
 

 

 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 

เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 

 

คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 
 

 

 

 

คณะอนุกรรมการดําเนินการองคความรูดานการบริหารจัดการ (K4) 

สิงหาคม ๒๕๕๖ 



 

คํานํา 

 

            เพือให้ผู ้ทีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการและเจ้าหน้าทีในการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคล

พลเรือนเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. ด้านการสอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษา ได้มีความรู้และความ

เข้าใจถึงขั นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาอันอาจ

เกิดขึ นได้ระหว่างการปฏิบัติ ทั งนี เพือให้บรรลุว ัตถุประสงค์ของทางราชการ และเป็นแนวทางในการพัฒนา 

ปรับปรุงการปฏิบัติในการดําเนินการในโอกาสต่อไป 

 

คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 



 

 

สารบัญ 

หัวข้อ                                                                                                              หน้า 

 คํานํา   - 

 โครงสร้างการบริหารงานคณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา  ๑ 

 แผนการดําเนินงาน  ๕ 

 ขั นตอนการดําเนินงาน  ๗ 

 ขั นตอนที ๑ การเตรียมการก่อนสอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษา  ๘ 

 ขั นตอนที ๒ การดําเนินการสอบพลศึกษา  ๙ 

 ขั นตอนที ๓ การดําเนินการสอบภาคความเหมาะสมสถานีที ๑ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ๒๗ 

 ขั นตอนที ๔ การดําเนินการสอบภาคความเหมาะสมสถานีที ๒   ๒๙ 

    ตรวจแผนการลักษณะ รูปร่าง ท่าทาง  

 ขั นตอนที ๕ การสอบภาคความเหมาะสมสถานีที ๓ สอบสัมภาษณ์ ท่วงที วาจา  ๓๗ 

 ขั นตอนที ๖ การรายงานผลการสอบ  ๔๓ 

 ขั นตอนที ๗ การรายงานผลการปฏิบัติ  ๔๓ 

 ผนวก ก รายการพสัดุและอุปกรณ์เครืองใช้ประจําสํานักงาน  ๔๔ 

 ผนวก ข รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ๔๖ 

 ผนวก ค รายละเอียดหน้าทีของอนุกรรมการและเจ้าหน้าที  ๔๘ 

 ผนวก ง การปฏิบัติในการสอบภาคพลศึกษาและเกณฑ์ให้คะแนน  ๕๓ 

 ผนวก จ ใบบันทึกผลการสอบภาคพลศึกษา  ๖๑ 

 ผนวก ฉ การตรวจร่างกายและโรค หรือความพิการทีขัดต่อการเป็น นตท.  ๖๒ 

 ผนวก ช การตรวจเสียง การพูด การสนทนา ความจํา ความคิด และปฏิภาณไหวพริบ  ๖๘ 

 ผนวก ซ เกณฑ์การให้คะแนนภาคความเหมาะสม  ๖๙ 

 ผนวก ฌ ใบบันทึกผลการสอบภาคความเหมาะสม  ๗๐ 
 
 
 
 



 

 

เอกสารทีแนบ 

 ๑. ค ําสั งแต่ตั งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าทีดําเนินการสอบคัดเลือก 

 ๒. คําสั งแต่งตั งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าทีภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

 ๓. ขอรับการสนับสนุนต่าง  ๆ 

 ขอรับการสนับสนุนกําลังพลเพือเป็นเจ้าหน้าทีบริการและสถานที 

 ขอรับการสนับสนุนกําลังพลเพือเป็นเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย 

 ขอรับการสนับสนุนนายแพทย ์

 ขอรับการสนับสนุนการจัดทําป้ายสถานี 

 ขอรับการสนับสนุนการจัดทําใบบันทึกผลการสอบ 

 ขอรับการสนับสนุนสถานทีและอุปกรณ์ 

 ขอรับการสนับสนุนรถพยาบาลและเจ้าหน้าที 

 ขอรับการสนับสนุนรถยนต์โดยสาร 

 ขอรับการสนับสนุนสระว่ายนํ า 

 ๔. ขอเชิญประชุม 

 ๕. ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 ๖. ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารและเครืองดืม 

 ๗. ส่งผลการสอบ 

 ขอส่งผลการสอบภาคความเหมาะสม 

 ขอส่งผลการสอบภาคพลศึกษา 

 ๘. รายงานผลการสอบภาคความเหมะสมและพลศึกษา 

 ๙. การขอเบิกเงิน 

 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายสําหรับคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าทีช่วยเหลือ 

 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 อัตราการจ่ายเงินรางวัลกรรมการ 

 ๑๐. AAR 
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             แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  :  คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 

ในส่วนของกองทัพเรือ : คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

  
 

 คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าทีดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

ในส่วนของกองทัพเรือ ซึงมีตําแหน่ง  รอง ผบ.รร.นร. เป็นประธานอนุกรรมการภาคความเหมาะสม

และพลศึกษา โดยมี รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร. เป็นเลขานุการ และ เสธ.กรม นนร.รอ.รร.นร. เป็น

ผู ้ ช่วยเลขานุการ ตามคําสั งประธานกรรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารใน

ส่วนของกองทัพเรือ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เฉพาะ) ที ๐๑/๒๕๕๖ ลง ๒๒ พ.ย.๕๖ (เอกสาร

แนบ ๑) จัดข้าราช กรม นนร.รอ.รร.นร. เป็นอนุกรรมการและเจ้าหน้าที  ข้าราชการและพนักงานราชการ 

จาก ฝบก.รร.นร.เป็นเจ้าหน้าทีสถานทีและบริการ และข้าราชการและพลทหาร จาก ร้อย.รปภ.ที ๖ รร.นร. 

เป็นเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย ตามคําสั งประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียน

เตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เฉพาะ) ที ๐๙/๒๕๕๖ ลง ๑๔ ม.ค.๕๖ (เอกสาร

แนบ ๒) 
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โครงสร้างการบริหารงานคณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

   

 

 

 
รองประธานอนุกรรมการ 

อนุกรรมการและผู ้ช่วยเลขานุการ 

 

ประธานอนุกรรมการ 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

หน.คณะอนุกรรมการ

ภาคความเหมาะสม 

หน.คณะอนุกรรมการ

ภาคพลศึกษา 

แพทย์และพยาบาล เจ้าหน้าทีเครืองขยาย

เสียง 

เจ้าหน้าทีสถานที 

และบริการ 

เจ้าหน้าทีรักษาความ

ปลอดภัย 

สถานีที ๑ 

ตรวจสอบหลักฐาน 

สถานีที ๑ 

นังงอตัว 

สถานีที ๒ 

ลุกนัง 

 

สถานีที ๓ 

ดึงข้อ 

สถานีที ๒ 

ตรวจรูปร่าง 

ลักษณะ ท่าทาง 

สถานีที ๓ 

สอบสัมภาษณ์ 

สถานีที ๔ 

ยืนกระโดดไกล 

สถานีที ๕ 

วิงกลับตัว 

สถานีที ๖ 

วิง ๕๐ เมตร 

สถานีที ๗ 

วิง ๑,๐๐๐ เมตร 

สถานีที ๘ 

ว่ายนํา ห
น้

า : ๒
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หน้าทีของคณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

(รายละเอียดตามผนวก ค) 
 

หน้าทีคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าทีภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

๑. รับรายชือผู ้สมัครทีผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการจากคณะอนุกรรมการประกาศผล และรับ

รายงานตัวผู ้ เข้าสอบ ซึงได้แบ่งออกเป็น ๒ ชุด เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามผนวก ก และแจ้งให้ผู ้สอบผ่าน

การคัดเลือกภาควิชาการทราบในวันประกาศผลสอบรอบแรก 

๒. ดูแลความเรียบร้อยในการสอบโดยทั วไป ตามวัน เวลา และสถานที 

๓. รวบรวมใบบันทึกผลการตรวจภาคความเหมาะสมและภาคพลศึกษาให้ประธานอนุกรรมการ

ภาคความเหมาะสมและพลศึกษา พิจารณาลงนามผลการสอบ 

๔. ส่งผลการสอบทั งหมดของแต่ละวันให้ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น 

นตท. ในส่วนของ ทร. ทราบ 

๕. รวบรวมหลักฐานการสอบทั งหมดของผู ้สมัครสอบมอบให้เลขานุการกรรมการสอบคัดเลือก

บุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. เก็บไว้เป็นหลักฐานเมือเสร็จสินการสอบคัดเลือกแล้ว 

หน้าทีอนุกรรมการ และเจ้าหน้าทีภาคความเหมาะสม 

๑. ด ําเนินการสอบภาคความเหมาะสม จํานวน ๓ สถานี 

๒. ให้ผู ้ รับการตรวจลงนาม และพิมพ์ลายนิวมือ ในใบบันทึกผลการสอบภาคความเหมาะสม  

๓. ให้หัวหน้าคณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมลงนาม เสนอให้ประธานอนุกรรมการภาคความ

เหมาะสมและพลศึกษาลงนาม ผ่าน/ไม่ผ่าน เมือเสร็จสินการสอบในแต่ละวันโดยกําหนดเกณฑ์ผ่านต้องมี

ผลรวมของคะแนนการสอบภาคความเหมาะสมไม่ตํ ากว่า ๒๕๐ คะแนน 

หน้าทีอนุกรรมการ และเจ้าหน้าทีภาคพลศึกษา 

๑. ด ําเนินการสอบภาคพลศึกษา จ ํานวน ๘ สถานี  

๒. ให้ผู ้ รับการตรวจลงนาม และพิมพ์ลายนิวมือ ในใบบันทึกผลการสอบภาคพลศึกษา และหัวหน้า

คณะอนุกรรมการภาคพลศึกษาลงนาม เสนอให้ประธานอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา ลง

นามเมือเสร็จสินการสอบในแต่ละวัน โดยกําหนดเกณฑ์การสอบ ดังนี การให้คะแนนในการสอบแต่ละ

ประเภทขึนอยู่กับจํานวนครั งทีทําได้ ระยะทางทีทําได้หรือเวลาทีทําได้ โดยทุกประเภทมีคะแนนดิบ (เต็ม) 

รวมกัน ๕๐๐ คะแนน จากนั นให้แปลงเป็นคะแนน สอบพลศึกษา คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

หน้าทีแพทย์และเจ้าหน้าทีพยาบาล 

๑. นายแพทย์ให้ค ําปรึกษาแก่อนุกรรมการภาคความเหมาะสมทุกวันสอบ โดยประจําอยู่ทีห้องสอบ

ภาคความเหมาะสม ณ ห้องสอบหมายเลข ๒ (สถานีที ๒) ระหว่างเวลา ๐๖๐๐ – ๑๘๐๐ 

๒. เจ้าหน้าทีพยาบาล ๒ นาย พร้อมรถพยาบาล ๑ คัน ประจําทีบริเวณสนามฟุตบอล และทีบริเวณ

สระว่ายนํ า รร.นร. ระหว่างเวลา ๐๖๐๐ – ๑๘๐๐ 
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หน้าทีเจ้าหน้าทีเครืองขยายเสียง 

๑. ติดตั งเครืองขยายเสียงบริเวณ อาคารเรียน ๓ จ ํานวน ๑ ชุด (จุดรวมพล) 

๒. ก ําหนดเวลาการติดตั งเครืองขยายเสียงให้พร้อมก่อนเวลา ๐๖๐๐ 

หน้าทีเจ้าหน้าทีสถานทีและบริการ   

 ดูแลรักษาความสะอาด และจัดสถานทีในการสอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษาให้เรียบร้อย 

บริการอาหาร และเครืองดืมให้แก่อนุกรรมการและเจ้าหน้าที ฯ หรือตามทีคณะอนุกรรมการภาคความ

เหมาะสมและพลศึกษาจะกําหนด 

หน้าทีเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย   

 จัดเจ้าหน้าที รปภ. ว ันละ ๑๕ นาย ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณ สถานทีสอบฯ ห้ามผู ้ไม่มีหน้าที

เกียวข้องกับการสอบฯ เข้าไปในสถานทีสอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษา ได้แก่ บริเวณอาคารเรียน ๓  

สนามฟุตบอล  สระว่ายนํ า  โรงพลศึกษา ๑  โรงพลศึกษา ๒  บริเวณอาคาร น.๐๒ และบริเวณสนามรักบี

ฟุตบอล หรือตามทีอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษาจะกําหนด 
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แผนการดําเนินงานภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

ที การปฏิบัติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๑ เสนอความต้องการพัสดุและอุปกรณ์เครืองใชส้ํานักงาน      

๒ เสนอแผนประมาณการค่าใช้จ่ายในการสอบ (เงินรางวัล

สําหรับคณะอนุกรรมการ เงินรางวัลสําหรับอนุกรรมการ

และเจ้าหน้าที ค่าอาหารและอาหารว่าง และยอดพัสดุ) 

     

๓ เสนอขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที (ฝบก.รร.นร.  

รพ.รร.นร.และ ร้อย.รปภ.ที ๖ ฐท.กท.) 

     

๔ เสนอขอรับการสนับสนุนจัดทําแผ่นป้ายการสอบ      

๕ เสนอขอรับการสนับสนุนจัดทําใบบันทึกผลการสอบ      

๖ เสนอขอรับการสนับสนุนสถานที และอุปกรณ์ (รร.นร.  

ฝศษ.รร.นร. และ ฝบก.รร.นร.) 

     

๗ เสนอขออนุมัติจัดหาพัสดุและอุปกรณ์เครืองใช้ประจํา

สํานักงาน 

     

๘ เสนอขออนุมัติแต่งตั งอนุกรรมการและเจ้าหน้าทีภาค

ความเหมาะสมและพลศึกษา 

     

๙ เชิญประชุมอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา       

 ครังที ๑ (ภายหลังจากอนุมัติแต่งตั งอนุกรรมการฯ 

แล้วประมาณ ๑ สัปดาห์) 

๑๐ เสนอ รร.นร.ของดการจอดยานพาหนะในบริเวณพืนที

การสอบ 

     

  (สัปดาห์แรกของเดือน เม.ย.) 

๑๑ เสนอขออนุมัติเงินเป็นค่าจัดเลี ยงอาหาร อาหารว่างและ      

 เครืองดืมให้กับอนุกรรมการและเจ้าหน้าที (สัปดาห์แรกของเดือน เม.ย.) 

๑๒ ประสานฝ่ายเลขานุการฯ ขอรับรายชือและบัตร      

 ตรวจสอบผู้ ทีผ่านการสอบรอบแรก (สัปดาห์แรกของเดือน เม.ย.) 

๑๓ ตรวจความพร้อมของสถานทีสอบ      

  (ก่อนวันสอบ ๕ ว ัน) 

๑๔ เชิญประชุมอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา       

 ครังที ๒ (ก่อนวันสอบ ๕ ว ัน) 

๑๕ สอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษา      
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ที การปฏิบัติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๑๖ เสนอผลการสอบประจําว ัน      

  (ในแต่ละวันทีมีการสอบ) 

๑๗ เสนอรายละเอียดสรุปผลการสอบ บัตรตรวจสอบ และ      

 ใบบันทึกผลการสอบ ภายใน ๑ สัปดาห์ หลังเสร็จสิ นการสอบฯ 

๑๘ เสนอขออนุมติัเงินรางวัลสําหรับคณะอนุกรรมการภาค      

 ความเหมาะสมและพลศึกษา (ภายใน ๓๐–๔๕ วัน หลังเสร็จสิ นการสอบ

ฯ) 

๑๙ เสนอขออนุมัติเงินรางวัลสําหรับอนุกรรมการและ       

 เจ้าหน้าทีภาคความเหมาะสมและพลศึกษา (ภายใน ๓๐–๔๕ วัน หลังเสร็จสิ นการสอบ

ฯ) 

๒๐ รายงานผลการปฏิบติั      

  (ภายใน ๓๐–๔๕ วัน หลังเสร็จสิ นการสอบ

ฯ) 
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ขันตอนการดําเนินงาน 

ของคณะอนุกรรมการ ภาคความเหมาะสมและพลศึกษา     

มีจํานวนทังสิน    ๗  ขันตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั นตอนที ๑ 

การเตรียมการก่อนการสอบภาคความ

เหมาะสมและพลศึกษา 

ขั นตอนที ๒ 

การดําเนินการสอบภาคพลศึกษา 

ขั นตอนที ๔ 

การดําเนินการสอบภาคความเหมาะสม

สถานีที ๒ ตรวจลักษณะ รูปร่าง ท่าทาง 

ขั นตอนที ๕ 

การดําเนินการสอบภาคความเหมาะสม

สถานีที ๓ สอบสัมภาษณ์ ท่วงที วาจา 

ขั นตอนที ๓ 

การดําเนินการสอบภาคความเหมาะสม

สถานีที ๑ ตรวจหลักฐาน 

ขั นตอนที ๖ 

การรายงานผลการสอบ 

ขั นตอนที ๗ 

การรายงานผลการปฏิบัติ 
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รายละเอียดขันตอนการดําเนินงาน 

ของคณะอนุกรรมการ ภาคความเหมาะสมและพลศึกษา    

 

๑.ขันตอนท ี๑  การเตรียมการก่อนการสอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษา  

  ห้วงระยะเวลา  มกราคม – เมษายน  

  คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัต)ิ  

 ๑.๑ แต่งตั งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าทีภาคความเหมาะสมและพลศึกษา  

  ๑.๑.๑ เตรียมรายชือคณะอนุกรรมการต่างๆ ดังนี  

     ๑.๑.๑.๑ ภาคความเหมาะสม  

         - สถานีที ๑ ตรวจสอบหลักฐาน ประกอบด้วย สัญญาบัตร(หน.สถานี) ๑ นาย 

ประทวน(เจ้าหน้าที) ๕ นาย   

         - สถานีที ๒ ตรวจลกัษณะรูปร่าง ท่าทาง ประกอบด้วย สัญญาบัตร ๓ นาย (หน.

