ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก
ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
สังกัด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (โควตาทดแทนการสูญเสีย) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
----------------------------ขอให๎ ผู๎ ส มั ค รสอบอํ า นรายละเอี ย ดการสมั ค รสอบคั ด เลื อ กทหารกองหนุ น บรรจุ เ ข๎ า รั บ ราชการ
เป็นนายทหารประทวน สังกัด หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3 ให๎เข๎าใจแล๎วปฏิบัติ
ตามขั้นตอนตามลาดับข๎อให๎ครบถ๎วนแล๎วจะเป็นประโยชน์ตํอทํานในการเตรียมการสอบ ดังนี้.ข้อ ๑ ความมุ่งหมาย
หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข๎ารับราชการ
เป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุลงในตาแหนํง ตํางๆ ในหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ (โควตาทดแทนการ
สูญเสีย) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จานวน ๒๑ อัตรา ประกอบด๎วย 2 กลุํมตาแหนํง รายละเอียดตาแหนํง
ตาม ผนวก ก ดังนี้
1.1 กลุํมที่ 1 ตาแหนํงพลขับ จานวน 3 อัตรา
1.2 กลุํมที่ 2 กลุํมตาแหนํงนายสิบปฏิบัติการ จานวน 18 อัตรา
ข้อ ๒ คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้สมัครสอบ
๒.๑ รับสมัครเฉพาะเพศชาย มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดาต๎องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แตํถ๎าบิดาเป็น
นายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทย มารดาจะมิใชํเป็นผู๎มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได๎
๒.2 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ผู๎ที่ผํานการเป็นทหารกองประจาการ โดยอยูํในกองประจาการจนครบ
กาหนดปลดเป็นทหารกองหนุ น หรื อ ผู๎ ที่ส าเร็จการฝึ กวิช าทหารชั้นปีที่ 3 – 5 และได๎ขึ้นทะเบียน กอง
ประจาการแล๎ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ หรือ สด.๘))
2.๓ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.๖) หรื อ เที ย บเทํ า ขึ้ น ไปตามหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยจะต๎องสาเร็จการศึกษากํอนวันยื่นใบสมัคร และได๎รับระเบียนแสดงผลการเรียน
เรี ย บร๎อยแล๎ว ในวัน สมัคร (ไมํรั บ สมัครผู๎ที่อ ยูํระหวํางรอผลการศึกษา) หากตรวจพบในภายหลั งวําส าเร็จ
การศึกษาหลังวันยื่นใบสมัคร หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษจะถือวําเป็นผู๎ที่มีคุณสมบัติไมํครบถ๎วนในการ
สมัคร และจะไมํพิจารณาคัดเลือกบรรจุเข๎ารับราชการ
2.๔ มีอวัยวะ รูปรําง ลักษณะทําทาง และขนาดของรํางกายเหมาะสมแกํ การเป็นทหารหนํวยรบพิเศษ
โดยต๎องมีความสูงตั้งแตํ ๑๖๐ เซนติเมตร มีขนาดรอบตัวตั้งแตํ ๗๖/๗๙ เซนติเมตร โดยจะพิจารณาจากผลการ
วัดขนาดรํางกายจากคณะกรรมการรับสมัครของหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษเทํานั้นและถือเป็นที่สุด
2.๕ งดรับนายทหารประทวนกองหนุนที่ออกจากราชการทุกกรณี
2.๖ เป็นผู๎มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม วําด๎วย การบรรจุ การโอน และการบรรจุ
กลับเข๎ารับราชการ พ.ศ.๒๕๒๙ และฉบับที่แก๎ไขเพิ่มเติม
2.๗ ต๎องเป็นผู๎ที่มีวิทยฐานะและคุณลักษณะถูกต๎องตามข๎อบังคับกระทรวงกลาโหม วําด๎วย การแตํงตั้ง
ยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก๎ไขเพิ่มเติม
2.๘ ต๎องเป็นผู๎มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
2.๙ ไมํอยูํในสมณะเพศ
2.๑๐ เป็นผู๎เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.๑๑ ไมํเ ป็ น ผู๎ บ กพรํ อ งในศีล ธรรม ไมํ เป็น ผู๎ ที่ มีห นี้ สิ นล๎ นพ๎ น ตัว หรือเป็น บุคคลล๎ มละลายตามค า
พิพากษาของศาล
2.๑๒ ไมํมีแผลเป็นที่ดูนําเกลียด และไมํเจาะหู , ตาไมํบอดสี หรือลักษณะอื่นๆ ให๎อยูํในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ
/๒.๑3 ไมํเป็นโรค...

-๒2.1๓ ไมํเป็นโรค หรือสภาพรํางกาย และจิตใจ ที่ขัดตํอการรับราชการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔
(พ.ศ.๒๕๔๐) และ ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑ แหํงพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ตามผนวก ข หรือมีโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล๎วเห็นวําไมํเหมาะสม หรือมี
สภาพรํางกายที่สํงผลกระทบตํอภาพลักษณ์ของทางราชการในการบรรจุเข๎ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
สังกัดหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ
2.๑๔ ไมํมีร อยสักนอกรํ มผ๎า เมื่อแตํงกายชุดกีฬา ตามที่กองทัพบกกาหนด (เสื้ อยืดคอกลมแขนสั้ น
กางเกงกีฬาขาสั้น ถุงเท๎าและรองเท๎ากีฬา) หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ ไมํเหมาะสม สํงผลกระทบในเชิงลบ
ตํอภาพลักษณ์ของกองทัพบก ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล๎วเห็นวําไมํเหมาะสมตํอการบรรจุเข๎ารับราชการ
เป็ น นายทหารประทวน สั ง กั ด กองทั พ บก (หนํ ว ยบั ญ ชาการสงครามพิ เ ศษ) ทั้ ง นี้ ผ ลการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สุด
2.๑๕ ไมํเป็นผู๎อยูํในระหวํางตกเป็นจาเลยในคดีอาญา หรือไมํเคยต๎องคาพิพากษาของศาลวําได๎กระทา
ผิดในคดีอาญาต๎องโทษจาคุก (จาคุกจริง) เว๎นแตํความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได๎กระทาโดย
ประมาท สาหรับผู๎มีประวัติคดีอาญาและไมํกรอกลงในใบสมัคร และไมํแจ๎งข๎อเท็จจริงตํอเจ๎าหน๎าที่รับสมัคร
ตามความเป็ น จริ งอัน อาจจะกํ อให๎ เกิด ความเสี ยหายตํอ กองทัพบกได๎ ในภายหลั ง และหากตรวจสอบพบ
ในภายหลังจะถือได๎วําผู๎สมัครแจ๎งข๎อมูลอันเป็นเท็จตํอทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณา
ไมํบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได๎ รวมทั้งจะฟ้องร๎องดาเนินคดีและเรียกชดใช๎
คําเสียหายที่เกิดขึ้นด๎วย
2.๑๖ ไมํเคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเข๎ารับราชการในหนํวยงานของรัฐมากํอน
2.๑๗ ไมํเป็นผู๎เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให๎โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข๎อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
ในกรณีที่ตรวจสอบพบวําเป็นผู๎ที่มีป ระวัติเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดเป็นผู๎ เสพ หรือผู๎ค๎าหรือ ผู๎ให๎การสนับสนุน
ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไมํบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได๎
2.๑๘ ไมํเป็นผู๎เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไลํออกจากราชการ
2.๑๙ ผู๎สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกวําที่กาหนด หากสอบคัดเลือกบรรจุเข๎ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
ได๎จะเรียกร๎องใช๎สิทธิเกินกวําคุณวุฒิที่กาหนดมิได๎
ข้อ ๓ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๓.๑ กลุ่มที่ 1 ตาแหน่งพลขับ
๓.1.๑ อายุไมํต่ากวํา 22 ปีบริบูรณ์ และไมํเกิน 28 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแตํ 1 มกราคม 2541 –
31 ธันวาคม 2535)
๓.1.๒ มีความสามารถขับ รถยนต์ได๎ดี มีใบอนุญาตขั บรถยนต์สํ ว นบุคคล หรือ ใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์สาธารณะ จากกรมการขนสํงทางบก และมีความรู๎เรื่องการปรนนิบัติบารุงยานพาหนะเบื้องต๎น
๓.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มตาแหน่งนายสิบปฏิบัติการ
๓.2.1 อายุไมํต่ากวํา 18 ปีบริบูรณ์ และไมํเกิน 28 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแตํ 1 มกราคม 2545 –
31 ธันวาคม 2535)
๓.2.๒ มีสมรรถภาพรํางกายแข็งแรง มีจิตใจกล๎าหาญ มีความทรหดอดทนสามารถปฏิบัติงานที่
ยากลาบากตรากตรา และเสี่ยงภัยได๎
ข้อ 4 กาหนดการสมัคร
๔.1 ผู๎สมัคร Download ระเบียบการสมัครสอบเพื่อศึกษาคุณสมบัติของผู๎สมัครตามเงื่อนไขที่กาหนด
ตั้งแตํวันที่ ๑5 กรกฎาคม ๒๕๖3 ทางเว็บไซต์หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ swcom.rta.mi.th/swcomrecruit โดยผู๎สมัครจะต๎องอํานระเบียบการรับสมัครให๎เข๎าใจกํอนที่จะทาการบันทึกการลงทะเบียน
/๔.๒ ผู๎สมัคร...

