
 
 
           
                                

ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 

สังกัด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

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

 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน       
และทหารกองหนุน เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๙๗ อัตรา 
ในต าแหน่งประจ า (ชกท.๐๙๑) ศสพ.(อัตรา สิบเอก) โดยจะต้องเข้ารับการฝึกปรับพ้ืนฐานก าลังพลบรรจุใหม่ 
และเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพ้ืนฐานของหน่วยรบพิเศษ รวมระยะเวลา 10 เดือน แล้วเลือกบรรจุลงในหน่วยต่าง ๆ 
ในสังกัดของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ดังนี้.- 
 1. คุณสมบัติท่ัวไป :  
  1.๑ รับสมัครเฉพาะเพศชาย มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทย มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
โดยการเกิดก็ได้   
  1.2 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจ าการ โดยอยู่ใน   
กองประจ าการจนครบก าหนดปลดเป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และ
ได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการแล้ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ หรือ สด.๘)) อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์  
นับถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์นับถึง 31 ธันวาคม 2535 (ผู้ที่เกิดก่อนวันที่              
1 พฤศจิกายน 2545 – 31 ธันวาคม 2535)  
  1.3 บุคคลพลเรือนอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และไม่เกิน 
28 ปีบริบูรณ์นับถึง 31 ธันวาคม 2535 (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2535 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2545) ส าหรับ        
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2535 – 2542) ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน     
เข้ากองประจ าการ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497  จะรับสมัครเฉพาะผู้ที่คณะกรรมการตรวจเลือก
ลงความเห็นใน สด.43 ระบุว่าเป็นคนจ าพวกที่ 1 (ร่างกายสมบูรณ์ดี) เท่านั้น     
  1.4 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าขึ้นไปตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร และได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน
เรียบร้อยแล้วในวันสมัคร (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา) หากตรวจพบในภายหลังว่าส าเร็จ
การศึกษาหลังวันยื่นใบสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัคร 
และจะไม่พิจารณาคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามประกาศนี้ 
  1.5 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร
หน่วยรบพิเศษ โดยต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖/๗๙ เซนติเมตร โดยจะ
พิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายจากคณะกรรมการรับสมัครของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเท่านั้นและ
ถือเป็นที่สุด  
  1.6 งดรับทหารกองประจ าการที่จะครบก าหนดปลดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563   
และนายทหารประทวนกองหนุนที่ออกจากราชการทุกกรณี 
  1.7 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การบรรจุ การโอน 
และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.๒๕๒๙ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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  1.8 ต้องเป็นผู้ที่มีวิทยฐานะและคุณลักษณะถูกต้องตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม      
ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  1.9 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
  1.10 ไม่อยู่ในสมณะเพศ 
  1.11 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  1.12 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
ตามค าพิพากษาของศาล 
  1.13 ไม่เป็นโรค หรือสภาพร่างกาย และจิตใจ ที่ขัดต่อการรับราชการตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา ๔๑  และมาตรา ๕๑       
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือมีโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม 
หรือมีสภาพร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร
ประทวน สังกดักองทัพบก (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ) 
  1.๑4 ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า เมื่อแต่งกายชุดกีฬาตามที่กองทัพบกก าหนด (เสื้อยืดคอกลม
แขนสั้น กางเกงกีฬาขาสั้น ถุงเท้าและรองเท้ากีฬา) หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบก ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นนายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ) ทั้ งนี้ผลการพิจารณา               
ของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
  1.๑5 ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด และไม่เจาะหู, ตาไม่บอดสี อ่ืนๆ ให้อยู่ในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ 
  1.๑6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจ าเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องค าพิพากษาของศาล
ว่าได้กระท าผิดในคดีอาญาต้องโทษจ าคุก (จ าคุกจริง) เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้
กระท าโดยประมาท ส าหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัคร และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่
รับสมัครตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกได้ในภายหลัง และหากตรวจสอบ
พบในภายหลังจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิในการพิจารณา 
