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ผนวก จ 
กำหนดการสอบรอบสอง 

(การตรวจสุขภาพการทดสอบสขุภาพจิตการสอบความเหมาะสมและพลศึกษา) 
    

 
  ๑. กำหนดการสอบรอบสอง ชุดที่ทำการทดสอบความเหมาะสมและพลศึกษา และชุดที่ทำการ
ตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต ใหไปรายงานตัวที่ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
ตามวัน – เวลา และตามชุดที่กำหนดไวในประกาศผลการสอบรอบแรก ตามขอ ๗ ดังนี้  
   ๑.๑ ผูมาชากวากำหนด โดยไมมายืนยันตัวบุคคลสแกนคิวอารโคด (QR Code) หรือไมมา
สอบถือวาสละสิทธ์ิ 
   ๑.๒ ตรวจสุขภาพ ตั้งแตเวลา ๐๕.๐๐ น. – จนแลวเสร็จ 
   ๑.๓ ทดสอบสุขภาพจิตต้ังแตเวลา ๑๔.๐๐ น. – จนแลวเสร็จ 
     ๑.๔ สอบความเหมาะสมและสอบพลศึกษาต้ังแตเวลา ๐๕.๐๐ น. จนแลวเสร็จ  
     ๑.๕ ชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒ กำหนดวันสอบในวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียด

ตามตาราง 

     ๑.๖ ชุดท่ี ๓ และชุดที่ ๔ กำหนดสอบในวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามตาราง 
     ๑.๗ การแตงกายในการสอบรอบสอง ทุกสถานี ใหใสไดเฉพาะเสื้อยืดคอกลมสีขาวไมมีลวดลาย เทานั้น 

 

กำหนดวันสอบเปนไปตามตารางดานลางน้ี  
 

วันสอบ 
 
 

ตรวจสุขภาพ 
ทดสอบ 
สุขภาพจติ 

 
ความเหมาะสม 
และพลศึกษา 

 
 

หมายเหต ุ
 

ตั้งแตเวลา ตั้งแตเวลา 
๐๕.๐๐ ๐๕.๐๐ 

วันที่ ๑๖ มีนาคม 
๒๕๖๔ ชุด ๑ ชุด ๒ 

-  ผูสอบตองนำเงินคาตรวจสุขภาพและ
ทดสอบสุขภาพจิต จำนวน ๘๐๐ บาท ไปชำระ
ในวันที่ทำการตรวจสุขภาพและทดสอบ
สุขภาพจิต พรอมทั้งเตรียมดินสอ ๒บ ีและ
ยางลบดินสอมาสอบดวย 
-  ผูสอบตองนำเงินจำนวน ๒๐๐ บาท  
ไปชำระในวันที่ทำการสอบพลศึกษา  
พรอมทั้งเตรียมชุดกีฬา รองเทาผาใบ  
กางเกงวายน้ำ สำหรับสอบพลศึกษาดวย 

วันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๔ ชุด ๒ ชุด ๑ 

วันที่ ๑๘ มีนาคม 
 ๒๕๖๔ 

ชุด ๓ ชุด ๔ 

วันที่ ๑๙ มีนาคม 
๒๕๖๔ ชุด ๔ ชุด ๓ 

   
 

 ๒. ขอปฏิบัติในการตรวจสุขภาพ 
  ๒.๑ ใหรับประทานอาหารเชาไดตามปกติ 
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  ๒.๒ หามรับประทานยาใด ๆ โดยเฉพาะยาแกหวัด แกไอ วิตามินซี หรือยาอ่ืน ๆ กอนหนาวันที่
จะรับการตรวจสุขภาพไมนอยกวา ๑ วัน 

  ๒.๓ ในวันที่จะไปรับการตรวจสุขภาพ ใหอาบน้ำชำระรางกายใหสะอาดเรียบรอยทุกสวนของ
รางกาย 

  ๒.๔ ไมควรนำของมีคาติดตัวมาดวย เนื่องจากทางคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  จะไม
รับผิดชอบหากเกิดการสูญหาย 

