สารบัญ
หนา
ระเบียบการทั่วไป
คํานํา
คุณสมบัติและลักษณะของผูสมัคร
วิธีปฏิบัติในการสมัคร
การเตรียมตัวของผูสมัคร
การสอบคัดเลือก
วัน - เวลา และสถานที่สอบ
การขาดสอบ และการออกจากหองสอบ
การประกาศผลสอบคัดเลือก
การทําสัญญามอบตัวเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
บุคคลสํารอง
สาเหตุที่ตองพนจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร
การชดใชคาปรับเมื่อพนจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร
การแจงคะแนนผลสอบภาควิชาการทาง Internet
กําหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือก
ผนวก
ก ขนาดพิกัดของรางกาย
ข แบบฟอรมหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ
ค แบบตัวอยางหนังสือรับรองตาง ๆ
ง คําแนะนําในการสอบภาควิชาการ
จ สถานีและหลักเกณฑของการสอบพลศึกษา
ฉ การเตรียมการทําสัญญามอบตัวเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
บริการแจงขอมูลผลการสอบ
ใบแทรก (แผนที่)
ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ข โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กรุงเทพมหานคร
ค โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
ง โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลาฯ กรุงเทพมหานคร
จ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
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ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
๑. คํานํา
๑.๑ โรงเรีย นเตรีย มทหาร เปนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวนโยบายการจัดการศึก ษาของประเทศ
เปนการศึก ษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทย ควบคูกับความเปนสากล ใหผูเรียนพัฒนา
คุณ ภาพชี วิ ต และให ส ามารถทํ าประโยชนใ ห กั บ สั ง คม ตามบทบาทและหน า ที่ ข องตนในฐานะพลเมื อ งดี
ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยใหนักเรียนเตรียมทหารไดพัฒนา
เชาวปญญา มีความรูและทักษะอันจําเปนตอการประกอบอาชีพทหาร – ตํารวจ รวมพัฒนาสังคม ดวยแนวทาง
และวิธีก ารใหม ๆ บําเพ็ญ ตนใหเ ปนประโยชนตอสัง คม และเมื่อนัก เรียนเตรียมทหารสําเร็จ การศึก ษาจาก
โรงเรียนเตรียมทหาร จะมีพื้นฐานความรู คุณสมบัติ และสมรรถภาพเหมาะสมที่จะเขารับการศึกษาตอในโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายรอ ย
ตํารวจในระดับอุดมศึกษาตอไป
๑.๒ โรงเรียนนายเรือ มีภารกิจในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู และประสบการณดานวิชาชีพ
ทหารเรือเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหนาที่นายทหารสัญญาบัตร และนายตํารวจสัญญาบัตรในสวนของตํารวจน้ํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเปนผูนํา มีคุณธรรม มีความสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบ เทิดทูนและยึดมั่น
ในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย และมี ความรูท างวิช าการระดั บ อุดมศึก ษาในด านวิ ศวกรรมศาสตร และ
วิทยาศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ ที่ก องทัพเรือตองการ ซึ่ง นักเรียนนายเรือสามารถเลือกศึก ษาไดตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ
เมื่ อ นั ก เรี ย นนายเรื อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษามี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ
วิทยาศาสตรบัณฑิต ตามสาขาวิชาที่ศึกษาและไดรับการแตงตั้งยศเปน “วาที่เรือตรี” และ “วาที่รอยตํารวจตรี”
บรรจุในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ และนายตํารวจสัญญาบัตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(กองบังคับการตํารวจน้ํา) ตอไป
๑.๓ นักเรียนนายเรือ
นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร จะไดเลื่อนชั้นเปน
นักเรียนนายเรือ เขาศึกษาตอในโรงเรียนนายเรือ ซึ่งจะไดรับสิทธิประโยชนและโอกาสดังนี้
๑.๓.๑ ชวงเวลาการศึกษาในโรงเรียนนายเรือ
๑.๓.๑.๑ นักเรียนนายเรือจะไดรับเงินเดือนตั้งแต ๓,๐๗๐ – ๔,๑๖๐ บาท ตามชั้นป
๑.๓.๑.๒ กองทัพเรือ ออกคาใชจายดานการศึกษา ที่พัก อาหาร เครื่องแตงกาย และสิทธิใน
การรักษาพยาบาลตามระเบียบของทางราชการที่กําหนด
๑.๓.๑.๓ นักเรียนนายเรือ (ในสวนของกองทัพเรือ) ที่มีผลการศึกษาดี มีสิทธิสอบคัดเลือก
เพื่อไปศึกษาในโรงเรียนนายเรือตางประเทศ (สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ยุโรป และเอเชีย) ปละประมาณ ๓ - ๕ ทุน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒
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๑.๓.๑.๔ มีทุนการศึกษาสนับสนุนนักเรียนนายเรือผูมีผลการศึกษาดี และมีความประพฤติดี
จํานวนมาก
๑.๓.๑.๕ นักเรียนนายเรือผูมีผลการศึกษาดี และมีความประพฤติดี จะไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่
หัวหนาชั้น หรือนักเรียนบังคับบัญชา และจะไดรับเงินเดือนตั้งแต ๔,๔๐๐ - ๕,๓๔๐ บาท (งดรับเงินเดือนในขอ
๑.๓.๑.๑)
๑.๓.๑.๖ นักเรียนนายเรือจะไดรับการฝกภาคปฏิบัติทางทะเลทั้งในประเทศและตางประเทศ
เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการรับราชการ และมีการเยี่ยมเยือนจังหวัดชายทะเลฝงอาวไทยและอันดามัน รวมถึงเมืองทา
ของประเทศตาง ๆ เชน ประเทศกลุมอาเซียน รัสเซีย ญี่ปุน จีน เกาหลีใต ออสเตรเลีย ศรีลังกา และอินเดีย
๑.๓.๒ เมื่อสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ
๑.๓.๒.๑ ผูสําเร็จการศึกษาในสวนของกองทัพเรือจะไดรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร
ตามสาขาวิชาตาง ๆ และจะไดรับการบรรจุเปนนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ ไดรับเงินเดือน และเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) รวม ๑๕,๐๐๐ บาท เมื่อเปนนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือแลว มีสิทธิสมัคร
เขารับการศึกษาเพิ่มเติมทางการทหารตามขีดความสามารถของตนเอง เชน
- นักบินของกองทัพเรือ ไดรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับ นักบินประจํากอง
๑๑,๐๐๐ บาท ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน
- กําลังพลสงทางอากาศ (นักโดดรม) ของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ไดรับเงิน
เพิ่มพิเศษรายเดือน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน
- นักทําลายใตน้ําจูโจม (SEAL) ของหนวยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ไดรับ
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ๑๔,๖๐๐ บาท/เดือน
- นั ก ประดาน้ํา ของกรมสรรพาวุ ธ ทหารเรื อ ได รั บ เงิ น เพิ่ ม พิ เ ศษรายเดื อ น
๗,๐๐๐ บาท/เดือน
- ตนหนอากาศยาน ไดรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน
๑.๓.๒.๒ ผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดี (คะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๘๐) มีสิทธิ
สมัครสอบคัดเลือกไปศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาโท - เอก ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในสาขาวิชา
ตาง ๆ จํานวนมาก โดยทุนของกองทัพเรือ
๑.๓.๒.๓ ผูสําเร็จการศึกษาในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตํารวจน้ํา) จะไดรับพระราชทาน
กระบี่และปริญญาบัตร และจะไดรับการบรรจุเปนนายตํารวจสัญญาบัตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้ง
ไดรับเงินเดือน และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) รวม ๑๕,๐๐๐ บาท

๒. คุณสมบัติแ ละลัก ษณะของผูสมัครสอบคัด เลือ กเขาเปนนัก เรียนเตรียมทหารเปน ไปตาม
ระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้
๒.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ (ม.๔) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา
๒.๒ อายุไมต่ํากวา ๑๖ ป และไมเกิน ๑๘ ปในปที่จะเขารับการศึกษาเปนนักเรียนเตรียมทหาร การนับ
อายุใหนับตามกฎหมาย วาดวยการรับราชการทหาร (ผูที่เกิดตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖)
๒.๓ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แตถาบิดาเปนนายทหารสัญญาบัตร
นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตํารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแลว มารดาจะ
มิใชเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒
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๒.๔ มีอวัยวะรูปราง ลักษณะทาทาง ขนาดรางกายเหมาะสมแกการเปนทหารหรือตํารวจ ไมเปนโรค
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมาย วาดวยการรับราชการทหาร กฎกระทรวงออกตามความ
ในกฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการตํารวจและตามที่กองทัพไทยกําหนด (รายละเอียดตามผนวก ก)
๒.๕ เปนชายโสด ไมเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดตอไดเสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือวาเปน
ภรรยา
๒.๖ เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย ไมบกพรองในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณเ ลื่อมใสในระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข และมีผูปกครองดูแลรับผิดชอบ
๒.๗ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว และไมเคยเปนบุคคลลมละลาย
๒.๘ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาคดีถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๙ ไมเปนผูที่เคยถูกใหออกหรือไลออก จากโรงเรียนทหาร หรือโรงเรียนตํารวจ เพราะความผิด หรือถูก
ถอนทะเบียนจากความเปนนักเรียนเตรียมทหาร
๒.๑๐ ไมเปนผูเสพยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
๒.๑๑ บิดามารดาและผูปกครองเปนผูมีอาชีพอันชอบธรรมหรือมีหลักฐาน
๒.๑๒ เปนผูที่ไดรับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารแลว
๒.๑๓ ตองมีผูปกครองหรือผูค้ําประกัน ซึ่งสามารถรับรองขอความและพันธกรณีตามที่กองทัพไทยกําหนด
๒.๑๔ ตองไมมีพันธกรณีผูกพันกับองคกรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
หมายเหตุ คุณสมบัติและลักษณะดังกลาวในขอ ๒.๑ - ๒.๑๔ นี้ หากปรากฏวาเปนความเท็จขึ้นภายหลังจาก
ที่รับเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารแลว จะตองพนจากฐานะนักเรียนเตรียมทหารทันที และผูสมัครยังอาจถูก
ดําเนินคดีตามกฎหมายอีกดวย

๓. วิธีปฏิบัติในการสมัคร
๓.๑ รับสมัครทาง Internet เพียงชองทางเดียว ที่เว็บไซตโรงเรียนนายเรือ http://www.admission-rtna.net
หรือเว็บไซตโ รงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th หรือเว็บไซตก องทัพเรือ http://www.navy.mi.th
ตั้งแต วันศุกรที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ สําหรับผู สมัครที่มีผลการสมัครสอบ
ที่สมบูรณแลว สามารถพิมพบัตรประจําตัวสอบ และตรวจสอบสถานที่สอบไดตั้งแตวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เปนตนไป (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕, ๐ ๒๔๗๕ ๗๔๓๕ ในระหวางเวลา ๐๘.๐๐ น.
ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ทุกวันราชการ หรือ email : admissionrtna@gmail.com
๓.๒ ผูส มัครสามารถเลือกใชบริก ารชําระคาสมัครสอบคัดเลือกฯ ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ได ๓ รูปแบบ คือ (๑) ระบบอินเตอรเน็ตแบงคกิ้ง (๒) ระบบ ATM และ (๓) เคานเตอรรับเงินของธนาคาร โดยจะ
ตองนําแบบฟอรมของธนาคารที่พิมพจากระบบรับสมัครสอบคัดเลือก ไปชําระเงินไดตั้งแตวันศุกรที่ ๔ มกราคม
๒๕๖๒ ถึงวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ในกรณีชําระเงินผานเคานเตอรรับเงินของธนาคาร สามารถชําระเงิน
ไดถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ โดยจะมีคาธรรมเนียมในการใหบริการที่ธนาคารเรียกเก็บเพิ่มเติม
ขึ้นอยูที่อัตราทีธ่ นาคารกําหนด
๓.๓ ผูสมัครสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกฯ เปนนักเรียนนายเรือในสวนของกองทัพเรือ หรือนักเรียน
นายเรือในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติเพียงสังกัดเดียว หรือสมัครทั้ง ๒ สังกัด เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับ
คัดเลือกได โดยมีคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังนี้
- กรณี สมัครสังกัดเดียว คาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ฯ จํานวน ๔๐๐ บาท
- กรณี สมัคร ๒ สังกัด คาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ฯ จํานวน ๕๕๐ บาท
ทั้งนี้ ไมรวมคาธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒
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๔. การเตรียมตัวของผูสมัคร
๔.๑ อาน “ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒” (Download ตามขอ ๓.๑) ใหเขาใจโดยละเอียด และ
ดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนด
๔.๒ เตรียมไฟลภาพถายครึ่งตัวแตงกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวน
และถายไวไมเกิน ๓ เดือน นับถึงวันยื่นสมัคร และไฟลภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนที่มีภาพและขอความ
ที่ชัดเจน และครบถวน โดยทั้ง ๒ ไฟล เปนประเภทไฟล .jpg และมีขนาดไมเกิน 300 kb
๔.๓ ตรวจสอบความสมบูรณของรางกายของผูสมัคร ซึ่งตองไมเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
ออกตามความในกฎหมาย วาดวยการรับราชการทหาร กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมาย วาดวยระเบียบ
ขาราชการตํารวจและตามที่กองทัพไทยกําหนด ที่ขัดตอการสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ
(รายละเอียดตามผนวก ก)
๔.๔ สมั ครทางอิ นเตอร เ น็ ต ตามข อ ๓.๑ โดยหลั ง จากที่ ผู ส มั ค รได ชํ า ระเงิ น ค า สมั ค รแล ว ๕ วั น
ใหผูสมัครตรวจสอบสถานะความสมบูรณของการบันทึกขอมูลการสมัครสอบ
๔.๔.๑ ในกรณีที่ ก ารรั บ สมั ครสอบสมบูร ณ สามารถพิม พบัตรประจําตั วผูเ ขาสอบได ตั้ง แต วัน ที่
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
๔.๔.๒ ในกรณีที่การรับสมัครยังไมสมบูรณ ใหปฏิบัติตามที่ไดรับแจงทันที มิฉะนั้นจะไมสามารถพิมพ
บัตรประจําตัวผูเขาสอบได
๔.๕ การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๑
ผูสมัครที่มีสิทธิไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๑ ซึ่งจะเปนคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบทุกรอบตาม
ระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผูส มัครที่มีสิทธิไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๑
ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
๔.๕.๑ ผูที่เปนบุตรของทหาร - ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจาง
ซึ่งตองประสบภัยอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหนาที่ปกติหรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทํา
การตามหนาที่หรือตองบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้นซึ่งไดรับบําเหน็จบํานาญพิเศษตามกฎหมาย วาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ หรือไดรับเงินคาทําขวัญตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยคนงาน หรือไดรับบําเหน็จพิเศษ
ตามระเบีย บกระทรวงการคลัง ว าดวยบํา เหน็จ ลูก จาง (ระเบี ยบกองทัพไทย ว าดวยโรงเรียนเตรียมทหาร
พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๙.๔ วรรค ๑) โดยมีหลักฐานที่ใชประกอบ เชน
- สําเนาบัตรผานศึกชั้นที่ ๑ (กรณีเปนทหารผานศึกนอกประจําการที่เสียชีวิตหรือพิการ
ทุพพลภาพ)
- สําเนาคําสั่งปูนบําเหน็จเปนพิเศษ
- สําเนาใบสั่งจายบํานาญพิเศษ
๔.๕.๒ ผูที่เปนบุตรของทหาร - ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจาง
ซึ่งตองประสบภัยอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหนาที่ทางยุทธการ หรือถูกประทุษรายเพราะ
กระทําการตามหนาที่ทางยุทธการรวมกับทหารระหวางเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจล
หรือในระหวางที่มีพระบรมราชโองการประกาศใชกฎอัยการศึก หรือมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมาย
วาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลาที่สั่งใหเปนนักดําเรือดําน้ํา หรือปฏิบัติหนาที่
สํารวจจัดทําหลักเขตแดนระหวางประเทศ ซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเปนทวีคูณตามกฎหมาย วาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ หรือตองบาดเจ็บ ถึง ตายเพราะเหตุนั้น ซึ่ง ไดรับ บําเหน็จ บํานาญพิเ ศษตามกฎหมาย
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๔

วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือไดรับเงินคาทําขวัญตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยคนงาน หรือไดรับ
บําเหน็จพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยบําเหน็จลูกจาง (ระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร
พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๙.๔ วรรค ๒) โดยมีหลักฐานที่ใชประกอบ เชน
- สําเนาบัตรผานศึกชั้นที่ ๑ (กรณีเปนทหารผานศึกนอกประจําการที่เสียชีวิตหรือพิการ
ทุพพลภาพ)
- สําเนาคําสั่งปูนบําเหน็จเปนพิเศษ
- สําเนาใบสั่งจายบํานาญพิเศษ
- สําเนาคําสั่งไปราชการทัพ
- สําเนาหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน
๔.๕.๓ บุตรของผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือเหรียญ หรือ
เข็มกลาหาญ (ระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๙.๔ วรรค ๒) โดยมีหลักฐาน
ที่ใชประกอบ เชน
- สํ า เนารายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เหรี ย ญ หรื อ เข็ ม กล า หาญ หรื อ เหรี ย ญรามาธิ บ ดี
ในราชกิจจานุเบกษา
- สําเนาหนังสือพระบรมราชโองการ
๔.๕.๔ บุตรของทหาร - ตํารวจ ที่ไดปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูรายจนถึงแกทุพพลภาพ หรือ
ถึงแกชีวิต หรือผูที่ไดชวยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผูรายจนถึงแกทุพพลภาพหรือถึงแกชีวิต ซึ่งไดรับการ
รับรองจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๙.๕)
โดยมีหลักฐานที่ใชประกอบคือ หนังสือรับรองจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงนามโดยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
หรือผูไดรับมอบอํานาจลงนามแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ระดับผูบังคับการจังหวัดขึ้นไปหรือเทียบเทา)
ผูสมัครที่มีสิทธิดังกลาวขางตน สามารถขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๑ ได โดยจัดทําคําขอ
ตามแบบฟอรมหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๑ (แบบ ข- ๑ ตามผนวก ข.) พรอมกับแนบ
หลักฐานประกอบสงทางไปรษณียดวนพิเศษ(EMS) จาหนาซองถึงคณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล
โรงเรียนนายเรือ ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ วงเล็บมุมซองวา
“คะแนนเพิ่มพิเศษ นตท.” ไดตั้งแตวันศุกรที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียเปนเกณฑ หากเกินกําหนดถือวา ผูสมัครสละสิทธิ์ในการใชสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ
ดัง กลาว และหากเอกสารสูญ หายไมวาในกรณีใด ๆ ระหวางการดําเนินการจัดสง เอกสาร โรงเรียนนายเรือ
จะไมรับผิดชอบกับการสูญหายดังกลาว
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูสมัครไดขอรับสิทธิดังกลาวแลว หากสอบผานภาควิชาการ จะไดรับสิทธิคะแนนเพิ่ม
พิเศษในการสอบภาคความเหมาะสม โดยไมตองยื่นขอรับสิทธิในวันรายงานตัวเขาทดสอบทางสุขภาพจิตอีก
๔.๖ ใหนําบัตรประจําตัวสอบพรอมบัตรประจําตัวประชาชน มาเปนเอกสารหลักฐานแสดงตนในการเขาสอบ
ทุกรอบและการไปติดตอเรื่องตาง ๆ กับโรงเรียนนายเรือ
๔.๗ การแตงกายในการเขาสอบทุกรอบและการไปติดตอเรื่องตาง ๆ กับ โรงเรียนนายเรือ ตองสุภาพ
เรียบรอย ดังนี้
๔.๗.๑ การสอบภาควิชาการแตงกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดพลเรือนสุภาพ งดกางเกงยีนส
๔.๗.๒ การสอบรอบสอง แตงกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดพลเรือนสุภาพ และนําชุดกีฬาพรอม
รองเทากีฬาไปเปลี่ยนในวันสอบพลศึกษา
๔.๘ การสอบภาควิชาการ ผูสมัครควรเดินทางไปสถานที่สอบกอนเวลาอยางนอย ๒ ชั่วโมง เพื่อเตรียมตัว
ใหพรอมและหลีกเลี่ยงการจราจรที่คับคั่ง
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒
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๔.๙ หลักฐานที่ใชประกอบในการรับสมัครเฉพาะผูส มัครทีส่ อบผานภาควิชาการ ใหนําเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ มามอบใหคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯของโรงเรียนนายเรือในวันทดสอบทางสุขภาพจิตในวันศุกรที่
๕ เมษายน ๒๕๖๒ ที่โ รงเรียนนายเรือ จัง หวัดสมุท รปราการ มีดัง นี้ (ตัวอยางหนังสือรับ รองประเภทตาง ๆ
รายละเอียดตามผนวก ค)
๔.๙.๑ เอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ หรือเทียบเทา หรือใบรับรองผลการศึกษา
(ปพ.๗) ที่แสดงวากําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
๔.๙.๒ ในกรณีที่บิดาหรือมารดาผูใหกําเนิด ถึงแกกรรม และไมมีชื่ออยูในสําเนาทะเบียนบาน ใหนํา
หลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดาผูใหกําเนิด
๔.๙.๓ สําเนาทะเบียนบานของผูสมัครและของบิดา มารดาผูใหกําเนิด
๔.๙.๔ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ของผูสมัคร และของบิดา มารดาผูใหกําเนิด (ถามี)
๔.๙.๕ เอกสารของผูสมัครที่มีสิทธิไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒
๔.๙.๖ เอกสารผูส มัครที่ไดรับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผูปกครองใหสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
๔.๑๐ การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒
ผูสมัครที่มีสิทธิไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ ซึ่งจะเปนคะแนนเพิ่มพิเศษในรอบสองหลังจาก
สอบผานภาควิชาการตามระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผูสมัครที่มีสิทธิไดรับ
คะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
๔.๑๐.๑ ผูที่สําเร็จ การฝกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ชั้นปที่ ๑ – ๕ (ระเบียบ
กองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๙.๑) โดยมีหลักฐานที่ใชประกอบคือ หนังสือรับรอง
สําเร็จการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ชั้นปที่ ๑ – ๕ ที่ออกโดยผูมีอํานาจหนาที่
๔.๑๐.๒ บุตรของขาราชการในสัง กัดกระทรวงกลาโหม หรือสํานัก งานตํารวจแหงชาติ ที่ มีเ วลา
รับ ราชการไมนอยกวา ๕ ป นับ ตั้ง แตวันเขารับ ราชการ ถึง วันสุดทายของวันรับ สมัครในปนั้น ๆ หรือไดรั บ
พระราชทานเหรียญจักรมาลา (ระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๙.๒) โดยมี
หลัก ฐานที่ ใชป ระกอบ เชน หนัง สือรั บ รองการรับ ราชการที่ ออกโดยตนสั ง กั ด สําเนารายชื่ อผูมี สิท ธิไ ดรั บ
เหรียญจักรมาลาในราชกิจจานุเบกษา
๔.๑๐.๓ ผูที่เปนบุตรของทหาร - ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจาง
ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการรวมกับทหารระหวางเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจล หรือ
ในระหวา งเวลาที่ มี พ ระบรมราชโองการประกาศใชก ฎอั ย การศึ ก หรื อ มี ก ารประกาศสถานการณ ฉุ ก เฉิ น
ตามกฎหมาย วาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลาที่สั่งใหเปนนักดําเรือดําน้ํา หรือ
ปฏิบัติหนาที่สํารวจจัดทําหลักเขตแดนระหวางประเทศ ซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเปนทวีคูณตามกฎหมาย วาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๙.๓ วรรค ๑) โดยมี
หลักฐานที่ใชประกอบ เชน
- สําเนาหนังสือรับรองวันทวีคูณ
- สําเนาคําสั่งไปราชการทัพ
- สํ า เนารายชื่ อ ผู ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เหรี ย ญราชการต า ง ๆ ในราชกิ จ จานุ เ บกษา ได แ ก
เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษเสรีชน เหรียญชัยสมรภูมิ เปนตน
๔.๑๐.๔ พลเรือน หรือผูที่เปนบุตรของพลเรือนซึ่งไดปฏิบัติ หนาที่ทางยุทธการรวมกับทหารในการ
ปองกัน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอก และภายในประเทศ (ระเบียบกองทัพไทย
วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๙.๓ วรรค ๒) โดยมีหลักฐานที่ใชประกอบ เชน
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- สําเนาคําสั่งไปราชการทัพ
- สํ า เนารายชื่ อ ผู ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เหรี ย ญราชการต า ง ๆ ในราชกิ จ จานุ เ บกษา ได แ ก
เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษเสรีชน เหรียญชัยสมรภูมิ เปนตน
ผูสมัครที่มีสิทธิดังกลาวขางตน สามารถขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ ได โดยจัดทําคําขอ
ตามแบบฟอรมหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ (แบบ ข - ๒ ตามผนวก ข.) พรอมกับแนบ
หลั กฐานประกอบ ยื่ นต อคณะกรรมการสอบคั ดเลือ กฯของโรงเรี ยนนายเรื อในวั นทดสอบทางสุ ขภาพจิ ต
ในวันศุกรที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.

