
ระเบียบการรับสมัคร 
การสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 

สังกัด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
----------------------------------- 

 ขอให๎ผู๎สมัครสอบอํานรายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข๎ารับราชการ           
เป็นนายทหารประทวน สังกัด หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให๎เข๎าใจแล๎วปฏิบัติ
ตามขั้นตอนตามล าดับข๎อไห๎ครบถ๎วนแล๎วจะเป็นประโยชน์ตํอทํานในการเตรียมการสอบ ดังนี้.- 
ข้อ ๑ ความมุ่งหมาย 
 หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข๎ารับราชการ
เป็นนายทหารประทวนเพ่ือบรรจุลงในต าแหนํงตํางๆ ในหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓  จ านวน 97 อัตรา 
ข้อ ๒ ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ  :  รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ดังตํอไปนี้ 
 ๒.๑ ผู๎ที่ผํานการเป็นทหารกองประจ าการ โดยอยูํในกองประจ าการจนครบก าหนดปลดเป็นทหาร
กองหนุน ส าหรับทหารกองประจ าการที่จะครบก าหนดปลดในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  สามารถสมัครได๎ 
โดยจะต๎องมีหนังสือรับรองจากผู๎บังคับบัญชาระดับผู๎บังคับกองพันขึ้นไปรับรองวําครบก าหนดปลดเป็นทหาร
กองหนุนใน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 ๒.๒ ผู๎ที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป และได๎ขึ้นทะเบียนกองประจ าการแล๎ว (มีเอกสาร
หนังสือแสดงวิทยฐานะ และ สด.๘) 
ข้อ ๓ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
 ๓.๑ เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑  อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์และไมํเกิน ๒๘ ปีบริบูรณ์  นับถึงปี ๒๕๖๒  นับอายุ
ตามกฎหมายวําด๎วยการรับราชการทหารทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  (ผู๎ที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๔ - พ.ศ. ๒๕๔๔) 
 ๓..๒ มีอวัยวะ รูปรําง ลักษณะทําทาง และขนาดของรํางกายเหมาะสมแกํการเป็นทหารหนํวยรบพิเศษ     
ต๎องมีความสูงตั้งแตํ ๑๖๐ เซนติเมตร มีขนาดรอบตัวตั้งแตํ ๗๖/๗๙ เซนติเมตร โดยจะพิจารณาจากผลการวัด
ขนาดรํางกายจากคณะกรรมการรับสมัครของหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษเทํานั้นและถือเป็นที่สุด 
 ๓.๓ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทําขึ้นไป ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยจะต๎องส าเร็จการศึกษากํอนวันยื่นใบสมัคร และได๎รับระเบียนแสดงผลการเรียนเรียบร๎อย
แล๎วในวันสมัคร (ไมํรับสมัครผู๎ที่อยูํระหวํางรอผลการศึกษา) หากตรวจพบในภายหลังวําส าเร็จการศึกษาหลังวัน
ยื่นใบสมัคร หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษจะถือวําเป็นผู๎ที่มีคุณสมบัติไมํครบถ๎วนในการสมัคร และจะไมํ
พิจารณาในการคัดเลือกบรรจุเข๎ารับราชการในหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ 
 ๓.๔ เป็นผู๎มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม วําด๎วย การบรรจุ การโอน และการบรรจุ
กลับเข๎ารับราชการ พ.ศ.๒๕๒๙ และฉบับที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 
 ๓.๕ ต๎องเป็นผู๎ที่มีวิทยฐานะและคุณลักษณะถูกต๎องตามข๎อบังคับกระทรวงกลาโหม วําด๎วย การแตํงตั้งยศ
ทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 
 ๓.๖ ต๎องเป็นผู๎มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  
 ๓.๗ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายวําด๎วยสัญชาติ 
 ๓.๘ เป็นผู๎เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ๓.๙ ไมํเป็นโรค หรือสภาพรํางกาย และจิตใจ ที่ขัดตํอการรับราชการตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔       
(พ.ศ.๒๕๔๐) และ ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕)  ออกตามความในมาตรา ๔๑  และมาตรา ๕๑  แหํง
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  ตามผนวก ก หรือมีโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล๎วเห็นวําไมํ
เหมาะสม  หรือมีสภาพรํางกายที่สํงผลกระทบตํอภาพลักษณ์ของทางราชการในการบรรจุเข๎ารับราชการเป็น
นายทหารประทวนสังกัดหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ  

