
 

คําแนะนําการรับสมัครบคุคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๑. กลาวทั่วไป 
 ๑.๑ ความมุงหมาย 
  กองทัพเรือมีความประสงคจะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจําการ (พลทหาร) สังกัดกองทัพเรือ 
และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เทานั้น เพ่ือสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๑.๒ การศึกษาของนักเรียนจาทหารเรือ 
  ๑.๒.๑  การศึกษาภาคทฤษฎี นักเรียนจาทหารเรือทุกพรรค – เหลาจะตองฝกภาคสาธารณศึกษา 
ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประมาณ ๑ เดือน เพ่ือใหมีลักษณะทาทางเปนทหารและ
รูจักขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือตอจากน้ันจึงแยกไปศึกษาตามหลักสูตรนักเรียนจาทหารเรือ ๒ ป 
ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ และสถานศึกษาตามสาขาวิชาชีพของพรรค – เหลาตาง ๆ  
  ๑.๒.๒  การศึกษาภาคปฏิบัติ ฝกภาคปฏิบัติทางใชการในทะเลบนเรือหลวงพ้ืนที่บริเวณอาวไทยและ
จังหวัดชายทะเล และฝกตามสาขาวิชาชีพของแตละพรรค – เหลา 
 ๑.๓ สิทธิท์ี่ไดรับ 
  ๑.๓.๑ ระหวางการศกึษา 
  - กองทัพเรือออกคาใชจายดานการศึกษาอาหารเครื่องแตงกายใหทั้งหมด 
  - เบ้ียเลี้ยงประจําวันวันละ ๙๖ บาท เปนคาอาหาร  
  - ขณะศึกษาช้ันปที่ ๑ ไดรับเงินเดือนเดือนละ ๓,๐๗๐ บาท 
  - ขณะศึกษาช้ันปที่ ๒ ไดรับเงินเดือนเดือนละ ๓,๒๗๐ บาท 
  สําหรับนักเรียนจาทหารเรือชั้นปที่ ๑ ที่มีผลการศึกษาดี จะไดรับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนฐานะ
เปนนักเรียนนายเรือ โดยเขารับการศึกษาตอที่โรงเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 
  ๑.๓.๒ เม่ือสําเร็จการศึกษา 
   - ไดรับการแตงต้ังยศเปนจาตรีเริ่มรับเงินเดือนเดือนละ ๑๐,๗๖๐ บาท กับรับเงินเพ่ิมคาครองชีพ
ช่ัวคราว เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
  - สําหรับผูที่ไดรับการบรรจุใหปฏิบัติงานบนเรือหลวงจะไดรับเงินเพ่ิมประจําตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
สําหรับทหารหนวยเรือ (พ.น.ร.) อีกเดือนละ ๒,๗๐๐ บาท นอกเหนือจากเงินเดือนตามปกติ 
   - สิทธ์ิตาง ๆ ที่ทางราชการกําหนด เชน การรักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว รวมทั้ง
บิดา มารดา การศึกษาบุตร ฯลฯ 
 - เมื่อบรรจุเปนขาราชการของกองทัพเรือแลวมีสิทธ์ิสมัครเขารับการศึกษาเพ่ิมเติมตาม 
ขีดความสามารถของตนเองในสาขาอาชีพพิเศษตาง ๆ อาทิเชน 
 (๑) นักทําลายใตนํ้าจูโจมของหนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ไดรับเงิน
เพ่ิมพิเศษ ๑๑,๐๐๐ บาท/เดือน 

 (๒)  นักโดดรมของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินไดรับเงินเพ่ิมพิเศษ ๕,๓๐๐ บาท/เดือน 
 (๓)  นักประดานํ้าของกรมสรรพาวุธทหารเรือไดรับเงินเพ่ิมพิเศษ ๕,๓๐๐ บาท/เดือน 

๒. คุณสมบัติของผูสมัคร 
 ๒.๑ เปนชายโสด อายุ ๑๘ - ๒๐ ป (ผูที่เกิดต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๒ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๔) 
 ๒.๒ ทหารกองประจําการ (พลทหาร) สังกัดกองทัพเรือเทานั้น อายุ ๒๑ - ๒๔ ป (ผูที่เกิดต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ 
ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑) ซึ่งครบปลดเปนทหารกองหนุนภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หรือทหารกองหนุน 
สังกัดกองทัพเรือ เทานั้น (ปลดจากกองประจําการ) ที่มีอายุไมเกิน ๒๔ ป  



๒ 

 ๒.๓ มีสัญชาติไทยและบิดามารดาผูใหกําเนิดตองมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แตถาบิดาเปนนายทหาร 
สัญญาบัตร ทั้งในและนอกราชการ มารดาจะมิใชเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได หรือเปนบุตรของคนไทย
พลัดถิ่น ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่กฎหมายกําหนด 
 ๒.๔ สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกําลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือ
สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ ๓  
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา 
 ๒.๕ วายนํ้าเปน 
 ๒.๖ มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทางและขนาดรางกายเหมาะสมกับการเปนทหาร และไมเปนโรค 
ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และตามที่กรมแพทยทหารเรือกําหนด 
 ๒.๗ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม 
 ๒.๘ ไมเปนผูมีหน้ีสนิลนพนตัว 
 ๒.๙ ไมเปนผูที่มีความของเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ๒.๑๐ ไมเปนผูอยูในระหวางเปนจําเลยในคดีอาญา และไมเคยตองคําพิพากษาลงโทษจําคุก เวนแต
ความผิด ในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
 ๒.๑๑ ไมเปนผูเคยถูกปลดออกจากราชการหรือถูกไลออกจากราชการ เน่ืองจากการกระทําความผิด 
 ๒.๑๒ ไมเปนผูอยูในระหวางพักราชการ เน่ืองจากกระทําความผิดหรือหนีราชการ 
 ๒.๑๓ บิดามารดาหรือผูปกครองเปนผูมีอาชีพอันชอบธรรม 
 ๒.๑๔ เปนผูไดรับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหสมัครเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ 
หมายเหตุ คุณสมบัติและลักษณะดังกลาวในขอ ๒.๑ - ๒.๑๔ นี้ หากปรากฏวาเปนความเท็จหรือไมตรงกับคุณสมบัติที่
กรมยุทธศึกษาทหารเรือกําหนด ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่รับเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือแลวจะตองพนจาก
ฐานะนักเรียนจาทหารเรือทันที โดยไมสามารถมีสิทธิ์เรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น  

๓. การสมัคร 
 ๓.๑ สมัครทาง Internet ไดตลอด ๒๔ ช่ัวโมง(ไมเวนวันหยุดราชการ) ระหวางวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยสมัครที่เว็บไซต http://www.navedu.navy.mi.th หรือ
http://www.navy.mi.th และใหผูสมัครศึกษาขั้นตอนการดําเนินการสมัครทาง Internet โดยละเอียด และปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่แนะนําใหถูกตอง (ผนวก ก และ ข) และการเลือกพรรค - เหลา โดยใหศึกษารายละเอียดหนาที่
และการปฏิบัติงานของแตละพรรค – เหลา (ดูรายละเอียดหนา ๑๔) 
 ๓.๒ การชําระเงินคาสมัคร ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้นตามขอ ๓.๑ ใหผูสมัครพิมพใบชําระเงิน  
เพ่ือนําไปชําระเงินจํานวน ๔๐๐ บาท (ไมรวมคาธรรมเนียมของธนาคาร) ผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทยหรือ
เคานเตอรธนาคารทหารไทยทุกสาขา ต้ังแตวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  
 ๓.๓. การรับเอกสารคะแนนเพิ่ม และหลักฐานความสามารถทางการกีฬา (เฉพาะผูที่ประสงคจะใชสิทธิ์เทานั้น) 
ต้ังแต ๒ – ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ดังนี้ 

  ๓.๓.๑ กรณีย่ืนเอกสารดวยตนเองใหย่ืนเอกสารฉบับจริง ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๕.๐๐ น.  
   ๓.๓.๒ กรณีสงเอกสารทางไปรษณียใหสงเฉพาะสําเนาพรอมรับรองสําเนาถูกตองมาที่ ตู ปณ.๒๗ 
ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณียตนทางเปนสําคัญ  
   ๓.๓.๓ ผูที่ย่ืนเอกสารทางไปรษณียและผานการสอบภาควิชาการใหนําเอกสารฉบับจริงมาย่ืนใหเจาหนาที่
ในวันสอบพลศึกษาและความเหมาะสม ทีโ่รงเรียนนายเรือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

http://www.navy.mi.th/


๓ 

๔. หลักฐานทีต่องใชในการสมัคร 
 ๔.๑ หลักฐานทั่วไป (สแกนในรปูแบบของไฟล PDF หรือไฟลภาพ PNG ขนาดไฟลไมเกิน 1 MB) 
  ๔.๑.๑ รูปถายสี ขนาด ๒ น้ิว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมยิ้ม ไมสวมแวนตา และตองเปนรูปถายที่ถายไว 
ไมเกิน ๓ เดือน จํานวน ๑ รูป 
  ๔.๑.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๑.๓ สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ ไดแก สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษา 
ที่แสดงวาสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  ๓  
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา จํานวน ๑ ฉบับ กรณีที่ใชหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ตองระบุสาขา
การเรียนใหชัดเจน 
  ๔.๑.๔ สําเนาใบสูติบตัรของผูสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๑.๕ สําเนาใบเปลีย่นชื่อ – นามสกุลของผูสมัคร (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๔.๒ หลักฐานเพื่อขอรับสทิธิ์และคะแนนเพิ่ม (ถามี) 
 ๔.๒.๑ หนังสือรับรองการฝกวิชาทหาร (รายละเอียดตามผนวก ค – ๑) โดยไดรับคะแนนสูงสุดที่ได
เพียงกรณีเดียว ดังน้ี 
  ๔.๒.๑.๑ ช้ันปที่ ๑ เพ่ิมใหรอยละ ๓  ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 
  ๔.๒.๑.๒  ช้ันปที่ ๒ เพ่ิมใหรอยละ ๔  ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 
  ๔.๒.๑.๓  ช้ันปที่ ๓ เพ่ิมใหรอยละ ๕  ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 
  ๔.๒.๑.๔  ช้ันปที่ ๔ เพ่ิมใหรอยละ ๖  ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 
  ๔.๒.๑.๕  ช้ันปที่ ๕ เพ่ิมใหรอยละ ๗  ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 
  หมายเหตุ กรณีที่หนวยฝกทหารไดเก็บใบสําคัญทหารกองเกิน (สด.๙) ฉบับจริงไว ใหผูสมัครไปขอ
ถายสําเนา (สด.๙) แลวใหหนวยฝกประทับตรารับรองวา“หลักฐานฉบับจริง (สด.๙) ไดนําขึ้นทะเบียนนําปลด
เรียบรอยแลว” จึงมีสิทธิ์ไดรับคะแนนเพิ่ม 
 ๔.๒.๒ หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ (รายละเอียดตามผนวก ค - ๒) 
  ๔.๒.๒.๑ สําหรับผูที่เปนบุตรของทหาร ขาราชการ หรือลูกจาง ซึ่งไดกระทําหนาที่ในระหวาง
เวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางที่มีพระบรมราชโองการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธ์ิไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ เพ่ิมใหรอยละ ๕ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 
  ๔.๒.๒.๒ สําหรับผูที่เปนบุตรของทหาร ขาราชการ  หรือลูกจาง ซึ่งตองประสพอันตราย 
ถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ หรือตอง
บาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุน้ัน ซึ่งไดรับบําเหน็จบํานาญพิเศษตามกฎหมาย วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
หรือไดรับเงินทําขวัญตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง หรือบุตรของผูที่
ไดรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกลาหาญ หรือเหรียญกลาหาญ เพ่ิมใหรอยละ ๑๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น  
 ๔.๒.๓ หนังสือรับรองการเปนบุตรของขาราชการสังกัดกองทัพเรือ (รายละเอียดตามผนวก ค – ๓) 
ที่มีเวลารับราชการดังตอไปน้ี ใหไดรับคะแนนเพ่ิมตามลําดับ ดังน้ี 
  ๔.๒.๓.๑ รับราชการไมนอยกวา ๑๕ ป หรือไดรับพระราชทานเหรียญจักรมาลา เพ่ิมใหรอยละ ๔ 
ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 
  ๔.๒.๓.๒ รับราชการไมนอยกวา ๑๐ ป  เพ่ิมใหรอยละ ๓ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 
  ๔.๒.๓.๓ รับราชการไมนอยกวา ๕ ป  เพ่ิมใหรอยละ ๒ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 



๔ 

 หมายเหตุ การนับเวลาราชการดังกลาว ใหนับต้ังแตวันเขารับราชการ ถึงวันสุดทายของวันรับสมัคร 
ในปนั้น ๆ 
 ๔.๒.๔ สําเนาสมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือสําเนาบัตรอนุญาตใชแทนหนังสือสําคัญ 
(กองหนุน) ช่ัวคราว หรือหนังสือรับรองการเปนทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพเรือ (รายละเอียดตามผนวก ค – ๔)
โดยจะไดรับคะแนนเพ่ิม ดังน้ี 
  ๔.๒.๔.๑  ผานการเปนทหารกองประจําการ ๖ เดือน ใหไดรับคะแนนเพ่ิมรอยละ ๒ ของคะแนน 
รวมทั้งสิ้น 
  ๔.๒.๔.๒ ผานการเปนทหารกองประจําการ ๑ ป ใหไดรับคะแนนเพ่ิมรอยละ ๓ ของคะแนน 
รวมทั้งสิ้น หรือเทากับผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร ช้ันปที่ ๑ 
  ๔.๒.๔.๓ ผานการเปนทหารกองประจําการ ๒ ป ใหไดรับคะแนนเพ่ิมรอยละ ๔ ของคะแนน 
รวมทั้งสิ้น หรือเทากับผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร ช้ันปที่ ๒ 
 ๔.๒.๕  หนังสือรับรองการเปนทหารกองประจําการ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งได
กระทําหนาที่ในระหวางที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามจลาจล หรือในระหวางปฏิบัติ
ราชการชายแดนเพ่ิมให รอยละ ๕ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 
 ผูใดอยูในเกณฑจะไดรับคะแนนเพ่ิมในขอ ๔.๒.๒.๑ และ ๔.๒.๒.๒ ในขณะเดียวกันใหถือเกณฑตามขอ ๔.๒.๒.๒ 
ที่ไดคะแนนเพ่ิมมากที่สุดเพียงขอเดียว สวนในกรณีที่ไดรับคะแนนเพ่ิมในขอ ๔.๒.๒ และ ๔.๒.๓ ใหถือเกณฑ 
ตามขอ ๔.๒.๒ เพียงขอเดียว 
 ๔.๓ เอกสารรับรองความสามารถทางการกีฬา สําหรับนักกีฬาที่แสดงวาเปน หรือเคยเปนนักกีฬาตัวแทน
เขารวมการแขงขันทีมชาติ กีฬาแหงชาติ เยาวชนทีมชาติ เยาวชนแหงชาติ และกีฬาระหวางโรงเรียน  
เพ่ือขอรับสิทธ์ิ สําเนา ๑ ชุด (ถามี)  สําหรับประเภทกีฬาที่จะทําการสอบคัดเลือก จํานวน ๓๓ ประเภท ไดแก กรีฑา 
กอลฟ จักรยาน ฟนดาบ กีฬาทางอากาศสาขาโดดรม กีฬาทางอากาศสาขารมรอน กีฬาทางอากาศสาขารมบิน 
ตะกรอ แบดมินตัน ปญจกีฬาทหาร เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล เปตอง ฟุตบอล ฟุตซอล มวยสากลสมัครเลน 
ยิงปน รักบ้ีฟุตบอล วอลเลยบอล วายนํ้า ฮอกกี้ เทควันโด ไตรกีฬา บิลเลียด สนุกเกอร ยกนํ้าหนัก เพาะกาย ยิงธนู 
เรือใบ วินดเซิรฟ เรือพาย และ เรือกระเชียง  สําหรับผูที่ย่ืนเอกสารรับรองความสามารถทางการกีฬา จะตองมา 
ทําการทดสอบความสามารถทางการกีฬา ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่โรงเรียนนายเรือ  
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (รายละเอียดการเดินทาง ตามผนวก ซ – ๕) 
 หมายเหตุ การสงหลักฐานหนังสือรับรองการมีคะแนนเพ่ิมและเอกสารรับรองความสามารถทางการกีฬา 
(เอกสารตามขอ ๔.๒.๑ - ๔.๒.๕ ใชฉบับจริง สวนเอกสารตามขอ ๔.๓ ใชสําเนา)  
 

๕. การพิมพบัตรประจําตัวสอบและตรวจสอบสถานที่สอบ  
 ผูสมัครสามารถพิมพบัตรประจําตัวสอบ ตรวจสอบอาคารและหองสอบไดทางเว็บไซต http://www.navedu.navy.mi.th  
หรือ http://www.navy.mi.th ต้ังแตวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป 

๖. การสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) 
 ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ที่ศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี วิชาที่สอบ ไดแก วิชาคณิตศาสตร วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร เน้ือหา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ระดับมัธยมศึกษา) โดยผูเขาสอบใหปฏิบัติดังน้ี 
  ๖.๑ มาแสดงตัวเพ่ือยืนยันตัวบุคคลกอนเขาหองสอบ เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผูไมมายืนยันตัวบุคคล
กอนเขาหองสอบ จะไมมีสิทธิ์เขาสอบ  
  ๖.๒ เขาหองสอบ ต้ังแตเวลา ๑๒.๐๐ น. และไมเกิน ๑๓.๓๐ น. 

