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๑. คํานํา 

 ๑.๑ โรงเรียนเตรียมทหาร เปนการศึกษาข้ันพื้นฐานตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ     

เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทย ควบคูกับความเปนสากล ใหผูเรียนพัฒนา

คุณภาพชีวิต และใหสามารถทําประโยชนใหกับสังคม ตามบทบาทและหนาที่ของตนในฐานะพลเมืองที่ดี           

ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยใหนักเรียนเตรียมทหารได

พัฒนาเชาวปญญา มีความรูและทักษะอันจําเปนตอการประกอบอาชีพทหาร – ตํารวจ รวมพัฒนาสังคม ดวย

แนวทางและวิธีการใหม ๆ บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม และเมื่อนักเรียนเตรียมทหารสําเร็จการศึกษาจาก     

โรงเรียนเตรียมทหาร จะมีพืน้ฐานความรู คุณสมบัติ และสมรรถภาพเหมาะสมที่จะเขารับการศึกษาตอในโรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายรอยตาํรวจ 

ในระดับอุดมศึกษาตอไป 

 ๑.๒ โรงเรียนนายเรือ  มีภารกิจในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู และประสบการณดานวิชาชีพ

ทหารเรือเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหนาที่นายทหารสัญญาบัตร และนายตํารวจสัญญาบัตรในสวนของตํารวจนํ้า 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีความเปนผูนํา มีคุณธรรม มีความสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบ เทิดทูนและยึดมั่น

ใน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  และมีความรูทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตร และ

วิทยาศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ ที่กองทัพเรือตองการ ซ่ึงนักเรียนนายเรือสามารถเลือกศึกษาไดตามหลักเกณฑ       

ที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ   

  เมื่อนักเรียนนายเรือ สําเร็จการศึกษามีสิทธิ์ไดรับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ         

วิทยาศาสตรบัณฑิต ตามสาขาวิชาที่ศึกษาและไดรับการแตงตั้งยศเปน “วาที่เรือตรี” และ “วาที่รอยตํารวจตรี” 

บรรจุในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ และนายตํารวจสัญญาบัตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

(กองบังคับการตํารวจนํ้า) ตอไป 

 

 

 

 

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรอืน 
เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรอื 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖ 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๑ 

 



 
  

 ๑.๓  นักเรียนนายเรือ  

 นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร จะไดเลื่อนชั้นเปน

นักเรียนนายเรือ เขาศึกษาตอในโรงเรียนนายเรือ ซ่ึงจะไดรับสิทธิประโยชนและโอกาสดังน้ี  

  ๑.๓.๑ ชวงเวลาการศึกษาในโรงเรียนนายเรือ  

   ๑.๓.๑.๑ นักเรียนนายเรือจะไดรับเงินเดือนตั้งแต ๓,๐๗๐ – ๔,๑๖๐ บาท ตามชัน้ป 

   ๑.๓.๑.๒ กองทัพเรือ ออกคาใชจายดานการศึกษา ที่พัก อาหาร เครื่องแตงกาย และสิทธิ์ใน

การรักษาพยาบาลตามระเบียบของทางราชการที่กําหนด 

    ๑.๓.๑.๓ นักเรียนนายเรือ (ในสวนของกองทัพเรือ) ที่มีผลการศึกษาดี มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อไป

ศึกษาในโรงเรียนนายเรือตางประเทศ (สหรัฐอเมรกิา สหพันธรัฐรัสเซีย ราชอาณาจกัรสเปน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  

เครือรัฐออสเตรเลีย  สาธารณรัฐประชาชนจนี ญี่ปุน และสาธารณรัฐเกาหล)ี ปละประมาณ ๓ - ๕ ทุน  

   ๑.๓.๑.๔ มีทุนการศึกษาสนับสนุนนักเรียนนายเรือผูมีผลการศกึษาด ีและมีความประพฤติดีจํานวนมาก 

   ๑.๓.๑.๕ นักเรียนนายเรือผูมีผลการศึกษาดี และมีความประพฤติดี จะไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่

หัวหนาชั้น หรือนักเรียนบังคับบัญชา และจะไดรับเงินเดือนตั้งแต ๔,๔๐๐ - ๕,๓๔๐ บาท (งดรับเงินเดือนใน ขอ ๑.๓.๑.๑) 

   ๑.๓.๑.๖ นักเรียนนายเรือจะไดรับการฝกปฏิบัติภาคสนาม และภาคทะเลในประเทศและ

ตางประเทศเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการรับราชการ และมีการเยี่ยมเยือนจังหวัดชายทะเลฝงอาวไทยและอันดามัน 

รวมถึงเมืองทาของประเทศตาง ๆ เชน ประเทศกลุมอาเซียน สหพันธรัฐรัสเซีย ญี่ปุน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาธารณรัฐเกาหล ีเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และ สาธารณรัฐอินเดีย เปนตน  

  ๑.๓.๒ เมื่อสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 

   ๑.๓.๒.๑ ผูสําเร็จการศึกษาในสวนของกองทัพเรือจะไดรับพระราชทานกระบ่ีและปริญญาบัตร

ตามสาขาวิชาตาง ๆ และจะไดรับการบรรจุเปนนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ ไดรับเงินเดือน และเงินเพิ่ม

คาครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) รวม ๑๕,๐๐๐ บาท  เมื่อเปนนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือแลว มีสิทธิ์สมัคร

เขารับการศึกษาเพิ่มเติมทางการทหารตามขีดความสามารถของตนเอง เชน 

    - นักบินของกองทัพเรือ ไดรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักบินประจํากอง 

๑๑,๐๐๐ บาท ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน 

    - กําลังพลสงทางอากาศ (นักโดดรม) ของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ไดรับ       

เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน 

    - นักทําลายใตนํ้าจูโจม (SEAL) ของหนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ       

กองเรือยุทธการ ไดรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ๑๔,๖๐๐ บาท/เดือน 

    - นักประดานํ้าของกรมสรรพาวุธทหารเรือ ไดรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน 

    - ตนหนอากาศยาน ไดรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน 

   ๑.๓.๒.๒ ผูสําเร็จการศึกษาในสวนของกองทัพเรือที่มีผลการศึกษาดี (คะแนนเฉลี่ยสะสม     

ไมนอยกวา ๒.๘๐) มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกไปศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาโท - เอก ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ ในสาขาวิชาตาง ๆ จํานวนมาก โดยทุนของกองทัพเรือ 

 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๒ 

 



 
    

   ๑.๓.๒.๓ ผูสําเร็จการศึกษาในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตํารวจนํ้า) จะไดรับพระราชทาน

กระบ่ีและปริญญาบัตร และจะไดรับการบรรจุเปนนายตํารวจสัญญาบัตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้ง

ไดรับเงินเดือน และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) รวม ๑๕,๐๐๐ บาท 

   ๑.๓.๒.๔ ผูสําเร็จการศึกษาในสวนของกองทัพเรือในโควตาของกองบัญชาการกองทัพไทย   
จํานวน ๒ นาย จะบรรจุเปนนายทหารสัญญาบัตร พรรคนาวิน ปฏิบัติงานในกองทัพเรือ และจะตองยายไปสังกัด
กองบัญชาการกองทัพไทย ภายหลังจากการสําเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นตนพรรคนาวิน โรงเรียนนายทหารพรรคนาวิน 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  โดยไมมีภาระผูกพันตองชดใชทุน ทร. เน่ืองจากไดไปศึกษาอบรม ณ ตางประเทศ และ  
จะเจริญกาวหนาตามแนวทางการรับราชการของกองบัญชาการกองทัพไทยและขีดความสามารถของตนเอง (ทั้งน้ี
ในชวงปฏิบัติงานในกองทัพเรือ จะไมมีสิทธิ์บางประการตามที่กองทัพเรือกําหนด) 

๒. คุณสมบัติและลักษณะของผูสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารเปนไปตามระเบียบ

กองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ 
 ๒.๑ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ (ม.๔) ตามหลักสตูรกระทรวงศึกษาธกิาร หรือเทียบเทา 
 ๒.๒ อายุไมต่ํากวา ๑๖ ป และไมเกิน ๑๘ ป ในปที่จะเขารับการศึกษาเปนนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุ
ใหนับตามกฎหมาย วาดวยการรับราชการทหาร (ผูที่เกิดตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐) 
 ๒.๓ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แตถาบิดาเปนนายทหารสัญญาบัตร 
นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตํารวจประทวน ซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแลว มารดาจะ
มิใชเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได 
 ๒.๔ มีอวัยวะรูปราง ลักษณะทาทาง ขนาดรางกายเหมาะสมแกการเปนทหารหรือตํารวจ ไมเปนโรค
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมาย วาดวยการรับราชการทหาร กฎกระทรวงออกตามความ
ในกฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการตํารวจและตามที่กองทัพไทยกําหนด (รายละเอียดตามผนวก ก) 
 ๒.๕ เปนชายโสด ไมเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดตอไดเสียกับหญิงถึงข้ันที่จะถือวาเปนภรรยา 
 ๒.๖ เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย ไมบกพรองในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณเลื่อมใสในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีผูปกครองดูแลรับผิดชอบ 
 ๒.๗ ไมเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว และไมเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 ๒.๘ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาคดีถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด   
ที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๒.๙ ไมเปนผูท่ีเคยถูกใหออกหรือไลออก จากโรงเรียนทหาร หรือโรงเรียนตํารวจ เพราะความผิด หรือ 
ถูกถอนทะเบียนจากความเปนนักเรียนเตรียมทหาร 
 ๒.๑๐ ไมเปนผูเสพยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 ๒.๑๑ บิดามารดาและผูปกครอง เปนผูมีอาชีพอันชอบธรรมหรือมีหลักฐาน 
 ๒.๑๒ เปนผูท่ีไดรับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผูปกครอง ใหสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารแลว 
 ๒.๑๓ ตองมีผูปกครองหรือผูคํ้าประกัน ซ่ึงสามารถรับรองขอความและพันธกรณีตามที่กองทัพไทยกําหนด 
 ๒.๑๔ ตองไมมีพันธกรณีผูกพันกับองคกรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเปนอุปสรรคตอการศกึษา  

หมายเหตุ  คุณสมบัติและลักษณะดังกลาวในขอ ๒.๑ - ๒.๑๔ น้ี หากปรากฏวาเปนความเท็จข้ึนภายหลังหากอยู  
ในระหวางการสอบคัดเลือก ผูสมัครจะหมดสิทธ์ิในการสอบคัดเลือกทันที และหากไดรับเขาเปนนักเรียนเตรียม
ทหารแลว จะตองพนจากสถานะของนักเรียนเตรียมทหารทันที นอกจากน้ี ผูสมัครยังอาจถูกดําเนินคดีตาม
กฎหมายอีกดวย 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๓ 

 



 
 

๓. วิธีปฏิบัติในการสมัคร 
 ๓.๑ รับสมัครทาง Internet เพียงชองทางเดียว ที่เว็บไซตโรงเรียนนายเรือ http://www.admission-rtna.net หรือ 
http://www.rtna.ac.th หรือเว็บไซตกองทัพเรือ https://www.navy.mi.th ตั้งแต วันพุธท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 
ถึงวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ สําหรับผู สมัครที ่ม ีผลการสมัครสอบที่สมบูรณแลว สามารถพิมพ            
บัตรประจําตัวสอบ และตรวจสอบสถานที่สอบไดตั้งแตวันพุธท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖  เปนตนไป (สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕ , ๐ ๒๔๗๕ ๗๔๓๕  ในระหวางเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน
ราชการ หรอื email : admissionrtna@gmail.com         
 ๓.๒ ผูสมัครสามารถเลือกใชบริการการจายชําระเงินไดจากระบบของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด หรือระบบของ
บริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด อยางใดอยางหน่ึง ตามที่ไดเลือกไวในข้ันตอนของระบบรับสมัครสอบคัดเลือก    
ในขอ ๓.๑ ดังน้ี 
 ๓.๒.๑ กรณีผูสมัครเลือกใชบริการระบบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ซ่ีงจะเปดใหบริการระบบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ตั้งแตวันพุธท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ถึง วันอังคารท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 
โดยผูสมัครสามารถเขาไปบันทึกขอมูลการสมัครและนําเขาหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กําหนด แลวนํา
แบบฟอรมการสมัครที่พิมพจากระบบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ไปชําระเงินไดตั้งแตวันพุธท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ถึง
วันพุธท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยในการชําระเงินผูสมัครสามารถเลือกใชชองทางการชําระได ๔ ชองทาง ดังน้ี 
          ชองทางท่ี ๑ ชําระเงินผานเคานเตอรธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร 
          ชองทางท่ี ๒ สําหรับผูสมัครที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สามารถชําระเงิน 
ผานเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
          ชองทางท่ี ๓ สําหรับผูสมัครที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที่ไดลงทะเบียน
ขอใชบริการแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” แลว สามารถนํารหัส QR Code ไปทํารายการชําระเงินผาน     
แอปพลิเคชัน ในระหวางเวลา ๐๐.๐๑ - ๒๒.๐๐ น.  
          ชองทางท่ี ๔ สําหรับผูสมัครที่ไดลงทะเบียนขอใชบริการแอปพลิเคชัน “เปาตัง” แลว สามารถ
นํารหัส QR Code ไปทํารายการชําระเงินผานแอปพลิเคชัน ในระหวางเวลา ๐๐.๐๑ - ๒๒.๐๐ น. 
       ๓.๒.๒ กรณีผูสมัครเลือกใชบริการระบบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ของบริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด 
บริ ษั ท  เ ค าน เ ต อ ร เ ซอ ร วิ ส  จํ า กั ด  จ ะ เป ด ให บ ริ ก า ร ร ะบบกา ร รั บสมั ค ร สอบคั ด เ ลื อ กฯ  ตั้ ง แ ต 
วันพุธท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ถึง วันอังคารท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยผูสมัครสามารถเขาไป
บันทึกขอมูลการสมัครและนําเขาหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กําหนด แลวนําแบบฟอรมการสมัครที่พิมพ
จากระบบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ชําระเงินไดที่เคานเตอรเซอรวิสในราน 7-ELEVEN ทุกสาขา ตั้งแต
วันพุธท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ถึง วันพุธท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๓.๕๙ น. ซ่ึงจะมีคาธรรมเนียมในการ
ใหบริการ โดย บริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด เรียกเก็บเพิ่มเติมข้ึนอยูกับอัตราที่บริษัทฯ กําหนด และหากผลการ
สมัครสอบคัดเลือกสมบูรณแลว ผูสมัครสามารถใชบริการพิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบไดที่ราน 7-ELEVEN    
ทุกสาขา ซ่ึงจะมีคาธรรมเนียม ในการใหบริการที่บริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด เรียกเก็บเพิ่มเติมข้ึนอยูกับอัตรา
ที่บริษัทฯ กําหนดเชนเดียวกัน 
 ทั้งน้ีในกรณีที่เลือกใชบริการระบบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ และการจายชําระเงินของผูใหบริการ 
รายใดแลว การตรวจสอบและติดตามผลการสมัคร และการพิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบ รวมถึงการดูคะแนน   
การสอบภาคทฤษฎีรายวิชาตามที่โรงเรียนนายเรือจะมีการประกาศในภายหลังน้ัน ผูสมัครจะตองใชระบบของ      
ผูใหบริการที่เลือกใชแลวเทาน้ัน 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๔ 

 



 
 

 ๓.๓ ผูสมัครสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกฯ เขาเปนนักเรียนนายเรือในสวนของกองทัพเรือ หรือ     

เปนนักเรียนนายเรือในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตํารวจนํ้า) เพียงสังกัดเดียว หรือสมัครทั้ง ๒ สังกัดได  

เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับคัดเลือกได โดยมีคาใชจายในการสมัครสอบคัดเลือกฯ (ทั้งน้ีไมรวมคาธรรมเนียมที ่        

ผูใหบริการระบบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ และการจายชําระเงินจะเรียกเก็บ) ดังน้ี   

  - กรณี สมัครสังกัดเดียว คาธรรมเนียมการสมคัรสอบคัดเลือก ฯ จํานวน ๔๐๐ บาท 

  - กรณี สมัคร ๒ สังกดั คาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ฯ จํานวน ๕๕๐ บาท 

๔. การเตรียมตัวของผูสมัคร 

 ๔.๑ ผูสมัครตองอาน “ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร 

ในสวนของกองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖” (Download จากเว็บไซตตามขอ ๓.๑) ใหเขาใจ         

โดยละเอียด และดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ที่กําหนด  

 ๔.๒ เตรียมไฟลสําหรับการ Upload หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือก ประกอบดวย 

   ๔.๒.๑ ภาพถายบุคคล โดยการถายภาพหรือการสแกน เปนไฟล .jpg ที่มีขนาดไมเกิน 300 kb        

ซ่ึงจะตองเปนภาพหนาตรงแบบครึ่งตัวของผูสมัคร ที่แตงกายในชุดนักเรียนหรือนักศึกษา หรือเสื้อเชิ้ตคอปกสีขาว           

ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตา โดยพื้นหลังของภาพจะตองเปนสีขาวเทาน้ัน (โดยเปนรูปที่ถายไวไมเกิน ๖ เดือน) 

   ๔.๒.๒ ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน ถายภาพหรือสแกน เปนไฟล .jpg ที่มีขนาดไมเกิน 300 kb      

ซ่ึงจะตองเปนภาพดานหนาของบัตรประชาชน ที่มีภาพบุคคล ตัวเลข และขอความบนบัตรดังกลาวที่ชัดเจน และครบถวน 

