ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕8
ห้องเรียนพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science) : H.S.
และ ห้องเรียนพิเศษโครงการเตรียมสี่เหล่าทัพ (Pre-Cadet) : P.C.
ประจาปีการศึกษา 2558
.......................................................................................................

เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health
Science) : H.S. และห้องเรียนพิเศษโครงการเตรียมสี่เหล่าทัพ (Pre-Cadet) : P.C. ปีการศึกษา ๒๕๕8 ของ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๕8 ประกาศ ณ วันที่ 1๕ สิงหาคม 2557 จึงกาหนดรายละเอียดในการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕7 ซึ่งมีผลการเรียน ดังนี้
1.1.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในระดับชั้น ม.๑ , ม.๒ และ ม.3
รวม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
1.1.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้น ม.๑ , ม.๒
และ ม.3 รวม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
1.1.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้น ม.๑ , ม.๒
และ ม.3 รวม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๔ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๗ ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษา
๑.๓ มีสัญชาติไทย และบิดา - มารดา ผู้ให้กาเนิด ต้องมีสัญชาติไทยโดยกาเนิด
(มีเลขประจาตัวประชาชน)
๑.๔ มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
๑.๕ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๑.๖ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
๑.๗ เป็นผู้ที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองสมัครใจยินยอมให้รับการศึกษา
๑.๘ ผู้ปกครองยินยอมให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรที่กาหนดโดยโรงเรียนและ
กรรมการบริหารหลักสูตร (ชุมชน) ประมาณภาคเรียนละ 6,5๐๐ บาท
๒. การสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.3๐ น.
ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
(หมายเหตุ โครงการเตรียม ๔ เหล่าทัพ มีค่าธรรมเนียมในการทดสอบสมรรถนะ ๒๐๐ บาท)
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๓. หลักฐานที่จะต้องยืนในวันสมัคร
๓.๑ ใบสมัคร
๓.๒ สาเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดาและมารดา (พร้อมฉบับจริง)
๓.๓ ใบแสดงผลการเรียนของชั้น ระดับชั้น ม.๑ , ม.๒ และ ม.3
รวม 5 ภาคเรียน(ปพ.๑) (ฉบับจริง)
๓.๔ ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) (ฉบับจริง)
๓.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑๕ วัน ถึงวันรับสมัคร
๓.6 รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม.

จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๓ รูป

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
วันพฤหัสบดี ที่ ๒6 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้างหอประชุมโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี และทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.benjamapn.ac.th
๕. การสอบคัดเลือก
วันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม ๒๕๕8 เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.0๐ น.
เป็นการสอบภาควิชาการ วิชาที่สอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียดดังนี้
เวลา
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.
๐๙.3๐ - ๑๐.3๐ น.
๑๐.3๐ - ๑๑.3๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
๑๔.0๐ - ๑๕.0๐ น.

วิชาที่สอบ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน

๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และทดสอบมรรถภาพทางร่างกาย

(ข้อ ๖. เฉพาะห้องเรียน ๔ เหล่าทัพ)
วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้างหอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดปัตตานี และทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.benjamapn.ac.th
๗. การสอบรอบสอง สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

(ข้อ ๗. เฉพาะห้องเรียน ๔ เหล่าทัพ)
วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม ๒๕๕8 เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
(แต่งกายชุดวอร์ม และเตรียมชุดว่ายน้ามาด้วย)
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๑. เป็นการตรวจร่างกาย ตรวจสอบประวัติ ทดสอบบุคลิกภาพ สอบพลศึกษา สอบสัมภาษณ์
และวัดขนาดร่างกาย มีรายละเอียดดังนี้
- การตรวจร่างกาย ตรวจสอบประวัติ ตรวจโลหิต ตรวจปัสสาวะและอื่น ๆ ผู้สมัครจะต้อง
เข้ารับการตรวจร่างกาย ตามสถานที่ วัน เวลา ที่จะประกาศให้ทราบ ผู้ไม่ไปรับการตรวจร่างกายถือว่าสละสิทธิ์
คาเตือน
(๑) ในตอนเช้าวันตรวจร่างกาย ไม่ควรรับประทานอาหารหวานจัด เพราะอาจทาให้ตรวจ
พบน้าตาลในปัสสาวะ
(๒) ก่อนตรวจร่างกาย ห้ามรับประทานยาแก้ไอทุกชนิด หรือยากระตุ้นกาลัง ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความผิดปกติทางหัวใจ และหลอดเลือดได้
(๓) ห้ามผู้สมัครใส่ CONTACT - LENS ไปตรวจสายตา
๒. การทดสอบบุคลิกภาพ ไม่มีคะแนนถือเกณฑ์ ได้ - ตก โดยใช้แบบทดสอบที่คณะอนุกรรมการกาหนด
๓. การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย มีคะแนนเต็ม คะแนนที่ได้จะให้
ลดหลั่นกันลงตามลาดับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการทดสอบในแต่ละประเภทที่ผู้สอบปฏิบัติได้สาเร็จหรือจานวนครั้งที่
ปฏิบัติ สาหรับผู้ที่ได้คะแนนรวมจาการทดสอบทุกประเภทต่ากว่าที่กาหนด หรือสอบว่ายน้า ๕๐ เมตร หรือ
วิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร ไม่ถึงหรือทาเวลาไม่ได้ตามที่กาหนดถือว่าสอบตกให้คัดออก (คะแนนผลการสอบพลศึกษา
จะไม่นาไปรวมกับคะแนนการสอบข้อเขียน) ผู้เข้าสอบจะต้องทาการสอบให้ครบทุกประเภท ถ้าขาดสอบ
ประเภทใดประเภทหนึ่ง ถือว่าสอบตกและจะตัดสิทธิไม่รับเข้าเรียนหลักสูตรห้องเรียน ๔ เหล่าทัพ โดยไม่
คานึงถึงคะแนนการสอบข้อเขียน
๘. ประกาศผลนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน
วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม ๒๕๕8 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้างหอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดปัตตานี และทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.benjamapn.ac.th
๙. รายงานตัว
วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม ๒๕๕8 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
เวลา 09.00 น. พร้อมชาระเงินค่าสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ 6,5๐๐ บาท
หากไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
10. มอบตัวและลงทะเบียน
มอบตัวและลงทะเบียน นักเรียนต้องมาพร้อมผู้ปกครอง เพื่อร่วมประชุม และมอบตัวนักเรียน
ในวันพุธ ที่ 8 เมษายน ๒๕๕8 เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
และหลักฐานที่ต้องนามาในการมอบตัวนักเรียน ต่อไปนี้
๑) สาเนาใบแสดงผลการเรียน ปพ.๑ (ฉบับจบการศึกษา) จานวน ๑ ฉบับ
๒) สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีผู้ปกครอง
มิใช่ บิดา มารดา อย่างละ ๑ ฉบับ
๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักเรียน จานวน ๑ ฉบับ
หน้า 4 / 11. เรียนปรับพื้นฐาน...

-๔-

๑๑. เรียนปรับพื้นฐาน
วันที่ 27 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม ๒๕๕8 (หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์)
๑2. ปฐมนิเทศ
วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม ๒๕๕8 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
๑3. เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๕8
คุณลักษณะเฉพาะของนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการ ๔ เหล่าทัพ (Pre-Cadet) : P.C.
