
 

 

 
 

ระเบยีบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 
เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
 



 

 
สารบัญ 

    
    หนา 
  ระเบียบการท่ัวไป  
    คํานํา           ๑ 
   คุณสมบัติและลักษณะของผูสมัคร        ๒ 
   วิธปีฏิบัติในการสมัคร         ๓ 
   การเตรียมตัวของผูสมัคร         ๔ 
   การสอบคัดเลือก         ๗ 
   วัน – เวลา และสถานท่ีสอบ        ๘ 
   การขาดสอบและการออกจากหองสอบ       ๘ 
  การประกาศผลสอบคัดเลือก        ๙ 
   การทําสัญญามอบตัวเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร      ๙ 
   บุคคลสํารอง          ๑๐ 
   สาเหตุท่ีตองพนจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร      ๑๐ 
   การชดใชคาเสียหายเมื่อพนจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร     ๑๑ 
   การแจงคะแนนผลการสอบภาควิชาการ       ๑๑ 
  กําหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือก         ๑๒ 
  ผนวก 
    ก  ขนาดพิกัดของรางกาย        ๑๓ 
   ข  แบบฟอรมหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ      ๑๘ 
   ค  แบบตัวอยางหนังสือรับรองตาง ๆ       ๒๒ 
   ง  คําแนะนําในการสอบภาควิชาการ       ๒๔ 
   จ  สถานีและหลักเกณฑของการสอบภาคพลศึกษา      ๒๖ 
   ฉ  การเตรยีมการทําสัญญามอบตัว       ๒๘ 
  บริการแจงขอมูลผลการสอบ         ๓๐ 
  ใบแทรก (แผนท่ี) 
   ก  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต       ๓๑ 
  ข  โรงเรียนนายเรือ (สมุทรปราการ)       ๓๒ 
   ค  โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา       ๓๓ 
   ง  โรงเรียนนายเรืออากาศ ฯ ดอนเมือง       ๓๔ 
  จ  โรงเรยีนเตรียมทหาร (นครนายก)       ๓๕ 

    

 

 

 

 



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๑ หน้า ๑ 
 

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลพลเรือน 
เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทพัเรือ  

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

๑. ค าน า 
 ๑.๑  โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ     
เป็นการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทย ควบคู่กับความเป็นสากล ให้ผู้เรียนพัฒนา
คุณภาพชีวิต และให้สามารถท าประโยชน์ให้กับสังคม ตามบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองดี          
ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยให้นักเรียนเตรียมทหารได้พัฒนา
เชาว์ปัญญา มีความรู้และทักษะอันจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพทหาร – ต ารวจ ร่วมพัฒนาสังคม ด้วยแนวทาง
และวิธีการใหม่ ๆ บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเมื่อนักเรียนเตรียมทหารส าเร็จการศึกษาจาก     
โรงเรียนเตรียมทหาร จะมีพ้ืนฐานความรู ้ คุณสมบัติ และสมรรถภาพเหมาะสมที่จะเข้ารับการศึกษาต่อ         
ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และ
โรงเรียนนายร้อยต ารวจในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
 ๑.๒  โรงเรียนนายเรือ  มีภารกิจในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
ทหารเรือเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร และนายต ารวจสัญญาบัตรในส่วนของต ารวจน้ า 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความเป็นผู้น า มีคุณธรรม มีความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ เทิดทูนและยึดมั่น
ในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และมีความรู้ทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ที่กองทัพเรือต้องการ ซึ่งนักเรียนนายเรือสามารถเลือกศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์       
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ   
  เมื่อนักเรียนนายเรือ ส าเร็จการศึกษามีสิทธิได้รับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ        
วิทยาศาสตรบัณฑิต ตามสาขาวิชาที่ศึกษาและได้รับการแต่งตั้งยศเป็น “ว่าที่เรือตรี” และ “ว่าที่ร้อยต ารวจตรี” 
บรรจุในต าแหน่งนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ และนายต ารวจสัญญาบัตรของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
(กองบังคับการต ารวจน้ า) ต่อไป 
 ๑.๓  นักเรียนนายเรือ  
          นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร จะได้เลื่อนชั้น
เป็นนักเรียนนายเรือ เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ ซึ่งจะได้รับสิทธิและโอกาสดังนี้  
  ๑.๓.๑  ช่วงเวลาการศึกษาในโรงเรียนนายเรือ  
   ๑.๓.๑.๑ นักเรียนนายเรือจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่ ๓,๐๗๐ – ๔,๑๖๐ บาท ตามชั้นปี 
   ๑.๓.๑.๒ กองทัพเรือ ออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ที่พัก อาหาร เครื่องแต่งกายให้ทั้งหมด 
   ๑.๓.๑.๓ นักเรียนนายเรือ (ในส่วนของกองทัพเรือ) ที่มีผลการศึกษาดี มีสิทธิสอบคัดเลือก  
เพ่ือไปศึกษาในโรงเรียนนายเรือต่างประเทศ (ท้ังในสหรัฐอเมริกา  ยุโรป และเอเชีย) ปีละประมาณ ๓ - ๕ ทุน 
   ๑.๓.๑.๔ มีทุนการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนดี และมีความประพฤติดีจ านวนมาก 
 



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๑ หน้า ๒ 
 

 
   ๑.๓.๑.๕ นักเรียนนายเรือ ผู้มีผลการศึกษาดี มีความประพฤติดี จะได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที ่
หัวหน้าชั้น หรือนักเรียนบังคับบัญชา มีเงินเดือน ตั้งแต่ ๔,๔๐๐ - ๕,๓๔๐ บาท (งดรับเงินเดือนในข้อ ๑.๓.๑.๑) 
   ๑.๓.๑.๖ นักเรียนนายเรือมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการรับราชการ 
โดยการไปฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล และเยี่ยมเยือนจังหวัดชายทะเลด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รวมถึงได้เยี่ยม
เยือนเมืองท่าของประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศกลุ่มอาเซียน, รัสเซีย, ญี่ปุ่น, จีน, เกาหลี, ออสเตรเลีย ศรีลังกา และ
อินเดีย  
  ๑.๓.๒  เมื่อส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 
   ๑.๓.๒.๑ ผู้ส าเร็จการศึกษาในส่วนของกองทัพเรือได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร 
รวมทั้งได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ ได้รับเงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
(พ.ช.ค.) รวม ๑๕,๐๐๐ บาท  เมื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือแล้ว มีสิทธิสมัครเข้ารับการศึกษา
เพ่ิมเติมทางการทหารตามขีดความสามารถของตนเอง ในสาขาอาชีพพิเศษต่าง ๆ อาทิ เช่น 
    - นักบินของกองทัพเรือ ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนส าหรับนักบินประจ ากอง 
๑๑,๐๐๐ บาท ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน 
     - ก าลังพลส่งทางอากาศ (นักโดดร่ม) ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้รับเงิน  
เพ่ิมพิเศษรายเดือน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน 
     - นักท าลายใต้น้ าจู่โจมของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ได้รับเงิน
เพ่ิมพิเศษรายเดือน ๑๔,๖๐๐ บาท/เดือน 
    - นักประดาน้ าของกรมสรรพาวุธทหารเรือ ได้รับเงินเ พ่ิมพิเศษ รายเดือน            
๗,๐๐๐ บาท/เดือน 
    - ต้นหนอากาศยาน ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน 
    - ผู้ที่มีผลการศึกษาดี (คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกว่า ๒.๘๐) มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกไป
ศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาโท - เอก ต่างประเทศ โดยทุนของกองทัพเรือ ในสาขาวิชาต่าง ๆ จ านวนมาก 
   ๑.๓.๒.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาในส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  (ต ารวจน้ า) จะได้รับ
พระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร รวมทั้งได้รับการบรรจุเป็นนายต ารวจสัญญาบัตรของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ได้รับเงินเดือน และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) รวม ๑๕,๐๐๐ บาท 

 ๒. คุณสมบัติและลักษณะของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารเป็นไปตาม
ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้ 
 ๒.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม.๔) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
 ๒.๒ อายุไม่ต่ ากว่า ๑๖ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับ
ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที ่๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕) 
        ๒.๓ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้ก าเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยก าเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร หรือ นายต ารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน หรือ นายต ารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทย    
โดยก าเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยก าเนิดก็ได้   
 ๒.๔ ขนาดของร่างกายต้องมีขนาดพิกัดความสมบูรณ์ และมีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางเหมาะแก่  
การเป็นทหาร ไม่มีโรคต้องห้ามตามระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ และตามที่
กองทัพเรือก าหนด (รายละเอียดตามผนวก ก)   
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 ๒.๕ เป็นชายโสด 
      ๒.๖ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย        
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
        ๒.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจ าเลยในคดีอาญา หรือ ไม่เคยต้องค าพิพากษาของศาลว่าได้กระท าผิด
ในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
 ๒.๘ ไม่เคยถูกไล่ออก หรือ ถูกปลดออกจากสถานศึกษาในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
โรงเรียนทหาร โรงเรียนต ารวจ หรือ ถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออก ทั้งนี้ เนื่องจากความประพฤติไม่เหมาะสม 
 ๒.๙ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกถอดถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
 ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 
 ๒.๑๑ ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับส่วนราชการใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
 ๒.๑๒ บิดามารดาและผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลักฐานเชื่อถือได้ 
 ๒.๑๓ เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  
 ๒.๑๔ มีผู้ปกครองและผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีท่ีทางราชการก าหนดไว้ 
หมายเหตุ   คุณสมบัติและลักษณะดังกล่าวในข้อ ๒.๑ - ๒.๑๔ นี้ หากปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจากที่
รับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนเตรียมทหารทันทีและผู้สมัครยังอาจถูกด าเนินคดี
ตามกฎหมายอีกด้วย 

 ๓. วิธีปฏิบัติในการสมัคร 
 ๓.๑ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ทางเว็บไซต์ http://www.admission-rtna.net หรือ 
http://www.rtna.ac.th ห รื อ http://www.navy.mi.th ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ ๓  ม ก ร า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๑  ถึ ง วั น ที่  
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ส าหรับผู้ที่มีผลการสมัครสอบที่สมบูรณ์แล้วพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบและตรวจสอบสถานที่
สอบได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เป็นต้นไป (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕,       
๐ ๒๔๗๕ ๗๔๓๕ ในระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันราชการ หรือ email : admissionrtna@gmail.com  
 ๓.๒ ผู้สมัครสามารถเลือกใช้บริการช าระค่าสมัครสอบคัดเลือกฯ ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)     
ได้ ๓ รูปแบบ คือ (๑) ระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง (๒) ระบบ ATM และ (๓) เคาน์เตอร์รับเงินของธนาคาร โดยจะ 
ต้องน าแบบฟอร์มของธนาคารที่ พิมพ์จากระบบสอบรับสมัครสอบคัดเลือก ไปช าระเงินได้ตั้ งแต่วันที่  
๓ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ในกรณีช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์รับเงินของธนาคาร 
สามารถช าระเงินได้ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการให้บริการที่ธนาคารเรียกเก็บ
เพ่ิมเติมขึ้นอยู่ที่อัตราที่ธนาคารก าหนด 
 ๓.๓ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกฯเป็นนักเรียนนายเรือในส่วนของกองทัพเรือหรือนักเรียนนายเรือ
ในส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติเพียงสังกัดเดียว หรือสมัครทั้ง ๒ สังกัด เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับคัดเลือกได้ 
โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังนี้ 
  - กรณี สมัครสังกัดเดียว ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ฯ จ านวน ๓๕๐ บาท 
  - กรณี สมัคร ๒ สังกัด ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ฯ จ านวน ๕๐๐ บาท 
 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ 
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 ๔.  การเตรียมตัวของผู้สมัคร 
 ๔.๑ อ่าน “ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของกองทัพเรือ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑” (Download ตามข้อ ๓.๑) ให้เข้าใจโดยละเอียด และ
ด าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ ที่ก าหนด  
       ๔.๒ เตรียมไฟล์ภาพถ่ายครึ่งตัว แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น 
และถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน นับถึงวันยื่นสมัคร และไฟล์ภาพถ่ายบัตรประชาชน ที่มีภาพและข้อความที่ชัดเจน  
และครบถ้วน โดยทั้ง ๒ ไฟล์ เป็นประเภทไฟล์ .jpg และมีขนาดไม่เกิน 300 kb    
 ๔.๓ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของร่างกายของผู้สมัคร ซึ่งต้องไม่เป็นโรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ที่ขัดต่อ   
การสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ (รายละเอียดตามผนวก ก)  
 ๔.๔ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตามข้อ ๓.๑ โดยหลังจากที่ผู้สมัครสอบได้ช าระเงินค่าสมัครแล้ว ๕ วัน  
ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูลการสมัครสอบ 
           ๔.๔.๑ ในกรณีที่การรับสมัครสอบสมบูรณ์ สามารถพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบได้ตั้งแต่วันที่       
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
           ๔.๔.๒ ในกรณีที่การรับสมัครสอบยังไม่สมบูรณ์ ให้ปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งทันที มิฉะนั้นจะไม่สามารถ
พิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบได้ 
 ๔.๕ การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทท่ี ๑ 
           ผู้ที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพ่ิมประเภทที่ ๑ ซึ่งจะเป็นคะแนนเพ่ิมพิเศษในการสอบทุกรอบ ตามระเบียบ
กองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพ่ิมประเภทที่ ๑ ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้ 
   (๑) ผู้ที่เป็นบุตรของทหาร - ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง     
ซึ่งต้องประสบภัยอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ปกติหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท า
การตามหน้าที่หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าท าขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือได้รับบ าเหน็จพิเศษ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง (ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร        
พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๙.๔ วรรค ๑) โดยมีหลักฐานที่ใช้ประกอบ เช่น 
    - ส าเนาบัตรผ่านศึกชั้นที่ ๑ (กรณีเป็นทหารผ่านศึกนอกประจ าการที่เสียชีวิตหรือพิการ
ทุพพลภาพ) 
    - ส าเนาค าสั่งปูนบ าเหน็จเป็นพิเศษ 
    - ส าเนาใบสั่งจ่ายบ านาญพิเศษ 
  (๒) ผู้ที่เป็นบุตรของทหาร - ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง     
ซึ่งต้องประสบภัยอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ทางยุทธการ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุ
กระท าการตามหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารระหว่างที่มีการสู้รบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจล หรือ
ในระหว่างที่มีพระราชบรมราชโองการประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน   
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักด าเรือด าน้ า หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ส ารวจจัดวางหลักเขตแดนระหว่างประเทศ ซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคุณตามกฎหมาย  ว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษตามกฎหมาย ว่า
ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าท าขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือได้รับ
บ าเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง (ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียม
ทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๙.๔ วรรค ๒) โดยมีหลักฐานที่ใช้ประกอบ เช่น 



