- สำเนำคู่ฉบับ -

ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
(โควตาทดแทนการสูญเสีย) ประจาปีงบประมาณ 2563
--------------------------------หน่ ว ยบั ญชาการสงครามพิ เศษ มี ความประสงค์ จะรั บสมั ครสอบคั ดเลื อกทหารกองหนุ น
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) บรรจุลงในตาแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษ (โควตาทดแทนการสูญเสีย) ประจาปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
1. ตาแหน่ งที่จ ะบรรจุ ทดแทนการสู ญเสี ย จานวน 21 อัต รา ตาม ผนวก ก แนบท้า ย
ประกาศนี้ ประกอบด้วย 2 กลุ่มตาแหน่ง ดังนี้
1.1 กลุ่มที่ 1 ตาแหน่งพลขับ จานวน 3 อัตรา
1.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มตาแหน่งนายสิบปฏิบัติการ จานวน 18 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป :
2.๑ รับสมัครเฉพาะเพศชาย มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทย มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
โดยการเกิดก็ได้
2.2 เป็น ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ผู้ ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจาการ โดยอยู่ใน
กองประจาการจนครบกาหนดปลดเป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และ
ได้ขึ้นทะเบียนกองประจาการแล้ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ หรือ สด.๘))
2.๓ สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าขึ้นไปตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร และได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน
เรี ย บร้อยแล้ว ในวัน สมัคร (ไม่รั บ สมัครผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา) หากตรวจพบในภายหลั งว่าส าเร็ จ
การศึกษาหลังวันยื่นใบสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการ
สมัคร และจะไม่พิจารณาคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามประกาศนี้
2.๔ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร
หน่วยรบพิเศษ โดยต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖/๗๙ เซนติเมตร โดยจะ
พิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายจากคณะกรรมการรับสมัครของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเท่านั้นและ
ถือเป็นที่สุด
2.๕ งดรับนายทหารประทวนกองหนุนที่ออกจากราชการทุกกรณี
2.๖ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การบรรจุ การโอน
และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.๒๕๒๙ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.๗ ต้อ งเป็ น ผู้ ที่มี วิ ทยฐานะและคุณ ลั ก ษณะถูก ต้อ งตามข้ อบั ง คับ กระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.๘ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
2.๙ ไม่อยู่ในสมณะเพศ
2.๑๐ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
/๒.๑๑ ไม่เป็นผู้บกพร่อง...

-๒2.๑๑ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
ตามคาพิพากษาของศาล
2.1๒ ไม่เป็นโรค หรือสภาพร่างกาย และจิตใจ ที่ขัดต่อการรับราชการตามกฎกระทรวง
ฉบั บ ที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบั บ ที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือมีโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม
หรือมีสภาพร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร
ประทวน สังกัดกองทัพบก (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ)
2.๑๓ ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า เมื่อแต่งกายชุดกีฬาตามที่กองทัพบกกาหนด (เสื้อยืดคอกลม
แขนสั้น กางเกงกีฬาขาสั้น ถุงเท้าและรองเท้ากีฬา) หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบก ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการบรรจุเข้ารับราชการ
เป็ น นายทหารประทวน สั ง กั ด กองทั พ บก (หน่ ว ยบั ญ ชาการสงครามพิ เ ศษ) ทั้ ง นี้ ผ ลการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สุด
2.๑๔ ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด และไม่เจาะหู , ตาไม่บอดสี อื่นๆ ให้อยู่ในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ
2.๑๕ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจาเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคาพิพากษาของศาล
ว่าได้กระทาผิดในคดีอาญาต้องโทษจาคุก (จาคุกจริง) เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้
กระทาโดยประมาท สาหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมั คร และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่
รับสมัครตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กองทัพบกได้ในภายหลัง และหากตรวจสอบ
พบในภายหลังจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
ไม่บรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือ ระงับการบรรจุในภายหลังได้ รวมทั้งจะฟ้องร้องดาเนินคดีและเรียกชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
2.๑๖ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในหน่วยงาน
ของรัฐมาก่อน
2.๑๗ ไม่เป็ น ผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้ โ ทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหา
เกี่ยวกับยาเสพติด ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นผู้เสพ หรือผู้ค้าหรือ ผู้ให้
การสนับสนุน จึงขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่บรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้
2.๑๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ
2.๑๙ ผู้ ส มั ครที่มี คุณวุ ฒิ สู งกว่าที่ กาหนด หากสอบคัด เลื อกบรรจุเข้ ารั บราชการเป็ น
นายทหารประทวนได้จะเรียกร้องใช้สิทธิเกินกว่าคุณวุฒิที่กาหนดมิได้
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.๑ กลุ่มที่ 1 ตาแหน่งพลขับ
2.1.๑ อายุ ไ ม่ ต่ ากว่ า 22 ปี บ ริ บู ร ณ์ และไม่ เ กิ น 28 ปี บ ริ บู ร ณ์ (ผู้ ที่ เ กิ ด ตั้ ง แต่
1 มกราคม 2541 – 31 ธันวาคม 2535)
2.1.๒ มี ค วามสามารถขั บ รถยนต์ ไ ด้ ดี มี ใ บอนุ ญ าตขั บ รถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล หรื อ
สาธารณะ จากกรมการขนส่งทางบก และมีความรู้เรื่องการปรนนิบัติบารุงยานพาหนะเบื้องต้น
2.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มตาแหน่งนายสิบปฏิบัติการ
2.2.1 อายุ ไ ม่ ต่ ากว่ า 18 ปี บ ริ บู ร ณ์ และไม่ เ กิ น 28 ปี บ ริ บู ร ณ์ (ผู้ ที่ เ กิ ด ตั้ ง แต่
1 มกราคม 2545 – 31 ธันวาคม 2535)
/2.2.2 มีสมรรถภาพ...

