
การรับสมคัรสอบคดัเลือกเป็นนกัเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของกองทพับก ปี 2563

คณุสมบตัเิบือ้งต้นของผู้สมคัร

-เพศชาย ส าเร็จการศกึษาชัน้ ม.4หลกัสตูรกระทรวงศกึษาธิการหรือเทียบเทา่ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
-อายไุมต่ ่ากวา่ 16 ปี และไมเ่กิน 18 ปี (เกิดตัง้แต ่1 ม.ค.45 ถึง 31 ธ.ค.2547)

-มีสัญชาตไิทยโดยการเกิด และบิดา มารดา มีสัญชาตไิทยโดยการเกิด แตถ้่าบดิาเป็นนายทหาร
สญัญาบตัร นายต ารวจสญัญาบตัร หรือนายทหารประทวน นายต ารวจประทวน ซึง่มีสญัชาตไิทยโดย การ
เกิดแล้ว มารดาจะมิใชเ่ป็นผู้ มีสญัชาตไิทยโดยการเกิดก็ได้



การรับสมคัร/การสอบภาควชิาการ
รายการ โปรแกรม 1 (กลุ่มทั่วไป) โปรแกรม 2 (กลุ่มเฉพาะ)

จ านวนท่ีรับ 270 45

การสมคัรสอบ ทาง internet : www.crma.ac.th เตรียมข้อมลูบตัรประชาชนของผู้สมคัร บิดา มารดา file รูปถ่ายผู้สมคัร ขนาด 2 นิว้ ชดุนกัเรียนเท่านัน้ 
ไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ตา เป็น file ภาพชนิด .jpg เท่านัน้ ความละเอียดไมเ่กิน 800 kb รอประมาณ 24 ชัว่โมง หลงัจากระบบตรวจสอบ
ภาพถ่ายผ่านแล้ว จ่ายค่าสมคัร 400 บาท จ่ายท่ี counter service ทัว่ประเทศ

หลกัฐานคะแนนเพ่ิม สง่หลกัฐานภายใน 16 กมุภาพนัธ์ 2563 ทางไปรษณีย์ ไมค่ิดคะแนนเพ่ิมพิเศษทกุกรณี
การสอบภาควิชาการ วนัอาทิตย์ 22 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต เวลา 13.00 - 17.00 น. ผู้สมคัรต้องไปถึงสนามสอบก่อนเวลา 10.30 น. โดยน า

ดินสอขนาด 2B พร้อมยางลบ บตัรประจ าตวัติดตวัไปด้วย ผู้สมคัรสอบท าสอบครัง้เดียว ประเมินผลการสอบออกเป็น 2 รูปแบบ

วิชา จ านวนข้อ น า้หนกั รวมคะแนน วิชา จ านวนข้อ น า้หนกั รวมคะแนน

คณิตศาสตร์ 50 4 200 คณิตศาสตร์ 50 4 200

วิทยาศาสตร์ 50 4 200 วิทยาศาสตร์ 50 4 200

ภาษาองักฤษ
ต้องท าถูก 15 ข้อ ขึน้ไป

50 3 150 ภาษาองักฤษ
ต้องท าถูก 20 ข้อ ขึน้ไป

50 3 150

สงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 
มีเนือ้หาหนังสือที่ควรอ่าน

45 2 90 สงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 
มีเนือ้หาหนังสือที่ควรอ่าน

45 1 45

ภาษาไทย 30 2 60 ภาษาไทย 30 1 30

รวมทัง้สิน้ 225 700 รวมทัง้สิน้ 225 625

http://www.crma.ac.th/


รูปตวัอยา่งหนา้
เวปในการสมคัร



หนงัสือท่ีควรอ่าน

หนังสือที่ก ำหนดโดยกระทรวงศึกษำธิกำร เนื้อหำครอบคลุมควำมรู้
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช ๒๕๕๑ และเนื้อหำครอบคลุมควำมรู้ระดับมธัยมศึกษำ
ตอนปลำย (ม.๔) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)



หนงัสือท่ีควรอ่าน

ประวัติศำสตร์ไทยสมัยใหม่ (ตั้งแต่กำรท ำสนธิสัญญำบำวริง
ถึงเหตุกำรณ์ ๑๔ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๑๖) : ปิยนำถ บุนนำค

