
 

 

           
                                   

ประกาศหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ 
เรื่อง     รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน 

_____________________________ 

 ๑. หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงครับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก
บรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ จํานวน ๒๐๐ อัตรา 
(รุนท่ี ๕) ดังนี้.- 
  ๑.๑ กลุมงานสวนกําลังรบ    จํานวน ๑๙๐  อัตรา 
  ๑.๒ กลุมงานปฏิบัติการทางจิตวิทยา   จํานวน   ๑๐  อัตรา 
 ๒. คุณสมบัติท่ัวไป 
  ๒.๑ ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ซึ่งเคยรับราชการเปนทหารกองประจําการ (มี สด.๘ หรือ 
สด.๓ แลว) หรือผูท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ๓ ปข้ึนไป  (ได สด.๘ หรือ สด.๓ แลว) โดยมี
อายุ ๑๘ ปบริบูรณและไมเกิน ๒๘ ปบริบูรณ (ผูท่ีเกิดระหวางวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถึง วันท่ี ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๔๐ ) 
  ๒.๒ สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทาข้ึนไป ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเทาข้ึนไป   โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับระเบียนแสดงผลการเรียน  
  ๒.๓ เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนในการขอแตงต้ังยศเปนนายทหารประทวน  ตามขอบังคับ 
กระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
  ๒.๔ ผูสมัครตองมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด และ บิดา มารดา มีสัญชาติไทย  
  ๒.๕ มีอวัยวะ  รูปราง  ลักษณะทาทาง  และขนาดรางกายเหมาะแกการเปนทหาร  ไมเปน
โรคท่ีขัดตอการรับราชการทหารตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และตาไมบอดสี ไมมี
รอยสักนอกรมผา (แขน : ไมเกินกึ่งกลางของแขนทอนบนนับจากหัวไหลถึงขอศอก, ขา : ไมเกินกึ่งกลางขา
ทอนบนนับจากโคนขากับหัวเขา) ไมมีแผลเปนท่ีดูนาเกลียด และไมพบรองรอยการเจาะหู, อื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการ 
  ๒.๖ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม  ไมเปนผูท่ีมีหนี้สินลนพนตัว  เปนผูเล่ือมใสในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดวยความบริสุทธิ์ใจ 
  ๒.๗ ไมอยูในสมณะเพศ 
  ๒.๘ ไมเปนผูอยูในระหวางตองคดีอาญา และไมเคยตองคําพิพากษาโทษจําคุก เวนแต
ความผิดในลักษณะลหุโทษ  หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
  ๒.๙ ไมเคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเขารับราชการในทุกหนวยมากอน 
  ๒.๑๐ ไมเปนผูเสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดใหโทษ มีประวัติเกี่ยวของกับยาเสพติดท้ัง
เปนผูเสพหรือผูคา หรืออยูในระหวางเปนจําเลยในคดีอาญา 
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 ๓. ขอกําหนด 
  ๓.๑ ผูท่ีมีคุณวุฒิสูงกวาท่ีกําหนดไวในขอ ๒.๒   จะใชคุณวุฒิตางๆ   ท่ีสูงกวานั้นมา
เรียกรองสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิท่ีตนมีอยูไมได 
  ๓.๒ เมื่อไดรับการบรรจุตามขอ ๓.๑  แลวจะตองเขารับการฝกอบรม หลักสูตรปรับพื้นฐาน
นักรบพิเศษ  เปนเวลา ๘ สัปดาห     
  ๓.๓ กรณีตรวจพบประวัติเสียเกี่ยวกับยาเสพติด  หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ  จะให
ออกจากราชการ 
  ๓.๔ กรณีรับราชการไมครบ ๑ ป  ต้ังแตวันบรรจุเปนตนไป ไมวากรณีใดๆ จะตองเสีย
คาปรับจํานวน ๓ เทาของเงินเดือน 
 ๔. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
   ๔.๑ กลุมงานสวนกําลังรบ  ( ๑๙๐ อัตรา ) 
    ๔.๑.๑ เปนทหารกองหนุน อายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณ  แตไมเกิน ๒๘ ปบริบูรณ  
    ๔.๑.๒ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทาข้ึนไป 
(สําหรับผูท่ีมีคุณวุฒิสูงกวาท่ีทางราชการ กําหนดไว จะใชคุณวุฒิตาง ๆ ท่ีสูงกวานั้น มาเรียกรองสิทธิใด ๆ 
ภายหลังมิได) 
   ๔.๒ กลุมงานสวนปฏิบัติการทางจิตวิทยา  ( ๑๐ อัตรา ) 
    ๔.๒.๑ เปนทหารกองหนุน อายุไมตํ่ากวา ๑๘ ป และไมเกิน ๒๘ ปบริบูรณ 
    ๔.๒.๒ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  หรือเทียบเทาข้ึนไป 
(สําหรับผูท่ีมีคุณวุฒิสูงกวาท่ีทางราชการกําหนดไว  จะใชคุณวุฒิตาง ๆ  ท่ีสูงกวานั้น   มาเรียกรองสิทธิใด ๆ 