/๓.๑๐ ไมํมีรอยสัก... 
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 ๓.๑๐ ไมํมีรอยสักนอกรํมผ๎า (แขน : ไมํเกินกึ่งกลางของแขนทํอนบนนับจากหัวไหลํถึงข๎อศอกหรือเมื่อ
สวมใสํเสื้อยืดรองในส าหรับประกอบเครื่องแบบแล๎วไมํโผลํออกมานอกเสื้อ, ขา : ไมํเกินกึ่งกลางขาทํอนบนนับจาก
โคนขากับหัวเขํา หรือเมื่อสวมใสํกางเกงกีฬาขาสั้นแล๎วไมํโผลํออกมาด๎านนอกรํมผ๎า) หรือมีรอยสักที่มีขนาดใหญํ
หรือรอยสักที่มีลักษณะที่สํงผลกระทบตํอภาพลักษณ์ของทางราชการ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล๎วเห็นวํา      
ไมํเหมาะสมตํอการบรรจุเข๎ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ ทั้งนี้ผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด  
 ๓.๑๑ ไมํมีแผลเป็นที่ดูนําเกลียด และไมํเจาะหู, ตาไมํบอดสี อ่ืนๆ ให๎อยูํในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 ๓.๑๒ ไมํเป็นผู๎บกพรํองในศีลธรรม ไมํเป็นผู๎ที่มีหนี้สินล๎นพ๎นตัว  หรือเป็นบุคคลล๎มละลายตาม          
ค าพิพากษาของศาล 
 ๓.๑๓ ไมํอยูํในสมณะเพศ 
 ๓.๑๔ ไมํเป็นผู๎อยูํในระหวํางต๎องหาคดีอาญา และไมํเคยต๎องโทษจ าคุก (จ าคุกจริง) ตามค าพิพากษา   
ของศาลในคดีอาญา เว๎นแตํความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได๎กระท าโดยประมาท 
 ๓.๑๕ ไมํเคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเข๎ารับราชการในหนํวยงานของรัฐมากํอน
 ๓.๑๖ ไมํเป็นผู๎เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให๎โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข๎อหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ๓.๑๗ ไมํเป็นผู๎เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไลํออกจากราชการ 
 ๓.๑๘ ผู๎สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกวําที่ก าหนด หากสอบคัดเลือกบรรจุเข๎ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
ได๎จะเรียกร๎องใช๎สิทธิเกินกวําคุณวุฒิที่ก าหนดมิได๎ 
 ๓.๑๙ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ (ถ๎ามี) ตามที่ก าหนดไว๎ในระเบียบ ให๎กรอกข๎อมูลลงในใบสมัครเพ่ือเข๎ารับ
การทดสอบความสามารถพิเศษตามวันเวลาที่ก าหนด (การทดสอบความสามารถพิเศษไมํมีคะแนนเพ่ิม เป็นการ
ตรวจสอบข๎อมูลความสามารถพิเศษเบื้องต๎น เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณากรณีที่มีผลคะแนนเทํากันทํานอาจ
ได๎รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) โดยความสามารถพิเศษที่หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษขาดแคลนมีดังตํอไปนี้
  ๓.1๙.๑ ความสามารถพิเศษด๎านภาษา โดยจะต๎องมีความสามารถในทักษะ การฟัง พูด อําน 
และเขียน ประกอบด๎วย ภาษาเขมร, ภาษาลาว, ภาษาเวียดนาม, ภาษาจีน, ภาษามลายู, ภาษาพมํา,       
ภาษากะเหรี่ยง, ภาษาไทยใหญํ และ ภาษาอังกฤษ 
  ๓.1๙.๒ ความสามารถพิเศษด๎านดนตรี ประกอบด๎วย คีย์บอร์ด, และเครื่องเป่า (ทรัมเป็ต,          
อัลโตแซกโซโฟน, โทเนอร์, ทรอมโบน) (มีเอกสารแสดงประสบการณ์การท างาน) 
  ๓.๑๙.๓ ความสามารถพิเศษด๎านคอมพิวเตอร์ผลิตสื่อ และครีเอทีฟ, คอมพิวเตอร์กราฟิก        
(มีเอกสารแสดงประสบการณ์การท างาน) 
  ๓.๑๙.๔ ความสามารถพิเศษด๎านการขับรถยนต์บรรทุกขนาดใหญํ หรือรถบัส (จะต๎องมี
ใบอนุญาตขับขี่ตามประเภทรถนั้นๆ, มีเอกสารแสดงประสบการณ์การท างาน)  
ข้อ 4 ขั้นตอนการสมัคร 
 4.๑ ให๎ผู๎สมัคร Download ระเบียบการสมัครสอบเพ่ือศึกษาคุณสมบัติของผู๎สมัครตามเงื่อนไขที่      
หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ ได๎ก าหนดไว๎ ตั้งแตํวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ หนํวยบัญชาการ
สงครามพิเศษ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit  
 4.๒ ผู๎สมัครลงทะเบียนโดยการกรอกข๎อมูลของผู๎สมัครลงในใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตผํานเว็บไซต์ 
swcom.rta.mi.th/swcom-recruit ตั้งแตํวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พร๎อม Upload  
รูปภาพหน๎าตรง ไมํสวมหมวก ไมํสวมแวํนตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว (๓ ซม. X ๔ ซม.) พ้ืนหลังเรียบ สวมเสื้อคอปก    
ชุดสุภาพ ต๎องเป็นรูปถํายไว๎ไมํเกิน ๓ เดือน นับถึงวันที่กรอกข๎อมูลใบสมัครขนาดไฟล์รูปถํายไมํเกิน ๕๐๐ kb  
 