สถานีชั นยศนาวาโท  ประทวน ๒ นาย  

         - สถานีที ๓ สอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา (จ ํานวน ๓ ห้อง) ประกอบด้วย สัญญาบัตร    

ห้องละ ๓ นาย  ประทวน ห้องละ ๒ นาย  

     ๑.๑.๑.๒ ภาคพลศึกษา ประกอบด้วยสถานีต่างๆ จ ํานวน ๘ สถานี   

         - ก ําลังพล จ ํานวน ๔๐ นาย  

     ๑.๑.๑.๓ เจ้าหน้าทีจากหน่วยต่างๆ    

         - ฝบก.รร.นร. เจ้าหน้าทีจัดเลียงและบริการ ๒๐ นาย เจ้าหน้าทีดูแลรักษาสถานที 

๑๐ นาย  เจ้าหน้าทีประจําเครืองขยายเสียง ๒ นาย พลขับรถพยาบาล และรถใช้สอย ๒ นาย  

         - รพ.รร.นร.  นายแพทย์ ๑ นาย เจ้าหน้าทีพยาบาล ๒ นาย  

         - ร้อย รปภ.ที ๖ เป็นเจ้าหน้าที รปภ. สัญญาบัตร ๑ นาย ประทวน ๗ นาย พลทหาร ๗ นาย  

 ๑.๒ ขอรับการสนับสนุนกําลังพล สถานที การจัดทําป้ายและอืนๆ จากหน่วยต่างๆ ตามข้อ ๑.๑ พร้อม

รายชือเพือเตรียมร่างคําสั งแต่งตั งอนุกรรมการและเจ้าหน้าทีฯ (เอกสารแนบ ๓)  

 ๑.๓ ร่างคําสงัแต่ตั งอนุกรรมการและเจ้าหน้าทีภาคความเหมาะสมและพลศึกษา เพือขออนุมัติ (ประมาณ

ปลายเดือนกุมภาพันธ)์ (เอกสารแนบ ๒)  

 ๑.๔ จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการและเจ้าหนา้ทีภาคความเหมาะสมและพลศึกษา ครั งที ๑ 

(หลังจากอนุมัติค ําสั งฯ แล้ว ไม่เกิน ๑ สัปดาห์) (เอกสารแนบ ๔)  

 ๑.๕ เสนอความต้องการงบประมาณและพัสดุประจําสํานักงาน (เอกสารแนบ ๕)  

 ๑.๖ เสนอค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน  ความต้องการพัสดุและอุปกรณ์เครืองใช้ประจําสํานักงาน  รายชือ 

เจ้าหน้าทีช่วยเหลือ และแผนการดําเนินงานในส่วนของภาคความเหมาะสมและพลศึกษา ถึงสํานักงาน  

เลขานุการคณะกรรมการการสอบคัดเลือกฯ (ผ่านเลขานุการฯ) (หลังจากได้รับอนุมัติค ําสั งแต่งตั ง

คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าทีฯ)   



                          หนา : ๙ 

 แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  :  คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

 

 ๑.๗ มีหนังสือถึง รร.นร. เพือแจ้งของดการจอดยานพาหนะบริเวณพืนทีสอบฯ (ประมาณเดือนเมษายน)  

 ๑.๘ เสนอขออนุมัติเงินค่าจัดเลี ยงอาหาร อาหารว่างและเครืองดืมให้กับคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าทีฯ 

(ประมาณเดือนเมษายน) (เอกสารแนบ ๖)  

 ๑.๙ ประสานฝ่ายเลขานุการฯ เพือขอรับรายชือและบัตรตรวจสอบของผู ้ เข้าสอบทีผ่านการสอบรอบแรก 

(ประมาณเดือนเมษายน)  

 ๑.๑๐ ประชุมคณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา ครั งที ๒  

 ๑.๑๑ ตรวจสอบความพร้อมของสถานทีสอบ (ก่อนถึงกําหนดวันสอบ ๕ ว ัน) (ห้องตรวจสอบหลักฐาน  

ห้องตรวจลักษณะรูปร่าง ท่าทาง  ห้องสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา  อาคารสอบพลศึกษา  ลู่วงิกรีฑา  สระว่ายนํ า  

 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง (ถ้าม)ี   

 - การเสนอรายชืออนุกรรมการและเจ้าหน้าที อาจมีก ําลังพลบางคนไม่สามารถมาปฏิบัติราชการตาม

คําสั งได้เนืองจากคําสั งซ้อน ต้องไปปฏิบัติราชการตามคําสั งฉบับอืน  

 แนวทางปฏิบัติ (ในการแก้ไขปัญหา)   

 - ตรวจสอบรายชือกําลังพลทีจะเสนอเป็นอนุกรรมการและเจ้าหน้าทีฯ ว่าติดราชการใดในช่วง

ระหว่างการสอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษา เนืองจากเป็นช่วงทีมีการฝึกภาคปฏิบัติ นนร.และราชการ

อืนๆ  

๒.ขันตอนท ี๒ การดําเนินการสอบภาคพลศึกษา  

  ห้วงระยะเวลา  เมษายน - พฤษภาคม ระหว่างเวลา ๐๖๓๐ – ๑๒๐๐  

  คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัต)ิ  

 ๒.๑ เวลา ๐๖๓๐ ผู ้ เข้าสอบแถวบริเวณจุดรวมพลทีกําหนด (บริเวณอาคารพลศึกษา ๑ และ ๒)  

 
ภาพจุดรวมพลสอบภาคพลศึกษา 

 ๒.๒ เจ้าหน้าทีพลศึกษา ตรวจสอบรายชือผู ้ เข้าสอบ  

 ๒.๓ พาผู ้ เข้าสอบเดินแถวไปย ังอาคารพลศึกษา ๒ เพือจัดชุดสอบพลศึกษาจํานวน ๘ ชุด (๘ สถานี ได้แก่ 

สถานีที ๑ นั งงอตัว  สถานีที ๒ ลุกนั ง  สถานีที ๓ ดึงข้อ  สถานีที ๔ ยืนกระโดดไกล  สถานีที ๕ วิงกลับตัว  

สถานีที ๖ วิง ๕๐ เมตร  สถานีที ๗ วิง ๑๐๐๐ เมตร  สถานีที ๘ ว่ายนํ า)  

 

อาคารพลศึกษา 2 อาคารพลศึกษา 1 
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 ๒.๔ เจ้าหน้าทีพลศึกษา พาผู ้ เข้าสอบในแต่ละชุดทีจัดไว้ไปทําการสอบตามชุด โดยจะดําเนินการสอบ

จํานวน ๖ สถานีแรกก่อน เมือครบทั ง ๖ สถานีแล้ว จะทําการสอบในสถานีที ๗ (วิง ๑๐๐๐ เมตร) จะทําการ

วิงครั งละ ๑๐ คน (ตามจํานวนลู่วิง)   

 

 

 
ภาพสถานีที ๑ นังงอตัว 
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ภาพสถานีที ๒ ลุกนัง 
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 แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  :  คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

 
 

 

 

 
ภาพสถานีที ๓ ดึงข้อ 

 

 
 
 
 
 



                          หนา : ๑๓ 

 แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  :  คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

 

 

 

 
ภาพสถานีที ๔  กระโดดไกล 

 
 
 
 
 



                          หนา : ๑๔ 

 แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  :  คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

 
 

  

  

 

ภาพสถานีที ๕  วิงกลับตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          หนา : ๑๕ 

 แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  :  คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

 
 

 

  

ภาพสถานีที ๖ วิง ๕๐ เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          หนา : ๑๖ 

 แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  :  คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

 
 

 

  

 

ภาพสถานีที ๗ วิง ๑๐๐๐ เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          หนา : ๑๗ 

 แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  :  คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

 

 

   
 

ภาพสถานีที ๘ ว่ายนํา 

 

 ๒.๕ หลังจากทําการสอบทั ง ๘ สถานีแล้ว แจ้งให้ผู ้ เข้าสอบไปรับประทานอาหาร และพักผ่อนระหว่างรอ

เวลาเรียกรวมพลเวลา ๑๒๓๐ เพือทําการสอบภาคความเหมาะสมในช่วงบ่ายต่อไป  

  ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง (ถ้าม)ี  

  - การสอบในแต่ละสถานี เพือให้เกิดความรวดเร็ว จะต้องเพิมอุปกรณ์ และ จนท.ให้สามารถทํา  

การสอบพร้อมกันได้มากกว่า ๑ คน เช่นในสถานีการงอตัว ต้องเพิมอุปกรณ์การงอตัวอีก ๑ ชิน เพือทีจะ

สามารถทําการสอบได้ ๒ คน พร้อม ๆ กัน  สถานีดึงข้อ เพิมจํานวนราวดึงข้อ ๓-๔ ราว  

  - ความพร้อมของสระวา่ยนํ า กรณีสระว่ายนํ า รร.นร. ไม่สามารถทําการสอบฯ ได้ จะต้องประสาน

ขอใช้สระว่ายนํ าจากหน่วยอืน หากไกลจาก รร.นร. ต้องพิจารณาถึงเวลาทีจะทําการสอบด้วย 

  แนวทางปฏิบัติ (ในการแก้ไขปัญหา)  

  - ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์  สถานทีทีจะทําการสอบให้พร้อมแต่เนินเนิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          หนา : ๑๘ 

 แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  :  คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

 
การปฏิบัติในการสอบภาคพลศึกษา ๘ สถานี และเกณฑการใหคะแนน 

สถานีที ่๑ 
น่ังงอตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค เพื่อวัดความออนตัวของรางกาย 

วิธีทดสอบ ใหผูเขารับการทดสอบน่ังเหยียดขาตรง เทาต้ังฉากกับพื้นและชิดกัน  ฝาเทาจรดผนังของไมดาน
ต้ัง เหยียดแขนตรง ฝามือควํ่าขนานกับพื้นแลวคอย ๆ กมตัวไปขางหนาใหมืออยูบนระดับไม
วัดจนไมสามารถกมไดตอไป วัดระยะจากเสนด่ิงตรงปลายเทากับปลายมือ       หามโยกหัว
หรืองอตัวแรง ๆ (เพราะอาจทําใหกระดูกสันหลังไดรับอันตราย) 

การบันทึก บันทึกระยะเปนเซนติเมตร ถาเหยียดเลยปลายเทาบันทึกคาเปน “บวก” ถาไมถึงปลายเทา ใหคา
เปน “ลบ” ใชคาที่ดีกวาจากการปฏิบัติ ๒ ครั้ง  (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

ตารางคิดคะแนน 

เซนติเมตร คะแนน เซนติเมตร คะแนน เซนติเมตร คะแนน 

๑๕ ๕๐ ๖ ๔๑ -๓ ๒๙ 

๑๔ ๔๙ ๕ ๔๐ -๔ ๒๗ 

๑๓ ๔๘ ๔ ๓๙ -๕ ๒๕ 

๑๒ ๔๗ ๓ ๓๘ -๖ ๒๓ 

๑๑ ๔๖ ๒ ๓๗ -๗ ๒๐ 

๑๐ ๔๕ ๑ ๓๖ -๘ ๑๕ 

๙ ๔๔ ๐ ๓๕ -๙ ๑๐ 

๘ ๔๓ -๑ ๓๓ -๑๐ ๕ 

๗ ๔๒ -๒ ๓๑ ตํ่ากวา -๑๐ ๐ 

 

 

  



                          หนา : ๑๙ 

 แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  :  คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

 

สถานีที ่๒ 

ลุก – น่ัง ๓๐ วินาท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค เพื่อวัดความทนทานของกลามเน้ือหนาทอง 

วิธีทดสอบ ผูเขาทดสอบ ใหผูเขาทดสอบนอนหงายเขาทั้งสองงอเปนมุมฉากเทาทั้งสองวางหางกัน
ประมาณ ๑ ฟุต  ฝามือทั้งสองสอดประสานกันที่ทายทอย 

 ผูชวย คุกเขาอยูปลายเทาของผูเขารับการทดสอบ เอามือทั้งสองกดขอเทาของผูรับการ
ทดสอบไว ใหสนเทาติดพื้น เมื่อพรอมแลวใหสัญญาณ “เริ่ม” ผูเขารับการทดสอบ ลุกข้ึนทาน่ัง   
พรอมกับกมศีรษะรวบศอกทั้งสองลงในชองเขาและกลับนอนหงายสูพื้นทาเริ่มตน   จนน้ิว และ
หัวไหลจรดกับพื้นเบาะ ทําเชนน้ีติดตอกันไป ใหไดจํานวนครั้งมากที่สุด  ภายใน  ๓๐ วินาท ี

การบันทึก บันทึกจํานวนครั้งที่ทําไดถูกตองในเวลา ๓๐ วินาท ี (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

ตารางคิดคะแนน 

ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 

๒๕ ๕๐ ๑๘ ๓๖ ๑๑ ๒๒ ๔ ๘ 

๒๔ ๔๘ ๑๗ ๓๔ ๑๐ ๒๐ ๓ ๖ 

๒๓ ๔๖ ๑๖ ๓๒ ๙ ๑๘ ๒ ๔ 

๒๒ ๔๔ ๑๕ ๓๐ ๘ ๑๖ ๑ ๒ 

๒๑ ๔๒ ๑๔ ๒๘ ๗ ๑๔ ๐ ๐ 

๒๐ ๔๐ ๑๓ ๒๖ ๖ ๑๒   

๑๙ ๓๘ ๑๒ ๒๔ ๕ ๑๐   

 

  



                          หนา : ๒๐ 

 แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  :  คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

 

สถานีที ่๓ 

ดึงขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค เพื่อวัดความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนและหัวไหล 

วิธีทดสอบ ใหผูเขารับการทดสอบจับราวแบบควํ่ามือ ปลอยตัวหอยลงจนลําตัวและขาเหยียดตรง 

 เปนทาเริ่มเมื่อพรอมแลวใหสัญญาณ “เริ่ม” ใหผูเขารับการทดสอบดึงตัวข้ึน จนคางอยูเหนือราว 
แลวปลอยตัวลงมาอยูในทาเริ่มตน แลวดึงตัวข้ึนไปใหม ทําติดตอกันไปใหมากครั้งที่สุด ถา
หยุดพักระหวางครั้งนานเกิน ๕ วินาที หรือไมสามารถ ดึงข้ึนจนคางพนราวได ๒ ครั้ง 
ติดตอกันใหหยุดการปฏิบัติ 

การบันทึก บันทึกจํานวนครั้งที่ปฏิบัติไดอยางถูกตอง  (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

ตารางคิดคะแนน 

ครัง้ คะแนน ครั้ง คะแนน 

๑๐ ๕๐ ๔ ๒๕ 

๙ ๔๖ ๓ ๒๐ 

๘ ๔๒ ๒ ๑๐ 

๗ ๓๘ ๑ ๕ 

๖ ๓๔ ดึงไมข้ึน ๐ 

๕ ๓๐   

 

  



                          หนา : ๒๑ 

 แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  :  คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

 
สถานีที ่๔ 

ยืนกระโดดไกล 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค เพื่อวัดความแข็งแรงของกลามเน้ือขา และขอเทา 

วิธีทดสอบ ใหผูเขารับการทดสอบ ยืนปลายเทาทั้งสองชิดเสน อยูในทาเตรียมพรอม เมื่อสั่ง “เริ่ม”  ใหผูเขา
รับการทดสอบเหว่ียงแขนทั้งสองไปดานหลังพรอมกับกมตัวลง เมื่อไดจังหวะ    ใหเหว่ียงแขน
ทั้งสองไปขางหนาพรอมกับกระโดดดวยเทาทั้งสองไปขางหนาใหไกลที่สุด  การวัดระยะการ
กระโดดจะวัดจากจุดที่สนเทาลงบนพื้นหรือสวนใดสวนหน่ึงของรางกายตกลงบนพื้นใกลเสน
เริ่มตนมากที่สุด ถึงจุดเริ่ม 

การบันทึก บันทึกระยะเปนเซนติเมตร   (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

ตารางคิดคะแนน 

ซม. คะแนน ซม. คะแนน ซม. คะแนน 

๒๐๐ ๕๐ ๑๗๖ ๓๙ ๑๔๓ ๒๘ 

๑๙๘ ๔๙ ๑๗๓ ๓๘ ๑๔๐ ๒๗ 

๑๙๖ ๔๘ ๑๗๐ ๓๗ ๑๓๗ ๒๖ 

๑๙๔ ๔๗ ๑๖๗ ๓๖ ๑๓๔ ๒๕ 

๑๙๒ ๔๖ ๑๖๔ ๓๕ ๑๓๑ ๒๐ 

๑๙๐ ๔๕ ๑๖๑ ๓๔ ๑๒๘ ๑๕ 

๑๘๘ ๔๔ ๑๕๘ ๓๓ ๑๒๕ ๑๐ 

๑๘๖ ๔๓ ๑๕๕ ๓๒ ๑๒๒ ๕ 

๑๘๔ ๔๒ ๑๕๒ ๓๑ ต่ํากวา 
๑๒๒ 

๐ 

๑๘๒ ๔๑ ๑๔๙ ๓๐   

๑๗๙ ๔๐ ๑๔๖ ๒๙   

  



                          หนา : ๒๒ 

 แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  :  คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

 
สถานีที ่๕ 
ว่ิงกลับตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค เพื่อวัดความคลองแคลววองไวและการสั่งการของประสาท 

วิธีทดสอบ วางไมทั้งสองทอนกลางวงกลมที่อยูปลายเสนทาง ผูเขารับการทดสอบยืนเทาขางใด ขางหน่ึงชิด
เสนเริ่ม เมื่อไดยินสัญญาณ “เขาที่” ผูเขารับการทดสอบพรอมแลว  ผูปลอยตัว  สั่ง “เริ่ม” 
ใหผูเขารับการทดสอบว่ิงไปยังวงกลมปลายทาง หยิบไมในวงกลม ๑ ทอน ว่ิงกลับ มาวางไม 
ในวงกลมหลังเสนเริ่ม แลวกลับตัวว่ิงไปหยิบไมอีก ๑ ทอน ว่ิงกลับมาแลวว่ิงผานเสนเริ่มไป 
หามโยนทอนไมเขาวงกลมในระหวางการทดสอบ ถาวางไมไมเขาวงกลมตองเริ่มตนใหม โดย
ใหโอกาสแกตัวได ๑ ครั้ง แตจะคิดเวลาและใหคะแนนในครั้งหลัง 

การบันทึก บันทึกเวลาเปนวินาที   (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

ตารางคิดคะแนน 

วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน 

๑๐.๐ ๕๐ ๑๐.๘ ๓๔ ๑๑.๖ ๒๔ ๑๒.๔ ๑๒ 

๑๐.๑ ๔๘ ๑๐.๙ ๓๒ ๑๑.๗ ๒๓ ๑๒.๕ ๑๐ 

๑๐.๒ ๔๖ ๑๑.๐ ๓๐ ๑๑.๘ ๒๒ ๑๒.๖ ๘ 

๑๐.๓ ๔๔ ๑๑.๑ ๒๙ ๑๑.๙ ๒๑ ๑๒.๗ ๖ 

๑๐.๔ ๔๒ ๑๑.๒ ๒๘ ๑๒.๐ ๒๐ ๑๒.๘ ๔ 

๑๐.๕ ๔๐ ๑๑.๓ ๒๗ ๑๒.๑ ๑๘ ๑๒.๙ ๒ 

๑๐.๖ ๓๘ ๑๑.๔ ๒๖ ๑๒.๒ ๑๖ มากกวา๑๒.๙ ๐ 

๑๐.๗ ๓๖ ๑๑.๕ ๒๕ ๑๒.๓ ๑๔   

 

 
 



                          หนา : ๒๓ 

 แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  :  คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

 

สถานีที ่๖ 

ว่ิง ๕๐ เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค เพื่อวัดความรวดเร็วของรางกาย  

วิธีทดสอบ เมื่อผูปลอยตัวใหสัญญาณ “เขาที”่ ใหผูเขารับการทดสอบยืนใหปลายเทาขางใดขางหน่ึงชิดเสน
เริ่ม เมื่อไดยินสัญญาณปลอยตัว ใหผูเขารับการทดสอบว่ิงเต็มที่จนผานเสนชัย 

การบันทึก บันทึกเวลาเปนวินาที   (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