  ๒.๕ ผูรับการตรวจสุขภาพจะตองผานการตรวจครบทุกข้ันตอน ในวันที่มาตรวจมิฉะนั้นจะถือวา 
“ไมผานการตรวจสุขภาพ” 

  ๒.๖ ข้ันตอนการตรวจสุขภาพ  
   ๒.๖.๑ ถายปสสาวะ (จะไมรับปสสาวะที่ถายมาจากท่ีอื่น) 

   ๒.๖.๒ เจาะเลือด ๒.๖.๗ ตรวจทางอายุรเวชกรรม 
   ๒.๖.๓ X - Ray ๒.๖.๘ ตรวจทางศัลยกรรม 
   ๒.๖.๔ ตรวจฟน ๒.๖.๙ ตรวจ หู คอ จมูก 
   ๒.๖.๕ ช่ังน้ำหนัก วัดสวนสูง ๒.๖.๑๐ วัดสายตา ตรวจตา 
   ๒.๖.๖ วัดความดันโลหิต ๒.๖.๑๑ ตรวจการเห็นของสี 
 

 ๓. การทดสอบสุขภาพจิต เปนการตรวจสอบลักษณะ บุคลิกภาพ แนวความคิด อารมณ และจิตใจ 

  ๔. การสอบความเหมาะสมและพลศึกษา 
   ๔.๑ การสอบความเหมาะสมเปนการสัมภาษณความรูทั่วไปที่ควรทราบและทวงทีวาจา เพ่ือดู

ลักษณะความเหมาะสมการเปนทหาร และทดสอบสมรรถภาพรางกาย (เกณฑผานรอยละ ๕๐) ดังนี ้
      ๔.๑.๑ ทวงทีวาจา ๒๐ คะแนน 
      ๔.๑.๒ ทัศนคต ิ ๒๐ คะแนน 
      ๔.๑.๓ ปฏิภาณไหวพริบ ๓๐ คะแนน 
      ๔.๑.๔ ลักษณะทาทางในการเปนทหาร ๓๐ คะแนน 
    ๔.๒ การสอบพลศึกษาเปนการทดสอบสมรรถภาพรางกายมีคะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน ดังนี ้
      ๔.๒.๑ วายน้ำ ๕๐ เมตร ๖๐ คะแนน 
      ๔.๒.๒ ว่ิง ๑,๐๐๐ เมตร ๕๐ คะแนน 
      ๔.๒.๓ ดึงขอ ๓๐ คะแนน 
      ๔.๒.๔ ลุกนั่ง ๓๐ คะแนน 
      ๔.๒.๕ ดันพื้น ๓๐ คะแนน 
    ๔.๓ หามมีรอยสักท้ังปวง   
    ๔.๔ หามมีการเจาะหูขนาดใหญ หรือมากจนแลดูนาเกลียด 
    ๔.๕ หากมีความปกติใดๆ ท่ีเกิดกับรางกายท่ีเปนผลจากการกระทำของมนุษย ท่ีมิใชโรคหรือ

ความพิการตามท่ีระบุใน (ผนวก ก) และมิไดกำหนดไวในขอ ๔.๓ และขอ ๔.๔ แตคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการท่ีมีหนาท่ีทดสอบความเหมาะสม มีความเห็นวาไมสมควรรับเปนนักเรียนจาทหารเรือ 
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ผนวก ฉ 
ขนาดพิกัดของรางกาย โรคหรือความพิการ และการกระทำของมนุษยท่ีกอใหเกิดความผิดปกติ  

ของรางกาย ท่ีขัดตอการเขาเปนนักเรยีนจาทหารเรือ 
    

 

 ๑. ขนาดพิกัดความสมบูรณของรางกายจะตองไมต่ำกวาเกณฑดังนี้ 
 

อายุ 
ความขยายของหนาอกเปน ซม. เมื่อ ความสูงเปน ซม. น้ำหนักเปน กก. หายใจเขา หายใจออก 