๕. การสอบคัดเลือก
๕.๑ การสอบภาควิชาการ เปนการทดสอบความรูดานวิชาการ เพื่อใหไดผูที่มีความรูพื้นฐานดีเพียงพอที่จะ
ศึก ษาในโรงเรียนเตรียมทหาร และเมื่ อจบการศึก ษาแลวสามารถเขาศึ ก ษาตอ ในระดั บ ปริญ ญาตรี ในดา น
วิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร ในโรงเรียนนายเรือไดตอไป
๕.๑.๑ วิ ช าที่ ส อบและคะแนนในการสอบภาควิ ช าการ จะทํ า การสอบวิ ช าวิ ท ยาศาส ตร
วิชาคณิตศาสตร วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึก ษา โดยมีขอบเขตเนื้อหารายวิชาครอบคลุม
ความรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และตาม
หลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศัก ราช ๒๕๕๑ (ฉบับ ปรับปรุง ๒๕๖๐) ระดับ ชั้นมัธยมศึก ษา
ตอนปลาย (ม.๔) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคะแนนเต็มรวม ๗๐๐ คะแนน ดังนี้
- วิชาวิทยาศาสตร ๒๒๐ คะแนน
- วิชาคณิตศาสตร ๒๒๐ คะแนน (คะแนนผานเกณฑรอยละ ๔๐)
- วิชาภาษาอังกฤษ ๑๖๐ คะแนน (คะแนนผานเกณฑรอยละ ๔๐)
- วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ๑๐๐ คะแนน
๕.๑.๒ คําแนะนําในการสอบภาควิชาการ การปฏิบัติในการสอบและคําเตือน (รายละเอียดตามผนวก ง)
๕.๑.๓ ในการสอบภาควิชาการ โรงเรียนนายเรือจะเตรียมดินสอดําชนิด 2B และยางลบที่จะใชในการ
ทําขอสอบไวใหผูสมัครทุกคน โดยผูสมัครไมตองนําดินสอและยางลบของตนเองเขาหองสอบ และหามผูสมัครนํา
เครื่องคํานวณ อุปกรณ-เครื่องมือสื่อสารตาง ๆ นาฬิกาขอมือ สรอยคอ สรอยขอมือ แหวน เข็มขัด รองเทา
ถุงเทา กระเปาทุกชนิด กระดาษจดขอความ หรือกระดาษอื่น ๆ และเอกสารทุกชนิดที่ไมเกี่ยวของกับการสอบ
เขาในหองสอบโดยเด็ดขาด หากผูสมัครฝาฝน และกรรมการคุมสอบตรวจพบการนําสิ่งตองหามเขาหองสอบ
จะถือวาผูนั้นกระทําการทุจริตในการสอบ นอกจากนี้ ผูสมัครยังอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอีกดวย
๕.๒ การทดสอบวิภาววิสัย เปนการทดสอบทางนามธรรม เกี่ยวกับการรูสึกนึกคิด ลักษณะนิสัย คุณธรรม
จริยธรรม ของแตละบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเปนทหาร-ตํารวจ กอนที่จะทําการสอบรอบสองตอไป
๕.๓ การสอบรอบสอง จะคัดเลือกผูสมัครที่สอบผานภาควิชาการที่ได จัดเรียงตามลําดับคะแนนสูงสุดตาม
จํานวนที่ตองการและเขาทําการทดสอบวิภาววิสัยแลว เขาทดสอบทางสุขภาพจิต สอบพลศึกษา สัมภาษณทวงที
วาจา และตรวจรางกายเพื่อใหไดผูที่มีความเหมาะสมและมีความพรอมทั้ง ดานรางกาย และจิตใจ ที่จ ะเปน
นายทหารสัญญาบัตรและนายตํารวจสัญญาบัตรที่มีคุณภาพของกองทัพเรือและสํานักงานตํารวจแหงชาติตอไป
ทั้งนี้ ผูส มัครทีไ่ มมาเขาทําการสอบรอบสอง ตามวันและเวลาที่กําหนด ถือวาเปนผูสละสิทธิ โดยมีการสอบ
ดังนี้
๕.๓.๑ การทดสอบทางสุขภาพจิต เปนการตรวจสภาพความสมบูรณและความเหมาะสมทางดาน
จิตใจของผูสมัคร โดยผูสมัครตองชําระเงินคาตรวจรางกาย และการตรวจทางการแพทย จํานวน ๑,๔๓๐ บาท
ในวันทดสอบทางสุขภาพจิตดวย
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๗

๕.๓.๒ การสอบพลศึกษา เปนการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูสมัคร โดยมีส ถานี ท ดสอบ
จํานวน ๘ สถานีและหลักเกณฑการสอบของแตละสถานี (รายละเอียดตามผนวก จ) ซึ่งมีคะแนนเต็มรวมในการ
สอบพลศึ ก ษา ๑๐๐ คะแนน ผลคะแนนการสอบพลศึก ษาที่ไ ดจ ะนํา ไปรวมกั บ คะแนนที่ ได จ ากการสอบ
ภาควิชาการซึ่งมีคะแนนเต็มรวม ๗๐๐ คะแนน รวมเปนคะแนนเต็มทั้งหมด ๘๐๐ คะแนน แลวจัดเรียงตามลําดับ
คะแนนใหม เ พื่อประกาศผลสอบรอบสุดท ายตอไป ทั้งนี้ ผูส มัครที่เขารับการทดสอบไมผานเกณฑ โดยตก
ในสถานีใดสถานีหนึ่ง จะถือวาสอบไมผานรอบสอง
๕.๓.๓ การสอบสัมภาษณทวงทีวาจา เปนการพิจารณาตรวจคุณลักษณะความเหมาะสมที่จะเปน
นายทหารสัญญาบัตรและนายตํารวจสัญญาบัตรของผูสมัคร ประกอบดวย รูปราง ลักษณะทาทาง ความสมบูรณ
ของรางกาย ความองอาจวองไว การแสดงออก น้ําเสียง การพูด สนทนา ความจํา ความคิด ปฏิภาณไหวพริบ
ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ทัศนคติตอการเปนทหารอาชีพ และพรอมปฏิบัติได
ทุกภารกิจที่ไดรับมอบหมาย มีผลการสอบ “ผาน” หรือ “ไมผาน” เทานั้น
๕.๓.๔ การตรวจรา งกาย ผู ส มัค รจะต องเข ารั บ การตรวจรา งกาย (รายละเอีย ดตามผนวก ก)
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลาฯ ผูสมัครที่ไมมาเขารับการตรวจรางกายตามวันและเวลาที่กําหนด ถือวาเปน
ผูสละสิทธิ ผลการตรวจรางกาย ณ วันตรวจ ถือเอาความเห็นของคณะกรรมการแพทยที่กรมแพทยทหารเรือ
แตงตั้งเปนเด็ดขาด โดยไมรับพิจารณาผลการตรวจรางกายจากที่อื่น ๆ นอกจากการตรวจรางกายแลว จะมีการ
X – Ray ตรวจโลหิต และตรวจปสสาวะดวย โดยมีคาใชจายตามขอ ๕.๓.๑ ในกรณีที่แพทยตองการตรวจพิเศษ
นอกเหนือจากการตรวจธรรมดาดังกลาว ผูส มัครที่เขารับการตรวจจะตองออกคาใชจายเอง
คําแนะนํา การปฏิบัติในวันตรวจรางกายและตรวจทางหองทดลอง
- กอนวันตรวจและเชาวันตรวจ ผูสมัครไมควรรับประทานยาใด ๆ เชน ยาแกหวัด ยาแกไอ
ยาแกโรคหอบหืด ยาลดความอวน ยาที่มีผลตอจิตประสาท ฯลฯ หรือยาใด ๆ ที่อาจมีผลตอการตรวจสารเสพติด
ในปสสาวะ รวมทั้งยาประเภทกระตุนกําลัง เพราะอาจทําใหการเตนของหัวใจและความดันโลหิตผิดปกติได
หากมีอาการเจ็บปวยและมีการรับประทานยา กรุณาแจงเจาหนาที่เจาะเลือดและเก็บปสสาวะดวยทุกครั้งกอน
เขารับการตรวจรางกาย
- หามผูสมัครใส Contact - lens มาตรวจสายตา
- ผูสมัครสามารถรับประทานอาหารไดตามปกติในวันที่ทําการตรวจ

๖. วัน - เวลา และสถานที่สอบ
๖.๑ วัน - เวลา และสถานที่สอบภาควิชาการ
การสอบภาควิชาการ ในวันอาทิตยที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เขาหองสอบเวลา ๐๘.๐๐ น. และเริ่ม
ทําการสอบตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๓๐ น. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต (ดูแผนที่สังเขปตาม
ใบแทรก ก) ผูสมัครควรเดินทางไปสถานที่สอบกอนเวลา เพื่อเตรียมตัวใหพรอมและหลีกเลี่ยงการจราจรที่คับคั่ง
๖.๒ วัน - เวลา และสถานทีท่ ดสอบวิภาววิสัย ในวันอาทิตยที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น.
ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กรุงเทพมหานคร (ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ข)
๖.๓ วัน - เวลา และสถานที่สอบรอบสอง ระหวางวันศุกรที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันอังคารที่ ๙ เมษายน
๒๕๖๒ มีดังนี้
๖.๓.๑ การทดสอบทางสุขภาพจิต ในวันศุกรที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ น. ถึงเวลา
๑๕.๐๐ น. ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ (ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ค)
๖.๓.๒ การตรวจรางกาย ระหวางวันเสารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันจันทรที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒
ตั้งแตเวลา ๐๕.๐๐ น. ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลาฯ กรุงเทพมหานคร (ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ง)
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒
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๖.๓.๓ การสอบพลศึกษา และการสัมภาษณทวงทีวาจา ระหวางวันอาทิตยที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง
วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. (ใหรายงานตัวเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๓๐ น.)
ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ (ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ค)

๗. การขาดสอบ และการออกจากหองสอบ
๗.๑ ผูสมัครที่ขาดการสอบภาควิชาการในวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือขาดการทดสอบวิภาววิสัย หรือขาดการ
ทดสอบทางสุขภาพจิต หรือขาดสอบพลศึกษา หรือขาดสอบสัมภาษณทวงทีวาจา หรือขาดการตรวจรางกาย จะถือวา
ผูนั้นหมดสิทธิในการสอบคัดเลือก
๗.๒ ผูส มัครที่กระทําการทุจริต ในการสอบ หรือชวยเหลือในการกระทําทุจริต จะถือวาผูนั้นหมดสิท ธิ
ในการสอบคัดเลือก นอกจากนี้ ผูสมัครยังอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอีกดวย
๗.๓ ผูส มัครที่มาเขาหองสอบชากวาเวลาเริ่มตนสอบเกิน ๓๐ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ
และถือวาขาดสอบ
๗.๔ การออกจากห องสอบของผูส มัครให ออกเมื่อ ได รับ อนุญ าตจากคณะกรรมการสอบคั ดเลือ กฯ
ของโรงเรียนนายเรือเทานั้น

๘. การประกาศผลสอบคัดเลือก
๘.๑ การประกาศผลสอบภาควิชาการ โรงเรียนนายเรือจะแจงขอมูลผลการสอบ และประกาศผลสอบ
ดังนี้
๘.๑.๑ แจงขอมูลผลการสอบทางระบบขอความตอบรับทางโทรศัพท ตั้งแตวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
- ผานขอความตอบรับทางโทรศัพท (SMS) หมายเลข ๔๘๔๗๖๐๒
๘.๑.๒ แจงขอมูลผลสอบทาง Internet ตั้งแตวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
- เว็บไซตโรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th หรือ เว็บไซตกองทัพเรือ http://www.navy.mi.th
๘.๑.๓ ประกาศผลสอบภาควิชาการอยางเปนทางการ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
กรุงเทพมหานคร (ดูแผนที่สัง เขปตามใบแทรก ข) ในวันศุกรที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น.
ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.
เนื่องจากกําหนดการสอบภาควิชาการของทุกเหลาทัพไมตรงกัน จึงอาจมีผูสมัครสอบผานภาควิชาการ
ไดมากกวาหนึ่งเหลาทัพขึ้นไป แตการสอบรอบสองมีกําหนดการสอบตรงกันทุกเหลาทัพ ดังนั้น ผูสมัครจึงมีสิทธิ
เลือกเขาสอบในรอบสองไดเพียงเหลาทัพเดียวเทานั้น ทั้งนี้ ผูสมัครตองไปดูผลสอบดวยตนเอง เพื่อรายงานตัว
ต อ คณะกรรมการสอบคั ด เลื อ กฯ ของแต ล ะเหล า ทั พ ที่ โ รงเรี ย นนายเรื อ อากาศนวมิ นทกษั ตริ ย าธิ ร าช
กรุงเทพมหานคร และรับทราบขอมูล ตลอดจนการปฏิบัติที่ถูกตองในการสอบรอบสองตอไป
๘.๒ การประกาศผลสอบรอบสุดทาย โรงเรียนนายเรือจะแจงขอมูล ผลการสอบ และประกาศผลสอบ
ดังนี้
๘.๒.๑ แจงขอมูลผลการสอบทางระบบขอความตอบรับทางโทรศัพท ตั้งแตวันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
- ผานขอความตอบรับทางโทรศัพท (SMS) หมายเลข ๔๘๔๗๖๐๒
๘.๒.๒ แจงขอมูลผลการสอบทาง Internet ตั้งแตวันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
- เว็บไซตโรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th หรือ เว็บไซตกองทัพเรือ http://www.navy.mi.th
๘.๒.๓ ประกาศผลสอบรอบสุดทายอยางเปนทางการ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
กรุงเทพมหานคร (ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ข) ในวันจันทรที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น.
ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒
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ผู ส มั ครที่ ส อบผ า นการสอบรอบสุ ด ท า ย ต อ งรายงานตั ว ต อ คณะกรรมการสอบคั ด เลื อ กฯ
ของโรงเรียนนายเรือภายในเวลาที่กําหนด ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กรุงเทพมหานคร
สําหรับ รายละเอียดการปฏิบัติ และชว งเวลาในการรายงานตั ว จะมีก ารแจง ให ผูส มัค รทราบในวันจันทร ที่
๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.

๙. การทําสัญญามอบตัวเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ
ผูส มัครที่ไดรับ คัดเลือกเขาเปนนัก เรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ จะตองนําผูป กครองและ
ผูค้ําประกันไปทําสัญญาที่โรงเรียนเตรียมทหาร อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ในวันศุกรที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. พรอมทั้งนําเงินคาใชจายในการเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารมาชําระดวย
ตามจํานวนเงินที่จะแจงใหทราบในวันประกาศผลการสอบรอบสุดทาย หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอโรงเรีย น
เตรียมทหาร โทร. ๐ ๒๕๗๒ ๕๔๐๔ หรือ ๐ ๒๕๗๒ ๕๔๑๗ (ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก จ)
ผูส มัครที่มีปญหาในการทําสัญ ญาใหรีบ ติดตอกับ โรงเรียนเตรียมทหารในโอกาสแรกกอนวันทําสัญ ญา
หากผูสมัครไมมาทําสัญญา หรือไมนําหลักฐานดังกลาว (รายละเอียดตามผนวก ฉ) มามอบให หรือไมนําเงินมา
ชําระตามทีก่ ําหนด ถือวาผูนั้นสละสิทธิในการเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ และคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ โรงเรียนนายเรือ จะเรียกบุคคลสํารองเขาทําสัญญาแทนตอไป

๑๐. บุคคลสํารอง
การประกาศผลสอบรอบสุดทาย โรงเรียนนายเรือจะประกาศหมายเลขประจําตัวสอบของบุคคลสํารอง
เรียงตามลําดับคะแนนที่สอบได โดยบุคคลสํารองจะตองปฏิบัติตามขอกําหนด ดังนี้
๑๐.๑ บุคคลสํ า รองจะต องรายงานตั ว ตอ คณะกรรมการสอบคั ด เลื อกฯของโรงเรีย นนายเรือ และ
คณะกรรมการทําสัญญาของโรงเรียนเตรียมทหาร ในวันประกาศผลสอบรอบสุดทาย ในวันจันทรที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
พรอมทั้งรับเอกสาร และเขารับฟงคําชี้แจงจากโรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อรับทราบสิทธิ และขอปฏิบัติของบุคคล
สํารอง ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กรุงเทพมหานคร (ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ข)
๑๐.๒ บุคคลสํารองยังไมมีสิทธิเขาทําสัญญาเปนนักเรียนเตรียมทหารแตอยางใด แตจะตองไปรายงาน
ตัวตอคณะกรรมการทําสัญญาของโรงเรียนเตรียมทหาร ที่โรงเรียนเตรียมทหาร อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก
(ดูแผนที่สัง เขปตามใบแทรก จ) ในวันทําสัญ ญามอบตัวเขาเปนนัก เรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ
ในวันศุกรที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อรักษาสิทธิในการเปนบุคคล
สํารอง หากไมไปรายงานตัวตามวันเวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน จะถือวา ผูนั้นสละสิทธิการเปนบุคคล
สํารอง
๑๐.๓ กรณีที่ผสู มัครไดรับคัดเลือกเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ (บุคคลตัวจริง) ขาด
จํานวนไปเนื่องจากไมไปทําสัญญา หรือไดทําสัญญาเรียบรอยแลวแตลาออกจากการเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ภายในระยะเวลาที่โรงเรียนเตรียมทหารกําหนด คณะกรรมการทําสัญญาของโรงเรียนเตรียมทหารจะเรีย ก
บุคคลสํารองของนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ เขาทดแทนตามจํานวนที่ขาดไป โดยการเรียก
เขาทดแทนจะเรียกตามลําดับบุคคลสํารองที่ไดประกาศใหมโดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯของโรงเรียนนายเรือ
๑๐.๔ โปรดอยาหลงเชื่อบุคคลใดที่รับปาก หรือแอบอางวาจะชวยเหลือบุคคลสํารองใหเขาเปนนักเรียน
เตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือได เนื่องจากการเรียกบุคคลสํารองเขาทําสัญญา จะเปนไปตามลําดับ ที่ของ
บุคคลสํารองที่ไดป ระกาศไว และตองไดรับความเห็นชอบรวมกันระหวางคณะกรรมการทําสัญญาของโรงเรียน
เตรียมทหารและโรงเรียนนายเรือ หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอสอบถามไดที่ โรงเรียนเตรียมทหาร หรือโรงเรียนนายเรือ
โดยตรง

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒
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๑๑. สาเหตุที่ตองพนจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร
๑๑.๑ ไลออก
๑๑.๑.๑ ประพฤติผิดระบบเกียรติศักดิ์ขั้นรายแรง ตามเกณฑที่โรงเรียนเตรียมทหารกําหนด
๑๑.๑.๒ กระทําผิดกฎหมายจนถึงตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาคดีถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๑๑.๑.๓ ประพฤติผิดศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จนทําใหเสื่อมเสียแกตนเองและทางราชการอยางรายแรง
๑๑.๑.๔ ไมเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๑๑.๑.๕ เสพหรือมีไวครอบครองซึ่งยาเสพติด หรือเสพสิ่งเสพติดที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
๑๑.๑.๖ มีความสัมพันธในทางเพศจนเสียหาย หรือประพฤติติดตอไดเสียกับหญิงจนถึงขั้นที่ถือไดวา
เปนภรรยา
๑๑.๑.๗ ประพฤติตนกอใหเ กิด การแตกแยกความสามัคคีจ นเกิ ดความเสียหายอยางรายแรงต อ
โรงเรียนเตรียมทหาร
๑๑.๑.๘ ประพฤติผิดรายแรงอื่นๆที่ผูบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เห็นสมควรใหไลออก
๑๑.๒ ใหออก
๑๑.๒.๑ ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๑๒๐ คะแนน ในปการศึกษานั้น
๑๑.๒.๒ ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๘๐ คะแนน และไมผานเกณฑการประเมินตามหลักสูตร
หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในปการศึกษานั้นต่ํากวาเกณฑประเมินตามหลักสูตร
๑๑.๒.๓ ไมปรับปรุงตนในดานการศึกษา หรือดานคุณลักษณะทางทหาร–ตํารวจ หรือพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการเปนทหาร-ตํารวจ ตามมาตรฐานที่โรงเรียนเตรียมทหารกําหนด
๑๑.๒.๔ ผูปกครอง หรือผูค้ําประกันถึงแกกรรม หรือถอนสัญญาและไมสามารถหาผูปกครองหรือผูค้ํา
ประกันรายใหมมาทําสัญญาไดภายใน ๖๐ วันนับแตวันถึงแกกรรม หรือถอนสัญญา
๑๑.๒.๕ ปรากฏวาขอความสวนใดสวนหนึ่งของใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการทําสัญญามอบตัว
ของนักเรียนเปนเท็จ หรือไมปฏิบัติตามที่ระบุไวในใบสมัคร
๑๑.๒.๖ เรียนซ้ําชั้นมาแลวหนึ่งป แตผลการเรียนยังไมอยูในเกณฑไดเลื่อนชั้น
๑๑.๒.๗ ลาพัก การศึก ษาหรือถูก พัก การศึก ษามาแลว ๑ ปก ารศึก ษา แตไมส ามารถกลับ เขารั บ
การศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารได
๑๑.๒.๘ ขาดเรียนติดตอกันเกินกวา ๓๐ วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
๑๑.๒.๙ ใหรายตอผูบังคับบัญชา หรืออาจารยจนเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติอยางรายแรง
๑๑.๒.๑๐ ทําใหทรัพยสินของทางราชการ ผูบังคับบัญชา หรือผูใหญเหนือตนเสียหายโดยเจตนา
๑๑.๒.๑๑ มีพันธกรณีผูกพันกับองคกรของรัฐบาลหรือเอกชน จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา
๑๑.๓ นักเรียนเตรียมทหาร ยื่นคํา รองขอลาออก โดยตองไดรับ ความยินยอมจากผูป กครอง และให
โรงเรียนเตรียมทหารแตงตั้งคณะกรรมการไมนอยกวา ๕ นาย เพื่อพิจารณาเหตุผลความจําเปนในการขอลาออก
และใหมีผลเมื่อคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร ใหความเห็นชอบไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
๑๑.๔ นักเรียนเตรียมทหาร ที่ศึกษาอยูในโรงเรียนเตรียมทหาร ปวยหรือพิการ ซึ่งแพทยทหารไมนอย
กวา ๓ นาย โดยมีแพทยของกองแพทยโรงเรียนเตรียมทหาร ๑ นาย และแพทยเฉพาะทาง ๒ นาย ไดตรวจและ
ลงความเห็นวาเปนโรคซึ่งขัดกับโรคตามที่กําหนดไวในขอ ๒.๔ หรือไดพักการศึกษาไปแลว ๑ ป แตไมอาจรักษา
ใหหายไดภายใน ๑ ป
๑๑.๕ ถึงแกกรรม
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒
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๑๒. การชดใชคาปรับเมื่อพนจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร
นักเรียนเตรียมทหารที่ถูกถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียนเตรียมทหารตามขอ ๑๑.๑ หรือขอ ๑๑.๒
หรือขอ ๑๑.๓ หรือเมื่อสําเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร แลวไมเขาศึกษาตอในโรงเรียนเหลาทัพ
และโรงเรียนนายรอยตํารวจ นักเรียนเตรียมทหาร หรือบิดามารดา หรือผูปกครอง หรือผูค้ําประกันตองชดใช
คาปรับใหแกทางราชการ ตามที่กองทัพไทยกําหนด เวนแตกรณีที่ผูบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เห็นสมควรไม
ตองชดใชคาปรับ โดยใหโรงเรียนเตรียมทหารแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวามีเหตุที่ควรยกเวนคาปรับใหแก
ทางราชการ (รายละเอียดตามผนวก ฉ)

๑๓. การแจงคะแนนผลสอบภาควิชาการทาง Internet
โรงเรียนนายเรือจัดใหมีบริก ารแจง คะแนนผลสอบภาควิชาการทาง Internet โดยผูส มัครที่ตองการ
ทราบคะแนนผลสอบภาควิชาการของตนเองเปนรายบุคคลไดที่ เว็บไซตโรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th
หรือ เว็ บ ไซต ก องทั พเรื อ http://www.navy.mi.th ตั้ งแตวั นศุ กร ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง วันจันทร ที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
……………………………………………
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กําหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
รายการ
วันรับสมัคร

วัน – เวลา
วันศุกรที่ ๔ ม.ค.๖๒ - วันพุธที่ ๒๐ ก.พ.๖๒

สถานที/่ หมายเหตุ
- สมัครทาง Internet ทีเ่ ว็บไซต

http://www.admission-rtna.net หรือ
การสอบภาควิชาการ
แ จ ง ข อ มู ล ผ ล ส อ บ ภ า ค
วิช าการ ทางระบบข อความ
ตอบรับทางโทรศัพท และทาง
Internet
ประกาศผลสอบภาควิ ชาการ
อย า งเป น ทางการ และรั บ
รายงานตัว
การทดสอบวิภาววิสัย

วันอาทิตยที่ ๑๗ มี.ค.๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ น. เขาหองสอบ
เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. ทําขอสอบ
วันพุธที่ ๒๗ มี.ค.๖๒

http://www.rtna.ac.th หรือ
http://www.navy.mi.th
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

วันศุกรที่ ๒๙ มี.ค.๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

- ระบบขอความตอบรับทางโทรศัพท (SMS)
หมายเลข ๔๘๔๗๖๐๒
- http://www.rtna.ac.th หรือ
- http://www.navy.mi.th
- โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตยที่ ๓๑ มี.ค.๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

- โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
กรุงเทพมหานคร

การสอบรอบสอง
วันศุกรที่ ๕ เม.ย.๖๒ – วันอังคารที่ ๙ เม.ย.๖๒
(ตามกลุมที่แบงไวจากประกาศ
เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ผลสอบภาควิชาการ)
- การทดสอบทางสุขภาพจิต
วันศุกรที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๐๐ น. รายงานตัว
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ทดสอบ
เวลา ๑๒.๐๐ น. ฟงคําชี้แจงการสอบรอบสอง
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. สงหลักฐาน
- การตรวจรางกาย
วันเสารที่ ๖ เม.ย.๖๒ – วันจันทรที่ ๘ เม.ย.๖๒
เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
- การทดสอบพลศึกษา และ วันอาทิตยที่ ๗ เม.ย.๖๒ – วันอังคารที่ ๙ เม.ย.๖๒
สอบสัมภาษณทวงทีวาจา
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๖.๓๐ น. รายงานตัว
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ทดสอบ
แจ งข อมู ลผลสอบรอบสุ ดท าย
วันพุธที่ ๑๗ เม.ย.๖๒
ทางระบบข อ ความตอบรั บ
ท า ง โ ท ร ศั พ ท แ ล ะ ท า ง
Internet
ประกาศผลสอบรอบสุดทาย
วันจันทรที่ ๒๒ เม.ย.๖๒
อยางเปนทางการ
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. รายงานตัว
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ฟงคําชี้แจง

- การทดสอบทางสุขภาพจิต การตรวจรางกาย
การทดสอบพลศึกษา และการสอบสัมภาษณทวงที
วาจา
- โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
(ชําระคาตรวจรางกาย ๑,๔๓๐ บาท)

- โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา ฯ
กรุงเทพมหานคร
- โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
- ระบบขอความตอบรับทางโทรศัพท (SMS)
หมายเลข ๔๘๔๗๖๐๒
- http://www.rtna.ac.th หรือ
- http://www.navy.mi.th
- โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
กรุงเทพมหานคร
- โรงเรียนเตรียมทหารชี้แจงการปฏิบัติ

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒
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รายการ
รายงานตัว/ทําสัญญา/
มอบตัวเขาศึกษา

บุคคลสํารองรายงานตัว/
รอฟงผล
เปดภาคการศึกษา

วัน – เวลา
สถานที/่ หมายเหตุ
วันศุกรที่ ๒๖ เม.ย.๖๒
- โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. รายงานตัว
เวลา ๑๓.๐๐ น. มอบตัว
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ปฐมนิเทศ
ผูปกครอง
วันศุกรที่ ๒๖ เม.ย.๖๒
- โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. รายงานตัว
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. แจงลําดับที่
บุคคลสํารองใหม
วันจันทรที่ ๒๙ เม.ย.๖๒
- โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๑๔

