก (กก.) 

                                  สวนสูง (ม.)2 
คาดัชนีมวลกาย 
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ผนวก ข 
 

การกำหนดลักษณะความสมบูรณของรางกาย และกลุมอาการท่ีขัดตอการรับเขาศึกษา 

ในโรงเรียนเตรียมทหาร ในสวนของกองทัพบก ประจำป ๒๕๖๖ 

 

 ๑.  ขนาดพิกัดความสมบูรณของรางกาย  

     ๑.๑ เกณฑขนาดรางกาย และคาดัชนีมวลกาย ใหเปนไปตามขนาดของนักเรียนเตรียมทหาร ตามท่ี 

กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ สำนักงานตำรวจแหงชาติ กำหนด  

     ๑.๒ ตองเปนผูท่ีมีรางกายไดสัดสวนอยูในเกณฑปกติ 

 ๒.  มีโรคและความพิการดังตอไปนี้ 

     ๒.๑ รางกายผิดปกติหรือพิกลรูป หรือพิการ 

   ๒.๑.๑  ศีรษะ และหนาผิดรูปจนดูนาเกลียด 

   ๒.๑.๒  ผมบางหรือผมรวงจนแลดูนาเกลียด 

   ๒.๑.๓  รูปวิปริตตาง ๆ  (Malformation)  ของริมฝปากหรือจมูก เชน ปากหรือจมูกแหวง        

ริมฝปากแบะ หรือเชิดจนนาเกลียด หรือหุบลง 

   ๒.๑.๔  ซอกคอหรือซอกรักแรติดกัน 

   ๒.๑.๕  แขน ขา 

     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  นิ้วมือ หรือ นิ้วเทาดวนถึงโคนเล็บ 

     ๒.๑.๖.๓  นิ้วมือ หรือ นิ้วเทามีจำนวนเกินกวา หรือนอยกวาปกติ 

     ๒.๑.๖.๔  นิ้วบิดเก และทำงานไมถนัด 

     ๒.๑.๖.๕  ชองระยะนิ้วมือ หรือนิ้วเทาติดกัน 

     ๒.๑.๖.๖  ภาวะเทาแบนยึดติด         

  ๒.๒ กระดูก เอ็น และกลามเนื้อ 

   ๒.๒.๑  ขอเคล่ือนไหวไมสะดวก จนทำใหอวัยวะท่ีติดตอกับขอนั้น ๆ ใชการไมดี 

   ๒.๒.๒  ขอหลวมหลุดบอย ๆ 

   ๒.๒.๓  ขออักเสบจนกระดูกเปล่ียนรูป 

   ๒.๒.๔  คอเอียง หรือ แข็งท่ือเนื่องจากกระดูก หรือ กลามเนื้อพิการ 

   ๒.๒.๕  กระดูกสันหลังคด โกง หรือแอน จนสามารถมองเห็นไดชัด 
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   ๒.๒.๖  เทาปุก (Clubfoot) 

   ๒.๒.๗  กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis) 

   ๒.๒.๘  กระดูกหักตอไมติด หรือติดแลวแตมีความพิการผิดรูป 

   ๒.๒.๙  กลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่งเห่ียวลีบ หรือดีสโทรฟ (Dystrophy) 

   ๒.๒.๑๐  เอ็นยึดติดแข็ง จนไมสามารถเคล่ือนไหวอวัยวะขางเคียงไดสะดวก 

   ๒.๒.๑๑  เอ็นรอยหวายยึดติดแข็งจนไมสามารถทรงตัวในขณะท่ีนั่งยอง ๆ โดยท่ีฝาเทาท้ังสองขาง

แบนราบไปกับพื้นได   

     ๒.๓ ผิวหนัง 

   ๒.๓.๑  โรคผิวหนังทุกชนิด ซึ่งเปนเรื้อรังยากตอการรักษา หรือเปนท่ีนารังเกียจตอผูอื่น 

   ๒.๓.๒  สิวบริเวณหนา คอ หรือลำตัว ซึ่งเปนมากจนแลดูนาเกลียด 

   ๒.๓.๓  แผลเรื้อรังของผิวหนัง ซึ่งยากตอการรักษา 

   ๒.๓.๔  แผลเปน หรือปานที่หนามีเนื ้อที ่ตั ้งแต ๑/๔ ของหนาขึ ้นไป หรือมีความยาวมาก     

จนแลดูนาเกลียด 

   ๒.๓.๕  เนื้องอก (Neoplasm) ท่ีหนามีขนาดวัดเสนผาศูนยกลางต้ังแต ๕ ซม. ข้ึนไป 

   ๒.๓.๖  แผลเปน ไฝ ปาน หูด (Wart) หรือซีสต (Cyst) ที่สวนตาง ๆ ของรางกาย ซึ่งมีขนาด

ใหญหรือมากจนแลดูนาเกลียด 

   ๒.๓.๗  คนเผือก (Albino) 

   ๒.๓.๘  โรคทาวแสนปม (Neurofibromatosis) 

   ๒.๓.๙  หามมีรอยสักบนรางกาย 

     ๒.๔ ตา 

   ๒.๔.๑  ตาเหล (Squint) จนปรากฏไดชัด 

   ๒.๔.๒  ตอกระจก (Cataract) 

   ๒.๔.๓  แผลที่กระจกตา (Corneal ulcer) หรือกระจกตาขุน (Corneal scar) จนทำใหการ

มองเห็นผิดปกติ 

   ๒.๔.๔  ลูกตาส่ัน (Nystagmus) 

   ๒.๔.๕  หนังตาตก (Ptosis) หรือหนังตามวนออกนอก (Ectropion) หรือหนังตามวนเขาใน 

(Entropion) 

   ๒.๔.๖  สายตาผิดปกติ คือ สายตาสั้นเกิน -๑.๕๐ ไดออปเตอร (Diopters) ของ Spherical 

equivalent และสายตาเอียงเกิน ๐.๗๕ ไดออปเตอร เมื ่อแกไขดวยแวนตาแลว วัดความสามารถในการ

มองเห็นไดต่ำกวา ๒๐/๒๐ แมขางใดขางหนึ่ง       

   ๒.๔.๗  ตาบอดสี (ตรวจดวยวิธี Ishihara test) 

   ๒.๔.๘  ขนตายอยเขาขางใน หรือยอยออกขางนอก (Trichiasis or Distichiasis) 

   ๒.๔.๙  หนังตาแหวงจนเสียรูป 
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   ๒.๔.๑๐  ขอบหนังตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง 

   ๒.๔.๑๑  หนังตาปดไมสนิท 

   ๒.๔.๑๒  ซีสตของหนังตา 

   ๒.๔.๑๓  ถุงน้ำตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง 

   ๒.๔.๑๔  เยื่อตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง 

   ๒.๔.๑๕  ริดสีดวงตา (Trachoma) 

   ๒.๔.๑๖  ตอเนื้อซึ่งงอกเขาไปในลูกตาดำเกินกวา ๑ มม. 