/โดยผู๎สมัคร... 
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โดยผู๎สมัครจะต๎องตรวจสอบข๎อมูลใบสมัครที่กรอกให๎ถูกต๎องครบถ๎วนกํอนการยืนยันการสํงใบสมัครเข๎าระบบ 
(เม่ือยืนยันแล๎วไมํสามารถแก๎ไขข๎อมูลในระบบได๎) หลังจากนั้นให๎ผู๎สมัครพิมพ์ใบสมัครเก็บไว๎ โดยสามารถศึกษา
รายละเอียดการกรอกข๎อมูลประกอบการสมัครได๎ทางเว็บไซต์ของหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ 
 4.๓ ผู๎สมัครน าใบสมัครที่กรอกข๎อมูลแล๎ว และพิมพ์ออกจากระบบพร๎อมกับบัตรประจ าตัวประชาชน      
ไปสมัครด๎วยตนเอง  ณ  แหลํงชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) ภายในคํายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร 
อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแตํวันที่ ๒๘ ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๒   ผู๎สมัครจะต๎องรับผิดชอบ
ในการกรอกรายละเอียดตําง ๆ ที่ปรากฏในใบสมัครให๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน ตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีการกรอก
ข๎อมูลอันเป็นเท็จ หรือไมํถูกต๎อง หรือใช๎เอกสารปลอมหรือเอกสารตําง ๆ ที่ไมํตรงตามที่ก าหนดไว๎ในระเบียบ
การรับสมัคร หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษจะถือวําผู๎สมัครขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และจะไมํได๎รับ
การพิจารณาให๎เข๎ารับการคัดเลือกเข๎ารับราชการแตํอยํางใด และหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ จะไมํคืน
คําใช๎จํายตําง ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการรับสมัครที่ผู๎สมัครได๎จํายไปแล๎ว กับไมํสามารถเรียกร๎องสิทธิใด ๆ 
จากหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษได๎ 
 การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และคุณสมบัติในครั้งนี้ เป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต๎น หากในภายหลัง
ปรากฏวําผู๎สมัครใช๎เอกสารปลอม เอกสารอันเป็นเท็จ หรือเอกสารที่มิใชํทางราชการออกให๎จะถือวําผู๎นั้น        
ขาดคุณสมบัติ และให๎ถือวําการสอบคัดเลือกของบุคคลดังกลําวเป็นโมฆะ และไมํสามารถเรียกร๎องสิทธิใด ๆ    
จากหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษได๎ 
ข้อ 5 ก าหนดการรับสมัคร 
 5.๑ วันรับสมัคร ตั้งแตํวันที่ ๒๘ ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.          
ณ  แหลํงชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) ข๎างสระวํายน้ านายเทียน หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ คํายสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช   
 5.๒ หลักฐานที่จะต๎องน ามาในวันสมัคร 
  5.๒.๑ ใบสมัครที่ผู๎สมัครกรอกข๎อมูลไว๎แล๎ว และพิมพ์ใบสมัครออกจากระบบ น ามายื่นตํอ
เจ๎าหน๎าที่ในวันรับสมัคร 
  5.๒.๒ บัตรประจ าตัวประชาชน (ใช๎บัตรประจ าตัวประชาชนจริง และส าเนา ๒ ฉบับ) 
  ๕.๒.3 ทะเบียนบ๎าน (ฉบับจริง และส าเนา ๒ ฉบับ) 
  ๕.๒.4 หนังสือส าคัญ (สด.๘) พร๎อมส าเนา ๑ ชุด กรณีที่ยังไมํได๎รับหนังสือส าคัญให๎ใช๎หนังสือ
รับรองจากหนํวยต๎นสังกัดวําได๎ปลดออกจากกองประจ าการแล๎ว หรือหนังสือรับรองการส าเร็จการฝึกวิชาทหาร 
(รด.) หรือหนังสือรับรองจากหนํวยต๎นสังกัดเดิม (กํอนปลดเป็นทหารกองหนุน) วําเป็นผู๎ที่ครบก าหนด ปลดจาก
กองประจ าการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
  ๕.๒.5 เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา และส าเนา จ านวน ๑ ชุด 
  ๕.๒.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บิดา มารดา จ านวน ๑ ชุด  
  ๕.๒.7 ส าเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหยํา ของบิดา มารดา  จ านวน ๑ ชุด (กรณีท่ีบิดามารดาหยํา)  
  ๕.๒.8 ส าเนาสูติบัตรของผู๎สมัคร  จ านวน ๑ ฉบับ  
  ๕.๒.๙ ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ๎ามี) เชํน  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบมรณะบัตร  ถ๎าบิดา
มารดา ถึงแกํกรรมแล๎ว, 
  ๕.๒.๑0 หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษตามข๎อ ๓.๑๙ ฉบับจริง และส าเนา  ๑  ชุด 
  ๕.๒.11 หลักฐานในข้อ ๕.๒.๑, ๕.๒.๒ และ ๕.๑0 (ถ้ามี) จะต้องน าตัวจริงพร้อมส าเนา       
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันสมัครเท่านั้น 
 

