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๑. ค ำน ำ 
 ๑.๑ โรงเรียนเตรียมทหำร 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 จะมีพ้ืนฐานความรู้ คุณสมบัติ และสมรรถภาพเหมาะสมที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
ในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
 ๑.๒ โรงเรียนนำยเรือ  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  นักเรียนนำยเรือ  
 นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร จะได้เลื่อนชั้นเป็น
นักเรียนนายเรือ เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์และโอกาสดังนี้  
  ๑.๓.๑ ช่วงเวลำกำรศึกษำในโรงเรียนนำยเรือ  
   ๑.๓.๑.๑ นักเรียนนายเรือจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่ ๓,๐๗๐ – ๔,๑๖๐ บาท ตามชั้นปี 

ระเบียบกำรทั่วไปและวิธีกำรสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลพลเรือน 
เข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำรในส่วนของกองทพัเรือ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
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   ๑.๓.๑.๒ กองทัพเรือ ออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ที่พัก อาหาร เครื่องแต่งกาย และสิทธิใน
การรักษาพยาบาลตามระเบียบของทางราชการที่ก าหนด 
   ๑.๓.๑.๓ นักเรียนนายเรือ (ในส่วนของกองทัพเรือ) ที่มีผลการศึกษาดี มีสิทธิสอบคัดเลือกเพ่ือไป
ศึกษาในโรงเรียนนายเรือต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซีย สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 
ราชอาณาจักรสเปน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  เครือรัฐออสเตรเลีย  สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และ
สาธารณรัฐเกาหลี) ปีละประมาณ ๓ - ๕ ทุน 
   ๑.๓.๑.๔ มีทุนการศึกษาสนับสนุนนักเรียนนายเรือผู้มีผลการศึกษาดี และมีความประพฤติดี

จ านวนมาก 

   ๑.๓.๑.๕ นักเรียนนายเรือผู้มีผลการศึกษาดี และมีความประพฤติดี จะได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่

หัวหน้าชั้น หรือนักเรียนบังคับบัญชา  และจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่ ๔,๔๐๐ - ๕,๓๔๐ บาท (งดรับเงินเดือนใน    

ข้อ ๑.๓.๑.๑) 

   ๑.๓.๑.๖ นักเรียนนายเรือจะได้รับการฝึกปฏิบัติภาคสนาม และภาคทะเลในประเทศและ

ต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการรับราชการ และมีการเยี่ยมเยือนจังหวัดชายทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน 

รวมถึงเมืองท่าของประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศกลุ่มอาเซียน รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต ้ออสเตรเลีย ศรีลังกา และ

อินเดีย  

  ๑.๓.๒ เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียนนำยเรือ 

   ๑.๓.๒.๑ ผู้ส าเร็จการศึกษาในส่วนของกองทัพเรือจะได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร

ตามสาขาวิชาต่าง ๆ และจะได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ ได้รับเงินเดือน และเงินเพ่ิม

ค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) รวม ๑๕,๐๐๐ บาท  เมื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือแล้ว มีสิทธิสมัคร

เข้ารับการศึกษาเพ่ิมเติมทางการทหารตามขีดความสามารถของตนเอง 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 าจู่โจม (SEAL) ของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ได้รับ

เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน ๑๔,๖๐๐ บาท/เดือน 

    - นักประดาน้ าของกรมสรรพาวุธทหารเรือ ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน 

    - ต้นหนอากาศยาน ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน 

   ๑.๓.๒.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดี (คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๘๐) มีสิทธิ

สมัครสอบคัดเลือกไปศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาโท - เอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขา  

วิชาต่าง ๆ จ านวนมาก โดยทุนของกองทัพเรือ 
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   ๑.๓.๒.๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาในส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ต ารวจน้ า) จะได้รับพระราชทาน

กระบี่และปริญญาบัตร และจะได้รับการบรรจุเป็นนายต ารวจสัญญาบัตรของส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวมทั้ง

ได้รับเงินเดือน และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) รวม ๑๕,๐๐๐ บาท 

 ๒. คุณสมบัติและลักษณะของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำรเป็นไปตำม
ระเบียบกองทัพไทย ว่ำด้วยโรงเรียนเตรียมทหำร พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ 
 ๒.๑ ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ (ม.๔) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 

 ๒.๒ อำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๖ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปีในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุ

ให้นับตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที ่๑ มกรำคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๔๘) 

 ๒.๓ มีสัญชำติไทยโดยการเกิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

นายต ารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายต ารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะ

มิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ 

 ๒.๔ มีอวัยวะรูปร่ำง ลักษณะท่ำทำง ขนำดร่ำงกำยเหมำะสมแก่กำรเป็นทหำรหรือต ำรวจ ไม่เป็นโรค
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร กฎกระทรวงออกตามความ
ในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการต ารวจและตามที่กองทัพไทยก าหนด (รายละเอียดตามผนวก ก) 
 ๒.๕ เป็นชำยโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นภรรยา 
 ๒.๖ เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณ์เลื่อมใสในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ 
 ๒.๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำคดีถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด   
ที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๒.๙ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออก จำกโรงเรียนทหำร หรือโรงเรียนต ำรวจ  เพราะความผิด หรือ 
ถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
 ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เสพยำเสพติด หรือสิ่งเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 ๒.๑๑ บิดำมำรดำและผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรมหรือมีหลักฐาน 
 ๒.๑๒ เป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตจำกบิดำมำรดำหรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว 
 ๒.๑๓ ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ค้ ำประกัน ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีตามที่กองทัพไทยก าหนด 
 ๒.๑๔ ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบำลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
หมำยเหตุ  คุณสมบัติและลักษณะดังกล่ำวในข้อ ๒.๑ - ๒.๑๔ นี้ หำกปรำกฏว่ำเป็นควำมเท็จขึ้นภำยหลัง  
หำกอยู่ในระหว่ำงกำรสอบคัดเลือก ผู้สมัครจะหมดสิทธิ์ในกำรสอบคัดเลือกทันที และหำกได้รับเข้ำเป็น
นักเรียนเตรียมทหำรแล้ว จะต้องพ้นจำกสถำนะของนักเรียนเตรียมทหำรทันที นอกจำกนี้ ผู้สมัครยังอำจถูก
ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยอีกด้วย  
 



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๔                                     หน้า ๔ 
 

 

๓. วิธีปฏิบัติในกำรสมัคร 
 ๓.๑ รับสมัครทำง Internet เพียงช่องทำงเดียว ที่เว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ http://www.admission-rtna.net 
หรือเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th หรือเว็บไซต์กองทัพเรือ https://www.navy.mi.th 
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๒ มีนำคม ๒๕๖๔ ส าหรับผู้สมัครที่มีผลการสมัครสอบ
ที่สมบูรณ์แล้ว สามารถพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ และตรวจสอบสถานที่สอบได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๔  
เป็นต้นไป (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕, ๐ ๒๔๗๕ ๗๔๓๕ ในระหว่างเวลา 
๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ทุกวันราชการ หรือ email : admissionrtna@gmail.com 
 ๓.๒ ผู้สมัครสำมำรถเลือกใช้บริกำรช ำระค่ำสมัครสอบคัดเลือกฯ ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)     
ได้ ๓ รูปแบบ คือ (๑) ระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง (๒) ระบบ ATM และ (๓) เคาน์เตอร์รับเงินของธนาคาร โดยจะต้อง 
น าแบบฟอร์มของธนาคารที่พิมพ์จากระบบรับสมัครสอบคัดเลือก ไปช าระเงินได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๔ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๒ มีนำคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ในกรณีช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์รับเงินของธนาคาร สามารถช าระเงิน
ได้ถึงวันอังคำรที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๔ โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการให้บริการที่ธนาคารเรียกเก็บเพ่ิมเติมขึ้นอยู่ที่
อัตราที่ธนาคารก าหนด 
 ๓.๓ ผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครสอบคัดเลือกฯ เข้าเป็นนักเรียนนายเรือในส่วนของกองทัพเรือ หรือเป็น
นักเรียนนายเรือในส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  (ต ารวจน้ า) เพียงสังกัดเดียว หรือสมัครทั้ง ๒ สังกัดได้      
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับคัดเลือกได้ โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังนี้   (ทั้งนี้  ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ) 
  - กรณี สมัครสังกัดเดียว ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ฯ จ านวน ๔๐๐ บาท 
  - กรณี สมัคร ๒ สังกัด ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ฯ   จ านวน ๕๕๐ บาท 

 ๔. กำรเตรียมตัวของผู้สมคัร 
 ๔.๑ อ่ำน “ระเบียบกำรทั่วไปและวิธีกำรสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร
ในส่วนของกองทัพเรือ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔” (Download จำกเว็บไซต์ตำมข้อ ๓.๑) ให้เข้าใจโดย
ละเอียด และด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ก าหนด  
 ๔.๒ เตรียมไฟลส์ ำหรับกำร Upload หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือก ประกอบด้วย 
   ๔.๒.๑ ภาพถ่ายบุคคล โดยการถ่ายหรือการสแกน เป็นไฟล์ .jpg ที่มีขนาดไม่เกิน 300 kb ซึ่งจะต้อง
เป็นภาพหน้าตรงแบบครึ่งตัวของผู้สมัคร ที่แต่งกายในชุดนักเรียนหรือนักศึกษา ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา 
โดยพื้นหลังของภาพจะต้องเป็นสีขาวเท่านั้น 
   ๔.๒.๒ ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน ถ่ายหรือสแกน เป็นไฟล์ .jpg ที่มีขนาดไม่เกิน 300 kb ซึ่งจะต้อง
เป็นภาพด้านหน้าของบัตรประชาชน ที่มีภาพบุคคล ตัวเลข และข้อความบนบัตรดังกล่าวที่ชัดเจน และครบถ้วน 
   ๔.๒.๓ ภาพถ่ายหลักฐานการศึกษา ถ่ายหรือสแกน เป็นไฟล์ .jpg ที่มีขนาดไม่เกิน 300 kb ซึ่งจะต้อง
เป็นภาพหลักฐานการศึกษาผู้สมัครที่มีข้อความที่ชัดเจน และครบถ้วน ทั้งนี้หลักฐานดังกล่าวต้องเป็นหลักฐาน     
ที่แสดงว่า ผู้สมัครเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือหากอยู่ในระหว่าง  
 