ตารางคิดคะแนน 

วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน 

๖.๒ ๕๐ ๖.๙ ๓๓ ๗.๖ ๑๙ ๘.๓ ๕ 

๖.๓ ๔๗ ๗.๐ ๓๑ ๗.๗ ๑๗ ๘.๔ ๓ 

๖.๔ ๔๔ ๗.๑ ๒๙ ๗.๘ ๑๕ ๘.๕ ๑ 

๖.๕ ๔๑ ๗.๒ ๒๗ ๗.๙ ๑๓ มากกวา ๘.๕ ๐ 

๖.๖ ๓๙ ๗.๓ ๒๕ ๘.๐ ๑๑   

๖.๗ ๓๗ ๗.๔ ๒๓ ๘.๑ ๙   

๖.๘ ๓๕ ๗.๕ ๒๑ ๘.๒ ๗   

 

  



                          หนา : ๒๔ 

 แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  :  คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

 
สถานีที ่๗ 

ว่ิง ๑,๐๐๐ เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค เพื่อวัดความอดทน  ความทนทานของระบบการไหลเวียนของโลหิต   

วิธีทดสอบ เมื่อไดยินสัญญาณ “เขาที่” ใหผูเขารับการทดสอบยืนปลายเทาขางใดขางหน่ึงชิดเสนเริ่ม และ
เมื่อไดยินสัญญาณ “ปลอยตัว” ใหผูเขารับการทดสอบออกว่ิงไปตามเสนทางที่กําหนดจนถึง
เสนชัย 

การบันทึก บันทึกเวลาเปนนาทีและวินาที   (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

ตารางคิดคะแนน 

นาที/
วินาท ี

คะแนน 
นาที/
วินาท ี

คะแนน 
นาที/
วินาท ี

คะแนน 
นาที/
วินาท ี

คะแนน นาที/วินาท ี คะแนน 

๓/๒๐ ๑๐๐ ๓/๔๗ ๘๒ ๔/๑๔ ๖๔ ๔/๔๒ ๔๖ ๕/๐๒ ๒๘ 

๓/๒๓ ๙๘ ๓/๕๐ ๘๐ ๔/๑๗ ๖๒ ๔/๔๕ ๔๔ ๕/๐๔ ๒๖ 

๓/๒๖ ๙๖ ๓/๕๓ ๗๘ ๔/๒๐ ๖๐ ๔/๔๗ ๔๒ ๕/๐๖ ๒๔ 

๓/๒๙ ๙๔ ๓/๕๖ ๗๖ ๔/๒๓ ๕๘ ๔/๕๐ ๔๐ ๕/๐๘ ๒๒ 

๓/๓๒ ๙๒ ๓/๕๙ ๗๔ ๔/๒๖ ๕๖ ๔/๕๒ ๓๘ ๕/๑๐ ๒๐ 

๓/๓๕ ๙๐ ๔/๐๒ ๗๒ ๔/๒๙ ๕๔ ๔/๕๔ ๓๖ ๕/๒๐ ๑๐ 

๓/๓๘ ๘๘ ๔/๐๕ ๗๐ ๔/๓๓ ๕๒ ๔/๕๖ ๓๔ มากกวา ๕/๒๐ ๐ 

๓/๔๑ ๘๖ ๔/๐๘ ๖๘ ๔/๓๖ ๕๐ ๔/๕๘ ๓๒   

๓/๔๔ ๘๔ ๔/๑๑ ๖๖ ๔/๓๙ ๔๘ ๕/๐๐ ๓๐   
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สถานีที ่๘ 

วายนํ้า ๕๐ เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค เพื่อวัดความสามารถในการวายนํ้า  ดานทักษะ และ ความเร็ว 

วิธีทดสอบ เมื่อผูปลอยตัวใหสัญญาณ “เขาที”่ ใหผูรับการทดสอบยืนบนขอบสระดานเสนเริ่ม   หรือลอยตัว
อยูที่จุดเริ่ม     เมื่อไดรับสัญญาณปลอยตัว ใหผูรับการทดสอบพุงตัวลงสระหรือ ถีบตัวออก
จากจุดเริ่ม แลววายนํ้าโดยเร็วในทาใดก็ได จนถึงขอบสระที่เปนเสนชัย 

การบันทึก บันทึกเวลาเปนนาที และวินาท ี (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

ตารางคิดคะแนน 

วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน 

๔๕ ๑๐๐ ๕๔ ๗๓ ๖๓ ๔๖ ๗๒ ๑๙ 

๔๖ ๙๗ ๕๕ ๗๐ ๖๔ ๔๓ ๗๓ ๑๖ 

๔๗ ๙๔ ๕๖ ๖๗ ๖๕ ๔๐ ๗๔ ๑๓ 

๔๘ ๙๑ ๕๗ ๖๔ ๖๖ ๓๗ ๗๕ ๑๐ 

๔๙ ๘๘ ๕๘ ๖๑ ๖๗ ๓๔ ๗๖ ๗ 

๕๐ ๘๕ ๕๙ ๕๘ ๖๘ ๓๑ ๗๗ ๔ 

๕๑ ๘๒ ๖๐ ๕๕ ๖๙ ๒๘ ๗๘ ๑ 

๕๒ ๗๙ ๖๑ ๕๒ ๗๐ ๒๕ มากกวา ๗๙ ๐ 

๕๓ ๗๖ ๖๒ ๔๙ ๗๑ ๒๒   
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ใบบันทึกผลการสอบภาคพลศึกษา 
 (ผนวก จ) 

   ชือ...............................………………….........หมายเลขประจําตัว..............................................อาย…ุ…………...ปี 

   ว ัน.............................ที................เดือน................………...............พ.ศ. .................................... 

สถานีที วิชาทีสอบ คะแนน ผลทีทําได ้
คะแนน

ดิบทีได ้
อนุกรรมการลงนาม หมายเหตุ 

๑. นั งงอตัว ๕๐ ซม.    

๒. ลุกนั ง ๓๐ วินาที ๕๐ ครั ง    

๓. ดึงข้อ ๕๐ ครั ง    

๔. ยืนกระโดดไกล ๕๐ ซม.    

๕. วิงกลับตัว ๕๐ วินาที    

๖. วิง ๕๐ เมตร ๕๐ วินาที    

๗. วิง ๑,๐๐๐ เมตร ๑๐๐        นาที          วินาที    

๘. ว่ายนํ า ๕๐ เมตร ๑๐๐        นาที          วินาที    

 รวม ๕๐๐ รวมคะแนนดิบทีได ้    

 
ผลรวมคะแนนดิบทีได้นํามาแปลงเป็นคะแนนทีสอบได้ ( รวมคะแนนดิบทีได ้) ดังนี 

ผลการสอบ  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) สอบได.้....................คะแนน 

    ลงชือ............................................................... ผู ้ รับการตรวจ 

                             ลงชือ............................................................... หัวหน้าคณะอนุกรรมการภาคพลศึกษา 

    ลงชือ............................................................... ประธานอนุกรรมการภาคความ

เหมาะสม 

                  และพลศึกษา 

 
คําแนะนํา อนุกรรมการทีเป็นหัวหน้าสถานี บันทึกคะแนนทีได้ในช่อง “คะแนนทีได”้ และลงนามในช่อง 

“อนุกรรมการ ลงนาม” และหากมีการแก้ไข ให้ขีดฆ่า และลงนามกํากับไวทุ้กครั ง 

๕ 
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๓.ขันตอนท ี๓ การดําเนินการสอบภาคความเหมาะสมสถานีที ๑ ตรวจสอบหลักฐาน  

  ห้วงระยะเวลา  เมษายน - พฤษภาคม ระหว่างเวลา ๑๒๓๐ – ๑๗๐๐  

  คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัต)ิ  

 ๓.๑ เวลา ๑๒๓๐ ผู ้ เข้าสอบแถวทีจุดรวมพลทีกําหนด (อาคารเรียน ๓)  

 ๓.๒ เจ้าหน้าทีภาคความเหมาะสมทีจัดไว้ ตรวจสอบรายชือผู ้ เข้าสอบ  

 
ภาพจุดรวมพลสอบภาคความเหมาะสม 

 ๓.๓ นําผู ้ เข้าสอบเดินแถวไปย ังสถานีที ๑ ตรวจสอบหลักฐาน  

 ๓.๔ หน.สถานีที ๑ ชี แจงการปฏิบัติของผู ้ เข้าสอบและให้ผู ้ เข้าสอบเตรียมหลักฐานเพือให้ตรวจสอบดังนี  

  - บัตรประจําตัวสอบ  

  - บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวนักเรียน  

 
 

 ๓.๕ เจ้าหน้าทีสถานีที ๑ เรียกผู ้ เข้าสอบเพือทําการตรวจสอบหลักฐานและพิมพ์นิวหัวแม่มือขวาลงในบัตร

ตรวจสอบ ในการตรวจสอบหลักฐานให้ตรวจดูใบหน้าให้ตรงกับบัตรประจําตัวด้วย  
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 ๓.๖ หลังจากตรวจหลกัฐานและพิมพ์ลายนิวมือเสร็จแล้ว หน.สถานีที ๑ เขียนข้อความว่า “ถูกต้อง” หรือ 

“ไม่ถูกต้อง”และลงนามในใบบันทึกผลการสอบภาคความเหมาะสมด้วย  

 
 

 ๓.๗ เจ้าหน้าทีสถานีที ๑ นําผู ้ เข้าสอบพร้อมกับใบบันทึกผลการสอบภาคความเหมาะสม ครั งละ ๑๐ นาย 

หรือตามความเหมาะสม ไปย ังสถานีที ๒  
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 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง  

 - เห็นควรงดการพิมพ์ลายนิวมือเพือนําไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เพราะในรอบนี รับ

รายงานตัวจ ํานวนมาก ถ้าพิมพ์ลายนิวมือทุกคนก็ต้องตรวจประวัติอาชญากรรมทุกคน เป็นการเสียเวลา

ในการดําเนินการ ซึงการพิมพ์ลายนิวมือสามารถกระทําได ้  

 แนวทางปฏิบัติ (ในการแก้ไขปัญหา)  

 - จัดให้มีการตรวจประวัติอาชญากรรมฯ ในช่วงทีประกาศผลในรอบสุดท้ายซึงเหลือผู ้ เข้าสอบที

ผ่านการสอบเป็นจํานวนน้อยกว่ารอบแรกมาก ก็จะใช้เวลาตรวจฯ ไม่นาน(ประมาณ ๑ สัปดาห์) หาก

ตรวจพบว่ามีประวั ติอาชญากรรมก็สามารถเรียกตวัสํารองได้ในช่วงเวลา ๑ เดือน  

๔.ขันตอนท ี๔ การดําเนินการสอบภาคความเหมาะสมสถานีที ๒ ตรวจลักษณะ รูปร่าง ท่าทาง  

  ห้วงระยะเวลา  เมษายน - พฤษภาคม ระหว่างเวลา ๑๒๓๐ – ๑๗๐๐   

  คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัต)ิ  

 ๔.๑ เจ้าหน้าทีสถานีที ๒ รับตัวผู ้ เข้าสอบจากสถานีที ๑ พร้อมกับใบบันทึกผลการสอบภาคความ

เหมาะสมและพักรอบริเวณหน้าห้องสอบสถานีที ๒  

 
 

 ๔.๒ เรียกชือผู ้ เข้าสอบเข้าห้องสอบสถานีที ๒ ครั งละ ๑ นาย  

 ๔.๓ ผู ้ เข้าสอบต้องเคาะประตู และรายงานตนก่อนเข้าห้องสอบ  
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 ๔.๔ เมือผู ้ เข้าสอบทําการสอบจากสถานีที ๒ แล้ว เจ้าหน้าทีสถานีที ๒ แจ้งให้ผู ้ เข้าสอบไปพักรอบริเวณ

สถานีที ๓ สําหรับใบบันทึกผลการสอบฯ เจ้าหน้าทีสถานีที ๒ เป็นผู ้นําไปให้กับเจ้าหน้าทีสถานีที ๓  
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 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง (ถ้าม)ี  

 -  เมือผู ้ เข้าสอบสถานีที ๒ เสร็จแล้วอาจจะไม่ได้ไปพักรอทีบริเวณสถานีที ๓ เนืองจากไม่ทราบว่า

ต้องมีการสอบในสถานีที ๓ หรืออาจตั งใจสละสิทธิ ในการสอบในสถานีที ๓ โดยไม่ได้แจ้ง  

 - ในสถานีที ๒ เป็นสถานีทีตรวจลักษณะ รูปร่าง ท่าทาง ย ังขาดข้อมูลเกียวกับ นํ าหนัก ส่วนสูง ใน

การประกอบการพิจารณาตัดสิน   

 -   ไม่มีการบันทึกภาพของผูเ้ข้าสอบเพือเป็นหลักฐานในการประกอบการพิจารณา  

 แนวทางปฏิบัติ (ในการแก้ไขปัญหา)  

 -   ชี แจงให้ผู ้ เข้าสอบเข้าใจการปฏิบัติก่อนทําการสอบ  

 - ควรมีการเพิมเติมช่องการช่างนํ าหนัก ส่วนสูง ในแบบฟอร์มการให้คะแนน เพือเป็นหลักฐาน 

และใช้ในการพิจารณาตัดสินได/้ตก โดยกําหนดแบบการพิจารณาส่วนสูง นํ าหนักตามอายุ และมีคําอธิบาย

เกณฑ์มาตรฐานตามอายุไว ้โดยละเอียด  

 -   ควรมีการบันทึกภาพนักเรียนกรณีทีมีปัญหาเพือเป็นหลักฐานประกอบการตัดสินใจ  

 

การตรวจร่างกาย และโรคหรือความพิการทีขัดต่อการเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ผนวก ฉ) 

 ๑. ขนาดพิกัดของร่างกาย จะต้องไม่ตํ ากว่าเกณฑ์ดังต่อไปนี 

ความขยายของอกเป็น ซม. เมือ 
อาย ุ

หายใจเข้า หายใจออก 
ความสูงเป็น ซม. นํ าหนักเป็น กก. 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๗๕ 

๗๕ 

๗๖ 

๗๗ 

๗๘ 

๗๒ 

๗๒ 

๗๓ 

๗๔ 

๗๕ 

๑๕๕ 

๑๕๗ 

๑๕๙ 

๑๖๑ 

๑๖๒ 

๔๐ 

๔๒ 

๔๔ 

๔๖ 

๔๘ 

 

 ๒. ไม่มีโรคและความพิการดังต่อไปนี 

  ๒.๑ ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ 

   ๒.๑.๑ ศีรษะ และหน้าตาผิดรูปจนดูน่าเกลียด 

   ๒.๑.๒ ผมบางหรือร่วงจนดูน่าเกลียด 
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   ๒.๑.๓ รูปวิปริตต่างๆ (Malformation) ของริมฝีปาก หรือจมูก เช่น ปาก หรือ 

จมูกแหว่ง  ริมฝีปากแบะ หรือเชิดจนน่าเกลียด หรือหุบลง 

   ๒.๑.๔ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน 

   ๒.๑.๕ แขน ขา 

    ๒.๑.๕.๑ ยาวไม่เท่ากัน หรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด 

    ๒.๑.๕.๒ โค้งเข้าหรือออก 

    ๒.๑.๕.๓ บิดเก 

   ๒.๑.๖ มือ หรือ เท้า 

    ๒.๑.๖.๑ บิดเก 

    ๒.๑.๖.๒ นิวมือ หรือนิวเท้าด้วนถึงโคนเล็บ 

    ๒.๑.๖.๓ นิวมือ หรือนิวเท้ามีจ ํานวนเกินกว่า หรือน้อยกว่าปกติ 

    ๒.๑.๖.๔ นิวบิดเก และทํางานไม่ถนัด 

    ๒.๑.๖.๕ ช่องระหว่างนิวมือ หรือนิวเท้าติดกัน 

   ๒.๑.๗ ร่างกายผิดรูปจนดูน่าเกลียด 

  ๒.๒ กระดูก และกล้ามเนือ 

   ๒.๒.๑ ข้อเคลือนไหวไม่สะดวก จนทําให้อว ัยวะทีติดต่อกับข้อนั น ๆ ใช้การไม่ได้ดี 

   ๒.๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ 

   ๒.๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลียนรูป 

   ๒.๒.๔ คอเอียง หรือแข็งทือเนืองจากกระดูก หรือกล้ามเนือพิการ 

   ๒.๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น 

   ๒.๒.๖ เท้าปุก (Club foot) 

   ๒.๒.๗ กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis) 

   ๒.๒.๘ กระดูกหักต่อไม่ติด หรือติดแล้วมีความพิการผิดรูป 

   ๒.๒.๙ กล้ามเนือส่วนใดส่วนหนึงเหียวลีบ หรือดิสโทรฟี (Dystrophy) 

  ๒.๓ ผิวหนัง 

   ๒.๓.๑ โรคผิวหนังชนิดซึงเป็นเรือรัง ยากต่อการรักษา หรือเป็นทีน่ารังเกียจต่อผู ้ อืน 

   ๒.๓.๒ สิวบริเวณหน้า คอ หรือลําตัว ซึงเป็นมากจนดูหน้าเกลียด 

   ๒.๓.๓ แผลเรือรังของผิวหนังซึงยากต่อการรักษา 

   ๒.๓.๔ แผลเป็นหรือปานทีหน้า มีเนือทีตั งแต่ ๑/๔ ของหน้าขึ นไป หรือมีความยาว

มากจนดูน่าเกลียด 

   ๒.๓.๕เนืองอก (Neoplasm) ทีหน้า มีขนาดวัดผ่านศูนย์กลางตงัแต่ ๕ ซม.ขึ นไป 

   ๒.๓.๖ แผลเป็นไฝ ปาน รอยสัก หูด(Wart) หรือซิสต์ (Cyst) ทีส่วนต่างๆ ของ

ร่างกายซึงมีขนาดใหญ่หรือมากจนดูน่าเกลียด 
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   ๒.๓.๗ คนเผือก (Albino) 

   ๒.๓.๘ เนืองอกเล็ก ๆ หรือปุ ่ ม ทีผิวหนังทั วร่างกาย (Molluscum fibrosum)  

  ๒.๔ ตา 

   ๒.๔.๑ ตาเหล่ (Squint) จนปรากฏได้ชัดเจน 

   ๒.๔.๒ ต้อกระจก (Cataract) 

   ๒.๔.๓ แผลเป็นทีกระจกตา หรือกระจกตาขุ่น (Corneal ulcer or opacity cornea) 

   ๒.๔.๔ ลูกตาสั น (Nystagmus) 

   ๒.๔.๕หนังตาตก (Ptosis) หรือหนังตาม้วนออกนอก (Ectopion) หรือหนังตาม้วน

เข้าใน (Entropion) 

   ๒.๔.๖ ระดับการมองเห็น (Visual acuity) ผิดปกติ 

   ๒.๔.๗บอดสี 

   ๒.๔.๘ ขนตาย ้อยเข้าข้างใน หรือย ้อยออกข้างนอก (Trichiasis or districhiasis) 

   ๒.๔.๙ หนังตาแหว่งจนเสียรูป 

   ๒.๔.๑๐ ขอบหนังตาอักเสบมาก หรือเรือรัง  

   ๒.๔.๑๑ หนังตาปิดไม่สนิท 

   ๒.๔.๑๒ ซิสต์ของหนังตา 

   ๒.๔.๑๓ ถุงนํ าตาอักเสบ 

   ๒.๔.๑๔ เยือตาอักเสบมาก หรือเรือรัง 

   ๒.๔.๑๕ ริดสีดวงตา (Trachoma) 

   ๒.๔.๑๖ ต้อเนือซึงงอกเข้าไปในลูกตาดําเกินกว่า ๑ มม. 