-๓๔.2 ผู๎สมัครลงทะเบียนโดยการกรอกข๎อมูลของผู๎สมัครลงในใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตผํา นเว็บไซต์ของ
หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit ตั้งแตํวันที่ ๑5 กรกฎาคม 25๖3 ถึงวันที่
๑ สิงหาคม 25๖3 โดยสามารถสมัครได๎เพียง 1 กลุํมตาแหนํงเทํานั้น
การกรอกข๎อมูลลงในระบบการรับสมัครทางเว็บไซต์ ยังไมํถือวําเป็นการสมัครโดยสมบูรณ์ ผู๎สมัคร
จะต๎องพิมพ์ใบสมัครออกจากระบบแล๎ว ดาเนินการตามข๎อ 4.3 จึงจะถือวําเป็นการสมัครสอบโดยถูกต๎อง
สมบูรณ์และมีสิทธิเข๎ารับการคัดเลือกตามกาหนด ผู๎สมัครจะต๎องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดตําง ๆ
ที่ป รากฏในใบสมัครให๎ ถูก ต๎อง ครบถ๎ว น ตามความเป็นจริ ง ในกรณีที่มี การกรอกข๎อ มูล อัน เป็นเท็ จ หรื อ
ไมํถูกต๎องที่ไมํตรงตามที่กาหนดไว๎ในประกาศรับสมัครหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ
การรับสมัคร
๔.3 ผู๎ ส มัครน าใบสมัครที่กรอกข๎อมูล ลงในระบบการรับสมัครทางเว็บไซต์ ตามข๎อ 4.2 แล๎ ว พิมพ์
ใบสมัครนาไปสมัครด๎วยตนเอง ตั้งแตํวันที่ ๒9 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ตั้งแตํเวลา
08.00 น. – 16.๐0 น. ณ แหลํงชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) ข๎างสระวํายน้านายเทียน ภายในคํายสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พร๎อมหลักฐานประกอบการรับสมั คร
ตามที่กาหนด การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติในขั้นตอนนี้ เป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต๎น
หากภายหลังปรากฏวําผู๎สมัครใช๎เอกสารปลอม เอกสารอันเป็นเท็จ หรือเอกสารที่มิใชํทางราชการออกให๎จะถือวํา
ผู๎นั้นขาดคุณสมบัติ และให๎ถือวําการสอบคัดเลือกของบุคคลดังกลําวเป็นโมฆะ และไมํสามารถเรียกร๎องสิทธิใด ๆ
จากหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษได๎
ข้อ ๕ หลักฐานประกอบการรับสมัคร
๕.๑ ใบสมัครที่ผู๎ สมัครกรอกผํานระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของหนํว ยบัญชาการสงครามพิเศษ
swcom.rta.mi.th/swcom-recruit แล๎วพิมพ์ออกจากระบบ
๕.2 บัตรประจาตัวประชาชนของผู๎สมัคร (บัตรฉบับจริง ไมํรับสาเนา)
๕.3 ทะเบียนบ๎าน (ฉบับจริง และสาเนา 1 ฉบับ)
๕.4 หนังสือสาคัญ (สด.๘) พร๎อมสาเนา 1 ฉบับ กรณีผู๎ที่สาเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ตั้งแตํชั้นปีที่ 3
ที่ยังไมํได๎รับหนังสือสาคัญ (สด.8) ให๎ใช๎หนังสือรับรองการสาเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) จากศูนย์ฝึกนักศึกษา
วิชาทหารหรือหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะ กรณีที่ผู๎สมัครสามารถผํานการคัดเลือกเป็นตัวจริง
จะต๎องนาหนังสือสาคัญ (สด.๘) พร๎อมสาเนามาแสดงในวันทาสัญญาเข๎ารับราชการ
๕.5 เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา และสาเนา จานวน 1 ฉบับ
๕.6 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บิดา มารดา จานวน ๑ ชุด
๕.7 สาเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหยํา ของบิดา มารดา จานวน ๑ ฉบับ
๕.8 สาเนาสูติบัตรของผู๎สมัคร จานวน ๑ ฉบับ
๕.9 สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ๎ามี) เชํน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบมรณบัตร ถ๎าบิดามารดา
ถึงแกํกรรมแล๎ว จานวน ๑ ฉบับ
๕.๑0 ใบอนุ ญ าตขั บ รถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล หรื อ ใบอนุ ญ าตขั บ รถยนต์ ส าธารณะ พร๎ อ มส าเนา
จานวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครในกลุ่มที่ 1 ตาแหน่งพลขับ)
๕.11 หลักฐานในข้อ ๔.๖ - 4.๙ ให๎ผู๎สมัครที่ผํานการคัดเลือกนาตัวจริงมาแสดงตํอเจ๎าหน๎าที่พร๎อม
สาเนาในวันสอบสัมภาษณ์
๕.๑2 ผู๎ที่มีหลักฐานไมํครบถ๎วน ถือวํามีคุณสมบัติไมํครบในการสอบคัดเลือกเข๎ารับราชการ และจะไมํ
สามารถเรียกร๎องสิทธิใด ๆ ในภายหลัง
5.๑๓ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จานวน ๒๐๐ บาท
/ข๎อ ๖ การทดสอบ...