http://www.rtna.ac.th/
https://www.navy.mi.th/
about:blank
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การศึกษา ต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรประเภทสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ขึ้นไป เท่านั้น โดยต้องไม่
เป็นการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา หรือหลักสูตรอ่ืนที่มีคุณวุฒิเมื่อส าเร็จการศึกษาเป็น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอื่นที่สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพที่เทียบเท่ากัน 
 ๔.๓ ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำยของผู้สมัคร ซึ่งต้องไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
ออกตามความในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร  กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการต ารวจและตามที่กองทัพไทยก าหนด ที่ขัดต่อการสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ 
(รายละเอียดตามผนวก ก)  
 ๔.๔ สมัครทำงอินเตอร์เน็ตและจ่ำยช ำระเงินค่ำสมัครตำมข้อ ๓ โดยหลังจากที่ผู้สมัครได้ช าระเงิน 
ค่าสมัครแล้ว ๕ วัน ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะความสมบูรณ์ของการสมัครสอบ ซึ่งจะมีการแจ้งสถานะการ  
สมัครสอบในแต่ละกรณี ดังนี้ 
  ๔.๔.๑ กรณีท่ีผู้สมัคร Upload ไฟล์ส าหรับการ Upload หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือก ตามข้อ ๔.๒ 
ได้สมบูรณ์ และคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ    
ได้พิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษาแล้วว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบการข้อ ๔.๒.๓ ผู้สมัครจะสามารถ
พิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
  ๔.๔.๒ กรณีท่ีผู้สมัคร Upload ไฟล์ส าหรับการ Upload หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือก ตามข้อ ๔.๒ 
ได้ไม่สมบูรณ์ แต่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษาแล้วว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในระเบียบการฯ ข้อ ๔.๒.๓ ผู้สมัครจะต้องเร่งปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งทันที มิฉะนั้นจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจ า
ตัวผู้เข้าสอบ และหมดสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก รวมทั้งจะไม่ได้รับคืนเงินค่าสมัคร 
   ๔.๔.๓ กรณีท่ีผู้สมัคร Upload ไฟล์ส าหรับการ Upload หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือกตามข้อ ๔.๒ ได้
ไม่ว่าจะสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม แต่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษาแล้วว่า ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบการฯ ข้อ ๔.๒.๓ ผู้สมัครจะหมดสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และจะไม่ได้รับคืนเงินค่าสมัคร 
 ๔.๕ กำรขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทท่ี ๑ 
  ผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๑ ซึ่งจะเป็นคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบทุกรอบตาม
ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพ่ิมพิเศษประเภทที่ ๑ 
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  ๔.๕.๑ ผู้ที่เป็นบุตรของทหาร - ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง     
ซึ่งต้องประสบภัยอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ปกติหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท า
การตามหน้าที่หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้นซึ่งได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าท าขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือได้รับบ าเหน็จพิเศษ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง (ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร         
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๙.๔ วรรค ๑) โดยมีหลักฐานที่ใช้ประกอบ เช่น 
    - ส าเนาบัตรผ่านศึกชั้นที่ ๑ (กรณีเป็นทหารผ่านศึกนอกประจ าการที่เสียชีวิตหรือพิการ
ทุพพลภาพ) 
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    - ส าเนาค าสั่งปูนบ าเหน็จเป็นพิเศษ 
    - ส าเนาใบสั่งจ่ายบ านาญพิเศษ 
  ๔.๕.๒ ผู้ที่เป็นบุตรของทหาร - ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง  ซึ่ง
ต้องประสบภัยอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ทางยุทธการ หรือถูกประทุษร้าย  เพราะ
กระท าการตามหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจล 
หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักด าเรือด าน้ า หรือปฏิบัติหน้าที่
ส ารวจจัดท าหลักเขตแดนระหว่างประเทศ ซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมาย ว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น  ซึ่งได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษตามกฎหมาย ว่า
ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าท าขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงาน หรือได้รับ
บ าเหน็จพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง (ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร 
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๙.๔ วรรค ๒) โดยมีหลักฐานที่ใช้ประกอบ เช่น 
    - ส าเนาบัตรผ่านศึกชั้นที่ ๑ (กรณีเป็นทหารผ่านศึกนอกประจ าการที่เสียชีวิตหรือพิการ
ทุพพลภาพ) 
    - ส าเนาค าสั่งปูนบ าเหน็จเป็นพิเศษ 
    - ส าเนาใบสั่งจ่ายบ านาญพิเศษ 
    - ส าเนาค าสั่งไปราชการทัพ 
    - ส าเนาหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน 
  ๔.๕.๓  บุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือเหรียญ หรือ  
เข็มกล้าหาญ (ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๙.๔ วรรค ๒) โดยมีหลักฐานที่
ใช้ประกอบ เช่น 
     - ส าเนารายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเหรียญ หรือเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญรามาธิบดีในราชกิจจานุเบกษา 
     - ส าเนาหนังสือพระบรมราชโองการ 
  ๔.๕.๔  บุตรของทหาร - ต ารวจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจนถึงแก่ทุพพลภาพ หรือ
ถึงแก่ชีวิต หรือผู้ที่ได้ช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจนถึงแก่ทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิต ซึ่งได้รับการ
รับรองจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ .ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๙.๕) 
โดยมีหลักฐานที่ใช้ประกอบคือ หนังสือรับรองจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ลงนามโดยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
หรือผู้ได้รับมอบอ านาจลงนามแทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ระดับผู้บังคับการจังหวัดขึ้นไปหรือเทียบเท่า) 
  ผู้สมัครที่มีสิทธิดังกล่าวข้างต้น สามารถขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษประเภทที่ ๑ ได้ โดยจัดท ำค ำขอ
ตำมแบบฟอร์มหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๑ (แบบ ข- ๑ ตำมผนวก ข.)  พร้อมกับแนบ
หลักฐำนประกอบส่งทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) จ่ำหน้ำซองถึง คณะอนุกรรมกำรรับสมัครและประเมินผล 
เลขที่ ๒๐๔ โรงเรียนนำยเรือ ถนนสุขุมวิท ต ำบลปำกน้ ำ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร 
๑๐๒๗๐ วงเล็บมุมซองว่ำ “คะแนนเพิ่มพิเศษ นตท.” ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันอังคำรที่ 
๒๓ มีนำคม ๒๕๖๔ โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์  หากเกินก าหนดถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการใช้ 
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สิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษดังกล่าว และหากเอกสารสูญหายไม่ว่าในกรณีใด ๆ ระหว่างการด าเนินการจัดส่งเอกสาร 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่รับผิดชอบกับการสูญหายดังกล่าว  
  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครได้ขอรับสิทธิดังกล่าวแล้ว หากสอบผ่านภาควิชาการ จะได้รับสิทธิคะแนนเพ่ิม
พิเศษในการสอบภาคความเหมาะสม โดยไม่ต้องยื่นขอรับสิทธิในวันประกาศผลสอบภาควิชาการอย่างเป็นทางการ
และรับรายงานตัวอีก 
 ๔.๖ ให้น าบัตรประจ ำตัวสอบพร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชน มำเป็นเอกสำรหลักฐำนแสดงตนในกำรเข้ำสอบ 
ทุกรอบและการไปติดต่อเรื่องต่าง ๆ กับคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 
 ๔.๗ กำรแต่งกำยในกำรเข้ำสอบทุกรอบและการไปติดต่อเรื่องต่าง ๆ กับคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ที่
โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ต้องสุภาพเรียบร้อย ดังนี้ 
  ๔.๗.๑ การสอบภาควิชาการแต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดพลเรือนสุภาพ งดกางเกงยีนส์ 
  ๔.๗.๒ การสอบรอบสอง  แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดพลเรือนสุภาพ และน าชุดกีฬาพร้อม
รองเท้ากีฬาไปเปลี่ยนในวันสอบพลศึกษา 
 ๔.๘ กำรสอบภำควิชำกำร ผู้สมัครควรเดินทำงไปสถำนที่สอบก่อนเวลำอย่ำงน้อย  ๒ ชั่วโมง เพื่อเตรียมตัว
ให้พร้อมและหลีกเลี่ยงกำรจรำจรที่คับคั่ง 
 ๔.๙ หลักฐำนที่ใช้ประกอบในกำรรับสมัครเฉพำะผู้สมัครที่สอบผ่ำนภำควิชำกำร ให้น าเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ  มามอบให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ในวันประกาศผลสอบภาควิชาการอย่างเป็นทางการและรับ
รายงานตัวในวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ มีดังนี้ (ตัวอย่างหนังสือ
รับรองประเภทต่าง ๆ รายละเอียดตามผนวก ค) 
 ๔.๙.๑ หนังสือรับรองการศึกษาว่าศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ปพ.๗) หรือเทียบเท่า โดยเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพ่ิมพิเศษประเภทที่ ๑ ให้ด าเนินการ
ตามท่ีระบุไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ 
 ๔.๙.๒ ในกรณีที่บิดาหรือมารดาผู้ให้ก าเนิด ถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบียนบ้าน ให้น า
หลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการ เพ่ือแสดงสัญชาติของบิดา มารดาผู้ให้ก าเนิด 
 ๔.๙.๓ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา มารดาผู้ให้ก าเนิด 
 ๔.๙.๔ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ของผู้สมัคร และของบิดา มารดาผู้ให้ก าเนิด (ถ้ามี) 
 ๔.๙.๕ เอกสารของผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒  
  ๔.๙.๖ เอกสารผู้สมัครที่ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
 ๔.๑๐ กำรขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทท่ี ๒   
  ผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพ่ิมพิเศษประเภทที่ ๒ ซึ่งจะเป็นคะแนนเพ่ิมพิเศษในรอบสองหลังจาก
สอบผ่านภาควิชาการตามระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ .ศ.๒๕๖๑ โดยผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับ
คะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑๐.๑ ผู้ที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ชั้นปีที่ ๑ – ๕ (ระเบียบ
กองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๙.๑) โดยมีหลักฐานที่ใช้ประกอบคือ หนังสือรับรอง
ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ชั้นปีที่ ๑ – ๕ ที่ออกโดยผู้มีอ านาจหน้าที่ 
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  ๔.๑๐.๒ บุตรของข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่มีเวลา       
รับราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี  นับตั้งแต่วันเข้ารับราชการ  ถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัครในปีนั้น ๆ หรือได้รับ
พระราชทานเหรียญจักรมาลา (ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ .ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๙.๒) โดยมี
หลักฐานที่ใช้ประกอบ เช่น หนังสือรับรองการรับราชการที่ออกโดยต้นสังกัด ส าเนารายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ       
เหรียญจักรมาลาในราชกิจจานุเบกษา 
  ๔.๑๐.๓ ผู้ที่เป็นบุตรของทหาร - ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่ง
ได้ปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจล หรือใน
ระหว่างเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศใช้กฎอัยการศึก  หรือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่า
ด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักด าเรือด าน้ า หรือปฏิบัติหน้าที่
ส ารวจจัดท าหลักเขตแดนระหว่างประเทศ ซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเป็นทวี คูณตามกฎหมาย ว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ (ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๙.๓ วรรค ๑)  โดยมีหลักฐาน
ที่ใช้ประกอบ เช่น 
    - ส าเนาหนังสือรับรองวันทวีคูณ 
    - ส าเนาค าสั่งไปราชการทัพ 
    - ส าเนารายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเหรียญราชการต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่      
เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชน เหรียญชัยสมรภูมิ เป็นต้น   
  ๔.๑๐.๔ พลเรือน หรือผู้ที่เป็นบุตรของพลเรือนซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารในการ
ป้องกัน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอก และภายในประเทศ (ระเบียบกองทัพไทย  
ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๙.๓ วรรค ๒) โดยมีหลักฐานที่ใช้ประกอบ เช่น 
    - ส าเนาค าสั่งไปราชการทัพ 
    - ส าเนารายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเหรียญราชการต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่      
เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชน เหรียญชัยสมรภูมิ เป็นต้น 
  ผู้สมัครที่มีสิทธิดังกล่าวข้างต้น สามารถขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษประเภทที่ ๒ ได้ โดยจัดท ำค ำขอ     
ตำมแบบฟอร์มหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ (แบบ ข - ๒ ตำมผนวก ข.) พร้อมกับแนบ
หลักฐำนประกอบ ยื่นต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ในวันประกาศผลสอบภาควิชาการอย่างเป็นทางการและ
รับรายงานตัว ในวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ที่โรงเรียนนายเรือ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 ๕. กำรสอบคัดเลือก 
 ๕.๑ กำรสอบภำควิชำกำร เป็นการทดสอบความรู้ด้านวิชาการ เพ่ือให้ได้ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานดีเพียงพอที่จะ
ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนนายเรือได้ต่อไป  
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   ๕.๑.๑ วิชาที่สอบและคะแนนในการสอบภาควิชาการ จะท าการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์   
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา โดยมีขอบเขตเนื้อหารายวิชาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคะแนนเต็มรวม ๗๐๐ คะแนน 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 คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะเตรียมดินสอด าชนิด 2B และยางลบ
ที่จะใช้ในการท าข้อสอบไว้ให้ผู้สมัครทุกคน โดยผู้สมัครไม่ต้องน าดินสอและยางลบของตนเองเข้าห้องสอบ และ
ห้ำมผู้สมัครน ำเครื่องค ำนวณ อุปกรณ์-เครื่องมือสื่อสำรต่ำง ๆ นำฬิกำข้อมือ สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน เข็มขัด 
รองเท้ำ ถุงเท้ำ กระเป๋ำทุกชนิด กระดำษจดข้อควำม หรือกระดำษอ่ืน ๆ และเอกสำรทุกชนิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
กำรสอบ เข้ำในห้องสอบโดยเด็ดขำด หำกผู้สมัครฝ่ำฝืน และกรรมกำรคุมสอบตรวจพบกำรน ำสิ่งต้องห้ำมเข้ำ
ห้องสอบ จะถือว่ำผู้นั้นกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบ นอกจำกนี้ ผู้สมัครยังอำจถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยอีกด้วย  
 ๕.๒ กำรสอบรอบสอง จะคัดเลือกผู้สมัครที่สอบผ่านภาควิชาการที่ได้ จัดเรียงตามล าดับคะแนนสูงสุดตาม
จ านวนที่ต้องการ เข้าท าการทดสอบทางสุขภาพจิต ทดสอบวิภาววิสัย  ตรวจร่างกาย สอบพลศึกษา และสัมภาษณ์
ท่วงทีวาจา เพ่ือให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมและมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ที่จะเป็นนายทหารสัญญา
บัตรและนายต ารวจสัญญาบัตรที่มีคุณภาพของกองทัพเรือและส านักงานต ารวจแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ไม่
มำเข้ำท ำกำรสอบรอบสอง ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด ถือว่ำเป็นผู้สละสิทธิ  โดยมีการสอบรอบสองดังนี้ 
   ๕.๒.๑ กำรทดสอบทำงสุขภำพจิต เป็นการตรวจสภาพความสมบูรณ์และความเหมาะสมทางด้าน
จิตใจของผู้สมัคร   
   ๕.๒.๒ กำรทดสอบวิภำววิสัย เป็นการทดสอบทางนามธรรม เกี่ยวกับการรู้สึกนึกคิด ลักษณะนิสัย 
คุณธรรม จริยธรรม ของแต่ละบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการเป็นทหาร-ต ารวจ โดยผู้สมัครต้องช าระเงินค่า
ทดสอบวิภาววิสัย จ านวน ๕๐ บำท ในวันทดสอบวิภาววิสัยด้วย 
   ๕.๒.๓ กำรตรวจร่ำงกำย ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย (รายละเอียดตามผนวก ก) ที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ นอกจากการตรวจร่างกายแล้ว จะมีการ X – Ray ตรวจโลหิต และตรวจปัสสาวะ
ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องช าระเงินค่าตรวจร่างกาย และการตรวจทางการแพทย์ จ ำนวน ๑,๔๓๐ บำท ในวันประกาศ 
ผลสอบภาควิชาการอย่างเป็นทางการและรับรายงานตัว  ผลกำรตรวจร่ำงกำย ณ วันตรวจ ถือเอำควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรแพทย์ทีก่รมแพทย์ทหำรเรือแต่งตั้งเป็นเด็ดขำด โดยไม่รับพิจำรณำผลกำรตรวจร่ำงกำยจำกที่อ่ืน ๆ 
ในกรณีที่แพทย์ต้องการตรวจพิเศษนอกเหนือจากการตรวจร่างกาย และการตรวจทางการแพทย์ดังกล่าวแล้ว  ผู้สมัคร
ที่เข้ารับการตรวจจะต้องออกค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
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  ค ำแนะน ำ กำรปฏิบัติในวันตรวจร่ำงกำยและตรวจทำงห้องทดลอง 
    - ก่อนวันตรวจและช่วงเช้าวันตรวจ ผู้สมัครไม่ควรรับประทานยาใด ๆ เช่น ยาแก้หวัด ยาแก้ไอ 
ยาแก้โรคหอบหืด ยาลดความอ้วน ยาที่มีผลต่อจิตประสาท ฯลฯ หรือยาใด ๆ ที่อาจมีผลต่อการตรวจสารเสพติดใน
ปัสสาวะ รวมทั้งยาประเภทกระตุ้นก าลัง เพราะอาจท าให้การเต้นของหัวใจและความดันโลหิตผิดปกติได้  หากมี
อาการเจ็บป่วย และมีการรับประทานยา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เจาะเลือดและเก็บปัสสาวะด้วยทุกครั้งก่อนเข้ารับ
การตรวจร่างกาย 
   - ห้ามผู้สมัครใส่ Contact - lens มาตรวจสายตา 
   - ผู้สมัครสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติในวันที่ท าการตรวจ  
   ๕.๒.๔ กำรสอบพลศึกษำ เป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้สมัคร  โดยมีสถานีทดสอบ 
จ านวน ๘ สถานี และหลักเกณฑ์การสอบของแต่ละสถานี (รายละเอียดตามผนวก จ) ซึ่งมีคะแนนเต็มรวมในกำร
สอบพลศึกษำ ๑๐๐ คะแนน  ผลคะแนนการสอบพลศึกษาที่ได้จะน าไปรวมกับคะแนนที่ได้จากการสอบภาควิชาการ
ซึ่งมีคะแนนเต็มรวม ๗๐๐ คะแนน รวมเป็นคะแนนเต็มทั้งหมด ๘๐๐ คะแนน แล้วจัดเรียงตามล าดับคะแนนใหม่ 
เพ่ือประกาศผลสอบรอบสุดท้ายต่อไป  ทั้งนี้ ผู้สมัครที่เข้ำรับกำรทดสอบไม่ผ่ำนเกณฑ์ โดยสอบตกในสถำนีใด
สถำนีหนึ่ง จะถือว่ำสอบไม่ผ่ำนรอบสอง 
   ๕.๒.๕ กำรสอบสัมภำษณ์ท่วงทีวำจำ เป็นการพิจารณาตรวจคุณลักษณะความเหมาะสมที่จะเป็น
นายทหารสัญญาบัตรและนายต ารวจสัญญาบัตรของผู้สมัคร ประกอบด้วย รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ความสมบูรณ์
ของร่างกาย ความองอาจว่องไว การแสดงออก น้ าเสียง การพูด สนทนา ความจ า ความคิด ปฏิภาณไหวพริบ  
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทัศนคติต่อการเป็นทหารอาชีพ และพร้อมปฏิบัติได้
ทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีผลกำรสอบ “ผ่ำน” หรือ “ไม่ผ่ำน” เท่ำนั้น 