/๕.๒.๑๒ หลักฐาน... 
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  ๕.๒.๑2 หลักฐานในข้อ ๕.๒.๓ – ๕.๒.9  ให้ผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการน าเอกสารหลักฐาน 
มาส่งให้เจ้าหน้าที่ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ  แหลํงชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) (วันที่ท าการตรวจ
ประวัติอาชญากร) หากไมํสามารถน ามาสํงมอบให๎เจ๎าหน๎าที่ตามวันที่ก าหนดหรือน ามาสํงมอบให๎ไมํครบถ๎วน  
ถือวําผู๎สมัครมีคุณสมบัติไมํครบในการสอบคัดเลือกเข๎ารับราชการ และจะไมํเรียกร๎องสิทธิใด ๆ ในภายหลัง 
  5.๒.๑๓ คําธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน ๒๐๐ บาท   
 5.๓ กรณีที่ผู๎สมัครไมํได๎ลงทะเบียนกรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตมากํอน ในวันที่มาสมัครจะต๎องท า
การลงทะเบียนกับเจ๎าหน๎าที่รับสมัคร  ณ  สถานที่รับสมัคร จึงจะสามารถท าการสมัครได๎ และขอแนะน าให๎
ผู๎สมัครท าการลงทะเบียนมากํอน หากมาลงทะเบียนกับเจ๎าหน๎าที่ในวันรับสมัครจ านวนผู๎สมัครอาจมีจ านวน
มากจะไมํมีความสะดวก และเกิดความลําช๎าได๎  
ข้อ 6 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  :  ก าหนดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕62  ณ  สนามสีหราชเดโช และสระวํายน้ านายเทียน หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ ดังนี้  
 6.1 เวลา 06.00 น. – 07.00 น. ให๎ผู๎สมัครสอบคัดเลือกมารายงานตัว ณ ที่รวมพลหน๎ากองร๎อย
กองบัญชาการหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ (ให้ผู้เข้าท าการสอบรับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย หากมา
รายงานตัวเกิน ๐๗.๐๐ น. ถือว่าสละสิทธิ์, ไม่มีสิทธิ์เข้าทดสอบ) การแตํงกายชุดกีฬา : กางเกงขาสั้น เสื้อยืด
คอกลมสีขาวล้วนไม่มีลวดลาย และให๎น ากางเกงวํายน้ าติดตัวมาด๎วย 
 6.2 สิ่งของที่ต๎องน าติดตัวมา คือ “บัตรประจ าตัวประชาชน”, “บัตรประจ าตัวสอบ” และ ปากกา 
สิ่งของมีคําให๎ฝากญาติไว๎ หากไมํมีญาติมาด๎วยให๎น าใสํกระเป๋าแล๎วน าติดตัวไปด๎วย 
 6.3 เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพรํางกาย จ านวน 5 ทํา ๆ ละ 10 คะแนน รวม ๕๐ คะแนน โดยผู๎เข๎ารับ
การทดสอบจะต๎องทดสอบผํานเกณฑ์ขั้นต่ าของแตํละทํา หากทดสอบตกทําใดทําหนึ่งถือวําทดสอบตก        
ไมํสามารถทดสอบในทําตํอไปได๎ และไมํมีสิทธิเข๎าทดสอบภาควิชาการในรอบตํอไป  ส าหรับเกณฑ์การให๎
คะแนนทดสอบสมรรถภาพรํางกาย ตามผนวก ข 
 

ประเภท เกณฑ์ผํานต่ าสุด หมายเหตุ 
๑. ดึงข๎อ  
๒. ลุก – นั่ง (ภายในเวลา ๒ นาที) 
๓. ดันพื้น  (ภายในเวลา ๒ นาที) 
๔. วิ่ง ระยะทาง ๑.๖ กม. 
๕.วํายน้ าระยะทาง ๑๐๐ เมตร  

๙ ครั้งข้ึนไป  (เกณฑ์ผําน)  
๕๐ ครั้งข้ึนไป (เกณฑ์ผําน) 
๓๒ ครั้งข้ึนไป (เกณฑ์ผําน) 
๘ นาท ี (เกณฑ์ผําน) 
๒.๓๕ นาท ี (เกณฑ์ผําน)    

- ผู๎ เข๎ารับการทดสอบต๎องผําน
อยํางน๎อยเกณฑ์ต่ าสุดทุกประเภท 
ถ๎าท าการทดสอบไมํผํานทําใดทํา
หนึ่งถือวําทดสอบตกไมํสามารถ
ทดสอบทําตํอไปได ๎ 
- ให๎น ากางเกงวํายน้ ามาด๎วย 

ข้อ 7 การสอบภาควิชาการ (รอบสอง)  
 7.๑ วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์   
คํายนารายณ์ศึกษา ภายในคํายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ตรงข๎ามสถาบันราชภัฏเทพสตรี) ผู๎ที่ผํานการ
ทดสอบสมรรถภาพรํางกายมีสิทธิเข๎าสอบภาควิชาการทุกคน 
 7.๒ วิชาที่ท าการสอบ จ านวน ๔ วิชา ได๎แกํ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ    
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) รวม ๒๐๐ ข๎อ ๆ ละ ๑ คะแนน รวมเป็น  ๒๐๐ คะแนน  
 7.๓ การเตรียมตัวของผู๎สมัครสอบ 
  ๗.๓.๑ ห๎องสอบและที่นั่งสอบจะติดบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณที่รวมพล หน๎าศาลเจ๎าแมํจามเทวี 
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์คํายนารายณ์ศึกษา  
 

