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คําแนะนําการรบัสมัครบคุคลเพือ่สอบคัดเลือกเขาเปนนกัเรียนจาทหารเรอื ประจําปการศกึษา ๒๕๖๖ 
 

๑. กลาวท่ัวไป 

 คําแนะนํานี้เปนเพียงคูมือสําหรับผูสมัครใชเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียน
จาทหารเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖ เทานั้น หากมีขอความใดขัดกับระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ของ
กองทัพเรือ หรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ใหใชระเบียบ ประกาศ คําสั่ง นั้น ๆ เปนหลัก 
 กรณีมีขอสงสัยใด ๆ ขอใหสอบถามจากคณะกรรมการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ  
ท่ีกองทัพเรือแตงตั้งเทานั้น และคณะกรรมการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือขอสงวนสิทธิ ์
ในการช้ีแจง ตอบคําถาม โดยคําตอบของคณะกรรมการสอบคัดเลอืกเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ถือเปน
ขอยุติสิ้นสุดเด็ดขาด และไมอนญุาตใหนํามาเรียกรองหรือฟองรองหรือใชเปนขออางสิทธิ์ตาง ๆ ไดไมวา
กรณีใด ๆ  
 ๑.๑ ความมุงหมาย 
  กองทัพเรือมีความประสงคจะรับสมัครบุคคลพลเรือน รวมท้ังทหารกองประจําการท่ีจะครบกําหนดปลดเปน
ทหารกองหนุน ใน ๑ พ.ค.๖๖  อาสาสมัครทหารพราน  และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเขาเปน
นักเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖ 
 ๑.๒ การศึกษาของนักเรียนจาทหารเรือ 
  ๑.๒.๑ การศึกษาภาคทฤษฎี นักเรียนจาทหารเรือทุกพรรค - เหลาจะตองฝกภาคสาธารณศึกษา 
ท่ีโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประมาณ ๑ เดือน เพื่อใหมีลักษณะทาทางเปนทหารและ
รูจักขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ตอจากนั้นจึงแยกไปศึกษาตามหลักสูตรนักเรียนจาทหารเรือ ๒ ป 
ท่ีโรงเรียนชุมพลทหารเรือ และสถานศึกษาตามสาขาวิชาชีพของพรรค - เหลาตาง ๆ (รายละเอียดตามผนวก ข – ๕  
  ๑.๒.๒ การศึกษาภาคปฏิบัติ ตามสาขาวิชาชีพของแตละพรรค – เหลาและฝกภาคปฏิบัติทางใชการในทะเล 
บนเรือหลวง พื้นท่ีบริเวณอาวไทยและจังหวัดชายทะเล 
 ๑.๓ สิทธิกําลังพลและสวัสดกิารท่ีไดรับ 
  ๑.๓.๑ ระหวางการศกึษา 
  - กองทัพเรือออกคาใชจายดานการศึกษาและเครื่องแตงกายใหท้ังหมด 
  - เบ้ียเล้ียงเปนคาอาหารประจําวัน วันละ ๙๖ บาท  
  - ขณะศึกษาช้ันปท่ี ๑ ไดรับเงินเดือน เดือนละ ๓,๐๗๐ บาท 
  - ขณะศึกษาช้ันปท่ี ๒ ไดรับเงินเดือน เดือนละ ๓,๒๗๐ บาท 
  สําหรบันักเรียนจาทหารเรือช้ันปท่ี ๑ ท่ีมีผลการศึกษาดี จะไดรับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนฐานะ
เปนนักเรยีนนายเรือ โดยเขารับการศึกษาตอท่ีโรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนนายเรือ 
  ๑.๓.๒ เม่ือสําเร็จการศกึษา 
   - ไดรับการบรรจุใหรับราชการเปนขาราชการและแตงต้ังยศเปนจาตร ี
   - เริ่มรับเงินเดือนข้ันตํ่าเดือนละ ๑๐,๗๖๐ บาท กับรับเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
   - ไดรับการรับรองวุฒิเทียบเทาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส. ของสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 
  - สําหรับผูท่ีไดรับการบรรจุใหปฏิบัติงานบนเรือหลวงจะไดรับเงินเพิ่มประจําตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ
สําหรับทหารหนวยเรือ (พ.น.ร.) นอกเหนือจากเงินเดือนตามปกติอีก เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท  
   - สวัสดิการตาง ๆ ท่ีทางราชการกําหนด เชน การรักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว 
รวมท้ังบิดา มารดา การศึกษาบุตร ฯลฯ 
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 - เมื่อบรรจุเปนขาราชการของกองทัพเรือแลวมีสิทธิ์สมัครเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรพิเศษ
เพิ่มเติมตามขีดความสามารถของตนเองในสาขาตาง ๆ อาทิเชน 
 (๑) นักทําลายใตน้ําจูโจมของหนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการไดรับเงิน
เพิ่มพิเศษ ๑๑,๐๐๐ บาท/เดือน 

 (๒)  นักโดดรมของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินไดรับเงินเพิ่มพิเศษ ๕,๓๐๐ บาท/เดือน 
 (๓)  นักประดาน้ําของกรมสรรพาวุธทหารเรือไดรับเงินเพิ่มพิเศษ ๕,๓๐๐ บาท/เดือน 

๒. คุณสมบตัิของผูสมัคร 
 ๒.๑ บุคคลพลเรือน ตองเปนชายโสด อายุ ๑๘ - ๒๐ ป (ผูท่ีเกิดต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๔๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘  
 ๒.๒ ทหารกองประจําการ (พลทหาร สังกัดกองทัพเรือซึ่งจะครบกําหนดปลดเปนทหารกองหนุนภายใน
วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
 ๒.๓  อาสาสมัครทหารพราน (ในสวนของกองทัพเรือ ตองมีอายุไมเกิน ๒๔ ป (ไมเปนผูท่ีเกิดกอนวันท่ี  
๑ มกราคม ๒๕๔๒  
 ๒.๔ ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ (ปลดจากกองประจําการ ตองมีอายุ ไมเกิน ๒๔ ป  (ไมเปนผูท่ีเกิด
กอนวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๔๒  
 ๒.๕ มี สัญชาติ ไทยและ บิดามารดาต องมี สัญชาติ ไทยโดยการ เกิ ด  แต ถ า บิดา เปนนายทหาร 
สัญญาบัตร นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตํารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
แลว มารดาจะมิใชเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได หรือเปนบุตรของคนไทยพลัดถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 ๒.๖ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกําลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปท่ี ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา 
 ๒.๗ วายน้ําเปน 
 ๒.๘ มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทางและขนาดรางกายเหมาะสมแกการเปนทหาร และไมเปนโรค 
ท่ีขัดตอการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และตามท่ีกรมแพทยทหารเรือ
กําหนด 
 ๒.๙ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม 
 ๒.๑๐ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 
 ๒.๑๑ ไมเปนผูท่ีมีความของเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ๒.๑๒ ไมเปนผูอยูในระหวางเปนจําเลยในคดีอาญา และไมเคยตองคําพิพากษาลงโทษจําคุก เวนแต
ความผิด ในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
 ๒.๑๓ ไมเปนผูเคยถูกปลดออกจากราชการหรือถูกไลออกจากราชการ เนื่องจากการกระทําความผิด 
 ๒.๑๔ ไมเปนผูอยูในระหวางพักราชการ เนื่องจากกระทําความผิดหรือหนีราชการ 
 ๒.๑๕ บิดามารดาหรือผูปกครองเปนผูมีอาชีพอันชอบธรรม 
 ๒.๑๖ เปนผูไดรับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหสมัครเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ 
หมายเหตุ คุณสมบัติและลักษณะดังกลาวในขอ ๒.๑ - ๒.๑๖ นี้ หากปรากฏวาเปนความเท็จหรือไมตรงกับคุณสมบัติท่ี
กรมยุทธศึกษาทหารเรอืกาํหนด ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีรับเขาเปนนักเรยีนจาทหารเรือแลวจะตองพนจาก
ฐานะนักเรียนจาทหารเรือทันที โดยไมสามารถใชสิทธิ์เรียกรองใด ๆ ท้ังสิ้น  
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๓. การสมัคร 
 ๓.๑ สมัครทาง Internet ท่ีเว็บไซต http://www.navedu.navy.mi.th หรือ https://www.navy.mi.th 
(ไมเวนวันหยุดราชการ  ระหวางวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา 
๒๔.๐๐ น. และรับสมัครพรอมใหคําแนะนําการสมัครท่ี สวนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ (หนองตะเคียน   
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ ท้ังนี้ใหผูสมัคร
ศึกษาข้ันตอนการดําเนินการสมัครทาง Internet โดยละเอียด และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีแนะนําใหถูกตอง 
( ผ น ว ก  ก  แ ล ะ  ข  สํ า ห รั บ ก า ร เ ลื อ ก พ ร ร ค  – เ ห ล า  ใ ห ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด ห น า ท่ี 
และการปฏิบัติงานของแตละพรรค - เหลา (ผนวก ข - ๕  แบบการเลือกพรรค - เหลาตามเว็บสมัคร 

๓.๒ การชําระเงินคาสมัคร ภายหลังการสมัครเสร็จส้ินตามขอ ๓.๑ ใหผูสมัครท่ีผานการตรวจคุณสมบัติ
เบ้ืองตนแลวพิมพใบแจงการชําระเงิน เพื่อนําไปชําระเงินจํานวน ๔๐๐ บาท (ไมรวมคาธรรมเนียมของธนาคาร
หรือเคานเตอรเซอรวิส  ผานระบบ I – Banking หรือผานเคานเตอรธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน  
ทุกสาขา หรือผานเคาน เตอร เซอร วิส (ร าน 7-11  ทุกสาขา ตั้งแต วันท่ี  ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันท่ี  
๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ 
  ๓.๓. การรับหลักฐานเพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม และหลักฐานรับรองความสามารถทางการกีฬา  
(เฉพาะผูท่ีประสงคจะใชสิทธิ์เทานั้น   
 ๓.๓.๑ ใหอัพโหลดหลักฐานเพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม และหลักฐานรับรองความสามารถทางการกีฬา 
ในรูปแบบไฟล PDF ผานระบบรับสมัครทางอินเทอรเน็ตใหถูกตอง (ตัวอยางการบันทึกขอมูลการสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖  

  ๓.๓.๒ สําหรับผูท่ียื่นหลักฐานเพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มทางอินเทอรเน็ตไว และผานการสอบภาควิชาการ
ใหนําเอกสารฉบับจริงมามอบใหเจาหนาท่ี ในวันทดสอบความเหมาะสมและพลศึกษา ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (หากไมนํามาแสดงจะถือวาไมขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม  
๔. หลักฐานท่ีตองใชในการสมัคร (สแกนและจัดเก็บในรูปแบบของไฟล PDF ขนาดไฟลไมเกิน 1 MB) 
 ๔.๑ หลักฐานท่ัวไป  
  ๔.๑.๑ ภาพถายสี (รูปแบบของไฟล JPG หรือ PNG  ขนาด ๒ นิ้ว หนาตรง ไมยิ้ม ไมสวมหมวก ไมสวม
แวนตา แตงกายเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาหรือเครื่องแบบทหารเทานั้น และตองเปนภาพถายท่ีถายไว 
ไมเกิน ๓ เดือน  
  ๔.๑.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
  ๔.๑.๓ สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ ไดแก สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษา 
ท่ีแสดงวาสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกําลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี  ๓  
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา กรณีท่ีใชหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ตองระบุสาขาการเรียนให
ชัดเจน 
  ๔.๑.๔ สําเนาใบสตูิบตัรของผูสมัคร  
  ๔.๑.๕ สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ - นามสกุลของผูสมัคร (ถามี   

 ๔.๒ หลักฐานเพือ่ขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม (ถามี  
 ๔.๒.๑ หนังสือรับรองการฝกวิชาทหาร (รายละเอียดตามผนวก ค - ๑  โดยไดรับคะแนนสูงสุด 
ท่ีไดเพียงกรณีเดียว ดังนี้ 
  ๔.๒.๑.๑ ช้ันปท่ี ๑ เพิ่มใหรอยละ ๓  ของคะแนนรวมภาควิชาการ 
  ๔.๒.๑.๒  ช้ันปท่ี ๒ เพิ่มใหรอยละ ๔  ของคะแนนรวมภาควิชาการ 
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  ๔.๒.๑.๓  ช้ันปท่ี ๓ เพิ่มใหรอยละ ๕  ของคะแนนรวมภาควิชาการ 
  ๔.๒.๑.๔  ช้ันปท่ี ๔ เพิ่มใหรอยละ ๖  ของคะแนนรวมภาควิชาการ 
  ๔.๒.๑.๕  ช้ันปท่ี ๕ เพิ่มใหรอยละ ๗  ของคะแนนรวมภาควิชาการ 
  หมายเหตุ กรณีท่ีหนวยฝกทหารไดเก็บสําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (สด.๙) ฉบับจริงไวใหผูสมัคร 
ไปขอถายสําเนา (สด.๙) แลวใหหนวยฝกประทับตรารับรองวา“หลักฐานฉบับจริง (สด.๙) ไดนําข้ึนทะเบียน 
นําปลดเรียบรอยแลว” จึงจะมีสิทธิ์ไดรับคะแนนเพิ่ม 
 ๔.๒.๒ หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ (รายละเอียดตามผนวก ค - ๒  
  ๔.๒.๒.๑ สําหรับผูท่ีเปนบุตรของทหาร ขาราชการ หรือลูกจาง ซึ่งไดกระทําหนาท่ีในระหวาง
เวลาท่ีมีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางท่ีมีพระบรมราชโองการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิ์ไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ เพิ่มใหรอยละ ๕ ของคะแนนรวมภาควิชาการ 
  ๔.๒.๒.๒ สําหรับผูท่ีเปนบุตรของทหาร ขาราชการ  หรือลูกจาง ซึ่งตองประสพอันตราย 
ถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหนาท่ี หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ี หรือตอง
บาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งไดรับบําเหน็จบํานาญพิเศษตามกฎหมาย วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
หรือไดรับเงินทําขวัญตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง หรือบุตรของผูท่ี
ไดรับพระราชทานเหรียญดุษฏีมาลา เข็มกลาหาญ หรือเหรียญกลาหาญ เพิ่มใหรอยละ ๑๐ ของคะแนนรวม 
ภาควิชาการ  
 ๔.๒.๓ หนังสือรับรองการเปนบุตรของขาราชการสังกัดกองทัพเรือ (รายละเอียดตามผนวก ค - ๓  
ท่ีมีเวลารับราชการดังตอไปนี้ ใหไดรับคะแนนเพิ่มตามลําดับ ดังนี้ 
  ๔.๒.๓.๑ รับราชการไมนอยกวา ๑๕ ป หรือไดรับพระราชทานเหรียญจักรมาลา เพิ่มใหรอยละ ๔ 
ของคะแนนรวมภาควิชาการ 
  ๔.๒.๓.๒ รับราชการไมนอยกวา ๑๐ ป  เพิ่มใหรอยละ ๓ ของคะแนนรวมภาควิชาการ 
  ๔.๒.๓.๓ รับราชการไมนอยกวา ๕ ป  เพิ่มใหรอยละ ๒ ของคะแนนรวมภาควิชาการ 
 หมายเหตุ การนับเวลาราชการดังกล าว ใหนับต้ังแตวันเข ารับราชการ ถึงวันสุดทายของวันรับสมัคร 
ในปนั้น ๆ  
 ๔.๒.๔ สําเนาสมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ หรือสําเนาบัตรอนุญาตใชแทนหนังสือสําคัญ 
(กองหนุน) ช่ัวคราว หรือหนังสือรับรองการเปนทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพเรือ (รายละเอียดตามผนวก ซ - ๓
โดยจะไดรับคะแนนเพิ่ม ดังนี้ 
  ๔.๒.๔.๑  ผานการเปนทหารกองประจําการ ๖ เดือน ใหไดรับคะแนนเพิ่มรอยละ ๒ ของคะแนน 
รวมภาควิชาการ 
  ๔.๒.๔.๒ ผานการเปนทหารกองประจําการ ๑ ป ใหไดรับคะแนนเพิ่มรอยละ ๓ ของคะแนน 
รวมภาควิชาการ หรือเทากับผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร ช้ันปท่ี ๑ 
  ๔.๒.๔.๓ ผานการเปนทหารกองประจําการ ๒ ป ใหไดรับคะแนนเพิ่มรอยละ ๔ ของคะแนน 
รวมภาควิชาการ หรือเทากับผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร ช้ันปท่ี ๒ 
 ๔.๒.๕  หนังสือรับรองการเปนทหารกองประจําการ อาสาสมัครทหารพราน หรือทหารกองหนุน
สังกัดกองทัพเรือ ซึ่งไดกระทําหนาท่ีในระหวางท่ีมีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามจลาจล หรือ
ในระหวางปฏิบัติราชการชายแดนเพิ่มให รอยละ ๕ ของคะแนนรวมภาควิชาการ 
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 ผูใดอยูในเกณฑจะไดรับคะแนนเพิ่มในขอ ๔.๒.๒.๑ และ ๔.๒.๒.๒ ในขณะเดียวกันใหถือเกณฑตามขอ ๔.๒.๒.๒ 
ท่ีไดคะแนนเพิ่มมากท่ีสุดเพียงขอเดียว สวนในกรณีท่ีไดรับคะแนนเพิ่มในขอ ๔.๒.๒ และ ๔.๒.๓ ใหถือเกณฑ 
ตามขอ ๔.๒.๒ เพียงขอเดียว 
 หมายเหตุ สําหรับทหารกองประจําการท่ีสมัครใจอยูรับราชการในกองประจําการตอเพื่อทดแทน 
การเรียกเกณฑในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙ โดยจะ
ไดรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ รอยละ ๕ ของคะแนนสอบรวมภาควิชาการ เพื่อประกอบการสมัครฯ โดยตองมี
หนังสือรับรองการปฏิบัติหนาท่ีรวมถึงความประพฤติใหแกทหารกองประจําการในสังกัดนั้น 
 ๔.๓ หลักฐานรับรองความสามารถทางการกีฬา สําหรับนักกีฬาท่ีแสดงวาเปนหรือเคยเปนนักกีฬาตัวแทน
เขารวมการแขงขันทีมชาติ กีฬาแหงชาติ เยาวชนทีมชาติ เยาวชนแหงชาติ และกีฬาระหวางโรงเรียน 
เพื่อขอรับสิทธิ์ สําเนา ๑ ชุด (ถามี)  สําหรับประเภทกีฬาท่ีจะทําการสอบคัดเลือก จํานวน ๓๓ ประเภท ไดแก กรีฑา
กอลฟ จักรยาน ฟนดาบ กีฬาทางอากาศสาขาโดดรม กีฬาทางอากาศสาขารมรอน กีฬาทางอากาศสาขารมบิน 
ตะกรอ แบดมินตัน ปญจกีฬาทหาร เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล เปตอง ฟุตบอล ฟุตซอล มวยสากลสมัครเลน 
ยิงปน รักบ้ีฟุตบอล วอลเลยบอล วายน้ํ า ฮอกกี้  เทควันโด ไตรกีฬา บิลเลียด สนุกเกอร  ยกน้ํ าหนัก  
เพาะกาย ยิงธนู เรือใบ วินดเซิฟ เรือพาย และเรือกระเชียง สําหรับผูท่ียื่นเอกสารรับรองความสามารถทางการกีฬา 
จะตองมาทําการทดสอบความสามารถทางการกฬีา ในวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ โรงเรียน
นายเรือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (รายละเอียดการเดินทางตามผนวก ซ - ๕  

