
วันท่ี เวลา รายการ สถานท่ี หมายเหตุ 
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ถึง 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 
เวลา ๒๔.๐๐ น. 

- รับสมัครทาง 
Internet 

- ผูสมัครศึกษาขั้นตอนการดำเนินการ
สมัครทาง Internet โดยละเอียดและ
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำใหถูกตอง 

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ถึง 
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

เวลา ๒๔.๐๐ น.  

- 

แนบหลักฐานเพื่อ
ขอรับสิทธ์ิคะแนน
เพิ่ม และหลักฐาน

รับรอง
ความสามารถ
ทางการกีฬา 

พรอมกับสมัครทาง 
Internet 

ใหอัพโหลดเอกสารหลักฐานเพื่อ
ขอรับสิทธ์ิคะแนนเพิ่ม และหลักฐาน
รับรองความสามารถทางการกีฬา ผาน
ระบบรับสมัครทางอินเทอรเน็ตให
ถูกตอง (ตัวอยางการบันทึกขอมูล
การสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
เข า เป น นั ก เรี ย น จ าท ห าร เรื อ 
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔) 

เลือกใหเสร็จสิ้นกอนพิมพบัตร
ประจำตัวสอบภายใน 

วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 
 และใหแกไขไดจนถึง 

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

- เลือกพรรค – เหลา 

ศึกษารายละเอียดของพรรค – เหลา 
แลวทำการเลือกตัวอักษร
ภาษาอังกฤษทีละพรรคเหลา
ตามลำดับความประสงค 
จากมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด 

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ถึง 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๔  

- ชำระเงินคาสมัคร 

ธนาคารทหารไทย 
ธนาคารกรุงไทย 
หรือเคานเตอร 

เซอรวิส 
ตามใบแจงการ
ชำระเงิน 

- ผูสมัครตองชำระเงินคาสมัคร
จำนวน ๔๐๐ บาท (ยังไมรวม
คาธรรมเนียมธนาคารหรือเคานเตอร
เซอรวิส) ภายในวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ
๒๕๖๔ เทานั้น 

วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป - พิมพบัตร 

ประจำตัวสอบ - 
- ผูสมัครดำเนินการพิมพบัตรประจำตัว
สอบเพ่ือใชเปนหลักฐานในการเขาสอบ
ภาควิชาการ 

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๐๖.๓๐ น. 
ถึง 

๑๒.๐๐ น. 

สอบรอบแรก 
ลงทะเบียนยืนยัน

ตัวบุคคล 
- ผูสมัครนำบัตรประจำตัวประชาชน และ
บัตรประจำตัวสอบเพื่อใชเปนหลักฐานใน
การเขาสอบภาควิชาการ

๑๓.๐๐ น. 
ถึง 

๑๖.๐๐ น. 
สอบภาควิชาการ 



วันท่ี เวลา รายการ สถานท่ี หมายเหตุ 

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ๐๖.๐๐ น. 

๐๗.๓๐ น. 

ทดสอบ
ความสามารถ
ทางการกีฬา 

ยืนยันตัวบุคคล 

ทดสอบ
ความสามารถ
ทางการกีฬา 

โรงเรียนนายเรือ  
อำเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรปราการ 
(ตามผนวก ซ – ๓)  

- เฉพาะผูสมัครที่ยื่นหลักฐานรับรอง
ความสามารถทางการกีฬา
ตามประเภทกีฬาท่ีกำหนด

ภายใน 
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ - ประกาศผล 

การสอบรอบแรก 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
อำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

(ตามผนวก ซ – ๑) 

สามารถตรวจผลการสอบทาง 
๑. ประกาศผลการสอบที่ 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
๒. ที่ http://www.navedu.navy.mi.th  
หรือ http://www.navy.mi.th 
๓. สอบถามทางโทรศัพท หมายเลข  
๐ ๒๔๗๕ ๓๖๑๖ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๙  
และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓  ในวันและเวลา
ราชการ 

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ถึง 

วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๐๕.๐๐ น. 