http://www.navedu.navy.mi.th/
http://www.navy.mi.th/


๕ 

  ๖.๓ เริ่มสอบต้ังแตเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
  ๖.๔ การแตงกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดวอรม (เสื้อยืดคอกลมสีขาว กางเกงวอรม รองเทาผาใบ) เทานั้น 
  ๖.๕ การปฏิบัติในการสอบภาควิชาการ (รายละเอียดตามผนวก ง - ๑) 
  ๖.๖ การใชใบตอบในวันสอบภาควิชาการ (รายละเอียดตามผนวก ง - ๒) 
 

๗. การประกาศผลการสอบรอบแรก 
 ประกาศผลสอบภายในวันที่  ๑๕ มนีาคม ๒๕๖๒ โดยจะประกาศหมายเลขประจําตัวสอบของผูที่สอบผานการสอบ
ภาควิชาการเรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบ พรอมกับกําหนดชุดที่จะเขาสอบรอบสอง ไวในประกาศผล
การสอบ 
 การตรวจผลการสอบสามารถตรวจสอบไดจาก 
 ๗.๑ ประกาศผลการสอบที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
 ๗.๒ ที่ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ http://www.navy.mi.th 
 ๗.๓ สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 2475 3616, 0 2475 3629 ถึง 32, 0 2475 3654 ในวัน
และเวลาราชการ 
 หมายเหตุ ผูสมัครสอบควรตรวจผลการสอบดวยความรอบคอบ เพื่อเขาสอบรอบสองตามชุดที่กําหนดให 
หากเขาสอบรอบสองผดิชุด จะหมดสิทธิ์ในการสอบไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

๘. การสอบรอบสอง (ภาคพลศึกษาและตรวจสุขภาพ) 
 ผูที่สอบผานรอบแรกจะตองเขาสอบรอบสอง การสอบประกอบไปดวย การทดสอบความเหมาะสมและพลศึกษา  
กับตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต  ซึ่งจะทําการสอบในวันที่ ๑๘ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามวัน – เวลา 
และตามชุดที่กําหนดไวในประกาศผลการสอบรอบแรก (รายละเอียดตามผนวก จ) ผูที่ไมมารายงานตัวสอบ 
รอบสองตามชุดถือวาสละสิทธิ์ 
 ๘.๑ การทดสอบความเหมาะสมและพลศึกษาเปนการสอบสัมภาษณความรูทั่วไปที่ควรทราบ ตรวจสอบ
บุคลิกภาพ ทาที – วาจา เพ่ือดูลักษณะความเหมาะสมในการเปนทหารและทดสอบสมรรถภาพรางกาย สอบที่
โรงเรียนนายเรือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (ผนวก ซ – ๕) โดยผูทําการทดสอบเขาแถว
พรอมกัน ณ สนามฟุตบอล เวลา ๐๕.๓๐ น. 
 ๘.๒ การตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต เปนการตรวจขนาดพิกัดความสมบูรณของรางกาย รวมทั้ง
การตรวจโรคและความพิการที่ขัดตอการเปนนักเรียนจาทหารเรือ (รายละเอียดตามผนวก ฉ) รวมทั้งตรวจสอบ
แนวคิด อารมณ และจิตใจ สอบที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (ผนวก ซ – ๑) 
โดยผูทําการสอบเขาแถวพรอมกัน ณ สโมสรกรมแพทยทหารเรือ เวลา ๐๕.๐๐ น. 
 ๘.๓ การแตงกายในการสอบรอบสองทุกสถานี ใหใสไดเฉพาะเสื้อยืดคอกลมสีขาว ไมมีลวดลายเทานั้น 
 ๘.๔ ผูสมัครจะตองนําเงินมาชําระตอเจาหนาที่ ดังน้ี 
  ๘.๔.๑ วันตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต จํานวน ๘๐๐ บาท เพ่ือเปนคาใชจายเก่ียวกับวัสดุในการ
ตรวจสุขภาพ 
  ๘.๔.๒ วันสอบความเหมาะสมและพลศึกษา จํานวน ๒๐๐ บาท เพ่ือเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชสระวายนํ้า
และสนามกีฬา   
 

๙. การประกาศผลการสอบรอบสอง 
 ประกาศผลสอบภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยจะประกาศเรียงลําดับหมายเลขประจําตัวสอบพรอม
ระบุพรรค – เหลาที่สอบได ยกเวนบุคคลที่สอบผานเปนบุคคลตัวสํารองจะประกาศผลเรียงตามลําดับคะแนนที่
สอบไดไมระบุพรรค – เหลา 



๖ 

  การตรวจผลการสอบสามารถตรวจสอบไดจาก 
  ๙.๑ ประกาศผลการสอบที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
  ๙.๒ ที่ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ http://www.navy.mi.th 
  ๙.๓ สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 2475 3616, 0 2475 3629 ถึง 32, 0 2475 3654  
ในวันและเวลาราชการ 
  สําหรับผูที่กองทัพเรือประกาศรับเปนนักเรียนจาทหารเรือ และมีอายุครบ ๑๘ ปบริบูรณ  ทางราชการถือวา 
เปนบุคคลที่รองขอเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
ทางราชการจะนําขึ้นทะเบียนเปนทหารกองประจําการตอไป 
หมายเหตุ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ 
ที่กองทัพเรือแตงต้ัง ถือเปนเด็ดขาด 

๑๐. การรายงานตัวและการทาํสญัญา 
 ๑๐.๑ การรายงานตัวของผูสอบผานรอบสอง (บุคคลตัวจริง) ใหไปรายงานตัวเพ่ือทําสัญญา ที่ กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามวัน – เวลา และตามพรรค – เหลาที่กําหนดไวในประกาศผล
การสอบรอบสอง สําหรับบุคคลตัวสํารอง ใหปฏิบัติตามที่ไดแจงไวประกาศผลการสอบ ผูไมมารายงานตัวจะถือวา
เปนผูสละสทิธิ์ และถูกตัดสิทธ์ิในการเขารับการศึกษา 
 หมายเหตุ 
    ๑.) ผูสมัครจะตองนําเงินมาชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา จํานวน ๔๐๐ บาท เพ่ือเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการทําสัญญา อุปกรณการพิมพลายน้ิวมือ และคาสงตรวจสอบประวัติอาชญากรรมฯ ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  
    ๒.) ผูมาไมทันตามกําหนดวัน – เวลา หรือไมมารายงานตัวดวยตนเอง ถือวาผูนั้นสละสิทธิ์ 
    ๓.) หากลาออกในชวงฝกภาคสาธารณศึกษาหรือลาออกกอนกําหนดหรือตองพนจากฐานะนักเรียนจา
ทหารเรือจะดวยเหตุใดก็ตาม จะตองถูกเรียกเงินชดใชตามที่ระบุไวในสัญญาในฐานะนักเรียนจาทหารเรือ  

 ๑๐.๒ ผูรวมลงนามในสัญญา คือ 
   ๑๐.๒.๑ ผูปกครอง ไดแก บิดา มารดา ของผูสมัคร หรือผูที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนผูปกครองของผูสมัคร 
โดยคําสั่งศาล ในกรณีที่บิดา มารดา ถึงแกกรรม หรือผูจดทะเบียนรับผูสมัครเปนบุตรบุญธรรม 
  ๑๐.๒.๒ ผูค้ําประกัน 
    ๑๐.๒.๒.๑ ตองเปนขาราชการทหาร หรือตํารวจประจําการ ต้ังแตช้ันสัญญาบัตรขึ้นไป 
หรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานขึ้นไป หรือ
เจาหนาที่ของรัฐอ่ืนที่เทียบเทาขึ้นไป และตองมีอายุไมเกิน ๕๕ ป นับถึงปการศึกษาที่ทําสัญญา  ซึ่งยังรับราชการอยู
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ ๔ ขึ้นไป 
    ๑๐.๒.๒.๒ บิดา หรือมารดา เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติ ตามขอ ๑๐.๒.๒.๑ จะเปนผู 
ค้ําประกันบุตรของตนเองก็ได 
    ๑๐.๒.๒.๓ ผูค้ําประกันจะตองมีอายุไมเกิน ๕๕ ป นับถึงปการศึกษาที่ทําสัญญา 
 หมายเหตุ 
   ๑) พระภิกษุจะเปนผูค้ําประกันไมได 
   ๒) ในกรณีที่ผูค้ําประกันสมรสแลว จะตองนําคูสมรสมาลงลายมือช่ือยินยอมใหทําสัญญาค้ําประกัน
ตอหนาเจาหนาที่ในวันทําสัญญาดวย 
    ๓) ผูค้ําประกัน ๑ คน สามารถทําสญัญาค้ําประกันนักเรียนจาทหารเรือไดไมเกิน ๒ คน 
  ๑๐.๓ การทําสัญญาของผูสมัคร (ดูรายละเอียดคําแนะนําในการทําสัญญาของผูสมัครในผนวก ช) 



๗ 

  ๑๐.๔ วิธีทําสัญญา 
  ๑๐.๔.๑ ผูสมัครกรอกรายละเอียดในหนังสือสัญญาที่เจาหนาที่จัดเตรียมไวใหโดยยังมิตอง 
ลงลายมือชื่อ 
  ๑๐.๔.๒ ผูสมัครนําเอกสารไปย่ืนตอเจาหนาที่ทําสัญญา พรอมดวยผูปกครองและผูค้ําประกัน 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและลงลายมือช่ือตอหนาเจาหนาที่ 
  ๑๐.๔.๓ ผูสมัครวัดขนาดเครื่องแตงกาย 
   ๑๐.๔.๔ ผูสมัครทําการพิมพลายน้ิวมือ 
 หมายเหตุ ๑) ถาผูสมัคร ผูปกครองและผูค้ําประกัน ไมมาทําสัญญาตามกําหนดนัดหมายหรือไมมา
ปฏิบัติตามที่ไดกําหนดไว (ดูคําแนะนํา ผนวก ช)  จะถือวาผูสมัครสละสิทธ์ิ 

  ๒) เม่ือผูสมัคร ผูปกครองและผูค้ําประกัน ลงลายมือชื่อในสัญญาเรียบรอยแลว ถือวา
ผูสมัครมีสถานภาพเปนนักเรียนจาทหารเรือ หากลาออกกอนกําหนดหรือพนจากฐานะนักเรียน จะดวยเหตุ
ใดก็ตามจะตองถูกเรียกเงินชดใช ตามที่ระบุไวในสัญญาในฐานะนักเรียนจาทหารเรือ  

๑๑. การเลือก พรรค – เหลา 
 ๑๑.๑ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดําเนินการเก่ียวกับการเลือกพรรค – เหลา โดยใชความสมัครใจ
ของผูสมัคร (รายละเอียดหนาที่และการปฏิบัติงานของแตละพรรค – เหลา หนา ๑๔) ประกอบกับคะแนนสอบ
คัดเลือกฯ ที่ผานมาเปนเกณฑตัดสิน ซึ่งผูสมัครสอบจะทราบพรรค – เหลา ของตนเอง ในวันประกาศผลการสอบรอบ
สอง ถามีพรรค – เหลาใดวาง อันเน่ืองมาจากมีผูสมัครนอยหรือสละสิทธ์ิคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ   ขอสงวนสิทธิ์
ในการจัดพรรค – เหลา นั้น ๆ ใหแกผูสมัครสอบเพื่อใหครบจํานวนตามที่ทางราชการตองการ  
  ๑๑.๒ เงื่อนไขในการเลอืกพรรค – เหลา มีดังนี้ 
   ๑๑.๒.๑ พรรคนาวิน เหลาทหารสามัญ, พรรคนาวิน เหลาทหารการปน, พรรคนาวิน เหลาทหารขนสง, 
พรรคนาวิน เหลาทหารสรรพาวุธ, พรรคนาวิน เหลาทหารสัญญาณ, พรรคนาวิกโยธิน, พรรคกลิน และ พรรคกลิน 
เหลาทหารเครื่องกล – ชางเครื่องบิน ตองสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๑๑.๒.๒ พรรคนาวิน เหลาทหารสารวัตร ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ และตองมีความสูงไมนอยกวา ๑๖๕ เซนติเมตร  

 ๑๑.๒.๓ พรรคพิเศษ เหลาทหารแพทย ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายการเรียนวิทย – คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป ดังน้ี 

  -  วิชาวิทยาศาสตรตองมีหนวยกิต รวมกันไมนอยกวา ๒๒ หนวยกิต 
 -  วิชาคณิตศาสตรตองมีหนวยกิต รวมกันไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
 ๑๑.๒.๔ พรรคพิเศษ เหลาทหารชางยุทธโยธา – อิเล็กทรอนิกส ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายการเรียนวิทย – คณิต โดยตองมี ดังน้ี 
   -  วิชาวิทยาศาสตรตองมีหนวยกิต รวมกันไมนอยกวา ๒๒ หนวยกิต 
   -  วิชาคณิตศาสตรตองมีหนวยกิต รวมกันไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต หรือสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชางอุตสาหกรรม (ชางอิเล็กทรอนิกส) 
  ๑๑.๒.๕ พรรคพิเศษ เหลาทหารชางยุทธโยธา – ไฟฟา ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สายการเรียนวิทย – คณิต โดยตองมี ดังน้ี 
   -  วิชาวิทยาศาสตรตองมีหนวยกิต รวมกันไมนอยกวา ๒๒ หนวยกิต 
   -  วิชาคณิตศาสตรตองมีหนวยกิต รวมกันไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชางอุตสาหกรรม (ชางไฟฟา) 



๘ 

  ๑๑.๒.๖  พรรคนาวิน เหลาทหารอุทกศาสตร และเหลาทหารอุตุนิยมวิทยา ตองเปนผูที่สําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรตามขอ ๑๑.๒.๓ – ๑๑.๒.๕ หลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง 

๑๒. การพนจากฐานะนักเรียนจาทหารเรือ 
 ในระหวางที่เปนนักเรียนจาทหารเรือ หากเกิดเหตุอยางใดอยางหน่ึงขึ้นดังตอไปน้ี ใหนับวาเปนเหตุที่จะตอง 
พนจากฐานะนักเรียน คือ 
 ๑๒.๑ ขาดคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงดังที่ไดกลาวมาแลวในขอ ๒ หรือเขาหลกัเกณฑขอใดขอหน่ึง ดังน้ี 
   ๑๒.๑.๑ ใชเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เปนเท็จหรือขอความสวนใดสวนหน่ึงในการดําเนินการสมัคร
เขาเปนนักเรียนจาทหารเรือเปนเท็จ 

 ๑๒.๑.๒ ไมสําเร็จการศึกษากอนที่จะทําสัญญาเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ 
 ๑๒.๑.๓ ทหารกองประจําการสังกัดกองทัพเรือผูซึ่งไมสามารถปลดออกจากประจําการเปนทหารกองหนุน

ภายใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 ๑๒.๑.๔ ไมสามารถตรวจสอบไดวาบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือเปนคนไทยพลัดถิ่น 

 ๑๒.๒ ผูค้ําประกันถอนการค้ําประกัน หรือถึงแกกรรม หรือทางราชการเห็นวาผูค้ําประกันขาดคุณสมบัติ 
จนไมสมควรที่จะเปนผูค้ําประกันตอไปได ซึ่งทางราชการไดใหนักเรียนจาทหารเรือผูน้ันหาผูค้ําประกันใหม  
แตยังหาไมไดเมื่อพนกําหนด ๙๐ วันนับแตวันที่ไดแจงใหทราบ 
 ๑๒.๓ ประพฤติผิดสัญญาที่ทําไวกับกองทัพเรือ หรือประพฤติตนไมสมเกียรติหรือประพฤติช่ัวอยางรายแรง 
 ๑๒.๔ ถูกตัดคะแนนความประพฤติจนอยูในเกณฑที่จะตองพนจากฐานะนักเรียนจาตามที่ทางราชการกําหนดไว 
 ๑๒.๕ สอบความรูไมไดตามเกณฑที่กําหนดไวเวนแตกองทัพเรือจะไดพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 
 ๑๒.๖ ขาดความเหมาะสมในการเปนทหารหรือขาดความสามารถทางทะเลหรือความสามารถตามอาชีพ
ของพรรค – เหลาจนถึงทํางานในหนาที่ทหารเรือไมได 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

ผนวก ก 
 

กําหนดการปฏิบัติตาง ๆ ในการรบัสมัครและสอบคัดเลอืกบุคคลพลเรือนเขาเปนนกัเรียนจาทหารเรือ 
ประจําปการศกึษา ๒๕๖๒ 

 
 

วันที่ เวลา รายการ สถานที่ หมายเหตุ 

วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑  
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ถึง 
วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. 

ตลอด 
๒๔ ชม. 

สมัครทาง 
Internet  

- ผูสมัครศึกษาขั้นตอนการดําเนินการ
สมัครทาง Internet โดยละเอียดและ
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีแนะนําใหถูกตอง 

 
วันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

ถึง 
วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

 
 

๐๙.๐๐ น. 
ถึง 

๑๕.๐๐ น. 

ย่ืนเอกสาร
คะแนนเพ่ิม และ

เอกสาร
ความสามารถ
ทางการกีฬา 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
(ชั้น๑ โรงเรียนพันจาฯ)

อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 

(ตามผนวก ซ - ๒) 

ย่ืนเอกสารดวยตนเอง หรือสงเอกสาร
สําเนาพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
สงมาท่ี ตู ปณ.๒๗ ปณภ.พุทธมณฑล  
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐  
ตามเวลาท่ีกําหนด 

เลือกใหเสร็จสิ้นกอนพิมพบัตร
ประจาํตัวสอบ และแกไขไดภายใน 

วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ตลอด  
๒๔ ชม. 