๑๘ ๗๘ ๗๕ ๑๕๘ ๔๗ 
๑๙ ๗๘ ๗๕ ๑๕๙ ๔๘ 

๒๐ – ๒๔ ๗๘ ๗๕ ๑๖๐ ๔๘ 
 

  ๒. ไมมีโรคและความพิการ ดังตอไปนี ้
   ๒.๑ รางกายผิดปกติหรือพิกลรูปหรือพิการ 
       ๒.๑.๑  ศีรษะและหนาผิดรูปจนแลดูนาเกลียด 
       ๒.๑.๒  ผมบางหรือผมรวงจนแลดูนาเกลียด 
       ๒.๑.๓  รูปวิปริตตาง ๆ (Malformation) ของริมฝปากและจมูก เชน ปากหรือ
จมูกแหวงริมฝปากแบะหรือเชิดจนนาเกลียดหรือหุบลง 
       ๒.๑.๔  ซอกคอหรือซอกรักแรติดกัน 
       ๒.๑.๕  แขนขา 
          ๒.๑.๕.๑ ยาวไมเทากันหรือผิดรูปจนมองเห็นไดชัด 
          ๒.๑.๕.๒ โคงเขาหรือออก 
          ๒.๑.๕.๓ บิดเก 
       ๒.๑.๖  มือ หรือ เทา 
          ๒.๑.๖.๑ บิดเกมองเห็นดวยตาเปลา 
          ๒.๑.๖.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเทาดวนถึงโคนเล็บ 
          ๒.๑.๖.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเทามีจำนวนมากกวาหรือนอยกวาปกติ 
          ๒.๑.๖.๔ นิ้วบิดเกและทำงานไมถนัด 
          ๒.๑.๖.๕ ชองระหวางนิ้วมือหรือนิ้วเทาติดกัน 
          ๒.๑.๖.๖  เทาแบนชนิดยึดติด (Rigid Flat Foot) 
       ๒.๑.๗  รางกายผิดรูปจนแลดูนาเกลียด 
     ๒.๒ กระดูกและกลามเน้ือ 
       ๒.๒.๑ ขอเคลื่อนไหวไมสะดวกจนทำใหอวัยวะที่ติดกับขอนั้น ๆ ใชการไมไดด ี
       ๒.๒.๒ ขอหลวมหลุดบอย ๆ 
       ๒.๒.๓ ขออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
       ๒.๒.๔ คอเอียงหรือแข็งท่ือเนื่องจากกระดูกหรือกลามเน้ือพกิาร 
       ๒.๒.๕ กระดูกสันหลังคดหรือโกงหรือแอน 
       ๒.๒.๖ เทาปุก (Club foot) ความผิดรูปของเทา 
       ๒.๒.๗ กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis) 
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       ๒.๒.๘ กระดูกหักตอไมติดหรือติดแลวมีแตความพิการผิดรูป 
       ๒.๒.๙ กลามเน้ือสวนใดสวนหน่ึงเหี่ยวลีบหรือดีสโทรฟ (Dystrophy) 
     ๒.๓ ผิวหนัง 
       ๒.๓.๑ โรคผิวหนังทกุชนิดซึง่เปนเรือ้รงัยากตอการรกัษาหรือเปนที่นารังเกยีจตอผูอื่น 
       ๒.๓.๒ สิวบริเวณหนาคอหรือลำตัวซึ่งเปนมากจนแลดูนาเกลียด 
       ๒.๓.๓ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากตอการรักษา 
       ๒.๓.๔ แผลเปนหรือปานที่หนามีเนื้อที่ตั้งแต ๑/๔ ของหนาข้ึนไปหรือมีความยาว
มากจนแลดูนาเกลียด 
       ๒.๓.๕ เนื้องอก (Neoplasm) ที่หนามีขนาดเสนผาศูนยกลาง ตั้งแต ๕ ซม. ข้ึนไป 
       ๒.๓.๖ แผลเปนไฝปานรอยสักหูด (Wart) หรือซิสต (Cyst)  ที่สวนตาง ๆ ของรางกาย 
ซึ่งมีขนาดใหญหรือมากจนแลดูนาเกลียด 
       ๒.๓.๗ คนเผือก  (Albino) หรือภาวะผิวเผือก 
       ๒.๓.๘ เนื้องอกเล็ก ๆ เปนปุม ๆ ที่ผิวหนังทั่วรางกาย (Molluscum fibrosum) 