ไม่บรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ รวมทั้งจะฟ้องร้องด าเนินคดีและเรียกชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย 
  1.๑7 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในหน่วยงาน 
ของรัฐมาก่อน 
  1.๑8 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหา
เกี่ยวกับยาเสพติด ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นผู้เสพ หรือผู้ค้าหรือผู้ให้
การสนับสนุน จึงขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่บรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ 
  1.๑9 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ  
  1.20 ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ก าหนด หากสามารถสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นนายทหารประทวนในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้จะเรียกร้องใช้สิทธิเกินกว่าคุณวุฒิที่ก าหนดมิได้  
 2. ขั้นตอนการสมัคร  :   
  2.๑ ผู้สมัครสามารถ Download ระเบียบการรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563  
และสามารถกรอกข้ อมูลประกอบการสมั ครสอบทาง เว็ บไซต์ ของหน่ วยบัญชาการสงครามพิ เศษ 
swcom.rta.mi.th/swcom-recruit ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๖3 ถึง วันที่ 2 กันยายน ๒๕๖3  
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  2.๒ ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลไว้ น ามาสมัครที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึง วันที่ 2 กันยายน ๒๕๖3  (แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑)) ภายในค่ายสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช 
 3. หลักฐานประกอบการรับสมัคร  
  ๓.๑ ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit แล้วพิมพ์ออกจากระบบ 
  ๓.2 บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ตัวจริง)  
  ๓.3 ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง และส าเนา 1 ฉบับ) 
  ๓.4 หลักฐานทางทหาร 
   ๓.๔.๑ ผู้สมัครที่เป็นทหารกองหนุน  :  หนังสือส าคัญ (สด.๘) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
กรณผีู้ที่ส าเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที ่3 ที่ยังไม่ได้รับหนังสือส าคัญ (สด.8) ให้ใช้หนังสือรับรอง
การส าเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) จากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หรือหนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะ 
   ๓.๔.๒ ผู้สมัครที่เป็นบุคคลพลเรือน  :  ใบส าคัญ (สด.๙) หรือใบรับรองผลการตรวจ
เลือกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ (สด.๔๓)(ส าหรับผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ ๒๑ ปีขึ้นไป) ฉบับจริงพร้อม
ส าเนา ๑ ฉบับ 
  ๓.5 เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ฉบับจริง และส าเนา) จ านวน 1 ชุด  
  ๓.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บิดา มารดา จ านวน ๑ ชุด  
  ๓.7 ส าเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า ของบิดา มารดา  จ านวน ๑ ชุด   
  ๓.8 ส าเนาสูติบัตรของผู้สมัคร  จ านวน ๑ ฉบับ  
  ๓.9 ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบมรณบัตร     
ถ้าบิดามารดา ถึงแก่กรรมแล้ว จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๓.1๐ หลักฐานในข้อ ๓.๖ – ๓.๙ ให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกน าตัวจริงมาแสดง       
ต่อเจ้าหน้าทีพ่ร้อมส าเนาในวันสอบสัมภาษณ์  
  ๓.๑๑ ผู้ที่มีหลักฐานไม่ครบถ้วน ถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 
และจะไมส่ามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลัง 
 ๔. ก าหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
  ๔.1 การรับสมัคร :   
   ก าหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2563 โดยให้
ลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลของผู้สมัครลงในสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม 25๖3 ถึง 2 กันยายน 25๖3 
แล้วน าใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบการรับสมัครมาสมัครด้วยตนเองที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ    
(แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1)) พร้อมกับเอกสารตามที่ก าหนด 
   การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติในครั้งนี้ เป็นเพียงการตรวจสอบ
เบื้องต้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครใช้เอกสารปลอม เอกสารอันเป็นเท็จ หรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการ
ออกให้จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ และให้ถือว่าการสอบคัดเลือกของบุคคลดังกล่าวเป็นโมฆะและไม่สามารถ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้ 
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  ๔.๒ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  
   ก าหนดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่  ๙ – 10 กันยายน 2563        
เวลา 07.00 น.  ณ สนามสีหราชเดโช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ทั้งนี้ การก าหนดวันทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายอาจก าหนดเพ่ิมเติมได้ตามจ านวนผู้สมัครสอบ ซึ่งจะได้แจ้งให้ผู้สมัครได้รับทราบต่อไป โดยมีการ
ทดสอบ จ านวน 5 สถานี กรณีผู้สมัครทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ท่าใดท่าหนึ่งถือว่า “ตก” ไม่มีสิทธิเข้า
ไปทดสอบภาควิชาการได้ 
   ๔.2.๑ สถานีดึงข้อ (เกณฑ์ผ่าน 9 ครั้ง) 
   ๔.๒.2 สถานีวิ่งระยะทาง ๑.๖ กม. (1 ไมล์ เกณฑ์ผ่าน ไม่เกิน ๘ นาท)ี  
