
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางก าหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทพับก 

หลักสูตร ๒ ปี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
รายการ วัน - เวลา สถานท่ี/หมายเหต ุ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ศุกร์ท่ี ๓ ม.ค. ๖๓ - อาทิตย์ที ่๙ ก.พ. ๖๓ 
- ผู้สมัครสอบ ฯ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอบสมัภาษณ์ฯ 

Website : www.crma.ac.th 

วันสอบรอบแรก (สอบภาควิชาการ) อาทิตย์ท่ี ๒๒ มี.ค. ๖๓ 
๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ดูแผนที่นั่งสอบบริเวณสถานที่สอบ 
๑๑.๓๐ - ๑๑.๔๕ น. ผู้สมคัรสอบพร้อมที่รวมพลหนา้อาคารสอบ 
๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. ตรวจร่างกายดว้ยเครือ่งมืออิเลก็ทรอนกิส์ 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. สอบภาควิชาการ  

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์(ศูนย์รังสิต) 
 
 

 
- วิชาคณิตศาสตร ์วิชาวทิยาศาสตร ์วิชาสังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ 

วันประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ต ศุกร์ท่ี ๒๗ มี.ค. ๖๓ Website : www.crma.ac.th, www.rta.mi.th 

ประกาศผลสอบรอบแรก 
การทดสอบทางสุขภาพจิต 
- ปิดประกาศและผู้สมัครสอบรายงานตัว
และทดสอบทางสุขภาพจติ (พร้อมช าระ
เงินทดสอบทางสุขภาพจิตคนละ ๓๐๐ 
บาท) 

จันทรท่ี์ ๓๐ มี.ค. ๖๓ 
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. รายงานตัว แจกเอกสารแนะน าสอบ 
                           รอบสอง และแจกแบบฟอร์มแฟม้สะสม

ผลงาน (Portfolio) โดยผู้สมัครกรอก
รายละเอียดและน ามาให้คณะกรรมการฯ 
ในวันสอบสัมภาษณ์ฯ 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ท าการทดสอบสุขภาพจิต 

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  กรุงเทพฯ 
ผู้ท่ีสอบผ่านภาควิชาการต้องมารายงานตวัด้วยตนเอง
เท่านั้น ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ ์
ผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่สองจะตอ้งทดสอบทางสขุภาพจิตทุกนาย 

 

การทดสอบวิภาววสิัย    
(พร้อมช าระเงนิคนละ ๕๐ บาท) 

พุธท่ี ๑ เม.ย. ๖๓ 
๑๓.๐๐ น.  ผู้สมัครสอบพร้อมที่รวมพลหนา้อาคาร 
               ที่ท าการสอบ 
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบวิภาววิสัย 

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  กรุงเทพฯ 
 

วันสอบรอบท่ีสอง  (พร้อมช าระเงินค่า
ตรวจโรค คนละ ๑,๐๕๐ บาท) 
- เอกซเรย์ทรวงอก 
- การตรวจร่างกาย  การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การตรวจกระจกตา 
 การตรวจการได้ยิน และการตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

จันทรท่ี์ ๖ – พฤหัสบดท่ีี ๙ เม.ย. ๖๓ 
-  เริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น. รายงานตัว 
-  เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มสอบรอบที่สอง 
-  ตรวจร่างกาย 
-  สอบพลศึกษา 
-  สอบสัมภาษณ ์ท่วงทีวาจา และความเหมาะสม 

โรงเรียนนายรอ้ยพระจุลจอมเกล้า  จ.นครนายก   
ผู้เข้ารับการทดสอบพลศึกษา ปฏิบัติไม่ผ่านเกณฑ์  
ตกสถานีใดสถานีหนึ่ง ถือว่าสอบตกพลศึกษา 

 

วันประกาศผลสอบรอบสุดท้าย  
 
- ปิดประกาศ 
- รายงานตัว 

 

พุธท่ี ๒๒ เม.ย. ๖๓   
-  ทางอินเทอรเ์น็ต 
ศุกร์ท่ี ๒๔ เม.ย. ๖๓  
๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ปิดประกาศ 
๐๙.๐๐ น.  รายงานตัว 

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

 

วันท าสัญญามอบตัว 
  (บุคคลตัวจริง, โควต้า นนส.  
และบุคคลส ารอง) 

จันทรท่ี์ ๒๗ เม.ย. ๖๓ 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ท าสัญญามอบตวั 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บุคคลส ารองรายงานตัวเพื่อรักษาสทิธิ ์

 
โรงเรียนเตรียมทหาร  จ.นครนายก 

 
 

สถานท่ี ข้อมูลเพ่ิมเติม / หมายเลขโทรศัพท์ 

โรงเรียนนายรอ้ยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก 
- ห่างจากรังสิตประมาณ ๗๕ กม. 

- สอบถามรายละเอียดไดท้ี่กองสถิตแิละทะเบียนประวัติ รร.จปร. โทร. ๐-๓๗๓๙-๓๑๓๒ และ 
โทร. ๐-๓๗๓๙-๓๐๑๐-๔, ๐-๒๒๔๑-๒๖๙๑-๔ ต่อ ๖๒๗๔๐  

หมายเหตุ   ผู้สมัครสามารถดูคะแนนการสอบภาควิชาการของแตล่ะวิชาได้ทาง www.crma.ac.th ตั้งแต ่๑ พ.ค. ๖๓ 

http://www.rta.mi.th/


สารบัญ 
         
  หน้า 
 ตารางก าหนดวันสมัครและสอบคัดเลือก   ปกหน้าด้านใน 
๑. กล่าวทั่วไป   ๑ 
๒. ระเบียบการทั่วไปและวิธีสมัคร    
 ๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร   ๔ 
 ๒.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นในวันประกาศผลสอบรอบแรก     ๕ 
๓. การสอบคัดเลือก 
 ๓.๑ การสอบรอบแรก   ๗ 
 ๓.๒ การสอบรอบที่สอง   ๑๒ 
   ๓.๒.๑ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจอื่น ๆ           ๑๒ 
   ๓.๒.๒ การสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และความเหมาะสม           ๑๓ 
   ๓.๒.๓ การสอบพลศึกษา           ๑๔ 
 ๓.๓ สถานที่สอบ    ๑๗ 
 ๓.๔ การหมดสิทธิ์ในการสอบ    ๑๖ 
 ๓.๕ การประกาศผลการสอบคัดเลือก    ๑๗ 
๔. การท าสัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร    ๑๘ 
๕. ภาคผนวก 
   ผนวก   ก ขนาดพิกัดของร่างกายและเกณฑ์น้ าหนักเทียบส่วนสูง    ๒๑ 
   ผนวก ข โรคและความพิการที่ขัดต่อการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร    ๒๓ 
   ผนวก ค ตัวอย่างใบรับรองผลการเรียน    ๓๑ 
   ผนวก ง การคิดคะแนนเพ่ิมส าหรับการสอบคัดเลือก    ๓๒ 
   ผนวก จ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)    ๓๕ 
   ผนวก   ฉ ตารางเกณฑ์เปรียบเทียบคะแนนสอบพลศึกษา สถานที่ ๑ – ๘    ๓๗ 
๖. แผนผังเส้นทาง 
   ๖.๑ แผนผังโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช    ๔๑ 
   ๖.๒ แผนผังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)    ๔๒ 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
    
   ๖.๓ แผนผังแสดงเส้นทางไปโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโรงเรียนเตรียมทหาร ๔๓ 
๗. ค าเตือนและค าแนะน าในการระบายใบตอบ    ๔๔ 

   ๗.๑ เพลงประจ าสถาบนั โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    ๔๕ 
    ๗.๒ ทุนการศึกษา        ๔๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 
กล่าวทั่วไป 

 

 โรงเรียนเตรียมทหาร  มีหน้าที่ให้การศึกษาแก่นักเรียนเตรียมทหารในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รวมทั้งให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการทหาร ต ารวจ เบื้องต้น และปลูกฝังคุณสมบัติการเป็นผู้น า อุปนิสัย 
อัธยาศัย ก าลังใจให้เข้มแข็ง มั่นคง เสริมสร้างพลานามัย ตลอดจนสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกันอันอ านวย
ประโยชน์แก่การปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต นักเรียนเตรียมทหารทุกนายที่ส าเร็จการศึกษาจะมีพ้ืนฐานความรู้   
คุณสมบัติและสมรรถภาพอันเหมาะสม ที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียน  
นายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  ต่อไป 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  มีหน้าที่ให้การฝึก ศึกษา อบรมนักเรียนนายร้อย  เพ่ือให้มี
คุณลักษณะที่จ าเป็นและเพียงพอแก่การรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก  และกองบัญชาการ 
กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตรเหล่านี้จะมีคุณลักษณะทางทหารที่ดีเด่น  โดยเฉพาะคุณลักษณะของผู้น าที่มี 
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีสติปัญญา และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ และพันธกิจในการเป็นผู้น าหน่วย
ระดับหมวดได้  นอกจากนั้นนักเรียนนายร้อยจะได้รับการศึกษาทางด้านวิชาการในระดับปริญญาตรี โดยสามารถ
เลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่ง ซึ่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะเปิดให้เลือกตามความเหมาะสมในแต่ละปี
การศึกษา สาขาวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วย ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  มี ๕ สาขา ได้แก่ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต มี ๒ สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต มี ๑ สาขา ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศาสตร์     เพ่ือ
การพัฒนา  
 เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ของนักเรียนนายร้อย มิได้อยู่ที่การแต่งเครื่องแบบที่โก้หรู มิได้อยู่ที่การศึกษา เพ่ือ
ได้เป็นเจ้าคนนายคน มิได้อยู่ที่การได้มีโอกาสเล่าเรียนด้วยทุนของราชการ หรือความภูมิใจ ที่ผ่านการคัดเลือกมา
จากคนเป็นหมื่น ๆ คนเท่านั้น เกียรติยศ เกียรติศักดิ์  โดยแท้จริงของนักเรียนนายร้อย  คือ 
  เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  เป็นผู้ตั้งใจอุทิศตนอย่างแน่วแน่  ที่จะเสียสละโอกาสและความสุขสบาย เพ่ือรับใช้ชาติด้วยการ  
เป็นทหาร 
  เป็นผู้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก   
ในการรับการฝึก การหัด และการฝึกฝนทั้งปวง เพ่ือความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้ง สติสัมปชัญญะ   
เพ่ือการเป็นผู้น าทหาร ที่มีความภาคภูมิใจและได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา จากผู้ใต้บังคับบัญชาและคนทั่วไป 

      ระเบียบการทั่วไปและวิธีสมคัรเข้าเป็นนักเรียนเตรยีมทหาร 
      ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๑ 



  เป็นผู้ที่พร้อมในการพัฒนาตนเองไปสู่ความมีวินัย  จริยธรรม คุณธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์        
ส่วนตน และเป็นตัวอย่างในการประพฤติตนเป็นคนดีและเสียสละเพ่ือชาติตลอดทั้งชีวิต 
  เป็นผู้ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  รู้รอบ  ตามทันการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม   ทั้งด้านการเมือง  
เศรษฐกิจ  สังคมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
  เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วเป็นนายทหารหลักของกองทัพบก   ซ่ึงเป็นแบบฉบับของนายทหารผู้มี 
คุณลักษณะสมบูรณ์ตามที่กองทัพและประเทศชาติพึงปรารถนา 
 
สาระส าคัญของระเบียบกองทัพบก  ว่าด้วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๕  ที่เกี่ยวกับนักเรียน 
นายร้อย 

ฯลฯ 
 ข้อ ๗ การรับบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย 
   บุคคลที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย  จะต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ของโรงเรียน 
เตรียมทหาร  ได้คะแนนตามที่ทางราชการก าหนด 
 ข้อ ๘ สิทธิและหน้าที่ของนักเรียนนายร้อย 
   ๘.๑ นักเรียนนายร้อยเป็นนักเรียนทหาร  ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนทหาร 
พ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๘.๒ บุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ร้องขอเข้ารับราชการทหาร       กอง
ประจ าการ  ตามกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
    
 
   ๘.๓ นักเรียนนายร้อยจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง แบบธรรมเนียมของโรงเรียน  นาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า กับจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และแบบธรรมเนียมของ
ทหาร  ทั้งยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายอีกด้วย 
   ๘.๔ นักเรียนนายร้อยจะต้องรับการฝึกและอบรม  ตามระเบียบและหลักสูตรที่ทางราชการ 
ก าหนดโดยเคร่งครดั 
   ๘.๕ นักเรียนนายร้อยมีสิทธิได้รับ  เงินเดือน  การเลี้ยงดู  การรับสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ การรักษา 
พยาบาล  รวมทั้งสิทธิอ่ืน ๆ ตามท่ีทางราชการก าหนด  ตลอดเวลาที่เป็นนักเรียนนายร้อย 

ฯลฯ 
 

 

 

 ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรยีมทหาร 
๒ ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   



 

 

 

 

 

 

 

      ความภูมิใจเม่ือส าเร็จการศึกษา 

   ได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีตามสาขาวิชาที่เลือกศึกษา 
   ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจ าการ ยศร้อยตรี 

 
     เมื่อส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร จะมีนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑  

   ประมาณ ๑๐ - ๑๒ นาย ได้รับการคัดเลือกไปศึกษา ณ โรงเรียนนายร้อยต่างประเทศ   
   (ตามข้อมูลสถิติปกหลังในระเบียบการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ระเบียบการทั่วไปและวิธีสมคัรเข้าเป็นนักเรียนเตรยีมทหาร 
      ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๓ 