 ๖. วัน - เวลำ และสถำนที่สอบ 
 ๖.๑ วัน - เวลำ และสถำนที่สอบภำควิชำกำร 
  การสอบภาควิชาการ ในวันอำทิตย์ที่ ๒๕ เมษำยน ๒๕๖๔  เข้าห้องสอบเวลา ๐๘.๐๐ น. และเริ่ม   
ท าการสอบตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๓๐ น. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ดูแผนที่สังเขปตาม  
ใบแทรก ก)  ผู้สมัครควรเดินทางไปสถานที่สอบก่อนเวลา  เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมและหลีกเลี่ยงการจราจรที่คับคั่ง   
 ๖.๒ วัน - เวลำ และสถำนที่สอบรอบสอง ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ถ ึงว ันเสำร์ท ี่ ๘ 
พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีดังนี้ 
  ๖.๒.๑ การทดสอบทางสุขภาพจิต ในวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ (ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ข)  
  ๖.๒.๒ การทดสอบวิภาววิสัย ในวันอังคำรที่ ๔ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา 
๑๑.๐๐ น. ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ (ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ข) 
  ๖.๒.๓ การตรวจร่างกาย ระหว่างวันพุธที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ถ ึงว ันศุกร์ท ี่ ๗ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 
ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ กรุงเทพมหานคร (ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ค) 
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   ๖.๒.๔ การสอบพลศึกษา และการสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๔ ถ ึงว ันเสำร์ท ี่ ๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. (ให้รายงานตัวเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา 
๐๖.๓๐ น.) ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ (ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ข) 

 ๗. กำรขำดสอบ และกำรออกจำกห้องสอบ 
 ๗.๑ ผู้สมัครที่ขำดกำรสอบภาควิชาการในวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือขาดการทดสอบวิภาววิสัย หรือขาดการ
ทดสอบทางสุขภาพจิต หรือขาดสอบพลศึกษา หรือขาดสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา หรือขาดการตรวจร่างกาย จะถือว่า
ผู้นั้นหมดสิทธิในการสอบคัดเลือก  
 ๗.๒ ผู้สมัครที่กระท ำกำรทุจริตในการสอบ หรือช่วยเหลือในการกระท าทุจริต จะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิในการ
สอบคัดเลือก นอกจากนี้ ผู้สมัครยังอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย 
 ๗.๓ ผู้สมัครที่มำเข้ำห้องสอบช้ำกว่ำเวลำเริ่มต้นสอบเกิน ๓๐ นำที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
และถือว่าขาดสอบ  
 ๗.๔ กำรออกจำกห้องสอบของผู้สมัครให้ออกเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ        
เท่านั้น 

 ๘. กำรประกำศผลสอบคัดเลือก 
 ๘.๑ กำรประกำศผลสอบภำควิชำกำร  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะแจ้งข้อมูลผลการสอบ การประกาศ
ผลสอบและรับรายงานตัว ดังนี้ 
  ๘.๑.๑ แจ้งข้อมูลผลการสอบ ทางระบบข้อความตอบรับทางโทรศัพท์ (SMS) หมำยเลข ๔๘๔๗๖๐๒  
และทา ง  Internet ที่ เ ว็ บ ไ ซต์ โ ร ง เ รี ยนนาย เ รื อ  http://www.rtna.ac.th ห รื อ  เ ว็ บ ไซต์ กองทั พ เ รื อ 

https://www.navy.mi.th ตั้งแตวั่นเสำร์ที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 
  ๘.๑.๒ ประกาศผลสอบภาควิชาการอย่างเป็นทางการและรับรายงานตัว ที่โรงเรียนนำยเรือ จังหวัด
สมุทรปรำกำร (ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ข) ในวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ น. ถึง
เวลำ ๑๒.๐๐ น.  
  หมำยเหตุ  เนื่องจากก าหนดการสอบภาควิชาการของทุกเหล่าทัพไม่ตรงกัน  จึงอาจมีผู้สมัครสอบผ่าน
ภาควิชาการได้มากกว่าหนึ่งเหล่าทัพขึ้นไป แต่การสอบรอบสองมีก าหนดการสอบตรงกันทุกเหล่าทัพ  ดังนั้น 
ผู้สมัครจึงมีสิทธิเลือกเข้ำสอบในรอบสองได้เพียงเหล่ำทัพเดียวเท่ำนั้น  ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องไปดูผลสอบอย่างเป็น
ทางการด้วยตนเอง เพ่ือรายงานตัวต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ของแต่ละเหล่าทัพ และรับทราบข้อมูล 
ตลอดจนการปฏิบัติที่ถูกต้องในการสอบรอบสองต่อไป 
 ๘.๒ กำรประกำศผลสอบรอบสุดท้ำย  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะแจ้งข้อมูลผลการสอบ การประกาศ
ผลสอบและรับรายงานตัว ดังนี้ 
  ๘.๒.๑ แจ้งข้อมูลผลการสอบ ทางระบบข้อความตอบรับทางโทรศัพท์ (SMS) หมำยเลข ๔๘๔๗๖๐๒  
และทา ง  Internet ที่ เ ว็ บ ไ ซต์ โ ร ง เ รี ยนนาย เ รื อ  http://www.rtna.ac.th ห รื อ  เ ว็ บ ไซต์ กองทั พ เ รื อ 

https://www.navy.mi.th ตั้งแตวั่นศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 
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  ๘.๒.๒ ประกาศผลสอบรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการและรับรายงานตัว ที่โรงเรียนนำยเรือ จังหวัด
สมุทรปรำกำร (ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ข) ในวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ น. ถึง
เวลำ ๑๒.๐๐ น. 
  หมำยเหตุ  ผู้สมัครที่สอบผ่ำนกำรสอบรอบสุดท้ำย ต้องรำยงำนตัวต่อคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ 
ในวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลำ ๑๒.๐๐ น. ที่โรงเรียนนำยเรือ จังหวัด
สมุทรปรำกำร และให้ผู้สมัครดังกล่าวที่สมัครสอบไว้ทั้ง ๒ สังกัด ท าการเลือกสังกัดกองทัพเรือหรือส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (ต ารวจน้ า) ส าหรับรายละเอียดการปฏิบัติจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบในวันดังกล่าวต่อไป  

 ๙. กำรท ำสัญญำมอบตัวเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำรในส่วนของกองทัพเรือ 
 ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ จะต้องน าผู้ปกครองและ          
ผู้ค้ าประกันไปท าสัญญาที่โรงเรียนเตรียมทหาร อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 
ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลำ ๑๒.๐๐ น. พร้อมทั้งน าเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารมาช าระด้วย
ตำมจ ำนวนเงินที่จะแจ้งให้ทรำบในวันประกำศผลกำรสอบรอบสุดท้ำยอย่ำงเป็นทำงกำร หำกมีข้อสงสัยกรุณำ
ติดต่อโรงเรียนเตรียมทหำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๒ ๕๔๐๔ หรือ ๐ ๒๕๗๒ ๕๔๑๗ (ดูแผนที่สังเขปตาม   
ใบแทรก ง) 
 ผู้สมัครที่มีปัญหาในการท าสัญญาให้รีบติดต่อกับโรงเรียนเตรียมทหารในโอกาสแรกก่อนวันท าสัญญา     
หากผู้สมัครไม่มาท าสัญญา หรือไม่น าหลักฐานดังกล่าว (รายละเอียดตามผนวก ฉ) มามอบให้ หรือไม่น าเงินมา
ช าระตามที่ก าหนด ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ และคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ จะเรียกบุคคลส ารองเข้าท าสัญญาแทนต่อไป  

 ๑๐. บุคคลส ำรอง 
 กำรประกำศผลสอบรอบสุดท้ำย  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศหมายเลขประจ าตัวสอบของ
บุคคลส ารองเรียงตามล าดับคะแนนที่สอบได้  โดยบุคคลส ารองจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังนี้ 
 ๑๐.๑ บุคคลส ำรองจะต้องรำยงำนตัวต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ในวันประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
อย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งรับเอกสาร และเข้ารับฟังค าชี้แจงจาก
คณะกรรมการท าสัญญาของโรงเรียนเตรียมทหาร เพ่ือรับทราบสิทธิ และข้อปฏิบัติของบุคคลส ารอง ที่โรงเรียนนำยเรือ 
จังหวัดสมุทรปรำกำร (ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ข) 
 ๑๐.๒ บุคคลส ำรองยังไม่มีสิทธิเข้ำท ำสัญญำเป็นนักเรียนเตรียมทหำรแต่อย่ำงใด  แต่จะต้องไปรายงาน
ตัวต่อคณะกรรมการท าสัญญาของโรงเรียนเตรียมทหาร ที่โรงเรียนเตรียมทหาร อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
(ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก จ) ในวันท าสัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ใน     
วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลำ ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลำ ๑๒.๐๐ น. เพ่ือรักษาสิทธิในการเป็นบุคคลส ารอง 
หำกไม่ไปรำยงำนตัวตำมวันเวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น จะถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิกำรเป็นบุคคลส ำรอง 
 ๑๐.๓ กรณีที่ผู้สมัครได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหำรในส่วนของกองทัพเรือ (บุคคลตัวจริง)    
ขำดจ ำนวนไปเนื่องจากไม่ไปท าสัญญา หรือได้ท าสัญญาเรียบร้อยแล้วแต่ลาออกจากการเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
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ภายในระยะเวลาที่โรงเรียนเตรียมทหารก าหนด  คณะกรรมกำรท ำสัญญำของโรงเรียนเตรียมทหำรจะเรียก
บุคคลส ำรองของนักเรียนเตรียมทหำรในส่วนของกองทัพเรือ เข้ำทดแทนตำมจ ำนวนที่ขำดไป  โดยการเรียก
เข้าทดแทนจะเรียกตามล าดับบุคคลส ารองทีค่ณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ประกาศไว้ล่าสุด 
 ๑๐.๔ โปรดอย่ำหลงเชื่อบุคคลใดที่รับปำก หรือแอบอ้ำงว่ำจะช่วยเหลือบุคคลส ำรองให้เข้ำเป็นนักเรียน
เตรียมทหำรในส่วนของกองทัพเรือได้ เนื่องจากการเรียกบุคคลส ารองเข้าท าสัญญาจะเป็นไปตามล าดับที่ของ
บุคคลส ารองที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ประกาศไว้ล่าสุดเท่านั้น หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่
โรงเรียนเตรียมทหาร โดยตรง 

 ๑๑. สำเหตุที่ต้องพ้นจำกฐำนะนักเรียนเตรียมทหำร 
 ๑๑.๑ ไล่ออก 
 ๑๑.๑.๑ ประพฤติผิดระบบเกียรติศักดิ์ข้ันร้ายแรง ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนเตรียมทหารก าหนด 
 ๑๑.๑.๒ กระท าผิดกฎหมายจนถึงต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 ๑๑.๑.๓ ประพฤติผิดศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จนท าให้เสื่อมเสียแก่ตนเองและทางราชการอย่างร้ายแรง 
 ๑๑.๑.๔ ไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๑๑.๑.๕ เสพหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติด หรือเสพสิ่งเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 ๑๑.๑.๖ มีความสัมพันธ์ในทางเพศจนเสียหาย หรือประพฤติติดต่อได้เสียกับหญิงจนถึงขั้นที่ถือได้ว่า
เป็นภรรยา 
 ๑๑.๑.๗ ประพฤติตนก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีจนเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
โรงเรียนเตรียมทหาร 
 ๑๑.๑.๘ ประพฤติผิดร้ายแรงอื่นๆที่ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เห็นสมควรให้ไล่ออก 
 ๑๑.๒ ให้ออก 
 ๑๑.๒.๑ ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๑๒๐ คะแนน ในปีการศึกษานั้น 
 ๑๑.๒.๒ ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๘๐ คะแนน และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร 
หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในปีการศึกษานั้นต่ ากว่าเกณฑ์ประเมินตามหลักสูตร 
 ๑๑.๒.๓ ไม่ปรับปรุงตนในด้านการศึกษา หรือด้านคุณลักษณะทางทหาร–ต ารวจ หรือพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการเป็นทหาร-ต ารวจ ตามมาตรฐานที่โรงเรียนเตรียมทหารก าหนด 
 ๑๑.๒.๔ ผู้ปกครอง หรือผู้ค้ าประกันถึงแก่กรรม หรือถอนสัญญาและไม่สามารถหาผู้ปกครองหรือ     
ผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาได้ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันถึงแก่กรรม หรือถอนสัญญา 
 ๑๑.๒.๕ ปรากฏว่าข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งของใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการท าสัญญามอบตัว
ของนักเรียนเป็นเท็จ หรือไม่ปฏิบัติตามท่ีระบุไว้ในใบสมัคร 
 ๑๑.๒.๖ เรียนซ้ าชั้นมาแล้วหนึ่งปี แต่ผลการเรียนยังไม่อยู่ในเกณฑ์ได้เลื่อนชั้น 
 ๑๑.๒.๗ ลาพักการศึกษาหรือถูกพักการศึกษามาแล้ว ๑ ปีการศึกษา แต่ไม่สามารถกลับเข้ารับ
การศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารได้ 
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 ๑๑.๒.๘ ขาดเรียนติดต่อกันเกินกว่า ๓๐ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 ๑๑.๒.๙ ให้ร้ายต่อผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์จนเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติอย่างร้ายแรง 
 ๑๑.๒.๑๐ ท าให้ทรัพย์สินของทางราชการ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใหญ่เหนือตนเสียหายโดยเจตนา 
 ๑๑.๒.๑๑ มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๑๑.๓ นักเรียนเตรียมทหำร ยื่นค ำร้องขอลำออก โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และให้
โรงเรียนเตรียมทหารแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๕ นาย เพ่ือพิจารณาเหตุผลความจ าเป็นในการขอลาออก 
และให้มีผลเมื่อคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร ให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
 ๑๑.๔ นักเรียนเตรียมทหำร ที่ศึกษำอยู่ในโรงเรียนเตรียมทหำร ป่วยหรือพิกำร ซึ่งแพทย์ทหารไม่น้อย
กว่า ๓ นาย โดยมีแพทย์ของกองแพทย์โรงเรียนเตรียมทหาร ๑ นาย และแพทย์เฉพาะทาง ๒ นาย ได้ตรวจและ   
ลงความเห็นว่าเป็นโรคซึ่งขัดกับโรคตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒.๔ หรือได้พักการศึกษาไปแล้ว ๑ ปี แต่ไม่อาจรักษา    
ให้หายได้ภายใน ๑ ปี  
 ๑๑.๕ ถึงแก่กรรม 