๕. การพิมพบัตรประจําตัวสอบและตรวจสอบสถานท่ีสอบ ผูสมัครสามารถพิมพบัตรประจําตัวสอบ 
ตรวจสอบอาคารและหองสอบไดทางเว็บไซต http://www.navedu.navy.mi.th หรือ https://www.navy.mi.th 
ต้ังแตวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป 
๖. การสอบรอบแรก (ภาควิชาการ  
 ท่ีศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันเสารท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. วิชาท่ีสอบ ไดแก วิชาคณิตศาสตร วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร  
เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ระดับมัธยมศึกษา โดยผูเขาสอบให
ปฏิบัติดังนี้ 
  ๖.๑ มาแสดงตัวเพื่อลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลกอนเขาหองสอบ เวลา ๐๖.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. โดยใหนํา
บัตรประจําตัวประชาชน และบัตรประจําตัวสอบมาแสดงดวย ผูไมมายืนยันตัวบุคคลกอนเขาหองสอบ  
จะไมมีสิทธิ์เขาสอบ   
  ๖.๒ เขาหองสอบ ต้ังแตเวลา ๑๑.๓๐ น. และไมเกิน ๑๓.๓๐ น. 
  ๖.๓ เริ่มสอบต้ังแตเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
  ๖.๔ การแตงกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดวอรม (เส้ือยืดคอกลมสีขาว กางเกงวอรม รองเทาผาใบ เทานั้น 
  ๖.๕ การปฏิบัติในการสอบภาควิชาการ (รายละเอียดตามผนวก ง - ๑  
  ๖.๖ การใชใบตอบในวันสอบภาควิชาการ (รายละเอียดตามผนวก ง - ๒  
๗. การประกาศผลการสอบรอบแรก 
 ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ โดยประกาศหมายเฉพาะเลขประจําตัวสอบของผูท่ีสอบผานการสอบภาค
วิชาการเรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบ พรอมกับกําหนดชุดท่ีจะเขาสอบรอบสอง ไวในประกาศผลการสอบ 
 การตรวจสอบผลการสอบสามารถตรวจสอบไดจาก 
 ๗.๑ ท่ี http://www.navedu.navy.mi.th หรือ https://www.navy.mi.th 
 ๗.๒ สอบถามทางโทรศัพท หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๑๖  ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๙  ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๓๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ 
ในวันและเวลาราชการ 

http://www.navedu.navy.mi.th/
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 หมายเหตุ ผูสมัครสอบควรตรวจสอบผลการสอบดวยความรอบคอบ เพื่อเขาสอบรอบสองตามชุด 
ท่ีกําหนดให หากเขาสอบรอบสองผิดชุด จะหมดสิทธิ์ในการสอบไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

๘. การรายงานตัวของผูเขาสอบรอบสอง 
 ชุดท่ีทําการทดสอบความเหมาะสมและพลศึกษา และชุดท่ีทําการตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต  
ใหไปรายงานตัวท่ีโรงเรียนชุมพลทหารเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามวัน - เวลา และตามชุดท่ีกําหนดไว
ในประกาศผลการสอบรอบแรก ตามขอ ๗ ผูท่ีสอบผานรอบแรกจะตองเขาสอบรอบสอง (การตรวจสุขภาพ
ทดสอบสุขภาพจิตการสอบความเหมาะสมและพลศึกษา ใหดําเนินการตามขอปฏิบัติในการตรวจสุขภาพ อยาง
เครงครัดตามชุดท่ีแจงใหทราบในประกาศผลการสอบรอบแรก ผูไมมารายงานตัวสอบตามชุดถือวาสละสิทธิ์ 
๙. การสอบรอบสอง (ทดสอบความเหมาะสม พลศึกษา ตรวจรางกาย และทดสอบสุขภาพจิต  
 ๙.๑ สอบรอบสอง การสอบทดสอบความเหมาะสม พลศึกษา ตรวจรางกาย และทดสอบสุขภาพจิต  
ท่ีโรงเรียนชุมพลทหารเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันท่ี ๑๔ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๕.๐๐ น. 
ของทุกวันท่ีตองทําการสอบ ตามวัน - เวลา และตามชุดท่ีกําหนดไวในประกาศผลการสอบรอบแรก โดยผูทําการสอบฯ 
เขาแถวเพื่อยืนยันตัวบุคคลพรอมกัน ณ ลานสวนสนามหนากองบังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ในเวลา ๐๕.๐๐ น. 
 ๙.๑.๑  การแตงกายในการสอบรอบสองทุกสถานี ใหสวมเสื้อยืดคอกลมสีขาวไมมีลวดลายเทานั้น 
สําหรับกางเกงใหใชกางเกงวอรม หรือกางเกงนักเรียน 
 ๙.๑.๒ การตรวจสุขภาพ ต้ังแตเวลา ๐๕.๐๐ น. จนแลวเสร็จเปนการตรวจขนาดพิกัดความสมบูรณ 
ของรางกายรวมท้ังการตรวจโรคและความพิการท่ีขัดตอการเปนนักเรียนจาทหารเรือ (รายละเอียดตามผนวก จ และผนวก ฉ  
 ๙.๑.๓  การทดสอบสุขภาพจิต ต้ังแตเวลา ๑๔.๐๐ น. จนแลวเสร็จ เปนการตรวจสอบลักษณะ 
บุคลิกภาพ แนวความคิด อารมณ และจิตใจ  

 ๙.๑.๔ การสอบความเหมาะสมและพลศึกษาต้ังแตเวลา ๐๕.๐๐ น. จนแลวเสร็จ เปนการสอบ
สัมภาษณความรูท่ัวไปท่ีควรทราบ และทวงที - วาจา เพื่อดูลักษณะความเหมาะสมการเปนทหารและทดสอบ
สมรรถภาพรางกาย 
 ๙.๒ ผูสมัครจะตองนําเงินมาชําระตอเจาหนาท่ี ดังนี้   
  ๙.๒.๑ วันตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต จํานวน ๘๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับวัสดุในการ
ตรวจสุขภาพ  
   ๙.๒.๒ วันสอบความเหมาะสมและพลศึกษา จํานวน ๒๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใช 
สระวายน้ําและการเตรียมความพรอมของสนามกีฬาและส่ิงอํานวยความสะดวกอื่น ๆ    

๑๐. การประกาศผลการสอบรอบสอง 
  ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ การประกาศผลการสอบโดยจะประกาศเรียงลําดับหมายเลขประจําตัว
สอบพรอมระบุพรรค - เหลาท่ีได ยกเวนบุคคลท่ีสอบผานเปนบุคคลตัวสํารองจะประกาศผลเรียงตามลําดับ
คะแนนท่ีสอบไดไมระบุพรรค - เหลา 
  การตรวจสอบผลการสอบสามารถตรวจสอบไดจาก 
  ๑๐.๑ ท่ี http://www.navedu.navy.mi.th หรือ https://www.navy.mi.th 
 ๑๐.๒  สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๑๖  ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๙  ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๓๒ และ  
๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ ในวันและเวลาราชการ 
  สําหรับผูท่ีกองทัพเรือประกาศรับเปนนักเรียนจาทหารเรือ และมีอายุครบ ๑๘ ปบริบูรณ  ทางราชการถือวา 
เปนบุคคลท่ีรองขอเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
ทางราชการจะนําข้ึนทะเบียนเปนทหารกองประจําการตอไป 
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หมายเหตุ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ 
ท่ีกองทัพเรือแตงตั้ง ถือเปนเด็ดขาด 
๑๑. การรายงานตัวและการทําสัญญา 
 ๑๑.๑ การรายงานตัวของผูสอบผานรอบสอง (บุคคลตัวจริง ใหไปรายงานตัวเพื่อทําสัญญา ท่ี กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามวัน - เวลา และตามพรรค - เหลาท่ีกําหนดไวในประกาศผล
การสอบรอบสองสําหรับบุคคลตัวสํารอง ใหปฏิบัติตามท่ีไดแจงไวประกาศผลการสอบ ผูไมมารายงานตัวจะถือวา
เปนผูสละสิทธิ์ และถูกตัดสิทธิ์ในการเขารับการศึกษา 
 หมายเหตุ 
    ๑ ผูสมัครจะตองนําเงินมาชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา จํานวน ๔๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการทําสัญญา อุปกรณการพิมพลายนิ้วมือ และการสงตรวจสอบประวัติอาชญากรรมฯ ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  
    ๒ ผูมาไมทันตามกําหนดวัน – เวลา หรือไมมารายงานตัวดวยตนเอง ถือวาผูนั้นสละสิทธิ์ 
    ๓ หากลาออกในชวงฝกภาคสาธารณศึกษาหรือตองพนจากฐานะนักเรียนจาทหารเรือจะดวย
เหตุใดก็ตาม จะตองชดใชเงินเปนคาตอบแทน ตามท่ีระบุไวในสัญญาของผูสมัครเขาเปนนักเรียนจา
ทหารเรือ  

 ๑๑.๒ ผูรวมลงนามในสัญญา คือ 
   ๑๑.๒.๑  ผูปกครอง ไดแก บิดา มารดา ของผูสมัคร หรือผูท่ีไดรับการแตงต้ังใหเปนผูปกครองของผูสมัคร  
โดยคําส่ังศาล ในกรณีท่ีบิดา มารดา ถึงแกกรรม หรือผูจดทะเบียนรับผูสมัครเปนบุตรบุญธรรม 
  ๑๑.๒.๒ ผูค้ําประกัน 
    ๑๑.๒.๒.๑ ตองเปนขาราชการทหาร หรือตํารวจประจําการ ต้ังแตช้ันสัญญาบัตรข้ึนไป 
หรือพนักงานสวนทองถ่ินประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานข้ึนไป หรือ
เจาหนาท่ีของรัฐอื่นท่ีเทียบเทาข้ึนไป ซึ่งยังรับราชการอยูหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ ๔ 
ข้ึนไป และตองมีอายุไมเกิน ๕๕ ป (ไมเปนผูท่ีเกิดกอน ๑ มกราคม ๒๕๑๐  
    ๑๑.๒.๒.๒ บิดา หรือมารดา เปนขาราชการท่ีมีคุณสมบัติ ตามขอ ๑๑.๒.๒.๑ จะเปนผู
คํ้าประกันบุตรของตนเองก็ได     
 หมายเหตุ ๑  พระภิกษุหรือนักบวชในศาสนาอื่นจะเปนผูค้ําประกันไมได 
   ๒  ในกรณีท่ีผูคํ้าประกันสมรสแลว จะตองนําคูสมรสมาลงลายมือช่ือยินยอมใหทําสัญญาคํ้าประกัน
ตอหนาเจาหนาท่ีในวันทําสัญญาดวย 
    ๓  ผูค้ําประกัน ๑ คน สามารถทําสัญญาค้ําประกันนักเรียนจาทหารเรือไดไมเกิน ๒ คน 
  ๑๑.๓ การทําสัญญาของผูสมัคร (ดูรายละเอียดคําแนะนําในการทําสัญญาของผูสมัครในผนวก ช  
  ๑๑.๔ วิธีทําสัญญา 
  ๑๑.๔.๑ ผู สมั ครกรอกรายละเอี ยดในหนั งสือสัญญาท่ี เจ าหน าท่ี จัดเตรี ยมไว ให โดยยั งมิต อง 
ลงลายมือช่ือ 
  ๑๑.๔.๒ ผูสมัครนําเอกสารไปยื่นตอเจาหนาท่ีทําสัญญา พรอมดวยผูปกครองและผูคํ้าประกัน 
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและลงลายมือช่ือตอหนาเจาหนาท่ี 
  ๑๑.๔.๓ ผูสมัครวัดขนาดเครื่องแตงกาย 
   ๑๑.๔.๔ ผูสมัครทําการพิมพลายนิ้วมือ 
 หมายเหตุ ๑  ถาผูสมัคร ผูปกครองและผูคํ้าประกัน ไมมาทําสัญญาตามกําหนดนัดหมายหรือไมมา
ปฏิบัติตามท่ีไดกําหนดไวในผนวก ช (ดูคําแนะนํา ผนวก ช  จะถือวาผูสมัครสละสิทธิ์ 
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  ๒  เ ม่ือผูสมัคร ผูปกครองและผูค้ําประกัน ลงลายมือช่ือในสัญญาเรียบรอยแลว  
หากลาออกกอนกําหนดหรือพนจากฐานะนักเรียน จะดวยเหตุใดก็ตามจะตองถูกเรียกเงินชดใช ตามท่ีระบุ
ไวในสัญญาในฐานะนักเรียนจาทหารเรือ  

๑๒. การเลือก พรรค - เหลา 
 ๑๒.๑ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกพรรค – เหลา โดยใชความสมัครใจ
ของผูสมัคร (รายละเอียดหนาท่ีและการปฏิบัติงานของแตละพรรค – เหลาตามผนวก ข - ๕ ประกอบกับ
คะแนนสอบคัดเลือกฯ ท่ีผานมาเปนเกณฑตัดสินซึ่งผูสมัครสอบจะทราบพรรค – เหลา ของตนเอง ในวันประกาศผล
การสอบรอบสอง ถามีพรรค – เหลาใดวางลงอันเนื่องมาจากมีผูสมัครนอยหรือสละสิทธิ์คณะกรรมการสอบคดัเลือกฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดพรรค – เหลา นั้น ๆ ใหแกผูสมัครสอบเพื่อใหครบจํานวนตามท่ีทางราชการตองการ 
  ๑๒.๒ เง่ือนไขในการเลือกพรรค – เหลา มีดังนี้ 
   ๑๒.๒.๑ พรรคนาวิน เหลาทหารสามัญ, พรรคนาวิน เหลาทหารการปน, พรรคนาวิน เหลาทหารขนสง, 
พรรคนาวิน เหลาทหารสรรพาวุธ, พรรคนาวิน เหลาทหารสัญญาณ, พรรคนาวิกโยธิน, พรรคกลิน และ พรรคกลิน 
เหลาทหารเครื่องกล (ชางเครื่องบิน  ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
  ๑๒.๒.๒ พรรคนาวิน เหลาทหารสารวัตร ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และตองมีความสูงไมนอยกวา  
๑๖๕ เซนติเมตร  

 ๑๒.๒.๓ พรรคพิเศษ เหลาทหารแพทย ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายการเรียนวิทย - คณิต มีคะแนนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป ดังนี้ 

  -  วิชาวิทยาศาสตรตองมีหนวยกิต รวมกันไมนอยกวา ๒๒ หนวยกิต 
 -  วิชาคณิตศาสตรตองมีหนวยกิต รวมกันไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
 ๑๒.๒.๔ พรรคพิเศษ เหลาทหารชางยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส  ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายการเรียนวิทย – คณิต โดยตองมี ดังนี้ 
   -  วิชาวิทยาศาสตรตองมีหนวยกิต รวมกันไมนอยกวา ๒๒ หนวยกิต 
   -  วิชาคณิตศาสตรตองมีหนวยกิต รวมกันไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
   -  สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชางอุตสาหกรรม (ชางอิเล็กทรอนิกส) 
  ๑๒.๒.๕ พรรคพิเศษ เหลาทหารชางยุทธโยธา (ไฟฟา  ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย สายการเรียนวิทย – คณิต โดยตองมี ดังนี้ 
   -  วิชาวิทยาศาสตรตองมีหนวยกิต รวมกันไมนอยกวา ๒๒ หนวยกิต 
   -  วิชาคณิตศาสตรตองมีหนวยกิต รวมกันไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
  -  สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชางอุตสาหกรรม (ชางไฟฟา) 

  ๑๒.๒.๖  พรรคนาวิน เหลาทหารอุทกศาสตร และเหลาทหารอุตุนิยมวิทยา ตองเปนผู ท่ีสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรตามขอ ๑๒.๒.๓ – ๑๒.๒.๕ หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

