
สาระน่ารู้สู่รั้วเตรียมทหาร 
การเตรียมตัวทางด้านร่างกายในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 

 
 
 
 

      สวสัดีครับนอ้งๆ ทุกคน พ่ีนาวาอากาศตรีภูเบศ โรจนกุล คร้ังท่ีแลว้ พ่ีไดแ้นะน าเก่ียวกบัการเตรียมตวั
สอบเขา้เป็นนกัเรียนเตรียมทหารใน ดา้นวิชาการไปแลว้ แต่เราจะเตรียมตวัเฉพาะดา้นวิชาการอยา่งเดียวไม่
พอนะครับเพราะถา้เราสอบติดภาควิชาการแลว้ เราตอ้งไปสอบรอบสองต่อ นัน่ก็ คือ การสอบพละ การ
ตรวจร่างกาย การสมัภาษณ์ และถา้หากเราเตรียมตวัมาไม่ดีพอ เราก็อาจมีโอกาสพลาดในการรอบสองน้ีได ้
เพราะฉะนั้นเราควรจะ ตอ้งเตรียมตวัในดา้นร่างกายควบคู่ไปกบัการเตรียมทางดา้นวิชาไปดว้ยนะครับ 
ส าหรับวนัน้ีพ่ีก็จะมาแนะน านอ้งๆ ในดา้นการเตรียมตวัทางดา้นร่างกายกนันะครับ 

 

การเตรียมตัวทางด้านร่างกายในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 

 

      การเตรียมทางดา้นร่างกายนั้น นอ้งๆบางคนอาจมองไม่เห็นถึงความส าคญั แต่จริงๆ แลว้การเตรียม
ทางดา้นร่างกายก็มี ความส าคญัพอๆ กบัการเตรียมตวัทางดา้นวิชานั้นแหละครับ เพราะถา้หากนอ้งสอบผา่น
ภาควิชาการได ้นอ้งก็ตอ้งไปสอบต่อ ในรอบสอง ซ่ึงระยะเวลาหลงัจากทราบผลการสอบภาควิชาการ นอ้งๆ
ก็จะมีเวลาอีกประมาณ 1 สปัดาห์ ก่อนสอบรอบสอง ซ่ึงถา้นอ้งๆ คิดจะเตรียมตวัร่างกายในตอนนั้น พ่ีบอก
นอ้งๆ เลยว่าไม่ทนัแน่นอนครับ และอาจตอ้งเสียเวลาสอบอีกหน่ึงปี หรือหมดโอกาสสอบอีกเลยส าหรับคน
ท่ีสิทธ์ิในการสอบปีสุดทา้ย 

 
 
 

    



 

   เพราะฉะนั้นเราควรจะเตรียมตวัตั้งแต่เร่ิมตน้ และเตรียมตวัควบคู่ไปกบัทางดา้นวิชาการ ส่ิงแรกท่ีเราควร
เตรียมตวันั้นคือ สุขภาพร่างกายของเรา เร่ิมจากสายตาก่อน นอ้งๆ ควร ไปตรวจสายตาก่อนนะครับ เพราะ
ถา้สายตาสั้นหรือยาว นอ้งๆ ก็ควรรีบไปด าเนินการรักษาใหเ้รียบร้อย อาจท าเลสิค หรือ PRK แต่ พี่ไม่
แนะน าเร่ืองการกดตานะครับ เพราะ มนัอาจไดผ้ลไม่แน่นอน หรือไม่ไดผ้ลเลยครับ อีกอยา่งค่ารักษาในการ 
กดตา ก็พอๆ กบัการท าเลสิค หรือ PRK พี่แนะน าใหน้อ้งๆ ท าเลสิค หรือ PRK ไปเลยดีกว่าครับ 
แน่นอน กว่า แต่ถา้ตาบอดสี ก็คงจะแกไ้ขอะไรไม่ได ้นอ้งๆ อาจตอ้งเปล่ียนทิศทางการเรียนใหม่ครับ แต่
ส าหรับคนท่ีสายตาปกติก็พยายามอยา่ท าใหส้ายตาสั้นนะครับ คอมพิวเตอร์งดๆ เล่นบา้ง อ่านหนงัสือก็อ่าน
ในท่ีท่ีมีแสงสว่างเพียงพอ อยา่พยายามใชส้ายตามาก บางทีเล่นโทรศพัทม์ากๆ ก็อาจจะมีผลต่อสายตาดว้ย
นะครับ 

 

      ต่อไปก็คงจะเป็นพวกข้อต่อต่างๆของร่างกาย ครับ โดยเฉพาะขอ้เข่า อยา่พยายามไปเล่นอะไรท่ีเส่ียง
หรือ มีผลกระทบขอ้ต่อต่างๆ มากนะครับ แค่เราเล่นกีฬาตามปกติ หรือออกก าลงักายตามปกติเท่าน้ีก็ถือเป็น
การเตรียมตวัทางดา้นร่างกายไปในตวัแลว้ครับ 

 
 
 
 
 

      ทางด้านสุขภาพช่องปาก นะครับ ถา้ฟันผหุรือมีปัญหาก็รีบด าเนินการรักษาใหเ้รียบร้อยนะครับ ตอน
ท่ีพ่ีสอบนะครับ คุณแม่พ่ีพาไปอุดทั้งปากเลยครับป้องกนัไวก่้อน 



 
 
 