   ๒.๔.๑๗ ตาโปน (Exophthalmos) จนเห็นได้ชัดเจนดูน่าเกลียด 

   ๒.๔.๑๘ กระจกตาอักเสบเรือรัง (Chronic Keratitis) 

   ๒.๔.๑๙ ต้อหิน (Glaucoma) 

   ๒.๔.๒๐ ช่องหนังตา (Palpebral fissure) กว้างไม่เท่ากันจนแลดูน่าเกลียด 

  ๒.๕ หู คอ จมูก 

   ๒.๕.๑ ใบหูผิดขนาด หรือใบหูกางจนดูน่าเกลียด 

   ๒.๕.๒ ช่องหูชั นนอกอักเสบเรือรังจนทําให้หูแคบกว่าปกติ 

   ๒.๕.๓เยอืแก้วหูยึดติดกับผนังด้านในของหูชั นกลาง (Atelectatic ear) 

   ๒.๕.๔เยือแก้วหูทะลุ 

   ๒.๕.๕ การได้ยินเสียงในหูทั งสองข้าง สามารถได้ยินเสียงบริสุทธิ ทีความถีเสียง 

๕๐๐, ๑๐๐๐, ๒๐๐๐ เฮิร์ทซ์ (Hz) โดยใช้ความดังไม่เกิน ๒๕ เดซิเบล (dB) ในแต่ละความถี และสามารถได้

ยินเสียงบริสุทธิ ทีความถีเสียง ๔๐๐๐, ๖๐๐๐, ๘๐๐๐ เฮิร์ทซ์ (Hz) โดยใช้ความดังไม่เกิน ๓๕ เดซิเบล (dB) 

ในแต่ละความถี 
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   ๒.๕.๖ Attic retraction หรือ Cholesteatoma 

   ๒.๕.๗ เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยส์ (Mastoidectomy) 

   ๒.๕.๘อัมพาตใบหน้า 

   ๒.๕.๙ เพดานโหว่ 

   ๒.๕.๑๐ ต่อมทอมซิลโตมากจนชิดกัน 

   ๒.๕.๑๑ จมูกบี ผิดปกติ 

   ๒.๕.๑๒ ฝากั นช่องจมูกคด หรือมีกระดูกยืน หรืองอก ทั งหมดนี จะต้องมีความ

ผิดปกติมากกว่าครึงหนึงของช่องจมูก 

   ๒.๕.๑๓ ฝากั นช่องจมูกทะลุ (Septal Perforation) 

   ๒.๕.๑๔ เยือบุจมูกฝ่อ (Atrophic rhinitis) 

   ๒.๕.๑๕ เนืองอกในจมูก 

  ๒.๖ ฟัน 

   ๒.๖.๑ มีฟันไว้เคี ยวอาหารได้ไม่ครบตามเกณฑ์ คือ กําหนดให้มี ฟันกราม (Molars) 

และ ฟันกรามน้อย (Premolars) อย่างน้อย ข้างบน ๖ ซี และข้างล่าง ๖ ซี ฟันหน้า (Incisors and 

Canines) ข้างบน ๔ ซี ข้างล่าง ๔ ซี  ฟันทีถอนแล้วหากได้รับการใส่เรียบร้อยมั นคง หรือด้วยวิธีทําสะพาน 

(Bridge) จึงให้นับเป็นจํานวนซีได ้ ฟันตามจํานวนดังกล่าวข้างต้นนั น จะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี 

    ๒.๖.๑.๑  ฟันเป็นรูผุทีไม่ได้รับการอุด หรืออุดด้วยวัตถุทีไม่ถาวร 

    ๒.๖.๑.๒ ฟันทีอุดหรือทําครอบไม่เรียบร้อย 

    ๒.๖.๑.๓ ฟันนํ านม 

    ๒.๖.๑.๔  ฟันตาย เว ้นแต่คลองประสาทได้รับการอุดทีถูกต้องแล้ว 

    ๒.๖.๑.๕ ฟันยาวผิดปกติ หรือขึ นผิดที หรือเกจนไม่สามารถทีจะจัดให้สมกัน

กับฟันธรรมดาหรือฟันปลอม 

             ๒.๖.๑.๖ มีการทําลายอย่างรุนแรงของอวัยวะทีรองรับตัวฟัน เช่น กระดูก

เหงือกหรือเยือหุ้มรากฟัน 

   ๒.๖.๒ มีช่องระหว่างฟันหน้าห่างจนดูน่าเกลียด 

   ๒.๖.๓ การสบของฟันทีผิดปกติอย่างมากจนทําให้ใบหน้าผิดรูป หรือการเคี ยว

อาหารธรรมดาไม่ได้ผล 

   ๒.๖.๔ ถุงนํ า (Cysts) การอักเสบทีเรือรัง โรคเหงือกอักเสบอย่างรุนแรง หรือพยาธิ 

สภาพอืน ๆ ในปาก เช่น ฟันคุด ฟันทีย ังไม่ขึ น หรือฟันทีขึ นผิดที ซึงสภาพการเช่นนี อาจทําให้เกิดอันตราย 

ต่ออวัยวะข้างเคียง หรือสุขภาพของผู ้สมัคร 

  ๒.๗ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

   ๒.๗.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่า ๑๐๐ ครั งต่อนาที หรือช้ากว่า ๕๐ ครั งต่อนาที หรือมี 
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เอ.วี.บล็อก (A.V.BLOCK) หรือเต้นผิดปกติออริคิวล่าร์ไฟบริลเลชั น หรือออริคิวล่าร์ฟลัทเตอร์ (Auricular 

Fibrillation or auricular flutter) 

   ๒.๗.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มม.ของปรอท หรือตํ ากว่า ๑๐๐/๕๐ มม.ของปรอท 

   ๒.๗.๓ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี.ผิดปกติ 

   ๒.๗.๔หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ 

   ๒.๗.๕ หัวใจพิการแต่ก ําเนิด (Congenital heart diseases) 

   ๒.๗.๖ หัวใจวายและมีเลือดคั ง (congestive heart failure) 

   ๒.๗.๗ ลินหัวใจพิการ 

   ๒.๗.๘อนิวริซึม (Aneurysm) ของหลอดเลือดใหญ่ 

   ๒.๗.๙ หลอดเลือดดําขอดอยู่ทีถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึงเป็นมากจนเห็นได้ชัด 

  ๒.๘ ระบบหายใจ 

   ๒.๘.๑ หลอดลมอักเสบ ซึงก ําลังปรากฏอาการฟังได้ชัดเจน 

   ๒.๘.๒ หลอดลมอักเสบเรือรังพร้อมกับมีถุงลมในปอดพอง (Chronic bronchilis 

with embhysema) 

   ๒.๘.๓ เยือหุ้มปอดอักเสบ 

   ๒.๘.๔ หลอดลมขยายพอง (Bronchiectasis) 

   ๒.๘.๕มีนํ า หรือหนอง หรือลมในช่องเยือหุ้มปอด 

   ๒.๘.๖ วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis) 

   ๒.๘.๗ปอดอักเสบ หรือมีสภาพพยาธิอืน ๆ 

   ๒.๘.๘ หืด (Bronchial asthma) 

       ๒.๙ ระบบทางเดินอาหาร 

   ๒.๙.๑ ฟิสตูล่า (Fistula) หรือไซนัส (Sinus) ทีผนังท้อง 

   ๒.๙.๒ ไส้เลือนทุกชนิด 

   ๒.๙.๓ ตับหรือม้ามโต ซึงตรวจพบโดยการใช้มือคลํา 

   ๒.๙.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis of liver) 

   ๒.๙.๕ ฝีทีตับ (Abscess of liver) 

   ๒.๙.๖ ดีซ่าน 

   ๒.๙.๗ ริดสีดวงทวารหนักทีเห็นได้ชัดเจน 

   ๒.๙.๘ ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลําไส้ปลิ นออกมานอกทวารหนัก

    ๒.๙.๙ ฝีคัณฑสูตร 

  ๒.๑๐ ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ ์รวมทั งกามโรค 

   ๒.๑๐.๑ ไต กรวยไตอักเสบ หรือเสือม หรือหย่อน หรือพอง 

   ๒.๑๐.๒ นิว 
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   ๒.๑๐.๓ ผลการตรวจปัสสาวะมีไข่ขาว (Albumin) หรือนํ าตาล 

   ๒.๑๐.๔ องคชาติถูกตดั หรือขาด 

   ๒.๑๐.๕ อัณฑะไม่ลงมาทีถุงอัณฑะ หรือถูกตัดออก 

   ๒.๑๐.๖  ถุงนํ าทีลูกอัณฑะ (Hydrocele) 

   ๒.๑๐.๗ อัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือท่ออสุจิอักเสบ (Epididymitis) 

   ๒.๑๐.๘ อัณฑะเหียวหด (Atrophy of testis) 

   ๒.๑๐.๙ กามโรค 

   ๒.๑๐.๑๐ ผลการตรวจนํ าเหลืองวินิจฉัยว่าเป็นกามโรค 

   ๒.๑๐.๑๑ กะเทย (Hemaphrodism) 

  ๒.๑๑ ระบบจิตประสาท 

   ๒.๑๑.๑ โรคจิต (Psychosis) 

   ๒.๑๑.๒ จิตทราม (Mental deficiency) 

   ๒.๑๑.๓ ใบ ้(Aphasia) 

   ๒.๑๑.๔ อัมพาต หรือการเคลือนไหวผิดปกติ 

   ๒.๑๑.๕ โรคลมชัก (Epilepsy) 

  ๒.๑๒ เบ็ดเตล็ด 

   ๒.๑๒.๑ โรคทีเกียวกับแพ้สารโรคต่อมไร้ท่อทีเกียวกับเมทาบอลิซึม และโรคที

เกียวกับโภชนาการ (Allergy, Endocrine system, Metabolic and nutritional diseases) 

    ๒.๑๒.๑.๑ ไ ท โ ร ท อ ก ซิโ ค ซิส  ไ ม่ ว่ า จ ะ มี ค อ พ อ ก ด้ว ย ห รื อ ไ ม่ 

(Thyrotoxicosis with or without goitre) 

    ๒.๑๒.๑.๒ โรคคอพอก (Simble goitre) 

    ๒.๑๒.๑.๓ มิกซิเดมา (Myxedema) 

    ๒.๑๒.๑.๔ เบาหวาน (Diabetes mellitus) 

    ๒.๑๒.๑.๕ อะโครเมกาลี (Acromegaly) 

    ๒.๑๒.๑.๖ โรคอ้วนพี (Obesity) 

   ๒.๑๒.๒ โรคของเลือดและอวัยวะก่อกําเนิดเลือด (Diseases of blood and blood 

forming organs) ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย 

   ๒.๑๒.๓ โรคติดเชือ หรือโรคเกิดจากปาราสิต (Infectious and parasitic 

diseases) 

    ๒.๑๒.๓.๑ โรคเรือน (Leprosy) 

    ๒.๑๒.๓.๒ พิลาริเอซิส (Filariasis) 

    ๒.๑๒.๓.๓ โรคคุดทะราด หรือรองพืน (Yaws) 

    ๒.๑๒.๓.๔ โรคติดต่ออันตราย 
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   ๒.๑๒.๔ เนืองอก (Neoplasm) 

    ๒.๑๒.๔.๑ เนืองอกไม่ร้ายทีมีขนาดใหญ่ 

    ๒.๑๒.๔.๒ เนื องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นแก่อวัยวะใด (Malignant 

neoplasm of any organ) 

   ๒.๑๒.๕ โรคของต่อมนํ าเหลือง 

  ๒.๑๓ โรคติดยาเสพติด 

  ๒.๑๔ โรคเอดส์ (Aids) 

  ๒.๑๕ โรคหรือความพิการใด ๆ  ซึงมิได้ระบุไว ้แต่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าไม่สมควร

เป็นนักเรียนเตรียมทหาร 

๕.ขันตอนท ี๕ การสอบภาคความเหมาะสมสถานีที ๓ สอบสัมภาษณ์ ท่วงที วาจา  

  ห้วงระยะเวลา  พฤษภาคม ระหว่างเวลา ๑๒๓๐ – ๑๗๐๐   

  คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัต)ิ ในสถานีที ๓ จัดไว้ ๓ ห้อง เพือกระชับเวลาให้ทันตามกําหนด

และสอดคล้องกับจํานวนของผู ้ เข้าสอบ โดยในแต่ละห้องดําเนินการดังนี  

 ๕.๑ เจ้าหน้าทีสถานีที ๓ รับตัวผู ้ เข้าสอบจากสถานีที ๒ พร้อมกับใบบันทึกผลการสอบภาคความ

เหมาะสม  

 ๕.๒ เรียกชือผู ้ เข้าสอบเข้าห้องสอบสถานีที ๓ ครั งละ ๑ นาย  

 ๕.๓ ผู ้ เข้าสอบต้องเคาะประตู และรายงานตนก่อนเข้าห้องสอบ  
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 ๕.๔ หลังจากสอบเสร็จจากสถานีที ๓ แล้ว เจ้าหน้าทีสถานีที ๓ ชี แจงให้ผู ้ เข้าสอบทราบถึงการเสร็จสิน

การสอบภาคความเหมาะสม  

 ปัญหา อุปสรรค ข้อขดัข้อง   

 - จํานวนผู้ เข้าสอบมักจะอั นอยู่ทีสถานีที ๓ เนืองจากสถานีที ๓ ต้องใช้เวลาในการทําการสอบ

พอสมควรในสถานีนี  จึงทําให้มีจ ํานวนผู้ เข้าสอบพักรอค่อนข้างมาก อาจทําให้เกิดความล่าช้าและไม่ทันตาม

เวลาทีก ําหนด  

 แนวทางปฏิบัติ (ในการแก้ไขปัญหา)  

 - พิจารณาปรับแผนในการสอบในสถานีที ๓ โดยเพิมจํานวนห้องสอบให้มากขึ นเพือให้สอดคล้อง

กับจํานวนผู้ เข้าสอบและเวลาทีก ําหนดในแต่ละวัน ทั งนี ต้องพิจารณาถึงความพร้อมของกรรมการทีจะต้อง

เพิมขึ นด้วย  

 



                          หนา : ๔๐ 

 แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  :  คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

 
การตรวจเสียง  การพูด  การสนทนา  ความจํา  ความคิด และปฏิภาณไหวพริบ 

(ผนวก ช) 

 ๑. เสียง 

 ๒. การพูด 

 ๓. การสนทนา 

 การตรวจสอบ 

   ๑. ให้สนทนาด้วยข้อความสั น  ๆ

   ๒. ให้ผู ้ เข้าสอบรายงานตัวแล้วเล่าประวัติย่อของตัวเองให้ได้มากทีสุด เป็นเวลา ๑ นาที 

   ๓. ให้ร้องเพลง ๑ เพลง (เมือร้องได้ ๒ - ๓ ประโยค แล้วบอกให้พอ) 

  การสังเกต  

   ๑. เสียงดังฟังชัด แจ่มใส ฉะฉานหนักแน่น 

   ๒. คําพูดต่อเนืองสมําเสมอ ไม่ติดอ่าง 

   ๓. เสียงไม่แหบแห้ง หรือ เสียงค่อย ไม่แจ่มใส ซึงเป็นอยู่ตลอดเวลา 

   ๔. พูดไม่ชัดถ้อยชัดคํา แบบลินคับปาก 

   ๕. พูดแบบคนปัญญาอ่อน 

   ๖. เสียงผิดปกติ เช่น เสียงแหลมเล็ก 

   ๗. มีความฉะฉานในการพูด และออกเสียงได้ชัดเจน เช่น ตัว ร , ล , ฮ 

   ๘. เสียงไม่เหน่อมากจนเกินไป 

 ๔. ความจํา ความคิด 

 ๕. ปฏิภาณไหวพริบ 

  การสอบ  ให้อ่านข้อความประมาณ ๑ หน้ากระดาษ และให้สอบถามในเนือหาทีได้อ่านไป 

  การสังเกต  

   ๑. ความสามารถในการเก็บความจําจากการสนทนา 

   ๒. ความสามารถในการสนทนาโต้ตอบ 

   ๓. ความสามารถในการใช้ความคิด 

   ๔. ความเชือมั นในตัวเอง 

   ๕. ความสามารถในการใช้ถ้อยคํา 

   ๖. ความเฉลียวฉลาด 

   ๗. การใช้ปฏิภาณ ไหวพริบ ในการตอบคําถาม 

   ๘. ความประหม่าตืนเต้น 

   ๙. ความกระตือรือร้น 

                               ๑๐. ความเข้าใจในคําสั ง  และสามารถปฏิบัติได้ในทันที 
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เกณฑการใหคะแนนภาคความเหมาะสม 

๑. สถานีที ๒ การตรวจร่างกาย และโรคหรือความผิดปกติ 

เกณฑ ์ คะแนน 

ดีมาก ๑๖ – ๒๐ 

ดี ๑๔ – ๑๖ 

พอใช ้ ๑๑ – ๑๓ 

ไม่มีความเหมาะสม ตํ ากว่า ๑๐ 

๒. สถานีที ๓ การตรวจเสียง การพูด การสนทนา ความจํา ความคิด และปฏิภาณไหวพริบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ ์ คะแนน 

ดีมาก ๖๗ - ๘๐ 

ดี ๕๔ - ๖๖ 

พอใช ้ ๔๑ - ๕๓ 

ไม่มีความ

เหมาะสม 

ตํ ากว่า ๔๐ 
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ใบบันทึกผลการสอบภาคความเหมาะสม 

   ชือ.................................................................หมายเลขประจําตัว..................................อาย…ุ…………ปี 

   วัน.......................ที่...............เดือน……………………………………..พ.ศ……………………… 

รายการตรวจ  ผล อนุกรรมการลงนาม หมายเหตุ 

สถานีที ๑     

๑. ตรวจสอบหลักฐาน.     

๒. พิมพ์ลายนิวมือ.     

