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คำแนะนำการรบัสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๑. กลา่วท่ัวไป 
 ๑.๑ ความมุ่งหมาย 
  กองทัพเรือมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน รวมทั้งทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดเป็น
ทหารกองหนุน ใน ๑ พ.ค.๖๔  อาสาสมัครทหารพราน  และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลอืกเข้าเปน็
นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๑.๒ การศึกษาของนักเรียนจ่าทหารเรือ 
  ๑.๒.๑ การศึกษาภาคทฤษฎี นักเรียนจ่าทหารเรือทุกพรรค - เหล่าจะต้องฝึกภาคสาธารณศึกษา 
ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประมาณ ๑ เดือน เพื่อให้มีลักษณะท่าทางเป็นทหารและ
รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ต่อจากนั้นจึงแยกไปศึกษาตามหลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ  ๒ ปี 
ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ และสถานศึกษาตามสาขาวิชาชีพของพรรค - เหล่าต่าง ๆ (รายละเอียดตามผนวก ข - ๔ ) 
  ๑.๒.๒ การศึกษาภาคปฏิบัติ ตามสาขาวิชาชีพของแต่ละพรรค – เหล่าและฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเล 
บนเรือหลวง พื้นที่บริเวณอ่าวไทยและจังหวัดชายทะเล 
 ๑.๓ สิทธิกำลังพลและสวัสดิการท่ีได้รับ 
  ๑.๓.๑ ระหว่างการศึกษา 
  - กองทพัเรือออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและเครื่องแต่งกายให้ทั้งหมด 
  - เบี้ยเลี้ยงเป็นค่าอาหารประจำวัน วันละ ๙๖ บาท  
  - ขณะศึกษาช้ันปีที่ ๑ ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๓,๐๗๐ บาท 
  - ขณะศึกษาช้ันปีที่ ๒ ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๓,๒๗๐ บาท 
  สำหรบันักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีท่ี ๑ ท่ีมีผลการศึกษาดี จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเลื่อนฐานะ
เป็นนักเรียนนายเรือ โดยเข้ารับการศึกษาต่อท่ีโรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนนายเรือ 
  ๑.๓.๒ เมื่อสำเร็จการศึกษา 
   - ได้รับการบรรจุให้รับราชการเป็นข้าราชการและแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี 
   - เริ่มรับเงินเดือนข้ันต่ำเดือนละ ๑๐,๗๖๐ บาท กับรับเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
   - ได้รับการรับรองวุฒิเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ของสำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 
  - สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานบนเรือหลวงจะได้รับเงินเพิ่มประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
สำหรับทหารหน่วยเรือ (พ.น.ร.) นอกเหนือจากเงินเดือนตามปกติอีก เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท  
   - สวัสดิการต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนด เช่น การรักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว 
รวมทั้งบิดา มารดา การศึกษาบุตร ฯลฯ 
 - เมื่อบรรจุเป็นข้าราชการของกองทพัเรอืแล้วมีสทิธ์ิสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรพิเศษ
เพิ่มเติมตามขีดความสามารถของตนเองในสาขาต่าง ๆ อาทิเช่น 
 (๑) นักทำลายใต้น้ำจู่โจมของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการได้รับเงิน
เพิ่มพิเศษ ๑๑,๐๐๐ บาท/เดือน 

 (๒)  นักโดดร่มของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๕,๓๐๐ บาท/เดือน 
 (๓)  นักประดาน้ำของกรมสรรพาวุธทหารเรือได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๕,๓๐๐ บาท/เดือน 
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๒. คณุสมบัติของผู้สมัคร 
 ๒.๑ บุคคลพลเรือน ต้องเป็นชายโสด อายุ ๑๘ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแตวั่นที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖) 
 ๒.๒ ทหารกองประจำการ (พลทหาร) สังกัดกองทัพเรือซึ่งจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนภายใน
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 ๒.๓  อาสาสมัครทหารพราน (ในส่วนของกองทัพเรอื) ที่เข้ารับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต้องมีอายไุม่เกิน 
๒๔ ปี (ไม่เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๐) 
 ๒.๔ ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ (ปลดจากกองประจำการ) ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๔ ปี  (ไม่เป็นผู้ที่เกิด
ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๐) 
 ๒.๕ มีสัญ ชาติ ไทยและบิ ดามารดาต้ องมี สัญ ชาติ ไท ยโดยการเกิ ด  แต่ ถ้ าบิ ดาเป็ นนายทหาร 
สัญญาบัตร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
แล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ หรือเป็นบุตรของคนไทยพลัดถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด 
 ๒.๖ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ช้ันปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
 ๒.๗ ว่ายน้ำเป็น 
 ๒.๘ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และไม่เป็นโรค 
ที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และตามท่ีกรมแพทย์ทหารเรือ
กำหนด 
 ๒.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
 ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้มหีนี้สินล้นพ้นตัว 
 ๒.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่มีความข้องเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ๒.๑๒ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาลงโทษจำคุก เว้นแต่
ความผิด ในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 
 ๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการหรอืถูกไล่ออกจากราชการ เนื่องจากการกระทำความผิด 
 ๒.๑๔ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ เนือ่งจากกระทำความผิดหรือหนีราชการ 
 ๒.๑๕ บิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นผู้มอีาชีพอันชอบธรรม 
 ๒.๑๖ เป็นผู้ได้รับอนญุาตจากบิดามารดาหรือผูป้กครองใหส้มัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 
หมายเหต ุคุณสมบัติและลกัษณะดังกล่าวในข้อ ๒.๑ - ๒.๑๖ น้ี หากปรากฏว่าเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับคุณสมบัติท่ี
กรมยุทธศึกษาทหารเรือกำหนด ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีรับเข้าเป็นนกัเรียนจ่าทหารเรือแล้วจะต้องพ้นจาก
ฐานะนักเรียนจ่าทหารเรือทันที โดยไม่สามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ท้ังสิ้น  