   ๔.๒.๓ ภาพถายหลักฐานการศึกษา ถายภาพหรือสแกน เปนไฟล .jpg ที่มีขนาดไมเกิน 300 kb ซ่ึงจะตอง 

เปนภาพหลักฐานการศึกษาผูสมัครที่มีขอความที่ชัดเจน และครบถวน ทั้งน้ีหลักฐานดังกลาวตองเปนหลักฐาน     

ที่แสดงวาผูสมัครเปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือหากอยูในระหวาง

การศึกษา ตองเปนการศึกษาในหลักสูตรประเภทสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ ข้ึนไป เทาน้ัน โดยตอง   

ไมเปนการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา หรือหลักสูตรอื่นที่มีคุณวุฒิเมื่อสําเร็จการศึกษาเปน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอื่นที่สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพที่เทียบเทากัน 

 ๔.๓ ตรวจสอบความสมบูรณของรางกายของผูสมัคร ซ่ึงตองไมเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง

ออกตามความในกฎหมาย วาดวยการรับราชการทหาร  กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมาย วาดวยระเบียบ

ขาราชการตํารวจและตามที่กองทพัไทยกําหนด ที่ขัดตอการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 

(รายละเอียดตามผนวก ก)  

 ๔.๔ สมัครทางอินเตอรเน็ตและจายชําระเงินคาสมัครตามขอ ๓ โดยหลังจากที่ผูสมัครไดชําระเงิน คาสมัครแลว 

๕ วัน ใหผูสมัครตรวจสอบสถานะของการสมัครสอบ ซ่ึงจะมีการแจงสถานะการสมัครสอบในแตละกรณี ดังน้ี 

  ๔.๔.๑ กรณีที่ผูสมัคร Upload ไฟลสําหรับการ Upload หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือก ตามขอ ๔.๒ 

ไดสมบูรณ และคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ    

ไดพิจารณาคุณสมบัติดานการศึกษาแลววาเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบการขอ ๔.๒.๓ ผูสมัครจะสามารถ

พิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบไดตั้งแต วันพุธท่ี ๑๕ มนีาคม ๒๕๖๖  เปนตนไป 

 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๕ 

 



 
   

  ๔.๔.๒ กรณีที่ผูสมัคร Upload ไฟลสําหรับการ Upload หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือก ตามขอ ๔.๒ 

ไดไมสมบูรณ แตคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติดานการศึกษาแลววาเปนไปตามที่กําหนดไว

ในระเบียบการฯ ขอ ๔.๒.๓ ผูสมัครจะตองเรงปฏิบัติตามที่ไดรับแจงทันที มิฉะน้ันจะไมสามารถพิมพบัตร

ประจําตัวผูเขาสอบ และหมดสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก รวมทั้งจะไมไดรับคืนเงินคาสมัคร 

   ๔.๔.๓ กรณีที่ผูสมัคร Upload ไฟลสําหรับการ Upload หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือกตามขอ ๔.๒ ได

ไมวาจะสมบูรณหรือไมก็ตาม แตคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติดานการศึกษาแลววา ไมเปนไป

ตามที่กําหนดไวในระเบียบการฯ ขอ ๔.๒.๓ ผูสมัครจะหมดสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก และจะไมไดรับคืนเงินคาสมัคร 

 ๔.๕ การขอรับสิทธ์ิคะแนนเพ่ิมพิเศษประเภทท่ี ๑ 

  ผูสมัครที่มีสิทธิ์ไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๑ ซ่ึงจะเปนคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบทุกรอบ 

ตามระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผูสมัครที่มีสิทธิ์ไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๑ 

ประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี 

  ๔.๕.๑ ผูที่เปนบุตรของทหาร - ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจาง     

ซ่ึงตองประสบภัยอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหนาที่ปกติหรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทํา

การตามหนาที่หรือตองบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุน้ันซ่ึงไดรับบําเหน็จบํานาญพิเศษตามกฎหมาย วาดวยบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ หรือไดรับเงินคาทําขวัญตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยคนงาน หรือไดรับบําเหน็จพิเศษ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยบําเหน็จลูกจาง (ระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร         

พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๙.๔ วรรค ๑) โดยมีหลักฐานที่ใชประกอบ เชน 

    - สําเนาบัตรผานศึกชั้นที ่๑ (กรณีเปนทหารผานศึกนอกประจําการที่เสียชีวติหรือพิการทพุพลภาพ) 

    - สําเนาคําสั่งปูนบําเหน็จเปนพิเศษ 

    - สําเนาใบสั่งจายบํานาญพิเศษ   

  ๔.๕.๒ ผูที่เปนบุตรของทหาร - ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจาง   

ซ่ึงตองประสบภัยอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหนาที่ทางยุทธการ หรือถูกประทุษราย       

เพราะกระทําการตามหนาที่ทางยุทธการรวมกับทหารระหวางเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจล 

หรือในระหวางที่มีพระบรมราชโองการประกาศใชกฎอัยการศึก หรือมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมาย 

วาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลาที่สั่งใหเปนนักดําเรือดํานํ้า หรือปฏิบัติหนาที่

สํารวจจัดทําหลักเขตแดนระหวางประเทศ ซ่ึงมีสิทธิ์นับเวลาราชการเปนทวีคูณตามกฎหมาย วาดวยบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ หรือตองบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น  ซึ่งไดรับบําเหน็จบํานาญพิเศษตามกฎหมาย  

วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือไดรับเงินคาทําขวัญตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยคนงาน หรือ ไดรับ 

บําเหน็จพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยบําเหน็จลูกจาง (ระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร 

พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๙.๔ วรรค ๒) โดยมีหลักฐานที่ใชประกอบ เชน 

    - สําเนาบัตรผานศึกชั้นที ่๑ (กรณีเปนทหารผานศึกนอกประจําการที่เสียชีวติหรือพิการทพุพลภาพ) 

    - สําเนาคําสั่งปูนบําเหน็จเปนพิเศษ 

    - สําเนาใบสั่งจายบํานาญพิเศษ 

    - สําเนาคําสั่งไปราชการทัพ 

    - สําเนาหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๖ 

 



 
   

  ๔.๕.๓  บุตรของผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือ เหรียญ หรือ  

เข็มกลาหาญ (ระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๙.๔ วรรค ๒) โดยมีหลักฐาน   

ที่ใชประกอบ เชน 

     - สําเนารายชื่อผูมีสทิธิ์ไดรับเหรียญ หรือเข็มกลาหาญ หรือเหรียญรามาธิบดีในราชกจิจานุเบกษา 

     - สําเนาหนังสือพระบรมราชโองการ 

  ๔.๕.๔  บุตรของทหาร - ตํารวจ ที่ไดปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูรายจนถึงแกทุพพลภาพ หรือ

ถึงแกชีวิต หรือผูที่ไดชวยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผูรายจนถึงแกทุพพลภาพหรือถึงแกชีวิต ซ่ึงไดรับการ

รับรองจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๙.๕) 

โดยมีหลักฐานที่ใชประกอบคือ หนังสือรับรองจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงนามโดยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

หรือผูไดรับมอบอํานาจลงนามแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ระดับผูบังคับการจังหวัดข้ึนไปหรือเทียบเทา) 

  ผูสมัครที่มีสิทธิ์ดังกลาวขางตน สามารถขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๑ ได โดยจัดทําคําขอ

ตามแบบฟอรมหนังสือขอรับสิทธ์ิคะแนนเพ่ิมพิเศษประเภทท่ี ๑ (แบบ ข - ๑ ตามผนวก ข)  พรอมกับแนบ

หลักฐานประกอบสงทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) จาหนาซองถึง คณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 

โรงเรียนนายเรือ เลขท่ี ๒๐๔ ถนนสุขุมวิท ตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ 

วงเล็บมุมซองลางขวา วา “คะแนนเพ่ิมพิเศษ นตท.” ไดตั้งแต วันพุธท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ถึง วันพุธท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียเปนเกณฑ หากเกินกําหนดถือวาผูสมัครสละสิทธิ์ในการใชสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษดังกลาว 

และหากเอกสารสูญหายไมวาในกรณีใด ๆ ระหวางการดําเนินการจัดสงเอกสาร คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ    

จะไมรับผิดชอบกับการสูญหายดังกลาว 

  ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูสมัครไดขอรับสิทธิ์ดังกลาวแลว หากสอบผานภาควิชาการ จะไดรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม

พิเศษในการสอบภาคความเหมาะสม สําหรับการสอบรอบสอง โดยไมตองยื่นขอรับสิทธิ์ในวันประกาศผลสอบ  

ภาควิชาการอยางเปนทางการและรับรายงานตัวอีก 

 ๔.๖ ใหนําบัตรประจําตัวสอบพรอมบัตรประจําตัวประชาชน มาเปนเอกสารหลักฐานแสดงตนในการเขาสอบ 

ทุกรอบและการไปติดตอเรื่องตาง ๆ กับคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ทีโ่รงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 

 ๔.๗ การแตงกายในการเขาสอบทุกรอบ และการไปติดตอเรื่องตาง ๆ กับคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ    

ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมทุรปราการ ตองสุภาพเรียบรอย ดังน้ี 

  ๔.๗.๑ การสอบภาควิชาการ แตงกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดพลเรือนสุภาพ งดกางเกงยีนส 

  ๔.๗.๒ การสอบรอบสอง แตงกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดพลเรือนสุภาพ และนําชุดกีฬาพรอม

รองเทากีฬาไปเปลี่ยนในวันสอบพลศึกษา 

 ๔.๘ การสอบภาควิชาการ ผูสมัครควรเดินทางไปสถานท่ีสอบกอนเวลาอยางนอย  ๒ ช่ัวโมง เพ่ือเตรียมตัว

ใหพรอมและหลีกเลี่ยงการจราจรท่ีคับค่ัง 

 ๔.๙ หลักฐานท่ีใชประกอบในการรับสมัครเฉพาะผูสมัครท่ีสอบผานภาควิชาการ ใหนําเอกสารหลักฐานตาง ๆ  

มามอบใหคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ในวันประกาศผลสอบภาควิชาการอยางเปนทางการและรับรายงานตัวใน

วันจันทรท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ มีดังน้ี (ตัวอยางหนังสือรับรองประเภทตาง ๆ 

รายละเอียดตามผนวก ค) 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๗ 

 



 
 

 ๔.๙.๑ หนังสือรับรองการศึกษาวาศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ (ปพ.๗) หรือเทียบเทา โดยเปนไป

ตามหลักเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับผูสมัครที่มีสิทธิ์ไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๑ ใหดําเนินการ

ตามที่ระบุไวในระเบียบการรับสมัครฯ 

 ๔.๙.๒ สําเนาทะเบียนบานของผูสมัครและของบิดา มารดาผูใหกําเนิด 

 ๔.๙.๓ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชือ่สกุล ของผูสมัคร และของบิดา มารดาผูใหกําเนิด (ถามี) 

 ๔.๙.๔  ในกรณีที่บิดาหรือมารดาผูใหกําเนิดถึงแกกรรม และไมมีชื่ออยูในสําเนาทะเบียนบาน ใหนํา

หลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดาผูใหกําเนิด 

 ๔.๙.๕ เอกสารของผูสมัครที่มีสทิธิ์ไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒  

  ๔.๙.๖ เอกสารของผูสมัครที่ไดรับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผูปกครองใหสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร 

 ๔.๑๐ การขอรับสิทธ์ิคะแนนเพ่ิมพิเศษประเภทท่ี ๒   

  ผูสมัครที่มีสิทธิ์ไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ ซ่ึงจะเปนคะแนนเพิ่มพิเศษในรอบสองหลังจาก

สอบผานภาควิชาการตามระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผูสมัครที่มีสิทธิ์ไดรับ

คะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี 

  ๔.๑๐.๑ ผูที่สําเร็จการฝกวิชาทหารในแตละชั้นปตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ชั้นปที่ ๑ – ๕ 

(ระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๙.๑) โดยมีหลักฐานที่ใชประกอบคือ หนังสือรับรอง 

สําเร็จการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ชั้นปที่ ๑ – ๕ ที่ออกโดยผูมีอํานาจหนาที่ 

  ๔.๑๐.๒ บุตรของขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่มีเวลา       

รับราชการไมนอยกวา ๕ ป  นับตั้งแตวันเขารับราชการ  ถึงวันสุดทายของวันรับสมัครในปน้ัน ๆ หรือไดรับ

พระราชทานเหรียญจักรมาลา (ระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๙.๒) โดยมี

หลักฐานที่ใชประกอบ เชน หนังสือรับรองการรับราชการที่ออกโดยตนสังกัด สําเนารายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับ      

เหรียญจักรมาลาในราชกิจจานุเบกษา 

  ๔.๑๐.๓ ผูที่เปนบุตรของทหาร - ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจาง 

ซ่ึงไดปฏิบัตหินาที่ทางยุทธการรวมกับทหารระหวางเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจล หรือ

ในระหวางเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศใชกฎอัยการศึก  หรือมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมาย

วาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลาที่สั่งใหเปนนักดําเรือดํานํ้า หรือปฏิบัติหนาที่

สํารวจจัดทําหลักเขตแดนระหวางประเทศ ซ่ึงมีสิทธิ์นับเวลาราชการเปนทวีคูณตามกฎหมาย วาดวยบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ (ระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๙.๓ วรรค ๑)  โดยมีหลักฐาน

ที่ใชประกอบ เชน 

    - สําเนาหนังสือรับรองวนัทวีคูณ 

    - สําเนาคําสั่งไปราชการทัพ 

    - สําเนารายชื่อผูที่มีสิทธิ์ไดรับเหรียญราชการตาง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา ไดแก      

เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษเสรีชน เหรียญชัยสมรภูมิ เปนตน   

 

 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๘ 

 



 
 

  ๔.๑๐.๔ พลเรือน หรือผูที่เปนบุตรของพลเรือนซ่ึงไดปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการรวมกับทหารในการ
ปองกัน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจกัรจากภัยคุกคามทั้งภายนอก และภายในประเทศ (ระเบียบกองทัพไทย  
วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๙.๓ วรรค ๒) โดยมีหลักฐานที่ใชประกอบ เชน 
    - สําเนาคําสั่งไปราชการทัพ 
    - สําเนารายชื่อผูที่มีสิทธิ์ ไดรับเหรียญราชการตาง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา ไดแก      
เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษเสรีชน เหรียญชัยสมรภูมิ เปนตน 
  ผูสมัครที่มีสิทธิ์ดังกลาวขางตน สามารถขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ ได โดยจัดทําคําขอ     
ตามแบบฟอรมหนังสือขอรับสิทธ์ิคะแนนเพ่ิมพิเศษประเภทท่ี ๒ (แบบ ข - ๒ ตามผนวก ข) พรอมกับแนบ
หลักฐานประกอบ ยื่นตอคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ในวันประกาศผลสอบภาควิชาการอยางเปนทางการและ
รับรายงานตัว ในวันจันทรท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ที่โรงเรียนนายเรือ     
จังหวัดสมุทรปราการ 
  ๔.๑๑ กรณีสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการเปลี่ยนแปลงไป     
จนสงผลกระทบตอกําหนดการสอบตาง ๆ ใหผูเขาสอบยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการ          
สอบคัดเลือกฯ จะแจงใหทราบทางเว็บไซตโรงเรียนนายเรือ http://www.admission-rtna.net หรือ 
http://www.rtna.ac.th หรือ เว็บไซตกองทัพเรือ https://www.navy.mi.th ตอไป  

๕. การสอบคัดเลือก 
 ๕.๑ การสอบภาควิชาการ เปนการทดสอบความรูดานวิชาการ เพื่อใหไดผูที่มีความรูพื้นฐานดีเพียงพอที่จะ
ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร และเมื่อจบการศึกษาแลวสามารถเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ในดาน
วิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร ในโรงเรียนนายเรือไดตอไป 
   ๕.๑.๑ วิชาที่สอบและคะแนนในการสอบภาควิชาการ จะทําการสอบวิชาวิทยาศาสตร วิชาคณิตศาสตร   
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา โดยมีขอบเขตเน้ือหารายวิชาครอบคลุมความรูตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔)         
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมคีะแนนเต็มรวม ๗๐๐ คะแนน ดังน้ี 
   - วิชาวทิยาศาสตร ๒๒๐ คะแนน  
   - วิชาคณติศาสตร  ๒๒๐ คะแนน (คะแนนผานเกณฑรอยละ ๔๐) 
   - วิชาภาษาอังกฤษ ๑๖๐ คะแนน (คะแนนผานเกณฑรอยละ ๔๐)  
   - วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ๑๐๐ คะแนน  
   ๕.๑.๒  คําแนะนําในการสอบภาควิชาการ การปฏบัิติในการสอบและคําเตือน (รายละเอียดตามผนวก ง) 
   ๕.๑.๓ ในการสอบภาควิชาการ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะเตรียมดินสอดําชนิด 2B และยางลบ
ที่จะใชในการทําขอสอบไวใหผูสมัครทุกคน โดยผูสมัครไมตองนําดินสอและยางลบของตนเองเขาหองสอบ และ
หามผูสมัครนําเครื่องคํานวณ อุปกรณ-เครื่องมือสื่อสารตาง ๆ นาฬิกาขอมือ สรอยคอ สรอยขอมือ แหวน เข็มขัด 
รองเทา ถุงเทา กระเปาทุกชนิด กระดาษจดขอความ หรือกระดาษอ่ืน ๆ และเอกสารทุกชนิดท่ีไมเกี่ยวของกับ
การสอบ เขาในหองสอบโดยเด็ดขาด หากผูสมัครฝาฝน และกรรมการคุมสอบตรวจพบการนําสิ่งตองหามเขา
หองสอบ จะถือวาผูน้ันกระทําการทุจริตในการสอบ นอกจากน้ี ผูสมัครยังอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอีกดวย  
 ๕.๒ การสอบรอบสอง จะคัดเลือกผูสมัครที่สอบผานภาควิชาการที่ได จัดเรียงตามลําดับคะแนนสูงสุด  
ตามจํานวนที่ตองการ เขาทําการทดสอบทางสุขภาพจิต ทดสอบวิภาววิสัย  ตรวจรางกาย สอบพลศึกษา และ
สัมภาษณทวงทีวาจา เพื่อใหไดผูที่มีความเหมาะสมและมีความพรอมทั้งดานรางกาย และจิตใจ ที่จะเปน  
นายทหารสัญญาบัตร และนายตํารวจสัญญาบัตรที่มีคุณภาพของกองทัพเรือและสํานักงานตํารวจแหงชาติตอไป
ท้ังน้ี ผูสมัครท่ีไมมาเขาทําการสอบรอบสอง ตามวันและเวลาท่ีกําหนด ถือวาเปนผูสละสิทธ์ิ  โดยมีการสอบ
รอบสองดังน้ี 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๙ 