เลือกพรรค – เหลา  

ศึกษารายละเอียดของพรรค – เหลา 
แลวทําการเลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษ              
ทีละพรรคเหลาตามลําดับความประสงค 
จากมากที่สุดไปหานอยที่สุด 

 
วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ถึง 
วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

 

- 
ชําระเงินคา

สมัคร 

ธนาคารทหารไทย 
หรือธนาคารกรุงไทย 

ตามใบชําระเงิน 

- ผูสมัครตองชําระเงินคาสมัคร 
จํานวน ๔๐๐ บาท ภายใน 
วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เทานั้น  
(ยังไมรวมคาธรรมเนียมธนาคาร) 

วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป 

ตลอด 
๒๔ ชม. 

พิมพบัตร 
ประจําตัวสอบ 

- 
- ผูสมัครดําเนินการพิมพบัตรประจําตัวสอบ
เพ่ือใชเปนหลักฐานในการเขาสอบ 
ภาควิชาการ 

วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๐๖.๓๐ น. 
ถึง 

๑๒.๐๐ น. 
 

สอบรอบแรก 

ศูนยประชุม
ธรรมศาสตรรังสิต 
อําเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 

(ตามผนวก ซ - ๓) 

- สถานท่ีสอบจะระบุในบัตรประจําตัวสอบ
เขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ๒๕๖๒ 
 - การแตงกายในวันสอบภาควิชาการ
ใหแตงกายชุดนักเรียน นักศึกษาหรือ 
ชุดวอรม (เสื้อยืดคอกลมสีขาวกางเกง
วอรม รองเทาผาใบ) เทานั้น 
 - ผูสมัครทุกคน จะตองมายืนยันตัวบุคคล 
โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และ
บัตรประจําตัวสอบมาแสดง 
- รายละเอียดหองสอบจะแจงใหทราบ
ในบัตรประจําตัวสอบนักเรียนจาทหารเรอื 

ยืนยันตัวบุคคล 
ทุกคน 

๑๓.๐๐ น. 
ถึง  

๑๖.๐๐ น. 
สอบภาควิชาการ 

 
  



๑๐ 

 

วันที่ เวลา รายการ สถานที่ หมายเหตุ 

วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๐๗.๓๐ น. 
ทดสอบ

ความสามารถ
ทางการกีฬา 

โรงเรียนนายเรือ  
อําเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรปราการ 
(ตามผนวก ซ - ๕)  

- เฉพาะผูสมัครท่ีย่ืนหลักฐาน
ความสามารถทางการกีฬา  
ตามท่ีกําหนด 

 

ภายใน 
วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

- 
ประกาศผล 

การสอบรอบแรก 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

(ตามผนวก ซ - ๒) 

สามารถตรวจผลการสอบทาง 
๑. ประกาศผลการสอบท่ี 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
๒. ท่ี http://www.navedu.navy.mi.th  
หรือ http://www.navy.mi.th 
๓. สอบถามทางโทรศัพท หมายเลข  
0 2475 3616,0 2475 3629 - 
32, 0 2475 3654  
ในวันและเวลาราชการ 

วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ถึง 

วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

สอบรอบสอง 
 

ยืนยันตัวบุคคล 
ทุกคน 

 
 
 
 

โรงพยาบาล 
สมเด็จพระปนเกลา  
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  
(ตามผนวก ซ - ๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนายเรือ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ 
(ตามผนวก ซ - ๕) 

- กําหนดวันและชุดตรวจฯ ดูในผนวก จ 
- ผูสมัครทุกคน จะตองมายืนยัน 
ตัวบุคคลตามเวลาท่ีกําหนด 
- ผูสอบตองชําระเงินคาตรวจสุขภาพ
และทดสอบสุขภาพจิตเปนเงิน ๘๐๐ บาท 
- ผูสอบตองชําระเงินเพ่ือเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชสระวายน้ําและสนามกีฬา 
เปนเงิน ๒๐๐ บาท เตรียมชุดกีฬา
รองเทาผาใบและกางเกงวายน้ํามาสอบ
พลศึกษา 
- ผูทดสอบสุขภาพจิตตองเตรียม 
ยางลบ ดินสอมาสอบ 
ตรวจสุขภาพและทดสอบสภุาพจิต  
เขาแถวพรอมกัน ณ บริเวณหอประชุม
กรมแพทยทหารเรือ โรงพยาบาล
สมเด็จพระปนเกลา  
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เวลา ๐๕.๐๐ น. 
ของทุกวันที่ตองทําการสอบ 
 
 
ทดสอบความเหมาะสมและพลศึกษา  
เขาแถวพรอมกัน ณ สนามกีฬา 
โรงเรียนนายเรือ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
เวลา ๐๕.๓๐ น. 
ของทุกวันที่ตองทําการสอบ 

๐๕.๐๐ น ตรวจสุขภาพ 

๑๒.๐๐ น. 
ทดสอบ

สุขภาพจิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐๕.๓๐ น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบความ
เหมาะสม 

และพลศึกษา 
 

 
  



๑๑ 

วันที่ เวลา รายการ สถานที่ หมายเหตุ 

ภายใน 
วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

- 
ประกาศผล 

การสอบรอบสอง 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 

(ตามผนวก ซ - ๒) 

สามารถตรวจผลการสอบทาง 
๑. ดูประกาศผลการสอบท่ี 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
๒. ท่ี http://www.navedu.navy.mi.th 
หรือ http://www.navy.mi.th 
๓. สอบถามทางโทรศัพท หมายเลข  
0 2475 3616,0 2475 3629 - 
32, 0 2475 3654  ในวันและเวลา
ราชการ 

วันท่ี ๓ – ๗ เมษายน ๒๕๖๒ 
๐๙.๐๐ น. 

ถึง  
๑๕.๐๐ น. 

รายงานตัว 
และทําสัญญา 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 

(ตามผนวก ซ - ๒) 

- ผูสอบตองชําระเงินคาใชจายเกี่ยวกับ
สัญญาอุปกรณการพิมพลายนิ้วมือและ
คาสงตรวจสอบประวัติอาชญากรรมฯ 
จํานวน ๔๐๐ บาท 
- การเรียกตัวสํารองจะแจงใหทราบอีก
ครั้งในภายหลัง 

วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๒ - เรียกตัวสํารอง 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 

(ตามผนวก ซ - ๒) 

- ตัวสํารองลําดับท่ี ๑ – ๑๐๐ ท่ีไมมา 
รายงานตัว ในวัน – เวลาท่ีกําหนดไว 
ถือวาสละสิทธิ์ 

วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
๐๙.๐๐ น 

ถึง 
๑๕.๐๐ น. 

ทําสัญญาตัว
สํารอง 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 

(ตามผนวก ซ - ๒) 

- ผูสอบตองชําระเงินคาใชจายเกี่ยวกับ
สัญญาอุปกรณการพิมพลายนิ้วมือและ
คาสงตรวจสอบประวัติอาชญากรรมฯ
จํานวน ๔๐๐ บาท 

วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๐๘.๐๐ น. 

สงตัวเขารับ
การศึกษาท่ี 

โรงเรียนชุมพล
ทหารเรือ 

ตําบลบางเสร 
อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
ตําบลบางเสร  
อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 

(ตามผนวก ซ - ๔) 

๑. ใหรายงานตัวท่ีโรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
ภายในเวลา ๐๖.๐๐ น.  
๒. ผูท่ีสอบผานเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ
ทุกคน จะตองยันยันตัวบุคคลอีกครั้ง 
เวลา ๐๖.๐๐ น. 
๓. ผูท่ีไมเขารับการศึกษาท่ีโรงเรียน 
ชุมพลทหารเรือในวัน – เวลาตาม
กําหนดท่ีสงตัว ถือวาสละสิทธิ์ 

 
หมายเหตุ เสนทางการเดินรถประจําทางดูรายละเอียดในผนวก ฌ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.navy.mi.th/


๑๒ 

ผนวก ข 
วิธีสมัครสอบคดัเลือกบคุคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ทาง INTERNET 
 

ผูประสงคจะสมัครสอบเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ใหดําเนินการดังน้ี 
๑. เขาเว็บไซตกรมยุทธศึกษาทหารเรือ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ http://www.navy.mi.th 
๒. เลือกหัวขอ “ระบบรบัสมัครบคุคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนจาทหารเรอืประจําปการศึกษา ๒๕๖๒” 
๓. เลือกหัวขอ “คําแนะนําการรับสมัคร” เพ่ือดาวนโหลดคําแนะนําการรับสมัครในรูปแบบของไฟล PDF 

(ควรบันทึกและสั่งพิมพไวเปนคูมือในการปฏิบัติตามขั้นตอน และดูกําหนดการตางๆ) 
๔. เลือกหัวขอ “ขั้นตอนการรับสมัคร” (กรุณาศึกษาขั้นตอนโดยละเอียด) 
๕. เลือกหัวขอ “สมัครสอบออนไลน” (เปดรับสมัครตลอด ๒๔ ชม. ต้ังแตวันอาทิตยที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง วันศุกรที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.) 
๖. ใส “เลขประจําตัวประชาชน” และ “รหัสรักษาความปลอดภัย (Captcha code)” เพ่ือเขาสูระบบ 

การสมัคร 
๗. ใสขอมูลรายละเอียดของการสมัครตามแบบฟอรมที่แสดงบนหนาจอใหครบถวน 
๘. อัพโหลดไฟลเอกสาร (สแกนในรูปแบบของไฟล PDF หรือไฟลภาพ PNG ขนาดของไฟลแตละไฟล

ตองไมเกิน 1 MB) ใหครบถวนไดแก 
  ๘.๑ รูปถายสี เปนไฟลรูปถาย ขนาด ๒ น้ิว หนาตรง ไมย้ิม ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา และตองเปน

รูปถายที่ถายไว ไมเกิน ๓ เดือน จํานวน ๑ รูป ใชเครื่องมือที่มีใหในโปรแกรมทําการสไลดปรับแตงขนาดของ
ภาพใหเหมาะสมเต็มกรอบรูปภาพ 

  ๘.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับเปนไฟลรูปถายชนิด PNG หรือรูปแบบไฟล PDF 
ที่อานไดชัดเจน 

  ๘.๓ สําเนาหลักฐานแสดงคณุวุฒิทั้งดานหนาและดานหลงั ไดแก สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) 
ของสถานศึกษาที่แสดงวาสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกําลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖  
หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ ๓ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา จํานวน ๑ ฉบับ เปนไฟลรูปถายชนิด PNG หรือรูปแบบไฟล PDF  
ที่อานไดชัดเจน 

  ๘.๔ สําเนาใบสูติบัตรของผูสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ เปนไฟลรูปถายชนิด PNG หรือรูปแบบไฟล PDF  
ที่อานไดชัดเจน 

  ๘.๕ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของผูสมัคร (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ เปนไฟลรูปถายชนิด PNG 
หรือรูปแบบไฟล PDF ที่อานไดชัดเจน 

๙. ผูสมัครทําการตรวจสอบขอมูล และไฟลเอกสารที่แนบแลวอีกครั้ง จากน้ันใหรับรองและยืนยันขอมูล 
การสมัครสอบวาเปนจริง ถูกตอง และครบถวน 

๑๐. บันทึกขอมูลและสงใบสมัครสอบออนไลน 
๑๑. รอเจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานการสมัครทางอินเตอรเน็ตภายในเวลา ๑ ถึง ๓ วัน 
๑๒. ผูสมัครเขาระบบ และทําการตรวจสอบสถานะการสมัคร 
๑๓. ถาผลการตรวจสอบหลักฐานไมผาน ใหทําการแกไขขอมูลการสมัครใหเรียบรอย 

 

http://www.navedu.navy.mi.th/


๑๓ 

๑๔. ถาผลการตรวจสอบหลักฐานผาน เรียบรอยแลว ใหทําการพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน โดย 
  ๑๔.๑ เลือกหัวขอ “พิมพแบบฟอรมการชําระเงิน” 
  ๑๔.๒ ตรวจสอบขอมูลแลวสั่งพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน (ต้ังคาเครื่องพิมพแบบมีความละเอียดสูงสุด) 
  ๑๔.๓ เดินทางไปชําระเงินคาสมัคร จํานวน ๔๐๐ บาท (ไมรวมคาธรรมเนียมของธนาคาร) ผานเคานเตอร

ธนาคารกรุงไทยหรือเคานเตอรธนาคารทหารไทยทุกสาขา ต้ังแตวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
หมายเหตุ เม่ือทานชําระเงินคาสมัครสอบแลว ไมสามารถขอรับคืนเงินไดทุกกรณี 
๑๕. การรับเอกสารคะแนนเพิ่ม และหลักฐานความสามารถทางการกีฬา (เฉพาะผูที่ประสงคจะใชสิทธิ์เทานั้น) 

ต้ังแต ๒ – ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
  ๑๕.๑ กรณีย่ืนเอกสารดวยตนเองใหย่ืนเอกสารฉบับจริง ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๕.๐๐ น. 
  ๑๕.๒ กรณีสงเอกสารทางไปรษณียใหสงเฉพาะสําเนาพรอมรับรองสําเนาถูกตองมาที่ ตู ปณ.๒๗ 

ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐  
  ๑๕.๓ ผูที่ ย่ืนเอกสารทางไปรษณียและผานการสอบภาควิชาการใหนําเอกสารฉบับจริงมาย่ืนให

เจาหนาที่ในวันสอบพลศึกษาและความเหมาะสม ทีโ่รงเรียนนายเรอื อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
หมายเหตุ หากไมมาย่ืนเอกสารฉบับจริงที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ถือวาสละสิทธิ์คะแนนเพิ่ม 

และหากย่ืนเอกสารเปนเทจ็จะถูกตัดสิทธิ์และถูกดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายตอไป 
๑๖. การเลือกพรรค – เหลา ในระบบแบบออนไลนทาง INTERNET 
  ตองเลือกใหเสร็จสิ้นภายใน ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ และแกไขไดจนถึง ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  กอนทําการเลือกพรรค – เหลาผูสมัครควรศึกษาขอมูลหนาที่ และการปฏิบัติงาน สถานศึกษา 

ของแตละพรรค – เหลาใหเขาใจกอน แลวใหดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑๖.๑ เขาเว็บไซตของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ http://www.navy.mi.th 
  ๑๖.๒ เลือกหัวขอ “ระบบรับสมัครบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒” 
  ๑๖.๓ เลือกหัวขอ “ผูสมัครเขาระบบ” 
  ๑๖.๔ กรอก เลขประจําตัวประชาชน และรหัสรักษาความปลอดภัย เพ่ือเขาสูระบบการสมัคร 
  ๑๖.๕ เลือกหัวขอ “เลือกพรรค - เหลา” 
  ๑๖.๖ วิธีลงรายการพรรค – เหลาที่เลือก 
  อานรายละเอียดการศึกษาของพรรค – เหลาตาง ๆ ใหเขาใจ แลวทําการเลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษทีละ  

พรรค – เหลา ตามลําดับความประสงคจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด โดยพรรค – เหลาที่รับสมัครในป ๒๕๖๒ ดังน้ี 
  



๑๔ 

รายละเอียดสถานศึกษา หนาที่และการปฏิบัติงานของแตละพรรค – เหลา โดยสังเขป 
 

 
พรรค – เหลา/ 

ต ัวอักษรภาษาอังกฤษ 
หน าที่และการปฏ ิบ ัต ิงาน สถานศึกษา หมายเหต ุ 

A พรรคนาวิน 
เหลาทหารสัญญาณ 

ปฏิบัติงานการใชวิทยุ เครื่องมือสื่อสาร
ในเรือหลวงและสถานีสื่อสารบนบก 

โรงเรียนสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปอมพระจุลจอมเกลา 
จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐ 

นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๑ 
และ ๒ 

B พรรคพิเศษ 
เหลาทหารการเงิน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิก-จายเงิน 
ทําบัญชี และตรวจสอบบัญชี 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
เลขที่ ๕๑ หมู ๕ ต.บางเสร 
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒๐๒๕๑ 

นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๑ 
และ ๒ 

C พรรคนาวิน 
เหลาทหารสามัญ 

ปฏิบัติงานธุรการ การใชเครื่องมือและ
อุปกรณเดินเรือในเรือหลวง 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๑ 
และ ๒ 

D พรรคนาวิน 
เหลาทหารการปน 
(ปนเรือ) 

ปฏิบัติงานการใชและซอมบํารุงปนเรือ
และระบบอาวุธอ่ืน ๆ ในเรือหลวง 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๑ 
และ ๒ 

E พรรคกลิน ปฏิบัติงานซอมบํารุงเครื่องจักร ระบบ
ไฟฟาในเรือหลวง และการซอมบํารุง 
ตัวเรือ เครื่องจักร ระบบไฟฟาในอู 
และโรงงานซอมบํารุง 
 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๑ 
และ ๒ 

F พรรคนาวิน 
เหลาทหารสามัญ 
(อุทกศาสตร) 

ปฏิบัติงานธุรการ การใชเครื่องมือและ
อุปกรณเดินเรือ ในเรือสํารวจทางทะเล
ของ ทร. 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๑ 
และ ๒ 

G พรรคนาวิน 
เหลาทหารการปน 
(อุทกศาสตร) 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชและซอมบํารุง
ปนเรือ ในเรือสํารวจทางทะเลของ ทร. 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๑ 
และ ๒ 

H พรรคกลิน 
(อุทกศาสตร) 

ปฏิบัติงานซอมบํารุง เครื่องจักร ระบบ
ไฟฟา ในเรือสํารวจทางทะเลของ ทร. 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๑ 
และ ๒ 

I พรรคนาวิกโยธิน ปฏิบัติงานในหนวยกําลังรบทางบกของ 
ทร. ทําการฝก ดําเนินกลยุทธ ยุทธวิธี 
การรบพิเศษ และการรักษาความ
ปลอดภัยที่ต้ังหนวยทหาร 

โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒๐๑๘๐ 

นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๑ 
และ ๒ 

J พรรคนาวิน 
เหลาทหารการปน 
(ปนตอสูอากาศยานและ
รักษาฝง) 

ปฏิบัติงานในหนวยทหารตอสูอากาศยาน
และรักษาฝงของ ทร. 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๑ 
และ ๒ 



๑๕ 

 
พรรค – เหลา/ 

ต ัวอักษรภาษาอังกฤษ 
หน าที่และการปฏ ิบ ัต ิงาน สถานศึกษา หมายเหต ุ 

K พรรคนาวิน 
เหลาทหารสารวัตร 

ปฏิบัติงานในการดูแลระเบียบวินัย
ทหาร การรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่ 
และบุคคลสําคัญ 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๑ 
และ ๒ 

L พรรคพิเศษ 
เหลาทหาร 
ชางยุทธโยธาไฟฟา 

ปฏิบัติงานในการดูแลซอมบํารุง ระบบ
ไฟฟากําลังในอาคาร หนวยงาน  
ตาง ๆ  ของ ทร. 

โรงเรียนอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร 
ปอมพระจุลจอมเกลา 
จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐ 

นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๑ 
และ ๒ 

M พรรคกลิน 
เหลาทหารเครื่องกล 
ชางเครื่องบิน 

ปฏิบัติงานในการปรนนิบัติซอมบํารุง
อากาศยานของ ทร. 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๑ 
และ ๒ 

N พรรคพิเศษ 
เหลาทหารชางยุทธโยธา
อิเล็กทรอนิกส 

ปฏิบัติงานในการดูแลซอมบํารุงระบบ
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสในอาคาร 
หนวยงานตาง ๆ ของ ทร. 

โรงเรียนอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร 
 

นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๑ 
และ ๒ 

O พรรคนาวิน 
เหลาทหารสรรพาวุธ 

ปฏิบัติงานในการดูแลจัดเก็บ  
ซอมบํารุงระบบอาวุธ อุปกรณ 
เครื่องสรรพาวุธและวัตถุระเบิดตาง ๆ 
ที่มีใชในราชการ ทร. 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๑ 
และ ๒ 

P พรรคพิเศษ 
เหลาทหารพลาธิการ 

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

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๑ 

   โรงเรียนพลาธิการทหารเรือ 
เลขที่ ๑๒๐ ถ.รมิทางรถไฟเกา 
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐ 

นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๒ 

Q พรรคพิเศษ 
เหลาทหารแพทย 

ปฏิบัติงานดานการบริการทาง
การแพทย งานพยาบาลในเรือหลวง 
โรงพยาบาลและหนวยกําลังรบของ ทร. 

โรงเรียนนาวิกเวชกิจ  
ศูนยวิทยาการ  
กรมแพทยทหารเรือ  
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรงุเทพฯ ๑๐๖๐๐ 

นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๑ 
และ ๒ 

R พรรคนาวิน 
เหลาทหารขนสง 

ปฏิบัติงานเปนพลขับรถยนตราชการ 
รถรบ ยานพาหนะทางทหารและการ
ซอมบํารุงพ้ืนฐาน 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๑ 

   โรงเรียนการขนสงทหารเรือ  
ถ.อิสรภาพ เขตบางกอกนอย
กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 

นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๒ 



๑๖ 

 
พรรค – เหลา/ 

ต ัวอักษรภาษาอังกฤษ 
หน าที่และการปฏ ิบ ัต ิงาน สถานศึกษา หมายเหต ุ 

S พรรคพิเศษ 
เหลาทหารชางยุทธโยธา 
อิเล็กทรอนิกส  
(สําเร็จการศึกษาแลว 
รับราชการที่
กองบัญชาการกองทัพไทย) 

ปฏิบัติงานในการดูแลซอมบํารุงระบบ
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสในอาคาร 
หนวยงานตาง ๆ ของ บก.ทท. 

โรงเรียนอิเล็กทรอนิกสและ 
คอมพิวเตอร  
ปอมพระจุลจอมเกลา  
จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐ 

นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๑ 
และ ๒ 

T พรรคนาวิน  
เหลาทหารการปน 
(สําเร็จการศึกษาแลว 
รับราชการที่ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ) 

ปฏิบัติงานในการใชและซอมบํารุง 
ปนเรือในเรือตํารวจนํ้า 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๑ 
และ ๒ 

U  พรรคกลิน  
(สําเร็จการศึกษาแลว 
รับราชการที่สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ) 

ปฏิบัติงานในการซอมบํารุงเครื่องยนต
ระบบไฟฟาภายในเรือตํารวจนํ้า 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๑ 
และ ๒ 

V พรรคพิเศษ  
เหลาทหารชางยุทธโยธา 
อิเล็กทรอนิกส  
(สําเร็จการศึกษาแลว 
รับราชการที่ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ) 

ปฏิบัติงานในการดูแลซอมบํารุงระบบ
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสในอาคาร 
หนวยงานตาง ๆ ของ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 

โรงเรียนอิเล็กทรอนิกสและ 
คอมพิวเตอร  
 

นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๑ 
และ ๒ 

W พรรคนาวิน  
เหลาทหารอุทกศาสตร 
และ 
เหลาทหารอุตุนิยมวิทยา 

ปฏิบัติงานดานการพยากรณอากาศ
การจัดทําขอมูลพยากรณสภาพอากาศ 
ระดับนํ้า ขอมูลสํารวจพ้ืนทองทะเล 
การจัดทําแผนที่เดินเรือตาง ๆ ของ ทร. 

โรงเรียนอิเล็กทรอนิกสและ 
คอมพิวเตอร  
 

นักเรียนจา 
ช้ันปที่ ๑ 
และ ๒ 

 

คําแนะนําการเลือกพรรค - เหลา (ดูเง่ือนไขในการเลือกพรรค – เหลา ขอ ๑๑.๒) 
 ๑) ผูที่เรียนสายวิทย – คณิต เลือกใหครบทั้งหมดทุกพรรคเหลา ๒๓ เหลา 
 ๒) ผูที่เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชางอุตสาหกรรม (ชางไฟฟา) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชางอุตสาหกรรม(ชางอิเล็กทรอนิกส) เลือกได ๒๒ เหลา (ยกเวนเหลาทหารแพทย) 
 ๓) ผูไมมีคุณสมบัติตามขอ ๑๑.๒.๑ และขอ ๑๑.๒.๒ สามารถเลือกพรรค – เหลาไดเพียง ๑๗ เหลา 

โดยยกเวน 
  ๓.๑) เหลาทหารแพทย 
  ๓.๒) เหลาทหารชางยุทธโยธา - อิเล็กทรอนิกส 
  ๓.๓) เหลาทหารชางยุทธโยธา อิเล็กทรอนิกส (สําเร็จการศึกษาแลวรับราชการที่กองบัญชาการ

กองทัพไทย) 
  ๓.๔) เหลาทหารชางยุทธโยธา อิเล็กทรอนิกส (สําเร็จการศึกษาแลวรับราชการที่สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ) 



๑๗ 

  ๓.๕) เหลาทหารชางยุทธโยธา - ไฟฟา 
  ๓.๖) เหลาทหารอุทกศาสตรและเหลาทหารอุตุนิยมวิทยา 
 ๔) สําหรับผูมคีวามสูงไมถึง ๑๖๕ เซนติเมตร ไมสามารถเลือกเหลาทหารสารวัตรได 

 

  ๑๖.๗ กดบันทึกเพ่ือยืนยันการเลือกพรรคเหลา 
  ๑๖.๘ ออกจากระบบ 
 

หมายเหตุ  หลังจากเลือกเสร็จเรียบรอยแลว ยังสามารถแกไขลําดับการเลือกพรรค – เหลาใหมได ภายในวันที ่ 
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เทานั้น 
 

๑๗. พิมพบัตรประจําตัวสอบ ต้ังแตวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เปนตนไป โดย 
  ๑๗.๑ ผูสมัครตองทําขั้นตอนดังตอไปน้ีใหครบถวนกอน ถึงจะสามารถพิมพบัตรประจําตัวสอบได 

ไดแก ทําการสมัครในระบบอินเตอรเน็ตเรียบรอยแลว, พิมพแบบฟอรมการชําระเงินและนําไปชําระเงิน  
คาสมัครกับธนาคารเรียบรอยแลว ทําการเลือกพรรค - เหลาเรียบรอยแลว 

  ๑๗.๒ เลือกหัวขอ “ผูสมัครเขาระบบ” 
  ๑๗.๓ เลือกหัวขอ “พิมพบัตรประจําตัวสอบ” 
  ๑๗.๔ ตรวจสอบขอมูลแลวสั่งพิมพบัตรประจําตัวสอบ (ต้ังคาเครื่องพิมพแบบสีและมคีวามละเอียดสูงสุด) 

  ๑๗.๕ เดินทางไปสอบภาควิชาการตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนดโดยใหนําบัตรประจําตัว
ประชาชน และบัตรประจําตัวสอบไปแสดงดวย 

 
  ***หมายเหตุ การตรวจสอบและแกไขขอมูลการสมัคร ใหใส “เลขประจําตัวประชาชน” และ “รหัสรักษา
ความปลอดภัย (Captcha code)” เพ่ือเขาสูระบบ การสมัคร 

 
 

ผูสมัครที่มีปญหาขอขัดของในการสมัครเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
ติดตอสอบถามที่กรมยุทธศกึษาทหารเรือ 

โทร. ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ – ๔ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๙ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๓๑ 

ในวันและเวลาราชการ 
  



๑๘ 

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลพลเรือนเขาเปนนกัเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 



๑๙ 

เว็บไซตการสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลพลเรือนเขาเปนนกัเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมนู ”ผูสมัครเขาระบบ”นี้ใชสําหรับ 
1.การตรวจสอบสถานะการสมัคร 
2.การเลือกพรรคเหลา 
3.การพิมพบัตรประจําตัวสอบ 
4.ดูผลการสอบ 

2 

เมน ู”คําแนะนําการรับสมัคร”นี้ใช
สําหรับดาวนโหลดแฟมคําแนะนําการ
รับสมัครในรูปแบบ PDF File 



๒๐ 

 
ตัวอยางการบนัทึกขอมูลการสมัครสอบคดัเลือกบคุคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ 

ประจําปการศกึษา ๒๕๖๒ 
     

 
๑. การ LOGIN จากหนาเว็บไซตการรับสมัคร ฯ 
 

 

 

 

๑.๑ คลิก 

๑.๒ คลิก 

๑.๓ กรอกขอมูล 

๑.๔ คลิก 



๒๑ 

๒. การบนัทึกรูปถาย 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

๓. การบนัทึกขอมูลประวัติสวนตัว 
 

 

๔. การบนัทึกขอมูลครอบครัว 
 

 

 

 

 

 



๒๓ 

๕. การบนัทึกขอมูลการศึกษา และผูอนญุาตใหสมัคร 
 

 

๖. การอัพโหลดเอกสารหลกัฐานการสมัคร  ใหคลิกเลือกอัพโหลดทลีะรายการ 
 

 

๗. การอัพโหลดบัตรประจําตัวประชาชน 

 

 

คลิก 

ถาใชภาพชนิด JPG ใหคลิกใชเคร่ืองมือ
แปลงเปน PDF กอนอัพโหลด 



๒๔ 

๘. การอัพโหลดใบเปลี่ยนชือ่-นามสกุล(ถามี) 
 

 

๙. การอัพโหลดใบสูติบัตร 
 

 

 



๒๕ 

๑๐.การอัพโหลดระเบียนแสดงผลการเรียน(ดานหนา) 
 

 

๑๑. การอัพโหลดระเบียนแสดงผลการเรยีน(ดานหลงั) 
 

 



๒๖ 

๑๒. การอัพโหลดใบสําคัญทางทหาร(เฉพาะผูสมัครทีเ่ปนทหารกองประจําการสงักัดกองทัพเรือ)  
ใหใชหนังสือสาํคัญ (แบบ สด.๘) แตถายังไมไดรับ ใหใชหนังสือรับรองการเปนทหารกองประจําการ  
สังกัดกองทัพเรือ (ตาม ผนวก ค – ๔) แทน 

 

 

๑๓. การบนัทกึขอมูลหลักฐานเพื่อขอรบัสทิธิ์และคะแนนเพิ่ม 
 

 

 

 



๒๗ 

๑๔.การบันทกึขอมูลหลักฐานแสดงความสามารถทางการกีฬา และการรับรูขาวสาร 
 

 

๑๕. การบนัทกึขอมูลที่อยูทีส่ามารถติดตอไดระหวางสมัคร และบุคคลที่สามารถติดตอได 
 

 

๑๖. การสงใบสมัคร 
 

 

 

 

 

 



๒๘ 

๑๗. การยืนยันบันทึกและสงใบสมัครสอบออนไลน 
 

*** เปนขัน้ตอนสําคัญที่ผูสมัครตองยืนยนัขอมูลและเอกสารเปนจริง ถูกตอง และครบถวน  
กรุณาตรวจสอบความถูกตองใหเรยีบรอย เม่ือกดปุม “บันทึกและสงใบสมัครสอบออนไลน” แลว  

ผูสมัครจะไมสามารถแกไขขอมูลใด ๆ ไดอีก ***   
 

 

 

======================= End ==========================  



๒๙ 

(สวนราชการเจาของเรื่อง)“ 
 

ผนวก ค 
ตัวอยางหนงัสอืรับรองตาง ๆ 

    
ผนวก ค – ๑ 

หนังสือรับรองการฝกวิชาทหาร 
 
 
 

 
 

 
ที่     (สวนราชการเจาของหนังสือ)     
. 

         
 
 

 หนังสือฉบับน้ีใหไวเพ่ือรับรองวา  
เปนนักศึกษาวิชาทหารเลขทะเบียน สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียน  
จังหวัด    
  สอบวิชาทหารไดช้ันปที่ ประจําปการศึกษา  
จากสถาบันวิชาทหาร   
   
  ใหไว          ณ          วันที่ เดือน           พ.ศ.          . 
 
      (ลงช่ือ)          . 
       (   ) 
      ตําแหนง    . 
 
 
 
 
 
 
โทร.      
 
 
หมายเหตุ กรรมการรับสมัครจะพิจารณาเฉพาะหนังสือรับรองฉบับจริงที่ออกโดย ศูนยการกําลังสํารอง                      

หนวยบัญชาการกําลังสํารอง  หรือศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบก  หรือหนวย
ฝกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบก 

 
 



๓๐ 

ผนวก ค– ๒ 
หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ 

 

 
 

 

 
ที่ กห   (สวนราชการเจาของหนังสือ) . 

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

เรียน  เจากรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

 ดวย     ประจําการ  นอกประจาํการ  สังกัด  . 
มีภูมิลําเนาอยูที่บานเลขที ่    หมูที ่    ถนน    
ตําบล    อําเภอ    จังหวัด       
ไดย่ืนคําขอใหตรวจสอบประวัติกับขอใหรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉินและราชการทวีคูณของ  
     จึงขอรับรองวา         
ไดเคยปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉินและราชการทวีคูณดังน้ี 
 ๑.             
 ๒.             
 ๓.             
กับไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนเกียรติคือ 
 ๑.             
 ๒.             
 ๓.            . 

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาทราบ 
 

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

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

 

ขอรับรองวาถูกตอง 
 

ลงช่ือ.................................. 
       (...............................) 
ตําแหนง............................................ 
เจาหนาที่ผูตรวจสอบประวัติ 
 



๓๑ 

(สวนราชการเจาของเรื่อง)“ 
 

ผนวก ค – ๓ 
หนังสือรับรองวาผูสมัครเปนบุตรของขาราชการทหารเรอื 

 
 
 
 
 

ที่     (สวนราชการเจาของหนังสือ)                      
. 
 
 

 หนังสือฉบับน้ีใหไวเพ่ือรับรองวา (ยศ, ช่ือ)      . ขณะน้ี
เปนขาราชการประจําการตําแหนง          . 
สังกัด              . 
มีเวลารับราชการมาแลว   ปและเปน(บิดา/มารดา) ของ     . 
ซึ่งเปนผูสมัครเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ จริง 
   
  ใหไว          ณ          วันที่ เดือน         พ.ศ.          . 
 
       (ลงช่ือ)    . 
               (    ) 
       ตําแหนง    . 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
โทร.      
 