๒ 
ระเบียบการทั่วไปและวธิีสมัคร 

๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก 
 

  ผู้ที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและลักษณะดังต่อไปนี้ 
 

  ๒.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม.๔) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
  ๒.๑.๒ อายุไม่ต่ ากว่า ๑๖ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปี  ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ 
   ส าหรับนักเรียนนายสิบแผนที่ นักเรียนช่างฝีมือทหาร ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
นักเรียนนายสิบ นักเรียนจ่า นักเรียนจ่าอากาศ ที่ได้รับคัดเลือกจากกองบัญชาการกองทัพไทย  กองทัพบก       
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หากเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ให้บรรจุและแต่งตั้งยศเป็นนายทหาร
ประทวนก่อนส่งเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร ในส่วนนักเรียนนายสิบต ารวจ หรือนายต ารวจประทวน 
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ได้รับการคัดเลือกจาก ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และส่งเข้ารับการศึกษาใน
โรงเรียนเตรียมทหาร ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับ
อายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
  ๒.๑.๓ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  แต่ถ้าบิดาเป็น
นายทหารสัญญาบัตร นายต ารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายต ารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดย 
การเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ 
  ๒.๑.๔ มีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทางขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหรือต ารวจ     ไม่
เป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   กฎกระทรวงออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการต ารวจ  และตามที่กองทัพไทยก าหนดรายละเอียดไว้ในผนวก    
ท้ายระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ๒.๑.๕ เป็นชายโสด  ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่     
จะถือว่าเป็นภรรยา 
  ๒.๑.๖ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ 
  ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
 

 ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรยีมทหาร 
๔ ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   



  ๒.๑.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 
ความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๒.๑.๙ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออก จากโรงเรียนทหาร หรือโรงเรียนต ารวจ เพราะความผิด 
หรือถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
  ๒.๑.๑๐  ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
  ๒.๑.๑๑  บิดามารดาและผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีิพอันชอบธรรมหรือมีหลักฐาน 
  ๒.๑.๑๒  เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  
แล้ว 
  ๒.๑.๑๓  ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ค้ าประกัน  ซึ่งสามารถรับรองข้อความ  และพันธกรณีตามที่        
กองทพัไทยก าหนด 
  ๒.๑.๑๔  ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 
๒.๒ หลักฐานที่ผู้สอบผ่านรอบแรกจะต้องย่ืนในวันประกาศผลสอบรอบแรก 
 
  ๒.๒.๑ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ (รบ.๑-ต.) หรือ ใบรับรอง     ผล
การเรียน (ที่ระบุว่าปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นใด) (ผนวก ค) 
  ๒.๒.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา - มารดาผู้ให้ก าเนิด หากผู้สมัครมีบิดาและ
มารดาที่มีชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกัน  ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน (โดยแก้ไขที่อ าเภอ/เขต) และ
ให้น าหลักฐานการแก้ไขแล้วมาแสดงประกอบด้วย   
  ๒.๒.๓ สูติบัตรของผู้สมัครหรือใบรับรองการเกิด (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
  ๒.๒.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร  หรือบิดา - มารดา ของผู้สมัคร (ถ้ามี) 
(ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
  ๒.๒.๕ ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม  ให้น าหลักฐานใบมรณบัตร หรือหนังสือรับรอง จาก
นายทะเบียนเพื่อแสดงสัญชาติของบิดามารดามาแสดงประกอบด้วย (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
  ๒.๒.๖ ในกรณีที่ ปู ่- ย่า หรือ ตา - ยาย ของผู้สมัครไม่มีสัญชาติไทย  ให้น าหลักฐานอย่างใดอย่าง
หนึ่งต่อไปนี้มาแสดง 
   ๒.๒.๖.๑ สูติบัตรบิดา - มารดาของผู้สมัคร (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
   ๒.๒.๖.๒ หนังสือรับรองที่ออกโดยนายทะเบียนท้องที่ของส านักงานเขต  หรือที่ว่าการ 
อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องที่นั้นรับรองว่าบิดา  - มารดา ของผู้สมัครมีสัญชาติ
ไทยโดยก าเนิด (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
 

     ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
     ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๕ 



   ๒.๒.๖.๓ ใบส าคัญแสดงการเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) อย่างใดอย่าง
หนึ่งของบิดาของผู้สมัคร 
    ๒.๒.๖.๓ (๑) ใบส าคัญทหารกองเกิน (สด.๙) (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
    ๒.๒.๖.๓ (๒) ทะเบียนกองประจ าการ (สด.๓) (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) (ขอได้ที่ 
สัสดีจังหวัดตามภูมิล าเนาทหาร) 
    ๒.๒.๖.๓ (๓) หนังสือส าคัญ (สด.๘) และสมุดประจ าตัวทหารกองหนุน (ฉบับจริง
พร้อมส าเนา) 
    ๒.๒.๖.๓ (๔) ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร    
กองประจ าการ (สด.๔๓) (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) (ขอได้ที่สัสดีจังหวัดตามภูมิล าเนาทหาร) 
  ๒.๒.๗ หลักฐานการคิดคะแนนเพิ่มตาม ผนวก ง 
   ๒.๒.๗.๑ ผู้มีสิทธิขอคะแนนเพ่ิมพิเศษตามระเบียบกองทัพไทย  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๙.๔    
(ร้อยละ ๖) และข้อ ๑๙.๕ (ร้อยละ ๑๐) ให้ส่งหลักฐานพร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ  ส่งทาง 
ไปรษณีย ์(ตามท่ีอยู่ด้านล่าง) ภายใน ๑๖ ก.พ.๖๓ โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นส าคัญ 
 ๒.๒.๗.๒ ผู้ผ่านการสอบรอบแรก มีสิทธิ์ขอคะแนนเพ่ิมพิเศษตามระเบียบกองทัพไทย       
ว่าด้วย โรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๙ ให้ส่งหลักฐานพร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ 
ส่งด้วยตนเองในวันจันทร์ที่ ๓๐ มี.ค.๖๓ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กรุงเทพมหานคร หรือ 
ส่งทางไปรษณีย ์(ตามท่ีอยู่ด้านล่าง) ภายใน ๖ เม.ย.๖๓ โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นส าคัญ 
 ๒.๒.๗.๓ ผู้ผ่านการสอบรอบแรก ที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา และได้รับเหรียญ
รางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติขึ้นไป ในกีฬาประเภท กรีฑา, ฟุตบอล, รักบี้, บาสเกตบอล, มวยไทย, 
และมวยสากลสมัครเล่น มีสิทธิ์ขอคะแนนเพ่ิมพิเศษ ให้ส่งหลักฐาน พร้อมลายมือชื่อ รับรองส าเนาของเอกสารทุก
ฉบับ ส่งด้วยตนเองในวันจันทร์ที่ ๓๐ มี.ค.๖๓ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กรุงเทพมหานคร 
หรือ ส่งทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่ด้านล่าง) ภายใน ๖ เม.ย.๖๓ โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นส าคัญ            มี
รายละเอียดการให้คะแนนเพิ่มดังนี้ 
  ๒.๒.๗.๓ (๑) ได้รับรางวัลชนะเลิศ เพ่ิมให้ร้อยละ ๓ ของคะแนนเต็ม 
  ๒.๒.๗.๓ (๒) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เพ่ิมให้ร้อยละ ๒ ของคะแนนเต็ม 
  ๒.๒.๗.๓ (๓) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เพ่ิมให้ร้อยละ ๑ ของคะแนนเต็ม 
  หมายเหตุ  หากไม่ส่งหลักฐานขอสิทธิ์คะแนนเพ่ิมพิเศษตามก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
   กองสถิติและทะเบียนประวัติ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
   ต.พรหมณี  อ.เมือง  จ.นครนายก  ๒๖๐๐๑ 

 ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรยีมทหาร 
๖ ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   



๓ 
การสอบคัดเลือก 

การสอบคัดเลือกจะกระท าเป็นสองรอบ 
 การสอบรอบแรก ตามข้อ ๓.๑ 
 การสอบรอบที่สอง ตามข้อ ๓.๒ 
๓.๑ การสอบรอบแรก 
 เป็นการสอบภาควิชาการ จ านวน ๕ วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ เนื้อหาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) 
 ในปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครสอบ ออกเป็น     ๒ 
โปรแกรม โดยท าการสอบด้วยการใช้ข้อสอบชุดเดียว แต่แยกการตรวจและประเมินผลสอบ ๒ รูปแบบ 
 โปรแกรม ๑ กลุ่มท่ัวไป เป็นโปรแกรมของนักเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนนายร้อยตามหลักสูตรปกติ 
 ประเมินผลโดย คิดคะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ๒๐๐ คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์ ๒๐๐ คะแนน วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ๙๐ คะแนน วิชาภาษาไทย ๖๐ คะแนน และวิชาภาษาอังกฤษ ๑๕๐ คะแนน รวม ๗๐๐ 
คะแนน โดยวิชาภาษาอังกฤษ ถ้าสอบได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ ถือว่าไม่ผ่านการทดสอบในกลุ่มนี้  
 โปรแกรม ๒ กลุ่มเฉพาะ เป็นโปรแกรมของนักเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนนายร้อยตามหลักสูตรเฉพาะ 
 - เมื่อเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ต้องเข้ารับการศึกษาในโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) 
 - เมื่อเป็นนักเรียนนายร้อย ต้องเข้ารับการศึกษาในสาขาวิชาที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเปิดสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ หรือตามท่ีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าก าหนด 
 ประเมินผลโดย คิดคะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ๒๐๐ คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์ ๒๐๐ คะแนน วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๕ คะแนน วิชาภาษาไทย ๓๐ คะแนน และวิชาภาษาอังกฤษ ๑๕๐ คะแนน รวม ๖๒๕ 
คะแนน โดยวิชาภาษาอังกฤษ ถ้าสอบได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ถือว่าไม่ผ่านการทดสอบในกลุ่มนี้ และไม่มีการ
เพ่ิมคะแนนพิเศษใดๆ ทั้งสิ้น ให้คิดเฉพาะคะแนนสอบภาควิชาการ ในการจัดล าดับการประเมินผลเท่านั้น 
 หมายเหตุ ผู้ผ่านการทดสอบรอบแรกอาจมีชื่ออยู่ในการประกาศผลสอบรอบแรกของทั้ง ๒ โปรแกรม ผู้ที่มีชื่อ
อยู่ในทั้ง ๒ โปรแกรม ให้ด าเนินการสอบรอบสองครั้งเดียวตามปกติเหมือนผู้สอบอ่ืนๆ โดยโรงเรียนนายร้อย     
พระจุลจอมเกล้าจะท าการประเมินผลการสอบของผู้สอบทั้ง ๒ โปรแกรม 
 
 
 

     ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
     ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๗ 



  วิชาคณิตศาสตร์  
  ๓.๑.๑ ใช้เนื้อหา ดังนี้ 
     ๓.๑.๑.๑ เนื้อหาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
      
     ๓.๑.๑.๒ เนื้อหาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๔) เนื้อหาดังต่อไปนี้ 
      ๑) เซต 
      ๒) ตรรกศาสตร์ 
      ๓) จ านวนจริง 
      ๔) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
      ๕) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียล และฟังก์ชันลอการิทึม 
      ๖) เรขาคณิตวิเคราะห์ 
      ๗) หลักการนับเบื้องต้น 
      ๘) ความน่าจะเป็น 
   
  วิชาวิทยาศาสตร์   
  ๓.๑.๒ ใช้เนื้อหา ดังนี้ 
    ๓.๑.๒.๑  เนื้อหาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ๓.๑.๒.๒ วิชา ฟิสิกส์ เนื้อหาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ในรายวิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) 
เนื้อหาดังต่อไปนี้ 
     ๑) ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ 
     ๒) การเคลื่อนที่แนวตรง 
     ๓) แรงและกฎการเคลื่อนที ่
     ๔) สมดุลกล 
     ๕) งานและพลังงาน 
     ๖) โมเมนตัมและการชน 
     ๗) การเคลื่อนที่แนวโค้ง 

 ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรยีมทหาร 
๘ ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   



     ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
     ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๙ 

    ๓.๑.๒.๓  วิชา เคมี เนื้อหาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ในรายวิชาเคมีเพ่ิมเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) เนื้อหา
ดังต่อไปนี้ 
     ๑) ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี 
     ๒) อะตอมและสมบัติของธาตุ 
     ๓) พันธะเคมี 
     ๔) โมลและสูตรเคม ี
     ๕) สารละลาย 
     ๖) ปริมาณสัมพันธ์ 
    ๓.๑.๒.๔ วิชา ชีววิทยา เนื้อหาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา        ขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ในรายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม ระดับมัธยมศึกษา     ตอน
ปลาย (ม.๔) เนื้อหาดังต่อไปนี้ 
     ๑) การศึกษาชีววิทยา 
     ๒) เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 
     ๓) เซลล์และการท างานของเซลล์ 
     ๔) โครโมโซมและสารพันธุกรรม 
     ๕) การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
     ๖) เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 
     ๗) วิวัฒนาการ  
    ๓.๑.๒.๕  วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เนื้อหาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ในรายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และ
อวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) เนื้อหาดังต่อไปนี้ 
     ๑) โครงสร้างโลก 
     ๒) การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 
     ๓) ธรณีพิบัติภัย 
     ๔) การล าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา 
     ๕) ทรัพยากรธรณ ี
     ๖) แผนที่ภูมิประเทศ และแผนที่ธรณีวิทยา 
 
   
 
 