 



 
 

   ๕.๒.๑ การทดสอบทางสุขภาพจิต เปนการตรวจสภาพความสมบูรณและความเหมาะสมทางดาน

จิตใจของผูสมัคร   

   ๕.๒.๒ การทดสอบวิภาววิสัย เปนการทดสอบทางนามธรรม เกี่ยวกับการรูสึกนึกคิด ลักษณะนิสัย 

คุณธรรม จริยธรรม ของแตละบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเปนทหาร-ตํารวจ โดยผูสมัครตองชําระเงิน  

คาทดสอบวิภาววิสัย จํานวน ๕๐ บาท ในวันทดสอบวิภาววิสัยดวย 

   ๕.๒.๓ การตรวจรางกาย ผูสมัครจะตองเขารับการตรวจรางกาย (รายละเอียดตามผนวก ก)            

ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา กรมแพทยทหารเรือ กรุงเทพมหานคร นอกจากการตรวจรางกายแลว จะมีการ   

X – Ray ตรวจโลหิต และตรวจปสสาวะดวย ทั้งน้ี ผูสมัครตองชําระเงินคาตรวจรางกาย และการตรวจทางการแพทย 

จํานวน ๑,๔๓๐ บาท ในวันประกาศ ผลสอบภาควิชาการอยางเปนทางการและรับรายงานตัว (วันจันทรที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖)             

ผลการตรวจรางกาย ณ วันตรวจ ถือเอาความเห็นของคณะกรรมการแพทยท่ีกรมแพทยทหารเรือแตงตั้งเปน

เด็ดขาด โดยไมรับพิจารณาผลการตรวจรางกายจากท่ีอ่ืน ๆ ในกรณีที่แพทยตองการตรวจพิเศษนอกเหนือจาก   

การตรวจรางกาย และการตรวจทางการแพทยดังกลาวแลว  ผูสมัครที่เขารับการตรวจจะตองออกคาใชจายเพิ่มเติม  

  คําแนะนํา การปฏิบัติในวันตรวจรางกายและตรวจทางหองทดลอง 

    - กอนวันตรวจและชวงเชาวันตรวจ ผูสมัครไมควรรับประทานยาใด ๆ เชน ยาแกหวัด ยาแกไอ 

ยาแกโรคหอบหืด ยาลดความอวน ยาที่มีผลตอจิตประสาท ฯลฯ หรือยาใด ๆ ที่อาจมีผลตอการตรวจสารเสพติด

ในปสสาวะ รวมทั้งยาประเภทกระตุนกําลัง เพราะอาจทําใหการเตนของหัวใจและความดันโลหิตผิดปกติได หากมี

อาการเจ็บปวย และมีการรับประทานยา กรุณาแจงเจาหนาที่เจาะเลือดและเก็บปสสาวะดวยทุกครั้งกอนเขารับ

การตรวจรางกาย 

   - หามผูสมัครใส Contact - lens มาตรวจสายตา 

   - ผูสมัครสามารถรับประทานอาหารไดตามปกติในวันที่ทําการตรวจ  

   ๕.๒.๔ การสอบพลศึกษา เปนการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูสมัคร โดยมีสถานีทดสอบ 

จํานวน ๘ สถานี และหลักเกณฑการสอบของแตละสถานี (รายละเอียดตามผนวก จ) ซ่ึงมีคะแนนเต็มรวมในการสอบ 

พลศึกษา ๑๐๐ คะแนน  ผลคะแนนการสอบพลศึกษาที่ไดจะนําไปรวมกับคะแนนที่ไดจากการสอบภาควิชาการซึ่ง  

มีคะแนนเต็มรวม ๗๐๐ คะแนน รวมเปนคะแนนเต็มทั้งหมด ๘๐๐ คะแนน แลวจัดเรียงตามลําดับคะแนนใหม 

เพื่อประกาศผลสอบรอบสุดทายตอไป  ท้ังน้ี ผูสมัครท่ีเขารับการทดสอบไมผานเกณฑ โดยสอบตกในสถานีใด

สถานีหน่ึง จะถือวาสอบไมผานรอบสอง และไมมีสิทธ์ิสอบในสถานีทดสอบตอไป 

   ๕.๒.๕ การสอบสัมภาษณทวงทีวาจา เปนการพิจารณาตรวจคุณลักษณะความเหมาะสมที่จะเปน

นายทหารสัญญาบัตรและนายตํารวจสัญญาบัตรของผูสมัคร ประกอบดวย รูปราง ลักษณะทาทาง ความสมบูรณ

ของรางกาย ความองอาจวองไว การแสดงออก นํ้าเสียง การพูด สนทนา ความจํา ความคิด ปฏิภาณไหวพริบ  

ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ทัศนคติตอการเปนทหารอาชีพ และพรอมปฏิบัติได

ทุกภารกิจที่ไดรับมอบหมาย มีผลการสอบ “ผาน” หรือ “ไมผาน” เทาน้ัน 
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๖. วัน - เวลา และสถานที่สอบ 
 ๖.๑ วัน - เวลา และสถานท่ีสอบภาควิชาการ 

  การสอบภาควิชาการ ในวันอาทิตยท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖  เขาหองสอบเวลา ๐๘.๐๐ น. และ      

เริ่มทําการสอบ ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๒.๓๐ น. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต (ดูแผนที่สังเขป    

ตามใบแทรก ก) ผูสมัครควรเดินทางไปสถานที่สอบกอนเวลา เพื่อเตรียมตัวใหพรอมและหลีกเลี่ยงการจราจรที่คับคั่ง   

 ๖.๒ วัน - เวลา และสถานท่ีสอบรอบสอง ระหวางวันจันทรท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ ถ ึงว ันศุกรท ี่           

๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ มีดังน้ี 

  ๖.๒.๑ การทดสอบทางสุขภาพจิต ในวันจันทรท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖  ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง 

๑๖.๐๐ น. ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ (ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ข)  

  ๖.๒.๒ การทดสอบวิภาววิสัย ในวันพุธท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖  ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. 

ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ (ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ข) 
  ๖.๒.๓ การตรวจรางกาย ระหวางวันเสารท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖  ถึงวันอาทิตยท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖  

ตั้งแตเวลา ๐๔.๓๐ น. ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา กรมแพทยทหารเรือ กรุงเทพมหานคร (ดูแผนที่สังเขป

ตามใบแทรก ค) 

   ๖.๒.๔ การสอบพลศึกษา ระหวางวันจันทรท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันพุธท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ 

ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (ใหรายงานตัวเวลา ๐๖.๓๐ น) ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ    

(ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ข) 

   ๖.๒.๕ สัมภาษณทวงทีวาจา ระหวางวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันศุกรท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ 

ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (ใหรายงานตัวเวลา ๐๖.๓๐ น) ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ   

(ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ข) 

๗. การขาดสอบ และการออกจากหองสอบ 

 ๗.๑ ผูสมัครท่ีขาดการสอบภาควิชาการในวิชาใดวิชาหน่ึง หรือขาดการทดสอบวิภาววิสัย หรือขาดการทดสอบ 

ทางสุขภาพจิต หรือขาดสอบพลศึกษา หรือขาดสอบสัมภาษณทวงทีวาจา หรือขาดการตรวจรางกาย จะถือวาผูน้ัน

หมดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก  

 ๗.๒ ผูสมัครท่ีกระทําการทุจริตในการสอบ หรือชวยเหลือในการกระทําทุจริต จะถือวาผูน้ันหมดสิทธิ์      

ในการสอบคัดเลือก นอกจากน้ี ผูสมัครยังอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอีกดวย 

 ๗.๓ ผูสมัครท่ีมาเขาหองสอบชากวาเวลาเริ่มตนสอบเกิน ๓๐ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ 

และถือวาขาดสอบ  

 ๗.๔ การออกจากหองสอบของผูสมัครใหออกเมื่อไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ เทาน้ัน 
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๘. การประกาศผลสอบคัดเลือก 
 ๘.๑ การประกาศผลสอบภาควิชาการ  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะแจงขอมูลผลการสอบ การประกาศ
ผลสอบและรับรายงานตัว ดังน้ี 
  ๘.๑.๑ แจงขอมูลผลการสอบ ทางระบบขอความตอบรับทางโทรศัพท (SMS) หมายเลข ๔๘๔๗๖๐๒ และ 
ทาง Internet ที่เว็บไซตโรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th หรือ เว็บไซตกองทัพเรือ https://www.navy.mi.th 
ตั้งแตวันจันทรท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ 
  ๘.๑.๒ ประกาศผลสอบภาควิชาการอยางเปนทางการและรับรายงานตัว ท่ีโรงเรียนนายเรือ    
จังหวัดสมุทรปราการ (ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ข) ในวันพุธท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. 
ถึง ๑๒.๐๐ น. โดยใหนําเอกสารหลักฐานฉบับจริงมาแสดง และสําเนามอบใหกับคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ        
ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ดังน้ี 

       ๘.๑.๒.๑ เอกสารรับรองผลการศึกษา ใชใบรับรองการศึกษาที่แสดงวาสําเร็จการศึกษา           
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ (ม.๔) หรือเอกสารแสดงผลการเรียนระด ับมัธยมศึกษาปท ี่ ๔ หร ือ เท ียบเทา 
      ๘.๑.๒.๒ สําเนาทะเบียนบานของผูสมัครและของบิดา มารดาผูใหกําเนิด  
     ๘.๑.๒.๓ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชือ่สกุล ของผูสมัคร และของบิดา มารดา (ถามี) 
      ๘.๑.๒.๔ ในกรณ ีท ี่บ ิดาหร ือมารดาผูใหกําเนิดถึงแกกรรม และไมมีชื่ออยูในสําเนาทะเบียนบาน 
ใหนําหล ักฐานใบมรณบัตร หรือหล ักฐานอื่นของทางราชการเพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดาผูใหกําเนิด  
    ๘.๑.๒.๕ เอกสารหลักฐานสําหรับผูสมัครที่มีสิทธิ์ไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ ตามที่
ระบุไวในระเบียบการรับสมัครฯ 
   ๘.๑.๒.๖ ชําระคาตรวจรางกาย จํานวน ๑,๔๓๐ บาท และคาธรรมเนียมการตรวจประวัติ
อาชญากรรม จํานวน ๑๐๐ บาท ในกระบวนการรับรายงานตัว 
  หมายเหตุ  เน่ืองจากกําหนดการสอบภาควิชาการของทุกเหลาไมตรงกัน  จึงอาจมีผูสมัครสอบผาน
ภาควิชาการไดมากกวาหน่ึงเหลาข้ึนไป แตการสอบรอบสองมีกําหนดการสอบตรงกันทุกเหลา  ดังน้ัน ผูสมัครจึงมี
สิทธ์ิเลือกเขาสอบในรอบสองไดเพียงเหลาเดียวเทาน้ัน  ทั้งน้ี ผูสมัครตองไปดูผลสอบอยางเปนทางการดวยตนเอง 
เพื่อรายงานตัวตอคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ของแตละเหลา และรับทราบขอมูล ตลอดจนการปฏิบัติที่ถูกตอง
ในการสอบรอบสองตอไป 
 ๘.๒ การประกาศผลสอบรอบสุดทาย  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะแจงขอมูลผลการสอบ การประกาศ
ผลสอบและรับรายงานตัว ดังน้ี 
  ๘.๒.๑  แจงขอมูลผลการสอบ ทางระบบขอความตอบรับทางโทรศัพท (SMS) หมายเลข ๔๘๔๗๖๐๒ และ 
ทาง Internet ที่เว็บไซตโรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th หรือ เว็บไซตกองทัพเรือ https://www.navy.mi.th 
ตั้งแต วันจันทรท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
  ๘.๒.๒  ประกาศผลสอบรอบสุดทายอยางเปนทางการและรับรายงานตัว ท่ีโรงเรียนนายเรือ      
จังหวัดสมุทรปราการ (ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ข) ในวันพุธท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. 
ถึง ๑๒.๐๐ น.  
  หมายเหต ุ ผูสมัครท่ีสอบผานการสอบรอบสุดทาย ตองรายงานตัวตอคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
ในวันพุธ ท่ี  ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๖๖  ตั้ งแต เวลา ๐๘ .๐๐ น . ถึ ง  ๑๒ .๐๐ น .  ท่ี โรงเรี ยนนายเรือ               
จังหวัดสมุทรปราการ และใหผูสมัครดังกลาวที่สมัครสอบไวทั้ง ๒ สังกัด ทําการเลือกสังกัดกองทัพเรือหรือสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ (ตํารวจนํ้า) โดยผูสมัครสอบในสังกัดกองทัพเรือ จะรวมผูที่จะตองคัดเลือกเปนนายทหารสัญญาบัตร 
ในสวนของกองบัญชาการกองทัพไทยดวยสําหรับรายละเอียดการปฏิบัติจะแจงใหผูสมัครทราบในวันดังกลาวตอไป 
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๙. การทําสัญญามอบตัวเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 

 ผูสมัครที่ไดรับคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ จะตองนําผูปกครองและ          

ผูค้ําประกันพรอมหลักฐาน (ตามผนวก ฉ) ไปทําสัญญาที่โรงเรียนเตรียมทหาร อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ใน       

วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. พรอมทั้งนําเงินคาใชจายในการเขาเปน

นักเรียนเตรียมทหารมาชําระดวย ตามจํานวนเงินท่ีจะแจงใหทราบในวันประกาศผลการสอบรอบสุดทายอยางเปนทางการ 

หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอโรงเรียนเตรียมทหาร หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๕๗๒ ๕๔๐๔ หรือ ๐ ๒๕๗๒ ๕๔๑๗           

(ดูแผนที่สังเขปตาม ใบแทรก ง) 

 ผูสมัครที่มีปญหาในการทําสัญญาใหรีบติดตอกับโรงเรียนเตรียมทหารในโอกาสแรกกอนวันทําสัญญา     

หากผูสมัครไมมาทําสัญญา หรือไมนําหลักฐานดังกลาวมามอบให หรือไมนําเงินมาชําระตามที่กําหนด ถือวาผูน้ัน

สละสิทธิ์ในการเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ และคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะเรียกบุคคล

สํารองเขาทําสัญญาแทนตอไป  

๑๐. บุคคลสํารอง 

 การประกาศผลสอบรอบสุดทาย  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศหมายเลขประจําตัวสอบของ

บุคคลสํารองเรียงตามลําดับคะแนนที่สอบได  โดยบุคคลสํารองจะตองปฏิบัติตามขอกําหนด ดังน้ี 

 ๑๐.๑ บุคคลสํารองจะตองรายงานตัวตอคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ในวันประกาศผลสอบรอบสุดทาย

อยางเปนทางการ ในวันพุธท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พรอมทั้งรับเอกสาร และเขารับฟงคําชี้แจงจากคณะกรรมการ

ทําสัญญาของโรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อรับทราบสิทธิ์ และขอปฏิบัติของบุคคลสํารอง ที่โรงเรียนนายเรือ         

จังหวัดสมุทรปราการ (ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ข) 

 ๑๐.๒ บุคคลสํารองยังไมมีสิทธ์ิเขาทําสัญญาเปนนักเรียนเตรียมทหารแตอยางใด  แตจะตองไปรายงานตัว 

ตอคณะกรรมการทําสัญญาของโรงเรียนเตรียมทหาร ที่โรงเรียนเตรียมทหาร อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก     

(ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ง) ในวันทําสัญญามอบตัวเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ          

ในวันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแตเวลา ๑๑.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเปนบุคคลสํารอง   

หากไมไปรายงานตัวตามวันเวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน จะถือวาผูน้ันสละสิทธ์ิการเปนบุคคลสํารอง 

 ๑๐.๓ กรณีท่ีผูสมัครไดรับคัดเลือกเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ (บุคคลตัวจริง)    

ขาดจํานวนไปเน่ืองจากไมไปทําสัญญา หรือไดทําสัญญาเรียบรอยแลวแตลาออกจากการเปนนักเรียนเตรียมทหาร 

ภายในระยะเวลาที่โรงเรียนเตรียมทหารกําหนด  คณะกรรมการทําสัญญาของโรงเรียนเตรียมทหารจะเรียก

บุคคลสํารองของนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ เขาทดแทนตามจํานวนท่ีขาดไป โดยการเรียก 

เขาทดแทน จะเรียกตามลําดับบุคคลสํารองที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ไดประกาศไวลาสุด 