๑. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางเหมาะสมแก่การเป็นทหาร - ตารวจ ไม่มีโรคที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่กองบัญชาการทหารสูงสุดกาหนดไว้
๒. ขนาดของร่างกาย ต้องมีขนาดพิกัดความสมบูรณ์ ส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๐ เซนติเมตร
๓. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
๔. สถานภาพโสด
๕. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมในในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๖. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจาเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคาพิพากษาของศาลว่าได้กระทา
ความผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
๗. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพย์ติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
๘. เป็นผู้ที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองให้สมัครใจยินยอมให้รับการศึกษาการเรียนเตรียมทหาร
๙. ผู้ปกครองยินยอมให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรที่กาหนดโดยโรงเรียนและ
กรรมการบริหารหลักสูตร (ชุมชน)
โรคและความพิการที่ขัดต่อการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ผู้สมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร จะต้องไม่มีโรคและความพิการ ดังต่อไปนี้
๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
๑.๑ ศีรษะ และใบหน้าผิดรูปจนแลดูน่าเกลียด
๑.๒ ผมบางหรือผมร่วงจนแลดูน่าเกลียด
๑.๓ รูปวิปริตต่าง ๆ (Malformation) ของริมฝีปาก หรือจมูก เช่น ปาก หรือ จมูกแหว่ง ริมฝีปากแบะ
หรือเชิดจนน่าเกลียด หรือหุบลง
๑.๔ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
๑.๕ แขน ขา
๑.๕.๑ ยาวไม่เท่ากัน หรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด
๑.๕.๒ โค้งเข้าหรือออก
๑.๕.๓ บิดเก
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๑.๖ มือ หรือ เท้า
๑.๖.๑ บิดเก
๑.๖.๒ นิ้วมือ หรือนิ้วเท้าด้วนถึงโคนเล็บ
๑.๖.๓ นิ้วมือ หรือนิ้วเท้ามีจานวนเกินกว่า หรือน้อยกว่าปกติ
๑.๖.๔ นิ้วบิดเก และทางานไม่ถนัด
๑.๖.๕ ช่องระยะนิ้วมือ หรือนิ้วเท้าติดกัน
๑.๗ ร่างกายผิดรูปจนดูน่าเกลียด
๒. กระดูก และกล้ามเนื้อ
๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวก จนทาให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้น ๆ ใช้การได้ไม่ดี
๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ
๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
๒.๔ คอเอียง หรือแข็งทื่อเนื่องจากกระดูก หรือกล้ามเนื้อพิการ
๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น
๒.๖ เท้าปุก (Club foot)
๒.๗ กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis)
๒.๘ กระดูกหักต่อไม่ติด หรือ ติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป
๒.๙ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ หรือดีสโทรฟี (Dystrophy)
๓. ผิวหนัง
๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นเรื้อรังยากต่อการรักษาหรือเป็นที่น่ารังเกียจต่อผู้อื่น
๓.๒ สิวบริเวณหน้า คอ หรือลาตัว ซึ่งเป็นมากจนแลดูน่าเกลียด
๓.๓ แผลเรื้อรังของผิวหนัง ซึ่งยากต่อการรักษา
๓.๔ แผลเป็น หรือปานที่หน้ามีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑ / ๔ ของใบหน้าขึ้นไป หรือมี ความยาวมาก
จนแลดูน่าเกลียด
๓.๕ เนื้องอก (Neoplasm) ที่หน้ามีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕ ซม . ขึ้นไป
๓.๖ แผลเป็น ไฝ ปาน รอยสัก หูด (Wart) หรือ ซีสต์ (Cyst) ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมีขนาดใหญ่
หรือมากจนแลดูน่าเกลียด
๓.๗ คนเผือก (Albino)
๓.๘ เนื้องอกเล็ก ๆ เป็นปุ่ม ๆ ที่ผิวหนังทั่วร่างกาย (Molluscum fibrosum)
๔. ตา
๔.๑ ตาเข (Squint) จนปรากฏได้ชัด
๔.๒ ต้อกระจก (Cataract)
๔.๓ แผลเป็นที่กระจกตา หรือกระจกตาขุ่น (Corneal scar or opacity of cornea)
๔.๔ ลูกตาสั่น (Nystagmus)
๔.๕ หนังตาตก (Ptosis) หรือหนังตาม้วนออกนอก (Ectropion) หรือหนังตาม้วนเข้า (Entropion)
๔.๖ สายตาผิดปกติ
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๔.๗ ตาบอดสี
๔.๘ ขนตาย้อยเข้าข้างในหรือย้อยออกข้างนอก (Trichiasis or districhiasis)
๔.๙ หนังตาแหว่งจนเสียรูป
๔.๑๐ ขอบหนังตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง
๔.๑๑ หนังตาปิดไม่สนิท
๔.๑๒ ซีสต์ของหนังตา
๔.๑๓ ถุงน้าตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง
๔.๑๔ เยื่อตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง
๔.๑๕ ริดสีดวงตา (Trachoma)
๔.๑๖ ต้อเนื้อซึ่งงอกเข้าไปในลูกตาดาเกินกว่า ๑ ม.ม.