ผนวก ก
ขนาดพิกัดของรางกาย และโรคหรือความพิการที่ขัดตอการเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพเรือ หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร
๑. ขนาดพิกัดของรางกาย
ตารางที่ ๑ เกณฑขนาดรางกายตามอายุตองไมต่ํากวาเกณฑดังตอไปนี้
อายุ
๑๖
๑๗
๑๘

ความขยายของอกเปนเซนติเมตรเมื่อ
ความสูงเปนเซนติเมตร
หายใจเขา
หายใจออก
๗๖
๗๓
๑๕๙
๗๗
๗๔
๑๖๑
๗๘
๗๕
๑๖๓

ตารางที่ ๒ เกณฑน้ําหนักเทียบสวนสูงไมควรเกินเกณฑดังตอไปนี้
ความสูง
น้ําหนักไมเกิน (กก.)
ความสูง (ซม.)
(ซม.)
๑๕๙
๗๓
๑๗๓
๑๖๐
๗๔
๑๗๔
๑๖๑
๗๕
๑๗๕
๑๖๒
๗๖
๑๗๖
๑๖๓
๗๗
๑๗๗
๑๖๔
๗๘
๑๗๘
๑๖๕
๗๙
๑๗๙
๑๖๖
๘๐
๑๘๐
๑๖๗
๘๑
๑๘๑
๑๖๘
๘๒
๑๘๒
๑๖๙
๘๓
๑๘๓
๑๗๐
๘๔
๑๘๔
๑๗๑
๘๕
๑๘๕
๑๗๒
๘๖

น้ําหนักเปนกิโลกรัม
๔๗
๔๙
๕๑

น้ําหนักไมเกิน (กก.)
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙

๒. ไมมีโรคและความพิการตามระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ดังตอไปนี้
๒.๑ รางกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
๒.๑.๑ ศีรษะ และหนาผิดรูปจนดูนาเกลียด
๒.๑.๒ ผมบางหรือผมรวงจนแลดูนาเกลียด
๒.๑.๓ รูป วิป ริตตาง ๆ (Malformation ) ของริม ฝป าก หรือจมูก เชน ปาก หรือจมูก แหวง
ริมฝปากแบะ หรือเชิดจนนาเกลียด หรือหุบลง
๒.๑.๔ ซอกคอหรือซอกรักแรติดกัน
๒.๑.๕ แขน ขา
๒.๑.๕.๑ ยาวไมเทากัน หรือผิดรูปจนมองเห็นไดชัด
๒.๑.๕.๒ โคงเขาหรือออก
๒.๑.๕.๓ บิดเก
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๑๕

๒.๑.๖ มือ หรือ เทา
๒.๑.๖.๑ บิดเก
๒.๑.๖.๒ นิ้วมือ หรือนิ้วเทาดวนถึงโคนเล็บ
๒.๑.๖.๓ นิ้วมือ หรือนิ้วเทามีจํานวนเกินกวา หรือนอยกวาปกติ
๒.๑.๖.๔ นิ้วบิดเก และทํางานไมถนัด
๒.๑.๖.๕ ชองระยะนิ้วมือ หรือนิ้วเทาติดกัน
๒.๑.๖.๖ ภาวะเทาแบนยึดติด (Rigid Type)
๒.๑.๗ รางกายผิดรูปจนดูนาเกลียด
๒.๒ กระดูก และกลามเนื้อ
๒.๒.๑ ขอเคลื่อนไหวไมสะดวก จนทําใหอวัยวะที่ติดตอกับขอนั้น ๆ ใชการไมดี
๒.๒.๒ ขอหลวมหลุดบอย ๆ
๒.๒.๓ ขออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
๒.๒.๔ คอเอียง หรือแข็งทื่อเนื่องจากกระดูก หรือกลามเนื้อพิการ
๒.๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอน
๒.๒.๖ เทาปุก (Clubfoot)
๒.๒.๗ กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis)
๒.๒.๘ กระดูกหักตอไมติดหรือติดแลวแตมีความพิการผิดรูป
๒.๒.๙ กลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่งเหี่ยวลีบ หรือดีสโทรฟ (Dystrophy)
๒.๓ ผิวหนัง
๒.๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิด ซึ่งเปนเรื้อรังยากตอการรักษา หรือเปนที่นารังเกียจตอผูอื่น
๒.๓.๒ สิวบริเวณหนา คอ หรือลําตัว ซึ่งเปนมากจนแลดูนาเกลียด
๒.๓.๓ แผลเรื้อรังของผิวหนัง ซึ่งยากตอการรักษา
๒.๓.๔ แผลเปน หรือปานที่หนา มีเ นื้อที่ตั้ง แต ๑/๔ ของหนาขึ้นไป หรือมีความยาวมากจนแลดู
นาเกลียด
๒.๓.๕ เนื้องอก (Neoplasm) ที่หนา มีขนาดวัดผาศูนยกลางตั้งแต ๕ ซม. ขึ้นไป
๒.๓.๖ แผลเปน ไฝ ปาน หูด (Wart) หรือซิสต (Cyst) ที่สวนตาง ๆ ของรางกาย ซึ่งมีขนาดใหญ
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 หนัง ตาตก (Ptosis) หรือ หนั ง ตามว นออกนอก (Ectropion) หรื อหนัง ตาม วนเข าใน
(Entropion)
๒.๔.๖ สายตาผิดปกติ
๒.๔.๗ บอดสี
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๑๖

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 ถุงน้ําตาอักเสบ หรือเรื้อรัง
๒.๔.๑๔ เยื่อตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง
๒.๔.๑๕ ริดสีดวงตา (Trachoma)
๒.๔.๑๖ ตอเนื้อ ซึ่งงอกเขาไปในลูกตาดําเกินกวา 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 ชองหูชั้นนอกอักเสบเรื้อรัง หรือชองหูชั้นกลางอักเสบ
๒.๕.๓ เยื่อหูบุมหวํา (Retracted eardrum ) มากจนไมสามารถเคลื่อนไหวได
๒.๕.๔ เยื่อหูทะลุ
๒.๕.๕ การไดยินเสียงของหูผิดปกติ
๒.๕.๖ กระดูกมาสตอยสอักเสบ
๒.๕.๗ เคยผาตัดกระดูกมาสตอยสออกทั้งหมด (Radical Mastoidectomy)
๒.๕.๘ การพูดผิดปกติทั้งเสียง และการเคลื่อนไหวของริมฝปาก
๒.๕.๙ ความพิการที่ทําใหลําคอทํางานไมไดตามปกติ
๒.๕.๑๐ เพดานโหว หรือเพดานสูงจนพูดไมชัด
๒.๕.๑๑ ตอมทอนซิลอักเสบเรื้อรังและโตมาก
๒.๕.๑๒ จมูกบี้จนผิดปกติ หรือจมูกบี้เล็กนอยและพูดไมชัด
๒.๕.๑๓ จมูกโหวไมมีโครง
๒.๕.๑๔ ฝากั้นชองจมูกคด หรือมีกระดูกยื่น หรืองอก (Septal deviation, Spurs and ridges)
หรือจมูกอักเสบชนิดโตขึ้น (Hypertrophic Rhinitis) ทั้งหมดนี้จะตองมีความผิดปกติมากกวาครึ่งหนึ่งของชองจมูก
๒.๕.๑๕ ฝากั้นชองจมูกทะลุ
๒.๕.๑๖ เยื่อจมูกอักเสบเรื้อรัง (Chronic Rhinitis)
๒.๕.๑๗ เนื้องอกในจมูก (Nasal polyp)
๒.๕.๑๘ โพรงกระดูกขางจมูกอักเสบ (Paranasal sinusitis)
๒.๖ ฟน
๒.๖.๑ มีฟนไวเ คี้ยวอาหารไดไมครบตามหลัก เกณฑ คือ กําหนดใหมีฟนกราม (Molars) และ
ฟนกรามนอย (Premolars) อยางนอยขางบน ๖ ซี่ ขางลาง ๖ ซี่ ฟนหนา (Incisors and canines) ขางบน ๔ ซี่
ขางลาง ๔ ซี่ ฟนที่ถอนไปแลวหากไดรับการใสเรียบรอยมั่นคง หรือดวยวิธีทําสะพาน (Bridge) จึงใหนับเปน
จํานวนซี่ไดตามจํานวนดังกลาวขางตน จะตองไมมีลักษณะดังตอไปนี้

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๑๗

๒.๖.๑.๑ ฟนเปนรูผุที่ไมไดรับการอุด หรืออุดดวยวัตถุที่ไมถาวร
๒.๖.๑.๒ ฟนที่อุดหรือทําครอบไมเรียบรอย
๒.๖.๑.๓ ฟนน้ํานม
๒.๖.๑.๔ ฟนตาย เวนแตคลองประสาทไดรับการอุดที่ถูกตองแลว
๒.๖.๑.๕ ฟนยาวผิดปกติ หรือขึ้นผิดที่ หรือเกจนไมสามารถที่จะจัดใหสบกันไดกับฟนธรรมดา
หรือฟนปลอม
๒.๖.๑.๖ มีการทําลายอยางรุนแรงของอวัยวะที่รองรับตัวฟน เชน กระดูกเหงือก เยื่อหุมรากฟน
๒.๖.๒ มีชองระหวางฟนหนาหางจนแลดูนาเกลียด
๒.๖.๓ การสบของฟนที่ผิดปกติอยางมากจนทําใหใบหนาผิดรูป หรือการเคี้ยวอาหารธรรมดาไมไดผล
๒.๖.๔ ถุงน้ํา (Cysts) การอักเสบที่เรื้อรัง โรคเหงือกอักเสบอยางรุนแรง หรือพยาธิสภาพอื่น ๆ ในปาก
เชน ฟนคุด ฟนที่ยังไมขึ้น หรือฟนที่ขึ้นผิดที่ ซึ่งสภาพการเชนนี้ อาจทําใหเกิดอันตรายตออวัยวะขางเคียง หรือ
สุขภาพของผูสมัคร
๒.๗ ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๒.๗.๑ หั วใจเต นเร็วกวา ๑๐๐ ครั้ ง ตอ นาที หรือ ชา กว า ๕๐ ครั้ง ตอ นาที หรื อมี เอ.วี.บล็อ ก
(A.V.BLOCK) หรือเตนผิดปกติชนิดเอเทรียลไฟบริลเลชั่น หรือ เอเทรียลฟลัทเตอร (Atrial fibrillation or Atrial
Flutter)
๒.๗.๒ ความดันเลือดสูงกวา ๑๔๐/๙๐ มม.ของปรอท หรือต่ํากวา ๑๐๐/๕๐ มม.ของปรอท
๒.๗.๓ ลักษณะแสดงทางคลื่นไฟฟาหัวใจ (ECG) ผิดปกติ
๒.๗.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ
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 ซึ่งเปนมากจนเห็นไดชัด
๒.๘ ระบบหายใจ
๒.๘.๑ หลอดลมอักเสบ ซึ่งกําลังปรากฏอาการฟงไดชัดเจน
๒.๘.๒ หลอดลมอักเสบเรื้อรังพรอมกับมีถุงลมในปอดพอง (Chronic bronchitis with
emphysema)
๒.๘.๓ เยื่อหุมปอดอักเสบ
๒.๘.๔ หลอดลมขยายพอง (Bronchiectasis)
๒.๘.๕ มีน้ํา 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 ซึ่งตรวจพบโดยการใชมือคลํา
๒.๙.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis of liver)
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๑๘

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 รวมทั้งกามโรค
๒.๑๐.๑ ไต กรวยไตอักเสบ หรือเสื่อม หรือหยอน หรือพอง
๒.๑๐.๒ นิ่ว
๒.๑๐.๓ ผลการตรวจปสสาวะมีไขขาว (Albumin) หรือน้ําตาล
๒.๑๐.๔ องคชาติถูกตัด หรือขาด
๒.๑๐.๕ อัณฑะไมลงมาที่ถุงอัณฑะ หรือถูกตัดออก
๒.๑๐.๖ ถุงน้ําที่ลูกอัณฑะ (Hydrocele)
๒.๑๐.๗ อัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือทออสุจิอักเสบ (Epididymitis)
๒.๑๐.๘ อัณฑะเหี่ยวหด (Atrophy of testis)
๒.๑๐.๙ กามโรค
๒.๑๐.๑๐ ผลการตรวจน้ําเหลืองวินิจฉัยวาเปนกามโรค (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 หรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ
๒.๑๑.๕ โรคลมชัก (Epilepsy)
๒.๑๒ เบ็ดเตล็ด
๒.๑๒.๑ โรคที่เ กี่ ยวกับ แพ ส าร โรคตอ มไรท อ โรคที่เ กี่ย วกั บ เมตาโปลีซึ ม และโรคที่ เ กี่ ยวกั บ
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 โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจากปาราสิต (Infectious and parasitic diseases)
๒.๑๒.๓.๑ โรคเรื้อน (Leprosy)
๒.๑๒.๓.๒ โรคเทาชาง (Filariasis)
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๑๙