   ๒.๔.๑๗  ตาโปน (Exophthalmos) จนเห็นไดชัดแลดูนาเกลียด 

   ๒.๔.๑๘  กระจกตาอักเสบเรื้อรัง (Chronic Keratitis) 

   ๒.๔.๑๙  ตอหิน (Glaucoma) 

   ๒.๔.๒๐  ชองหนังตา (Palpebral fissure) กวางไมเทากันจนแลดูนาเกลียด 

     ๒.๕ หู คอ จมูก 

   ๒.๕.๑  ใบหูผิดขนาด หรือผิดรูปจนปรากฏชัด 

   ๒.๕.๒  ชองหูช้ันนอก หรือชองหูช้ันกลางอักเสบอยางเรื้อรัง 

   ๒.๕.๓  เยื่อหูบุมหวำ (Retracted Eardrum) มากจนไมสามารถเคล่ือนไหวได 

   ๒.๕.๔  เยื่อหูทะลุ ทุกขนาด แมเพียงขางใดขางหนึ่ง หรือมีประวัติการรักษาแกไข ภาวะเยื่อหู

ทะลุมากอนภายใน ๑๘๐ วัน นับต้ังแตวันผาตัดจนถึงวันเขารับการตรวจคัดเลือก 

   ๒.๕.๕  การไดยินเสียงผิดปกติ โดยเมื่อทำการวัดดวยเครื่องตรวจการไดยินพบวา 

     ๒.๕.๕.๑  คาเฉลี่ยระดับการไดยินที่ความถ่ี ๕๐๐ ๑,๐๐๐ และ ๒,๐๐๐ เฮิรตซ          

สูงเกิน ๒๕ เดซิเบล หรือมีความถ่ีใดความถ่ีหนึ่งสูงเกิน ๓๐ เดซิเบล 

     ๒.๕.๕.๒  ระดับการไดยินที ่ความถ่ี ๓,๐๐๐ เฮิรตซ สูงเกิน ๓๕ เดซิเบล หรือ           

ท่ีความถ่ี ๔,๐๐๐ เฮิรตซ สูงเกิน ๔๕ เดซิเบล        

     ๒.๕.๕.๓  ไมมีขอกำหนดสำหรับความถ่ีต้ังแต ๖,๐๐๐ เฮิรตซข้ึนไป  

   ๒.๕.๖  มีประวัติการใชเครื่องชวยฟง 

   ๒.๕.๗  มีประวัติเปนโรคน้ำในหูไมเทากัน (Ménière’s disease) หรือ โรคระบบการทรงตัว

สูญเสียเรื้อรัง (Chronic diseases of vestibular system) 

   ๒.๕.๘  มีปากแหวงและเพดานโหว ท่ีถึงแมผาตัดแกไขแลวยังคงปรากฏความผิดปกติท่ีรบกวน

ความสงางาม หรือยังคงผิดรูปอยางเห็นไดชัด หรือไมสามารถดูดน้ำจากหลอดดูดไดสมบูรณ หรือนาจะขัดขวาง

รบกวนการใสเครื ่องอุปกรณทางทหาร หรือมีความผิดปกติอื ่นที ่ทำใหการพูดผิดปกติทั ้งเสียง และการ

เคล่ือนไหวของริมฝปาก 

   ๒.๕.๙  ความพิการท่ีทำใหลำคอทำงานไมไดตามปกติ 

   ๒.๕.๑๐  เพดานโหว หรือเพดานสูงจนพูดไมชัด 
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   ๒.๕.๑๑  ตอมทอนซิลอักเสบเรื้อรัง และโตจนตอมทอนซิลท้ังสองขางชนชิดติดกัน 

   ๒.๕.๑๒  จมูกบ้ีจนผิดปกติ หรือจมูกบ้ีเล็กนอยและพูดไมชัด 

   ๒.๕.๑๓  จมูกโหวไมมีโครง 

   ๒.๕.๑๔  ผนังกั้นชองจมูกทะลุ และยังมีอาการผิดปกติทางจมูก 

   ๒.๕.๑๕  มีประวัติเลือดกำเดาไหลโดยหาสาเหตุไมได ตองไดรับการรักษา ภายใน ๒ ป กอน

วันเขารับการตรวจเลือก 

   ๒.๕.๑๖  กำลังเปนไซนัสอักเสบเรื้อรัง ริดสีดวงจมูก หรือ Polypoid mass(es) หรือมีประวัติ

การผาตัดโพรงไซนัสใน ๒ ปที ่ผานมา ยกเวน Antrochoanal polyp หรือ ถุงน้ำในโพรงไซนัส (Sinus 

mucosal retention cyst) 

   ๒.๕.๑๗  เนื้องอกในจมูก (Nasal tumor) 

   ๒.๕.๑๘  โพรงกระดูกขางจมูกอักเสบ (Paranasal sinusitis)  

     ๒.๖ ฟน  

   ๒.๖.๑  จำนวนซี่ฟน มีจำนวนซี่ฟนไวเคี้ยวอาหารครบตามหลักเกณฑ คือ กำหนดใหมีฟนหนาตัด 

(Incisors) และ ฟนเขี้ยว (Canines) ขางบนอยางนอย ๔ ซี่ ขางลางอยางนอย ๔ ซี่ ฟนกราม (Molars) และฟนกรามนอย 

(Premolars) ขางบนอยางนอย ๖ ซี่ ขางลางอยางนอย ๖ ซี่ กรณีที ่ฟนถอนไปแลวไดรับการใสฟนถาวรทดแทน

เรียบรอยมั่นคง ใหนับเปนจำนวนซี่ฟนตามท่ีกำหนดได       

   ๒.๖.๒  ฟนท่ีปรากฏอยูในชองปาก ตองไมมีลักษณะดังตอไปนี้    

     ๒.๖.๒.๑  ฟนเปนรูผุท่ีไมไดรับการอุด หรืออุดดวยวัสดุท่ีไมถาวร  

     ๒.๖.๒.๒  ฟนท่ีไดรับการอุดฟนหรือทำครอบฟนไมเรียบรอย    

     ๒.๖.๒.๓  ฟนน้ำนม ยกเวน กรณีที ่ทันตแพทยพิจารณาวาฟนน้ำนมซี่นั ้น อยูใน

ตำแหนงทดแทนฟนแทท่ีหายไป 

     ๒.๖.๒.๔  ฟนตาย หรือ ฟนที่มีรอยโรคปลายรากสาเหตุจากฟน ยกเวน กรณีไดรับ

การรักษาคลองรากฟนและบูรณะดวยวัสดุถาวรหรือครอบฟน และไมพบลักษณะการติดเช้ือจากฟนซี่นั้น 

     ๒.๖.๒.๕  มีการทำลายอวัยวะท่ีรองรับฟน (กระดูก เหงือก เอ็นยึดปริทันต) มากกวา 

๒ ใน ๓ ของความยาวรากฟน และมีการโยกของฟนอยางรุนแรง     

     ๒.๖.๒.๖  มีฟนยาวผิดปกติ ขึ้นผิดตำแหนง หรือซอนเก จนไมสามารถจัดใหสบกับ

ฟนคูสบในชองปากได           

     ๒.๖.๒.๗  มีชองวางระหวางฟนหนาหางมากจนแลดูนาเกลียด 

   ๒.๖.๓  การสบฟน ไมพบการสบฟนที่ผิดปกติอยางมาก หรือ โครงสรางกระดูกขากรรไกร

ไมไดสัดสวน จนทำใหใบหนาผิดรูป หรือบดเค้ียวอาหารปกติไมได 

   ๒.๖.๔  ฟนท่ีมีพยาธิสภาพอื่น  ๆเชน ถุงน้ำ (Cysts) เนื้องอก (Tumor) การอักเสบ ติดเช้ือในชองปาก 