/๗.๓.๒ การแตํงกาย... 
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  7.๓.๒ การแตํงกาย  : ชุดสุภาพ  เสื้อคอปก กางเกงขายาว รองเท๎าหุ๎มส๎น หรือเครื่องแบบของ
สถาบัน หรือเครื่องแบบของสังกัด ห๎ามแตํงกายชุดพละศึกษา หรือชุดวอร์ม ผู๎แตํงกายไมํถูกต๎องไมํอนุญาตให๎
เข๎าห๎องสอบ  
   7.๓.๓ ให๎น า ปากกาสีน้ าเงิน มาใช๎ในการท าข๎อสอบ และให๎น าบัตรประจ าตัวประชาชน,             
บัตรประจ าตัวสอบไว๎รับการตรวจสอบด๎วย ห้าม น าอุปกรณ์ที่ไมํเกี่ยวข๎องกับการสอบ เชํน นาฬิกาที่เป็นเครื่องคิดเลข 
โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาทุกชนิด เข๎าไปในห๎องสอบโดยเด็ดขาด 
  7.๔ การเข๎าห๎องสอบ :   
  ๗.๔.๑ ภาคเช๎า : ให๎ผู๎สมัครสอบมาพร๎อมที่บริเวณที่รวมพล หน๎าศาลเจ๎าแมํจามเทวี   โรงเรียน
กองทัพบกอุปถัมภ์คํายนารายณ์ศึกษา ในวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา ๐๙.๓๐ น. เพ่ือจัดระเบียบ
ตรวจสอบยอด (เข๎าแถวตามห๎องสอบ) หลังจากนั้นกรรมการคุมสอบจะน าเข๎าห๎องสอบเป็นสํวนรวม ห๎ามผู๎สมัคร
สอบเข๎าห๎องสอบเอง 
  ๗.๔.๒ ภาคบําย : ให๎ผู๎สมัครสอบมาพร๎อมที่บริเวณที่รวมพล หน๎าศาลเจ๎าแมํจามเทวี โรงเรียน
กองทัพบกอุปถัมภ์คํายนารายณ์ศึกษา ในวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา ๑๓.๓๐ น. เพ่ือจัดระเบียบ
ตรวจสอบยอด (เข๎าแถวตามห๎องสอบ) หลังจากนั้นกรรมการคุมสอบจะน าเข๎าห๎องสอบเป็นสํวนรวม ห๎ามผู๎สมัคร
สอบเข๎าห๎องสอบเอง     
 7.๕ เมื่อกรรมการคุมสอบแจกปัญหาสอบและใบค าตอบแล๎ว ห้ามผู้สมัครสอบเปิดอ่านปัญหาสอบ
ก่อนที่หัวหน้ากรรมการควบคุมการสอบส่ัง หากมีข๎อสงสัยให๎ยกมือและถามกรรมการควบคุมการสอบ 
 7.๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มท าข๎อสอบภาคเช๎า จะไมํอนุญาตให๎ผู๎สมัครสอบที่มาถึงห๎องสอบหลังเวลา 
๑๐.๐๐ น. เข๎าห๎องสอบในทุกกรณี และผู๎ที่เข๎าสอบจะต๎องอยูํในห๎องสอบจนกวําจะสิ้นสุดเวลาสอบจะออกจาก
ห๎องสอบกํอนเวลาไมํได๎  
 7.๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เริ่มท าข๎อสอบภาคบําย จะไมํอนุญาตให๎ผู๎สมัครสอบที่มาถึงห๎องสอบหลังเวลา 
๑๔.๐๐ น. เข๎าห๎องสอบในทุกกรณี และผู๎ที่เข๎าสอบจะต๎องอยูํในห๎องสอบจนกวําจะสิ้นสุดเวลาสอบจะออกจาก
ห๎องสอบกํอนเวลาไมํได๎ 
 ๗.๘ ค าแนะน าในการเขียนใบค าตอบแบบเลือกข้อ 
  ๗.๘.๑ ฟังค าแนะน าในการเขียนใบค าตอบของกรรมการคุมห้องสอบให้เข้าใจ หากปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
การตรวจใบค าตอบอาจไม่ถูกต้องเป็นเหตุท าให้ไม่ได้คะแนนในการสอบครั้งนั้น 
  ๗.๘.๒ ให้ท าเครื่องหมายกากบาท         ด้วยปากกาสีน้ าเงินลงในช่องที่เลือกตอบเพียงช่องเดียว 
(กรณีถ้ามีการเปลี่ยนค าตอบให้กากบาททับในแนวตั้งและแนวนอน          เพ่ือเป็นการแสดงว่าไม่เลือกตอบ  
ข้อนั้นแล้วจึงเลือกตอบกากบาทข้อที่ต้องการต่อไป) 
    ตัวอย่าง ถ้าเลือกค าตอบในข้อ 2 
    ๑.      
    ตัวอย่าง ถ้าเลือกค าตอบในข้อ ๒ แล้วเปลี่ยนเป็นเลือกตอบข้อ ๔ 
    ๒. 
ข้อ ๘ การสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถพิเศษ  :   
 ๘.๑ ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕62  ณ  โรงเรียนกองทัพบก
อุปถัมภ์คํายนารายณ์ศึกษา โดยให๎ผู๎เข๎าทดสอบมาพร๎อม ณ ที่รวมพลบริเวณศาลเจ๎าแมํจามเทวี เวลา ๐๗.0๐ น. 
โดยการสัมภาษณ์ปากเปลํา (ใช๎เกณฑ์ผําน) ตั้งแตํเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เพ่ือทดสอบความรู๎
ความสามารถ บุคลิกภาพทํวงทีวาจาความเหมาะสมที่จะบรรจุเข๎ารับราชการเป็นนายทหารประทวนใน   
หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ 