หมายเหตุ ๑. บิดาหรือมารดาของผูสมัครตองมีเวลารับราชการติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป 
 ๒. บิดาหรือมารดาของผูสมัครตองเปนขาราชการประจําการ 
 ๓. หรือเปนผูไดรับเหรียญจักรมาลา 
 ๔. ผูลงนามรับรองเปนนายทหารกําลังพลหนวยตนสังกัด 
 
 
 



๓๒ 

(สวนราชการเจาของเรื่อง)“ 
 

ผนวก ค – ๔ 

หนังสือรับรองการเปนทหารกองประจําการ สังกัดกองทพัเรือ 
 
 

 
 

 
ที่ กห..................  (สวนราชการเจาของหนังสือ) 

   

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

เรียน  เจากรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

 ขาพเจา ตําแหนง  

สังกัด  ขอรับรองวา พลทหาร   
ผลัดที ่ ตําแหนง  สังกัด  
เขารับราชการเมื่อ และครบกําหนดปลดประจําการใน  
มีระยะเวลาเขารับราชการกองประจําการรวมจํานวน  ป เดือน 
ซึ่งจะครบปลดออกจากกองประจําการเปนทหารกองหนุนภายใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวน ตามขอ ๒ ของคูมือการรับสมัครบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๒ และเปนผูมีความประพฤติในราชการเรียบรอยดี สวนนอกราชการความเสียหายไมปรากฏ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาทราบ 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
      (ลงช่ือ)    . 
              (    ) 
      ตําแหนง    . 
 

  
 
โทร.                . 
 
ผูลงนามรับรอง :  ๑. ตองเปนหนังสือที่ออกจากหนวยราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย 

งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  ๒. ผูรับรองตองเปนนายทหารช้ันสัญญาบัตร ตําแหนงต้ังแตผูบังคับกองพัน ผูบังคับการเรือ 

ช้ัน ๑ ผูบังคับฝูงบิน หรือเทียบเทา ขึ้นไป ซึ่งเปนผูเก็บรักษาประวัติเปนผูรับรอง 
 
 



๓๓ 

ผนวก ง 
คําแนะนําในการสอบภาควิชาการ 

    
ผนวก ง – ๑ 

การปฏิบัติในการสอบภาควิชาการ 

 
ผูเขาสอบจะตองปฏิบัติดังนี ้
 ๑. การเตรียมตัวสอบ 
  ๑.๑ในวันสอบภาควิชาการใหผูสมัครไปพรอมกัน ที่ศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต โดยมาแสดงตัวเพ่ือ
ยืนยันตัวบุคคลกอนเขาหองสอบ เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผูไมมายืนยันตัวบุคคลกอนเขาหองสอบ  
จะไมมีสิทธิ์เขาสอบ และพรอมเขาสอบกอนเวลา ๑๒.๐๐ น. กอนทําขอสอบจะใหเวลากรอกหมายเลข
ประจําตัวสอบและตอบแบบสอบถามผูที่มาถึงหองสอบชาเกินกวา ๓๐ นาที หลังจากเริ่มทําการสอบจะ 
ไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 
  ๑.๒ ผูสมัครตองนําบัตรประจําตัวประชาชน  และบัตรประจําตัวสอบมาแสดง  เพ่ือใหเจาหนาที่
ตรวจสอบไดตลอดเวลา  หากไมนํามาจะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 
  ๑.๓ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะเตรียม ดินสอ  ยางลบ ไวให หามนําอุปกรณอ่ืนใดเขาหองสอบ
เด็ดขาด 
  ๑.๔ การแตงกายในวันสอบภาควิชาการผูเขาสอบตองแตงกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดวอรม   
(เสื้อยืดคอกลมสีขาว กางเกงวอรม รองเทาผาใบ) เทานั้น 
 ๒. ขอปฏิบัติในขณะทําการสอบ 
 ๒.๑ หามนําเครื่องคํานวณนาฬิกาที่มีเครื่องคํานวณโทรศัพทมือถือวิทยุมือถือนาฬิกามือถือวิทยุติดตามตัว
หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาและเอกสารอ่ืนทุกชนิดเขาหองสอบถาฝาฝนจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ โดยไมสามารถ
เรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ได 
 ๒.๒ หามเปดกระดาษขอสอบกอนกรรมการคุมสอบจะสั่ง 
 ๒.๓ มีขอสงสัยใหยกมือถามกรรมการคุมสอบ 
 ๒.๔ หามกระทําการใด ๆ สอไปในทางทุจริตหรือเปนการรบกวนการทําขอสอบของบุคคลอ่ืน 
 ๒.๕ หามหยิบย่ืนสิง่ของใหผูอ่ืนโดยพลการ 
 ๒.๖ หามน่ังผิดหมายเลขโตะหรือลงหมายเลขประจําตัวสอบอันมิใชของตนในใบตอบ 
 ๒.๗ หามสงใบตอบกอนหมดเวลา 
 ๒.๘ หามนําขอสอบและใบตอบออกนอกหองสอบ 
 ๒.๙ อยาลืมเก็บบัตรประจําตัวสอบกอนลุกจากโตะ 
 ๓. ใหผูเขาสอบเก็บทรัพยสินมีคา ไดแก กระเปาสตางค นาฬิกา โทรศัพท ฯลฯ ไวกับญาติหรือสถานที ่
ที่ปลอดภัย ทั้งน้ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไมรับผิดชอบตอทรัพยสินของผูสอบในกรณีเกิดการสูญหายขึ้น 
 

    
 
 
 
 



๓๔ 

ผนวก ง – ๒ 
การใชใบตอบในวันสอบภาควิชาการ 

    
 

 ใบตอบน้ี เปนใบตอบที่ตองผานการตรวจดวยคอมพิวเตอร ดังน้ันผูสมัครจะตองปฏิบัติ 
ตามคําแนะนําตอไปน้ี 
 ๑. ตรวจดูหมายเลขที่ประทับในใบตอบ และในขอสอบวาตรงกับหมายเลขประจําตัวในบัตร
ประจําตัวสอบของผูสมัครหรือไม ถาไมตรงกันใหแจงกรรมการคุมหองสอบทันที 
 ๒. อานคําแนะนําที่ปกหนาของขอสอบอยางละเอียดถี่ถวน 
 ๓. หามพับหรือทําใหใบตอบฉีกขาด 
 ๔. หามขีดเขียนหรือกรอกขอความอ่ืนใดในใบตอบ การทดเลขใหทดลงในขอสอบ 
 ๕. การฝนใบตอบจะตองฝนใหดําเขมเต็มวง ถาตองการแกไขตองลบใหสะอาดเสียกอน  
แลวจึงฝนใหม (ในขอที่มีการฝนคําตอบมากกวา ๑ คําตอบ คณะกรรมการจะไมพิจารณาคะแนนในขอน้ัน) 

การลงรายการหมายเลขประจําตัวสอบ 
 ในใบตอบมีชองสําหรับใหใสหมายเลขประจําตัวสอบอยูตรงมุมบนดานซายของใบตอบ  
ใหผูสมัครเขียนหมายเลขประจําตัวสอบของตนเองลงในชองวางตอนบน แลวฝนวงกลมที่มีหมายเลขตรงกับ
หมายเลขที่เขียนไวในชองเลขประจําตัว (ดูตัวอยาง ผนวก ง – ๓) 

การทําขอสอบ 
 ขอสอบแตละขอจะมีตัวเลือก เรียงตามลําดับในแนวนอน เมื่อเลือกคําตอบของแตละขอได
แลว ใหฝนวงกลมทึบหมายเลขที่ตองการ (ดูตัวอยาง ผนวก ง – ๓ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

ผนวก ง – ๓ 
ตัวอยางการเขียนหมายเลขประจําตัวสอบ 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เขียนหมายเลขประจําตัวสอบลงในชองวาง 
เชน “หมายเลขประจําตัวสอบ 04090” 

ฝนวงกลมที่มีหมายเลขตรงกับ 
หมายเลขประจําตัวของผูสมัครสอบโดย 
เลขแตละหลกัจะมีหมายเลขต้ังแต 0 ถึง 9 
เรียงลงมาในแนวต้ัง 

0 4 0 9 0 



๓๖ 

ผนวก จ 
กําหนดการสอบรอบสอง 

(การตรวจสขุภาพการทดสอบสุขภาพจิตการสอบความเหมาะสมและพลศึกษา) 
    

 
  ๑. กําหนดการสอบรอบสอง ชุดที่ทําการทดสอบความเหมาะสมและพลศึกษา ใหไปรายงานตัว
ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ และชุดที่ทําการตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต ใหไปรายงานตัว
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามวัน – เวลา และตามชุดที่กําหนดไวใน
ประกาศผลการสอบรอบแรก ตามขอ ๗ ดังน้ี  
   ๑.๑ ผูมาชากวากําหนด โดยไมมายืนยันตัวบุคคลหรือไมมาสอบถือวาสละสิทธ์ิ 
   ๑.๒ ตรวจสุขภาพ ต้ังแตเวลา ๐๕.๐๐ น. – จนแลวเสร็จ 
   ๑.๓ ทดสอบสุขภาพจิตต้ังแตเวลา ๑๒.๐๐ น. – จนแลวเสร็จ 
     ๑.๔ สอบความเหมาะสมและสอบพลศึกษาต้ังแตเวลา ๐๕.๓๐ น. จนแลวเสร็จ  
     ๑.๕ ชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒ กําหนดวันสอบในวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียด
ตามตาราง 
     ๑.๖ ชุดที่ ๓ และชุดที่ ๔ กําหนดสอบในวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามตาราง 
     ๑.๗ การแตงกายในการสอบรอบสอง ทุกสถานี ใหใสไดเฉพาะเสื้อยืดคอกลมสีขาวไมมีลวดลาย เทานั้น 

 

กําหนดวันสอบเปนไปตามตารางดานลางนี้  
 

วันสอบ 
 
 

ตรวจสุขภาพ 
ทดสอบ 

สุขภาพจิตที่
โรงพยาบาลสมเด็จ

พระปนเกลา 

ความเหมาะสม 
และพลศกึษาที่
โรงเรียนนายเรือ 

 
 

หมายเหตุ 

ต้ังแตเวลา ต้ังแตเวลา 

๐๕.๐๐ ๐๕.๓๐ 
วันที่ ๑๘ มีนาคม 

๒๕๖๒ 
ชุด ๑ ชุด ๒ 

-  ผูสอบตองนําเงินคาตรวจสุขภาพและ
ทดสอบสุขภาพจิต จํานวน ๘๐๐ บาท ไปชําระ
ในวันทีท่ําการตรวจสุขภาพและทดสอบ
สุขภาพจิต พรอมทั้งเตรียมดินสอ ๒บี และ
ยางลบดินสอมาสอบดวย 
-  ผูสอบตองนําเงินจํานวน ๒๐๐ บาท  
ไปชําระในวันทีท่ําการสอบพลศึกษา  
พรอมทั้งเตรียมชุดกีฬา รองเทาผาใบ  
กางเกงวายน้ํา สําหรับสอบพลศึกษาดวย 

วันที่ ๑๙ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

ชุด ๒ ชุด ๑ 

วันที่ ๒๐ มีนาคม 
 ๒๕๖๒ 

ชุด ๓ ชุด ๔ 

วันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

ชุด ๔ ชุด ๓ 

   
 

  
 
 
 



๓๗ 

 ๒. ขอปฏิบติัในการตรวจสุขภาพ 
  ๒.๑ ใหรับประทานอาหารเชาไดตามปกติ 
  ๒.๒ หามรับประทานยาใด ๆ โดยเฉพาะยาแกหวัด แกไอ วิตามินซี หรือยาอ่ืน ๆ กอนหนาวันที่

จะรับการตรวจสุขภาพไมนอยกวา ๑ วัน 
  ๒.๓ ในวันที่จะไปรับการตรวจสุขภาพ ใหอาบนํ้าชําระรางกายใหสะอาดเรียบรอยทุกสวนของ

รางกาย 
  ๒.๔ ไมควรนําของมีคาติดตัวมาดวย เน่ืองจากทางคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม

รับผิดชอบหากเกิดการสูญหาย 
  ๒.๕ ผูรับการตรวจสุขภาพจะตองผานการตรวจครบทุกขั้นตอน ในวันที่มาตรวจมิฉะน้ันจะถือวา 

“ไมผานการตรวจสุขภาพ” 
  ๒.๖ ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ  
   ๒.๖.๑ ถายปสสาวะ (จะไมรับปสสาวะที่ถายมาจากที่อ่ืน) 

   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 ช่ังนํ้าหนัก วัดสวนสูง ๒.๖.๑๐ วัดสายตา ตรวจตา 
   ๒.๖.๖ วัดความดันโลหิต ๒.๖.๑๑ ตรวจการเห็นของสี 
 

 ๓. การทดสอบสุขภาพจิต เปนการตรวจสอบ แนวความคิด อารมณ และจิตใจ 

  ๔. การสอบความเหมาะสมและพลศึกษา 
   ๔.๑ การสอบความเหมาะสมเปนการสัมภาษณความรูทั่วไปที่ควรทราบและตรวจสอบทวงทีวาจา 

เพ่ือดูลักษณะความเหมาะสมการเปนทหาร (เกณฑผานรอยละ ๕๐) ดังน้ี 
      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 ๓๕๐ คะแนน ดังน้ี 
      ๔.๒.๑ วายนํ้า ๕๐เมตร ๑๕๐ คะแนน 
      ๔.๒.๒ ว่ิง ๘๐๐เมตร ๕๐ คะแนน 
      ๔.๒.๓ ดึงขอ ๑๖ ครั้ง ๕๐ คะแนน 
      ๔.๒.๔ ลุกน่ัง ๓๐ ครั้ง ๕๐ คะแนน 
      ๔.๒.๕ ดันขอ ๓๐ ครัง้ ๕๐ คะแนน 
    ๔.๓ รายละเอียดหลักเกณฑการใหคะแนนการทดสอบพลศึกษาตามตารางผนวก จ – ๑ ถึง จ – ๕ 
    ๔.๔ หามมีรอยสักทั้งปวง  หากมีจะตองดําเนินการลบรอยสักและจะตองมีรอยแผลที่เกิดจาก 

ลบรอยสัก “ไมเกินหนึ่งตารางนิ้ว” ซ่ึงตองไมปรากฏภายนอกรมผาขณะแตงเครื่องแบบและการแตงกายอ่ืน ๆ 
ตามที่ทางราชการกําหนด 
 
 
 
 



๓๘ 

ผนวก จ 
ผนวก จ – ๑ 

เกณฑการใหคะแนนพลศึกษาในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ 
ประเภทวายนํ้า ๕๐ เมตร (๑๕๐ คะแนน) 

 
หมายเหตุ  
๑. ชวงเวลาที่ ๔๐ – ๔๔ วินาที ระยะหางคะแนน ๒ คะแนน 
๒. ชวงเวลาที่ ๔๕ – ๕๔ วินาที ระยะหางคะแนน ๔ คะแนน 
๓. ชวงเวลาที่ ๕๕ – ๗๐ วินาที ระยะหางคะแนน ๖ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เวลา (วินาที) คะแนน เวลา (วินาที) คะแนน 

๔๐ ๑๕๐ ๕๖ ๙๐ 

๔๑ ๑๔๘ ๕๗ ๘๔ 

๔๒ ๑๔๖ ๕๘ ๗๘ 

๔๓ ๑๔๔ ๕๙ ๗๒ 

๔๔ ๑๔๒ ๖๐ ๖๖ 

๔๕ ๑๓๘ ๖๑ ๖๐ 

๔๖ ๑๓๔ ๖๒ ๕๔ 

๔๗ ๑๓๐ ๖๓ ๔๘ 

๔๘ ๑๒๖ ๖๔ ๔๒ 

๔๙ ๑๒๒ ๖๕ ๓๖ 

๕๐ ๑๑๘ ๖๖ ๓๐ 

๕๑ ๑๑๔ ๖๗ ๒๔ 

๕๒ ๑๑๐ ๖๘ ๑๘ 

๕๓ ๑๐๖ ๖๙ ๑๒ 

๕๔ ๑๐๒ มากกวาหรือเทากับ ๗๐ วินาที ๖ 

๕๕ ๙๖ วายนํ้าไมถึง ๕๐ เมตร ๐ 



๓๙ 

ผนวก จ – ๒ 
เกณฑการใหคะแนนพลศึกษาในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรอืนเขาเปนนกัเรยีนจาทหารเรือ 

ประเภทวิง่ ๘๐๐ เมตร (๕๐ คะแนน) 
 

นาท ี คะแนน นาท ี คะแนน นาท ี คะแนน นาท ี คะแนน 

๒.๕๐ ๕๐ ๓.๐๓ ๓๗ ๓.๑๖ ๒๔ ๓.๒๙ ๑๑ 

๒.๕๑ ๔๙ ๓.๐๔ ๓๖ ๓.๑๗ ๒๓ ๓.๓๐ ๑๐ 

๒.๕๒ ๔๘ ๓.๐๕ ๓๕ ๓.๑๘ ๒๒ ๓.๓๑ ๙ 

๒.๕๓ ๔๗ ๓.๐๖ ๓๔ ๓.๑๙ ๒๑ ๓.๓๒ ๘ 

๒.๕๔ ๔๖ ๓.๐๗ ๓๓ ๓.๒๐ ๒๐ ๓.๓๓ ๗ 

๒.๕๕ ๔๕ ๓.๐๘ ๓๒ ๓.๒๑ ๑๙ ๓.๓๔ ๖ 

๒.๕๖ ๔๔ ๓.๐๙ ๓๑ ๓.๒๒ ๑๘ ๓.๓๕ ๕ 

๒.๕๗ ๔๓ ๓.๑๐ ๓๐ ๓.๒๓ ๑๗ ๓.๓๖ ๔ 

๒.๕๘ ๔๒ ๓.๑๑ ๒๙ ๓.๒๔ ๑๖ ๓.๓๗ ๓ 

๒.๕๙ ๔๑ ๓.๑๒ ๒๘ ๓.๒๕ ๑๕ ๓.๓๘ ๒ 

๓.๐๐ ๔๐ ๓.๑๓ ๒๗ ๓.๒๖ ๑๔ ๓.๓๙ ๑ 

๓.๐๑ ๓๙ ๓.๑๔ ๒๖ ๓.๒๗ ๑๓     

๓.๐๒ ๓๘ ๓.๑๕ ๒๕ ๓.๒๘ ๑๒     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