๑๓. การพนจากฐานะนกัเรยีนจาทหารเรือ 
 ในระหวางท่ีเปนนักเรียนจาทหารเรือ ถามีเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังจะกลาวตอไปนี้เกิดข้ึน ใหนับวาเปน
เหตุท่ีจะตองพนจากฐานะนักเรียน คือ 
 ๑๓.๑ ขาดคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังท่ีไดกลาวมาแลวในขอ ๒ และเขาหลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง ตอไปนี้ 
   ๑๓.๑.๑ ใชเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีเปนเท็จหรือขอความสวนใดสวนหนึ่งในการดําเนินการสมัคร
เขาเปนนักเรียนจาทหารเรือเปนเท็จ 
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 ๑๓.๑.๒ ผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา เปนผูไมสําเร็จการศึกษา 
 ๑๓.๑.๓ ทหารกองประจําการสังกัดกองทัพเรือผูซึ่งไมสามารถปลดออกจากประจําการเปนทหารกองหนุน

ภายใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
 ๑๓.๑.๔ ไมสามารถตรวจสอบไดวาบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือเปนคนไทยพลัดถ่ิน 
 ๑๓.๑.๕ อยูในระหวางเปนจําเลยในคดีอาญาและเคยตองคําพิพากษาลงโทษจําคุก 

 ๑๓.๒ ผูคํ้าประกันถอนการคํ้าประกัน หรือถึงแกกรรม หรือทางราชการเห็นวาผูคํ้าประกันขาดคุณสมบัติ 
จนไมสมควรท่ีจะเปนผูคํ้าประกันตอไปได และทางราชการไดใหนักเรียนจาทหารเรือผูนั้นหาผูคํ้าประกันใหม 
แตยังหาไมไดเมื่อพนกําหนด ๙๐ วันนับแตวันท่ีไดแจงใหทราบ 
 ๑๓.๓ ตองโทษตามคําพิพากษาของศาลอันถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
 ๑๓.๔ ประพฤติผิดสัญญาท่ีทําไวกับกองทัพเรือ หรือประพฤติตนไมสมเกียรติหรือประพฤติช่ัวอยางรายแรง 
 ๑๓.๕ ถูกตัดคะแนนความประพฤติจนอยูในเกณฑท่ีจะตองพนจากฐานะนักเรียนตามท่ีทางราชการกําหนดไว 
 ๑๓.๖ สอบความรูไมไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวเวนแตกองทัพเรือจะไดพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 
 ๑๓.๗ ขาดความเหมาะสมในการเปนทหารหรือขาดความสามารถทางทะเลหรือความสามารถตามอาชีพ
ของพรรค – เหลาจนถึงทํางานในหนาท่ีทหารเรือไมได 
 ๑๓.๘  เปนผูท่ีมีพฤติกรรมของเกี่ยวกับยาเสพติด  
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ผนวก ก 
 

กําหนดการปฏิบตัิตาง ๆ ในการรับสมัครบคุคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรยีนจาทหารเรือ 
ประจําปการศกึษา ๒๕๖๖ 

 
 

วันที ่ เวลา รายการ สถานที ่ หมายเหตุ 

วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ถึง 
วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

เวลา ๒๔.๐๐ น. 

- 
รับสมัครทาง 
Internet  

- ผูสมัครศึกษาข้ันตอนการดําเนินการสมัคร
ทาง Internet โดยละเอียดและปฏิบัติตาม
ข้ันตอนท่ีแนะนําใหถูกตอง 

วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ถึง 
วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ 

          เวลา ๑๕.๐๐ น. 

- 
รับสมัคร พรอมให

คําแนะนําการสมัคร
ทาง Internet 

สวนกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดม

ศักด์ิ อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุร ี

- ผูสมัครสามารถเดินทางมาสมัคร และ
สอบถามคําแนะนําการสมัคร ข้ันตอนการ
ดําเนินการสมัครทาง Internet ไดดวยตนเอง 

 
วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕  

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ถึง 

วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๒๔.๐๐ น. 

 

- 

แนบหลักฐานเพ่ือ
ขอรับสิทธ์ิคะแนน
เพ่ิม และหลักฐาน

รับรองความสามารถ
ทางการกีฬา 

พรอมกับสมัครทาง 
Internet 

ผูสมัครท่ีผานการตรวจหลักฐานและไดชําระ
เงิ น เรี ยบร อยแล ว ให อัพโหลดเอกสาร
หลักฐานเพ่ือขอรับสิท ธ์ิคะแนนเพ่ิม และ
หลักฐานรับรองความสามารถทางการกีฬา ผาน
ระบบรับสมัครทางอินเทอร เน็ตให ถูกตอง 
(ตัวอยางการบันทึกขอมูลการสมัครบุคคล
เพ่ือสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖  

 
เลือกพรรค – เหลา ใหเสร็จสิ้น
กอนพิมพบัตรประจําตัวสอบ
ภายใน วันท่ี ๕ กุมภาพันธ 

๒๕๖๖ และใหแกไขไดจนถึง 
วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ 

- เลอืกพรรค – เหลา  

ศึกษารายละเอียดของพรรค – เหลา 
แลวทําการเลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษทีละ
พรรคเหลาตามลําดับความประสงค 
จากมากที่สุดไปหานอยที่สุด 

วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ถึง 

วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ 
 

- ชําระเงินคาสมคัร 

ธนาคารทหารไทย
ธนชาติ 

หรือเคานเตอร 
เซอรวิส 

ตามใบแจงการ
ชําระเงิน 

- ผูสมัครตองชําระเงินคาสมัคร 
จํานวน ๔๐๐ บาท (ยังไมรวมคาธรรมเนียม
ธนาคารหรือเคานเตอรเซอรวิส  ภายในวันที่ 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เทาน้ัน  
 

วันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป 

- 
พิมพบัตร 

ประจําตัวสอบ 
- 

- ผูสมัครดําเนินการพิมพบัตรประจําตัวสอบเพ่ือใช   
เปนหลักฐานในการเขาสอบภาควิชาการ 

วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

 
๐๖.๓๐ น. 

ถึง  
๑๐.๓๐ น. 

สอบรอบแรก 
ลงทะเบียน(ยืนยัน

ตัวบุคคล  
 

 

 
- ผูสมัครนําบัตรประจําตัวประชาชน และบัตร
ประจําตัวสอบเพ่ือใชเปนหลักฐานในการเขาสอบ
ภาควิชาการ 
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วันที ่ เวลา รายการ สถานที ่ หมายเหตุ 

วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 
๑๓.๐๐ น. 

ถึง  
๑๖.๐๐ น. 

สอบภาควิชาการ 

ศูนยประชุม
ธรรมศาสตร รังสิต 
อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 

วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

 
 
 

๐๖.๐๐ น. 
 

๐๗.๓๐ น. 
 
 

ทดสอบ
ความสามารถ
ทางการกีฬา 

(ยืนยันตัวบุคคล  
 

ทดสอบ
ความสามารถ
ทางการกีฬา 

โรงเรียนนายเรือ  
อําเภอเมือง

สมุทรปราการ  
จังหวัด

สมุทรปราการ 
 

 
- เฉพาะผูสมัครท่ีย่ืนหลักฐานรับรอง
ความสามารถทางการกีฬา  
ตามประเภทกีฬาท่ีกําหนด 

ภายใน 
วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

- 
ประกาศผล 

การสอบรอบแรก 
 

สามารถตรวจผลการสอบทาง 
๑. ท่ี http://www.navedu.navy.mi.th  
หรือ https://www.navy.mi.th 
๒. สอบถามทางโทรศัพท หมายเลข  
๐ ๒๔๗๕ ๓๖๑๖ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๙  
๐ ๒๔๗๕ ๓๖๓๒และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓  ใน
วันและเวลาราชการ 

 
 

วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ 
ถึง 

วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ 

๐๕.๐๐ น. 

สอบรอบสอง 
 

(ยืนยันตัวบุคคล  
 
 

 
 

โรงเรียนชุมพล
ทหารเรือ อําเภอ 

สัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

- ผูสมัครทุกคน จะตองมายืนยัน 
ตัวบุคคลตามชุดสอบ และวัน-เวลา 
ท่ีกําหนด 

 ๐๕.๐๐ น. 
ตรวจสุขภาพตาม

ชุดสอบ 
 

- ผูสอบตองชําระเงินคาตรวจสุขภาพและ
ทดสอบสุขภาพจิตเปนเงิน ๘๐๐ บาท 

 ๑๔.๐๐ น. 
ทดสอบสุขภาพจิต 

ตามชุดสอบ 
 

- ผูทดสอบสุขภาพจิตตองเตรียม 
ยางลบและดินสอ 2 B มาสอบ 

 ๐๕.๐๐ น. 

ทดสอบความ
เหมาะสม 

และพลศึกษา 
ตามชุดสอบ 

 

 

- ผูสอบตองชําระเงินเพ่ือเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชสระวายนํ้าและสนามกีฬาเปน
เงิน ๒๐๐ บาท เตรียมชุดกีฬารองเทาผาใบ
และกางเกงวายนํ้ามาสอบพลศึกษา 
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วันที ่ เวลา รายการ สถานที ่ หมายเหตุ 

ภายใน 
วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ 

- 
ประกาศผล 

การสอบรอบสอง 
 

สามารถตรวจผลการสอบทาง 
๑. ท่ี http://www.navedu.navy.mi.th 
หรือ https://www.navy.mi.th 
๒. สอบถามทางโทรศัพท หมายเลข  
๐ ๒๔๗๕ ๓๖๑๖ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๙  
๐ ๒๔๗๕ ๓๖๓๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓  ใน
วันและเวลาราชการ 

วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ 
ถึง 

 วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

๐๙.๐๐ น. 
ถึง  

๑๕.๐๐ น. 

(ยืนยันตัวบุคคล  
รายงานตัว 

และทําสัญญา 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 

(ตามผนวก ซ – ๑  

- ผูสอบตองชําระเงินคาใชจายเกี่ยวกับสัญญา
อุปกรณการพิมพลายน้ิวมือและคาสง
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมฯ 
จํานวน ๔๐๐ บาท 
- การเรียกตัวสํารองจะแจงใหทราบอีกครัง้ใน
ภายหลัง 

วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๖ - 
(ยืนยันตัวบุคคล  
เรียกตัวสํารอง 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 

(ตามผนวก ซ – ๑  

- ตัวสํารองลําดับท่ี ๑ – ๑๐๐ ท่ีไมมา 
รายงานตัว ในวัน – เวลาท่ีกําหนดไว 
ถือวาสละสิทธ์ิ 

วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๖ 
๐๙.๐๐ น 

ถึง 
๑๕.๐๐ น. 

(ยืนยันตัวบุคคล  
ทําสัญญาตัว

สํารอง 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 

(ตามผนวก ซ – ๑  

- ผูสอบตองชําระเงินคาใชจายเกี่ยวกับสัญญา
อุปกรณการพิมพลายน้ิวมือและคาสง
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมฯจํานวน ๔๐๐ 
บาท 

วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๐๘.๐๐ น. 

(ยืนยันตัวบุคคล  
สงตัวเขารับ
การศึกษาท่ี 

โรงเรียนชุมพล
ทหารเรอื 

ตําบลบางเสร 
อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุร ี

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุร ี

(ตามผนวก ซ - ๔  

๑. ใหรายงานตัวท่ีโรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
ภายในเวลา ๐๖.๐๐ น.  

๒. ผูท่ีสอบผานเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือทุกคน 
จะตองยืนยันตัวบุคคลอีกครัง้ เวลา ๐๖.๐๐ 
น. 

๓. ผูท่ีไมเขารับการศึกษาท่ี  
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  
ในวัน – เวลาตามกําหนดท่ีสงตัว 
ถือวาสละสิทธ์ิ 

 
หมายเหตุ เสนทางการเดินรถประจําทางดูรายละเอียดในผนวก ฌ 
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ผนวก ข 

วิธกีารสมัครบคุคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ  

ประจําปการศกึษา ๒๕๖๖ ทาง INTERNET 

      

ผนวก ข – ๑ 
การเขาระบบรับสมัครฯ และกรอกใบสมัครฯ 

 

ผูประสงคจะสมัครบุคคลเพื่อสอบเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖ ใหดําเนินการดังนี ้
๑. เขาเว็บไซตกรมยุทธศึกษาทหารเรือ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ https://www.navy.mi.th 
๒. เลือกหัวขอ “ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคดัเลือกเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือประจําปการศึกษา 

๒๕๖๖” 
๓. เลือกหัวขอ “คําแนะนําการรับสมัคร” เพื่อดาวนโหลดคําแนะนําการรับสมัครในรูปแบบของไฟล PDF 

(ควรบันทึกและส่ังพิมพไวเปนคูมือในการปฏิบัติตามข้ันตอน และดูกําหนดการตางๆ  
๔. เลือกหัวขอ “ข้ันตอนการรับสมัคร” (กรุณาศึกษาข้ันตอนการรับสมัครโดยละเอียด  
๕. เ ลื อก หั วข อ  “ส มั ครสอบออนไลน ” ( เ ป ด รั บ ส มั ค รตั้ งแต วั น ท่ี  ๑  ธั นวาคม  ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๔.๐๐ น.  
๖. เลือกหัวขอ “กรอกใบสมัคร” โดยใส “เลขประจําตัวประชาชน” และ “รหัสรักษาความปลอดภัย 

(Captcha code)” เพื่อเขาสูระบบการสมัคร 
๗. ใสขอมูลรายละเอียดของการสมัครตามแบบฟอรมท่ีแสดงบนหนาจอใหครบถวน 
๘. อัพโหลดไฟลเอกสาร (สแกนภาพถายเอกสารแลวจัดเก็บในรูปแบบของไฟล PDF  โดยมีขนาดของ

ไฟลแตละไฟลตองไมเกิน 1 MB  ใหครบถวนไดแก 
  ๘.๑ ไฟลรูปถายสี  รูปแบบของไฟล  JPG หรือ  PNG หนาตรง ไมยิ้ ม  ไมสวมหมวก  

ไมสวมแวนตา แตงกายเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาหรือเครื่องแบบทหารเทานั้น และตองเปนรูปท่ีถาย 
ไมเกิน ๓ เดือน ใหใชเครื่องมือท่ีมีใหในโปรแกรมทําการสไลดปรับแตงขนาดของภาพใหเหมาะสมเต็มกรอบ
รูปภาพ และลากเคล่ือนยายตําแหนงของภาพใหอยูกึ่งกลางกรอบรูปภาพ 

  ๘.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน เปนไฟลรูปแบบ PDF ท่ีอานไดชัดเจน 
  ๘.๓ สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒท้ัิงดานหนาและดานหลัง ไดแก สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.  

ของสถานศึกษาท่ีแสดงวาสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกําลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖  
หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี ๓ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา  เปนไฟลรูปแบบ PDF ท่ีอานไดชัดเจน 

  ๘.๔ สําเนาใบสูติบัตรของผูสมัคร เปนไฟลรูปแบบ PDF ท่ีอานไดชัดเจน 
  ๘.๕ สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ - นามสกุลของผูสมัคร (ถามี  เปนไฟลรูปแบบ PDF ท่ีอานไดชัดเจน 
๙. ผูสมัครทําการตรวจสอบขอมูล และไฟลเอกสารท่ีแนบแลวอีกครั้ง จากนั้นใหรับรองและยืนยันขอมูล 

การสมัครสอบวาเปนจริง ถูกตอง และครบถวน 
๑๐. บันทึกขอมูลและสงใบสมัครสอบออนไลน  
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ผนวก ข – ๒ 
การตรวจสอบสถานะผูสมัคร และพิมพใบแจงการชําระเงิน 

 
๑. หลังจากสงใบสมัครสอบออนไลนแลว ใหรอเจาหนาท่ีทําการตรวจสอบหลักฐานการสมัครทาง

อินเทอรเน็ต และใหเขาระบบเพื่อตรวจสอบสถานะผูสมัครโดย 
๒. เขาเว็บไซตกรมยุทธศึกษาทหารเรือ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ https://www.navy.mi.th 
๓. เลือกหัวขอ “ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือประจําปการศึกษา 

๒๕๖๖” 
๔. เลือกหัวขอ “ผูสมัครเขาระบบ” 
๕. กรอก เลขประจําตัวประชาชน และรหัสรักษาความปลอดภัย เพื่อเขาสูระบบการสมัคร 
๖. เลือกหัวขอ “ตรวจสอบสถานะผูสมัคร” 
๗. ถาผลการตรวจสอบหลักฐานไมผาน ใหทําการแกไขขอมูลการสมัครใหเรียบรอย 
๘. ถาผลการตรวจสอบหลักฐานผาน เรียบรอยแลว ใหทําการพิมพใบแจงการชําระเงิน โดย 
 ๘.๑ เลือกหัวขอ “พิมพใบแจงการชําระเงิน” 
 ๘.๒ ตรวจสอบขอมูลแลวสั่งพิมพใบแจงการชําระเงิน (ต้ังคาเครื่องพิมพแบบมีความละเอียดสูงสุด  
 ๘.๓ เดินทางไปชําระเงินคาสมัคร จํานวน ๔๐๐ บาท (ไมรวมคาธรรมเนียม  ผานระบบ I – Banking  

หรือผานเคานเตอรธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน ทุกสาขา หรือผานเคานเตอรเซอรวิส (ราน 7-11   
ทุกสาขา ตั้งแตวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ 

 
*** หมายเหตุ เม่ือทานชําระเงินคาสมัครสอบแลว ไมสามารถขอรับคืนเงินไดทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.navedu.navy.mi.th/
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ผนวก ข – ๓ 
การอัพโหลดไฟลเอกสารหลกัฐานเพื่อขอรับสิทธิแ์ละคะแนนเพิ่ม  

และหลักฐานรับรองความสามารถทางการกฬีา 
 
๑. หลังจากชําระเงินคาสมัครสอบเรียบรอยแลว ใหเขาระบบรับสมัครในวันถัดไป โดย 
๒. เขาเว็บไซตกรมยุทธศึกษาทหารเรือ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ https://www.navy.mi.th 
๓. เลือกหัวขอ “ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือประจําปการศึกษา 