ประวัติศำสตร์ชำตไิทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกิติ์ พระบรม รำชินีนำถ เนื่องในโอกำสมหำมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษำ ๖ รอบ ๑๒ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๔๗



หนงัสือท่ีควรอ่าน

พัฒนำกำรเมืองกำรปกครองไทย : สมัยอยุธยำและต้น
รัตนโกสินทร ์พระรำชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรตันรำชสุดำ
ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

เจ้ำชีวิตพงศำวดำร ๙ รัชกำลแห่งรำชวงศ์จักรี : พระ
เจ้ำวรวงศ์เธอพระองคเ์จ้ำจุลจักรพงษ์



รายการคะแนนเพิ่มพิเศษในรอบแรก(ส าหรับโปรแกรม 1 เท่านั้น)
รายการ คะแนนที่เพิ่ม หลักฐานรับรอง

(ข้อ 19.4 วรรค 1)ผู้ ท่ีเป็นบตุรของทหาร-ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พนกังานราชการ หรือลกูจ้าง ซึง่ต้องประสบ
อนัตรายถึงทพุพลภาพ ในขณะปฏิบติัราชการในหน้าท่ีตามปกติ หรือถกูประทษุร้ายเพราะเหตกุระท าตามหน้าท่ี หรือต้อง
บาดเจ็บถึงตายเพราะเหตนุัน้ ซึง่ได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษตามกฎหมาย วา่ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือได้รับเงิน
ค่าท าขวญั ตามข้อบงัคบักระทรวงกลาโหม วา่ด้วยคนงาน หรือได้รับบ าเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วย
บ าเหน็จลกูจ้าง 

42 ส าเนาค าสัง่ปนูบ าเหน็จบ านาญ
พิเศษ (แล้วแต่กรณี)

(ข้อ 19.4 วรรค 2)ผู้ ท่ีเป็นบตุรของทหาร-ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พนกังานราชการ หรือลกูจ้าง ซึง่ต้องประสบ
อนัตรายถึงทพุพลภาพ ในขณะปฏิบติัราชการในหน้าท่ีทางยุทธการ หรือถกูประทษุร้ายเพราะเหตกุระท าตามหน้าท่ี 
ระหวา่งเวลาท่ีมีการรบหรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจล หรือในระหวา่งเวลาท่ีมีพระบรมราชโองการประกาศใช้กฎ
อยัการศึก หรือมีการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉิน หรือในระหวา่งเวลาท่ีสัง่ให้เป็นนกัด าเรือด าน า้ หรือปฏิบติัหน้าท่ีส ารวจ
จดัท าหลกัเขตแดนระหวา่งประเทศ ซึง่มีสิทธินบัเวลาราชการเป็นทวีคณูตามกฎหมาย วา่ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตนุัน้ ซึง่ได้รับ บ าเหน็จบ านาญพิเศษตามกฎหมาย วา่ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือ
ได้รับเงินค่าท าขวญั ตามข้อบงัคบักระทรวงกลาโหม วา่ด้วยคนงาน หรือได้รับบ าเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลงั 
วา่ด้วยบ าเหน็จลกูจ้าง หรือเป็นบุตรของผู้ท่ีได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือ
เหรียญ หรือเข็มกล้าหาญ(บตัรผ่านศกึชัน้ 1,เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร/เหรียญกล้าหาญ,ค าสัง่ปนูบ าเหน็จบ านาญพิเศษ/
หนงัสอืสัง่จ่ายบ าเหน็จบ านาญพิเศษ)

70 ส าเนาค าสัง่ปนูบ าเหน็จบ านาญ
พิเศษ (แล้วแต่กรณี)

ส าเนาราชกิจจานเุบกษา (แล้วแต่
กรณี)

บตัรทหารผ่านศึกชัน้ท่ี 1

(ข้อ 19.5) บตุรของทหาร-ต ารวจ ท่ีได้รับปฏิบติัหน้าท่ีในการปราบปรามโจรผู้ ร้ายจนถึงแก่ ทพุพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต หรือผู้
ท่ีได้ช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ ร้ายจนถึงแก่ ทพุพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต ซึง่ได้รับการรับรองจากส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ (บตัรผ่านศกึชัน้ 1,เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร/เหรียญกล้าหาญ,ค าสัง่ปนูบ าเหน็จบ านาญพิเศษ/หนงัสอืสัง่จ่าย
บ าเหน็จบ านาญพิเศษ)