รายการตรวจ คะแนนเต็ม คะแนนทีได ้ อนุกรรมการลงนาม หมายเหตุ 

สถานที ๒ 

๑. รูปร่าง ลักษณะร่างกาย 

 

๒๐ 

   

๒. สายตา ๒๐    

๓. หู คอ จมูก ฟัน ๒๐    

๔. ระบบอวัยวะภายใน ๒๐    

๕. โรคต่างๆ ๒๐    

สถานีท่ี ๓     

๑. เสียง ๘๐    

๒. การพูด ๘๐    

๓. การสนทนา ๘๐    

๔. ความจํา ความคิด ๘๐    

๕. ปฏิภาณไหวพริบ ๘๐    

 ๕๐๐    

 

 ผ่าน  ลงชือ................................................ผู้ รับการตรวจ 

   ลงชือ................................................หัวหน้าคณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสม 

 ไม่ผ่าน ลงชือ.......................................................ประธานอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

คําแนะนําในการกรอกขอความ 

  ๑. สถานีที ๑ ในช่อง “ผล” ให้ลงเป็น ถูกต้อง/ ไม่ถูกต้อง 

 ๒. สถานีที ๒ ในช่อง “คะแนนทีได”้ ให้ลงคะแนนตามเกณฑ์คะแนนทีกําหนดในอนุผนวก ๓ 

ของผนวก ค 

 ๓. สถานที ๓ ในช่อง “คะแนนทีได”้ ให้ลงคะแนนตามเกณฑ์คะแนนทีกําหนดในอนุผนวก ๓ 

ของผนวก ค 

 ๔. นายทหารสัญญาบัตรทีเป็นผู ้ตรวจ ให้ลงนามไว้ในช่อง “อนุกรรมการลงนาม” และหากมี

การแก้ไขให้ขีดฆ่า และลงนามกํากับไว้ทุกครั ง 
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   ๕. ในกรณีทีพบความไม่ปกติ ให้ลงคําว่า “ไม่ปกติ” ในช่อง “หมายเหตุ” พร้อมทั งเหตุผล แล้ว

ลงนามกํากับไว ้

๖.ขันตอนท ี๖ การรายงานผลการสอบ (เอกสารแนบ ๗)  

  ห้วงระยะเวลา  เมษายน-พฤษภาคม (ในโอกาสแรกทีทําการสอบเสร็จในแต่ละวัน)   

  คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบตั)ิ  

  - รวบรวมคะแนนสอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษาของผู ้ เข้าสอบในแต่ละวัน ส่งถึง

ประธานอนุกรรมสอบคัดเลือกฯ ในรูปแบบไฟล์ และเอกสาร โดยประธานอนุกรรมการภาคความเหมาะสม

และพลศึกษาฯ หรือ เลขาฯ เป็นผู ้นําส่งโดยตรง  

 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง   

 -   

 แนวทางปฏิบัติ (ในการแก้ไขปัญหา)  

 -   

๗.ขันตอนท ี๗ การรายงานผลการปฏิบัต ิ  

  ห้วงระยะเวลา  พฤษภาคม (ในโอกาสแรกหลังจากดําเนินการสอบฯ เสร็จเรียบร้อย)   

  คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัต)ิ  

 ๗.๑. รายงานผลการปฏิบัติในภาพรวมในการสอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษา รวมทั งอุปสรรค

ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ  ค่าใช้จ่ายในการสอบฯ ทีใช้จ่ายจริง ถึงประธานอนุกรรมสอบคัดเลือก

ฯ (เอกสารแนบ ๘)  

 ๗.๒. ในกรณีเบิกยืมเงิน ให้ด ําเนินการผลักใช้ให้เสร็จสินภายใน ๑๐ ว ันหลังจากเสร็จสินการสอบฯ   

และนําส่งเงินคืนภายใน ๓ ว ันหลังจากเสร็จสินการสอบ (เอกสารแนบ ๙)  

 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง (ถ้าม)ี  

 -   

 แนวทางปฏิบัติ (ในการแก้ไขปัญหา)  

 -   
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ผนวก ก 

รายการพัสดุและอุปกรณ์ประจําสํานักงานภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

ที รายการ จํานวน หน่วยนับ รวม 

จํานวน 

หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

รวมราคา 

(บาท) 

๑. หมึกพิมพ์ INK JET ตราอักษร 

EPSON L100 (๔ สี) 

๕ ชุด ๒๐ ขวด ๒๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ 

๒. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ชนิด ๘๐ 

แกรม 

๓๐ รีม ๓๐ รีม ๑๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ 

๓. ลวดหนีบกระดาษ ๑๐ กล่อง ๑๐ กล่อง ๑๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๔. ตลับผงหมึกพิมพ์เครืองพิมพ ์

LASER ตราอักษร HP รุ่น P1102 

๒ กล่อง ๒ กล่อง ๒,๘๐๐.๐๐ ๕,๖๐๐.๐๐ 

๕. นํ ายาลบคําผิดชนิดปากกา ๒๔ แท่ง ๒๔ แท่ง ๔๐.๐๐ ๙๖๐.๐๐ 

๖. กระดาษชําระ ๓๐ ม้วน ๓๐ ม้วน ๑๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ 

๗. แฟ้มปกแข็งมาตรฐาน (พิเศษ) ๑๕ แฟ้ม ๑๕ แฟ้ม ๖๐.๐๐ ๙๐๐.๐๐ 

๘. ปากกาลูกลืนสีนํ าเงิน ๓๖ แท่ง ๓๖ แท่ง ๔.๐๐ ๑๔๔.๐๐ 

๙. ปากกาลูกลืนสีแดง ๑๒ แท่ง ๑๒ แท่ง ๔.๐๐ ๔๘.๐๐ 

๑๐. ปากกาไวท์บอร์ด ๓ สี ๆ ละ ๒๔ แท่ง ๗๒ แท่ง ๒๐.๐๐ ๑,๔๔๐.๐๐ 

๑๑. ปากกาเคมี ๓ สี ชนิดลบไม่ได้ สี

ละ 

๒๔ แท่ง ๗๒ แท่ง ๒๐.๐๐ ๑,๔๔๐.๐๐ 

๑๒. ดินสอ HB ๓๖ แท่ง ๓๖ แท่ง ๒.๕๐ ๙๐.๐๐ 

๑๓. เชือกปอพลาสติก ๕ ม้วน ๕ ม้วน ๖๑.๐๐ ๓๐๕.๐๐ 

๑๔. กระดาษกาว ๒ นิ ว ๑๐ ม้วน ๑๐ ม้วน ๔๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ 

๑๕. เทปใส ขนาด ๒ ซม. ๑๐ ม้วน ๑๐ ม้วน ๒๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ 

๑๖. กาวลาเท็กซ์ ๒ ขวด ๒ ขวด ๓๐.๐๐ ๖๐.๐๐ 

๑๗. เป็กกดกระดาษ ๑๐ กล่อง ๑๐ กล่อง ๙.๐๐ ๙๐.๐๐ 

๑๘. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๓๕ ๑๐ กล่อง ๑๐ กล่อง ๑๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๑๙. เครืองเย็บกระดาษ (ใช้กับลวดเย็บ

กระดาษ เบอร์ ๓๕) 

๒ ตัว ๒ ตัว ๒๕๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ 

๒๐. กรรไกร ขนาด ๗ นิ ว ๕ เล่ม ๕ เล่ม ๖๖.๐๐ ๓๓๐.๐๐ 

๒๑. คัตเตอร์พร้อมใบมีด ๕ ชุด ๕ ชุด ๗๐.๐๐ ๓๕๐.๐๐ 

๒๒. ถ่านใส่นาฬิกาจับเวลา ชนิดถ่าน

ควอทซ์ 

๒๔ ก้อน ๒๔ ก้อน ๑๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐ 
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ที รายการ จํานวน หน่วยนับ รวม 

จํานวน 

หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

รวมราคา 

(บาท) 

๒๓. ถ่านสําหรับเม็กกะโฟน ขนาด

กลาง 

๒๔ ก้อน ๒๔ ก้อน ๑๐.๐๐ ๒๔๐.๐๐ 

๒๔. สเปยร์ปรับอากาศ ๕ กระป๋อง ๕ กระป๋อง ๕๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐ 

๒๕. แท่นตัดกระดาษโลหะ ขนาด ๔๕

x๓๗.๕ ซม. 

๑ แท่น ๑ แท่น ๑,๕๖๐.๐๐ ๑,๕๖๐.๐๐ 

๒๖. แผ่นรองตัดทึบ ๔๖x๖๐ ซม. ๑ แผ่น ๑ แผ่น ๓๘๕.๐๐ ๓๘๕.๐๐ 

๒๗. แผ่นพลาสติกเคลือบบัตร ขนาด 

๗๕x๑๑๐ ซม. 

๒ กล่อง ๒ กล่อง ๒๓๕.๐๐ ๔๗๐.๐๐ 

๒๘. แผ่นพลาสติกเคลือบบัตร ขนาด 

A4 

๒ กล่อง ๒ กล่อง ๕๘๕.๐๐ ๑,๑๗๐.๐๐ 

๒๙. แผ่นพลาสติกลูกฟูก ขนาด ๖๕x

๑๒๒ ซม. 

๒๐ แผ่น ๒๐ แผ่น ๑๖๐.๐๐ ๓,๒๐๐.๐๐ 

๓๐. สติกเกอร์ PVC ขนาด ๓๑x๔๓ 

ซม. 

๑๐ แผ่น ๑๐ แผ่น ๙๐.๐๐ ๙๐๐.๐๐ 

๓๑. กระดาษอาร์ต ขนาด ๓๑x๔๓ 

ซม. 

๒๐ แผ่น ๒๐ แผ่น ๖.๐๐ ๑๒๐.๐๐ 

๓๒. เหล็กหนีบสีดํา ขนาด เล็ก (๑x

๑๒) 

๒ กล่อง ๒ กล่อง ๒๔.๐๐ ๔๘.๐๐ 

๓๓. เหล็กหนีบสีดํา ขนาด กลาง (๑x

๑๒) 

๒ กล่อง ๒ กล่อง ๓๖.๐๐ ๗๒.๐๐ 

๓๔. เหล็กหนีบสีดํา ขนาด ใหญ่ (๑x

๑๒) 

๒ กล่อง ๒ กล่อง ๔๘.๐๐ ๙๖.๐๐ 

๓๕. ถุงดํา ๕ กก. ๕ กก. ๔๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ 

        ราคารวมทั งสิ น ๓๑,๔๖๘.๐๐ 

 

หมายเหตุ รายการ/ราคา อาจเปลียนแปลงตามความเหมาะสมและราคาในปัจจุบัน 
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ผนวก ข 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

 ๑. เงินรางวัลเหมาจ่ายสําหรับคณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าทีช่วยเหลือ รวมเป็นเงิน

ทั งสิน ๑๕,๔๐๐.- บาท (หนึงหมืนห้าพันสีร้อยบาทถ้วน) ดังนี 

  ๑.๑ เงินรางวัลเหมาจ่ายสําหรับคณะอนุกรรมการ จ ํานวน ๑๐,๗๒๐.-บาท 

   - ประธานอนุกรรมการ  เป็นเงิน ๓,๐๖๐.- บาท 

   - รองประธานอนุกรรมการ เป็นเงิน ๒,๗๖๐.- บาท 

   - อนุกรรมการ และเลขานุการ เป็นเงิน ๒,๕๐๐.- บาท 

   - อนุกรรมการ และ ผช.เลขานุการ เป็นเงิน ๒,๔๐๐.- บาท 

  ๑.๒ เงินรางวัลเหมาจ่ายสําหรับเจ้าหน้าทีช่วยเหลือ จ ํานวน ๔,๖๘๐.-บาท 

   - นายทหารสัญญาบัตร ๑ นาย เป็นเงิน ๑๘๐๐.- บาท 

   - นายทหารประทวน ๒ นาย ๆ ละ ๑,๔๔๐.-บาท (๒x๑,๔๔๐) 

     เป็นเงิน ๒,๘๘๐.- บาท 

 ๒. เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับกรรมการและเจ้าหน้าที จ ํานวน ๓ ว ัน  

รวมเป็นเงินทั งสิน ๔๓,๕๐๐.- บาท (สีหมืนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี 

  ๒.๑ ปฏิบัติงานเฉพาะช่วงเช้า ตั งแต่เวลา ๐๖๐๐ - ๐๘๐๐ จ ํานวน ๖๐ นาย ๆ ละ ๒ 

ชม. ๆ ละ ๕๐.-บาท (๖๐x๒x๕๐x๓)  เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท 

  ๒.๒ ปฏิบัติงานเฉพาะช่วงบ่าย ตั งแต่เวลา ๑๖๐๐ - ๑๘๐๐ จ ํานวน ๒๓ นาย ๆ ละ ๒ 

ชม. ๆ ละ ๕๐.-บาท (๒๓x๒x๕๐x๓)  เป็นเงิน ๖,๙๐๐.- บาท 

  ๒.๓ ปฏิบัติงานทั งช่วงเช้า และบ่าย ตั งแต่เวลา ๐๖๐๐ - ๐๘๐๐ และ ๑๖๐๐ - ๑๘๐๐ 

จ ํานวน ๓๑ นาย ๆ ละ ๔ ชม. ๆ ละ ๕๐.-บาท (๓๑x๔x๕๐x๓) เป็นเงิน ๑๘,๖๐๐.- บาท 

 ๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี ยงอาหาร อาหารวา่ง และเครืองดืมสําหรับคณะอนุกรรมการ 

กรรมการ และเจ้าหน้าที จ ํานวน ๓ ว ัน จ ํานวน ๑๑๔ นาย ๆ ละ ๑๑๕.-บาท (๑๑๔x๑๑๕x๓)  

รวมเป็นเงินทั งสิน ๓๙,๓๓๐.- บาท (สามหมืนเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)  
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ตัวอย่าง 

แบบการคิดค่าใช้จ่ายด้านกําลังพล(ปี 56) ของ คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา (การคํานวณค่าใช้จ่าย ใช้อัตราของปี 55) 

               

1. รางว ัล และค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย   รายละเอียดค่าใช้จ่าย 1. กรรมการ/อนุกรรมการ เป็นเงิน  10,720.- บาท 

 รวมเป็น

เงิน 

15,400.- บาท     2. เจ้าหน้าทีช่วยเหลือ เป็นเงิน  4,680.- บาท 

2. ค่าใช้จ่ายด้านกําล ังพลอืน ๆ รวมเป็นเงิน 82,830.- บาท           

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ค่าปฏิบัติงานรายว ัน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ค่าจัดเลี ยง     ที ว ันที ภารกิจ/งาน 

ว ัน

ราชการ 

ว ันหยุด จํานวน

คน 

เป็น

เงิน 

ว ัน

ราชการ 

ว ันหยุด จํานวน

คน 

เป็นเงิน จํานวน

วนั 

จํานวน

คน 

อัตรา/ว ัน เป็นเงิน 

1. 1 พ.ค. 56 สอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษา    126 -    114 14,500.- 1 114 115.- 13,110.- 

2. 2 พ.ค. 56 สอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษา    126 -    114 14,500.- 1 114 115.- 13,110.- 

3. 3 พ.ค. 56 สอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษา    126 -    114 14,500.- 1 114 115.- 13,110.- 

                  43,500.-       39,330.- 

                            

                            

                            

รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายด้านกําล ังพลของ คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา      จํานวน 82,830.- บาท 14,516.-   112,746.-   

ห
น

้า ๔
๘
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ผนวก  ค 

รายละเอียดหนาท่ีของอนุกรรมการ และเจาหนาท่ีสอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

 ๑. หัวหน้าคณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสม  มีหน้าทีควบคุมการสอบภาคความเหมาะสม

โดยส่วนรวม และเสนอข้อมูลให้ประธานอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษาพิจารณาให้ผู ้ เข้า

สอบ ผ่าน/ไม่ผ่าน ในการสอบภาคความเหมาะสม 

 ๒. หัวหน้าคณะอนุกรรมการภาคพลศึกษา  มีหน้าทีควบคุมการสอบภาคพลศึกษาโดยส่วนรวม 

และลงนามในใบบันทึกผลการสอบภาคพลศึกษา เสนอผลการสอบให้ประธานอนุกรรมการภาคความ

เหมาะสมและพลศึกษา รับทราบผลการสอบทีผู ้ เข้าสอบทําได้จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน 

 ๓. ผช.เลขานุการสอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษา  มีหน้าทีชี แจงการปฏิบัติในการสอบ

ภาคความเหมาะสมและพลศึกษาให้ผู ้ เข้ารับการสอบรับทราบการปฏิบัติ ณ บริเวณจุดรวมพลอาคารเรียน ๓ 

เวลา ๐๖๐๐  โดยมีเจ้าหน้าที ป.๔๑ และ ป.๔๒ นําผู ้ เข้าสอบไปย ังจุดรวมพลภาคพลศึกษา (โรงพลศึกษา ๒) 

ในเวลา ๐๖๓๐ เพือทําการสอบภาคพลศึกษา และนําผู ้ เข้าสอบไปย ังสถานีที ๑ ภาคความเหมาะสม บริเวณ

อาคาร น.๐๕ เวลา ๑๒๐๐ เพือทําการสอบภาคความเหมาะสม 

 ๔. ภาคพลศึกษา เริมเวลา ๐๖๓๐ ณ บริเวณโรงพลศึกษา ๑ โรงพลศึกษา ๒ สระว่ายนํ า และ

สนามฟุตบอล รร.นร. 

  ๔.๑ คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าทีจุดรวมพล และจัดชุดสอบภาคพลศึกษา  มีหน้าทีดังนี 

   ๔.๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน พิมพ์ลายนิวมือ และให้ผู ้ เข้าสอบลงชือในใบบันทึกผล 

การสอบภาคพลศึกษา 

   ๔.๑.๒ จัดชุดผู ้ เข้าสอบเป็น ๖ ชุด เพือดําเนินการสอบภาคพลศึกษา จ ํานวน ๖ สถานี 

(สถานีที ๑ นั งงอตัว สถานีที ๒ ลุกนั ง ๓๐ วินาที สถานีที ๓ ดึงข้อ สถานีที ๔ ยืนกระโดไกล สถานีที ๕ 

วิงกลับตัว และสถานีที ๖ วิง ๕๐ เมตร) โดยทําการสอบพร้อมกันทั ง ๖ สถานี จนกว่าผู ้ เข้าสอบจะสอบครบทั ง ๖ สถานี  

   ๔.๑.๓ เมือผู ้ เข้าสอบทําการสอบครบทั ง ๖ สถานีแล้ว ให้ผู ้ เข้าสอบใหม่ โดยจัดเป็นชุด ๆ  

ละ ๘ คน เพือทําการสอบ สถานีที ๗ วิ ง ๑,๐๐๐ เมตร และสถานีที ๘ ว่ายนํ า ๕๐ เมตร ตามลําดับต่อไป 

(โดยทําการสอบวิง ๑,๐๐๐ เมตรให้เสร็จสินก่อน จึงทําการสอบว่ายนํ า ๕๐ เมตร) รายละเอียดการปฏิบัติ 

ในการสอบพลศึกษา ตามอนุผนวก ๑ ของผนวก ข 

  ๔.๒ หัวหน้าสถานีสอบภาคพลศึกษา  มีหน้าทีควบคุมการปฏิบัติในการสอบ บันทึกผล 

การสอบภาคพลศึกษา และลงนามในใบบันทึกผลการสอบภาคพลศึกษา 

 ๕. ภาคความเหมาะสม เริม ๑๒๓๐ ณ บริเวณอาคาร น.๐๕ 

  ๕.๑ สถานีที ๑  มีหน้าทีตรวจสอบหลักฐาน พิมพ์ลายนิ วมือ และให้ผู ้ เข้าสอบลงชือใน 

ใบบันทึกผลการสอบภาคความเหมาะสม  โดยมีอนุกรรมการ น.๑๑ เป็นหัวหน้าสถานี และลงนามในใบ

บันทึกผลการสอบภาคความเหมาะสม มีหน้าทีดังนี 

        



                          หนา : ๔๙ 

 แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ : คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

 

   ๕.๑.๑ รับใบบันทึกผลการสอบภาคความเหมาะสมแนบกับบัตรประจําตัวผู ้สมัคร

สอบจากเจา้หน้าที ป.๔๑, ๔๒ แล้วตรวจว่าตรงกับผู ้ เข้ารับการตรวจหรือไม่  

    

   ๕.๑.๒ เจ้าหน้าที ป.๑๑ และ ป.๑๒ ตรวจสอบหลักฐาน พิมพ์ลายนิวมือ และให้ผู ้ เข้า

สอบลงชือในใบบันทึกผลการสอบภาคความเหมาะสม 

       ๕.๑.๓ แนบใบบันทึกผลการสอบภาคความเหมาะสมกับบัตรประจําตัวผู ้สมัครสอบ 

ให้เจ้าหน้าที ป.๑๓ และ ป.๑๔ เพือนําผู ้สมัครสอบไปพิมพ์ลายนิวมือเพือจัดทําประวัติอาชญากรรมกับ จนท.