๔.๑๗ ตาโปน (Exophthalmos) จนเห็นได้ชัดแลดูน่าเกลียด
๔.๑๘ กระจกตาอักเสบเรื้อรัง (Chronic Keratitis)
๔.๑๙ ต้อหิน (Glaucoma)
๔.๒๐ ช่องหนังตา (Palpebral fissure) กว้างไม่เท่ากันจนแลดูน่าเกลียด
๕. หู คอ จมูก
๕.๑ ใบหูผิดขนาด หรือ ผิดรูปจนปรากฏชัด
๕.๒ ช่องหูชั้นนอกอักเสบอย่างเรื้อรัง หรือช่องหูชั้นกลางอักเสบ
๕.๓ เยื่อหูบุ๋มหวา (Retracted ear drum) มากจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
๕.๔ เยื่อหูทะลุ
๕.๕ การได้ยินเสียงของหูผิดปกติ
๕.๖ กระดูกมาสตอยส์อักเสบ
๕.๗ เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยส์ออกทั้งหมด (Radical Mastoidectomy)
๕.๘ การพูดผิดปกติทั้งเสียง และการเคลื่อนไหวของริมฝีปาก
๕.๙ ความพิการที่ทาให้ลาคอทางานไม่ได้ตามปกติ
๕.๑๐ เพดานโหว่ หรือ เพดานสูงจนพูดไม่ชัด
๕.๑๑ ต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรังและโตมาก
๕.๑๒ จมูกบี้จนผิดปกติ หรือจมูกบี้เล็กน้อยและพูดไม่ชัด
๕.๑๓ จมูกโหว่ ไม่มีโครง
๕.๑๔ ฝากั้นช่องจมูกคด หรือมีกระดูกยื่น หรืองอก (Septal deviation Spurs and Ridges)
หรือจมูกอักเสบชนิดโตขึ้น (Hypertrophic rhinitis) ทั้งหมดนี้จะต้องมีความผิดปกติมากกว่า
ครึ่งหนึ่งของช่องจมูก
๕.๑๕ ฝากั้นช่องจมูกทะลุ
๕.๑๖ เยื่อจมูกอักเสบเรื้อรัง (Chronic rhinitis)
๕.๑๗ เนื้องอกในจมูก (Nasal polyp)
๕.๑๘ โพรงกระดูกข้างจมูกอักเสบ (Paranasal sinusitis)
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๖. ฟัน
๖.๑ มีฟันไว้เคี้ยวอาหารได้ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ คือ กาหนดให้มีฟันกราม (Molars) และฟันกรามน้อย
(Premolars) อย่างน้อยข้างบน ๖ ซี่ ข้างล่าง ๖ ซี่ ฟันหน้า (Incisors and canines) ข้างบน
๔ ซี่ ข้างล่าง ๔ ซี่ ฟันที่ถอนไปแล้วหากได้รับการใส่เรียบร้อยมั่นคงหรือด้วยวิธีทาสะพาน
(Bridge) จึงให้นับเป็นจานวนซี่ได้ตามจานวนดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
๖.๑.๑ ฟันเป็นรูผุที่ไม่ได้รับการอุด หรืออุดด้วยวัตถุที่ไม่ถาวร
๖.๑.๒ ฟันที่อุดหรือทาครอบไม่เรียบร้อย
๖.๑.๓ ฟันน้านม
๖.๑.๔ ฟันตาย เว้นแต่คลองประสาทได้รับการอุดที่ถูกต้องแล้ว
๖.๑.๕ ฟันยาวผิดปกติ หรือขึ้นผิดที่ หรือเกจนไม่สามารถที่จะจัดให้สบกันได้กับฟันธรรมดา
หรือฟันปลอม
๖.๑.๖ มีการทาลายอย่างรุนแรงของอวัยวะที่รับรองตัวฟัน เช่น กระดูก เหงือก เยื่อหุ้มรากฟัน
๖.๒ มีช่องว่างระหว่างฟันหน้าห่างจนแลดูน่าเกลียด
๖.๓ การขบของฟันที่ผิดปกติอย่างมากจนทาให้ใบหน้าผิดรูป หรือการเคี้ยวอาหารธรรมดาไม่ได้ผล
๖.๔ ถุงน้า (Cysts) การอักเสบที่เรื้อรัง โรคเหงือกอักเสบอย่างรุนแรง หรือพยาธิสภาพอื่น ๆ ในปาก
เช่น ฟันคุด ฟันที่ยังไม่ขึ้น หรือฟันที่ขึ้นผิดที่ ซึ่งสภาพการเช่นนี้ อาจทาให้เกิดอันตรายต่อ
อวัยวะ ข้างเคียง หรือสุขภาพของผู้สมัคร
๗. ระบบหัวใจ และหลอดเลือด