   ๔.2.๓ สถานีดันพ้ืน ภายใน 2 นาที (เกณฑ์ผ่าน ๓๒  ครั้ง) 
   ๔.2.๔ สถานีลุก – นั่ง ภายใน 2 นาที (เกณฑ์ผ่าน ๕๐ ครั้ง)  
   ๔.2.๕ สถานีว่ายน้ าระยะทาง ๑๐๐ ม. (เกณฑ์ผ่าน ไม่เกิน ๒.๓๕ นาท)ี 
  ๔.3. การสอบภาควิชาการ 
   ก าหนดการสอบภาควิชาการในวันที่ ๑๒ กันยายน 2563 เวลา 1๐.00 น.         
ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ค่ายนารายณ์ศึกษา จ านวน 4 วิชา ดังนี้ 
   ๔.3.1 วิชาภาษาไทย   
   ๔.3.2 วิชาภาษาอังกฤษ 
   ๔.3.3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
   ๔.3.4 วิชาคณิตศาสตร์ 
  ๔.4 ประกาศผลสอบภาควิชาการ : วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖3 ทางเว็บไซต์การรับสมัคร
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit  และปิดประกาศรายชื่อ ณ กองบัญชาการ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นการประกาศเรียงตามหมายเลขสมัครสอบไม่เรียงตามคะแนน  
  ๔.๕ ตรวจโรคและทดสอบจิตเวช : ในวันที่ ๑๕ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยให้มาพร้อมที่ 
แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) เวลา ๐7.0๐ น. ผู้ที่มาเกินเวลาที่ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับการตรวจ 
และไม่ประสงค์ท่ีจะบรรจุเข้ารับราชการ 
  ๔.๖ พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากร : ในวันที่ ๑๕ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓    
โดยให้มาพร้อมที่แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) เวลา ๐7.0๐ น. ผู้ที่มาเกินเวลาที่ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์ที่จะ
เข้ารับการตรวจ และไม่ประสงค์ท่ีจะบรรจุเข้ารับราชการ 
  ๔.๗ การสอบสัมภาษณ์  : ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ  โรงเรียน
กองทัพบกอุปถัมภ์ ค่ายนารายณ์ศึกษา 
  ๔.๘ ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย : ในวันที่ ๒๑ กันยายน 256๓  ณ กองบัญชาการ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และทางเว็บไซต์ของหน่วย ตัวจริง เรียงตามหมายเลขประจ าตัวสอบ     
ส าหรับบุคคลอะไหล่ เรียงตามล าดับคะแนน   
 5. ท าสัญญาบรรจุเข้ารับราชการ : ในวันที่ ๒๖ และ 27 กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม (1) 
กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เวลา 07.30 น.  
  อนึ่ง หากผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรพบว่าผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง      
มีประวัติอาชญากรที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ตามระเบียบการรับสมัคร      
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่บรรจุเข้ารับราชการ ให้ถือว่าการท าสัญญา 
บรรจุเข้ารับราชการดังกล่าวเป็นโมฆะ และจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้
โดยจะท าการเรียกบุคคลอะไหล่ตามล าดับที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาท าสัญญาบรรจุเข้ารับราชการแทนต่อไป 
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 6. การรายงานตัวเข้ารับราชการ  :  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุเข้ารับราชการเป็น
นายทหารประทวน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะออกค าสั่งบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามค าสั่งมารายงานตัวที่แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) ภายในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ส าหรับผู้ที่ไม่มารายงานตัวเข้ารับราชการตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ถือว่าเป็นผู้ที่สละสิทธิ และจะไม่
สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไดใ้นภายหลัง 
 7. การฝึกปรับพื้นฐานและเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพื้นฐานของหน่วยรบพิเศษ  : ผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จะต้องมารายงานตัวตามข้อ 6 จะต้องเข้ารับ
การฝึกปรับพื้นฐานก าลังพลบรรจุใหม่ จ านวน 2 เดือน และเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพ้ืนฐานของหน่วยรบพิเศษ 
ได้แก่ หลักสูตรส่งทางอากาศ, หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ และหลักสูตรพ้ืนฐานการสงครามพิเศษ         
จ านวน 8 เดือน รวมระยะเวลาการฝึกศึกษาทั้งสิ้น 10 เดือน หลังจากนั้นจะเป็นการเลือกต าแหน่งบรรจุลงใน
หน่วยต่าง ๆ โดยผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องตั้งใจเข้ารับการศึกษา หากไม่ตั้งใจศึกษา หรือประพฤติตนไปในทาง
ที่เสื่อมเสียหรือถูกตัดคะแนนความประพฤต ิจนเป็นเหตุให้ต้องพ้นสถานภาพจากการศึกษา ให้หน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษ มีสิทธิเพิกถอนค าสั่งบรรจุเข้ารับราชการให้ผู้ที่กระท าความผิดดังกล่าวพ้นจากการเป็น
ข้าราชการต่อไป   
 8. รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือก ให้ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากระเบียบการรับสมัคร
สอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ 256๔ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit) หรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองก าลังพลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๓๔๑๒  
         
            ประกาศ    ณ    วันที่    13      สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๖๓  
                 

                     (ลงชื่อ) พลโท ภูมิพัฒน์    จันทร์สว่าง 
                                     ( ภูมิพัฒน์     จันทร์สว่าง ) 

            ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
กองก าลังพล 
โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๓๔๑๒ 
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