ผนวก จ – ๓ 
เกณฑการใหคะแนนพลศึกษาในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรอืนเขาเปนนกัเรยีนจาทหารเรือ 

ประเภทดงึขอ (๕๐ คะแนน) 
 

จํานวนครั้ง คะแนน 

๑๖ ๕๐ 

๑๕ ๔๕ 

๑๔ ๔๑ 

๑๓ ๓๗ 

๑๒ ๓๓ 

๑๑ ๒๙ 

๑๐ ๒๖ 

๙ ๒๓ 

๘ ๒๐ 

๗ ๑๗ 

๖ ๑๔ 

๕ ๑๑ 

๔ ๘ 

๓ ๕ 

๒ ๓ 

๑ ๑ 

๐ ๐ 
 

หมายเหตุ 
๑. ไมตองจับเวลา 
๒. ถาไมสามารถดงึตัวขึ้นจนคางพนราวได ๒ ครัง้ติดตอกันใหเลิกทําทันท ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

ผนวก จ – ๔ 
เกณฑการใหคะแนนพลศึกษาในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรอืนเขาเปนนกัเรยีนจาทหารเรือ 

ประเภทลุกนัง่ (Sit – up) (๕๐ คะแนน) 
 

จํานวน (ครั้ง) คะแนน 

๓๐ ๕๐ 

๒๙ ๔๘ 

๒๘ ๔๖ 

๒๗ ๔๔ 

๒๖ ๔๒ 

๒๕ ๔๐ 

๒๔ ๓๘ 

๒๓ ๓๖ 

๒๒ ๓๔ 

๒๑ ๓๒ 

๒๐ ๓๐ 

๑๙ ๒๘ 

๑๘ ๒๖ 

๑๗ ๒๔ 

๑๖ ๒๒ 

๑๕ ๒๐ 

๑๔ ๑๘ 

๑๓ ๑๖ 

๑๒ ๑๔ 

๑๑ ๑๒ 

๑๐ ๑๐ 

๙ ๘ 

๘ ๖ 

๗ ๔ 

๑ - ๖ ๒ 
 

หมายเหตุ 
๑. ไมตองจับเวลา 
๒. ตองทําตอเนือ่ง ถาหยุดคางหรอืคางจังหวะใหเลิกทําทันท ี
 



๔๒ 

ผนวก จ – ๕ 
เกณฑการใหคะแนนพลศึกษาในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรอืนเขาเปนนกัเรยีนจาทหารเรือ 

ประเภทดันขอ (Push - up) (๕๐ คะแนน) 
 

จํานวน (ครั้ง) คะแนน 

๓๐ ๕๐ 

๒๙ ๔๘ 

๒๘ ๔๖ 

๒๗ ๔๔ 

๒๖ ๔๒ 

๒๕ ๔๐ 

๒๔ ๓๘ 

๒๓ ๓๖ 

๒๒ ๓๔ 

๒๑ ๓๒ 

๒๐ ๓๐ 

๑๙ ๒๘ 

๑๘ ๒๖ 

๑๗ ๒๔ 

๑๖ ๒๒ 

๑๕ ๒๐ 

๑๔ ๑๘ 

๑๓ ๑๖ 

๑๒ ๑๔ 

๑๑ ๑๒ 

๑๐ ๑๐ 

๙ ๘ 

๘ ๖ 

๗ ๔ 

๖ ๒ 

๕ ๑ 

หมายเหตุ 
๑. ไมตองจับเวลา 
๒. ตองทําตอเนือ่ง ถาหยุดคางหรอืคางจังหวะใหเลิกทําทันท ี



๔๓ 

ผนวก ฉ 
ขนาดพิกัดของรางกาย โรคหรือความพิการ และการกระทําของมนุษยที่กอใหเกิดความผิดปกติ  

ของรางกาย ที่ขัดตอการเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ 
    

 

 ๑. ขนาดพิกัดความสมบูรณของรางกายจะตองไมตํ่ากวาเกณฑดังน้ี 
 

อายุ 
ความขยายของหนาอกเปน ซม. เมื่อ 

ความสูงเปน ซม. นํ้าหนักเปน กก. 
หายใจเขา หายใจออก 

๑๘ ๗๘ ๗๕ ๑๕๘ ๔๗ 
๑๙ ๗๘ ๗๕ ๑๕๙ ๔๘ 

๒๐ – ๒๔ ๗๘ ๗๕ ๑๖๐ ๔๘ 
 

  ๒. ไมมีโรคและความพิการ ดังตอไปน้ี 
   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  เทา 
          ๒.๑.๖.๑ บิดเก 
          ๒.๑.๖.๒ น้ิวมือหรือน้ิวเทาดวนถึงโคนเล็บ 
          ๒.๑.๖.๓ น้ิวมือหรือน้ิวเทามีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาปกติ 
          ๒.๑.๖.๔ น้ิวบิดเกและทํางานไมถนัด 
          ๒.๑.๖.๕ ชองระหวางน้ิวมือหรือน้ิวเทาติดกัน 
          ๒.๑.๖.๖ เทาแป (เทาแบน) ความผิดปกติของรูปเทา  
       ๒.๑.๗  รางกายผิดรูปจนแลดูนาเกลียด 
     ๒.๒ กระดูกและกลามเน้ือ 
       ๒.๒.๑ ขอเคลื่อนไหวไมสะดวกจนทําใหอวัยวะที่ติดกับขอน้ัน ๆ ใชการไมไดดี 
       ๒.๒.๒ ขอหลวมหลุดบอย ๆ 
       ๒.๒.๓ ขออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
       ๒.๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อเน่ืองจากกระดูกหรือกลามเน้ือพิการ 
       ๒.๒.๕ กระดูกสันหลังคดหรือโกงหรือแอน 
       ๒.๒.๖ เทาปุก (Club foot) ความผิดรูปของเทา 
       ๒.๒.๗ กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis) 



๔๔ 

       ๒.๒.๘ กระดูกหักตอไมติดหรือติดแลวมีแตความพิการผิดรูป 
       ๒.๒.๙ กลามเน้ือสวนใดสวนหน่ึงเหี่ยวลีบหรือดีสโทรฟ (Dystrophy) 
     ๒.๓ ผิวหนัง 
       ๒.๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเปนเรื้อรังยากตอการรักษาหรือเปนที่นารังเกียจตอผูอ่ืน 
       ๒.๓.๒ สิวบริเวณหนาคอหรือลําตัวซึ่งเปนมากจนแลดูนาเกลียด 
       ๒.๓.๓ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากตอการรักษา 
       ๒.๓.๔ แผลเปนหรือปานที่หนามีเน้ือที่ต้ังแต ๑/๔ ของหนาขึ้นไปหรือมีความยาว
มากจนแลดูนาเกลียด 
       ๒.๓.๕ เน้ืองอก (Neoplasm) ที่หนามีขนาดเสนผาศูนยกลาง ต้ังแต ๕ ซม. ขึ้นไป 
       ๒.๓.๖ แผลเปนไฝปานรอยสักหูด (Wart) หรือซิสต (Cyst)  ที่สวนตาง ๆ ของรางกาย 
ซึ่งมีขนาดใหญหรือมากจนแลดูนาเกลียด 
       ๒.๓.๗ คนเผือก  (Albino) หรือภาวะผิวเผือก 
       ๒.๓.๘ เน้ืองอกเล็ก ๆ เปนปุม ๆ ที่ผิวหนังทั่วรางกาย (Molluscum fibrosum) 
     ๒.๔ ตา 
       ๒.๔.๑ ตาเหล (Squint)  จนปรากฏไดชัดเจน 
       ๒.๔.๒ ตอกระจก (Cataract) 
       ๒.๔.๓ แผลเปนที่กระจกตาหรือกระจกตาขุน (Corneal ulcer or opacity of cornea) 
       ๒.๔.๔ ลูกตาสั่น (Nystagmus) 
       ๒.๔.๕ หนังตาตก (Ptosis) หรือหนังตามวนออกนอก (Ectropion) หรือหนังตา
มวนเขาใน (Entropion) 
       ๒.๔.๖ ระดับการมองเห็น (Visual acuity) ผิดปกติ ต้ังแต ๖/๙ ทั้งสองขาง 
       ๒.๔.๗ บอดส ี
       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 ถุงนํ้าตาอักเสบ 
       ๒.๔.๑๔  เยื่อตาอักเสบมากหรือเรื้อรัง 
       ๒.๔.๑๕  ริดสีดวงตา (Trachoma) 
       ๒.๔.๑๖  ตอเน้ือซึ่งงอกเขาไปในลูกตาดําเกินกวา๑มม. 
       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 หูคอจมูก 
       ๒.๕.๑ ใบหูผิดขนาดหรือหูกางจนดูนาเกลียด 
       ๒.๕.๒ ชองหูช้ันนอกอักเสบเรื้อรังจนทําใหดูแคบกวาปกติ 
       ๒.๕.๓ เยื่อแกวหูยึดติดกับผนังดานในของหูช้ันกลาง (Atelectatic ear) 



๔๕ 

       ๒.๕.๔ เยื่อแกวหูทะลุ 
       ๒.๕.๕ เคยผาตัดกระดูกมัสตอยสออกทั้งหมด (Radical Mastoidectomy) 
       ๒.๕.๖ การพูดผิดปกติทั้งเสียงและการเคลื่อนไหวของริมฝปาก 
       ๒.๕.๗ ความพิการที่ทําใหลําคอทํางานไมไดตามปกติ 
       ๒.๕.๘ เพดานโหวหรือเพดานสูงจนพูดไมชัด 
       ๒.๕.๙ จมูกผิดรูปจนดูนาเกลียดเชนจมูกบ้ีหรือแหวง 
       ๒.๕.๑๐ ฝากั้นชองจมูกทะลุ 
       ๒.๕.๑๑ เยื่อบุจมูกฝอ (Atrophic rhinitis) 
       ๒.๕.๑๒ เน้ืองอกในจมูก (Nasal polyp) 
       ๒.๕.๑๓ โพรงอากาศขางจมูกอักเสบ (Paranasal sinusitis) 
     ๒.๖ ฟน 
      ๒.๖.๑  มีฟนไวใชเคี้ยวอาหารไดไมครบตามเกณฑคือกําหนดใหมีฟนกราม 
(Molars) และฟนกรามนอย (Premolars) อยางนอยขางบน ๖ ซี่ และขางลาง ๖ ซี่ฟนหนา (Incisors and 
canines) ขางบน ๔ ซี่ ขางลาง ๔ ซี่ ฟนที่ถอนแลวหากไดรับการใสเรียบรอยมั่นคงหรือดวยวิธีการทําสะพาน 
(Bridge) จึงใหนับเปนจํานวนซี่ไดฟนตามจํานวนดังกลาวขางตนน้ันจะตองไมมีลักษณะดังตอไปน้ี 
          ๒.๖.๑.๑ ฟนเปนรูผุที่ไมไดรับการอุดหรืออุดดวยวัตถุที่ไมถาวร 
          ๒.๖.๑.๒ ฟนที่อุดหรือทําครอบไมเรียบรอย 
          ๒.๖.๑.๓ ฟนนํ้านมที่ไมอยูในสภาพดี (ใชงานแทนฟนแทไมได)  
        ๒.๖.๑.๔ ฟนยาวผิดปกติหรือขึ้นผิดที่หรือเกจนไมสามารถที่จะจัดใหสบกัน
กับฟนธรรมดาหรือฟนปลอม 
        ๒.๖.๑.๕ มีการทําลายอยางรุนแรงของอวัยวะที่รองรับตัวฟนเชนกระดูก
เหงือกเยื่อหุมรากฟน 
        ๒.๖.๒ มีชองระหวางฟนหนาหางจนแลดูนาเกลียด 
      ๒.๖.๓ มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรบนและ/หรือลางจนทําใหการสบฟน
ผิดปกติเคี้ยวอาหารไมไดผล 
      ๒.๖.๔ ถุงนํ้า (Cysts) การอักเสบที่เรื้อรังโรคเหงือกอักเสบอยางรุนแรงหรือพยาธิสภาพอ่ืน ๆ  
ในปากเชนฟนคุดหรือฟนที่ยังไมขึ้นหรือฟนที่ขึ้นผิดที่ซึ่งสภาพการเชนน้ีอาจทําใหเกิดอันตรายตออวัยวะขางเคียง
หรือสุขภาพของผูสมัคร 
     ๒.๗ โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
        ๒.๗.๑ หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอยางถาวรจนอาจเกิดอันตรายรายแรง 
        ๒.๗.๒ ลิ้นหัวใจพิการ 
        ๒.๗.๓ การเตนของหัวใจผิดปกติอยางถาวรจนอาจเกิดอันตรายรายแรง 
      ๒.๗.๔ โรคของกลามเน้ือหัวใจชนิดที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดไดและอาจเปนอันตราย 
        ๒.๗.๕ หลอดเลือดแดงใหญโปงพอง (Aortic aneurysm) 
      ๒.๗.๖ ความดันโลหิตสูงกวา ๑๔๐/๙๐มม.  ปรอทหรือตํ่ากวา ๑๐๐/๕๐มม. ปรอท 
      ๒.๗.๗ หลอดเลือดดําขอดอยูที่ขาหรือแขนหรือหนาทองซึ่งเปนมากจนเห็นไดชัด 
     ๒.๘ โรคระบบการหายใจ 
        ๒.๘.๑ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) 
        ๒.๘.๒ โรคหลอดลมพอง (Bronchiectasis) 



๔๖ 

 
        ๒.๘.๓ โรคหืด (Asthma) 
        ๒.๘.๔ โรคเย่ือหุมปอดอักเสบ 
        ๒.๘.๕ นํ้าหรือลมในชองเยื่อหุมปอด (Pleural Effusion, Pneumothorax) 
        ๒.๘.๖ วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis) 
        ๒.๘.๗ ปอดอักเสบจากสาเหตุอ่ืน 
     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) ที่ผนังทอง 
        ๒.๙.๕ ไสเลื่อนทุกชนิด 
        ๒.๙.๖ ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นไดชัด 
        ๒.๙.๗ ทวารหนักอักเสบหรือสวนสุดทายของลําไสปลิ้นออกมานอกทวารหนัก 
        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 ไตพองเปนถุงนํ้าแตกําเนิด (Polycystic Kidney) 
        ๒.๑๐.๕ น่ิว 
        ๒.๑๐.๖ ตรวจปสสาวะพบมีไขขาว (Albumin) 
        ๒.๑๐.๗ องคชาติถูกตัดหรือขาด 
        ๒.๑๐.๘ อัณฑะไมลงมาที่ถุงอัณฑะหรือถูกตัดออก 
        ๒.๑๐.๙ ถุงนํ้าที่ลูกอัณฑะหรือโรคกรอนนํ้า (Hydrocele) 
        ๒.๑๐.๑๐ อัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือทออสุจิอักเสบ (Epididymitis) 
        ๒.๑๐.๑๑ อัณฑะเหี่ยวหด (Atrophy of testis) 
     ๒.๑๑ โรคระบบประสาท 
        ๒.๑๑.๑  จิตเจริญลาชา (Mental Retardation) 
      ๒.๑๑.๒  ใบ (Mutism) หรือพูดไมเปนภาษาหรือฟงภาษาไมรูเรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
        ๒.๑๑.๓  ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทําใหมีอาการชัก (Seizures) อยางถาวร 
        ๒.๑๑.๔  อัมพาต (Paralysis) ของแขนขามือหรือเทาชนิดถาวร 
        ๒.๑๑.๕  สมองเสื่อม (Dementia) 
      ๒.๑๑.๖  โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ทําใหเกิดความผิดปกติอยางมาก
ในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอยางถาวร 
        ๒.๑๑.๗  กลามเน้ือหมดกําลังอยางหนัก (Myasthenia Gravis) 
     ๒.๑๒ โรคของตอมไรทอและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
        ๒.๑๒.๑  ภาวะตอมธัยรอยดผิดปกติ 
        ๒.๑๒.๒  ภาวะรางกายโตผิดปกติ (Acromegaly) 



๔๗ 

        ๒.๑๒.๓  เบาหวาน (Diabetes mellitus) 
      ๒.๑๒.๔  ภาวะอวน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของรางกาย (Body Mass Index) 
ต้ังแต ๓๐ กิโลกรัมตอตารางเมตรขึ้นไป 
        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) ที่รักษาไมหายและอาจเปนอันตราย 
     ๒.๑๕ เน้ืองอก 
      ๒.๑๕.๑  เน้ืองอกไมราย (Benign Tumor) ที่มีขนาดใหญสามารถมองเห็นหรือ
ตรวจพบไดชัด 
        ๒.๑๕.๒  เน้ืองอกราย (Malignant Tumor) 
     ๒.๑๖ โรคที่มีความผิดปกติทางดานระบบภูมิคุมกัน (Autoimmune Disease) 
        ๒.๑๖.๑  โรคลูปสอิริธิมาโตซัสทั่วรางกาย (Systemic Lupus Erythematosus) 
        ๒.๑๖.๒  โรคกายแข็งทั่วรางกาย (Systemic Sclerosis) 
     ๒.๑๗ โรคทางจิตเวช 
        ๒.๑๗.๑  โรคจิตหรือโรคที่ทําใหจิตผิดปกติอยางรุนแรงและถาวร 
      ๒.๑๗.๒  โรคติดสารเสพติดหรือตรวจทางหองปฏิบัติการพบวามีการใชสารเสพติด 
     ๒.๑๘ การวินิจฉัยโรคหรือความพิการใด ๆ ซ่ึงมิไดระบุไวในคําแนะนําฉบับนี้ และความเห็น 
ณ วันที่ตรวจ จากคณะกรรมการกรมแพทยทหารเรือที่กองทัพเรือแตงต้ัง พิจารณาแลวไมสมควรรับเปน
นักเรียนจาทหารเรือ ถือเปนอันเด็ดขาด 
     
