
ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก 
บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 

สังกัด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 

----------------------------- 

 ขอให๎ผู๎สมัครสอบอํานรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข๎ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 
สังกัด หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 ให๎เข๎าใจแล๎วปฏิบัติตามขั้นตอนการรับสมัคร
ตามล าดับให๎ครบถ๎วนสมบูรณ์แล๎วจะเกิดประโยชน์ตํอทํานในการเตรียมการสอบ ดังนี้.- 
ข้อ ๑ ความมุ่งหมาย 
 หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน 
เพ่ือบรรจุเข๎ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัด หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4  
โดยผู๎ที่ผํานการคัดเลือกจะได๎รับการบรรจุเป็นนายทหารประทวน ต าแหนํง ประจ า (ชกท.091) ศสพ. (อัตรา สิบเอก) 
จ านวน 97 อัตรา  
ข้อ ๒ คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัครสอบ 
 ๒.๑ รับสมัครเฉพาะเพศชาย มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา ต๎องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แตํถ๎าบิดา 
เป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทย มารดาจะมิใชํเป็นผู๎มีสัญชาติไทย โดยการเกิดก็ได๎   
 2.2 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ผู๎ที่ผํานการเป็นทหารกองประจ าการ โดยอยูํในกองประจ าการจนครบ
ก าหนดปลดเป็นทหารกองหนุน หรือผู๎ที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแตํชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และได๎ขึ้นทะเบียน          
กองประจ าการแล๎ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ หรือ สด.๘)) อายุตั้งแตํ 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2563 และไมํเกิน 28 ปีบริบูรณ์นับถึง 31 ธันวาคม 2535 (ผู๎ที่เกิดกํอนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 
– 31 ธันวาคม 2535)  
 2.3 บุคคลพลเรือนอายุตั้งแตํ 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และไมํเกิน 28 ปีบริบูรณ์
นับถึง 31 ธันวาคม 2535  (ผู๎ที่เกิดตั้งแตํ พ.ศ. 2535 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2545) ส าหรับผู๎ที่มีอายุ 
ตั้งแตํ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ผู๎ที่เกิด พ.ศ. 2535 – 2542) ที่ผํานการตรวจเลือกทหารกองเกินเข๎ากองประจ าการ 
ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497  จะรับสมัครเฉพาะผู๎ที่คณะกรรมการตรวจเลือกลงความเห็นใน สด.43 
ระบุวําเป็นคนจ าพวกที่ 1 (รํางกายสมบูรณ์ดี) เทํานั้น    
 2.4 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทําขึ้นไปตามหลักสูตร                   
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะต๎องส าเร็จการศึกษากํอนวันยื่นใบสมัคร และได๎รับระเบียนแสดงผลการเรียน
เรียบร๎อยแล๎วในวันสมัคร (ไมํรับสมัครผู๎ที่อยูํระหวํางรอผลการศึกษา) หากตรวจพบในภายหลังวําส าเร็จ
การศึกษาหลังวันยื่นใบสมัคร หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษจะถือวําเป็นผู๎ที่มีคุณสมบัติไมํครบถ๎วนในการสมัคร 
และจะไมํพิจารณาคัดเลือกบรรจุเข๎ารับราชการตามระเบียบการรับสมัครนี้ 
 2.5 มีอวัยวะ รูปรําง ลักษณะทําทาง และขนาดของรํางกายเหมาะสมแกํการเป็นทหารหนํวยรบพิเศษ 
โดยต๎องมีความสูงตั้งแตํ ๑๖๐ เซนติเมตร มีขนาดรอบตัวตั้งแตํ ๗๖/๗๙ เซนติเมตร โดยจะพิจารณาจากผลการวัด
ขนาดรํางกายจากคณะกรรมการรับสมัครของหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษเทํานั้นและถือเป็นที่สุด  
 2.6 งดรับทหารกองประจ าการที่จะครบก าหนดปลดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และนายทหารประทวน
กองหนุนที่ออกจากราชการทุกกรณี 
 2.7 เป็นผู๎มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม วําด๎วย การบรรจุ การโอน และการบรรจุ
กลับเข๎ารับราชการ พ.ศ.๒๕๒๙ และฉบับที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 
 2.8 ต๎องเป็นผู๎ที่มีวิทยฐานะและคุณลักษณะถูกต๎องตามข๎อบังคับกระทรวงกลาโหม วําด๎วยการแตํงตั้ง
ยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 
 2.9 ต๎องเป็นผู๎มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  
 2.10 ไมํอยูํในสมณะเพศ 
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 2.11 เป็นผู๎เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 2.12 ไมํ เป็นผู๎บกพรํองในศีลธรรม ไมํ เป็นผู๎ที่มีหนี้สินล๎นพ๎นตัว หรือเป็นบุคคลล๎มละลาย              
ตามค าพิพากษาของศาล 
 2.13 ไมํเป็นโรค หรือสภาพรํางกาย และจิตใจ ที่ขัดตํอการรับราชการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ 
(พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑ แหํงพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือมีโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล๎วเห็นวําไมํเหมาะสม หรือมีสภาพรํางกาย
ที่สํงผลกระทบตํอภาพลักษณ์ของทางราชการในการบรรจุเข๎ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก 
(หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ) ตามผนวก ก 
 2.๑4 ไมํมีรอยสักนอกรํมผ๎า เมื่อแตํงกายชุดกีฬาตามที่กองทัพบกก าหนด (เสื้อยืดคอกลมแขนสั้น 
กางเกงกีฬาขาสั้น ถุงเท๎าและรองเท๎ากีฬา) หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ไมํเหมาะสม สํงผลกระทบในเชิงลบ    
ตํอภาพลักษณ์ของกองทัพบก ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล๎วเห็นวําไมํเหมาะสมตํอการบรรจุเข๎ารับราชการ
เป็นนายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก (หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ) ทั้ งนี้ผลการพิจารณา               
ของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
 2.๑5 ไมํมีแผลเป็นที่ดูนําเกลียด และไมํเจาะหู, ตาไมํบอดสี อ่ืน ๆ ให๎อยูํในการพิจารณาของคณะกรรมการ 
 2.๑6 ไมํเป็นผู๎อยูํในระหวํางตกเป็นจ าเลยในคดีอาญา หรือไมํเคยต๎องค าพิพากษาของศาลวําได๎กระท าผิด
ในคดีอาญาต๎องโทษจ าคุก (จ าคุกจริง) เว๎นแตํความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได๎กระท าโดยประมาท 
ส าหรับผู๎มีประวัติคดีอาญาและไมํกรอกลงในใบสมัคร และไมํแจ๎งข๎อเท็จจริงตํอเจ๎าหน๎าที่รับสมัครตามความ
เป็นจริงอันอาจจะกํอให๎เกิดความเสียหายตํอกองทัพบกได๎ในภายหลัง หากตรวจสอบพบในภายหลังจะถือได๎วํา
ผู๎สมัครแจ๎งข๎อมูลอันเป็นเท็จตํอทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไมํบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอน
หรือระงับการบรรจุในภายหลังได๎ รวมทั้งจะฟ้องร๎องด าเนินคดีและเรียกชดใช๎คําเสียหายที่เกิดขึ้นด๎วย 
 2.๑7 ไมํเคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเข๎ารับราชการในหนํวยงานของรัฐมากํอน 
 2.๑8 ไมํเป็นผู๎เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให๎โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข๎อหาเกี่ยวกับยาเสพติด      
ในกรณีที่ตรวจสอบพบวําเป็นผู๎ที่มีประวัติเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดเป็นผู๎เสพ หรือผู๎ค๎าหรือผู๎ให๎การสนับสนุน     
หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไมํบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุ   
ในภายหลังได๎ 
 2.๑9 ไมํเป็นผู๎เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไลํออกจากราชการ   
 2.20 ผู๎สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกวําที่ก าหนด หากสามารถสอบคัดเลือกบรรจุเข๎ารับราชการเป็นนายทหาร
ประทวนในหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษได๎จะเรียกร๎องใช๎สิทธิเกินกวําคุณวุฒิที่ก าหนดมิได๎ 
ข้อ 3 ก าหนดการรับสมัคร และขั้นตอนการสมัคร  :   
 3.1 ผู๎สมัคร Download ระเบียบการสมัครสอบเพ่ือศึกษาคุณสมบัติของผู๎สมัครตามเงื่อนไขและ
ระเบียบการตามที่ หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ ได๎ก าหนดไว๎ ตั้งแตํวันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕๖3 ทางเว็บไซต์
หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit โดยผู๎สมัครจะต๎องอํานระเบียบการ      
รับสมัครให๎เข๎าใจกํอนที่จะท าการบันทึกข๎อมูลการลงทะเบียน   
 3.2 ผู๎สมัครกรอกข๎อมูลสํวนตัวประกอบการสมัครสอบทางเว็บไซต์ของหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ 
swcom.rta.mi.th/swcom-recruit ตั้งแตํวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖3 ถึง วันที่ 2 กันยายน ๒๕๖3  
  ข้อย้ าเตือน  
  - ผู๎สมัครจะต๎องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดตําง ๆ ที่ปรากฏในใบสมัครให๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน 
ตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีการกรอกข๎อมูลอันเป็นเท็จ หรือไมํถูกต๎องไมํตรงตามที่ก าหนดไว๎ในประกาศ    
รับสมัคร หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับสมัคร  