       ๒.๓.๙  ไฝ (Congenital melanocytic nevus) ขนาดใหญที่มีเสนผาศูนยกลาง
มากกวา ๒๐ เซนติเมตร 
     ๒.๔ ตา 
       ๒.๔.๑ ตาเหล (Squint)  จนปรากฏไดชัดเจน 
       ๒.๔.๒ ตอกระจก (Cataract) 
       ๒.๔.๓ แผลเปนที่กระจกตาหรือกระจกตาขุน (Corneal scar or opacity of cornea) 
       ๒.๔.๔ ลูกตาสั่น (Nystagmus) 
       ๒.๔.๕ หนังตาตก (Ptosis) หรือหนังตามวนออกนอก (Ectropion) หรือหนังตา
มวนเขาใน (Entropion) 
       ๒.๔.๖ ระดับการมองเห็น (Visual acuity) ผิดปกติ ตั้งแต ๖/๑๒ ทั้งสองขาง 
       ๒.๔.๗ บอดสี 
       ๒.๔.๘ ขนตายอยเขาขางในหรือยอยออกขางนอก (Trichiasis or districhiasis) 
       ๒.๔.๙ หนังตาแหวงจนเสียรูป 
       ๒.๔.๑๐ ขอบหนังตาอักเสบมากหรือเรื้อรัง 
       ๒.๔.๑๑ หนังตาปดไมสนิท 
       ๒.๔.๑๒ ซิสตของหนังตา 
       ๒.๔.๑๓ ถุงน้ำตาอักเสบ 
       ๒.๔.๑๔  เยื่อตาอักเสบมากหรือเรื้อรัง 
       ๒.๔.๑๕  ริดสีดวงตา (Trachoma) 
       ๒.๔.๑๖  ตอเนื้อซึ่งงอกเขาไปในลูกตาดำเกินกวา๑มม. 
       ๒.๔.๑๗  ตาโปน (Exophthalmos) จนเห็นไดชัดแลดูนาเกลียด 
       ๒.๔.๑๘  กระจกตาอักเสบเรื้อรัง (Chronic Keratitis) 
       ๒.๔.๑๙  ตอหิน (Glaucoma) 
       ๒.๔.๒๐  ชองหนังตา (Palpebral Fissure) กวางไมเทากันจนแลดูนาเกลียด 
     ๒.๕ หู คอ จมูก 
       ๒.๕.๑ ใบหูผิดรูปหรือผิดขนาดจนปรากฏชัด แมแตขางเดียว 
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       ๒.๕.๒ ชองหูมีหนอง แมแตขางเดียว      
       ๒.๕.๓ เยื่อแกวหูยึดติดกับผนังดานในของหูช้ันกลาง (Adhesive Tympanic 
membrane)        
       ๒.๕.๔ เยื่อแกวหูทะลุ แมแตขางเดียว 
       ๒.๕.๕ เคยผาตัดกระดูกมัสตอยสออกทั้ งหมด  (Radical Mastoidectomy) 
แมแตขางเดียว 
       ๒.๕.๖ โรคหรือความพิการใดๆ ที่ทำใหเสียงพูดผิดปกติ 
       ๒.๕.๗ เพดานโหวหรือเพดานสูงจนพูดไมชัด 
       ๒.๕.๘ จมูกผิดรูปจนดูนาเกลียดเชนจมูกบี้หรือแหวง 
       ๒.๕.๙    ฝากั้นชองจมูกทะลุ โดยเห็นไดชัด 
       ๒.๕.๑๐ เยื่อบุจมูกฝอ (Atrophic rhinitis) 
       ๒.๕.๑๑ เนื้ อ งอก ในจ มู ก  (Nasal polyp) หรือ  Nasal mass) ที่ เห็ น ได ชั ด 
(มากกวาระดับ ๒ ข้ึนไป) แมแตขางเดียว 
       ๒.๕.๑๒ มีหนองในโพรงจมูกที่เห็นไดชัด (Rhinosinusitis) แมแตขางเดียว 
       ๒.๕.๑๓  การไดยินเสียงผิดปกติจนมีปญหาในการสื่อสาร 
       ๒.๕.๑๔  ตอมทอลซิลอักเสบเรื้อรังและโตมากจนติดกัน (Kissing Tonsils) 
     ๒.๖ ฟน 
      ๒.๖.๑  มีฟนไวใชเค้ียวอาหารไดไมครบตามเกณฑ  คือ กำหนดใหมีฟนกราม 