สอบรอบสอง 

ยืนยันตัวบุคคล โรงเรียนชุมพล
ทหารเรือ อำเภอ 

สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

- ผูสมัครทุกคน จะตองมายืนยัน
ตัวบุคคลตามชุดสอบ และวัน-เวลา
ที่กำหนด

๐๕.๐๐ น. ตรวจสุขภาพตาม
ชุดสอบ 

- ผูสอบตองชำระเงินคาตรวจสุขภาพ
และทดสอบสุขภาพจิตเปนเงิน ๘๐๐ บาท 

๑๔.๐๐ น. 
ทดสอบ

สุขภาพจิต 
ตามชุดสอบ 

- ผูทดสอบสุขภาพจิตตองเตรียม
ยางลบและดินสอ 2 B มาสอบ

๐๕.๐๐ น. 

ทดสอบความ
เหมาะสม 

และพลศึกษา 
ตามชุดสอบ 

- ผูสอบตองชำระเงินเพื่อเปนคาใชจาย
เก่ียวกับการใชสระวายน้ำและสนามกีฬา
เปนเงิน ๒๐๐ บาท เตรียมชุดกีฬา
รองเทาผาใบและกางเกงวายน้ำมาสอบ
พลศึกษา



วันท่ี เวลา รายการ สถานท่ี หมายเหตุ 

ภายใน 
วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ - ประกาศผล 

การสอบรอบสอง 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 

(ตามผนวก ซ – ๑) 

สามารถตรวจผลการสอบทาง 
๑. ดูประกาศผลการสอบท่ี 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
๒. ที่ http://www.navedu.navy.mi.th 
หรือ http://www.navy.mi.th 
๓. สอบถามทางโทรศัพท หมายเลข  
๐ ๒๔๗๕ ๓๖๑๖ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๙  
และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓  ในวันและเวลา
ราชการ 

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ถึง 

 วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ น. 
ถึง 

๑๕.๐๐ น. 

รายงานตัว 
และทำสัญญา 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 

(ตามผนวก ซ – ๑) 

- ผูสอบตองชำระเงินคาใชจายเก่ียวกับ
สัญญาอุปกรณการพิมพลายน้ิวมือและ
คาสงตรวจสอบประวัติอาชญากรรมฯ
จำนวน ๔๐๐ บาท
- การเรียกตัวสำรองจะแจงใหทราบอีก
ครั้งในภายหลัง

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ - เรียกตัวสำรอง 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 

(ตามผนวก ซ – ๑) 

- ตัวสำรองลำดับที่ ๑ – ๑๐๐ ที่ไมมา
รายงานตัว ในวัน – เวลาท่ีกำหนดไว
ถือวาสละสิทธ์ิ

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ 
๐๙.๐๐ น 

ถึง 
๑๕.๐๐ น. 

ทำสัญญาตัว
สำรอง 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 

(ตามผนวก ซ – ๑) 

- ผูสอบตองชำระเงินคาใชจายเก่ียวกับ
สัญญาอุปกรณการพิมพลายน้ิวมือและ
คาสงตรวจสอบประวัติอาชญากรรมฯ
จำนวน ๔๐๐ บาท

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐ น. 

สงตัวเขารับ
การศึกษาท่ี 

โรงเรียนชุมพล
ทหารเรือ 

ตำบลบางเสร 
อำเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
อำเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 

(ตามผนวก ซ - ๔) 

๑.ใหรายงานตัวที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
ภายในเวลา ๐๖.๐๐ น.  

๒.ผูที่สอบผานเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ
ทุกคน จะตองยืนยันตัวบุคคลอีกครั้ง 
เวลา ๐๖.๐๐ น. 

๓.ผูที่ไมเขารับการศึกษาท่ี  
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  
ในวัน – เวลาตามกำหนดท่ีสงตัว 
ถือวาสละสิทธ์ิ 

หมายเหตุ เสนทางการเดนิรถประจำทางดูรายละเอียดในผนวก ฌ 