๓. การสมัคร 
 ๓.๑ สมัครทาง Internet ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ http://www.navy.mi.th 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
เวลา ๒๔.๐๐ น. ทั้งนีใ้ห้ผู้สมัครศึกษาข้ันตอนการดำเนินการสมัครทาง Internet โดยละเอียด และปฏิบัติตาม
ข้ันตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง (ผนวก ก และ ข) สำหรับการเลือกพรรค – เหล่า ให้ศึกษารายละเอียดหน้าที่ 
และการปฏิบัติงานของแต่ละพรรค - เหล่า (ผนวก ข - ๔) แบบการเลือกพรรค - เหล่าตามเว็บสมัคร 
 ๓.๒ การชำระเงินค่าสมัคร ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้นตามข้อ ๓.๑ ให้ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติ
เบื้องต้นแล้วพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินจำนวน ๔๐๐ บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของธนาคาร

http://www.navy.mi.th/
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หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทยทุกสาขา หรือผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7- eleven) ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
 ๓.๓. การรับหลักฐานเพ่ือขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิม และหลักฐานรับรองความสามารถทางการกีฬา  
(เฉพาะผู้ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ์เท่านั้น)  
 ๓.๓.๑ ให้อัพโหลดหลักฐานเพื่อขอรับสิทธ์ิคะแนนเพิ่ม และหลักฐานรับรองความสามารถทางการกีฬา 
ในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตให้ถูกต้อง (ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลการสมัครบุคคล
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔) 

  ๓.๓.๒ สำหรับผู้ที่ยื่นหลักฐานเพื่อขอรับสิทธ์ิคะแนนเพิ่มทางอินเทอร์เน็ตไว้ และผ่านการสอบภาควิชาการ
ให้นำเอกสารฉบับจริงมามอบให้เจ้าหน้าที่  ในวันทดสอบความเหมาะสมและพลศึกษา ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (หากไม่นำมาแสดงจะถือว่าไม่ขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิม) 
๔. หลักฐานท่ีต้องใช้ในการสมัคร (สแกนและจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB) 
 ๔.๑ หลักฐานท่ัวไป  
  ๔.๑.๑ ภาพถ่ายสี (รูปแบบของไฟล์ JPG, PNG, GIF หรือ BMP) ขนาด ๒ นิ้ว หน้าตรง ไม่ยิ้ม ไม่สวมหมวก 
ไม่สวมแว่นตา แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาหรือเครื่องแบบทหารเท่านั้น และต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่าย
ไว้ไม่เกิน ๓ เดือน  
  ๔.๑.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
  ๔.๑.๓ สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ ได้แก่ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษา 
ท่ีแสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือสำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ท่ี  ๓  
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า กรณีท่ีใช้หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ต้องระบุสาขาการเรียนให้
ชัดเจน 
  ๔.๑.๔ สำเนาใบสูติบัตรของผูส้มัคร  
  ๔.๑.๕ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของผูส้มัคร (ถ้ามี)  