๒๕๖๖” 
๔. เลือกหัวขอ “ผูสมัครเขาระบบ” 
๕. กรอก เลขประจําตัวประชาชน และรหัสรักษาความปลอดภัย เพื่อเขาสูระบบการสมัคร 
๖. เลือกหัวขอ “สงเอกสารคะแนนเพิ่ม (ถามี ” 
  - อัพโหลดไฟลเอกสารสําเนาหลักฐานเพื่อขอรับสิทธิ์และคะแนนเพิ่ม (ถามี เปนไฟลรูปแบบ PDF  

ท่ีอานไดชัดเจน ขนาดไฟลตองไมเกิน ๑ MB ในกรณีท่ีมีหลักฐานมากกวา ๑ ฉบับใหใชเครื่องมือท่ีแนะนําใน
ระบบทําการรวมไฟลท้ังหมดเปนไฟลรูปแบบ PDF ไฟลเดียวกอนทําการอัพโหลด  

๗. เลือกหัวขอ “สงเอกสารความสามารถกีฬา (ถามี ” 
  - อัพโหลดไฟลเอกสารสําเนาหลักฐานรับรองความสามารถทางการกีฬา (ถามี  เปนไฟลรูปแบบ PDF 

ท่ีอานไดชัดเจน ขนาดไฟลตองไมเกิน ๑ MB ในกรณีท่ีมีหลักฐานมากกวา ๑ ฉบับใหใชเครื่องมือท่ีแนะนําใน
ระบบทําการรวมไฟลท้ังหมดเปนไฟลรูปแบบ PDF ไฟลเดียวกอนทําการอัพโหลด  

๘. หลังจากสงหลักฐานแลว ใหรอเจาหนาท่ีทําการตรวจสอบหลักฐานทางอินเทอรเน็ต และใหเขาระบบ
เพื่อตรวจสอบสถานะผูสมัคร โดยถาผลการตรวจสอบหลักฐานไมผาน ใหทําการแกไขใหเรียบรอยตาม
คําแนะนําของเจาหนาท่ี ท่ีแจงในระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.navedu.navy.mi.th/
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ผนวก ข – ๔ 
การเลือกพรรค – เหลา ในระบบแบบออนไลนทาง INTERNET 

 
*** ตองเลือกใหเสร็จส้ินภายใน ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ และแกไขไดจนถึง ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ 
  กอนทําการเลือกพรรค – เหลาผูสมัครควรศึกษาขอมูลหนาท่ี และการปฏิบัติงาน สถานศึกษา 

ของแตละพรรค – เหลา (ตามผนวก ข – ๔) หรือรับชมวิดีโอในระบบ ใหเขาใจกอน แลวใหดําเนินการ ดังนี้ 
๑. เขาเว็บไซตกรมยุทธศึกษาทหารเรือ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ https://www.navy.mi.th 
๒. เลือกหัวขอ “ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖” 
๓. เลือกหัวขอ “ผูสมัครเขาระบบ” 
๔. กรอก เลขประจําตัวประชาชน และรหัสรักษาความปลอดภัย เพื่อเขาสูระบบการสมัคร 
๕. เลือกหัวขอ “เลือกพรรค - เหลา” 
๖. ลงรายการพรรค – เหลาโดยทําการเลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษทีละ พรรค – เหลา ตามลําดับความ

ประสงคจากมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด (ผนวก ข - ๕  ดังนี้ 
 ๗. คําแนะนําการเลือกพรรค - เหลา (ดูเงื่อนไขจากหัวขอหลัก ๑๒.๒ การเลอืกพรรค – เหลา  
 ๗.๑ ผูท่ีเรียนสายวิทย – คณติ เลือกไดครบท้ังหมดทุกพรรคเหลาจํานวน ๒๖ เหลา 
 ๗.๒ ผูท่ีเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาชางอุตสาหกรรม (ชางไฟฟา) หรือหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาชางอุตสาหกรรม(ชางอิเล็กทรอนิกส) เลือกไดจํานวน ๒๕ เหลา (ยกเวนเหลา
ทหารแพทย  
 ๗.๓ ผูไมมีคุณสมบัติตามขอ ๗.๑ และขอ ๗.๒ สามารถเลือกพรรค – เหลาไดจํานวน ๒๐ เหลา โดย
ยกเวน 

  ๗.๓.๑ เหลาทหารแพทย 
  ๗.๓.๒ เหลาทหารชางยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส  
  ๗.๓.๓ เหลาทหารชางยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส  (สําเร็จการศึกษาแลวรับราชการท่ีกองบัญชาการ

กองทัพไทย) 
  ๗.๓.๔ เหลาทหารชางยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส  (สําเร็จการศึกษาแลวรับราชการท่ีสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ  
  ๗.๓.๕ เหลาทหารชางยุทธโยธา (ไฟฟา  
  ๗.๓.๖ เหลาทหารอุทกศาสตรและเหลาทหารอุตุนิยมวิทยา 
๗.๔ สําหรับผูมีความสูงไมถึง ๑๖๕ เซนติเมตร ไมสามารถเลือกเหลาทหารสารวัตรได 

 

๘. กดบันทึกเพื่อยืนยันการเลือกพรรคเหลา 
๙. ออกจากระบบ 
 

***หมายเหตุ  หลังจากเลือกเสร็จเรียบรอยแลว ยังสามารถแกไขลําดับการเลือกพรรค – เหลาใหมได  
ภายในวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เทานั้น 
  

http://www.navedu.navy.mi.th/
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ผนวก ข – ๕ 
รายละเอียดสถานศกึษา หนาท่ีและการปฏิบตัิงานของแตละพรรค - เหลา โดยสังเขป 

 
รหัส พรรค-เหลา หนาท่ีและการปฏิบตัิงาน สถานศกึษา หมายเหต ุ

A พรรคนาวิน 
เหลาทหารสัญญาน 

ปฏิบัติงานการใชวิทยุ  
เครื่องมือสื่อสารในเรือหลวง 
และสถานีสื่อสารบนบก 

รร.สื่อสารและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ปอมพระจุลจอมเกลา  
จ.สมุทรปราการ 10290 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  
และ 2 

B พรรคพิเศษ 
เหลาทหารการเงิน 

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเบิก-จายเงิน 
ทําบัญชี และตรวจสอบบัญชี 

รร.ชุมพลทหารเรือ  
เลขที่ 51 ม 5 ต.บางเสร  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  
และ 2 

C พรรคนาวิน 
เหลาทหารสามัญ 

ปฏิบัติงานธุรการ การใชเคร่ืองมือและ 
อุปกรณเดินเรือในเรือหลวง 

รร.ชุมพลทหารเรือ  
เลขที่ 51 ม 5 ต.บางเสร  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  
และ 2 

D พรรคนาวิน 
เหลาทหารการปน 
(ปนเรือ  

ปฏิบัติงานการใชและซอมบํารุงปน
เรือ และระบบอาวุธอื่น ๆ  
ในเรือหลวง 

รร.ชุมพลทหารเรือ  
เลขที่ 51 ม 5 ต.บางเสร  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  
และ 2 

E พรรคกลิน ปฏิบัติงานซอมบํารุงเครื่องจักร ระบบ
ไฟฟาในเรือหลวง และการซอมบํารุง
ตัวเรือ เครื่องจักร ระบบไฟฟาในอู 
และโรงงานซอมบํารุง 

รร.ชุมพลทหารเรือ  
เลขที่ 51 ม 5 ต.บางเสร  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  
และ 2 

F พรรคนาวิน 
เหลาทหารสามัญ 
(อุทกศาสตร  

ปฏิบัติงานธุรการ การใชเคร่ืองมือ 
และอุปกรณเดินเรือ ในเรอืสํารวจทาง
ทะเล ของ ทร. 

รร.ชุมพลทหารเรือ  
เลขที่ 51 ม 5 ต.บางเสร  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  
และ 2 

G พรรคนาวิน 
เหลาทหารการปน 
(อุทกศาสตร  

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชและซอม
บํารุงปนเรือ ในเรือสาํรวจทางทะเล
ของ ทร. 

รร.ชุมพลทหารเรือ  
เลขที่ 51 ม 5 ต.บางเสร  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  
และ 2 

H พรรคกลิน 
(อุทกศาสตร  

ปฏิบัติงานซอมบํารุง เครื่องจักร  
ระบบไฟฟา ในเรือสาํรวจทางทะเล 
ของ ทร. 

รร.ชุมพลทหารเรือ  
เลขที่ 51 ม 5 ต.บางเสร  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  
และ 2 

I พรรคนาวิกโยธิน ปฏิบัติงานในหนวยกําลังรบทางบก
ของ ทร. ทาํการฝก ดําเนินกลยุทธ 
ยุทธวิธี การรบพิเศษ และการรักษา
ความปลอดภัยที่ต้ังหนวยทหาร 
 

รร.ทหารนาวิกโยธิน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  
และ 2 

J พรรคนาวิน 
เหลาทหารการปน 
(ปนตอสูอากาศยานและรักษาฝง  

ปฏิบัติงานในหนวยทหารตอสูอากาศ
ยาน และรักษาฝงของ ทร. 

รร.ชุมพลทหารเรือ  
เลขที่ 51 ม 5 ต.บางเสร  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  
และ 2 
 
 

K พรรคนาวิน 
เหลาทหารสารวัตร 

ปฏิบัติงานในการดูแลระเบียบวินัย
ทหาร การรักษาความปลอดภัยพื้นที่ 
และบุคคลสําคัญ 
 

รร.ชุมพลทหารเรือ  
เลขที่ 51 ม 5 ต.บางเสร  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  
และ 2 
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รหัส พรรค-เหลา หนาท่ีและการปฏิบตัิงาน สถานศกึษา หมายเหต ุ
L พรรคพิเศษ 

เหลาทหารชางยุทธโยธา (ไฟฟา  
ปฏิบัติงานในการดูแลซอมบํารุง 
ระบบไฟฟากําลังในอาคาร หนวยงาน
ตาง ๆ ของ ทร. 

รร.อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร  
ปอมพระจุลจอมเกลา  
จ.สมุทรปราการ 10290 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  
และ 2 

M พรรคกลิน 
เหลาทหารเคร่ืองกล(ชางเครื่องบิน  

ปฎิบัติงานในการปรนนิบัติซอมบํารุง
อากาศยานของ ทร. 

รร.ชุมพลทหารเรือ  
เลขที่ 51 ม 5 ต.บางเสร  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  
และ 2 

N พรรคพิเศษ 
เหลาทหารชางยุทธโยธา
(อิเล็กทรอนิกส  

ปฎิบัติงานในการดูแลซอมบํารุงระบบ
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสในอาคาร
หนวยงานตาง ๆ ของ ทร. 

รร.อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร  
ปอมพระจุลจอมเกลา  
จ.สมุทรปราการ 10290 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  
และ 2 

O พรรคนาวิน 
เหลาทหารสรรพาวุธ 

ปฎิบัติงานในการดูแลจัดเก็บซอม
บํารุงระบบอาวุธ อุปกรณ เครื่อง
สรรพาวุธและวัตถุระเบิดตาง ๆ ที่มีใช
ในราชการ ทร. 

รร.ชุมพลทหารเรือ  
เลขที่ 51 ม 5 ต.บางเสร  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  
และ 2 

P พรรคพิเศษ 
เหลาทหารพลาธิการ 

ปฎิบัติงานดานพัสดุ งานจัดเลี้ยง งาน
รับรอง และงานบริการตาง ๆ ในเรือ 
และหนวยงานตาง ๆ ของ ทร. 

รร.ชุมพลทหารเรือ  
เลขที่ 51 ม 5 ต.บางเสร  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1 

   รร.พลาธิการทหารเรือ 
เลขที่ 120 ถ.ริมทางรถไฟ
เกา แขวงบางนา เขตบาง
นา กรุงเทพฯ 10260 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 2 

Q พรรคพิเศษ 
เหลาทหารแพทย 

ปฎิบัติงานดานการบริการทาง
การแพทย งานพยาบาลในเรือหลวง 
โรงพยาบาลและหนวยกําลังรบของ 
ทร. 

รร.นาวิกเวชกิจ 
ศูนยวิทยากร 
กรมแพทยทหารเรือ 
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  
และ 2 

R พรรคนาวิน 
เหลาทหารขนสง 

ปฎิบัติงานเปนพลขับรถยนตราชการ
รถรบ ยานพาหนะทางทหารและการ
ซอมบํารุงพื้นฐาน 

รร.ชุมพลทหารเรือ  
เลขที่ 51 ม 5 ต.บางเสร  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  

   รร.การขนสงทหารเรือ  
ถ.อิสรภาพ เขตบางกอก
นอย กรุงเทพฯ 10700 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 2 

S พรรคพิเศษ 
เหลาทหารชางยุทธโยธา
(อิเล็กทรอนิกส   
(สําเร็จการศึกษาแลวรับราชการที่
กองบัญชาการกองทัพไทย) 

ปฎิบัติงานในการดูแลซอมบํารุงระบบ
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสในอาคาร
หนวยงานตาง ๆ ของ บก.ทท. 

รร.อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร  
ปอมพระจุลจอมเกลา  
จ.สมุทรปราการ 10290 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  
และ 2 

T พรรคนาวิน 
เหลาทหารการปน  
(สําเร็จการศึกษาแลวรับราชการที่
สํานักงานตํารวจแหงชาติ) 

ปฎิบัติงานในการใชและซอมบํารุงปน
เรือในเรอืตํารวจนํ้า 

รร.ชุมพลทหารเรือ  
เลขที่ 51 ม 5 ต.บางเสร  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  
และ 2 
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รหัส พรรค-เหลา หนาท่ีและการปฏิบตัิงาน สถานศกึษา หมายเหต ุ
U พรรคกลิน 

(สําเร็จการศึกษาแลวรับราชการที่
สํานักงานตํารวจแหงชาติ) 

ปฎิบัติในการซอมบํารุงเคร่ืองยนต
ระบบไฟฟาภายในเรอืตํารวจนํ้า 

รร.ชุมพลทหารเรือ  
เลขที่ 51 ม 5 ต.บางเสร  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  
และ 2 

V พรรคพิเศษ 
เหลาทหารชางยุทธโยธา
(อิเล็กทรอนิกส  
(สําเร็จการศึกษาแลวรับราชการที่
สํานักงานตํารวจแหงชาติ) 

ปฏิบัติงานในการดูแลซอมบํารุงระบบ
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสในอาคาร
หนวยงานตาง ๆ ของ สาํนักงาน
ตํารวจแหงชาติ 

รร.อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร  
ปอมพระจุลจอมเกลา  
จ.สมุทรปราการ 10290 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  
และ 2 

W พรรคนาวิน 
เหลาทหารอุทกศาสตรและเหลา
ทหารอุตุนิยมวิทยา 

ปฎิบัติงานดานพยากรณอากาศการ
จัดทําขอมูลพยากรณสภาพอากาศ
ระดับนํ้า ขอมูลสํารวจพื้นทองทะเล
การจัดทําแผนที่เดินเรือตาง ๆ ของ 
ทร. 

