
 
 
           
                                   

ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน     
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) บรรจุลงในต าแหน่งตามหน่วยต่าง ๆ ในหน่วย
บัญชาการสงครามพิเศษ จ านวน ๙๗ อัตรา  
 1. ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ :  
  1.๑ ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจ าการ โดยอยู่ในกองประจ าการจนครบก าหนดปลดเป็น
ทหารกองหนุน ส าหรับทหารกองประจ าการที่ครบก าหนดปลดใน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สามารถสมัครได้ 
โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไปรับรองว่าครบก าหนดปลดเป็นทหาร
กองหนุนใน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
  1.๒ ผู้ที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5 และได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการแล้ว           
(มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ และ สด.๘) 
 2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
  2.๑ เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑  อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๘ ปีบริบูรณ์ 
นับถึงปี ๒๕๖๒ การนับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  (ผู้ที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๔ - พ.ศ. ๒๕๔๔) 
  2.๒ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร
หน่วยรบพิเศษ โดยต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖/๗๙ เซนติเมตร       
โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายจากคณะกรรมการรับสมัครของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เท่านั้นและถือเป็นที่สุด    
  2.๓ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร และได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน
เรียบร้อยแล้วในวันสมัคร (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา) หากตรวจพบในภายหลังว่าส าเร็จ
การศึกษาหลังวันยื่นใบสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการ
สมัคร และจะไม่พิจารณาคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามประกาศนี้ 
  2.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การบรรจุ การโอน 
และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.๒๕๒๙ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  2.๕ ต้องเป็นผู้ที่มีวิทยฐานะและคุณลักษณะถูกต้องตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม      
ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  2.๖ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
  2.๗ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
  2.8 ไม่อยู่ในสมณะเพศ    
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  2.9 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  2.๑0 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
ตามค าพิพากษาของศาล 
  2.11 ไม่เป็นโรค หรือสภาพร่างกาย และจิตใจ ที่ขัดต่อการรับราชการตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐), และ ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕)  ออกตามความในมาตรา ๔๑  และมาตรา ๕๑  แห่ง
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือมีโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม  
หรือมีสภาพร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร
ประทวนสังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
  2.๑2 ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า (แขน : ไม่เกินกึ่งกลางของแขนท่อนบนนับจากหัวไหล่ถึง
ข้อศอกหรือเมื่อสวมใส่เสื้อยืดส าหรับประกอบเครื่องแบบแล้วไม่โผล่ออกมานอกเสื้อ, ขา : ไม่เกินกึ่งกลาง      
ขาท่อนบนนับจากโคนขากับหัวเข่า หรือเมื่อสวมใส่กางเกงกีฬาขาสั้นแล้วไม่โผล่ออกมาด้านนอกกางเกง) หรือมี
รอยสักที่มีขนาดใหญ่หรือรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่เหมาะสมต่อการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทั้งนี้ผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
  2.๑3 ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด และไม่เจาะหู, ตาไม่บอดสี อ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ 
  2.๑๔ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องหาคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจ าคุก (จ าคุกจริง)    
ตามค าพิพากษาของศาลในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
  2.๑๕ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในหน่วยงาน
ของรัฐมาก่อน 
  2.๑๖ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหา
เกี่ยวกับยาเสพติด 
  2.๑๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ  
  2.๑๘ ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ก าหนด หากสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น
นายทหารประทวนได้จะเรียกร้องใช้สิทธิเกินกว่าคุณวุฒิที่ก าหนดมิได้ 
  2.๑๙ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ ให้กรอกข้อมูลลงใน  
ใบสมัครเพ่ือเข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษตามวันที่ก าหนด (การทดสอบความสามารถพิเศษไม่มี
คะแนนเพ่ิม เป็นการตรวจสอบข้อมูลความสามารถพิเศษเบื้องต้น เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
กรณีที่มีผลคะแนนเท่ากันท่านอาจได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) โดยความสามารถพิเศษที่หน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษขาดแคลนมีดังต่อไปนี้ 
    2.1๙.๑ ความสามารถพิเศษด้านภาษา โดยจะต้องมีความสามารถในด้านทักษะ 