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๑ หน้า ๕ 
 

 
    - ส าเนาบัตรผ่านศึกชั้นที่ ๑ (กรณีเป็นทหารผ่านศึกนอกประจ าการที่เสียชีวิตหรือพิการ
ทุพพลภาพ) 
    - ส าเนาค าสั่งปูนบ าเหน็จเป็นพิเศษ 
    - ส าเนาใบสั่งจ่ายบ านาญพิเศษ 
    - ส าเนาค าสั่งไปราชการทัพ 
    - ส าเนาหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน 
  (๓) บุตรของผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือ เหรียญ หรือเข็มกล้าหาญ
(ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๙.๔ วรรค ๒) โดยมีหลักฐานที่ใช้ประกอบ เช่น 
    - ส าเนารายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเข็มหรือเหรียญกล้าหาญ หรือเหรียญรามาธิบดีในราชกิจกานุเบกษา 
    - ส าเนาหนังสือพระบรมราชโองการ 
   (๔) บุตรของทหาร - ต ารวจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจนถึงแก่ทุพพลภาพ หรือ
ถึงแก่ชีวิต หรือผู้ที่ได้ช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจนถึงแก่ทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิต ซึ่งได้รับการ
รับรองจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๙.๕) 
โดยมีหลักฐานที่ใช้ประกอบคือ หนังสือรับรองจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ลงนามโดยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
หรือผู้ไดร้ับมอบอ านาจลงนามแทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ระดับผู้บังคับการจังหวัดขึ้นไปหรือเทียบเท่า) 
  ผู้ที่มีสิทธิดังกล่าวข้างต้น สามารถขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมประเภทที่ ๑ ได้ โดยจัดท าค าขอตามตาม
แบบฟอร์มหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๑ (แบบ ข- ๑ ตามผนวก ข.)  พร้อมกับแนบ
หลักฐานประกอบ ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)จ่าหน้าซองถึง คณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 
โรงเรียนนายเรือ ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ วงเล็บมุมซองว่า 
“คะแนนเพิ่มพิเศษ นตท.” ได้ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยถือวันที่ประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นเกณฑ์ หากเกินก าหนดถือว่า ผู้สมัครสละสิทธิ์ในการใช้สิทธิคะแนนเพ่ิมดังกล่าว และหากเอกสาร    
สูญหายไม่ว่าในกรณีใด ๆ ระหว่างการด าเนินการจัดส่งเอกสาร โรงเรียนนายเรือจะไม่รับผิดชอบกับการสูญหาย
ดังกล่าว  
  ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สมัครสอบได้ขอรับสิทธิดังกล่าวแล้ว หากสอบผ่านภาควิชาการ จะได้รับสิทธิคะแนน
เพ่ิมพิเศษในการสอบภาคความเหมาะสม โดยไม่ต้องยื่นขอรับสิทธิในวันรายงานตัวเข้าทดสอบสุขภาพจิตอีก 
 ๔.๖ ให้น าบัตรประจ าตัวสอบพร้อมบัตรประชาชน มาเป็นเอกสารหลักฐานแสดงตน  ในการเข้าสอบ 
ทุกรอบและการไปติดต่อเรื่องต่าง ๆ กับโรงเรียนนายเรือ 
 ๔.๗ การแต่งกายในการเข้าสอบทุกรอบ และการไปติดต่อเรื่องต่าง ๆ กับโรงเรียนนายเรือ ต้องสุภาพ
เรียบร้อย ดังนี้ 
           ๔.๗.๑ การสอบภาควิชาการแต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดพลเรือนสุภาพ งดกางเกงยีนส์ 
           ๔.๗.๒ การสอบรอบที่สอง  แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดพลเรือนสุภาพ และน าชุดกีฬา
พร้อมรองเท้ากีฬาไปเปลี่ยนในวันสอบพลศึกษา 
 ๔.๘ การสอบภาควิชาการ ผู้สมัครควรเดินทางไปสถานที่สอบก่อนเวลาอย่างน้อย  ๒ ชั่วโมง เพื่อเตรียมตัว
ให้พร้อมและหลีกเลี่ยงการจราจรที่คับคั่ง  
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        ๔.๙ หลักฐานที่ใช้ประกอบในการรับสมัครเฉพาะผู้สอบผ่านภาควิชาการ ให้น าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ    
มามอบให้คณะกรรมการของโรงเรียนนายเรือ ในวันทดสอบสุขภาพจิต วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนนายเรือ  
จังหวัดสมุทรปราการ (ตัวอย่างหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ รายละเอียดตามผนวก ค) 
              ๔.๙.๑ เอกสารรับรองผลการศึกษาใช้ใบรับรองการศึกษาที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ ๔ (ม.๔) หรือระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (รบ.๑ - ต.) หรือเทียบเท่า   
 ๔.๙.๒ ในกรณีที่บิดาหรือมารดาผู้ให้ก าเนิด ถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบียนบ้าน ให้น า
หลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอ่ืนของทางราชการ เพ่ือแสดงสัญชาติของบิดา มารดาผู้ให้ก าเนิด                    
 ๔.๙.๓ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา มารดาผู้ให้ก าเนิด                    
 ๔.๙.๔ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ของผู้สมัคร และของบิดา มารดาผู้ให้ก าเนิด (ถ้ามี) 
              ๔.๙.๕ ผู้ที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพ่ิมพิเศษประเภทที่ ๒ ซึ่งจะเป็นคะแนนเพ่ิมพิเศษหลังการสอบ       
ภาควิชาการ โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้             
        ๔.๑๐ การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทท่ี ๒    
     ผู้ที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ ซึ่งจะเป็นคะแนนเพ่ิมพิเศษหลังการสอบภาควิชาการ     
ตามระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพ่ิมพิเศษประเภทที่ ๒ 
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
   (๑) ผู้ที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ชั้นปีที่ ๑ (ระเบียบกองทัพไทย 
ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๙.๑) โดยมีหลักฐานที่ใช้ประกอบคือ หนังสือรับรองส าเร็จการฝึก
วิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ชั้นปีที่ ๑ ที่ออกโดยผู้มีอ านาจหน้าที่ 
   (๒) บุตรของข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือส านักงานต ารวจแห่ งชาติ ที่มีเวลา   
รับราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันเข้ารับราชการ ถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัครในปีนั้น ๆ หรือได้รับ
พระราชทานเหรียญจักรมาลา (ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๙.๒) โดยมี
หลักฐานที่ใช้ประกอบ เช่น หนังสือรับรองการรับราชการที่ออกโดยต้นสังกัด ส าเนารายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเหรียญ
จักรมาลาในราชกิจจานุเบกษา 
   (๓) ผู้ที่เป็นบุตรของทหาร - ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง 
ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารระหว่างที่มีการสู้รบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจล หรือ    
ในระหว่างที่มีพระราชบรมราชโองการประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน           
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักด าเรือด าน้ า หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ส ารวจจัดวางหลักเขตแดนระหว่างประเทศ ซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคุณตามกฎหมาย        
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๙.๓    
วรรค ๑) โดยมีหลักฐานที่ใช้ประกอบ เช่น 
    - ส าเนาหนังสือรับรองวันทวีคูณ 
    - ส าเนาค าสั่งไปราชการทัพ 
    - ส าเนารายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเหรียญราชการต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่      
เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชน เหรียญชัยสมรภูมิ เป็นต้น   
   (๔) พลเรือน หรือผู้ที่ เป็นบุตรของพลเรือนซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหาร        
ในการป้องกัน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอก และภายในประเทศ (ระเบียบ
กองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๙.๓ วรรค ๒) โดยมีหลักฐานที่ใช้ประกอบ เช่น 
    - ส าเนาค าสั่งไปราชการทัพ 
    - ส าเนารายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเหรียญราชการต่ าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่      
เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชน เหรียญชัยสมรภูมิ เป็นต้น 
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  ผู้ที่มีสิทธิดังกล่าวข้างต้น สามารถขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษประเภทที่ ๒ ได้ โดยจัดท าค าขอ     
ตามแบบฟอร์มหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ (แบบ ข - ๒ ตามผนวก ข.) พร้อมกับแนบ
หลักฐานประกอบ ยื่นต่อคณะกรรมการของโรงเรียนนายเรือในวันทดสอบสุขภาพจิต วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๐๐ น.  