 ๔.๒ หลักฐานเพ่ือขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิม (ถา้มี) 
 ๔.๒.๑ หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร (รายละเอียดตามผนวก ค - ๑) โดยได้รับคะแนนสูงสุด 
ที่ได้เพียงกรณีเดียว ดังนี้ 
  ๔.๒.๑.๑ ช้ันปีที่ ๑ เพิ่มให้ร้อยละ ๓  ของคะแนนรวมภาควิชาการ 
  ๔.๒.๑.๒  ช้ันปีที่ ๒ เพิ่มให้ร้อยละ ๔  ของคะแนนรวมภาควิชาการ 
  ๔.๒.๑.๓  ช้ันปีที่ ๓ เพิ่มให้ร้อยละ ๕  ของคะแนนรวมภาควิชาการ 
  ๔.๒.๑.๔  ช้ันปีที่ ๔ เพิ่มให้ร้อยละ ๖  ของคะแนนรวมภาควิชาการ 
  ๔.๒.๑.๕  ช้ันปีที่ ๕ เพิ่มให้ร้อยละ ๗  ของคะแนนรวมภาควิชาการ 
  หมายเหตุ กรณีท่ีหน่วยฝึกทหารได้เก็บสำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๙) ฉบับจริงไว้ให้ผู้สมัคร 
ไปขอถ่ายสำเนา (สด.๙) แล้วให้หน่วยฝึกประทับตรารับรองว่า“หลักฐานฉบับจริง (สด.๙) ได้นำขึ้นทะเบียน 
นำปลดเรียบร้อยแล้ว” จึงจะมีสิทธิ์ได้รับคะแนนเพ่ิม 
 ๔.๒.๒ หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ (รายละเอียดตามผนวก ค - ๒) 
  ๔.๒.๒.๑ สำหรับผู้ที่เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่าง
เวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธ์ิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ เพิ่มให้ร้อยละ ๕ ของคะแนนรวมภาควิชาการ 
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  ๔.๒.๒.๒ สำหรับผู้ที่เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ  หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสพอันตราย 
ถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้อง
บาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
หรือได้รับเงินทำขวัญตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ที่
ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฏีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ เพิ่มให้ร้อยละ ๑๐ ของคะแนนรวม 
ภาควิชาการ  
 ๔.๒.๓ หนังสือรับรองการเป็นบุตรของข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ (รายละเอียดตามผนวก ค - ๓) 
ที่มีเวลารับราชการดังต่อไปนี้ ให้ได้รับคะแนนเพิ่มตามลำดับ ดังนี้ 
  ๔.๒.๓.๑ รับราชการไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลา เพิ่มให้ร้อยละ ๔ 
ของคะแนนรวมภาควิชาการ 
  ๔.๒.๓.๒ รับราชการไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี  เพิ่มให้ร้อยละ ๓ ของคะแนนรวมภาควิชาการ 
  ๔.๒.๓.๓ รับราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี  เพิ่มให้ร้อยละ ๒ ของคะแนนรวมภาควิชาการ 
 หมายเหตุ  การนับเวลาราชการดังกล่ าว ให้ นับตั้ งแต่ วันเข้ารับราชการ ถึงวันสุดท้ ายของวันรับสมั คร 
ในปีนั้น ๆ  
 ๔.๒.๔ สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือสำเนาบัตรอนุญาตใช้แทนหนังสือสำคัญ 
(กองหนุน) ช่ัวคราว หรือหนังสือรับรองการเป็นทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพเรือ (รายละเอียดตามผนวก ซ - ๓)
โดยจะได้รับคะแนนเพิ่ม ดังนี ้
  ๔.๒.๔.๑  ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ ๖ เดือน ให้ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ ๒ ของคะแนน 
รวมภาควิชาการ 
  ๔.๒.๔.๒ ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ ๑ ปี ให้ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ ๓ ของคะแนน 
รวมภาควิชาการ หรือเท่ากับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ช้ันปีที่ ๑ 
  ๔.๒.๔.๓ ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ ๒ ปี ให้ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ ๔ ของคะแนน 
รวมภาควิชาการ หรือเท่ากับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ช้ันปีที่ ๒ 
 ๔.๒.๕  หนังสือรับรองการเป็นทหารกองประจำการ อาสาสมัครทหารพราน หรือทหารกองหนุน
สังกัดกองทัพเรือ ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามจลาจล หรือ
ในระหว่างปฏิบัติราชการชายแดนเพิ่มให้ ร้อยละ ๕ ของคะแนนรวมภาควิชาการ 
 ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์จะได้รับคะแนนเพิ่มในข้อ ๔.๒.๒.๑ และ ๔.๒.๒.๒ ในขณะเดียวกันให้ถือเกณฑ์ตามข้อ ๔.๒.๒.๒ 
ที่ได้คะแนนเพิ่มมากที่สุดเพียงข้อเดียว ส่วนในกรณีที่ได้รับคะแนนเพิ่มในข้อ ๔.๒.๒ และ ๔.๒.๓ ให้ถือเกณฑ์ 
ตามข้อ ๔.๒.๒ เพียงข้อเดียว 
 หมายเหตุ สำหรับทหารกองประจำการที่สมัครใจอยู่รับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทน  
การเรียกเกณฑ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) โดยจะ
ได้รับสิทธ์ิคะแนนเพิ่มพิเศษ ร้อยละ ๕ ของคะแนนสอบรวมภาควิชาการ เพื่อประกอบการสมัครฯ โดยต้องมี
หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงความประพฤติให้แก่ทหารกองประจำการในสังกัดนั้น 
 ๔.๓ หลักฐานรับรองความสามารถทางการกีฬา สำหรับนักกีฬาที่แสดงว่าเป็นหรือเคยเป็นนักกีฬาตัวแทน
เข้าร่วมการแข่งขันทีมชาติ กีฬาแห่งชาติ เยาวชนทีมชาติ เยาวชนแห่งชาติ และกีฬาระหว่างโรงเรียน 
เพื่อขอรับสิทธ์ิ สำเนา ๑ ชุด (ถ้ามี)  สำหรับประเภทกีฬาที่จะทำการสอบคัดเลือก จำนวน ๓๓ ประเภท ได้แก่ กรีฑา
กอล์ฟ จักรยาน ฟันดาบ กีฬาทางอากาศสาขาโดดร่ม กีฬาทางอากาศสาขาร่มร่อน กีฬาทางอากาศสาขาร่มบิน 
ตะกร้อ แบดมินตัน ปัญจกีฬาทหาร เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล เปตอง ฟุตบอล ฟุตซอล มวยสากลสมัครเล่น 
ยิ งปื น รั กบี้ ฟุ ตบอล วอลเลย์บอล ว่ายน้ ำ ฮอกกี้  เทควันโด ไตรกีฬา บิ ลเลี ยด สนุกเกอร์  ยกน้ ำหนัก  
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เพาะกาย ยิงธนู เรือใบ วินด์เซิฟ เรือพาย และเรือกระเชียง สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารรับรองความสามารถทางการกีฬา 
จะต้องมาทำการทดสอบความสามารถทางการกีฬา ในวันท่ี ๘  มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. โดยต้องมายืนยันตัว
บุคคลก่อนการทดสอบเวลา ๐๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
(รายละเอียดการเดินทางตามผนวก ซ - ๕) 