การฟัง พูด อ่าน และเขียน ประกอบด้วย ภาษาเขมร, ภาษาลาว, ภาษาเวียดนาม, ภาษาจีน, ภาษามลายู, 
ภาษาพม่า, ภาษากะเหรี่ยง, ภาษาไทยใหญ่ และ ภาษาอังกฤษ 
   ๒.1๙.๒ ความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประกอบด้วย คีย์บอร์ด, และเครื่องเป่า 
(ทรัมเปต็, อัลโตแซกโซโฟน, โทเนอร์, ทรอมโบน) (มีเอกสารแสดงประสบการณ์การท างาน) 
   ๒.๑๙.๓ ความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ผลิตสื่อ และครีเอทีฟ, คอมพิวเตอร์
กราฟิก (มีเอกสารแสดงประสบการณ์การท างาน) 
   ๒.๑๙.๔ ความสามารถพิเศษด้านการขับรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ หรือรถบัส         
(จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ตามประเภทรถนั้นๆ, มีเอกสารแสดงประสบการณ์การท างาน)  
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 ๓. ขั้นตอนการสมัคร  :   
  ๓.๑ ผู้สมัครกรอกข้อมูลประกอบการสมัครสอบทางเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
swcom.rta.mi.th/swcom-recruit ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
  ๓.๒ ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลไว้น ามาสมัครที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ถึง วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ  แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑)   
 ๔. หลักฐานประกอบการรับสมัคร  
  ๔.๑ ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit แล้วพิมพ์ออกจากระบบ 
  ๔.2 บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ตัวจริง และส าเนา 2 ฉบับ)  
  ๔.3 ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง และส าเนา 2 ฉบับ) 
  ๔.4 หนังสือส าคัญ (สด.๘) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ กรณีที่ยังไม่ได้รับหนังสือส าคัญให้ใช้
หนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัดว่าได้ปลดออกจากกองประจ าการแล้ว หรือหนังสือรับรองการส าเร็จการฝึก
วิชาทหาร (รด.) หรือหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัดเดิม (ก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน) ว่าเป็นผู้ที่ครบก าหนด 
ปลดจากกองประจ าการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  
  ๔.5 เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา และส าเนา จ านวน 1 ชุด  
  ๔.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บิดา มารดา จ านวน ๑ ชุด  
  ๔.7 ส าเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า ของบิดา มารดา  จ านวน ๑ ชุด   
  ๔.8 ส าเนาสูติบัตรของผู้สมัคร  จ านวน ๑ ฉบับ  
  ๔.9 ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบมรณบัตร   
ถ้าบิดามารดา ถึงแก่กรรมแล้ว จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๑0 หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษตามข้อ ๒.๑๙  
  ๔.11 หลักฐานในข้อ ๔.๑, ๔.๒ และ ๔.๑0 จะต้องน าตัวจริงพร้อมส าเนาตามที่ก าหนด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันสมัครเท่านั้น 
  ๔.๑2 หลักฐานในข้อ ๔.๓ – ๔.9  ให้ผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการน าเอกสารหลักฐาน 
มาส่งให้เจ้าหน้าที่ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ  แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) (วันที่ท าการตรวจ
ประวัติอาชญากร) หากไม่สามารถน ามาส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตามวันที่ก าหนดหรือน ามาส่งมอบให้ไม่ครบถ้วน
ถือว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ และจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลัง 
 ๕. ก าหนดการ 
  ๕.1 การรับสมัคร :   
   ๕.1.1 ผู้สมัคร Download ระเบียบการสมัครสอบเพ่ือศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัคร
ตามเงื่อนไขและระเบียบการตามที่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้ก าหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit โดยผู้สมัครจะต้อง
อ่านระเบียบการรับสมัครให้เข้าใจก่อนที่จะท าการบันทึกการลงทะเบียน  
   ๕.1.2 ผู้สมัครลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลของผู้สมัครลงในใบสมัคร           
ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  swcom.rta.mi.th/swcom-recruit     
ต้ังแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม 25๖๒ – ๑ พฤศจิกายน 25๖๒  
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   ๕.1.3 ผู้สมัครน าใบสมัครที่กรอกข้อมูลลงในระบบการรับสมัครทางเว็บไซต์ของ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษแล้วพิมพ์ใบสมัครออกจากระบบแล้วน าไปสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 
๒๘ ตุลาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.00 น. – 16.๐0 น.  ณ แหล่งชุมนุม
ทหารรบพิเศษ (1) ภายในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
   ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏในใบสมัคร      
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง ที่ไม่ตรงตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับสมัคร 
   การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติในครั้งนี้ เป็นเพียงการตรวจสอบ
เบื้องต้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครใช้เอกสารปลอม เอกสารอันเป็นเท็จ หรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการ
ออกให้จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ และให้ถือว่าการสอบคัดเลือกของบุคคลดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่สามารถ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้ 
  ๕.๒ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  
   ก าหนดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน 2562         