/๘.๒ ก าหนดการ... 
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 ๘.2 ก าหนดการทดสอบความสามารถพิเศษในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา 1300 – 
1630 หรือหลังจากการสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบภาคปฏิบัติตามความถนัดที่ผู๎สมัครได๎แจ๎งไว๎ในใบสมัคร 
ส าหรับสถานทีท่ าการทดสอบจะแจ๎งให๎ทราบในวันทดสอบ 
ข้อ ๙ ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ แหลํงชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) และ
ทางเว็บไซต์ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit (เรียงตามหมายเลขสมัครสอบไมํเรียงตามคะแนน) 
 ข้อ ๑๐ การตรวจประวัติอาชญากร ในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ แหลํงชุมนุมทหารรบพิเศษ 
(๑) ตั้งแตํเวลา ๐๘.๐๐ น. โดยให๎น าเงินมาช าระคําพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากร คนละ 100 บาท  
และให้ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศผ่านการสอบคัดเลือกในรอบนี้น าหลักฐานประกอบการรับสมัครในข้อ ๕.๒.๓ – 
๕.๒.๙ มาส่งให้เจ้าหน้าที่ หากไมํสามารถน ามาสํงมอบให๎เจ๎าหน๎าที่ตามวันที่ก าหนดหรือน ามาสํงมอบให๎     
ไมํครบถ๎วนถือวําผู๎สมัครมีคุณสมบัติไมํครบในการสอบคัดเลือกเข๎ารับราชการ และจะไมํเรียกร๎องสิทธิใด ๆ    
ในภายหลัง 
ข้อ ๑๑ การตรวจโรค และการทดสอบจิตเวช  : ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
โดยให๎มาพร๎อมที่แหลํงชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) เวลา 07.00 น. ให๎น าบัตรประจ าตัวประชาชน และ       
บัตรประจ าตัวสอบมาแสดงตํอเจ๎าหน๎าที่ด๎วย โดยหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ จะน าไปตรวจโรคที่
โรงพยาบาลเป็นสํวนรวม ความเห็นของแพทย์ถือเป็นเด็ดขาดจะไมํพิจารณาผลการตรวจโรคจากหนํวยงานอ่ืน  
โดยให๎ผู๎ผํานการคัดเลือกไปท าการตรวจโรค และทดสอบจิตเวชตามวันและเวลา ดังนี้ 
 ๑๑.๑ วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน 2562 หมายเลข 1 – 100 
 ๑๑.2 วันพุธที่  ๒๐  พฤศจิกายน 2562  หมายเลข 101 - 200  
 ข้อ ๑๒ ประกาศผลรอบสุดท้าย  วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕62  ณ กองบัญชาการหนํวยบัญชาการ
สงครามพิเศษ และทางเว็บไซต์ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit (ประกาศเรียงตามหมายเลขประจ าตัวสอบ) 
และบุคคลอะไหลํไว๎ส ารองอีกจ านวนหนึ่งโดยเรียงตามคะแนนสอบ กรณีมีคะแนนรวมเทํากันคณะกรรมการจะ
พิจารณาผู๎ที่มีความสามารถพิเศษ และหรือคะแนนสอบภาควิชาการที่มากกวําเป็นผู๎ได๎รับการคัดเลือก และถ๎า
คะแนนสอบภาควิชาการเทํากันอีกให๎พิจารณาคะแนนทดสอบรายวิชาที่มากกวําตามล าดับ คือ วิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย  
ข้อ ๑๓ การรายงานตัวท าสัญญาเข้ารับราชการ 
  ผู๎ที่ผํานการสอบคัดเลือกได๎ตัวจริงมารายงานตัวท าสัญญาบรรจุเข๎ารับราชการ ณ แหลํงชุมนุมทหาร      
รบพิเศษ (๑) ในวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. หลักฐานประกอบการท าสัญญา       
ตามผนวก ค  ส าหรับผู๎ที่ไมํมารายงานตัวท าสัญญาตามวันและเวลาที่ก าหนดถือวําสละสิทธิ์ หนํวยบัญชาการ
สงครามพิเศษ ขอสงวนสิทธิ์ในการบรรจุเข๎ารับราชการ โดยจะเรียกบุคคลอะไหลํตามล าดับมาบรรจุเข๎ารับ
ราชการแทน   
 กรณีผลการตรวจประวัติอาชญากรของผู๎ผํานการคัดเลือกตัวจริงพบประวัติในคดีอาญาหรือคดีที่ขัดตํอ
การรับราชการทหารตามระเบียบการรับสมัคร หรือพบประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด หรือเอกสารหลักฐานส าคัญ
ประกอบการบรรจุไมํครบถ๎วน หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ ขอสงวนสิทธิในการบรรจุเข๎ารับราชการ และจะ
เรียกบุคคลอะไหลํตามล าดับมาบรรจุเข๎ารับราชการแทน  
ข้อ ๑๔ การรายงานตัวเข้ารับราชการ  :    
 ในวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕63 เวลา ๐๗.๐๐ น. ให๎ผู๎ที่สอบได๎ตัวจริง และได๎ท าสัญญาบรรจุเข๎ารับ
ราชการ เรียบร๎อยแล๎ว มารายงานตัวเพ่ือบรรจุเข๎ารับราชการ  ณ แหลํงชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) เพ่ือเข๎ารับการ
ฝึกปรับพ้ืนฐานส าหรับหนํวยรบพิเศษ และการฝึกศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ หลักสูตรความช านาญ
งานตามหน๎าที่ ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ โดย หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ จะออกค าสั่ง 