๕. การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบและตรวจสอบสถานท่ีสอบ  ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 
ตรวจสอบอาคารและห้องสอบได้ทางเว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ http://www.navy.mi.th 
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
๖. การสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) 
 ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา 
๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. วิชาที่สอบ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์   
เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ระดับมัธยมศึกษา) โดยผู้เข้าสอบให้
ปฏิบัติดังนี้ 
  ๖.๑ มาแสดงตัวเพื่อลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าห้องสอบ เวลา ๐๖.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น. โดยให้นำ
บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวสอบมาแสดงด้วย ผู้ไม่มายืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าห้องสอบ  
จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ   
  ๖.๒ เข้าห้องสอบ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. และไม่เกิน ๑๓.๓๐ น. 
  ๖.๓ เริ่มสอบตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
  ๖.๔ การแต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดวอร์ม (เสื้อยืดคอกลมสีขาว กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ) เท่านั้น 
  ๖.๕ การปฏิบัติในการสอบภาควิชาการ (รายละเอียดตามผนวก ง - ๑) 
  ๖.๖ การใช้ใบตอบในวันสอบภาควิชาการ (รายละเอียดตามผนวก ง - ๒) 
๗. การประกาศผลการสอบรอบแรก 
 ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยประกาศหมายเฉพาะเลขประจำตัวสอบของผู้ที่สอบผ่านการสอบภาควิชาการ  
เรียงตามลำดับหมายเลขประจำตัวสอบ พร้อมกับกำหนดชุดที่จะเข้าสอบรอบสอง ไว้ในประกาศผลการสอบ 
 การตรวจสอบผลการสอบสามารถตรวจสอบได้จาก 
 ๗.๑ ประกาศผลการสอบที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 ๗.๒ ที่ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ http://www.navy.mi.th 
 ๗.๓ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๑๖  ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๙  ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๕๔ 
ในวันและเวลาราชการ 
 หมายเหตุ ผู้สมัครสอบควรตรวจสอบผลการสอบด้วยความรอบคอบ เพ่ือเข้าสอบรอบสองตามชุด 
ท่ีกำหนดให้ หากเข้าสอบรอบสองผิดชุด จะหมดสิทธิ์ในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

๘. การรายงานตัวของผู้เข้าสอบรอบสอง 
 ชุดที่ทำการทดสอบความเหมาะสมและพลศึกษา และชุดที่ทำการตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต  
ให้ไปรายงานตัวที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามวัน - เวลา และตามชุดที่กำหนดไว้
ในประกาศผลการสอบรอบแรก ตามข้อ ๗ ผู้ที่สอบผ่านรอบแรกจะต้องเข้าสอบรอบสอง (การตรวจสุขภาพ
ทดสอบสุขภาพจิตการสอบความเหมาะสมและพลศึกษา) ให้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติในการตรวจสุขภาพอย่าง
เคร่งครัดตามชุดที่แจ้งให้ทราบในประกาศผลการสอบรอบแรก ผู้ไม่มารายงานตัวสอบตามชุดถือว่าสละสิทธิ์ 
๙. การสอบรอบสอง (ทดสอบความเหมาะสม พลศึกษา ตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต) 
 ๙.๑ สอบรอบสอง การสอบทดสอบความเหมาะสม พลศึกษา ตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต  
ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๖ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๕.๐๐ น. 