เวลา 07.00 น. ณ สนามสีหราชเดโช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ านวน 5 สถานี    
   ๕.2.๑ สถานีดึงข้อ (9 ครั้งข้ึนไป) 
   ๕.๒.2 สถานีลุก – นั่ง ภายใน 2 นาที (๕๐ ครั้งข้ึนไป) 
   ๕.2.๓ สถานีดันพ้ืน ภายใน 2 นาที (๓๒  ครั้งข้ึนไป) 
   ๕.2.๔ สถานีวิ่งระยะทาง ๑.๖ กม. (1 ไมล์ ไม่เกิน ๘ นาท)ี   
   ๕.2.๕ สถานีว่ายน้ าระยะทาง ๑๐๐ ม. (ไม่เกิน ๒.๓๕ นาท)ี 
  ๕.3. การสอบภาควิชาการ 
   ก าหนดการสอบภาควิชาการในวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน 2562 เวลา 1๐.00 น. 
ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ค่ายนารายณ์ศึกษา จ านวน 4 วิชา ดังนี้ 
   ๕.3.1 วิชาภาษาไทย  
   5.3.2 วิชาคณิตศาสตร์ 
   5.3.3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
   5.3.4 วิชาภาษาอังกฤษ 
  ๕.4 การสอบสัมภาษณ์  :  ณ  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ค่ายนารายณ์ศึกษา และ
สอบความสามารถพิเศษ (เฉพาะผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษ) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2562 
ส าหรับสถานที่ทดสอบความสามารถพิเศษ จะแจ้งให้ทราบในภายหลังก่อนการทดสอบ     
  ๕.5 ประกาศผลสอบภาควิชาการ/สัมภาษณ์ :  วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒      
ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) และทางเว็บไซต์ของหน่วย swcom.rta.mi.th/swcom-recruit  เป็นการ
ประกาศเรียงตามหมายเลขสมัครสอบ ไม่เรียงตามคะแนน  
  ๕.๖ พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากร ในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒     
ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑)  และให้ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศผ่านการสอบคัดเลือกในรอบนี้น าหลักฐาน
ประกอบการรับสมัครในข้อ ๔.๓ – ๔.9 ส่งให้เจ้าหน้าที ่  
  ๕.๗ การตรวจโรค และการทดสอบจิตเวช  : ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล อ าเภอเมืองลพบุรี 
จงัหวัดลพบุรี โดยให้มาพร้อมที่แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) เวลา 07.00 น. ดังนี้  
   ๕.๗.1 วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน 2562 หมายเลข 1 – 100 
   ๕.๗.2 วันพุธที่ ๒๐  พฤศจิกายน 2562  หมายเลข 101 - 200  
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  ๕.๘ ประกาศผลสอบรอบสุดท้ายในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน 2562 (ตัวจริงเรียงตาม
หมายเลขสมัครตัวส ารองเรียงตามคะแนน) ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) และทางเว็บไซต์ของหน่วย   
  ๕.9 รายงานตัวท าสัญญาบรรจุเข้ารับราชการ ในวันเสาร์ที่  ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖2  ณ 
แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เวลา 08.00 น. 
  ๕.10 การรายงานตัวเข้ารับราชการ  :  ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. 
ให้ผู้ที่สอบได้ตัวจริง ซึ่งได้ท าสัญญาบรรจุเข้ารับราชการเรียบร้อยแล้ว มารายงานตัวเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ 
และเข้ารับการฝึกปรับพ้ืนฐานส าหรับหน่วยรบพิเศษ  ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) (บรรจุเข้ารับราชการ 
ตั้งแต่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓) ระยะเวลาการฝึก 7  เดือน ตั้งแต่ 6 มกราคม ถึง 8 สิงหาคม ๒๕๖3 ส าหรับผู้ที่ไม่
มารายงานตัวเข้ารับการฝึกปรับพ้ืนฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ  และจะไม่
เรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลัง 
 ๖. การบรรจุเข้ารับราชการ  :  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะออกค าสั่งบรรจุให้เข้ารับ
ราชการในต าแหน่งประจ าศูนย์สงครามพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 เมื่อผ่านการฝึกปรับ
พ้ืนฐาน และการศึกษาหลักสูตรตามต าแหน่งหน้าที่แล้วจะปรับย้ายไปบรรจุให้กับหน่วยต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่ผ่านการ
สอบคัดเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบัติงานในหน่วยตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้ตามที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
พิจารณา ดังนี้  
  ๖.1 พ้ืนที่จังหวัดลพบุรี  
  ๖.2 พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
  ๖.3 พ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 
  ๖.4 พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
  ๖.5 พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
  ๖.6 พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 ๗. รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือก ให้ดูรายละเอียดได้จากค าแนะน าการรับสมัครสอบ 
คัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ประจ าปี  
งบประมาณ 2563 (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit) 
 ๘. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กองก าลังพลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ      
ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ ๐๓๖ ๔๑๓๔๑๒ 
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการเท่านั้น หรือทางเว็บไซต์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  
swcom.rta.mi.th/swcom-recruit 

     ประกาศ      ณ     วันที่              ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
                 

                             พลโท    
                                     ( ภูมิพัฒน์     จันทร์สว่าง ) 

             ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
กองก าลังพล 
โทร  ๐๓๖ ๔๑๓๔๑๒ 
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