หมายเหตุ  
 ๑. โรคและความพิการที่ขัดตอการเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือกําหนดตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร 
พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งเนนการรับราชการทหารโดยมีขอกําหนดสูงกวาเกณฑปกติของการตรวจรางกายทั่ว ๆ ไป 
 ๒. ความผิดปกติของรางกายที่เปนผลจากการกระทําของมนุษยที่มิใชโรคหรือความพิการ 
ตามที่ระบุไวในผนวก ฉ ที่ขัดตอการเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือดังนี้ 

    ๒.๑ หามมีรอยสักทั้งปวง  หากมีจะตองดําเนินการลบรอยสักและจะตองมีรอยแผลที่เกิดจาก
ลบรอยสัก “ไมเกินหนึ่งตารางนิ้ว” ซึ่งตองไมปรากฏภายนอกรมผาขณะแตงเครื่องแบบและการแตงกายอ่ืน ๆ 
ตามที่ทางราชการกําหนด 

  ๒.๒ มีการเจาะหูขนาดใหญหรือมากจนแลดูนาเกลียด 
   ๒.๓ มีความผิดปกติใด ๆ ที่เกิดกับรางกายที่เปนผลจากการกระทําของมนุษย ที่มิใชโรคหรือ
ความพิการตามที่ระบุไวใน (ผนวก ฉ) และมิไดกําหนดไวในขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒ แตคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่มีหนาที่ทดสอบความเหมาะสม มีความเห็นวาไมสมควรรับเปนนักเรียนจาทหารเรือ 
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ผนวก ช 
คําแนะนําในการทําสัญญาของผูสมัคร 

    
ผนวก ช – ๑ 

บุคคลและเอกสารในการทําสัญญา 
 
 ๑.  บุคคลที่ตองมาในวันทําสัญญาประกอบดวย 
  ๑.๑ ผูที่สอบเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือได 
   ๑.๒ บิดาและมารดาของผูที่สอบไดทั้งสองคน หรือผูที่ศาลสั่งใหเปนผูปกครองของผูที่สอบไดในกรณีที่
บิดามารดาถึงแกกรรม หรือผูจดทะเบียนรับผูที่สอบไดเปนบุตรบุญธรรม 
  ๑.๓ ผูค้ําประกัน ตองเปนขาราชการทหารหรือตํารวจช้ันสัญญาบัตร หรือขาราชการพลเรือนหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานขึ้นไป หรือ
เจาหนาที่ของรัฐอ่ืนที่เทียบเทาขึ้นไป ซึ่งยังรับราชการอยู หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ ๔ ขึ้นไป 
และตองมีอายุไมเกิน ๕๕ ป นับถึงปการศึกษาที่ทําสัญญา (ขาราชการการเมือง เชน นายกองคการบริหารสวนตําบล
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ ไมสามารถค้ําประกันได) ในกรณีที่บิดาหรือมารดา
เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติดังกลาวแลว จะเปนผูค้ําประกันบุตรของตนเองก็ไดและตองมีอายุไมเกิน ๕๕ ป
ทั้งนี้ผูค้ําประกัน ๑ คน สามารถทําสัญญาค้ําประกันนักเรียนจาทหารเรือไดไมเกิน ๒ คน 
  ๑.๔ คูสมรสของผูค้ําประกัน (ถามี) 
  ๑.๕ กรณีที่บิดามารดา หรือคูสมรสของผูค้ําประกันไมสามารถมาในวันทําสัญญาไดใหปฏิบัติดังน้ี 
    ๑.๕.๑ กรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหน่ึงไมสามารถมาได ตองมีหนังสือยินยอม (อนุญาตให
ทําสัญญา ตามผนวก ช - ๓) ของบิดาหรือมารดาผูสอบได และตองนําบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน
ของผูยินยอม (ฉบับจริง) ผูยินยอมจะตองรับรองสําเนาถูกตองใหเรียบรอยแลวแนบมากับหนังสือยินยอมดวย 
โดยใหผูไดรับความยินยอมลงช่ือเปนพยานตอหนากรรมการในวันทําสัญญาดวย 
    ๑.๕.๒ กรณีที่บิดาและมารดาไมสามารถมาไดทั้งสองคน ตองมีหนังสือมอบอํานาจของ บิดาและ
มารดาทั้งสองคนมอบอํานาจการทําสัญญาใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนผูปกครองมาทําสัญญา (ตามผนวก ช– ๔) 
และตองนําบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ (ฉบับจริง) แนบมากับหนังสือ
มอบอํานาจดวย โดยใหผูไดรับมอบอํานาจลงช่ือเปนพยานตอหนากรรมการในวันทําสัญญาดวย 
    ๑.๕.๓ กรณีคูสมรสของผูค้ําประกันไมสามารถมาได ตองมีหนังสือยินยอมของคูสมรสใหทํา
สัญญาค้ําประกันได (ตามผนวก ช – ๕)  และตองนําบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน  
(ฉบับจริง) ของคูสมรสดังกลาวแนบมากับหนังสือยินยอมดวย โดยใหผูไดรับความยินยอม (ผูค้ําประกัน) ลงช่ือ
เปนพยานตอหนากรรมการในวันทําสัญญาดวย 
 

 ๒. เอกสารที่ตองนํามาในวันทําสัญญา 
  ๒.๑ เอกสารของผูสอบได 
   ๒.๑.๑ บัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน 
   ๒.๑.๒ ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา (ฉบับจริง 
พรอมสําเนา ๑ ชุด) 
   ๒.๑.๓ ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
   ๒.๑.๔ สูติบัตร (ฉบับจริง พรอมสําเนา ๑ ชุด) 
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   ๒.๑.๕ การรับรองสําเนาเอกสารใหรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารประกอบการทําสญัญาทุกฉบับ 
   ๒.๑.๖ รูปถายสี หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาและตองเปนรูปถายที่ถายไวไมเกิน ๓ เดือน 
ขนาด ๒ น้ิว จํานวน ๒ รูป 
  ๒.๒ เอกสารของบิดามารดา 
    ๒.๒.๑ ทะเบียนบานของบิดามารดาผูใหกําเนิด (ฉบับจริง) โดยจะตองมีช่ือและสัญชาติของ ปู ยา ตา ยาย 
ของผูสอบไดปรากฏอยูดวย 
    ๒.๒.๒ บัตรประจําตัวประชาชนของบิดาและมารดา (ฉบับจริง) 
    ๒.๒.๓ ถา ปู ยา หรือ ตา ยาย ของผูสอบไดมีสัญชาติอ่ืน ตองมีหลักฐานที่แสดงวาบิดา 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  ตองมีเอกสารทางราชการอ่ืนๆ มาแสดง เชน สูติบัตร 
หนังสือรับรองบุตรของบิดาหรือคําสั่งศาลแสดงวาบิดาเปนผูปกครอง (ฉบับจริงพรอมสําเนา ๑ ชุด) 
    ๒.๒.๕ กรณีบิดา มารดา หยาขาดจากกัน จะตองมีเอกสารดังน้ี 
     ๒.๒.๕.๑ ทะเบียนหยา (ฉบับจริงพรอมสําเนา ๑ ชุด) 
     ๒.๒.๕.๒ หลักฐานทางราชการแสดงวาผูสอบไดอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดา  
    ๒.๒.๖ กรณีบิดาและ/หรือมารดาเสียชีวิต ตองมีใบมรณบัตรที่ระบุช่ือและสัญชาติของปู ยา ตา ยาย 
ของผูสอบไดมาแสดงดวย (ฉบับจริงพรอมสําเนา ๑ ชุด)  หากไมระบุตองมีหนังสือรับรองจากอําเภอหรือเขต  
ที่เปนภูมิลําเนาของผูเสียชีวิตวามีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
    ๒.๒.๗ อ่ืน ๆ ตามที่ระบุไวในระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
   ๒.๒.๘ การรับรองสําเนาเอกสารใหรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารประกอบการทําสัญญาทุกฉบับ 
   ๒.๓ เอกสารของผูปกครองตามศาลสั่ง 
    ๒.๓.๑ เอกสารที่แสดงวาเปนผูปกครอง ไดแก คําสั่งศาล (ฉบับจริงพรอมสําเนา ๑ ชุด) 
    ๒.๓.๒ บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
    ๒.๓.๓ ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
   ๒.๓.๔ การรับรองสําเนาเอกสารใหรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารประกอบการทําสัญญาทุกฉบับ 
  ๒.๔ เอกสารของผูรับบุตรบุญธรรม 
   ๒.๔.๑ เอกสารที่จดทะเบียนรับเปนบุตรบุญธรรม (ฉบับจริง พรอมสําเนา ๑ ชุด) หรือ 
   ๒.๔.๒ คําสั่งศาล (ฉบับจริงพรอมสําเนา ๑ ชุด) 
   ๒.๕ เอกสารของผูค้ําประกัน 
    ๒.๕.๑ ทะเบียนบานของผูค้ําประกันและคูสมรส (ฉบับจริง) 
    ๒.๕.๒ กรณีผูค้ําประกันเปนโสด ใหลงช่ือรับรองตนเองในหนังสือสัญญาเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ 
    ๒.๕.๓ บัตรประจําตัวขาราชการของผูค้ําประกัน และบัตรประจําตัวประชาชนของคูสมรส (ฉบับจริง) 
    ๒.๕.๔ หนังสือรับรองการเปนขาราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จากหนวยราชการตนสังกัด 
(ขาราชการอ่ืน ๆ ที่ไมใชขาราชการทหารหรือตํารวจ ใหระบุดวยวาดํารงตําแหนงระดับใด) 
   ๒.๕.๕ ทะเบียนสมรสของผูค้ําประกันและผูใหความยินยอม (ฉบับจริงพรอมสําเนา ๑ ชุด) 
   ๒.๕.๖ การรับรองสําเนาเอกสารใหรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารประกอบการค้ําประกันทุกฉบับ 



๕๐ 

   ๒.๖ กรณีบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามเอกสารดังกลาวขางตนทั้งหมดไดเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ตองมีหลักฐาน
การเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล (ฉบับจริงพรอมสําเนา ๑ ชุด) 
   ๒.๗ ช่ือและช่ือสกุลของผูสอบได บิดาและมารดา  ในเอกสารทุกอยางตองตรงกัน ถาผิดหรือตัวสะกด
การันตไมตรงกัน ตองมีหนังสือรับรองจากเจาหนาที่พนักงานฝายปกครองรับรองวาเปนบุคคลคนเดียว ช่ือและ/
หรือช่ือสกุลที่ถูกตองคืออะไร 
   ๒.๘ วัน เดือน ป เกิด ของผูสอบไดในเอกสารทุกอยางตองตรงกัน ถาไมตรงกันตองมีหนังสือรับรอง
จากเจาหนาที่พนักงานฝายปกครองรับรองวา วัน เดือน ป เกิด ที่ถูกตอง คืออะไร 
   ๒.๙ คาใชจาย ผูสอบไดตองชําระคาใชจายเกี่ยวกับสัญญา อากรแสตมป อุปกรณพิมพลายน้ิวมือ และ
คาสงเอกสาร คาธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากทางสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมจํานวน 
๔๐๐ บาท (สี่รอยบาทถวน) 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

ผนวก ช – ๒ 
สัญญาของผูสมัครเขาเปนนกัเรียนจาทหารเรือ 

 

เขียนที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ       . 
วันที่เดือน  พุทธศักราช........... 

 
 ขาพเจา                          (ระบุช่ือช่ือสกุลผูสมัคร)   
เกิดเมื่อวันที่  เดือน พุทธศักราช อายุ ป 
ตําหนิ  บานเกิดเลขที่  หมูที ่  
ตรอก/ซอย   ถนน  ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จังหวัด  รหัสไปรษณีย  
สัญชาติ   นับถือศาสนา  . 
  ปจจุบันขาพเจาพักอยูบานเลขที ่ หมูที ่           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  
 ขอทําหนังสือสัญญาใหไวตอกองทัพเรือดังมีขอความตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาสมัครเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ตามสัญญาน้ีดวยความสมัครใจ
และขอรับรองวาขาพเจามีลักษณะและคุณสมบัติถูกตอง ตามระเบียบกองทัพเรือวาดวยการศึกษาทุกประการ 
 ขอ ๒ เมื่อกองทัพเรือรับขาพเจาเปนนักเรียนจาทหารเรือแลว ขาพเจาจะต้ังใจศึกษาเลาเรียน
จนเต็มความสามารถตามหลักสูตรที่ทางราชการกําหนดไว 
 ขอ ๓ ขาพเจาจะอยูในโอวาทของผูบังคับบัญชาและยอมปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ คําสั่ง 
ระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหารที่มีอยูแลวและที่กําหนดขึ้นใหมทุกประการทั้งจะประพฤติตนใหเหมาะสมกับ
ฐานะนักเรียน 
 ขอ ๔ ในระหวางที่เปนนักเรียน ขาพเจาจะไมทําการสมรสหรือมีความสัมพันธฉันสามีภริยา
จนกวาจะสําเร็จการศึกษา 
 ขอ ๕ ขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธ์ิใดๆ ย่ิงไปกวาที่ทางราชการจัดให 
 ขอ ๖ เมื่อทางราชการประสงคใหขาพเจาเปนนักเรียนจาทหารเรือ พรรค - เหลาใดแลว
ขาพเจายินยอมที่จะใหเปนไปตามความประสงคน้ัน 
 ขอ ๗ เมื่อขาพเจาไดเปนนักเรียนจาทหารเรือแลวขาพเจาจะเรียนใหจบตามหลักสูตรที่ทางราชการ
กําหนดไวถาตองพนจากฐานะนักเรียนไปในระหวางการศึกษาไมวากรณีใดๆ ขาพเจายอมชดใชเงินเปน
คาตอบแทนแกทางราชการตามจํานวนปการศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนชุมพลทหารเรือและ/หรือโรงเรียนอ่ืน



๕๒ 

ตามสาขาวิชาชีพ (รวมจํานวนปที่เรียนซ้ําช้ัน) จํานวนปละ ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหาพันบาทถวน) เศษของ
ปการศึกษาใหคิดเปน ๑ ป เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรไดรับความปราณีจากกองทัพเรือ 
 ขอ ๘ เมื่อขาพเจาเรียนจบหลักสูตรตามที่ทางราชการกําหนดไวขาพเจาตองรับราชการตอไป
อีกเปนระยะเวลา ๒ เทาของจํานวนปการศึกษาที่ศึกษาอยูในสถานศึกษาของกองทัพเรือ (รวมจํานวนปที่เรียนซ้ําช้ัน) 
แตไมเกิน ๑๐ ป ถาขาพเจารับราชการไมครบตามกําหนดโดยไมมีเหตุผลอันสมควรที่จะไดรับความปราณีจาก
ทางราชการขาพเจายอมชดใชเงินเปนคาตอบแทนใหแกทางราชการตามจํานวนปที่รับราชการไมครบน้ัน 
จํานวนปละ ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหาพันบาทถวน) เศษของปใหคิดเปน ๑ ป 
 ขอ ๙ ถาขาพเจาทําทรัพยสินของทางราชการชํารุดเสียหายหรือสูญหายดวยเหตุใดๆ ก็ตาม
ซึ่งมิใชเหตุสุดวิสัยหรือเกิดชํารุดเสื่อมสลายที่เปนไปตามสภาพของการใชหรือเกิดจากธรรมชาติ ขาพเจายอม
ชดใชเงินเทาราคาของที่เสียหายหรือสูญหายไปใหแกทางราชการตามที่ทางราชการกําหนด 
 ขอ ๑๐ การชดใชตามขอ ๗ ขอ ๘ และ ขอ ๙ ขาพเจายอมชดใชใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน
นับต้ังแตวันที่ทางราชการแจงใหทราบเวนแตในกรณีที่ขาพเจาขอลาออกในระหวางที่ตองผูกพันตามสัญญาน้ี 
ขาพเจายอมชดใชเงินตามสัญญาแกทางราชการใหเสร็จสิ้นทันทีที่ขอลาออก 
 ขอ ๑๑ ขาพเจายินยอมใหสัญญาน้ีมีผลบังคับแกขาพเจาจนกวาทางราชการจะบอกเลิก หรือ
เมื่อขาพเจาเรียนจบหลักสูตรตามที่ทางราชการกําหนดไวและไดรับราชการครบตามระยะเวลา ๒ เทา ของจํานวน 
ปการศึกษาที่ศึกษาอยูในสถานศึกษาของกองทัพเรือ  (รวมจํานวนปที่เรียนซ้ําช้ัน) แตไมเกิน ๑๐ ปแลว 
 ขอ ๑๒ ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาน้ีโดยตลอดแลวจึงลงลายมือช่ือไวเปน
สําคัญตอหนาพยาน 

(ลงช่ือ) (เวนไวใหลงลายมือช่ือตอหนาเจาหนาที่) ผูใหสญัญา 
         (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลของผูสมัคร) 
(ลงช่ือ)      ผูแทนกองทัพเรือ 
(                                           ) 
(ลงช่ือ)      พยาน(กรรมการทําสัญญา) 
(                                            ) 
(ลงช่ือ)       พยาน(กรรมการทําสัญญา) 
(                                            ) 
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลทางทะเบียนราษฎรที่ขาพเจาไดใหไวกับกรมยุทธศึกษาทหารเรือในการทําสัญญา 
เขาเปนนักเรียนจาทหารเรือน้ันเปนความจริงทุกประการ 
 

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

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

(ลงช่ือ)...........................................................(มารดา) 
 
หมายเหตุ  หนังสือสัญญาใหมารับไดที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือในวันที่มาทําสัญญา 
 
 



๕๓ 

หนังสือยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม 
 
 ขาพเจา (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลของบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองเพียงคนเดียว)  
อยูบานเลขที่  หมูที ่ 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) (เวนไวใหลงลายมือช่ือตอหนาเจาหนาที่) ผูแทนโดยชอบธรรม 

                              (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลของผูแทนโดยชอบธรรม) 
(ลงช่ือ) (เวนไวใหลงลายมือช่ือตอหนาเจาหนาที่) ผูแทนโดยชอบธรรม 

                                (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลของผูแทนโดยชอบธรรม) 
 
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลทางทะเบียนราษฎรที่ขาพเจาไดใหไวกับกรมยุทธศึกษาทหารเรือในการทําสัญญา 
เขาเปนนักเรียนจาทหารเรือน้ันเปนความจริงทุกประการ 
 

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

 

 
หมายเหตุ 
๑. ผูแทนโดยชอบธรรมตองมาลงลายมือช่ือตอหนาเจาหนาที่ 
๒. ผูแทนโดยชอบธรรมไดแก 
 ๒.๑ บิดาและมารดา 
 ๒.๒ บิดาหรือมารดาในกรณีที่อํานาจการปกครองอยูกับบิดาหรือมารดา 
 ๒.๓ ผูปกครองที่ศาลต้ัง 
 ๒.๔ ผูปกครองที่ต้ังโดยพินัยกรรมของบิดาหรือมารดาซึ่งถึงแกกรรมทีหลัง 
 ๒.๕ ผูรับบุตรบุญธรรม 
๓. ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา 
 
 
 
 
 



๕๔ 

สัญญาค้าํประกัน 
 

เขียนที่         กรมยุทธศึกษาทหารเรอื . 
วันที่..........เดือน.............พุทธศักราช..................... 