  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  ๓.๑.๓ แบ่งกลุ่มเนื้อหาเรื่องที่ออกข้อสอบ ดังนี้       
   ๓.๑.๓.๑ กลุ่มวิชาทางด้านประวัติศาสตร์      
            ๑) กรอบองค์ความรู้        
        ๑ .๑ ) พระราชประวัติ  พระมหากรุณาธิคุณ  และพระอัจฉริยะภาพใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที ่๑๐        
               ๑.๒) พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทย ที่ก่อให้เกิดความจงรักภักดี 
ความภูมิใจในความเป็นชาติ โดยเฉพาะองค์ท่ีทรงเป็น “มหาราช”        
                       ๑.๓) พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โครงการพระราชด าริ ศาสตร์พระราชา ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
        ๑.๔) ความเป็นมาและวิวัฒนาการของชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
            ๑.๕) วีรกรรมที่ส าคัญของบรรพบุรุษไทย     
      ๑ .๖ ) บทบาทของพระมหากษัตริย์ ไทย  ความเชื่อมโยงระหว่างสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และประชาชน ในการสรรสร้างความมั่นคง และความเจริญให้กับประเทศไทย         
      ๑.๗) หน้าที่พลเมือง ความมั่งคงของชาติและความสัมพันธ์กับสถาบันหลัก
ของชาติ              
       ๑.๘) ความเชื่อมโยงของปัจจุบันกับวิวัฒนาการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์  และประชาชนชาวไทยในอดีต 
      ๑.๙) เหตุการณ์ส าคัญที่สร้างความตระหนักในความรักชาติ ความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นไทย และความจงรักภักดีต่อสถาบัน        
   ๓ .๑ .๓ .๒ กลุ่มวิชาทางด้านสังคมศาสตร์  (ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรม การด าเนินชีวิตในสังคม, เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์)      
  ๓.๑.๔ กรอบเนื้อหาที่ออกข้อสอบ        
   ๓.๑.๔.๑ เนื้อหาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเนื้อหาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)     
   ๓.๑.๔.๒ กรอบเนื้อหาตามหนังสือที่ควรอ่าน      
     ๑) หนังสือที่ก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ  เนื้อหาครอบคลุมความรู้ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเนื้อหาครอบคลุมความรู้
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
๒๕๖๐)              

 ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรยีมทหาร 
๑๐ ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   



     ๒) ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ (ตั้งแต่การท าสนธิสัญญาบาวริงถึงเหตุการณ์       
๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖) : ปิยนาถ บุนนาค         
     ๓) ประวัติศาสตร์ชาติไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม 
ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗   
     ๔) พัฒนาการเมืองการปกครองไทย : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี      
     ๕) เจ้าชีวิตพงศาวดาร ๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี : พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
จุลจักรพงษ ์
 
  วิชาภาษาไทย  
  ๓.๑.๕  ใช้เนื้อหา ดังนี้ 
     ๓.๑.๕.๑ เนื้อหาครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     ๓.๑.๕.๒ เนื้อหาครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) 
 
  วิชาภาษาอังกฤษ  
  ๓.๑.๖ ใช้เนื้อหา ดังนี้ 
   ๓.๑.๖.๑ เนื้อหาครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   ๓.๑.๖.๒ เนื้อหาครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.๔) 
  การเตรียมตัวสอบรอบแรก  ผู้สมัครควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบประมาณ ๓ ชั่วโมง เพ่ือ 
ตรวจสอบหมายเลขห้องสอบ และสถานที่สอบ จากผังที่จัดแสดงไว้ในวันสอบ แต่ห้ามผู้สมัครและผู้ติดตามขึ้นห้อง
สอบ โดยให้รออยู่บริเวณชั้นล่างนอกตึกสอบ จนกว่ากรรมการคุมสอบจะเรียกผู้สมัครไปด าเนินกรรมวิธีต่าง  ๆ  
(โดยปกติจะเรียกก่อนเวลาสอบ ๑ ชั่วโมง ให้ผู้สมัครดูรายละเอียดจากตารางก าหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือกฯ 
หน้าหลังของปกหน้า) 
  อนุญาตให้ผู้สมัครน าดินสอ ๒ บี  ยางลบ  และนาฬิกาข้อมือชนิดไม่มีฟังก์ชัน (โปรแกรม) เข้าห้อง 
สอบเท่านั้น  อุปกรณ์อ่ืน ๆ ห้ามน าเข้าห้องสอบหรือวางไว้บริเวณหน้าห้องสอบโดยเด็ดขาด  บริเวณสนามสอบ 
ทุกแห่ง ไม่มีสถานที่รับฝากสิ่งของ ผู้สมัครจึงไม่ควรน าสิ่งของมีค่าใด ๆ ติดตัวไปในวันสอบ  หากมีความ
จ าเป็นต้องน าไป  ก็ให้ฝากสิ่งของไว้กับผู้ติดตาม  มิฉะนั้น อาจจะสูญหายได้ 
  ให้ผู้สมัครอ่านข้อปฏิบัติเพิ่มเติมจากด้านหลังของบัตรประจ าตัวสอบ และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
 
 

      ระเบียบการทั่วไปและวิธีสมคัรเข้าเป็นนักเรียนเตรยีมทหาร 
      ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๑๑ 



๓.๒ การสอบรอบที่สอง 
  เป็นการสอบพลศึกษา ตรวจร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และความเหมาะสม รวมทั้งการ
ทดสอบสุขภาพจิตและการทดสอบวิภาววิสัย 
  การประเมินผลในโปรแกรม ๑ กลุ่มท่ัวไป จะน าคะแนนเพิ่มต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ และคะแนน       พล
ศึกษามารวมกัน แล้วเรียงล าดับคะแนนในการประกาศผลใหม่ 
  การประเมินผลในโปรแกรม ๒ กลุ่มเฉพาะ จะไม่มีการน าคะแนนเพ่ิมต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ และ
คะแนนพลศึกษามาคิด เกณฑ์ทุกอย่างของการสอบรอบที่ ๒ ใช้เกณฑ์ผ่านเท่านั้น การเรียงล าดับคะแนนในการ
ประกาศผลยังคงเป็นเป็นเช่นเดียวกับการประกาศผลสอบรอบแรก ยกเว้นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การสอบรอบสองเท่านั้น 
  ผู้ที่ผ่านการสอบรอบแรก จะต้องเข้าทดสอบทางสุขภาพจิต และการทดสอบวิภาววิสัย โดยผลการ
ทดสอบจะใช้เกณฑ์ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เท่านั้น โดยไม่มีคะแนน ผลการทดสอบทางสุขภาพจิตและการ
ทดสอบวิภาววิสัย ถือความเห็นของคณะกรรมการแพทย์ที่กองทัพบกแต่งตั้งข้ึนเป็นเด็ดขาด 
  ผู้ที่ผ่านการสอบรอบแรก จะต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และความ
เหมาะสม และการสอบพลศึกษา โดยจัดแบ่งผู้สมัครสอบออกเป็น ๓ กลุ่ม เพ่ือเข้ารับการตรวจร่างกายทั่วไปสลับ
กับการสอบพลศึกษา และการสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และความเหมาะสม จนครบทุกกลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๓.๒.๑ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจอ่ืน ๆ   
   ๓.๒.๑.๑  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
    ๑)  การตรวจเลือด 
     - ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
     - การตรวจหาเชื้อกามโรค (VDRL) 
     - การตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) 
     - การตรวจการติดเชื้อโรคเอดส์ (Anti HIV) 
    ๒) การตรวจปัสสาวะ 
     - การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine exam) 
     - การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (Urine Methamphetamine) 
   ๓.๒.๑.๒ เอกซเรย์ทรวงอก 
    - ไม่สวมเครื่องประดับทุกชิ้นที่เป็นโลหะ รวมถึงวัสดุต่าง  ๆในส่วนที่ตรวจที่เป็นโลหะ 
   ๓.๒.๑.๓ การตรวจการได้ยิน (Hearing Test) 
    - ไม่สัมผัสเสียงดังก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อยที่สุด ๘-๑๖ ชั่วโมง 
   ๓.๒.๑.๔ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
   ๓.๒.๑.๕ การตรวจกระจกตา 

 ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรยีมทหาร 
๑๒ ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   



   ๓.๒.๑.๖ การตรวจร่างกาย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย อายุรแพทย์, อายุรแพทย์
โรคหัวใจ, แพทย์ หู คอ จมูก, จักษุแพทย์, แพทย์โรคผิวหนัง , ศัลยแพทย์ทั่วไป, ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ , 
ศัลยแพทย์โรคทางเดินปัสสาวะ และทันตแพทย ์  
   ในกรณีที่แพทย์ต้องการตรวจพิเศษเฉพาะผู้สมัครบางรายที่มีแนวโน้ม  ผลการตรวจร่างกาย
ผิดปกติเพ่ิมเติมนอกเหนือจากตรวจธรรมดา  ผู้รับการตรวจจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง 
   - ค าแนะน าการปฏิบัติในวันตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
     ไม่ควรรับประทานยาใด ๆ เช่น ยาแก้หวัด ยาแก้ไอ ยาแก้โรคหอบหืด ยาลดความอ้วน 
ยาที่มีผลต่อจิตประสาท ฯลฯ หรือยาใด ๆ ที่อาจมีผลต่อการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 
     ก่อนวันตรวจและเช้าวันตรวจ  ผู้สมัครไม่ควรรับประทานอาหารและ ยาประเภท
กระตุ้นก าลัง  เพราะอาจท าให้การเต้นของหัวใจและความดันโลหิตผิดปกติได้ 
     ห้ามผู้สมัครใส่ Contact-Lens มาตรวจสายตา 
   ผลการตรวจร่างกาย ถือความเห็น ของคณะกรรมการแพทย์ที่กองทัพบกแต่งตั้งขึ้นเป็น
เด็ดขาด จะไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายที่ผู้สมัคร ได้รับการตรวจโรค หรือได้รับใบรับรองการตรวจโรค   
จากที่อ่ืน ๆ 
   ผลการตรวจร่างกาย จะใช้เกณฑ์ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เท่านั้น  โดยไม่มีคะแนน   ผู้ไม่ผ่าน
หมายถึงผู้มีโรคหรือความพิการ  ที่ขัดต่อการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  ในส่วนของกองทัพบก (ผนวก ข) หรือมี
ภาวะสุขภาพจิตที่ไม่เหมาะต่อการเป็นนักเรียนทหาร 
  ๓.๒.๒ การสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และความเหมาะสม 
   ๓.๒.๒.๑ เป็นการตรวจสอบบุคลิกลักษณะท่าทาง เสียง ค าพูด ไหวพริบปฏิภาณ ความ
ว่องไว และการปฏิบัติตามค าสั่ง  ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืน ๆ ซึ่งเหมาะสม ที่จะเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วน 
ของกองทัพบก 
   ๓.๒.๒.๒ สถานที่สอบ  ณ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
   ๓.๒.๒.๓ การปฏิบัติของผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และความเหมาะสม 
    ๑) จะต้องท าการสอบตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด ดังนี้ 
      - เวลา ๐๗.๐๐ น. ตรวจสอบรายชื่อและรับฟังค าชี้แจง การปฏิบัติ ณ หน้า
อาคารส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
      - เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มการสอบสัมภาษณ ์
    ๒) จะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมรองเท้าแตะ ไม่ไว้ผมยาวจนดูน่าเกลียด 
ไม่น าสิ่งของที่มีค่าติดตัวระหว่างเข้ารับการสอบสัมภาษณ์        

      ระเบียบการทั่วไปและวิธีสมคัรเข้าเป็นนักเรียนเตรยีมทหาร 
      ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๑๓ 



    ๓) จะต้องปฏิบัติตามค าแนะน า และแนวทางการปฏิบัติของแต่ละสถานีอย่าง
เคร่งครัด  ห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้เข้ารับการสอบ  และห้ามเข้าในเขต “ห้ามผ่าน” โดย       
เด็ดขาด 
    ๔) ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และความเหมาะสม ให้ด าเนินการการจัดท า
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และต้องน ามาให้กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ ในวันที่เข้าสอบสัมภาษณ์ 
รายละเอียดตาม ผนวก จ 
   ผลการสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และความเหมาะสม ถือความเห็นของคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ ฯ ที่กองทัพบกแต่งตั้งข้ึนเป็นเด็ดขาด 

   ผลการสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และความเหมาะสม จะใช้เกณฑ์ “ผ่าน” หรือ            
“ไม่ผ่าน” เท่านั้น โดยไม่มีคะแนน 
   “ผ่าน”  หมายถึง  ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และความเหมาะสม  มีคุณสมบัติ 
เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกได้ 
   “ไม่ผ่าน”  หมายถึง  ผู้ที่ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และความเหมาะสม ไม่มี 
คุณสมบัติเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก 
  ๓.๒.๓ การสอบพลศึกษา 
   เป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  ความคล่องตัว  
ความเร็ว ความอดทน  การไหลเวียนของโลหิต และผู้สมัครสอบต้องผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ซึ่งประกอบด้วย
สถานีทดสอบทั้งสิ้น ๘ สถานี ดังนี้ 
   - สถานีที่ ๑  ดึงข้อราวเดี่ยว 
   - สถานีที่ ๒  วิ่งเก็บของ 
   - สถานีที่ ๓  ลุก - นั่ง ๓๐ วินาที 
   - สถานีที่ ๔  นั่งงอตัว 
   - สถานีที่ ๕  ยืนกระโดดไกล 
   - สถานีที่ ๖  วิ่งระยะทาง ๕๐ เมตร 
   - สถานีที่ ๗  วิ่งระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
   - สถานีที่ ๘  ว่ายน้ าระยะทาง ๕๐ เมตร 
   การคิดคะแนนในการสอบพลศึกษา  
     โปรแกรม ๑ กลุ่มทั่วไป คิดคะแนนพลศึกษา การสอบไม่ผ่านสถานีใดสถานีหนึ่ง 
ถือว่าสอบตกพลศึกษาให้ดูรายละเอียดในผนวก ฉ 
     โปรแกรม ๒ กลุ่มเฉพาะ ไม่คิดคะแนนพลศึกษา โดยใช้เกณฑ์ผ่านเท่านั้น และการ
สอบไม่ผ่านสถานีใดสถานีหนึ่งถือว่าสอบตกพลศึกษา ให้ดูรายละเอียดในผนวก ฉ 

 ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรยีมทหาร 
๑๔ ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   



   การทดสอบซ้ า 
    ก าหนดเงื่อนไขในการทดสอบแต่ละสถานี ดังนี้ 
    สถานีที่ ๑ ดึงข้อราวเดี่ยว 
     ให้มีการทดสอบซ้ าได้อีก ๑ ครั้ง หลังจากการทดสอบคนสุดท้ายในชุดนั้นๆ ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