http://www.navedu.navy.mi.th/
http://www.navy.mi.th/
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ของทุกวันท่ีต้องทำการสอบ ตามวัน - เวลา และตามชุดที่กำหนดไว้ในประกาศผลการสอบรอบแรก โดยผู้ทำการสอบฯ 
เข้าแถวเพื่อยืนยันตัวบุคคลพร้อมกัน ณ ลานสวนสนามหน้ากองบังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ในเวลา ๐๕.๐๐ น. 
 ๙.๑.๑  การแต่งกายในการสอบรอบสองทุกสถานี ให้ใส่ได้ เฉพาะเสื้อยืดคอกลมสีขาว ไม่มีลวดลาย
เท่านั้น 
 ๙.๑.๒ การตรวจสุขภาพ ตั้ งแต่ เวลา ๐๕.๐๐ น. จนแล้วเสร็จเป็นการตรวจขนาดพิกัดความสมบูรณ์  
ของร่างกายรวมทั้งการตรวจโรคและความพิการที่ขัดต่อการเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ (รายละเอียดตามผนวก จ และผนวก ฉ) 
 ๙.๑.๓  การทดสอบสุขภาพจิต ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. จนแล้วเสร็จ เป็นการตรวจสอบลักษณะ 
บุคลิกภาพ แนวความคิด อารมณ์ และจิตใจ  

 ๙.๑.๔ การสอบความเหมาะสมและพลศึกษาตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. จนแล้วเสร็จ เป็นการสอบ
สัมภาษณ์ความรู้ทั่วไปที่ควรทราบ และท่วงที - วาจา เพื่อดูลักษณะความเหมาะสมการเป็นทหารและทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย 
 ๙.๒ ผู้สมัครจะต้องนำเงินมาชำระต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี ้
  ๙.๒.๑ วันตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต จำนวน ๘๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุในการ
ตรวจสุขภาพ  
   ๙.๒.๒ วันสอบความเหมาะสมและพลศึกษา จำนวน ๒๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ 
สระว่ายน้ำและการเตรียมความพร้อมของสนามกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ    

๑๐. การประกาศผลการสอบรอบสอง 
  ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ การประกาศผลการสอบโดยจะประกาศเรียงลำดับหมายเลขประจำตัว
สอบพร้อมระบุพรรค - เหล่าที่ได้ ยกเว้นบุคคลที่สอบผ่านเป็นบุคคลตัวสำรองจะประกาศผลเรียงตามลำดับ
คะแนนที่สอบได้ไม่ระบุพรรค - เหล่า 
  การตรวจสอบผลการสอบสามารถตรวจสอบได้จาก 
  ๑๐.๑ ประกาศผลการสอบที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
  ๑๐.๒ ที่ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ http://www.navy.mi.th 
 ๑๐.๓  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๑๖  ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๙  ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ และ  
๐ ๒๔๗๕ ๓๖๕๔ ในวันและเวลาราชการ 
  สำหรับผู้ที่กองทัพเรือประกาศรับเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ และมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์  ทางราชการถือว่า 
เป็นบุคคลที่ร้องขอเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
ทางราชการจะนำข้ึนทะเบียนเป็นทหารกองประจำการต่อไป 
หมายเหตุ  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 
ท่ีกองทัพเรือแต่งตั้ง ถือเป็นเด็ดขาด 
๑๑. การรายงานตัวและการทำสัญญา 
 ๑๑.๑ การรายงานตัวของผู้สอบผ่านรอบสอง (บุคคลตัวจริง) ให้ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญา ที่ กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามวัน - เวลา และตามพรรค - เหล่าที่กำหนดไว้ในประกาศผล
การสอบรอบสองสำหรับบุคคลตัวสำรอง ให้ปฏิบัติตามที่ได้แจ้งไว้ประกาศผลการสอบ ผู้ไม่มารายงานตัวจะถือว่า
เป็นผู้สละสิทธิ์ และถูกตัดสิทธ์ิในการเข้ารับการศึกษา 
 หมายเหต ุ
    ๑) ผู้สมัครจะต้องนำเงินมาชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา จำนวน ๔๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการทำสัญญา อุปกรณ์การพิมพ์ลายนิ้วมือ และการส่งตรวจสอบประวัติอาชญากรรมฯ ของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ  
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    ๒) ผู้มาไม่ทันตามกำหนดวัน – เวลา หรือไม่มารายงานตัวด้วยตนเอง ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ 
    ๓) หากลาออกในช่วงฝึกภาคสาธารณศึกษาหรือต้องพ้นจากฐานะนักเรียนจ่าทหารเรือจะด้วย
เหตุใดก็ตาม จะต้องชดใช้เงินเป็นค่าตอบแทน ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่า
ทหารเรือ  