-๔ข้อ ๖ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย : กาหนดการทดสอบสมรรถภาพรํางกายในวันที่ 5 สิงหาคม 2563
โดยมีกาหนดการดังนี้
๖.๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น. : รายงานตัว ณ สนามสีหราชเดโช หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ
ผู๎ที่มารายงานตัวเกินเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไมํให๎เข๎ารับการทดสอบ
๖.๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. : รับฟังคาชี้แจงกํอนการทดสอบ
๖.๓ เวลา ๐๗.๔๕ น. : เริ่มการทดสอบ จานวน 5 ทํา ๆ ละ ๑๐ คะแนน รวม ๕๐ คะแนน กรณีที่
ผู๎สมัครปฏิบัติในทําใดทําหนึ่งไมํผํานเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด ถือวํา “ตก” ไมํมีสิทธิเข๎าไปทดสอบภาควิชาการได๎
เกณฑ์การทดสอบ ตามผนวก ค โดยมีเกณฑ์ขั้นต่า (เกณฑ์ผําน) ดังนี้
๖.๓.๑ ดึงข๎อ (เกณฑ์ผําน 9 ครั้ง)
๖.๓.๒ ลุก – นั่ง ภายใน 2 นาที (เกณฑ์ผําน ๕๐ ครั้ง)
๖.๓.๓ ดันพื้น ภายใน 2 นาที (เกณฑ์ผําน ๓๒ ครั้ง)
๖.๓.๔ วิ่งระยะทาง ๑.๖ กม. (1 ไมล์ เกณฑ์ผําน ไมํเกิน ๘ นาที)
๖.๓.๕ วํายน้าระยะทาง ๑๐๐ ม. (เกณฑ์ผําน ไมํเกิน ๒.๓๕ นาที)
การแต่งกาย : ชุดกีฬา กางเกงกีฬาขาสั้น เสื้อยืดคอกลมสีขาวล้วนไม่มีลวดลาย รองเท๎ากีฬา และ
จะต๎องนากางเกงวํายน้า/แวํนตาวํายน้า ติดตัวมาด๎วย เนื่องจากเมื่อเข๎าสูํสถานีทดสอบแล๎วจะไมํอนุญาตให๎ผู๎สมัคร
ออกจากสนามทดสอบจนกวําจะทาการทดสอบเสร็จสิ้นหรือไมํผํานทําทดสอบทําใดทําหนึ่งหรือ “ตก” เทํานั้น
ข้อ ๗ การสอบภาควิชาการ
๗.๑ ก าหนดการสอบภาควิ ช าการในวั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2563 ณ โรงเรี ย นกองทั พ บกอุ ป ถั ม ภ์
คํายนารายณ์ศึกษา โดยใช๎เนื้อหาวิชาความรู๎มัธยมศึก ษาตอนปลาย (ม.๖) จานวน 4 วิชา วิชาละ ๕๐ คะแนน
รวม ๒๐๐ คะแนน ประกอบด๎วย วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์, วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้
- เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์
- เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ทดสอบวิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ
7.๒ การเตรียมตัวของผู๎สมัครสอบ
๗.๒.๑ ห๎องสอบและที่นั่งสอบจะติดรายชื่อพร๎อมห๎องสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณที่รวมพล
หน๎าศาลเจ๎าแมํจามเทวี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์คํายนารายณ์ศึกษา
7.๒.๒ การแตํงกาย : ชุดสุภาพ เสื้อคอปก กางเกงขายาว รองเท๎าหุ๎มส๎น หรือเครื่องแบบของ
สถาบัน หรือเครื่องแบบของสังกัด ห๎ามแตํงกายชุดพลศึกษา หรือชุดวอร์ม ผู๎แตํงกายไมํถูกต๎องจะไมํอนุญาต
ให๎เข๎าห๎องสอบ
7.๒.๓ ให๎นาปากกาสีน้าเงิน มาใช๎ในการทาข๎อสอบ และให๎นาบัตรประจาตัวประชาชน, บัตรประจาตัว
สอบไว๎ รั บการตรวจสอบด๎ วย ห้ าม น าอุ ปกรณ์ ที่ ไมํ เกี่ ยวข๎ องกั บการสอบ เชํ น นาฬิ กาที่ เป็ นเครื่ องคิ ดเลข
โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาทุกชนิด เข๎าไปในห๎องสอบโดยเด็ดขาด
7.๓ การเข๎าห๎องสอบ :
ให๎ผู๎สมัครสอบมาพร๎อมที่บริเวณที่รวมพล หน๎าศาลเจ๎าแมํจามเทวี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์คําย
นารายณ์ศึกษา ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕6๓ เพื่อจัดระเบียบตรวจสอบยอด (เข๎าแถวตามห๎องสอบ) หลังจากนั้น
กรรมการคุมสอบจะนาเข๎าห๎องสอบเป็นสํวนรวม ห๎ามผู๎สมัครสอบเข๎าห๎องสอบเอง
๗.๓.๑ การสอบภาคเช๎า ให๎มาพร๎อม เวลา ๐๙.๐๐ น.
๗.๓.๒ การสอบภาคบําย ให๎มาพร๎อม เวลา ๑๓.๐๐ น.
/๗.๔ เมื่อกรรมการ...

-๕7.๔ เมื่อกรรมการคุมสอบแจกปัญหาสอบและใบคาตอบแล๎ว ห้ามผู้สมัครสอบเปิดอ่านปัญหาสอบ
ก่อนที่หัวหน้ากรรมการควบคุมการสอบสั่ง หากมีข๎อสงสัยให๎ยกมือและถามกรรมการควบคุมการสอบ
7.๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่ มทาข๎อสอบภาคเช๎า จะไมํอนุญาตให๎ ผู๎ สมัครสอบที่ มาถึงห๎ องสอบหลั งเวลา
๑๐.๑๕ น. เข๎าห๎องสอบในทุกกรณี และผู๎ที่เข๎าสอบจะต๎องอยูํในห๎องสอบจนกวําจะสิ้นสุดเวลาสอบจะออกจาก
ห๎องสอบกํอนเวลาไมํได๎
7.๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เริ่มทาข๎อสอบภาคบําย จะไมํอนุญาตให๎ผู๎สมัครสอบที่มาถึงห๎องสอบหลังเวลา
๑๓.๔๕ น. เข๎าห๎องสอบในทุกกรณี และผู๎ที่เข๎าสอบจะต๎องอยูํในห๎องสอบจนกวําจะสิ้นสุดเวลาสอบจะออกจาก
ห๎องสอบกํอนเวลาไมํได๎
๗.๗ คาแนะนาในการเขียนใบคาตอบแบบเลือกข้อ
๗.๗.๑ ฟังคาแนะนาในการเขียนใบคาตอบของกรรมการคุมห๎องสอบให๎เข๎าใจ หากปฏิบัติไมํถูกต๎อง
การตรวจใบคาตอบอาจไมํถูกต๎องเป็นเหตุทาให๎ไมํได๎คะแนนในการสอบครั้งนั้น
๗.๗.๒ ให๎ทาเครื่องหมายกากบาท
ด๎วยปากกาสีน้าเงินลงในชํองที่เลือกตอบเพียงชํองเดียว
กรณีถ๎ามีการเปลี่ยนคาตอบให๎กากบาททับในแนวตั้งและแนวนอน
เพื่อเป็นการแสดงวําไมํเลือกตอบ
ข๎อนั้นแล๎ว และให๎เลือกตอบกากบาทข๎อที่ต๎องการตํอไป ตามตัวอยําง
ตัวอย่าง ถ้าเลือกคาตอบในข้อ ข เป็นคาตอบที่ถูก
๑.
ตัวอย่าง ถ้าเลือกคาตอบในข้อ ง เป็นคาตอบที่ถูก ต่อมาเปลี่ยนเป็นเลือกตอบข้อ ข
๒.
ข้อ ๘ การสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถเฉพาะตาแหน่ง :
๘.๑ กาหนดการสอบสั มภาษณ์ ในวั น ที่ ๑๕ สิ งหาคม ๒๕6๓ ณ โรงเรีย นกองทั พบกอุ ปถั มภ์
คํายนารายณ์ศึกษา โดยให๎ผู๎สอบมาพร๎อม ณ ที่รวมพลบริเวณศาลเจ๎าแมํจามเทวี เวลา ๐๗.0๐ น. โดยการ
สัมภาษณ์ปากเปลํา (ใช๎เกณฑ์ผําน) ตั้งแตํเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นการทดสอบทํวงทีวาจา พิจารณาตรวจสอบ
รูปรํางลักษณะทําทาง ความองอาจวํองไว และปฏิภาณไหวพริบของผู๎ สอบ มีผลการสอบ “ผําน” หรือ “ไมํ
ผําน” เทํานั้น ผู๎สอบไมํผําน หมายถึง ผู๎ที่มีลักษณะทําทาง หรือลักษณะความสมบูรณ์ของรํางกายไมํเหมาะสม
ที่จะเป็นนายทหารประทวน
๘.๒ การทดสอบความเหมาะสมเฉพาะตาแหนํง : เป็นการทดสอบความรู๎ความสามารถเฉพาะตาแหนํง
เบื้องต๎นตามกลุํมตาแหนํง มีคะแนน ๕๐ คะแนน
8.2.1 กลุํมที่ 1 : ตาแหนํงพลขับ
- ทดสอบความรู๎ความสามารถในการขับรถ และการปรนนิบัติบารุง สาหรับสถานที่จะแจ๎ง
ให๎ทราบในวันทดสอบ
8.2.2 กลุํมที่ 2 : กลุํมตาแหนํงนายสิบปฏิบัติการ
- ทดสอบความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับวิชาทหาร สาหรับสถานที่จะแจ๎งให๎ทราบในวันทดสอบ
ข้อ 9 การประกาศผลสอบคัดเลือก :
9.1 ประกาศรายชื่อผู๎ผํานการทดสอบสมรรถภาพรํางกาย และมีสิทธิสอบภาควิชาการทางเว็บไซต์การ
รับสมัครหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และ
ติดรายชื่อผู๎มีสิทธิสอบ ณ ที่รวมพลโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์คํายนารายณ์ศึกษาในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

/๙.๒ ประกาศผลสอบ...