ภายหลังมิได) 
    ๔.๒.๓ กลุมนักรอง นักแสดง  : มีความสามารถขับรองเพลงไทยลูกทุง  หรือเพลง
พื้นบาน โดยหากสามารถรองเพลงสากล หรือภาษาประเทศเพื่อนบานได จะถือเปนความสามารถพิเศษท่ีใช
ประกอบการพิจารณา โดยแนบหลักฐานหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรแสดงความสามารถดานการรอง
เพลง ประกอบการสมัครท่ีออกโดยสถานศึกษา หรือสถานประกอบการท่ีเคยทํางานเกี่ยวกับการใชความสามารถ
ดังกลาว ในวันรับสมัคร 
    ๔.๒.๔ กลุมนักดนตรี : สามารถใชเครื่องดนตรีประเภทตางๆ ไดดี  ไดแก  แซกโซโฟน 
ทรัมเปต ฟลุด กลอง กีตาร หรือเบส และหากสามารถใชเครื่องดนตรีโปงลาง เครื่องดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรี
ประจําทองถ่ินไดจะถือเปนความสามารถพิเศษท่ีใชประกอบการพิจารณา โดยแนบหลักฐานหนังสือรับรอง หรือ
ประกาศนียบัตรแสดงความสามารถ ประกอบการสมัครท่ีออกโดยสถานศึกษา หรือสถานประกอบการท่ีเคยทํางาน
เกี่ยวกับการใชความสามารถดังกลาว ในวันรับสมัคร 
    ๔.๒.๕ กลุมผูประกาศ   และผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการโฆษณา/ประชาสัมพันธ : 
มีความสามารถในดานการพูดโนมนาว การพูดในท่ีชุมชน และการพูดเพื่อการเจรจาตอรอง หรือหากมีความสามารถ
ในการพูดดวยภาษาประเทศเพื่อนบานจะถือเปนความสามารถพิเศษสําหรับใชประกอบการพิจารณา โดยแนบ
หลักฐานหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรแสดงความสามารถประกอบการสมัครท่ีออกโดยสถานศึกษา หรือ
สถานประกอบการท่ีเคยทํางานเกี่ยวกับการใชความสามารถดังกลาว ในวันรับสมัคร 
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    ๔.๒.๖ กลุมผูปฏิบัติงานดานการผลิตส่ือโฆษณา : มีความสามารถระดับผูชํานาญในการ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานกราฟก การตกแตงภาพและโปรแกรมดานมัลติมีเดีย เพื่อใชในการผลิต
ส่ือโฆษณา/ประชาสัมพันธ โดยแนบหลักฐานหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรแสดงความสามารถ 
ประกอบการสมัครท่ีออกโดยสถานศึกษา หรือสถานประกอบการท่ีเคยทํางานเกี่ยวกับการใชความสามารถ
ดังกลาว ในวันรับสมัคร 
 ๕. หลักฐานประกอบการรับสมัคร  
  ๕.๑ ใบสมัคร (ตามแบบของหนวยบัญชาการสงครามพิเศษกําหนด) 
  ๕.๒ เอกสารแสดงคุณวุฒิ  เชน ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ  หรือระเบียนแสดงผลการเรียน
ฉบับจริงและสําเนา จํานวน ๑ ชุด 
  ๕.๓ บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง พรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด) 
  ๕.๔ สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร และบิดา มารดา  จํานวน ๑ ชุด 
  ๕.๕ สําเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหยา ของบิดา มารดา  จํานวน ๑ ชุด 
  ๕.๖ สําเนาสูติบัตร  จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๗ หนังสือสําคัญทางทหาร (สด.๘)  หรือหนังสือสําคัญ สด.๓  และหนังสือรับรองจาก
หนวยตนสังกัดท่ีเคยรับราชการอยู ซึ่งรับรองวาไดรับราชการในกองประจําการ ผลัดใด ต้ังแตเมื่อใด และปลด
ประจําการเมื่อใด มาแสดง และตองสามารถนํา สด.๘ หรือ สด.๓ มาสงไดภายในวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
กรณีเปนทหารกองประจําการท่ีจะปลดใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สามารถสมัครได ท้ังนี้ ตองมีหนังสือรับรอง
จากหนวยตนสังกัดระดับกองพันข้ึนไป หรือกองรอยอิสระ จํานวน ๑ ชุด 
  ๕.๘ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (ไมเกิน ๖ เดือน) 
  ๕.๙ สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถามี)  เชน  หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว, ช่ือสกุล,  ใบมรณบัตร
ถาบิดามารดาถึงแกกรรมแลว จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๖. การทดสอบสมรรถภาพรางกาย  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  ๖.๑ ดันพื้น  ๓๒  ครั้งข้ึนไป (เกณฑผาน) 
  ๖.๒ ลุก – นั่ง  ๕๐  ครั้งข้ึนไป (เกณฑผาน) 
  ๖.๓ ดึงขอ  ๙  ครั้งข้ึนไป (เกณฑผาน) 
  ๖.๔ วิ่ง ๑.๖ กม. ไมเกิน ๘ นาที  (เกณฑผาน) 
  ๖.๕ วายน้ํา ๑๐๐ ม. ไมเกิน ๒.๓๕ นาที   (เกณฑผาน) 
 ๗. การสอบภาควิชาการ   (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทําการทดสอบ ดังนี้.- 
  ๗.๑ ภาษาไทย (๒๕  คะแนน) 
  ๗.๒ คณิตศาสตร (๒๕  คะแนน) 