ตํารวจ สภ.เมืองสมุทรปราการ ก่อนทําการสอบในสถานีที ๒ ต่อไป 

  ๕.๒ สถานีที  ๒   มีหน้าทีตรวจตา รูปร่างลักษณะ และกิ ริยาท่าทางของผู ้สอบ 

มีอนุกรรมการ น.๒๑ เป็นหัวหน้าสถานี และลงนามในใบบันทึกผลการสอบภาคความเหมาะสม มี

อนุกรรมการ น.๒๒ เป็นผู ้ ช่วยหัวหน้าสถานี มีหน้าทีดังนี 

   ๕.๒.๑ รับใบบันทึกผลการสอบภาคความเหมาะสมแนบกับบัตรประจําตัวผู ้สมัคร

สอบแล้วทําการตรวจสอบว่าตรงกับผู ้ เข้ารับการตรวจหรือไม่ 

   ๕.๒.๒ ตรวจตา รูปร่างลักษณะ กิริยาท่าทาง รายละเอียดการตรวจตามอนุผนวก ๓ 

ของผนวก ข 

   ๕.๒.๓ เกณฑ์การให้คะแนนความเหมาะสม ตามอนุผนวก ๕ ของผนวก ข 

โดยบันทึกลงในใบบันทึกผลการสอบภาคความเหมาะสม  แล้วลงนามกํากับไว้ในช่องอนุกรรมการลงนาม 

ในกรณีทีผลการตรวจไม่ผ่านเกณฑ์ ให้แจ้งหัวหน้าคณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมทราบผล 

การตรวจสอบลักษณะท่าทางหรือความผิดปกติของผู ้เข้าสอบในขณะสอบทันที   เมือหัวหน้า

คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมลงความเห็นว่าไม่มีความเหมาะสม (ซึ งอาจจะขอความเห็นจาก

อนุกรรมการสถานีเพิมเติม) ใหน้ายแพทย์เขียนเหตุผลลงในช่อง หมายเหตุ ของใบบันทึกผลการสอบภาค

ความเหมาะสม และลงนามกํากับไว้เช่นกัน โดยมีหน้าทีเฉพาะดังนี 

    ๕.๒.๓.๑ อนุกรรมการ น.๒๑  เป็นหัวหน้าอนุกรรมการควบคุมการสอบ 

ในสถานีที ๒ มีหน้าทีดังนี 

     ๕.๒.๓.๑.๑ ควบคุมกรรมการตรวจสอบภายในสถานีที ๒ 

โดยรวมทั งหมด  ควบคุมการปฏิบัติเพือให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีอ ํานาจลงนามใน 

ใบบันทึกผลการสอบภาคความเหมาะสม แทนกรรมการในสถานีที ๒ 

     ๕.๒.๓.๑.๒ ตรวจกิริยาท่าทาง รูปร่าง ลักษณะตามข้อกําหนด 

ต่าง ๆ โดยรวมตามข้อกําหนดในอนุผนวก ๓ ของผนวก ข 

    ๕.๒.๓.๒ อนุกรรมการ น.๒๒  ตรวจสอบขนาดพิกัดร่างกายความผิดปกติ

ของร่างกายหรือพิกลรูป หรือพิการ กระดูก กล้ามเนือ และผิวหนังร่วมกับนายแพทย์ ให้เป็นไปตามข้อ ๑, 

๒.๑, ๒.๒, ๒.๓ ของอนุผนวก ๓ ของผนวก ข 

    ๕.๒.๓.๓ อนุกรรมการ น.๒๓  ตรวจสอบตา หู คอ จมูก ฟันร่วมกับ 
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นายแพทย์ ให้เป็นไปตามข้อ ๒.๔ ๒.๕, ๒.๖ ของอนุผนวก ๓ ของผนวก ข 

    ๕.๒.๓.๔ อนุกรรมการ น.๒๔  ตรวจสอบระบบหัวใจและหลอดเลือด 

ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์รวมทั งกามโรค และระบบจิต

ประสาทร่วมกับนายแพทย์ ให้เป็นไปตามข้อ ๒.๗ - ๒.๑๑ ของอนุผนวก ๓ ของผนวก ข 

    ๕.๒.๓.๕ อนุกรรมการ น.๒๕  ตรวจสอบโรคทีเกียวกับการแพ้สาร 

โรคต่อมไทรอยด์ โรคทีเกียวกับเมทาบอลิซึม โรคทีเกียวกับโภชนาการ โรคของเลือดและอวัยวะก่อกําเนิด

เลือดโรคติดเชือหรือเกิดจากปาราสิต เนืองอกโรคของต่อมนํ าเหลือง โรคติดยาเสพติด โรคเอดส์ร่วมกับ

นายแพทย์ให้เป็นไปตามข้อ ๒.๑๒ ของอนุผนวก ๓ ของผนวก ข 

    ๕.๒.๓.๖ นายแพทย์   มีหน้าทีตรวจร่างกายร่วมกับคณะอนุกรรมการ 

ในสถานีที ๒ ให้เป็นไป ตามอนุผนวก ๓ ของผนวก ข และมีอ ํานาจลงนามกํากับในช่องหมายเหตุของ 

ใบบันทึกผลการสอบภาคความเหมาะสม  ในกรณีทีตรวจพบว่าผู ้เข้าสอบมีความผิดปกติ และได้รับ 

ความเห็นชอบจากหัวหน้าคณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมแล้วว่าผู ้ เข้าสอบผู้นั นไม่มีความเหมาะสม

  

  ๕.๓ สถานีที ๓  มีหน้าทีทําการสอบสัมภาษณ์  โดยมีอนุกรรมการ น.๓๑ เป็นหัวหน้า

สถานี (ห้อง ๑) และอนุกรรมการ น.๓๒ เป็นหัวหน้าสถานี (ห้อง ๒) และลงนามในใบบันทึกผลการสอบภาค

ความเหมาะสม  มีอนุกรรมการ น.๓๓ และ น.๓๔ เป็นผู ้ ช่วยหัวหน้าสถานี มีหน้าทีดังนี 

   ๕.๓.๑ รับใบบันทึกผลการสอบภาคความเหมาะสมแนบกับบัตรประจําตัวผู ้ เข้าสอบ 

แล้วทําการตรวจสอบว่าตรงกับผู ้ เข้ารับการตรวจหรือไม่ 

   ๕.๓.๒ ตรวจสอบการสอบสัมภาษณ์ในเรืองเสียง การพูด การสนทนา ความจํา

ความคิด  ปฏิภาณ และไหวพริบ รายละเอียดการตรวจตามอนุผนวก ๔ ของผนวก ข 

   ๕.๓.๓ ผลการตรวจให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนความเหมาะสม ตามอนุผนวก ๕ 

ของผนวก ข  โดยบันทึกลงในใบบันทึกผลการสอบภาคความเหมาะสม แล้วลงนามกํากับไว้ในช่อง 

อนุกรรมการลงนาม  ในกรณีทีผลการตรวจไม่ผ่านเกณฑ์ ให้แจ้งหัวหน้าคณะอนุกรรมการภาคความ

เหมาะสมทราบผลการตรวจสอบลักษณะท่าทางหรือความผิดปกติของผู ้ เข้าสอบในขณะสอบทันที  เมือ

หัวหน้าคณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมลงความเห็นว่าไม่มีความเหมาะสม (ซึงอาจจะขอความเห็นจาก

อนุกรรมการสถานีเพิมเติม) ให้อนุกรรมการสถานีเขียนเหตุผลลงในช่อง หมายเหตุ ของใบบันทึกผลการ

สอบภาคความเหมาะสม และลงนามกํากับไว้เช่นกัน โดยมีหน้าทีเฉพาะดังนี 

    ๕.๓.๓.๑ อนุกรรมการ น .๓๑ และอนุกรรมการ น.๓๒   เป็นหัวหน้า

อนุกรรมการควบคุมการสอบในสถานีที ๓ ห้อง ๑ และ ๒  มีหน้าทีดังนี 

     ๕.๓.๓.๑.๑ ควบคุมกรรมการตรวจสอบภายในสถานีที ๓ ใน

ห้อง ๑ และ ๒ ควบคุมการปฏิบัติเพือให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีอ ํานาจลงนามในใบ

บันทึกผลการสอบภาคความเหมาะสม แทนกรรมการในสถานีที ๓ 
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     ๕.๓.๓.๑.๒ ตรวจสอบการสอบสัมภาษณ์ในเรืองเสียง การพูด 

การสนทนา ความจํา ความคิด ปฏิภาณ และไหวพริบโดยรวมทั งหมด ตามข้อกําหนดต่าง ๆ ในอนุผนวก ๔ 

ของผนวก ข 

    ๕.๓.๓.๒ อนุกรรมการ น.๓๓ และอนุกรรมการ น.๓๔  ตรวจสอบเรือง 

การสนทนา ตามข้อกําหนดต่าง ๆ ในอนุผนวก ๔ ของผนวก ข 

         ๕.๓.๓.๓ อนุกรรมการ น.๓๕ และอนุกรรมการ น.๓๖  ตรวจสอบเรือง 

การพูด และการตรวจเสียง ตามข้อกําหนดต่าง ๆ ในอนุผนวก ๔ ของผนวก ข 

    ๕.๓.๓.๔ อนุกรรมการ น.๓๗ และอนุกรรมการ น.๓๘  ตรวจสอบในเรือง

ปฏิภาณไหวพริบ ตามข้อกําหนดต่าง ๆ ในอนุผนวก ๔ ของผนวก ข 

    ๕.๓.๓.๕ อนุกรรมการ น.๓๙ และอนุกรรมการ น.๔๐  ตรวจสอบในเรือง

ความจําความคิด ตามขอ้กําหนดต่าง ๆ ในอนุผนวก ๔ ของผนวก ข 

  ๕.๔ เจ้าหน้าทีประสานงานร่วม 

   ๕.๔.๑ เจ้าหน้าที ป.๑๑, ๑๒, ๑๓ และ ๑๔ เป็นเจ้าหน้าทีควบคุมผู ้ เข้าสอบเข้าทําการ

ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร หมายเลขประจําตัวผู ้เข้าสอบ การพิมพ์ลายนิ วมือ ในสถานีที ๑ 

เมือดําเนินการเรียบร้อยแล้วใหป้ระสานกับเจ้าหน้าที ป.๒๑ เพือนําส่งเอกสาร และผู ้ เข้าสอบเข้าทําประวัติ

อาชญากรรมกับ จนท.ตํารวจ สภ.เมืองสมุทรปราการ ก่อนนําผู ้ เข้าสอบเข้าทําการทดสอบในสถานีที ๒ 

ต่อไป 

   ๕.๔.๒ เจ้าหน้าที ป.๒๑   มีหน้าที 

    ๕.๔.๒.๑ รับเอกสารหลักฐาน ,บัตรประจําตัว,หมายเลขผู ้เข้าสอบ โดย

ประสานกับเจ้าหน้าที ป.๑๑ , ๑๒ , ๑๓ และ ๑๔  

    ๕.๔.๒.๒ นําผู ้เข้าสอบเข้าทําประวัติอาชญากรรมกับ จนท.

ตํารวจ สภ.เมืองสมุทรปราการ 

    ๕.๔.๒.๓ กํากับดูแลผู ้ เข้าสอบเข้ารับการตรวจร่างกายในสถานีที ๒ 

   ๕.๔.๓ เจ้าหน้าที ป.๒๒   มีหน้าที 

    ๕.๔.๓.๑ กํากับดูแลผู ้เข้าสอบ และประจําอยู่ทีหน้าห้องสอบสถานีที ๒  

    ๕.๔.๓.๒ รับใบบันทึกผลการสอบภาคความเหมาะสมซึ งทําการสอบ

เรียบร้อยแนบกับบัตรประจําตัวผู ้ เข้าสอบจากอนุกรรมการในสถานีที ๒ และนําผู ้ เข้าสอบไปห้องสอบสถานี

ที ๓ โดยประสานกับเจ้าหน้าที ป.๓๑ 

   ๕.๔.๔ เจ้าหน้าที ป.๓๑ และ ป.๓๒  มีหน้าที 

    ๕.๔.๔.๑ รับเอกสารหลักฐาน บัตรประจําตัวผู ้เข้าสอบ โดยประสานกับ

เจ้าหน้าที ป.๒๒ 

    ๕.๔.๔.๒ กํากับดูแลผู ้ เข้าสอบ และประจําอยู่ทีหน้าห้องสอบสถานีที ๓ ห้อง

ที ๑ และ ๒ ตามลําดับ 
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    ๕.๔.๔.๓ นําผู ้ เข้าสอบเข้าทําการสอบสัมภาษณ์ในสถานีที ๓ ห้องที ๑ และ 

๒ ตามลําดับ 

   ๕.๔.๕ เจ้าหน้าที ป.๓๓ และ ป.๓๔   มีหน้าที 

    ๕.๔.๕.๑ กํากับดูแลผู ้ เข้าสอบ และประจําอยู่ทีหน้าห้องสอบสถานีที ๓ ห้อง

ที ๑ และ ๒ ตามลําดับ 

    ๕.๔.๕.๒ รวบรวมใบบันทึกผลการสอบภาคความเหมาะสมทีทําการสอบ

เรียบร้อยทั งหมดจากอนุกรรมการในสถานีที ๓ ห้องที ๑ และ ๒  เสนอให้หัวหน้าคณะอนุกรรมการภาค 

ความเหมาะสมพิจารณาให้ผู ้ เข้าสอบ ผ่าน/ไม่ผ่าน ในการสอบภาคความเหมาะสม และลงนามในใบบันทึก

ผลการสอบภาคความเหมาะสม 

   ๕.๔.๖ เจ้าหน้าที ป.๔๑ และ ป.๔๒   มีหน้าที 

    ๕.๔.๖.๑ รับเอกสารหลักฐาน รายชือ บัตรตรวจสอบของผู ้เข้าสอบจาก

เลขานุการ 

    ๕.๔.๖.๒ นําผู ้ เข้าสอบไปย ังจุดรวมพลภาคพลศึกษา (โรงพลศึกษา ๒) เวลา 

๐๖๐๐ และนําผู ้ เข้าสอบไปย ังสถานีที ๑ ภาคความเหมาะสม (อาคาร น.๐๕) เวลา ๑๒๐๐  

  ๕.๕ เจ้าหน้าทีธุรการ  เป็นเจ้าหน้าทีในกองอํานวยการสอบภาคความเหมาะสมและ 

พลศึกษา มีหน้าทีในด้านธุรการต่าง ๆ ตามทีประธานอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา หรือ

เลขานุการ ฯ จะสั งการ 

 ๖. อนุกรรมการ และเจ้าหน้าทีทีควบคุมการสอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษา จะต้อง 

ไม่เปิดเผยผลการตรวจและผลการสอบ หรือมอบใบบันทึกผลการสอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษา

ให้แก่ผู ้ เข้าสอบ 
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ผนวก ง 
การปฏิบัติในการสอบภาคพลศึกษา ๘ สถานี และเกณฑการใหคะแนน 

สถานีที ่๑ 
น่ังงอตัว 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค เพื่อวัดความออนตัวของรางกาย 

วิธีทดสอบ ใหผูเขารับการทดสอบน่ังเหยียดขาตรง เทาต้ังฉากกับพื้นและชิดกัน  ฝาเทาจรดผนังของไมดานต้ัง 
เหยียดแขนตรง ฝามือควํ่าขนานกับพื้นแลวคอย ๆ กมตัวไปขางหนาใหมืออยูบนระดับไมวัดจนไม
สามารถกมไดตอไป วัดระยะจากเสนด่ิงตรงปลายเทากับปลายมือ       หามโยกหัวหรืองอตัวแรง 
ๆ (เพราะอาจทําใหกระดูกสันหลังไดรับอันตราย) 

การบันทึก บันทึกระยะเปนเซนติเมตร ถาเหยียดเลยปลายเทาบันทึกคาเปน “บวก” ถาไมถึงปลายเทา ใหคาเปน 
“ลบ” ใชคาที่ดีกวาจากการปฏิบัติ ๒ ครั้ง  (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

ตารางคิดคะแนน 

เซนติเมตร คะแนน เซนติเมตร คะแนน เซนติเมตร คะแนน 

๑๕ ๕๐ ๖ ๔๑ -๓ ๒๙ 

๑๔ ๔๙ ๕ ๔๐ -๔ ๒๗ 

๑๓ ๔๘ ๔ ๓๙ -๕ ๒๕ 

๑๒ ๔๗ ๓ ๓๘ -๖ ๒๓ 

๑๑ ๔๖ ๒ ๓๗ -๗ ๒๐ 

๑๐ ๔๕ ๑ ๓๖ -๘ ๑๕ 

๙ ๔๔ ๐ ๓๕ -๙ ๑๐ 

๘ ๔๓ -๑ ๓๓ -๑๐ ๕ 

๗ ๔๒ -๒ ๓๑ ตํ่ากวา -๑๐ ๐ 
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สถานีที ่๒ 

ลุก – น่ัง ๓๐ วินาท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค เพื่อวัดความทนทานของกลามเน้ือหนาทอง 

วิธีทดสอบ ผูเขาทดสอบ ใหผูเขาทดสอบนอนหงายเขาทั้งสองงอเปนมุมฉากเทาทั้งสองวางหางกัน
ประมาณ ๑ ฟุต  ฝามือทั้งสองสอดประสานกันที่ทายทอย 

 ผูชวย คุกเขาอยูปลายเทาของผูเขารับการทดสอบ เอามือทั้งสองกดขอเทาของผูรับการทดสอบ
ไว ใหสนเทาติดพื้น เมื่อพรอมแลวใหสัญญาณ “เริ่ม” ผูเขารับการทดสอบ ลุกข้ึนทาน่ัง   พรอมกับ
กมศีรษะรวบศอกทั้งสองลงในชองเขาและกลับนอนหงายสูพื้นทาเริ่มตน   จนน้ิว และหัวไหลจรด
กับพื้นเบาะ ทําเชนน้ีติดตอกันไป ใหไดจํานวนครั้งมากที่สุด  ภายใน  ๓๐ วินาท ี