- ผู้รับการทดสอบปฏิบัติในท่าที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่การดึงข้อในครั้งที่หนึ่งและต่อเนื่อง
ไปถึง ๓ ครั้ง 

    สถานีที่ ๒ ว่ิงเก็บของ 
     ให้มีการทดสอบซ้ าได้อีก ๑ ครั้ง หลังจากการทดสอบคนสุดท้ายในชุดนั้นๆ ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
     - กรณีลื่น เสียหลัก อุบัติเหตุ ในระหว่างการทดสอบ 
     - กรณีปฏิบัติในท่าที่ไม่ถูกต้อง 
    สถานีที่ ๓ ลุก-นั่ง ๓๐ วินาที 
     ให้มีการทดสอบซ้ าได้อีก ๑ ครั้ง หลังจากการทดสอบคนสุดท้ายในชุดนั้นๆ ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
     - กรณีผู้รับการทดสอบมีอาการเป็นตะคริว หรือบาดเจ็บ ในห้วงเวลาขณะทดสอบ 

- กรณีผู้รับการทดสอบปฏิบัติในท่าที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งและต่อเนื่องไปถึง 
๕ ครั้ง 

    สถานีที่ ๔ นั่งงอตัว 
     - ท าการทดสอบ ๒ ครั้ง โดยใช้ผลการทดสอบครั้งท่ีดีที่สุด 
    สถานีที่ ๕ ยืนกระโดดไกล 
     ให้มีการทดสอบซ้ า กรณีทดสอบครั้งแรกไม่ผ่านเกณฑ์ฯ หรือปฏิบัติในท่าที่ไม่
ถูกต้อง ให้ท าการทดสอบใหม่ต่อเนื่องไปได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้ง 
    สถานีที่ ๖ ว่ิงระยะทาง ๕๐ เมตร 
     ให้มีการทดสอบซ้ าได้อีก ๑ ครั้ง หลังจากการทดสอบคนสุดท้ายในชุดนั้นๆ ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
     - กรณีลื่น เสียหลัก อุบัติเหตุ หรือบาดเจ็บในระหว่างการทดสอบ 
     - กรณีปฏิบัติในท่าที่ไม่ถูกต้อง 
 
 
 

      ระเบียบการทั่วไปและวิธีสมคัรเข้าเป็นนักเรียนเตรยีมทหาร 
      ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๑๕ 



    สถานีที่ ๗ ว่ิงระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
     ให้มีการทดสอบซ้ าได้อีก ๑ ครั้ง ภายใน ๓๐ นาที หลังจากการทดสอบคนสุดท้าย 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
     - กรณีประสบอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ ในระหว่างการทดสอบ 
    สถานีที่ ๘ ว่ายน้ าระยะทาง ๕๐ เมตร 
     ให้มีการทดสอบซ้ าได้อีก ๑ ครั้ง ภายใน ๓๐ นาที หลังจากการทดสอบคนสุดท้าย 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
     - กรณีไม่ผ่านการทดสอบในครั้งแรก เนื่องจากการเป็นตะคริวหรือส าลักน้ า 
 
   สถานที่ทดสอบ  ศูนย์กีฬา  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ต .พรหมณี  อ .เมือง               
จ.นครนายก 
 
   สิ่งท่ีผู้เข้ารับการทดสอบต้องน ามาด้วย 
   - ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องน าบัตรประจ าตัวสอบมาแสดงต่อกรรมการรับรายงานตัว 
   - ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเตรียมชุดกีฬา รองเท้ากีฬา หรือรองเท้าผ้าใบ (เสื้อยืดคอกลม 
สีขาวไม่มีข้อความหรือสัญลักษณ์ของสถาบัน) 
   - ผู้เข้ารับการทดสอบว่ายน้ าจะต้องเตรียมกางเกงว่ายน้ า (เฉพาะกางเกงว่ายน้ าทางการกีฬา
เท่านั้น) และผ้าเช็ดตัวมาด้วย 
 

๓.๓ สถานที่สอบ 
  ๓.๓.๑ สถานที่สอบรอบแรก  (ภาควิชาการ)   
   - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)     
  ๓.๓.๒ สถานที่สอบรอบที่สอง  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จ.นครนายก 
 

๓.๔ การหมดสิทธิ์ในการสอบ 
  ๓.๔.๑ ผู้ที่สมัครสอบเกินกว่า ๑ ครั้ง ในปีเดียวกัน (มีหมายเลขประจ าตัวสอบมากกว่า ๑ หมายเลข) 
  ๓.๔.๒ ผู้ที่ทุจริตในการสอบ หรือผู้ช่วยเหลือในการกระท าทุจริต 
  ๓.๔.๓ ขาดการสอบรอบแรก หรือขาดการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งในการสอบรอบที่สอง 
  ๓.๔.๔ มาสอบช้ากว่าเวลาเริ่มต้นสอบรอบแรกและรอบที่สองเกิน ๓๐ นาท ี
  ๓.๔.๕ ถูกตรวจพบการปลอมแปลงเอกสารทุกชนิด 
 
 

 ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรยีมทหาร 
๑๖ ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   



 หมายเหตุ 
  ๑. ในข้อ ๓.๔.๑ และ ๓.๔.๒ นั้น  จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ทุจริตในการสอบ   
  ๒. ในข้อ ๓.๔.๓ การขาดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าผู้สมัคร สละสิทธิ์ ในการสอบคัดเลือก 
  ๓. ในข้อ ๓.๔.๕ จะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ และผู้สมัครยังอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย 
 

๓.๕ การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   ๓.๕.๑ เมื่อเสร็จการสอบรอบแรกคือสอบภาควิชาการแล้ว จะปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
ในรอบที่สอง เพ่ือเข้าทดสอบทางสุขภาพจิต, การทดสอบวิภาววิสัย, การสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และความ
เหมาะสม, ทดสอบพลศึกษา และการตรวจร่างกาย   
ผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการ ต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเท่านั้น ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์                       
   ๓.๕.๒ เมื่อเสร็จการสอบรอบที่สองแล้ว  จะประกาศผลว่าผู้ใดมีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
ในส่วนของกองทัพบก  ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศทั้ง ๒ โปรแกรม มีสิทธิ์เลือกเข้ารับการศึกษาโปรแกรมใดโปรแกรม
หนึ่งเท่านั้น และต้องคอยฟังค าชี้แจงของเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง  ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ 
  ๓.๕.๓ สถานที่ประกาศผลการสอบ  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ระเบียบการทั่วไปและวิธีสมคัรเข้าเป็นนักเรียนเตรยีมทหาร 
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๔ 
การท าสญัญามอบตัว 

เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
 

  บุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง ๒ โปรแกรม จะต้อง
เตรียมการเรื่องการท าสัญญามอบตัว  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. สถานที่ท าสัญญา   
   โรงเรียนเตรียมทหาร อ.บ้านนา จ.นครนายก 
  ๒. วันเวลาท าสัญญา 
   ๒.๑ นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก วันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๓ บุคคลตัวจริง ตั้งแต่ เวลา 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  บุคคลส ารองรายงานตัวเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
   ๒.๒ ทั้งบุคคลตัวจริงและบุคคลส ารอง จะต้องระมัดระวังและรักษาเวลาดังกล่าว โดยเคร่งครัด 
หากไม่ปฏิบัติตามเวลาที่ก าหนด จะถือว่าหมดสิทธิ์ในการท าสัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทันที 
  ๓. บุคคลที่จะต้องน าไปในวันท าสัญญา 
   ๓.๑ ผู้ปกครอง  ๑  คน 
   ๓.๒ ผู้ค้ าประกัน  ๑  คน 
  ๔. คุณสมบัติของผู้ปกครองและผู้ค้ าประกัน 
   ๔.๑ ผู้ปกครอง  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
    ๔.๑.๑ เป็นบิดา หรือมารดาผู้ให้ก าเนิด (ถ้าบิดา มารดายังมีชีวิตอยู่) 
    ๔.๑.๒ เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน  ซึ่งทางราชการเชื่อถือ (ไม่จ าเป็นต้อง  เป็น
ข้าราชการ) 
    ๔.๑.๓ ไม่เป็นนักศึกษา หรือพระภิกษุสามเณร หรือนักบวชในศาสนาอื่น 
    ๔.๑.๔ สามารถติดต่อกับโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้สะดวก 
    ๔.๑.๕ ผู้ปกครองหนึ่งคนจะท าสัญญาเป็นผู้ปกครองนักเรียนได้ไม่เกิน ๒ คน 
    ๔.๑.๖ ผู้ปกครองต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน 
 ๔.๑.๗  ในกรณีที่ผู้ท าสัญญาในฐานะผู้ปกครอง  ซึ่งมิใช่บิดาหรือมารดา จะต้องได้รับค ายินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดาหรือมารดา  มอบหมายให้ท าสัญญาในฐานะผู้ปกครองแทนบิดา มารดา ของนักเรียน 

 

 

 ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรยีมทหาร 
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   ๔.๒ ผู้ค้ าประกัน  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
    ๔.๒.๑ ต้องเป็นข้าราชการทหารหรือข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร  ยศตั้งแต่ร้อยตรี,   
เรือตรี, เรืออากาศตรี หรือร้อยต ารวจตรีขึ้นไป  หรือข้าราชการพลเรือนมีอายุไม่เกิน ๕๘ ปี และด ารงต าแหน่ง
ตั้งแต่ระดับ ๔ หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป พร้อมหนังสือ
รับรอง 
    ๔.๒.๒ ผู้ค้ าประกันหนึ่งคนจะท าสัญญาค้ าประกันนักเรียนได้ไม่เกิน ๒ คน 
    ๔.๒.๓ ผู้ค้ าประกันต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้ปกครอง 
    ๔.๒.๔ ผู้ค้ าประกันต้องได้รับค ายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สมรสให้ท านิติกรรมได้ 
 

  ๕. เอกสารที่จะต้องเตรียมมาในวันท าสัญญา 
   ๕.๑ เอกสารส่วนตัวของนักเรียน 
    ๕.๑.๑ บัตรประจ าตัวสอบ 
    ๕.๑.๒ บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 
    ๕.๑.๓ สูติบัตรตัวจริง (ใบแจ้งเกิด) หรือใบแทน พร้อมส าเนา 
    ๕.๑.๔ ทะเบียนบ้านของนักเรียน และของบิดา มารดาผู้ให้ก าเนิดฉบับเจ้าบ้าน พร้อม 
ส าเนา 
    ๕.๑.๕ ระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปพ.๑ ตัวจริง พร้อมส าเนา ๒ ชุด 
    ๕.๑.๖ ระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปพ.๑ : ๔ (กรณีก าลังศึกษาอยู่ 
พร้อมหนังสือลาออกจากโรงเรียนเดิม) 
    ๕.๑.๗ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมส าเนา 
    ๕.๑.๘ ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่าของบิดา มารดา หรือหนังสือการจดทะเบียน 
รับรองบุตร พร้อมส าเนา 
    ๕.๑.๙ บัตรประจ าตัวของบิดา  มารดา  (ในกรณีบิดา  หรือมารดาถึงแก่กรรม  ให้น า             
ใบมรณบัตรมาแสดง) พร้อมส าเนา 
    ๕.๑.๑๐ ผู้ที่กรมยุทธศึกษาทหารบก และแผนที่ทหารส่งตัวเข้ารับการศึกษา ให้ส าเนา 
ประวัติรับราชการ จ านวน ๑ ชุด 
   ๕.๒ เอกสารของผู้ปกครอง และผู้ค้ าประกัน 
    ๕.๒.๑ บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่  
หมดอาย ุพร้อมส าเนา 

      ระเบียบการทั่วไปและวิธีสมคัรเข้าเป็นนักเรียนเตรยีมทหาร 
      ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๑๙ 



    ๕.๒.๒ ในกรณีที่บัตรประจ าตัวของผู้ค้ าประกันหมดอายุ ให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับ 
กองพัน, สารวัตร, สารวัตรใหญ่, หัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าขึ้นไป ออกหนังสือรับรองให้เพ่ือใช้ประกอบกับ             
บัตรประจ าตัวที่หมดอายุ 
    ๕.๒.๓ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา 
    ๕.๒.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวของคู่สมรส 
    ๕.๒.๕ หลักฐานแสดงสถานภาพการสมรส (ทะเบียนสมรส, ใบหย่า) พร้อมส าเนา 
    ๕.๒.๖ หนังสือแสดงความยินยอมในการท านิติกรรมของคู่สมรส    
    ๕.๒.๗ เอกสารซึ่งถ่ายจากฉบับจริง ให้เจ้าของเอกสารรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ ด้วย
หมึกสีน้ าเงิน 
  ๖. หนังสือมอบอ านาจและหนังสือยินยอม 
   ในกรณีที่ผู้ท าสัญญาในฐานะผู้ปกครอง ซึ่งมิใช่บิดาหรือมารดาของนักเรียน ต้องได้รับมอบอ านาจ
เป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดาหรือมารดา 
   ผู้ท าสัญญาในฐานะผู้ปกครอง และท าสัญญาในฐานะผู้ค้ าประกัน ซึ่งท าการสมรสแล้ว ต้องได้   รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สมรส ให้ท านิติกรรมได้ 
  ๗. การตรงต่อเวลา 
   ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  ทั้งบุคคลตัวจริงและบุคคลส ารอง ต้องไป
รายงานตัวท าสัญญาต่อคณะกรรมการ ตามสถานที่และวันเวลาที่ก าหนดโดยเคร่งครัด ผู้ที่ไม่ไปตามก าหนด โดยไม่
แจ้งเหตุผลจ าเป็นให้คณะกรรมการพิจารณา  ถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทันที 
   ส าหรับผู้มีเหตุขัดข้องในวันท าสัญญา  ให้นักเรียนและผู้ปกครองไปยื่นค าร้องแจ้งเหตุผลต่อ
ประธานกรรมการก่อนหมดเวลาที่ก าหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าหมดสิทธิ์ 
 

  ๘. เหตุที่ต้องพ้นจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร หรอืนักเรียนนายร้อย 
   ๘.๑ มีโรคหรือความพิการที่ตรวจพบภายหลัง  ขณะเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร หรือนักเรียน
นายร้อย และแพทย์ลงความเห็นว่าขัดต่อพระราชบัญญัติรับราชการทหาร เช่น ต้อหิน หืด ฯลฯ 
 ๘.๒  แสดงข้อความและหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารใบสมัคร  หรือในเอกสารการท าสัญญา 
มอบตัว 

 

 

 

 

 

 ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรยีมทหาร 
๒๐ ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   



๕ 

ภาคผนวก 

ผนวก ก 
ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก 
จะต้องมีขนาดพิกัดความสมบูรณ์ของร่างกายดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี ๑   เกณฑ์ขนาดร่างกายตามอายุต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

อาย ุ
ความขยายของอก เป็น (ซม.) เมื่อ 

ความสูงเป็น (ซม.) น้ าหนักเป็น (กก.) 
หายใจเข้า หายใจออก 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๗๖ 

๗๗ 

๗๘ 

๗๓ 

๗๔ 

๗๕ 

๑๕๙ 

๑๖๑ 

๑๖๓ 

๔๗ 

๔๙ 

๕๑ 

 

ตารางท่ี ๒   เกณฑ์น้ าหนักเทียบส่วนสูงต้องไม่เกินเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
ความสูง (ซม.) น้ าหนักไม่เกนิ (กก.) ความสูง (ซม.) น้ าหนักไม่เกนิ (กก.) ความสูง (ซม.) น้ าหนักไม่เกนิ (กก.) 