สาเหตุจากฟนและไมใชจากฟน ซึ่งสภาพการเชนนี้อาจทำใหเกิดอันตรายตออวัยวะขางเคียงหรือสุขภาพของผูสมัคร 
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     ๒.๗ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

   ๒.๗.๑  หัวใจเตนเร็วกวา ๑๐๐ ครั้งตอนาที หรือชากวา ๕๐ ครั้งตอนาที หรือมี เอ.วี.บล็อก 

(A.V.block) หรือเตนผิดปกติ ชนิดเอเทรียลไฟบริลเลช่ัน หรือเอเทรียลฟลัทเตอร (Atrial fibrillation or Atrial 

flutter) 

   ๒.๗.๒  ความดันเลือดสูงกวา ๑๔๐/๙๐ มม. ของปรอท หรือต่ำกวา ๑๐๐/๕๐ มม. ของปรอท 

   ๒.๗.๓  ลักษณะแสดงคล่ืนไฟฟาหัวใจ (ECG) ผิดปกติจากการวินิจฉัยโดยแพทย 

   ๒.๗.๔  หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ 

   ๒.๗.๕  หัวใจพิการแตกำเนิด (Congenital heart diseases) 

   ๒.๗.๖  หัวใจวายและมีเลือดค่ัง (Congestive heart failure) 

   ๒.๗.๗  ล้ินหัวใจพิการ 

   ๒.๗.๘  หลอดเลือดโปงพอง (Aneurysm) ของหลอดเลือดใหญ 

   ๒.๗.๙  หลอดเลือดดำขอดอยูท่ีถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึ่งเปนมากจนเห็นไดชัด 

     ๒.๘ ระบบหายใจ 

   ๒.๘.๑  หลอดลมอักเสบ ซึ่งกำลังปรากฏอาการฟงไดชัดเจน 

   ๒.๘.๒  หลอดลมอักเสบเรื ้อรังพรอมกับมีถุงลมในปอดพอง (Chronic bronchitis with 

emphysema) 

   ๒.๘.๓  เยื่อหุมปอดอักเสบ 

   ๒.๘.๔  หลอดลมขยายพอง (Bronchiectasis) 

   ๒.๘.๕  มีน้ำ หรือหนอง หรือลมในชองเยื่อหุมปอด 

   ๒.๘.๖  วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis) 

   ๒.๘.๗  ปอดอักเสบหรือมีพยาธิสภาพอื่น ๆ 

   ๒.๘.๘  หืด (Bronchial asthma) 

     ๒.๙ ระบบทางเดินอาหาร 

   ๒.๙.๑  ฟสตูลา (Fistula) หรือไซนัส (Sinus) ท่ีผนังทอง 

   ๒.๙.๒  ไสเล่ือนทุกชนิด 

   ๒.๙.๓  มามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใชมือคลำ 

   ๒.๙.๔  ตับแข็ง (Cirrhosis of liver) 

   ๒.๙.๕  ฝท่ีตับ (Abscess of liver) 

   ๒.๙.๖  ดีซาน 

   ๒.๙.๗  ริดสีดวงทวารหนักท่ีเห็นไดชัด 

   ๒.๙.๘  ทวารหนักอักเสบ หรือสวนสุดทายของลำไสปล้ินออกมานอกทวารหนัก 

   ๒.๙.๙  ฝคัณฑสูตร 

   ๒.๙.๑๐ การตรวจเลือดไวรัสตับอักเสบบีเปนบวก 
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     ๒.๑๐  ระบบทางเดินปสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ รวมท้ังกามโรค 

   ๒.๑๐.๑  ไต กรวยไต อักเสบ หรือเส่ือม หรือพอง 

   ๒.๑๐.๒  นิ่ว 

   ๒.๑๐.๓  ผลการตรวจปสสาวะมีไขขาว (Albumin) หรือน้ำตาล 

   ๒.๑๐.๔  องคชาติถูกตัด หรือขาด 

   ๒.๑๐.๕  อัณฑะไมลงมาท่ีถุงอัณฑะ หรือถูกตัดออก 

   ๒.๑๐.๖  ถุงน้ำท่ีลูกอัณฑะ (Hydrocele) 

   ๒.๑๐.๗  อัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือ ทออสุจิอักเสบ (Epididymitis)  

   ๒.๑๐.๘  อัณฑะเห่ียวหด (Atrophy of testis) 

   ๒.๑๐.๙  กามโรค 

   ๒.๑๐.๑๐  ผลการตรวจน้ำเหลืองวินิจฉัยวาเปนกามโรค (VDRL และ TPHA) 

   ๒.๑๐.๑๑  กะเทย (Hermaphrodism) 

     ๒.๑๑  ระบบจิตและประสาท 

   ๒.๑๑.๑  โรคจิตที่มีอาการรุนแรง หรือ เรื้อรัง ไดแก โรคจิตเภท (Schizophrenia) โรคจิต

กลุมหลงผิด (Delusional disorders) โรคสคิซโซแอฟแฟคทีพ (Schizoaffective disorder) โรคจิตท่ีเกิดจาก    

โ รคทางกาย  (Other mental disorders due to brain damage and dysfunction) และ โรคจ ิ ตอ ื ่นๆ 

(Unspecified nonorganic disorders) 

   ๒.๑๑.๒  โรคอารมณแปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื ้อรัง ไดแก โรคอารมณแปรปรวน 

(Manic episode, Bipolar affective disorder) โรคอารมณแปรปรวนที่เกิดจากทางกาย (Other mental 

disorder due to brain damage and dysfunction and to physical disorder)  โรคอารมณแปรปรวน

อื่น ๆ (Other mood (affective) disorder, Unspecified mood disorder) และโรคซึมเศรา (Depressive 

disorder, Recurrent depressive disorder) 

   ๒.๑๑.๓  โรคพัฒนาการทางจิตเวช ประกอบดวย 

                       ๒ .๑๑ .๓ .๑ จิตเจร ิญลาชา (Mental retardation) ที ่ม ี เชาว ระดับปญญา (IQ) 

เทากับหรือต่ำกวา ๗๐ 

                         ๒.๑๑.๓.๒ โรคหรือความผิดปกติในพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา 

(Pervasive  developmental disorders) หมายถึงโรคที่มีขอบเขตการวินิจฉัยในภาวะออทิสติก (Autistic 

spectrum, Autistic disorder,  Autism) ซึ่งรวมถึง โรคแอสเปอรเกอร (Asperger’s syndrome) 

   ๒.๑๑.๔  ภาวะเพศสภาพไมตรงกับเพศกำเนิด (Gender identity disorder) ตามกฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๗๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕) (หมายเหตุ ๓,๔)       

   ๒.๑๑.๕  ใบ (Aphasia)          

   ๒.๑๑.๖  อัมพาต หรือการเคล่ือนไหวผิดปกติ     

   ๒.๑๑.๗  โรคลมชัก (Epilepsy)  
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     ๒.๑๒  เบ็ดเตล็ด 

    ๒.๑๒.๑ โรคท่ีเกี่ยวกับแพสาร โรคตอมไรทอ โรคท่ีเกี่ยวกับเมตาโบลิซึม และโรคท่ีเกี่ยวกับ

โภชนาการ (Allergy, Endocrine system, Metabolic and Nutritional disease) 