70 หนงัสือรับรองการปฏิบติัหน้าท่ี
จากต้นสงักดั

บตัรทหารผ่านศึกชัน้ท่ี 1



ประกาศผลสอบภาควิชาการ/การรายงานตวั
รายการ โปรแกรม 1 (กลุ่มทั่วไป) โปรแกรม 2 (กลุ่มเฉพาะ)

ประกาศผลสอบภาควิชาการ
ทางinternet

วนัศกุร์ที่ 27 มีนาคม 2563
www.crma.ac.th หรือ www.rta.mi.th

คิดคะแนนเพ่ิมพิเศษตามสิทธิ
ประกาศผลสอบตามล าดบัคะแนน จ านวน
ประมาณ 4 เทา่ของที่รับ (รวมคะแนนเพ่ิมแล้ว)

ไม่คิดคะแนนเพิ่มพิเศษทุกกรณี
ประกาศผลสอบตามล าดบัคะแนน จ านวนประมาณ 4 
เทา่ของที่รับ

การรายงานตวัอยา่งเป็นทางการ วนัจนัทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 น. ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ฯ กรุงเทพ ผู้ผ่านการสอบภาค
วิชาการต้องรายงานตัวด้วยตนเองเท่านัน้ และส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องทัง้หมด มีการทดสอบ
สุขภาพจิต โดยผู้ผ่านการทดสอบช าระเงนิค่าทดสอบ จ านวน 300 บาท

สง่หลกัฐานคะแนนพิเศษ หรือความสามารถ
ด้านกีฬา ด้วยตนเองใน 30 มีนาคม 2563 หรือ
ทางไปรษณีย์ภายใน 6 เมษายน 2563

ไม่คิดคะแนนเพิ่มพิเศษทุกกรณี

การทดสอบวิภาววิสยั วนัพธุที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ฯ กรุงเทพ ผู้ ผ่านการสอบภาควิชาการ
ต้องรายงานตัวด้วยตนเองเท่านัน้ โดยผู้ผ่านการทดสอบช าระเงนิค่าทดสอบ จ านวน 50 บาท

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


หลกัฐานของผูส้มคัรท่ีตอ้งส่งมอบในวนัรายงานตวั
โปรแกรม 1 (กลุ่มทั่วไป) โปรแกรม 2 (กลุ่มเฉพาะ)

1. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดบัมธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 4 (รบ.1-ต.) หรือ ใบรับรองผลการเรียน (ท่ีระบวุ่าปัจจบุนัศกึษาอยู่ชัน้ใด)
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมคัร และของบิดา - มารดาผู้ให้ก าเนิด หากผู้สมคัรมีบิดาและมารดาท่ีมีช่ือหรือนามสกลุในหลกัฐานตา่ง ๆ ไม่ตรงกนั ต้องแก้ไขให้
เรียบร้อยก่อน (โดยแก้ไขท่ีอ าเภอ/เขต) และให้น าหลกัฐานการแก้ไขแล้วมาแสดงประกอบด้วย 
3. สตูบิตัรของผู้สมคัรหรือใบรับรองการเกิด (ฉบบัจริงพร้อมส าเนา)
4.หลกัฐานการเปล่ียนช่ือตวัหรือช่ือสกลุของผู้สมคัร หรือบิดา - มารดา ของผู้สมคัร (ถ้ามี) (ฉบบัจริงพร้อมส าเนา)
5.ในกรณีท่ีบิดาหรือมารดาถงึแก่กรรม ให้น าหลกัฐานใบมรณบตัร หรือหนงัสือรับรอง จากนายทะเบียนเพ่ือแสดงสญัชาตขิองบิดามารดามาแสดง
ประกอบด้วย (ฉบบัจริงพร้อมส าเนา)
6.ในกรณีท่ี ปู่ - ย่า หรือ ตา - ยาย ของผู้สมัครไม่มีสัญชาตไิทย ให้น าหลกัฐานอย่างใดอย่างหนึง่ตอ่ไปนีม้าแสดง

6.1 สตูบิตัรบิดา - มารดาของผู้สมคัร (ฉบบัจริงพร้อมส าเนา)
6.2 หนงัสือรับรองท่ีออกโดยนายทะเบียนท้องท่ีของส านกังานเขต หรือท่ีว่าการ อ าเภอหรือก่ิงอ าเภอท้องท่ีท่ีตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องท่ีนัน้