๗.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่า ๑๐๐ ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า ๕๐ ครั้งต่อนาที หรือมี เอ . วี . บล็อก (A.V.Block)
หรือเต้นผิดปกติชนิดออริคิวล่าร์ไฟบริลเลชั่น หรือออริคิวล่าร์ฟลัทเตอร์ (Auricular Fibrillation
or Auricular flutter)
๗.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐ / ๙๐ มม . ของปรอท หรือต่ากว่า ๑๐๐ / ๕๐ มม . ของปรอท
๗.๓ ลักษณะแสดงทาง อี . ซี . จี . ( คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ) ผิดปกติ
๗.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ
๗.๕ หัวใจพิการแต่กาเนิด (Congenital heart diseases)
๗.๖ หัวใจวาย และมีเลือดคั่ง (Congestive heart failure)
๗.๗ ลิ้นหัวใจพิการ
๗.๘ อนิวริซึม (Aneurysm of Aorta) ของหลอดเลือดใหญ่
๗.๙ หลอดเลือดดาขอดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขา หรือ แขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด
๘. ระบบหายใจ
๘.๑ หลอดลมอักเสบ ซึ่งกาลังปรากฏอาการฟังได้ชัดเจน
๘.๒ หลอดลมอักเสบเรื้อรังพร้อมกับมีถุงลมในปอดพอง (Chronic-bronchitis with emphysema)
๘.๓ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ
๘.๔ หลอดลมขยายพอง (Bronchiectasis)
๘.๕ มีน้าหรือมีหนอง หรือลมในช่องเยื่อหุ้มปอด
๘.๖ วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis)
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๘.๗ ปอดอักเสบหรือมีพยาธิสภาพอื่น ๆ
๘.๘ หืด (Bronchial asthma)
๙. ระบบทางเดินอาหาร
๙.๑ ฟิสตูล่า (Fistula) หรือไซนัส (Sinus) ที่ผนังท้อง
๙.๒ ไส้เลื่อนทุกชนิด
๙.๓ ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคลา
๙.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis of liver)
๙.๕ ฝีที่ตับ (Abscess of liver)
๙.๖ ดีซา่ น
๙.๗ ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด
๙.๘ ทวารหนักอักเสบหรือส่วนสุดท้ายของลาไส้ปลิ้นออกมานอกทวารหนัก
๙.๙ ฝีคัณฑสูตร
๑๐. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค
๑๐.๑ ไต กรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
๑๐.๒ นิว่
๑๐.๓ ผลการตรวจปัสสาวะมีไข่ขาว (Albumin) หรือน้าตาล
๑๐.๔ องคชาติถูกตัดหรือขาด
๑๐.๕ อัณฑะไม่ลงมาที่ถุงอัณฑะหรือถูกตัดออก
๑๐.๖ ถุงน้าที่ลูกอัณฑะ (Hydrocele)
๑๐.๗ อัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือท่ออสุจิอักเสบ (Epididymitis)
๑๐.๘ อัณฑะเหี่ยวหด (Atrophy of testis)
๑๐.๙ กามโรค
๑๐.๑๐ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการวินิจฉัยว่าเป็นกามโรค
๑๐.๑๑ กระเทย (Hermaphrodism)
๑๑. ระบบประสาท ( Neurological System)
๑๑.๑ ความสามารถในการพูดพกพร่อง ( Aphasia)
๑๑.๒ อัมพาต หรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ
๑๑.๓ โรคลมชัก ( Epilepsy)
๑๒. ระบบจิต (Psychiatric and Psychology Aspects)
๑๒.๑ โรคประสาท ( Neurosis)
๑๒.๒ โรคจิต (Psychosis)