 ๕. การสอบคัดเลือก แบ่งออกเป็นสองรอบ คือ 
 ๕.๑ การสอบภาควิชาการ เป็นการทดสอบความรู้ด้านวิชาการเพ่ือให้ได้ผู้ที่มีความรู้พ้ืนฐานดีเพียงพอ        
ที่จะศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี              
ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนนายเรือได้ต่อไป  
    ๕.๑.๑  วิชาที่สอบ และคะแนนในการสอบภาควิชาการ จะท าการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ 
วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา โดยมีขอบเขตเนื้อหารายวิชาครอบคลุมความรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั ้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคะแนน ดังนี้ 
   - วิชาวิทยาศาสตร์ ๒๒๐ คะแนน  
        - วิชาคณิตศาสตร์  ๒๒๐ คะแนน  (คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๔๐) 
   - วิชาภาษาอังกฤษ ๑๖๐ คะแนน  (คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๔๐)  
   - วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ๑๐๐ คะแนน  
    ๕.๑.๒  ค าแนะน าในการสอบภาควิชาการ การปฏิบัติในการสอบและค าเตือน (รายละเอียดตามผนวก ง)  
    ๕.๑.๓ ในการสอบภาควิชาการ โรงเรียนนายเรือจะเตรียมดินสอด าชนิด 2B และยางลบที่จะใช้ใน   
การท าข้อสอบไว้ให้ผู้สมัครสอบทุกคน โดยผู้สมัครสอบไม่ต้องน าดินสอและยางลบของตนเองเข้าห้องสอบ และ
ห้ามผู้สมัครสอบน าอุปกรณ์-เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ นาฬิกาข้อมือ หรือ กระดาษจดข้อความ หรือ      
กระดาษอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เข้าในห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้สมัครสอบฝ่าฝืน และกรรมการ  
คุมสอบตรวจพบการน าสิ่งต้องห้ามเข้าห้องสอบ จะถือว่าผู้นั้นกระท าการทุจริตในการสอบ นอกจากนี้    
ผู้สมัครสอบยังอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย  
 ๕.๒  การสอบรอบทีส่อง จะคัดเลือกผู้ที่สอบภาควิชาการที่ได้เรียงตามล าดับคะแนนสูงสุดตามจ านวนที่ต้องการ  
เข้าทดสอบสุขภาพจิต สอบพลศึกษา สัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และตรวจร่างกายเพื่อให้ได้ผู ้ที่มีความเหมาะสม 
และมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณภาพของกองทัพเรือต่อไป 
ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่มาเข้าท าการทดสอบรอบที่สอง ตามวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ โดยมีการทดสอบ
ดังนี้ 
   ๕.๒.๑ การทดสอบสุขภาพจิต เป็นการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์และความเหมาะสมทาง     
ด้านจิตใจของผู้สมัคร โดยผู้สมัครต้องช าระเงินค่าตรวจร่างกาย และการตรวจทางการแพทย์ จ านวน ๑,๒๓๐ บาท      
ในวันทดสอบสุขภาพจิตด้วย  
   ๕.๒.๒ การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้สมัครสอบ โดยมีสถานีและ
หลักเกณฑ์การสอบ (รายละเอียดตามผนวก จ) ซึ่งมีคะแนนในการสอบพลศึกษา ๑๐๐ คะแนน ซึ่งจะน าคะแนนสอบ
พลศึกษาไปรวมกับคะแนนสอบภาควิชาการ ๗๐๐ คะแนน รวมเป็น ๘๐๐ คะแนน แล้วจัดล าดับที่ใหม่ในการประกาศ
ผลการสอบรอบสองต่อไป (คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผลการสอบพลศึกษา ส าหรับผู้สมัครสอบที่
ว่ายน้ าไม่ถึงเส้นชัย หรือ ว่ายน้ าไม่ผ่านในเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสอบไม่ผ่านรอบทีส่อง)      
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    ๕ .๒ .๓ การสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา เป็นการพิจารณาตรวจสอบรูปร่าง  ลักษณะท่าทาง         
ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจว่องไว และปฏิภาณไหวพริบ ตลอดจนลักษณะความเหมาะสมที่จะเป็น
นายทหารสัญญาบัตร ของผู้สมัคร มีผลการสอบ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เท่านั้น ผู้สอบไม่ผ่าน หมายถึงผู้ที่มี
ลักษณะท่าทาง หรือ ลักษณะความสมบูรณ์ของร่างกายไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
   ๕.๒.๔ การตรวจร่างกาย  ผู้สมัครจะต้องรับการตรวจร่างกาย  (รายละเอียดตามผนวก ก ) ที่โรงพยาบาล 
สมเด็ จพระปิ่ นเกล้ าฯ ผู้ ที่ ไม่มารับการตรวจร่ างกาย ตามวันและเวลาที่ ก าหนดถือว่ าเป็นผู้ สละสิทธิ  
ผลการตรวจร่างกาย  ณ วันตรวจ ถือเอาความเห็นของกรรมการแพทย์ที่กองทัพเรือแต่งตั้งเป็นเด็ดขาด โดยไม่รับ
พิจารณาผลการตรวจร่างกายจากที่อ่ืน ๆ นอกจากการตรวจร่างกายแล้ว จะมีการ X - Ray ตรวจโลหิต และ       
ตรวจปัสสาวะด้วย โดยมีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๕.๒.๑ ในกรณีที่แพทย์ต้องการตรวจพิเศษนอกเหนือจากการตรวจธรรมดา
ดังกล่าว ผู้รับการตรวจจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง  
 ค าแนะน า การปฏิบัติในวันตรวจร่างกายและตรวจทางห้องทดลอง 
  - ไม่ควรรับประทานยาใด ๆ เช่น ยาแก้หวัด ยาแก้ไอ ยาแก้โรคหอบหืด ยาลดความอ้วน ยาที่มีผล
ต่อจิตประสาท ฯลฯ หรือยาใด ๆ ทีอ่าจมีผลต่อการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 
  - ก่อนวันตรวจและเช้าวันตรวจ ผู้สมัครไม่ควรรับประทานอาหารและยาประเภทกระตุ้นก าลัง 
เพราะอาจท าให้การเต้นของหัวใจและความดันโลหิตผิดปกติได้ 
  - ห้ามผู้สมัครใส่ Contact - lens มาตรวจสายตา 
  - ผู้สมัครควรงดรับประทานอาหารหลังเวลา ๒๔.๐๐ น. ก่อนวันที่ท าการตรวจ  
 ๖. วัน - เวลา และสถานที่สอบ  
 ๖.๑ วัน - เวลา และสถานที่สอบภาควิชาการ 
   การสอบภาควิชาการ ในวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. จนถึงเวลา ๑๒.๓๐ น. 
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ก  ผู้สมัครควรเดินทางไปสถานที่สอบก่อนเวลา     
เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมและหลีกเลี่ยงการจราจรที่คับคั่ง 
  ๖.๒ วัน - เวลา และสถานที่สอบรอบที่สอง ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
  ๖.๒.๑ การทดสอบสุขภาพจิต วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.         
ที่โรงเรียนนายเรือ (แผนที่สังเขปตามใบแทรก ข)  
  ๖.๒.๒ การตรวจร่างกาย ระหว่างวันที่ ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๐๐ น. ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ  (แผนที่สังเขปตามใบแทรก ค) 
       ๖.๒.๓ การสอบพลศึกษา และการสัมภาษณ์ - ท่วงทีวาจา ระหว่างวันที่  ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่   
๑ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๓๐ น.) ที่โรงเรียนนายเรือ 
(แผนที่สังเขปตามใบแทรก ข) 
  ๗. การขาดสอบ และการออกจากห้องสอบ 
      ๗.๑ การขาดสอบภาควิชาการวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือขาดการทดสอบสุขภาพจิต หรือขาดสอบพลศึกษา หรือ
ขาดสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา หรือขาดตรวจร่างกาย จะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิในการสอบคัดเลือก  
 ๗.๒ ผู้ที่กระท าการทุจริตในการสอบ หรือช่วยเหลือในการกระท าทุจริต จะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ ในการสอบ
คัดเลือก นอกจากนี้ ผู้สมัครยังอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย 
 ๗.๓ ผู้ที่มาเข้าห้องสอบช้ากว่าเวลาเริ่มต้นสอบเกิน ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ และถือว่า
ขาดสอบ  
 ๗.๔ การออกจากห้องสอบให้ออกเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเท่านั้น 



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๑ หน้า ๙ 
 

 

 ๘.  การประกาศผลสอบคัดเลือก 
 ๘. ๑  การประกาศผลสอบภาควิชาการ โรงเรียนนายเรือจะแจ้งข้อมูลผลการสอบ และประกาศผลสอบ  
  ๘.๑.๑ แจ้งข้อมูลผลการสอบทางระบบข้อความตอบรับทางโทรศัพท์  ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
    - ผ่านข้อความตอบรับทางโทรศัพท์ (SMS) หมายเลข ๔๘๔๗๖๐๒  
  ๘.๑.๒ แจ้งข้อมูลผลสอบทาง Internet  ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
    - โรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th   
  ๘.๑.๓ ประกาศผลสอบคัดเลือกภาควิชาการอย่างเป็นทางการ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช     
ดอนเมือง กรุงเทพฯ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. (แผนที่สังเขป    
ตามใบแทรก ง)   
  เนื่องจากก าหนดสอบภาควิชาการของแต่ละเหล่าทัพไม่ตรงกัน จึงอาจมีผู้สมัครสอบผ่านภาควิชาการ
ได้มากกว่าหนึ่งเหล่าทัพขึ้นไป และการสอบรอบสองก็มีก าหนดการสอบแต่ละเหล่าทัพไม่ตรงกัน ดังนั้นผู้สมัคร
จึงมีสิทธิเลือกเข้าสอบในรอบสองได้หลายเหล่าทัพเช่นกัน ทั้งนี้ผู้สมัครควรไปดูผลสอบด้วยตนเอง เพ่ือรายงาน
ตัวต่อคณะกรรมการของแต่ละเหล่าทัพ และรับทราบข้อมูล ตลอดจนการปฏิบัติที่ถูกต้องในการสอบรอบทีส่องต่อไป 
 ๘.๒  การประกาศผลสอบรอบทีส่อง โรงเรียนนายเรือจะแจ้งข้อมูลผลการสอบ และประกาศผลสอบ โดย 
  ๘.๒.๑ แจ้งข้อมูลผลการสอบทางระบบข้อความตอบรับทางโทรศัพท์ ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ เมษายน  ๒๕๖๑ 
   - ผ่านข้อความตอบรับทางโทรศัพท์ (SMS) หมายเลข ๔๘๔๗๖๐๒  
  ๘.๒.๒ แจ้งข้อมูลผลสอบทาง Internet ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
   - โรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th หรือ กองทัพเรือ http://www.navy.mi.th  
  ๘.๒.๓ ประกาศผลสอบรอบที่สองอย่างเป็นทางการ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.   
  ผู้สมัครสอบอาจผ่านการสอบรอบที่สองมากกว่าหนึ่งเหล่าทัพ แต่ผู้สมัครสอบจะสามารถเลือก
รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของเหล่าทัพใดเหล่าทัพหนึ่งเพียงเหล่าทัพเดียว  และ         
ต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการรับสมัครของเหล่าทัพที่ตนเลือกภายในเวลาที่ก าหนดเท่านั้น ส าหรับรายละเอียด
การปฏิบัติ และช่วงเวลาในการรายงานตัว จะมีการแจ้งใหผู้้สมัครทราบในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

 ๙. การท าสัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ 
         ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ จะต้องน าผู้ปกครองและผู้ค้ าประกัน    
ไปท าสัญญาที่โรงเรียนเตรียมทหาร อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ภายในเวลา 
๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. พร้อมทั้งน าเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารมาช าระด้วย ตามจ านวน
เงินที่จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลการสอบรอบที่สอง หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อโรงเรียนเตรียมทหาร  
โทร. ๐ ๒๕๗๒ ๕๔๔๑ - ๒  และ ๐ ๒๕๗๒ ๕๔๐๔ (ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก จ) 
 ผู้ที่มีปัญหาในการท าสัญญาให้รีบติดต่อกับโรงเรียนนายเรือในโอกาสแรกก่อนวันท าสัญญา เนื่องจากผู้ไม่มาท า
สัญญา หรือไม่น าหลักฐานดังกล่าวมามอบให้ หรือไม่น าเงินมาช าระตามที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิในการเป็น
นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ และคณะกรรมการจะเรียกบุคคลส ารองเข้าท าสัญญาแทนต่อไป   
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 ๑๐. บุคคลส ารอง 
 การประกาศผลรอบที่สอง โรงเรียนนายเรือ จะประกาศหมายเลขประจ าตัวสอบของบุคคลส ารอง ตามล าดับ   
ที่สอบได ้โดยบุคคลส ารองจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังนี้ 
 ๑๐.๑ บุคคลส ารองจะต้องรายงานตัว ต่อคณะกรรมการประกาศผลสอบของโรงเรียนนายเรือ และคณะกรรมการ     
ท าสัญญาของโรงเรียนเตรียมทหาร ในวันประกาศผลสอบรอบที่สอง วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ พร้อมทั้งรับเอกสาร 
และเข้ารับฟังค าชี้แจงจากโรงเรียนเตรียมทหาร เพ่ือรับทราบสิทธิ และข้อปฏิบัติของบุคคลส ารอง 
        ๑๐.๒ การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้บุคคลส ารอง ผู้ที่สอบได้หลายเหล่า และได้รายงานตัวเป็นบุคคลตัวจริง
และข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ในการเป็นบุคคลส ารองในเหล่าทัพอ่ืน แต่ถ้าเป็นผู้ไม่มีรายชื่อใน
บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในเหล่าใดเลย แต่มีรายชื่อเป็นผู้สอบคัดเลือกไดใ้นล าดับของบุคคลส ารอง (เป็นบุคคลส ารอง
มากกว่า ๑ เหล่า) ยังมีสิทธิ์ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นบุคคลส ารองในทุกเหล่าทัพที่สอบได้ (เป็นบุคคลส ารองได้
มากกว่า ๑ เหล่า) ตามจ านวนที่แต่ละเหล่าก าหนด   
        ๑๐.๓ บุคคลส ารองยังไม่มีสิทธิเข้าท าสัญญาเป็นนักเรียนเตรียมทหารแต่อย่างใด แต่จะต้องไปรายงานตัว
ต่อคณะกรรมการท าสัญญาของโรงเรียนเตรียมทหาร ที่โรงเรียนเตรียมทหาร อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในวัน  
ท าสัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ภายในเวลา  
๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. เพ่ือรักษาสิทธิในการเป็นบุคคลส ารอง หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลา และสถานที่
ดังกลา่วข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิการเป็นบุคคลส ารอง 
 ๑๐.๔ กรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ (บุคคลตัวจริง) ขาดจ านวนไป
เนื่องจากไม่ไปท าสัญญา หรือได้ท าสัญญาเรียบร้อยแล้วแต่ลาออกจากการเป็นนักเรียนเตรียมทหารภายในระยะเวลา   
ที่โรงเรียนเตรียมทหารก าหนด  คณะกรรมการท าสัญญาของโรงเรียนเตรียมทหารจะเรียกบุคคลส ารองของนักเรียน
เตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ เข้าทดแทนตามจ านวนที่ขาดไป  โดยการเรียกเข้าทดแทนจะเรียงตามล าดับ 
ที่สอบได ้ตามการประกาศผลรอบสองของโรงเรียนนายเรือเท่านั้น 
 ๑๐.๕ โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลใดที่รับปาก หรือแอบอ้างว่าจะช่วยเหลือบุคคลส ารองให้เข้าเป็นนักเรียน
เตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือได้   เนื่องจากการเรียกบุคคลส ารองเข้าท าสัญญา จะเป็นไปตามล าดับที่ของ 
บุคคลส ารองที่ได้ประกาศไว้ และต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการท าสัญญาของ 
โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนนายเรือ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนเตรียมทหาร หรือ
โรงเรียนนายเรือโดยตรง 