      ๒.๑๒.๑.๑  โรคตอมไทรอยดเปนพิษ ไมวาจะมีคอพอกหรือไม (Thyrotoxicosis 

with or without goiter) 

      ๒.๑๒.๑.๒  โรคคอพอก (Simple goiter)      

      ๒.๑๒.๑.๓  โรคตอมไทรอยดหยอนสมรรถภาพ (Myxedema) 

      ๒.๑๒.๑.๔  โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) 

      ๒.๑๒.๑.๕  โรครางกายโตผิดปกติ (Acromegaly) 

      ๒.๑๒.๑.๖  โรคอวน (Obesity)  

    ๒.๑๒.๒ โรคของเลือดและอวัยวะกอกำเน ิดเลือด (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  โรคเทาชาง (Filariasis) 

      ๒.๑๒.๓.๓  โรคคุดทะราด หรือโรครองพื้น (Yaws) 

      ๒.๑๒.๓.๔  โรคติดตออันตราย 

    ๒.๑๒.๔ เนื้องอก (Neoplasm) 

      ๒.๑๒.๔.๑  เนื้องอกไมรายท่ีมีขนาดใหญ 

      ๒.๑๒.๔.๒  เนื้องอกรายไมวาจะเปนแกอวัยวะใด (Malignant neoplasm  of any organ) 

      ๒.๑๒.๔.๓  โรคมะเร็งตอมน้ำเหลือง 

     ๒.๑๓  การใชสารเสพติดและโรคติดยาเสพติด 

     ๒.๑๔  โรคเอดส (AIDS), ผลตรวจเลือด Anti HIV เปนบวก หรือ ระบบภูมิคุมกันบกพรอง 

     ๒.๑๕  โรคหรือความพิการใด ๆ  ซึ่งมิไดระบุไว แตคณะกรรมการแพทยเห็นวาไมสมควรรับเปน 

นักเรียนเตรียมทหาร  

หมายเหตุ 

 ๑. ในกรณีที่เห็นลักษณะทางรูปธรรมไดดวยตา เชน ผาตัดแปลงเพศแลว หรือมีเตานมที่เห็นไดชัดเจน         

จากการรับประทานฮอรโมนเพศอยางตอเนื่อง สามารถใหการวินิจฉัยไดทันที 

  ๒. ในกรณีท่ีไมสามารถเห็นลักษณะทางรูปธรรมไดดวยตา แตมีลักษณะทางพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเห็น

ไดชัดเจน การวินิจฉัยจะข้ึนกับประวัติ การเก็บขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ และการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกเปน

สำคัญ ซึ่งไมสามารถวินิจฉัยไดจากการตรวจคร้ังเดียว ควรมารับการตรวจตอเนื่องทุก ๒ ถึง ๓ เดือน จนครบระยะเวลา ๑ ป 

จึงจะสามารถใหการวินิจฉัย 

  ๓. การตรวจรางกาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ใหผู สมัครสอบติดตามจากประกาศของ

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ทาง Website : www.crma.ac.th 
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ผนวก ค 

 

ใบรับรองผลการเรียนระดับ............. 

โรงเรียน...................................... 

 

 

 ขอรับรองวา........................................................................เลขประจำตัว...................................... 

เกิดวันท่ี..............เดือน...................................พ.ศ....................บิดาชื่อ..................................................................  

มารดาชื่อ.......................................................กำลังศึกษาอยูระดับ.......................คะแนนเฉลี่ย............................. 

 

    ออกให ณ วันท่ี.................เดือน...........................พ.ศ.................. 

 

      (ลงชื่อ).............................................. 

       (.......................................) 

      ผูอำนวยการโรงเรียน............................ 

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)..................................... 

         (................................) 

              นายทะเบียน 

 

 

 

(ใบรับรองนี้มีอายุ ๖๐ วัน นับแตวันออกให) 
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ผนวก ง 

 

ระเบียบกองทัพไทย 

วาดวย โรงเรียนเตรียมทหาร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

  อาศัยอำนาจตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๓ ขอ ๒๔ ในสวน

ราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหมมีอำนาจออกระเบียบปลีกยอยเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ดังนั้นกองบัญชาการ 

กองทัพไทย จึงไดออกระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร ใหเหมาะสมยิ่งขึ ้น โดยวางระเบียบไว 

ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๖๑” 

  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

  ขอ ๓  ใหยกเลิก  

   ๓.๑ ระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐   

   ๓.๒ ระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ 

  ขอ ๔  บรรดาระเบียบ คำสั่งอื่นใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน  

                ฯลฯ       

  ขอ ๑๙ ในการสอบคัดเลือก ใหเพิ่มคะแนนพิเศษสำหรับผูสมัครบางประเภท ดังนี้ 

   ๑๙.๑ ผูท่ีสำเร็จการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม 

    ๑๙.๑.๑ ชั้นปท่ี ๑ เพิ่มใหรอยละ ๓ ของคะแนนเต็ม  

    ๑๙.๑.๒ ชั้นปท่ี ๒ เพิ่มใหรอยละ ๔ ของคะแนนเต็ม     

    ๑๙.๑.๓ ชั้นปท่ี ๓ เพิ่มใหรอยละ ๕ ของคะแนนเต็ม    

    ๑๙.๑.๔ ชั้นปท่ี ๔ เพิ่มใหรอยละ ๖ ของคะแนนเต็ม    

    ๑๙.๑.๕ ชั้นปท่ี ๕ เพิ่มใหรอยละ ๗ ของคะแนนเต็ม 

                        การเพิ่มคะแนนพิเศษตามขอ ๑๙.๑ ใหคิดเฉพาะกรณีท่ีไดเพิ่มคะแนนมากแตอยางเดียว 

   ๑๙.๒ บุตรของขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือสำนักงานตำรวจแหงชาติ ที่มี

เวลารับราชการดังตอไปนี้ ใหไดรับคะแนนเพิ่มตามลำดับ ดังนี้  
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    ๑๙.๒.๑ รับราชการไมนอยกวา ๑๕ ป หรือไดรับพระราชทานเหรียญ จักรมาลา 

เพิ่มให  รอยละ ๔ ของคะแนนเต็ม 

    ๑๙.๒.๒ รับราชการไมนอยกวา ๑๐ ป เพิ่มใหรอยละ ๓ ของคะแนนเต็ม 

    ๑๙.๒.๓ รับราชการไมนอยกวา ๕ ป เพิ่มใหรอยละ ๒ ของคะแนนเต็ม 

   การนับเวลาราชการดังกลาว ใหนับต้ังแตวันเขารับราชการ ถึงวันสุดทาย ของวันรับสมัครใน

ปนั้น ๆ 

  ๑๙.๓ ผูที่เปนบุตรของทหาร - ตำรวจ ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจาง     

ซึ่งไดปฏิบัติหนาท่ีทางยุทธการรวมกับทหาร ระหวางเวลาท่ีมีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจล หรือใน

ระหวางเวลาท่ีมีพระบรมราชโองการประกาศใชกฎอัยการศึก หรือมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ตามกฎหมายวา

ดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลาท่ีสั่งใหเปนนักดำเรือดำน้ำ หรือปฏิบัติหนาท่ีสำรวจ

จัดทำหลักเขตแดนระหวางประเทศ  ซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเปนทวีคูณตามกฎหมาย วาดวยบำเหน็จบำนาญ