 ๑๒. กำรชดใช้ค่ำปรับเมื่อพ้นจำกฐำนะนักเรียนเตรียมทหำร 
 นักเรียนเตรียมทหารที่ถูกถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหารตามข้อ ๑๑.๑ หรือข้อ ๑๑.๒ 
หรือข้อ ๑๑.๓ หรือเมื่อส าเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร แล้วไม่เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ 
และโรงเรียนนายร้อยต ารวจ นักเรียนเตรียมทหาร หรือบิดามารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้ค้ าประกันต้องชดใช้
ค่าปรับให้แก่ทางราชการ ตามที่กองทัพไทยก าหนด เว้นแต่กรณีที่ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เห็นสมควร   
ไม่ต้องชดใช้ค่าปรับ โดยให้โรงเรียนเตรียมทหารแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาว่ามีเหตุที่ควรยกเว้นค่าปรับ
ให้แก่ทางราชการ (รายละเอียดตามผนวก ฉ) 

 ๑๓. กำรแจ้งคะแนนผลสอบภำควิชำกำรทำง Internet  

 คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จัดให้มีบริการแจ้งคะแนนผลสอบภาควิชาการทาง Internet โดยผู้สมัครที่
ต้องการทราบคะแนนผลสอบภาควิชาการของตนเองเป็นรายบุคคลได้ที่  เว็บไซต์ โรงเรียนนายเรือ 
http://www.rtna.ac.th หรือเว็บไซต์กองทัพเรือ https://www.navy.mi.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎำคม 
๒๕๖๔ ถึงวันพฤหัสบดทีี่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔ 

 ๑๔. หมำยเหต ุ 

 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลกระทบ จนต้อง
เปลี่ยนแปลงวัน - เวลา หรือสถานที่สอบ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบการฯ นี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการก าหนดวัน – เวลา และสถานที่ใหม่ได้ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให้
ท ร าบทาง  Internet ที่ เ ว็ บ ไซต์ โ ร ง เ รี ยนนาย เรื อ  http://www.rtna.ac.th หรื อ เ ว็ บ ไซต์ กองทั พ เ รื อ 
https://www.navy.mi.th หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕ ,              
๐ ๒๔๗๕ ๗๔๓๕ ในระหว่ าง เวลา  ๐๘ .๐๐ น . ถึ ง เ วล า  ๑๖ .๐๐ น . ทุกวั น ราชการ  หรื อ  email : 
admissionrtna@gmail.com 

http://www.rtna.ac.th/
https://www.navy.mi.th/
http://www.rtna.ac.th/
https://www.navy.mi.th/
about:blank


 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๔                                     หน้า ๑๕ 
 

 

ก ำหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำรในส่วนของกองทัพเรือ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

รำยกำร วัน – เวลำ สถำนที่/หมำยเหตุ 
วันรับสมัคร วันจันทร์ที่ ๑ ก.พ.๖๔ - วันจนัทร์ที่ ๒๒ มี.ค.๖๔ 

 
- สมัครทาง Internet ที่เว็บไซต ์ 
http://www.admission-rtna.net หรือ 
http://www.rtna.ac.th หรือ 
https://www.navy.mi.th 

การสอบภาควิชาการ  วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เม.ย.๖๔ 
   เวลา ๐๘.๐๐ น. เข้าห้องสอบ 
   เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. ท าการสอบ 

- มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
 

แ จ้ ง ข้ อ มู ล ผ ล ส อ บ ภ า ค
วิชาการ ทางระบบข้อความ
ตอบรับทางโทรศัพท์ และทาง 
Internet 

วันเสาร์ที่ ๑ พ.ค.๖๔ 
  

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

ประกาศผลสอบภาควิชาการ
อย่างเป็นทางการ และรับ
รายงานตัว  

วันจันทร์ที่ ๓ พ.ค.๖๔ 
   เวลา ๐๗.๐๐ น. ประกาศผลสอบ 
   เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. รายงานตัว 
    

- ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร 
- ช าระค่าตรวจร่างกาย ๑,๔๓๐ บาท และคา่ธรรมเนยีม
การตรวจประวัติอาชญากรรม ๑๐๐ บาท 
- โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 

การสอบรอบสอง 
 

วันจันทร์ที่ ๓ พ.ค.๖๔ – วันเสาร์ที่ ๘ พ.ค.๖๔ 
   เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

- โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 
- โรงพยาบาลสมเด็จพระปิน่เกล้า ฯ 
กรุงเทพมหานคร 

  - การทดสอบทางสุขภาพจิต 
 

วันจันทร์ที่ ๓ พ.ค.๖๔ 
   เวลา ๑๒.๓๐ น. เข้าห้องสอบ 
 เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ท าการทดสอบ  
 เวลา ๑๖.๓๐ น. ฟังค าชี้แจงการสอบรอบสอง 

- โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 
 

   - การทดสอบวิภาววิสัย วันอังคารที่ ๔ พ.ค.๖๔ 
   เวลา ๐๘.๓๐ น. เข้าห้องสอบ 
   เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ท าการทดสอบ 

- ช าระค่าเอกสารการทดสอบ ๕๐ บาท 
- โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 

  - การตรวจร่างกาย วันพธุที่ ๕ พ.ค.๖๔ – วันศุกร์ที่ ๗ พ.ค.๖๔ 
   เวลา ๐๔.๓๐ น. รายงานตัว 
   เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ตรวจร่างกาย 

- โรงพยาบาลสมเด็จพระปิน่เกล้า ฯ 
กรุงเทพมหานคร 

  - การทดสอบพลศึกษา และ
สอบสัมภาษณ์ท่วงทวีาจา 

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พ.ค.๖๔ – วันเสาร์ที่ ๘ พ.ค.๖๔ 
   เวลา ๐๖.๓๐ น. รายงานตัว 
   เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ท าการทดสอบ 

- โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

http://www.rtna.ac.th/
https://www.navy.mi.th/
http://www.rtna.ac.th/
https://www.navy.mi.th/
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รำยกำร วัน – เวลำ สถำนที่/หมำยเหตุ 
แจ้งข้อมูลผลสอบรอบสุดท้าย
ทางระบบข้อความตอบรับ
ทางโทรศัพท์ และทาง Internet  

วันศุกร์ที่ ๒๑ พ.ค.๖๔ 
 
 

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

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
อย่างเป็นทางการ และรับ
รายงานตัว     

วันจันทร์ที่ ๒๔ พ.ค.๖๔ 
   เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. รายงานตัว   
   เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ฟังค าชี้แจง 

- โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ  
- คณะนายทหารของโรงเรียนเตรียมทหาร ชี้แจง
การปฏิบัติในวนัท าสัญญา 

การท าสัญญา วันศุกร์ที่ ๒๘ พ.ค.๖๔ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. รายงานตัว/ท าสัญญา  
เวลา ๑๓.๐๐ น. มอบตัวเข้าศึกษา 
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 

- โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก 
 

บุคคลส ารองรายงานตัว/ 
รอฟังผล 

วันศุกร์ที่ ๒๘ พ.ค.๖๔ 
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. รายงานตัว   
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. แจ้งล าดับที่บุคคล
ส ารองใหม่ 

- โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก 
 

เปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ที่  ๓๑ พ.ค.๖๔ - โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

ขนำดพิกัดของร่ำงกำย และโรคหรือควำมพิกำรที่ขัดต่อกำรเป็นนักเรียนเตรียมทหำร 
ในส่วนของกองทัพเรือ หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหำร  

๑. ขนำดพิกัดของร่ำงกำย  
ตำรำงท่ี ๑ เกณฑ์ขนำดร่ำงกำยตำมอำยุต้องไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 
อำยุ 

ควำมขยำยของอกเป็นเซนติเมตรเม่ือ  
ควำมสูงเป็นเซนติเมตร 

 
น้ ำหนักเป็นกิโลกรัม หำยใจเข้ำ หำยใจออก 

๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 

๗๖ 
๗๗ 
๗๘ 

๗๓ 
๗๔ 
๗๕ 

๑๕๙ 
๑๖๑ 
๑๖๓ 

๔๗ 
๔๙ 
๕๑ 

   
  ตำรำงท่ี ๒ เกณฑ์น้ ำหนักเทียบส่วนสูงไม่ควรเกินเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

ควำมสูง                  
(ซม.) 

น้ ำหนักไม่เกิน (กก.) 
 