๑๕๙ 
๑๖๐ 
๑๖๑ 
๑๖๒ 
๑๖๓ 
๑๖๔ 
๑๖๕ 
๑๖๖ 
๑๖๗ 
๑๖๘ 
๑๖๙ 
๑๗๐ 
๑๗๑ 
๑๗๒ 
๑๗๓ 
๑๗๔ 

๖๖ 
๖๗ 
๖๗ 
๖๘ 
๖๙ 

๗๐ 
๗๐ 
๗๑ 
๗๒ 
๗๓ 
๗๓ 
๗๔ 
๗๕ 
๗๕ 

๗๖ 
๗๗ 

๑๗๕ 
๑๗๖ 
๑๗๗ 
๑๗๘ 
๑๗๙ 
๑๘๐ 
๑๘๑ 
๑๘๒ 
๑๘๓ 
๑๘๔ 
๑๘๕ 
๑๘๖ 
๑๘๗ 
๑๘๘ 
๑๘๙ 
๑๙๐ 

๗๗ 
๗๘ 
๗๙ 
๗๙ 
๘๐ 
๘๐ 
๘๔ 
๘๕ 
๘๖ 
๘๗ 
๘๘ 
๘๙ 
๙๐ 
๙๑ 
๙๒ 
๙๓ 

๑๙๑ 
๑๙๒ 
๑๙๓ 
๑๙๔ 
๑๙๕ 
๑๙๖ 
๑๙๗ 
๑๙๘ 
๑๙๙ 
๒๐๐ 

๙๔ 
๙๕ 
๙๖ 
๙๗ 
๙๘ 
๙๙ 

๑๐๐ 
๑๐๑ 
๑๐๒ 
๑๐๓ 
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ข้อมูลอ้างอิง ๑. เอกสารเกณฑ์อ้างอิงน้ าหนัก ส่วนสูง และเครื่องชี้วัด ภาวะโภชนาการของประชาชนไทย           
อายุ ๑ วัน - ๑๙ ปี กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๒. คู่มือแนวทางการใช้เกณฑ์อ้างอิง น้ าหนัก ส่วนสูง เพ่ือประเมินภาวะการเจริญเติบโตของ
เด็กไทย  อายุ ๒ ถึง ๑๙ ปี โดยกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓. ผลการพิจารณาพิกัดความสมบูรณ์ของร่างกาย  ถือความเห็นของคณะกรรมการที่กองทัพบก
แต่งตั้งข้ึนเป็นเด็ดขาด 
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ผนวก ข 
 

การก าหนดลักษณะความสมบูรณ์ของร่างกาย และกลุ่มอาการที่ขัดต่อการรับเข้าศึกษา 
ในโรงเรียนเตรียมทหาร ในสว่นของกองทัพบก ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 
 ๑. ขนาดพิกัดความสมบูรณ์ของร่างกาย  
     ๑.๑ ความสูง น้ าหนัก (ตามหมายเหตุ ๑,๒) การขยายของอกเมื่อหายใจเข้าและหายใจออกให้เป็นไป
ตามขนาดของนักเรียนเตรียมทหาร ตามที่ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ก าหนด  
      ๑.๒ ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายได้สัดส่วนอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 
 ๒. มีโรคและความพิการดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ร่างกายผิดปกติหรือพิกลรูป หรือพิการ 
    ๒.๑.๑ ศีรษะ และหน้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด 
    ๒.๑.๒ ผมบางหรือผมร่วงจนแลดูน่าเกลียด 
    ๒.๑.๓ รูปวิปริตต่าง ๆ (Malformation)  ของริมฝีปากหรือจมูก เช่น ปากหรือจมูกแหว่ง   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 
    ๒.๑.๖ มือ หรือ เท้า 
     ๒.๑.๖.๑ บิดเก 
     ๒.๑.๖.๒ นิ้วมือ หรือ นิ้วเท้าด้วนถึงโคนเล็บ 
     ๒.๑.๖.๓ นิ้วมือ หรือ นิ้วเท้ามีจ านวนเกินกว่า หรือน้อยกว่าปกติ 
     ๒.๑.๖.๔ นิ้วบิดเก และท างานไม่ถนัด 
     ๒.๑.๖.๕ ช่องระยะนิ้วมือ หรือนิ้วเท้าติดกัน 
     ๒.๑.๖.๖ ภาวะเท้าแบนยึดติด       
 ๒.๒ กระดูก และกล้ามเนื้อ 
    ๒.๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวก จนท าให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้น ๆ ใช้การไม่ดี 
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    ๒.๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ 
    ๒.๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
    ๒.๒.๔ คอเอียง หรือ แข็งทื่อเนื่องจากกระดูก หรือ กล้ามเนื้อพิการ 
    ๒.๒.๕ กระดูกสันหลังคด โก่ง หรือแอ่น จนสามารถมองเห็นได้ชัด 
    ๒.๒.๖ เท้าปุก (Clubfoot) 
    ๒.๒.๗ กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis) 
    ๒.๒.๘ กระดูกหักต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป 
    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 หรือปานที่หน้ามีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑/๔ ของหน้าขึ้นไป หรือมีความยาวมากจน
แลดูน่าเกลียด 
    ๒.๓.๕ เนื้องอก (Neoplasm) ที่หน้ามีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕ ซม. ขึ้นไป 
    ๒.๓.๖ แผลเป็น ไฝ ปาน หูด (Wart) หรือซีสต์ (Cyst) ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมีขนาด
ใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด 
    ๒.๓.๗ คนเผือก (Albino) 
    ๒.๓.๘ โรคท้าวแสนปม (Neurofibromatosis) 
    ๒.๓.๙ ห้ามมีรอยสักบนร่างกาย 
  ๒.๔ ตา 
    ๒.๔.๑ ตาเหล่ (Squint) จนปรากฏได้ชัด 
    ๒.๔.๒ ต้อกระจก (Cataract) 
    ๒.๔.๓ แผลที่กระจกตา (Corneal ulcer) หรือกระจกตาขุ่น (Corneal scar) จนท าให้การ
มองเห็นผิดปกต ิ
    ๒.๔.๔ ลูกตาสั่น (Nystagmus) 
    ๒.๔.๕ หนังตาตก (Ptosis) หรือหนังตาม้วนออกนอก (Ectropion) หรือหนังตาม้วนเข้าใน 
(Entropion) 
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    ๒.๔.๖ สายตาผิดปกติ คือ สายตาสั้นเกิน -๑.๕๐ ไดออปเตอร์ (Diopters) ของ Spherical 
equivalent และสายตาเอียงเกิน ๐.๗๕ ไดออปเตอร์ เมื่อแก้ไขด้วยแว่นตาแล้ว วัดความสามารถในการมองเห็นได้
ต่ ากว่า ๒๐/๒๐ แม้ข้างใดข้างหนึ่ง ยกเว้น ในโปรแกรม ๒ กลุ่มเฉพาะ สายตาผิดปกติ คือ สายตาสั้นเกิน -๓.๐๐  
ไดออปเตอร์ (Diopters) ของ Spherical equivalent เมื่อแก้ไขด้วยแว่นตาแล้ว วัดความสามารถในการมองเห็น
ได้ต่ ากว่า ๒๐/๒๐ แม้ข้างใดข้างหนึ่ง          
    ๒.๔.๗ บอดส ี
    ๒.๔.๘ ขนตาย้อยเข้าข้างใน หรือย้อยออกข้างนอก (Trichiasis or Distichiasis) 
    ๒.๔.๙ หนังตาแหว่งจนเสียรูป 
    ๒.๔.๑๐ ขอบหนังตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง 
    ๒.๔.๑๑ หนังตาปิดไม่สนิท 
    ๒.๔.๑๒ ซีสต์ของหนังตา 
    ๒.๔.๑๓ ถุงน้ าตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง 
    ๒.๔.๑๔ เยื่อตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง 
    ๒.๔.๑๕ ริดสีดวงตา (Trachoma) 
    ๒.๔.๑๖ ต้อเนื้อซ่ึงงอกเข้าไปในลูกตาด าเกินกว่า ๑ มม. 
    ๒.๔.๑๗ ตาโปน (Exophthalmos) จนเห็นได้ชัดแลดูน่าเกลียด 
    ๒.๔.๑๘ กระจกตาอักเสบเรื้อรัง (Chronic Keratitis) 
    ๒.๔.๑๙ ต้อหิน (Glaucoma) 
    ๒.๔.๒๐ ช่องหนังตา (Palpebral fissure) กว้างไม่เท่ากันจนแลดูน่าเกลียด   
    ๒.๔.๒๑ ผ่านกระบวนการแก้ไขสายตาด้วยการกดกระจกตา หรือ ใช้เลนส์ในการแก้สายตา 
หากตรวจพบจะถือว่าสอบไม่ผ่าน ณ วันที่ตรวจ 
  ๒.๕ ห ูคอ จมูก 
    ๒.๕.๑ ใบหูผิดขนาด หรือผิดรูปจนปรากฏชัด 
    ๒.๕.๒ ช่องหูชั้นนอก หรือช่องหูชั้นกลางอักเสบอย่างเรื้อรัง 
    ๒.๕.๓ เยื่อหูบุ๋มหว า (Retracted Eardrum) มากจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ 
    ๒.๕.๔ เยื่อหูทะลุ ทุกขนาด แม้เพียงข้างใดข้างหนึ่ง หรือมีประวัติการรักษาแก้ไข ภาวะเยื่อหู
ทะลุมาก่อนภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันผ่าตัดจนถึงวันเข้ารับการตรวจคัดเลือก 
    ๒.๕.๕ การได้ยินเสียงผิดปกติ โดยเมื่อท าการวัดด้วยเครื่องตรวจการได้ยินพบว่า  
     (๑) ค่าเฉลี่ยระดับการได้ยินที่ความถี่ ๕๐๐ ๑,๐๐๐ และ ๒,๐๐๐ เฮิรตซ์ สูงเกิน ๒๕ 
เดซิเบล หรือมีความถ่ีใดความถ่ีหนึ่งสูงเกิน ๓๐ เดซิเบล 
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     ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๒๕ 