(Molars) และฟนกรามนอย (Premolars) อยางนอยขางบน ๖ ซี่ และขางลาง ๖ ซี่ฟนหนา (Incisors and 
canines) อยางนอยขางบน ๔ ซี่ และขางลาง ๔ ซี่ โดยฟนที่ถอนแลวหากไดรับการใสทดแทนโดยฟนปลอม
ชนิดติดแนนหรือฟนปลอมชนิดถอดไดอยางเรียบรอยมั่นคง จึงใหนับเปนจำนวนซี่ได ฟนตามจำนวนดังกลาว
ขางตนนั้น จะตองไมมีลักษณะ ดังตอไปนี ้
        ๒.๖.๑.๑ ฟนเปนรูผุลึกมากหรือทะลุโพรงประสาทฟน และไมไดรับการ
รักษาและบูรณะ รวมทั้งเปนรากฟนคาง (Retained roots) 
          ๒.๖.๑.๒ ฟนที่อุดหรือทำครอบไมเรียบรอย และอยูระหวางกระบวนการรักษา 
          ๒.๖.๑.๓ ฟนน้ำนมที่ไมอยูในสภาพดี ใชงานแทนฟนแทไมได  
        ๒.๖.๑.๔ ฟนยาวผิดปกติหรือข้ึนผิดที่หรือเกจนไมสามารถที่จะจัดใหสบกัน
กับฟนธรรมดาหรือฟนปลอม 
        ๒.๖.๑.๕ ฟนท่ีอวัยวะปริทันต (Periodontium) มีการทำลายอยางรุนแรง 
จนทำใหฟนโยกมาก และ/หรือมีฝหนองปริทันต (Periodontal abscess) 
      ๒.๖.๒ ไมสามารถสบฟนไดทั้งสองขาง โดยตามเกณฑฟนหลังซายและขวาตอง
สามารถสบฟนไดอยางนอยขางละ ๑ คูสบ และตองไมมีความผิดปกติของระบบบดเค้ียวอยางรุนแรง 
      ๒.๖.๓ มีชองวางระหวางฟนหนาหางจนแลดูนาเกลียด 
      ๒.๖.๔ มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร และ/หรือความสัมพันธของกระดูก
ขากรรไกรบนและลาง จนทำใหการสบฟนผิดปกติเค้ียวอาหารไมไดผล 
      ๒.๖.๕  ปากแหวง (Cleft lip) และ/หรือเพดานโหว (Cleft palate) ที่ไมไดรับการ
รักษาตามมาตรการการรักษา 
      ๒.๖.๖ พยาธิสภาพในชองปากและกระดูกขากรรไกร เชน แผนเรื้อรัง ถุงน้ำ  
เนื้องอก ฯลฯ ซึ่งอาจทำใหเกิดอันตรายตออวัยะขางเดียง 
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     ๒.๗ โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
        ๒.๗.๑ หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอยางถาวรจนอาจเกิดอันตรายรายแรง 
        ๒.๗.๒ ลิ้นหัวใจพิการ 
        ๒.๗.๓ การเตนของหัวใจผิดปกติอยางถาวรจนอาจเกิดอันตรายรายแรง 
      ๒.๗.๔ โรคของกลามเนื้อหัวใจชนิดที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดไดและอาจเปนอันตราย 
        ๒.๗.๕ หลอดเลือดแดงใหญโปงพอง (Aortic aneurysm) 
      ๒.๗.๖ ความดันโลหิตสูงกวา ๑๔๐/๙๐มม.  ปรอทหรือต่ำกวา ๑๐๐/๕๐มม. ปรอท 
      ๒.๗.๗ หลอดเลือดดำขอดอยูที่ขาหรือแขนหรือหนาทองซึ่งเปนมากจนเห็นไดชัด 
     ๒.๘ โรคระบบการหายใจ 
        ๒.๘.๑ โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) 
        ๒.๘.๒ โรคหลอดลมพอง (Bronchiectasis) 
        ๒.๘.๓ โรคหืด (Asthma) 
        ๒.๘.๔ โรคเยื่อหุมปอดอักเสบ 
        ๒.๘.๕ น้ำหรือลมในชองเย่ือหุมปอด (Pleural Effusion, Pneumothorax) 