ควำมสูง (ซม.) น้ ำหนักไม่เกิน (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.  ไม่มีโรคและควำมพิกำรตำมระเบียบกองทัพไทย ว่ำด้วยโรงเรียนเตรียมทหำร พ.ศ.๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ร่ำงกำยผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิกำร 
  ๒.๑.๑ ศีรษะ และหน้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด 
  ๒.๑.๒  ผมบางหรือผมร่วงจนแลดูน่าเกลียด 
  ๒.๑.๓ รูปวิปริตต่าง ๆ  (Malformation ) ของริมฝีปาก หรือจมูก เช่น ปาก หรือจมูกแหว่ง ริมฝีปากแบะ
หรือเชิดจนน่าเกลียด  หรือหุบลง 
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  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 
  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 ช่องระยะนิ้วมือ หรือนิ้วเท้าติดกัน 
   ๒.๑.๖.๖ ภาวะเท้าแบนยึดติด (Rigid Type)    
  ๒.๑.๗ ร่างกายผิดรูปจนดูน่าเกลียด 
 ๒.๒ กระดูก และกล้ำมเนื้อ 
  ๒.๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวก จนท าให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้น ๆ ใช้การไม่ดี 
  ๒.๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ 
  ๒.๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
  ๒.๒.๔ คอเอียง หรือแข็งท่ือเนื่องจากกระดูก หรือกล้ามเนื้อพิการ 
  ๒.๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น 
  ๒.๒.๖ เท้าปุก (Clubfoot) 
  ๒.๒.๗  กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis) 
  ๒.๒.๘ กระดูกหักต่อไม่ติดหรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป 
  ๒.๒.๙ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ หรือดีสโทรฟี (Dystrophy) 
 ๒.๓ ผิวหนัง 
  ๒.๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิด ซึ่งเป็นเรื้อรังยากต่อการรักษา หรือเป็นที่น่ารังเกียจต่อผู้อ่ืน 
  ๒.๓.๒ สิวบริเวณหน้า คอ หรือล าตัว ซึ่งเป็นมากจนแลดูน่าเกลียด 
  ๒.๓.๓ แผลเรื้อรังของผิวหนัง ซึ่งยากต่อการรักษา 
  ๒.๓.๔ แผลเป็น หรือปานที่หน้า มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑/๔ ของหน้าขึ้นไป หรือมีความยาวมากจนแลดูน่าเกลียด 
  ๒.๓.๕ เนื้องอก (Neoplasm) ที่หน้า มีขนาดวัดผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕ ซม. ขึ้นไป 
  ๒.๓.๖ แผลเป็น ไฝ ปาน หูด (Wart) หรือซิสต์ (Cyst) ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมีขนาดใหญ่ หรือ
มากจนแลดูน่าเกลียด  
  ๒.๓.๗ คนเผือก (Albino)   
  ๒.๓.๘ โรคท้าวแสนปม (Neurofibromatosis) 
  ๒.๓.๙ ห้ามมีรอยสักบนร่างกาย  
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 ๒.๔ ตำ 
  ๒.๔.๑ ตาเหล่ (Squint) จนปรากฏได้ชัด 
  ๒.๔.๒ ต้อกระจก (Cataract) 
  ๒.๔.๓ แผลที่กระจกตา (Corneal ulcer) 
  ๒.๔.๔ ลูกตาสั่น (Nystagmus) 
  ๒.๔.๕  หนังตาตก (Ptosis) หรือหนังตาม้วนออกนอก (Ectropion) หรือหนังตาม้วนเข้าใน (Entropion) 
  ๒.๔.๖ สายตาผิดปกติ 
  ๒.๔.๗ บอดสี 
  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 
  ๒.๔.๑๓ ถุงน้ าตาอักเสบ หรือเรื้อรัง 
  ๒.๔.๑๔ เยื่อตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง 
  ๒.๔.๑๕ ริดสีดวงตา (Trachoma) 
  ๒.๔.๑๖ ต้อเนื้อ ซึ่งงอกเข้าไปในลูกตาด าเกินกว่า ๑ มม. 
  ๒.๔.๑๗ ตาโปน (Exophthalmos) จนเห็นได้ชัดเจนแลดูน่าเกลียด 
  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 ช่องหูชั้นนอกอักเสบเรื้อรัง หรือช่องหูชั้นกลางอักเสบ 
  ๒.๕.๓ เยื่อหูบุ๋มหว า (Retracted eardrum ) มากจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ 
  ๒.๕.๔ เยื่อหูทะลุ 
  ๒.๕.๕ การได้ยินเสียงของหูผิดปกติ 
  ๒.๕.๖ กระดูกมาสตอยส์อักเสบ 
  ๒.๕.๗ เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยส์ออกท้ังหมด (Radical Mastoidectomy) 
  ๒.๕.๘ การพูดผิดปกติทั้งเสียง และการเคลื่อนไหวของริมฝีปาก 
  ๒.๕.๙ ความพิการที่ท าให้ล าคอท างานไม่ได้ตามปกติ 
  ๒.๕.๑๐ เพดานโหว่ หรือเพดานสูงจนพูดไม่ชัด 
  ๒.๕.๑๑ ต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรังและโตมาก 
  ๒.๕.๑๒ จมูกบี้จนผิดปกติ หรือจมูกบี้เล็กน้อยและพูดไม่ชัด 
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  ๒.๕.๑๓ จมูกโหว่ไม่มีโครง 
  ๒.๕.๑๔ ฝากั้นช่องจมูกคด  หรือมีกระดูกยื่น  หรืองอก (Septal deviation, Spurs and ridges) 
หรือจมูกอักเสบชนิดโตขึ้น (Hypertrophic Rhinitis) ทั้งหมดนี้จะต้องมีความผิดปกติมากกว่าครึ่งหนึ่งของช่องจมูก 
  ๒.๕.๑๕ ฝากั้นช่องจมูกทะลุ 
  ๒.๕.๑๖ เยื่อจมูกอักเสบเรื้อรัง (Chronic Rhinitis) 
  ๒.๕.๑๗ เนื้องอกในจมูก (Nasal polyp) 
  ๒.๕.๑๘ โพรงกระดูกข้างจมูกอักเสบ (Paranasal sinusitis) 
 ๒.๖ ฟัน 
  ๒.๖.๑ มีฟันไว้เคี้ยวอาหารได้ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ คือ ก าหนดให้มีฟันกราม (Molars) และฟัน
กรามน้อย (Premolars) อย่างน้อยข้างบน ๖ ซี่  ข้างล่าง ๖ ซี่  ฟันหน้า (Incisors and canines) ข้างบน ๔ ซี่ 
ข้างล่าง ๔ ซี่  ฟันที่ถอนไปแล้วหากได้รับการใส่เรียบร้อยมั่นคง หรือด้วยวิธีท าสะพาน (Bridge) จึงให้นับเป็น
จ านวนซี่ได้ตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
   ๒.๖.๑.๑ ฟันเป็นรูผุที่ไม่ได้รับการอุด หรืออุดด้วยวัตถุท่ีไม่ถาวร 
   ๒.๖.๑.๒ ฟันที่อุดหรือท าครอบไม่เรียบร้อย 
   ๒.๖.๑.๓ ฟันน้ านม 
   ๒.๖.๑.๔ ฟันตาย เว้นแต่คลองประสาทได้รับการอุดที่ถูกต้องแล้ว 
   ๒.๖.๑.๕ ฟันยาวผิดปกติ หรือขึ้นผิดที่ หรือเกจนไม่สามารถท่ีจะจัดให้สบกันได้กับฟันธรรมดา
หรือฟันปลอม 
   ๒.๖.๑.๖ มีการท าลายอย่างรุนแรงของอวัยวะที่รองรับตัวฟัน เช่น กระดูกเหงือก เยื่อหุ้มรากฟัน 
  ๒.๖.๒ มีช่องระหว่างฟันหน้าห่างจนแลดูน่าเกลียด 
  ๒.๖.๓ การสบของฟันที่ผิดปกติอย่างมากจนท าให้ใบหน้าผิดรูป หรือการเคี้ยวอาหารธรรมดาไม่ได้ผล 
  ๒.๖.๔ ถุงน้ า (Cysts) การอักเสบที่เรื้อรัง โรคเหงือกอักเสบอย่างรุนแรง หรือพยาธิสภาพอ่ืน ๆ ในปาก 
เช่น ฟันคุด ฟันที่ยังไม่ขึ้น หรือฟันที่ขึ้นผิดที่ ซึ่งสภาพการเช่นนี้ อาจท าให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะข้างเคียง หรือ
สุขภาพของผู้สมัคร 
 ๒.๗ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
  ๒.๗.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่า ๑๐๐ ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า ๕๐ ครั้งต่อนาที  หรือมี เอ .วี.บล็อก 
(A.V.BLOCK) หรือเต้นผิดปกติชนิดเอเทรียลไฟบริลเลชั่น หรือ เอเทรียลฟลัทเตอร์ (Atrial fibrillation or  Atrial 
Flutter) 
  ๒.๗.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มม.ของปรอท หรือต่ ากว่า ๑๐๐/๕๐ มม.ของปรอท 
  ๒.๗.๓  ลักษณะแสดงทางคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ผิดปกต ิ
  ๒.๗.๔  หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ 
  ๒.๗.๕ หัวใจพิการแต่ก าเนิด (Congenital heart diseases) 
  ๒.๗.๖  หัวใจวายและมีเลือดคั่ง (Congestive heart failure) 
  ๒.๗.๗ ลิ้นหัวใจพิการ 
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  ๒.๗.๘  หลอดเลือดโป่งพอง (Aneurysm) ของหลอดเลือดใหญ่ 
  ๒.๗.๙  หลอดเลือดด าขอดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด 
 ๒.๘ ระบบหำยใจ  
  ๒.๘.๑ หลอดลมอักเสบ ซึ่งก าลังปรากฏอาการฟังได้ชัดเจน 
  ๒.๘.๒ หลอดลมอักเสบเรื้อรังพร้อมกับมีถุงลมในปอดพอง (Chronic bronchitis 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 หรือมีพยาธิสภาพอ่ืน ๆ  
  ๒.๘.๘ หืด (Bronchial asthma) 
 ๒.๙ ระบบทำงเดินอำหำร 
  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  
  ๒.๙.๑๐ การตรวจเลือดไวรัสตับอักเสบบีเป็นบวก 
 ๒.๑๐ ระบบทำงเดินปัสสำวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกำมโรค 
  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 อัณฑะไม่ลงมาที่ถุงอัณฑะ หรือถูกตัดออก 
  ๒.๑๐.๖ ถุงน้ าท่ีลูกอัณฑะ (Hydrocele) 
  ๒.๑๐.๗ อัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือท่ออสุจิอักเสบ (Epididymitis) 
  ๒.๑๐.๘ อัณฑะเหี่ยวหด (Atrophy of testis) 
  ๒.๑๐.๙ กามโรค 
  ๒.๑๐.๑๐ ผลการตรวจน้ าเหลืองวินิจฉัยว่าเป็นกามโรค (VDRL และ TPHA) 
  ๒.๑๐.๑๑ กะเทย (Hermaphrodism) 
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 ๒.๑๑ ระบบจิตประสำท 
  ๒.๑๑.๑ โรคจิต (Psychosis)  
  ๒.๑๑.๒ จิตทราม (Mental deficiency) 
  ๒.๑๑.๓ ใบ้ (Aphasia) 
  ๒.๑๑.๔ อัมพาต หรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ 
  ๒.๑๑.๕ โรคลมชัก (Epilepsy) 
 ๒.๑๒ เบ็ดเตล็ด 
  ๒.๑๒.๑ โรคที่เกี่ยวกับแพ้สาร โรคต่อมไร้ท่อ โรคที่เกี่ยวกับเมตาโปลีซึม และโรคที่เกี่ยวกับ
โภชนาการ (Allergy, Endocrine system, Metabolic and Nutritional diseases) 
    ๒.๑๒.๑.๑ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ไม่ว่าจะมีคอพอกด้วยหรือไม่ (Thyrotoxicosis with or 
without goitre) 
    ๒.๑๒.๑.๒ โรคคอพอก (Simple goitre) 
    ๒.๑๒.๑.๓ ต่อมไทรอยด์หย่อนสมรรถภาพ (Myxedema) 
    ๒.๑๒.๑.๔ เบาหวาน (Diabetes mellitus) 
    ๒.๑๒.๑.๕ ร่างกายโตผิดปกติ (Acromegaly) 
    ๒.๑๒.๑.๖ โรคอ้วน (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 โรคเท้าช้าง (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) 
    ๒.๑๒.๔.๓ โรคของต่อมน้ าเหลือง 
 ๒.๑๓ กำรใช้สำรเสพติดและโรคติดยำเสพติด 
 ๒.๑๔ โรคเอดส์ (AIDS) ผลตรวจเลือด HIV เป็นบวก หรือ ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
 ๒.๑๕ โรคหรือควำมพิกำรใด ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมกำรแพทย์เห็นว่ำไม่สมควรรับเป็นนักเรียน
เตรียมทหำร 
 ๓.  กลุ่มอำกำรหำยใจหอบลึกและมือเท้ำจีบเกร็ง (Hyperventilation syndrome) 
 ๓.๑ เป็นภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกศึกษาของนักเรียนเตรียมทหาร 
 



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๔                                     หน้า ๒๓ 
 

 
 ๓.๒ สาเหตุอาจเกิดจากการปรับตัวต่อความเครียดที่ไม่เหมาะสมของผู้ป่วย (Adjustment disorders)     
ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพบางชนิด สภาวะแวดล้อม ครอบครัว และอาจเกิดจากการเลี้ยงดูตั้งแต่ในวัยเด็ก ผู้ที่มี
อาการดังกล่าวจึงควรได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาจากแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ ซึ่งหากผู้ป่วยได้รับการดูแลและ
ปฏิบัติตามค าแนะน าที่ถูกต้องแล้วก็อาจสามารถปรับตัวเอง และป้องกันไม่ให้เกิดอาการดังกล่าวได้อีก 
 ๓ .๓ หากผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มที่แล้ วยั งคงมีอาการหอบลึกและมือเท้าจีบเกร็ ง 
(Hyperventilation syndrome) อย่างต่อเนื่องจ านวน ๓ ครั้ง ภายในระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา ก็ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการแพทย์ทหาร จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยมีจิตแพทย์ร่วมด้วย เพ่ือท าการตรวจประเมินและ     
ออกใบรับรองความเห็นในการพิจารณาให้พ้นจากสภาพนักเรียนเตรียมทหาร โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ 
หมำยเหตุ  - ผู้สมัครควรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำย ซึ่งต้องไม่เป็นโรค หรือ มีความพิการอื่นๆ ที่ขัดต่อ
การเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือตามข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
       - ผลกำรตรวจร่ำงกำย ณ วันตรวจ ถือควำมเห็นของคณะกรรมกำรแพทย์ที่กรมแพทย์ทหำรเรือ
แต่งตั้งเป็นเด็ดขำด โดยไม่รับพิจำรณำผลกำรตรวจร่ำงกำยจำกที่อ่ืน ๆ 
 

************************ 
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ผนวก ข  

แบบฟอร์มหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษ 
 
 

- แบบฟอร์มหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษประเภทที่ ๑ (แบบ ข - ๑) 
- แบบฟอร์มหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษประเภทที่ ๒ (แบบ ข - ๒) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๔                                     หน้า ๒๕ 
 

แบบ ข – ๑ 
แบบฟอร์มหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทท่ี ๑  

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

เรื่อง ขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษประเภทที่ ๑ 
เรียน ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ 

 ด้วยกระผม/ดิฉัน........................................................................มีสถานภาพเป็น.............................
ของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ชื่อ ................................................................ขอส่ง
เอกสาร เพ่ือขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษ ตามระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ได้แก่ 
(ท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ต้องการ) 

ข้อที่ ๑ □  เอกสารแสดงสิทธิของผู้สมัครที่เป็นบุตรของทหาร - ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงาน
ราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบภัยอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ปกติ หรื อถูก
ประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าท าขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วย
ค น ง า น  ห รื อ ไ ด้ รั บ บ า เ ห น็ จ พิ เ ศ ษ  ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก ร ะท ร ว ง ก า ร ค ลั ง  ว่ า ด้ ว ย บ า เ ห น็ จ ลู ก จ้ า ง  
จ านวน ......................รายการ 
 ○     หนังสือรับรอง........................................................................................................................... 
 ○     เอกสารอื่น ๆ (ระบ)ุ ................................................................................................................. 

ข้อที่ ๒ □  เอกสารแสดงสิทธิของผู้สมัครที่เป็นบุตรของทหาร - ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงาน
ราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบภัยอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ทางยุทธการหรือ 
ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม 
หรือมีการปราบจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือมีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็น
นักด าเรือด าน้ า หรือปฏิบัติหน้าที่ส ารวจจัดท าหลักเขตแดนระหว่างประเทศ ซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคูณ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบ าเหน็จบ านาญ
พิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าท าขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่า
ด้วยคนงาน หรือได้รับบ าเหน็จพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างหรือบุตรของผู้ที่ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือเหรียญ หรือเข็มกล้าหาญ จ านวน ....................
รายการ 
 ○    หนังสือรับรอง........................................................................................................................... 
 ○    เอกสารอื่น ๆ (ระบ)ุ ................................................................................................................. 
 



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๔                                     หน้า ๒๖ 
 

แบบ ข – ๑ 
- ๒ - 

ข้อที่ ๓ □  เอกสารแสดงสิทธิของผู้สมัครที่เป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์
รามาธิบดี หรือเหรียญ หรือเข็มกล้าหาญ จ านวน ....................รายการ 
 ○    หนังสือรับรอง........................................................................................................................... 
 ○    เอกสารอื่น ๆ (ระบ)ุ .................................................................................................................  