ขาราชการ เพิ่มใหรอยละ ๕ ของคะแนนเต็ม 

          พลเรือน หรือผูที่เปนบุตรของพลเรือนซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการรวม กับทหารในการ

ปองกัน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอก และภายในประเทศ เพิ่มใหรอยละ ๕ ของ

คะแนนเต็ม 

  ๑๙.๔ ผูที่เปนบุตรของทหาร - ตำรวจ ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจาง     

ซึ่งตองประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหนาท่ีตามปกติ หรือถูก ประทุษรายเพราะเหตุกระทำ

การตามหนาท่ี หรือตองบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น  ซึ่งไดรับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมาย วาดวยบำเหน็จ

บำนาญขาราชการ หรือไดรับเงินคาทำขวัญ ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยคนงาน หรือไดรับบำเหน็จพิเศษ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยบำเหน็จลูกจาง เพิ่มใหรอยละ ๖ ของคะแนนเต็ม 

          ผูที่เปนบุตรของทหาร - ตำรวจ ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจาง        

ซึ่งตองประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ  ในขณะปฏิบัติราชการในหนาที่ทางยุทธการ หรือ ถูกประทุษรายเพราะเหตุ

กระทำการตามหนาท่ี  ตามขอ ๑๙.๓ หรือตองบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น  ซึ่งไดรับ บำเหน็จบำนาญพิเศษ ตาม

กฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญขาราชการ หรือไดรับเงินคาทำขวัญ ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยคนงาน 

หรือไดรับบำเหน็จพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยบำเหน็จลูกจาง หรือบุตรของผูที่ไดรับพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ อันมีศักด์ิรามาธิบดี หรือเหรียญ หรือเข็มกลาหาญ เพิ่มใหรอยละ ๑๐ ของคะแนนเต็ม 

  ๑๙.๕ บุตรของทหาร - ตำรวจ ที่ไดปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามโจรผูรายจนถึง แกทุพพลภาพ 

หรือถึงแกชีวิต หรือผูท่ีไดชวยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผูรายจนถึงแกทุพพลภาพ หรือ ถึงแกชีวิต  ซึ่งไดรับ

การรับรองจากสำนักงานตำรวจแหงชาติ เพิ่มใหรอยละ ๑๐ ของคะแนนเต็ม  
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          การเพิ่มคะแนนพิเศษดังกลาวใหคิดจากคะแนนเต็มในแตละรอบ 

          การเพิ่มคะแนนพิเศษ ตามขอ ๑๙.๑, ๑๙.๒ และ ๑๙.๓ ใหเพิ่มคะแนนพิเศษในรอบสอง 

หลังจากสอบผานภาควิชาการ 

          การเพิ่มคะแนนพิเศษ ตามขอ ๑๙.๔ และ ๑๙.๕ ใหเพิ่มคะแนนพิเศษ ในการสอบทุกรอบ 

          การเพิ ่มคะแนนพิเศษ ตามขอ ๑๙.๒, ๑๙.๓, ๑๙.๔ และ ๑๙.๕ ใหเพิ ่มเฉพาะกรณีที ่ได

คะแนนมากท่ีสุดแตเพียงอยางเดียว   

          ผูท่ีไดเพิ่มคะแนนพิเศษ ตามขอ ๑๙.๒, ๑๙.๓, ๑๙.๔, หรือ ๑๙.๕ ถาเปนผูสอบวิชาทหารได

ตามความในขอ ๑๙.๑ ก็ใหเพิ่มข้ึนอีกในรอบสองตามเกณฑของชั้นวิชาท่ีสอบได  

      ฯลฯ 

 

    ประกาศ    ณ    วันท่ี    ๑๒    ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

                  (ลงชื่อ) พลเอก พรพิพัฒน  เบญญศรี 

                                                                            ( พรพิพัฒน  เบญญศรี ) 

                                                        ผูบัญชาการทหารสูงสุด 
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ผนวก จ 

 

แฟมสะสมผลงาน 

(Portfolio) 

 

๑. ประวัติสวนตัว 

 ช่ือ : 

 ช่ือเลน : 

 งานอดิเรก : 

 วันเกิด : 

 หมูเลือด : 

 น้ำหนัก : 

 สวนสูง : 

 สัญชาติ : 

 ศาสนา : 

 ท่ีอยูปจจุบัน : 

 การศึกษา : 

 ความสามารถพิเศษ : 

 คติประจำใจ : 

๒. ชองทางการติดตอ 

 Tel : 

 Email : 

 Facebook : 

 Twitter : 

 Instagram : 

 อื่นๆ : 

๓. ประวัติครอบครัว 

 บิดา :     อาชีพ : 

 มารดา :     อาชีพ : 

 พี่,นอง :     อาชีพ,การศึกษา : 

 

 

 

๒ น้ิว 

๒ น้ิว รูปภาพ 
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๔. ประวัติการศึกษา 

 ระดับอนุบาล ๑-๓ : 

 ระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) : 

 ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๓) : 

 ระดับมัธยมศึกษา (ม.๔-ม.๖) : 

๕. ใบประกาศ 

 การศึกษา : 

 เกียรติบัตร, ชมเชย, รางวัล : 

๖. กิจกรรม : 

 จิตอาสา : 
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ผนวก ฉ 

 

ตารางเกณฑเปรียบเทียบคะแนนสอบพลศึกษา สถานีท่ี ๑ – ๘ 

 

สถานีทดสอบ 
เกณฑการใหคะแนน 

คะแนนเต็ม เกณฑผาน 

๑. ดึงขอราวเด่ียว 

๒. ว่ิงเก็บของ   

๓. ลุง-นั่ง ๓๐ วินาที  

๔. นั่งงอตัว 

๕. ยืนกระโดดไกล 

๖. ว่ิงระยะทาง ๕๐ เมตร 

๗. ว่ิงระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

๘. วายน้ำระยะทาง ๕๐ เมตร 

 ๒๐ คร้ัง   

 ๑๐ วินาที 

 ๓๐ คร้ัง 

 ๒๐ ซม. 

 ๒๔๐ ซม. 

 ๖.๒๐ วินาที 

 ๓:๒๒ นาที 

 ๓๕.๐ วินาที 

๑ คร้ัง ข้ึนไป 

นอยกวาหรือเทากับ ๑๒.๔๐ วินาที 

๑๑ คร้ัง ข้ึนไป 

๑ ซม. ข้ึนไป 

๑๙๑ ซม. ข้ึนไป 

นอยกวาหรือเทากับ ๘.๙๐ วินาที 

นอยกวาหรือเทากับ ๕.๒๒ นาที 

นอยกวาหรือเทากับ ๘๐.๐ วินาที 

หมายเหตุ  การสอบไมผานสถานีใดสถานีหน่ึง ถือวาสอบตกพลศึกษา ทั้งน้ี การทดสอบพลศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียด ใหผู สมัครสอบ ติดตามจากประกาศของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ทาง Website : 

www.crma.ac.th 

  