  ๗.๓ วิทยาศาสตร (๒๕  คะแนน) 
  ๗.๔ ภาษาอังกฤษ (๒๕  คะแนน) 
 ๘. การสอบสัมภาษณ         (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 
 ๙. กําหนดจําหนายระเบียบการรับสมัคร, วันรับสมัคร และสอบคัดเลือก 
  ๙.๑ จําหนายระเบียบการรับสมัครใน   กันยายน  ๒๕๕๘   ถึง  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๘   ณ 
กองบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ คายสมเด็จพระนารายณมหาราช ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี  ต้ังแตเวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐  เวนวันหยุดราชการ 
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  ๙.๒ รับสมัครใน   ๒๖ – ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๘     ณ   แหลงชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) 
คายสมเด็จพระนารายณมหาราช  ตําบลทะเลชุบศร  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  ต้ังแตเวลา ๐๘๐๐–๑๖๐๐  
เวนวันหยุดราชการ  โดยแยกการรับสมัครฯ ดังนี้.- 
   - หมายเลขใบสมัคร ๐๐๐๑ – ๐๕๐๐   รับสมัครฯ ในวันท่ี  ๒๖  ตุลาคม ๒๕๕๘ 
   - หมายเลขใบสมัคร ๐๕๐๑ – ๑๐๐๐  รับสมัครฯ ในวันท่ี  ๒๗  ตุลาคม ๒๕๕๘ 
   - หมายเลขใบสมัคร ๑๐๐๑ – ๑๕๐๐ รับสมัครฯ ในวันท่ี  ๒๘  ตุลาคม ๒๕๕๘ 
   - หมายเลขใบสมัคร ๐๕๐๑ – ๒๐๐๐ รับสมัครฯ ในวันท่ี  ๒๙  ตุลาคม ๒๕๕๘ 
   - หมายเลขใบสมัคร ๒๐๐๑ ข้ึนไป รับสมัครฯ ในวันท่ี  ๓๐  ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 ๑๐. สอบคัดเลือก 
  ๑๐.๑ ทดสอบสมรรถภาพรางกาย  ใน ๑๑–๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ผูสมัครสอบ
คัดเลือกรายงานตัวหนาศาลาสีหราชเดโช ณ สนามหนากองบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ เวลา 
๐๖๓๐–๐๗๓๐   การแตงกาย : ชุดกีฬากางเกงขาส้ัน   เส้ือยืดคอกลมสีขาวลวนไมมีลวดลาย   และใหนํา
กางเกงวายน้ํา,  บัตรประจําตัวประชาชน,  บัตรประจําตัวสอบ,  ปากกา  มาดวย   (รับประทานอาหารเชา
ใหเรียบรอย ถามารายงานตัวเกิน ๐๗๓๐ ถือวาสละสิทธิ์, ไมมีสิทธิ์เขาทดสอบ) สําหรับวันทดสอบจะกําหนด
ไวในบัตรประจําตัวสอบ ผูท่ีทดสอบตกทาใดทาหนึ่งถือวาไมผานการทดสอบสมรรถภาพรางกายจะไมมีสิทธิ
ผานเขาไปสอบภาควิชาการ 
   ๑๐.๒ ทดสอบภาควิชาการ  ใน   ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   ณ  โรงเรียนกองทัพบก
อุปถัมภคายนารายณศึกษา  โดยใหมารายงานตัวหนาศาลเจาแมจามเทวี เวลา ๑๒๐๐  การแตงกาย : ชุดสุภาพ 
นําปากกา สีน้ําเงิน,  บัตรประจําตัวประชาชน,  บัตรประจําตัวสอบ  มาดวย     (รับประทานอาหารกลางวัน
ใหเรียบรอย) 
   ๑๐.๓ สอบสัมภาษณ  ใน ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   ผูผานการสอบภาควิชาการ  
รายงานตัว ณ  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภคายนารายณศึกษา  เวลา ๐๗๐๐-๐๗๔๕  การแตงกาย : ชุดสุภาพ   
พรอมกับนําบัตรประจําตัวประชาชน และบัตรประจําตัวสอบ  มาแสดงตอผูคุมสอบ   (รับประทานอาหารเชา
ใหเรียบรอย) ผูท่ีมาชากวากําหนดถือวาสละสิทธิไมอนุญาตใหเขาสอบ 
     ๑๐.๔ สอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะผูท่ีสมัครกลุมงานสวนปฏิบัติการจิตวิทยา)   ในวันท่ี  
๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  โดยจะทําการทดสอบตอจากการสอบสัมภาษณ  
   ๑๐.๕ ใหผูเขารับการทดสอบนําบัตรประจําตัวประชาชน และบัตรประจําตัวสอบมาแสดง
ตอกรรมการคุมสอบในวันเขาสอบทุกครั้ง (ทดสอบสมรรถภาพรางกาย, สอบภาควิชาการ, สอบสัมภาษณ) 
   ๑๐.๖ ผูสมัครสอบในกลุมงานสวนปฏิบัติการจิตวิทยา กรณีท่ีมีผูทดสอบผานไมครบ
ตามเกณฑมาตรฐานและจํานวนอัตราท่ีกําหนด หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ สามารถโอนอัตราจํานวนท่ี
เหลือไปใหกลุมงานสวนกําลังรบได 
 ๑๑. ประกาศผลสอบครั้งสุดทายใน  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   ณ  กองบัญชาการหนวย
บัญชาการสงครามพิเศษ  เวลา ๑๐๐๐  และทางเวปไซด  www.swc.rta.mi.th   เวลา ๑๓๐๐ 
 ๑๒. ใน ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๘๐๐  ผูสอบไดตัวจริงลําดับท่ี ๑-๑๐๐  รายงานตัว
ทําสัญญาและพิมพลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากร  ณ  แหลงชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) ท้ังนี้  จะตองนําผล
การตรวจโรคจากโรงพยาบาลทหารมาดวย 
 