/บรรจุเข๎ารับ... 

http://www.swcom.mi.th/
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บรรจุเข๎ารับราชการ ตั้งแตํวันที่ ๖ มกราคม ๒๕63  ในต าแหนํง ประจ า  (ชกท.091) ศสพ.  (อัตรา สิบเอก)        
เหลําทหารราบ การฝึกศึกษามีระยะเวลาประมาณ  ๗  เดือน ตั้งแตํ  ๖ มกราคม ๒๕63 ถึง ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ส าหรับผู๎ที่ไมํมารายงานตัวเข๎ารับการฝึกปรับพ้ืนฐานตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนดถือวําผู๎นั้นสละสิทธิ   
ข้อ 1๕ การแต่งกายของผู้สมัครสอบคัดเลือก  : ให๎แตํงกายชุดสุภาพ กางเกงขายาว เสื้อคอปก กางเกงขายาว 
รองเท๎าหุ๎มส๎น หรือ เครื่องแบบของสถาบัน หรือเครื่องแบบของสังกัด (เว๎นการทดสอบสมรรถภาพรํางกาย)  
ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ท่ีได้รับการบรรจุเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)  
 ๑๖.๑ ได๎รับการแตํงตั้งยศเป็น สิบตรี รับเงินเดือน ระดับ ป.๑ ชั้น ๑๓.๕ (๘,๖๑๐ บาท) กับคํา    
ครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท  เมื่อส าเร็จการศึกษาสํงทางอากาศจะได๎รับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับนักโดดรํม
ประจ ากอง (พ.ด.ร.) เดือนละ ๕,๓๐๐ บาท 
 ๑๖.๒ สิทธิคํารักษาพยาบาล และสิทธิอื่นๆ เชํน เดียวกับข๎าราชการทหารทั่วไป 
 ๑๖.๓ กรณีรับราชการไมํครบ ๑ ปี  ตั้งแตํวันบรรจุเป็นต๎นไปไมํวํากรณีใดๆ จะต๎องเสียคําปรับเป็นเงิน
จ านวน ๓ เทําของเงินเดือน 
 ๑๖.๔ ผู๎ผํานการคัดเลือกเมื่อผํานการฝึกปรับพ้ืนฐาน และหลักสูตรความช านาญตามต าแหนํงหน๎าที่
แล๎วจะต๎องปรับย๎ายไปบรรจุให๎กับหนํวยตําง ๆ ซึ่งผู๎ที่ผํานการสอบคัดเลือกบรรจุเข๎ารับราชการจะต้องสามารถ
ไปปฏิบัติงานในหน่วยตามพื้นที่ต่าง ๆ ได้ตามที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพิจารณา ดังนี้ 
    ๑๖.๔.1 พ้ืนที่จังหวัดลพบุรี 
    ๑๖.๔.2 พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ 
    ๑๖.๔.3 พ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 
    ๑๖.4.๔ พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
    ๑๖.๔.5 พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
    ๑๖.๔.6 พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  ข้อ  1๗ ผู้ สนใจสมัครสอบ ส ามารถลงทะ เบี ยน ในระบบการรั บสมั ค ร ทางเว็ บไซด์ 
swcom.rta.mi.th/swcom-recruit  ติดตํอสอบถามเพ่ิมเติมได๎ที่หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ คํายสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวัดลพบุรี  โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖-๔๑๓๔๑๒  

----------------------------------- 
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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) โรคทางปอด... 
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   (ข) โรคทางปอดที่มีอาการไอหอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการท างานของระบบทางเดิน
หายใจ โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดได๎คํา Forced Expiratory Volume in One Second หรือ Forced 
Vital Capacity ต่ ากวําร๎อยละ 60 ของคํามาตรฐานตามเกณฑ์ 
   (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 หรือพิการถึงแม๎วําจะรักษาด๎วยวิธีใหมํที่สุดแล๎วก็ยั งใช๎
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) ภาวะตํอม... 
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   (ข) ภาวะตํอมพาราธัยรอยด์ทางานน๎อยไปอยํางถาวร 
   (ค) ภาวะตํอมใต๎สมองผิดปกติอยํางถาวร 
   (ง) เบาหวาน 
   (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)  

/๒) โรคหรือ... 
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    2) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา (Pervasive 
Developmental Disorder) 
  (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 
  (๑) แขน ไมํเกินกึ่งกลางของแขนทํอนบนนับจากหัวไหลํถึงข๎อศอก หรือเมื่อสวมใสํเสื้อยืดรองใน
ส าหรับประกอบเครื่องแบบแล๎วไมํโผลํออกมานอกเสื้อ 
  (๒) ขา ไมํเกินกึ่งกลางขาทํอนบนนับจากโคนขากับหัวเขํา หรือเมื่อสวมใสํกางเกงกีฬาขาสั้นแล๎ว  
ไมํโผลํออกมาด๎านนอกรํมผ๎า 
  (๓)  รอยสักที่มีขนาดใหญํหรือรอยสักที่มีลักษณะที่สํงผลกระทบตํอภาพลักษณ์ของทางราชการ
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล๎วเห็นวําไมํเหมาะสมตํอการบรรจุเข๎ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดหนํวย
บัญชาการสงครามพิเศษ ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด  