 ๑๐.๔ โปรดอยาหลงเช่ือบุคคลใดท่ีรับปาก หรือแอบอางวาจะชวยเหลือบุคคลสํารองใหเขาเปนนักเรียน

เตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือได เน่ืองจากการเรียกบุคคลสํารองเขาทําสัญญาจะเปนไปตามลําดับที่      

ของบุคคลสํารองที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ไดประกาศไวลาสุดเทาน้ัน หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอสอบถามไดที่

โรงเรียนเตรียมทหาร โดยตรง 

 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๑๓ 

 



 
 

๑๑. สาเหตุที่ตองพนจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร 

 ๑๑.๑ ไลออก 

 ๑๑.๑.๑ ประพฤติผิดระบบเกียรตศิักดิ์ข้ันรายแรง ตามเกณฑที่โรงเรียนเตรียมทหารกาํหนด 

 ๑๑.๑.๒ กระทําผิดกฎหมายจนถึงตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาคดีถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 ๑๑.๑.๓ ประพฤติผิดศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จนทาํใหเสื่อมเสียแกตนเองและทางราชการอยางรายแรง 

 ๑๑.๑.๔ ไมเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 ๑๑.๑.๕ เสพหรือมีไวครอบครองซ่ึงยาเสพติด หรอืเสพสิ่งเสพติดที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 ๑๑.๑.๖ มีความสัมพันธในทางเพศจนเสียหาย หรือประพฤติติดตอไดเสียกับหญิงจนถึงข้ันที่ถือไดวา

เปนภรรยา 

 ๑๑.๑.๗ ประพฤติตนกอใหเกิดการแตกแยกความสามัคคีจนเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอ

โรงเรียนเตรียมทหาร 

 ๑๑.๑.๘ ประพฤติผิดรายแรงอื่น ๆ ที่ผูบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เห็นสมควรใหไลออก 

 ๑๑.๒ ใหออก 

 ๑๑.๒.๑ ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๑๒๐ คะแนน ในปการศึกษาน้ัน 

 ๑๑.๒.๒ ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๘๐ คะแนน และไมผานเกณฑการประเมินตามหลักสูตร 

หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในปการศึกษาน้ันต่ํากวาเกณฑประเมินตามหลักสูตร 

 ๑๑.๒.๓ ไมปรับปรุงตนในดานการศึกษา หรือดานคุณลักษณะทางทหาร–ตํารวจ หรือพฤติกรรมที่

เหมาะสมในการเปนทหาร-ตํารวจ ตามมาตรฐานที่โรงเรียนเตรียมทหารกําหนด 

 ๑๑.๒.๔ ผูปกครอง หรือผูค้ําประกันถึงแกกรรม หรือถอนสัญญาและไมสามารถหาผูปกครองหรือ     

ผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาไดภายใน ๖๐ วันนับแตวันถึงแกกรรม หรือถอนสัญญา 

 ๑๑.๒.๕ ปรากฏวาขอความสวนใดสวนหน่ึงของใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการทําสัญญามอบตัว

ของนักเรียนเปนเท็จ หรือไมปฏิบัติตามที่ระบุไวในใบสมัคร 

 ๑๑.๒.๖ เรียนซํ้าชั้นมาแลวหน่ึงป แตผลการเรียนยังไมอยูในเกณฑไดเลื่อนชั้น 

 ๑๑.๒.๗ ลาพักการศึกษาหรือถูกพักการศึกษามาแลว ๑ ปการศึกษา แตไมสามารถกลับเขา            

รับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารได 

 ๑๑.๒.๘ ขาดเรียนติดตอกันเกินกวา ๓๐ วัน โดยไมมีเหตผุลอันสมควร 

 ๑๑.๒.๙ ใหรายตอผูบังคับบัญชา หรืออาจารยจนเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติอยางรายแรง 

 ๑๑.๒.๑๐ ทําใหทรัพยสนิของทางราชการ ผูบังคับบัญชา หรือผูใหญเหนือตนเสียหายโดยเจตนา 

 ๑๑.๒.๑๑ มพีันธกรณีผกูพันกับองคกรของรัฐบาลหรือเอกชน จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

 ๑๑.๓ นักเรียนเตรียมทหาร ยื่นคํารองขอลาออก โดยตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง และให

โรงเรียนเตรียมทหารแตงตั้งคณะกรรมการไมนอยกวา ๕ นาย เพื่อพิจารณาเหตุผลความจําเปนในการขอลาออก 

และใหมีผลเมื่อคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร ใหความเห็นชอบไมนอยกวากึ่งหน่ึง 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๑๔ 

 



 
 

 ๑๑.๔ นักเรียนเตรียมทหาร ท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนเตรียมทหาร ปวยหรือพิการ ซ่ึงแพทยทหาร          

ไมนอยกวา ๓ นาย โดยมีแพทยของกองแพทยโรงเรียนเตรียมทหาร ๑ นาย และแพทยเฉพาะทาง ๒ นาย ไดตรวจ

และลงความเห็นวาเปนโรคซ่ึงขัดกับโรคตามที่กําหนดไวในขอ ๒.๔ หรือไดพักการศึกษาไปแลว ๑ ป แตไมอาจรักษา    

ใหหายไดภายใน ๑ ป  

 ๑๑.๕ ถึงแกกรรม 

๑๒. การชดใชคาปรับเมื่อพนจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร 

 นักเรียนเตรียมทหารที่ถูกถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียนเตรียมทหารตามขอ ๑๑.๑ หรือขอ ๑๑.๒ 

หรือขอ ๑๑.๓ หรือเมื่อสําเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร แลวไมเขาศึกษาตอในโรงเรียนเหลา และ

โรงเรียนนายรอยตํารวจ นักเรียนเตรียมทหาร หรือบิดามารดา หรือผูปกครอง หรือผูค้ําประกันตองชดใชคาปรับ

ใหแกทางราชการ ตามที่กองทัพไทยกําหนด เวนแตกรณีที่ผูบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารเห็นสมควรไมตองชดใช

คาปรับ โดยใหโรงเรียนเตรียมทหารแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวามีเหตุที่ควรยกเวนคาปรับใหแกทาง

ราชการ (รายละเอียดตามผนวก ฉ) 

๑๓. การแจงคะแนนผลสอบภาควิชาการทาง Internet  

 คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จัดใหมีบริการแจงคะแนนผลสอบภาควิชาการทาง Internet โดยผูสมัครที่

ตองการทราบคะแนนผลสอบภาควิชาการของตนเองเปนรายบุคคลสามารถตรวจสอบไดที่ เว็บไซตโรงเรียนนายเรือ 

http://www.rtna.ac.th หรือเว็บไซตกองทัพเรือ https://www.navy.mi.th ตั้งแต วันพุธท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

ถึง วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖   

๑๔. หมายเหตุ  

 หากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือเหตุการณอื่นใดที่     

สงผลกระทบ จนตองเปลี่ยนแปลงวัน - เวลา หรือสถานที่สอบ ตามที่กําหนดไวในระเบียบการฯ น้ี คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดวัน – เวลา และสถานที่ใหมไดตามความเหมาะสม โดยจะประกาศรายละเอียดการ

เปลี่ยนแปลงใหทราบทาง Internet ที่เว็บไซตโรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th หรือเว็บไซตกองทัพเรือ 

https://www.navy.mi.th หรือ2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕, ๐ ๒๔๗๕ ๗๔๓๕ 

ในระหวางเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ทุกวันราชการ หรือ email : admissionrtna@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๑๕ 

 

about:blank


 
 

กําหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ  

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖ 

รายการ วัน – เวลา สถานที่/หมายเหต ุ

๑. วันรับสมัคร วันพุธท่ี ๑ ก.พ.๖๖ - วันอังคารท่ี ๒๘ ก.พ.๖๖ 

 

- สมัครทาง Internet ท่ีเว็บไซต  

http://www.admission-rtna.net หรือ 

http://www.rtna.ac.th 

หรือ https://www.navy.mi.th 

๒. การสอบภาควิชาการ  วันอาทิตยท่ี ๒๖ มี.ค.๖๖ 

   เวลา ๐๘.๐๐ น. เขาหองสอบ 

   เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. ทําการสอบ 

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  

 

๓. แจ งขอมูลผลสอบภาค

วิชาการ ทางระบบขอความ

ตอบรับทางโทรศัพท และทาง 

Internet 

วันจันทรท่ี ๑๐ เม.ย.๖๖ 

  

- ระบบขอความตอบรับทางโทรศัพท (SMS)   

  หมายเลข ๔๘๔๗๖๐๒   

- http://www.rtna.ac.th หรือ   

- https://www.navy.mi.th 

๔. ประกาศผลสอบภาควิชาการ

อ ย า ง เ ป น ท า ง ก า ร  แ ล ะ          

รับรายงานตัว  

วันจันทรท่ี ๑๗ เม.ย.๖๖ 

   เวลา ๐๗.๐๐ น. ประกาศผลสอบ 

   เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. รายงานตัว 

    

- สงเอกสารหลักฐานการสมัครท่ีใชในการสมัครสอบฯ 

- ชําระคาตรวจรางกาย ๑,๔๓๐ บาท และคาธรรมเนียม  

  การตรวจประวัติอาชญากรรม ๑๐๐ บาท 

- โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 

๕. การสอบรอบสอง 

 

   วันจันทรท่ี ๑๗ เม.ย.๖๖ – วันศุกรท่ี ๒๘ เม.ย.๖๖ 

    

- โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 

- โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา กรมแพทยทหารเรือ   

  กรุงเทพมหานคร 

  ๕.๑ การทดสอบทางสุขภาพจิต 

 

วันจันทรท่ี ๑๗ เม.ย.๖๖ 

   เวลา ๑๒.๓๐ น. เขาหองสอบ 

 เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ทําการทดสอบ  

 เวลา ๑๖.๓๐ น. ฟงคําชี้แจงการสอบรอบสอง 

- โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

  ๕.๒ การทดสอบวิภาววิสัย วันพุธท่ี ๑๙ เม.ย.๖๖ 

   เวลา ๐๘.๓๐ น. เขาหองสอบ 

   เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ทําการทดสอบ 

- ชําระคาเอกสารการทดสอบ ๕๐ บาท 

- โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 

  ๕.๓ การตรวจรางกาย วันเสารท่ี ๒๒ เม.ย.๖๖ – วันอาทิตยท่ี ๒๓ เม.ย.๖๖ 

   เวลา ๐๔.๓๐ น. รายงานตัว 

   เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ตรวจรางกาย 

- โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา กรมแพทยทหารเรือ  

  กรุงเทพมหานคร 

  ๕.๔ การทดสอบพลศึกษา  วันจันทรท่ี ๒๔ เม.ย.๖๖ – วันพุธท่ี ๒๖ เม.ย.๖๖ 

   เวลา ๐๖.๓๐ น. รายงานตัว 

   เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ทําการทดสอบ 

- โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 

  ๕.๕ สอบสัมภาษณทวงทีวาจา วันพฤหัสบดท่ีี ๒๗ เม.ย.๖๖ – วันศุกรท่ี ๒๘ เม.ย.๖๖ 

   เวลา ๐๖.๓๐ น. รายงานตัว 

 เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ทําการทดสอบ 

- โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๑๖ 
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รายการ วัน – เวลา สถานที่/หมายเหต ุ

๖. แจ งข อมู ลผลสอบรอบ

สุดทายทางระบบขอความ

ตอบรับทางโทรศัพท และทาง 

Internet  

วันจันทรท่ี ๘ พ.ค.๖๖ 

 

 

- ระบบขอความตอบรับทางโทรศัพท (SMS)  

  หมายเลข ๔๘๔๗๖๐๒   

- http://www.rtna.ac.th หรือ   

- https://www.navy.mi.th 

๗. ประกาศผลสอบรอบสุดทาย

อย างเปนทางการ และ รับ

รายงานตัว/ฟงคําชี้แจง     

วันพุธท่ี ๑๐ พ.ค.๖๖ 

   เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. รายงานตัว   

   เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ฟงคําชี้แจง 

- โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ  

- คณะนายทหารของโรงเรียนเตรียมทหารชี้แจงการปฏิบัติ 

  ในวันทําสัญญา 

๘. การทําสัญญา วันอาทิตยท่ี ๑๔ พ.ค.๖๖ 

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. รายงานตัว/ทําสัญญา  

เวลา ๑๓.๐๐ น. มอบตัวเขาศึกษา 

เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ปฐมนิเทศผูปกครอง 

- โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก 

 

๙. บุคคลสํารองรายงานตัว/ 

รอฟงผล 

วันอาทิตยท่ี ๑๔ พ.ค.๖๖ 

เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. รายงานตัว   

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. แจงลําดับท่ีบุคคล

สํารองใหม 

- โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก 

 

๑๐. เปดภาคการศึกษา รอประกาศอยางเปนทางการ - โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก 
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ผนวก ก 

ขนาดพิกัดของรางกาย และโรคหรือความพิการที่ขัดตอการเปนนักเรียนเตรียมทหาร 

ในสวนของกองทัพเรือ หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร  

๑. ขนาดพิกัดของรางกาย  

ตารางท่ี ๑ เกณฑขนาดรางกายตามอายุตองไมต่ํากวาเกณฑดังตอไปน้ี 

 
อายุ 

ความขยายของอกเปนเซนติเมตรเมื่อ  
ความสูงเปนเซนติเมตร 

 
นํ้าหนักเปนกิโลกรัม หายใจเขา หายใจออก 

๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 

๗๖ 
๗๗ 
๗๘ 

๗๓ 
๗๔ 
๗๕ 

๑๕๙ 
๑๖๑ 
๑๖๓ 

๔๗ 
๔๙ 
๕๑ 

   

  ตารางท่ี ๒ เกณฑนํ้าหนักเทียบสวนสูงไมควรเกนิเกณฑดังตอไปน้ี 

ความสูง (ซม.) นํ้าหนักไมเกิน (กก.)  ความสูง (ซม.) นํ้าหนักไมเกิน (กก.) 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๑๘ 

 



 
 
 ๒.  ไมมีโรคและความพิการตามระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ดังตอไปน้ี 
 ๒.๑ รางกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ 

  ๒.๑.๑  ศีรษะ และหนาผิดรูปจนดูนาเกลียด 

  ๒.๑.๒  ผมบางหรือผมรวงจนแลดูนาเกลียด 

  ๒.๑.๓  รูปวิปริตตาง ๆ  (Malformation ) ของริมฝปาก หรือจมูก เชน ปาก หรือจมูกแหวง ริมฝปากแบะ

หรือเชิดจนนาเกลียด หรือหุบลง 

  ๒.๑.๔  ซอกคอหรือซอกรักแรตดิกัน 

  ๒.๑.๕  แขน ขา 

   ๒.๑.๕.๑ ยาวไมเทากัน หรือผิดรูปจนมองเห็นไดชัด 

   ๒.๑.๕.๒ โคงเขาหรือออก 

   ๒.๑.๕.๓ บิดเก 

  ๒.๑.๖ มือ หรือ เทา 

   ๒.๑.๖.๑ บิดเก 

   ๒.๑.๖.๒ น้ิวมือ หรือน้ิวเทาดวนถึงโคนเล็บ 

   ๒.๑.๖.๓ น้ิวมือ หรือน้ิวเทามีจํานวนเกินกวา หรือนอยกวาปกติ 

   ๒.๑.๖.๔ น้ิวบิดเก และทํางานไมถนัด 

   ๒.๑.๖.๕ ชองระยะน้ิวมือ หรือน้ิวเทาติดกัน 

   ๒.๑.๖.๖ ภาวะเทาแบนยึดติด (Rigid Type)    

  ๒.๑.๗ รางกายผิดรูปจนดูนาเกลียด 

 ๒.๒ กระดูก และกลามเน้ือ 

  ๒.๒.๑ ขอเคลื่อนไหวไมสะดวก จนทําใหอวัยวะที่ติดตอกับขอน้ัน ๆ ใชการไมดี 

  ๒.๒.๒ ขอหลวมหลุดบอย ๆ 

  ๒.๒.๓ ขออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป 

  ๒.๒.๔ คอเอียง หรือแข็งทื่อเน่ืองจากกระดูก หรือกลามเน้ือพิการ 

  ๒.๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอน 

  ๒.๒.๖ เทาปุก (Clubfoot) 

  ๒.๒.๗  กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis) 

  ๒.๒.๘ กระดูกหักตอไมติด หรือติดแลวแตมีความพิการผิดรูป 

  ๒.๒.๙ กลามเน้ือสวนใดสวนหน่ึงเห่ียวลีบ หรือดีสโทรฟ (Dystrophy) 

 ๒.๓ ผิวหนัง 

  ๒.๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิด ซ่ึงเปนเรื้อรังยากตอการรักษา หรือเปนที่นารังเกียจตอผูอื่น 

  ๒.๓.๒ สิวบริเวณหนา คอ หรือลําตัว ซ่ึงเปนมากจนแลดูนาเกลียด 

  ๒.๓.๓ แผลเรื้อรังของผิวหนัง ซ่ึงยากตอการรักษา 

  ๒.๓.๔ แผลเปน หรือปานที่หนา มีเน้ือที่ตั้งแต ๑/๔ ของหนาข้ึนไป หรือมีความยาวมากจนแลดูนาเกลียด 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๑๙ 

 



 
 

  ๒.๓.๕ เน้ืองอก (Neoplasm) ที่หนา มีขนาดวัดเสนผาศูนยกลางตั้งแต ๕ ซม. ข้ึนไป 

  ๒.๓.๖ แผลเปน ไฝ ปาน หูด (Wart) หรือซิสต (Cyst) ที่สวนตาง ๆ ของรางกาย ซ่ึงมีขนาดใหญ 

หรือมากจนแลดูนาเกลียด  

  ๒.๓.๗ คนเผือก (Albino)   

  ๒.๓.๘ โรคทาวแสนปม (Neurofibromatosis) 

  ๒.๓.๙ หามมีรอยสักบนรางกาย  

 ๒.๔ ตา 

  ๒.๔.๑ ตาเหล (Squint) จนปรากฏไดชัด 

  ๒.๔.๒ ตอกระจก (Cataract) 

  ๒.๔.๓ แผลที่กระจกตา (Corneal ulcer) 

  ๒.๔.๔ ลูกตาสั่น (Nystagmus) 

  ๒.๔.๕  หนังตาตก (Ptosis) หรือหนังตามวนออกนอก (Ectropion) หรือหนังตามวนเขาใน (Entropion) 

  ๒.๔.๖ สายตาผิดปกต ิ

  ๒.๔.๗ บอดส ี

  ๒.๔.๘ ขนตายอยเขาขางใน หรือยอยออกขางนอก (Trichiasis or Districhiasis) 

  ๒.๔.๙ หนังตาแหวงจนเสียรูป 

  ๒.๔.๑๐ ขอบหนังตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง 

  ๒.๔.๑๑ หนังตาปดไมสนิท 

  ๒.๔.๑๒ ซิสตของหนังตา 

  ๒.๔.๑๓ ถุงนํ้าตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง 

  ๒.๔.๑๔ เยื่อตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง 

  ๒.๔.๑๕ ริดสีดวงตา (Trachoma) 

  ๒.๔.๑๖ ตอเน้ือ ซ่ึงงอกเขาไปในลูกตาดําเกินกวา ๑ มม. 