สถานีท่ี ๑  ดึงขอราวเด่ียว 

คร้ัง คะแนน คร้ัง คะแนน 

๒๐ 

๑๙ 

๑๘ 

๑๗ 

๑๖ 

๑๕ 

๑๔ 

๑๓ 

๑๒ 

๑๑ 

๑๐๐ 

๙๕ 

๙๐ 

๘๕ 

๘๐ 

๗๕ 

๗๐ 

๖๕ 

๖๐ 

๕๕ 

๑๐ 

๙ 

๘ 

๗ 

๖ 

๕ 

๔ 

๓ 

๒ 

๑ 

๕๐ 

๔๕ 

๔๐ 

๓๕ 

๓๐ 

๒๕ 

๒๐ 

๑๕ 

๑๐ 

๕ 
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สถานีท่ี ๒  ว่ิงเก็บของ 

วินาที คะแนน วินาที คะแนน วินาที คะแนน 

๑๐.๐๐ 

๑๐.๑๐ 

๑๐.๒๐ 

๑๐.๓๐ 

๑๐.๔๐ 

๑๐.๕๐ 

๑๐.๖๐      

๑๐.๗๐ 

๑๐.๘๐ 

๑๐๐ 

๙๖ 

๙๒ 

๘๘ 

๘๔ 

๘๐ 

๗๖ 

๗๒ 

๖๘ 

๑๐.๙๐ 

๑๑.๐๐ 

๑๑.๑๐ 

๑๑.๒๐ 

๑๑.๓๐ 

๑๑.๔๐ 

๑๑.๕๐       

๑๑.๖๐ 

๑๑.๗๐ 

๖๔ 

๖๐ 

๕๖ 

๕๒ 

๔๘ 

๔๔ 

๔๐ 

๓๖ 

๓๒ 

๑๑.๘๐ 

๑๑.๙๐ 

๑๒.๐๐ 

๑๒.๑๐ 

๑๒.๒๐ 

๑๒.๓๐ 

๑๒.๔๐ 

 
 

๒๘ 

๒๔ 

๒๐ 

๑๖ 

๑๒ 

๘ 

 ๔ 
 
 

 

สถานีท่ี ๓  ลุก - นั่ง ๓๐ วินาที 

คร้ัง คะแนน คร้ัง คะแนน คร้ัง คะแนน 

๓๐ 

๒๙ 

๒๘ 

๒๗ 

๒๖ 

๒๕ 

๒๔ 

๑๐๐ 

๙๕ 

๙๐ 

๘๕ 

๘๐ 

๗๕ 

๗๐ 

๒๓ 

๒๒ 

๒๑ 

๒๐ 

๑๙ 

๑๘ 

๑๗ 

๖๕ 

๖๐ 

๕๕ 

๕๐ 

๔๕ 

๔๐ 

๓๕ 

๑๖ 

๑๕ 

๑๔ 

๑๓ 

๑๒ 

๑๑ 

๓๐ 

๒๕ 

๒๐ 

๑๕ 

๑๐ 

๕ 

 

สถานีท่ี ๔  นั่งงอตัว 

ซม. คะแนน ซม. คะแนน ซม. คะแนน 

๒๐ 

๑๙ 

๑๘ 

๑๗ 

๑๖ 

๑๕ 

๑๔ 

๑๐๐ 

๙๕ 

๙๐ 

๘๕ 

๘๐ 

๗๕ 

๗๐ 

๑๓ 

๑๒ 

๑๑ 

๑๐ 

๙ 

๘ 

๗ 

๖๖ 

๖๒ 

๕๘ 

๕๔ 

๕๐ 

๔๕ 

๔๐ 

๖ 

๕ 

๔ 

๓ 

๒ 

๑ 

๓๕ 

๓๐ 

๒๔ 

๑๘ 

๑๒ 

๖ 
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สถานีท่ี ๕  ยืนกระโดดไกล 

ซม. คะแนน ซม. คะแนน ซม. คะแนน ซม. คะแนน ซม. คะแนน ซม. คะแนน 

๒๔๐ 

๒๓๙ 

๒๓๘ 

๒๓๗ 

๒๓๖ 

๒๓๕ 

๒๓๔ 

๒๓๓ 

๒๓๒ 

๑๐๐ 

๙๘ 

๙๖ 

๙๔ 

๙๒ 

๙๐ 

๘๘ 

๘๖ 

๘๔ 

๒๓๑ 

๒๓๐ 

๒๒๙ 

๒๒๘ 

๒๒๗ 

๒๒๖  

๒๒๕ 

๒๒๔ 

๒๒๓ 

๘๒ 

๘๐ 

๗๘ 

๗๖ 

๗๔ 

๗๒ 

๗๐ 

๖๘ 

๖๖ 

๒๒๒ 

๒๒๑ 

๒๒๐ 

๒๑๙ 

๒๑๘ 

๒๑๗ 

๒๑๖ 

๒๑๕ 

๒๑๔ 

๖๔ 

๖๒ 

๖๐ 

๕๘ 

๕๖ 

๕๔ 

๕๒ 

๕๐ 

๔๘ 

๒๑๓ 

๒๑๒ 

๒๑๑ 

๒๑๐ 

๒๐๙ 

๒๐๘ 

๒๐๗ 

๒๐๖ 

๒๐๕ 

๔๖ 

๔๔ 

๔๒ 

๔๐ 

๓๘ 

๓๖ 

๓๔ 

๓๒ 

๓๐ 

๒๐๔ 

๒๐๓ 

๒๐๒ 

๒๐๑ 

๒๐๐ 

๑๙๙ 

๑๙๘ 

๑๙๗ 

๑๙๖ 

๒๘ 

๒๖ 

๒๔ 

๒๒ 

๒๐ 

๑๘ 

๑๖ 

๑๔ 

๑๒ 

๑๙๕ 

๑๙๔ 

๑๙๓ 

๑๙๒ 

 ๑๙๑ 

 

 

๑๐ 

๘ 

๖ 

๔ 

๒ 

 

 

 

สถานีท่ี ๖  ว่ิงระยะทาง ๕๐ เมตร 

วินาที คะแนน วินาที คะแนน วินาที คะแนน วินาที คะแนน 

๖.๒๐ 
๖.๓๐ 
๖.๔๐ 
๖.๕๐ 
๖.๖๐ 
๖.๗๐ 
๖.๘๐ 
๖.๙๐ 

๑๐๐ 
๙๘ 
๙๖ 
๙๔ 
๙๒ 
๙๐ 
๘๘ 
๘๔ 

๗.๐๐ 
๗.๑๐ 
๗.๒๐ 
๗.๓๐ 
๗.๔๐ 
๗.๕๐ 
๗.๖๐ 
๗.๗๐ 

๘๐ 
๗๖ 
๗๒ 
๖๘ 
๖๔ 
๖๐ 
๕๖ 
๕๒ 

๗.๘๐ 
๗.๙๐ 
๘.๐๐ 
๘.๑๐ 
๘.๒๐ 
๘.๓๐ 
๘.๔๐ 
๘.๕๐ 

๔๘ 
๔๔ 
๔๐ 
๓๖ 
๓๒ 
๒๘ 
๒๔ 
๒๐ 

๘.๖๐ 
๘.๗๐ 
๘.๘๐ 
๘.๙๐ 

 
 

๑๖ 
๑๒ 
๘ 
๔ 
 
 

 

สถานีท่ี ๗  ว่ิงระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

นาที     คะแนน นาที     คะแนน นาที     คะแนน นาที     คะแนน  นาที    คะแนน  นาที    คะแนน 