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

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๔                                     หน้า ๒๗ 
 

แบบ ข – ๒ 
แบบฟอร์มหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทท่ี ๒  

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

เรื่อง ขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษประเภทที่ ๒ 
เรียน ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ 

 ด้วยกระผม/ดิฉัน........................................................................มีสถานภาพเป็น.............................
ของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ชื่อ ................................................................ขอส่ง
เอกสาร เพ่ือขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษตามระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ .ศ.๒๕๖๑ได้แก่ 
(ท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ต้องการ) 

ข้อที่ ๑ □  เอกสารแสดงสิทธิของผู้สมัครที่เป็นผู้ที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ชั้นปี
ที่ ๑ – ๕ 

ข้อที่ ๒ □  เอกสารแสดงสิทธิของผู้สมัครที่เป็นบุตรของข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ที่มีเวลารับราชการนับตั้งแต่วันเข้ารับราชการ ถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
 ○    รับราชการไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลา 
 ○    รับราชการไม่น้อยกว่า ๑๐ ป ี
 ○    รับราชการไม่น้อยกว่า ๕ ป ี

ข้อที่ ๓ □  เอกสารแสดงสิทธิของผู้สมัครที่บุตรของทหาร - ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ 
หรือลูกจ้าง ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหาร ระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบ
จลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักด าเรือด าน้ า หรือปฏิบัติ
หน้าที่ส ารวจจัดท าหลักเขตแดนระหว่างประเทศ ซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมาย ว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ จ านวน ....................รายการ 
 ○    หนังสือรับรอง........................................................................................................................... 
 ○    เอกสารอื่น ๆ (ระบ)ุ ........................................................................................................... ...... 

ข้อที่ ๔ □  เอกสารแสดงสิทธิของผู้สมัครที่เป็นพลเรือน หรือผู้ที่เป็นบุตรของพลเรือนซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ทาง
ยุทธการร่วมกับทหารในการป้องกัน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอก และ
ภายในประเทศ จ านวน ....................รายการ 
 ○    หนังสือรับรอง........................................................................................................................... 
 ○    เอกสารอื่น ๆ (ระบ)ุ ................................................................................................................. 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

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



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๔                                     หน้า ๒๘ 
 

 

ผนวก ค 
แบบตัวอย่ำงหนังสือรับรองต่ำง ๆ 

 
- แบบฟอร์มหนังสือรับรองการศึกษา (แบบ ค - ๑) 
- แบบฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ (แบบ ค - ๒) 
- แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย (แบบ ค – ๓) 
- แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้ปกครองแทนบิดาหรือมารดา (แบบ ค – ๔) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๔                                     หน้า ๒๙ 
 

 
ผนวก ค – ๑ 

แบบหนังสือรับรองกำรศึกษำ 
 
 
 

 
 
 
 

ใบรับรองกำรศึกษำ 

 

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

เลขประจ าตัว…….............................เกิดวันที่…...............เดือน......…........................พ.ศ…........................  
บิดาชื่อ…...................……...........................….............มารดาชื่อ….............................................................. 
ขณะนี้ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น….....................ปีการศึกษา……….…..….......... 
โรงเรียน(สถานศึกษา)...............................................................จังหวัด......................................... 
 

 ออกให้  ณ  วันที่…...........เดือน…............................พ.ศ….................... 
 

     ลงชื่อ………........................................................ 
            (…...………..............................................) 
                               ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อ านวยการ 

 
  
 
 
 

 

(…...................................................) 
             นายทะเบียน 
โทร ................................................... 
(หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่สามารถติดต่อได้) 
 
หมำยเหตุ  ใบรับรองนี้ต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ออกให้ 

 

 
 

รูปถ่าย 
ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว 



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๔                                     หน้า ๓๐ 
 

 
ผนวก ค – ๒ 

แบบหนังสือรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรทัพฉุกเฉิน หรือรำชกำรทวีคูณ 
 
ที.่...............................                           ชื่อหน่วย........................................... 
วันที่................เดือน................พ.ศ............. 
เรียน  ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ  
ประจ าปีการศึกษา ………………. 
 ด้วย.........................................................................ประเภท....................................................... 
สังกัด...............................................................มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที.่................... 
ถนน...............................ต าบล..........................อ าเภอ......................................จังหวัด............................ 
ได้ยื่นค าร้องขอให้ตรวจสอบประวัติ กับขอให้รับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ
ของ…………......................................................จึงขอรับรองว่า.........................................................…….. 
ได้เคยปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ โดยปฏิบัติหน้าที่ท่ีมีความเสี่ยงภัย ดังนี้ 
๑.................................................................................... ........................................................................... 
๒.......................................................................................................................... ..................................... 
๓..................................................................................................... ......................................................... 
กับได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติ คือ 
๑............................................................................................................................. ................................. 
๒............................................................................................................................. ................................. 
๓.................................................................. ............................................................................................ 

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

    ( ……………………….............…………… )                 
      ต าแหน่ง......................................................... 

 
  ขอรับรองว่าถูกต้อง 
(ลงชื่อ).......................................................... 
 เจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสอบประวัติ 

โทร ........................................................................ 
(หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่สามารถติดต่อได้) 
 

หมำยเหตุ  หนังสือรับรองนี้ขอได้ที่ หน่วยต้นสังกัดที่สามารถรับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ขอหนังสือ
รับรองนั้น 



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๔                                     หน้า ๓๑ 
 

 
ผนวก ค – ๓ 

แบบหนังสือให้ควำมยินยอมของบิดำหรือมำรดำหรือผู้ปกครองตำมกฎหมำย 
 
 ข้าพเจ้า...............................................................มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่.................... 
ต าบล/แขวง…………..............................อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด................................................ 
เป็นบิดา/มารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายของ............................................................................................. ............... 
ได้ทราบข้อความในระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารใน
ส่วนของกองทัพเรือแล้ว ยินยอมให้...........................................................................สมัครสอบคัดเลือกบุคคลพล
เรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ 
 
 (ลงชื่อ).....................................................................บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง 

(……………………….........………….........………)                 
 (ลงชื่อ).....................................................................พยาน 

(……………………….........………….........………)                 
 (ลงชื่อ).....................................................................พยาน 

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

  
 
 

หมำยเหตุ  หลักฐานประกอบหนังสือให้ค ายินยอม 
  ๑. กรณีบิดาหรือมารดา 

  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  - ส าเนาสูติบัตร หรือส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครที่ระบุชื่อบิดา มารดา 

  ๒. กรณีผู้ปกครองตามกฎหมาย 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

     - หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ปกครองตามกฎหมาย เช่น หนังสือแต่งตั้งผู้ปกครองแทนบิดาหรือมารดา  
       ค าสั่งศาลให้เป็นผู้ปกครอง เป็นต้น 

  



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๔                                     หน้า ๓๒ 
 

 

ผนวก ค – ๔ 
แบบหนังสือแต่งตัง้ผู้ปกครองแทนบิดำหรือมำรดำ 

 
 ข้าพเจ้า...............................................................มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่.................... 
ต าบล/แขวง…………..............................อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด................................................          
เป็นบิดา/มารดาของ...................................................................ขอแต่งตั้งให้............................................................ 
เป็นผู้ปกครองแทนบิดา/มารดา 
 
 (ลงชื่อ).....................................................................บิดา/มารดา 

(……………………….........………….........………)                 
 (ลงชื่อ).....................................................................ผู้ปกครอง 

(……………………….........………….........………)                 
 (ลงชื่อ).....................................................................พยาน 

(……………………….........………….........………)                 
 (ลงชื่อ).....................................................................พยาน 

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

  
 

 
หมำยเหตุ  หลักฐานประกอบหนังสือแต่งตั้ง 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา/มารดา และผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง 

๒. ส าเนาสูติบัตร หรือส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครที่ระบุชื่อบิดา มารดา 

  



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๔                                     หน้า ๓๓ 
 

 
ผนวก ง 

ค ำแนะน ำในกำรสอบภำควิชำกำร  
ส ำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำรในส่วนของกองทัพเรือ 

 
 ก ำหนดกำรสอบภำควิชำกำร ในวันอำทิตย์ที่ ๒๕ เมษำยน ๒๕๖๔ ระหว่ำงเวลำ ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลำ 
๑๒.๓๐ น. ที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต (ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ก) และเนื่องจากสภาพการจราจร
จะคับคั่งมาก  ดังนั้น ผู้สมัครควรวางแผนการเดินทางให้เหมาะสม และควรเดินทางไปถึงสถำนที่สอบก่อนเวลำ
สอบอย่ำงน้อย ๒ ชั่วโมงเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบให้เรียบร้อย ส่วนการตรวจข้อสอบภาควิชาการ และ
การรวมคะแนน จะด าเนินการโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ผู้สมัครจึงควรจะต้องศึกษาค าแนะน าในการสอบ
ภาควิชาการให้เข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าแนะน า มิฉะนั้นแล้วผู้สมัครอาจเสียคะแนนบางข้อไปอย่างน่า
เสียดาย 
๑. กำรปฏิบัติของผู้สมัคร 
 ๑.๑ การสอบภาควิชาการ  ผู้สมัครควรมาพร้อมบริเวณหน้าห้องสอบก่อนเวลำ ๐๗.๓๐ น.  เวลำ ๐๘.๐๐ น.

เข้ำห้องสอบ  เริ่มท ำกำรสอบตั้งแต่เวลำ ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลำ ๑๒.๓๐ น. ทั้งนี้ เมื่อเริ่มท าการสอบตั้งแต่เวลา 
๐๙.๓๐ น.แล้ว คณะกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ  จะไม่อนุญำตให้ผู้สมัครที่ เข้ำห้องสอบช้ำเกินกว่ำ ๓๐ นำที 
หลังจำกเริ่มสอบไปแล้วเข้ำห้องสอบ 
 ๑.๒ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะเตรียมดินสอด าชนิด 2B และยางลบที่จะใช้ในการท าข้อสอบไว้ให้
ผู้สมัครทุกคน  โดยผู้สมัครไม่ต้องน าดินสอ และยางลบของตนเองเข้าห้องสอบ 
 ๑.๓ ห้ามผู้สมัครน าเครื่องค ำนวณ อุปกรณ์-เครื่องมือสื่อสำรต่ำง ๆ นำฬิกำข้อมือ สร้อยคอ สร้อยข้อมือ 
แหวน เข็มขัด รองเท้ำ ถุงเท้ำ กระเป๋ำทุกชนิด กระดำษจดข้อควำม หรือกระดำษอ่ืน ๆ และเอกสำรทุกชนิดที่
ไม่เกี่ยวข้องกับกำรสอบเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกตัดสินไม่ให้ผ่านการสอบ 
  ๑.๔ ห้ามเปิดกระดาษข้อสอบก่อนกรรมการคุมสอบจะอนุญาต 
  ๑.๕ ห้ามนั่งผิดหมายเลขโต๊ะ 
  ๑.๖ ห้ามลงหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร (เลขที่นั่งสอบ) อันมิใช่หมายเลขของตนในกระดาษค าตอบ 
  ๑.๗ ห้ามเหลียวหน้าเหลียวหลัง พูดคุย หรือกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีส่อเจตนาทุจริต 
  ๑.๘ ห้ามพูดขึ้นลอย ๆ หรือพูดกับผู้ใด 
  ๑.๙ ห้ามหยิบยืม และส่งสิ่งของให้กันและกันโดยพลการ 
  ๑.๑๐ ห้ามเลื่อน ย้าย เปิดลิ้นชักฝาโต๊ะโดยเด็ดขาด 
 ๑.๑๑ ห้ามยกกระดาษ เลื่อน ชูกระดาษ หรือกระท าการใด ๆ หรือเสแสร้งท ากระดาษที่เกี่ยวกับการสอบหล่น 
ตลอดจนการขีดเขียน เคาะ ท าสัญญาณใด ๆ หรือการอ่ืนใดผิดปกติ  อันจะเป็นเหตุให้ผู้สมัครข้างเคียงรู้เห็น เข้าใจ
ค าตอบและวิธีท า  
  ๑.๑๒ ห้ามลุกจากที่นั่งโดยพลการ  
  ๑.๑๓ ห้ามออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต 



 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๔                                     หน้า ๓๔ 
 

 
 ๑.๑๔ ถ้ามีข้อความใดสงสัย ให้ยกมือถามกรรมการคุมสอบ 
  ๑.๑๕ ห้ามน า ข้อสอบ กระดาษค าตอบ รวมทั้งกระดาษทด ออกจากห้องสอบ 
  ๑.๑๖ เก็บบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ และสิ่งของส่วนตัวอ่ืน ๆ ก่อนลุกจากโต๊ะ 
๒. กำรเขียนกระดำษค ำตอบ 
  ๒.๑ อ่านค าแนะน าในการตอบให้เข้าใจก่อนลงมือท าข้อสอบ 
  ๒.๒ เมื่อลงมือท ำข้อสอบแล้ว หำกต้องกำรเปลี่ยนค ำตอบท่ีได้ระบำยไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะต้องลบ
ค ำตอบเดิมให้หมดจนสะอำดเรียบร้อย  มิฉะนั้นคอมพิวเตอร์จะไม่ตรวจข้อสอบ 

๓. ค ำเตือน  
        กำรที่ท่ำนจะผ่ำนกำรสอบคัดเลือกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับควำมรู้ ควำมสำมำรถของท่ำนเองดังนั้น อย่ำ
หลงเชื่อ บุคคลใดที่รับปำก หรือแอบอ้ำงว่ำจะช่วยเหลือให้ท่ำนสอบผ่ำนได้ โดยจะมีกำรเรียกค่ำตอบแทน
หรือไม่ก็ตำม  และหำกพบเห็นผู้ใดมีพฤติกรรมดังกล่ำว กรุณำแจ้งให้คณะกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ทรำบโดยด่วน 
ทีห่มำยเลขโทรศัพท ์๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕, ๐ ๒๔๗๕ ๗๔๓๕ หรือ ทีเ่ว็บไซต์โรงเรียนนำยเรือ http://www.rtna.ac.th 
จักขอบพระคุณยิ่ง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.rtna.ac.th/


 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ๒๕๖๔                                     หน้า ๓๕ 
 

 