 ๑๑. สาเหตุที่ต้องพ้นจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร 
 ๑๑.๑ ถึงแก่กรรม 
 ๑๑.๒ ลาออก  
 ๑๑.๓ ป่วย ซึ่งแพทย์ทหารไม่น้อยกว่า ๒ นาย ได้ตรวจแล้ว และลงความเห็นว่าไม่สามารถจะศึกษาต่อไป  
ให้ส าเร็จได้ 
 ๑๑.๔ โรคหรือความพิการที่ตรวจพบภายหลัง และแพทย์ลงความเห็นว่า ขัดต่อระเบียบการเข้าเป็น
นักเรียนเตรียมทหาร หรือพระราชบัญญัติรับราชการทหาร เช่น ตาบอดสี  หืด ฯลฯ 
 ๑๑.๕ ไม่สามารถหาผู้ปกครองหรือผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาภายใน ๙๐ วัน (เนื่องจากผู้ปกครอง
หรือ ผู้ค้ าประกนัถึงแก่กรรม หรือ ถอนสัญญา) 
      ๑๑.๖ เกียจคร้านต่อการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร พิจารณาเห็นว่าไม่สมควร
จะให้ศึกษาต่อไป 
  ๑๑.๗ ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินก าหนด 
  ๑๑.๘  สอบตกซึ่งผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่าไม่สมควรจะให้ศึกษาต่อไปอีก 
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  ๑๑.๙ หากปรากฏภายหลังว่ามีภรรยาอยู่ก่อน หรือขณะเข้าเป็นนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นภรรยาโดยชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ก็ตาม (กรณีเป็นภรรยาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือเอาความประพฤติผิดต่อการได้เสียฉันท์สามี
ภรรยา ความเสียหายแก่การศึกษา และศีลธรรมอันดีเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา) 
 ๑๑.๑๐ แสดงข้อความและหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารใบสมัคร 

 ๑๒. การชดใช้ค่าเสียหายเมื่อพ้นจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร 
  เมื่อได้เป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ และเรียนจบหลักสูตรที่ทางราชการก าหนดไว้    
จะต้องเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือ ถ้าต้องพ้นจากฐานะนักเรียนในระหว่างการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารก็ดี  
หรือไม่เข้าศึกษาต่อทีโ่รงเรียนนายเรือ โดยมิใช่สอบความรู้ตก ป่วย หรือมีเหตุผลอันสมควรที่จะได้รับความกรุณาแล้ว 
จะต้องชดใช้เงินเป็นค่าทดแทนต่อกองบัญชาการกองทัพไทย (รายละเอียดตามผนวก ฉ)  

 ๑๓. การแจ้งคะแนนผลการสอบภาควิชาการทาง Internet   

 โรงเรียนนายเรือจัดให้มีบริการแจ้งคะแนนผลการสอบภาควิชาการทาง Internet โดยผู้สมัครสอบที่
ต้องการทราบคะแนนผลการสอบภาควิชาการของตนเองเป็นรายบุคคล  ได้ที่  http://www.rtna.ac.th หรือ 
http://www.navy.mi.th ระหว่าง ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑   
                                                            …………………………………………… 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rtna.ac.th/
http://www.navy.mi.th/
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ก าหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑    

 

รายการ วัน – เวลา สถานที่/หมายเหตุ 
วันรับสมัคร วันพุธที ่๓ ม.ค.๖๑ - วันอาทิตยท์ี ่๔ ก.พ.๖๑  -สมัครทาง Internet ทางเว็บไซต์  

http://www.admission-rtna.net หรือ 
http://www.rtna.ac.th  หรือ 
http://www.navy.mi.th   

สอบภาควิชาการ  วันเสาร์ที่ ๓ มี.ค.๖๑   
 เวลา ๐๘.๐๐ น.  รายงานตัว   
 เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. ท าข้อสอบ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนยร์ังสิต)  
 

แจ้งข้อมูลสอบภาควิชาการ 
ทางระบบข้อความตอบรับ
ทางโทรศัพท์ และ 
อินเตอร์เน็ต  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มี.ค.๖๑         
  

- ระบบข้อความตอบรับทางโทรศัพท์ (SMS) 
หมายเลข ๔๘๔๗๖๐๒   
- Internet  http://www.rtna.ac.th  หรือ  
http://www.navy.mi.th    

ประกาศผลสอบภาควิชาการ 
อย่างเป็นทางการ  และ  
รับรายงานตัว  

วันศุกร์ที่ ๑๖ มี.ค.๖๑          
 เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.    

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  
  

การทดสอบสุขภาพจิต 

 

วันพุธที่ ๒๘ มี.ค.๖๑   
 เวลา ๐๗.๐๐ น.  รายงานตัว    
 เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ทดสอบสุขภาพจิต  
 เวลา ๑๓.๐๐ น.  ฟังค าชี้แจง   
 เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ส่งหลักฐานเพ่ิมเติม 

โรงเรียนนายเรือ (สมุทรปราการ) 
(ช าระค่าตรวจร่างกาย ๑,๒๓๐ บาท) 

สอบรอบที่สอง 
(ตามกลุ่มที่แบ่งไว้จาก
ประกาศผลสอบภาควิชาการ) 

วันพฤหสับดีที่ ๒๙ มี.ค.๖๑ – วันอาทติยท์ี่ ๑ เม.ย.๖๑ 
 เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  

 

ตรวจร่างกาย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกลา้ ฯ 

ทดสอบพลศึกษาและสัมภาษณ์ โรงเรียนนายเรือ (สมุทรปราการ) 
แจ้งข้อมูลผลสอบรอบ
สุดท้ายทางระบบข้อความ
ตอบรับทางโทรศัพท์ และ
อินเตอร์เน็ต   

วันอังคารที่ ๑๗ เม.ย.๖๑   
 

- ระบบข้อความตอบรับทางโทรศัพท์ (SMS) 
หมายเลข ๔๘๔๗๖๐๒   
- Internet  http://www.rtna.ac.th  หรือ  
http://www.navy.mi.th     

ประกาศผลสอบรอบสดุท้าย
อย่างเป็นทางการ     
 

วันพุธที่ ๑๘ เม.ย.๖๑  
 เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.  รายงานตัว   
 เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ฟังค าชี้แจง  

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  
  

รายงานตัว/ท าสัญญา/ 
มอบตัวเข้าศึกษา 

วันศุกร์ที่ ๒๐ เม.ย.๖๑  
  เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. รายงานตัว  
 เวลา ๑๓.๐๐ น.    มอบตัวนักเรียน   

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

บุคคลส ารองรายงานตัว/ 
รอฟังผล 

วันศุกร์ที่ ๒๐ เม.ย.๖๑ 
 เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. รายงานตัว   
 เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. รอฟังผล   

โรงเรียนเตรียมทหาร (นครนายก) 

เปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ที่  ๒๓ เม.ย.๖๑         โรงเรียนเตรียมทหาร (นครนายก) 
   

http://www.rtna.ac.th/
http://www.navy.mi.th/
http://www.rtna.ac.th/
http://www.navy.mi.th/
http://www.rtna.ac.th/
http://www.navy.mi.th/
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ผนวก ก 

ขนาดพิกัดของร่างกาย และโรคหรือความพิการที่ขัดต่อการเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ 
หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร  

๑. ขนาดพิกัดของร่างกาย  
ตารางท่ี ๑ เกณฑ์ขนาดร่างกายตามอายุต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 
อายุ 

ความขยายของอกเป็นเซนติเมตรเมื่อ  
ความสูงเป็นเซนติเมตร 

 
น้ าหนักเป็นกิโลกรัม 

หายใจเข้า หายใจออก 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 

๗๖ 
๗๗ 
๗๘ 

๗๓ 
๗๔ 
๗๕ 

 ๑๕๙ 
 ๑๖๑ 
 ๑๖๓ 

 ๔๗ 
 ๔๙ 
 ๕๑ 

   
  ตารางท่ี ๒ เกณฑ์น้ าหนักเทียบส่วนสูงไม่ควรเกินเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

ความสูง                  
(ซม.) น้ าหนักไม่เกิน (กก.)  ความสูง (ซม.) น้ าหนักไม่เกิน (กก.) 