-๓2.2.๒ มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง มี จิตใจกล้าหาญ มีความทรหดอดทนสามารถ
ปฏิบัติงานที่ยากลาบากตรากตรา และเสี่ยงภัยได้
๓. ขั้นตอนการสมัคร :
๓.๑ ผู้สมัครกรอกข้อมูลประกอบการสมัครสอบทางเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
swcom.rta.mi.th/swcom-recruit ตั้งแต่วันที่ ๑5 กรกฎาคม ๒๕๖3 ถึง วันที่ 3๑ กรกฎาคม ๒๕๖3
๓.๒ ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลไว้ นามาสมัครที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ ๒9 กรกฎาคม ถึง วันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๖3 ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) ภายในค่าย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
๔. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
๔.๑ ใบสมัครที่ผู้ ส มัครกรอกผ่ านระบบอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ของหน่ว ยบัญชาการ
สงครามพิเศษ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit แล้วพิมพ์ออกจากระบบ
๔.2 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ตัวจริง)
๔.3 ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง และสาเนา 1 ฉบับ)
๔.4 หนังสือสาคัญ (สด.๘) พร้อมสาเนา 1 ฉบับ กรณีผู้ที่สาเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ตั้งแต่ชั้น ปี ที่ 3 ที่ยั ง ไม่ได้รั บ หนั งสื อส าคัญ (สด.8) ให้ใช้ห นังสื อรับรองการส าเร็จการฝึ กวิช าทหาร (รด.)
จากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หรือหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะ
๔.5 เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ฉบับจริง และสาเนา) จานวน 1 ชุด
๔.6 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บิดา มารดา จานวน ๑ ชุด
๔.7 สาเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า ของบิดา มารดา จานวน ๑ ชุด
๔.8 สาเนาสูติบัตรของผู้สมัคร จานวน ๑ ฉบับ
๔.9 สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลั กฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบมรณบัตร
ถ้าบิดามารดา ถึงแก่กรรมแล้ว จานวน ๑ ฉบับ
๔.๑0 ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (ฉบับจริง
และสาเนา) จานวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครในกลุ่มที่ 1 พลขับ)
๔.11 หลักฐานในข้อ ๔.๖ - 4.๙ ให้ผู้ สมัครที่ผ่านการคัดเลือกนาตัวจริงมาแสดงต่อ
เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมสาเนาในวันสอบสัมภาษณ์
๔.๑๒ ผู้ ที่มี ห ลั กฐานไม่ ครบถ้ว น ถือ ว่า มีคุ ณสมบั ติไ ม่ค รบในการสอบคั ดเลื อ กเข้า รั บ
ราชการ และจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลัง
๕. กาหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
๕.1 การรับสมัคร :
๕.1.1 ผู้สมัคร Download ระเบียบการสมัครสอบเพื่อศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัคร
ตามเงื่อนไขและระเบียบการตามที่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้กาหนดไว้ ตั้งแต่วัน ที่ ๑5 กรกฎาคม
๒๕๖3 ทางเว็บไซต์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit โดยผู้สมัครจะต้อง
อ่านระเบียบการรับสมัครให้เข้าใจก่อนที่จะทาการบันทึกการลงทะเบียน
๕.1.2 ผู้ ส มั ค รลงทะเบี ย นโดยการกรอกข้ อ มู ล ของผู้ ส มั ค รลงในใบสมั ค ร
ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit ตั้งแต่
วันที่ ๑5 กรกฎาคม 25๖3 – 3๑ กรกฎาคม 25๖3
๕.1.3 ผู้ ส มัครพิมพ์ใบสมัครจากระบบการรับสมัคร แล้ ว นาไปสมัครด้ว ยตนเอง
ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) ภายในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตั้งแต่วันที่ ๒9 กรกฎาคม 2563
/ถึงวันที่...