 ๑๑.๒ ผู้ร่วมลงนามในสัญญา คือ 
   ๑๑.๒.๑  ผู้ปกครอง ได้แก่ บิดา มารดา ของผู้สมัคร หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองของผู้สมัคร  
โดยคำสั่งศาล ในกรณีที่บิดา มารดา ถึงแก่กรรม หรือผู้จดทะเบียนรับผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรม 
  ๑๑.๒.๒ ผู้ค้ำประกัน 
    ๑๑.๒.๒.๑ ต้องเป็นข้าราชการทหาร หรือตำรวจประจำการ ตั้งแต่ช้ันสัญญาบัตรข้ึนไป 
หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานข้ึนไป หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นที่เทียบเท่าข้ึนไป ซึ่งยังรับราชการอยู่หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๔ 
ข้ึนไป และต้องมีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี นับถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔   
    ๑๑.๒.๒.๒ บิดา หรือมารดา เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๑๑.๒.๒.๑ จะเป็นผู้
ค้ำประกันบุตรของตนเองก็ได้     
 หมายเหต ุ ๑) พระภิกษหุรือนักบวชในศาสนาอ่ืนจะเป็นผู้ค้ำประกันไม่ได้ 
   ๒) ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันสมรสแล้ว จะต้องนำคู่สมรสมาลงลายมือช่ือยินยอมให้ทำสัญญาค้ำประกัน
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญาด้วย 
    ๓) ผู้ค้ำประกัน ๑ คน สามารถทำสัญญาค้ำประกันนักเรียนจ่าทหารเรือได้ไม่เกิน ๒ คน 
  ๑๑.๓ การทำสัญญาของผู้สมัคร (ดูรายละเอียดคำแนะนำในการทำสัญญาของผู้สมัครในผนวก ช) 
  ๑๑.๔ วิธีทำสัญญา 
  ๑๑.๔.๑ ผู้ สมั ครกรอกรายละเอี ยดในหนั งสื อสั ญญาที่ เจ้ าหน้ าที่ จั ดเตรี ยมไว้ ให้ โดยยั งมิ ต้ อง 
ลงลายมือชื่อ 
  ๑๑.๔.๒ ผู้สมัครนำเอกสารไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ทำสัญญา พร้อมด้วยผู้ปกครองและผู้ค้ำประกัน  
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงลายมือช่ือต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
  ๑๑.๔.๓ ผู้สมัครวัดขนาดเครื่องแต่งกาย 
   ๑๑.๔.๔ ผู้สมัครทำการพิมพ์ลายนิ้วมือ 
 หมายเหต ุ ๑) ถ้าผู้สมัคร ผู้ปกครองและผู้ค้ำประกัน ไม่มาทำสัญญาตามกำหนดนัดหมายหรือไม่มา
ปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในผนวก ช (ดูคำแนะนำ ผนวก ช)  จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธ์ิ 

  ๒) เมื่อผู้ สมัคร ผู้ปกครองและผู้ค้ำประกัน ลงลายมือชื่อในสัญญาเรียบร้อยแล้ว  
หากลาออกก่อนกำหนดหรือพ้นจากฐานะนักเรียน จะด้วยเหตุใดก็ตามจะต้องถูกเรียกเงินชดใช้ ตามท่ีระบุ
ไว้ในสัญญาในฐานะนักเรียนจ่าทหารเรือ  

๑๒. การเลือก พรรค - เหล่า 
 ๑๒.๑ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกพรรค – เหล่า โดยใช้ความสมัครใจ
ของผู้สมัคร (รายละเอียดหน้าที่และการปฏิบัติงานของแต่ละพรรค – เหล่าตามผนวก ข - ๔) ประกอบกับ
คะแนนสอบคัดเลือกฯ ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตัดสินซึ่งผู้สมัครสอบจะทราบพรรค – เหล่า ของตนเอง ในวันประกาศผล
การสอบรอบสอง ถ้ามีพรรค – เหล่าใดว่างลงอันเนื่องมาจากมีผู้สมัครน้อยหรือสละสิทธ์ิคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดพรรค – เหล่า นั้น ๆ ให้แก่ผู้สมัครสอบเพ่ือให้ครบจำนวนตามท่ีทางราชการต้องการ 
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  ๑๒.๒ เง่ือนไขในการเลือกพรรค – เหล่า มีดังนี้ 
   ๑๒.๒.๑ พรรคนาวิน เหล่าทหารสามัญ, พรรคนาวิน เหล่าทหารการปืน, พรรคนาวิน เหล่าทหารขนส่ง, 
พรรคนาวิน เหล่าทหารสรรพาวุธ, พรรคนาวิน เหล่าทหารสัญญาณ, พรรคนาวิกโยธิน, พรรคกลิน และ พรรคกลิน 
เหล่าทหารเครื่องกล (ช่างเครื่องบิน) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ๑๒.๒.๒ พรรคนาวิน เหล่าทหารสารวัตร ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า  
๑๖๕ เซนติเมตร  