๓:๒๒     ๒๐๐ 

๓:๒๓     ๑๙๖ 

๓:๒๔     ๑๙๒ 

๓:๒๕     ๑๘๘ 

๓:๒๖     ๑๘๔ 

๓:๒๗     ๑๘๐ 

๓:๒๘     ๑๗๖ 

๓:๒๙     ๑๗๒ 

๓:๓๐     ๑๖๘ 

๓:๓๑     ๑๖๔ 

๓:๓๒     ๑๖๐ 

๓:๓๓     ๑๕๘ 

๓:๓๔     ๑๕๖ 

๓:๓๕     ๑๕๔ 

๓:๓๖     ๑๕๒ 

๓:๓๗     ๑๕๐ 

๓:๓๘     ๑๔๘ 

๓:๓๙     ๑๔๖ 

๓:๔๐     ๑๔๔ 

๓:๔๑     ๑๔๒ 

๓:๔๒     ๑๔๐ 

๓:๔๓     ๑๓๘ 

๓:๔๔     ๑๓๖ 

๓:๔๕     ๑๓๔ 

๓:๔๖     ๑๓๒ 

๓:๔๗     ๑๓๐ 

๓:๔๘     ๑๒๘ 

๓:๔๙     ๑๒๖ 

๓:๕๐     ๑๒๔ 

๓:๕๑     ๑๒๒ 

๓:๕๒     ๑๒๐ 

๓:๕๓     ๑๑๘ 

๓:๕๔     ๑๑๖ 

๓:๕๕     ๑๑๔ 

๓:๕๖     ๑๑๒ 

๓:๕๗     ๑๑๐ 

๓:๕๘     ๑๐๘ 

๓:๕๙     ๑๐๖ 

๔:๐๐     ๑๐๔ 

๔:๐๑     ๑๐๒ 

๔:๐๒     ๑๐๐ 

๔:๐๓       ๙๘ 

๔:๐๔       ๙๖ 

๔:๐๕       ๙๔ 

๔:๐๖       ๙๒ 

๔:๐๗       ๙๐ 

๔:๐๘       ๘๘ 

๔:๐๙       ๘๖ 

๔:๑๐       ๘๔ 

๔:๑๑       ๘๒ 

๔:๑๒       ๘๐ 

๔:๑๓       ๗๘ 

๔:๑๔       ๗๖ 

๔:๑๕       ๗๔ 
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สถานีท่ี ๗  ว่ิงระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

นาที     คะแนน นาที     คะแนน นาที     คะแนน นาที     คะแนน นาที     คะแนน นาที     คะแนน 

๔:๑๖       ๗๒ 

๔:๑๗       ๗๐ 

๔:๑๘       ๖๘ 

๔:๑๙       ๖๖ 

๔:๒๐       ๖๔ 

๔:๒๑       ๖๒ 

๔:๒๒       ๖๐ 

๔:๒๓       ๕๙ 

๔:๒๔       ๕๘ 

๔:๒๕       ๕๗ 

๔:๒๖       ๕๖ 
 

๔:๒๗      ๕๕ 

๔:๒๘      ๕๔ 

๔:๒๙      ๕๓ 

๔:๓๐       ๕๒ 

๔:๓๑       ๕๑ 

๔:๓๒       ๕๐ 

๔:๓๓       ๔๙ 

๔:๓๔       ๔๘ 

๔:๓๕       ๔๗ 

๔:๓๖       ๔๖ 

๔:๓๗       ๔๕ 

๔:๓๘       ๔๔ 

๔:๓๙       ๔๓ 

๔:๔๐       ๔๒ 

๔:๔๑       ๔๑ 

๔:๔๒       ๔๐ 

๔:๔๓       ๓๙ 

๔:๔๔       ๓๘ 

๔:๔๕       ๓๗ 

๔:๔๖       ๓๖ 

๔:๔๗       ๓๕ 

๔:๔๘       ๓๔ 

๔:๔๙       ๓๓ 

๔:๕๐       ๓๒ 

๔:๕๑       ๓๑ 

๔:๕๒       ๓๐ 

๔:๕๓       ๒๙ 

๔:๕๔       ๒๘ 

๔:๕๕       ๒๗ 

๔:๕๖       ๒๖ 

๔:๕๗       ๒๕ 

๔:๕๘       ๒๔ 

๔:๕๙       ๒๓ 

๕:๐๐       ๒๒ 

๕:๐๑       ๒๑ 

๕:๐๒       ๒๐ 

๕:๐๓       ๑๙ 

๕:๐๔       ๑๘ 

๕:๐๕       ๑๗ 

๕:๐๖       ๑๖ 

๕:๐๗       ๑๕ 

๕:๐๘       ๑๔ 

๕:๐๙       ๑๓ 

๕:๑๐       ๑๒ 

๕:๑๑       ๑๑ 

๕:๑๒       ๑๐ 

๕:๑๓         ๙ 

๕:๑๔         ๘ 

๕:๑๕         ๗ 

๕:๑๖         ๖ 

๕:๑๗          ๕ 

๕:๑๘          ๔ 

๕:๑๙          ๓ 

๕:๒๐          ๒ 

๕:๒๑          ๑ 

๕:๒๒          ๐ 

 

สถานีท่ี ๘  วายน้ำระยะทาง ๕๐ เมตร 

วินาที   คะแนน วินาที   คะแนน วินาที   คะแนน วินาที   คะแนน วินาที   คะแนน วินาที   คะแนน 