      ส่วนทางด้านสุขภาพด้านอื่น  ๆถา้หากนอ้งๆ มีเวลาก็อาจจะชกัชวนคุณพ่อคุณแม่ไปตรวจร่างกายไว้
ก่อนก็เป็นการดีนะครับ เพราะถา้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีปัญหาอะไร เราจะไดเ้ตรียมตวัทางดา้น
วิชาการและเตรียมตวัทางดา้นร่างกายไดเ้ต็มท่ี ไม่ตอ้งมากงัวลใจเร่ืองน้ีอีกต่อไปไงครับ 

 
      ส าหรับการเตรียมตวัทางดา้นพละ ก่อนอ่ืนเราตอ้งทราบก่อนว่า การทดสอบพละมีทดสอบอะไรบา้ง 
เกณฑก์ารผา่นเป็นอยา่งไร จะไดเ้ตรียมตวัไดถ้กูทาง เวลาทดสอบจะไดค้ะแนนสอบเยอะๆ อยา่ลืมนะครับ 
เขาเอาคะแนนทดสอบพละและคะแนนสอบภาควิชามารวมกนัแลว้จดัล  าดบัใหม่ ใครท่ีไดค้ะแนนสอบภาค
วิชาการนอ้ย ก็ควรท าคะแนนสอบพละใหเ้ยอะๆ ไวน้ะครับจะไดม้ีโอกาสสอบผา่น 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การสอบพละมทีั้งหมด 8 สถานีสอบ ดังนี ้

 ดึงขอ้ราวเด่ียว 
 ลุกนัง่ 30 วินาที 
 นัง่งอตวั 

 
 

 ยนืกระโดดไกล 
 วิ่งเก็บของ หรือ วิ่งกลบัตวั 
 วิ่งระยะสั้น 50 เมตร 

 
 

 วิ่งระยะไกล 1,000 เมตร 
 ว่ายน ้ า 50 เมตร 

      ส าหรับสถานีท่ีส าคญัและหา้มทดสอบไม่ผา่นคือ วิ่งระยะไกล 1,000 เมตร และ ว่ายน ้ า 50 เมตร 
เพราะถา้ทดสอบไม่ผา่น สองสถานีน้ี สถานีใดสถานีหน่ึง ถือว่าทดสอบพละไม่ผา่น แต่สถานีท่ีถือว่าเป็นยา
ขมของนอ้งๆ หลายคนเห็นจะเป็นสถานีดึงขอ้ราวเด่ียวนะครับ (แนะน านะครับ ยดืพ้ืนเชา้ 50 คร้ัง เยน็ 
50 คร้ัง ซิทอพั เชา้ 50 คร้ัง เยน็ 50 คร้ัง ดึงข้ึน แน่นอนครับ แต่ตอ้งท าทุกวนันะครับ ) 

      นอ้งๆ คงทราบกนัแลว้ว่าเราตอ้งทดสอบพละทั้งหมด 8 สถานีดว้ยกนั ถา้นอ้งเร่ิมเตรียมตวัตั้งแต่
ตอนน้ี มีเวลาว่างๆ ก็มา ยดืพ้ืน ลุกนัง่ ดึงขอ้ ออกก าลงั วิ่ง ว่ายน ้ า อยา่งสม ่าเสมอ นอ้งๆ ก็คงผา่นการ
ทดสอบพละอยา่งสบายๆ และไดค้ะแนนเยอะดว้ยนะครับ 

 
 
 
       

 

 



ต่อไปก็ คงเป็นการเตรียมตวัทางดา้นสมัภาษณ์นะครับ การสอบสมัภาษณ์นั้น จะเป็นการพิจารณารูปร่าง 
ลกัษณะท่าทางความสมบูรณ์ ความองอาจว่องไวและปฎิภาณไหวพริบ ตลอดจนคุณลกัษณะความเหมาะสม
ท่ีจะเป็นนาย ทหาร-นายต ารวจ ชั้นสญัญาบตัร พ่ีขอแนะน านอ้งในเร่ืองการลุก เดิน นัง่ ลกัษณะท่าทางต่างๆ 
ใหดู้มีความองอาจ สง่างาม แบบทหาร ความกระฉบักระเฉง ว่องไว การพดูจาเสียง ดงัฟังชดั ชดัถอ้ยชดัค  า 
การตอบค าถาม ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเหล่าทพั และเตรียมทหาร การเตรียมตวัทางดา้นน้ีคงไม่ล  าบากเท่าไร 
ถา้นอ้งๆ มีการเตรียมตวัท่ีดีมาก็คงผา่นไดส้บายครับ 

 

 
 
 

 
 

      สุดทา้ยน้ีพ่ี ก็ขอฝากใหน้อ้งๆ ทุกคนเตรียมตวัทางดา้นร่างกายใหดี้ โดยเฉพาะดา้นสุขภาพและควร
การออกก าลงักายฝึกฝนตนเองตามแต่ละสถานีท่ีทดสอบพละ อยา่งสม ่าเสมอ พยายามท าไปวนัละนิด วนัละ
หน่อย ค่อยๆสะสมไป อยา่งมาเร่งเร่ิมหกัโหมทีหลงัมนัจะไม่ทนั จะส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะครับ 



น.ต. ภูเบศ โรจนกุล 
เตรียมทหาร 41 นายเรืออากาศ 48 

อาจารย์ประจ าสถาบันกวดวิชาบ้านเตรียมทหาร 
 