 ๑๒.๒.๓ พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาะดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
การเรียนวิทย์ - คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป ดังนี้ 

  -  วิชาวิทยาศาสตร์ต้องมีหน่วยกิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต 
 -  วิชาคณิตศาสตร์ต้องมีหน่วยกิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 ๑๒.๒.๔ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์) ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายการเรียนวิทย์ – คณิต โดยต้องมี ดังนี้ 
   -  วิชาวิทยาศาสตร์ต้องมีหน่วยกิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต 
   -  วิชาคณิตศาสตร์ต้องมีหน่วยกิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต หรือสำเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) 
  ๑๒.๒.๕ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (ไฟฟ้า) ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สายการเรียนวิทย์ – คณิต โดยต้องมี ดังนี ้
   -  วิชาวิทยาศาสตร์ต้องมีหน่วยกิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต 
   -  วิชาคณิตศาสตร์ต้องมีหน่วยกิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม (ช่างไฟฟ้า) 
  ๑๒.๒.๖  พรรคนาวิน เหล่าทหารอุทกศาสตร์ และเหล่าทหารอุตุนิยมวิทยา ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๑๒.๒.๓ – ๑๒.๒.๕ หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

๑๓. การพ้นจากฐานะนักเรียนจา่ทหารเรือ 
 ในระหว่างที่เป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ถ้ามีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้เกิดข้ึน ให้นับว่าเป็น
เหตุที่จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียน คือ 
 ๑๓.๑ ขาดคุณสมบัตอิย่างใดอย่างหนึ่งดงัที่ไดก้ลา่วมาแล้วในข้อ ๒ และเข้าหลกัเกณฑ์ข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี ้
   ๑๓.๑.๑ ใช้เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นเท็จหรือข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งในการดำเนินการสมัคร
เข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือเป็นเท็จ 

 ๑๓.๑.๒ ไม่สำเร็จการศึกษาก่อนที่จะทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 
 ๑๓.๑.๓ ทหารกองประจำการสงักัดกองทพัเรือผู้ซึ่งไม่สามารถปลดออกจากประจำการเป็นทหารกองหนุน

ภายใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๑๓.๑.๔ ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือเป็นคนไทยพลัดถ่ิน 
 ๑๓.๑.๕ อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและเคยต้องคำพิพากษาลงโทษจำคุก 

 ๑๓.๒ ผู้ค้ำประกันถอนการค้ำประกัน หรือถึงแก่กรรม หรือทางราชการเห็นว่าผู้ค้ำประกันขาดคุณสมบัติ 
จนไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไปได้ และทางราชการได้ให้นักเรียนจ่าทหารเรือผู้นั้นหาผู้ค้ำประกันใหม่  
แต่ยังหาไม่ได้เมื่อพ้นกำหนด ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้แจ้งให้ทราบ 
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 ๑๓.๓ ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือ
ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 
 ๑๓.๔ ประพฤติผิดสัญญาที่ทำไว้กับกองทัพเรือ หรือประพฤติตนไม่สมเกียรติหรือประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
 ๑๓.๕ ถูกตัดคะแนนความประพฤติจนอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนตามที่ทางราชการกำหนดไว้ 
 ๑๓.๖ สอบความรู้ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เว้นแต่กองทัพเรือจะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 ๑๓.๗ ขาดความเหมาะสมในการเป็นทหารหรือขาดความสามารถทางทะเลหรือความสามารถตามอาชีพ
ของพรรค – เหล่าจนถึงทำงานในหน้าที่ทหารเรือไม่ได้ 
 ๑๓.๘  เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมข้องเกี่ยวกับยาเสพติด  
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ผนวก ก 
 

กำหนดการปฏิบัติตา่ง ๆ ในการรบัสมคัรบุคคลเพ่ือสอบคดัเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

วันท่ี เวลา รายการ สถานท่ี หมายเหตุ 

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ถึง 
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

เวลา ๒๔.๐๐ น. 

- 
รับสมัครทาง 
Internet 

 

- ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดำเนินการ
สมัครทาง Internet โดยละเอียดและ
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง 

 
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ถึง 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
เวลา ๒๔.๐๐ น.  

