


ตารางกําหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบก
หลักสูตร ๒ ป ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

รายการ วัน - เวลา สถานท่ี/หมายเหตุ

วันรับสมัครทางอินเทอรเน็ต ศุกรที่ ๑ ธ.ค. ๖๐ - พุธที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑ - กองสถิติและทะเบียนประวัติ รร.จปร. จ.นครนายก
- Website : www.crma.ac.th

อาทิตยที่ ๑๑ มี.ค. ๖๑
๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ดูแผนที่นั่งสอบบริเวณสถานที่สอบ
๑๑.๓๐ - ๑๑.๔๕ น. ผูสมัครสอบพรอมที่รวมพลหนาอาคาร
 สอบ
๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. ตรวจรางกายดวยเครื่องมือ
 อิเล็คทรอนิกส
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ  วิชาวิทยาศาสตร
 วิชาคณิตศาสตร  วิชาภาษาไทย และ
 สังคมศึกษา

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต)
- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

วันประกาศผลสอบรอบแรก
- ทางระบบโทรศัพทอัตโนมัติ 
 และทางอินเทอรเน็ต

พฤหัสบดีที่ ๑๕ มี.ค. ๖๑ พิมพ  RTA  เวนวรรคตามดวยหมายเลขประจําตัวสอบ
สง SMS มายังหมายเลข ๒๘๔๗๖๐๑
Website : www.crma.ac.th, www.rta.mi.th

การทดสอบสุขภาพจิต
- ปดประกาศและผูสมัครสอบ
 รายงานตัวและทดสอบสุขภาพจิต
 (พรอมชําระเงินทดสอบสุขภาพจิต
 คนละ ๓๐๐ บาท)

ศุกรที่ ๑๖ มี.ค. ๖๑
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. รายงานตัวและแจกเอกสารแนะนําสอบ
 รอบสอง
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การทดสอบสุขภาพจิต

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  กรุงเทพฯ
ผูมีสิทธิ์สอบรอบที่สองจะตองทดสอบสุขภาพจติทุกนาย

วันสอบรอบที่สอง  (พรอมชําระ
เงินคาตรวจโรค คนละ ๙๐๐ บาท)
- เอกซเรยทรวงอก
- การตรวจรางกาย  การตรวจ
 ทางหองทดลองและการตรวจ
 กระจกตา

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  จ.นครนายก

วันประกาศผลสอบรอบสุดทาย 
- ทางระบบโทรศัพทอัตโนมัติ และ
 ทางอินเทอรเน็ต

- ปดประกาศ
- รายงานตัว
- เลือกเหลา

อังคารที่ี่ ๑๗ เม.ย. ๖๑  

พุธที่ ๑๘ เม.ย. ๖๑ 
๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ปดประกาศ
๐๙.๐๐ น. รายงานตัว

พิมพ  RTA  เวนวรรคตามดวยหมายเลขประจําตัวสอบ
สง SMS มายังหมายเลข ๒๘๔๗๖๐๑
Website : www.crma.ac.th, www.rta.mi.th

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  กรุงเทพฯ

วันทําสัญญามอบตัว
  (บุคคลตัวจริง, โควตา นนส. 
 และบุคคลสํารอง)

ศุกรที่ ๒๐ เม.ย. ๖๑
๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทําสัญญามอบตัว
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บุคคลสํารองรายงานตัวเพื่อรักษาสิทธิ์

โรงเรยีนเตรียมทหาร  จ.นครนายก

วันสอบรอบแรก
(สอบภาควิชาการ)

อังคารที่ ๓ - ศุกรที่ ๖ เม.ย. ๖๑
-  เริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น. รายงานตัว
-  เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มสอบรอบท่ีสอง
-  ตรวจรางกาย
-  สอบพลศึกษา
-  สัมภาษณทวงทีวาจาและความเหมาะสม

สถานที่ ขอมูลเพิ่มเติม / หมายเลขโทรศัพท

 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จ.นครนายก - สอบถามรายละเอียดไดที่กองสถิติและทะเบียนประวัติ รร.จปร. โทร. ๐-๓๗๓๙-๓๑๓๒ และ    

 - หางจากรังสิตประมาณ ๗๕ กม.  โทร. ๐-๓๗๓๙-๓๐๑๐-๔, ๐-๒๒๔๑-๒๖๙๑-๔ ตอ ๖๒๑๓๐, ๖๒๑๓๔, และ ๖๒๗๓๓ หรือ www.crma.ac.th   

หมายเหตุ   ผูสมัครสามารถดูคะแนนการสอบภาควิชาการของแตละวิชาไดทาง www.crma.ac.th ตั้งแต ๒๑ เม.ย. ๖๑ - ๒๑ พ.ค. ๖๑



สารบัญ
  
  หนา
 ตารางกําหนดวันสมัครและสอบคัดเลือก ปกหนาดานใน

๑. กลาวทั่วไป   ๑

๒. ระเบียบการทั่วไปและวิธีสมัคร   

 ๒.๑ คุณสมบัติของผูสมัคร   ๔

 ๒.๒ หลักฐานท่ีตองยื่นในวันสอบรอบแรก   ๕

๓. การสอบคัดเลือก

 ๓.๑ การสอบรอบแรก   ๗

 ๓.๒ การสอบรอบท่ีสอง   ๙

   ๓.๒.๑ การทดสอบสุขภาพจิต เอกซเรยทรวงอก การตรวจรางกาย

    และการตรวจทางหองทดลอง   ๙

   ๓.๒.๒ การสอบสัมภาษณทวงทีวาจาและความเหมาะสม  ๑๐

   ๓.๒.๓ การสอบพลศึกษา  ๑๑

 ๓.๓ สถานที่สอบ  ๑๑

 ๓.๔ การหมดสิทธิ์ในการสอบ  ๑๒

 ๓.๕ การประกาศผลการสอบคัดเลือก  ๑๒

๔. การทําสัญญามอบตัวเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร  ๑๓

๕. ภาคผนวก

   ผนวก   ก ขนาดพิกัดของรางกายและเกณฑนํ้าหนักเทียบสวนสูง  ๑๖

   ผนวก ข โรคและความพิการที่ขัดตอการเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร  ๑๘

   ผนวก ค ตัวอยางใบรับรองผลการเรียน  ๒๕

   ผนวก ง การคิดคะแนนเพิ่มสําหรับการสอบคัดเลือก  ๒๖

   ผนวก จ ตารางเกณฑเปรียบเทียบคะแนนสอบพลศึกษา สถานท่ี ๑ - ๘  ๒๘

๖. แผนผังเสนทาง

   แผนผังโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  ๓๒

   แผนผังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต)  ๓๓

   



สารบัญ (ตอ)

   แผนผังมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ๓๔

   แผนผังแสดงเสนทางไปโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และโรงเรียนเตรียมทหาร ๓๕

๗. คําเตือนและคําแนะนําในการระบายใบตอบ  ๓๖

  ทุนการศึกษา   ปกหลังดานใน



 โรงเรยีนเตรยีมทหาร   มหีนาทีใ่หการศกึษาแกนกัเรยีนเตรยีมทหารในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

รวมทั้งใหมีความรูความสามารถในวิชาการทหาร ตํารวจ เบ้ืองตน และปลูกฝงคุณสมบัติการเปนผูนํา อุปนิสัย 

อัธยาศัย กําลังใจใหเขมแข็ง มั่นคง เสริมสรางพลานามัย ตลอดจนสรางความคุนเคยซึ่งกันและกันอันอํานวย

ประโยชนแกการปฏิบัติงานรวมกันในอนาคต นักเรียนเตรียมทหารทุกนายที่สําเร็จการศึกษาจะมีพื้นฐานความรู  

คุณสมบัติและสมรรถภาพอันเหมาะสม ที่จะเขารับการศึกษาตอในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียน

นายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายรอยตํารวจ  ตอไป

 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  มีหนาที่ใหการฝก ศึกษา อบรมนักเรียนนายรอย เพื่อใหมี      

คณุลกัษณะทีจ่าํเปนและเพยีงพอแกการรบัราชการเปนนายทหารสญัญาบัตรของกองทพับก และกองบญัชาการ 

กองทัพไทย  นายทหารสัญญาบัตรเหลาน้ีจะมีคุณลักษณะทางทหารท่ีดีเดน  โดยเฉพาะคุณลักษณะของผูนําที่มี 

ความซื่อสัตย  สุจรติ  มีสติปญญา  และมีความรูความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ  และพันธกิจในการเปนผูนํา

หนวยระดับหมวดได  นอกจากน้ันนักเรียนนายรอยจะไดรับการศึกษาทางดานวิชาการในระดับปริญญาตรี         

โดยสามารถเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่ง ซึ่งโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาจะเปดใหเลือกตามความ                    

เหมาะสมในแตละปการศกึษา สาขาวชิาตาง ๆ  ประกอบดวย  ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต ม ี๕ สาขา ไดแก 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรม   

อุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต มี ๒ สาขา ไดแก สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  มี ๑ สาขา ไดแก สาขาวิชา

สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา

 เกยีรตยิศ  เกยีรตศิกัดิ ์ ของนกัเรยีนนายรอย  มไิดอยูทีก่ารแตงเครือ่งแบบทีโ่กหร ู มไิดอยูทีก่ารศกึษา 

เพื่อไดเปนเจาคนนายคน มิไดอยูที่การไดมีโอกาสเลาเรียนดวยทุนของราชการ หรือความภูมิใจ ที่ผานการ                

คัดเลือกมาจากคนเปนหมื่น ๆ คนเทาน้ัน  เกียรติยศ  เกียรติศักดิ์  โดยแทจริงของนักเรียนนายรอย  คือ

  เปนผูมีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย

๑
กลาวทั่วไป

๑ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑



  เปนผูตั้งใจอุทิศตนอยางแนวแน  ที่จะเสียสละโอกาสและความสุขสบาย  เพื่อรับใชชาติดวยการ 

เปนทหาร

  เปนผูมคีวามพรอมทัง้รางกาย  จติใจ  และสตปิญญา  มคีวามอดทน  ไมยอทอตอความยากลาํบาก 

ในการรบัการฝก  การหดั  และการฝกฝนทัง้ปวง   เพือ่ความเขมแขง็ท้ังรางกายและจติใจ  รวมทัง้  สตสิมัปชัญญะ 

เพื่อการเปนผูนําทหาร  ที่มีความภาคภูมิใจและไดรับความเชื่อถือ  ศรัทธา  จากผูใตบังคับบัญชาและคนทั่วไป

  เปนผูที่พรอมในการพัฒนาตนเองไปสูความมีวินัย จริยธรรม คุณธรรม ไมเห็นแกประโยชน        

สวนตน และเปนตัวอยางในการประพฤติตนเปนคนดีและเสียสละเพื่อชาติตลอดทั้งชีวิต

  เปนผูใฝรู  ใฝเรียน  รูรอบ  ตามทันการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม  ทั้งดานการเมือง  

เศรษฐกิจ  สังคมและวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

  เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวเปนนายทหารหลักของกองทัพบก   ซึ่งเปนแบบฉบับของนายทหารผูมี 

คุณลักษณะสมบูรณตามท่ีกองทัพและประเทศชาติพึงปรารถนา

สาระสําคญัของระเบียบกองทัพบก  วาดวยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. ๒๕๔๕  ทีเ่ก่ียวกบันกัเรียน 
นายรอย

ฯลฯ

 ขอ ๗ การรับบุคคลเขาเปนนักเรียนนายรอย
   บุคคลที่จะเขาเปนนักเรียนนายรอย  จะตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ของโรงเรียน 
เตรียมทหาร  ไดคะแนนตามที่ทางราชการกําหนด
 ขอ ๘ สิทธิและหนาที่ของนักเรียนนายรอย

   ๘.๑ นักเรียนนายรอยเปนนักเรียนทหาร  ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย  โรงเรียน 