๒.๑๒.๓.๓ โรคคุดทะราด หรือรองพื้น (Yaws)
๒.๑๒.๓.๔ โรคติดตออันตราย
๒.๑๒.๔ เนื้องอก (Neoplasm)
๒.๑๒.๔.๑ เนื้องอกไมรายที่มีขนาดใหญ
๒.๑๒.๔.๒ เนื้องอกรายไมวาจะเปนแกอวัยวะใด (Malignant neoplasm of any organ)
๒.๑๒.๔.๓ โรคของตอมน้ําเหลือง
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)
ซึ่งเกี่ยวของกับบุคลิกภาพบางชนิด สภาวะแวดลอม ครอบครัว และอาจเกิดจากการเลี้ยงดูตั้งแตในวัยเด็ก ผู ที่มี
อาการดังกลาวจึงควรไดรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาจากแพทยผูเชี่ยวชาญ ซึ่ง หากผูปวยไดรับการดูแลและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ถูกตองแลวก็อาจสามารถปรับตัวเอง และปองกันไมใหเกิดอาการดังกลาวไดอีก
๓.๓ หากผู ป ว ยได รั บ การดู แ ลรั ก ษาอย า งเต็ ม ที่ แ ล ว ยั ง คงมี อ าการหอบลึ ก และมื อ เท า จี บ เกร็ ง
(Hyperventilation syndrome) อยางตอเนื่องจํานวน ๓ ครั้ง ภายในระยะเวลา ๑ ปก ารศึกษา ก็ใหแตง ตั้ง
คณะกรรมการแพทยท หาร จํานวนไมนอยกวา ๓ คน โดยมีจิตแพทยรวมดวย เพื่อทําการตรวจประเมินและ
ออกใบรับรองความเห็นในการพิจารณาใหพนจากสภาพนักเรียนเตรียมทหาร โดยไมตองเสียคาปรับ
หมายเหตุ - ผูสมัครควรตรวจสอบความสมบูรณของรางกาย ซึ่งตองไมเปนโรค หรือ มีความพิการอื่นๆ ที่ขัดตอ
การเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือตามขอ ๑, ๒ และ ๓
- ผลการตรวจรางกาย ณ วันตรวจ ถือความเห็นของคณะกรรมการแพทยที่กรมแพทยทหารเรือ
แตงตั้งเปนเด็ดขาด โดยไมรับพิจารณาผลการตรวจรางกายจากที่อื่น ๆ
************************

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๒๐

ผนวก ข
แบบฟอรมหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ
-

แบบฟอรมหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๑ (แบบ ข - ๑)
แบบฟอรมหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ (แบบ ข - ๒)

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๒๑

แบบ ข – ๑
แบบฟอรมหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๑
เขียนที.่ .....................................................
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ. ..............
เรื่อง ขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๑
เรียน ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ
ดวยกระผม/ดิฉัน........................................................................มีสถานภาพเปน .............................
ของผูสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ชื่อ ................................................................ขอสง
เอกสาร เพื่อขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ ตามระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ไดแก
(ทําเครื่องหมาย ✓ ในชองที่ตองการ)
ขอที่ ๑ □ เอกสารแสดงสิทธิของผูสมัครที่เปนบุตรของทหาร - ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงาน
ราชการ หรือลูก จาง ซึ่ง ตองประสบภัยอั นตรายถึง ทุพพลภาพในขณะปฏิบัติร าชการในหนาที่ป กติ หรือถู ก
ประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ หรือตองบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งไดรับบําเหน็จบํานาญพิเศษ
ตามกฎหมาย วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือไดรับเงินคาทําขวัญตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย
คน ง า น ห รื อ ไ ด รั บ บํ า เ ห น็ จ พิ เ ศ ษ ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร คลั ง ว า ด ว ย บํ า เ ห น็ จ ลู ก จ า ง
จํานวน ......................รายการ
○ หนังสือรับรอง...........................................................................................................................
○ เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................
ขอที่ ๒ □ เอกสารแสดงสิทธิของผูสมัครที่เปนบุตรของทหาร - ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงาน
ราชการ หรือลูกจาง ซึ่งตองประสบภัยอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหนาที่ทางยุทธการหรือ
ถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ทางยุทธการรวมกับทหารระหวางเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม
หรือมีก ารปราบจลาจล หรือในระหวางที่มีพระบรมราชโองการประกาศใชก ฎอัยการศึก หรือมีการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน ตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลาที่สั่งใหเปน
นักดําเรือดําน้ํา หรือปฏิบัติหนาที่สํารวจจัดทําหลักเขตแดนระหวางประเทศ ซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเปนทวีคูณ
ตามกฎหมาย วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือตองบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งไดรับบําเหน็จบํานาญ
พิเศษตามกฎหมาย วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือไดรับเงินคาทําขวัญตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวา
ดวยคนงาน หรือไดรับบําเหน็จพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยบําเหน็จลูกจางหรือบุตรของผูที่ไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ อันมีศัก ดิ์ร ามาธิบ ดี หรือเหรียญ หรือเข็มกลาหาญ จํานวน ....................
รายการ
○ หนังสือรับรอง...........................................................................................................................
○ เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๒๒

แบบ ข – ๑
-๒ขอที่ ๓ □ เอกสารแสดงสิทธิของผูสมัครที่เปนบุตรของผูที่ไดรับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันมีศักดิ์
รามาธิบดี หรือเหรียญ หรือเข็มกลาหาญ จํานวน ....................รายการ
○ หนังสือรับรอง...........................................................................................................................
○ เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................
ขอที่ ๔ □ เอกสารแสดงสิทธิของผูสมัครที่เปนบุตรของทหาร - ตํารวจ ที่ไดปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจร
ผูรายจนถึง แกทุพพลภาพ หรือถึง แกชีวิต หรือผูที่ไดชวยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผูรายจนถึง แก
ทุพพลภาพหรือถึงแกชีวิต ซึ่งไดรับการรับรองจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวน ....................รายการ
○ หนังสือรับรอง...........................................................................................................................
○ เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)...........................................................................
(.....................................................................)

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๒๓

แบบ ข – ๒
แบบฟอรมหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒
เขียนที.่ .....................................................
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ. ..............
เรื่อง ขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒
เรียน ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ
ดวยกระผม/ดิฉัน........................................................................มีสถานภาพเปน .............................
ของผูสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ชื่อ ................................................................ขอสง
เอกสาร เพื่อขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษตามระเบียบกองทัพไทย วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ไดแก
(ทําเครื่องหมาย ✓ ในชองที่ตองการ)
ขอที่ ๑ □ เอกสารแสดงสิทธิของผูสมัครที่เปนผูที่สําเร็จการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม
ชั้นปที่ ๑ – ๕
ขอที่ ๒ □ เอกสารแสดงสิทธิของผูสมัครที่เปนบุตรของขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ที่มีเวลารับราชการนับตั้งแตวันเขารับราชการ ถึงวันสุดทายของวันรับสมัคร ดังตอไปนี้
○ รับราชการไมนอยกวา ๑๕ ป หรือไดรับพระราชทานเหรียญจักรมาลา
○ รับราชการไมนอยกวา ๑๐ ป
○ รับราชการไมนอยกวา ๕ ป
ขอที่ ๓ □ เอกสารแสดงสิทธิของผูสมัครที่บุตรของทหาร - ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานราชการ
หรือลูกจาง ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการรวมกับทหาร ระหวางเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบ
จลาจล หรือในระหวางที่มีพระบรมราชโองการประกาศใชกฎอัยการศึก หรือมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ตาม
กฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลาที่สั่งใหเปนนักดําเรือดําน้ํา หรือปฏิบัติ
หนาที่สํารวจจัด ทําหลัก เขตแดนระหวางประเทศ ซึ่ ง มีสิทธินับ เวลาราชการเปนทวีคู ณตามกฎหมาย วาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ จํานวน ....................รายการ
○ หนังสือรับรอง...........................................................................................................................
○ เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................
ขอที่ ๔ □ เอกสารแสดงสิทธิของผูสมัครที่เ ปนพลเรือน หรือผูที่เ ปนบุตรของพลเรือนซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ทาง
ยุทธการรวมกับทหารในการปองกัน และรัก ษาความมั่นคงของราชอาณาจัก รจากภัยคุกคามทั้งภายนอก และ
ภายในประเทศ จํานวน ....................รายการ
○ หนังสือรับรอง...........................................................................................................................
○ เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)...........................................................................
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๒๔

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

ผนวก ค
แบบตัวอยางหนังสือรับรองตาง ๆ
ผนวก ค – ๑
แบบหนังสือรับรองการศึกษา

ใบรับรองการศึกษา
ขอรับรองวา…..............................................................................................................................
เลขประจําตัว…….............................เกิดวันที…่ ...............เดือน......…........................พ.ศ…........................
บิดาชื่อ…...................……...........................….............มารดาชื่อ…..............................................................
ขณะนี้กําลังศึกษาอยูในชั้น….....................ปการศึกษา……….…..…..........
โรงเรียน(สถานศึกษา)...............................................................จังหวัด.........................................
ออกให ณ วันที่…...........เดือน…............................พ.ศ…....................
ลงชื่อ………........................................................
(…...………..............................................)
ครูใหญ/อาจารยใหญ/ผูอํานวยการ
รูปถาย
ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว

(…...................................................)
นายทะเบียน
โทร ...................................................
(หมายเลขโทรศัพทของหนวยงานที่สามารถติดตอได)
หมายเหตุ ใบรับรองนี้ตองมีอายุไมเกิน ๖๐ วัน นับแตวันที่ออกให
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๒๕

ผนวก ค – ๒
แบบหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ
ที่................................
ชื่อหนวย...........................................
วันที่................เดือน................พ.ศ.............
เรียน ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ
ประจําปการศึกษา ……………….
ดวย.........................................................................ประเภท.......................................................
สังกัด...............................................................มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที.่ .......................หมูท.ี่ ...................
ถนน...............................ตําบล..........................อําเภอ......................................จังหวัด............................
ไดยื่นคํารองขอใหตรวจสอบประวัติ กับขอใหรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ
ของ…………......................................................จึงขอรับรองวา.........................................................……..
ไดเคยปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ โดยปฏิบัติหนาที่ที่มีความเสี่ยงภัย ดังนี้
๑...............................................................................................................................................................
๒...............................................................................................................................................................
๓..............................................................................................................................................................
กับไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนเกียรติ คือ
๑..............................................................................................................................................................
๒..............................................................................................................................................................
๓..............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................................
( ……………………….............…………… )
ตําแหนง.........................................................
ขอรับรองวาถูกตอง
(ลงชื่อ)..........................................................

เจาหนาที่ผูตรวจสอบประวัติ
โทร ........................................................................
(หมายเลขโทรศัพทของหนวยงานที่สามารถติดตอได)

หมายเหตุ หนังสือรับรองนี้ขอไดที่ หนวยตนสังกัดที่สามารถรับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการผูขอ
หนังสือรับรองนั้น

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๒๖

ผนวก ค – ๓
แบบหนังสือใหความยินยอมของบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองตามกฎหมาย
ขาพเจา...............................................................มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที.่ .......................หมูท.ี่ ...................
ตําบล/แขวง…………..............................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด................................................
เปนบิดา/มารดา/ผูปกครองตามกฎหมายของ............................................................................................................
ไดทราบขอความในระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารใน
สวนของกองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ แลว ยินยอมให...........................................................................
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
(ลงชื่อ).....................................................................บิดา/มารดา/ผูปกครอง
(……………………….........………….........………)
(ลงชื่อ).....................................................................พยาน
(……………………….........………….........………)
(ลงชื่อ).....................................................................พยาน
(……………………….........………….........………)

หมายเหตุ หลักฐานประกอบหนังสือใหคํายินยอม
๑. กรณีบิดาหรือมารดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาสูติบัตร หรือสําเนาทะเบียนบานของผูสมัครที่ระบุชื่อบิดา มารดา
๒. กรณีผูปกครองตามกฎหมาย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- หลักฐานที่แสดงวาเปนผูปกครองตามกฎหมาย เชน หนังสือแตงตั้งผูปกครองแทนบิดาหรือมารดา
คําสั่งศาลใหเปนผูปกครอง เปนตน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๒๗

ผนวก ค – ๔
แบบหนังสือแตงตั้งผูปกครองแทนบิดาหรือมารดา
ขาพเจา...............................................................มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที.่ .......................หมูท.ี่ ...................
ตําบล/แขวง…………..............................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด................................................
เปนบิดา/มารดาของ...................................................................ขอแตงตั้งให............................................................
เปนผูปกครองแทนบิดา/มารดา
(ลงชื่อ).....................................................................บิดา/มารดา
(……………………….........………….........………)
(ลงชื่อ).....................................................................ผูปกครอง
(……………………….........………….........………)
(ลงชื่อ).....................................................................พยาน
(……………………….........………….........………)
(ลงชื่อ).....................................................................พยาน
(……………………….........………….........………)

หมายเหตุ หลักฐานประกอบหนังสือแตงตั้ง
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา/มารดา และผูไดรับการแตงตั้งใหเปนผูปกครอง
๒. สําเนาสูติบัตร หรือสําเนาทะเบียนบานของผูสมัครที่ระบุชื่อบิดา มารดา