        ๒.๘.๖ วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis) 
        ๒.๘.๗ ปอดอักเสบจากสาเหตุอื่น 
     ๒.๙ โรคระบบทางเดินอาหาร 
        ๒.๙.๑ โรคตับแข็ง (Cirrhosis of Liver) 
        ๒.๙.๒ โรคตับอักเสบ (Hepatitis) 
        ๒.๙.๓ ภาวะตับหรือมามโต (Hepatomegaly, Splenomegaly) 
        ๒.๙.๔ ฟสตูลา (Fistula) หรือไซนัส (Sinus) ที่ผนังทอง 
        ๒.๙.๕ ไสเลื่อนทกุชนิด 
        ๒.๙.๖ ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นไดชัด 
        ๒.๙.๗ ทวารหนักอักเสบหรือสวนสุดทายของลำไสปลิ้นออกมานอกทวารหนัก 
        ๒.๙.๘ ฝคัณฑสูตร 
     ๒.๑๐ โรคระบบทางเดินปสสาวะ 
        ๒.๑๐.๑ ไตอักเสบเรื้อรัง (Nephritis) 
        ๒.๑๐.๒ กลุมอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome) 
        ๒.๑๐.๓ ไตวายเรื้อรัง (Chronic renal Failure) 
        ๒.๑๐.๔ ไตพองเปนถุงน้ำแตกำเนิด (Polycystic Kidney) 
        ๒.๑๐.๕ นิ่ว 
        ๒.๑๐.๖ ตรวจปสสาวะพบมีไขขาว (Albumin) มากกวา ๒ บวก 
        ๒.๑๐.๗ องคชาติถูกตัดหรือขาด 
        ๒.๑๐.๘ อัณฑะไมลงมาที่ถุงอัณฑะหรือถูกตัดออก 
        ๒.๑๐.๙ ถุงน้ำที่ลูกอัณฑะหรือโรคกรอนน้ำ (Hydrocele) 
        ๒.๑๐.๑๐ อัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือทออสุจิอักเสบ (Epididymitis) 
        ๒.๑๐.๑๑ อัณฑะเหี่ยวหด (Atrophy of testis) 
     ๒.๑๑ โรคระบบประสาท 
        ๒.๑๑.๑  จิตเจริญลาชา (Mental Retardation) 
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      ๒.๑๑.๒  ใบ (Mutism) หรือพูดไมเปนภาษาหรือฟงภาษาไมรูเรือ่ง (Aphasia) ชนิดถาวร 
        ๒.๑๑.๓  ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทำใหมีอาการชัก (Seizures) อยางถาวร 
        ๒.๑๑.๔  อัมพาต (Paralysis) ของแขนขามือหรือเทาชนิดถาวร 
        ๒.๑๑.๕  สมองเสื่อม (Dementia) 
      ๒.๑๑.๖  โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ทำใหเกิดความผิดปกติอยางมาก
ในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอยางถาวร 
        ๒.๑๑.๗  กลามเน้ือหมดกำลังอยางหนัก (Myasthenia Gravis) 
     ๒.๑๒ โรคของตอมไรทอและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
        ๒.๑๒.๑  ภาวะตอมธัยรอยดผิดปกติ 
        ๒.๑๒.๒  ภาวะรางกายโตผิดปกติ (Acromegaly) 
        ๒.๑๒.๓  เบาหวาน (Diabetes mellitus) 
      ๒.๑๒.๔  ภาวะอวน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของรางกาย (Body Mass Index) 
ตั้งแต ๓๐ กิโลกรัมตอตารางเมตรข้ึนไป 
        ๒.๑๒.๕  กระเทย (Hermaphrodism) 