ทหาร พ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับที่แกไขเพิ่มเตมิ

   ๘.๒ บุคคลที่สมัครเขาเปนนักเรียนนายรอย  ใหถือวาเปนผูที่รองขอเขารับราชการทหาร    

กองประจําการ  ตามกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร

   ๘.๓ นกัเรยีนนายรอยจะตองปฏบิตัติามกฎ  ระเบยีบ  คาํสัง่  แบบธรรมเนยีมของโรงเรยีน 
นายรอยพระจุลจอมเกลา  กบัจะตองเคารพและปฏิบตัติามกฎ  ระเบียบ  ขอบงัคบั  คาํสัง่  และแบบธรรมเนียม 
ของทหาร  ทั้งยังตองปฏิบัติตามกฎหมายอีกดวย
   ๘.๔ นักเรียนนายรอยจะตองรับการฝกและอบรม  ตามระเบียบและหลักสูตรที่ทางราชการ 

กําหนดโดยเครงครัด

   ๘.๕ นักเรียนนายรอยมีสิทธิไดรับ  เงินเดือน  การเลี้ยงดู  การรับสิ่งอุปกรณตาง ๆ  การรักษา 

พยาบาล  รวมท้ังสิทธิอื่น ๆ ตามท่ีทางราชการกําหนด  ตลอดเวลาที่เปนนักเรียนนายรอย

ฯลฯ

๒

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
Chulachomklao Royal Military Academy

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑



๓

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
Chulachomklao Royal Military Academy

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ความภูมิใจเมื่อสําเร็จการศึกษา

 ไดรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร 

 ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรีตามสาขาวิชาที่เลือกศึกษา

 ไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรประจําการ ยศรอยตรี
  เมื่อสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร จะมีนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ 

ประมาณ ๑๐ - ๑๒ นาย ไดรับการคัดเลือกไปศึกษา ณ โรงเรียนนายรอยตางประเทศ  

(ตามขอมูลสถิติปกหลังในระเบียบการ)



๒.๑ คุณสมบัติของผูสมัครสอบเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบก

  ผูสมัครสอบเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบกตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

  ๒.๑.๑ สอบผานวชิาบงัคบัทกุรายวิชาตามท่ีกาํหนดไวในโครงสรางหรือหลกัสตูร  ชัน้มธัยมศึกษา 

ปที่ ๔ (ม.๔) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือเทียบเทา
  ๒.๑.๒ อายุไมตํ่ากวา ๑๖ ป และไมเกิน ๑๘ ป  ในปที่จะเขาศึกษาเปนนักเรียนเตรียมทหาร และ

มีผูปกครองใหการดูแลรับผิดชอบ

   การนับอายุใหนับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (รับผูที่เกิดตั้งแต ๑ ม.ค. ๒๕๔๓ 

ไปจนถึงผูที่เกิด ๓๑ ธ.ค. ๒๕๔๕)

  ๒.๑.๓ เปนผูมีสัญชาติไทย และบิดามารดาผูใหกําเนิดตองมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด  เวนแต  

กรณีบิดาเปนนายทหารสัญญาบัตร  นายตํารวจสัญญาบัตร  หรือนายทหารประทวน  นายตํารวจประทวน  และ

มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดแลว มารดาจะมิใชเปนผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได

  ๒.๑.๔ มีรางกายแข็งแรง มีรูปรางและอวัยวะสมสวน มีลักษณะทาทางเหมาะสมแกการเปน  

ทหาร  มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ (ผนวก ก) และไมเปนโรคหรือมีสภาพรางกายหรือสภาพจิตใจ      

ซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร (ผนวก ข)

  ๒.๑.๕ เปนชายโสด  ไมมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือมีความสัมพันธกับสตรี  จนถึงข้ัน 

ที่ถือไดวาเปนผูมีภรรยาแลวโดยพฤตินัย

  ๒.๑.๖ เปนผูที่มีความประพฤติดี มีอุดมการณเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย               

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

  ๒.๑.๗ บิดามารดา และผูปกครอง เปนผูมีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลักฐานเช่ือถือได และ 

พรอมรับขอผูกพันที่จะตองกระทําไวตอทางราชการ

๒
ระเบียบการทั่วไปและวิธีสมัคร

๔ ระเบียบการท่ัวไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑



  ๒.๑.๘ ไดรับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผูปกครอง ใหสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร                

ในสวนของกองทัพบก

  ๒.๑.๙ ตองมีผูรับรอง  ซึ่งเปนผูมีอาชีพสุจริต  มีหลักฐานเช่ือถือได และพรอมรับขอผูกพันที่จะ 

ตองกระทําไวตอทางราชการ

  ๒.๑.๑๐ ตองไมเปนผูมีลักษณะตองหามหรือไมพึงประสงค ดังตอไปนี้

   ๒.๑.๑๐.๑ มีหนี้สินลนพนตัว

   ๒.๑.๑๐.๒ อยูระหวางตกเปนผูตองหาหรอืจาํเลยในคดอีาญา หรอืเคยตองคาํพพิากษา 

ของศาลวาไดกระทําผิดอาญา  เวนแต  ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท

   ๒.๑.๑๐.๓ เคยถูกไลออกจากราชการ หรือเคยถูกไลออก ถูกปลดออกจากโรงเรียน   

หรือสถานศึกษา

   ๒.๑.๑๐.๔ เคยถูกถอนทะเบียนจากการเปนนักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนนายรอย 

นักเรียนนายเรือ  นักเรียนนายเรืออากาศ  หรือนักเรียนนายรอยตํารวจมากอน

   ๒.๑.๑๐.๕ เคยกระทําการทุจริต เกี่ยวกับการรับสมัครหรือการสอบคัดเลือกเขาเปน 

นักเรียนเตรียมทหาร

   ๒.๑.๑๐.๖ เคยกระทําความผิดคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ หรือวัตถุออกฤทธิ์ 

ตอจิตและประสาท

   ๒.๑.๑๐.๗ ถูกสั่งพักราชการเน่ืองจากอยูในระหวางถูกสอบสวน หรืออยูในระหวางหนี 

ราชการ

๒.๒ หลักฐานที่ผูสอบผานรอบแรกจะตองย่ืนในวันประกาศผลสอบรอบแรก

  ๒.๒.๑ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๔ (รบ.๑-ต.) หรือ ใบรับรอง 

ผลการเรียน (ที่ระบุวาปจจุบันศึกษาอยูชั้นใด) (ผนวก ค)

  ๒.๒.๒ สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร และของบิดา - มารดาผูใหกําเนิด หากผูสมัครมีบิดาและ

มารดาท่ีมีชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานตาง ๆ  ไมตรงกัน  ตองแกไขใหเรียบรอยกอน (โดยแกไขท่ีอําเภอ/เขต) และ

ใหนําหลักฐานการแกไขแลวมาแสดงประกอบดวย  
  ๒.๒.๓ สูติบัตรของผูสมัครหรือใบรับรองการเกิด (ฉบับจริงพรอมสําเนา)

  ๒.๒.๔ หลักฐานการเปล่ียนชื่อตัวหรือชื่อสกุลของผูสมัคร หรือบิดา - มารดา ของผูสมัคร (ถามี) 

(ฉบับจริงพรอมสําเนา)

  ๒.๒.๕ ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม  ใหนําหลักฐานใบมรณบัตร หรือหนังสือรับรอง 

จากนายทะเบียนเพื่อแสดงสัญชาติของบิดามารดามาแสดงประกอบดวย (ฉบบัจริงพรอมสําเนา)

  ๒.๒.๖ ในกรณีที่ ปู - ยา หรือ ตา - ยาย ของผูสมัครไมมีสัญชาติไทย  ใหนําหลักฐานอยางใด

อยางหนึ่งตอไปนี้มาแสดง

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
Chulachomklao Royal Military Academy

๕ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑



   ๒.๒.๖.๑ สูติบัตรบิดา - มารดาของผูสมัคร (ฉบับจริงพรอมสําเนา)

   ๒.๒.๖.๒ หนังสือรับรองท่ีออกโดยนายทะเบียนทองท่ีของสํานักงานเขต หรือท่ีวาการ 

อําเภอหรือกิ่งอําเภอทองที่ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานในทองที่นั้นรับรองวาบิดา - มารดา ของผูสมัครมีสัญชาติ

ไทยโดยกําเนิด (ฉบับจริงพรอมสําเนา)

   ๒.๒.๖.๓ ใบสําคัญแสดงการเขารับราชการทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)               

อยางใดอยางหนึ่งของบิดาของผูสมัคร

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

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

ไดที่ สัสดีจังหวัดตามภูมิลําเนาทหาร)

    ๒.๒.๖.๓ (๓) หนงัสอืสาํคญั (สด.๘) และสมดุประจาํตวัทหารกองหนุน (ฉบบั 

จริงพรอมสําเนา)

    ๒.๒.๖.๓ (๔) ใบรบัรองผลการตรวจเลอืกทหารกองเกนิเขารบัราชการทหาร 

กองประจําการ (สด.๔๓) (ฉบับจริงพรอมสําเนา) (ขอไดที่สัสดีจังหวัดตามภูมิลําเนาทหาร)

  ๒.๒.๗ หลักฐานการคิดคะแนนเพ่ิมตาม ผนวก ง 
   ๒.๒.๗.๑ ผูมีสิทธิขอคะแนนเพ่ิมพิเศษตามระเบียบกองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๙.๔ 

(รอยละ ๖) และขอ ๑๙.๕ (รอยละ ๑๐) ใหสงหลักฐานพรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ สงทาง 

ไปรษณีย (ตามที่อยูดานลาง) ภายใน ๑๑ มี.ค. ๖๑ โดยถือวันที่ไปรษณียประทับตราเปนสําคัญ

   ๒.๒.๗.๒ ผูผานการสอบรอบแรก มีสิทธิ์ขอคะแนนเพิ่มพิเศษตามระเบียบกองทัพไทย 

วาดวย โรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๙ ใหสงหลักฐานพรอมลงลายมือช่ือรบัรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ 

สงทางไปรษณีย (ตามท่ีอยูดานลาง) ภายใน ๓๑ มี.ค. ๖๑ โดยถือวันที่ไปรษณียประทับตราเปนสําคัญ

  หมายเหตุ  หากไมสงหลักฐานขอสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษตามกําหนด ถือวาสละสิทธิ์

ที่อยูในการจัดสงเอกสารทางไปรษณีย

   กองสถิติและทะเบียนประวัติ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

   ต.พรหมณี  อ.เมือง  จ.นครนายก  ๒๖๐๐๑

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
Chulachomklao Royal Military Academy

๖ ระเบียบการท่ัวไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑



การสอบคัดเลือกจะกระทําเปนสองรอบ

  การสอบรอบแรก ตามขอ ๓.๑
  การสอบรอบท่ีสอง ตามขอ ๓.๒  โดยการสอบทุกชนิดคิดเกณฑผาน เวนการสอบพลศึกษา  
คิดคะแนนตามตารางหนา ๒๘ - ๓๑

๓.๑ การสอบรอบแรก

  เปนการสอบภาควิชาการ จํานวน ๕ วิชา (๗๐๐ คะแนน) ดังนี้ วิชาวิทยาศาสตร (๒๒๐ คะแนน) 

วชิาคณติศาสตร (๒๒๐ คะแนน)  วชิาภาษาอังกฤษ (๑๕๐ คะแนน)  วชิาภาษาไทย (๖๐ คะแนน) และสงัคมศกึษา 

(๕๐ คะแนน) เนื้อหาครอบคลุมความรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔)

  วิชาคณิตศาสตร ใชเนื้อหา ดังนี้

  ๓.๑.๑ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รายวิชาพื้นฐานและรายวิชา           

เพิ่มเติม

  ๓.๑.๒ กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย รายวชิาพืน้ฐานและรายวชิา

เพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) เนื้อหาดังตอไปนี้

     ๓.๑.๒.๑ เชต

     ๓.๑.๒.๒ ตรรกศาสตรเบ้ืองตน

     ๓.๑.๒.๓ ระบบจํานวนจริง

     ๓.๑.๒.๔ เลขยกกําลัง

     ๓.๑.๒.๕ การใหเหตุผล

๓
การสอบคัดเลือก

๗ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑



     ๓.๑.๒.๖ ทฤษฎีจํานวนเบ้ืองตน

     ๓.๑.๒.๗ ความสัมพันธและฟงกชัน

     ๓.๑.๒.๘ อัตราสวนตรีโกณมิติ

     ๓.๑.๒.๙ ระบบสมการเชิงเสนและเมทริกซ

     ๓.๑.๒.๑๐ เรขาคณิตวิเคราะหและภาคตัดกรวย  

  วิชาวิทยาศาสตร  ใชเนื้อหา ดังนี้

  ๓.๑.๓ กลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน รายวชิาพืน้ฐานและรายวชิา       

เพิ่มเติม

  ๓.๑.๔ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) สําหรับนักเรียนที่

เนน วิทยาศาสตร รายวิชาพื้นฐานฟสิกส และรายวิชาเพิ่มเติม ฟสิกส ๑

  ๓.๑.๕ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) สําหรับนักเรียนที่

เนน วิทยาศาสตร โลก ดาราศาสตร และอวกาศ รายวิชาพื้นฐาน โลก ดาราศาสตร และอวกาศ

  ๓.๑.๖ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) สําหรับนักเรียนที่

เนน วิทยาศาสตร รายวิชาพื้นฐานเคมี และรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ๑

  ๓.๑.๗ กุลมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) สําหรับนักเรียนที่

เนน วิทยาศาสตร รายวิชาพื้นฐานชีววิทยา

  วิชาภาษาอังกฤษ  ใชเนื้อหา ดังนี้

  ๓.๑.๘ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  ๓.๑.๙ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔)

  วิชาภาษาไทย  ใชเนื้อหา ดังนี้

  ๓.๑.๑๐ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

  ๓.๑.๑๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔)  

  วิชาสังคมศึกษา  ใชเนื้อหา ดังนี้

  ๓.๑.๑๒ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

  ๓.๑.๑๓ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย             

(ม.๔) เนื้อหาหนาที่พลเมือง

  วิชาภาษาอังกฤษ  ถาสอบไดตํ่ากวารอยละ ๓๐ ถอืวาไมผานการสอบรอบแรก
  การเตรียมตัวสอบรอบแรก  ผูสมัครควรไปถึงสนามสอบกอนเวลาสอบประมาณ ๓ ชั่วโมง เพ่ือ 

ตรวจสอบหมายเลขหองสอบ และสถานท่ีสอบ จากผังที่จัดแสดงไวในวันสอบ แตหามผูสมัครและผูติดตามข้ึน 

หองสอบ โดยใหรออยูบริเวณช้ันลางนอกตึกสอบ จนกวากรรมการคุมสอบจะเรียกผูสมัครไปดําเนินกรรมวิธี      

ตาง ๆ  (โดยปกติจะเรียกกอนเวลาสอบ ๑ ชัว่โมง  ใหผูสมคัรดูรายละเอียดจากตารางกําหนดวันรบัสมัครและสอบ 

คัดเลือกฯ หนาหลังของปกหนา)

๘ ระเบียบการท่ัวไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
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๙ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
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  อนุญาตใหผูสมัครนําดินสอ ๒ บี  ยางลบ  และนาฬกาขอมือชนิดไมมีฟงกชัน (โปรแกรม) เขาหอง 

สอบเทานั้น  อุปกรณอื่น ๆ หามนําเขาหองสอบหรือวางไวบริเวณหนาหองสอบโดยเด็ดขาด  บริเวณสนามสอบ 
ทุกแหง ไมมีสถานที่รับฝากสิ่งของ ผูสมัครจึงไมควรนําสิ่งของมีคาใด ๆ ติดตัวไปในวันสอบ  หากมีความ

จําเปนตองนําไป  ก็ใหฝากสิ่งของไวกับผูติดตาม  มิฉะนั้น อาจจะสูญหายได

  ใหผูสมัครอานขอปฏิบตัเิพิม่เตมิจากดานหลังของบตัรประจําตัวสอบ และปฏิบตัติามโดยเครงครดั

๓.๒ การสอบรอบที่สอง

  การทดสอบสุขภาพจิต  เอกซเรยทรวงอก  การตรวจรางกาย  การตรวจ ทางหองทดลอง และการ

ตรวจกระจกตา  การสอบสัมภาษณทวงทีวาจาและความเหมาะสมและการสอบพลศึกษา โดยจัดแบงผูสมคัรสอบ

ออกเปน ๓ กลุม  เพือ่เขารบัการตรวจรางกายทัว่ไปสลบักับการสอบพลศกึษา และการสอบสมัภาษณทวงทวีาจา 

และความเหมาะสมจนครบทุกกลุม มีรายละเอียดดังนี้

  ๓.๒.๑ การทดสอบสุขภาพจิต  เอกซเรยทรวงอก  การตรวจรางกายและการตรวจทางหอง
ทดลอง
   ๓.๒.๑.๑ การทดสอบสุขภาพจิต

    - สอบขอเขียน และขอสอบรูปภาพ ในวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - 

๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

    - เตรยีมนาํดนิสอ ๒ บ ีหรอืปากกาลกูลืน่ และยางลบ สาํหรบัทาํแบบทดสอบ

ทางจิตเวช

   ๓.๒.๑.๒ เอกซเรยทรวงอก

    - ณ  หอประชุม โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก  

    -  ไมควรนําสิ่งของมีคาติดตัว

    -  ไมสวมสรอยโลหะหรือเครื่องประดับโลหะตามรางกายขณะเอกซเรย

   ๓.๒.๑.๓ การตรวจรางกาย การตรวจทางหองทดลองและการตรวจกระจกตา

    - ณ  โรงพยาบาล โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก  

    - การตรวจทางหองทดลอง ประกอบดวย

       การตรวจเลือด

       การตรวจปสสาวะ

    - ในกรณีที่แพทยตองการตรวจพิเศษเฉพาะผูสมัครบางรายท่ีมีแนวโนม           

ผลการตรวจรางกายผิดปกติเพิ่มเติมนอกเหนือจากตรวจธรรมดา  ผูรับการตรวจจะตองเปนผูออกคาใชจายเอง

    - คาํแนะนําการปฏิบัติในวันตรวจรางกายและตรวจทางหองทดลอง

       ไมควรรับประทานยาใด ๆ เชน ยาแกหวัด ยาแกไอ ยาแกโรคหอบหืด 

ยาลดความอวน ยาที่มีผลตอจิตประสาท ฯลฯ หรือยาใด ๆ ที่อาจมีผลตอการตรวจสารเสพติดในปสสาวะ



       กอนวันตรวจและเชาวันตรวจ  ผูสมัครไมควรรับประทานอาหารและ 

ยาประเภทกระตุนกําลัง  เพราะอาจทําใหการเตนของหัวใจและความดันโลหิตผิดปกติได

       หามผูสมัครใส Contact-Lens มาตรวจสายตา

   ผลการตรวจรางกาย  การตรวจทางหองทดลอง  และผลเอกซเรยทรวงอก ถือความเห็น 
ของคณะกรรมการแพทยที่กองทัพบกแตงตั้งข้ึนเปนเด็ดขาด  จะไมรับพิจารณาผลการตรวจรางกายที่ผูสมัคร 

ไดรับการตรวจโรค หรือไดรับใบรับรองการตรวจโรคจากที่อื่น ๆ

   ผลการตรวจรางกาย การตรวจทางหองทดลอง การตรวจกระจกตา การตรวจ       
เอกซเรยทรวงอก การทดสอบสุขภาพจิต จะใชเกณฑ “ผาน” หรือ “ไมผาน” เทานั้น  โดยไมมีคะแนนผูไม

ผานหมายถึงผูมีโรคหรือความพิการ  ที่ขัดตอการเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร  ในสวนของกองทัพบก (ผนวก ข) 

หรือมีภาวะสุขภาพจิตที่ไมเหมาะตอการเปนนักเรียนทหาร

  ๓.๒.๒ การสอบสัมภาษณทวงทีวาจาและความเหมาะสม
   ๓.๒.๒.๑ เปนการพจิารณาตรวจสอบรปูราง ความสมบูรณของรางกาย ลกัษณะทาทาง 

ความองอาจวองไวและปฏิภาณ  ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ซึ่งเหมาะสม ที่จะเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวน 

ของกองทัพบก  โดยแบงการสอบเปน ๒ สถานี ดังนี้

    สถานีที่ ๑ การตรวจความสมบูรณ และความเหมาะสมของรางกาย              

โดยพิจารณาหลักเกณฑตามผนวก ก
    สถานีที่ ๒ การตรวจสอบบุคลิกลักษณะทาทาง เสียง คําพูด ไหวพริบ           

ปฏิภาณ และปฏิบัติตามคําสั่ง

   ๓.๒.๒.๒ สถานที่สอบ  ณ สวนวิชาทหาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

   ๓.๒.๒.๓ การปฏิบัติของผูเขารับการสอบสัมภาษณทวงทีวาจา และความเหมาะสม

    ๑)  จะตองทําการสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ดังนี้

      - เวลา ๐๗.๐๐ น. ตรวจสอบรายช่ือและรับฟงคําชี้แจง การปฏิบัติ ณ 

หนาอาคารสวนวิชาทหาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

      - เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มการสอบสัมภาษณ

    ๒)  จะตองแตงกายสุภาพเรียบรอย ไมสวมรองเทาแตะ ไมไวผมยาวจนดู       

นาเกลียด ไมนําสิ่งของที่มีคาติดตัวระหวางเขารับการสอบสัมภาษณ

    ๓)  จะตองปฏิบัติตามคําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติของแตละสถานี  

อยางเครงครัด  หามผูทีไ่มมหีนาทีเ่ก่ียวของใหการชวยเหลือผูเขารบัการสอบ และหามเขาในเขต “หามผาน” โดย       

เด็ดขาด

    ๔)  จะตองเขาสอบครบทั้ง ๒ สถานี ผูขาดสอบสถานีใดสถานีหนึ่ง หรือไม 

ผานการสอบสถานีใดสถานีหนึ่ง ถือวาไมผานการสอบสัมภาษณ

   ผลการสอบสัมภาษณทวงทีวาจาและความเหมาะสม ถือความเห็นของคณะกรรมการ 

สอบสัมภาษณ  ที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาแตงตั้งข้ึนเปนเด็ดขาด

๑๐ ระเบียบการท่ัวไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
Chulachomklao Royal Military Academy



๑๑ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
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   ผลการสอบสัมภาษณทวงทีวาจาและความเหมาะสม จะใชเกณฑ “ผาน” หรือ            
“ไมผาน” เทานั้น โดยไมมีคะแนน
   “ผาน”  หมายถงึ  ผูทีผ่านการสอบสมัภาษณทวงทวีาจาและความเหมาะสม  มคีณุสมบตัิ 

เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบกได

   “ไมผาน”  หมายถึง  ผูที่ไมผานการสอบสัมภาษณทวงทีวาจา และความเหมาะสม ไมมี 

คุณสมบัติเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบก

  ๓.๒.๓ การสอบพลศึกษา
   เปนการทดสอบสมรรถภาพของรางกาย ดานความแขง็แรงของกลามเนือ้  ความคลองตวั  

ความเร็ว ความอดทน  การไหลเวียนของโลหิต และผูสมัครตองวายนํ้าผานตามเกณฑที่กําหนด  ซึ่งประกอบดวย

สถานีทดสอบทั้งสิ้น ๘ สถานี ดังนี้

   - สถานีที่ ๑  ดึงขอราวเด่ียว

   - 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  วายนํ้าระยะทาง ๕๐ เมตร

   การคิดคะแนนในการสอบพลศึกษา  ใหดูรายละเอียดในผนวก จ หนา ๒๘ - ๓๑

   สถานท่ีทดสอบ ศูนยกีฬา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ต.พรหมณี อ.เมือง 