     (๒) ระดับการได้ยินที่ความถี่ ๓,๐๐๐ เฮิรตซ์ สูงเกิน ๓๕ เดซิเบล หรือ ที่ความถี่ 
๔,๐๐๐ เฮิรตซ์ สูงเกิน ๔๕ เดซิเบล          
     (๓) ไม่มีข้อก าหนดส าหรับความถ่ีตั้งแต่ ๖,๐๐๐ เฮิรตซ์ขึ้นไป   
    ๒.๕.๖  มีประวัติการใช้เครื่องช่วยฟัง 
    ๒.๕.๗ มีประวัติเป็นโรคน้ าในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s Syndrome) หรือ โรคระบบการทรง
ตัวสูญเสียเรื้อรัง (Chronic diseases of vestibular system) 
    ๒.๕.๘ มีปากแหว่งและเพดานโหว่ ที่ถึงแม้ผ่าตัดแก้ไขแล้วยังคงปรากฏความผิดปกติที่รบกวน
ความสง่างาม หรือยังคงผิดรูปอย่างเห็นได้ชัด หรือไม่สามารถดูดน้ าจากหลอดดูดได้สมบูรณ์ หรือน่าจะขัดขวาง
รบกวนการใส่เครื่องอุปกรณ์ทางทหาร หรือมีความผิดปกติอ่ืนที่ท าให้การพูดผิดปกติทั้งเสียง และการเคลื่อนไหว
ของริมฝีปาก 
    ๒.๕.๙  ความพิการที่ท าให้ล าคอท างานไม่ได้ตามปกติ 
    ๒.๕.๑๐ เพดานโหว่ หรือเพดานสูงจนพูดไม่ชัด 
    ๒.๕.๑๑  ต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรัง และโตจนต่อมทอนซิลทั้งสองข้างชนชิดติดกัน  
    ๒.๕.๑๒  จมูกบี้จนผิดปกต ิหรือจมูกบี้เล็กน้อยและพูดไม่ชัด 
    ๒.๕.๑๓  จมูกโหว่ไม่มีโครง 
    ๒.๕.๑๔ ผนังก้ันช่องจมูกทะลุ และยังมีอาการผิดปกติทางจมูก 
    ๒.๕.๑๕ มีประวัติเลือดก าเดาไหลโดยหาสาเหตุไม่ได้ ต้องได้รับการรักษา ภายใน ๒ ป ีก่อนวัน
เข้ารับการตรวจเลือก 
    ๒.๕.๑๖ ก าลังเป็นไซนัสอักเสบเรื้อรัง ริดสีดวงจมูก หรือ polypoid mass(es) หรือมีประวัติ
การผ่าตัดโพรงไซนัสใน ๒ ปีที่ผ่านมา ยกเว้น antrochoanal polyp หรือ ถุงน้ าในโพรงไซนัส (sinus mucosal 
retention cyst) 
    ๒.๕.๑๗  เนื้องอกในจมูก (Nasal polyp) 
    ๒.๕.๑๘  โพรงกระดูกข้างจมูกอักเสบ (Paranasal sinusitis)  
  ๒.๖ ฟัน  
    ๒.๖.๑ จ านวนซี่ฟัน มีจ านวนซี่ฟันไว้เคี้ยวอาหารครบตามหลักเกณฑ์ คือ ก าหนดให้มีฟันหน้า
ตัด (Incisors) และ ฟันเขี้ยว (Canines) ข้างบนอย่างน้อย ๔ ซ่ี ข้างล่างอย่างน้อย ๔ ซ่ี ฟันกราม (Molars) และฟัน
กรามน้อย (Premolars) ข้างบนอย่างน้อย ๖ ซ่ี ข้างล่างอย่างน้อย ๖ ซ่ี กรณีท่ีฟันถอนไปแล้วได้รับการใส่ฟันถาวร
ทดแทนเรียบร้อยมั่นคง ให้นับเป็นจ านวนซี่ฟันตามที่ก าหนดได้      
    ๒.๖.๒  ฟันที่ปรากฏอยู่ในช่องปาก ต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้    
     ๒.๖.๒.๑ ฟันเป็นรูผุที่ไม่ได้รับการอุด หรืออุดด้วยวัสดุที่ไม่ถาวร 
     ๒.๖.๒.๒ ฟันที่ได้รับการอุดฟันหรือท าครอบฟันไม่เรียบร้อย 

 ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรยีมทหาร 
๒๖ ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   



     ๒.๖.๒.๓ ฟันน้ านม ยกเว้น กรณีที่ทันตแพทย์พิจารณาว่าฟันน้ านมซี่นั้น  อยู่ ใน
ต าแหน่งทดแทนฟันแท้ที่หายไป 
     ๒.๖.๒.๔ ฟันตาย หรือ ฟันที่มีรอยโรคปลายรากสาเหตุจากฟัน ยกเว้น กรณีได้รับการ
รักษาคลองรากฟันและบูรณะด้วยวัสดุถาวรหรือครอบฟัน และไม่พบลักษณะการติดเชื้อจากฟันซี่นั้น 
     ๒.๖.๒.๕ มีการท าลายอวัยวะที่รองรับฟัน (กระดูก เหงือก เอ็นยึดปริทันต์) มากกว่า 
๒ ใน ๓ ของความยาวรากฟัน และมีการโยกของฟันอย่างรุนแรง      
     ๒.๖.๒.๖ มีฟันยาวผิดปกต ิขึ้นผิดต าแหน่ง หรือซ้อนเก จนไม่สามารถจัดให้สบกับฟันคู่
สบในช่องปากได้             
     ๒.๖.๒.๗ มีช่องว่างระหว่างฟันหน้าห่างมากจนแลดูน่าเกลียด 
    ๒.๖.๓ การสบฟัน ไม่พบการสบฟันที่ผิดปกติอย่างมาก หรือ โครงสร้างกระดูกขากรรไกรไม่ได้
สัดส่วน จนท าให้ใบหน้าผิดรูป หรือบดเคี้ยวอาหารปกติไม่ได ้
    ๒.๖.๔ ฟันที่มีพยาธิสภาพอ่ืนๆ เช่น ถุงน้ า (Cysts) เนื้องอก (Tumor) การอักเสบ ติดเชื้อใน
ช่องปาก สาเหตุจากฟันและไม่ใช่จากฟัน ซึ่งสภาพการเช่นนี้อาจท าให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะข้างเคียงหรือสุขภาพ
ของผู้สมัคร 
  ๒.๗ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
    ๒.๗.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่า ๑๐๐ ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า ๕๐ ครั้งต่อนาที หรือมี เอ.วี.บล็อก 
(A.V.BLOCK) หรือเต้นผิดปกติ ชนิดเอเทรียลไฟบริลเลชั่น หรือเอเทรียลฟลัทเตอร์ (Atrial fibrillation or Atrial 
flutter) 
    ๒.๗.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มม. ของปรอท หรือต่ ากว่า ๑๐๐/๕๐ มม. ของปรอท 
    ๒.๗.๓ ลักษณะแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ผิดปกติจากการวินิจฉัยโดยแพทย์ 
    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 หลอดเลือดโป่งพอง (Aneurysm) ของหลอดเลือดใหญ ่
    ๒.๗.๙ หลอดเลือดด าขอดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด 
  ๒.๘ ระบบหายใจ 
    ๒.๘.๑ หลอดลมอักเสบ ซึ่งก าลังปรากฏอาการฟังได้ชัดเจน 
    ๒.๘.๒ หลอดลมอักเสบเรื้อรังพร้อมกับมีถุงลมในปอดพอง  (Chronic bronchitis with 
emphysema) 
     

     ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
     ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๒๗ 



    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 ปอดอักเสบหรือมีพยาธิสภาพอ่ืน 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 
    ๒.๙.๑๐ การตรวจเลือดไวรัสตับอักเสบบีเป็นบวก 
  ๒.๑๐ ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค 
    ๒.๑๐.๑ ไต กรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม 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) หรือ ท่ออสุจิอักเสบ (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) 
 
 

 ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรยีมทหาร 
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  ๒.๑๑ ระบบจิตและประสาท 
    ๒.๑๑.๑ โรคจิตที่มีอาการรุนแรง หรือ เรื้อรัง ได้แก่ โรคจิตเภท (Schizophrenia) โรคจิต
กลุ่มหลงผิด (Delusional Disorders) โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีพ (Scizoaffective Disorder) โรคจิตที่เกิดจาก    
โ ร คทา งก าย  (Other mental Disorders due to Brain Damage and Dysfunction) และ โ ร คจิ ต อ่ื นๆ 
(Unspecified Nonorganic Disorders) 
    ๒.๑๑.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง ได้แก่ โรคอารมณ์แปรปรวน 
(Manic Episode, Bipolar Affective Disorder) โรคอารมณ์แปรปรวนที่ เกิดจากทางกาย  (Other Mental 
Disorder due to Brain damage and Dysfunction and to Physical Disorder)  โรคอารมณ์แปรปรวนอ่ืน ๆ 
(Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified Mood disorder) และโรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, 
Recurrent Depressive Disorder) 
    ๒.๑๑.๓ โรคพัฒนาการทางจิตเวช ประกอบด้วย 
                          ๒ .๑๑ .๓ .๑ จิตเจริญล่าช้า  (Mental Retardation) ที่มี เชาว์ระดับปัญญา  (IQ) 
เท่ากับหรือต่ ากว่า ๗๐ 
                          ๒.๑๑.๓.๒ โรคหรือความผิดปกติในพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา 
(Pervasive  Developmental Disorders) หมายถึงโรคที่มีขอบเขตการวินิจฉัยในภาวะออทิสติก  (Autistic 
Spectrum, Autistic Disorder,  Autism) ซึ่งรวมถึง โรคแอสเปอร์เกอร์ (Asperger’s Syndrome) 
    ๒.๑๑.๔ ภาวะ เพศสภาพไม่ ตร งกับ เพศก า เนิ ด  (Gender Indentity Disorder) ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที ่๗๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕) (หมายเหตุ ๓,๔)       
    ๒.๑๑.๕ ใบ ้(Aphasia)        
    ๒.๑๑.๖ อัมพาต หรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ      
    ๒.๑๑.๗  โรคลมชัก (Epilepsy)  
  ๒.๑๒ เบ็ดเตล็ด 
     ๒.๑๒.๑ โรคที่เกี่ยวกับแพ้สาร โรคต่อมไร้ท่อ โรคที่เกี่ยวกับเมตาโบลิซึม และโรคที่เกี่ยวกับ
โภชนาการ (Allergy, Endocrine system, Metabolic and Nutritional disease) 
       ๒.๑๒.๑.๑ โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ไม่ว่าจะมีคอพอกหรือไม่ (Thyrotoxicosis 
with or without goiter) 
       ๒.๑๒.๑.๒ โรคคอพอก (Simple goiter)     
       ๒.๑๒.๑.๓  โรคต่อมไทรอยด์หย่อนสมรรถภาพ (Myxedema) 
       ๒.๑๒.๑.๔ โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) 
       ๒.๑๒.๑.๕ โรคร่างกายโตผิดปกติ (Acromegaly) 
       ๒.๑๒.๑.๖ โรคอ้วน (Obesity)  

     ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
     ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๒๙ 



     ๒.๑๒.๒ โรคของเลือดและอวัยวะก่อก าเนิด เลือด  (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 หรือโรครองพ้ืน (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 การใช้สารเสพติดและโรคติดยาเสพติด 
   ๒.๑๔ โรคเอดส์ (AIDS), ผลตรวจเลือด Anti HIV เป็นบวก หรือ ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
   ๒.๑๕ โรคหรือความพิการใด ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าไม่สมควรรับเป็น 
นักเรียนเตรียมทหาร  
 
หมายเหตุ 
 ๑ . เอกสารเกณฑ์อ้างอิงน้ าหนัก  ส่วนสูง และเครื่องชี้วัด  ภาวะโภชนาการของประชาชนไทย                  
อายุ ๑ วัน - ๑๙ ปี กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๒. คู่มือแนวทางการใช้เกณฑ์อ้างอิง น้ าหนัก ส่วนสูง เพ่ือประเมินภาวะการเจริญเติบโตของเด็กไทย อายุ 
๒ ป ีถึง ๑๙ ปี โดยกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ๓. ในกรณีที่เห็นลักษณะทางรูปธรรมได้ด้วยตา เช่น ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว หรือมีเต้านมที่เห็นได้ชัดเจน
จากการรับประทานฮอร์โมนเพศอย่างต่อเนื่อง สามารถให้การวินิจฉัยได้ทันที 
  ๔. ในกรณีที่ไม่สามารถเห็นลักษณะทางรูปธรรมได้ด้วยตา แต่มีลักษณะทางพฤติกรรมการแสดงออกที่
เห็นได้ชัดเจน การวินิจฉัยจะขึ้นกับประวัติ การเก็บข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ ์และการสังเกตพฤติกรรมการแสดง
ออกเป็นส าคัญ ซึ่งไม่สามารถวินิจฉัยได้จากการตรวจครั้งเดียว ควรมารับการตรวจต่อเนื่องทุก ๒ ถึง ๓ เดือน จน
ครบระยะเวลา ๑ ปี จึงจะสามารถให้การวินิจฉัย 
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ผนวก ค 
 

ใบรับรองผลการเรียนระดับ............. 
โรงเรียน...................................... 

 
 

 ขอรับรองว่า........................................................................เลขประจ าตัว......................................เกิดวันที่
..............เดือน...................................พ.ศ....................บิดาชื่อ.................................................................. มารดาชื่อ
.......................................................ก าลังศึกษาอยู่ระดับ.......................คะแนนเฉลี่ย............................. 
 
    ออกให้ ณ วันที.่................เดือน...........................พ.ศ.................. 
 
      (ลงชื่อ).............................................. 
       (.......................................) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียน............................ 
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)..................................... 
         (................................) 
              นายทะเบียน 
 
 
 

(ใบรับรองนี้มีอาย ุ๖๐ วัน นับแต่วันออกให้) 
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ผนวก ง 

 

ระเบียบกองทัพไทย 
ว่าด้วย โรงเรียนเตรียมทหาร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
..................................... 