ผนวก จ 
สถำนีและหลักเกณฑ์ของกำรสอบพลศึกษำ 

 
 ๑. สถำนีของกำรสอบพลศึกษำ ประกอบด้วยการทดสอบ จ านวน ๘ สถานี ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องท า
การทดสอบให้ครบทุกสถานี ตามท่ีก าหนด โดยมีสถานีและวิธีการทดสอบ ดังนี้ 
  ๑.๑ นั่งงอตัว ให้ผู้รับการทดสอบอยู่ในท่าเริ่มต้น คือ นั่งเหยียดขาตรงชิดกันและให้ข้างเท้าด้านในชิดกัน 
ตั้งเท้าให้เป็นมุมฉาก ฝ่าเท้าทั้งสองสัมผัสกับกล่องตรงกลางไม้วัด เมื่อกรรมการสั่ง “เริ่ม” ให้ผู้รับการทดสอบ   
โน้มตัวลงไปเหยียดแขนและปลายนิ้วมือให้ตึงเลื่อนไปข้างหน้าตามแนวไม้วัด จนไม่สามารถเลื่อนปลายนิ้วมือต่อไปได้
และเข่าจะต้องเหยียดตรงตลอดเวลา ห้ามโยกตัวหรืองอตัวแรง ๆ การบันทึกให้ถือระยะที่ไกลที่สุดตามแนวไม้วัด  
  ๑.๒ ลุกนั่ง ๓๐ วินำที ให้ผู้รับการทดสอบอยู่ท่าเริ่มต้น คือ นอนหงาย เข่าทั้งสองงอเป็นมุมฉากเท้าทั้งสอง
ห่างกันประมาณ ๑ ฟุต มือทั้งสองให้นิ้วมือประสานกันอยู่ที่ท้ายทอย กางศอกให้แนบพื้นเบาะ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ
จะนั่งคุกเข่าบริเวณปลายเท้า มือทั้งสองจับและกดที่ข้อเท้าของผู้เข้ารับการทดสอบ ให้เท้าติดพ้ืนเมื่อพร้อมแล้ว 
กรรมการจะให้สัญญาณว่า “เริ่ม” ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยกล าตัวท่อนบนขึ้นสู่ท่านั่งพร้อมกับก้มศีรษะและรวบ
ศอกทั้งสองข้างชิดกันเข้าอยู่ระหว่างช่องเข่าแล้วกลับนอนหงายลงพ้ืนให้อยู่ในท่าเริ่มต้นสัมผัสที่เบาะ ท าเช่นนี้
ติดต่อกันให้ได้จ านวนครั้งมากที่สุด ภายในเวลา ๓๐ วินาที หากผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติผิดจากวิธีดังกล่าว
กรรมการจะไม่นับจ านวนครั้งที่ท าผิดนั้น 
  ๑.๓ ยืนกระโดดไกล ให้ผู้เข้ารับการทดสอบอยู่ในท่าเริ่มต้นโดยยืนบนกระดานเส้นเริ่ม ปลายเท้า 
ทั้งสองชิดเส้นเริ่ม เมื่อพร้อมแล้วกรรมการจะสั่ง “เริ่ม” ให้ผู้เข้ารับการทดสอบเหวี่ยงแขนทั้งสองไปด้านหลัง     
ก้มตัวย่อเข่าเหวี่ยงแขนทั้งสองไปข้างหน้าพร้อมกระโดด ให้ล าตัวและเท้าทั้งสองไปด้านหน้าให้ไกลที่สุด การวัด
ระยะการกระโดด จะถือจากเส้นเริ่มไปยังจุดที่ส้นเท้าสัมผัสพ้ืน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสพ้ืนใกล้เส้นเริ่ม
มากที่สุด หากการทดสอบผิดจากที่ก าหนด เช่น เหยียบเส้นเริ่ม ให้ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถทดสอบได้อีก ๑ ครั้ง  
  ๑.๔ ดึงข้อ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบอยู่ในท่าเริ่มต้นโดยจับราวเดี่ยวคว่ ามือ มือห่างกันประมาณความกว้าง
เท่าช่วงไหล่ ปล่อยล าตัวห้อยลงเหยียดตรง เมื่อพร้อมแล้วกรรมการจะสั่ง “เริ่ม” ให้ผู้เข้ารับการทดสอบดึงตัวขึ้น
จนคางอยู่เหนือราว แล้วปล่อยตัวลงมาอยู่ในท่าเริ่มต้นและดึงขึ้นในลักษณะเดิมติดต่อกันให้ได้จ านวนครั้งมากที่สุด 
ห้ามแกว่งตัวหรือเตะเท้าช่วย หากหยุดพักระหว่างครั้งเกิน ๕ วินาที หรือไม่สามารถดึงตัวขึ้นจนคางพ้นราวได้เกิน 
๒ ครั้งติดตอ่กัน ถือว่าสิ้นสุดการทดสอบ  
  ๑.๕ ว่ิงเก็บของ เป็นการวิ่งทดสอบบนทางเรียบระยะทาง ๑๐ เมตร หลังเส้นเริ่มต้นและปลายทางจะมี
วงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ ซม. และจะมีท่อนไม้ ๒ ท่อน (ขนาด ๕ x ๕ x ๑๐ ซม.) วางขนาน ห่างกัน ๑๐ ซม. 
กลางวงกลมปลายทาง ท่าเริ่มต้นให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนเท้าข้างใดข้างหนึ่งอยู่หลังเส้นเริ่ม เมื่อพร้อมแล้ว 
กรรมการสั่ง “เริ่ม” ให้ผู้เข้ารับการทดสอบวิ่งไปหยิบท่อนไม้ในวงกลมปลายทาง ๑ ท่อนแล้ววิ่งกลับตัวเอาไม้มาวาง 
ในวงกลมหลังเส้นเริ่ม แล้ววิ่งกลับไปหยิบท่อนไม้อีกท่อนหนึ่ง แล้วกลับตัวมายังเส้นเริ่ม และวิ่งผ่านเลยเส้นเริ่มไป  
โดยไม่ต้องวางท่อนไม้ท่อนที่ ๒ ระหว่างการทดสอบ ห้ามโยนท่อนไม้ท่อนแรกเข้าวงกลม และหากวางไม้ไม่ตรงวงกลม
จะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ หรือเมื่อท าการทดสอบเกิดการหกล้ม จะให้ผู้เข้ารับการทดสอบท าการทดสอบได้อีก ๑ ครั้ง 
แต่จะบันทึกเวลาและคิดคะแนนในครั้งหลัง  
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  ๑.๖ ว่ิง ๕๐ เมตร ท่าเริ่มต้นให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนเท้าใดเท้าหนึ่งอยู่หลังเส้นเริ่ม เมื่อผู้ปล่อยตัวสั่ง 
“เข้าที่” และเมื่อได้ยินสัญญาณปล่อยตัว “เสียงนกหวีดสั้น” ให้ผู้เข้ารับการทดสอบวิ่งไปยังเส้นชัยให้เร็วที่สุด     
การคิดคะแนนจะคิดตามเวลาที่ผู้เข้ารับการทดสอบแต่ละคนท าได้ดีที่สุด  
  ๑.๗ ว่ิง ๑,๐๐๐ เมตร ท่าเริ่มต้นให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนเท้าใดเท้าหนึ่งหลังเส้นเริ่ม เมื่อผู้ปล่อยตัวสั่ง 
“เข้าที่” และเมื่อได้รับสัญญาณปล่อยตัว “เสียงนกหวีดสั้น” ให้ผู้เข้ารับการทดสอบวิ่งไปตามเส้นทางที่ก าหนด 
จนถึงเส้นชัย การคิดคะแนนจะคิดตามเวลาที่ผู้เข้ารับการทดสอบแต่ละคนท าได้ดีที่สุด 
  ๑.๘ ว่ำยน้ ำ ๕๐ เมตร ท่าเริ่มต้นให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนบนแท่นปล่อยตัว หรือเกาะที่ขอบสระ     
ด้านเส้นเริ่ม เมื่อผู้ปล่อยตัวสั่ง “เข้าท่ี” และเมื่อได้ยินสัญญาณปล่อยตัว “เสียงนกหวีดสั้น” ให้ผู้เข้ารับการทดสอบ
พุ่งตัวลงน้ าหรือถีบตัวออกจากขอบสระเส้นเริ่ม แล้วว่ายน้ าโดยเร็วในท่าใดก็ได้ไปยังเส้นชัยแตะขอบสระ           
อีกด้านหนึ่ง การคิดคะแนนจะคิดตามเวลาที่ผู้เข้ารับการทดสอบแต่ละคนท าได้ดีที่สุด  
 ๒. กำรคิดคะแนนในกำรสอบพลศึกษำและกำรตัดสินผลกำรสอบคัดเลือก 
  กำรให้คะแนนในการทดสอบพลศึกษาแต่ละสถานี มีเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งขึ้นอยู่กับจ านวนครั้งที่ท าได้ 
ระยะทางที่ท าได้ หรือเวลาที่ท าได้  ผู้สมัครที่เข้ำรับกำรทดสอบต้องผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำสุดของทุกๆ สถำนี  หำกไม่
ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำสุด โดยตกในสถำนีใดสถำนีหนึ่ง จะถือว่ำสอบไม่ผ่ำนรอบสอง 
 

ตำรำงเกณฑ์กำรให้คะแนนแต่ละสถำนี 
 

สถำนีทดสอบ  คะแนนเต็ม  เกณฑ์ไม่ผ่ำน  

๑. นั่งงอตัว  ๒๐ ซม.   น้อยกว่า       ๑  ซม.  
๒. ลุก-นั่ง (๓๐ วินาที)  ๓๐ ครั้ง   น้อยกว่า     ๑๑  ครั้ง  
๓. ยืนกระโดดไกล  ๒๔๐ ซม.   น้อยกว่า   ๑๙๑  ซม.  
๔. ดึงข้อ  ๒๐ ครั้ง   น้อยกว่า       ๑  ครั้ง  
๕. วิ่งเก็บของ  ๑๐ วินาที   มากกว่า ๑๒.๔๐  วินาท ี 
๖. วิ่ง  ๕๐ ม.  ๖.๒๐ วินาท ี   มากกว่า   ๘.๙๐  วินาที  
๗. วิ่ง ๑,๐๐๐ ม.  ๓ นาที ๒๒ วินาที   มากกว่า  ๕ นาที ๒๒ วินาท ี 
๘. ว่ายน้ า ๕๐ ม.  ๓๕.๐ วินาท ี   มากกว่า   ๘๐.๐  วินาที  
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สถำนีที่ ๑  นั่งงอตัว 

เซนติเมตร คะแนน เซนติเมตร คะแนน เซนติเมตร คะแนน 

๒๐ ๕๐ ๑๓ ๒๙ ๖ ๑๒ 
๑๙ ๔๗ ๑๒ ๒๖ ๕ ๑๐ 
๑๘ ๔๔ ๑๑ ๒๓ ๔ ๘ 
๑๗ ๔๑ ๑๐ ๒๐ ๓ ๖ 
๑๖ ๓๘ ๙ ๑๘ ๒ ๔ 
๑๕ ๓๕ ๘ ๑๖ ๑ ๒ 
๑๔ ๓๒ ๗ ๑๔ น้อยกว่า ๑ ไม่ผ่าน 

 
สถำนีที่ ๒  ลุก-นั่ง (๓๐ วินำที) 

ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 

๓๐ ๕๐ ๒๓ ๒๙ ๑๖ ๑๒ 
๒๙ ๔๗ ๒๒ ๒๖ ๑๕ ๑๐ 
๒๘ ๔๔ ๒๑ ๒๓ ๑๔ ๘ 
๒๗ ๔๑ ๒๐ ๒๐ ๑๓ ๖ 
๒๖ ๓๘ ๑๙ ๑๘ ๑๒ ๔ 
๒๕ ๓๕ ๑๘ ๑๖ ๑๑ ๒ 
๒๔ ๓๒ ๑๗ ๑๔ ต่ ากว่า ๑๑ ไม่ผ่าน 

 
สถำนีที่ ๓  ยืนกระโดดไกล 

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

๒๔๐ ๕๐ ๒๓๐ ๔๐ ๒๒๐ ๓๐ ๒๑๐ ๒๐ ๒๐๐ ๑๐ 
๒๓๙ ๔๙ ๒๒๙ ๓๙ ๒๑๙ ๒๙ ๒๐๙ ๑๙ ๑๙๙ ๙ 
๒๓๘ ๔๘ ๒๒๘ ๓๘ ๒๑๘ ๒๘ ๒๐๘ ๑๘ ๑๙๘ ๘ 
๒๓๗ ๔๗ ๒๒๗ ๓๗ ๒๑๗ ๒๗ ๒๐๗ ๑๗ ๑๙๗ ๗ 
๒๓๖ ๔๖ ๒๒๖ ๓๖ ๒๑๖ ๒๖ ๒๐๖ ๑๖ ๑๙๖ ๖ 
๒๓๕ ๔๕ ๒๒๕ ๓๕ ๒๑๕ ๒๕ ๒๐๕ ๑๕ ๑๙๕ ๕ 
๒๓๔ ๔๔ ๒๒๔ ๓๔ ๒๑๔ ๒๔ ๒๐๔ ๑๔ ๑๙๔ ๔ 
๒๓๓ ๔๓ ๒๒๓ ๓๓ ๒๑๓ ๒๓ ๒๐๓ ๑๓ ๑๙๓ ๓ 
๒๓๒ ๔๒ ๒๒๒ ๓๒ ๒๑๒ ๒๒ ๒๐๒ ๑๒ ๑๙๒ ๒ 
๒๓๑ ๔๑ ๒๒๑ ๓๑ ๒๑๑ ๒๑ ๒๐๑ ๑๑ ๑๙๑ ๑ 

          น้อยกว่า ๑๙๑ ไม่ผ่าน 
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สถำนีที่ ๔  ดึงข้อ 

ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 

๒๐ ๕๐ ๑๓ ๒๙ ๖ ๑๒ 
๑๙ ๔๗ ๑๒ ๒๖ ๕ ๑๐ 
๑๘ ๔๔ ๑๑ ๒๓ ๔ ๘ 
๑๗ ๔๑ ๑๐ ๒๐ ๓ ๖ 
๑๖ ๓๘ ๙ ๑๘ ๒ ๔ 
๑๕ ๓๕ ๘ ๑๖ ๑ ๒ 
๑๔ ๓๒ ๗ ๑๔ น้อยกว่า ๑ ไม่ผ่าน 