จ.นครนายก

   สิ่งที่ผูเขารับการทดสอบตองนํามาดวย
   - ผูเขารับการทดสอบจะตองนําบัตรประจําตัวสอบมาแสดงตอกรรมการรับรายงานตัว

   - ผูเขารบัการทดสอบจะตองเตรียมชุดกีฬา รองเทากีฬา หรอืรองเทาผาใบ (เสือ้ยดืคอกลม 

สีขาวไมมีขอความหรือสัญลักษณของสถาบัน)

   - ผูเขารับการทดสอบวายนํ้าจะตองเตรียมกางเกงวายนํ้า (เฉพาะกางเกงวายนํ้าเทานั้น) 

และผาเช็ดตัวมาดวย

๓.๓ สถานที่สอบ

  ๓.๓.๑ สถานที่สอบรอบแรก  (ภาควิชาการ)  

   - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต)

   - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต    
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๑๒ ระเบียบการท่ัวไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

  ๓.๓.๒ สถานที่สอบรอบที่สอง  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  จ.นครนายก

๓.๔ การหมดสิทธิ์ในการสอบ

  ๓.๔.๑ ผูที่สมัครสอบเกินกวา ๑ ครั้ง ในปเดียวกัน (มีหมายเลขประจําตัวสอบมากกวา ๑ 

หมายเลข)

  ๓.๔.๒ ผูที่ทุจริตในการสอบ หรือผูชวยเหลือในการกระทําทุจริต

  ๓.๔.๓ ขาดการสอบรอบแรก หรือขาดการสอบอยางใดอยางหนึ่งในการสอบรอบท่ีสอง

  ๓.๔.๔ มาสอบชากวาเวลาเริ่มตนสอบรอบแรกและรอบท่ีสองเกิน ๓๐ นาที

  ๓.๔.๕ ถูกตรวจพบการปลอมแปลงเอกสารทุกชนิด

 หมายเหตุ
  ๑. ในขอ ๓.๔.๑ และ ๓.๔.๒ นั้น  จะถือวาผูสมัครเปนผูทุจริตในการสอบ มีผลตามขอ ๒.๑.๑๐.๕ 

อีกดวย

  ๒. ในขอ ๓.๔.๓ การขาดสอบอยางใดอยางหนึ่ง ถือวาผูสมัคร สละสิทธิ์ ในการสอบคัดเลือก

  ๓. ในขอ ๓.๔.๕ จะถือวาเปนการทุจริตในการสอบ และจะมีผลตามขอ ๒.๑.๑๐.๕ นอกจากน้ี           

ผูสมัครยังอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอีกดวย

๓.๕ การประกาศผลการสอบคัดเลือก

  ๓.๕.๑ เมือ่เสร็จการสอบรอบแรกคือสอบภาควิชาการแลว จะปดประกาศรายช่ือผูมสีทิธิเ์ขาสอบ 

ในรอบทีส่อง เพือ่เขาสอบสมัภาษณทวงทวีาจา ความเหมาะสม ทดสอบพลศกึษา และการตรวจรางกาย  ผูสมคัร

ไมควรใหผูอื่นไปดูแทนเพราะถามีความผิดพลาดเกิดขึ้น แลวจะอางวาไมทราบไมได

  ๓.๕.๒ เมือ่เสร็จการสอบรอบท่ีสองแลว  จะประกาศผลวาผูใดมสีทิธิเ์ขาเปนนกัเรยีนเตรยีมทหาร 

ในสวนของกองทัพบก  ผูที่มีรายชื่อในประกาศตองคอยฟงคําชี้แจงของเจาหนาที่ดวยตนเอง  ตามที่กําหนดไวใน 

ประกาศ

  ๓.๕.๓ สถานที่ประกาศผลการสอบ  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  กรุงเทพฯ



  บุคคลผูผานการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร  จะตองเตรียมการเรื่องการ 

ทําสัญญามอบตัว  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ๑. สถานที่ทําสัญญา  
   โรงเรียนเตรียมทหาร อ.บานนา จ.นครนายก

  ๒. วันเวลาทําสัญญา
   ๒.๑ นกัเรยีนเตรยีมทหารในสวนของกองทพับก วนัที ่๒๐ เม.ย. ๖๑ บคุคลตัวจรงิ ตัง้แต เวลา 

๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  บุคคลสํารองรายงานตัวเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

   ๒.๒ ทั้งบุคคลตัวจริงและบุคคลสํารอง  จะตองระมัดระวังและรักษาเวลาดังกลาว  โดยเครง- 

ครัด หากไมปฏิบัติตามเวลาท่ีกําหนด  จะถือวาหมดสิทธิ์ในการทําสัญญามอบตัวเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร 

ทันที

  ๓. บุคคลที่จะตองนําไปในวันทําสัญญา
   ๓.๑ ผูปกครอง  ๑  คน

   ๓.๒ ผูคํ้าประกัน  ๑  คน

  ๔. คุณสมบัติของผูปกครองและผูคํ้าประกัน
   ๔.๑ ผูปกครอง  ตองมีคุณสมบัติดังนี้

    ๔.๑.๑ เปนบิดา หรือมารดาผูใหกําเนิด (ถาบิดา มารดายังมีชีวิตอยู)

    ๔.๑.๒ เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพเปนหลักฐาน  ซึ่งทางราชการเช่ือถือ (ไมจําเปนตอง 

เปนขาราชการ)

    ๔.๑.๓ ไมเปนนักศึกษา หรือพระภิกษุสามเณร หรือนักบวชในศาสนาอ่ืน

    ๔.๑.๔ สามารถตดิตอกับโรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการปองกนัประเทศ ไดสะดวก

    ๔.๑.๕ ผูปกครองหน่ึงคนจะทําสัญญาเปนผูปกครองนักเรียนไดไมเกิน ๒ คน

    ๔.๑.๖ ผูปกครองตองไมเปนคูสมรสของผูคํ้าประกัน

    ๔.๑.๗ ในกรณีที่ผูทําสัญญาในฐานะผูปกครอง  ซึ่งมิใชบิดาหรือมารดา  จะตองไดรับ 

๔
การทําสัญญามอบตัว

เขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร

๑๓ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
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๑๔ ระเบียบการท่ัวไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

คํายินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบิดาหรือมารดา  มอบหมายใหทําสัญญาในฐานะผูปกครองแทนบิดา มารดา 

ของนักเรียน

   ๔.๒ ผูคํ้าประกัน  ตองมีคุณสมบัติดังนี้

    ๔.๒.๑ ตองเปนขาราชการทหารหรอืขาราชการตาํรวจชัน้สญัญาบัตร ยศตัง้แตรอยตร,ี 

เรือตรี, เรืออากาศตรี หรือรอยตํารวจตรีขึ้นไป  หรือขาราชการพลเรือนมีอายุไมเกิน ๕๘ ป และดํารงตําแหนง

ตัง้แตระดับ ๔ หรอืเทยีบเทาข้ึนไป หรอืพนักงานรัฐวสิาหกิจทีม่เีงนิเดอืนต้ังแต ๒๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป พรอมหนงัสอื

รับรอง

    ๔.๒.๒ ผูคํ้าประกันหนึ่งคนจะทําสัญญาคํ้าประกันนักเรียนไดไมเกิน ๒ คน

    ๔.๒.๓ ผูคํ้าประกันตองไมเปนคูสมรสของผูปกครอง

    ๔.๒.๔ ผูคํา้ประกันตองไดรบัคํายนิยอมเปนลายลักษณอกัษรจากคูสมรสใหทาํนติกิรรม 

ได

  ๕. เอกสารที่จะตองเตรียมมาในวันทําสัญญา
   ๕.๑ เอกสารสวนตัวของนักเรียน
    ๕.๑.๑ บัตรประจําตัวสอบ

    ๕.๑.๒ บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา

    ๕.๑.๓ สูติบัตรตัวจริง (ใบแจงเกิด) หรือใบแทน พรอมสําเนา

    ๕.๑.๔ ทะเบียนบานของนักเรียน และของบิดา มารดาผูใหกําเนิดฉบับเจาบาน พรอม 

สําเนา

    ๕.๑.๕ ระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาปที่ ๔ ปพ.๑ ตัวจริง พรอมสําเนา ๒ ชุด

    ๕.๑.๖ ระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปพ.๑ : ๔ (กรณีกําลังศึกษา

อยู พรอมหนังสือลาออกจากโรงเรียนเดิม)

    ๕.๑.๗ หลักฐานการเปล่ียนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถามี) พรอมสําเนา

    ๕.๑.๘ ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหยาของบิดา มารดา หรือหนังสือการจดทะเบียน 

รับรองบุตร พรอมสําเนา

    ๕.๑.๙ บัตรประจําตัวของบิดา มารดา (ในกรณีบิดา หรือมารดาถึงแกกรรม ใหนํา             

ใบมรณบัตรมาแสดง) พรอมสําเนา

    ๕.๑.๑๐  ผูที่กรมยุทธศึกษาทหารบก และแผนที่ทหารสงตัวเขารับการศึกษา ใหสําเนา 

ประวัติรับราชการ จํานวน ๑ ชุด

   ๕.๒ เอกสารของผูปกครอง และผูคํ้าประกัน
    ๕.๒.๑ บัตรประจําตัวขาราชการ หรือพนักงาน หรือบัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไม 

หมดอายุ พรอมสําเนา



    ๕.๒.๒ ในกรณทีีบ่ตัรประจาํตวัของผูคํา้ประกนัหมดอายุ ใหผูบงัคบับญัชาระดบัผูบงัคบั 

กองพัน, สารวัตร, สารวัตรใหญ, หัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไป ออกหนังสือรับรองใหเพื่อใชประกอบกับ             

บัตรประจําตัวที่หมดอายุ

    ๕.๒.๓ ทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา

    ๕.๒.๔ สําเนาบัตรประจําตัวของคูสมรส

    ๕.๒.๕ หลักฐานแสดงสถานภาพการสมรส (ทะเบียนสมรส, ใบหยา) พรอมสําเนา

    ๕.๒.๖ หนังสือแสดงความยินยอมในการทํานิติกรรมของคูสมรส    

    ๕.๒.๗ เอกสารซึ่งถายจากฉบับจริง ใหเจาของเอกสารรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ   

ดวยหมึกสีนํ้าเงิน

  ๖. หนังสือมอบอํานาจและหนังสือยินยอม
   ในกรณีที่ผูทําสัญญาในฐานะผูปกครอง ซึ่งมิใชบิดาหรือมารดาของนักเรียน ตองไดรับมอบ 

อํานาจเปนลายลักษณอักษรจากบิดาหรือมารดา

   ผูทําสัญญาในฐานะผูปกครอง และทําสัญญาในฐานะผูคํ้าประกัน  ซึ่งทําการสมรสแลว ตองได

รับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสมรส ใหทํานิติกรรมได

  ๗. การตรงตอเวลา
   ผูที่ผานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร  ทั้งบุคคลตัวจริงและบุคคลสํารอง ตอง 

ไปรายงานตัวทําสัญญาตอคณะกรรมการ  ตามสถานที่และวันเวลาที่กําหนดโดยเครงครัด  ผูที่ไมไปตามกําหนด 

โดยไมแจงเหตุผลจาํเปนใหคณะกรรมการพิจารณา  ถอืวาผูนัน้หมดสทิธิใ์นการเขาเปนนกัเรียนเตรียมทหารทันที

   สําหรับผูมีเหตุขัดของในวันทําสัญญา  ใหนักเรียนและผูปกครองไปย่ืนคํารองแจงเหตุผลตอ

ประธานกรรมการกอนหมดเวลาที่กําหนด  มิฉะนั้นจะถือวาหมดสิทธิ์

  ๘. เหตุที่ตองพนจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร หรือนักเรียนนายรอย
   ๘.๑ มโีรคหรือความพิการท่ีตรวจพบภายหลัง  ขณะเขาเปนนักเรยีนเตรียมทหาร หรอืนกัเรยีน

นายรอย และแพทยลงความเห็นวาขัดตอพระราชบัญญัติรับราชการทหาร เชน ตอหิน หืด ฯลฯ

   ๘.๒ แสดงขอความและหลักฐานอันเปนเท็จในเอกสารใบสมัคร หรือในเอกสารการทําสัญญา 

มอบตัว 
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๑๕ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑



๑๖ ระเบียบการท่ัวไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

๕
ภาคผนวก

อายุ ความขยายของอก เปน (ซม.) เมื่อ
หายใจเขา หายใจออก ความสูงเปน (ซม.) นํ้าหนักเปน (กก.)