รับรองว่าบิดา - มารดา ของผู้สมคัรมีสญัชาตไิทยโดยก าเนิด (ฉบบัจริงพร้อมส าเนา)
6.3 ใบส าคญัแสดงการเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) อย่างใดอย่างหนึง่ของบดิาของผู้สมัคร

(1) ใบส าคญัทหารกองเกิน (สด.9) (ฉบบัจริงพร้อมส าเนา)
(2) ทะเบียนกองประจ าการ (สด.3) (ฉบบัจริงพร้อมส าเนา) (ขอได้ท่ี สสัดีจงัหวดัตามภมูิล าเนาทหาร)
(3) หนงัสือส าคญั (สด.8) และสมดุประจ าตวัทหารกองหนนุ (ฉบบัจริงพร้อมส าเนา)

(4) ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (สด43) (ฉบบัจริงพร้อมส าเนา) (ขอได้ท่ีสสัดีจงัหวดัตาม
ภมูิล าเนาทหาร)



การสอบรอบสอง
รายการZ โปรแกรม 1 (กลุ่มทั่วไป) โปรแกรม 2 (กลุ่มเฉพาะ)

วนั เวลา และสถานท่ี วนัจนัทร์ท่ี 6 - พฤหสับดีท่ี 9 เมษายน 2563 ท่ีโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า จ.นครนายก
ผู้เข้ารับการทดสอบทดสอบช าระเงินค่าตรวจโรค จ านวน 1050 บาท

ตรวจโรค (ดรูะเบียบการในเวป) ผ่าน หรือ ไมผ่่าน ตาเอียงไมเ่กิน 0.75 สัน้ไมเ่กิน 150, lasik PRK 
ได้

ผ่าน หรือ ไมผ่่าน ตาเอียงไมเ่กิน 0.75 สัน้ไมเ่กิน 300, lasik PRK ได้

สมัภาษณ์ (ดแูนวทางในเวป) ผ่าน หรือ ไมผ่่าน / สง่ Portfolio ผ่าน หรือ ไมผ่่าน / สง่ Portfolio

สอบพละศึกษา การสอบพลศึกษาไมผ่่านสถานีใดสถานีหนึ่ง ถือวา่สอบตกพลศึกษา

คะแนนเต็ม 200 คะแนน ไมม่ีคะแนน ใช้เกณฑ์ ผ่าน หรือ ไมผ่่าน

ดึงข้อราวเด่ียว คะแนนเต็ม 20 ครัง้ เกณฑ์ผ่าน 1 ครัง้ขึน้ไป

วิ่งเก็บของ คะแนนเต็ม น้อยกวา่หรือเท่ากบั 10 วินาที เกณฑ์ผ่าน น้อยกวา่หรือเท่ากบั 12.40 วินาที

ลกุ-นัง่ 30 วินาที คะแนนเต็ม 30 ครัง้ขึน้ไป เกณฑ์ผ่าน 11 ครัง้ขึน้ไป

นัง่งอตวั คะแนนเต็ม 20 เซนติเมตรขึน้ไป เกณฑ์ผ่าน 1 เซนติเมตรขึน้ไป

ยืนกระโดดไกล คะแนนเต็ม 240 เซนติเมตรขึน้ไป เกณฑ์ผ่าน 191 เซนติเมตรขึน้ไป

วิ่งระยะทาง 50 เมตร คะแนนเต็ม น้อยกวา่หรือเท่ากบั 6.20 วินาที เกณฑ์ผ่าน น้อยกวา่หรือเท่ากบั 8.90 วินาที

วิ่งระยะทาง 1000 เมตร คะแนนเต็ม น้อยกวา่หรือเท่ากบั 3 นาที 22 วินาที เกณฑ์ผ่าน น้อยกวา่หรือเท่ากบั 5 นาที 22 วินาที

วา่ยน า้ระยะทาง 50 เมตร คะแนนเต็ม น้อยกวา่หรือเท่ากบั 35 วินาที เกณฑ์ผ่าน น้อยกวา่หรือเท่ากบั 80 วินาที



รายการคะแนนเพิ่มพิเศษในรอบสอง(ส าหรับโปรแกรม 1 เท่านั้น)
รายการ คะแนนที่เพิ่ม หลักฐานรับรอง