๑๒.๓ ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ ( Personality Disorder)
๑๒.๔ โรคทางอารมณ์ ( Mood Disorder)
๑๓. เบ็ดเตล็ด
๑๓.๑ โรคที่เกี่ยวกับแพ้สาร โรคต่อมไร้ท่อ โรคที่เกี่ยวกับเมตาโปลิซึม และโรคที่เกี่ยวกับโภชนาการ
(Allergy, Endocrine system,Metabolic and nutritional diseases)
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๑๓.๑.๑ ธัยโรทอกซิโคซิส ไม่ว่าจะมีคอพอกด้วยหรือไม่ (Thyrotoxicosis with or
without goitre)
๑๓.๑.๒ โรคคอพอก (Simple goitre)
๑๓.๑.๓ มิกซิเดมา (Myxedema)
๑๓.๑.๔ เบาหวาน (Diabetes mellitus)
๑๓.๑.๕ อะโครเมกาลี (Acromegaly)
๑๓.๑.๖ โรคอ้วนพี (Obesity) หรือดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า ๓๐
๑๓.๒ โรคของเลือดและอวัยวะก่อกาเนิดเลือด (Diseases of blood and blood forming organs)
ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย
๑๓.๓ โรคติดเชื้อหรือโรคเกิดจากปาราสิต (Infectious and Parasitic diseases)
๑๓.๓.๑ โรคเรื้อน (Leprosy)
๑๓.๓.๒ ฟิลาริเอซิส (Filariasis)
๑๓.๓.๓ โรคคุดทะราด หรือรองพื้น (Yaws)
๑๓.๓.๔ โรคติดต่ออันตราย
๑๓.๔ เนื้องอก (Neoplasm)
๑๓.๔.๑ เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่
๑๓.๔.๒ เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นแก่อวัยวะใด (Malignant neoplasm of any organ)
๑๓.๕ โรคของต่อมน้าเหลือง
๑๔. โรคติดยาเสพติด
๑๕. โรคเอดส์ (AIDS) ผลการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV ให้ผลเป็นบวก
๑๖. โรคหรือความพิการใด ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าไม่สมควรรับเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ดังนี้
๑๖.๑ ทาผ่าตัดกระจกตาเพื่อแก้ไขความผิดปกติของสายตาโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม เช่น Lasik, PRK ฯลฯ
๑๖.๒ ผลการตรวจเลือดหาเชื้อตับอักเสบบีให้ผลเป็นบวก
๑๖.๓ โลหิตจาง Hemoglobin ต่ากว่า ๑๐ g/dl หรือ Hematocrit ไม่ต่ากว่า ๓๓ %
๑๗. ความผิดปกติใด ๆ ที่คณะอนุกรรมการด้านการแพทย์มีความเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะรับเข้า เป็น
นักเรียนเตรียมทหาร
ประเภทที่สอบและเกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้
(๑) ดึงข้อราวเดี่ยว
ท่าเตรียม ให้ผู้ทดสอบจับราวเดี่ยวแบบมือคว่าการอบ ปล่อยตัวให้ตรงจนแขน ลาตัว และขาเหยียดตรง
ท่าปฏิบัติ ให้ผู้ทดสอบทาท่าต่อจากท่าเตรียม โดยงอแขนดึงตัวขึ้นจนคางอยู่เหนือราว แล้วปล่อยตัว
ลงสู่ท่าเตรียมกระทาติดต่อกันให้ได้จานวนครั้งที่มากที่สุด ห้ามแกว่งหรือเตะขา หรือหยุดพักระหว่างครั้งนานเกิน
กว่า ๓ – ๔ วินาทีหรือไม่สามารถดึงขึ้นพ้นราวได้ ๒ ครั้งติดต่อกัน หรือดึงขึ้นไม่พ้น ให้หยุดทาการทดสอบ
ถ้าทาได้
๑๐ ครั้ง
จะได้คะแนนเต็ม
ถ้าทาได้
๗ ครั้ง
จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง
หน้า 10 / (2) ลุกนั่ง....