 ๑๖ ๗๖ ๗๓ ๑๕๙ ๔๗
 ๑๗ ๗๗ ๗๔ ๑๖๑ ๔๙
 ๑๘ ๗๘ ๗๕ ๑๖๓ ๕๑

ตารางที่ ๒   เกณฑนํ้าหนักเทียบสวนสูงตองไมเกินเกณฑดังตอไปนี้

ความสูง (ซม.) นํ้าหนักไมเกิน (กก.)
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓

๖๓
๖๔
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๗
๖๘
๖๙

ความสูง (ซม.) นํ้าหนักไมเกิน (กก.)
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒

๗๐
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๓
๗๔
๗๕
๗๕

ผนวก ก

ผูสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของกองทัพบก
จะตองมีขนาดพิกัดความสมบูรณของรางกายดังตอไปนี้

ตารางที่ ๑   เกณฑขนาดรางกายตามอายุตองไมตํ่ากวาเกณฑดังตอไปนี้



ความสูง (ซม.) นํ้าหนักไมเกิน (กก.)
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖

๗๖
๗๗
๗๗
๗๘
๗๙
๗๙
๘๐
๘๐
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙

ความสูง (ซม.) นํ้าหนักไมเกิน (กก.)
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐

๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓

ขอมูลอางอิง ๑. เอกสารเกณฑอางอิงนํ้าหนัก สวนสูง และเคร่ืองช้ีวัด ภาวะโภชนาการของประชาชนไทย 

อายุ ๑ วัน - ๑๙ ป กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๒

 ๒. คูมือแนวทางการใชเกณฑอางอิง นํ้าหนัก สวนสูง เพื่อประเมินภาวะการเจริญเติบโตของ

เด็กไทย อายุ ๒ ถึง ๑๙ ป โดยกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๔๓

 ๓. ผลการพิจารณาพิกดัความสมบูรณของรางกาย  ถอืความเห็นของคณะกรรมการท่ีโรงเรียน-          

นายรอยพระจุลจอมเกลาแตงตั้งข้ึนเปนเด็ดขาด

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
Chulachomklao Royal Military Academy

๑๗ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑



โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
Chulachomklao Royal Military Academy

๑๘ ระเบียบการท่ัวไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ผนวก ข

โรคและความพิการที่ขัดตอการเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบก

ผูสมัครเขาศึกษาในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จะตองไมมีโรคและความพิการ ดังตอไปนี้

 ๑. รางกายผิดปกติ หรือพิกลรูปหรือพิการ
  ๑.๑ ศีรษะและหนาผิดรูปแลดูนาเกลียด

  ๑.๒ ผมบางหรือรวงจนดูนาเกลียด

  ๑.๓ รูปวิปริตตาง ๆ ของริมฝปาก หรือจมูก เชน ปากหรือจมูกแหวง ริมฝปากแบะ หรือเชิดจน 

นาเกลียด หรือหุบลง

  ๑.๔ ซอกคอหรือซอกรักแรติดกัน

  ๑.๕ แขน ขา

    ๑.๕.๑ ยาวไมเทากัน หรือผิดรูปจนมองเห็นไดชัด

    ๑.๕.๒ โคงเขาหรือออก

    ๑.๕.๓ บิดเก

  ๑.๖ มือหรือเทา

    ๑.๖.๑ บิดเก

    ๑.๖.๒ นิ้วมอื หรือนิ้วเทามีจํานวนเกินกวา หรือนอยกวาปกติ

    ๑.๖.๓ นิ้วบิดเก และทํางานไมถนัด

    ๑.๖.๔ ชองระหวางน้ิวมือ หรือนิ้วเทาติดกัน

    ๑.๖.๕ ภาวะเทาแบนยึดติด (Rigid Type)

  ๑.๗ รางกายผิดรูปจนดูนาเกลียด

 ๒. กระดูก ขอ และกลามเนื้อ
  ๒.๑ รูปรางผิดปกติเห็นไดชัดที่คอ หลัง เทา

    ๒.๑.๑ คอเอียง หรือแข็งท่ือเนื่องจากกระดูก หรือกลามเนื้อพิการ

    ๒.๑.๒ กระดูกสันหลังคด (Scoliosis) หรือโกง (Kyphosis) หรือแอน (Hyperlordosis) 

จนมองเห็นไดชัด

    ๒.๑.๓ เทาปุก (Club foot)

  ๒.๒ อวัยวะดวนพิการ

    ๒.๒.๑ แขน ขา มือ เทา นิ้ว อยางใดอยางหนึ่งผิดปกติดังตอไปนี้

     ๒.๒.๑.๑ แขน ขา มือ หรือเทาดวนพิการ ถึงแมวาจะรักษาดวยวิธีใหมที่สุดแลว 

ก็ยังใชการไมได

     ๒.๒.๑.๒ นิ้วหัวแมมือดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใชการไมได



     ๒.๒.๑.๓ นิ้วช้ีของมือดวนตั้งแตขอปลายนิ้ว

     ๒.๒.๑.๔ นิว้มอืในมอืขางเดยีวกนัตัง้แตสองนิว้ขึน้ไปดวนจนถงึขอปลายนิว้ หรอื 

พิการถึงขั้นใชการไมได

     ๒.๒.๑.๕ นิ้วหัวแมเทาดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใชการไมได

     ๒.๒.๑.๖ นิว้เทาในเทาขางเดยีวกนัต้ังแตสองนิว้ขึน้ไปดวนจนถงึขอปลายนิว้ หรือ 

พิการ ถึงขั้นใชการไมได

     ๒.๒.๑.๗ นิ้วเทาในเทาแตละขางตั้งแตหนึ่งนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้ว หรือ 

พิการ ถึงขั้นใชการไมได

     ๒.๒.๑.๘ นิ้วเทาในเทาขางใดขางหน่ึงต้ังแตหนึ่งน้ิวข้ึนไปดวนจนถึงขอโคนน้ิว 

หรือพิการ ถึงขั้นใชการไมได

  ๒.๓ ขอติดยึดหรือหลวมหลุดบอย หรืออักเสบเร้ือรังจนกระดูกเปล่ียนรูปใชการไดไมดี

    ๒.๓.๑ ขอเคล่ือนไหวไมสะดวกจนทําใหอวัยวะท่ีติดกับขอน้ันใชการไดไมดี (Loss of 

Functional range of motion)

    ๒.๓.๒ ขอหลวมหลุดบอย (Recurrent subluxation or dislocation)

    ๒.๓.๓ ขออักเสบเร้ือรัง (Chronic arthritis) หรือขออักเสบจนกระดูกเปล่ียนรูป (Arthri-

tis with bone deformity)

  ๒.๔ กลามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดเกร็ง

    กลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่งเหี่ยวลีบ (Atrophy) หรือดิสโทรฟ (Dystrophy) หรือหดเกร็ง 

(contracture)

  ๒.๕. เสนเอ็นสั้นหรือตึงทําใหใชการไดไมดี

    เอ็นรอยหวายสั้นหรือตึง (Short Achilles tendon) จนไมสามารถนั่งยองไดเต็มที่ แมแก 

ดวยการแยกขากวางเทาระยะชวงไหลแลวก็ตาม

  ๒.๖ กระดูกอักเสบติดเชื้อ หรือกระดูกหักและมีความพิการผิดรูป

    ๒.๖.๑ กระดูกอักเสบติดเชื้อ (Osteomyelitis)

    ๒.๖.๒ กระดกูหกัตอไมตดิ (Nonunion) หรอืตดิแลวแตมคีวามพิการผดิรปู (Unaccept-

able Deformity)

 ๓. ผิวหนัง
  ๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเปนเรื้อรังยากตอการรักษา หรือเปนที่นารังเกียจตอผูอื่น

  ๓.๒ สิวบริเวณหนา คอ หรือลําตัว  ซึ่งเปนมากจนนาเกลียด

  ๓.๓ แผลเปน หรือปานที่หนา มีเนื้อที่ตั้งแต ๑/๔ ของหนาขึ้นไป หรือมีความยาวมากจนแลดู 

นาเกลียด

  ๓.๔ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากตอการรักษา

  ๓.๕ เนื้องอก (Neoplasm) ที่หนามีขนาดวัดเสนผาศูนยกลางตั้งแต ๕ ซม. ขึ้นไป

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
Chulachomklao Royal Military Academy

๑๙ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑



๒๐ ระเบียบการท่ัวไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
Chulachomklao Royal Military Academy

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

ใหญ หรือมากจนแลดูนาเกลียด

  ๓.๗ คนเผือก (Albino)

  ๓.๘ เนื้องอกเล็ก ๆ เปนปุม ๆ ที่ผิวหนังท่ัวรางกาย (Molluscum fibrosum) 

 ๔. ตา
  ๔.๑ สายตาสัน้ไมเกนิ -๑.๕๐ ไดออปเตอร (Diopters) ของ Spherical equivalent และสายตา 

เอียง ไมเกิน ๐.๗๕ ไดออปเตอร  เมื่อแกไขดวยแวนตาแลว วัดความสามารถในการมองเห็น (Visual Acuity)          

ไดคา ๒๐/๒๐ ทั้งสองขาง

  ๔.๒ บอดสี

  ๔.๓ ตาเหล (Squint) จนปรากฏไดชัด

  ๔.๔ ลูกตาสั่น (Nystagmus)

  ๔.๕ หนังตาตก (Ptosis) หรือหนังตามวนออกนอก (Ectropion) หรือหนังตามวนเขาใน              

(Entropion)

  ๔.๖ ชองหนังตา (Palpebral Fissure) กวางไมเทากันจนแลดูนาเกลียด

  ๔.๗ ขนตายอยเขาขางใน หรือยอยออกขางนอก (Trichiasis or districhiasis)

  ๔.๘ หนังตาแหวงจนเสียรูป

  ๔.๙ ขอบหนังตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง

  ๔.๑๐ หนังตาปดไมสนิท

  ๔.๑๑ ถุงนํ้าตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง

  ๔.๑๒ เยื้อตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง

  ๔.๑๓ ริดสดีวงตา (Trachoma)

  ๔.๑๔ ตอเนื้อซึ่งงอกเขาไปในลูกตาดําเกินกวา ๑ มม.