  ๒.๔.๑๗ ตาโปน (Exophthalmos) จนเห็นไดชัดเจนแลดูนาเกลียด 

  ๒.๔.๑๘ กระจกตาอักเสบเรื้อรัง (Chronic Keratitis) 

  ๒.๔.๑๙ ตอหิน (Glaucoma) 

  ๒.๔.๒๐ ชองหนังตา (Palpebral fissure) กวางไมเทากันจนแลดูนาเกลียด 

 ๒.๕ หู คอ จมูก 

  ๒.๕.๑ ใบหูผิดขนาด หรือผิดรูปจนปรากฏชัด 

  ๒.๕.๒ ชองหูชั้นนอกอักเสบอยางเรื้อรัง หรือชองหูชั้นกลางอักเสบ 

  ๒.๕.๓ เยื่อหูบุมหวํา (Retracted eardrum ) มากจนไมสามารถเคลื่อนไหวได 

  ๒.๕.๔ เยื่อหูทะลุ 

  ๒.๕.๕ การไดยินเสียงของหูผิดปกติ 

  ๒.๕.๖ กระดูกมาสตอยสอักเสบ 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๒๐ 

 



 
 

  ๒.๕.๗ เคยผาตัดกระดูกมาสตอยสออกทั้งหมด (Radical Mastoidectomy) 

  ๒.๕.๘ การพูดผดิปกติทัง้เสียง และการเคลื่อนไหวของริมฝปาก 

  ๒.๕.๙ ความพิการที่ทาํใหลําคอทํางานไมไดตามปกติ 

  ๒.๕.๑๐ เพดานโหว หรอืเพดานสูงจนพดูไมชัด 

  ๒.๕.๑๑ ตอมทอนซิลอักเสบเรื้อรังและโตมาก 

  ๒.๕.๑๒ จมูกบ้ีจนผิดปกติ หรือจมกูบ้ีเล็กนอยและพูดไมชัด 

  ๒.๕.๑๓ จมูกโหวไมมีโครง 

  ๒.๕.๑๔ ผนังกั้นชองจมูกคด  หรือมีกระดูกยื่น  หรืองอก (Septal deviation, Spurs and ridges) 

หรือจมูกอักเสบชนิดโตข้ึน (Hypertrophic Rhinitis) ทั้งหมดน้ีจะตองมีความผิดปกติมากกวาครึ่งหน่ึงของชองจมูก 

  ๒.๕.๑๕ ผนังกั้นชองจมกูทะลุ 

  ๒.๕.๑๖ เยื่อจมูกอกัเสบเรื้อรัง (Chronic Rhinitis) 

  ๒.๕.๑๗ เน้ืองอกในจมกู (Nasal polyp) 

  ๒.๕.๑๘ โพรงกระดกูขางจมูกอักเสบ (Paranasal sinusitis) 

 ๒.๖ ฟน 

  ๒.๖.๑ มีฟนไวเคี้ยวอาหารไดไมครบตามหลักเกณฑ คือ กําหนดใหมีฟนกราม (Molars) และฟน

กรามนอย (Premolars) อยางนอยขางบน ๖ ซ่ี  ขางลาง ๖ ซ่ี  ฟนหนา (Incisors and canines) ขางบน ๔ ซ่ี 

ขางลาง ๔ ซ่ี  ฟนที่ถอนไปแลวหากไดรับการใสเรียบรอยมั่นคง หรือดวยวิธีทําสะพาน (Bridge) จึงใหนับเปน

จํานวนซ่ีไดตามจํานวนดังกลาวขางตน จะตองไมมีลักษณะดังตอไปน้ี 

   ๒.๖.๑.๑ ฟนเปนรูผุที่ไมไดรับการอุด หรืออุดดวยวัตถุที่ไมถาวร 

   ๒.๖.๑.๒ ฟนที่อุดหรือทําครอบไมเรียบรอย 

   ๒.๖.๑.๓ ฟนนํ้านม 

   ๒.๖.๑.๔ ฟนตาย เวนแตคลองประสาทไดรับการอุดที่ถูกตองแลว 

   ๒.๖.๑.๕ ฟนยาวผิดปกติ หรือข้ึนผิดที่ หรือเกจนไมสามารถที่จะจัดใหสบกันไดกับฟนธรรมดา

หรือฟนปลอม 

   ๒.๖.๑.๖ มีการทําลายอยางรุนแรงของอวัยวะที่รองรับตัวฟน เชน กระดูกเหงือก เยื่อหุมรากฟน 

  ๒.๖.๒ มีชองระหวางฟนหนาหางจนแลดูนาเกลียด 

  ๒.๖.๓ การสบของฟนที่ผิดปกติอยางมากจนทําใหใบหนาผิดรูป หรือการเคี้ยวอาหารธรรมดาไมไดผล 

  ๒.๖.๔ ถุงนํ้า (Cysts) การอักเสบที่เรื้อรัง โรคเหงือกอักเสบอยางรุนแรง หรือพยาธิสภาพอื่น ๆ ในปาก 

เชน ฟนคุด ฟนที่ยังไมข้ึน หรือฟนที่ข้ึนผิดที่ ซ่ึงสภาพการเชนน้ี อาจทําใหเกิดอันตรายตออวัยวะขางเคียง หรือ

สุขภาพของผูสมัคร 

 ๒.๗ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

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

(A.V.BLOCK) หรือเตนผิดปกติชนิดเอเทรียลไฟบริลเลชั่น หรือ เอเทรียลฟลัทเตอร (Atrial fibrillation or  Atrial Flutter) 
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  ๒.๗.๒ ความดันเลือดสูงกวา ๑๔๐/๙๐ มม.ของปรอท หรือต่ํากวา ๑๐๐/๕๐ มม.ของปรอท 

  ๒.๗.๓  ลักษณะแสดงทางคลื่นไฟฟาหัวใจ (ECG) ผิดปกติ 

  ๒.๗.๔  หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกต ิ

  ๒.๗.๕ หัวใจพิการแตกําเนิด (Congenital heart diseases) 

  ๒.๗.๖  หัวใจวายและมีเลือดคั่ง (Congestive heart failure) 

  ๒.๗.๗ ลิ้นหัวใจพิการ 

  ๒.๗.๘  หลอดเลือดโปงพอง (Aneurysm) ของหลอดเลือดใหญ 

  ๒.๗.๙  หลอดเลือดดําขอดอยูที่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซ่ึงเปนมากจนเห็นไดชัด 

 ๒.๘ ระบบหายใจ  

  ๒.๘.๑ หลอดลมอักเสบ ซ่ึงกําลังปรากฏอาการฟงไดชัดเจน 

  ๒.๘.๒ หลอดลมอกัเสบเรื้อรังพรอมกับมถุีงลมในปอดพอง (Chronic bronchitis with emphysema) 

  ๒.๘.๓ เยื่อหุมปอดอักเสบ 

  ๒.๘.๔ หลอดลมขยายพอง (Bronchiectasis) 

  ๒.๘.๕ มีนํ้า หรือหนอง หรือลมในชองเยื่อหุมปอด 

  ๒.๘.๖ วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis) 

  ๒.๘.๗ ปอดอักเสบ หรือมีพยาธิสภาพอื่น ๆ  

  ๒.๘.๘ หืด (Bronchial asthma) 

 ๒.๙ ระบบทางเดินอาหาร 

  ๒.๙.๑ ฟสตูลา (Fistula) หรือไซนัส (Sinus) ที่ผนังทอง 

  ๒.๙.๒ ไสเลื่อนทุกชนิด 

  ๒.๙.๓  ตับหรือมามโต ซ่ึงตรวจพบโดยการใชมือคลํา 

  ๒.๙.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis of liver) 

  ๒.๙.๕ ฝที่ตับ (Abscess of liver) 

  ๒.๙.๖ ดีซาน 

  ๒.๙.๗ ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นไดชัด 

  ๒.๙.๘ ทวารหนักอักเสบ หรือสวนสุดทายของลําไสปลิ้นออกมานอกทวารหนัก 

  ๒.๙.๙ ฝคัณฑสูตร  

  ๒.๙.๑๐ การตรวจเลือดไวรัสตับอักเสบบีเปนบวก 

 ๒.๑๐ ระบบทางเดินปสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ รวมท้ังกามโรค 

  ๒.๑๐.๑ ไต กรวยไตอักเสบ หรือเสื่อม หรือหยอน หรือพอง 

  ๒.๑๐.๒ น่ิว 

  ๒.๑๐.๓ ผลการตรวจปสสาวะมีไขขาว (Albumin) หรือนํ้าตาล 

  ๒.๑๐.๔ องคชาตถูกตัด หรือขาด 

  ๒.๑๐.๕ อัณฑะไมลงมาที่ถุงอัณฑะ หรือถูกตัดออก 
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  ๒.๑๐.๖ ถุงนํ้าที่ลูกอัณฑะ (Hydrocele) 

  ๒.๑๐.๗ อัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือทออสุจิอักเสบ (Epididymitis) 

  ๒.๑๐.๘ อัณฑะเห่ียวหด (Atrophy of testis) 

  ๒.๑๐.๙ กามโรค 

  ๒.๑๐.๑๐ ผลการตรวจนํ้าเหลืองวินิจฉัยวาเปนกามโรค (VDRL และ TPHA) 

  ๒.๑๐.๑๑ กะเทย (Hermaphrodism) 

 ๒.๑๑ ระบบจิตประสาท 

  ๒.๑๑.๑ โรคจิต (Psychosis)  

  ๒.๑๑.๒ จิตทราม (Mental deficiency) 

  ๒.๑๑.๓ ใบ (Aphasia) 

  ๒.๑๑.๔ อัมพาต หรือการเคลื่อนไหวผิดปกต ิ

  ๒.๑๑.๕ โรคลมชัก (Epilepsy) 

 ๒.๑๒ เบ็ดเตล็ด 

  ๒.๑๒.๑ โรคที่เกี่ยวกับแพสาร โรคตอมไรทอ โรคที่เกี่ยวกับเมตาบอลิซึม และโรคที่เกี่ยวกับ

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

    ๒.๑๒.๑.๑ ตอมไทรอยดเปนพิษ ไมวาจะมีคอพอกดวยหรือไม (Thyrotoxicosis with or 

without goitre) 

    ๒.๑๒.๑.๒ โรคคอพอก (Simple goitre) 

    ๒.๑๒.๑.๓ ตอมไทรอยดหยอนสมรรถภาพ (Myxedema) 

    ๒.๑๒.๑.๔ เบาหวาน (Diabetes mellitus) 

    ๒.๑๒.๑.๕ รางกายโตผิดปกติ (Acromegaly) 

    ๒.๑๒.๑.๖ โรคอวน (Obesity) 

  ๒.๑๒.๒ โรคของเลือดและอวัยวะกอกําเนิดเลือด (Diseases of blood and blood forming organs) 

ผิดปกติอยางถาวรและอาจเปนอันตราย 

  ๒.๑๒.๓ โรคติดเชือ้ หรือโรคเกิดจากปาราสิต (Infectious and parasitic diseases) 

    ๒.๑๒.๓.๑ โรคเรื้อน (Leprosy)  

    ๒.๑๒.๓.๒ โรคเทาชาง (Filariasis) 

    ๒.๑๒.๓.๓ โรคคุดทะราด หรือรองพื้น (Yaws) 

    ๒.๑๒.๓.๔ โรคติดตออันตราย  

  ๒.๑๒.๔ เน้ืองอก (Neoplasm) 

    ๒.๑๒.๔.๑ เน้ืองอกไมรายที่มีขนาดใหญ  

    ๒.๑๒.๔.๒ เน้ืองอกรายไมวาจะเปนแกอวัยวะใด (Malignant neoplasm of any organ) 

    ๒.๑๒.๔.๓ โรคของตอมนํ้าเหลือง 
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 ๒.๑๓ การใชสารเสพติดและโรคติดยาเสพติด 

 ๒.๑๔ โรคเอดส (AIDS) ผลตรวจเลือด HIV เปนบวก หรือ ระบบภูมิคุมกันบกพรอง 

 ๒.๑๕ โรคหรือความพิการใด ๆ ซึ่งมิไดระบุไว แตคณะกรรมการแพทยเห็นวาไมสมควรรับเปนนักเรียน

เตรียมทหาร 

 ๓.  กลุมอาการหายใจหอบลึกและมือเทาจีบเกร็ง (Hyperventilation syndrome) 

 ๓.๑ เปนภาวะที่เปนอุปสรรคตอการฝกศึกษาของนักเรียนเตรียมทหาร 

 ๓.๒ สาเหตุอาจเกิดจากการปรับตัวตอความเครียดที่ไมเหมาะสมของผูปวย (Adjustment disorders)     

ซ่ึงเกี่ยวของกับบุคลิกภาพบางชนิด สภาวะแวดลอม ครอบครัว และอาจเกิดจากการเลี้ยงดูตั้งแตในวัยเด็ก ผูที่มี

อาการดังกลาวจึงควรไดรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาจากแพทยผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงหากผูปวยไดรับการดูแลและ

ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ถูกตองแลวก็อาจสามารถปรับตัวเอง และปองกันไมใหเกิดอาการดังกลาวไดอีก 

 ๓ .๓ หากผูปวยไดรับการดูแลรักษาอยางเต็มที่แลวยั งคงมีอาการหอบลึกและมือเทาจีบเกร็ ง 

(Hyperventilation syndrome) อยางตอเน่ืองจํานวน ๓ ครั้ง ภายในระยะเวลา ๑ ปการศึกษา ก็ใหแตงตั้ง

คณะกรรมการแพทยทหาร จํานวนไมนอยกวา ๓ คน โดยมีจิตแพทยรวมดวย เพื่อทําการตรวจประเมินและ     

ออกใบรับรองความเห็นในการพิจารณาใหพนจากสภาพนักเรียนเตรียมทหาร โดยไมตองเสียคาปรับ 

หมายเหต ุ - ผูสมัครควรตรวจสอบความสมบูรณของรางกาย ซ่ึงตองไมเปนโรค หรือ มีความพิการอื่นๆ ที่ขัดตอ

การเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือตามขอ ๑, ๒ และ ๓ 

       - ผลการตรวจรางกาย ณ วันตรวจ ถือความเห็นของคณะกรรมการแพทยท่ีกรมแพทยทหารเรือ

แตงตั้งเปนเด็ดขาด โดยไมรับพิจารณาผลการตรวจรางกายจากท่ีอ่ืน ๆ 
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ผนวก ข  

แบบฟอรมหนังสือขอรับสิทธ์ิคะแนนเพิ่มพิเศษ 
 
 

- แบบฟอรมหนังสือขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๑ (แบบ ข - ๑) 

- แบบฟอรมหนังสือขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ (แบบ ข - ๒) 
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แบบฟอรมหนังสือขอรับสิทธ์ิคะแนนเพ่ิมพิเศษประเภทท่ี ๑ (แบบ ข – ๑) 

   เขียนที่...................................................... 

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

เรื่อง ขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๑ 

เรียน ประธานกรรมการสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 

 ดวยกระผม….........................................................................มีสถานภาพเปน..................................

ของผูสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ชื่อ................................................................      

ขอสงเอกสาร เพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ ตามระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ 

ไดแก (ทําเครื่องหมาย ✓ ในชองที่ตองการ) 

ขอที่ ๑ □ เอกสารแสดงสิทธิ์ของผูสมัครที่เปนบุตรของทหาร - ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงาน

ราชการ หรือลูกจาง ซ่ึงตองประสบภัยอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหนาที่ปกติ หรือถูก

ประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ หรือตองบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุน้ัน ซ่ึงไดรับบําเหน็จบํานาญพิเศษ

ตามกฎหมาย วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือไดรับเงินคาทําขวัญตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม         

ว าด วยคนงาน หรือ ได รับ บํา เหน็จพิ เศษ ตามระเ บียบกระทรวงการคลั ง  ว าด วย บํา เหน็จลูกจ า ง  

จํานวน ......................รายการ 

    หนังสือรับรอง........................................................................................................................... 

  เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 

ขอที่ ๒ □ เอกสารแสดงสิทธิ์ของผูสมัครที่เปนบุตรของทหาร - ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงาน

ราชการ หรือลูกจาง ซ่ึงตองประสบภัยอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหนาที่ทางยุทธการหรือ 

ถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ทางยุทธการรวมกับทหารระหวางเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม 

หรือมีการปราบจลาจล หรือในระหวางที่มีพระบรมราชโองการประกาศใชกฎอัยการศึก หรือมีการประกาศ

สถานการณฉุกเฉิน ตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลาที่สั่งใหเปน

นักดําเรือดํานํ้า หรือปฏิบัติหนาที่สํารวจจัดทําหลักเขตแดนระหวางประเทศ ซ่ึงมีสิทธิ์นับเวลาราชการเปนทวีคูณ

ตามกฎหมาย วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือตองบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุน้ัน ซ่ึงไดรับบําเหน็จบํานาญ

พิเศษตามกฎหมาย วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือไดรับเงินคาทําขวัญตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวา

ดวยคนงาน หรือไดรับบําเหน็จพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยบําเหน็จลูกจางหรือบุตรของผูที่ไดรับ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือเหรียญหรือเข็มกลาหาญ จํานวน ....................รายการ 

    หนังสือรับรอง........................................................................................................................... 

    เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 

 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๒๖ 

 



 
 

- ๒ - 

ขอที่ ๓ □ เอกสารแสดงสิทธิ์ของผูสมัครที่เปนบุตรของผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันมีศักดิ์

รามาธิบดีหรือเหรียญ หรือเข็มกลาหาญ จํานวน ....................รายการ 

    หนังสือรับรอง........................................................................................................................... 

    เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 

ขอที่ ๔ □ เอกสารแสดงสิทธิ์ของผูสมัครที่เปนบุตรของทหาร - ตํารวจ ที่ไดปฏิบัติหนาที่ในการปราบปราม     

โจรผูรายจนถึงแกทุพพลภาพ หรือถึงแกชีวิต หรือผูที่ไดชวยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผูรายจนถึงแก 

ทุพพลภาพหรือถึงแกชีวิต ซ่ึงไดรับการรับรองจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวน ....................รายการ 

    หนังสือรับรอง........................................................................................................................... 

    เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาํเนินการตอไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๒๗ 

 



 
 

 

แบบฟอรมหนังสือขอรับสิทธ์ิคะแนนเพ่ิมพิเศษประเภทท่ี ๒ (แบบ ข – ๒)  

   เขียนที่...................................................... 

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

เรื่อง ขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ 
เรียน ประธานกรรมการสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 

 ดวยกระผม ..............................................................................มีสถานภาพเปน ...............................
ของผูสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ชื่อ ........................................................................
เลขที่น่ังสอบ.................................... ขอสงเอกสาร เพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษตามระเบียบกองทัพไทย  

วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ไดแก (ทําเครื่องหมาย ✓ ในชองที่ตองการ) 

ขอที่ ๑ □ เอกสารแสดงสิทธิ์ของผูสมัครที่เปนผูที่สําเร็จการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม    
ชั้นปที่ ๑ – ๕ 

ขอที่ ๒ □ เอกสารแสดงสิทธิ์ของผูสมัครที่เปนบุตรของขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ที่มีเวลารับราชการนับตั้งแตวันเขารับราชการ ถึงวันสุดทายของวันรับสมัคร ดังตอไปน้ี 
    รับราชการไมนอยกวา ๑๕ ป หรือไดรับพระราชทานเหรยีญจักรมาลา 
    รับราชการไมนอยกวา ๑๐ ป 
    รับราชการไมนอยกวา ๕ ป 

ขอที่ ๓ □ เอกสารแสดงสิทธิ์ของผูสมัครที่บุตรของทหาร - ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงาน
ราชการ หรือลูกจาง ซ่ึงไดปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการรวมกับทหาร ระหวางเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมี
การปราบจลาจล หรือในระหวางที่มีพระบรมราชโองการประกาศใชกฎอัยการศึก หรือมีการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน ตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลาที่สั่งใหเปนนักดําเรือดํานํ้า 
หรือปฏิบัติหนาที่สํารวจจัดทําหลักเขตแดนระหวางประเทศ ซ่ึงมีสิทธิ์นับเวลาราชการเปนทวีคูณตามกฎหมาย    
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ จํานวน ....................รายการ 
    หนังสือรับรอง........................................................................................................................... 
    เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 

ขอที่ ๔ □ เอกสารแสดงสิทธิ์ของผูสมัครที่เปนพลเรือน หรือผูที่เปนบุตรของพลเรือนซ่ึงไดปฏิบัติหนาที ่       
ทางยุทธการรวมกับทหารในการปองกัน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอก และ
ภายในประเทศ จํานวน ....................รายการ 
   หนังสือรับรอง........................................................................................................................... 
   เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาํเนินการตอไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

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

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๒๘ 

 



 
 

ผนวก ค 

ตัวอยางแบบหนังสือรับรองตาง ๆ 
 

- แบบหนังสือรับรองการศกึษา (แบบ ค - ๑) 

- แบบหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทพัฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ (แบบ ค - ๒) 

- แบบหนังสือใหความยินยอมของบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองตามกฎหมาย (แบบ ค – ๓) 

- แบบหนังสือแตงตั้งผูปกครองแทนบิดาหรือมารดา (แบบ ค – ๔) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๒๙ 

 



 
 

แบบหนังสือรับรองการศึกษา (แบบ ค – ๑) 
 

 
 

 
 
 
 

ใบรับรองการศึกษา 

 

 

ขอรับรองวา….............................................................................................................................. 

เลขประจําตัว…….............................เกิดวันที…่...............เดือน......…........................พ.ศ…........................  

บิดาชื่อ…...................……...........................….............มารดาชื่อ….............................................................. 

ขณะน้ีกําลังศึกษาอยูในชั้น….....................ปการศึกษา……….…..….......... 

โรงเรียน(สถานศึกษา)...............................................................จังหวัด......................................... 
 

 ออกให  ณ  วันที…่...........เดือน…............................พ.ศ….................... 
 

     ลงชื่อ………........................................................ 

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

                        ครใูหญ/อาจารยใหญ/ผูอํานวยการ 

 

  

 

 
 

 

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

             นายทะเบียน 

โทร ................................................... 

(หมายเลขโทรศัพทของหนวยงานที่สามารถติดตอได) 

 

หมายเหต ุ ใบรับรองน้ีตองมีอายุไมเกิน ๖๐ วัน นับแตวันที่ออกให 

 

 

 

 

 

รูปถาย 

ขนาด ๑.๕ x ๒ น้ิว 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๓๐ 

 



 
 

แบบหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ (แบบ ค - ๒) 
 

ที่................................                 ชื่อหนวย........................................... 

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

เรียน  ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทพัเรือ  

ประจําปการศกึษา ………………. 

 ดวย.........................................................................ประเภท....................................................... 

สังกัด...............................................................มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่........................หมูที่.................... 

ถนน...............................ตําบล..........................อําเภอ......................................จังหวัด............................ 

ไดยื่นคํารองขอใหตรวจสอบประวัติ กับขอใหรับรองการปฏิบัติราชการทพัฉุกเฉิน หรือราชการทวีคณู

ของ…………......................................................จึงขอรับรองวา.........................................................…….. 

ไดเคยปฏิบัติราชการทพัฉุกเฉิน หรือราชการทวีคณู โดยปฏิบัติหนาที่ที่มีความเสี่ยงภัย ดังน้ี 

๑............................................................................................................................................................... 

๒............................................................................................................................................................... 

๓.............................................................................................................................................................. 

กับไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนเกียรต ิคือ 

๑.............................................................................................................................................................. 

๒.............................................................................................................................................................. 

๓.............................................................................................................................................................. 

 

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

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

      ตาํแหนง......................................................... 

 

  ขอรับรองวาถูกตอง 

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

 เจาหนาท่ีผูตรวจสอบประวัต ิ

โทร ........................................................................ 

(หมายเลขโทรศัพทของหนวยงานที่สามารถติดตอได) 
 

หมายเหต ุ หนังสือรับรองน้ีขอไดที่ หนวยตนสังกัดที่สามารถรับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการผูขอหนังสือ

รับรองน้ัน 

 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๓๑ 

 



 
 

แบบหนังสือใหความยินยอมของบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองตามกฎหมาย (แบบ ค – ๓) 

 

 ขาพเจา...............................................................มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่........................หมูที่.................... 

ตําบล/แขวง…………..............................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด................................................ 

เปนบิดา/มารดา/ผูปกครองตามกฎหมายของ............................................................................................................ 

ไดทราบขอความในระเบียบการทั่วไปและวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร         

ในสวนของกองทัพเรือแลว ยินยอมให............................................................สมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน   

เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 

 

 (ลงชื่อ).....................................................................บิดา/มารดา/ผูปกครอง 

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

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

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

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

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

 

  

 

 

 

หมายเหตุ  หลักฐานประกอบหนังสือใหคํายินยอม 

  ๑. กรณีบิดาหรือมารดา 

  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  - สําเนาสตูิบัตร หรือสําเนาทะเบียนบานของผูสมัครที่ระบุชื่อบิดา มารดา 

  ๒. กรณีผูปกครองตามกฎหมาย 

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

      - หลักฐานที่แสดงวาเปนผูปกครองตามกฎหมาย เชน หนังสือแตงตั้งผูปกครองแทนบิดาหรือมารดา  

        คําสั่งศาลใหเปนผูปกครอง เปนตน 

  

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๓๒ 

 



 
 

แบบหนังสือแตงตั้งผูปกครองแทนบิดาหรือมารดา (แบบ ค – ๔) 

 

 ขาพเจา...............................................................มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่........................หมูที่.................... 

ตําบล/แขวง…………..............................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด................................................          

เปนบิดา/มารดาของ...................................................................ขอแตงตั้งให............................................................ 

เปนผูปกครองแทนบิดา/มารดา 

 

 (ลงชื่อ).....................................................................บิดา/มารดา 

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

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

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

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

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

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

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

 

  

 

 

 

หมายเหตุ  หลักฐานประกอบหนังสือแตงตั้ง 

๑. สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของบิดา/มารดา และผูไดรับการแตงตัง้ใหเปนผูปกครอง 

๒. สําเนาสูติบัตร หรอืสาํเนาทะเบียนบานของผูสมัครที่ระบุชื่อบิดา มารดา 

  

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๓๓ 

 



 
 

ผนวก ง 

คําแนะนําในการสอบภาควิชาการ  

สําหรับผูสมัครสอบคดัเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 
 

 กําหนดการสอบภาควิชาการ ในวันอาทิตยท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหวางเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๒.๓๐ น.      

ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต (ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ก) และเน่ืองจากสภาพการจราจรจะคับคั่งมาก  

ดังน้ัน ผูสมัครควรวางแผนการเดินทางใหเหมาะสม และควรเดินทางไปถึงสถานท่ีสอบกอนเวลาสอบอยางนอย ๒ ช่ัวโมง

เพื่อเตรียมความพรอมในการสอบใหเรียบรอย สวนการตรวจขอสอบภาควิชาการ และการรวมคะแนน จะ

ดําเนินการโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร ดังน้ัน ผูสมัครจึงควรจะตองศึกษาคําแนะนําในการสอบภาควิชาการใหเขาใจ 

และปฏิบัติใหถูกตองตามคําแนะนํา มิฉะน้ันแลวผูสมัครอาจเสียคะแนนบางขอไปอยางนาเสียดาย 

๑. การปฏิบัติของผูสมัคร 

 ๑.๑ การสอบภาควิชาการ  ผูสมัครควรมาพรอมบริเวณหนาหองสอบกอนเวลา ๐๗.๓๐ น. เขาหองสอบ              

เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มทําการสอบตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๒.๓๐ น. ทั้งน้ี เมื่อเริ่มทําการสอบตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. 

แลว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  จะไมอนุญาตใหผูสมัครท่ีเขาหองสอบชาเกินกวา ๓๐ นาที หลังจากเริ่ม

สอบไปแลวเขาหองสอบ 

 ๑.๒ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะเตรียมดินสอดําชนิด 2B และยางลบที่จะใชในการทําขอสอบไวให

ผูสมัครทุกคน  โดยผูสมัครไมตองนําดินสอ และยางลบของตนเองเขาหองสอบ 

 ๑.๓ หามผูสมัครนําเครื่องคํานวณ อุปกรณ-เครื่องมือสื่อสารตาง ๆ นาฬิกาขอมือ สรอยคอ สรอยขอมือ 

แหวน เข็มขัด รองเทา ถุงเทา กระเปาทุกชนิด กระดาษจดขอความ หรือกระดาษอ่ืน ๆ และเอกสารทุกชนิด   

ท่ีไมเกี่ยวของกับการสอบเขาหองสอบโดยเด็ดขาด หากผูใดฝาฝนจะถูกตัดสินไมใหผานการสอบ 

  ๑.๔ หามเปดกระดาษขอสอบกอนกรรมการคุมสอบจะอนุญาต 

  ๑.๕ หามน่ังผิดหมายเลขโตะ 

  ๑.๖ หามลงหมายเลขประจําตัวผูสมัคร (เลขที่น่ังสอบ) อันมิใชหมายเลขของตนในกระดาษคําตอบ 

  ๑.๗ หามเหลียวหนาเหลียวหลัง พูดคุย หรือกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่สอเจตนาทุจริต 

  ๑.๘ หามพูดข้ึนลอย ๆ หรือพูดกับผูใด 

  ๑.๙ หามหยิบยืม และสงสิ่งของใหกันและกันโดยพลการ 

  ๑.๑๐ หามเลื่อน ยาย โตะ/เกาอี้น่ังสอบโดยเด็ดขาด 

 ๑.๑๑ หามยกกระดาษ เลื่อน ชูกระดาษ หรือกระทําการใด ๆ หรือเสแสรงทํากระดาษที่เกี่ยวกับการสอบหลน 

ตลอดจนการขีดเขียน เคาะ ทําสัญญาณใด ๆ หรือการอื่นใดผิดปกติ  อันจะเปนเหตุใหผูสมัครขางเคียงรูเห็น เขาใจ

คําตอบและวิธีทํา  

  ๑.๑๒ หามลุกจากที่น่ังสอบโดยพลการ  

  ๑.๑๓ หามออกจากหองสอบจนกวากรรมการคุมสอบจะอนุญาต 

  ๑.๑๔ หามนํา ขอสอบ กระดาษคําตอบ รวมทั้งกระดาษทด ออกจากหองสอบ 

  ๑.๑๕ เก็บบัตรประจําตัวผูสมัครสอบ และสิ่งของสวนตัวอื่น ๆ กอนลุกจากที่น่ังสอบ 
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๒. การเขียนกระดาษคําตอบ 

  ๒.๑ อานคําแนะนําในการตอบใหเขาใจกอนลงมือทําขอสอบ 

  ๒.๒ เมื่อลงมือทําขอสอบแลว หากตองการเปลี่ยนคําตอบท่ีไดระบายไวเรียบรอยแลว ผูสมัครจะตองลบ

คําตอบเดิมใหหมดจนสะอาดเรียบรอย  มิฉะน้ันคอมพิวเตอรจะไมตรวจขอสอบ 

๓. คําเตือน  

        การท่ีทานจะผานการสอบคัดเลือกหรือไม ข้ึนอยูกับความรู ความสามารถของทานเอง ดังน้ันอยาหลงเช่ือ 

บุคคลใดท่ีรับปาก หรือแอบอางวาจะชวยเหลือใหทานสอบผานได โดยจะมีการเรียกคาตอบแทนหรือไมก็ตาม  

และหากพบเห็นผูใดมีพฤติกรรมดังกลาว กรุณาแจงใหคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ทราบโดยดวน ท่ีหมายเลข

โทรศัพท ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕, ๐ ๒๔๗๕ ๗๔๓๕ หรือ ท่ีเว็บไซตโรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th         

จักขอบพระคุณยิ่ง 
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ผนวก จ 

สถานีและหลักเกณฑของการสอบพลศึกษา 
 

 ๑. สถานีของการสอบพลศึกษา ประกอบดวยการทดสอบ จํานวน ๘ สถานี ผูเขารับการทดสอบจะตอง 

ทําการทดสอบใหครบทุกสถานี ตามที่กําหนด โดยมีสถานีและวิธีการทดสอบ ดังน้ี 

  ๑.๑ น่ังงอตัว ใหผูรับการทดสอบอยูในทาเริ่มตน คือ น่ังเหยียดขาตรงชิดกันและใหขางเทาดานในชิดกัน 

ตั้งเทาใหเปนมุมฉาก ฝาเทาทั้งสองสัมผัสกับกลองตรงกลางไมวัด เมื่อกรรมการสั่ง “เริ่ม” ใหผูรับการทดสอบ   

โนมตัวลงไปเหยียดแขนและปลายน้ิวมือใหตึงเลื่อนไปขางหนาตามแนวไมวัด จนไมสามารถเลื่อนปลายน้ิวมือตอไปได

และเขาจะตองเหยียดตรงตลอดเวลา หามโยกตัวหรืองอตัวแรง ๆ การบันทึกใหถือระยะที่ไกลที่สุดตามแนวไมวัด  

  ๑.๒ ลุกน่ัง ๓๐ วินาที ใหผูรับการทดสอบอยูทาเริ่มตน คือ นอนหงาย เขาทั้งสองงอเปนมุมฉากเทาทั้งสอง