-๖9.2 ประกาศผลสอบภาควิช าการ โดยนาคะแนนทดสอบสมรรถภาพรํางกาย ๕๐ คะแนนรวมกับ
คะแนนสอบภาควิ ช าการ ๒๐๐ คะแนน รวมเป็ น ๒๕๐ คะแนน ประกาศทางเว็ บ ไซต์ ก ารรั บ สมั ค ร
หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit และติดรายชื่อผู๎ผํานการสอบภาควิชาการ
ทีแ่ หลํงชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖3 เป็นการประกาศเรียงตามหมายเลขสมัครสอบ
ไมํเรียงตามคะแนน กรณีที่คะแนนรวมเทํากัน จะคัดเลือกผู๎ที่ได๎คะแนนสอบภาควิชาการมากกวําเป็นลาดับแรก
ถ๎าคะแนนยั งเทํ ากัน อีกจะพิจ ารณาจากคะแนนภาควิช าการตามรายวิช าดังนี้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ตามลาดับ หากยังเทํากันอีกให๎พิจารณาคะแนนทดสอบสมรรถภาพรํางกาย
กรณีที่คะแนนทดสอบสมรรถภาพรํางกายเทํากันให๎พิจารณาผู๎ที่มีผลทดสอบสมรรถภาพรํางกายรายทําทดสอบ
ตามลาดับที่ทดสอบ
๙.๓ ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย : โดยนาผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพรํางกาย ผลการทดสอบ
ภาควิชาการ และผลการสอบความสามารถเฉพาะตาแหนํงรวมกัน โดยประกาศทางเว็บไซต์การรับสมัครของ
หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit และติดประกาศรายชื่อผู๎ผํานการสอบ
ณ แหลํงชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม 256๓ เรียงตามลาดับคะแนน ทั้ง ตัวจริงและบุคคล
อะไหลํ กรณีที่คะแนนรวมเทํากันจะคัดเลือกผู๎ที่ได๎คะแนนสอบภาควิชาการมากกวําเป็นลาดับแรก ถ๎าคะแนน
ยังเทํากันอีกจะพิจารณาจากคะแนนภาควิชาการตามรายวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย ตามลาดับ กรณีที่มีคะแนนเทํากันอีกให๎ใช๎แนวทาง ตามข๎อ ๙.๒
ข้อ ๑๐ พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติ อาชญากรรม : ในวันที่ ๒๐ สิ งหาคม ๒๕๖๓ โดยให๎มาพร๎อมที่
แหลํงชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) เวลา ๐๖.๓๐ น. เจ๎าหน๎าที่ของหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ จะนาไปตรวจ
เป็นสํวนรวม
กรณีผลการตรวจประวัติอาชญากรรมของผู๎ผํานการคัดเลือกตัวจริงพบประวัติในคดีอาญาหรือคดีที่ขัด
ตํอการบรรจุเข๎ารับราชการตามระเบียบการรับสมัคร หรือ พบประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด หรือเอกสารหลักฐาน
สาคัญประกอบการบรรจุไมํครบถ๎วน หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ ขอสงวนสิทธิ์ในการบรรจุเข๎ารับราชการ
และจะเรียกบุคคลอะไหลํตามลาดับมาเข๎าสูํกระบวนการตรวจประวัติอาชญากรรมเพื่อ บรรจุเข๎ารับราชการ
แทนตํอไป
ข้อ ๑๑ ตรวจโรคและทดสอบจิตเวช : ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยให๎มา
พร๎อมที่ แหลํงชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) เวลา ๐๗.๐๐ น. เจ๎าหน๎าที่ของหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ
จะนาไปตรวจเป็นสํวนรวม ความเห็นของแพทย์ถือเป็นเด็ดขาดจะไมํพิจารณาผลการตรวจโรคจากหนํวยงานอื่น
กรณีผลการตรวจโรคของผู๎ผํานการคัดเลือกตัวจริงมีโรคที่ขัดตํอการบรรจุเข๎ารับราชการตามระเบียบการ
รับสมัคร หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ ขอสงวนสิทธิ์ในการบรรจุเข๎ารับราชการ และจะเรียกบุคคลอะไหลํ
ตามลาดับมาเข๎าสูํกระบวนการตรวจโรคเพื่อบรรจุเข๎ารับราชการแทนตํอไป
ข้อ ๑๒ รายงานตัวเลือกตาแหน่ง และทาสัญญาบรรจุเข้ารับราชการ : ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ ห๎ อ งประชุ ม (1) กองบั ญ ชาการหนํ ว ยบั ญ ชาการสงครามพิ เ ศษ คํ า ยสมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราช
เวลา 07.30 น. โดยมีกาหนดการ ดังนี้
๑๒.๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. : ตรวจสอบยอดผู๎ที่ผํานการคัดเลือก และชี้แจงแนวทางการเลือกตาแหนํง
๑๒.๒ การเลื อกตาแหนํ ง ของแตํ ล ะกลุํ ม ตามล าดับคะแนน โดยผู๎ ที่ผํ า นการคัดเลื อกจะต๎องศึกษา
ตาแหนํงที่เปิดสอบให๎เข๎าใจ เพื่อให๎การเลือกตาแหนํงและการปฏิบัติงานตรงกับความสามารถของตน
/12.2 เวลา 08.30 น. ...

-๗๑๒.๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. : การทาสัญญาบรรจุเข๎ารับราชการ ผู๎ที่ผํานการคัดเลือกจะต๎องนาผู๎ค้าประกัน
โดยคุณสมบัติของผู๎ค้าประกันจะต๎องเป็นข๎าราชการประจาระดับ ๓ ขึ้นไป หรือเป็นข๎าราชการทหาร, ตารวจ
(ประจาการ) ชั้นยศตั้งแตํ ร๎อยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรี หรือร๎อยตารวจตรี ขึ้นไป (ผู๎ดารงตาแหนํงทางการเมือง
และผู๎ ดารงตาแหนํ งทางการเมืองท๎องถิ่น เชํน สมาชิกองค์การบริหารสํ วนตาบล, สมาชิกสภาเทศบาล หรือ
นายกเทศมนตรี ไมํสามารถค้าประกันได๎) พร๎อมหลักฐานประกอบการบรรจุ ตามผนวก ง
ข้อ ๑๓ การรายงานตัวเข้ารับราชการ : เมื่อหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ ได๎รวบรวมตรวจสอบหลักฐาน
ของผู๎ที่ผํานการคัดเลือกบรรจุเข๎ารับราชการครบถ๎วนถูกต๎องแล๎ว จะออกคาสั่งบรรจุเข๎ารับราชการตั้งแตํวันที่
ผู๎บัญชาการหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษลงนาม และจะเรียกผู๎ที่ได๎รับการบรรจุมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติ
ราชการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ สาหรับผู๎ที่ไมํมารายงานตัวเข๎ารับราชการตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กาหนด ถือวําเป็นผู๎ที่สละสิทธิ์ และจะไมํเรียกร๎องสิทธิใด ๆ ในภายหลัง
ข้อ ๑๔ ผู้เข้ารับการทดสอบ : จะต๎องนา “บัตรประจาตัวประชาชน”, “บัตรประจาตัวสอบ” และ ปากกาสีน้าเงิน
ติดตัวไปทาการสอบทุกครั้ง ทั้งการทดสอบสมรรถภาพรํางกายและการทดสอบภาควิชาการ สิ่งของมีคําให๎ฝาก
ญาติไว๎ หากไมํมีญาติมาด๎วยให๎นาใสํกระเป๋าแล๎วนาติดตัวไปด๎วย
ข้อ ๑5 สิทธิของผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)
๑5.๑ ได๎ รั บ การแตํ ง ตั้ ง ยศเป็ น สิ บ ตรี รั บ เงิ น เดื อ น ระดั บ ป.๑ ชั้ น ๑๓.๕ (๘,๖๑๐ บาท)
กับคําครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท เมื่อสาเร็จการศึกษาหลักสูตรสํงทางอากาศ (หลักสูตรโดดรํม) จะได๎รับ
เงินเพิ่มพิเศษสาหรับนักโดดรํมประจากอง (พ.ด.ร.) เดือนละ ๕,๓๐๐ บาท
๑5.๒ สิทธิคํารักษาพยาบาล และสิทธิอื่นๆ เชํน เดียวกับข๎าราชการทหารทั่วไป
๑5.๓ กรณีรับราชการไมํครบ ๑ ปี ตั้งแตํวันบรรจุเป็นต๎นไปไมํวํากรณีใด ๆ จะต๎องเสียคําปรับเป็นเงิน
จานวน ๓ เทําของเงินเดือน
ข้อ 16 ผู้สนใจสมัครสอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถลงทะเบียนในระบบการรับสมัครทางเว็บไซด์
swcom.rta.mi.th/swcom-recruit หรือติดตํอสอบถามเพิ่มเติมได๎ที่ กองกาลังพล หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ
คํายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์หมายเลข
๐ ๓๖๔๑ ๓๔๑๒
-----------------------------------