  ๔.๑๕ ตาโปน (Exophthalmos) จนเห็นไดชัดเจนแลดูนาเกลียด

  ๔.๑๖ กระจกตาอักเสบเรื้อรัง (Chronic keratitis)

  ๔.๑๗ แผลเปนที่กระจกตา หรือกระจกตาขุน (Corneal Scar or opacity of cornea) จนทํา 

ใหการมองเห็นผิดปกติ

  ๔.๑๘ ตอกระจก (Cataract)

  ๔.๑๙ ตอหิน (Glaucoma)

  ๔.๒๐ ไมผานขบวนการแกไขสายตาดวยการกดกระจกตา หรอืใชเลนสในการแกสายตาหากตรวจ 

พบจะถือวาสอบไมผาน

 ๕. หู คอ จมูก
  ๕.๑ ใบหูผิดขนาด หรือผิดรูปจนปรากฏชัด



  ๕.๒ ชองหูชั้นนอกอักเสบอยางเรื้อรัง หรือชองหูชั้นกลางอักเสบ

  ๕.๓ เยื่อหูบุมหวํา (Retracted ear drum) มากจนไมสามารถเคล่ือนไหวได

  ๕.๔ เยื่อหูทะลุ

  ๕.๕ การไดยินเสียงของหูผิดปกติ

  ๕.๖ กระดูกมาสตอยดอักเสบ

  ๕.๗ เคยผาตัดกระดูกมาสตอยดออกทั้งหมด (Radical Mastoidectomy)

  ๕.๘ การพูดผิดปกติทั้งเสียง และการเคล่ือนไหวของริมฝปาก

  ๕.๙ ความพิการที่ทําใหลําคอทํางานไมไดตามปกติ

  ๕.๑๐ เพดานโหว หรือเพดานสูงจนพูดไมชัด

  ๕.๑๑ ตอมทอนซิลอักเสบเรื้อรังและโตมาก

  ๕.๑๒ จมูกบี้จนผิดปกติ หรือจมูกบ้ีเล็กนอยและพูดไมชัด

  ๕.๑๓ จมูกโหวไมมีโครง

  ๕.๑๔ ฝากั้นชองจมูกคด มีกระดูกยื่น หรืองอก (Septal deviation, Spurs and Ridges) จมูก 

อักเสบชนิดโตขึ้น (Hypertrophic rhinitis) ทั้งหมดนี้จะตองมีความผิดปกติมากกวาครึ่งหนึ่งของชองจมูก

  ๕.๑๕ ฝากั้นชองจมูกทะลุ

  ๕.๑๖ เยื่อจมูกอักเสบเร้ือรัง (Chronic rhinitis)

  ๕.๑๗ เนื้องอกในจมูก ริดสีดวงจมูก (Nasal polyp)

  ๕.๑๘ โพรงกระดูกขางจมูกอักเสบ (Paranasal sinusitis) 

 ๖. ฟนและชองปาก
  ๖.๑ กําหนดจํานวนฟนที่ใชในการคบเค้ียว ดังนี้

    ๖.๑.๑ มีฟนหนาตัด (Incisors) และฟนเขี้ยว (Canines) อยางนอยขางบน จํานวน ๔ ซี่ 

และขางลาง ๔ ซี่

    ๖.๑.๒ มีฟนกรามนอย (Premolars) ฟนกรามใหญ (Molars) อยางนอยขางบน จํานวน 

๖ ซี่ และขางลาง ๖ ซี่

    กรณีฟนที่ถอนไปแลวไดรับการใสฟนปลอมถาวรใหเรียบรอย จึงใหนับเปนจํานวนซี่ฟนได 

ตามจํานวนฟนที่สูญเสียไป

  ๖.๒ ฟนที่มีอยูในชองปากควรมีลักษณะดังนี้ คือ

    ๖.๒.๑ ฟนที่ผุตองไดรับการบูรณะฟนถาวร

    ๖.๒.๒ ฟนที่ผุหรือแตกหักจนทะลุโพรงประสาทฟน ตองไดรับการรักษาคลองรากฟนให 

เรียบรอยและบูรณะฟนถาวร

    ๖.๒.๓ ฟนที่ถอนไปแลว ควรไดรับการใสฟนปลอมถาวรใหเรียบรอย

    ๖.๒.๔ กรณีมีฟนนํ้านม ใหทันตแพทยพิจารณาวาเปนฟนที่อยูในตําแหนงทดแทนฟนแท

ที่หายไป

๒๑ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
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๒๒ ระเบียบการท่ัวไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

    ๖.๒.๕ ไมเปนโรคปริทันตอักเสบ ที่เปนการทําลายอวัยวะท่ีรองรับ ไดแก กระดูก เหงือก

เยื่อหุมรากฟน

    ๖.๒.๖ ไมมีการสบฟนที่ผิดปกติ รวมทั้งโครงสรางขากรรไกรไมไดสัดสวนกัน จนทําให

ใบหนาผิดรูป รวมทั้งการบดเค้ียวไมมีประสิทธิภาพ

  ๖.๓ ไมมีการอักเสบติดเชื้ออันเนื่องจาก

    ๖.๓.๑ ฟนผุทะลุโพรงประสาทฟนจนไมสามารถเก็บได  โดยวิธีการรักษาคลองรากฟน 

และบูรณะฟน

    ๖.๓.๒ ฟนที่ผิดปกติที่ทําใหเหงือกอักเสบ เชน ฟนคุด ฟนที่ยังไมขึ้น รวมท้ังฟนที่ขึ้นผิด 

ตําแหนง

    ๖.๓.๓ ฟนที่มีพยาธิสภาพอื่น ๆ ไดแก ถุงนํ้า (Cyst) เนื้องอก (Tumor)

  ๖.๔ การสบฟนที่ผิดปกติ อันเนื่องมาจากภยันตรายตอกระดูกขากรรไกร กระดูกใบหนาที่ไดรับ 

การรักษาไมสมบูรณ

 ๗. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
  ๗.๑ หวัใจเตนเรว็กวา ๑๐๐ ครัง้ตอนาท ีหรอืชากวา ๕๐ ครัง้ตอนาท ีหรอืมเีอวบีลอ็ก (A.V.Block) 

หรอืผิดปกตชินดิออรคิวิลารฟบรลิเลชัน่ หรอืออรคิวิลารฟลทัเตอร (Auricular fibrillation or Auricular flutter)

  ๗.๒ ความดันเลือดสูงกวา ๑๔๐/๙๐ มม. ของปรอทหรือตํ่ากวา ๑๐๐/๕๐ มม. ของปรอท

  ๗.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ

  ๗.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ

  ๗.๕ หัวใจพิการแตกําเนิด (Congenital heart diseases)

  ๗.๖ หัวใจวายและมีเลือดคั่ง (Congestive heart failure)

  ๗.๗ ลิ้นหัวใจพิการ

  ๗.๘ อนิวริซึม (Aneurysm) ของหลอดเลือดใหญ

  ๗.๙ หลอดเลือดดําขอดอยูที่ขาหรือแขน ซึ่งเปนมากจนเห็นไดชัด

 ๘. ระบบหายใจ
  ๘.๑ โรคหืด (Asthma) ที่ไดรับการวินิจฉัยตามเกณฑวินิจฉัย

  ๘.๒ โรคทางปอดทีม่อีาการไอ หอบเหนือ่ย และมีการสญูเสยีการทาํงานของระบบทางเดนิหายใจ 

โดยตรวจสมรรถภาพปอดไดคา FEV1 และ/หรือ FVC นอยกวารอยละ ๖๐ ของคามาตรฐานตามเกณฑ

  ๘.๓ โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจ          

Echocardiogram หรือโดยการใสสายวัดความดันเลือดปอด

  ๘.๔ วัณโรคในระยะแพรกระจาย (Active Pulmonary Tuberculosis) ที่ไดรับการวินิจฉัย          

โดยการเพาะเชื้อ และ/หรือยอมพบเชื้อจากเสมะหรือนํ้าลางหลอดลม และวัณโรคปอดที่ผลเพาะเชื้อมีการดื้อยา 

(Drug Resistance Tuberculosis)



  ๘.๕ Lung cyst ในปอดที่ตรวจวินิจฉัยไดโดยภาพถายรังสีทรวงอกหรือเอกซเรยคอมพิวเตอร 

ของปอด

  ๘.๖ โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) วินิจฉัยโดยการตรวจ 

Polysomnography

 ๙. ระบบทางเดินอาหาร
  ๙.๑ ฟสตูลา (Fistula) หรือไซนัส (Sinus) ที่ผนังทอง

  ๙.๒ ไสเลื่อนทุกชนิด

  ๙.๓ ตับหรือมามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใชมือคลํา

  ๙.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis)

  ๙.๕ ฝที่ตับ (Abscess of liver)

  ๙.๖ ตับอักเสบหรือตรวจพบเช้ือไวรัสตับอักเสบ บี ในกระแสโลหิต

  ๙.๗ ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นไดชัด

  ๙.๘ ทวารหนักอักเสบหรือสวนสุดทายของลําไสปลิ้นออกมานอกทวารหนัก

  ๙.๙ ฝคัณฑสูตร

 ๑๐. ระบบทางเดินปสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ รวมทั้งกามโรค
   ๑๐.๑ ไต กรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือพอง

   ๑๐.๒ นิ่ว (ทําใหไตเสีย)

   ๑๐.๓ ผลการตรวจปสสาวะต้ังแตสองคร้ังขึน้ไป พบวามไีขขาว (Albumin) ตัง้แต +๑ ขึน้ไป หรอื

มากกวา ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมตอวัน หรือนํ้าตาล (Sugar) ตั้งแต +๑ ขึ้นไป

   ๑๐.๔ ภาวะความผิดปกติขององคชาติ

   ๑๐.๕ อัณฑะไมลงมาที่ถุงอัณฑะหรือถูกตัดออก ทั้ง ๒ ขาง

   ๑๐.๖ ถุงนํ้าที่ลูกอัณฑะ (Hydrocoele)

   ๑๐.๗ อัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือทออสุจิอักเสบ (Epididymitis)

   ๑๐.๘ อัณฑะเหี่ยวหด (Atrophy of testis) ทั้ง ๒ ขาง

   ๑๐.๙ กามโรค

   ๑๐.๑๐ ผลการตรวจน้ําเหลืองวินิจฉัยวาเปนกามโรค โดยมีผล VDRL และ TPHA ใหผลบวกท้ัง 

๒ คา

   ๑๐.๑๑ กะเทย (Hermaphrodism)

   ๑๐.๑๒ หลอดเลือดดําขอดในถุงอัณฑะท่ีเห็นไดชัดเจน

 ๑๑. ระบบจิตประสาท
   ๑๑.๑ โรคทางจิตเวช

     ๑๑.๑.๑ โรคจิตที่มีอาการรุนแรง และ/หรือเรื้อรัง
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๒๓ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑



๒๔ ระเบียบการท่ัวไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
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     ๑๑.๑.๒ โรคอารมณแปรปรวนที่มีอาการรุนแรง และ/หรือเรื้อรัง

     ๑๑.๑.๓ โรคพัฒนาการทางจิตเวช

     ๑๑.๑.๔ โรคของความผิดปกติในการรับรูหรือการยอมรับเพศทางรางกายของตน

   ๑๑.๒ โรคทางประสาทวิทยา

     ๑๑.๒.๑ ใบ (Aphasia)

     ๑๑.๒.๒ อัมพาต หรือการเคล่ือนไหวผิดปกติ

     ๑๑.๒.๓ โรคลมชัก (Epilepsy)

 ๑๒. เบ็ดเตล็ด
   ๑๒.๑ โรคตอมไรทอและเมตะบอลิซึมและโรคอวนพี (Endocrine disease and obesity)

     ๑๒.๑.๑ ภาวะตอมธัยรอยดเปนพิษ ไมวาจะมีคอพอกดวยหรือไม (Thyrotoxicosis 

with or without goitre)

     ๑๒.๑.๒ ภาวะตอมธัยรอยดทํางานตํ่า (Hypothyroidism)

     ๑๒.๑.๓ โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)

     ๑๒.๑.๔ รางกายผิดปกติ (Acromegaly)

     ๑๒.๑.๕ โรคอวนพี (Obesity) ซึ่งมีดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ตั้งแต ๓๕ 

กิโลกรัมตอตารางเมตรข้ึนไป

   ๑๒.๒ โรคของเลือดและอวัยวะกอกําเนิดเลือด (Diseases of and blood forming organs) 

ผิดปกติ และอาจเปนอันตราย

   ๑๒.๓ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจากปาราสิต (Infectious and parasitic diseases)

     ๑๒.๓.๑ โรคเรื้อน (Leprosy)

     ๑๒.๓.๒ โรคเทาชาง (Filariasis)

     ๑๒.๓.๓ โรคคุดทะราด หรือรองพื้น (Yaws)

     ๑๒.๓.๔ โรคติดตออันตราย

   ๑๒.๔ เนื้องอก (Neoplasm)

     ๑๒.๔.๑ เนื้องอกไมรายท่ีมีขนาดใหญ

     ๑๒.๔.๒ เนือ้งอกรายไมวาจะเปนแกอวยัวะใด (Malignant neoplasm of any organ)

   ๑๒.๕ โรคของตอมนํ้าเหลือง

 ๑๓. ภาวะติดยาเสพติด
 ๑๔. โรคติดเชื้อ HIV
 ๑๕. โรคหรือความพิการใด ๆ ซึ่งมิไดระบุไว แตคณะกรรมการแพทยเห็นวา ไมสมควรรับเปน
นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบก 



๒๕ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
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ผนวก ค

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

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

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

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

    ออกให ณ วันที่.................เดือน...........................พ.ศ..................