รร.อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร  
ปอมพระจุลจอมเกลา  
จ.สมุทรปราการ 10290 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  
และ 2 

X พรรคนาวิน 
เหลาทหารสามัญ 
(สําเร็จการศึกษาแลวรับราชการที่
สํานักงานตํารวจแหงชาติ) 

ปฏิบัติงานธุรการ การใชเคร่ืองมือและ 
อุปกรณเดินเรือในเรือหลวง 

รร.ชุมพลทหารเรือ  
เลขที่ 51 ม 5 ต.บางเสร  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  
และ 2 

Y พรรคนาวิกโยธิน 
(สําเร็จการศึกษาแลวรับราชการที่
สํานักงานตํารวจแหงชาติ) 

ปฏิบัติงานในหนวยกําลังรบทางบก
ของ ทร. ทาํการฝก ดําเนินกลยุทธ 
ยุทธวิธี การรบพิเศษ และการรักษา
ความปลอดภัยที่ต้ังหนวยทหาร 

รร.ทหารนาวิกโยธิน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  
และ 2 

Z พรรคนาวิกโยธิน 
(สําเร็จการศึกษาแลวรับราชการที่
กองบัญชาการกองทัพไทย  

ปฏิบัติงานในหนวยกําลังรบทางบก
ของ ทร. ทาํการฝก ดําเนินกลยุทธ 
ยุทธวิธี การรบพิเศษ และการรักษา
ความปลอดภัยที่ต้ังหนวยทหาร 

รร.ทหารนาวิกโยธิน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 

นักเรียนจา
ช้ันปที่ 1  
และ 2 
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ผนวก ข – ๖ 
วิธีการพิมพบตัรประจําตัวสอบ 

 
*** ผูสมัครสามารถ พิมพบัตรประจําตัวสอบ ไดตั้งแตวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เปนตนไปโดยผูสมัครตองทําข้ันตอนดังตอไปนี้ใหครบถวนกอน ถึงจะสามารถพิมพบัตรประจําตัวสอบได  
  - ทําการสมัครในระบบอินเตอรเน็ตเรียบรอยแลว 
  - พิมพใบแจงการชําระเงิน และนําไปชําระเงินคาสมัครเรียบรอยแลว 
  - ทําการเลือกพรรค - เหลาเรียบรอยแลว 
 
๑. เขาเว็บไซตกรมยุทธศึกษาทหารเรือ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ https://www.navy.mi.th 
๒. เลือกหัวขอ “ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือประจําปการศึกษา 

๒๕๖๖” 
๓. เลือกหัวขอ “ผูสมัครเขาระบบ” 
๔. กรอก เลขประจําตัวประชาชน และรหัสรักษาความปลอดภัย เพื่อเขาสูระบบการสมัคร 
๕. เลือกหัวขอ “พิมพบัตรประจําตัวสอบ” 
๖. ตรวจสอบขอมูลแลวสั่งพิมพบัตรประจําตัวสอบ (ต้ังคาเครื่องพิมพแบบสีและมีความละเอียดสูงสุด  
๗. เดินทางไปสอบภาควิชาการตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีกําหนด โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน 

และบัตรประจําตัวสอบไปแสดงดวย 
 
 
 

ผูสมัครท่ีมีปญหาขอขัดของในการสมัครบคุคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรยีนจาทหารเรือ 
ประจําปการศกึษา ๒๕๖๖ 

ติดตอสอบถามท่ีกรมยุทธศกึษาทหารเรือ 
โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๑๖,  ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๙,  ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๕๔  

ในวันและเวลาราชการ 
  

http://www.navedu.navy.mi.th/
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ผนวก ข – ๗ 
ข้ันตอนการสมัครบุคคลเพือ่สอบคดัเลอืกเขาเปนนักเรยีนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖ 
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ผนวก ข – ๘ 
เว็บไซต ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมนู ”คําแนะนําการรับสมัคร”น้ีใช
สําหรับดาวนโหลดแฟมคําแนะนําการ
รับสมัครในรูปแบบ PDF File 

เมนู ”สมัครสอบออนไลน”น้ีใชสําหรับ
กรอกแบบฟอรมรับสมัครและอัพโหลด
ไฟลหลักฐาน แบบออนไลน 

เมนู ”ผูสมัครเขาระบบ”น้ีใชสําหรับ 
1.ตรวจสอบสถานะผูสมัคร 
2.เลือกพรรค-เหลา 
3.พิมพใบแจงการชําระเงิน 
4.สงหลักฐานคะแนนเพิ่ม 
5.สงหลักฐานความสามารถกีฬา 
6.พิมพบัตรประจําตัวสอบ 
7.ดูผลการสอบ 
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ผนวก ข – ๙ 

ตัวอยางการบันทึกขอมูลการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ  
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖ 

๑. การ LOGIN จากหนาเว็บไซตระบบรับสมัคร ฯ 
 

 

 

 

๑.๑ คลิก 

๑.๒ คลิก 

๑.๓ กรอกขอมูล 

๑.๔ คลิก 
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๒. การบันทึกขอมูลในแบบฟอรม 
 
 

 

 
 
๓. การอัพโหลดเอกสารหลักฐานการสมัคร  ใหคลิกเลือกอัพโหลดทีละรายการ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกขอมูลใหครบถวน 
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๔. การอัพโหลดภาพถาย 

 

 

๕. การอัพโหลดบัตรประจําตัวประชาชน 
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๖. การอัพโหลดใบสูติบัตร 
 

 

 
๗. การอัพโหลดใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล(ถามี  
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๘. การอัพโหลดระเบียนแสดงผลการเรียน(ดานหนา  
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๙. การอัพโหลดระเบียนแสดงผลการเรียน(ดานหลัง  
 

 

  



 ~ 29 ~ 
 

 

๑๐. การอัพโหลดใบสําคัญทางทหาร 
(เฉพาะผูสมัครท่ีเปนทหารกองประจําการ/กองหนุน/อาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ   
ใหใชหนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘  แตถายังไมไดรับ ใหใชหนังสือรับรองการเปนทหารกองประจําการ  
สังกัดกองทัพเรือ (ตาม ผนวก ค – ๔ แทน 
 
 ๑๐.๑ ตัวอยาง หนังสือรับรองการเปนทหารกองประจําการสังกัดกองทัพเรือ 
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๑๐.๒ ตัวอยาง สด.๘ 
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๑๑. การบันทึกขอมูลและอัพโหลดหลักฐานเพือ่ขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม 
 

 

 ๑๑.๑ ตัวอยาง แบบ สด.๙ ท่ีผิด และถูกตองใชอัพโหลดไดตองมีการประทับตรารับรอง เพื่อขอรับ

สิทธิ์คะแนนเพิ่ม 
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 ๑๑.๒ ตัวอยางหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสําเร็จการศึกษา รด. เพื่อขอรับสิทธิ์คะแนน

เพิ่ม 
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 ๑๑.๓ ถาไมมีหลักฐานท้ังสองชนิดตามขอ ๑๓.๑ และ ๑๓.๒ ใหใชหนังสือรับรองจากหน่วยฝึกได้  

ตามตัวอย่างข้อ ๑๓.๔ และ ๑๓.๕ เพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม 
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  ๑๑.๔ หนังสือรับรองการฝกวิชาทหาร จากศูนยการฝกวิชาทหาร เพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม 
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 ๑๑.๕ หนังสือรับรองการฝกวิชาทหาร จากหนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม 
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๑๑.๖ ตัวอยาง แบบ สด.๘ สมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ สําหรับผูสมัครท่ีเปนทหาร

เพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม 
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 ๑๑.๗ ตัวอยางบัตรอนุญาตใชแทนหนังสือสําคัญ (กองหนุน ช่ัวคราว  สําหรับผูสมัครท่ีเปนทหาร

เพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม 
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 ๑๑.๘ ตัวอยาง หนังสือรับรองการเปนทหารกองประจําการสังกัดกองทัพเรือ สําหรับผูสมัครท่ีเปน

ทหาร เพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม 

 

 

*** ในกรณีท่ีมีหลักฐานการขอรับสิทธ์ิคะแนนเพิ่มหลายชนิด  

ใหทําการรวมเปนไฟลชนิด PDF ไฟลเดียวกอนการอัพโหลด *** 
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๑๒.การบันทึกขอมูลหลักฐานแสดงความสามารถทางการกีฬา และการรับรูขาวสาร 
 

 ๑๒.๑ ตัวอยางหลักฐานท่ีถูกตองใชอัพโหลดได และหลักฐานท่ีใชไมได 
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๑๓. การสงใบสมัคร คลิกปุม “สงใบสมัครสอบ” 
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๑๔. การยืนยันบันทึกและสงใบสมัครสอบออนไลน 
 

*** เปนข้ันตอนสาํคัญท่ีผูสมัครตองยืนยันขอมูลและเอกสารวา เปนจริง ถูกตอง และครบถวน  
กรุณาตรวจสอบความถูกตองใหเรียบรอย เม่ือกดปุม “บันทึกและสงใบสมัครสอบออนไลน” แลว  

ผูสมัครจะไมสามารถแกไขขอมูลใด ๆ ไดอีก  
นอกจากการแกไขตามท่ีเจาหนาท่ีตรวจหลักฐานแจงใหแกไขไดเทานั้น ***   

 

 

 

************************************************ 

 

======================= End ==========================  
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(สวนราชการเจาของเรื่อง)“ 
 

ผนวก ค 
ตัวอยางหนังสือรับรองตาง ๆ 

    
ผนวก ค – ๑ 

หนังสือรับรองการฝกวิชาทหาร 
 
 
 

 
 

 
ท่ี     (สวนราชการเจาของหนังสือ     
. 

         
 
 

 หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา  
เปนนักศึกษาวิชาทหารเลขทะเบียน สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียน  
จังหวัด    
  สอบวิชาทหารไดช้ันปท่ี ประจําปการศึกษา  
จากสถาบันวิชาทหาร   
   
  ใหไว          ณ          วันท่ี เดือน           พ.ศ.          . 
 
      (ลงช่ือ)          . 
       (   ) 
      ตําแหนง    . 
 
 
 
 
 
 
โทร.      
 
 
หมายเหตุ กรรมการรับสมัครจะพิจารณาเฉพาะหนังสือรับรองฉบับจริงท่ีออกโดย ศูนยการกําลังสํารอง                      

หนวยบัญชาการกําลังสํารอง  หรือศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบก  หรือหนวย
ฝกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบก 
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ผนวก ค– ๒ 
หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ 

 

 
 

 

 
ท่ี กห   (สวนราชการเจาของหนังสือ . 

                                                                             วันท่ี...........เดือน....................พ.ศ..............…                               
เรื่อง  ตรวจสอบประวัติการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ 

เรียนเจากรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

 ดวย     ประจําการ  นอกประจําการ  สังกัด  . 
มีภูมิลําเนาอยูท่ีบานเลขท่ี    หมูท่ี    ถนน   
ตําบล    อําเภอ    จังหวัด     
ไดยื่นคําขอใหตรวจสอบประวัติกับขอใหรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉินและราชการทวีคูณของ  
    จึงขอรับรองวา        
ไดเคยปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉินและราชการทวีคูณดังนี้ 
 ๑.           
 ๒.           
 ๓.           
กับไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนเกียรติคือ 
 ๑.           
 ๒.           
 ๓.          . 

 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
                                               (ลงช่ือ)    . 
              (    ) 
      ตําแหนง    . 
 
หมายเหตุ ๑. หลักฐานราชการทวีคูณจะตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการพ.ศ. ๒๔๙๔ 
 ๒. ตองเปนหนังสือท่ีออกจากหนวยราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
 ๓. ผูรับรองตองเปนนายทหารหรือนายตํารวจช้ันสัญญาบัตร  ตําแหนงต้ังแตผูบังคับกองพัน 

ผูบังคับการเรือ ช้ัน ๑ ผูบังคับฝูงบิน หรือนายตํารวจต้ังแตรองผูกํากับ (พ.ท., น.ท., พ.ต.ท.) 
หรือเทียบเทา ข้ึนไป ซึ่งเปนผูเก็บรักษาประวัติเปนผูรับรอง 

 

ขอรับรองวาถูกตอง 
 
ลงช่ือ. 
เจาหนาท่ีผูตรวจสอบประวัติ 
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(สวนราชการเจาของเรื่อง)“ 
 

ผนวก ค – ๓ 
หนังสือรับรองวาผูสมัครเปนบุตรของขาราชการทหารเรือ 

 
 
 
 
 

ท่ี     (สวนราชการเจาของหนังสือ      
                                     . 
 
 

 หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา (ยศ, ช่ือ)       
ขณะนี้เปนขาราชการประจําการตําแหนง        . 
สังกัด            . 
มีเวลารับราชการมาแลว   ปและเปน(บิดา/มารดา) ของ    . 
ซึ่งเปนผูสมัครเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา ............ จริง 
   
  ใหไว          ณ          วันท่ี เดือน         พ.ศ.          . 
 
       (ลงช่ือ)    . 
               (    ) 
       ตําแหนง    . 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
โทร.      
หมายเหตุ ๑. บิดาหรือมารดาของผูสมัครตองมีเวลารับราชการติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป 
 ๒. บิดาหรือมารดาของผูสมัครตองเปนขาราชการประจําการ 
 ๓. หรือเปนผูไดรับเหรียญจักรมาลา 
 ๔. ผูลงนามรับรองเปนนายทหารกําลังพลหนวยตนสังกัด 
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(สวนราชการเจาของเรื่อง)“ 
 

ผนวก ค – ๔ 

หนังสือรับรองการเปนทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพเรือ 
 
 

 
 

 
ท่ี กห..................  (สวนราชการเจาของหนังสือ  

   

 วันท่ี................เดือน...............พ.ศ…………….. 
เรื่อง  รับรองการเปนทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพเรือ 

เรียน  เจากรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

 ขาพเจา ตําแหนง  

สังกัด  ขอรับรองวา พลทหาร   
ผลัดท่ี ตําแหนง  สังกัด  
เขารับราชการเมื่อ และครบกําหนดปลดประจําการใน  
มีระยะเวลาเขารับราชการกองประจําการรวมจํานวน  ป เดือน 
ซึ่งจะครบปลดออกจากกองประจําการเปนทหารกองหนุนภายใน ๑ พฤษภาคม ...... เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน 
ตามขอ ๒ ของคูมือการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา ........ 
และเปนผูมีความประพฤติในราชการเรียบรอยดี สวนนอกราชการความเสียหายไมปรากฏ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
      (ลงช่ือ)    . 
              (    ) 
      ตําแหนง    . 
 

  
 
โทร.                . 
 
ผูลงนามรับรอง :  ๑. ตองเปนหนังสือท่ีออกจากหนวยราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย 

งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  ๒. ผูรับรองตองเปนนายทหารช้ันสัญญาบัตร ตําแหนงต้ังแตผูบังคับกองพัน ผูบังคับการเรือ 

ช้ัน ๑ ผูบังคับฝูงบิน หรือเทียบเทา ข้ึนไป ซึ่งเปนผูเก็บรักษาประวัติเปนผูรับรอง 
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ผนวก ง 

คําแนะนําในการสอบภาควิชาการ 
    

ผนวก ง – ๑ 
การปฏิบัติในการสอบภาควิชาการ 

 
ผูเขาสอบจะตองปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. การเตรียมตัวสอบ 
  ๑.๑ในวันสอบภาควิชาการใหผูสมัครไปพรอมกัน ท่ีศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต โดยมาแสดงตัวเพื่อ
ยืนยันตัวบุคคลกอนเขาหองสอบ เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ผูไมมายืนยันตัวบุคคลกอนเขาหองสอบ  
จะไมมีสิทธิ์เขาสอบ และพรอมเขาสอบกอนเวลา ๑๒.๐๐ น. กอนทําขอสอบจะใหเวลากรอกหมายเลข
ประจําตัวสอบและตอบแบบสอบถามผูท่ีมาถึงหองสอบชาเกินกวา ๓๐ นาที หลังจากเริ่มทําการสอบจะ 
ไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 
  ๑.๒ ผูสมัครตองนําบัตรประจําตัวประชาชน  และบัตรประจําตัวสอบมาแสดง  เพื่อใหเจาหนาท่ี
ตรวจสอบไดตลอดเวลา  หากไมนํามาจะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 
  ๑.๓ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะเตรียม ดินสอ  ยางลบ ไวให หามนําอุปกรณอื่นใดเขาหองสอบ
เด็ดขาด 
  ๑.๔ การแตงกายในวันสอบภาควิชาการผูเขาสอบตองแตงกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดวอรม   
(เสื้อยืดคอกลมสีขาว กางเกงวอรม รองเทาผาใบ เทานั้น 
 ๒. ขอปฏิบัติในขณะทําการสอบ 
 ๒.๑ หามนําเครื่องคํานวณนาฬิกาท่ีมีเครื่องคํานวณโทรศัพทมือถือวิทยุมือถือนาฬิกามือถือวิทยุติดตามตัว
หรือเครื่องมือส่ือสารแบบพกพาและเอกสารอื่นทุกชนิดเขาหองสอบถาฝาฝนจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ โดยไมสามารถ
เรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ได 
 ๒.๒ หามเปดกระดาษขอสอบกอนกรรมการคุมสอบจะส่ัง 
 ๒.๓ มีขอสงสัยใหยกมือถามกรรมการคุมสอบ 
 ๒.๔ หามกระทําการใด ๆ สอไปในทางทุจริตหรือเปนการรบกวนการทําขอสอบของบุคคลอื่น 
 ๒.๕ หามหยิบยื่นส่ิงของใหผูอื่นโดยพลการ 
 ๒.๖ หามนั่งผิดหมายเลขโตะหรือลงหมายเลขประจําตัวสอบอันมิใชของตนในใบตอบ 
 ๒.๗ หามสงใบตอบกอนหมดเวลา 
 ๒.๘ หามนําขอสอบและใบตอบออกนอกหองสอบ 
 ๒.๙ อยาลืมเก็บบัตรประจําตัวสอบกอนลุกจากโตะ 
 ๓. ใหผูเขาสอบเก็บทรัพยสินมีคา ไดแก กระเปาสตางค นาฬิกา โทรศัพท ฯลฯ ไวกับญาติหรือสถานท่ี 
ท่ีปลอดภัย ท้ังนี้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไมรับผิดชอบตอทรัพยสินของผูสอบในกรณีเกิดการสูญหายข้ึน 
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ผนวก ง – ๒ 

การใชใบตอบในวันสอบภาควิชาการ 
    

 
  ใบตอบนี้ เปนใบตอบท่ีตองผานการตรวจดวยคอมพิวเตอร ดังนั้นผูสมัครจะตองปฏิบัติ
ตามคําแนะนําตอไปนี ้
 ๑. ตรวจดูหมายเลขท่ีประทับในใบตอบ และในขอสอบวาตรงกับหมายเลขประจําตัวในบัตร
ประจําตัวสอบของผูสมัครหรือไม ถาไมตรงกันใหแจงกรรมการคุมหองสอบทันที 
 ๒. อานคําแนะนําท่ีปกหนาของขอสอบอยางละเอียดถ่ีถวน 
 ๓. หามพับหรือทําใหใบตอบฉีกขาด 
 ๔. หามขีดเขียนหรือกรอกขอความอื่นใดในใบตอบ การทดเลขใหทดลงในขอสอบ 
 ๕. ผู สมัคร ไมต องฝนหมายเลขประ จําตัวสอบของ ผูสมั ครลงในกระดาษคําตอบ  
ทางคณะกรรมการจะดําเนินการฝนหมายเลขประจําตัวสอบใหกับผูเขาสอบ ตามหมายเลขประจําตัวสอบ 
ของผูสมัครท่ีไดรับทุกนาย  

การทําขอสอบ 
 ขอสอบแตละขอจะมีตัวเลือก เรียงตามลําดับในแนวนอน เมื่อเลือกคําตอบของแตละขอได
แลว ใหฝนวงกลมทึบหมายเลขท่ีตองการ (ดูตัวอยาง ผนวก ง - ๓  
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ผนวก ง – ๓ 
ตัวอยางกระดาษคําตอบ 
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ผนวก จ 
กําหนดการสอบรอบสอง 

(การตรวจสุขภาพการทดสอบสขุภาพจิตการสอบความเหมาะสมและพลศึกษา) 
    