แผนผังพื้นที่รับสมัคร
ทหารกองหนุน (โควตาทดแทนการสูญเสีย) ปี 63

อาคารอเนกประสงค์

สนามสีหราชเดโช

พื้นที่รวมพล

เสาธง
สระว่ายน้านายเทียน
แหล่งชุมนุม
จุดรับสมัคร

จุดรับรายงานตัว

ผนวก ก
ตาแหน่งอัตราว่าง (โควตาทดแทนการสูญเสีย) ทีร่ ับสมัครสอบคัดเลือก
จานวน ๒๑ อัตรา
ลาดับ
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ตาแหน่ง
สังกัด
หมายเหตุ
กลุ่มที่ ๑ ตาแหน่งพลขับ ๓ อัตรา
พลขับรถ มว.ขส.ร๎อย.บก.พล.รพศ.๑
พล.รพศ.๑
จว.ลพบุรี
พลขับรถ มว.ขส.ร๎อย.บก.พล.รพศ.๑
พล.รพศ.๑
จว.ลพบุรี
พลขับรถ ตอนพยาบาลกรม มว.สร.ร๎อย.สสช.รพศ.๒
รพศ.๒
จว.ลพบุรี
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มตาแหน่งนายสิบปฏิบัติการ
พลวิทยุโทรศัพท์ บก.ร๎อย.ร๎อย.บก.นสศ.
นสศ.
จว.ลพบุรี
พนักงานวิทยุ บก.ร๎อย.ร๎อย.รพศ.รพศ.๑ พัน.๑
รพศ.๑ พัน.๑
จว.ลพบุรี
พนักงานวิทยุ ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ ร๎อย.รพศ.รพศ.๑ พัน.๑
รพศ.๑ พัน.๑
จว.ลพบุรี
พนักงานวิทยุ มว.สส.ร๎อย.บก.รพศ.๑ พัน.๒
รพศ.๑ พัน.๒
จว.ลพบุรี
พนักงานวิทยุ ตอนวิทยุ มว.สส.ร๎อย.บก.รพศ.๓ รอ.
รพศ.๓ รอ.
จว.ลพบุรี
นายสิบกิจการพลเรือน ตอน บก.กรม ร๎อย.บก.รพศ.๓ รอ.
รพศ.๓ รอ.
จว.ลพบุรี
พนักงานวิทยุ บก.มว.ปฏิบัติการ ร๎อย.ปพ.พัน.ปพ.รอ.
พัน.ปพ.รอ.
จว.ลพบุรี
พลยิง ชุดโจมตี มว.ปฏิบัติการ ร๎อย.ปพ.พัน.ปพ.รอ.
พัน.ปพ.รอ.
จว.ลพบุรี
พลตรวจการณ์ ชุดซุํมยิง มว.ยิงสนับสนุน ร๎อย.ปพ.พัน.ปพ.รอ.
พัน.ปพ.รอ.
จว.ลพบุรี
พนักงานวิทยุ ชุด จจ.มว.จจ.ร๎อย.จจ.พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
จว.ลพบุรี
พนักงานวิทยุ ชุด จจ.มว.จจ.ร๎อย.จจ.พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
จว.ลพบุรี
พนักงานวิทยุ ชุด จจ.มว.จจ.ร๎อย.จจ.พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
จว.ลพบุรี
พนักงานวิทยุ ชุด จจ.มว.จจ.ร๎อย.จจ.พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
จว.ลพบุรี
นายสิบศูนย์ขําว มว.สส.ร๎อย.บก.รพศ.๔ พัน.๒
รพศ.๔ พัน.๒ จว.พิษณุโลก
พนักงานวิทยุ ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ ร๎อย.รพศ.รพศ.๕ พัน.๑
รพศ.๕ พัน.๑ จว.เชียงใหมํ
นายสิบการชํางและทาลาย ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ ร๎อย.รพศ.รพศ.๕ พัน.๑ รพศ.๕ พัน.๑ จว.เชียงใหมํ
พลยิง ชุดโจมตี มว.ปฏิบัติการ ร๎อย.ตสร.พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
จว.ลพบุรี
พนักงานวิทยุ ตอนรถสื่อสารทางยุทธวิธี มว.วิทยุ ร๎อย.ปฏิบัติการสื่อสาร
ส.พัน.๓๕ นสศ. จว.ลพบุรี
ส.พัน.๓๕ นสศ.

ผนวก ข
โรคและสภาพรํางกายที่สํงผลกระทบตํอภาพลักษณ์ของทางราชการซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล๎วเห็นวํา
ไมํเหมาะสมตํอการบรรจุเข๎ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก
(หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ)
.................................
บัญชีชื่อความพิการทุพพลภาพ หรือโรคตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และ ฉบับที่ 76
(พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และโรคที่คณะกรรมการพิจารณา
แล๎วเห็นวําไมํเหมาะสม หรือมีผลกระทบแกํทางราชการ ในการบรรจุ เข๎ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
สังกัดกองทัพบก (หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ) ไมํสามารถจะรับราชการทหารได๎
ข๎อ ๑ โรคหรือสภาพรํางกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไมํสามารถจะรับราชการทหารได๎ตามมาตรา 4 คือ
(๑) โรคหรือความผิดปกติของตา
(ก) ตาข๎างหนึ่งข๎างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก๎สายตาด๎วยแวํนแล๎วการมองเห็นยังอยูํใน
ระดับต่ากวํา 7/60 หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกวํา ๑๐ องศา
(ข) สายตาไมํปกติ คือเมื่อรักษาและแก๎สายตาด๎วยแวํนแล๎วการมองเห็นยังอยูํในระดับ
6/24หรือต่ากวําทั้งสองข๎าง
(ค) สายตาสั้นมากกวํา 8 ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกวํา 5 ไดออปเตอร์ ทั้งสองข๎าง
(ง) ต๎อแก๎วตาทั้งสองข๎าง (Bilateral Cataract)
(จ) ต๎อหิน (Glaucoma)
(ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง 2 ข๎าง (Optic Atrophy)
(ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุํนทั้งสองข๎าง
(ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไมํทางานสูญเสียอยํางถาวร (Cranial never 3rd, 4 th,6 th)
(2) โรคหรือความผิดปกติของหู
(ก) หูหนวกทั้งสองข๎างคือ ต๎องใช๎เสียงในชํวงคลื่นความถี่ 500 - 2,000 รอบ/วินาที หรือ
เกินกวํา 55 เดซิเบล จึงจะได๎ยินทั้งสองข๎าง
(ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข๎าง
(ค) เยื่อแก๎วหูทะลุทั้งสองข๎าง
(3) โรคของหัวใจและหลอดเลือด
(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอยํางถาวรจนอาจอันตรายร๎ายแรง
(ข) ลิ้นหัวใจพิการ
(ค) การเต๎นของหัวใจผิดปกติอยํางถาวร จนอาจเกิดอันตรายร๎ายแรง
(ง) โรคของกล๎ามเนื้อหัวใจ ชนิดที่ไมํสามารถรักษาให๎หายขาดได๎และอาจเป็นอันตราย
(จ) หลอดเลือดแดงใหญํโป่งพอง
(ฉ) หลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย
(4) โรคเลือดและอวัยวะสร๎างเลือด
(ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร๎างเลือดผิดปกติอยํางรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
(ข) ภาวะม๎ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไมํหายและอาจเป็นอันตราย
(5) โรคของระบบหายใจ
(ก) โรคหืด (Asthma) ที่ได๎รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย
(ข) โรคทางปอดที่มีอาการไอหอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการทางานของระบบทางเดิน
หายใจ โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดได๎คํา Forced Expiratory Volume in One Second หรือ Forced
Vital Capacity ต่ากวําร๎อยละ 60 ของคํามาตรฐานตามเกณฑ์
/(ค) โรคความดัน...