 

http://www.swc.rta.mi.th/


-๕- 
 ๑๓. ใน ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘๐๐ ผูสอบไดตัวจริงลําดับท่ี ๑๐๑-๒๐๐ รายงานตัว
ทําสัญญาและพิมพลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากร   ณ  แหลงชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) ท้ังนี้   จะตองนํา
ผลการตรวจโรคจากโรงพยาบาลทหารมาดวย 
 ๑๔. ใน  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙   เวลา ๐๘๐๐    รายงานตัวฝกปรับพื้นฐานนักรบพิเศษ  
ณ  แหลงชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑)   (บรรจุเขารับราชการ  ต้ังแต ๑ กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เปนตนไป)  
ระยะเวลาการฝก ๘ สัปดาห ต้ังแต  ๑ กุมภาพันธ  ถึง  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 ๑๕. ติดตอสอบถามรายละเอียดการสมัครไดท่ี  กองกําลังพลหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ  
คายสมเด็จพระนารายณมหาราช  ตําบลทะเลชุบศร  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  โทรศัพท (๐๓๖) ๔๑๓๔๑๒  
หรือ ๐๘๔-๔๕๒๔๒๒๕  ในวันและเวลาราชการเทานั้น 
 
       ประกาศ      ณ     วันท่ี      ๒๘      สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘    

               
      (ลงช่ือ)               พลโท  เฉลิมชัย     สิทธิสาท  

                                  ( เฉลิมชัย     สิทธิสาท ) 
            ผูบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ 
 
 
กองกําลังพล 
โทร  ๐๓๖-๔๑๓๔๑๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