 
  ๑. กําหนดการสอบรอบสอง ชุดท่ีทําการทดสอบความเหมาะสมและพลศึกษา และชุดท่ีทําการ
ตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต ใหไปรายงานตัวท่ีโรงเรียนชุมพลทหารเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี
ตามวัน – เวลา และตามชุดท่ีกําหนดไวในประกาศผลการสอบรอบแรก ตามขอ ๗ ดังนี้  
   ๑.๑ ผูมาชากวากําหนด โดยไมมายืนยันตัวบุคคลสแกนคิวอารโคด (QR Code หรือไมมา
สอบถือวาสละสิทธิ์ 
   ๑.๒ ตรวจสุขภาพ ต้ังแตเวลา ๐๕.๐๐ น. – จนแลวเสร็จ 
   ๑.๓ ทดสอบสุขภาพจิตต้ังแตเวลา ๑๔.๐๐ น. – จนแลวเสร็จ 
     ๑.๔ สอบความเหมาะสมและสอบพลศึกษาต้ังแตเวลา ๐๕.๐๐ น. จนแลวเสร็จ  
     ๑.๕ ชุดท่ี ๑ และชุดท่ี ๒ กําหนดวันสอบในวันท่ี ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียด

ตามตาราง 

     ๑.๖ ชุดท่ี ๓ และชุดท่ี ๔ กําหนดสอบในวันท่ี ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามตาราง 
     ๑.๗ การแตงกายในการสอบรอบสอง ทุกสถานี ใหสวมเสื้อยืดคอกลมสีขาวไมมีลวดลายเทานั้น สําหรับ
กางเกงใหใชกางเกงวอรม หรือกางเกงนักเรียน 

 

กําหนดวันสอบเปนไปตามตารางดานลางนี้  
 

วันสอบ 
 
 

ตรวจสุขภาพ 
ทดสอบ 

สุขภาพจิต 

 
ความเหมาะสม 
และพลศึกษา 

 
 

หมายเหต ุ
 

ตั้งแตเวลา ตั้งแตเวลา 

๐๕.๐๐ ๐๕.๐๐ 
วันท่ี ๑๔ มีนาคม 

๒๕๖๖ 
ชุด ๑ ชุด ๒ 

-  ผูสอบตองนําเงินคาตรวจสุขภาพและ
ทดสอบสุขภาพจิต จํานวน ๘๐๐ บาท ไปชําระ
ในวันท่ีทําการตรวจสุขภาพและทดสอบ
สุขภาพจิต พรอมท้ังเตรียมดินสอ ๒บี และ
ยางลบดินสอมาสอบดวย 
-  ผูสอบตองนําเงินจํานวน ๒๐๐ บาท  
ไปชําระในวันท่ีทําการสอบพลศึกษา  
พรอมท้ังเตรียมชุดกีฬา รองเทาผาใบ  
กางเกงวายนํ้า สําหรับสอบพลศึกษาดวย 

วันท่ี ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๖ 

ชุด ๒ ชุด ๑ 

วันท่ี ๑๖ มีนาคม 
 ๒๕๖๖ 

ชุด ๓ ชุด ๔ 

วันท่ี ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๖ 

ชุด ๔ ชุด ๓ 
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๒. ขอปฏิบัติในการตรวจสุขภาพ 
  ๒.๑ ใหรับประทานอาหารเชาไดตามปกติ 
  ๒.๒ หามรับประทานยาใด ๆ โดยเฉพาะยาแกหวัด แกไอ วิตามินซี หรือยาอื่น ๆ กอนหนาวันท่ี

จะรับการตรวจสุขภาพไมนอยกวา ๑ วัน 
  ๒.๓ ในวันท่ีจะไปรับการตรวจสุขภาพ ใหอาบน้ําชําระรางกายใหสะอาดเรียบรอยทุกสวนของ

รางกาย 
  ๒.๔ ไมควรนําของมีคาติดตัวมาดวย เนื่องจากทางคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม

รับผิดชอบหากเกิดการสูญหาย 
  ๒.๕ ผูรับการตรวจสุขภาพจะตองผานการตรวจครบทุกข้ันตอน ในวันท่ีมาตรวจมิฉะนั้นจะถือวา 

“ไมผานการตรวจสุขภาพ” 
  ๒.๖ ข้ันตอนการตรวจสุขภาพ  
   ๒.๖.๑ ถายปสสาวะ (จะไมรับปสสาวะท่ีถายมาจากท่ีอื่น) 

   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 การสอบความเหมาะสมเปนการสัมภาษณความรูท่ัวไปท่ีควรทราบและทวงทีวาจา เพื่อดู

ลักษณะความเหมาะสมการเปนทหาร และทดสอบสมรรถภาพรางกาย (เกณฑผานรอยละ ๕๐ ดังนี้ 
      ๔.๑.๑ ทวงทีวาจา ๒๐ คะแนน 
      ๔.๑.๒ ทัศนคติ ๒๐ คะแนน 
      ๔.๑.๓ ปฏิภาณไหวพริบ ๓๐ คะแนน 
      ๔.๑.๔ ลักษณะทาทางในการเปนทหาร ๓๐ คะแนน 
    ๔.๒ การสอบพลศึกษาเปนการทดสอบสมรรถภาพรางกายมีคะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน ดังนี้ 
      ๔.๒.๑ วายน้ํา ๕๐ เมตร ๖๐ คะแนน 
      ๔.๒.๒ วิ่ง 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 หากมีความผิดปกติอื่นใด ท่ีเกิดกับรางกาย ซ่ึงเปนผลจากการกระทําของมนุษย ท่ีมิใชโรค

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

ของรางกาย ท่ีขัดตอการเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ 
    

 

 ๑. ขนาดพิกัดความสมบูรณของรางกายจะตองไมตํ่ากวาเกณฑดังนี้ 
 

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 ดังตอไปนี้ 
   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 กระดูกและกลามเนื้อ 
       ๒.๒.๑ ขอเคล่ือนไหวไมสะดวกจนทําใหอวัยวะท่ีติดกับขอนั้น ๆ ใชการไมไดดี 
       ๒.๒.๒ ขอหลวมหลุดบอย ๆ 
       ๒.๒.๓ ขออักเสบจนกระดูกเปล่ียนรูป 
       ๒.๒.๔ คอเอียงหรือแข็งท่ือเนื่องจากกระดูกหรือกลามเนื้อพิการ 
       ๒.๒.๕ กระดูกสันหลังคดหรือโกงหรือแอน 
       ๒.๒.๖ เทาปุก (Club foot) ความผิดรปูของเทา 
       ๒.๒.๗ กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis) 
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       ๒.๒.๘ กระดูกหักตอไมติดหรือติดแลวมีแตความพิการผิดรูป 
       ๒.๒.๙ กลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่งเห่ียวลีบหรือดีสโทรฟ (Dystrophy) 
     ๒.๓ ผิวหนัง 
       ๒.๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเปนเรื้อรังยากตอการรักษาหรือเปนท่ีนารังเกียจตอผูอื่น 
       ๒.๓.๒ สิวบริเวณหนาคอหรือลําตัวซึ่งเปนมากจนแลดูนาเกลียด 
       ๒.๓.๓ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากตอการรักษา 
       ๒.๓.๔ แผลเปนหรือปานท่ีหนามีเนื้อท่ีต้ังแต ๑/๔ ของหนาข้ึนไปหรือมีความยาว
มากจนแลดูนาเกลียด 
       ๒.๓.๕ เนื้องอก (Neoplasm) ท่ีหนามีขนาดเสนผาศูนยกลาง ต้ังแต ๕ ซม. ข้ึนไป 
       ๒.๓.๖ แผลเปนไฝปานรอยสักหูด (Wart) หรือซิสต (Cyst)  ท่ีสวนตาง ๆ ของรางกาย 
ซึ่งมีขนาดใหญหรือมากจนแลดูนาเกลียด 
       ๒.๓.๗ คนเผือก  (Albino) หรือภาวะผิวเผือก 
       ๒.๓.๘ เนื้องอกเล็ก ๆ เปนปุม ๆ ท่ีผิวหนังท่ัวรางกาย (Molluscum fibrosum) 
       ๒.๓.๙  ไฝ (Congenital melanocytic nevus ขนาดใหญท่ีมีเสนผาศูนยกลาง
มากกวา ๒๐ เซนติเมตร 
     ๒.๔ ตา 
       ๒.๔.๑ ตาเหล (Squint)  จนปรากฏไดชัดเจน 
       ๒.๔.๒ ตอกระจก (Cataract) 
       ๒.๔.๓ แผลเปนท่ีกระจกตาหรือกระจกตาขุน (Corneal scar or opacity of cornea) 
       ๒.๔.๔ ลูกตาส่ัน (Nystagmus) 
       ๒.๔.๕ หนังตาตก (Ptosis) หรือหนังตามวนออกนอก (Ectropion) หรือหนังตา
มวนเขาใน (Entropion) 
       ๒.๔.๖ ระดับการมองเห็น (Visual acuity) ผิดปกติ ต้ังแต ๖/๑๒ ท้ังสองขาง 
       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 เคยผาตัดกระดูกมัสตอยสออกท้ังหมด (Radical Mastoidectomy) 
แมแตขางเดียว 
       ๒.๕.๖ โรคหรือความพิการใดๆ ท่ีทําใหเสียงพูดผิดปกติ 
       ๒.๕.๗ เพดานโหวหรือเพดานสูงจนพูดไมชัด 
       ๒.๕.๘ จมูกผิดรูปจนดูนาเกลียดเชนจมูกบ้ีหรือแหวง 
       ๒.๕.๙    ฝากั้นชองจมูกทะลุ โดยเห็นไดชัด 
       ๒.๕.๑๐ เยื่อบุจมูกฝอ (Atrophic rhinitis) 
       ๒.๕.๑๑ เนื้องอกในจมูก (Nasal polyp) หรือ Nasal mass ท่ีเห็นไดชัด 
(มากกวาระดับ ๒ ข้ึนไป แมแตขางเดียว  
       ๒.๕.๑๒ มีหนองในโพรงจมูกท่ีเห็นไดชัด (Rhinosinusitis  แมแตขางเดียว 
       ๒.๕.๑๓  การไดยินเสียงผิดปกติจนมีปญหาในการส่ือสาร 
       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 โดยฟนท่ีถอนแลวหากไดรับการใสทดแทนโดยฟนปลอม
ชนิดติดแนนหรือฟนปลอมชนิดถอดไดอยางเรียบรอยมั่นคง จึงใหนับเปนจํานวนซี่ได ฟนตามจํานวนดังกลาว
ขางตนนั้น จะตองไมมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
        ๒.๖.๑.๑ ฟนเปนรูผุลึกมากหรือทะลุโพรงประสาทฟน และไมไดรับการ
รักษาและบูรณะ รวมท้ังเปนรากฟนคาง (Retained roots  
          ๒.๖.๑.๒ ฟนท่ีอุดหรือทําครอบไมเรียบรอย และอยูระหวางกระบวนการรักษา 
          ๒.๖.๑.๓ ฟนน้ํานมท่ีไมอยูในสภาพดี ใชงานแทนฟนแทไมได  
        ๒.๖.๑.๔ ฟนยาวผิดปกติหรือข้ึนผิดท่ีหรือเกจนไมสามารถท่ีจะจัดใหสบกัน
กับฟนธรรมดาหรือฟนปลอม 
        ๒.๖.๑.๕ ฟนท่ีอวัยวะปริทันต (Periodontium มีการทําลายอยางรุ นแรง 
จนทําใหฟนโยกมาก และ/หรือมีฝหนองปริทันต (Periodontal abscess  
      ๒.๖.๒ ไมสามารถสบฟนไดท้ังสองขาง 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 ท่ีไมไดรับการ
รักษาตามมาตรการการรักษา 
      ๒.๖.๖ พยาธิสภาพในชองปากและกระดูกขากรรไกร เชน แผนเรื้อรัง ถุงน้ํา  
เนื้องอก ฯลฯ ซึ่งอาจทําใหเกิดอันตรายตออวัยะขางเคียง 
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     ๒.๗ โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
        ๒.๗.๑ หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอยางถาวรจนอาจเกิดอันตรายรายแรง 
        ๒.๗.๒ ล้ินหัวใจพิการ 
        ๒.๗.๓ การเตนของหัวใจผิดปกติอยางถาวรจนอาจเกิดอันตรายรายแรง 
      ๒.๗.๔ โรคของกลามเนื้อหัวใจชนิดท่ีไมสามารถรักษาใหหายขาดไดและอาจเปนอันตราย 
        ๒.๗.๕ หลอดเลือดแดงใหญโปงพอง (Aortic aneurysm) 
      ๒.๗.๖ ความดันโลหิตสูงกวา ๑๔๐/๙๐ มม.ปรอทหรือตํ่ากวา ๑๐๐/๕๐ มม.ปรอท 
      ๒.๗.๗ หลอดเลือดดําขอดอยูท่ีขาหรือแขนหรือหนาทองซึ่งเปนมากจนเห็นไดชัด 
     ๒.๘ โรคระบบการหายใจ 
        ๒.๘.๑ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) 
        ๒.๘.๒ โรคหลอดลมพอง (Bronchiectasis) 
        ๒.๘.๓ โรคหืด (Asthma) 
        ๒.๘.๔ โรคเยื่อหุมปอดอักเสบ 
        ๒.๘.๕ น้ําหรือลมในชองเยื่อหุมปอด (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) ท่ีผนังทอง 
        ๒.๙.๕ ไสเล่ือนทุกชนิด 
        ๒.๙.๖ ริดสีดวงทวารหนักท่ีเห็นไดชัด 
        ๒.๙.๗ ทวารหนักอักเสบหรือสวนสุดทายของลําไสปล้ินออกมานอกทวารหนัก 
        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 อัณฑะไมลงมาท่ีถุงอัณฑะหรือถูกตัดออก 
        ๒.๑๐.๙ ถุงน้ําท่ีลูกอัณฑะหรือโรคกรอนน้ํา (Hydrocele) 
        ๒.๑๐.๑๐ อัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือทออสุจิอักเสบ (Epididymitis) 
        ๒.๑๐.๑๑ อัณฑะเห่ียวหด (Atrophy of testis) 
     ๒.๑๑ โรคระบบประสาท 
        ๒.๑๑.๑  จิตเจริญลาชา (Mental Retardation) 
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      ๒.๑๑.๒  ใบ (Mutism) หรือพูดไมเปนภาษาหรือฟงภาษาไมรูเรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
        ๒.๑๑.๓  ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีทําใหมีอาการชัก (Seizures) อยางถาวร 
        ๒.๑๑.๔  อัมพาต (Paralysis) ของแขนขามือหรือเทาชนิดถาวร 
        ๒.๑๑.๕  สมองเส่ือม (Dementia) 
      ๒.๑๑.๖  โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังท่ีทําใหเกิดความผิดปกติอยางมาก
ในการเคล่ือนไหวของแขนหรือขาอยางถาวร 
        ๒.๑๑.๗  กลามเนื้อหมดกําลังอยางหนัก (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) 
ต้ังแต 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 ตํ่ากวา ๓๗ %) 
        ๒.๑๔.๒  ภาวะมามโต (Hyperspenism) ท่ีรักษาไมหายและอาจเปนอันตราย 
     ๒.๑๕ เนื้องอก 
      ๒.๑๕.๑  เนื้องอกไมราย (Benign Tumor) ท่ีมีขนาดใหญสามารถมองเห็นหรือ
ตรวจพบไดชัด 
        ๒.๑๕.๒  เนื้องอกราย (Malignant Tumor) 
     ๒.๑๖ โรคท่ีมีความผิดปกติทางดานระบบภูมิคุมกัน (Autoimmune Disease) 
        ๒.๑๖.๑  โรคลูปสอิริธิมาโตซัสท่ัวรางกาย (Systemic Lupus Erythematosus) 
        ๒.๑๖.๒  โรคกายแข็งท่ัวรางกาย (Systemic Sclerosis) 
        ๒.๑๖.๓  โรคขอกระดูกสันหลังอักเสบติดยึด (Ankylosing Spondylitis  
     ๒.๑๗ โรคทางจิตเวช 
        ๒.๑๗.๑  โรคจิตหรือโรคท่ีทําใหจิตผิดปกติอยางรุนแรงและถาวร 
      ๒.๑๗.๒  โรคติดสารเสพติดหรือตรวจทางหองปฏิบัติการพบวามีการใชสารเสพติด 
     ๒.๑๘ การวินิจฉัยโรคหรือความพิการใด ๆ ซ่ึงมิไดระบุไวในคําแนะนําฉบับนี้ และความเห็น 
ณ วันท่ีตรวจ จากคณะกรรมการกรมแพทยทหารเรือท่ีกองทัพเรือแตงต้ัง พิจารณาแลวไมสมควรรับเปน
นักเรียนจาทหารเรือ ถือเปนอันเด็ดขาด 
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หมายเหตุ  
 ๑. โรคและความพิการท่ีขัดตอการเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือกําหนดตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร 
พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งเนนการรับราชการทหารโดยมีขอกําหนดสูงกวาเกณฑปกติของการตรวจรางกายท่ัว ๆ ไป 
 ๒. ความผิดปกติของรางกายท่ีเปนผลจากการกระทําของมนุษยท่ีมิใชโรคหรือความพิการ 
ตามท่ีระบุไวในผนวก ฉ ท่ีขัดตอการเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือดังนี้ 

    ๒.๑ หามมีรอยสักท้ังปวง   
  ๒.๒ หามมีการเจาะหูขนาดใหญหรือมากจนแลดูนาเกลียด 

   ๒.๓ มีความผิดปกติใด ๆ ท่ีเกิดกับรางกายท่ีเปนผลจากการกระทําของมนุษย ท่ีมิใชโรคหรือ
ความพิการตามท่ีระบุไวในผนวก ฉ และมิไดกําหนดไวในขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒ แตคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการท่ีมีหนาท่ีทดสอบความเหมาะสม มีความเห็นวาไมสมควรรับเปนนักเรียนจาทหารเรือ 
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ผนวก ช 
คําแนะนําในการทําสัญญาของผูสมัคร 