การบันทึก บันทึกจํานวนครั้งที่ทําไดถูกตองในเวลา ๓๐ วินาท ี (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

ตารางคิดคะแนน 

ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 

๒๕ ๕๐ ๑๘ ๓๖ ๑๑ ๒๒ ๔ ๘ 

๒๔ ๔๘ ๑๗ ๓๔ ๑๐ ๒๐ ๓ ๖ 

๒๓ ๔๖ ๑๖ ๓๒ ๙ ๑๘ ๒ ๔ 

๒๒ ๔๔ ๑๕ ๓๐ ๘ ๑๖ ๑ ๒ 

๒๑ ๔๒ ๑๔ ๒๘ ๗ ๑๔ ๐ ๐ 

๒๐ ๔๐ ๑๓ ๒๖ ๖ ๑๒   

๑๙ ๓๘ ๑๒ ๒๔ ๕ ๑๐   
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สถานีที ่๓ 

ดึงขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค เพื่อวัดความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนและหัวไหล 

วิธีทดสอบ ใหผูเขารับการทดสอบจับราวแบบควํ่ามือ ปลอยตัวหอยลงจนลําตัวและขาเหยียดตรง 

 เปนทาเริ่มเมื่อพรอมแลวใหสัญญาณ “เริ่ม” ใหผูเขารับการทดสอบดึงตัวข้ึน จนคางอยูเหนือราว 
แลวปลอยตัวลงมาอยูในทาเริ่มตน แลวดึงตัวข้ึนไปใหม ทําติดตอกันไปใหมากครั้งที่สุด ถาหยุด
พักระหวางครั้งนานเกิน ๕ วินาที หรือไมสามารถ ดึงข้ึนจนคางพนราวได ๒ ครั้ง ติดตอกันให
หยุดการปฏิบัติ 

การบันทึก บันทึกจํานวนครั้งที่ปฏิบัติไดอยางถูกตอง  (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

ตารางคิดคะแนน 

ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 

๑๐ ๕๐ ๔ ๒๕ 

๙ ๔๖ ๓ ๒๐ 

๘ ๔๒ ๒ ๑๐ 

๗ ๓๘ ๑ ๕ 

๖ ๓๔ ดึงไมข้ึน ๐ 

๕ ๓๐   
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สถานีที ่๔ 

ยืนกระโดดไกล 

 

 

 

 

 
 

 

จุดประสงค เพื่อวัดความแข็งแรงของกลามเน้ือขา และขอเทา 

วิธีทดสอบ ใหผูเขารับการทดสอบ ยืนปลายเทาทั้งสองชิดเสน อยูในทาเตรียมพรอม เมื่อสั่ง “เริ่ม”  ใหผูเขารับ
การทดสอบเหว่ียงแขนทั้งสองไปดานหลังพรอมกับกมตัวลง เมื่อไดจังหวะ    ใหเหว่ียงแขนทั้ง
สองไปขางหนาพรอมกับกระโดดดวยเทาทั้งสองไปขางหนาใหไกลที่สุด  การวัดระยะการกระโดด
จะวัดจากจุดที่สนเทาลงบนพื้นหรือสวนใดสวนหน่ึงของรางกายตกลงบนพื้นใกลเสนเริ่มตนมาก
ที่สุด ถึงจุดเริ่ม 

การบันทึก บันทึกระยะเปนเซนติเมตร   (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

ตารางคิดคะแนน 

ซม. คะแนน ซม. คะแนน ซม. คะแนน 

๒๐๐ ๕๐ ๑๗๖ ๓๙ ๑๔๓ ๒๘ 

๑๙๘ ๔๙ ๑๗๓ ๓๘ ๑๔๐ ๒๗ 

๑๙๖ ๔๘ ๑๗๐ ๓๗ ๑๓๗ ๒๖ 

๑๙๔ ๔๗ ๑๖๗ ๓๖ ๑๓๔ ๒๕ 

๑๙๒ ๔๖ ๑๖๔ ๓๕ ๑๓๑ ๒๐ 

๑๙๐ ๔๕ ๑๖๑ ๓๔ ๑๒๘ ๑๕ 

๑๘๘ ๔๔ ๑๕๘ ๓๓ ๑๒๕ ๑๐ 

๑๘๖ ๔๓ ๑๕๕ ๓๒ ๑๒๒ ๕ 

๑๘๔ ๔๒ ๑๕๒ ๓๑ ต่ํากวา 
๑๒๒ 

๐ 

๑๘๒ ๔๑ ๑๔๙ ๓๐   

๑๗๙ ๔๐ ๑๔๖ ๒๙   
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สถานีที ่๕ 
ว่ิงกลับตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค เพื่อวัดความคลองแคลววองไวและการสั่งการของประสาท 

วิธีทดสอบ วางไมทั้งสองทอนกลางวงกลมที่อยูปลายเสนทาง ผูเขารับการทดสอบยืนเทาขางใด ขางหน่ึงชิดเสน
เริ่ม เมื่อไดยินสัญญาณ “เขาที่” ผูเขารับการทดสอบพรอมแลว  ผูปลอยตัว  สั่ง “เริ่ม” ใหผูเขา
รับการทดสอบว่ิงไปยังวงกลมปลายทาง หยิบไมในวงกลม ๑ ทอน ว่ิงกลับ มาวางไม ในวงกลม
หลังเสนเริ่ม แลวกลับตัวว่ิงไปหยิบไมอีก ๑ ทอน ว่ิงกลับมาแลวว่ิงผานเสนเริ่มไป หามโยนทอน
ไมเขาวงกลมในระหวางการทดสอบ ถาวางไมไมเขาวงกลมตองเริ่มตนใหม โดยใหโอกาสแกตัวได 
๑ ครั้ง แตจะคิดเวลาและใหคะแนนในครั้งหลัง 

การบันทึก บันทึกเวลาเปนวินาที   (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

ตารางคิดคะแนน 

วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน 

๑๐.๐ ๕๐ ๑๐.๘ ๓๔ ๑๑.๖ ๒๔ ๑๒.๔ ๑๒ 

๑๐.๑ ๔๘ ๑๐.๙ ๓๒ ๑๑.๗ ๒๓ ๑๒.๕ ๑๐ 

๑๐.๒ ๔๖ ๑๑.๐ ๓๐ ๑๑.๘ ๒๒ ๑๒.๖ ๘ 

๑๐.๓ ๔๔ ๑๑.๑ ๒๙ ๑๑.๙ ๒๑ ๑๒.๗ ๖ 

๑๐.๔ ๔๒ ๑๑.๒ ๒๘ ๑๒.๐ ๒๐ ๑๒.๘ ๔ 

๑๐.๕ ๔๐ ๑๑.๓ ๒๗ ๑๒.๑ ๑๘ ๑๒.๙ ๒ 

๑๐.๖ ๓๘ ๑๑.๔ ๒๖ ๑๒.๒ ๑๖ มากกวา๑๒.๙ ๐ 

๑๐.๗ ๓๖ ๑๑.๕ ๒๕ ๑๒.๓ ๑๔   
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สถานีที ่๖ 

ว่ิง ๕๐ เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค เพื่อวัดความรวดเร็วของรางกาย  

วิธีทดสอบ เมื่อผูปลอยตัวใหสัญญาณ “เขาที”่ ใหผูเขารับการทดสอบยืนใหปลายเทาขางใดขางหน่ึงชิดเสนเริ่ม 
เมื่อไดยินสัญญาณปลอยตัว ใหผูเขารับการทดสอบว่ิงเต็มที่จนผานเสนชัย 

การบันทึก บันทึกเวลาเปนวินาที   (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

ตารางคิดคะแนน 

วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน 

๖.๒ ๕๐ ๖.๙ ๓๓ ๗.๖ ๑๙ ๘.๓ ๕ 

๖.๓ ๔๗ ๗.๐ ๓๑ ๗.๗ ๑๗ ๘.๔ ๓ 

๖.๔ ๔๔ ๗.๑ ๒๙ ๗.๘ ๑๕ ๘.๕ ๑ 

๖.๕ ๔๑ ๗.๒ ๒๗ ๗.๙ ๑๓ มากกวา ๘.๕ ๐ 

๖.๖ ๓๙ ๗.๓ ๒๕ ๘.๐ ๑๑   

๖.๗ ๓๗ ๗.๔ ๒๓ ๘.๑ ๙   

๖.๘ ๓๕ ๗.๕ ๒๑ ๘.๒ ๗   
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สถานีที ่๗ 

ว่ิง ๑,๐๐๐ เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค เพื่อวัดความอดทน  ความทนทานของระบบการไหลเวียนของโลหิต   

วิธีทดสอบ เมื่อไดยินสัญญาณ “เขาที่” ใหผูเขารับการทดสอบยืนปลายเทาขางใดขางหน่ึงชิดเสนเริ่ม และเมื่อได
ยินสัญญาณ “ปลอยตัว” ใหผูเขารับการทดสอบออกว่ิงไปตามเสนทางที่กําหนดจนถึงเสนชัย 

การบันทึก บันทึกเวลาเปนนาทีและวินาท ี  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

ตารางคิดคะแนน 

นาที/
วินาท ี

คะแนน 
นาที/
วินาท ี

คะแนน 
นาที/
วินาท ี

คะแนน 
นาที/
วินาท ี

คะแนน นาที/วินาท ี คะแนน 

๓/๒๐ ๑๐๐ ๓/๔๗ ๘๒ ๔/๑๔ ๖๔ ๔/๔๒ ๔๖ ๕/๐๒ ๒๘ 

๓/๒๓ ๙๘ ๓/๕๐ ๘๐ ๔/๑๗ ๖๒ ๔/๔๕ ๔๔ ๕/๐๔ ๒๖ 

๓/๒๖ ๙๖ ๓/๕๓ ๗๘ ๔/๒๐ ๖๐ ๔/๔๗ ๔๒ ๕/๐๖ ๒๔ 

๓/๒๙ ๙๔ ๓/๕๖ ๗๖ ๔/๒๓ ๕๘ ๔/๕๐ ๔๐ ๕/๐๘ ๒๒ 

๓/๓๒ ๙๒ ๓/๕๙ ๗๔ ๔/๒๖ ๕๖ ๔/๕๒ ๓๘ ๕/๑๐ ๒๐ 

๓/๓๕ ๙๐ ๔/๐๒ ๗๒ ๔/๒๙ ๕๔ ๔/๕๔ ๓๖ ๕/๒๐ ๑๐ 

๓/๓๘ ๘๘ ๔/๐๕ ๗๐ ๔/๓๓ ๕๒ ๔/๕๖ ๓๔ มากกวา ๕/๒๐ ๐ 

๓/๔๑ ๘๖ ๔/๐๘ ๖๘ ๔/๓๖ ๕๐ ๔/๕๘ ๓๒   

๓/๔๔ ๘๔ ๔/๑๑ ๖๖ ๔/๓๙ ๔๘ ๕/๐๐ ๓๐   
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สถานีที ่๘ 

วายนํ้า ๕๐ เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค เพื่อวัดความสามารถในการวายนํ้า  ดานทักษะ และ ความเร็ว 

วิธีทดสอบ เมื่อผูปลอยตัวใหสัญญาณ “เขาที”่ ใหผูรับการทดสอบยืนบนขอบสระดานเสนเริ่ม   หรือลอยตัวอยู
ที่จุดเริ่ม     เมื่อไดรับสัญญาณปลอยตัว ใหผูรับการทดสอบพุงตัวลงสระหรือ ถีบตัวออกจากจุด
เริ่ม แลววายนํ้าโดยเร็วในทาใดก็ได จนถึงขอบสระที่เปนเสนชัย 

การบันทึก บันทึกเวลาเปนนาที และวินาท ี (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

ตารางคิดคะแนน 

วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน 

๔๕ ๑๐๐ ๕๔ ๗๓ ๖๓ ๔๖ ๗๒ ๑๙ 

๔๖ ๙๗ ๕๕ ๗๐ ๖๔ ๔๓ ๗๓ ๑๖ 

๔๗ ๙๔ ๕๖ ๖๗ ๖๕ ๔๐ ๗๔ ๑๓ 

๔๘ ๙๑ ๕๗ ๖๔ ๖๖ ๓๗ ๗๕ ๑๐ 

๔๙ ๘๘ ๕๘ ๖๑ ๖๗ ๓๔ ๗๖ ๗ 

๕๐ ๘๕ ๕๙ ๕๘ ๖๘ ๓๑ ๗๗ ๔ 

๕๑ ๘๒ ๖๐ ๕๕ ๖๙ ๒๘ ๗๘ ๑ 

๕๒ ๗๙ ๖๑ ๕๒ ๗๐ ๒๕ มากกวา ๗๙ ๐ 

๕๓ ๗๖ ๖๒ ๔๙ ๗๑ ๒๒   
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ผนวก จ 

 
 ใบบันทึกผลการสอบภาคพลศึกษา 

   ชือ...............................………………….........หมายเลขประจําตัว..............................................อาย…ุ…………...ปี 

   วัน.............................ที................เดือน................………...............พ.ศ. .................................... 

สถานี

ที 
วิชาทีสอบ 

คะแน

น 
ผลทีทําได ้

คะแน

นดิบที

ได ้

อนุกรรมการลง

นาม 
หมายเหตุ 

๑. นั งงอตัว ๕๐ ซม.    

๒. ลุกนั ง ๓๐ วินาที ๕๐ ครั ง    

๓. ดึงข้อ ๕๐ ครั ง    

๔. ยืนกระโดดไกล ๕๐ ซม.    

๕. วิงกลับตัว ๕๐ วินาที    

๖. วิง ๕๐ เมตร ๕๐ วินาที    

๗. วิง ๑,๐๐๐ เมตร ๑๐๐        นาที          วินาที    

๘. ว่ายนํ า ๕๐ เมตร ๑๐๐        นาที          วินาที    

 รวม ๕๐๐ รวมคะแนนดิบทีได ้    

 

ผลรวมคะแนนดิบทีได้นํามาแปลงเป็นคะแนนทีสอบได้ ( รวมคะแนนดิบทีได ้) ดังนี 

ผลการสอบ  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) สอบได.้....................คะแนน 

    ลงชือ............................................................... ผู้ รับการตรวจ 

                             ลงชือ............................................................... หัวหน้าคณะอนุกรรมการภาคพลศึกษา 

    ลงชือ............................................................... ประธานอนุกรรมการภาคความเหมาะสม 

                  และพลศึกษา 

 

คําแนะนํา อนุกรรมการทีเป็นหัวหน้าสถานี บันทึกคะแนนทีได้ในช่อง “คะแนนทีได”้ และลงนามในช่อง 

“อนุกรรมการ ลงนาม” และหากมีการแก้ไข ให้ขีดฆ่า และลงนามกํากับไว้ทุกครั ง 

 

๕ 
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ผนวก ฉ 

การตรวจร่างกาย และโรคหรือความพิการทีขัดต่อการเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 

ในสวนของกองทัพเรือ 

 ๑. ขนาดพิกัดของร่างกาย จะต้องไม่ตํ ากว่าเกณฑ์ดังต่อไปนี 

ความขยายของอกเป็น ซม. เมือ 
อาย ุ

หายใจเข้า หายใจออก 
ความสูงเป็น ซม. นํ าหนักเป็น กก. 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๗๕ 

๗๕ 

๗๖ 

๗๗ 

๗๘ 

๗๒ 

๗๒ 

๗๓ 

๗๔ 

๗๕ 

๑๕๕ 

๑๕๗ 

๑๕๙ 

๑๖๑ 

๑๖๒ 

๔๐ 

๔๒ 

๔๔ 

๔๖ 

๔๘ 

 ๒. ไม่มีโรคและความพิการดังต่อไปนี 

  ๒.๑ ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ 

   ๒.๑.๑ ศีรษะ และหน้าตาผิดรูปจนดูน่าเกลียด 

   ๒.๑.๒ ผมบางหรือร่วงจนดูน่าเกลียด 

   ๒.๑.๓ รูปวิปริตต่างๆ (Malformation) ของริมฝีปาก หรือจมูก เช่น ปาก หรือ 

จมูกแหว่ง  ริมฝีปากแบะ หรือเชิดจนน่าเกลียด หรือหุบลง 

   ๒.๑.๔ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน 

   ๒.๑.๕ แขน ขา 

    ๒.๑.๕.๑ ยาวไม่เท่ากัน หรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด 

    ๒.๑.๕.๒ โค้งเข้าหรือออก 

    ๒.๑.๕.๓ บิดเก 

   ๒.๑.๖ มือ หรือ เท้า 

    ๒.๑.๖.๑ บิดเก 

    ๒.๑.๖.๒ นิวมือ หรือนิวเท้าด้วนถึงโคนเล็บ 

    ๒.๑.๖.๓ นิวมือ หรือนิวเท้ามีจ ํานวนเกินกว่า หรือน้อยกว่าปกติ 
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    ๒.๑.๖.๔ นิวบิดเก และทํางานไม่ถนัด 

    ๒.๑.๖.๕ ช่องระหว่างนิวมือ หรือนิวเท้าติดกัน 

   ๒.๑.๗ ร่างกายผิดรูปจนดูน่าเกลียด 

  ๒.๒ กระดูก และกล้ามเนือ 

   ๒.๒.๑ ข้อเคลือนไหวไม่สะดวก จนทําให้อว ัยวะทีติดต่อกับข้อนั น ๆ ใช้การไม่ได้ดี 

   ๒.๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ 

   ๒.๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลียนรูป 

   ๒.๒.๔ คอเอียง หรือแข็งทือเนืองจากกระดกู หรือกล้ามเนือพิการ 

   ๒.๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น 

   ๒.๒.๖ เท้าปุก (Club foot) 

   ๒.๒.๗ กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis) 

   ๒.๒.๘ กระดูกหักต่อไม่ติด หรือติดแล้วมีความพิการผิดรูป 

   ๒.๒.๙ กล้ามเนือส่วนใดส่วนหนึงเหียวลีบ หรือดิสโทรฟี (Dystrophy) 

  ๒.๓ ผิวหนัง 

   ๒.๓.๑ โรคผิวหนังชนิดซึงเป็นเรือรัง ยากต่อการรักษา หรือเป็นทีน่ารังเกียจต่อผู ้ อืน 

   ๒.๓.๒ สิวบริเวณหน้า คอ หรือลําตัว ซึงเป็นมากจนดูหน้าเกลียด 

   ๒.๓.๓ แผลเรือรังของผิวหนังซึงยากต่อการรักษา 

   ๒.๓.๔ แผลเป็นหรือปานทีหน้า มีเนือทีตั งแต่ ๑/๔ ของหน้าขึ นไป หรือมีความยาวมาก

จนดูน่าเกลียด 

   ๒.๓.๕เนืองอก (Neoplasm) ทีหน้า มีขนาดวัดผ่านศูนย์กลางตั งแต่ ๕ ซม.ขึ นไป 

   ๒.๓.๖ แผลเป็นไฝ ปาน รอยสัก หูด(Wart) หรือซิสต์ (Cyst) ทีส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

ซึงมีขนาดใหญ่หรือมากจนดูน่าเกลียด 

   ๒.๓.๗คนเผือก (Albino) 

   ๒.๓.๘ เนืองอกเล็ก ๆ หรือปุ ่ ม ทีผิวหนังทั วร่างกาย (Molluscum fibrosum)  

  ๒.๔ ตา 

   ๒.๔.๑ ตาเหล่ (Squint) จนปรากฏได้ชัดเจน 

   ๒.๔.๒ ต้อกระจก (Cataract) 

   ๒.๔.๓ แผลเป็นทีกระจกตา หรือกระจกตาขุ่น (Corneal ulcer or opacity cornea) 

   ๒.๔.๔ ลูกตาสั น (Nystagmus) 

   ๒.๔.๕หนังตาตก (Ptosis) หรือหนังตาม้วนออกนอก (Ectopion) หรือหนังตาม้วนเข้า

ใน (Entropion) 

   ๒.๔.๖ ระดับการมองเห็น (Visual acuity) ผิดปกติ 

   ๒.๔.๗บอดสี 
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   ๒.๔.๘ ขนตาย ้อยเข้าข้างใน หรือย ้อยออกข้างนอก (Trichiasis or districhiasis) 

   ๒.๔.๙ หนังตาแหว่งจนเสียรูป 

   ๒.๔.๑๐ ขอบหนังตาอักเสบมาก หรือเรือรัง  

   ๒.๔.๑๑ หนังตาปิดไม่สนิท 

   ๒.๔.๑๒ ซิสต์ของหนังตา 

   ๒.๔.๑๓ ถุงนํ าตาอักเสบ 

   ๒.๔.๑๔ เยือตาอักเสบมาก หรือเรือรัง 

   ๒.๔.๑๕ ริดสีดวงตา (Trachoma) 

   ๒.๔.๑๖ ต้อเนือซึงงอกเข้าไปในลูกตาดําเกินกว่า ๑ มม. 