๓๕.๐       ๒๐๐ 

๓๕.๕       ๑๙๕ 

๓๖.๐       ๑๙๐ 

๓๖.๕       ๑๘๕ 

๓๗.๐     ๑๘๐ 

๓๗.๕     ๑๗๗ 

๓๘.๐       ๑๗๔ 

๓๘.๕     ๑๗๑ 

๓๙.๐     ๑๖๘ 

๓๙.๕     ๑๖๕ 

๔๐.๐     ๑๖๒ 

๔๐.๕     ๑๖๐ 

๔๑.๐     ๑๕๘ 

๔๑.๕     ๑๕๖ 

๔๒.๐     ๑๕๔ 

๔๒.๕     ๑๕๒ 

๔๓.๐       ๑๕๐ 

๔๓.๕       ๑๔๘ 

๔๔.๐       ๑๔๖ 

๔๔.๕       ๑๔๔ 

๔๕.๐     ๑๔๒ 

๔๕.๕       ๑๔๐ 

๔๖.๐     ๑๓๘ 

๔๖.๕     ๑๓๖ 

๔๗.๐       ๑๓๔ 

๔๗.๕       ๑๓๒ 

๔๘.๐     ๑๓๐ 

๔๘.๕     ๑๒๘ 

๔๙.๐     ๑๒๖ 

๔๙.๕       ๑๒๔ 

๕๐.๐       ๑๒๒ 

๕๐.๕       ๑๒๐ 

๕๑.๐        ๑๑๘ 

๕๑.๕        ๑๑๖ 

๕๒.๐        ๑๑๔ 

๕๒.๕      ๑๑๒ 

๕๓.๐      ๑๑๐ 

๕๓.๕      ๑๐๘ 

๕๔.๐      ๑๐๖ 

๕๔.๕      ๑๐๔ 

๕๕.๐      ๑๐๒ 

๕๕.๕      ๑๐๐ 

๕๖.๐      ๙๘ 

๕๖.๕      ๙๖ 

๕๗.๐      ๙๔ 

๕๗.๕      ๙๒ 

๕๘.๐       ๙๐ 

๕๘.๕         ๘๘ 

๕๙.๐         ๘๖ 

๕๙.๕         ๘๔ 

๖๐.๐         ๘๒ 

๖๐.๕    ๘๐ 

๖๑.๐      ๗๘ 

๖๑.๕      ๗๖ 

๖๒.๐      ๗๔ 

๖๒.๕      ๗๒ 

๖๓.๐      ๗๐ 

๖๓.๕      ๖๘ 

๖๔.๐      ๖๖ 

๖๔.๕      ๖๔ 

๖๕.๐      ๖๒ 

๖๕.๕      ๖๐ 

๖๖.๐      ๕๘ 

๖๖.๕          ๕๖ 

๖๗.๐         ๕๔ 

๖๗.๕         ๕๒ 

๖๘.๐         ๕๐ 

๖๘.๕     ๔๘ 

๖๙.๐     ๔๖ 

๖๙.๕     ๔๔ 

๗๐.๐     ๔๒ 

๗๐.๕       ๔๐ 

๗๑.๐       ๓๘ 

๗๑.๕       ๓๖ 

๗๒.๐       ๓๔ 

๗๒.๕       ๓๒ 

๗๓.๐       ๓๐ 

๗๓.๕       ๒๘ 

๗๔.๐       ๒๖ 

๗๔.๕          ๒๔ 

๗๕.๐         ๒๒ 

๗๕.๕         ๒๐ 

๗๖.๐         ๑๘ 

๗๖.๕         ๑๖ 

๗๗.๐         ๑๔ 

๗๗.๕   ๑๒ 

๗๘.๐         ๑๐ 

๗๘.๕          ๘ 

๗๙.๐    ๖ 

๗๙.๕    ๔ 

๘๐.๐    ๒ 

 

 

ผลการสอบพลศึกษา  ถือความเห็นของคณะกรรมการท่ีกองทัพบกแตงต้ังข้ึนเปนเด็ดขาด 

 

 

 



      ระเบียบการทั่วไปในการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร 
      ในสวนของกองทัพบก ประจำปการศึกษา ๒๕๖๖ แบบทั่วไป 

37 
 

๖ 

แผนผังเสนทาง 

 

๖.๑ แผนผังไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) 
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๖.๒ แผนผังเสนทางไปโรงเรยีนนายรอยพระจลุจอมเกลา และโรงเรียนเตรียมทหาร  

จังหวัดนครนายก 
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๖.๓  แผนผังเสนทางภายในโรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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๗ 

คำเตือนและคำแนะนำในการระบายใบตอบ 

 

 



      ระเบียบการทั่วไปในการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร 
      ในสวนของกองทัพบก ประจำปการศึกษา ๒๕๖๖ แบบทั่วไป 

41 
 

๘ 
เพลงประจำสถาบัน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 

 
มารช จปร. 

 
 

    * สถาบันนายรอย จปร. แหลงวิชา 
  เคร่ืองหมายอารมทองสงา ตราแผนดินรวมถิน่ไทยพงษ 
  ใหการศึกษา วิชาทหารการณรงค 
  หมายเจตนจำนง ดำรงชาตไิทยใหเลื่องลือชา 
 
    เรานักเรียนนายรอย จปร. สามัคคี 
  จงรักภักดีในชาติ ศาสนกษัตริย ยืนหยัดรักษา 
  จิตใจอดทน ทุกคนไมครานการวิชา 
  หมายจบศึกษา ทำหนาท่ีร้ัวของชาติสืบไป 
 
    ศาลาวงกลม เราบังคมกมคารวะ 
  แดองคปยะมหาราชเจาเราพรอมถวาย 
  จะรักษามรดกของพระองคทานไวดวยเลือดชาย 
  บำเหน็จคือหมายดาวสงาบาเรารอคอย 
 
    เปนนักเรียน เรารูเราจะเพียรฝกใหหนัก 
  ยามรักไมลืมหนาท่ี ทำสิ่งดีไมมีทอถอย 
  ในการกีฬาเพราะชัยชนะ พละเลิศลอย 
  การรบไมถอย นี่คือนายรอย จปร. 

(ซ้ำ *) 
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รั้วแดงกำแพงเหลือง 
 
 

    *ในร้ัวแดง กำแพงเหลือง 
   เหมือนดังเมืองของเราแนบเนาวดวงใจ 
   แหลงนี้มีพระคุณย่ิงใหญ 
   สรางร้ัวกำแพงไทยผองเรารักใคร บูชา 
   มัฆวาน ราชดำเนนินี ้
   ทุกถิ่นท่ี มิมีวันลืมแรมลา 
   เราทุกคน ซ่ึงในคุณคา 
   สรางสรรคปวงเทวาแข็งแรงแกรงกลาเกินใคร 
   จากไปหรือยังอยู ไมรูลืมได 
   สุดแสนอาลัย ถึงตัวไกลแตใจสัมพนัธ 
   เคยขอพรไหววอนคารวะ 
   พระปยะมหาราชเจาท่ัวกัน 
   ในร้ัวแดงกำแพงเหลืองกั้น 
    ศึกษามานานวนั ขอระลึกมั่นไมลืม 

(ซ้ำ *) 
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นักรบของชาต ิ
 
 

    *นักเรียนนายรอย นักรบของชาติ 
  จิตใจมุงมาด คุมไทยดวยอาจหาญ 
  เรายอมพลี ใจกาย ยอมมลายชีวัน 
  ปองกันภัยพาล แกถิ่นไทย 
 

    ฝกอบรม จนชำนาญ 
  ในวิธีการ ศึกษาใดใด 
  ประสบเหตุการณ ณรงคจงใจ 
  ทัพไทยฟนฝา ปจจาแพพาย 
 

    เขตแผนดิน แดนทอง 
  วีรชนนอง ทั้งเนื้อเลือดไทย 
  เผาไทย จึงคงเปนไทย 
  ไตรรงคคงอยู คูฟาดินมา 
 

    นายรอย จปร. ปฏิญาณ 
  ยึดมั่น ในเกียรติวินัยวา 
  กลาหาญ ชาญชัยรบฟนฝา 
  ปองกันปจจา รักษาแผนดินไทย 

(ซ้ำ *) 
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ทุนการศึกษา ณ โรงเรียนนายรอยตางประเทศ  
 
 

  ๑. กองทัพบกจะมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนายรอย ชั้นปท่ี ๑ ไปศึกษาตอยังโรงเรียน
นายรอยตางประเทศเปนประจำทุกป ประมาณปละ ๗ - ๑๒ ทุน โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลาท่ีประกาศใช 

 
สถิติท่ีกองทัพบก สงนักเรียนนายรอยไปศึกษาตอยังตางประเทศในรอบ ๑๕ ป ท่ีผานมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๒. กองทัพบกมอบทุนการศึกษาตอตางประเทศสำหรับนักเรียนนายรอยท่ีจบการศึกษา  และ
มีผลการศึกษาดีไปศึกษาตอระดับปร ิญญาโท และปริญญาเอก เพ ื ่อเปนอาจารยโรงเร ียนนายรอย                 
พระจุลจอมเกลา  
 
  ๓. มีโครงการแลกเปลี่ยนการดูงานกับโรงเรียนนายรอยตางประเทศ จำนวน ๑๕ ประเทศ 
ไดแก ประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร 
สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ สหรัฐอเมริกา (West Point) ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส และสาธารณรัฐเบลเยี่ยม 

 
 

************************************** 
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