-๑๐-

(๒) ลุกนั่ง ๓๐ วินาที
ท่าเตรียม ผู้ทดสอบนอนหงาย เข่าทั้งสองงอเป็นมุมฉาก เท้าทั้งสองวางห่างกันพอประมาณ ฝ่ามือ
ทั้งสองประสานกันที่ท้ายทอย ผู้ช่วยคุกเข่าบนปลายเท้าของผู้ทดสอบโดยเอามือทั้งสองกดข้อเท้าของผู้ทดสอบไว้ให้
ส้นเท้าติดพื้น
ท่าปฏิบัติ เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่ม ให้ผู้ทดสอบลุกขึ้นสู่ท่านั่งพร้อมกับก้มศีรษะลงระหว่างเข่าทั้งสองให้
แขนทั้งสองแตะกับเข่าแล้วกลับลงนอนสู่ท่าเตรียมจนศอกแตะกับพื้น ทาเช่นนี้ติดต่อกันให้ได้จานวนครั้งมากที่สุด
ภายใน ๓๐ วินาที ในขณะปฏิบัตินิ้วมือประสานที่ท้ายทอยตลอดเวลา และขณะที่ลุกขึ้นสู่ท่านั่งห้ามเอนตัวไปมา
ถ้าทาได้
๒๐ ครั้ง
จะได้คะแนนเต็ม
ถ้าทาได้
๑๓ ครั้ง
จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง
(๓) ยึดพื้นหรือดันข้อ
ท่าเตรียม ผู้ทดสอบนอนคว่ามือยันพื้น แขนทั้งสองเหยียดตรงห่างกันพอประมาณ ลาตัวเหยียดตรง
ปลายเท้าจรดพื้นเงยศีรษะขึ้น
ท่าปฏิบัติ ผู้ทดสอบทาต่อจากท่าเตรียม โดยยุบแขนทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้บริเวณหน้าอกแตะ
พื้น แล้วดันลาตัวขึ้นกลับสู่ท่าเตรียม ทาเช่นนี้ให้ได้จานวนครั้งมากที่สุด ห้ามทาตัวแอ่น หรือเอียงไปข้างใด
ข้างหนึ่ง หรือแขนทั้งสองข้างขึ้นไม่พร้อมกัน หรือหยุดพักระหว่างครั้งนานเกินกว่า ๓ - ๔ วินาที หรือไม่
สามารถดันขึ้นสู่ท่าเตรียมเกินกว่า ๓ - ๔ วินาที ให้หยุดการทดสอบ
ถ้าทาได้
๕๐ ครั้ง
จะได้คะแนนเต็ม
ถ้าทาได้
๒๐ ครั้ง
จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง
(๔) วิง่ ระยะสั้น (๕๐ เมตร)
ท่าเตรียม ผู้ทดสอบยืนอยู่หลังเส้นเริ่มในสู่วิ่งของตนเองพร้อมจะปฏิบัติ
ท่าปฏิบัติ เมื่อได้ยินสัญญาณให้ผู้ทดสอบเริ่มวิ่งอย่างเร็วออกจากเส้นเริ่มจนผ่านเส้นชัย
ถ้าทาเวลาได้ไม่เกิน
๖ วินาที
จะได้คะแนนเต็ม
ถ้าทาเวลาได้
๑๐ วินาที
จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง
(๕) วิ่งระยะไกล (๑,๐๐๐ เมตร)
ท่าเตรียม ผู้ทดสอบยืนอยู่หลังเส้นเริ่ม เตรียมตัวปฏิบัติ
ท่าปฏิบัติ เมื่อได้ยินสัญญาณให้ผู้ทดสอบเริ่มวิ่งจากเส้นเริ่มไปตามทางวิ่งจนสิ้นสุดระยะทางโดยผ่าน
เส้นชัย
ถ้าทาเวลาได้ไม่เกิน
๓.๕๐ วินาที
จะได้คะแนนเต็ม
ถ้าทาเวลาได้
๕.๐๐ วินาที
จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง
ผู้ที่สอบวิ่งระยะไกลทาเวลาเกินกว่า ๗ นาที ๒๒ วินาที หรือวิ่งไม่ถึง จะไม่รวมคะแนนการสอบพลศึกษาทุก
ประเภทและถือว่าสอบพลศึกษาตก
(๖) ยืนกระโดดไกล
ท่าเตรียม ผู้สอบยืนบนพื้นที่เรียบหลังเส้นกระโดด ปลายเท้าทั้งสองชิดเส้น หันหน้าไปทางทิศทางที่จะ
กระโดด
หน้า 11 / ท่าปฏิบัติ...