-๔ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.๐0 น. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีการกรอกข้อมูล
อันเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง ที่ไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัครหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษขอสงวน
สิทธิในการปฏิเสธการรับสมัคร การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติในครั้งนี้ เป็นเพียงการตรวจสอบ
เบื้องต้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครใช้เอกสารปลอม เอกสารอันเป็นเท็จ หรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการ
ออกให้จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ และให้ถือว่าการสอบคัดเลือกของบุคคลดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่สามารถ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้
๕.๒ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
กาหนดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น.
ณ สนามสีหราชเดโช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จานวน 5 สถานี กรณีผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ท่าใดท่าหนึ่งถือว่า “ตก” ไม่มีสิทธิเข้าไปทดสอบภาควิชาการได้
๕.2.๑ สถานีดึงข้อ (เกณฑ์ผ่าน 9 ครั้ง)
๕.๒.2 สถานีลุก – นั่ง ภายใน 2 นาที (เกณฑ์ผ่าน ๕๐ ครั้ง)
๕.2.๓ สถานีดันพื้น ภายใน 2 นาที (เกณฑ์ผ่าน ๓๒ ครั้ง)
๕.2.๔ สถานีวิ่งระยะทาง ๑.๖ กม. (1 ไมล์ เกณฑ์ผ่าน ไม่เกิน ๘ นาที)
๕.2.๕ สถานีว่ายน้าระยะทาง ๑๐๐ ม. (เกณฑ์ผ่าน ไม่เกิน ๒.๓๕ นาที)
๕.3. การสอบภาควิชาการ
ก าหนดการสอบภาควิ ช าการในวั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2563 เวลา 1๐.00 น.
ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ค่ายนารายณ์ศึกษา จานวน 4 วิชา ดังนี้
๕.3.1 วิชาภาษาไทย
5.3.2 วิชาคณิตศาสตร์
5.3.3 วิชาวิทยาศาสตร์
5.3.4 วิชาภาษาอังกฤษ
๕.4 ประกาศผลสอบภาควิชาการ : วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖3 ณ แหล่งชุมนุมทหาร
รบพิเศษ (๑) และทางเว็บไซต์การรับสมัครหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit
เป็นการประกาศเรียงตามหมายเลขสมัครสอบ ไม่เรียงตามคะแนน
๕.๕ การสอบสัมภาษณ์ และสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง : ในวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ค่ายนารายณ์ศึกษา
๕.๖ ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย : ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม 256๓ เรียงตามคะแนน
ของแต่ละกลุ่มตาแหน่ง ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) และทางเว็บไซต์ของหน่วย
๕.๗ พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากร : ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยให้มา
พร้อมที่ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) เวลา ๐6.3๐ น. ผู้ที่มาเกินเวลาที่กาหนดถือว่าไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับ
การตรวจ และไม่ประสงค์ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ
๕.๘ ตรวจโรคและทดสอบจิตเวช : ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยให้มาพร้อมที่
แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) เวลา ๐6.3๐ น. ผู้ที่มาเกินเวลาที่กาหนดถือว่าไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับการตรวจ
และไม่ประสงค์ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ
๕.๘ รายงานตั ว เลือกตาแหน่ง และทาสัญญาบรรจุ เ ข้า รั บราชการ : ในวันที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม (1) กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เวลา 07.30 น.
/5.๙ การรายงานตัว...

-๕๕.๙ การรายงานตัวเข้ารับราชการ : เมื่อหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้รวบรวม
ตรวจสอบหลักฐานของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะออกคาสั่งบรรจุเข้ารับ
ราชการตั้งแต่วันที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลงนาม และจะเรียกผู้ที่ได้รับการบรรจุมารายงานตัว
เพื่อปฏิบัติราชการ สาหรับผู้ที่ไม่มารายงานตัวเข้ารับ ราชการตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด ถือว่าเป็นผู้ ที่
สละสิทธิ และจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลัง
๖. รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือก ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากระเบียบการรับสมัครสอบ
คัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ประจาปี
งบประมาณ 2563 (ดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit) หรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ กองกาลังพลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๓๔๑๒
ประกาศ ณ วันที่

14

(ลงชื่อ) พลโท ภูมิพัฒน์

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
จันทร์สว่าง

( ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง )
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
กองกาลังพล
โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๓๔๑๒

พ.อ.
จ.ส.ท.หญิง ชญาดา
พ.อ.
พ.อ.
พล.ต.
พล.ต.