 
สถำนีที่ ๕  ว่ิงเก็บของ 

วินำที คะแนน วินำที คะแนน วินำที คะแนน วินำที คะแนน 

๑๐.๐๐ ๕๐ ๑๐.๗๐ ๓๖ ๑๑.๔๐ ๒๒ ๑๒.๑๐ ๘ 
๑๐.๑๐ ๔๘ ๑๐.๘๐ ๓๔ ๑๑.๕๐ ๒๐ ๑๒.๒๐ ๖ 
๑๐.๒๐ ๔๖ ๑๐.๙๐ ๓๒ ๑๑.๖๐ ๑๘ ๑๒.๓๐ ๔ 
๑๐.๓๐ ๔๔ ๑๑.๐๐ ๓๐ ๑๑.๗๐ ๑๖ ๑๒.๔๐ ๒ 
๑๐.๔๐ ๔๒ ๑๑.๑๐ ๒๘ ๑๑.๘๐ ๑๔ มากกว่า

๑๒.๔๐ 
ไม่ผ่าน 

๑๐.๕๐ ๔๐ ๑๑.๒๐ ๒๖ ๑๑.๙๐ ๑๒ 
๑๐.๖๐ ๓๘ ๑๑.๓๐ ๒๔ ๑๒.๐๐ ๑๐   

 
สถำนีที่ ๖  ว่ิง ๕๐ เมตร 

วินำที คะแนน วินำที คะแนน วินำที คะแนน วินำที คะแนน 

๖.๒ ๕๐ ๖.๙ ๓๖ ๗.๖ ๒๒ ๘.๓ ๘ 
๖.๓ ๔๘ ๗.๐ ๓๔ ๗.๗ ๒๐ ๘.๔ ๖ 
๖.๔ ๔๖ ๗.๑ ๓๒ ๗.๘ ๑๘ ๘.๕ ๕ 
๖.๕ ๔๔ ๗.๒ ๓๐ ๗.๙ ๑๖ ๘.๖ ๔ 
๖.๖ ๔๒ ๗.๓ ๒๘ ๘.๐ ๑๔ ๘.๗ ๓ 
๖.๗ ๔๐ ๗.๔ ๒๖ ๘.๑ ๑๒ ๘.๘ ๒ 
๖.๘ ๓๘ ๗.๕ ๒๔ ๘.๒ ๑๐ ๘.๙ ๑ 

      มากกว่า ๘.๙ ไม่ผ่าน 
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สถำนีที่ ๗  ว่ิง ๑,๐๐๐ เมตร 

นำท:ีวินำท ี คะแนน นำท:ีวินำท ี คะแนน นำท:ีวินำท ี คะแนน นำท:ีวินำท ี คะแนน นำท:ีวินำท ี คะแนน 
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ผนวก ฉ 
กำรเตรียมกำรท ำสัญญำมอบตัวเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร 

 

 บุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ จะต้อง
เตรียมการเรื่องท าสัญญามอบตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. สถำนที่ และก ำหนดท ำสัญญำ บุคคลผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ
กองทัพเรือ ท าสัญญาในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ที่ โรงเรียน
เตรียมทหาร เลขที่ ๙ หมู่ ๑๐ ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์  ๒๖๑๑๐ (ดูแผนที่
สังเขปตามใบแทรก ง)  ส ำหรับบุคคลส ำรองต้องมารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา 
๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. และแจ้งล าดับที่บุคคลส ารองใหม่เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ทั้งนี้ บุคคลตัวจริง และบุคคลส ำรอง จะต้องระมัดระวังและรักษำเวลำดังกล่ำวโดยเคร่งครัด     
หำกไม่ปฏิบัติตำมเวลำที่ก ำหนด จะถือว่ำหมดสิทธิในกำรท ำสัญญำมอบตัวเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร และ 
หมดสิทธิกำรเป็นบุคคลตัวจริง และบุคคลส ำรองทันที 
 ๒.  บุคคลที่ต้องน ำไปในวันท ำสัญญำ ได้แก่ ผู้ปกครอง ๑ คน และผู้ค้ าประกัน ๑ คน 
 ๓. คุณสมบัติของผู้ปกครอง และผู้ค้ ำประกัน 
 ๓.๑ ผู้ปกครอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ เป็นบิดา หรือมารดาของนักเรียน หรือในกรณีที่ผู้ท าสัญญาในฐานะผู้ปกครอง มิใช่บิดา 
หรือมารดา จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดา หรือมารดามอบให้ท าสัญญาในฐานะเป็น
ผู้ปกครองแทนบิดา หรือมารดาของนักเรียน 
  ๓.๑.๒ เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นหลักฐานซึ่งทางราชการเชื่อถือ 
 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 ำประกัน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 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 าประกันหนึ่งคนจะท าสัญญาค้ าประกันนักเรียนได้ไม่เกิน ๒ คน 
 ๓.๒.๖ ผู้ค้ าประกันต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้ปกครอง 
 ๓.๒.๗ ผู้ค้ าประกันต้องได้รับค ายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สมรสให้ท านิติกรรมได้ 
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 ๔. พันธกรณีในหนังสือสัญญำ ผู้ปกครองและผู้ค้ าประกันต้องร่วมกันรับผิดชอบ และชดใช้ค่าปรับให้แก่
ทางราชการตามที่กองทัพไทยก าหนดในกรณีที่นักเรียนในความปกครองจะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร
ในระหว่างการศึกษาตามหัวข้อ ๑๒. เรื่องการชดใช้ค่าเสียหายเมื่อพ้นจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร เป็นจ านวนเงิน  
ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ ระหว่างเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  ชั้นปีที่ ๑ จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔.๒ ระหว่างเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  ชั้นปีที่ ๒ จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔.๓ เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจากโรงเรียนเตรียมทหารแล้วไม่เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ
ต้องเสียค่าปรับ จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๔.๔ เงินค่าบ ารุง ค่าอาหาร  หรือค่าท าสิ่งของหลวงช ารุดเสียหาย ฯลฯ  ในกรณีท่ีนักเรียนยังค้างช าระ 
 ๕.  เอกสำรที่จะต้องเตรียมมำในวันท ำสัญญำ 
 ๕.๑ เอกสำรส่วนตัวนักเรียน 
 ๕.๑.๑ สูติบัตรตัวจริง หรือใบแทน พร้อมส าเนา 
 ๕.๑.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของนักเรียน  ของบิดามารดา ตัวจริงพร้อมส าเนา ๑ ชุด 
 ๕.๑.๓ ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ให้น าใบมรณบัตรมาแสดงแทน พร้อมส าเนา ๑ ชุด 
  ๕.๑.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)  
  ๕.๑.๕ ระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ปพ.๑) ฉบับจริง 
  ๕.๑.๖ ทะเบียนสมรสของบิดามารดา หรือหนังสือการจดทะเบียนรับรองบุตร พร้อมส าเนา ๑ ชุด 
  ๕.๒ เอกสำรของผู้ปกครองและผู้ค้ ำประกัน 
  ๕.๒.๑ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ของผู้ปกครองและผู้ค้ าประกัน ตัวจริงพร้อมส าเนา ๑ ชุด 
  ๕.๒.๒ ในกรณีท่ีผู้ปกครอง 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 ให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพัน 
สารวัตรใหญ่ หัวหน้าแผนก หรือเทียบเท่าข้ึนไป ออกหนังสือรับรองให้เพื่อใช้ประกอบกับบัตรประจ าตัวที่หมดอายุ 
  ๕.๒.๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวของคู่สมรส 
  ๕.๒.๖ ส าเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า 
  ๕.๒.๗ หนังสือแสดงความยินยอมในการท านิติกรรมของคู่สมรส 
  ๕.๒.๘ เอกสารซึ่งถ่ายจากเอกสารฉบับจริงให้เจ้าของเอกสารรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 ๖. หนังสือมอบอ ำนำจและหนังสือยินยอม ในกรณีที่ผู้ท าสัญญาในฐานะผู้ปกครอง ซึ่งมิใช่บิดาหรือ
มารดาของนักเรียน ต้องได้รับมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดาหรือมารดา 

  ผู้ท าสัญญาในฐานะผู้ปกครองและท าสัญญาในฐานะผู้ค้ าประกันซึ่งท าการสมรสแล้ว ต้องได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สมรสว่า ให้ท านิติกรรมได้  แบบฟอร์มหนังสือดังกล่าวจะแจกให้ในวันประกาศ
ผลสอบรอบสุดท้าย 
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 ๗. กำรช ำระเงิน นักเรียนผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องน าเงินไปช าระในวันท าสัญญาเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ประมำณ ๒๕,๐๐๐ บำท นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ ทุกคน ต้องอยู่ประจ าในโรงเรียน 
 ๘. เพ่ือให้ผู้ปกครองและนักเรียนผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ได้รับทราบการเตรียมตัวเรื่องท าสัญญามอบตัว
โรงเรียนเตรียมทหารขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียน ฟังค าชี้แจง/แนะน า และรับเอกสารการท าสัญญาในวันจันทร์ที่ 
๒๔ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่โรงเรียนนำยเรือ จังหวัดสมุทรปรำกำร (ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ข) ตั้งแต่เวลา 
๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่  กองสถิติและประเมินผล โรงเรียนเตรียมทหาร  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๒ ๕๔๐๔ หรือ ๐ ๒๕๗๒ ๕๔๑๗ 
 หมำยเหตุ  การขอลาออกในช่วงเป็นนักเรียนเตรียมทหารใหม่ ภายในช่วงเวลา ๑ เดือนแรกของการเข้า
ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร (วันเวลาที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบในวันท าสัญญา) ผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าปรับ 
เนื่องจากอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดที่เรียกบุคคลส ารองเข้าทดแทนได้ 

......................................... 
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   บริกำรแจ้งข้อมูลผลกำรสอบคัดเลอืก 

บุคคลพลเรือนเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำรในส่วนของกองทัพเรือ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ผ่ำนข้อควำมตอบรบัทำงโทรศัพท์ (SMS)  

หมำยเลข ๔๘๔๗๖๐๒ 
 
 
 
 
 

๑. ใช้มือถือกดไปที่เมนูข้อควำม    เมนูเขียนข้อควำม พิมพ์ค ำว่ำ NV  
เว้นวรรคแล้วตำมด้วยรหัสประจ ำตัวสอบ 
๒. ไปที่เมนูส่ง    ส่งข้อควำมไปที่หมำยเลข ๔๘๔๗๖๐๒ 
๓. รอระบบส่งกลับมำ “ขอบคุณที่ใช้บริกำร” 
๔. หลังจำกนั้น รอวันประกำศผลสอบ ท่ำนที่ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลผลสอบ 
จะได้รับข้อมูลผลกำรสอบทันที 
๕. มือถือ ๑ เบอร์ สำมำรถลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลผลสอบได้ไม่จ ำกัดรหัส
ประจ ำตัวสอบ  
๖. กำรลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลผลสอบ ๑ รหัสประจ ำตัวสอบ สำมำรถ
ลงทะเบียนรอรับข้อมูลผลสอบได้หลำยเบอร์มือถือเช่นกัน 
๗. กำรลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลผลสอบ ๑ ครั้ง คิดค่ำบริกำร ๖ บำทต่อครั้ง 

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

ขั้นตอนกำรตรวจผลสอบ 
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ใบแทรก ก 

แผนที่สังเขป มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 
สถำนที่ สอบภำควิชำกำร  

 

 
 
กำรเดินทำงโดยรถยนต์โดยสำรประจ ำทำง 
๑. รถตู้จากสนามหลวงท่าพระจันทร์ หน้าหอใหญ่ ม.ธรรมศาสตร์ - ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต (ตึกโดม)    
     ทุกวันจันทร์ - เสาร์  เวลา 06.30 น. - 18.00 น. 
๒. รถตู้ไป-กลับ อนุสาวรีย์ชัย-ม.ธรรมศาสตร์ (ท่ารถตรงข้าม สวทช.) ทุกวัน 05.30 น. - 20.30 น.  
     เที่ยวสุดท้าย 21.30 น. 
๓. รถตู้ ขสมก.ไป-กลับ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส-ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ท่ารถที่ สวทช. 06.30 น. – 20.45 น. 
     เที่ยวสุดท้ายจากท่ารถ สวทช. ไปสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเวลา 20.45 น. 
๔. รถเมล์สาย ปอ. 29, 39, 510 ที่เขียนว่า ธรรมศาสตร์ รังสิต จะเข้ามาในธรรมศาสตร์ เที่ยวสุดท้าย 
     เวลาประมาณ 22.00 น.  
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ใบแทรก ข 
แผนที่สังเขป โรงเรียนนำยเรือ จังหวัดสมุทรปรำกำร 

สถำนที่ ประกำศผลสอบภำควิชำกำรและผลสอบรอบสุดท้ำย 
ทดสอบทำงสุขภำพจิต ทดสอบวิภำววิสัย สอบพลศึกษำ และสอบสัมภำษณ์ท่วงทีวำจำ 

 

 
 
กำรเดินทำงโดยรถยนต์โดยสำรประจ ำทำง 
๑.  สาย 25    (ปากน้ า – ท่าช้าง)  
๒.  สาย 102  (ปากน้ า – สาธุประดิษฐ์)  
๓.  สาย 142  (ปากน้ า – เคหะธน) 
๔.  สาย 507  (ปากน้ า – สายใต้ใหม่)  
๕.  สาย 508  (ปากน้ า – ท่าราชวรดิษฐ์)  
๖.  สาย 511  (ปากน้ า – สายใต้ใหม่) 
๗.  สาย 536  (ปากน้ า – หมอชิต 2) 
๘.  รถร่วมบริการสาย 365, 1140, 1141 
๙.  รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวไปสถานีโรงเรียนนายเรือ 
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ใบแทรก ค 

แผนที่สังเขป โรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่นเกล้ำฯ กรุงเทพมหำนคร 
สถำนที่ ตรวจร่ำงกำย 

 

 
 

กำรเดินทำงโดยรถยนต์โดยสำรประจ ำทำง 
๑. รถเมล์แดง สาย 10, 20, 21, 37, 57, 76 และ 82    
๒. รถ ปอ. สาย 6, 10, 20, 21, 37, 76 และ 82  
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ใบแทรก ง 

แผนที่สังเขป โรงเรียนเตรียมทหำร จังหวัดนครนำยก   
สถำนที่ ท ำสัญญำและมอบตัว 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

        