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

๗๓ 
๗๔ 
๗๕ 
๗๖ 
๗๗ 
๗๘ 
๗๙ 
๘๐ 
๘๑ 
๘๒ 
๘๓ 
๘๔ 
๘๕ 
๘๖ 

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

๘๗ 
๘๘ 
๘๙ 
๙๐ 
๙๑ 
๙๒ 
๙๓ 
๙๔ 
๙๕ 
๙๖ 
๙๗ 
๙๘ 
๙๙ 

 
 ๒.  ไม่มีโรคและความพิการตามระเบียบกองทัพไทยว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ 
  ๒.๑.๑  ศีรษะ และหน้าตาผิดรูปจนดูน่าเกลียด 
  ๒.๑.๒   ผมบางหรือผมร่วงจนดูน่าเกลียด 
  ๒.๑.๓  รูปวิปริตต่าง ๆ  (Malformation ) ของริมฝีปาก หรือจมูก เช่น ปาก หรือจมูกแหว่ง ริม
ฝีปากแบะ หรือเชิดจนน่าเกลียด  หรือหุบลง 
  ๒.๑.๔  ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน 
  ๒.๑.๕  แขน  ขา 
    ๒.๑.๕.๑  ยาวไม่เท่ากัน หรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด 
    ๒.๑.๕.๒  โค้งเข้าหรือออก 
    ๒.๑.๕.๓  บิดเก 
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  ๒.๑.๖ มือ หรือ เท้า 
    ๒.๑.๖.๑ บิดเก 
    ๒.๑.๖.๒ นิ้วมือ หรือนิ้วเท้าด้วนถึงโคนเล็บ 
    ๒.๑.๖.๓ นิ้วมือ หรือนิ้วเท้ามีจ านวนเกินกว่า หรือน้อยกว่าปกติ 
    ๒.๑.๖.๔ นิ้วบิดเก และท างานไม่ถนัด 
    ๒.๑.๖.๕ ช่องระหว่างนิ้วมือ หรือนิ้วเท้าติดกัน 
    ๒.๑.๖.๖ ภาวะเท้าแบนแบบยึดติด (Rigid Type)    
  ๒.๑.๗ ร่างกายผิดรูปจนดูน่าเกลียด 
  ๒.๒  กระดูก และกล้ามเนื้อ 
  ๒.๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวก จนท าให้อวัยวะที่ติดกับข้อนั้น ๆ ใช้การไม่ได้ดี 
  ๒.๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ 
  ๒.๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
   ๒.๒.๔ คอเอียง หรือแข็งทื่อเนื่องจากกระดูก หรือกล้ามเนื้อพิการ 
       ๒.๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น 
          ๒.๒.๖ เท้าปุก (Club foot) 
       ๒.๒.๗  กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis) 
       ๒.๒.๘ กระดูกหักต่อไม่ติด หรือติดแล้วมีความพิการผิดรูป 
         ๒.๒.๙ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ หรือดิสโทรฟี (Dystrophy) 
       ๒.๓ ผิวหนัง 
          ๒.๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นเรื้อรัง ยากต่อการรักษา หรือเป็นที่น่ารังเกียจต่อผู้อื่น 
          ๒.๓.๒ สิวบริเวณหน้า คอ หรือล าตัว ซึ่งเป็นมากจนดูน่าเกลียด 
         ๒.๓.๓ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา 
         ๒.๓.๔ แผลเป็นหรือปานที่หน้า มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑/๔ ของหน้าขึ้นไป หรือมีความยาวมากจนดูน่าเกลียด 
          ๒.๓.๕ เนื้องอก (Neoplasm) ที่หน้า มีขนาดวัดผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕ ซม. ขึ้นไป 
          ๒.๓.๖ รอยสัก แผลเป็น ไฝ ปาน หูด (Wart) หรือซิสต ์ (Cyst) ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึง่มีขนาดใหญ่ 
หรือมากจนดูน่าเกลยีด  
          ๒.๓.๗ คนเผือก (Albino) 
          ๒.๓.๘ เนื้องอกเล็ก ๆ เป็นปุ่ม ที่ผิวหนังทั่วร่างกาย (Molluscurn fibrosum) 
  ๒.๔ ตา 
          ๒.๔.๑ ตาเหล่ (Squint) จนปรากฏได้ชัดเจน 
         ๒.๔.๒ ต้อกระจก (Cataract) 
          ๒.๔.๓ แผลเป็นที่กระจกตา หรือกระจกตาขุ่น (Corneal ulcer or opacity of cornea) 
  ๒.๔.๔ ลูกตาสั่น (Nystagmus) 
  ๒.๔.๕ หนังตาตก (Ptosis) หรือหนังตาม้วนออกนอก (Ectopion) หรือหนังตาม้วนเข้าใน 
(Entropion) 
  ๒.๔.๖ ระดับการมองเห็น (Visual acuity)  ผิดปกต ิ
  ๒.๔.๗ บอดส ี
  ๒.๔.๘ ขนตาย้อยเข้าข้างใน หรือย้อยออกข้างนอก (Trichiasis or Districhiasis) 
  ๒.๔.๙ หนังตาแหว่งจนเสียรูป 
  ๒.๔.๑๐ ขอบหนังตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง 
  ๒.๔.๑๑ หนังตาปิดไม่สนิท 
  ๒.๔.๑๒ ซิสต์ของหนังตา 
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         ๒.๔.๑๓ ถุงน้ าตาอักเสบ 
                 ๒.๔.๑๔ เยื่อตาอักเสบมากหรือเรื้อรัง 
  ๒.๔.๑๕ ริดสีดวงตา (Trachoma) 
  ๒.๔.๑๖ ต้อเนื้อซ่ึงงอกเข้าไปในลูกตาด าเกินกว่า ๑ ม.ม. 
  ๒.๔.๑๗ ตาโปน (Exophthalmos) จนเห็นได้ชัดเจนดูน่าเกลียด 
   ๒.๔.๑๘ กระจกตาอักเสบเรื้อรัง (Chronic Keratitis) 
   ๒.๔.๑๙ ต้อหิน (Glaucoma) 
  ๒.๔.๒๐ ช่องหนังตา (Palpebral fissure) กว้างไม่เท่ากันจนแลดูน่าเกลียด 
  ๒.๕  หู คอ จมูก 
  ๒.๕.๑ ใบหูผิดขนาด หรือผิดรูปจนปรากฏชัด 
  ๒.๕.๒ ช่องหูชั้นนอกอักเสบเรื้อรังหรือช่องหูชั้นกลางอักเสบ 
  ๒.๕.๓ เยื่อหูบุ๋มหว า (Retracted ear drum ) มากจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ 
  ๒.๕.๔ เยื่อหูทะลุ 
  ๒.๕.๕ การได้ยินเสียงหูผิดปกติ (มีผลการตรวจการได้ยินที่ 500, 1000, 2000 Hz > 25 dB)  
  ๒.๕.๖ กระดูกมาสตอยส์อักเสบ 
  ๒.๕.๗ เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยส์ออกท้ังหมด (Radical Mastoidectomy) 
  ๒.๕.๘ การพูดผิดปกติทั้งเสียง และการเคลื่อนไหวของริมฝีปาก 
  ๒.๕.๙ ความพิการที่ท าให้ล าคอท างานไม่ชัดเจน 
  ๒.๕.๑๐ เพดานโหว่ หรือเพดานสูงจนพูดไม่ชัด 
  ๒.๕.๑๑ ต่อมทอลซิลอักเสบเรื้อรังและโตมาก 
  ๒.๕.๑๒ จมูกบี้จนผิดปกติ หรือจมูกบี้เล็กน้อยและพูดไม่ชัด 
  ๒.๕.๑๓ จมูกโหว่ไม่มีโครง 
  ๒.๕.๑๔ ฝากั้นช่องจมูกคด  หรือมีกระดูกยื่น  หรืองอก (Septal deviation,spurs aned rintis) 
หรือจมูกทั้งอักเสบชนิดโตขึ้น Hypertrophiorhintis ทั้งหมดนี้จะต้องมีความผิดปกติมากกว่าครึ่งหนึ่งของช่องจมูก 
  ๒.๕.๑๕ ฝากั้นช่องจมูกทะลุ 
  ๒.๕.๑๖ เยื่อจมูกอักเสบเรื้อรัง (Chronic rhinitis) 
  ๒.๕.๑๗ เนื้องอกในจมูก (Nasal polyp) 
  ๒.๕.๑๘ โพรงอากาศข้างจมูกอักเสบ (Paranasal sinusitis) 
  ๒.๖ ฟัน 
            ๒.๖.๑ มีฟันไว้ใช้เคี้ยวอาหารได้ไม่ครบตามเกณฑ์ คือ ก าหนดให้มี ฟันกราม (Molars) และ ฟัน
กรามน้อย (Premolars) อย่างน้อย ข้างบน ๖ ซี่ และข้างล่าง ๖ ซี่ ฟันหน้า(Incisors and Canines) ข้างบน ๔ ซี่ 
ข้างล่าง ๔ ซี่ ฟันที่ถอนแล้วหากได้รับการใส่เรียบร้อยมั่นคง หรือด้วยวิธีท าสะพาน (Bridge) จึงให้นับเป็นจ านวนซี่
ได้ ฟันตามจ านวนดังกล่าวข้างต้นนั้น จะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
    ๒.๖.๑.๑ ฟันเป็นรูผุที่ไม่ได้รับการอุด หรืออุดด้วยวัตถุที่ไม่ถาวร 
   ๒.๖.๑.๒ ฟันที่อุดหรือท าครอบไม่เรียบร้อย 
   ๒.๖.๑.๓ ฟันน้ านม 
   ๒.๖.๑.๔ ฟันตาย เว้นแต่คลองประสาทได้รับการอุดที่ถูกต้องแล้ว 
   ๒.๖.๑.๕ ฟันยาวผิดปกติ หรือขึ้นผิดที่ หรือเกจนไม่สามารถที่จะจัดให้สบกันกับฟันธรรมดา
หรือ ฟันปลอม 
   ๒.๖.๑.๖ มีการท าลายอย่างรุนแรงของอวัยวะที่รองรับตวัฟัน เช่น กระดูกเหงือกหรือเยื่อหุ้มรากฟัน 
  ๒.๖.๒ มีช่องระหว่างฟันหน้าห่างจนดูน่าเกลียด 
  ๒.๖.๓ การสบของฟันที่ผิดปกติอย่างมากจนท าให้ใบหน้าผิดรูป หรือการเคี้ยวอาหารธรรมดาไม่ได้ผล 
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  ๒.๖.๔ ถุงน้ า (Cysts) การอักเสบที่เรื้อรัง โรคเหงือกอักเสบอย่างรุนแรง หรือพยาธิ สภาพอ่ืน ๆ ในปาก 
เช่น ฟันคุด ฟันทีย่ังไม่ข้ึน หรือฟันที่ขึ้นผิดที่ ซึ่งสภาพการเช่นนี้อาจท าให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะข้างเคียง หรือ
สุขภาพของผู้สมัคร 
  ๒.๗  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
  ๒.๗.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่า ๑๐๐ ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า ๕๐ ครั้งต่อนาที  หรือมี เอ.วี.บล็อก 
(A.V.BLOCK) หรือ เต้นผิดปกติออริคิวล่าร์ไฟบริลเลชั่น หรือออริคิวล่าร์ฟลัทเตอร์ (Auricular Fibrillation or 
Auricular Flutter) 
  ๒.๗.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มม.ของปรอท หรือต่ ากว่า ๑๐๐/๕๐ มม.ของปรอท 
  ๒.๗.๓  ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จ.ีผิดปกต ิ
  ๒.๗.๔  หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ 
  ๒.๗.๕ หัวใจพิการแต่ก าเนิด (Congenital heart diseases) 
  ๒.๗.๖  หัวใจวายและมีเลือดคั่ง (Congestive heart failure) 
  ๒.๗.๗ ลิ้นหัวใจพิการ 
  ๒.๗.๘  อนิวริซึม (Aneurysm)  ของหลอดเลือดใหญ่ 
  ๒.๗.๙ หลอดเลือดด าขอดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด 
  ๒.๘ ระบบหายใจ  
        ๒.๘.๑ หลอดลมอักเสบ ซึ่งก าลังปรากฏอาการฟังได้ชัดเจน 
   ๒.๘.๒ หลอดลมอักเสบเรื้อรังพร้อมกับมีถุงลมในปอดพอง (Chronic bronchilis with emphysema) 
  ๒.๘.๓ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ 
  ๒.๘.๔ หลอดลมขยายพอง (Bronchiectasis) 
  ๒.๘.๕ มีน้ า หรือหนอง หรือลมในช่องเยื่อหุ้มปอด 
  ๒.๘.๖ วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis) 
  ๒.๘.๗ ปอดอักเสบ หรือมีสภาพพยาธิอ่ืน ๆ  
  ๒.๘.๘ หืด (Bronchial asthma) 
   ๒.๙ ระบบทางเดินอาหาร 
         ๒.๙.๑ ฟิสตูล่า (Fistula) หรือไซนัส (Sinus) ที่ผนังท้อง 
         ๒.๙.๒ ไส้เลื่อนทุกชนิด 
         ๒.๙.๓ ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคล า 
         ๒.๙.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis of liver) 
       ๒.๙.๕  ฝีที่ตับ (abscess of liver) 
         ๒.๙.๖ ดีซ่าน 
         ๒.๙.๗ ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด 
         ๒.๙.๘ ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของล าไส้ปลิ้นออกมานอกทวารหนัก 
         ๒.๙.๙ ฝีคัณฑสูตร 
  ๒.๑๐ ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค 
         ๒.๑๐.๑ ไต กรวยไตอักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง 
          ๒.๑๐.๒ นิ่ว 
         ๒.๑๐.๓ ผลการตรวจปัสสาวะมีไข่ขาว (Albumin) หรือน้ าตาล 
          ๒.๑๐.๔ องคชาติถูกตัด หรือขาด  
         ๒.๑๐.๕ อัณฑะไม่ลงมาท่ีถุงอัณฑะ หรือถูกตัดออก 
         ๒.๑๐.๖ ถุงน้ าท่ีลูกอัณฑะ (Hydrocele) 
          ๒.๑๐.๗ อัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือท่ออสุจิอักเสบ (Epididymitis) 
          
 



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๑ หน้า ๑๗ 
 

 
                ๒.๑๐.๘ อัณฑะเหี่ยวหด (Atrophy of testis) 
         ๒.๑๐.๙ กามโรค 
         ๒.๑๐.๑๐ ผลการตรวจน้ าเหลืองวินิจฉัยว่าเป็นกามโรค  
         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 โรคที่เกี ่ยวกับแพ้สารโรคต่อมไร้ท่อโรคที่เกี ่ยวกับเมตาโปลิซึม และโรคที ่เกี ่ยวกับ
โภชนาการ (Allergy, Endocrine system, Metabolic and nutritional diseases) 
      ๒.๑๒.๑.๑ ธัยโรทอกซิโคซิส ไม่ว่าจะมีคอพอกด้วยหรือไม่ (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 โรคอ้วนพ ี(Obesity) 
   ๒.๑๒.๒  โรคของเลือดและอวัยวะก่อก าเนิดเลือด (Diseases of blood and blood forming 
organs) ผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตราย 
  ๒.๑๒.๓  โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจากปาราสิต (Infectious and parasitic diseases) 
     ๒.๑๒.๓.๑ โรคเรื้อน (Leprosy)  
      ๒.๑๒.๓.๒ ฟิลาริเอซิส (Filariasis) 
     ๒.๑๒.๓.๓ โรคคุดทะราด หรือรองพ้ืน (Yaws) 
     ๒.๑๒.๓.๔ โรคติดต่ออันตราย  
  ๒.๑๒.๔  เนื้องอก (Neoplasm) 
    ๒.๑๒.๔.๑ เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่  
     ๒.๑๒.๔.๒ เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นแก่อวัยวะใด (Malignant neoplasm of any organ) 
  ๒.๑๒.๕  โรคของต่อมน้ าเหลือง 
  ๒.๑๓ โรคติดยาเสพติด 
 ๒.๑๔ โรคเอดส์ (Aids) 
 ๒.๑๕ โรคหรือความพิการใด ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าไม่สมควรรับเป็นนักเรียน
เตรียมทหาร 
 
หมายเหตุ  - ผู้สมัครควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย ซึ่งต้องไม่เป็นโรค หรือ มีความพิการอ่ืนๆ ที่ขัดต่อ
การเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ตามข้อ ๑ และ ๒ 
       - ผลการตรวจร่างกาย ณ วันตรวจ ถือความเห็นของกรรมการแพทย์ที่กองทัพเรือแต่งตั้ง        
เป็นเด็ดขาด โดยไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายจากที่อ่ืน ๆ 
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ผนวก ข  
แบบฟอร์มหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพิม่พเิศษ 

 
 

- แบบฟอร์มหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๑ (แบบ ข- ๑) 
- แบบฟอร์มหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ (แบบ ข- ๒) 
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แบบฟอร์มหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทท่ี ๑  

    เขียนที่...................................................... 
   วันที่...............เดือน.................................พ.ศ. .............. 