(ข้อ 19.1) ผู้ท่ีส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรตำมหลกัสตูรของกระทรวงกลำโหม

ชัน้ปีที่ 1 6 หนงัสือรับรองจากหน่วยฝึก/ศนูย์
ฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร

ชัน้ปีที่ 2 8 หนงัสือรับรองจากหน่วยฝึก/ศนูย์
ฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร

ชัน้ปีที่ 3 10 หนงัสือรับรองจากหน่วยฝึก/ศนูย์
ฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร

ชัน้ปีที่ 4 12 หนงัสือรับรองจากหน่วยฝึก/ศนูย์
ฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร

ชัน้ปีที่ 5 14 หนงัสือรับรองจากหน่วยฝึก/ศนูย์
ฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร



รายการคะแนนเพิ่มพิเศษในรอบสอง(ส าหรับโปรแกรม 1 เท่านั้น)
รายการ คะแนนที่เพิ่ม หลักฐานรับรอง

(ข้อ 19.2) บุตรของข้ำรำชกำรในสังกัดกระทรวงกลำโหม หรือส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี
มีเวลำรับรำชกำรดังต่อไปนี้

รับราชการไมน้่อยกวา่ 15 ปี หรือได้รับพระราชทานเหรียญ จกัรมาลา 8 หนงัสือรับรองจากต้นสงักดั

รับราชการไมน้่อยกวา่ 10 ปี 6 หนงัสือรับรองจากต้นสงักดั

รับราชการไมน้่อยกวา่ 5 ปี 4 หนงัสือรับรองจากต้นสงักดั



รายการคะแนนเพิ่มพิเศษในรอบสอง(ส าหรับโปรแกรม 1 เท่านั้น)
รายการ คะแนนที่เพิ่ม หลักฐานรับรอง

(ข้อ 19.3 วรรค 1)ผู้ ท่ีเป็นบตุรของทหาร-ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พนกังานราชการ หรือลกูจ้าง ซึง่ต้องปฏิบติั
หน้าท่ีทางยทุธการร่วมกบัทหารระหวา่งเวลาท่ีมีการรบหรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจล หรือในระหวา่งเวลาท่ีมีพระ
บรมราชโองการประกาศใช้กฎอยัการศึก หรือมีการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉิน หรือในระหวา่งเวลาท่ีสัง่ให้เป็นนกัด าเรือด า
น า้ หรือปฏิบติัหน้าท่ีส ารวจจดัท าหลกัเขตแดนระหวา่งประเทศ ซึง่มีสิทธินบัเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมาย วา่ด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

เหรียญพิทกัษ์เสรีชน, เหรียญราชการชายแดน, เหรียญชยัสมรภมูิ, เหรียญสหประชาชาติ (ติมอร์, อีรัก ฯลฯ), บตัรผ่านศึกชัน้ 
2-4

10 ส าเนาค าสัง่ (แล้วแต่กรณี)

ส าเนาราชกิจจานเุบกษา (แล้วแต่
กรณี)

(ข้อ 19.3 วรรค 2) พลเรือน หรือผู้ ท่ีเป็นบตุรของพลเรือนซึง่ได้ปฏิบติัหน้าท่ีทางยทุธการร่วมกบัทหารในการปอ้งกนั และ
รักษาความมัน่คงของราชอาณาจกัรจากภยัคกุคามทัง้ภายนอก และภายในประเทศ 

เหรียญพิทกัษ์เสรีชน, เหรียญราชการชายแดน, เหรียญชยัสมรภมูิ, เหรียญสหประชาชาติ (ติมอร์, อีรัก ฯลฯ), บตัรผ่านศึกชัน้ 
2-4

10 ส าเนาค าสัง่ (แล้วแต่กรณี)

ส าเนาราชกิจจานเุบกษา (แล้วแต่
กรณี)



รายการคะแนนเพิ่มพิเศษในรอบสอง(ส าหรับโปรแกรม 1 เท่านั้น)
รายการ คะแนนที่เพิ่ม หลักฐานรับรอง