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

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

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

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

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

              นายทะเบียน

(ใบรับรองนี้มีอายุ ๖๐ วัน นับแตวันออกให)
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๒๖ ระเบียบการท่ัวไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ผนวก ง

ระเบียบกองทัพไทย
วาดวย โรงเรียนเตรียมทหาร

พ.ศ. ๒๕๖๐

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

 อาศยัอาํนาจตามขอบงัคบักระทรวงกลาโหม วาดวยโรงเรยีนทหาร พ.ศ.๒๕๔๓ ขอ ๒๔ ในสวนราชการ
ขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหมมีอํานาจออกระเบียบปลีกยอยเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ดังนั้นกองบัญชาการ   
กองทัพไทย จึงไดออกระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยวางระเบียบไว ดัง
ตอไปน้ี
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๖๐”
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป
 ขอ ๓ ใหยกเลิก ระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ฯลฯ
  ขอ ๑๙ ในการสอบคัดเลือก ใหเพิ่มคะแนนพิเศษสําหรับผูสมัครบางประเภท ดังนี้
   ๑๙.๑ ผูที่สําเร็จการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ชั้นปที่ ๑ 
เพิ่มใหรอยละ ๓ ของคะแนนเต็ม
   ๑๙.๒ บุตรของขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือสํานักงานตํารวจ         
แหงชาติ ที่มีเวลารับราชการดังตอไปนี้ ใหไดรับคะแนนเพิ่มตามลําดับ ดังนี้
    ๑๙.๒.๑ รับราชการไมนอยกวา ๑๕ ป หรือไดรับพระราชทานเหรียญ 
จักรมาลา เพิ่มใหรอยละ ๔ ของคะแนนเต็ม
    ๑๙.๒.๒ รับราชการไมนอยกวา ๑๐ ป เพิ่มใหรอยละ ๓ ของคะแนนเต็ม
    ๑๙.๒.๓ รับราชการไมนอยกวา ๕ ป เพิ่มใหรอยละ ๒ ของคะแนนเต็ม
    การนับเวลาราชการดังกลาว ใหนับตั้งแตวันเขารับราชการ ถึงวันสุดทาย 
ของวันรับสมัครในปนั้น ๆ
   ๑๙.๓ ผูที่เปนบุตรของทหาร - ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงาน
ราชการ หรือลูกจาง  ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการรวมกับทหาร ระหวางเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม 
หรือมีการปราบจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศใชกฎอัยการศึก หรือมีการ
ประกาศสถานการณฉกุเฉนิ ตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ หรอืในระหวาง
เวลาท่ีสั่งใหเปนนักดําเรือดํานํ้า หรือปฏิบัติหนาที่สํารวจจัดทําหลักเขตแดนระหวางประเทศ  ซึ่งมีสิทธินับ
เวลาราชการเปนทวีคูณตามกฎหมาย วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ เพิ่มใหรอยละ ๕ ของคะแนนเต็ม



โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
Chulachomklao Royal Military Academy

๒๗ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

    พลเรือน หรือผูที่เปนบุตรของพลเรือนซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการรวม 
กับทหารในการปองกัน และรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ 
เพิ่มใหรอยละ ๕ ของคะแนนเต็ม
   ๑๙.๔ ผูที่เปนบุตรของทหาร - ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงาน
ราชการ หรือลูกจาง  ซึ่งตองประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหนาที่ตามปกติ หรือถูก 
ประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ หรือตองบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น  ซึ่งไดรับบําเหน็จบํานาญ
พิเศษตามกฎหมาย วาดวยการบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือไดรับเงินคาทําขวัญ ตามขอบังคับกระทรวง
กลาโหม วาดวยคนงานหรือไดรับบําเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยบําเหน็จลูกจาง เพิ่มให
รอยละ ๖ ของคะแนนเต็ม
    ผูที่เปนบุตรของทหาร - ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงาน
ราชการ หรือลูกจาง  ซึ่งตองประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ  ในขณะปฏิบัติราชการในหนาท่ีทางยุทธการ หรือ 
ถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ี  ตามขอ ๑๙.๓ หรือตองบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น  ซึ่งไดรับ 
บําเหน็จบํานาญพิเศษ ตามกฎหมายวาดวยการบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือไดรับเงินคาทําขวัญ ตามขอ
บังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยคนงาน หรือไดรับบําเหน็จพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยบําเหน็จ
ลูกจาง หรือบุตรของผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือเหรียญ หรือเข็ม       
กลาหาญ เพิ่มใหรอยละ ๑๐ ของคะแนนเต็ม
   ๑๙.๕ บตุรของทหาร - ตาํรวจ ทีไ่ดปฏบิตัหินาท่ีในการปราบปรามโจรผูรายจนถงึ 
แกทุพพลภาพ หรือถึงแกชีิวิต หรือผูที่ไดชวยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผูรายจนถึงแกทุพพลภาพ หรือ 
ถึงแกชีวิต  ซึ่งไดรับการรับรองจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เพิ่มใหรอยละ ๑๐ ของคะแนนเต็ม
 การเพิ่มคะแนนพิเศษ ตามขอ ๑๙.๑ และ ๑๙.๒ และ ๑๙.๓ ใหเพิ่มคะแนนพิเศษ หลังจากสอบผาน
ภาควิชาการ
 การเพิ่มคะแนนพิเศษ ตามขอ ๑๙.๔ และ ๑๙.๕ ใหเพิ่มคะแนนพิเศษ ในการสอบทุกรอบ
 การเพิม่คะแนนพเิศษ ตามขอ ๑๙.๑, ๑๙.๒, ๑๙.๓, ๑๙.๔ และ ๑๙.๕ ใหเพิม่เฉพาะกรณทีีไ่ดคะแนน
มากที่สุดแตเพียงอยางเดียว

ฯลฯ

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๐   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๐

      (ลงชื่อ)   พลเอก สุรพงษ   สุวรรณอัตถ
               ( สุรพงษ  สุวรรณอัตถ )
                ผูบญัชาการทหารสูงสุด



ผนวก จ

ตารางเกณฑเปรียบเทียบคะแนนสอบพลศึกษา สถานีที่ ๑ - ๘

สถานีที่ ๑  ดึงขอราวเดี่ยว
ครั้ง คะแนน คะแนนครั้ง

๒๐

๑๙

๑๘

๑๗

๑๖

๑๕

๑๔

๑๓

๑๒

๑๐๐

๙๕

๙๐

๘๕

๘๐

๗๕

๗๐

๖๕

๖๐

๑๑

๑๐

๙

๘

๗

๖

๕

๔

๓

๕๕

๕๐

๔๕

๔๐

๓๕

๓๐

๒๕

๒๐

๑๕

ตํ่ากวา ๓ ครั้ง มีคะแนนเทากับ ๐

สถานีที่ ๒  วิ่งเก็บของ
วินาที คะแนน คะแนนวินาที

๙.๕

๙.๖

๙.๗

๙.๘

๙.๙

๑๐.๐

๑๐.๑

๑๐.๒

๑๐.๓

๑๐.๔

๑๐.๕

๑๐.๖

๑๐.๗

๑๐.๘

๑๐.๙

๑๑.๐

๑๑.๑

๑๑.๒

๑๑.๓

๑๑.๔

๑๑.๕

๑๑.๖

๑๑.๗

๑๑.๘

๑๑.๙

๑๒.๐

๑๒.๑

๑๒.๒

๑๒.๓

๑๒.๔

คะแนน วินาที วินาทีคะแนน

๑๐๐

๙๖

๙๒

๘๘

๘๔

๘๐

๗๖

๗๒

๖๘

๖๔

๖๐

๕๘

๕๖

๕๔

๕๒

๕๐

๔๘

๔๖

๔๔

๔๒

๔๐

๓๖

๓๒

๒๘

๒๔

๒๐

๑๖

๑๒

๘

๔

ทําเวลามากกวา

๑๒.๔ วินาที เทากับ ๐

๒๘ ระเบียบการท่ัวไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
Chulachomklao Royal Military Academy



สถานีที่ ๓  ลุก - นั่ง ๓๐ วินาที
ครั้ง

๓๐

๒๙

๒๘

๒๗

๒๖

๒๕

๒๔

คะแนน

๑๐๐

๙๕

๙๐

๘๕

๘๐

๗๕

๗๐

ครั้ง คะแนนครั้ง คะแนน

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

ตํ่ากวา ๑๑ ครั้ง เทากับ ๐

สถานีที่ ๔  นั่งงอตัว
ซ.ม.

๒๐

๑๙

๑๘

๑๗

๑๖

๑๕

๑๔

คะแนน

๑๐๐

๙๕

๙๐

๘๕

๘๐

๗๕

๗๐

ซ.ม. คะแนนซ.ม. คะแนน

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

นอยกวา ๑ ซ.ม. เทากับ ๐

สถานีที่ ๕  ยืนกระโดดไกล
ซ.ม.

๒๐๙

๒๐๘

๒๐๗

๒๐๖

๒๐๕

๒๐๔

๒๐๓

คะแนน

๑๐๐

๙๕

๙๐

๘๕

๘๐

๗๕

๗๐

ซ.ม. คะแนนซ.ม. คะแนน

๒๐๒

๒๐๑

๒๐๐

๑๙๙

๑๙๘

๑๙๗

๑๙๖

๖๕

๖๐

๕๕

๕๐

๔๕

๔๐

๓๕

๑๙๕

๑๙๔

๑๙๓

๑๙๒

๑๙๑

๑๙๐

๓๐

๒๕

๒๐

๑๕

๑๐

๕

ตํ่ากวา ๑๙๐  ซ.ม. เทากับ ๐

๒๙ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
Chulachomklao Royal Military Academy



สถานีที่ ๗  วิ่งระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
นาที  คะแนน นาที  คะแนนนาที  คะแนน นาที  คะแนนนาที   คะแนน นาที  คะแนน

๓ : ๓๕ ๒๐๐
๓ : ๓๖ ๑๙๖
๓ : ๓๗ ๑๙๒
๓ : ๓๘ ๑๘๘
๓ : ๓๙ ๑๘๔
๓ : ๔๐ ๑๘๐
๓ : ๔๑ ๑๗๖
๓ : ๔๒ ๑๗๒
๓ : ๔๓ ๑๖๘
๓ : ๔๔ ๑๖๔
๓ : ๔๕ ๑๖๐
๓ : ๔๖ ๑๕๖
๓ : ๔๗ ๑๕๒

๓ : ๔๘ ๑๔๘
๓ : ๔๙ ๑๔๔
๓ : ๕๐ ๑๔๐
๓ : ๕๑ ๑๓๖
๓ : ๕๒ ๑๓๒
๓ : ๕๓ ๑๒๘
๓ : ๕๔ ๑๒๔
๓ : ๕๕ ๑๒๐
๓ : ๕๖ ๑๑๖
๓ : ๕๗ ๑๑๒
๓ : ๕๘ ๑๐๘
๓ : ๕๙ ๑๐๔
๔ : ๐๐ ๑๐๐

๔ : ๐๑   ๙๘
๔ : ๐๒   ๙๖
๔ : ๐๓   ๙๔
๔ : ๐๔   ๙๒
๔ : ๐๕   ๙๐
๔ : ๐๖   ๘๘
๔ : ๐๗   ๘๖
๔ : ๐๘   ๘๔
๔ : ๐๙   ๘๒
๔ : ๑๐   ๘๐
๔ : ๑๑   ๗๘
๔ : ๑๒   ๗๖
๔ : ๑๓   ๗๔