     ๒.๑๓ โรคติดเช้ือ 
        ๒.๑๓.๑  โรคเรื้อน (Leprosy) 
        ๒.๑๓.๒  โรคเทาชาง (Filariasis) 
      ๒.๑๓.๓  โรคติดเช้ือเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรงซึ่งไมสามารถรักษาใหหายขาดได 
        ๒.๑๓.๔  โรคกามโรค 
     ๒.๑๔ โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด 
      ๒.๑๔.๑  โรคเลือดหรืออวัยวะสรางเลือดผิดปกติอยางถาวรและอาจจะเปนอันตราย 
(Hematocrit ต่ำกวา ๓๗ %) 
        ๒.๑๔.๒  ภาวะมามโต (Hyperspenism) ที่รักษาไมหายและอาจเปนอันตราย 
     ๒.๑๕ เนื้องอก 
      ๒.๑๕.๑  เนื้องอกไมราย (Benign Tumor) ที่มีขนาดใหญสามารถมองเห็นหรือ
ตรวจพบไดชัด 
        ๒.๑๕.๒  เนื้องอกราย (Malignant Tumor) 
     ๒.๑๖ โรคที่มีความผิดปกติทางดานระบบภูมิคุมกัน (Autoimmune Disease) 
        ๒.๑๖.๑  โรคลูปสอิริธิมาโตซัสทั่วรางกาย (Systemic Lupus Erythematosus) 
        ๒.๑๖.๒  โรคกายแข็งทั่วรางกาย (Systemic Sclerosis) 
        ๒.๑๖.๓  โรคขอกระดูกสันหลังอักเสบติดยึด (Ankylosing Spondylitis) 
     ๒.๑๗ โรคทางจิตเวช 
        ๒.๑๗.๑  โรคจิตหรือโรคที่ทำใหจิตผิดปกติอยางรุนแรงและถาวร 
      ๒.๑๗.๒  โรคติดสารเสพติดหรือตรวจทางหองปฏิบัติการพบวามีการใชสารเสพติด 
     ๒.๑๘ การวินิจฉัยโรคหรือความพิการใด  ๆซึ่งมิไดระบุไวในคำแนะนำฉบับนี้ และความเห็น 
ณ วันท่ีตรวจ จากคณะกรรมการกรมแพทยทหารเรือท่ีกองทัพเรือแตงต้ัง พิจารณาแลวไมสมควรรับเปน
นักเรียนจาทหารเรือ ถือเปนอันเด็ดขาด 
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หมายเหตุ  
 ๑. โรคและความพิการที่ขัดตอการเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือกำหนดตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร 
พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งเนนการรับราชการทหารโดยมีขอกำหนดสูงกวาเกณฑปกติของการตรวจรางกายท่ัว ๆ ไป 
 ๒. ความผิดปกติของรางกายท่ีเปนผลจากการกระทำของมนุษย ท่ีมิใชโรคหรือความพิการ 
ตามท่ีระบุไวในผนวก ฉ ท่ีขัดตอการเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือดังนี้ 

    ๒.๑ หามมีรอยสักทั้งปวง   
  ๒.๒ หามมีการเจาะหูขนาดใหญหรือมากจนแลดูนาเกลียด 

   ๒.๓ มีความผิดปกติใด ๆ ที่เกิดกับรางกายที่เปนผลจากการกระทำของมนุษย ที่มิใชโรคหรือ
ความพิการตามที่ระบุไวในผนวก ฉ และมิไดกำหนดไวในขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒ แตคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่มีหนาที่ทดสอบความเหมาะสม มีความเห็นวาไมสมควรรับเปนนักเรียนจาทหารเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