(ข้อ 19.4 วรรค 1)ผู้ ท่ีเป็นบตุรของทหาร-ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พนกังานราชการ หรือลกูจ้าง ซึง่ต้องประสบ
อนัตรายถึงทพุพลภาพ ในขณะปฏิบติัราชการในหน้าท่ีตามปกติ หรือถกูประทษุร้ายเพราะเหตกุระท าตามหน้าท่ี หรือต้อง
บาดเจ็บถึงตายเพราะเหตนุัน้ ซึง่ได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษตามกฎหมาย วา่ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือได้รับเงิน
ค่าท าขวญั ตามข้อบงัคบักระทรวงกลาโหม วา่ด้วยคนงาน หรือได้รับบ าเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วย
บ าเหน็จลกูจ้าง 

12 ส าเนาค าสัง่ปนูบ าเหน็จบ านาญ
พิเศษ (แล้วแต่กรณี)

(ข้อ 19.4 วรรค 2)ผู้ ท่ีเป็นบตุรของทหาร-ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พนกังานราชการ หรือลกูจ้าง ซึง่ต้องประสบ
อนัตรายถึงทพุพลภาพ ในขณะปฏิบติัราชการในหน้าท่ีทางยุทธการ หรือถกูประทษุร้ายเพราะเหตกุระท าตามหน้าท่ี 
ระหวา่งเวลาท่ีมีการรบหรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจล หรือในระหวา่งเวลาท่ีมีพระบรมราชโองการประกาศใช้กฎ
อยัการศึก หรือมีการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉิน หรือในระหวา่งเวลาท่ีสัง่ให้เป็นนกัด าเรือด าน า้ หรือปฏิบติัหน้าท่ีส ารวจ
จดัท าหลกัเขตแดนระหวา่งประเทศ ซึง่มีสิทธินบัเวลาราชการเป็นทวีคณูตามกฎหมาย วา่ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตนุัน้ ซึง่ได้รับ บ าเหน็จบ านาญพิเศษตามกฎหมาย วา่ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือ
ได้รับเงินค่าท าขวญั ตามข้อบงัคบักระทรวงกลาโหม วา่ด้วยคนงาน หรือได้รับบ าเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลงั 
วา่ด้วยบ าเหน็จลกูจ้าง หรือเป็นบุตรของผู้ท่ีได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือ
เหรียญ หรือเข็มกล้าหาญ(บตัรผ่านศกึชัน้ 1,เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร/เหรียญกล้าหาญ,ค าสัง่ปนูบ าเหน็จบ านาญพิเศษ/
หนงัสอืสัง่จ่ายบ าเหน็จบ านาญพิเศษ)

20 ส าเนาค าสัง่ปนูบ าเหน็จบ านาญ
พิเศษ (แล้วแต่กรณี)

ส าเนาราชกิจจานเุบกษา (แล้วแต่
กรณี)

บตัรทหารผ่านศึกชัน้ท่ี 1

(ข้อ 19.5) บตุรของทหาร-ต ารวจ ท่ีได้รับปฏิบติัหน้าท่ีในการปราบปรามโจรผู้ ร้ายจนถึงแก่ ทพุพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต หรือผู้
ท่ีได้ช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ ร้ายจนถึงแก่ ทพุพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต ซึง่ได้รับการรับรองจากส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ (บตัรผ่านศกึชัน้ 1,เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร/เหรียญกล้าหาญ,ค าสัง่ปนูบ าเหน็จบ านาญพิเศษ/หนงัสอืสัง่จ่าย
บ าเหน็จบ านาญพิเศษ)

20 หนงัสือรับรองการปฏิบติัหน้าท่ี
จากต้นสงักดั

บตัรทหารผ่านศึกชัน้ท่ี 1



รายการคะแนนเพิ่มพิเศษในรอบสอง(ส าหรับโปรแกรม 1 เท่านั้น)
รายการ คะแนนที่เพิ่ม หลักฐานรับรอง

(ระเบียบกำรรับสมัคร ข้อ 2.2.7.3) ผู้ผ่ำนกำรสอบรอบแรก ท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ
ทำงกำรกีฬำ และได้รับเหรยีญรำงวัลจำกกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติขึ้นไป ในกีฬำ
ประเภท กรีฑำ ฟุตบอล รักบี้ บำสเกตบอล มวยไทย และมวยสำกลสมัครเล่น

ได้รับเหรียญรางวลัชนะเลศิ 6 หนงัสือรับรองจากการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย/หน่วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวข้อง

ได้รับเหรียญรางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 1 4 หนงัสือรับรองจากการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย/หน่วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวข้อง