    
ผนวก ช – ๑ 

บุคคลและเอกสารในการทําสัญญา 
 
 ๑.  บุคคลท่ีตองมาในวันทําสัญญาประกอบดวย 
  ๑.๑ ผูท่ีสอบเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือได 
   ๑.๒ บิดาและมารดาของผูท่ีสอบไดท้ังสองคน หรือผูท่ีศาลส่ังใหเปนผูปกครองของผูท่ีสอบไดในกรณีท่ี
บิดามารดาถึงแกกรรม หรือผูจดทะเบียนรับผูท่ีสอบไดเปนบุตรบุญธรรม 
  ๑.๓ ผูคํ้าประกัน ตองเปนขาราชการทหารหรือตํารวจช้ันสัญญาบัตร หรือขาราชการพลเรือนหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานข้ึนไป หรือ
เจาหนาท่ีของรัฐอื่นท่ีเทียบเทาข้ึนไป ซึ่งยังรับราชการอยู หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ ๔ ข้ึนไป 
และตองมีอายุไมเกิน ๕๕ ป (ขาราชการการเมือง เชน นายกองคการบริหารสวนตําบลนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ ไมสามารถคํ้าประกันได ในกรณีท่ี บิดาหรือมารดาเปนขาราชการท่ีมีคุณสมบัติ
ดังกลาวแลว จะเปนผูคํ้าประกันบุตรของตนเองก็ไดและตองมีอายุ ไมเกิน ๕๕ ป ท้ังนี้ผูคํ้าประกัน ๑ คน 
สามารถทําสัญญาคํ้าประกันนักเรียนจาทหารเรือไดไมเกิน ๒ คน 
  ๑.๔ คูสมรสของผูคํ้าประกัน (ถามี  
  ๑.๕ กรณีท่ีบิดามารดา หรือคูสมรสของผูคํ้าประกันไมสามารถมาในวันทําสัญญาไดใหปฏิบัติดังนี้ 
    ๑.๕.๑ กรณีท่ีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไมสามารถมาได ตองมีหนังสือยินยอม (อนุญาตให
ทําสัญญา ตามผนวก ช - ๓) ของบิดาหรือมารดาผูสอบได และตองนําบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน
ของผูยินยอม (ฉบับจริง) ผูยินยอมจะตองรับรองสําเนาถูกตองใหเรียบรอยแลวแนบมากับหนังสือยินยอมดวย 
โดยใหผูไดรับความยินยอมลงช่ือเปนพยานตอหนากรรมการในวันทําสัญญาดวย 
    ๑.๕.๒ กรณีท่ีบิดาและมารดาไมสามารถมาไดท้ังสองคน ตองมีหนังสือมอบอํานาจของ บิดาและ
มารดาท้ังสองคนมอบอํานาจการทําสัญญาใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูปกครองมาทําสัญญา (ตามผนวก ช– ๔ 
และตองนําบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ (ฉบับจริง) แนบมากับหนังสือ
มอบอํานาจดวย โดยใหผูไดรับมอบอํานาจลงช่ือเปนพยานตอหนากรรมการในวันทําสัญญาดวย 
    ๑.๕.๓ กรณีคูสมรสของผูคํ้าประกันไมสามารถมาได ตองมีหนังสือยินยอมของคูสมรสใหทํา
สัญญาคํ้าประกันได (ตามผนวก ช – ๕  และตองนําบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน  
(ฉบับจริง) ของคูสมรสดังกลาวแนบมากับหนังสือยินยอมดวย โดยใหผูไดรับความยินยอม (ผูคํ้าประกัน) ลงช่ือ
เปนพยานตอหนากรรมการในวันทําสัญญาดวย 
 

 ๒. เอกสารท่ีตองนํามาในวันทําสัญญา 
  ๒.๑ เอกสารของผูสอบได 
   ๒.๑.๑ บัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน 
   ๒.๑.๒ ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงวาสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา (ฉบับจริง 
พรอมสําเนา ๑ ชุด) 
   ๒.๑.๓ สําเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
   ๒.๑.๔ สูติบัตร (ฉบับจริง พรอมสําเนา ๑ ชุด) 
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   ๒.๑.๕ การรับรองสําเนาเอกสารใหรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารประกอบการทําสัญญาทุกฉบับ 
   ๒.๑.๖ รูปถายสี หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาและตองเปนรูปถายท่ีถายไวไมเกิน ๓ เดือน 
ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 
  ๒.๒ เอกสารของบิดามารดา 
    ๒.๒.๑ สําเนาทะเบียนบานของบิดามารดาผูใหกําเนิด (ฉบับจริง) โดยจะตองมีช่ือและสัญชาติ
ของ ปู ยา ตา ยาย ของผูสอบไดปรากฏอยูดวย 
    ๒.๒.๒ บัตรประจําตัวประชาชนของบิดาและมารดา (ฉบับจริง) 
    ๒.๒.๓ ถา ปู ยา หรือ ตา ยาย ของผูสอบไดมีสัญชาติอื่น ตองมีหลักฐานท่ีแสดงวาบิดา และ/
หรือมารดาเกิดในประเทศไทย ไดแก สูติบัตร หรือเอกสารการเปนทหารของบิดา หรือหนังสือรับรองจากทาง
อําเภอ/เขต วา บิดาและ/หรือมารดาเกิดในประเทศไทย (ฉบับจริงพรอมสําเนา ๑ ชุด) 
    ๒.๒.๔ ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดาผูใหกําเนิด (ฉบับจริงพรอมสําเนา ๑ ชุด) แตถาบิดา มารดา
ไมไดจดทะเบียนสมรสและมารดาเสียชีวิต หรือหาตัวไมพบ  ตองมีเอกสารทางราชการอื่นๆ มาแสดง เชน สูติบัตร 
หนังสือรับรองบุตรของบิดาหรือคําส่ังศาลแสดงวาบิดาเปนผูปกครอง (ฉบับจริงพรอมสําเนา ๑ ชุด) 
    ๒.๒.๕ กรณีบิดา มารดา หยาขาดจากกัน จะตองมีเอกสารดังนี ้
     ๒.๒.๕.๑ ทะเบียนหยา (ฉบับจริงพรอมสําเนา ๑ ชุด) 
     ๒.๒.๕.๒ หลักฐานทางราชการแสดงวาผูสอบไดอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดา  
    ๒.๒.๖ กรณีบิดาและ/หรือมารดาเสียชีวิต ตองมีใบมรณบัตรท่ีระบุช่ือและสัญชาติของปู ยา ตา ยาย 
ของผูสอบไดมาแสดงดวย (ฉบับจริงพรอมสําเนา ๑ ชุด)  หากไมระบุตองมีหนังสือรับรองจากอําเภอหรือเขต  
ท่ีเปนภูมิลําเนาของผูเสียชีวิตวามีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
    ๒.๒.๗ อื่น ๆ ตามท่ีระบุไวในระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือวาดวยการคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ พ.ศ.๒๕๖๒ 
   ๒.๒.๘ การรับรองสําเนาเอกสารใหรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารประกอบการทําสัญญาทุกฉบับ 
   ๒.๓ เอกสารของผูปกครองตามศาลส่ัง 
    ๒.๓.๑ เอกสารท่ีแสดงวาเปนผูปกครอง ไดแก คําส่ังศาล (ฉบับจริงพรอมสําเนา ๑ ชุด) 
    ๒.๓.๒ บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
    ๒.๓.๓ สําเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
   ๒.๓.๔ การรับรองสําเนาเอกสารใหรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารประกอบการทําสัญญาทุกฉบับ 
  ๒.๔ เอกสารของผูรับบุตรบุญธรรม 
   ๒.๔.๑ เอกสารท่ีจดทะเบียนรับเปนบุตรบุญธรรม (ฉบับจริง พรอมสําเนา ๑ ชุด) หรือ 
   ๒.๔.๒ คําส่ังศาล (ฉบับจริงพรอมสําเนา ๑ ชุด) 
   ๒.๕ เอกสารของผูคํ้าประกัน 
    ๒.๕.๑ สําเนาทะเบียนบานของผูคํ้าประกันและคูสมรส (ฉบับจริง) 
    ๒.๕.๒ กรณีผูคํ้าประกันเปนโสด ใหลงช่ือรับรองตนเองในหนังสือสัญญาเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ 
    ๒.๕.๓ บัตรประจําตัวขาราชการของผูคํ้าประกัน และบัตรประจําตัวประชาชนของคูสมรส (ฉบับจริง) 
    ๒.๕.๔ หนังสือรับรองการเปนขาราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จากหนวยราชการตนสังกัด 
(ขาราชการอื่น ๆ ท่ีไมใชขาราชการทหารหรือตํารวจ ใหระบุดวยวาดํารงตําแหนงระดับใด  
   ๒.๕.๕ ทะเบียนสมรสของผูคํ้าประกันและผูใหความยินยอม (ฉบับจริงพรอมสําเนา ๑ ชุด) 
   ๒.๕.๖ การรับรองสําเนาเอกสารใหรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารประกอบการคํ้าประกันทุกฉบับ 
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   ๒.๖ กรณีบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามเอกสารดังกลาวขางตนท้ังหมดไดเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ตองมีหลักฐาน
การเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล (ฉบับจริงพรอมสําเนา ๑ ชุด) 
   ๒.๗ ช่ือและช่ือสกุลของผูสอบได บิดาและมารดา  ในเอกสารทุกอยางตองตรงกัน ถาผิดหรือตัวสะกด
การันตไมตรงกัน ตองมีหนังสือรับรองจากเจาหนาท่ีพนักงานฝายปกครองรับรองวาเปนบุคคลคนเดียว ช่ือและ/
หรือช่ือสกุลท่ีถูกตองคืออะไร 
   ๒.๘ วัน เดือน ป เกิด ของผูสอบไดในเอกสารทุกอยางตองตรงกัน ถาไมตรงกันตองมีหนังสือรับรอง
จากเจาหนาท่ีพนักงานฝายปกครองรับรองวา วัน เดือน ป เกิด ท่ีถูกตอง คืออะไร 
   ๒.๙ คาใชจาย ผูสอบไดตองชําระคาใชจายเกี่ยวกับสัญญา อากรแสตมป อุปกรณพิมพลายนิ้วมือ และ
คาสงเอกสาร คาธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากทางสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมจํานวน 
๔๐๐ บาท (ส่ีรอยบาทถวน  
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ผนวก ช – ๒ 
สัญญาของผูสมัครเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ 

 

เขียนท่ีกรมยุทธศึกษาทหารเรือ       . 
                                วันท่ี............เดือน  พุทธศักราช........... 

 
 ขาพเจา                          (ระบุช่ือช่ือสกุลผูสมัคร) 
  
เกิดเมื่อวันท่ี  เดือน พุทธศักราช อายุ ป 
ตําหนิ  บานเกิดเลขท่ี  หมูท่ี  
ตรอก/ซอย   ถนน  ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จังหวัด  รหัสไปรษณีย  
สัญชาติ   นับถือศาสนา  . 
  ปจจุบันขาพเจาพักอยูบานเลขท่ี หมูท่ี            ตรอก/ซอย  
ถนน  ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด  รหัสไปรษณีย  
  บิดาผูใหกําเนิดขาพเจาช่ือ   
สัญชาติโดยกําเนิดของบิดา  อาชีพของบิดา  
ตําแหนง    โทรศัพท  
  มารดาผูใหกําเนิดขาพเจาช่ือ  
สัญชาติโดยกําเนิดของมารดา อาชีพของมารดา   
ตําแหนง   โทรศัพท   
ผูแทนโดยชอบธรรมของขาพเจาช่ือ  
เกี่ยวพันโดยเปน ของขาพเจาสัญชาติโดยกําเนิดของผูแทนโดยชอบธรรม   
อาชีพของผูแทนโดยชอบธรรม  ตําแหนง โทรศัพท  
 ขอทําหนังสือสัญญาใหไวตอกองทัพเรือดังมีขอความตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาสมัครเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ตามสัญญานี้ดวยความสมัครใจ
และขอรับรองวาขาพเจามีลักษณะและคุณสมบัติถูกตอง ตามระเบียบกองทัพเรือวาดวยการศึกษาทุกประการ 
 ขอ ๒ เมื่อกองทัพเรือรับขาพเจาเปนนักเรียนจาทหารเรือแลว ขาพเจาจะต้ังใจศึกษาเลาเรียน
จนเต็มความสามารถตามหลักสูตรท่ีทางราชการกําหนดไว 
 ขอ ๓ ขาพเจาจะอยูในโอวาทของผูบังคับบัญชาและยอมปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ คําส่ัง 
ระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหารท่ีมีอยูแลวและท่ีกําหนดข้ึนใหมทุกประการท้ังจะประพฤติตนใหเหมาะสมกับ
ฐานะนักเรียน 
 ขอ ๔ ในระหวางท่ีเปนนักเรียน ขาพเจาจะไมทําการสมรสหรือมีความสัมพันธฉันสามีภริยา
จนกวาจะสําเร็จการศึกษา 
 ขอ ๕ ขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ยิ่งไปกวาท่ีทางราชการจัดให 
 ขอ ๖ เมื่อทางราชการประสงคใหขาพเจาเปนนักเรียนจาทหารเรือ พรรค - เหลาใดแลว
ขาพเจายินยอมท่ีจะใหเปนไปตามความประสงคนั้น 
 ขอ ๗ เมื่อขาพเจาไดเปนนักเรียนจาทหารเรือแลวขาพเจาจะเรียนใหจบตามหลักสูตรท่ีทางราชการ
กําหนดไวถาตองพนจากฐานะนักเรียนไปในระหวางการศึกษาไมวากรณีใดๆ ขาพเจายอมชดใชเงินเปน
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คาตอบแทนแกทางราชการตามจํานวนปการศึกษาท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนชุมพลทหารเรือและ/หรือโรงเรียนอื่น
ตามสาขาวิชาชีพ (รวมจํานวนปท่ีเรียนซ้ําช้ัน) จํานวนปละ ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหาพันบาทถวน) เศษของ
ปการศึกษาใหคิดเปน ๑ ป เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรไดรับความปราณีจากกองทัพเรือ 
 ขอ ๘ เมื่อขาพเจาเรียนจบหลักสูตรตามท่ีทางราชการกําหนดไวขาพเจาตองรับราชการตอไป
อีกเปนระยะเวลา ๒ เทาของจํานวนปการศึกษาท่ีศึกษาอยูในสถานศึกษาของกองทัพเรือ (รวมจํานวนปท่ีเรียนซ้ําช้ัน) 
แตไมเกิน ๑๐ ป ถาขาพเจารับราชการไมครบตามกําหนดโดยไมมีเหตุผลอันสมควรท่ีจะไดรับความปราณีจาก
ทางราชการขาพเจายอมชดใชเงินเปนคาตอบแทนใหแกทางราชการตามจํานวนปท่ีรับราชการไมครบนั้น 
จํานวนปละ ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหาพันบาทถวน) เศษของปใหคิดเปน ๑ ป 
 ขอ ๙ ถาขาพเจาทําทรัพยสินของทางราชการชํารุดเสียหายหรือสูญหายดวยเหตุใดๆ ก็ตาม
ซึ่งมิใชเหตุสุดวิสัยหรือเกิดชํารุดเส่ือมสลายท่ีเปนไปตามสภาพของการใชหรือเกิดจากธรรมชาติ ขาพเจายอม
ชดใชเงินเทาราคาของท่ีเสียหายหรือสูญหายไปใหแกทางราชการตามท่ีทางราชการกําหนด 
 ขอ ๑๐ การชดใชตามขอ ๗ ขอ ๘ และ ขอ ๙ ขาพเจายอมชดใชใหเสร็จส้ินภายใน ๓๐ วัน
นับต้ังแตวันท่ีทางราชการแจงใหทราบเวนแตในกรณีท่ีขาพเจาขอลาออกในระหวางท่ีตองผูกพันตามสัญญานี ้
ขาพเจายอมชดใชเงินตามสัญญาแกทางราชการใหเสร็จส้ินทันทีท่ีขอลาออก 
 ขอ ๑๑ ขาพเจายินยอมใหสัญญานี้มีผลบังคับแกขาพเจาจนกวาทางราชการจะบอกเลิก หรือ
เม่ือขาพเจาเรียนจบหลักสูตรตามท่ีทางราชการกําหนดไวและไดรับราชการครบตามระยะเวลา ๒ เทา ของจํานวน 
ปการศึกษาท่ีศึกษาอยูในสถานศึกษาของกองทัพเรือ  (รวมจํานวนปท่ีเรียนซ้ําช้ัน) แตไมเกิน ๑๐ ปแลว 
 ขอ ๑๒ ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลวจึงลงลายมือช่ือไวเปน
สําคัญตอหนาพยาน 

(ลงช่ือ) (เวนไวใหลงลายมือช่ือตอหนาเจาหนาท่ี) ผูใหสัญญา 
         (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลของผูสมัคร) 
(ลงช่ือ) ...............................................             ผูแทนกองทัพเรือ 
(                                           ) 
(ลงช่ือ) …………………………………………         พยาน(กรรมการทําสัญญา) 
(                                            ) 
(ลงช่ือ)...............................................          พยาน(กรรมการทําสัญญา) 
(                                            ) 
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลทางทะเบียนราษฎรท่ีขาพเจาไดใหไวกับกรมยุทธศึกษาทหารเรือในการทําสัญญา 
เขาเปนนักเรียนจาทหารเรือนั้นเปนความจริงทุกประการ 
 