ร่าง/ตรวจ
ก.ค. 6๓
พิมพ์/ทาน ๑๓ ก.ค. 6๓
ตรวจ
ก.ค. 6๓
ตรวจ
ก.ค. 6๓
ตรวจ
ก.ค. 6๓
ตรวจ
ก.ค. 6๓

ผนวก ก
ตาแหน่งอัตราว่าง (โควตาทดแทนการสูญเสีย) ที่รับสมัครสอบคัดเลือก
จานวน ๒๑ อัตรา
ลาดับ
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ตาแหน่ง
สังกัด
หมายเหตุ
กลุ่มที่ ๑ ตาแหน่งพลขับ ๓ อัตรา
พลขับรถ มว.ขส.ร้อย.บก.พล.รพศ.๑
พล.รพศ.๑
จว.ลพบุรี
พลขับรถ มว.ขส.ร้อย.บก.พล.รพศ.๑
พล.รพศ.๑
จว.ลพบุรี
พลขับรถ ตอนพยาบาลกรม มว.สร.ร้อย.สสช.รพศ.๒
รพศ.๒
จว.ลพบุรี
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มตาแหน่งนายสิบปฏิบัติการ
พลวิทยุโทรศัพท์ บก.ร้อย.ร้อย.บก.นสศ.
นสศ.
จว.ลพบุรี
พนักงานวิทยุ บก.ร้อย.ร้อย.รพศ.รพศ.๑ พัน.๑
รพศ.๑ พัน.๑
จว.ลพบุรี
พนักงานวิทยุ ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ ร้อย.รพศ.รพศ.๑ พัน.๑
รพศ.๑ พัน.๑
จว.ลพบุรี
พนักงานวิทยุ มว.สส.ร้อย.บก.รพศ.๑ พัน.๒
รพศ.๑ พัน.๒
จว.ลพบุรี
พนักงานวิทยุ ตอนวิทยุ มว.สส.ร้อย.บก.รพศ.๓ รอ.
รพศ.๓ รอ.
จว.ลพบุรี
นายสิบกิจการพลเรือน ตอน บก.กรม ร้อย.บก.รพศ.๓ รอ.
รพศ.๓ รอ.
จว.ลพบุรี
พนักงานวิทยุ บก.มว.ปฏิบัติการ ร้อย.ปพ.พัน.ปพ.รอ.
พัน.ปพ.รอ.
จว.ลพบุรี
พลยิง ชุดโจมตี มว.ปฏิบัติการ ร้อย.ปพ.พัน.ปพ.รอ.
พัน.ปพ.รอ.
จว.ลพบุรี
พลตรวจการณ์ ชุดซุ่มยิง มว.ยิงสนับสนุน ร้อย.ปพ.พัน.ปพ.รอ.
พัน.ปพ.รอ.
จว.ลพบุรี
พนักงานวิทยุ ชุด จจ.มว.จจ.ร้อย.จจ.พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
จว.ลพบุรี
พนักงานวิทยุ ชุด จจ.มว.จจ.ร้อย.จจ.พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
จว.ลพบุรี
พนักงานวิทยุ ชุด จจ.มว.จจ.ร้อย.จจ.พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
จว.ลพบุรี
พนักงานวิทยุ ชุด จจ.มว.จจ.ร้อย.จจ.พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
จว.ลพบุรี
นายสิบศูนย์ข่าว มว.สส.ร้อย.บก.รพศ.๔ พัน.๒
รพศ.๔ พัน.๒ จว.พิษณุโลก
พนักงานวิทยุ ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ ร้อย.รพศ.รพศ.๕ พัน.๑
รพศ.๕ พัน.๑ จว.เชียงใหม่
นายสิบการช่างและทาลาย ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ ร้อย.รพศ.รพศ.๕ พัน.๑ รพศ.๕ พัน.๑ จว.เชียงใหม่
พลยิง ชุดโจมตี มว.ปฏิบัติการ ร้อย.ตสร.พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
จว.ลพบุรี
พนักงานวิทยุ ตอนรถสื่อสารทางยุทธวิธี มว.วิทยุ ร้อย.ปฏิบัติการสื่อสาร
ส.พัน.๓๕ นสศ. จว.ลพบุรี
ส.พัน.๓๕ นสศ.
ตรวจถูกต้อง
ลงชื่อ) พ.อ.คมกฤช แย้มกลิ่น
( คมกฤช แย้มกลิ่น )
ผอ.กกพ.นสศ.