--------------------------- 
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หลักฐานประกอบการท าสัญญาบรรจุเข๎ารับราชการ 

ล าดับ รายการ จ านวน หนํวย 

1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎สมัครที่ไมํหมดอายุ (แสดงบัตรฉบับตัวจริงด๎วย) ๕ ฉบับ 
2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา ผู๎สมัคร ที่ไมํหมดอายุ  5 ฉบับ 
3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของมารดา ผู๎สมัคร ที่ไมํหมดอายุ  5 ฉบับ 
4 ส าเนาทะเบียนบ๎านของผู๎สมัคร  5 ฉบับ 
5 ส าเนาทะเบียนบ๎านของบิดา ผู๎สมัคร  5 ฉบับ 
6 ส าเนาทะเบียนบ๎านของมารดา ผู๎สมัคร 5 ฉบับ 
7 ส าเนาทะเบียนสมรสของบิดา - มารดา ผู๎สมัคร  5 ฉบับ 
8 ส าเนาทะเบียนหยําบิดา - มารดา (ถ๎ามี) 5 ฉบับ 
9 ส าเนาใบมรณะบัตรบิดา - มารดา (ถ๎ามี) 5 ฉบับ 

10 ส าเนาสูติบัตรของผู๎สมัคร  5 ฉบับ 
11 ส าเนาหนังสือแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ถํายเอกสารขนาด A4) 5 ฉบับ 
12 ส าเนาทะเบียนกองประจ าการ (สด.3)   5 ฉบับ 
13 ส าเนาหนังสือส าคัญทหารกองหนุน (สด.8) 5 ฉบับ 
14 หนังสือรับรองผู๎บังคับบัญชาจากหนํวยเดิม (ตัวจริง) (กรณีเป็นพลทหาร) 1 ฉบับ 
15 ส าเนาหนังสือรับรองวิทยฐานะ (กรณีท่ีจบ รด. ปี 3 หรือ ปี 5) 5 ฉบับ 
16 รูปถําย ขนาด 2 นิ้วครึ่ง  3 รูป 
17 คําใช๎จํายอากรแสตมป์  45 บาท 
18 ส าเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของผู๎สมัคร (ถ๎ามี) ๕ ฉบับ 
19 ส าเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของบิดา ผู๎สมัคร ที่ชัดเจน (ถ๎ามี) 5 ฉบับ 
20 ส าเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของมารดา ผู๎สมัคร ที่ชัดเจน (ถ๎ามี) 5 ฉบับ 

 
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 

 
 
 



- ๑๔ - 
อนุผนวก ๑ ตัวอยํางหนังสือรับรองผู๎บังคับบัญชา (กรณีเป็นทหารกองประจ าการ)  

ประกอบผนวก ค หลักฐานประกอบการท าสัญญาบรรจุเข๎ารับราชการ  
 
 
 
 
       
เลขที่...................       หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
        ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
        อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
        ๑๕๐๐๐  

 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า พลฯ สมัครใจ   รักษาเกียรติ  หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐  ต าแหน่ง พลลูกมือ.....สังกัด กองร้อยกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เป็นทหารกองประจ าการ   รุ่นปี ๒๕๖๑    ผลัดที่ ๒   ครบก าหนดปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑      
ในวันที่  ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ระหว่างรับราชการมีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย
เป็นอย่างดี  
 
    ให้ไว้      ณ      วันที่    ๑๕    ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
 
        พันเอก 
                (                              ) 
        รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ท าการแทน 
       ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๕ - 
อนุผนวก ๒ ตัวอยํางหนังสือรับรองความเป็นโสด  

ประกอบ ผนวก ค หลักฐานประกอบการท าสัญญาบรรจุเข๎ารับราชการ 
 

 
 
 
       
เลขที่...................       หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
        ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
        อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
        ๑๕๐๐๐  

 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า พันเอก สมัครใจ   รักษาเกียรติ  หมายเลขประจ าตัว
ประชาชน ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐  ต าแหน่ง หัวหน้าแผนก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ   เป็นข้าราชการ
สังกัด    หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และมีสถานภาพโสดจริง  
 
    ให้ไว้      ณ      วันที่    ๑๕    ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
 
        พันเอก 
                (                              ) 
        รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ท าการแทน 
       ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๖ - 
แผนท่ีเส้นทางไปสถานที่รับสมัครแหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) 
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วงเวยีนสระแก้ว 

ศาลพระกาฬ 

แหล่งชุมนุมทหารรบพเิศษ 

สถานทีรั่บสมัคร 



- ๑๗ - 
แผนผังการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

ณ สนามสีหราชเดโช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  
 
 
 

 

       

          

   

            
  

                       

                

   

    

   

 

            

๑. กองอ านวยการ

๒. ที่รวมพล

๓. จุดรายงานตวั

๔. สถานทีดสอบทา่ดงึขอ้

๕. สถานทีดสอบทา่ลกุนัง่

๖. สถานทีดสอบทา่ดนัพืน้

๗. สถานทีดสอบทา่วิง่

๘. เต็นทพ์ยาบาล

๙. สถานทีดสอบทา่วา่ยน้ า

๑๐. เต็นทพ์กัคอย

 

 

  
      
      

   