ได้รับเหรียญรางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 2 2 หนงัสือรับรองจากการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย/หน่วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวข้อง



ประกาศผลสอบรอบสอง
รายการ โปรแกรม 1 (กลุ่มทั่วไป) โปรแกรม 2 (กลุ่มเฉพาะ)

ประกาศผลสอบรอบสองทาง
internet

วนัพธุที่ 22 เมษายน 2563
www.crma.ac.th
www.rta.mi.th

ประกาศผลสอบตามล าดบัคะแนน(รวมคะแนน
เพ่ิมแล้ว)

ไม่คิดคะแนนเพิ่มพิเศษทุกกรณี
ประกาศผลสอบตามล าดบัคะแนน

การรายงานตวัอยา่งเป็นทางการ วนัศกุร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ฯ กรุงเทพ
กรณีผู้สมัครสอบได้ทัง้ 2 โปรแกรม ผู้สมัครต้องเลือกรายงานตัวโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึงเท่านัน้

การท าสญัญา/มอบตวั วนัจนัทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 8.00 น. ที่โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก
บคุคลส ารองรายงานตวัเพ่ือรักษาสิทธ์ิ

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


การศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร
โปรแกรม 1 (กลุ่มทั่วไป) โปรแกรม 2 (กลุ่มเฉพาะ)

เรียนในแผนการเรียน วิทย-์คณิต เรียนในโครงการ English Program

สิทธิของนักเรียนเตรียมทหาร
1. เบีย้เลีย้ง วนัละ 120 บาท
2. เงินเดือน

2.1 ชัน้ปีท่ี 1 เงินเดือน  2730 บาท
2.2 ชัน้ปีท่ี 2 เงินเดือน 2890 บาท



การศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้
โปรแกรม 1 (กลุ่มทั่วไป) โปรแกรม 2 (กลุ่มเฉพาะ)

หลกัสตูรวิศวกรรมไฟฟา้สื่อสารและการทหาร
หลกัสตูรวิศวกรรมโยธาและการทหาร
หลกัสตูรวิศวกรรมเคร่ืองกลและการทหาร
หลกัสตูรวิศวกรรมอตุสาหการและการทหาร
หลกัสตูรวิศวกรรมส ารวจและการทหาร
หลกัสตูรวิทยาการคอมพิวเตอร์และการทหาร
หลกัสตูรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการทหาร
หลกัสตูรสงัคมศาสตร์เพื่อการพฒันาและการทหาร

หลกัสตูรที่โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้าเปิด
สอนเป็นภาษาองักฤษ หรือ ตามที่โรงเรียนนายร้อย
พระจลุจอมเกล้าก าหนด

สิทธิของนักเรียนนายร้อย
1. เบีย้เลีย้ง วนัละ 120 บาท
2. เงินเดือน

2.1 ชัน้ปีท่ี 1 เงินเดือน  3070 บาท
2.2 ชัน้ปีท่ี 2 เงินเดือน 3270 บาท
2.3 ชัน้ปีท่ี 3 เงินเดือน 3470 บาท
2.4 ชัน้ปีท่ี 4 เงินเดือน 3670 บาท
2.5 ชัน้ปีท่ี 5 เงินเดือน 4160 บาท

3. ได้รับการแจกจ่ายเคร่ืองแต่งกายตามท่ีกองทพับกก าหนด



การศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้
สิทธิของนักเรียนนายร้อย

4. นกัเรียนนายร้อยทกุนายมีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาและดงูาน ณ โรงเรียนนายร้อยต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญ่ีปุ่ น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เครือรัฐออสเตรเลีย 
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนบงัคลาเทศ สหรัฐอเมริกา (West Point) ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรัฐฝร่ังเศส และ
สาธารณรัฐเบลเยี่ยม 
5. มีทนุการศึกษาต่อ ในโรงเรียนนายร้อยในต่างประเทศ ในระดบัปริญญาตรี ดงัต่อไปนี ้

5.1 ประเทศสหรัฐ อเมริกา
5.2 ประเทศออสเตรเลีย
5.3 ประเทศฝร่ังเศส
5.4 ประเทศอิตาลี
5.5 ประเทศสเปน
5.6 ประเทศเยอรมนั
5.7 ประเทศญ่ีปุ่ น
5.8 ประเทศเกาหลีใต้
5.9 ประเทศจีน