๔ : ๑๔   ๗๒
๔ : ๑๕   ๗๐
๔ : ๑๖   ๖๘
๔ : ๑๗   ๖๖
๔ : ๑๘   ๖๔
๔ : ๑๙   ๖๒
๔ : ๒๐   ๖๐
๔ : ๒๑   ๕๘
๔ : ๒๒   ๕๖
๔ : ๒๓   ๕๔
๔ : ๒๔   ๕๒
๔ : ๒๕   ๕๐
๔ : ๒๖   ๔๘

๔ : ๒๗   ๔๖
๔ : ๒๘   ๔๔
๔ : ๒๙   ๔๒
๔ : ๓๐   ๔๐
๔ : ๓๑   ๓๘
๔ : ๓๒   ๓๖
๔ : ๓๓   ๓๔
๔ : ๓๔   ๓๒
๔ : ๓๕   ๓๐
๔ : ๓๖   ๒๘
๔ : ๓๗   ๒๖
๔ : ๓๘   ๒๔
๔ : ๓๙   ๒๒

๔ : ๔๐   ๒๐
๔ : ๔๑   ๑๘
๔ : ๔๒   ๑๖
๔ : ๔๓   ๑๔
๔ : ๔๔   ๑๒
๔ : ๔๕   ๑๐
๔ : ๔๖    ๘
๔ : ๔๗    ๖
๔ : ๔๘    ๔
๔ : ๔๙    ๒

มากกวา 
๔ : ๔๙ นาที
เทากับ ๐

สถานีที่ ๘  วายนํ้าระยะทาง ๕๐ เมตร
วินาที  คะแนน วินาที  คะแนนวินาที  คะแนน วินาที  คะแนนวินาที   คะแนน วินาที  คะแนน

๓๕.๐   ๒๐๐
๓๕.๕   ๑๙๕
๓๖.๐   ๑๙๐

๔๓.๐   ๑๕๐
๔๓.๕   ๑๔๘
๔๔.๐   ๑๔๖

๕๑.๐   ๑๑๘
๕๑.๕   ๑๑๖
๕๒.๐   ๑๑๔

๕๙.๐     ๘๖
๕๙.๕     ๘๔
๖๐.๐     ๘๒

๖๗.๐     ๕๔
๖๗.๕     ๕๒
๖๘.๐     ๕๐

๗๕.๐     ๒๒
๗๕.๕     ๒๐
๗๖.๐     ๑๘

สถานีที่ ๖  วิ่งระยะทาง ๕๐ เมตร
วินาที

๗.๐

๗.๑

๗.๒

๗.๓

๗.๔

๗.๕

๗.๖

คะแนน

๑๐๐

๙๕

๙๐

๘๕

๘๐

๗๕

๗๐

วินาที คะแนนวินาที คะแนน

๗.๗

๗.๘

๗.๙

๘.๐

๘.๑

๘.๒

๘.๓

๖๕

๖๐

๕๕

๕๐

๔๕

๔๐

๓๕

๘.๔

๘.๕

๘.๖

๘.๗

๘.๘

๘.๙

๓๐

๒๕

๒๐

๑๕

๑๐

๕

มากกวา ๘.๙ วินาที เทากับ ๐

๓๐ ระเบียบการท่ัวไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
Chulachomklao Royal Military Academy



๓๑ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

สถานีที่ ๘  วายนํ้าระยะทาง ๕๐ เมตร (ตอ)
วินาที  คะแนน วินาที  คะแนนวินาที  คะแนน วินาที  คะแนนวินาที   คะแนน วินาที  คะแนน

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

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

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

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

๖๘.๕  ๔๘
๖๙.๐  ๔๖
๖๙.๕  ๔๔
๗๐.๐  ๔๒
๗๐.๕  ๔๐
๗๑.๐  ๓๘
๗๑.๕  ๓๖
๗๒.๐  ๓๔
๗๒.๕  ๓๒
๗๓.๐  ๓๐
๗๓.๕  ๒๘
๗๔.๐  ๒๖
๗๔.๕  ๒๔

๗๖.๕ ๑๖
๗๗.๐ ๑๔
๗๗.๕ ๑๒
๗๘.๐ ๑๐
๗๘.๕   ๘
๗๙.๐   ๖
๗๙.๕   ๔
๘๐.๐   ๒
มากกวา ๘๐.๐

วินาที เทากับ ๐

การคิดคะแนนในการสอบพลศึกษา
 การวัดผลของแตละสถานี การใหคะแนนจะขึ้นอยูกับจํานวนครั้งท่ีปฏิบัติได ระยะทางหรือเวลา         

ที่ทําได สถานีที่ ๑ ถึงสถานีที่ ๖ มีคะแนนสถานีละ ๑๐๐ คะแนน สําหรับสถานีที่ ๗ และสถานีที่ ๘ มีคะแนน

สถานีละ ๒๐๐ คะแนน รวม ๘ สถานี มีคะแนน ๑,๐๐๐ คะแนน โดยมีเกณฑผานการทดสอบพลศึกษา ดังนี้

 ๑. ตองมีคะแนนรวมเฉล่ียไมนอยกวารอยละ ๕๐ (ไมนอยกวา ๕๐๐ คะแนนจาก ๑,๐๐๐ คะแนน)

 ๒. การทดสอบวายนํา้ระยะทาง ๕๐ เมตร จะไดคะแนนตามตารางเวลาทีก่าํหนด วายนํา้ไมถงึระยะ

ทาง ๕๐ เมตร หรือวายน้ําถึงระยะทาง ๕๐ เมตร แตทําเวลาไดเกิน ๘๐ วินาที ถือวาไมผานการสอบพลศึกษา 
ทั้งหมด
 ๓. ในกรณีที่ผูเขารับการทดสอบ สอบไมผานวายนํ้า ตามขอกําหนด (วายนํ้าไมถึงระยะทาง ๕๐ 

เมตร หรือวายน้ําถึงระยะทางแตทําเวลาไดเกิน ๘๐ วินาที) คณะกรรมการสอบพลศึกษาจะใหโอกาสทดสอบ        

ซํ้าอีก ๑ ครั้ง หลังจากที่ผูเขารับการทดสอบคนสุดทายในวันนั้น ๆ เสร็จสิ้นการทดสอบ ไปแลวไมเกิน ๑ ชั่วโมง 

โดยผูที่จะขอทดสอบซํ้า จะตองแจงความประสงคตอคณะกรรมการการสอบพลศึกษา ในโอกาสแรกที่ทราบวา

ตนเองไมผานการทดสอบวายน้ํา

 ผลการสอบพลศึกษา  ถือความเห็นของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาแตงตั้ง

ขึ้นเปนเด็ดขาด

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
Chulachomklao Royal Military Academy



๖
แผนผังเสนทาง

แผนผังไปโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

๓๒ ระเบียบการท่ัวไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑



๓๓ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

แผนผังไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต)

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
Chulachomklao Royal Military Academy



๓๔ ระเบียบการท่ัวไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
Chulachomklao Royal Military Academy

แผนผังไปมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต



๓๕ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

แผนผังแสดงเสนทางไปโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
และโรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
Chulachomklao Royal Military Academy



๓๖ ระเบียบการท่ัวไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
Chulachomklao Royal Military Academy

๗
คําเตือนและคําแนะนําในการระบายใบตอบ



๓๗ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

เพลงประจําสถาบัน
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

มารช จปร.สถาบันนายรอย จปร.แหลงวิชาเครื่องหมายอารมทองสงาตราแผนดิน รวมถิ่นไทยพงษใหการศึกษาวิชาทหาร การณรงคหมายเจตจํานงค ดํารงคชาติไทย ใหเลื่องลือชาเรานักเรียนนายรอย จปร.สามัคคีจงรักภักดีในชาติ ศาสน กษัตริยยืนหยัด รักษา จิตใจอดทนทุกคนไมครานการวิชา หมายจบศึกษาทําหนาที่รั้วของชาติสืบไปศาลาวงกลมเราบังคมกมคารวะแดองค ปยะมหาราชเจา เราพรอมถวายจะรักษา มรดกของพระองคทานไวดวยเลือดชายบําเหน็จคือหมายดาวสงาบาเรารอคอยเปนนักเรียนเรารูเราจะเพียร ฝกใหหนักยามรักไมลืมหนาที่ ทําสิ่งดีไมมี ทอถอยในการกีฬาเพราะชัยชนะ พละเลิศลอยการรบไมถอยนี่คือนายรอย จปร.

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
Chulachomklao Royal Military Academy



๓๘ ระเบียบการท่ัวไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
Chulachomklao Royal Military Academy

เพลงประจําสถาบัน
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

ในรั้วแดงกําแพงเหลืองในร้ัวแดง กําแพงเหลืองเหมือนดังเมืองของเราแนบเนาวดวงใจแหลงนี้มีพระคุณยิ่งใหญสรางรั้วกําแพงไทยผองเรารักใคร บูชามัฆวาน ราชดําเนินนี้ทุกถิ่นที่ มิมีวันลืมแรมลาเราทุกคน ซึ่งในคุณคาสรางสรรคปวงเทวาแข็งแรงแกรงกลาเกินใครจากไปหรือยังอยู ไมรูลืมไดสุดแสนอาลัย ถึงตัวไกลแตใจสัมพันธเคยขอพรไหววอนคารวะพระปยะมหาราชเจาทั่วกันในร้ัวแดงกําแพงเหลืองกั้นศึกษามานานวัน ขอระลึกม่ันไมลืม



๓๙ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

เพลงประจําสถาบัน
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

นักรบของชาตินักเรียน นายรอย นักรบของชาติจิตใจมุงมาดคุมไทยดวยอาจหาญเรายอมพลีใจกาย ยอมมลายชีวันปองกันภัยพาลแกถิ่นไทยฝกอบรมจนชํานาญในวิธีการศึกษาใดใดประสบเหตุการณณรงคจงใจทัพไทยฟนฝา ปจจาแพพายเขตแผนดินแดนทองวีรชนนองทั้งเนื้อเลือดไทยเผาไทยจึงคงเปนไทยไตรรงคคงอยู คูฟาดินมานายรอย จปร. ปฏิญาณยึดมั่นในเกียรติวินัยวากลาหาญชาญชัยรบฟนฝาปองกันปจจารักษาแผนดินไทย...

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
Chulachomklao Royal Military Academy



ทุนการศึกษา ณ โรงเรียนนายรอยตางประเทศ

 ๑. กองทัพบกจะมีทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนนายรอย ชั้นปที่ ๑ ไปศึกษาตอยังโรงเรียนนายรอย 

ตางประเทศเปนประจําทุกป ประมาณปละ ๑๐ - ๑๒ ทุน โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบโรงเรียนนายรอย 

พระจุลจอมเกลาที่ประกาศใช

สถิติที่กองทัพบก สงนักเรียนนายรอยไปศึกษาตอยังตางประเทศในรอบ ๑๓ ป ที่ผานมา

ลําดับ
ป

การศึกษา สหรัฐฯ ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรเลีย ญี่ปุน ฟลิปปนส สเปน อิตาลี เกาหลี
รวม
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๙
๑๐
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ประเทศ
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๑๐
๑๑
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๕
๑๒
๑๒
๑๑

รวม ๒๗ ๑๓ ๒๖ ๑๓ ๒๖ ๑ ๗ ๕ ๑๓ ๑๔๑

 ๒. กองทัพบกมอบทุนการศึกษาตอตางประเทศสําหรับนักเรียนนายรอยที่จบการศึกษา และมี         

ผลการศึกษาดีไปศึกษาตอระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อเปนอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

 ๓. มีโครงการแลกเปลี่ยนการดูงานกับโรงเรียนนายรอยตางประเทศ จํานวน ๑๕ ประเทศ ไดแก 

ประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร สาธารณรัฐ 

ฟลิปปนส สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ สหรัฐอเมริกา (West Point) ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐฝรั่งเศส และ 

สาธารณรัฐเบลเยี่ยม

จีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
๔
๒
๒
๒

๑๐