-๒(ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจ
หัวใจด๎วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใสํสายวัดความดันเลือดในปอด
(ง) โรคถุง น้าในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉั ยได๎โดยภาพถํายรังสีทรวงอก หรือ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด
(จ) โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด๎วยการ
ตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)
(6) โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ
(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง
(ข) กลุํมอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)
(ค) ไตวายเรื้อรัง
(ง) ไตพองเป็นถุงน้าแตํกาเนิด (Polycystis Kidney)
(7) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข๎อ และกล๎ามเนื้อ
(ก) โรคข๎อหรือความผิดปกติของข๎อ ดังตํอไปนี้
1) ข๎ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis)
2) ข๎อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis)
3) โรคข๎อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy)
(ข) แขน ขา มือ เท๎า นิ้ว อยํางใดอยํางหนึ่งผิดปกติดังตํอไปนี้
๑) แขน ขา มือ หรือเท๎า ด๎วน หรือพิการถึงแม๎วําจะรักษาด๎วยวิธีใหมํที่สุดแล๎วก็ยังใช๎
การไมํได๎
2) นิ้วหัวแมํมือด๎วนจนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช๎การไมํได๎
3) นิ้วชี้ของมือด๎วนตั้งแตํข๎อปลายนิ้ว
4) นิ้วมือในมือข๎างเดียวกันตั้งแตํสองนิ้วขึ้นไปด๎วนจนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการจนถึง
ขั้นใช๎การไมํได๎
5) นิ้วหัวแมํเท๎าด๎วนจนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการจนถึงขั้นใช๎การไมํได๎
6) นิ้วเท๎าในเท๎าข๎างเดียวกันตั้งแตํสองนิ้วขึ้นไปด๎วนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้น
ใช๎การไมํได๎
7) นิ้วเท๎าในเท๎าแตํละข๎างตั้งแตํหนึ่งนิ้วขึ้นไปด๎วนจนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช๎
การไมํได๎
8) นิ้วเท๎าในเท๎าข๎างใดข๎างหนึ่ง ตั้งแตํหนึ่งนิ้วขึ้นไปด๎วนจนถึงข๎อโคนนิ้ว หรือพิการ
จนถึงขั้นใช๎การไมํได๎
(ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
(ง) กระดูกสันหลังโกํง หรือคด หรือแอํน จนเห็นได๎ชัดหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
(จ) กล๎ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให๎อวัยวะสํวน
หนึ่งสํวนใดใช๎การไมํได๎
(8) โรคของตํอมไร๎ทํอและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม
(ก) ภาวะตํอมธัยรอยด์ทางานน๎อยไปอยํางถาวร
(ข) ภาวะตํอมพาราธัยรอยด์ทางานน๎อยไปอยํางถาวร
(ค) ภาวะตํอมใต๎สมองผิดปกติอยํางถาวร
(ง) เบาหวาน
/(จ) ภาวะอ๎วน...

-๓(จ) ภาวะอ๎วน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของรํางกาย (Body Mass Index) ตั้งแตํ 35
กิโลกรัมตํอตารางเมตรขึ้นไป
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแรํธาตุ สารอาหารดุลย์สารน้าอีเล็กโทร
ลัยท์และกรดดําง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอื่นๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย
(ช) ภาวะตํอมธัยรอยด์ทางานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism)
(9) โรคติดเชื้อ
(ก) โรคเรื้อน
(ข) โรคเท๎าช๎าง
(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไมํสามารถรักษาให๎หายขาดได๎
(๑0) โรคทางประสาทวิทยา
(ก) จิตเจริญลําช๎า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา 69 หรือ ต่ากวํานั้น
(ข) ใบ๎ (Mutism) หรือพูดไมํเป็นภาษา หรือฟังภาษาไมํรู๎เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร
(ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทาให๎มีอาการชัก (Seizures) อยํางถาวร
(ง) อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท๎าชนิดถาวร
(จ) สมองเสื่อม (Dementia)
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ ทาให๎เกิดความผิดปกติอยํางมากใน
การเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอยํางถาวร
(ช) กล๎ามเนื้อหมดกาลังอยํางหนัก (Myasthenia Gravis)
(๑๑) โรคทางจิตเวช
(ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
1) โรคจิตเภท (Schizophrenia)
2) โรคจิตกลุํมหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional
Disorder)
3) โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder)
4) โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain Damage
and Dysfunction)
5) โรคจิตอื่นๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis)
(ข) โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
1) โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode ,Bipolar Affective Disorder)
2) โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to
Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disorder)
3) โรคอารมณ์ แปรปรวนอื่น ๆ (Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified
Mood Disorder)
4) โรคซึมเศร๎า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder)
(ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช
1) จิตเจริญลําช๎าที่มีระดับเชาว์ปัญญา 70 หรือต่ากวํา (Mental Retardation)
2) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา (Pervasive
Developmental Disorder)
/(1๒) โรคอื่น ๆ ...

-๔(๑2) โรคอื่นๆ
(ก) กระเทย (Hermaphrodism)
(ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)
(ค) ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis)
(ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)
(จ) คนเผือก (Albino)
(ฉ) โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วรํางกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
(ช) กายแข็งทั่วรํางกาย (Systemic Sclerosis)
(ซ) รูปวิปริตตําง ๆ ได๎แกํ
๑) จมูกโหวํ
2) เพดานโหวํหรือสูงหรือลิ้นไกํสั้นพูดไมํชัด
(ฌ) โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแตํกาเนิดชนิดเด็กดักแด๎ (Lamellar Ichthyosis &
Congenital Ichthyosiform Erythroderma)
ข๎อ 2 โรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล๎วเห็นวําไมํเหมาะสม หรือมีผลกระทบแกํทางราชการ ในการ
บรรจุเข๎ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
(1) โรคเอดส์
(2) ตาบอดสี
ข๎อ ๓ ไมํมีแผลเป็นที่ดูนําเกลียด และไมํเจาะหู
ข๎อ ๔ ผู๎ที่มี “รอยสัก” ต๎องไมํมีรอยสักปรากฏให๎เห็นอยํางชัดเจนนอกรํมผ๎า เมื่อแตํงกายชุดกีฬา
ตามที่กองทัพบกกาหนด (เสื้อยื ดคอกลมแขนสั้น กางเกงกีฬาสั้ น ถุงเท๎าและรองเท๎ากีฬา หรือรอยสั กที่มี
ลักษณะที่ไมํเหมาะสม สํงผลกระทบในเชิงลบตํอภาพลักษณ์ของกองทัพบก ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล๎ว
เห็นวําไมํเหมาะสมตํอการบรรจุเข๎ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ถือเป็นที่สุด
-----------------------
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๔๕ ๑๖.๘๐ ๖๓ ๑๔.๒๐
๖.๕๕ ๑๙.๔๐
๔๖ ๑๗.๒๐ ๖๔ ๑๔.๔๐
๖.๕๐ ๒๐.๐๐
๔๗ ๑๗.๖๐ ๖๕ ๑๔.๖๐
๔๘ ๑๘.๐๐ ๖๖ ๑๔.๘๐
๔๙ ๑๘.๔๐ ๖๗ ๑๕.๒๐
๕๐ ๑๘.๘๐ ๖๘ ๑๕.๖๐
๕๑ ๑๙.๒๐ ๖๙ ๑๖.๐๐
๕๒ ๑๙.๔๐ ๗๐ ๑๖.๔๐
๕๓ ๑๙.๖๐ ๗๑ ๑๖.๘๐
๕๔ ขึ้น ๒๐.๐๐ ๗๒ ๑๗.๒๐
ไป
๗๓ ๑๗.๖๐
๗๔ ๑๘.๐๐
๗๕ ๑๘.๔๐
๗๖ ๑๘.๘๐
๗๗ ๑๙.๒๐
๗๘ ๑๙.๖๐
๗๙ ๒๐.๐๐