   ๒.๔.๑๗ ตาโปน (Exophthalmos) จนเห็นได้ชัดเจนดูน่าเกลียด 

   ๒.๔.๑๘ กระจกตาอักเสบเรือรัง (Chronic Keratitis) 

   ๒.๔.๑๙ ต้อหิน (Glaucoma) 

   ๒.๔.๒๐ ช่องหนังตา (Palpebral fissure) กว้างไม่เท่ากันจนแลดูน่าเกลียด 

  ๒.๕ หู คอ จมกู 

   ๒.๕.๑ ใบหูผิดขนาด หรือใบหูกางจนดูน่าเกลียด 

   ๒.๕.๒ ช่องหูชั นนอกอักเสบเรือรังจนทําให้หูแคบกว่าปกติ 

   ๒.๕.๓เยือแก้วหูยึดติดกับผนังด้านในของหูชั นกลาง (Atelectatic ear) 

   ๒.๕.๔เยือแก้วหูทะลุ 

   ๒.๕.๕ การได้ยินเสียงในหูทั งสองข้าง สามารถได้ยินเสียงบริสุทธิ ทีความถีเสียง ๕๐๐, 

๑๐๐๐, ๒๐๐๐ เฮิร์ทซ์ (Hz) โดยใช้ความดังไม่เกิน ๒๕ เดซิเบล (dB) ในแต่ละความถี และสามารถได้ยินเสียง

บริสุทธิ ทีความถีเสียง ๔๐๐๐, ๖๐๐๐, ๘๐๐๐ เฮิร์ทซ์ (Hz) โดยใช้ความดังไม่เกิน ๓๕ เดซิเบล (dB) ในแต่ละ

ความถี 

   ๒.๕.๖ Attic retraction หรือ Cholesteatoma 

   ๒.๕.๗ เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยส์ (Mastoidectomy) 

   ๒.๕.๘อัมพาตใบหน้า 

   ๒.๕.๙ เพดานโหว ่

   ๒.๕.๑๐ ต่อมทอมซิลโตมากจนชิดกัน 

   ๒.๕.๑๑ จมูกบี ผิดปกติ 

   ๒.๕.๑๒ ฝากั นช่องจมูกคด หรือมีกระดูกยืน หรืองอก ทั งหมดนี จะต้องมีความผิดปกติ

มากกว่าครึงหนึงของช่องจมูก 

   ๒.๕.๑๓ ฝากั นช่องจมูกทะลุ (Septal Perforation) 

   ๒.๕.๑๔ เยือบุจมูกฝ่อ (Atrophic rhinitis) 

   ๒.๕.๑๕ เนืองอกในจมูก 



                          หนา : ๖๕ 

 แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ : คณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

   

  ๒.๖ ฟัน 

   ๒.๖.๑ มีฟันไว้เคี ยวอาหารได้ไม่ครบตามเกณฑ ์คือ กําหนดให้มี ฟันกราม (Molars) 

และ ฟันกรามน้อย (Premolars) อย่างน้อย ข้างบน ๖ ซี และข้างล่าง ๖ ซี ฟันหน้า (Incisors and Canines) 

ข้างบน ๔ ซี ข้างล่าง ๔ ซี  ฟันทีถอนแล้วหากได้รับการใส่เรียบร้อยมั นคง หรือด้วยวิธีทําสะพาน (Bridge) จึง

ให้นับเป็นจํานวนซีได ้ ฟันตามจํานวนดังกล่าวข้างต้นนั น จะต้องไม่มีลกัษณะดังต่อไปนี 

    ๒.๖.๑.๑  ฟันเป็นรูผุทีไม่ได้รับการอุด หรืออุดด้วยวัตถุทีไม่ถาวร 

    ๒.๖.๑.๒ ฟันทีอุดหรือทําครอบไม่เรียบร้อย 

    ๒.๖.๑.๓ ฟันนํ านม 

    ๒.๖.๑.๔  ฟันตาย เว ้นแต่คลองประสาทได้รับการอุดทีถูกต้องแล้ว 

    ๒.๖.๑.๕ ฟันยาวผิดปกติ หรือขึ นผิดที หรือเกจนไม่สามารถทีจะจัดให้สมกันกับ 

ฟันธรรมดาหรือฟันปลอม 

             ๒.๖.๑.๖ มีการทําลายอย่างรุนแรงของอวัยวะทีรองรับตัวฟัน เช่น กระดูก

เหงือกหรือเยือหุ้มรากฟัน 

   ๒.๖.๒ มีช่องระหว่างฟันหน้าห่างจนดูน่าเกลียด 

   ๒.๖.๓ การสบของฟันทีผิดปกติอย่างมากจนทําให้ใบหน้าผิดรูป หรือการเคี ยวอาหาร

ธรรมดาไม่ได้ผล 

   ๒.๖.๔ ถุงนํ า (Cysts) การอักเสบทีเรือรัง โรคเหงือกอักเสบอย่างรุนแรง หรือพยาธิ 

สภาพอืน ๆ ในปาก เช่น ฟันคุด ฟันทีย ังไม่ขึ น หรือฟันทีขึ นผิดที ซึงสภาพการเช่นนี อาจทําให้เกิดอันตราย 

ต่ออวัยวะข้างเคียง หรือสุขภาพของผู ้สมัคร 

  ๒.๗ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

   ๒.๗.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่า ๑๐๐ ครั งต่อนาที หรือช้ากว่า ๕๐ ครั งต่อนาที หรือมี 

เอ.วี.บล็อก (A.V.BLOCK) หรือเต้นผิดปกติออริคิวล่าร์ไฟบริลเลชั น หรือออริคิวล่าร์ฟลัทเตอร์ (Auricular 

Fibrillation or auricular flutter) 

   ๒.๗.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มม.ของปรอท หรือตํ ากว่า ๑๐๐/๕๐ มม.ของปรอท 

   ๒.๗.๓ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี.ผิดปกติ 

   ๒.๗.๔หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ 

   ๒.๗.๕ หัวใจพิการแต่ก ําเนิด (Congenital heart diseases) 

   ๒.๗.๖ หัวใจวายและมีเลือดคั ง (congestive heart failure) 

   ๒.๗.๗ ลินหัวใจพิการ 

   ๒.๗.๘อนิวริซึม (Aneurysm) ของหลอดเลือดใหญ่ 

   ๒.๗.๙ หลอดเลือดดําขอดอยู่ทีถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึงเป็นมากจนเห็นได้ชัด 

  ๒.๘ ระบบหายใจ 

   ๒.๘.๑ หลอดลมอักเสบ ซึงก ําลังปรากฏอาการฟังได้ชัดเจน 
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   ๒.๘.๒ หลอดลมอักเสบเรือรังพร้อมกับมีถุงลมในปอดพอง (Chronic bronchilis with 

embhysema) 

   ๒.๘.๓ เยือหุ้มปอดอักเสบ 

   ๒.๘.๔ หลอดลมขยายพอง (Bronchiectasis) 

   ๒.๘.๕มีนํ า หรือหนอง หรือลมในช่องเยือหุ้มปอด 

   ๒.๘.๖ วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis) 

   ๒.๘.๗ปอดอักเสบ หรือมีสภาพพยาธิอืน ๆ 

   ๒.๘.๘ หืด (Bronchial asthma) 

       ๒.๙ ระบบทางเดินอาหาร 

   ๒.๙.๑ ฟิสตูล่า (Fistula) หรือไซนัส (Sinus) ทีผนังท้อง 

   ๒.๙.๒ ไส้เลือนทุกชนิด 

   ๒.๙.๓ ตับหรือม้ามโต ซึงตรวจพบโดยการใช้มือคลํา 

   ๒.๙.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis of liver) 

   ๒.๙.๕ ฝีทีตับ (Abscess of liver) 

   ๒.๙.๖ ดีซ่าน 

   ๒.๙.๗ ริดสีดวงทวารหนักทีเห็นได้ชัดเจน 

   ๒.๙.๘ ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลําไส้ปลิ นออกมานอกทวารหนัก

   ๒.๙.๙ ฝีคัณฑสูตร 

  ๒.๑๐ ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ ์รวมทั งกามโรค 

   ๒.๑๐.๑ ไต กรวยไตอักเสบ หรือเสือม หรือหย่อน หรือพอง 

   ๒.๑๐.๒ นิว 

   ๒.๑๐.๓ ผลการตรวจปัสสาวะมีไข่ขาว (Albumin) หรือนํ าตาล 

   ๒.๑๐.๔ องคชาติถูกตัด หรือขาด 

   ๒.๑๐.๕ อัณฑะไม่ลงมาทีถุงอัณฑะ หรือถูกตัดออก 

   ๒.๑๐.๖  ถุงนํ าทีลูกอัณฑะ (Hydrocele) 

   ๒.๑๐.๗ อัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือท่ออสุจิอักเสบ (Epididymitis) 

   ๒.๑๐.๘ อัณฑะเหียวหด (Atrophy of testis) 

   ๒.๑๐.๙ กามโรค 

   ๒.๑๐.๑๐ ผลการตรวจนํ าเหลืองวินิจฉัยว่าเป็นกามโรค 

   ๒.๑๐.๑๑ กะเทย (Hemaphrodism) 

  ๒.๑๑ ระบบจิตประสาท 

   ๒.๑๑.๑ โรคจิต (Psychosis) 

   ๒.๑๑.๒ จิตทราม (Mental deficiency) 
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   ๒.๑๑.๓ ใบ ้(Aphasia) 

   ๒.๑๑.๔ อัมพาต หรือการเคลือนไหวผิดปกติ 

   ๒.๑๑.๕ โรคลมชัก (Epilepsy) 

  ๒.๑๒ เบ็ดเตล็ด 

   ๒.๑๒.๑ โรคทีเกียวกับแพ้สารโรคต่อมไร้ท่อทีเกียวกับเมทาบอลิซึม และโรคทีเกียวกับ

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

    ๒.๑๒.๑.๑ ไทโรทอกซิโคซิส ไม่ว่าจะมีคอพอกด้วยหรือไม่ (Thyrotoxicosis 

with or without goitre) 

    ๒.๑๒.๑.๒ โรคคอพอก (Simble goitre) 

    ๒.๑๒.๑.๓ มิกซิเดมา (Myxedema) 

    ๒.๑๒.๑.๔ เบาหวาน (Diabetes mellitus) 

    ๒.๑๒.๑.๕ อะโครเมกาลี (Acromegaly) 

    ๒.๑๒.๑.๖ โรคอ้วนพี (Obesity) 

   ๒.๑๒.๒ โรคของเลือดและอวัยวะก่อกําเนิดเลือด (Diseases of blood and blood 

forming organs) ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย 

   ๒.๑๒.๓ โรคติดเชือ หรือโรคเกิดจากปาราสิต (Infectious and parasitic diseases) 

    ๒.๑๒.๓.๑ โรคเรือน (Leprosy) 

    ๒.๑๒.๓.๒ พิลาริเอซิส (Filariasis) 

    ๒.๑๒.๓.๓ โรคคุดทะราด หรือรองพืน (Yaws) 

    ๒.๑๒.๓.๔ โรคติดต่ออันตราย 

   ๒.๑๒.๔ เนืองอก (Neoplasm) 

    ๒.๑๒.๔.๑ เนืองอกไม่ร้ายทีมีขนาดใหญ่ 

    ๒.๑๒.๔.๒ เนืองอกร้ายไม่ว่าจะเป็นแก่อวัยวะใด (Malignant neoplasm of 

any organ) 

   ๒.๑๒.๕ โรคของต่อมนํ าเหลือง 

  ๒.๑๓ โรคติดยาเสพติด 

  ๒.๑๔ โรคเอดส์ (Aids) 

  ๒.๑๕ โรคหรือความพิการใด ๆ  ซึงมิได้ระบุไว ้แต่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าไม่สมควรเป็น

นักเรียนเตรียมทหาร 
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ผนวก ช 

การตรวจเสียง  การพูด  การสนทนา  ความจํา  ความคิด และปฏิภาณไหวพริบ 
 ๑. เสียง 

 ๒. การพูด 

 ๓. การสนทนา 

 การตรวจสอบ 

   ๑. ให้สนทนาด้วยข้อความสั น  ๆ

   ๒. ให้ผู ้ เข้าสอบรายงานตัวแล้วเล่าประวัติย่อของตัวเองให้ได้มากทีสุด เป็นเวลา ๑ นาที 

   ๓. ให้ร้องเพลง ๑ เพลง (เมือร้องได้ ๒ - ๓ ประโยค แล้วบอกให้พอ) 

  การสังเกต  

   ๑. เสียงดังฟังชัด แจ่มใส ฉะฉานหนักแน่น 

   ๒. คําพูดต่อเนืองสมําเสมอ ไม่ติดอ่าง 

   ๓. เสียงไม่แหบแห้ง หรือ เสียงค่อย ไม่แจ่มใส ซึงเป็นอยู่ตลอดเวลา 

   ๔. พูดไม่ชัดถ้อยชัดคํา แบบลินคับปาก 

   ๕. พูดแบบคนปัญญาอ่อน 

   ๖. เสียงผิดปกติ เช่น เสียงแหลมเล็ก 

   ๗. มีความฉะฉานในการพูด และออกเสียงได้ชัดเจน เช่น ตัว ร , ล , ฮ 

   ๘. เสียงไม่เหน่อมากจนเกินไป 

 ๔. ความจํา ความคิด 

 ๕. ปฏิภาณไหวพริบ 

  การสอบ  ให้อ่านข้อความประมาณ ๑ หน้ากระดาษ และให้สอบถามในเนือหาทีได้อ่านไป 

  การสังเกต  

   ๑. ความสามารถในการเก็บความจําจากการสนทนา 

   ๒. ความสามารถในการสนทนาโต้ตอบ 

   ๓. ความสามารถในการใช้ความคิด 

   ๔. ความเชือมั นในตัวเอง 

   ๕. ความสามารถในการใช้ถ้อยคํา 

   ๖. ความเฉลียวฉลาด 

   ๗. การใช้ปฏิภาณ ไหวพริบ ในการตอบคําถาม 

   ๘. ความประหม่าตืนเต้น 

   ๙. ความกระตือรือร้น 

                               ๑๐. ความเข้าใจในคําสั ง  และสามารถปฏิบัติได้ในทันที 
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ผนวก ซ 

เกณฑการใหคะแนนภาคความเหมาะสม 

๑. สถานีที ๒ การตรวจร่างกาย และโรคหรือความผิดปกติ 

เกณฑ ์ คะแนน 

ดีมาก ๑๖ – ๒๐ 

ดี ๑๔ – ๑๖ 

พอใช ้ ๑๑ – ๑๓ 

ไม่มีความเหมาะสม ตํ ากว่า ๑๐ 

๒. สถานีที ๓ การตรวจเสียง การพูด การสนทนา ความจํา ความคิด และปฏิภาณไหวพริบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ ์ คะแนน 

ดีมาก ๖๗ - ๘๐ 

ดี ๕๔ - ๖๖ 

พอใช ้ ๔๑ - ๕๓ 

ไม่มีความ

เหมาะสม 

ตํ ากว่า ๔๐ 
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ผนวก ฌ 

ใบบันทึกผลการสอบภาคความเหมาะสม 

   ชือ.................................................................หมายเลขประจําตัว..................................อาย…ุ…………ปี 

   ว ัน.......................ที...............เดือน……………………………………..พ.ศ……………………… 

รายการตรวจ  ผล อนุกรรมการลงนาม หมายเหตุ 

สถานีที ๑     

๑. ตรวจสอบหลักฐาน.     

๒. พิมพ์ลายนิวมือ.     

รายการตรวจ คะแนนเต็ม คะแนนทีได ้ อนุกรรมการลงนาม หมายเหตุ 

สถานที ๒ 

๑. รูปร่าง ลักษณะร่างกาย 

 

๒๐ 

   

๒. สายตา ๒๐    

๓. หู คอ จมูก ฟัน ๒๐    

๔. ระบบอวัยวะภายใน ๒๐    

๕. โรคต่างๆ ๒๐    

สถานีท่ี ๓     

๑. เสียง ๘๐    

๒. การพูด ๘๐    

๓. การสนทนา ๘๐    

๔. ความจํา ความคิด ๘๐    

๕. ปฏิภาณไหวพริบ ๘๐    

 ๕๐๐    

 

 ผ่าน  ลงชือ................................................ผู้ รับการตรวจ 

   ลงชือ................................................หัวหน้าคณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสม 

 ไม่ผ่าน ลงชือ.......................................................ประธานอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 

คําแนะนําในการกรอกขอความ 

           ๑. สถานีที ๑ ในช่อง “ผล” ให้ลงเป็น ถูกต้อง/ ไม่ถูกต้อง 

          ๒. สถานีที ๒ ในช่อง “คะแนนทีได”้ ให้ลงคะแนนตามเกณฑ์คะแนนทีกําหนดในอนุผนวก ๓ ของผนวก ค 

               ๓. สถานที ๓ ในช่อง “คะแนนทีได”้ ให้ลงคะแนนตามเกณฑ์คะแนนทีกําหนดในอนุผนวก ๓ ของผนวก ค 

                   ๔. นายทหารสัญญาบัตรทีเป็นผู ้ตรวจ ให้ลงนามไว้ในช่อง “อนุกรรมการลงนาม” และหากมีการแก้ไขให ้  

ขีดฆ่า และลงนามกํากับไว้ทุกครั ง 