เรื่อง ขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษประเภทที่ ๑ 
เรียน ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ 

 ด้วยกระผม/ดิฉัน........................................................................มีสถานภาพเป็น......................... ....
ของผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ชื่อ ............................................................. ...
ขอส่งเอกสาร เพ่ือขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษ ตามระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ 
ได้แก่ (ท าเครื่องหมาย ในช่องที่ต้องการ) 

ข้อที่ ๑  เอกสารแสดงสิทธิของผู้สมัครที่เป็นบุตรของทหาร - ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงาน
ราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบภัยอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ปกติ หรือ  
ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบ าเหน็จบ านาญ
พิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าท าขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม  
ว่ าด้ วยคนงาน หรือได้ รั บบ า เหน็จ พิ เศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลั ง  ว่ าด้ วยบ า เหน็จลู กจ้ า ง   
จ านวน ......................รายการ 
  หนังสือรับรอง................................................................................................................ ........... 
  เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) ......................................................................................................... ........ 

ข้อที่ ๒  เอกสารแสดงสิทธิของผู้สมัครที่เป็นบุตรของทหาร - ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงาน
ราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบภัยอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ทางยุทธการ หรือ 
ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหาร ระหว่างที่มีการสู้รบ หรือการสงคราม 
หรือมีการปราบจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระราชบรมราชโองการประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือมีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็น
นักด าเรือด าน้ า หรือปฏิบัติหน้าที่ส ารวจจัดวางหลักเขตแดนระหว่างประเทศ ซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคูณ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบ าเหน็จบ านาญ
พิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าท าขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม  
ว่ าด้ วยคนงาน หรือได้ รั บบ า เหน็จ พิ เศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลั ง  ว่ าด้ วยบ า เหน็จลู กจ้ า ง   
จ านวน ....................รายการ 
  หนังสือรับรอง................................................................................................................ ........... 
  เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................ ..................... 

ข้อที่ ๓  เอกสารแสดงสิทธิของผู้สมัครที่เป็นบุตรของผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือ 
เหรียญ หรือเข็มกล้าหาญ จ านวน ....................รายการ 
  หนังสือรับรอง................................................................................................................ ........... 
  เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................... .................. 

 
  

แบบ ข - ๑ 



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๑ หน้า ๒๐ 
 

- ๒ - 

ข้อที่ ๔  เอกสารแสดงสิทธิของผู้สมัครที่เป็นบุตรของทหาร - ต ารวจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามโจร
ผู้ร้ายจนถึงแก่ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต หรือผู้ที่ได้ช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจนถึงแก่  
ทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิต ซึ่งได้รับการรับรองจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน ....................รายการ 
  หนังสือรับรอง................................................................................................................ ........... 
  เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

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

 
  

แบบ ข - ๑ 



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๑ หน้า ๒๑ 
 

 
แบบฟอร์มหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษประเภทที่ ๒  

    เขียนที่...................................................... 
   วันที่...............เดือน.................................พ.ศ. .............. 

เรื่อง ขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ 
เรียน ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ 

 ด้วยกระผม/ดิฉัน........................................................................มีสถานภาพเป็น....................... ......
ของผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ชื่อ .......................................................... ......
ขอส่งเอกสาร เพ่ือขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษ ตามระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ 
ได้แก่ (ท าเครื่องหมาย ในช่องที่ต้องการ) 

ข้อที่ ๑  เอกสารแสดงสิทธิของผู้สมัครที่เป็นผู้ที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ชั้นปีที่ ๑ 

ข้อที่ ๒  เอกสารแสดงสิทธิของผู้สมัครที่เป็นบุตรของข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ที่มีเวลารับราชการนับตั้งแต่วันเข้ารับราชการ ถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
  รับราชการไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลา 
  รับราชการไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 
  รับราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

ข้อที่ ๓  เอกสารแสดงสิทธิของผู้สมัครที่บุตรของทหาร - ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ 
หรือลูกจ้าง ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหาร ระหว่างที่มีการสู้รบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบ
จลาจล หรือในระหว่างที่มีพระราชบรมราชโองการประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักด าเรือด าน้ า หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ส ารวจจัดวางหลักเขตแดนระหว่างประเทศ ซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคุณตามกฎหมาย ว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ จ านวน ....................รายการ 
  หนังสือรับรอง................................................................................................................ ........... 
  เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................  

ข้อที่ ๔  เอกสารแสดงสิทธิของผู้สมัครที่เป็นพลเรือน หรือผู้ที่เป็นบุตรของพลเรือนซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ทาง
ยุทธการร่วมกับทหาร ในการป้องกัน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอก และ
ภายในประเทศ จ านวน ....................รายการ 
  หนังสือรับรอง................................................................................................................ ........... 
  เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) ......................................................................................................... ........ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

       ขอแสดงความนับถือ 

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

แบบ ข - ๒ 



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๑ หน้า ๒๒ 
 

ผนวก ค 
แบบตวัอย่างหนังสือรับรองต่าง ๆ 

ผนวก ค – ๑ 
แบบหนังสือรับรองการศึกษา 

 
 
 

  
 
 
 

ใบรับรองการศึกษา 
 
 

     ขอรับรองวา่….............................................................................................................................. 
เลขประจ าตวั…….............................เกิดวนัท่ี…...............เดือน......…........................พ.ศ….....................  
บิดาช่ือ…...................……...........................….............มารดาช่ือ…............................................................ 
ขณะน้ีก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้น….....................ปีการศึกษา……….…..….......... 
โรงเรียน(สถานศึกษา)...............................................................จงัหวดั......................................... 
 

      ออกให ้ ณ  วนัท่ี…...........เดือน…............................พ.ศ….................... 
 

     ลงช่ือ………........................................................ 
              (…...………..............................................) 
                                   ครูใหญ่/อาจารยใ์หญ่/ผูอ้  านวยการ 
 
       
 
 
 

 

(…...................................................) 
                 นายทะเบียน 
โทร ................................................... 
(หมายเลขโทรศพัทข์องหน่วยงานท่ีสามารถติดต่อได)้ 
หมายเหตุ  ใบรับรองน้ีตอ้งมีอายไุม่เกิน  ๖๐  วนั นบัแต่วนัท่ีออกให้ 
 

 
 

รูปถ่าย 
ขนาด ๑.๕ x ๒ น้ิว 



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๑ หน้า ๒๓ 
 

ผนวก ค – ๒ 
แบบหนังสือรับรองการปฏิบัตริาชการทัพ ฉุกเฉิน หรือราชการทวคูีณ 

 
ท่ี................................                                                          ช่ือหน่วย........................................... 
                                                                                   วนัท่ี................เดือน................พ.ศ............. 
เรียน  ประธานกรรมการสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือนเขา้เป็นนกัเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทพัเรือ 
ประจ าปีการศึกษา ………………. 
  ดว้ย.........................................................................ประเภท............................................. 
สังกดั...............................................................มีภูมิล าเนาอยูบ่า้นเลขท่ี......................หมู่ท่ี............. 
ถนน............................ต าบล........................อ าเภอ......................................จงัหวดั....................... 
ไดย้ืน่ค  าร้องขอให้ตรวจสอบประวติั กบัขอให้รับรองการปฏิบติัราชการทพัฉุกเฉิน หรือราชการทวคูีณ
ของ…………................................................จึงขอรับรองวา่...................................................…….. 
ไดเ้คยปฏิบติัราชการทพัฉุกเฉิน หรือราชการทวคูีณ โดยปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีมีความเส่ียงภยั ดงัน้ี 
๑....................................................................................................................................... 
๒...................................................................................................................................... 
๓...................................................................................................................................... 
กบัไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติ คือ 
๑...................................................................................................................................... 
๒...................................................................................................................................... 
๓...................................................................................................................................... 

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

     ต  าแหน่ง......................................................... 
  ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง 
(ลงช่ือ).......................................................... 

 เจ้าหน้าทีผู้่ตรวจสอบประวตัิ 

โทร ........................................................................ 
(หมายเลขโทรศพัทข์องหน่วยงานท่ีสามารถติดต่อได)้ 
 

หมายเหตุ  หนงัสือรับรองน้ีขอไดท่ี้ หน่วยตน้สังกดัท่ีสามารถรับรองการปฏิบติัราชการของขา้ราชการผูข้อ
หนงัสือรับรองนั้น 
 
  



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๑ หน้า ๒๔ 
 

ผนวก ง 
ค าแนะน าในการสอบภาควิชาการ  

ส าหรับผู้สมัคร สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ 
            ก าหนดการสอบภาควิชาการ ในวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. จนถึงเวลา 
๑๒.๓๐ น. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ก ตามล าดับ และเนื่องจากสภาพ
การจราจรจะหนาแน่นมากดังนั้น ผู้สมัครควรวางแผนการเดินทางให้เหมาะสม และควรเดินทางไปถึงสถานที่สอบ
ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๒ ชั่วโมงเพ่ือเตรียมตัวให้เรียบร้อย ส่วนการตรวจข้อสอบภาควิชาการ การรวมคะแนน 
จะด าเนินการโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ผู้สมัครจึงควรจะต้องศึกษาค าแนะน าในการสอบภาควิชาการให้
เข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าแนะน า มิฉะนั้นแล้วผู้สมัครอาจเสียคะแนนบางข้อไปอย่างน่าเสียดาย 
      ๑. การปฏิบัติของผู้สอบ 
 ๑.๑ การสอบภาควิชาการ  จะเริ่มท าการสอบเวลา ๐๙.๓๐ น.  ดังนั้นผู้สอบควรจะมาพร้อมบริเวณห้องสอบ
ก่อนเวลา ๐๗.๓๐ น. ทั้งนี้ เมื่อเริ่มท าการสอบเวลา ๐๙.๓๐ น.แล้ว คณะกรรมการ ฯ จะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบ   
ทีม่าถึงห้องสอบช้าเกินกว่า ๓๐ นาที เข้าห้องสอบ  
 ๑.๒ โรงเรียนนายเรือจะเตรียมดินสอด าชนิด 2B และยางลบที่จะใช้ในการท าข้อสอบไว้ให้ผู้สมัคร        
ทุกคน  โดยผู้สมัครไม่ต้องน าดินสอ และยางลบของตนเองเข้าห้องสอบ 
  ๑.๓ ห้ามผู้เข้าสอบน าเครื่องค านวณ  นาฬิกาที่มีเครื่องคิดเลข และเอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ หากผู้ใดฝ่าฝืน
จะถูกตัดสินไม่ให้ผ่านการสอบ 

๑.๔ ห้ามเปิดกระดาษข้อสอบก่อนกรรมการคุมสอบจะอนุญาต 
๑.๕ ห้ามนั่งผิดหมายเลขโต๊ะ 
๑.๖ ห้ามลงหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร (เลขที่นั่งสอบ) อันมิใช่หมายเลขของตนในกระดาษค าตอบ 
๑.๗ ห้ามเหลียวหน้าเหลียวหลัง พูดคุย หรือกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ส่อเจตนาทุจริต 
๑.๘ ห้ามพูดขึ้นลอย ๆ หรือพูดกับผู้ใด 
๑.๙ ห้ามหยิบยืม และส่งสิ่งของให้กันและกันโดยพลการ 
๑.๑๐ ห้ามเลื่อน ย้าย เปิดลิ้นชักฝาโต๊ะโดยเด็ดขาด 

 ๑.๑๑  ห้ามยกกระดาษ เลื่อน ชูกระดาษ หรือกระท าการใด ๆ หรือเสแสร้งท ากระดาษที่เกี่ยวกับการสอบ  
หล่น ตลอดจนการขีดเขียน เคาะ ท าสัญญาณใด ๆ หรือการอื่นใดผิดปกติ  อันจะเป็นเหตุให้ผู้สมัครข้างเคียง      
รู้เห็น เข้าใจค าตอบและวิธีท า  