(ลงช่ือ....................................... ....................(ผูสมัคร  
 

(ลงช่ือ....................................... ....................(บิดา  
 

(ลงช่ือ....................................... ....................(มารดา  
 
หมายเหตุ  หนังสือสัญญาใหมารับไดท่ีกรมยุทธศึกษาทหารเรือในวันท่ีมาทําสัญญา  
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หนังสือยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม 
 
 ขาพเจา (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลของบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองเพียงคนเดียว)  
อยูบานเลขท่ี  หมูท่ี ตรอก/ซอย ถนน  
ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต จังหวัด  
รหัสไปรษณีย   โทรศัพท   
เปนผูแทนโดยชอบธรรมของ (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลของผูสมัคร )  
โดยเปนบิดา/มารดา/ผูปกครอง/ผูรับบุตรบุญธรรมไดทราบขอความในใบสมัครและสัญญาของผูสมัครเขาเปน
นักเรียนจาทหารเรือของ   (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลของผูสมัคร)  แลว 
ยินยอมให   (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลของผูสมัคร  สมัครเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือและ 
ทําสัญญาสมัครเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือใหไวตอกองทัพเรือได 

 
(ลงช่ือ) (เวนไวใหลงลายมือช่ือตอหนาเจาหนาท่ี) ผูแทนโดยชอบธรรม 

                              (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลของผูแทนโดยชอบธรรม) 
(ลงช่ือ) (เวนไวใหลงลายมือช่ือตอหนาเจาหนาท่ี) ผูแทนโดยชอบธรรม 

                                (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลของผูแทนโดยชอบธรรม) 
 
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลทางทะเบียนราษฎรท่ีขาพเจาไดใหไวกับกรมยุทธศึกษาทหารเรือในการทําสัญญา 
เขาเปนนักเรียนจาทหารเรือนั้นเปนความจริงทุกประการ 
 

(ลงช่ือ....................................... .....................(ผูแทนโดยชอบธรรม  
 

 

 
หมายเหตุ 
๑. ผูแทนโดยชอบธรรมตองมาลงลายมือช่ือตอหนาเจาหนาท่ี 
๒. ผูแทนโดยชอบธรรมไดแก 
 ๒.๑ บิดาและมารดา 
 ๒.๒ บิดาหรือมารดาในกรณีท่ีอํานาจการปกครองอยูกับบิดาหรือมารดา 
 ๒.๓ ผูปกครองท่ีศาลต้ัง 
 ๒.๔ ผูปกครองท่ีต้ังโดยพินัยกรรมของบิดาหรือมารดาซึ่งถึงแกกรรมทีหลัง 
 ๒.๕ ผูรับบุตรบุญธรรม 
๓. ขอความใดท่ีไมใชใหขีดฆา 
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สัญญาคํ้าประกัน 
 

เขียนท่ี         กรมยุทธศึกษาทหารเรือ . 
วันท่ี..........เดือน.............พุทธศักราช..................... 

  ขาพเจา         (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลผูคํ้าประกัน) อายุ.........ป สัญชาติ  
อาชีพ/สังกัด   ต้ังบานเรือนอยูบานเลขท่ี                            
หมูท่ี ถนน  ตําบล/แขวง     
อําเภอ/เขต   จังหวัด  รหัสไปรษณีย  
โทรศัพท  ขอทําสัญญาคํ้าประกัน     
ซึ่งสมัครเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือใหไวตอกองทัพเรือดังมีขอความตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ตามขอความท่ี                    (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลผูสมัคร)               
ไดกลาวไวในใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา          
ลงวันท่ี................เดือน..................................................พุทธศักราช.......................................และใหทําสัญญา 
ลงผูสมัครเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ลงวันท่ี.................เดือน                  พุทธศักราช   
ใหไวตอกองทัพเรือนั้นขาพเจาขอรับรองวาเปนความจริงทุกประการ 
 ขอ ๒ ขาพเจาไดรับทราบขอความตามสัญญานั้นทุกประการแลว 
 ขอ ๓ เมื่อ (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลผูสมัคร)              ปฏิบัติผิดสัญญาท่ีใหไวตอกองทัพเรือ 
ตามขอ ๑ แลวขาพเจายอมผูกพันตนเปนผูคํ้าประกันในการชําระเงินตามสิทธิ์เรียกรองใหแกกองทัพเรือจํานวน
ไมเกิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนส่ีหมื่นบาทถวน ในกรณีท่ี.................................................กอใหเกิดความ
เสียหายใดๆ หรือตองชําระคาปรับหรือคาใชจายใดๆ หรือ............................................มิได ปฏิบัติตาม
ภาระหนาท่ีใดๆ ท่ีกําหนดในสัญญาของสัญญาของผูสมัครเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ 
 การชดใชเงินตามความในวรรคกอนขาพเจายอมชดใชใหเปนการเสร็จส้ินภายในกําหนด ๖๐ 
วันนับต้ังแตวันท่ีลูกหนี้ผิดนัด 
 ขอ ๔ คํ้าประกันมีผลบังคับใชต้ังแต............................................ถึง..................................และ
ขาพเจาจะไมเพิกถอนการคํ้าประกันนี้ในระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
 ขอ ๕ ขาพเจาจะไมพนความรับผิดชอบตามสัญญาคํ้าประกันนี้ในกรณีท่ีขาพเจารูวา.ระบุช่ือ – 
ช่ือสกุลผูสมัคร                                 ไดทําสัญญาไวตอกองทัพเรือโดยความสําคัญผิดหรือมิไดเปนไปตาม
บทบัญญัติวาดวยความสามารถของบุคคลตามกฎหมาย 
 ขอ ๖ ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลวจึงลงลายมือช่ือไวเปน
สําคัญตอหนาพยาน 

(ลงช่ือ) (เวนไวใหลงลายมือช่ือตอหนาเจาหนาท่ี) ผูคํ้าประกัน 
         (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลของผูคํ้าประกัน) 
(ลงช่ือ)                      ผูแทนกองทัพเรือ 

 (     ) 
(ลงช่ือ)              ...............    พยาน(กรรมการทําสัญญา) 
         (      ) 
 (ลงช่ือ)                     พยาน(กรรมการทําสัญญา)     

        (      ) 
 

 

ติดอากร 
แสตมป 
๑๐บาท 
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 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลทางทะเบียนราษฎรท่ีขาพเจาไดใหไวกับกรมยุทธศึกษาทหารเรือในสัญญาคํ้า
ประกัน.................................................................................... เขาเปนนักเรียนจาทหารเรือนั้นเปนความจริง 
ทุกประการ 
 

(ลงช่ือ................................................. .........(ผูคํ้าประกัน  
 
หมายเหตุ 
 ๑. ผูคํ้าประกันตองเปนขาราชการช้ันสัญญาบัตรหรือตํารวจช้ันสัญญาบัตร หรือขาราชการพล
เรือนต้ังแตระดับ ๓ ข้ึนไป ฯลฯ 
 ๒. ผูไมมีสิทธิ์คํ้าประกันไดแกพระภกิษุบุคคลลมละลายฯลฯ 
 ๓. ผูแทนโดยชอบธรรมและผูคํ้าประกันจะเปนบุคคลเดียวกันก็ได 
  ๔. พยานคนท่ีหนึ่งช่ือ  ทํางานหรือรับราชการ
อยู ณ เลขท่ี หมูท่ี  
ตรอก/ซอย  ถนน  ตําบล/แขวง   
อําเภอ/เขต   จังหวัด  รหัสไปรษณีย  
มีภูมิลําเนาอยูบานเลขท่ี  หมูท่ี  ตรอก/ซอย ถนน  
ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   จังหวัด . 
รหัสไปรษณีย    
  พยานคนท่ีสองช่ือ  
ทํางานหรอืรับราชการอยู ณ เลขท่ี หมูท่ี ตรอก/ซอย 
  
ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  
  
จังหวัด    รหัสไปรษณีย  
 . 
มีภูมิลําเนาอยูบานเลขท่ี  หมูท่ี  ตรอก/ซอย 
  
ถนน  .ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต 
  
จังหวัด  .รหัสไปรษณีย   
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ผนวก ช – ๓ 
หนังสือยินยอมของบิดา/มารดา 

 
ขาพเจา นาย/นาง.อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี.........ตรอก/ซอยถนน...................ตําบล/แขวง

...................................อําเภอ/เขต....................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท

........................เปนบิดา/มารดาของนาย     ไดทราบขอความในใบสมัครและ
สัญญาเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือของนาย   แลวยินยอมใหนาย                        .สมัคร
เขาเปนนักเรียนจาทหารเรือและทําสัญญาเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือกับกองทัพเรือ 
 
    (ลงช่ือ)              ผูยินยอม (บิดา/มารดา) 
     (             ) 
 

   (ลงช่ือ)               พยาน 
     (   ) 
 

  (ลงช่ือ)               พยาน 
      (   ) 
 
 
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลทางทะเบียนราษฎรท่ีขาพเจาไดใหไวกับกรมยุทธศึกษาทหารเรือในการทําสัญญา 
เขาเปนนักเรียนจาทหารเรือนั้นเปนความจริงทุกประการ 
 
                                      (ลงช่ือ....................................... ....................ผูยินยอม (บิดา/มารดา) 
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ผนวก ช – ๔ 
หนังสือมอบอาํนาจ 

      

 เขียนท่ี  . 
                                                                วันท่ี เดือน            พ.ศ…………… 
 

 โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา   อายุ ปและขาพเจา     
 อายุ ปซึ่งเปนบิดาและมารดาของนาย  อยูบานเลขท่ี      หมูท่ี.ตําบล/แขวง..............  .
 อําเภอ/เขต..................จังหวัด.................โทรศัพท              ไดมอบให              อายุ........ปอยู
บานเลขท่ี หมูท่ี ตําบล/แขวง..................... อําเภอ/เขต....................จังหวัด........................................ 
 โทรศัพท........................... เปนผูแทนขาพเจาในการทําสัญญาเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือของนาย
...... เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 
 

                    (ลงลายมือช่ือ)   ผูมอบอํานาจ 
 

                    (ลงลายมือช่ือ)   ผูมอบอํานาจ 

                    (ลงลายมือช่ือ)   ผูรับมอบอํานาจ 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาเปนลายมือช่ืออันแทจริงของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจไดลงลายมือช่ือ 
ตอหนาขาพเจา 
 

                                (ลงลายมือช่ือ)   พยาน 
                              (   )    

     

(ลงลายมือช่ือ)   พยาน 
                              (   )  
 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลทางทะเบียนราษฎรท่ีขาพเจาไดใหไวกับกรมยุทธศึกษาทหารเรือในการทําสัญญา เขา
เปนนักเรียนจาทหารเรือนั้นเปนความจริงทุกประการ 
 
                               (ลงช่ือ............................... ............................ผูมอบอํานาจ 
                               (ลงช่ือ....................................... ....................ผูมอบอํานาจ 
                               (ลงช่ือ....................................... ....................ผูรับมอบอํานาจ 
 
   
หมายเหตุ - ผูมอบอํานาจท่ีมีอายุ ๖๐ ป ข้ึนไป ควรใหผูปกครองทองท่ีหรือผูท่ีเช่ือถือไดรับรองวามีสติ
สมบูรณและมีความประสงคตามท่ีมอบอํานาจ 
 - บิดา/มารดาผูมอบอํานาจ จะตองมอบบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) และทะเบียนบาน
ฉบับเจาบาน (ฉบับจริง) ใหกับกรรมการตรวจหลักฐานตรวจสอบอีกครั้ง 
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ผนวก ช – ๕ 
หนังสือยินยอมของคูสมรสผูคํ้าประกัน 

 
    วันท่ี       เดือน      พ.ศ................              
 

 ขาพเจานาย/นาง                          อายุ................................ป 
มีความสัมพันธโดยเกี่ยวของเปนคูสมรสของ   ยินยอมใหนาย/นาง(ระบุช่ือ-ช่ือสกุลผูคํ้าประกัน)
   ทําสัญญาคํ้าประกันนาย (ระบุช่ือ-ช่ือสกุลผูสมัคร) เขาเปนนักเรียนจาทหารเรือได 
 
     (ลงช่ือ                ผูใหความยินยอม 
             (   ) 
 

    (ลงช่ือ)               พยาน 
                  (   ) 
 

   (ลงช่ือ)                พยาน 
      (   ) 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลทางทะเบียนราษฎรท่ีขาพเจาไดใหไวกับกรมยุทธศึกษาทหารเรือเปนความจริง 
ทุกประการ 
 

(ลงช่ือ............................................... .........(ภรรยาผูคํ้า  
 
 
ขอรับรองวาขาพเจายังเปนโสด 
 
 

(ลงช่ือ)   . 
  (   ) 
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ผนวก ซ – ๑ 
แผนท่ีโดยสังเขปแสดงท่ีต้ังกรมยุทธศึกษาทหารเรือตําบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

สถานท่ีทําสัญญา เรียกบุคคลสํารอง  
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ผนวก ซ – ๒ 
แผนท่ีโดยสังเขปแสดงท่ีต้ังศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิตถนนพหลโยธินตําบลคลองหนึ่ง  

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี
สถานท่ีสอบภาควิชาการ 
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ผนวก ซ – ๓ 
แผนท่ีโดยสังเขปแสดงท่ีต้ังโรงเรียนนายเรือ ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

สถานท่ีทดสอบผูท่ีมีความสามารถทางการกีฬา 
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ผนวก ซ – ๔ 
แผนท่ีโดยสังเขปแสดงท่ีต้ังโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ จังวัดชลบุรี 

สถานท่ีสอบรอบสอง และรายงานตัวเขารับการศึกษาภาคสาธารณศึกษา 
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ผนวก ฌ 
เสนทางการเดินรถประจําทาง 

 

สถานที ่ สาย 
เสนทางในการเดินรถ 

ประเภทของรถ 
ตนทาง ปลายทาง 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

๘๔ก วงเวียนใหญ ศาลายา รถธรรมดา 
๑๒๔ สนามหลวง ศาลายา รถธรรมดา 
๑๒๕ สะพานกรงุธนฯ ศาลายา รถธรรมดา 
๕๑๕ อนุสาวรียชัยสมรภูม ิ ศาลายา รถปรับอากาศ 
๕๔๗ สวนลุมพินี ศาลายา รถปรับอากาศ 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
 

เอกมัย สาย ๓๖ กรุงเทพฯ สัตหีบ 
รถโดยสาร 

ปรับอากาศ ชั้น ๒ 

หมอชิต สาย ๓๖ กรุงเทพฯ สัตหีบ 
รถโดยสาร 

ปรับอากาศ ชั้น ๒ 

สายใตใหม สาย ๓๖ กรุงเทพฯ สัตหีบ 
รถโดยสาร 

ปรับอากาศ ชั้น ๒ 

เอกมัย สาย ๔๑(ก  กรุงเทพฯ ตราด 
รถโดยสาร 

ปรับอากาศ ชั้น ๒ 

เอกมัย สาย ๔๒(ก  กรุงเทพฯ จันทบุรี 
รถโดยสาร 

ปรับอากาศ ชั้น ๒ 

รถตูรวมบริการ 
กรุงเทพฯ  

(อนุสาวรียชัยสมรภูมิ  
สัตหีบ รถตู 

 
รถตูรวมบริการ 

กรุงเทพฯ  
(สายใตใหม  

สัตหีบ รถตู 

ศูนยประชุมธรรมศาสตร 
รังสิต 

๒๙ 
ม.ธรรมศาสตร  
(ศูนยรังสิต  

หัวลําโพง 
รถธรรมดาและรถปรับ

อากาศ 

๓๙ 
ม.ธรรมศาสตร 
(ศูนยรังสิต  

สนามหลวง 
รถธรรมดาและรถปรับ

อากาศ 

๕๑๐ ตลาดไท อนุสาวรียชัยสมรภูม ิ
รถธรรมดาและรถปรับ

อากาศ 

โรงเรียนนายเรือ 

๒๕ 
แพรกษา 

(สมุทรปราการ  
ทาชางวังหลัง 

รถธรรมดาและรถปรับ
อากาศ 

๑๐๒ (ทางดวน  ปากนํ้า (สมุทรปราการ  สาธุประดิษฐ รถปรับอากาศ 

๑๔๒ (ทางดวน  
อูฟารมจระเข 

(สมุทรปราการ) 
การเคหะชุมชนธนบุรี รถปรับอากาศ 

๕๐๘ (ทางดวน  
อูฟารมจระเข 

(สมุทรปราการ) 
ทาราชวรดิษฐ รถปรับอากาศ 

๕๑๑ (ทางดวน  ปากนํ้า (สมุทรปราการ  สถานีขนสงสายใตใหม รถปรับอากาศ 
๕๓๖ (ทางดวน  ปากนํ้า (สมุทรปราการ  สถานีขนสงจตุจักร รถปรับอากาศ 

รถไฟฟาสายสีเขียว แบริ่ง สมุทรปราการ รถไฟฟา BTS  
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ผูสมัครท่ีมีปญหาขอขัดของในการสมัครเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖ 
ติดตอสอบถามท่ีกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๑๖ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๙ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๓๒ 
และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ 
ในวันและเวลาราชการ 

.                                                              . 

 

คําเตือน 
          อยาไดหลงเชื่อผูที่แอบอางวาจะสามารถชวยเหลือผูสมัครดวยวิธี
ตางๆ ใหสามารถสอบผานเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือได โดยการจายเงิน
เปนคาตอบแทนน้ัน  ไมสามารถกระทําได และจะมีความผิดตามกฎหมาย 
โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือจะดําเนินการตามกฎหมายอยางถึงที่สุด  
หากสงสัยวามีผูแอบอาง หรือมีขอมูลเก่ียวกับการแอบอางดังกลาว 
สามารถตรวจสอบ และแจงเบาะแสไดที่  นายทหารพระธรรมนูญ  
(ผายกฎหมาย โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๕ หรือ www.navedu.navy.mi.th 
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