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๒๘

ผนวก ง
คําแนะนําในการสอบภาควิชาการ
สําหรับผูสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ
กําหนดการสอบภาควิชาการ ในวันอาทิตยที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา
๑๒.๓๐ น. ที่ มหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร ศูนย รัง สิต (ดูแ ผนที่สัง เขปตามใบแทรก ก) และเนื่ องจากสภาพ
การจราจรจะคับคั่งมาก ดังนั้น ผูสมัครควรวางแผนการเดินทางใหเหมาะสม และควรเดินทางไปถึงสถานที่สอบ
กอนเวลาสอบอยางนอย ๒ ชั่วโมงเพื่อเตรียมความพรอมในการสอบใหเ รียบรอย สวนการตรวจขอสอบภาค
วิชาการ และการรวมคะแนน จะดําเนินการโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร ดังนั้น ผูสมัครจึงควรจะตองศึกษาคําแนะนํา
ในการสอบภาควิชาการใหเขาใจ และปฏิบัติใหถูกตองตามคําแนะนํา มิฉะนั้นแลวผูสมัครอาจเสียคะแนนบางขอไป
อยางนาเสียดาย
๑. การปฏิบัติของผูส มัคร
๑.๑ การสอบภาควิชาการ ผูส มัครควรมาพรอมบริเวณหนาหองสอบกอนเวลา ๐๗.๓๐ น. เวลา ๐๘.๐๐ น.
เขาหองสอบ เริ่มทําการสอบตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๓๐ น. ทั้งนี้ เมื่อเริ่มทําการสอบตั้งแตเวลา
๐๙.๓๐ น.แลว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯของโรงเรียนนายเรือ จะไมอนุญาตใหผูสมัครที่เขาหองสอบชาเกิน
กวา ๓๐ นาที หลังจากเริ่มสอบไปแลวเขาหองสอบ
๑.๒ โรงเรียนนายเรือจะเตรียมดินสอดําชนิด 2B และยางลบที่จะใชในการทําขอสอบไวใหผูสมัครทุกคน
โดยผูสมัครไมตองนําดินสอ และยางลบของตนเองเขาหองสอบ
๑.๓ หามผูสมัครนําเครื่องคํานวณ อุปกรณ-เครื่องมือสื่อสารตาง ๆ นาฬิกาขอมือ สรอยคอ สรอยขอมือ
แหวน เข็มขัด รองเทา ถุงเทา กระเปาทุกชนิด กระดาษจดขอความ หรือกระดาษอื่น ๆ และเอกสารทุกชนิดที่
ไมเกี่ยวของกับการสอบเขาหองสอบโดยเด็ดขาด หากผูใดฝาฝนจะถูกตัดสินไมใหผานการสอบ
๑.๔ หามเปดกระดาษขอสอบกอนกรรมการคุมสอบจะอนุญาต
๑.๕ หามนั่งผิดหมายเลขโตะ
๑.๖ หามลงหมายเลขประจําตัวผูสมัคร (เลขที่นั่งสอบ) อันมิใชหมายเลขของตนในกระดาษคําตอบ
๑.๗ หามเหลียวหนาเหลียวหลัง พูดคุย หรือกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สอเจตนาทุจริต
๑.๘ หามพูดขึ้นลอย ๆ หรือพูดกับผูใด
๑.๙ หามหยิบยืม และสงสิ่งของใหกันและกันโดยพลการ
๑.๑๐ หามเลื่อน ยาย เปดลิ้นชักฝาโตะโดยเด็ดขาด
๑.๑๑ หามยกกระดาษ เลื่อน ชูกระดาษ หรือกระทําการใด ๆ หรือเสแสรงทํากระดาษที่เกี่ยวกับการสอบหลน
ตลอดจนการขีดเขียน เคาะ ทําสัญญาณใด ๆ หรือการอื่นใดผิดปกติ อันจะเปนเหตุใหผูสมัครขางเคียงรูเห็น เขาใจ
คําตอบและวิธีทํา
๑.๑๒ หามลุกจากที่นั่งโดยพลการ
๑.๑๓ หามออกจากหองสอบจนกวากรรมการคุมสอบจะอนุญาต
๑.๑๔ ถามีขอความใดสงสัย ใหยกมือถามกรรมการคุมสอบ
๑.๑๕ หามนํา ขอสอบ กระดาษคําตอบ รวมทั้งกระดาษทด ออกจากหองสอบ
๑.๑๖ เก็บบัตรประจําตัวผูสมัครสอบ และสิ่งของสวนตัวอื่น ๆ กอนลุกจากโตะ

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๒๙

๒. การเขียนกระดาษคําตอบ
๒.๑ อานคําแนะนําในการตอบใหเขาใจกอนลงมือทําขอสอบ
๒.๒ เมื่อลงมือทําขอสอบแลว หากตองการเปลี่ยนคําตอบที่ไดระบายไวเรียบรอยแลว ผูสมัครจะตองลบ
คําตอบเดิมใหหมดจนสะอาดเรียบรอย มิฉะนั้นคอมพิวเตอรจะไมตรวจขอสอบ

๓. คําเตือน
การที่ทา นจะผา นการสอบคัดเลือกหรือไม ขึ้นอยู กับความรู ความสามารถของทา นเองดังนั้น อย า
หลงเชื่อ บุคคลใดที่รับปาก หรือแอบอา งวาจะชวยเหลือใหทานสอบผา นได โดยจะมีการเรียกคาตอบแทน
หรือไมกต็ าม และหากพบเห็นผูใดมีพฤติกรรมดังกลาว กรุณาแจงใหโรงเรียนนายเรือทราบโดยดวน เบอรโทร
๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕, ๐ ๒๔๗๕ ๗๔๓๕ หรือ ทีเ่ ว็บไซตโรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th จักขอบพระคุณยิ่ง

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๓๐

ผนวก จ
สถานีและหลักเกณฑของการสอบพลศึกษา
๑. สถานีของการสอบพลศึกษา ประกอบดวยการทดสอบ จํานวน ๘ สถานี ผูเขารับการทดสอบจะตอง
ทําการทดสอบใหครบทุกสถานี ตามที่กําหนด โดยมีสถานีและวิธีการทดสอบ ดังนี้
๑.๑ นั่งงอตัว ใหผูรับการทดสอบอยูในทาเริ่มตน คือ นั่งเหยียดขาตรงชิดกันและใหขางเทาดานในชิดกัน
ตั้งเทาใหเปนมุมฉาก ฝาเทาทั้งสองสัมผัสกับกลองตรงกลางไมวัด เมื่อกรรมการสั่ง “เริ่ม” ใหผูรับการทดสอบ
โนมตัวลงไปเหยียดแขนและปลายนิ้วมือใหตึงเลื่อนไปขางหนาตามแนวไมวัด จนไมสามารถเลื่อนปลายนิ้วมือตอไปได
และเขาจะตองเหยียดตรงตลอดเวลา หามโยกตัวหรืองอตัวแรง ๆ การบันทึกใหถือระยะที่ไกลที่สุดตามแนวไมวัด
๑.๒ ลุกนั่ง ๓๐ วินาที ใหผูรับการทดสอบอยูทาเริ่มตน คือ นอนหงาย เขาทั้งสองงอเปนมุมฉากเทาทั้ง
สองหางกันประมาณ ๑ ฟุต มือทั้งสองใหนิ้วมือประสานกันอยูที่ทายทอย กางศอกใหแนบพื้นเบาะ เจาหนาที่
ชวยเหลือจะนั่งคุกเขาบริเวณปลายเทา มือทั้งสองจับและกดที่ขอเทาของผูเขารับการทดสอบ ใหเทาติดพื้นเมื่อ
พรอมแลว กรรมการจะใหสัญญาณวา “เริ่ม” ใหผูเขารับการทดสอบยกลําตัวทอนบนขึ้นสูทานั่งพรอมกับกมศีรษะ
และรวบศอกทั้งสองขางชิดกันเขาอยูระหวางชองเขาแลวกลับนอนหงายลงพื้ นใหอยูในทาเริ่มตนสัม ผัสที่เบาะ
ทําเชนนี้ติดตอกันใหไดจํานวนครั้งมากที่สุด ภายในเวลา ๓๐ วินาที หากผูเขารับการทดสอบปฏิบัติผิดจากวิธีดังกลาว
กรรมการจะไมนับจํานวนครั้งที่ทําผิดนั้น
๑.๓ ยืนกระโดดไกล ใหผูเ ขารับ การทดสอบอยูในทาเริ่ม ตนโดยยืนบนกระดานเสนเริ่ม ปลายเทา
ทั้งสองชิดเสนเริ่ม เมื่อพรอมแลวกรรมการจะสั่ง “เริ่ม” ใหผูเขารับการทดสอบเหวี่ยงแขนทั้งสองไปดานหลัง
กมตัวยอเขาเหวี่ยงแขนทั้งสองไปขางหนาพรอมกระโดด ใหลําตัวและเทาทั้งสองไปดานหนาใหไกลที่สุด การวัด
ระยะการกระโดด จะถือจากเสนเริ่มไปยังจุดที่สนเทาสัมผัสพื้น หรือสวนหนึ่งสวนใดของรางกายสัมผัสพื้นใกลเสนเริ่ม
มากที่สุด หากการทดสอบผิดจากที่กําหนด เชน เหยียบเสนเริ่ม ใหผูเขารับการทดสอบสามารถทดสอบไดอีก ๑ ครั้ง
๑.๔ ดึงขอ ใหผูเขารับการทดสอบอยูในทาเริ่มตนโดยจับราวเดี่ยวคว่ํามือ มือหางกันประมาณความกวาง
เทาชวงไหล ปลอยลําตัวหอยลงเหยียดตรง เมื่อพรอมแลวกรรมการจะสั่ง “เริ่ม” ใหผูเขารับการทดสอบดึงตัวขึ้น
จนคางอยูเหนือราว แลวปลอยตัวลงมาอยูในทาเริ่มตนและดึงขึ้นในลักษณะเดิมติดตอกันใหไดจํานวนครั้งมากที่สุด
หามแกวงตัวหรือเตะเทาชวย หากหยุดพักระหวางครั้งเกิน ๕ วินาที หรือไมสามารถดึงตัวขึ้นจนคางพนราวไดเกิน
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 ทาเริ่มตนใหผูเขารับการทดสอบยืนเทาขางใดขางหนึ่งอยูหลังเสนเริ่ม เมื่อพรอมแลว
กรรมการสั่ง “เริ่ม” ใหผูเขารับการทดสอบวิ่งไปหยิบทอนไมในวงกลมปลายทาง ๑ ทอนแลววิ่งกลับตัวเอาไม
มาวางในวงกลมหลังเสนเริ่ม แลววิ่งกลับไปหยิบทอนไมอีกทอนหนึ่ง แลวกลับตัวมายังเสนเริ่ม และวิ่งผานเลยเสน
เริ่มไป โดยไมตองวางทอนไมทอนที่ ๒ ระหวางการทดสอบ หามโยนทอนไมทอนแรกเขาวงกลม และหากวางไมไม
ตรงวงกลมจะตองกลับ มาเริ่มตนใหม หรือเมื่อทําการทดสอบเกิดการหกลม จะใหผูเขารับการทดสอบทําการ
ทดสอบไดอีก ๑ ครั้ง แตจะบันทึกเวลาและคิดคะแนนในครั้งหลัง
๑.๖ วิ่ง ๕๐ เมตร ทาเริ่มตนใหผูเขารับการทดสอบยืนเทาใดเทาหนึ่งอยูหลังเสนเริ่ม เมื่อผูปลอยตัวสั่ง
“เขาที่” และเมื่อไดยินสัญญาณปลอยตัว “เสียงนกหวีดสั้น” ใหผูเขารับการทดสอบวิ่งไปยังเสนชัยใหเร็วที่สุด
การคิดคะแนนจะคิดตามเวลาที่ผูเขารับการทดสอบแตละคนทําไดดีที่สุด
๑.๗ วิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร ทาเริ่มตนใหผูเขารับการทดสอบยืนเทาใดเทาหนึ่งหลังเสนเริ่ม เมื่อผูปลอยตัวสั่ง
“เขาที่” และเมื่อไดรับสัญญาณปลอยตัว “เสียงนกหวีดสั้น” ใหผูเขารับการทดสอบวิ่งไปตามเสนทางที่กําหนด
จนถึงเสนชัย การคิดคะแนนจะคิดตามเวลาที่ผูเขารับการทดสอบแตละคนทําไดดีที่สุด
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๓๑

๑.๘ วา ยน้ํา ๕๐ เมตร ทาเริ่ม ตนใหผูเ ขารับ การทดสอบยืนบนแทนปลอยตัว หรือเกาะที่ขอบสระ
ดานเสนเริ่ม เมื่อผูปลอยตัวสั่ง “เขาที่” และเมื่อไดยินสัญญาณปลอยตัว “เสียงนกหวีดสั้น” ใหผูเขารับการทดสอบ
พุง ตั วลงน้ํา หรือ ถีบ ตั วออกจากขอบสระเสน เริ่ ม แลว วายน้ําโดยเร็ว ในท าใดก็ไ ดไปยัง เสน ชัยแตะขอบสระ
อีกดานหนึ่ง การคิดคะแนนจะคิดตามเวลาที่ผูเขารับการทดสอบแตละคนทําไดดีที่สุด
๒. การคิดคะแนนในการสอบพลศึกษาและการตัดสินผลการสอบคัดเลือก
การใหคะแนนในการทดสอบพลศึกษาแตละสถานี มีเกณฑการใหคะแนน ซึ่งขึ้นอยูกับจํานวนครั้งที่ทํา
ไดระยะทางที่ทําได หรือเวลาที่ทําได ผูสมัครที่เขารับการทดสอบตองผา นเกณฑขั้นต่ําสุดของทุกๆ สถานี
หากไมผานเกณฑขั้นต่ําสุด โดยตกในสถานีใดสถานีหนึ่ง จะถือวาสอบไมผานรอบสอง
ตารางเกณฑการใหคะแนนแตละสถานี
สถานีทดสอบ
๑. นั่งงอตัว
๒. ลุก-นั่ง (๓๐ วินาที)
๓. ยืนกระโดดไกล
๔. ดึงขอ
๕. วิ่งเก็บของ
๖. วิ่ง ๕๐ ม.
๗. วิ่ง ๑,๐๐๐ ม.
๘. วายน้ํา ๕๐ ม.