-๑๑-

ท่าปฏิบัติ เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มปฏิบัติ ให้ผู้ทดสอบกระโดดไปข้างหน้าให้ได้ระยะไกลที่สุด (โดย
ใช้การแกว่งแขนช่วย) วัดระยะทางการกระโดดจากเส้นกระโดดไปยังจุดที่ส้นเท้าลงบนพื้นไกลเส้นเริ่มต้นมาก
ที่สุด
ถ้ากระโดดได้ไกล
๓.๒ เมตร
จะได้คะแนนเต็ม
ถ้ากระโดดได้ไกล
๒.๕ เมตร
จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง
(๗) ว่ายน้า ๕๐ เมตร
ท่าเตรียม ผู้ทดสอบยืนที่ขอบสระพร้อมจะปฏิบัติ
ท่าปฏิบัติ เมื่อได้ยินสัญญาณ ให้ผู้ทดสอบพุ่งตัวลงสระว่ายน้าแล้วว่ายโดยเร็ว จนถึงขอบสระที่เป็น
เส้นชัย การเข้าเส้นชัย ถือเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะขอบสระที่เป็นเส้นชัย
ถ้าทาเวลาได้ไม่เกิน
๕๐ วินาที
จะได้คะแนนเต็ม
ถ้าทาเวลาได้
๑.๒๐ วินาที
จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง
ผู้ที่สอบว่ายน้าทาเวลาเกินกว่า ๑ นาที ๕๐ วินาที หรือว่ายน้าไม่ถึงเส้นชัย จะไม่รวมคะแนนการสอบพล
ศึกษาทุกประเภท และถือว่าสอบพลศึกษาตก
(๘) วิ่งกลับตัว (วิ่งเก็บของ)
ท่าเตรียม ผู้ทดสอบยืนอยู่หลังเส้นเริ่ม พร้อมจะปฏิบัติ
ท่าปฏิบัติ เมื่อได้ยินสัญญาณให้ผู้ทดสอบวิ่งอย่างเร็วจากเส้นเริ่มไปหยิบท่อนไม้ ท่อนที่ ๑ ซึ่งวางอยู่
ภายในวงกลมรัศมี ๑ ฟุต กลับมาวางภายในวงกลมหลังเส้นเริ่ม (ห้ามโยนท่อนไม้ ถ้าวางไม่เข้าวงกลมต้อง
เริ่มต้นใหม่) แล้วกลับตัววิ่งไปหยิบท่อนไม้ท่อนที่ ๒ แล้ววิ่งกลับผ่านเส้นเริ่มต้นไปโดยไม่ต้องวางไม้ท่อน
ที่ ๒ ลง
ถ้าทาเวลาได้ภายใน
๖ วินาที
จะได้คะแนนเต็ม
ถ้าทาเวลาได้ภายใน
๙ วินาที
จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง
๔. การวัดขนาดร่างกายและสอบสัมภาษณ์ เป็นการพิจารณารูปร่าง ลักษณะท่าทาง ความสมบูรณ์
ของร่างกาย ความองอาจ ว่องไวและปฏิภาณไหวพริบ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมจะเป็น
ข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร
ผลการสอบถือเกณฑ์ “ได้” หรือ “ตก” เท่านั้นไม่มีคะแนน ผู้ที่สอบตกหมายถึง ผู้ที่มีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการทหาร-ตารวจชั้นสัญญาบัตร และจะตัดสิทธิไม่รับเข้าเป็น
นักเรียนเตรียมทหารโดยไม่คานึงถึงคะแนนสอบข้อเขียน
ในวันสอบสัมภาษณ์จะทาการวัดขนาดร่างกายของผู้สมัครด้วย หากผู้สมัครมีร่างกายไม่ได้ขนาดตามที่
กาหนดไว้จะหมดสิทธิสอบสัมภาษณ์ทันที
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8

(นายจุมพล ทองใหม่)
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