  ขาพเจา         (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลผูค้ําประกัน) อายุ.........ป สัญชาติ  
อาชีพ/สังกัด   ต้ังบานเรือนอยูบานเลขที่                            
หมูที ่ ถนน  ตําบล/แขวง     
อําเภอ/เขต   จังหวัด  รหัสไปรษณีย  
โทรศัพท  ขอทําสัญญาค้าํประกัน     
ซึ่งสมัครเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือใหไวตอกองทัพเรือดังมีขอความตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ตามขอความที่                    (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลผูสมัคร)               
ไดกลาวไวในใบสมัครสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา          
ลงวันที่................เดือน..................................................พุทธศักราช.......................................และใหทําสัญญา 
ลงผูสมัครเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ลงวันที่.................เดือน                  พุทธศักราช   
ใหไวตอกองทัพเรือน้ันขาพเจาขอรับรองวาเปนความจริงทุกประการ 
 ขอ ๒ ขาพเจาไดรับทราบขอความตามสัญญาน้ันทุกประการแลว 
 ขอ ๓ เมื่อ (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลผูสมัคร)              ปฏิบัติผิดสัญญาที่ ใหไวตอกองทัพเรือ 
ตามขอ ๑ แลวขาพเจายอมผูกพันตนเปนผูค้ําประกันในการชําระเงินตามสิทธ์ิเรียกรองใหแกกองทัพเรือจํานวน
ไมเกิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นบาทถวน) ในกรณีที่.................................................กอใหเกิดความ
เสียหายใดๆ หรือตองชําระคาปรับหรือคาใชจายใดๆ หรือ............................................มิได ปฏิบัติตาม
ภาระหนาที่ใดๆ ที่กําหนดในสัญญาของสัญญาของผูสมัครเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ 
 การชดใชเงินตามความในวรรคกอนขาพเจายอมชดใชใหเปนการเสร็จสิ้นภายในกําหนด ๖๐ 
วันนับต้ังแตวันที่ลูกหน้ีผิดนัด 
 ขอ ๔ ค้ําประกันมีผลบังคับใชต้ังแต............................................ถึง..................................และ
ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันน้ีในระยะเวลาที่กําหนดไว 
 ขอ ๕ ขาพเจาจะไมพนความรับผิดชอบตามสัญญาค้ําประกันน้ีในกรณีทีข่าพเจารูวา.ระบุช่ือ – 
ช่ือสกุลผูสมัคร)                                 ไดทําสัญญาไวตอกองทัพเรือโดยความสําคัญผิดหรือมิไดเปนไปตาม
บทบัญญัติวาดวยความสามารถของบุคคลตามกฎหมาย 
 ขอ ๖ ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาน้ีโดยตลอดแลวจึงลงลายมือช่ือไวเปน
สําคัญตอหนาพยาน 

(ลงช่ือ) (เวนไวใหลงลายมือช่ือตอหนาเจาหนาที่) ผูค้ําประกัน 
         (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลของผูค้ําประกัน) 
(ลงช่ือ)       ผูแทนกองทัพเรือ 

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

        (     ) 
 

 

ติดอากร 
แสตมป 
๑๐บาท 



๕๕ 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลทางทะเบียนราษฎรที่ขาพเจาไดใหไวกับกรมยุทธศึกษาทหารเรือในสัญญา 
ค้ําประกัน.................................................................................... เขาเปนนักเรียนจาทหารเรือน้ันเปนความจริง 
ทุกประการ 
 

(ลงช่ือ)..........................................................(ผูค้ําประกัน) 
 
หมายเหตุ 
 ๑. ผูค้ําประกันตองเปนขาราชการช้ันสัญญาบัตรหรือตํารวจช้ันสัญญาบัตร หรือขาราชการพลรือน
ต้ังแตระดับ ๓ ขึ้นไป ฯลฯ 
 ๒. ผูไมมีสิทธ์ิค้าํประกันไดแกพระภิกษุบุคคลลมละลายฯลฯ 
 ๓. ผูแทนโดยชอบธรรมและผูค้ําประกันจะเปนบุคคลเดียวกันก็ได 
  ๔. พยานคนที่หน่ึงช่ือ  ทํางานหรือรับราชการ
อยู ณ  เลขที่ หมูที ่  
ตรอก/ซอย  ถนน  ตําบล/แขวง   
อําเภอ/เขต   จังหวัด  รหัสไปรษณีย   
มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่  หมูที่  ตรอก/ซอย ถนน  
ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   จังหวัด . 
รหัสไปรษณีย    
  พยานคนที่สองช่ือ   ทํางานหรือรับราชการ 
อยู ณ  เลขที่ หมูที ่  
ตรอก/ซอย  ถนน  ตําบล/แขวง   
อําเภอ/เขต   จังหวัด  รหัสไปรษณีย   
มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่  หมูที่  ตรอก/ซอย ถนน  
ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   จังหวัด . 
รหัสไปรษณีย    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 
ผนวก ช – ๓ 

หนังสือยินยอมของบิดา/มารดา 
 

ขาพเจา นาย/นาง..................................................................อยูบานเลขที่...............หมูที่.........
ตรอก/ซอยถนน...................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต....................จังหวัด.....................
รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท.................................เปนบิดา/มารดาของนาย......................................................
ไดทราบขอความในใบสมัครและสัญญาเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือของนาย ......................................................
แลวยินยอมใหนาย.......................................................................สมัครเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือและทําสัญญา 
เขาเปนนักเรียนจาทหารเรือกับกองทัพเรือ 
 
    (ลงช่ือ)              ผูยินยอม (บิดา/มารดา) 
     (             ) 
 

   (ลงช่ือ)               พยาน 
     (   ) 
 

  (ลงช่ือ)               พยาน 
      (   ) 
 
 
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลทางทะเบียนราษฎรที่ขาพเจาไดใหไวกับกรมยุทธศึกษาทหารเรือในการทําสัญญา 
เขาเปนนักเรียนจาทหารเรือน้ันเปนความจริงทุกประการ 
 
                                      (ลงช่ือ)...........................................................ผูยินยอม (บิดา/มารดา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 
ผนวก ช – ๔ 

หนังสือมอบอํานาจ 
      

 เขียนที่ . 
  วันที่ เดือน พ.ศ.  
 

 โดยหนังสือฉบับน้ีขาพเจา............................................................................................อายุ....................ป 
และขาพเจา.......................................................................................อายุ.....................ป ซึ่งเปนบิดาและมารดา
ของนาย....................................................................................................อยูบานเลขที่...................หมูที่.............
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต..................จังหวัด..........................โทรศัพท..................................
ไดมอบให......................................................................อายุ................ป อยูบานเลขที่.......................หมูที่...........
ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด............................ โทรศัพท................................
เปนผูแทนขาพเจาในการทําสญัญาเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือของนาย..............................................................
เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 
 

                    (ลงลายมือช่ือ)   ผูมอบอํานาจ 
 

                    (ลงลายมือช่ือ)   ผูมอบอํานาจ 

                    (ลงลายมือช่ือ)   ผูรับมอบอํานาจ 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาเปนลายมือช่ืออันแทจริงของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจไดลงลายมือช่ือ 
ตอหนาขาพเจา 
 

                                (ลงลายมือช่ือ)   พยาน 
                              (   )    

     

 (ลงลายมือช่ือ)   พยาน 
                              (   )  
 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลทางทะเบียนราษฎรที่ขาพเจาไดใหไวกับกรมยุทธศึกษาทหารเรือในการทําสัญญา เขา
เปนนักเรียนจาทหารเรือน้ันเปนความจริงทุกประการ 
 
                               (ลงช่ือ)...........................................................ผูมอบอํานาจ 
                               (ลงช่ือ)...........................................................ผูมอบอํานาจ 
                               (ลงช่ือ)...........................................................ผูรับมอบอํานาจ 
   
หมายเหตุ - ผูมอบอํานาจที่มีอายุ ๖๐ ป ขึ้นไป ควรใหผูปกครองทองที่หรือผูที่เช่ือถือไดรับรองวามีสติ
สมบูรณและมีความประสงคตามที่มอบอํานาจ 
 - บิดา/มารดาผูมอบอํานาจ จะตองมอบบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) และทะเบียนบาน
ฉบับเจาบาน (ฉบับจริง) ใหกับกรรมการตรวจหลักฐานตรวจสอบอีกครั้ง 



๕๘ 

ผนวก ช – ๕ 
หนังสือยินยอมของคูสมรสผูค้าํประกัน 

 
    วันที่     เดือน             พ.ศ.                

 

 ขาพเจานาย/นาง                           อายุ           ป 
มีความสัมพันธโดยเกี่ยวของเปนคูสมรสของ   ยินยอมใหนาย/นาง(ระบุช่ือ-ช่ือสกุลผูค้ําประกัน)
   ทําสัญญาค้ําประกันนาย (ระบุช่ือ-ช่ือสกุลผูสมัคร) เขาเปนนักเรียนจาทหารเรือได 
 
     (ลงช่ือ)               ผูใหความยินยอม 
             (   ) 
 

    (ลงช่ือ)               พยาน 
                  (   ) 
 

   (ลงช่ือ)                พยาน 
      (   ) 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลทางทะเบียนราษฎรที่ขาพเจาไดใหไวกับกรมยุทธศึกษาทหารเรือเปนความจริง 
ทุกประการ 
 

(ลงช่ือ)........................................................(ภรรยาผูค้ํา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

ผนวก ซ 
ผนวก ซ – ๑ 

แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ต้ังโรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 
สถานที่ตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต 

 

 
 

หมายเหตุ สามารถคนหาที่ต้ังไดจาก Google Map หรือ Application แนะนําเสนทางในโทรศพัทมือถือ 
 เว็บไซต https://www.google.co.th/maps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

ผนวก ซ – ๒ 
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ต้ังกรมยุทธศึกษาทหารเรือตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
สถานที่ย่ืนเอกสารคะแนนเพิ่มและหลกัฐานความสามารถทางการกีฬา ทําสญัญา เรียกบคุคลสํารอง 

 

 
 
หมายเหตุ สามารถคนหาที่ต้ังไดจาก Google Map หรือ Application แนะนําเสนทางในโทรศพัทมือถือ 
 เว็บไซต https://www.google.co.th/maps/place/กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กรมยุทธศึกษาทหารเรอื 



๖๑ 

 

ผนวก ซ – ๓ 
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ต้ังศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต ถนนพหลโยธินตําบลคลองหนึ่ง  

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี
สถานที่สอบภาควิชาการ 

 

 
 
หมายเหตุ สามารถคนหาที่ต้ังไดจาก Google Map หรือ Application แนะนําเสนทางในโทรศพัทมือถือ 
 เว็บไซต: https://www.google.co.th/maps/search/ศูนยประชุมธรรมศาสตร+รังสติ/ 
 
 
 



๖๒ 

 
 

ผนวก ซ – ๔ 
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ต้ังโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ จังวัดชลบรุ ี

สถานที่รายงานตัวเขารบัการศึกษาภาคสาธารณศกึษา 

 
หมายเหตุ สามารถคนหาที่ต้ังไดจาก Google Map หรือ Application แนะนําเสนทางในโทรศพัทมือถือ 
 เว็บไซต: https://www.google.co.th/maps/place/โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 



๖๓ 

 
 

ผนวก ซ – ๕ 
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ต้ังโรงเรียนนายเรอื ตําบลปากน้าํ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
สถานที่ทดสอบผูที่มีความสามารถทางการกีฬา/ความเหมาะสมและพลศึกษา 

 

 
 

หมายเหตุ สามารถคนหาที่ต้ังไดจาก Google Map หรือ Application แนะนําเสนทางในโทรศพัทมือถือ 
 เว็บไซต https://www.google.co.th/maps/place/โรงเรียนนายเรือ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 

 

 

ผนวก ฌ 
เสนทางการเดินรถประจําทาง 

 

สถานที่ สาย 
เสนทางในการเดินรถ 

ประเภทของรถ 
ตนทาง ปลายทาง 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

๘๔ก วงเวียนใหญ ศาลายา รถธรรมดา 
๑๒๔ สนามหลวง ศาลายา รถธรรมดา 
๑๒๕ สะพานกรุงธนฯ ศาลายา รถธรรมดา 
๕๑๕ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 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 อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
รถธรรมดาและรถปรับ

อากาศ 

 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาล 
สมเด็จพระปนเกลา พร. 

 
 
 

๑๐ ทาน้ําภาษีเจริญ นางเลิ้ง รถธรรมดา/ปรับอากาศ 
๑๒๐ สมุทรสาคร คลองสาน รถธรรมดา/ปรับอากาศ 
๑๖๙ บางขุนเทียน วงเวียนใหญ รถธรรมดา/ปรับอากาศ 
๑๗๒ หมูบานนักกีฬา บางขุนเทียน รถธรรมดา/ปรับอากาศ 
๑๗๓ บางขุนเทียน มีนบุร ี รถธรรมดา/ปรับอากาศ 
๒๐ สุขสวัสด์ิ ทาดินแดง รถธรรมดา/ปรับอากาศ 
๒๑ วัดคูสราง จุฬา รถธรรมดา/ปรับอากาศ 
๓๗ แจงรอน โบเบ รถธรรมดา/ปรับอากาศ 

๕๒๙ แสมดํา หมอชิต รถธรรมดา/ปรับอากาศ 
๕๗ วงกลมธนบุร ี สายใตใหม รถธรรมดา/ปรับอากาศ 
๘๒ พระประแดง สนามหลวง รถธรรมดา/ปรับอากาศ 



๖๕ 

 
 
 

๘๕ แจงรอน หัวลําโพง รถธรรมดา/ปรับอากาศ 

๘๘ วัดคลองสวน ลาดหญา รถธรรมดา/ปรับอากาศ 

โรงเรียนนายเรือ 

๒๕ 
แพรกษา 

(สมุทรปราการ) 
ทาชางวังหลัง 

รถธรรมดาและรถปรับ
อากาศ 

๑๐๒ (ทางดวน) ปากน้ํา (สมุทรปราการ) สาธุประดิษฐ รถปรับอากาศ 

๑๔๒ (ทางดวน) 
อูฟารมจระเข 

(สมุทรปราการ) 
การเคหะชุมชนธนบุรี รถปรับอากาศ 

๕๐๘ (ทางดวน) 
อูฟารมจระเข 

(สมุทรปราการ) 
ทาราชวรดิษฐ รถปรับอากาศ 

๕๑๑ (ทางดวน) ปากน้ํา (สมุทรปราการ) สถานีขนสงสายใตใหม รถปรับอากาศ 
๕๓๖ (ทางดวน) ปากน้ํา (สมุทรปราการ) สถานีขนสงจตุจกัร รถปรับอากาศ 

รถไฟฟาสายสีเขียว แบริ่ง สมุทรปราการ รถไฟฟา BTS  

 
 
 

ผูสมัครที่มีปญหาขอขัดของในการสมัครเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศกึษา ๒๕๖๒ 
ติดตอสอบถามที่กรมยุทธศกึษาทหารเรือ 

โทร. 0 - 2475 - 3616, 0 - 2475 - 3629 ถึง 32, 0 - 2475 - 3654 
ในวันและเวลาราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑ 
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