ผนวก ง
หลักฐานประกอบการทาสัญญาบรรจุเข๎ารับราชการ
ลาดับ

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู๎สมัครที่ไมํหมดอายุ (แสดงบัตรฉบับตัวจริงด๎วย)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา ผู๎สมัคร ที่ไมํหมดอายุ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของมารดา ผู๎สมัคร ที่ไมํหมดอายุ
สาเนาทะเบียนบ๎านของผู๎สมัคร
สาเนาทะเบียนบ๎านของบิดา ผู๎สมัคร
สาเนาทะเบียนบ๎านของมารดา ผู๎สมัคร
สาเนาทะเบียนสมรสของบิดา - มารดา ผู๎สมัคร
สาเนาทะเบียนหยําบิดา - มารดา (ถ๎ามี)
สาเนาใบมรณะบัตรบิดา - มารดา (ถ๎ามี)
สาเนาสูติบัตรของผู๎สมัคร
สาเนาหนังสือแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ถํายเอกสารขนาด A4)
สาเนาทะเบียนกองประจาการ (สด.3)
สาเนาหนังสือสาคัญทหารกองหนุน (สด.8)
หนังสือรับรองผู๎บังคับบัญชาจากหนํวยเดิม (ตัวจริง) (กรณีเป็นพลทหาร)
สาเนาหนังสือรับรองวิทยฐานะ (กรณีที่จบ รด. ปี 3 หรือ ปี 5)
รูปถําย ขนาด 2 นิ้วครึ่ง
สาเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของผู๎สมัคร (ถ๎ามี)
สาเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของบิดา ผู๎สมัคร ที่ชัดเจน (ถ๎ามี)
สาเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของมารดา ผู๎สมัคร ที่ชัดเจน (ถ๎ามี)
คําอาการแสตมป์
คําสมุดประวัติรับราชการ จานวน 3 เลํม ๆ ละ 100 บาท
หลักฐานของผู๎ค้าประกัน
สาเนาบัตรข๎าราชการของผู๎ค้าประกัน
สาเนาบัตรประชาชนของผู๎ค้าประกัน
สาเนาทะเบียนบ๎านของผู๎ค้าประกัน
หนังสือรับรองเงินเดือนของผู๎ค้าประกัน (ฉบับจริง)
สาเนาบัตรประชาชนของคูํสมรส ผู๎ค้าประกัน
สาเนาทะเบียนบ๎านของคูํสมรส ผู๎ค้าประกัน
สาเนาทะเบียนสมรสของผู๎ค้าประกัน
ใบหยําหรือหนังสือรับรองความเป็นโสด กรณีผู๎ค้าฯ ยังมิได๎สมรส (ฉบับจริง)

21
22
23
24
25
26
27
28

จานวน หนํวย
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
50
300

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
รูป
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
บาท
บาท

1
1
1
1
1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

อนุผนวก ๑ ตัวอยํางหนังสือรับรองผู๎บังคับบัญชา (กรณีเป็นทหารกองประจาการ)
ประกอบผนวก ค หลักฐานประกอบการทาสัญญาบรรจุเข๎ารับราชการ

เลขที่...................

หน่วยต้นสังกัดระดับกองพัน
ที่อยู่หรือชื่อค่าย......................................
อาเภอ.....จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย์..........................................

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า พลฯ สมัครใจ รักษาเกียรติ หมายเลขประจาตัวประชาชน
๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐ ตาแหน่ง พลลูกมือ.....สังกัด ....................................................................................
เป็น ทหารกองประจาการ รุ่น ปี ๒๕๖๑ ผลั ดที่ ๒ ครบกาหนดปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่างรับราชการมีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย
เป็นอย่างดี
ให้ไว้

ณ

วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(
)
ผู้บังคับหน่วยระดับผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป

อนุผนวก ๒ ตัวอยํางหนังสือรับรองความเป็นโสด
ประกอบ ผนวก ค หลักฐานประกอบการทาสัญญาบรรจุเข๎ารับราชการ

เลขที่...................

หน่วยงานที่ออกหนังสือรับรอง
ที่ตั้งสานักงาน.......................................
อาเภอ....................จังหวัด...................
รหัสไปรษณีย์......................................

หนั ง สื อ ฉบั บ นี้ ให้ ไว้ เพื่ อรั บรองว่า พั นเอก สมัค รใจ รัก ษาเกี ยรติ หมายเลขประจ าตั ว
ประชาชน ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐ ตาแหน่ง ....................................................... เป็นข้าราชการสังกัด
................................................................และมีสถานภาพโสดจริง
ให้ไว้

ณ

วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(
)
ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน

แผนผังการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ณ สนามสีหราชเดโช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

สนามสี หราชเดโช

จุดรวมพล

ศาลาสีหราชเดโช

เสาธง

จุดรายงานตัว
สระว่ายนา้ นายเทียน
ร้ อย.บก.นสศ.

แหลงชุ มนุมทหารรบพิเศษ(๑)
สถานทีร่ ับสมัคร

กองบัญชาการหน่ วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ผนวก จ
คาแนะนาการปฏิบัติในการรับสมัคร การสอบภาควิชาการ การสอบความสามารถเฉพาะตาแหนํง
และการเลือกตาแหนํงทาสัญญาบรรจุเข๎ารับราชการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID - 19
----------------------เนื่องจากสถานการณ์แพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
ในปัจจุบันยังตรวจพบผู๎ที่ติดเชื้ออยูํอยํางตํอเนื่อง แม๎ภายในประเทศไมํปรากฏพบผู๎ติดเชื้ อก็ตาม เพื่อเป็นการ
ป้องกันการติดเชื้อโรคดังกลําว และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด จึงให๎
ผู๎สมัครสอบรวมทั้งผู๎ที่ติดตามผู๎สมัครสอบ ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให๎ผู๎สมัครสอบทุกคน ต๎องผํานจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิรํางกาย
๒. ให๎ผู๎สมัครนาหน๎ากากอนามัยของตนเองมาหรือหน๎ากากผ๎า แล๎วสวมหน๎ากากอนามัยหรือ
หน๎ากากผ๎าตลอดระยะเวลาดาเนินการ รวมทั้งญาติหรือผู๎ที่ติดตามที่เข๎ามาในบริเวณพื้นที่ที่มีการรับสมัครหรือ
การสอบ จะต๎องสวมหน๎ากากอนามัยหรือหน๎ากากผ๎าตลอดเวลา
๓. ให๎ผู๎สมัครเว๎นระยะหํางระหวํางบุคคลอยํางน๎อย ๑ เมตร
๔. ให๎ผู๎สมัครหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหวํางกัน
๕. ให๎ผู๎สมัครปฏิบัติตามคาแนะนาของเข๎าหน๎าที่อยํางเครํงครัด
๖. หากพบวําผู๎สมัครมีอาการไข๎, หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีความเสี่ยง ให๎ปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ และเงื่ อ นไขในการสอบสวนโรคติ ด ตํ อ อั น ตรายหรื อ โรระบาด
พ.ศ. ๒๕๖๓