หางกันประมาณ ๑ ฟุต มือทั้งสองใหน้ิวมือประสานกันอยูที่ทายทอย กางศอกใหแนบพื้นเบาะ เจาหนาที่ชวยเหลือ

จะน่ังคุกเขาบริเวณปลายเทา มือทั้งสองจับและกดที่ขอเทาของผูเขารับการทดสอบ ใหเทาติดพื้นเมื่อพรอมแลว 

กรรมการจะใหสัญญาณวา “เริ่ม” ใหผูเขารับการทดสอบยกลําตัวทอนบนข้ึนสูทาน่ังพรอมกับกมศีรษะและรวบ

ศอกทั้งสองขางชิดกันเขาอยูระหวางชองเขาแลวกลับนอนหงายลงพื้นใหอยูในทาเริ่มตนสัมผัสที่เบาะ ทําเชนน้ี

ติดตอกันใหไดจํานวนครั้งมากที่สุด ภายในเวลา ๓๐ วินาที หากผูเขารับการทดสอบปฏิบัติผิดจากวิธีดังกลาว

กรรมการจะไมนับจํานวนครั้งที่ทําผิดน้ัน 

  ๑.๓ ยืนกระโดดไกล ใหผูเขารับการทดสอบอยูในทาเริ่มตนโดยยืนบนกระดานเสนเริ่ม ปลายเทา 

ทั้งสองชิดเสนเริ่ม เมื่อพรอมแลวกรรมการจะสั่ง “เริ่ม” ใหผูเขารับการทดสอบเหวี่ยงแขนทั้งสองไปดานหลัง     

กมตัวยอเขาเหวี่ยงแขนทั้งสองไปขางหนาพรอมกระโดด ใหลําตัวและเทาทั้งสองไปดานหนาใหไกลที่สุด การวัดระยะ 

การกระโดด จะถือจากเสนเริ่มไปยังจุดที่สนเทาสัมผัสพื้น หรือสวนหน่ึงสวนใดของรางกายสัมผัสพื้นใกลเสนเริ่มมาก

ที่สุด หากการทดสอบผิดจากทีก่ําหนด เชน เหยียบเสนเริ่ม ใหผูเขารับการทดสอบสามารถทดสอบไดอีก ๑ ครั้ง  

  ๑.๔ ดึงขอ ใหผูเขารับการทดสอบอยูในทาเริ่มตนโดยจับราวเดี่ยวคว่ํามือ มือหางกันประมาณความกวาง

เทาชวงไหล ปลอยลําตัวหอยลงเหยียดตรง เม่ือพรอมแลวกรรมการจะสั่ง “เริ่ม” ใหผูเขารับการทดสอบดึงตัวข้ึน

จนคางอยูเหนือราว แลวปลอยตัวลงมาอยูในทาเริ่มตนและดึงข้ึนในลักษณะเดิมติดตอกันใหไดจํานวนครั้งมากที่สุด 

หามแกวงตัวหรือเตะเทาชวย หากหยุดพักระหวางครั้งเกิน ๕ วินาที หรือไมสามารถดึงตัวข้ึนจนคางพนราวไดเกิน 

๒ ครั้งติดตอกัน ถือวาสิ้นสุดการทดสอบ  

  ๑.๕ วิ่งเก็บของ เปนการวิ่งทดสอบบนทางเรียบระยะทาง ๑๐ เมตร หลังเสนเริ่มตนและปลายทางจะมี

วงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๕๐ ซม. และจะมีทอนไม ๒ ทอน (ขนาด ๕ x ๕ x ๑๐ ซม.) วางขนาน หางกัน ๑๐ ซม. 

กลางวงกลมปลายทาง ทาเริ่มตนใหผูเขารับการทดสอบยืนเทาขางใดขางหน่ึงอยูหลังเสนเริ่ม เมื่อพรอมแลว 

กรรมการสั่ง “เริ่ม” ใหผูเขารับการทดสอบวิ่งไปหยิบทอนไมในวงกลมปลายทาง ๑ ทอนแลววิ่งกลับตัวเอาไมมาวาง 

ในวงกลมหลังเสนเริ่ม แลววิ่งกลับไปหยิบทอนไมอีกทอนหน่ึง แลวกลับตัวมายังเสนเริ่ม และวิ่งผานเลยเสนเริ่มไป  

โดยไมตองวางทอนไมทอนที่ ๒ ระหวางการทดสอบ หามโยนทอนไมทอนแรกเขาวงกลม และหากวางไมไมตรงวงกลม

จะตองกลับมาเริ่มตนใหม หรือเมื่อทําการทดสอบเกิดการหกลม จะใหผูเขารับการทดสอบทําการทดสอบไดอีก ๑ ครั้ง 

แตจะบันทึกเวลาและคิดคะแนนในครั้งหลัง  
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  ๑.๖ วิ่ง ๕๐ เมตร ทาเริ่มตนใหผูเขารับการทดสอบยืนเทาใดเทาหน่ึงอยูหลังเสนเริ่ม เมื่อผูปลอยตัวสั่ง 

“เขาที่” และเมื่อไดยินสัญญาณปลอยตัว “เสียงนกหวีดสั้น” ใหผูเขารับการทดสอบวิ่งไปยังเสนชัยใหเร็วที่สุด     

การคิดคะแนนจะคิดตามเวลาที่ผูเขารับการทดสอบแตละคนทําไดดีที่สุด  

  ๑.๗ วิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร ทาเริ่มตนใหผูเขารับการทดสอบยืนเทาใดเทาหน่ึงหลังเสนเริ่ม เมื่อผูปลอยตัวสั่ง 

“เขาที่” และเมื่อไดรับสัญญาณปลอยตัว “เสียงนกหวีดสั้น” ใหผูเขารับการทดสอบวิ่งไปตามเสนทางที่กําหนด 

จนถึงเสนชัย การคิดคะแนนจะคิดตามเวลาที่ผูเขารับการทดสอบแตละคนทําไดดีที่สุด 

  ๑.๘ วายนํ้า ๕๐ เมตร ทาเริ่มตนใหผูเขารับการทดสอบยืนบนแทนปลอยตัว หรือเกาะที่ขอบสระ     

ดานเสนเริ่ม เมื่อผูปลอยตัวสั่ง “เขาที่” และเมื่อไดยินสัญญาณปลอยตัว “เสียงนกหวีดสั้น” ใหผูเขารับการทดสอบ

พุงตัวลงนํ้าหรือถีบตัวออกจากขอบสระเสนเริ่ม แลววายนํ้าโดยเร็วในทาใดก็ไดไปยังเสนชัยแตะขอบสระ           

อีกดานหน่ึง การคิดคะแนนจะคดิตามเวลาที่ผูเขารับการทดสอบแตละคนทําไดดีที่สุด  

 ๒. การคิดคะแนนในการสอบพลศึกษาและการตัดสนิผลการสอบคัดเลอืก 

  การใหคะแนนในการทดสอบพลศึกษาแตละสถานี มีเกณฑการใหคะแนน ซ่ึงข้ึนอยูกับจํานวนครั้งที่ทําได 

ระยะทางที่ทําได หรือเวลาที่ทําได  ผูสมัครท่ีเขารับการทดสอบตองผานเกณฑข้ันต่ําสุดของทุกๆ สถานี  หากไม

ผานเกณฑข้ันต่ําสุด โดยตกในสถานีใดสถานีหน่ึง จะถือวาสอบไมผานรอบสอง 

 

ตารางเกณฑการใหคะแนนแตละสถานี 
 

สถานีทดสอบ  คะแนนเต็ม  เกณฑไมผาน  

๑. น่ังงอตัว  ๒๐ ซม.  นอยกวา  ๑  ซม.  

๒. ลุก-น่ัง (๓๐ วินาท)ี  ๓๐ ครั้ง  นอยกวา  ๑๑  ครั้ง  

๓. ยืนกระโดดไกล  ๒๔๐ ซม.  นอยกวา  ๑๙๑  ซม.  

๔. ดึงขอ  ๒๐ ครั้ง  นอยกวา  ๑  ครั้ง  

๕. วิ่งเก็บของ  ๑๐ วินาท ี  มากกวา  ๑๒.๔๐  วินาท ี 

๖. วิ่ง  ๕๐ ม.  ๖.๒๐ วินาท ี  มากกวา  ๘.๙๐  วินาท ี 

๗. วิ่ง ๑,๐๐๐ ม.  ๓ นาที ๒๒ วินาท ี  มากกวา  ๕ นาท ี๒๒ วนิาท ี 

๘. วายนํ้า ๕๐ ม.  ๓๕.๐ วินาท ี  มากกวา  ๘๐.๐  วินาท ี 
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สถานีท่ี ๑  น่ังงอตัว 

เซนติเมตร คะแนน เซนติเมตร คะแนน เซนติเมตร คะแนน 

๒๐ ๕๐ ๑๓ ๒๙ ๖ ๑๒ 

๑๙ ๔๗ ๑๒ ๒๖ ๕ ๑๐ 

๑๘ ๔๔ ๑๑ ๒๓ ๔ ๘ 

๑๗ ๔๑ ๑๐ ๒๐ ๓ ๖ 

๑๖ ๓๘ ๙ ๑๘ ๒ ๔ 

๑๕ ๓๕ ๘ ๑๖ ๑ ๒ 

๑๔ ๓๒ ๗ ๑๔ นอยกวา ๑ ไมผาน 

 

สถานีท่ี ๒  ลุก-น่ัง (๓๐ วินาที) 

ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 

๓๐ ๕๐ ๒๓ ๒๙ ๑๖ ๑๒ 

๒๙ ๔๗ ๒๒ ๒๖ ๑๕ ๑๐ 

๒๘ ๔๔ ๒๑ ๒๓ ๑๔ ๘ 

๒๗ ๔๑ ๒๐ ๒๐ ๑๓ ๖ 

๒๖ ๓๘ ๑๙ ๑๘ ๑๒ ๔ 

๒๕ ๓๕ ๑๘ ๑๖ ๑๑ ๒ 

๒๔ ๓๒ ๑๗ ๑๔ ต่ํากวา ๑๑ ไมผาน 

 

สถานีท่ี ๓  ยืนกระโดดไกล 

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

๒๔๐ ๕๐ ๒๓๐ ๔๐ ๒๒๐ ๓๐ ๒๑๐ ๒๐ ๒๐๐ ๑๐ 

๒๓๙ ๔๙ ๒๒๙ ๓๙ ๒๑๙ ๒๙ ๒๐๙ ๑๙ ๑๙๙ ๙ 

๒๓๘ ๔๘ ๒๒๘ ๓๘ ๒๑๘ ๒๘ ๒๐๘ ๑๘ ๑๙๘ ๘ 

๒๓๗ ๔๗ ๒๒๗ ๓๗ ๒๑๗ ๒๗ ๒๐๗ ๑๗ ๑๙๗ ๗ 

๒๓๖ ๔๖ ๒๒๖ ๓๖ ๒๑๖ ๒๖ ๒๐๖ ๑๖ ๑๙๖ ๖ 

๒๓๕ ๔๕ ๒๒๕ ๓๕ ๒๑๕ ๒๕ ๒๐๕ ๑๕ ๑๙๕ ๕ 

๒๓๔ ๔๔ ๒๒๔ ๓๔ ๒๑๔ ๒๔ ๒๐๔ ๑๔ ๑๙๔ ๔ 

๒๓๓ ๔๓ ๒๒๓ ๓๓ ๒๑๓ ๒๓ ๒๐๓ ๑๓ ๑๙๓ ๓ 

๒๓๒ ๔๒ ๒๒๒ ๓๒ ๒๑๒ ๒๒ ๒๐๒ ๑๒ ๑๙๒ ๒ 

๒๓๑ ๔๑ ๒๒๑ ๓๑ ๒๑๑ ๒๑ ๒๐๑ ๑๑ ๑๙๑ ๑ 

          นอยกวา ๑๙๑ ไมผาน 

 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๓๘ 

 



 
 

สถานีท่ี ๔  ดึงขอ 

ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 

๒๐ ๕๐ ๑๓ ๒๙ ๖ ๑๒ 

๑๙ ๔๗ ๑๒ ๒๖ ๕ ๑๐ 

๑๘ ๔๔ ๑๑ ๒๓ ๔ ๘ 

๑๗ ๔๑ ๑๐ ๒๐ ๓ ๖ 

๑๖ ๓๘ ๙ ๑๘ ๒ ๔ 

๑๕ ๓๕ ๘ ๑๖ ๑ ๒ 

๑๔ ๓๒ ๗ ๑๔ นอยกวา ๑ ไมผาน 

 

สถานีท่ี ๕  วิ่งเก็บของ 

วินาที คะแนน วินาที คะแนน วินาที คะแนน วินาที คะแนน 

๑๐.๐๐ ๕๐ ๑๐.๗๐ ๓๖ ๑๑.๔๐ ๒๒ ๑๒.๑๐ ๘ 

๑๐.๑๐ ๔๘ ๑๐.๘๐ ๓๔ ๑๑.๕๐ ๒๐ ๑๒.๒๐ ๖ 

๑๐.๒๐ ๔๖ ๑๐.๙๐ ๓๒ ๑๑.๖๐ ๑๘ ๑๒.๓๐ ๔ 

๑๐.๓๐ ๔๔ ๑๑.๐๐ ๓๐ ๑๑.๗๐ ๑๖ ๑๒.๔๐ ๒ 

๑๐.๔๐ ๔๒ ๑๑.๑๐ ๒๘ ๑๑.๘๐ ๑๔ มากกวา

๑๒.๔๐ 

ไมผาน 

๑๐.๕๐ ๔๐ ๑๑.๒๐ ๒๖ ๑๑.๙๐ ๑๒ 

๑๐.๖๐ ๓๘ ๑๑.๓๐ ๒๔ ๑๒.๐๐ ๑๐   

 

สถานีท่ี ๖  วิ่ง ๕๐ เมตร 

วินาที คะแนน วินาที คะแนน วินาที คะแนน วินาที คะแนน 

๖.๒ ๕๐ ๖.๙ ๓๖ ๗.๖ ๒๒ ๘.๓ ๘ 

๖.๓ ๔๘ ๗.๐ ๓๔ ๗.๗ ๒๐ ๘.๔ ๖ 

๖.๔ ๔๖ ๗.๑ ๓๒ ๗.๘ ๑๘ ๘.๕ ๕ 

๖.๕ ๔๔ ๗.๒ ๓๐ ๗.๙ ๑๖ ๘.๖ ๔ 

๖.๖ ๔๒ ๗.๓ ๒๘ ๘.๐ ๑๔ ๘.๗ ๓ 

๖.๗ ๔๐ ๗.๔ ๒๖ ๘.๑ ๑๒ ๘.๘ ๒ 

๖.๘ ๓๘ ๗.๕ ๒๔ ๘.๒ ๑๐ ๘.๙ ๑ 

      มากกวา ๘.๙ ไมผาน 

 

 

 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๓๙ 

 



 
 

สถานีท่ี ๗  วิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร 

นาที:วินาที คะแนน นาที:วินาที คะแนน นาที:วินาที คะแนน นาที:วินาที คะแนน นาที:วินาที คะแนน 

๓:๒๒ ๑๐๐ ๓:๔๗ ๗๕ ๔:๑๒ ๕๐ ๔:๓๗ ๓๑.๕ ๕:๐๒ ๑๙ 

๓:๒๓ ๙๙ ๓:๔๘ ๗๔ ๔:๑๓ ๔๙ ๔:๓๘ ๓๑ ๕:๐๓ ๑๘.๕ 

๓:๒๔ ๙๘ ๓:๔๙ ๗๓ ๔:๑๔ ๔๘ ๔:๓๙ ๓๐.๕ ๕:๐๔ ๑๘ 

๓:๒๕ ๙๗ ๓:๕๐ ๗๒ ๔:๑๕ ๔๗ ๔:๔๐ ๓๐ ๕:๐๕ ๑๗.๕ 

๓:๒๖ ๙๖ ๓:๕๑ ๗๑ ๔:๑๖ ๔๖ ๔:๔๑ ๒๙.๕ ๕:๐๖ ๑๗ 

๓:๒๗ ๙๕ ๓:๕๒ ๗๐ ๔:๑๗ ๔๕ ๔:๔๒ ๒๙ ๕:๐๗ ๑๖.๕ 

๓:๒๘ ๙๔ ๓:๕๓ ๖๙ ๔:๑๘ ๔๔ ๔:๔๓ ๒๘.๕ ๕:๐๘ ๑๖ 

๓:๒๙ ๙๓ ๓:๕๔ ๖๘ ๔:๑๙ ๔๓ ๔:๔๔ ๒๘ ๕:๐๙ ๑๕.๕ 

๓:๓๐ ๙๒ ๓:๕๕ ๖๗ ๔:๒๐ ๔๒ ๔:๔๕ ๒๗.๕ ๕:๑๐ ๑๕ 

๓:๓๑ ๙๑ ๓:๕๖ ๖๖ ๔:๒๑ ๔๑ ๔:๔๖ ๒๗ ๕:๑๑ ๑๔.๕ 

๓:๓๒ ๙๐ ๓:๕๗ ๖๕ ๔:๒๒ ๔๐ ๔:๔๗ ๒๖.๕ ๕:๑๒ ๑๔ 

๓:๓๓ ๘๙ ๓:๕๘ ๖๔ ๔:๒๓ ๓๙ ๔:๔๘ ๒๖ ๕:๑๓ ๑๓.๕ 

๓:๓๔ ๘๘ ๓:๕๙ ๖๓ ๔:๒๔ ๓๘ ๔:๔๙ ๒๕.๕ ๕:๑๔ ๑๓ 

๓:๓๕ ๘๗ ๔:๐๐ ๖๒ ๔:๒๕ ๓๗.๕ ๔:๕๐ ๒๕ ๕:๑๕ ๑๒.๕ 

๓:๓๖ ๘๖ ๔:๐๑ ๖๑ ๔:๒๖ ๓๗ ๔:๕๑ ๒๔.๕ ๕:๑๖ ๑๒ 

๓:๓๗ ๘๕ ๔:๐๒ ๖๐ ๔:๒๗ ๓๖.๕ ๔:๕๒ ๒๔ ๕:๑๗ ๑๑.๕ 

๓:๓๘ ๘๔ ๔:๐๓ ๕๙ ๔:๒๘ ๓๖ ๔:๕๓ ๒๓.๕ ๕:๑๘ ๑๑ 

๓:๓๙ ๘๓ ๔:๐๔ ๕๘ ๔:๒๙ ๓๕.๕ ๔:๕๔ ๒๓ ๕:๑๙ ๑๐.๕ 

๓:๔๐ ๘๒ ๔:๐๕ ๕๗ ๔:๓๐ ๓๕ ๔:๕๕ ๒๒.๕ ๕:๒๐ ๑๐ 

๓:๔๑ ๘๑ ๔:๐๖ ๕๖ ๔:๓๑ ๓๔.๕ ๔:๕๖ ๒๒ ๕:๒๑ ๙.๕ 

๓:๔๒ ๘๐ ๔:๐๗ ๕๕ ๔:๓๒ ๓๔ ๔:๕๗ ๒๑.๕ ๕:๒๒ ๙ 

๓:๔๓ ๗๙ ๔:๐๘ ๕๔ ๔:๓๓ ๓๓.๕ ๔:๕๘ ๒๑ มากกวา 

๕:๒๒ 

ไมผาน 

๓:๔๔ ๗๘ ๔:๐๙ ๕๓ ๔:๓๔ ๓๓ ๔:๕๙ ๒๐.๕ 

๓:๔๕ ๗๗ ๔:๑๐ ๕๒ ๔:๓๕ ๓๒.๕ ๕:๐๐ ๒๐   

๓:๔๖ ๗๖ ๔:๑๑ ๕๑ ๔:๓๖ ๓๒ ๕:๐๑ ๑๙.๕   

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๔๐ 

 



 
 

สถานีท่ี ๘  วายนํ้า ๕๐ เมตร 

วินาที คะแนน วินาที คะแนน วินาที คะแนน วินาที คะแนน 

๓๕ ๑๐๐ ๔๔ ๕๙ ๕๓ ๓๐ ๖๒ ๑๒ 

๓๖ ๙๕ ๔๕ ๕๕ ๕๔ ๒๘ ๖๓ ๑๐ 

๓๗ ๙๐ ๔๖ ๕๑ ๕๕ ๒๖ ๖๔ ๘ 

๓๘ ๘๕ ๔๗ ๔๘ ๕๖ ๒๔ ๖๕ ๖ 

๓๙ ๘๐ ๔๘ ๔๕ ๕๗ ๒๒ ๖๖ ๔ 

๔๐ ๗๕ ๔๙ ๔๒ ๕๘ ๒๐ ๖๗ ๒ 

๔๑ ๗๑ ๕๐ ๓๙ ๕๙ ๑๘ ๖๘ - ๘๐ ๑ 

๔๒ ๖๗ ๕๑ ๓๖ ๖๐ ๑๖ มากกวา ๘๐ ไมผาน 

๔๓ ๖๓ ๕๒ ๓๓ ๖๑ ๑๔   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๔๑ 

 



 
 

ผนวก ฉ 

การเตรียมการทําสัญญามอบตัวเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร 
 

 บุคคลผูผานการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ จะตอง

เตรียมการเรื่องทําสัญญามอบตัว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  ๑. สถานท่ี และกําหนดทําสัญญา บุคคลผูผานการสอบคัดเลือกเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ

กองทัพเรือ ทําสัญญาในวันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ที่ โรงเรียนเตรียมทหาร 

เลขที่ ๙ หมู ๑๐ ตําบลศรีกะอาง อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย  ๒๖๑๑๐ (ดูแผนที่สังเขปตาม 

ใบแทรก ง)  สําหรับบุคคลสํารองตองมารายงานตัว ในวันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแตเวลา ๑๑.๐๐ น. 

ถึง ๑๒.๐๐ น. และแจงลําดับที่บุคคลสํารองใหมเวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น. 

  ท้ังน้ี บุคคลตัวจริง และบุคคลสํารอง จะตองระมัดระวังและรักษาเวลาดังกลาวโดยเครงครัด     

หากไมปฏิบัติตามเวลาท่ีกําหนด จะถือวาหมดสิทธ์ิในการทําสัญญามอบตัวเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร และ 

หมดสิทธ์ิการเปนบุคคลตัวจริง และบุคคลสํารองทันที 

 ๒.  บุคคลท่ีตองนําไปในวันทําสัญญา ไดแก ผูปกครอง ๑ คน และผูค้าํประกนั ๑ คน 

 ๓. คุณสมบัติของผูปกครอง และผูคํ้าประกัน 

 ๓.๑ ผูปกครอง ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

  ๓.๑.๑ เปนบิดา หรือมารดาของนักเรียน หรือในกรณีที่ผูทําสัญญาในฐานะผูปกครอง มิใชบิดา 

หรือมารดา จะตองมีหนังสือมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรจากบิดา หรือมารดามอบใหทําสัญญาในฐานะเปน

ผูปกครองแทนบิดา หรือมารดาของนักเรียน 

  ๓.๑.๒ เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพเปนหลักฐานซ่ึงทางราชการเชื่อถือ 

 ๓.๑.๓ สามารถติดตอกับโรงเรียนเตรียมทหารไดโดยสะดวก 

 ๓.๑.๔ ผูปกครองหน่ึงคนจะทําสัญญาเปนผูปกครองนักเรียนไดไมเกิน ๒ คน 

 ๓.๑.๕ ผูปกครองตองไมเปนคูสมรสของผูค้ําประกัน 

 ๓.๑.๖ ผูปกครองตองไดรับคํายินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสมรสใหทํานิติกรรมได 

 ๓.๒ ผูคํ้าประกัน ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

 ๓.๒.๑ ตองเปนขาราชการทหารหรือตํารวจสัญญาบัตร ชั้นยศตั้งแต รอยตรี เรือตรี เรืออากาศตร ี

หรือรอยตํารวจตรีข้ึนไป หรือ 

 ๓.๒.๒ ขาราชการพลเรือนหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๔ ข้ึนไป หรือ 

 ๓.๒.๓ ขาราชการบํานาญซ่ึงเคยดํารงยศและตําแหนง ตามขอ ๓.๒.๑ และ ๓.๒.๒ มากอน 

 ๓.๒.๔ ไมเปนนักศึกษา พระภิกษุสามเณร หรือนักบวชในศาสนาอื่น 

 ๓.๒.๕ ผูค้ําประกันหน่ึงคนจะทําสัญญาค้ําประกันนักเรียนไดไมเกิน ๒ คน 

 ๓.๒.๖ ผูค้ําประกันตองไมเปนคูสมรสของผูปกครอง 

 ๓.๒.๗ ผูค้ําประกันตองไดรับคํายินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสมรสใหทํานิติกรรมได 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๔๒ 

 



 
 

 ๔. พันธกรณีในหนังสือสัญญา ผูปกครองและผูค้ําประกันตองรวมกันรับผิดชอบ และชดใชคาปรับใหแก

ทางราชการตามที่กองทัพไทยกําหนดในกรณีที่นักเรียนในความปกครองจะตองพนจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร

ในระหวางการศึกษาตามหัวขอ ๑๒. เรื่องการชดใชคาปรับเมื่อพนจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร เปนจํานวนเงิน  

ดังตอไปน้ี 

 ๔.๑ ระหวางเปนนักเรียนเตรียมทหาร  ชั้นปที่ ๑ จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๔.๒ ระหวางเปนนักเรียนเตรียมทหาร  ชั้นปที่ ๒ จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๔.๓ เมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจากโรงเรียนเตรียมทหารแลวไมเขาศึกษาตอในโรงเรียนนายเรือ

ตองเสียคาปรับ จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

 ๔.๔ เงินคาบํารุง คาอาหาร  หรือคาทําสิ่งของหลวงชํารุดเสียหาย ฯลฯ  ในกรณีที่นักเรียนยังคางชําระ 

 ๕.  เอกสารท่ีจะตองเตรียมมาในวันทําสัญญา 

 ๕.๑ เอกสารสวนตัวของนักเรียน 

 ๕.๑.๑ สูติบัตรตัวจริง หรือใบแทน พรอมสําเนา 

 ๕.๑.๒ สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานของนักเรียน  และของบิดามารดา ฉบับตัวจริงพรอมสําเนา ๑ ชุด 

 ๕.๑.๓ ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม ใหนําใบมรณบัตรมาแสดงแทน พรอมสําเนา ๑ ชุด 

  ๕.๑.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)  

  ๕.๑.๕ ระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาปที่ ๔ (ปพ.๑) ฉบับจริง 

  ๕.๑.๖ ทะเบียนสมรสของบิดามารดา หรือหนังสือการจดทะเบียนรับรองบุตร พรอมสําเนา ๑ ชุด 

  ๕.๒ เอกสารของผูปกครองและผูคํ้าประกัน 

  ๕.๒.๑ ทะเบียนบานฉบับเจาบาน ของผูปกครองและผูค้ําประกัน ตัวจริงพรอมสําเนา ๑ ชุด 

  ๕.๒.๒ ในกรณีที่ผูปกครอง หรือผูค้ําประกัน เปนบิดาหรือมารดาของนักเรียน หรือมีทะเบียนบาน

อยูในบานเดียวกันกับนักเรียน อนุโลมใหใชชุดเดียวกันกับของนักเรียน 

  ๕.๒.๓ บัตรประจําตัวขาราชการ  หรือพนักงาน  หรือบัตรประจําตัวประชาชน  ที่ยังไมหมดอายุ   

ตัวจริงพรอมสําเนา ๑ ชุด 

  ๕.๒.๔ ในกรณีที่บัตรประจําตัวของผูค้ําประกันหมดอายุ ใหผูบังคับบัญชาระดับผูบังคับกองพัน 

สารวัตรใหญ หัวหนาแผนก หรือเทียบเทาข้ึนไป ออกหนังสือรับรองใหเพื่อใชประกอบกับบัตรประจําตัวที่หมดอายุ 

  ๕.๒.๕ สําเนาบัตรประจําตัวของคูสมรส 

  ๕.๒.๖ สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบหยา 

  ๕.๒.๗ หนังสือแสดงความยินยอมในการทํานิติกรรมของคูสมรส 

 หมายเหต ุเอกสารซ่ึงถายจากเอกสารฉบับจริงใหเจาของเอกสารรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 

 ๖. หนังสือมอบอํานาจและหนังสือยินยอม ในกรณีที่ผูทําสัญญาในฐานะผูปกครอง ซ่ึงมิใชบิดาหรือ

มารดาของนักเรียน ตองไดรับมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรจากบิดาหรือมารดา 

  ผูทําสัญญาในฐานะผูปกครองและทําสัญญาในฐานะผูค้ําประกันซ่ึงทําการสมรสแลว ตองไดรับความ

ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสมรสวา ใหทํานิติกรรมได  แบบฟอรมหนังสือดังกลาวจะแจกใหในวันประกาศ

ผลสอบรอบสุดทาย 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๔๓ 

 



 
 

 ๗. การชําระเงิน นักเรียนผูที่ผานการสอบคัดเลือก จะตองนําเงินไปชําระในวันทําสัญญาเปนคาใชจายตาง ๆ

ประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท นักเรียนเตรียมทหารชั้นปที่ ๑ ทุกคน ตองอยูประจําในโรงเรียน 

 ๘. เพื่อใหผูปกครองและนักเรียนผูที่ผานการสอบคัดเลือก ไดรับทราบการเตรียมตัวเรื่องทําสัญญามอบตัว

โรงเรียนเตรียมทหารขอเชิญผูปกครองและนักเรียน ฟงคําชี้แจง/แนะนํา และรับเอกสารการทําสัญญาใน            

วันพุธท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ท่ีโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ (ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ข)   

ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดไดที่ กองสถิติและประเมินผล โรงเรียนเตรียมทหาร  

หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๕๗๒ ๕๔๐๔ หรือ ๐ ๒๕๗๒ ๕๔๑๗ 

 หมายเหตุ  การขอลาออกในชวงเปนนักเรียนเตรียมทหารใหม ภายในชวงเวลา ๑ เดือนแรกของการ    

เขาศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร (วันเวลาที่แนนอนจะแจงใหทราบในวันทําสัญญา) ผูปกครองไมตองเสียคาปรับ 

เน่ืองจากอยูในระยะเวลาที่กําหนดที่เรียกบุคคลสํารองเขาทดแทนได 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๔๔ 

 



 
 

 
   บริการแจงขอมูลผลการสอบคัดเลือก 

บุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖ 

ผานขอความตอบรับทางโทรศพัท (SMS)  

หมายเลข ๔๘๔๗๖๐๒ 
 

 

 

 

 

๑. ใชมือถือกดไปท่ีเมนูขอความ    เมนูเขียนขอความ พิมพคําวา NV  

เวนวรรคแลวตามดวยรหัสประจําตัวสอบ 

๒. ไปท่ีเมนูสง    สงขอความไปท่ีหมายเลข ๔๘๔๗๖๐๒ 

๓. รอระบบสงกลับมา “ขอบคุณท่ีใชบริการ” 

๔. หลังจากน้ัน รอวันประกาศผลสอบ ทานท่ีลงทะเบียนสมัครรับขอมูลผลสอบ 

จะไดรับขอมูลผลการสอบทันที 

๕. มือถือ ๑ เบอร สามารถลงทะเบียนสมัครรับขอมูลผลสอบไดไมจํากัด      

รหัสประจําตัวสอบ  

๖. การลงทะเบียนสมัครรับขอมูลผลสอบ ๑ รหัสประจําตัวสอบ สามารถ

ลงทะเบียนรอรับขอมูลผลสอบไดหลายเบอรมือถือเชนกัน 

๗. การลงทะเบียนสมัครรับขอมูลผลสอบ ๑ คร้ัง คิดคาบริการ ๖ บาทตอคร้ัง 
 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการตรวจผลสอบ 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๔๕ 

 



 
 
 

ใบแทรก ก 
แผนที่สังเขป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

สถานที่ สอบภาควิชาการ  
 

 
 

การเดินทางโดยระบบขนสงสาธารณะ 

๑. รถตูจากสนามหลวงทาพระจันทร หนาหอใหญ ม.ธรรมศาสตร - ม.ธรรมศาสตร รังสติ (ตึกโดม)    

    ทุกวันจันทร - เสาร  เวลา 06.30 น. - 18.00 น. 

๒. รถตูไป-กลับ อนุสาวรียชัย-ม.ธรรมศาสตร (ทารถตรงขาม สวทช.) ทกุวัน 05.30 น. - 20.30 น.  

    เที่ยวสุดทาย 21.30 น. 

๓. รถตู ขสมก.ไป-กลับ สถานีรถไฟฟาบีทีเอส-ม.ธรรมศาสตร รังสติ ทารถที ่ สวทช. 06.30 น. – 20.45 น. 

    เที่ยวสุดทายจากทารถ สวทช. ไปสถานีรถไฟฟาบีทีเอสเวลา 20.45 น. 

๔. รถเมลสาย ปอ. 29, 39, 510 ที่เขียนวา ธรรมศาสตร รังสิต จะเขามาในธรรมศาสตร เที่ยวแรกเวลาประมาณ 04.00 น.  

    เที่ยวสุดทาย เวลาประมาณ 22.00 น.  

 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๔๖ 

 



 
 

ใบแทรก ข 

แผนที่สังเขป โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 

สถานที่ ประกาศผลสอบภาควิชาการและผลสอบรอบสุดทาย 

ทดสอบทางสุขภาพจิต ทดสอบวิภาววิสัย สอบพลศึกษา และสอบสัมภาษณทวงทีวาจา 

 

 
 

การเดินทางโดยระบบขนสงสาธารณะ 
๑.  สาย 25    (ปากนํ้า – ทาชาง)  
๒.  สาย 102  (ปากนํ้า – สาธุประดิษฐ)  
๓.  สาย 142  (ปากนํ้า – เคหะธน) 
๔.  สาย 507  (ปากนํ้า – สายใตใหม)  
๕.  สาย 508  (ปากนํ้า – ทาราชวรดิษฐ)  
๖.  สาย 511  (ปากนํ้า – สายใตใหม) 
๗.  สาย 536  (ปากนํ้า – หมอชิต 2) 
๘.  รถรวมบริการสาย 365, 1140, 1141 
๙.  รถไฟฟา BTS สายสีเขียวไปสถานีโรงเรียนนายเรือ (E18) 

 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๔๗ 

 



 
 

ใบแทรก ค 
แผนที่สังเขป โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา กรมแพทยทหารเรือ กรุงเทพมหานคร 

สถานที่ ตรวจรางกาย 
 

 
 

การเดินทางโดยรถยนตโดยสารประจําทาง 

๑. รถเมลแดง สาย 10, 20, 21, 37, 57, 76 และ 82    

๒. รถเมลสาย ปอ. สาย 6, 10, 20, 21, 37, 76 และ 82  

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบการท่ัวไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๖            หนา ๔๘ 

 



 
 

ใบแทรก ง 
แผนที่สังเขป โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก   

สถานที่ ทําสัญญาและมอบตัว 
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