คะแนนเต็ม
๒๐ ซม.
๓๐ ครั้ง
๒๔๐ ซม.
๒๐ ครั้ง
๑๐ วินาที
๖.๒๐ วินาที
๓.๒๒ นาที
๓๕.๐ วินาที

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

เกณฑไมผาน
นอยกวา ๑ ซม.
นอยกวา ๑๑ ครั้ง
นอยกวา ๑๙๑ ซม.
นอยกวา ๑ ครั้ง
มากกวา ๑๒.๔๐ วินาที
มากกวา ๘.๙๐ วินาที
มากกวา ๕.๒๒ นาที
มากกวา ๘๐.๐ วินาที

หนา ๓๒

ผนวก ฉ
การเตรียมการทําสัญญามอบตัวเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
บุคคลผูผานการสอบคัดเลือก และมีสิท ธิเ ขาเปนนักเรียนเตรี ยมทหารในสวนของกองทัพเรือ จะตอง
เตรียมการเรื่องทําสัญญามอบตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. สถานที่ และกําหนดทําสัญญา บุคคลผูผานการสอบคัดเลือกเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ
กองทัพเรือ ทําสัญญาในวันศุกรที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ที่ โรงเรียน
เตรียมทหาร เลขที่ ๙ หมู ๑๐ ตําบลศรีกะอาง อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย ๒๖๑๑๐ (ดูแผนที่
สัง เขปตามใบแทรก จ) สําหรับบุคคลสํารองตองมารายงานตัว ในวันศุกรที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา
๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. และแจงลําดับที่บุคคลสํารองใหมเวลา ๑๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๓.๐๐ น.
ทั้งนี้ บุคคลตัวจริง และบุคคลสํา รอง จะตองระมัดระวังและรักษาเวลาดังกลา วโดยเครงครัด
หากไมปฏิบัติตามเวลาที่กําหนด จะถือวาหมดสิทธิในการทําสัญญามอบตัวเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร และ
หมดสิทธิการเปนบุคคลตัวจริง และบุคคลสํารองทันที
๒. บุคคลที่ตองนําไปในวันทําสัญญา ไดแก ผูปกครอง ๑ คน และผูค้ําประกัน ๑ คน
๓. คุณสมบัติของผูปกครอง และผูค้ําประกัน
๓.๑ ผูปกครอง ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๑.๑ เปนบิดา หรือมารดาของนักเรียน หรือในกรณีที่ผูทําสัญญาในฐานะผูปกครอง มิใชบิดา
หรือมารดา จะตองมีหนังสือมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรจากบิดา หรือมารดามอบใหทําสัญญาในฐานะเปน
ผูปกครองแทนบิดา หรือมารดาของนักเรียน
๓.๑.๒ เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพเปนหลักฐานซึ่งทางราชการเชื่อถือ
๓.๑.๓ สามารถติดตอกับโรงเรียนเตรียมทหารไดโดยสะดวก
๓.๑.๔ ผูปกครองหนึ่งคนจะทําสัญญาเปนผูปกครองนักเรียนไดไมเกิน ๒ คน
๓.๑.๕ ผูปกครองตองไมเปนคูสมรสของผูค้ําประกัน
๓.๑.๖ ผูปกครองตองไดรับคํายินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสมรสใหทํานิติกรรมได
๓.๒ ผูค้ําประกัน ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๒.๑ ตองเปนขาราชการทหารหรือตํารวจสัญญาบัตร ชั้นยศตั้งแต รอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
หรือรอยตํารวจตรีขึ้นไป หรือ
๓.๒.๒ ขาราชการพลเรือนหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป หรือ
๓.๒.๓ ขาราชการบํานาญซึ่งเคยดํารงยศและตําแหนง ตามขอ ๓.๒.๑ และ ๓.๒.๒ มากอน
๓.๒.๔ ไมเปนนักศึกษา พระภิกษุสามเณร หรือนักบวชในศาสนาอื่น
๓.๒.๕ ผูค้ําประกันหนึ่งคนจะทําสัญญาค้ําประกันนักเรียนไดไมเกิน ๒ คน
๓.๒.๖ ผูค้ําประกันตองไมเปนคูสมรสของผูปกครอง
๓.๒.๗ ผูค้ําประกันตองไดรับคํายินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสมรสใหทํานิติกรรมได
๔. พันธกรณีในหนังสือสัญญา ผูปกครองและผูค้ําประกันตองรวมกันรับผิดชอบ และชดใชคาปรับใหแก
ทางราชการตามที่กองทัพไทยกําหนดในกรณีที่นักเรียนในความปกครองจะตองพนจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร
ในระหวางการศึกษาตามหัวขอ ๑๒. เรื่องการชดใชคาเสียหายเมื่อพนจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร เปนจํานวนเงิน
ดังตอไปนี้
๔.๑ ระหวางเปนนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปที่ ๑ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔.๒ ระหวางเปนนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปที่ ๒ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒
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๔.๓ เมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจากโรงเรียนเตรียมทหารแลวไมเขาศึกษาตอในโรงเรียนนายเรือ
ตองเสียคาปรับ จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๔.๔ เงินคาบํารุง คาอาหาร หรือคาทําสิ่งของหลวงชํารุดเสียหาย ฯลฯ ในกรณีที่นักเรียนยังคางชําระ
๕. เอกสารที่จะตองเตรียมมาในวันทําสัญญา
๕.๑ เอกสารสวนตัวนักเรียน
๕.๑.๑ สูติบัตรตัวจริง หรือใบแทน พรอมสําเนา
๕.๑.๒ ทะเบียนบานฉบับเจาบานของนักเรียน ของบิดามารดา ตัวจริงพรอมสําเนา 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 เอกสารของผูปกครองและผูค้ําประกัน
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 หรือเทียบเทาขึ้นไป ออกหนังสือรับรองใหเพื่อใชประกอบกับบัตรประจําตัวที่หมดอายุ
๕.๒.๕ สําเนาบัตรประจําตัวของคูสมรส
๕.๒.๖ สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบหยา
๕.๒.๗ หนังสือแสดงความยินยอมในการทํานิติกรรมของคูสมรส
๕.๒.๘ เอกสารซึ่งถายจากเอกสารฉบับจริงใหเจาของเอกสารรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
๖. หนังสือมอบอํา นาจและหนังสือยินยอม ในกรณีที่ผูทําสัญญาในฐานะผูป กครอง ซึ่งมิใชบิดาหรือ
มารดาของนักเรียน ตองไดรับมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรจากบิดาหรือมารดา
ผูทําสัญญาในฐานะผูปกครองและทําสัญญาในฐานะผูค้ําประกันซึ่งทําการสมรสแลว ตองไดรับความ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสมรสวา ใหทํานิติกรรมได แบบฟอรมหนังสือดังกลาวจะแจกใหในวันประกาศ
ผลสอบรอบสุดทาย
๗. การชําระเงิน นักเรียนผูที่ผา นการสอบคัดเลือก จะตองนําเงินไปชําระในวันทําสัญญาเปนคาใชจายตาง ๆ
ประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท นักเรียนเตรียมทหารชั้นปที่ ๑ ทุกคน ตองอยูประจําในโรงเรียน
๘. เพื่อใหผูปกครองและนักเรียนผูที่ผานการสอบคัดเลือก ไดรับทราบการเตรียมตัวเรื่องทําสัญญามอบตัว
โรงเรียนเตรียมทหารขอเชิญผูปกครองและนักเรียน ฟงคําชี้แจง/แนะนํา และรับเอกสารการทําสัญญาในวันจันทรที่
๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กรุงเทพมหานคร (ดูแผนที่สังเขปตาม
ใบแทรก ข) ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดไดที่ กองสถิติและประเมินผล
โรงเรียนเตรียมทหาร โทรศัพท ๐ ๒๕๗๒ ๕๔๐๔ หรือ ๐ ๒๕๗๒ ๕๔๑๗
หมายเหตุ การขอลาออกในชวงเปนนักเรียนเตรียมทหารใหม ภายในชวงเวลา ๑ เดือนแรกของการเขา
ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร (วันเวลาที่แนนอนจะแจงใหทราบในวันทําสัญญา) ผูปกครองไมตองเสียคาปรับ
เนื่องจากอยูในระยะเวลาที่กําหนดที่เรียกบุคคลสํารองเขาทดแทนได
.........................................
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๓๔

บริการแจงขอมูลผลการสอบคัดเลือก

บุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

ผานขอความตอบรับทางโทรศัพท (SMS)

หมายเลข ๔๘๔๗๖๐๒
ขั้นตอนการตรวจผลสอบ
๑. ใชมือถือกดไปที่เมนูขอความ เมนูเขียนขอความ พิมพคําวา NV
เวนวรรคแลวตามดวยรหัสประจําตัวสอบ
๒. ไปที่เมนูสง สงขอความไปที่หมายเลข ๔๘๔๗๖๐๒
๓. รอระบบสงกลับมา “ขอบคุณที่ใชบริการ”
๔. หลังจากนั้น รอวันประกาศผลสอบ ทานที่ลงทะเบียนสมัครรับขอมูล
ผลสอบ จะไดรับขอมูลผลการสอบทันที
๕. มือถือ ๑ เบอร สามารถลงทะเบียนสมัครรับขอมูลผลสอบไดไมจํากัด
รหัสประจําตัวสอบ
๖. การลงทะเบี ย นสมั ค รรั บ ข อ มู ล ผลสอบ ๑ รหั ส ประจํ า ตั ว สอบ
สามารถลงทะเบียนรอรับขอมูลผลสอบไดหลายเบอรมอื ถือเชนกัน
๗. การลงทะเบียนสมัครรับขอมูลผลสอบ ๑ ครั้ง คิดคาบริการ ๖ บาทตอครั้ง
+++++++++++++++++

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๓๕

ใบแทรก ก
แผนที่สังเขป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
สถานที่สอบภาควิชาการ

การเดินทางโดยรถยนตโดยสารประจําทาง
๑. รถตูจากสนามหลวงทาพระจันทร หนาหอใหญ ม.ธรรมศาสตร - ม.ธรรมศาสตร รังสิต (ตึกโดม)
ทุกวันจันทร - เสาร เวลา 06.30 น. - 18.00 น.
๒. รถตูไป-กลับ อนุสาวรียชัย-ม.ธรรมศาสตร (ทารถตรงขาม สวทช.) ทุกวัน 05.30 น. - 20.30 น.
เที่ยวสุดทาย 21.30 น.
๓. รถตู ขสมก.ไป-กลับ สถานีรถไฟฟาบีทีเอส-ม.ธรรมศาสตร รังสิต ทารถที่ สวทช. 06.30 น. – 20.45 น.
เที่ยวสุดทายจากทารถ สวทช. ไปสถานีรถไฟฟาบีทีเอสเวลา 20.45 น.
๔. รถเมลสาย ปอ. 29, 39, 510 ที่เขียนวา ธรรมศาสตร รังสิต จะเขามาในธรรมศาสตร เที่ยวสุดทาย
เวลาประมาณ 22.00 น.

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๓๖

ใบแทรก ข
แผนทีส่ ังเขป โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กรุงเทพมหานคร
สถานที่ประกาศผลสอบภาควิชาการและผลสอบรอบสุดทาย

การเดินทางโดยรถยนตโดยสารประจําทาง
๑. จากสถานีรถไฟหัวลําโพง รถประจําทางสาย 34, ปอ.34
๒. จากสถานีขนสงสายใต รถประจําทางสาย ปอ.3
๓. จากสนามหลวง รถประจําทางสาย 39, ปอ.39
๔. จากนนทบุรี รถประจําทางสาย 114, ปอ.114
๕. จากรังสิต รถประจําทางสาย 34, 39, ปอ.3, ปอ.39
๖. จากพระราม 7 รถประจําทางสาย ปอ.49 (สีฟา)
๗. จากอนุสาวรียฯ ปอ.24 (สีขาว)
๘. จากสถานีรถไฟดอนเมือง รถสวัสดิการทหารอากาศ สาย 2 (ขึ้นหนาสถานี)
๙. จาก ม.รามคําแหง ปอ.21
๑๐. จากคลองเตย ปอ.22

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๓๗

ใบแทรก ค
แผนที่สังเขป โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ทดสอบทางสุขภาพจิต สอบพลศึกษา และสอบสัมภาษณทวงทีวาจา

การเดินทางโดยรถยนตโดยสารประจําทาง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

สาย 25 (ปากน้ํา – ทาชาง)
สาย 102 (ปากน้ํา – สาธุประดิษฐ)
สาย 142 (ปากน้ํา – เคหะธน)
สาย 507 (ปากน้ํา – สายใตใหม)
สาย 508 (ปากน้ํา – ทาราชวรดิษฐ)
สาย 511 (ปากน้ํา – สายใตใหม)
สาย 536 (ปากน้ํา – หมอชิต 2)
รถรวมบริการสาย 365, 1140, 1141
รถไฟฟา BTS สายสีเขียวไปสถานีโรงเรียนนายเรือ

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๓๘

ใบแทรก ง
แผนที่สังเขป โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลาฯ กรุงเทพมหานคร
สถานที่ตรวจรางกาย

การเดินทางโดยรถยนตโดยสารประจําทาง
๑. รถเมลแดง สาย 10, 20, 21, 37, 57, 76 และ 82
๒. รถ ปอ. สาย 6, 10, 20, 21, 37, 76 และ 82

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๓๙

ใบแทรก จ
แผนที่สังเขป โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
สถานที่ทําสัญญาและมอบตัว

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ๒๕๖๒

หนา ๔๐