รูปถํายขนาด
๓x๔ ซม.
(ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร)
ผนวก ข
ใบสมัครและการกรอกหลักฐานการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ใบสมัครการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน
เข้าเป็นนายทหารประทวน ประจาปีงบประมาณ 256๓
------------------------------------๑) ชื่อ สกุล นายนักรบ รักประเทศไทย ๒) สัญชาติ ไทย ๓) ศาสนา พุทธ ๔) วัน เดือน ปี เกิด ๑๐ ม.ค. ๒๕๓๖
๕) อายุ ๒๖ ปี ๖) เลขประจาตัวประชาชน ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐ ๗) ภูมิลาเนาบ๎านเลขที่ ๑๑๑/๑๑๒ หมูํที่ ๑
ต. ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี ๘) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐
๙) ประเภททหารกองหนุน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
๙.๑) สาเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ปี ๓
๙.๒) เคยเป็นทหารกองประจาการสังกัด ๑๐) คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สาขาวิชา ช่างยนต์
อาเภอ เมืองลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี
คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๔
๑๑) ข้าพเจ้า มีความประสงค์ขอสมัครเข้ารับราชการในหน่ วยบัญชาการสงครามพิเศษ (เลือกได้เพียง ๑ กลุ่มตาแหน่ง)
๑๑.๑ ( / ) กลุ่มที่ ๑ ตาแหน่งพลขับ
๑๑.๒ ( ) กลุ่มที่ ๒ กลุ่มตาแหน่งนายสิบปฏิบัติการ
๑๒) บิดาผู๎ให๎กาเนิด นาย XXXXXXXXXXX สัญชาติ ไทย เลขประจาตัวประชาชน ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐
บ๎านเลขที่ ๑๑๑/๑๑๒ หมูํที่ ๑ ต. ทะเลชุบศร อ. เมืองลพบุรี
จ. ลพบุรี
๑๓) มารดาผู๎ให๎กาเนิด นาง XXXXXXXXXXXXXXX สัญชาติ ไทย เลขประจาตัวประชาชน ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐
บ๎านเลขที่ ๑๑๑/๑๑๒ หมูํที่ ๑ ต. ทะเลชุบศร อ. เมืองลพบุรี
จ. ลพบุรี
๑๔) ข๎าพเจ๎า
( ) ไมํเคยต๎องหาคดีอาญา
( / ) เคยต๎องหาคดีอาญา กรณีเคยต๎องหาคดีอาญา ผลคดี ( ) ไมํมีความผิด ( ) มีความผิดศาลลงโทษปรับ
( / ) มีความผิด ศาลลงโทษจาคุก แตํโทษจาคุกให๎รอลงอาญา ( ) มีความผิด ศาลลงโทษจาคุก ไมํรอลงอาญา
( ) อื่น ๆ
๑๕) ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา ข๎อมูลที่ข๎าพเจ๎าได๎กรอกข๎างต๎นนั้นเป็นความจริงทุกประการหากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณวุฒิ
ของข๎าพเจ๎าในภายหลัง ปรากฏวํา ข๎าพเจ๎ามีคุณสมบัติไมํตรงตามประกาศรับสมั ครสอบฯ และเอกสารแนะนา การรับสมัคร
สอบฯ ให๎ถือวําข๎าพเจ๎าเป็นผู๎ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และข๎าพเจ๎าจะไมํใช๎สิทธิเรียกร๎องใดๆ ทั้งสิ้น และหาก
ข๎าพเจ๎าจงใจกรอกข๎อความอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ๎งความอันเป็นเท็จตํอเจ๎าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 137 และหากผู๎สมัครสอบถูกตัดสิทธิไมํสามารถเข๎าสอบได๎ อันเนื่องมาจากความบกพรํองในการกรอกใบสมัครของ
ผู๎สมัครเอง ให๎ถือวําเป็นความผิดพลาด ซึ่งเกิดจากตัวผู๎สมัครเอง จะเรียกร๎องให๎หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษหรือหนํวยงาน
อื่นๆ เป็นผู๎รับผิดชอบมิได๎
๑๖) ข๎าพเจ๎าไมํเป็นผู๎ที่อยูํในระหวํางเป็นผู๎ต๎องหาคดีอาญา และไมํเคยต๎องคาพิพากษาโทษจาคุก เว๎นแตํความผิดในลักษณะ
ฐานลหุโทษ หรือความผิดอันกระทาโดยประมาท
๑๗) ข๎าพเจ๎าไมํเคยเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดผิดกฎหมายทุกประเภท ทั้งเป็นผู๎เสพ ผู๎ค๎า ผู๎สนับสนุน
๑๘) หากข๎ า พเจ๎ า ผํ า นการคั ด เลื อ กบรรจุ เ ข๎ า รั บ ราชการในหนํ ว ยบั ญ ชาการสงครามพิ เ ศษ ข๎ า พเจ๎ า จะต๎ อ งน าหลั ก ฐาน
ประกอบการบรรจุเข๎ารับราชการตามที่ทางราชการกาหนด หากข๎าพเจ๎าไมํสามารถนาหลักฐานประกอบการบรรจุเข๎ารับ
ราชการมามอบให๎กับเจ๎าหน๎าที่ตามห๎วงเวลาที่กาหนด ข๎าพเจ๎ายินยอมให๎หนํวยบัญชาการเลือกบุคคลอ ะไหลํที่มีคุณสมบัติ
ครบถ๎วนมาบรรจุแทนข๎าพเจ๎า และข๎าพเจ๎าจะไมํเรียกร๎องสิทธิใด ๆ จากหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ

รูปถํายขนาด
๓x๔ ซม.
ผนวก ข
ใบสมัครและการกรอกหลักฐานการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ใบสมัครการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน
เข้าเป็นนายทหารประทวน ประจาปีงบประมาณ 256๓
------------------------------------๑) ชื่อ สกุล ............................................... ๒) สัญชาติ............... ๓) ศาสนา........... ๔) วัน เดือน ปี เกิด .........................
๕) อายุ............. ปี ๖) เลขประจาตัวประชาชน ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐ ๗) ภูมิลาเนาบ๎านเลขที่ .....................หมูํที่........
ต. ........................... อ. ..................... จ....................................... ๘) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐
๙) ประเภททหารกองหนุน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
๙.๑) ( ) สาเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ปี ๓
๙.๒) ( ) เคยเป็นทหารกองประจาการสังกัด .........................................................................................
๑๐) คุณวุฒิการศึกษา.........................................................สถานศึกษา......................................สาขาวิชา.....................
อาเภอ ........................................... จังหวัด........................................ คะแนนเฉลี่ยสะสม..............................
๑๑) ข้าพเจ้า มีความประสงค์ขอสมัครเข้ารับราชการในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (เลือกได้เพียง ๑ กลุ่มตาแหน่ง)
๑๑.๑ ( ) กลุํมที่ ๑ ตาแหนํงพลขับ
๑๑.๒ ( ) กลุํมที่ ๒ กลุํมตาแหนํงนายสิบปฏิบัติการ
๑๒) บิดาผู๎ให๎กาเนิด ................................... สัญชาติ ................. เลขประจาตัวประชาชน ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐
บ๎านเลขที่ .................. หมูํที่ .............. ต. ทะเลชุบศร อ. เมืองลพบุรี
จ. ลพบุรี
๑๓) มารดาผู๎ให๎กาเนิด ...................................... สัญชาติ.................. เลขประจาตัวประชาชน ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐
บ๎านเลขที่ .................... หมูํที่ .................. ต. ........................... อ. ........................... จ. .......................................
๑๔) ข๎าพเจ๎า
( ) ไมํเคยต๎องหาคดีอาญา
( ) เคยต๎องหาคดีอาญา
กรณีเคยต๎องหาคดีอาญา ผลคดี ( ) ไมํมีความผิด ( ) มีความผิดศาลลงโทษปรับ
( ) มีความผิด ศาลลงโทษจาคุก แตํโทษจาคุกให๎รอลงอาญา ( ) มีความผิด ศาลลงโทษจาคุก ไมํรอลงอาญา
( ) อื่น ๆ ...............................................................................................................
๑๕) ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา ข๎อมูลที่ข๎าพเจ๎าได๎กรอกข๎างต๎นนั้นเป็นความจริงทุกประการหากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณวุฒิ
ของข๎าพเจ๎าในภายหลัง ปรากฏวํา ข๎าพเจ๎ ามีคุณสมบัติไมํตรงตามประกาศรับสมัครสอบฯ และเอกสารแนะนา การรับสมัคร
สอบฯ ให๎ถือวําข๎าพเจ๎าเป็นผู๎ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และข๎าพเจ๎าจะไมํใช๎สิทธิเรียกร๎องใดๆ ทั้งสิ้น และหาก
ข๎าพเจ๎าจงใจกรอกข๎อความอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ๎งความอันเป็นเท็จตํอเจ๎ าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 137 และหากผู๎สมัครสอบถูกตัดสิทธิไมํสามารถเข๎าสอบได๎ อันเนื่องมาจากความบกพรํองในการกรอกใบสมัครของ
ผู๎สมัครเอง ให๎ถือวําเป็นความผิดพลาด ซึ่งเกิดจากตัวผู๎สมัครเอง จะเรียกร๎องให๎หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษหรือหนํวยงาน
อื่นๆ เป็นผู๎รับผิดชอบมิได๎
๑๖) ข๎าพเจ๎าไมํเป็นผู๎ที่อยูํในระหวํางเป็นผู๎ต๎องหาคดีอาญา และไมํเคยต๎องคาพิพากษาโทษจาคุก เว๎นแตํความผิดในลักษณะ
ฐานลหุโทษ หรือความผิดอันกระทาโดยประมาท
๑๗) ข๎าพเจ๎าไมํเคยเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดผิดกฎหมายทุกประเภท ทั้งเป็นผู๎เสพ ผู๎ค๎า ผู๎สนับสนุน
๑๘) หากข๎ า พเจ๎ า ผํ า นการคั ด เลื อ กบรรจุ เ ข๎ า รั บ ราชการในหนํ ว ยบั ญ ชาการสงครามพิ เ ศษ ข๎ า พเจ๎ า จะต๎ อ งน าหลั ก ฐาน
ประกอบการบรรจุเข๎ารับราชการตามที่ทางราชการกาหนด หากข๎าพเจ๎าไมํสามารถนาหลักฐานประกอบการบรรจุเข๎ารับ
ราชการมามอบให๎กับเจ๎าหน๎าที่ตามห๎วงเวลาที่กาหนด ข๎าพเจ๎า ยินยอมให๎หนํวยบัญชาการเลือกบุคคลอะไหลํที่มีคุณสมบัติ
ครบถ๎วนมาบรรจุแทนข๎าพเจ๎า และข๎าพเจ๎าจะไมํเรียกร๎องสิทธิใด ๆ จากหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ