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  - ไฟล์รูปถํายที่ใช๎แนบใบสมัครจะต๎องเป็นไฟล์รูปถํายสี ครึ่งตัว หน๎าตรงไมํสวมหมวก ไมํสวมแวํนตา 
เห็นใบหน๎าชัดเจน ขนาด ๓ x ๔ เซ็นติเมตร  ถํายไว๎ไมํเกิน ๓ เดือน สกุล jpg ขนาดไมํเกิน ๗๐๐ kb  
 3.3 ขั้นตอนการรับสมัคร  ให๎ผู๎สมัครพิมพ์ใบสมัครที่กรอกข๎อมูลไว๎  น ามาสมัครด๎วยตนเอง               
ที่หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ  ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึง วันที่ 2 กันยายน ๒๕๖3  ณ แหลํงชุมนุมทหาร
รบพิเศษ (๑) ภายในคํายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เวลา 08.00 น. – 16.30 น. โดยเรียงหลักฐานตามข๎อ 4 
และด าเนินการตามขั้นตอนการรับสมัคร ตามผนวก ข 
ข้อ 4 หลักฐานประกอบการรับสมัคร  
 4.๑ ใบสมัครที่ผู๎สมัครกรอกผํานระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ 
swcom.rta.mi.th/swcom-recruit แล๎วพิมพ์ออกจากระบบ 
 4.2 บัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎สมัคร (ตัวจริง)  
 4.3 ทะเบียนบ๎าน (ฉบับจริง และส าเนา 1 ฉบับ) 
 4.4 หลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.9 หรือ สด.43 หรือหนังสือแสดงวิทยฐานะ แล๎วแตํกรณี)  
  4.๔.๑ ผู๎สมัครที่เป็นทหารกองหนุน  :  หนังสือส าคัญ (สด.๘) พร๎อมส าเนา 1 ฉบับ กรณีผู๎ที่ส าเร็จ
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ตั้งแตํชั้นปีที่ 3 ที่ยังไมํได๎รับหนังสือส าคัญ (สด.8) ให๎ใช๎หนังสือรับรองการส าเร็จ     
การฝึกวิชาทหาร (รด.) จากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หรือหนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะ 
  4.๔.๒ ผู๎สมัครที่เป็นบุคคลพลเรือน  :  ใบส าคัญ (สด.๙) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข๎ากองประจ าการ (สด.๔๓)(ส าหรับผู๎สมัครที่มีอายุตั้งแตํ ๒๑ ปีขึ้นไป) ฉบับจริงพร๎อมส าเนา ๑ ฉบับ 
 4.5 เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ฉบับจริง และส าเนา) จ านวน 1 ชุด  
 4.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บิดา มารดา จ านวน ๑ ชุด  
 4.7 ส าเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหยํา ของบิดา มารดา  จ านวน ๑ ชุด   
 4.8 ส าเนาสูติบัตรของผู๎สมัคร  จ านวน ๑ ฉบับ  
 4.9 ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ๎ามี) เชํน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว , ชื่อสกุล, ใบมรณบัตร ถ๎าบิดามารดา  
ถึงแกํกรรมแล๎ว จ านวน ๑ ฉบับ 
 4.1๐ หลักฐานในข้อ 4.๖ – 4.๙ ให๎ผู๎สมัครที่ผํานการสอบภาควิชาการน าเอกสารตัวจริงพร๎อมส าเนา
มาแสดงตํอเจ๎าหน๎าที่ในวันสอบสัมภาษณ์  
 4.๑๑ ผู๎ที่มีหลักฐานไมํครบถ๎วน ถือวํามีคุณสมบัติไมํครบในการสอบคัดเลือกเข๎ารับราชการ และจะไมํ
สามารถเรียกร๎องสิทธิใด ๆ ในภายหลัง 
  การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติในขั้นตอนการรับสมัคร เป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต๎น 
หากภายหลังปรากฏวําผู๎สมัครใช๎เอกสารปลอม เอกสารอันเป็นเท็จ หรือเอกสารที่มิใชํทางราชการออกให๎จะถือวํา  
ผู๎นั้นขาดคุณสมบัติ และให๎ถือวําการสอบคัดเลือกของบุคคลดังกลําวเป็นโมฆะและไมํสามารถเรียกร๎องสิทธิใด ๆ 
จากหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษได๎   
 4.๑2 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน ๒๐๐ บาท 
ข้อ 5 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
 ก าหนดการทดสอบสมรรถภาพรํางกาย ในวันที่ ๙ – 10 กันยายน 2563  เวลา 07.00 น.           
ณ สนามสีหราชเดโช หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ ทั้งนี้ การก าหนดจ านวนวันทดสอบสมรรถภาพรํางกาย
อาจก าหนดเพ่ิมเติมได๎ตามจ านวนผู๎สมัครสอบ ซึ่งจะได๎แจ๎งให๎ผู๎สมัครได๎รับทราบตํอไป โดยมีการทดสอบ 
จ านวน 5 สถานี กรณีผู๎สมัครทดสอบไมํผํานเกณฑ์การทดสอบ ทําใดทําหนึ่งถือวํา “ตก” ไมํมีสิทธิเข๎าไป
ทดสอบภาควิชาการได๎ ดังนี้ 
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 5.๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.  :  รายงานตัว ณ สนามสีหราชเดโช หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ   
ผู๎ที่มารายงานตัวเกินเวลาที่ก าหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไมํให๎เข๎ารับการทดสอบ  
 5.๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.  :  รับฟังค าชี้แจงกํอนการทดสอบ  
 5.๓ เวลา ๐๗.๔๕ น.  :  เริ่มการทดสอบ จ านวน 5 ทํา ๆ ละ ๑๐ คะแนน รวม ๕๐ คะแนน กรณีที่
ผู๎สมัครปฏิบัติในทําใดทําหนึ่งไมํผํานเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด ถือวํา “ตก” ไมํมีสิทธิเข๎าไปทดสอบภาควิชาการได๎ 
เกณฑ์การทดสอบ ตามผนวก ค   
  เกณฑ์ขั้นต่ า หรือเกณฑ์ผ่าน ที่ผู๎เข๎ารับการทดสอบจะต๎องปฏิบัติได๎ไมํต่ ากวําที่ก าหนด ดังนี้  
  ๕.๓.๑ ดึงข๎อ (เกณฑ์ผําน 9 ครั้ง) 
  ๕.๓.๒ วิ่งระยะทาง ๑.๖ กม. (1 ไมล์ เกณฑ์ผําน ไมํเกิน ๘ นาที) 
  ๕.๓.๓ ดันพ้ืน ภายใน 2 นาที (เกณฑ์ผําน ๓๒  ครั้ง) 
  ๕.๓.๔ ลุก – นั่ง ภายใน 2 นาที (เกณฑ์ผําน ๕๐ ครั้ง)  
  5.๓.๕ วํายน้ าระยะทาง ๑๐๐ ม. (เกณฑ์ผําน ไมํเกิน ๒.๓๕ นาที) 
  การแต่งกาย  :  ชุดกีฬา กางเกงกีฬาขาสั้น เสื้อยืดคอกลมสีขาวล้วนไม่มีลวดลาย รองเท๎ากีฬา  
ในสถานีวํายน้ าจะต๎องสวมกางเกงวํายน้ าเทํานั้น จึงให๎น ากางเกงวํายน้ ามาด๎วย (ผู๎สมัครสามารถใช๎แวํนตาวํายน้ าได๎) 
เนื่องจากเมื่อเข๎าสูํสถานีทดสอบแล๎วจะไมํอนุญาตให๎ผู๎สมัครออกจากสนามทดสอบจนกวําจะท าการทดสอบ
เสร็จสิ้นหรือไมํผํานทําทดสอบทําใดทําหนึ่งหรือ “ตก” เทํานั้น 
ข้อ 6 การสอบภาควิชาการ 
 6.๑ ก าหนดการสอบภาควิชาการ ในวันที่ ๑๒ กันยายน 2563 ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์          
คํายนารายณ์ศึกษา โดยใช๎เนื้อหาวิชาความรู๎มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) จ านวน 4 วิชา วิชาละ ๕๐ คะแนน 
รวม ๒๐๐ คะแนน ประกอบด๎วย วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์    
 6.๒ การเตรียมตัวของผู๎สมัครสอบ 
  6.๒.๑ ห๎องสอบและที่นั่งสอบจะติดรายชื่อพร๎อมห๎องสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณที่รวมพล 
หน๎าศาลเจ๎าแมํจามเทวี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ คํายนารายณ์ศึกษา  
  6.๒.๒ การแตํงกาย  : ชุดสุภาพ  เสื้อคอปก กางเกงขายาว รองเท๎าหุ๎มส๎น หรือเครื่องแบบของ
สถาบัน หรือเครื่องแบบของสังกัด ห๎ามแตํงกายชุดพลศึกษา หรือชุดวอร์ม  ผู๎แตํงกายไมํถูกต๎องจะไมํอนุญาต 
ให๎เข๎าห๎องสอบ  
   6.๒.๓ ให๎น าดินสอด าอยํางน๎อย 2B มาใช๎ในการท าข๎อสอบ โดยให๎น าบัตรประจ าตัวประชาชน,         
บัตรประจ าตัวสอบไว๎รับการตรวจสอบด๎วย ห้าม น าอุปกรณ์ที่ไมํเกี่ยวข๎องกับการสอบ เชํน นาฬิกาที่เป็น 
เครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาทุกชนิด เข๎าไปในห๎องสอบโดยเด็ดขาด 
  6.๓ การเข๎าห๎องสอบ :   
  ให๎ผู๎สมัครสอบมาพร๎อมที่บริเวณที่รวมพล หน๎าศาลเจ๎าแมํจามเทวี  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 
คํายนารายณ์ศึกษา ในวันที่ 12 กันยายน ๒๕6๓ เพ่ือจัดระเบียบตรวจสอบยอด (เข๎าแถวตามห๎องสอบ) 
หลังจากนั้นกรรมการคุมสอบจะน าเข๎าห๎องสอบเป็นสํวนรวม ห๎ามผู๎สมัครสอบเข๎าห๎องสอบเอง 
  6.๓.๑ การสอบภาคเช๎า ให๎มาพร๎อม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  6.๓.๒ การสอบภาคบําย ให๎มาพร๎อม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 6.๔ เมื่อกรรมการคุมสอบแจกปัญหาสอบ และใบค าตอบแล๎ว ห๎ามผู๎สมัครสอบเปิดอํานปัญหาสอบ
จนกวํากรรมการควบคุมการสอบสั่งให๎เปิดข๎อสอบ หากมีข๎อสงสัยให๎ยกมือและถามกรรมการควบคุมการสอบ 
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 6.๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มท าข๎อสอบภาคเช๎า จะไมํอนุญาตให๎ผู๎สมัครสอบที่มาถึงห๎องสอบหลังเวลา 
๑๐.๑๕ น. เข๎าห๎องสอบในทุกกรณี และผู๎ที่เข๎าสอบจะต๎องอยูํในห๎องสอบจนกวําจะสิ้นสุดเวลาสอบจะออกจาก
ห๎องสอบกํอนเวลาไมํได๎  
 6.๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เริ่มท าข๎อสอบภาคบําย จะไมํอนุญาตให๎ผู๎สมัครสอบที่มาถึงห๎องสอบหลังเวลา 
๑๓.๔๕ น. เข๎าห๎องสอบในทุกกรณี และผู๎ที่เข๎าสอบจะต๎องอยูํในห๎องสอบจนกวําจะสิ้นสุดเวลาสอบจะออกจาก
ห๎องสอบกํอนเวลาไมํได๎ 
 6.๗ ค าแนะน าในการเขียนใบค าตอบแบบเลือกข๎อ 
  6.๗.๑ ฟังค าแนะน าในการเขียนใบค าตอบของกรรมการคุมห๎องสอบให๎เข๎าใจ หากปฏิบัติไมํถูกต๎อง 
การตรวจใบค าตอบอาจไมํถูกต๎องเป็นเหตุท าให๎ไมํได๎คะแนนในการสอบครั้งนั้น    
  6.๗.๒ ให๎ใช๎ดินสอด า 2B ระบายตัวเลือกที่ต้องการ เมื่อต้องการแก้ไขให้ใช้ยางลบลบให้สะอาด  
แล้วจึงระบายตัวเลือกใหม่ที่ต้องการ ตามตัวอยําง  
   ตัวอย่าง ถ้าเลือกค าตอบในข้อ ง เป็นค าตอบท่ีถูก 
        ๑. ข้อใดเป็นหน้าที่ของทหาร 
             ก รักษาอธิปไตยของชาติ  ข  รักษาความม่ันคง   
               ค เพื่อการพัฒนาประเทศ  ง  ถูกทุกข้อ   

ข้อ 7 การสอบสัมภาษณ์  
 ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่   ๑9  กันยายน ๒๕6๓  ณ  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์            
คํายนารายณ์ศึกษา โดยให๎ผู๎สอบมาพร๎อม ณ ที่รวมพลบริเวณศาลเจ๎าแมํจามเทวี เวลา ๐๗.0๐ น. โดยการ
สัมภาษณ์ปากเปลํา (ใช๎เกณฑ์ผําน) ตั้งแตํเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นการทดสอบทํวงทีวาจา พิจารณาตรวจสอบ
รูปรํางลักษณะทําทาง ความองอาจวํองไว และปฏิภาณไหวพริบของผู๎สอบ มีผลการสอบ “ผําน” หรือ “ไมํผําน” 
เทํานั้น ผู๎สอบไมํผําน หมายถึง ผู๎ที่มีลักษณะทําทาง หรือลักษณะความสมบูรณ์ของรํางกายไมํเหมาะสม        
ที่จะเป็นนายทหารประทวน  
ข้อ 8 การประกาศผลสอบคัดเลือก  :    
 8.1 ประกาศรายชื่อผู๎ผํานการทดสอบสมรรถภาพรํางกาย และมีสิทธิสอบภาควิชาการทางเว็บไซต์   
การรับสมัครหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit ในวันที่ 11 กันยายน 2563 
และติดรายชื่อผู๎มีสิทธิสอบ ณ ที่รวมพลโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์คํายนารายณ์ศึกษาในวันที่ 12 กันยายน ๒๕๖๓  
 8.2 ประกาศผลสอบภาควิชาการ : ในวันที่ ๑4 กันยายน ๒๕๖3  ณ กองบัญชาการหนํวยบัญชาการ
สงครามพิเศษ และทางเว็บไซต์การรับสมัคร swcom.rta.mi.th/swcom-recruit  เป็นการประกาศเรียงตาม
หมายเลขสมัครสอบ ไมํเรียงตามคะแนน กรณีที่คะแนนรวมเทํากัน จะพิจารณาจากคะแนนตามรายวิชา      
คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ตามล าดับ 
 8.๓ ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย : ในวันที่ 22 กันยายน 256๓  ณ กองบัญชาการหนํวยบัญชาการ
สงครามพิเศษ และทางเว็บไซต์การรับสมัคร swcom.rta.mi.th/swcom-recruit  โดยน าผลคะแนนทดสอบ
สมรรถภาพรํางกาย ผลการทดสอบภาควิชาการมารวมกัน โดยตัวจริงประกาศเรียงตามล าดับหมายเลข ส าหรับ
บุคคลอะไหลํเรียงตามคะแนน กรณีท่ีคะแนนรวมเทํากันจะคัดเลือกผู๎ที่ได๎คะแนนสอบภาควิชาการมากกวําเป็น
ล าดับแรก ถ๎าคะแนนยังเทํากันอีกจะพิจารณาจากคะแนนภาควิชาการตามรายวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์ , 
วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ตามล าดับ กรณีที่มีคะแนนเทํากันอีก ให๎พิจารณาจากคะแนน
ทดสอบสมรรถภาพรํางกาย หากคะแนนทดสอบสมรรถภาพรํางกายเทํากันให๎พิจารณาเป็นรายทําทดสอบ
ตามล าดับคือ ดึงข๎อ, วิ่ง, ลุก-นั่ง และดันพื้น ตามล าดับ   
 /ข๎อ ๙ พิมพ์ลายนิ้วมือ ... 

http://www.swcom.mi.th/
http://www.swcom.mi.th/
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ข้อ 9 พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากรรม : ในวันที่ 15 - 18 กันยายน ๒๕๖๓ โดยให๎ผู๎ที่ผํานการ
คัดเลือกมาพร๎อมที่แหลํงชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) เวลา ๐7.0๐ น. เจ๎าหน๎าที่ของหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ 
จะน าไปตรวจเป็นสํวนรวม 
 กรณีผลการตรวจประวัติอาชญากรรมของผู๎ผํานการคัดเลือกตัวจริงพบประวัติในคดีอาญาที่ขัดตํอการ
บรรจุเข๎ารับราชการตามระเบียบการรับสมัคร หรือพบประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการบรรจุเข๎ารับราชการ และจะเรียกบุคคลอะไหลํตามล าดับมาบรรจุเข๎ารับราชการแทนตํอไป  
ข้อ ๑0 ตรวจโรคและทดสอบจิตเวช :  ณ  โรงพยาบาลอานันทมหิดล ในวันที่ 15 – 18 กันยายน ๒๕๖๓ 
โดยให๎มาพร๎อมที่แหลํงชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) เวลา ๐๗.๐๐ น. เจ๎าหน๎าที่ของหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ        
จะน าไปตรวจเป็นสํวนรวม ความเห็นของแพทย์ถือเป็นเด็ดขาดจะไมํพิจารณาผลการตรวจโรคจากหนํวยงานอ่ืน 
 กรณีผลการตรวจโรคของผู๎ผํานการคัดเลือกตัวจริงมีโรคที่ขัดตํอการบรรจุเข๎ารับราชการตามระเบียบ 
การรับสมัคร หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ ขอสงวนสิทธิ์ในการบรรจุเข๎ารับราชการ และจะเรียกบุคคล
อะไหลํตามล าดับมาบรรจุเข๎ารับราชการแทนตํอไป 
ข้อ ๑1 การท าสัญญาบรรจุเข้ารับราชการ  :  ให๎ผู๎ที่ผํานการคัดเลือกตัวจริงหรือบุคคลอะไหลํที่ได๎รับการเลื่อน
เป็นตัวจริง มาท าสัญญาบรรจุเข๎ารับราชการ ในวันที่  ๒6 และ 2๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห๎องประชุม (1) 
กองบัญชาการหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ คํายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เวลา 07.30 น. พร๎อมหลักฐาน
ประกอบการบรรจุ ตามผนวก ง 
ข้อ ๑๓ การรายงานตัวเข้ารับราชการ : ให๎ผู๎ที่ผํานการคัดเลือกบรรจุเข๎ารับราชการที่ท าสัญญาบรรจุเข๎ารับราชการ
ตามข๎อ ๑๑ มารายงานตัวเข๎ารับราชการ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ส าหรับผู๎ที่ไมํมารายงานตัวเข๎ารับ
ราชการตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดถือวําเป็นผู๎ที่สละสิทธิ์  และจะไมํสามารถเรียกร๎องสิทธิใด ๆ        
ในภายหลัง 
ข้อ ๑๔. การฝึกปรับพื้นฐานและเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพื้นฐานของหน่วยรบพิเศษ   
   ผู๎ที่ผํานการคัดเลือกที่มารายงานตัวเข๎ารับราชการตามข๎อ ๑๓ จะต๎องเข๎ารับการฝึกปรับพ้ืนฐานก าลังพล
บรรจุใหมํ ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ระยะเวลา 2 เดือน และเข๎ารับการศึกษาหลักสูตร
พ้ืนฐานของหนํวยรบพิเศษ ได๎แกํ หลักสูตรสํงทางอากาศ, หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ และหลักสูตรพ้ืนฐาน
การสงครามพิเศษ รวมระยะเวลา 8 เดือน หลังจากนั้นจะให๎เลือกต าแหนํงในการบรรจุลงในหนํวยตําง ๆ     
โดยผู๎เข๎ารับการศึกษาจะต๎องตั้งใจเข๎ารับการศึกษาหากไมํตั้งใจศึกษา หรือประพฤติตนไปในทางที่เสื่อม เสีย     
หรือถูกตัดคะแนนความประพฤติ จนเป็นเหตุให๎ต๎องพ๎นสภาพจากการศึกษา ให๎หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ 
มีสิทธิเพิกถอนค าสั่งบรรจุเข๎ารับราชการให๎ผู๎ที่กระท าความผิดดังกลําวพ๎นจากการเป็นข๎าราชการตํอไป 
ข้อ ๑๕ การเลือกต าแหน่งบรรจุ : ผู๎ที่ผํานการคัดเลือกเมื่อส าเร็จการฝึกศึกษา ตามข๎อ ๑๔ แล๎วจะด าเนินการ
เลือกต าแหนํงบรรจุลงในหนํวยในสังกัดของหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ ซึ่งมีที่ตั้งอยูํในพ้ืนที่ตําง ๆ โดยจะต๎อง
สามารถไปปฏิบัติราชการในต าแหนํงตามหนํวยที่เลือกในแตํละจังหวัด ดังนี้.- 
 ๑๕.1 จังหวัดลพบุรี 
 ๑๕.2 กรุงเทพมหานคร 
 ๑๕.3 จังหวัดเชียงใหมํ 
 ๑๕.4 จังหวัดพิษณุโลก 
 ๑๕.5 จังหวัดนครราชสีมา 
 ๑๕.6 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

/ข๎อ ๑๖ ผู๎เข๎ารับการทดสอบ ... 
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ข้อ ๑๖ ผู้เข้ารับการทดสอบ  : จะต๎องน า “บัตรประจ าตัวประชาชน” “บัตรประจ าตัวสอบ”  ไปแสดงเมื่อติดตํอ
กับเจ๎าหน๎าที่ หรือเมื่อท าการสอบทุกครั้ง ทั้งการทดสอบสมรรถภาพรํางกาย และการทดสอบภาควิชาการ 
ส าหรับสิ่งของมีคําให๎ฝากญาติไว๎ หากไมํมีญาติมาด๎วยให๎น าใสํกระเป๋าแล๎วน าติดตัวไปด๎วย ไมํมีบริการรับฝากสิ่งของ  
ข้อ ๑๗ สิทธิของผู้ท่ีได้รับการบรรจุเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)  
 ๑๗.๑ ได๎รับการแตํงตั้ งยศเป็น สิบตรี รับเงินเดือน  ระดับ ป.๑ ชั้น ๑๓.๕ (๘,๖๑๐ บาท)              
กับคําครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท  เมื่อส าเร็จการศึกษาหลักสูตรสํงทางอากาศ (หลักสูตรโดดรํม) จะได๎รับ
เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับนักโดดรํมประจ ากอง (พ.ด.ร.) เดือนละ ๕,๓๐๐ บาท 
 ๑๗.๒ สิทธิคํารักษาพยาบาล และสิทธิอื่นๆ เชํน เดียวกับข๎าราชการทหารทั่วไป 
 ๑๗.๓ กรณีรับราชการไมํครบ ๑ ปี  ตั้งแตํวันบรรจุเป็นต๎นไปไมํวํากรณีใด ๆ จะต๎องเสียคําปรับเป็นเงิน
จ านวน ๓ เทําของเงินเดือน 
ข้อ 18 ค าแนะน าในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในการรับสมัครและสอบคัดเลือก ตามผนวก จ 
ข้อ 19 ผู้ สนใจที่ มีคุณสมบัติครบถ้วน  สามารถลงทะเบียนในระบบการรับสมัคร ทางเว็บไซด์ 
swcom.rta.mi.th/swcom-recruit  ได๎ตั้งแตํวันที่ 20 สิงหาคม ถึง วันที่ 2 กันยายน 2563 หรือติดตํอสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได๎ที่ กองก าลังพล หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ คํายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   
ต าบลทะเลชุบศร  อ าเภอเมืองลพบุรี  จงัหวัดลพบุรี  โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๖๔๑ ๓๔๑๒  

----------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก 
โรคและสภาพรํางกายท่ีสํงผลกระทบตํอภาพลักษณ์ของทางราชการซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล๎วเห็นวํา          

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
ระดับต่ ากวํา 7/60 หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกวํา ๑๐ องศา 
   (ข) สายตาไมํปกติ คือเมื่อรักษาและแก๎สายตาด๎วยแวํนแล๎วการมองเห็นยังอยูํในระดับ 
6/24หรือต่ ากวําทั้งสองข๎าง 
   (ค) สายตาสั้นมากกวํา 8 ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกวํา 5 ไดออปเตอร์ ทั้งสองข๎าง 
   (ง) ต๎อแก๎วตาทั้งสองข๎าง (Bilateral Cataract) 
   (จ) ต๎อหิน (Glaucoma) 
   (ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง 2 ข๎าง (Optic Atrophy) 
   (ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขํุนทั้งสองข๎าง 
   (ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไมํท างานสูญเสียอยํางถาวร (Cranial never 3rd, 4 th,6 th) 
  (2)  โรคหรือความผิดปกติของหู 
   (ก) หูหนวกท้ังสองข๎างคือ 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 และมีการสูญเสียการท างานของระบบทางเดิน
หายใจ โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดได๎คํา Forced Expiratory Volume in One Second หรือ Forced 
Vital Capacity ต่ ากวําร๎อยละ 60 ของคํามาตรฐานตามเกณฑ์ 

/(ค) โรคความดัน... 
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   (ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจ
หัวใจด๎วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใสํสายวัดความดันเลือดในปอด 
   (ง) โรคถุงน้ าในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได๎โดยภาพถํายรังสีทรวงอก หรือ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด 
   (จ) โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด๎วยการ
ตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) 
  (6)  โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ 
   (ก) ไตอักเสบเรื้อรัง 
   (ข) กลุํมอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome) 
   (ค) ไตวายเรื้อรัง 
   (ง) ไตพองเป็นถุงน้ าแตกํ าเนิด (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
การไมํได ๎
    2) นิ้วหัวแมํมือด๎วนจนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช๎การไมํได๎ 
    3) นิ้วชี้ของมือด๎วนตั้งแตํข๎อปลายนิ้ว 
    4) นิ้วมือในมือข๎างเดียวกันตั้งแตํสองนิ้วขึ้นไปด๎วนจนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการจนถึง
ขั้นใช๎การไมํได๎ 
    5) นิ้วหัวแมํเท๎าด๎วนจนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการจนถึงข้ันใช๎การไมํได๎ 
    6) นิ้วเท๎าในเท๎าข๎างเดียวกันตั้งแตํสองนิ้วขึ้นไปด๎วนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้น   
ใช๎การไมํได ๎   
    7) นิ้วเท๎าในเท๎าแตํละข๎างตั้งแตํหนึ่งนิ้วขึ้นไปด๎วนจนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช๎
การไมํได ๎  
    8) นิ้วเท๎าในเท๎าข๎างใดข๎างหนึ่ง ตั้งแตํหนึ่งนิ้วขึ้นไปด๎วนจนถึงข๎อโคนนิ้ว หรือพิการ
จนถึงขั้นใช๎การไมํได ๎
   (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... 
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   (จ) ภาวะอ๎วน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของรํางกาย (Body Mass Index) ตั้งแตํ 35
กิโลกรัมตํอตารางเมตรขึ้นไป  
   (ฉ) โรคหรือความผิดปกติเก่ียวกับเมตะบอลิสัมของแรํธาตุ สารอาหารดุลย์สารน้ าอีเล็กโทร
ลัยท์และกรดดําง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอ่ืนๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย 
   (ช) ภาวะตํอมธัยรอยด์ทางานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism) 
  (9)  โรคติดเชื้อ 
   (ก) โรคเรื้อน 
   (ข) โรคเท๎าช๎าง 
   (ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไมํสามารถรักษาให๎หายขาดได๎ 
  (๑0) โรคทางประสาทวิทยา 
   (ก) จิตเจริญลําช๎า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา 69 หรือ ต่ ากวํานั้น 
   (ข) ใบ๎ (Mutism) หรือพูดไมํเป็นภาษา หรือฟังภาษาไมํรู๎เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
   (ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีท าให๎มีอาการชัก (Seizures) อยํางถาวร 
   (ง) อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท๎าชนิดถาวร 
   (จ) สมองเสื่อม (Dementia) 
   (ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ท าให๎เกิดความผิดปกติอยํางมากใน
การเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอยํางถาวร 
   (ช) กล๎ามเนื้อหมดก าลังอยํางหนัก (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 แปรปรวนอ่ืน ๆ (Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified 
Mood Disorder) 
    4) โรคซึมเศร๎า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder) 
   (ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช 
    1) จิตเจริญลําช๎าที่มีระดับเชาว์ปัญญา 70 หรือต่ ากวํา (Mental Retardation)  
    2) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา (Pervasive 
Developmental Disorder) 
 

/(1๒) โรคอ่ืน ๆ ... 
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  (๑2) โรคอ่ืนๆ 
   (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) โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแตํก าเนิดชนิดเด็กดักแด๎ (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 
ตามที่กองทัพบกก าหนด (เสื้อยืดคอกลมแขนสั้น กางเกงกีฬาสั้น ถุงเท๎าและรองเท๎ากีฬา หรือรอยสักที่มี
ลักษณะที่ไมํเหมาะสม สํงผลกระทบในเชิงลบตํอภาพลักษณ์ของกองทัพบก ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล๎ว  
เห็นวําไมํเหมาะสมตํอการบรรจุเข๎ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ถือเป็นที่สุด  

----------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ข 

ขั้นตอนการรับสมัคร 
----------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
หมายเหตุ  ผู๎สมัครจะต๎องอํานระเบียบการรับสมัครให๎เข๎าใจ แล๎วปฏิบัติตามขั้นตอนการรับสมัคร 
จึงจะถือวําเป็นการสมัครโดยสมบูรณ์ 

 
 



ผนวก ค 
เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

ดันพื้น ลุก นั่ง ดึงข๎อ วิ่งระยะทาง ๑.๖ กม. วํายน้ า ๑๐๐ ม. 
จ านวน/

ครั้ง 
คะแนน จ านวน/

ครั้ง 
คะแนน จ านวน/

ครั้ง 
คะแนน ระยะเวลา/ 

นาท-ีวินาที 
คะแนน ระยะเวลา/ 

นาท-ีวินาที 
คะแนน 
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หมายเหตุ   - คะแนนทดสอบสมรรถภาพรํางกายทําละ 10 คะแนน รวม 5 ทํา 50 คะแนน  
                - ตามตารางข๎างบนเป็นคะแนนดิบทําละ 20 คะแนน จะถูกปรับลดเป็นทําละ ๑๐ คะแนน 
 

 



ผนวก ง 
หลักฐานประกอบการท าสัญญาบรรจุเข๎ารับราชการ 

ล าดับ รายการ จ านวน หนํวย 

1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎สมัครที่ไมํหมดอายุ (แสดงบัตรฉบับตัวจริงด๎วย) 6 ฉบับ 
2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา ผู๎สมัคร ที่ไมํหมดอายุ  6 ฉบับ 
3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของมารดา ผู๎สมัคร ที่ไมํหมดอายุ  6 ฉบับ 
4 ส าเนาทะเบียนบ๎านของผู๎สมัคร  6 ฉบับ 
5 ส าเนาทะเบียนบ๎านของบิดา ผู๎สมัคร  6 ฉบับ 
6 ส าเนาทะเบียนบ๎านของมารดา ผู๎สมัคร 6 ฉบับ 
7 ส าเนาทะเบียนสมรสของบิดา - มารดา ผู๎สมัคร  6 ฉบับ 
8 ส าเนาทะเบียนหยําบิดา - มารดา (ถ๎ามี) 6 ฉบับ 
9 ส าเนาใบมรณะบัตรบิดา - มารดา (ถ๎ามี) 6 ฉบับ 

10 ส าเนาสูติบัตรของผู๎สมัคร  6 ฉบับ 
11 ส าเนาหนังสือแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ถํายเอกสารขนาด A4) 6 ฉบับ 
12 ส าเนาทะเบียนกองประจ าการ (สด.3)   6 ฉบับ 
13 ส าเนาหนังสือส าคัญทหารกองหนุน (สด.8) 6 ฉบับ 
14 หนังสือรับรองผู๎บังคับบัญชาจากหนํวยเดิม (ตัวจริง) (กรณีเป็นพลทหาร) 6 ฉบับ 
15 ส าเนาหนังสือรับรองวิทยฐานะ (กรณีท่ีจบ รด. ปี 3 หรือ ปี 5) 6 ฉบับ 
16 รูปถําย ขนาด 2 นิ้วครึ่ง  ๓ รูป 
17 ส าเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของผู๎สมัคร (ถ๎ามี) 6 ฉบับ 
18 ส าเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของบิดา ผู๎สมัคร ที่ชัดเจน (ถ๎ามี) 6 ฉบับ 
19 ส าเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของมารดา ผู๎สมัคร ที่ชัดเจน (ถ๎ามี) 6 ฉบับ 
20 คําอาการแสตมป์ 50 บาท 
21 คําสมุดประวัติรับราชการ จ านวน 3 เลํม ๆ ละ 100 บาท 300 บาท 

 
หลักฐานของผู๎ค้ าประกัน 

    21 ส าเนาบัตรข๎าราชการของผู๎ค้ าประกัน   1 ฉบับ 
22 ส าเนาบัตรประชาชนของผู๎ค้ าประกัน   1 ฉบับ 
23 ส าเนาทะเบียนบ๎านของผู๎ค้ าประกัน   1 ฉบับ 
24 หนังสือรับรองเงินเดือนของผู๎ค้ าประกัน (ฉบับจริง) 1 ฉบับ 
25 ส าเนาบัตรประชาชนของคูํสมรส ผู๎ค้ าประกัน   1 ฉบับ 
26 ส าเนาทะเบียนบ๎านของคูํสมรส ผู๎ค้ าประกัน   1 ฉบับ 
27 ส าเนาทะเบียนสมรสของผู๎ค้ าประกัน   1 ฉบับ 
28 ใบหยําหรือหนังสือรับรองความเป็นโสด กรณีผู๎ค้ าฯ ยังมิได๎สมรส (ฉบับจริง) 1 ฉบับ 

 
 



ผนวก จ 
ค าแนะน าการปฏิบัติในการรับสมัคร การสอบภาควิชาการ และการสอบสัมภาษณ์  

----------------------- 
 เนื่องจากสถานการณ์แพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID - 19)          
ในปัจจุบันยังตรวจพบผู๎ที่ติดเชื้ออยูํอยํางตํอเนื่อง แม๎ภายในประเทศไมํปรากฏพบผู๎ติดเชื้อก็ตาม เพ่ือเป็นการ
ป้องกันการติดเชื้อโรคดังกลําว และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนด         
จึงให๎ผู๎สมัครสอบรวมทั้งผู๎ที่ติดตามผู๎สมัครสอบ ปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. ให๎ผู๎สมัครสอบทุกคน ต๎องผํานจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิรํางกาย ตามท่ีก าหนด 
 ๒. ให๎ผู๎สมัครน าหน๎ากากอนามัยของตนเองมาหรือหน๎ากากผ๎า แล๎วสวมหน๎ากากอนามัยหรือ
หน๎ากากผ๎าตลอดระยะเวลาด าเนินการ รวมทั้งญาติหรือผู๎ที่ติดตามที่เข๎ามาในบริเวณพ้ืนที่ที่มีการรับสมัครหรือ
การสอบ จะต๎องสวมหน๎ากากอนามัยหรือหน๎ากากผ๎าตลอดเวลา 
 ๓. ให๎ผู๎สมัครเว๎นระยะหํางระหวํางบุคคลอยํางน๎อย ๑ เมตร  
 ๔. ให๎ผู๎สมัครหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหวํางกัน 
 ๕. ให๎ผู๎สมัครปฏิบัติตามค าแนะน าของเข๎าหน๎าที่อยํางเครํงครัด 
 ๖. หากพบวําผู๎สมัครมีอาการไข๎, หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีความเสี่ยง ให๎ปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดตํออันตรายหรือโรระบาด         
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  

----------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อนุผนวก ๑ ตัวอยํางหนังสือรับรองผู๎บังคับบัญชา (กรณีเป็นทหารกองประจ าการ)  
ประกอบผนวก ค หลักฐานประกอบการท าสัญญาบรรจุเข๎ารับราชการ  

 
 
 
 
       
เลขที่...................       หน่วยต้นสังกัดระดับกองพัน 
        ที่อยู่หรือชื่อค่าย...................................... 
        อ าเภอ.....จังหวัด.................................... 
        รหัสไปรษณีย์..........................................  

 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า พลฯ สมัครใจ   รักษาเกียรติ  หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐  ต าแหน่ง พลลูกมือ.....สังกัด ....................................................................................
เป็นทหารกองประจ าการ   รุ่นปี ๒๕๖๑    ผลัดที่ ๒   ครบก าหนดปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑      
ในวันที่  ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ระหว่างรับราชการมีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย
เป็นอย่างดี  
 
    ให้ไว้      ณ      วันที่          สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
 
         
                (                              ) 
        ผู้บังคับหน่วยระดับผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



อนุผนวก ๒ ตัวอยํางหนังสือรับรองความเป็นโสด  
ประกอบ ผนวก ค หลักฐานประกอบการท าสัญญาบรรจุเข๎ารับราชการ 

 
 
 
 
       
เลขที่...................       หน่วยงานที่ออกหนังสือรับรอง 
        ที่ตั้งส านักงาน....................................... 
        อ าเภอ....................จังหวัด................... 
        รหัสไปรษณีย์...................................... 

 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า พันเอก สมัครใจ   รักษาเกียรติ  หมายเลขประจ าตัว
ประชาชน ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐  ต าแหน่ง ............................ ...........................  เป็นข้าราชการสังกัด    
................................................................และมีสถานภาพโสดจริง  
 
    ให้ไว้      ณ      วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
 
         
                (                              ) 
                      ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
ณ  สนามสีหราชเดโช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนามสีหราชเดโช 

จุดรวมพล 

แผนผังพื้นที่รับสมัครสอบคัดเลือกและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕6๔ 

 สนามสีหราชเดโช 

 พื้นที่รวมพลทดสอบทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายาย 

 อาคารอเนกประสงค์ 

 เสาธง 

 จุดรับรายงานตัวทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย 

 สระว่ายน้ านายเทียน 

 แหล่งชุมนุมฯ 
สถานท่ีรับสมัคร 