            
 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๔ ในส่วนราชการขึ้นตรง
ต่อกระทรวงกลาโหมมีอ านาจออกระเบียบปลีกย่อยเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ดังนั้นกองบัญชาการ กองทัพไทย จึงได้ออก
ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก           
  ๓.๑ ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐     
  ๓.๒ ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑    
 ข้อ ๔  บรรดาระเบียบ ค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
 
                ฯลฯ       
      
 ข้อ ๑๙ ในการสอบคัดเลือก ให้เพิ่มคะแนนพิเศษส าหรับผู้สมัครบางประเภท ดังนี้ 
  ๑๙.๑ ผู้ที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม    
            ๑๙.๑.๑ ชั้นปีที่ ๑ เพิ่มให้ร้อยละ ๓ ของคะแนนเต็ม     
            ๑๙.๑.๒ ชั้นปีที่ ๒ เพิ่มให้ร้อยละ ๔ ของคะแนนเต็ม     
            ๑๙.๑.๓ ชั้นปีที่ ๓ เพิ่มให้ร้อยละ ๕ ของคะแนนเต็ม     
            ๑๙.๑.๔ ชั้นปีที่ ๔ เพิ่มให้ร้อยละ ๖ ของคะแนนเต็ม     
            ๑๙.๑.๕ ชั้นปีที่ ๕ เพิ่มให้ร้อยละ ๗ ของคะแนนเต็ม 
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  การเพิ่มคะแนนพิเศษตามข้อ ๑๙.๑ ให้คิดเฉพาะกรณีที่ได้เพิ่มคะแนนมากแต่อย่างเดียว 
  ๑๙.๒ บุตรของข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่มีเวลารับราชการ
ดังต่อไปนี้ ให้ได้รับคะแนนเพิ่มตามล าดับ ดังนี้    
          ๑๙.๒.๑ รับราชการไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือได้รับพระราชทานเหรียญ จักรมาลา เพิ่มให้      ร้อย
ละ ๔ ของคะแนนเต็ม             
          ๑๙.๒.๒ รับราชการไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี เพิ่มให้ร้อยละ ๓ ของคะแนนเต็ม 
          ๑๙.๒.๓ รับราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพิ่มให้ร้อยละ ๒ ของคะแนนเต็ม 
                              การนับเวลาราชการดังกล่าว ให้นับตั้งแต่วันเข้ารับราชการ ถึงวันสุดท้าย ของวันรับสมัครในปีนั้น ๆ 
  ๑๙.๓ ผู้ที่เป็นบุตรของทหาร - ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง  ซึ่ง
ได้ปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหาร ระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจล หรือในระหว่าง
เวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักด าเรือด าน้ า หรือปฏิบัติหน้าที่ส ารวจจัดท าหลักเขต
แดนระหว่างประเทศ  ซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมาย ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เพิ่มให้ร้อยละ 
๕ ของคะแนนเต็ม 
          พลเรือน หรือผู้ที่เป็นบุตรของพลเรือนซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วม  กับทหารในการ
ป้องกัน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอก และภายในประเทศ เพิ่มให้ร้อยละ ๕ ของ
คะแนนเต็ม 
  ๑๙.๔ ผู้ที่เป็นบุตรของทหาร - ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง  ซึ่ง
ต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ตามปกติ หรือถูก ประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตาม
หน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น  ซึ่งได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าท าขวัญ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงาน หรือได้รับบ าเหน็จพิเศษ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง เพิ่มให้ร้อยละ ๖ ของคะแนนเต็ม 
        ผู้ที่เป็นบุตรของทหาร - ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง  ซึ่ง
ต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ  ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ทางยุทธการ หรือ ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการ
ตามหน้าที่  ตามข้อ ๑๙.๓ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น  ซึ่งได้รับ บ าเหน็จบ านาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าท าขวัญ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงาน หรือได้รับบ าเหน็จ
พิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมี
ศักดิ์รามาธิบดี หรือเหรียญ หรือเข็มกล้าหาญ เพิ่มให้ร้อยละ ๑๐ ของคะแนนเต็ม 
  ๑๙.๕ บุตรของทหาร - ต ารวจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจนถึง แก่ทุพพลภาพ หรือ
ถึงแก่ชีวิต หรือผู้ที่ได้ช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจนถึงแก่ทุพพลภาพ หรือ ถึงแก่ชีวิต  ซึ่งได้รับการรับรอง
จากส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพิ่มให้ร้อยละ ๑๐ ของคะแนนเต็ม        
 
 

     ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
     ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๓๓ 



   การเพิ่มคะแนนพิเศษดังกล่าวให้คิดจากคะแนนเต็มในแต่ละรอบ 
  การเพิ่มคะแนนพิเศษ ตามข้อ ๑๙.๑, ๑๙.๒ และ ๑๙.๓ ให้เพิ่มคะแนนพิเศษในรอบสอง 
หลังจากสอบผ่านภาควิชาการ 
   การเพิ่มคะแนนพิเศษ ตามข้อ ๑๙.๔ และ ๑๙.๕ ให้เพิ่มคะแนนพิเศษ ในการสอบทุกรอบ 
   การเพิ่มคะแนนพิเศษ ตามข้อ ๑๙.๒, ๑๙.๓, ๑๙.๔ และ ๑๙.๕ ให้เพิ่มเฉพาะกรณีที่ได้คะแนน
มากที่สุดแต่เพียงอย่างเดียว   
   ผู้ที่ได้เพิ่มคะแนนพิเศษ ตามข้อ ๑๙.๒, ๑๙.๓, ๑๙.๔, หรือ ๑๙.๕ ถ้าเป็นผู้สอบวิชาทหารได้ตาม
ความในข้อ ๑๙.๑ ก็ให้เพิ่มข้ึนอีกในรอบสองตามเกณฑ์ของชั้นวิชาที่สอบได้  
        
      ฯลฯ 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่  ๑๒   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
      (ลงชื่อ)   พลเอก พรพิพัฒน ์  เบญญศรี 
              ( พรพิพัฒน ์  เบญญศรี ) 
           ผู้บัญชาการทหารสงูสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรยีมทหาร 
๓๔ ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   



ผนวก จ 
 

แฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) 

 
๑. ประวัติส่วนตัว 
 ชื่อ : 
 ชื่อเล่น : 
 งานอดิเรก : 
 วันเกิด : 
 หมู่เลือด : 
 น้ าหนัก : 
 ส่วนสูง : 
 สัญชาติ : 
 ศาสนา : 
 ที่อยู่ปัจจุบัน : 
 การศึกษา : 
 ความสามารถพิเศษ : 
 คติประจ าใจ : 
๒. ช่องทางการติดต่อ 
 Tel : 
 Email : 
 Facebook : 
 Twitter : 
 Instagram : 
 อ่ืนๆ : 
๓. ประวัติครอบครัว 
 บิดา :     อาชีพ : 
 มารดา :     อาชีพ : 
 พี,่น้อง :     อาชีพ,การศึกษา : 
 

๒ นิ้ว 

๒ นิ้ว รูปภาพ 

     ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
     ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๓๕ 



๔. ประวัติการศึกษา 
 ระดับอนุบาล ๑-๓ : 
 ระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) : 
 ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๓) : 
 ระดับมัธยมศึกษา (ม.๔-ม.๖) : 
๕. ใบประกาศ 
 การศึกษา : 
 เกียรติบัตร, ชมเชย, รางวัล : 
๖. กิจกรรม : 
 จิตอาสา : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรยีมทหาร 
๓๖ ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   



ผนวก ฉ 
 

ตารางเกณฑ์เปรียบเทียบคะแนนสอบพลศึกษา สถานีที ่๑ – ๘ 
 

สถานีทดสอบ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนนเต็ม เกณฑ์ผ่าน 

๑. ดึงข้อราวเดี่ยว 
๒. วิ่งเก็บของ   
๓. ลุง-นั่ง ๓๐ วินาท ี  
๔. นั่งงอตัว 
๕. ยืนกระโดดไกล
๖. วิ่งระยะทาง ๕๐ เมตร 
๗. วิ่งระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
๘. ว่ายน้ าระยะทาง ๕๐ เมตร 

 ๒๐ คร้ัง   
 ๑๐ วินาท ี
 ๓๐ คร้ัง 
 ๒๐ ซม. 
 ๒๔๐ ซม. 
 ๖.๒๐ วินาท ี
 ๓:๒๒ นาท ี
 ๓๕.๐ วินาท ี

๑ คร้ัง ขึ้นไป 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๒.๔๐ วนิาท ี
๑๑ คร้ัง ขึ้นไป 
๑ ซม. ขึ้นไป 
๑๙๑ ซม. ขึ้นไป 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๘.๙๐ วินาที 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕.๒๒ นาที 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๘๐.๐ วินาที 

หมายเหตุ  การสอบไมผ่่านสถานีใดสถานีหนึ่ง ถือว่าสอบตกพลศึกษา และให้ออกจากการทดสอบ 
 

สถานีที ่๑  ดึงข้อราวเดี่ยว 
คร้ัง คะแนน คร้ัง คะแนน 

๒๐ 
๑๙ 
๑๘ 
๑๗ 
๑๖ 
๑๕ 
๑๔ 
๑๓ 
๑๒ 
๑๑ 

๑๐๐ 
๙๕ 
๙๐ 
๘๕ 
๘๐ 
๗๕ 
๗๐ 
๖๕ 
๖๐ 
๕๕ 

๑๐ 
๙ 
๘ 
๗ 
๖ 
๕ 
๔ 
๓ 
๒ 
๑ 

๕๐ 
๔๕ 
๔๐ 
๓๕ 
๓๐ 
๒๕ 
๒๐ 
๑๕ 
๑๐ 
๕ 

 

 

 

 

     ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
     ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๓๗ 



สถานีที ่๒  ว่ิงเก็บของ 
วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน 

๑๐.๐๐ 
๑๐.๑๐ 
๑๐.๒๐ 
๑๐.๓๐ 
๑๐.๔๐ 
๑๐.๕๐ 
๑๐.๖๐      
๑๐.๗๐ 
๑๐.๘๐ 

๑๐๐ 
๙๖ 
๙๒ 
๘๘ 
๘๔ 
๘๐ 
๗๖ 
๗๒ 
๖๘ 

๑๐.๙๐ 
๑๑.๐๐ 
๑๑.๑๐ 
๑๑.๒๐ 
๑๑.๓๐ 
๑๑.๔๐ 
๑๑.๕๐       
๑๑.๖๐ 
๑๑.๗๐ 

๖๔ 
๖๐ 
๕๖ 
๕๒ 
๔๘ 
๔๔ 
๔๐ 
๓๖ 
๓๒ 

๑๑.๘๐ 
๑๑.๙๐ 
๑๒.๐๐ 
๑๒.๑๐ 
๑๒.๒๐ 
๑๒.๓๐ 
๑๒.๔๐ 

 
 

๒๘ 
๒๔ 
๒๐ 
๑๖ 
๑๒ 
๘ 
 ๔ 
 
 

สถานีที ่๓  ลุก - นั่ง ๓๐ วินาที 
คร้ัง คะแนน คร้ัง คะแนน คร้ัง คะแนน 

๓๐ 
๒๙ 
๒๘ 
๒๗ 
๒๖ 
๒๕ 
๒๔ 

๑๐๐ 
๙๕ 
๙๐ 
๘๕ 
๘๐ 
๗๕ 
๗๐ 

๒๓ 
๒๒ 
๒๑ 
๒๐ 
๑๙ 
๑๘ 
๑๗ 

๖๕ 
๖๐ 
๕๕ 
๕๐ 
๔๕ 
๔๐ 
๓๕ 

๑๖ 
๑๕ 
๑๔ 
๑๓ 
๑๒ 
๑๑ 

๓๐ 
๒๕ 
๒๐ 
๑๕ 
๑๐ 
๕ 

สถานีที ่๔  นั่งงอตัว 
ซม. คะแนน ซม. คะแนน ซม. คะแนน 

๒๐ 
๑๙ 
๑๘ 
๑๗ 
๑๖ 
๑๕ 
๑๔ 

๑๐๐ 
๙๕ 
๙๐ 
๘๕ 
๘๐ 
๗๕ 
๗๐ 

๑๓ 
๑๒ 
๑๑ 
๑๐ 
๙ 
๘ 
๗ 

๖๖ 
๖๒ 
๕๘ 
๕๔ 
๕๐ 
๔๕ 
๔๐ 

๖ 
๕ 
๔ 
๓ 
๒ 
๑ 

๓๕ 
๓๐ 
๒๔ 
๑๘ 
๑๒ 
๖ 

 

 

 

 ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรยีมทหาร 
๓๘ ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   



สถานีที ่๕  ยืนกระโดดไกล 
ซม. คะแนน ซม. คะแนน ซม. คะแนน ซม. คะแนน ซม. คะแนน ซม. คะแนน 

๒๔๐ 
๒๓๙ 
๒๓๘ 
๒๓๗ 
๒๓๖ 
๒๓๕ 
๒๓๔ 
๒๓๓ 
๒๓๒ 

๑๐๐ 
๙๘ 
๙๖ 
๙๔ 
๙๒ 
๙๐ 
๘๘ 
๘๖ 
๘๔ 

๒๓๑ 
๒๓๐ 
๒๒๙ 
๒๒๘ 
๒๒๗ 
๒๒๖  
๒๒๕ 
๒๒๔ 
๒๒๓ 

๘๒ 
๘๐ 
๗๘ 
๗๖ 
๗๔ 
๗๒ 
๗๐ 
๖๘ 
๖๖ 

๒๒๒ 
๒๒๑ 
๒๒๐ 
๒๑๙ 
๒๑๘ 
๒๑๗ 
๒๑๖ 
๒๑๕ 
๒๑๔ 

๖๔ 
๖๒ 
๖๐ 
๕๘ 
๕๖ 
๕๔ 
๕๒ 
๕๐ 
๔๘ 

๒๑๓ 
๒๑๒ 
๒๑๑ 
๒๑๐ 
๒๐๙ 
๒๐๘ 
๒๐๗ 
๒๐๖ 
๒๐๕ 

๔๖ 
๔๔ 
๔๒ 
๔๐ 
๓๘ 
๓๖ 
๓๔ 
๓๒ 
๓๐ 

๒๐๔ 
๒๐๓ 
๒๐๒ 
๒๐๑ 
๒๐๐ 
๑๙๙ 
๑๙๘ 
๑๙๗ 
๑๙๖ 

๒๘ 
๒๖ 
๒๔ 
๑๒ 
๒๐ 
๑๘ 
๑๖ 
๑๔ 
๑๒ 

๑๙๕ 
๑๙๔ 
๑๙๓ 
๑๙๒ 
 ๑๙๑ 

 
 

๑๐ 
๘ 
๖ 
๔ 
๒ 
 
 

สถานีที ่๖  ว่ิงระยะทาง ๕๐ เมตร 
วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน 

๖.๒๐ 
๖.๓๐ 
๖.๔๐ 
๖.๕๐ 
๖.๖๐ 
๖.๗๐ 
๖.๘๐ 
๖.๙๐ 

๑๐๐ 
๙๘ 
๙๖ 
๙๔ 
๙๒ 
๙๐ 
๘๘ 
๘๔ 

๗.๐๐ 
๗.๑๐ 
๗.๒๐ 
๗.๓๐ 
๗.๔๐ 
๗.๕๐ 
๗.๖๐ 
๗.๗๐ 

๘๐ 
๗๖ 
๗๒ 
๖๘ 
๖๔ 
๖๐ 
๕๖ 
๕๒ 

๗.๘๐ 
๗.๙๐ 
๘.๐๐ 
๘.๑๐ 
๘.๒๐ 
๘.๓๐ 
๘.๔๐ 
๘.๕๐ 

๔๘ 
๔๔ 
๔๐ 
๓๖ 
๓๒ 
๒๘ 
๒๔ 
๒๐ 

๘.๖๐ 
๘.๗๐ 
๘.๘๐ 
๘.๙๐ 

 
 

๑๖ 
๑๒ 
๘ 
๔ 
 
 

สถานีที ่๗  ว่ิงระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
นาท ี    คะแนน นาท ี    คะแนน นาท ี    คะแนน นาท ี    คะแนน  นาท ี   คะแนน  นาท ี   คะแนน 

๓:๒๒     ๒๐๐ 
๓:๒๓     ๑๙๖ 
๓:๒๔     ๑๙๒ 
๓:๒๕     ๑๘๘ 
๓:๒๖     ๑๘๔ 
๓:๒๗     ๑๘๐ 
๓:๒๘     ๑๗๖ 
๓:๒๙     ๑๗๒ 
๓:๓๐     ๑๖๘ 

๓:๓๑     ๑๖๔ 
๓:๓๒     ๑๖๐ 
๓:๓๓     ๑๕๘ 
๓:๓๔     ๑๕๖ 
๓:๓๕     ๑๕๔ 
๓:๓๖     ๑๕๒ 
๓:๓๗     ๑๕๐ 
๓:๓๘     ๑๔๘ 
๓:๓๙     ๑๔๖ 

๓:๔๐     ๑๔๔ 
๓:๔๑     ๑๔๒ 
๓:๔๒     ๑๔๐ 
๓:๔๓     ๑๓๘ 
๓:๔๔     ๑๓๖ 
๓:๔๕     ๑๓๔ 
๓:๔๖     ๑๓๒ 
๓:๔๗     ๑๓๐ 
๓:๔๘     ๑๒๘ 

๓:๔๙     ๑๒๖ 
๓:๕๐     ๑๒๔ 
๓:๕๑     ๑๒๒ 
๓:๕๒     ๑๒๐ 
๓:๕๓     ๑๑๘ 
๓:๕๔     ๑๑๖ 
๓:๕๕     ๑๑๔ 
๓:๕๖     ๑๑๒ 
๓:๕๗     ๑๑๐ 

๓:๕๘     ๑๐๘ 
๓:๕๙     ๑๐๖ 
๔:๐๐     ๑๐๔ 
๔:๐๑     ๑๐๒ 
๔:๐๒     ๑๐๐ 
๔:๐๓       ๙๘ 
๔:๐๔       ๙๖ 
๔:๐๕       ๙๔ 
๔:๐๖       ๙๒ 

๔:๐๗       ๙๐ 
๔:๐๘       ๘๘ 
๔:๐๙       ๘๖ 
๔:๑๐       ๘๔ 
๔:๑๑       ๘๒ 
๔:๑๒       ๘๐ 
๔:๑๓       ๗๘ 
๔:๑๔       ๗๖ 
๔:๑๕       ๗๔ 

 
 

     ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
     ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๓๙ 



สถานีที ่๗  ว่ิงระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
นาท ี    คะแนน นาท ี    คะแนน นาท ี    คะแนน นาท ี    คะแนน นาท ี    คะแนน นาท ี    คะแนน 

๔:๑๖       ๗๒ 
๔:๑๗       ๗๐ 
๔:๑๘       ๖๘ 
๔:๑๙       ๖๖ 
๔:๒๐       ๖๔ 
๔:๒๑       ๖๒ 
๔:๒๒       ๖๐ 
๔:๒๓       ๕๙ 
๔:๒๔       ๕๘ 
๔:๒๕       ๕๗ 
๔:๒๖       ๕๖ 

 

๔:๒๗      ๕๕ 
๔:๒๘      ๕๔ 
๔:๒๙      ๕๓ 
๔:๓๐       ๕๒ 
๔:๓๑       ๕๑ 
๔:๓๒       ๕๐ 
๔:๓๓       ๔๙ 
๔:๓๔       ๔๘ 
๔:๓๕       ๔๗ 
๔:๓๖       ๔๖ 
๔:๓๗       ๔๕ 

๔:๓๘       ๔๔ 
๔:๓๙       ๔๓ 
๔:๔๐       ๔๒ 
๔:๔๑       ๔๑ 
๔:๔๒       ๔๐ 
๔:๔๓       ๓๙ 
๔:๔๔       ๓๘ 
๔:๔๕       ๓๗ 
๔:๔๖       ๓๖ 
๔:๔๗       ๓๕ 
๔:๔๘       ๓๔ 

๔:๔๙       ๓๓ 
๔:๕๐       ๓๒ 
๔:๕๑       ๓๑ 
๔:๕๒       ๓๐ 
๔:๕๓       ๒๙ 
๔:๕๔       ๒๘ 
๔:๕๕       ๒๗ 
๔:๕๖       ๒๖ 
๔:๕๗       ๒๕ 
๔:๕๘       ๒๔ 
๔:๕๙       ๒๓ 

๕:๐๐       ๒๒ 
๕:๐๑       ๒๑ 
๕:๐๒       ๒๐ 
๕:๐๓       ๑๙ 
๕:๐๔       ๑๘ 
๕:๐๕       ๑๗ 
๕:๐๖       ๑๖ 
๕:๐๗       ๑๕ 
๕:๐๘       ๑๔ 
๕:๐๙       ๑๓ 
๕:๑๐       ๑๒ 

๕:๑๑       ๑๑ 
๕:๑๒       ๑๐ 
๕:๑๓         ๙ 
๕:๑๔         ๘ 
๕:๑๕         ๗ 
๕:๑๖         ๖ 
๕:๑๗          ๕ 
๕:๑๘          ๔ 
๕:๑๙          ๓ 
๕:๒๐          ๒ 
๕:๒๑          ๑ 
๕:๒๒          ๐ 

สถานีที ่๘  ว่ายน้ าระยะทาง ๕๐ เมตร 
วินาท ี  คะแนน วินาท ี  คะแนน วินาท ี  คะแนน วินาท ี  คะแนน วินาท ี  คะแนน วินาท ี  คะแนน 

๓๕.๐       ๒๐๐ 
๓๕.๕       ๑๙๕ 
๓๖.๐       ๑๙๐ 
๓๖.๕       ๑๘๕ 
๓๗.๐     ๑๘๐ 
๓๗.๕     ๑๗๗ 
๓๘.๐       ๑๗๔ 
๓๘.๕     ๑๗๑ 
๓๙.๐     ๑๖๘ 
๓๙.๕     ๑๖๕ 
๔๐.๐     ๑๖๒ 
๔๐.๕     ๑๖๐ 
๔๑.๐     ๑๕๘ 
๔๑.๕     ๑๕๖ 
๔๒.๐     ๑๕๔ 
๔๒.๕     ๑๕๒ 

๔๓.๐       ๑๕๐ 
๔๓.๕       ๑๔๘ 
๔๔.๐       ๑๔๖ 
๔๔.๕       ๑๔๔ 
๔๕.๐     ๑๔๒ 
๔๕.๕       ๑๔๐ 
๔๖.๐     ๑๓๘ 
๔๖.๕     ๑๓๖ 
๔๗.๐       ๑๓๔ 
๔๗.๕       ๑๓๒ 
๔๘.๐     ๑๓๐ 
๔๘.๕     ๑๒๘ 
๔๙.๐     ๑๒๖ 
๔๙.๕       ๑๒๔ 
๕๐.๐       ๑๒๒ 
๕๐.๕       ๑๒๐ 

๕๑.๐        ๑๑๘ 
๕๑.๕        ๑๑๖ 
๕๒.๐        ๑๑๔ 
๕๒.๕      ๑๑๒ 
๕๓.๐      ๑๑๐ 
๕๓.๕      ๑๐๘ 
๕๔.๐      ๑๐๖ 
๕๔.๕      ๑๐๔ 
๕๕.๐      ๑๐๒ 
๕๕.๕      ๑๐๐ 
๕๖.๐      ๙๘ 
๕๖.๕      ๙๖ 
๕๗.๐      ๙๔ 
๕๗.๕      ๙๒ 
๕๘.๐       ๙๐ 
๕๘.๕         ๘๘ 

๕๙.๐         ๘๖ 
๕๙.๕         ๘๔ 
๖๐.๐         ๘๒ 
๖๐.๕      ๘๐ 
๖๑.๐       ๗๘ 
๖๑.๕       ๗๖ 
๖๒.๐       ๗๔ 
๖๒.๕       ๗๒ 
๖๓.๐       ๗๐ 
๖๓.๕       ๖๘ 
๖๔.๐       ๖๖ 
๖๔.๕       ๖๔ 
๖๕.๐       ๖๒ 
๖๕.๕       ๖๐ 
๖๖.๐       ๕๘ 
๖๖.๕         ๕๖ 

๖๗.๐         ๕๔ 
๖๗.๕         ๕๒ 
๖๘.๐         ๕๐ 
๖๘.๕      ๔๘ 
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 ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรยีมทหาร 
๔๐ ในส่วนของกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   



๖ 

แผนผังเส้นทาง 

 
 
 
 

๖.๑ แผนผังไปโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
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๖.๒ แผนผังไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์(ศูนย์รังสิต) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 ระเบียบการทั่วไปและวิธสีมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรยีมทหาร 
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๖.๓ แผนผังแสดงเส้นทางไปโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและโรงเรียนเตรียมทหาร 
จังหวัดนครนายก 
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๗ 
คำเตือนและคำแนะนำในการระบายใบตอบ 
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  ๗.๑ เพลงประจ าสถาบัน 
    โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

 

มาร์ช จปร. 
 

สถาบันนายร้อย จปร.แหล่งวิชา 
เครื่องหมายอาร์มทองสง่า 

ตราแผ่นดิน รวมถิ่นไทยพงษ์ 
ให้การศึกษาวิชาทหาร การณรงค์ 

หมายเจตจ านงค์ ด ารงค์ชาติไทย ให้เลื่องลือชา 
 

เรานักเรียนนายร้อย จปร.สามัคคี 
จงรักภักดีในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ยืนหยัด รักษา จิตใจอดทนทุกคน 
ไม่คร้านการวิชา หมายจบศึกษา 

ท าหน้าที่รั้วของชาติสืบไป 
 

ศาลาวงกลมเราบังคมก้มคารวะ 
แด่องค์ ปิยะมหาราชเจ้า เราพร้อมถวาย 

จะรักษา มรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยเลือดชาย 
บ าเหน็จคือหมายดาวสง่าบ่าเรารอคอย 

 
เป็นนักเรียนเรารู้เราจะเพียร ฝึกให้หนัก 
ยามรักไม่ลืมหน้าที่ ท าสิ่งดีไม่มี ท้อถอย 
ในการกีฬาเพราะชัยชนะ พละเลิศลอย 
การรบไม่ถอยนี่คือนายร้อย จปร. 
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เพลงประจ าสถาบัน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 

ในรั้วแดงก าแพงเหลือง 
 

ในรั้วแดง ก าแพงเหลือง 
เหมือนดังเมืองของเราแนบเนาว์ดวงใจ 

แหล่งนี้มีพระคุณยิง่ใหญ ่
สร้างรั้วก าแพงไทยผองเรารักใคร่ บูชา 

มัฆวาน ราชด าเนนินี ้
ทุกถิ่นที ่มิมีวันลืมแรมลา 
เราทุกคน ซึ่งในคุณค่า 

สร้างสรรค์ปวงเทวาแข็งแรงแกร่งกล้าเกินใคร 
จากไปหรือยังอยู่ ไม่รู้ลืมได้ 

สุดแสนอาลัย ถึงตัวไกลแต่ใจสัมพันธ์ 
เคยขอพรไหว้วอนคารวะ 

พระปิยะมหาราชเจ้าทั่วกัน 
ในรั้วแดงก าแพงเหลืองกั้น 

ศึกษามานานวัน ขอระลึกมั่นไม่ลืม 
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เพลงประจ าสถาบัน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 

นักรบของชาติ 
 

นักเรียน นายร้อย นักรบของชาติ 
จิตใจมุ่งมาดคุ้มไทยด้วยอาจหาญ 
เรายอมพลีใจกาย ยอมมลายชีวัน 

ป้องกันภัยพาลแก่ถิ่นไทย 
 

ฝึกอบรมจนช านาญ 
ในวิธีการศึกษาใดใด 

ประสบเหตุการณ์ณรงค์จงใจ 
ทัพไทยฟันฝ่า ปัจจาแพ้พ่าย 

 
เขตแผ่นดินแดนทอง 

วีรชนนองทั้งเนื้อเลือดไทย 
เผ่าไทยจึงคงเป็นไทย 

ไตรรงค์คงอยู่ คู่ฟ้าดินมา 
 

นายร้อย จปร. ปฏิญาณ 
ยึดมั่นในเกียรติวินัยว่า 
กล้าหาญชาญชัยรบฟันฝ่า 

ป้องกันปัจจารักษาแผ่นดินไทย... 
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๗.๒ ทุนการศึกษา ณ โรงเรียนนายร้อยต่างประเทศ  
 

๑. กองทัพบกจะมีทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๑ ไปศึกษาต่อยังโรงเรียน
นายร้อย ต่างประเทศเป็นประจ าทุกปี ประมาณปีละ ๑๐ - ๑๒ ทุน โดยด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ประกาศใช้ 

 
 

สถิติที่กองทัพบก ส่งนักเรียนนายร้อยไปศึกษาต่อยังต่างประเทศในรอบ ๑๕ ปี ที่ผ่านมา 
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๒. กองทัพบกมอบทุนการศึกษาต่อต่างประเทศส าหรับนักเรียนนายร้อยที่จบการศึกษา  และ

มีผลการศึกษาดีไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพ่ือเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อย              พระ
จุลจอมเกล้า  

๓. มีโครงการแลกเปลี่ยนการดูงานกับโรงเรียนนายร้อยต่างประเทศ  จ านวน ๑๕ ประเทศ 
ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
สาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ สหรัฐอเมริกา (West Point) ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
และสาธารณรัฐเบลเยี่ยม 
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