๑.๑๒ ห้ามลุกจากที่นั่งโดยพลการ  
๑.๑๓ ห้ามออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต 
๑.๑๔ ถ้ามีข้อความใดสงสัย ให้ยกมือถามกรรมการคุมสอบ 
๑.๑๕ ห้ามน า ข้อสอบ กระดาษค าตอบ รวมทั้งกระดาษทด ออกจากห้องสอบ 
๑.๑๖ เก็บบัตรประจ าตัวผู้สมัคร สอบ และสิ่งของส่วนตัวอ่ืน ๆ ก่อนลุกจากโต๊ะ  

     ๒. การเขียนกระดาษค าตอบ 
๒.๑ อ่านค าแนะน าในการตอบให้เข้าใจก่อนลงมือท าข้อสอบ 
๒.๒ เมื่อลงมือท าข้อสอบแล้ว หากต้องการเปลี่ยนค าตอบท่ีได้ระบายไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัคร  

จะต้องลบค าตอบเดิมให้หมดจนสะอาดเรียบร้อย มิฉะนั้นคอมพิวเตอร์จะไม่ตรวจข้อสอบ 
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 ๓. ค าเตอืน  

         การที่ท่านจะผ่านการสอบคัดเลือกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถของท่านเอง  ดังนั้น อย่าหลงเชื่อ 
บุคคลใดที่รับปาก หรือแอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้ท่านสอบผ่านได้ โดยจะมีการเรียกค่าตอบแทน หรือ ไม่ก็ตาม  
และหากพบเห็นผู้ใดมีพฤติกรรมดังกล่าว กรุณาแจ้งให้โรงเรียนนายเรือทราบโดยด่วน จักขอบพระคุณยิ่ง 
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ผนวก จ 

สถานีและหลักเกณฑ์ของการสอบภาคพลศึกษา 
 ๑. สถานีของการสอบพลศึกษา ประกอบด้วยการทดสอบ จ านวน ๘ สถานี ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องท า
การทดสอบให้ครบทุกสถานี ตามท่ีก าหนด โดยมีสถานีและวิธีการทดสอบ ดังนี้ 
  ๑.๑ ลุกนั่ง ๓๐ วินาที ให้ผู้รับการทดสอบอยู่ท่าเริ่มต้น คือ นอนหงาย เข่าทั้งสอง งอเป็นมุมฉากเท้า 
ทั้งสองห่างกันประมาณ ๑ ฟุต มือทั้งสองให้นิ้วมือประสานกันอยู่ที่ท้ายทอย กางศอกให้แนบพ้ืนเบาะ เจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือจะนั่งคุกเข่าบริเวณปลายเท้า มือทั้งสองจับและกดที่ข้อเท้าของผู้เข้ารับการทดสอบ ให้เท้าติดพ้ืน      
เมื่อพร้อมแล้ว กรรมการจะให้สัญญาณว่า “เริ่ม” ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยกล าตัวท่อนบนขึ้นสู่ท่านั่งพร้อมกับ    
ก้มศีรษะและรวบศอกทั้งสองข้างชิดกันเข้าอยู่ระหว่างช่องเข่าแล้วกลับนอนหงายลงพ้ืนให้อยู่ในท่าเริ่มต้นคือ       
ให้นิ้วมือที่ประสานอยู่ที่ท้ายทอยและศอกทั้งสองข้าง สัมผัสที่เบาะ ท าเช่นนี้ติดต่อกันให้ได้จ านวนครั้งมากที่สุด 
ภายในเวลา ๓๐ วินาที หากผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติผิดจากวิธีดังกล่าวกรรมการจะไม่นับจ านวนครั้งที่ท าผิดนั้น   
  ๑.๒ นั่งงอตัว ให้ผู้รับการทดสอบอยู่ในท่าเริ่มต้น คือ นั่งเหยียดขาตรงชิดกันและให้ข้างเท้าด้านในชิดกัน 
ตั้งเท้าให้เป็นมุมฉาก ฝ่าเท้าทั้งสองสัมผัสกับกล่องตรงกลางไม้วัด เมื่อกรรมการสั่ง “เริ่ม” ให้ผู้รับการทดสอบ   
โน้มตัวลงไปเหยียดแขนและปลายนิ้วมือให้ตึงเลื่อนไปข้างหน้าตามแนวไม้วัด จนไม่สามารถเลื่อนปลายนิ้วมือ   
ต่อไปได้และเข่าจะต้องเหยียดตรงตลอดเวลา ห้ามโยกตัวหรืองอตัวแรง ๆ การบันทึกให้ถือระยะที่ไกลที่สุดตาม
แนวไม้วัด  
  ๑.๓ ดึงข้อ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบอยู่ในท่าเริ่มต้นโดยจับราวเดี่ยวคว่ ามือ มือห่างกันประมาณความกว้าง
เท่าช่วงไหล่ ปล่อยล าตัวห้อยลงเหยียดตรง เมื่อพร้อมแล้วกรรมการจะสั่ง “เริ่ม” ให้ผู้เข้ารับการทดสอบดึงตัวขึ้น
จนคางอยู่เหนือราว แล้วปล่อยตัวลงมาอยู่ในท่าเริ่มต้นและดึงขึ้นในลักษณะเดิมติดต่อกันให้ได้จ านวนครั้งมากที่สุด 
ห้ามแกว่งตัวหรือเตะเท้าช่วย หากหยุดพักระหว่างครั้งเกิน ๕ วินาที หรือไม่สามารถดึงตัวขึ้นจนคางพ้นราวได้เกิน 
๒ ครั้งติดต่อกัน ให้หยุดการทดสอบ  
  ๑.๔ ยืนกระโดดไกล ให้ผู้เข้ารับการทดสอบอยู่ในท่าเริ่มต้นโดยยืนบนกระดานเส้นเริ่ม ปลายเท้า 
ทั้งสองชิดเส้นเริ่ม เมื่อพร้อมแล้วกรรมการจะสั่ง “เริ่ม” ให้ผู้เข้ารับการทดสอบเหวี่ยงแขนทั้งสองไปด้านหลัง     
ก้มตัวย่อเข่าเหวี่ยงแขนทั้งสองไปข้างหน้าพร้อมกระโดด ให้ล าตัวและเท้าทั้งสองไปด้านหน้าให้ไกลที่สุด การวัด
ระยะการกระโดด จะถือจากเส้นเริ่มไปยังจุดที่ส้นเท้าสัมผัสพ้ืน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสพ้ืนใกล้เส้น
เริ่มมากที่สุด หากการทดสอบผิดจากที่ก าหนด เช่น เหยียบเส้นเริ่มต้น ให้ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถทดสอบ     
ได้อีก ๑ ครั้ง  
  ๑.๕ ว่ิงกลับตัว เป็นการวิ่งทดสอบบนทางเรียบไป - กลับ ระยะทาง ๑๐ เมตร หลังเส้นเริ่มต้นและ
ปลายทางจะมีวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ ซม. และจะมีท่อนไม้ ๒ ท่อน (ขนาด ๕ x ๕ x ๑๐ ซม.)  
วางขนาน ห่างกัน ๑๐ ซม. กลางวงกลมปลายทาง ท่าเริ่มต้นให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนเท้าข้างใดข้างหนึ่งอยู่หลังเส้น
เริ่ม เมื่อพร้อมแล้ว กรรมการสั่ ง “เริ่ม” ให้ผู้ เข้ารับการทดสอบวิ่ งไปหยิบท่อนไม้ในวงกลมปลายทาง  
๑ ท่อนแล้ววิ่งกลับตัวเอาไม้มาวางในวงกลมหลังเส้นเริ่ม แล้ววิ่งกลับไปหยิบท่อนไม่อีกท่อนหนึ่ง แล้วกลับตัว      
มายังเส้นเริ่มและวิ่งผ่านเลยเส้นเริ่มไป  โดยไม่ต้องวางท่อนไม้ท่อนที่ ๒ ระหว่างการทดสอบ ห้ามโยนท่อนไม้ท่อน
แรกเข้าวงกลม และหากวางไม้ไม่ตรงวงกลมจะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ หรือเมื่อท าการทดสอบเกิดการหกล้ม         
จะให้ผู้เข้ารับการทดสอบ ท าการทดสอบได้อีก ๑ ครั้ง แต่จะบันทึกเวลาและคิดคะแนนในครั้งหลัง  
  ๑.๖ ว่ิง ๕๐ เมตร ท่าเริ่มต้นให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนเท้าใดเท้าหนึ่งอยู่หลังเส้นเริ่ม เมื่อผู้ปล่อยตัวสั่ง 
“เข้าที่” และเมื่อได้ยินสัญญาณปล่อยตัว “เสียงนกหวีดสั้น” ให้ผู้เข้ารับการทดสอบวิ่งไปยังเส้นชัยให้เร็วที่สุด     
การคิดคะแนนจะคิดตามเวลาที่ผู้เข้ารับการทดสอบแต่ละคนท าได้ดีที่สุด  
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  ๑.๗ ว่ิง ๑,๐๐๐ เมตร ท่าเริ่มต้นให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนเท้าใดเท้าหนึ่งหลังเส้นเริ่ม เมื่อผู้ปล่อยตัวสั่ง 
“เข้าที่” และเมื่อได้รับสัญญาณปล่อยตัว “เสียงนกหวีดสั้น” ให้ผู้เข้ารับการทดสอบวิ่งไปตามเส้นทางที่ก าหนด 
จนถึงเส้นชัย การคิดคะแนนจะคิดตามเวลาที่ผู้เข้ารับการทดสอบแต่ละคนท าได้ดีที่สุด 
  ๑.๘ ว่ายน้ า ๕๐ เมตร ท่าเริ่มต้นให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนบนแท่นปล่อยตัว หรือเกาะที่ขอบสระ     
ด้านเส้นเริ่ม เมื่อผู้ปล่อยตัวสั่ง “เข้าท่ี” และเม่ือได้ยินสัญญาณปล่อยตัว “เสียงนกหวีดสั้น” ให้ผู้เข้ารับการทดสอบ
พุ่งตัวลงน้ าหรือถีบตัวออกจากขอบสระเส้นเริ่ม แล้วว่ายน้ าโดยเร็วในท่าใดก็ได้ไปยังเส้นชัยแตะขอบสระ           
อีกด้านหนึ่ง การคิดคะแนนจะคิดตามเวลาที่ผู้ เข้ารับการทดสอบแต่ละคนท าได้ดีที่สุด หากใช้เวลาเกินกว่า        
ที่ก าหนด ถือว่าสอบไม่ผ่านรอบท่ีสอง หรือ หากว่ายน้ าไม่ถึงเส้นชัย ถือว่าสอบไม่ผ่านรอบท่ีสองเช่นกัน  

 ๒. การคิดคะแนนในการสอบพลศึกษาและการตัดสินผลการสอบคัดเลือก 
  การให้คะแนนในการทดสอบแต่ละสถานี มีวิธีการให้คะแนน ซึ่งข้ึนอยู่กับจ านวนครั้งที่ท าได้ ระยะทางที่
ท าได้ หรือเวลาที่ท าได้ ส าหรับการว่ายน้ ามีเงื่อนไขตามข้อ ๑.๘ โดยการสอบพลศึกษามีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
จะน าไปรวมกับคะแนนสอบภาควิชาการ คะแนน ๗๐๐ คะแนน รวมเป็นคะแนนสอบทั้งหมด ๘๐๐ คะแนน     
แล้วจึงจัดล าดับที่ใหม่เพ่ือประกาศผลสอบรอบที่สองต่อไป      
  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผลการสอบพลศึกษา ส าหรับผู้สอบรอบที่สองที่ ว่ายน้ า         
ไม่ผ่านในเวลาที่ก าหนด หรือว่ายน้ าไม่ถึงเส้นชัย จะถือว่าสอบไม่ผ่านรอบทีส่องเช่นกัน    
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ผนวก ฉ 
การเตรียมการท าสัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 

 บุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ จะต้อง
เตรียมการเรื่องท าสัญญามอบตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.  สถานที่ และก าหนดท าสัญญา บุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ
กองทัพเรือ ท าสัญญา ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ที่ โรงเรียนเตรียมทหาร 
เลขที่ ๙ หมู่ ๑๐ ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  รหัสไปรษณีย์  ๒๖๑๑๐  ส าหรับบุคคลส ารอง
ต้องมารายงานตัว ในวันที่ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. รอฟังผลเวลา           
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. 
  ทั้งนี้ บุคคลตัวจริง และ บุคคลส ารอง จะต้องระมัดระวังและรักษาเวลาดังกล่าวโดยเคร่งครัด     
หากไม่ปฏิบัติตามเวลาที่ก าหนด จะถือว่าหมดสิทธิในการท าสัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร และ 
หมดสิทธิการเป็นบุคคลตัวจริง  และบุคคลส ารองทันที  
 ๒.  บุคคลที่ต้องน าไปในวันท าสัญญา ได้แก่ ผู้ปกครอง ๑ คน และ ผู้ค้ าประกัน ๑ คน 
 ๓. คุณสมบัติของผู้ปกครอง และผู้ค้ าประกัน 
 ๓.๑ ผู้ปกครอง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  ๓.๑.๑ เป็นบิดาหรือมารดาของนักเรียน หรือ ในกรณีที่ผู้ท าสัญญาในฐานะผู้ปกครอง มิใช่บิดา หรือ
มารดาจะต้องมีหนังสือมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บิดา หรือมารดามอบให้ท าสัญญาในฐานะเป็น
ผู้ปกครองแทนบิดาหรือมารดาของนักเรียน 
  ๓.๑.๒ เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน ซึ่งทางราชการเชื่อถือ 
 ๓.๑.๓ สามารถติดต่อกับโรงเรียนเตรียมทหารได้โดยสะดวก 
 ๓.๑.๔ ผู้ปกครองหนึ่งคนจะท าสัญญาเป็นผู้ปกครองนักเรียนได้ไม่เกิน ๒ คน 
 ๓.๑.๕ ผู้ปกครองต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน 
 ๓.๑.๖ ผู้ปกครองต้องได้รับค ายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สมรสให้ท านิติกรรมได้ 
 ๓.๒ ผู้ค้ าประกัน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 ๓.๒.๑ ต้องเป็นข้าราชการทหารหรือต ารวจสัญญาบัตร ชั้นยศตั้งแต่ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี 
หรือร้อยต ารวจตรีขึ้นไป  หรือ 
 ๓.๒.๒ ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป หรือ 
 ๓.๒.๓ ข้าราชการบ านาญซึ่งเคยด ารงยศและต าแหน่ง ตามข้อ ๓.๒.๑ และ ๓.๒.๒ มาก่อน 
 ๓.๒.๔ ไม่เป็นนักศึกษา พระภิกษุสามเณร หรือนักบวชในศาสนาอื่น 
 ๓.๒.๕ ผู้ค้ าประกันหนึ่งคนจะต้องท าสัญญาค้ าประกันนักเรียนได้ไม่เกิน ๒ คน 
 ๓.๒.๖ ผู้ค้ าประกันต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้ปกครอง 
                      ๓.๒.๗ ผู้ค้ าประกันต้องได้รับค ายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สมรสให้ท านิติกรรมได้ 
 ๔. พันธกรณีในหนังสือสัญญา ผู้ปกครอง และผู้ค้ าประกันต้องร่วมกันรับผิดชอบ และชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการในกรณีที่นักเรียนในความปกครองจะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนเตรียมทหารใน
ระหว่างการศึกษาโดยมิใช่สอบความรู้ตกหรือป่วย ตามจ านวนเงินต่อไปนี้ 
 ๔.๑ ระหว่างเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  ชั้นปีที่ ๑ จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔.๒ ระหว่างเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  ชั้นปีที่ ๒ จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ๔.๓ เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจากโรงเรียนเตรียมทหารแล้วไม่เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือต้อง
เสียค่าปรับ จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๔.๔ เงินค่าบ ารุง ค่าอาหาร  หรือค่าท าสิ่งของหลวงช ารุดเสียหาย ฯลฯ  ในกรณีท่ีนักเรียนยังค้างช าระ 
 ๕.  เอกสารที่จะต้องเตรียมมาในวันท าสัญญา 
 ๕.๑ เอกสารส่วนตัวนักเรียน 
  ๕.๑.๑ สูติบัตรตัวจริง หรือใบแทน พร้อมส าเนา 
 ๕.๑.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของนักเรียน  ของบิดามารดา ตัวจริงพร้อมส าเนา ๑ ชุด 
 ๕.๑.๓ ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ให้น าใบมรณะบัตรมาแสดงแทน พร้อมส าเนา ๑ ชุด 
  ๕.๑.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)  
  ๕.๑.๕ ระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (รบ.๑-ป) ฉบับจริง 
  ๕.๑.๖ ทะเบียนสมรสของบิดามารดา หรือหนังสือการจดทะเบียนรับรองบุตร พร้อมส าเนา ๑ ชุด 
     ๕.๒ เอกสารของผู้ปกครองและผู้ค้ าประกัน 
   ๕.๒.๑ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ของผู้ปกครองและผู้ค้ าประกัน ตัวจริงพร้อมส าเนา ๑ ชุด 
  ๕.๒.๒ ในกรณีที่ผู้ปกครอง หรือผู้ค้ าประกัน เป็นบิดาหรือมารดาของนักเรียน หรือมีทะเบียนบ้าน
อยู่ในบ้านเดียวกันกับนักเรียน อนุโลมให้ใช้ชุดเดียวกันกับของนักเรียน 
  ๕.๒.๓ บัตรประจ าตัวข้าราชการ  หรือพนักงาน  หรือบัตรประจ าตัวประชาชน  ที่ยังไม่หมดอายุ   
ตัวจริงพร้อมส าเนา ๑ ชุด 
  ๕.๒.๔ ในกรณีที่บัตรประจ าตัวของผู้ค้ าประกันหมดอายุ ให้ผู้บั งคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพัน 
สารวัตรใหญ่ หัวหน้าแผนก หรือเทียบเท่าขึ้นไป ออกหนังสือรับรองให้เพ่ือใช้ประกอบกับบัตรประจ าตัวที่หมดอายุ 
  ๕.๒.๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวของคู่สมรส 
  ๕.๒.๖ ส าเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า 
  ๕.๒.๗ หนังสือแสดงความยินยอมในการท านิติกรรมของคู่สมรส 
  ๕.๒.๘ เอกสารซึ่งถ่ายจากเอกสารฉบับจริงให้เจ้าของเอกสารรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 ๖. หนังสือมอบอ านาจและหนังสือยินยอม  ในกรณีที่ผู้ท าสัญญาในฐานะผู้ปกครอง  ซึ่งมิใช่บิดา หรือ
มารดาของนักเรียน ต้องได้รับมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดาหรือมารดา 
  ผู้ท าสัญญาในฐานะผู้ปกครองและท าสัญญาในฐานะผู้ค้ าประกันซึ่งท าการสมรสแล้ว ต้องได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สมรสว่า ให้ท านิติกรรมได้ แบบฟอร์มหนังสือดังกล่าว จะแจกให้ในวันประกาศ
ผลรอบสุดท้าย 
 ๗. การช าระเงิน นักเรียนผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องน าเงินไปช าระในวันท าสัญญา เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ ทุกคน ต้องอยู่ประจ าในโรงเรียน 
 ๘. เพ่ือให้ผู้ปกครองและนักเรียนผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ได้รับทราบการเตรียมตัวเรื่องท าสัญญามอบตัว
โรงเรียนเตรียมทหาร ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียน  ฟังค าชี้แจง/แนะน า และรับเอกสารการท าสัญญาใน        
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ดอนเมือง กรุงเทพฯ              
เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่กองสถิติและประเมินผล โรงเรียนเตรียมทหาร โทรศัพท์     
๐ ๒๕๗๒ ๕๑๖๐ - ๒ หรือ ๐ ๒๕๗๒ ๕๑๙๐ – ๒    
 หมายเหตุ  การขอลาออกในช่วงเป็นนักเรียนใหม่ ภายในช่วงเวลา ๑ เดือนแรกของการเข้าศึกษาใน
โรงเรียนเตรียมทหาร (วันเวลาที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบในวันท าสัญญา) ผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าปรับ เนื่องจากอยู่
ในเขตก าหนดที่เรียกตัวส ารองเข้าทดแทนได้ 

......................................... 
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   บริการแจ้งข้อมูลผลการสอบคัดเลอืก 

บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ผ่านข้อความตอบรบัทางโทรศัพท์ (SMS)  

หมายเลข ๔๘๔๗๖๐๒ 
 
 
 
 
 

๑. ใช้มือถือกดไปที่เมนูข้อความ   เมนูเขียนข้อความ พิมพ์ค าว่า NV          
    เว้นวรรค แล้วตามด้วยรหัสประจ าตัวสอบ 
๒. ไปที่เมนูส่ง    ส่งข้อความไปที่หมายเลข ๔๘๔๗๖๐๒ 
๓. รอระบบส่งกลับมา “ขอบคุณที่ใช้บริการ” 
๔. หลังจากนั้น รอวันประกาศผลสอบ ท่านที่ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูล
 ผลสอบ จะได้รับข้อมูลผลการสอบทันที 
๕. มือถือ ๑ เบอร์ สามารถลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลผลสอบได้ไม่จ ากัด
 รหัสประจ าตัวสอบ  
๖. การลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลผลสอบ ๑ รหัสประจ าตัวสอบ           
 ก็สามารถลงทะเบียนรอรับข้อมูลผลสอบได้หลายเบอร์มือถือเช่นกัน 
๗. การลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลผลสอบ ๑ ครั้ง คิดค่าบริการ ๖ บาทต่อครั้ง 

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

ขั้นตอนการตรวจผลสอบ 
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ใบแทรก ก 

แผนที่สังเขปสถานที่สอบภาควิชาการ  
สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   

 

 

การเดินทาง 
1. มีรถตู้จากสนามหลวง ท่าพระจันทร์ หน้าหอใหญ่ ม.ธรรมศาสตร์-ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต (ตึกโดม)   

ทุกวันจันทร์-เสาร์  
เวลา 06.30 น. - 18.00 น. 

2. มีรถตู้ไป-กลับ อนุสาวรีย์ชัย-ม.ธรรมศาสตร์ (ท่ารถตรงข้าม สวทช.) ทุกวัน 05.30 น. - 20.30 น. 
เที่ยวสุดท้าย 21.30 น. 

3. รถตู ้ขสมก.ไป-กลับ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส-ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ท่ารถท่ีสวทช. 06.30 น. - 20.45 น. 
เที่ยวสุดท้ายจาก ท่ารถ สวทช. ไปสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เวลา 20.45 น. 

4. รถเมล์สาย ปอ. 29, 39, 510 ที่เขียนว่า ธรรมศาสตร์ รังสิต จะเข้ามาในธรรมศาสตร์ เที่ยวสุดท้าย
ประมาณ 22.00 น.  
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การเดินทางโดยรถประจ าทาง 
25 (ปากน้ า – ท่าช้าง), 102 (ปากน้ า – สาธุประดิษฐ์), 142 (ปากน้ า – เคหะธน) 
507 (ปากน้ า – สายใต้ใหม่), 508 (ปากน้ า – ท่าราชวรดิษฐ์), 511 (ปากน้ า – สายใต้ใหม่) 
536 (ปากน้ า – หมอชิต 2) 
รถร่วมบริการสาย 365, 1140, 1141 

 
 
 
 
 
 
 

                                            ใบแทรก ข 
แผนที่สังเขป โรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ 

         สถานที่ ทดสอบสขุภาพจิต สอบพลศึกษา และสอบสัมภาษณ์ท่วงทวีาจา 



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๑ หน้า ๓๓ 
 

 
ใบแทรก ค 

แผนที่สังเขปโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สถานที่ตรวจร่างกาย 
 

 
 

การเดินทางโดยรถประจ าทาง 
รถเมล์แดง สาย 10, 20, 21, 37, 57, 76 และ 82    
รถ ปอ. สาย 6, 10, 20, 21, 37, 76 และ 82  
 

 
 
 
 
 

 
 



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๑ หน้า ๓๔ 
 

 
ใบแทรก ง 

แผนที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ดอนเมือง กรุงเทพฯ 
สถานที่ประกาศผลสอบภาควิชาการ และรอบสุดท้าย 

 
 

 
 
การเดินทางโดยรถประจ าทาง 
- จากสถานีรถไฟหัวล าโพง รถประจ าทางสาย 34, ปอ.34 - จากอนุสาวรีย์ฯ ปอ.24 (สีขาว) 
- จากสถานีขนส่งสายใต้ รถประจ าทางสาย ปอ.3  - จากสถานีรถไฟดอนเมือง รถสวัสดิการทหาร 
- จากสนามหลวง รถประจ าทางสาย 39 ปอ.39     อากาศ สาย 2 (ขึ้นหน้าสถานี) 
- จากนนทบุรี รถประจ าทางสาย 114, ปอ.114  - จาก ม.รมค าแหง ปอ.21 
- จากรังสิต รถประจ าทางสาย 34, 39, ปอ.3, ปอ.39 - จากคลองเตย ปอ.22 
- จากระราม 7 รถประจ าทางสาย ปอ.49 (สีฟ้า) 
 
 

 
 
 
 
 



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๑ หน้า ๓๕ 
 

 
ใบแทรก จ 

 แผนที่สังเขปโรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก  สถานที่ท าสัญญา 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

     