- 

แนบหลักฐานเพื่อ
ขอรับสิทธ์ิคะแนน
เพิ่ม และหลักฐาน

รับรอง
ความสามารถ
ทางการกีฬา 

พร้อมกับสมัครทาง 
Internet 

ให้อัพโหลดเอกสารหลักฐานเพื่อ
ขอรับสิทธ์ิคะแนนเพิ่ม และหลักฐาน
รับรองความสามารถทางการกีฬา ผ่าน
ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตให้
ถูกต้อง (ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล
การสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
เข้ า เป็ น นั ก เรี ย น จ่ าท ห าร เรื อ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔)  

เลือกให้เสร็จสิ้นก่อนพิมพ์บัตร
ประจำตัวสอบภายใน 

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 และให้แก้ไขได้จนถึง 

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

- เลือกพรรค – เหล่า  

ศึกษารายละเอียดของพรรค – เหล่า 
แล้วทำการเลือกตัวอักษร
ภาษาอังกฤษทีละพรรคเหล่า
ตามลำดับความประสงค์ 
จากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด 

 
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ถึง 
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

- ชำระเงินค่าสมัคร 

ธนาคารทหารไทย 
ธนาคารกรุงไทย 
หรือเคาน์เตอร์ 

เซอร์วิส 
ตามใบแจ้งการ

ชำระเงิน 

- ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัคร 
จำนวน ๔๐๐ บาท (ยังไม่รวม
ค่าธรรมเนียมธนาคารหรือเคาน์เตอร์
เซอร์วิส) ภายในวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ เท่านั้น   

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

- 
พิมพ์บัตร 

ประจำตัวสอบ 
- 

- ผู้สมัครดำเนินการพิมพ์บัตรประจำตัว
สอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
ภาควิชาการ 

 
 
 

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
๐๖.๓๐ น. 

ถึง  
๑๒.๐๐ น. 

สอบรอบแรก 
ลงทะเบียนยืนยัน

ตัวบุคคล 
 

 

 
- ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวประชาชน และ
บัตรประจำตัวสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานใน
การเข้าสอบภาควิชาการ 

 
๑๓.๐๐ น. 

ถึง  
๑๖.๐๐ น. 

สอบภาควิชาการ   
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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)  

 
 
 
- เฉพาะผู้สมัครที่ยื่นหลักฐานรับรอง
ความสามารถทางการกีฬา  
ตามประเภทกีฬาที่กำหนด  

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. สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  
๐ ๒๔๗๕ ๓๖๑๖ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๙  
และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓  ในวันและเวลา
ราชการ 

 
 

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ถึง 

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๐๕.๐๐ น. 

สอบรอบสอง 
 

ยืนยันตัวบุคคล 
 
 

 
 

โรงเรียนชุมพล
ทหารเรือ อำเภอ 

สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

- ผู้สมัครทุกคน จะต้องมายืนยัน 
ตัวบุคคลตามชุดสอบ และวัน-เวลา 
ที่กำหนด 
 

 ๐๕.๐๐ น. 
ตรวจสุขภาพตาม

ชุดสอบ 
 
 

- ผู้สอบต้องชำระเงินค่าตรวจสุขภาพ
และทดสอบสุขภาพจิตเป็นเงิน ๘๐๐ บาท 
 
 

 ๑๔.๐๐ น. 
ทดสอบ

สุขภาพจิต 
ตามชุดสอบ 

 
- ผู้ทดสอบสุขภาพจิตต้องเตรียม 
ยางลบและดินสอ 2 B มาสอบ 

 
๐๕.๐๐ น. 

 

ทดสอบความ
เหมาะสม 

และพลศึกษา 
ตามชุดสอบ 

 

 

- ผู้สอบต้องชำระเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการใช้สระว่ายน้ำและสนามกีฬา
เป็นเงิน ๒๐๐ บาท เตรียมชุดกีฬา
รองเท้าผ้าใบและกางเกงว่ายน้ำมาสอบ
พลศึกษา 
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วันท่ี เวลา รายการ สถานท่ี หมายเหตุ 

ภายใน 
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

- 
ประกาศผล 

การสอบรอบสอง 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 

(ตามผนวก ซ – ๑) 

สามารถตรวจผลการสอบทาง 
๑. ดูประกาศผลการสอบที่ 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
๒. ที่ http://www.navedu.navy.mi.th 
หรือ http://www.navy.mi.th 
๓. สอบถามทางโทรศัพท์ 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) 

- ผู้สอบต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
สัญญาอุปกรณ์การพิมพ์ลายน้ิวมือและ
ค่าส่งตรวจสอบประวัติอาชญากรรมฯ 
จำนวน ๔๐๐ บาท 
- การเรียกตัวสำรองจะแจ้งให้ทราบอีก
ครั้งในภายหลัง 

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ - เรียกตัวสำรอง 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 

(ตามผนวก ซ – ๑) 

- ตัวสำรองลำดับที่ ๑ – ๑๐๐ ที่ไม่มา 
รายงานตัว ในวัน – เวลาที่กำหนดไว้ 
ถือว่าสละสิทธ์ิ 

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ 
๐๙.๐๐ น 

ถึง 
๑๕.๐๐ น. 

ทำสัญญาตัว
สำรอง 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 

(ตามผนวก ซ – ๑) 

- ผู้สอบต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
สัญญาอุปกรณ์การพิมพ์ลายน้ิวมือและ
ค่าส่งตรวจสอบประวัติอาชญากรรมฯ
จำนวน ๔๐๐ บาท 

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐ น. 

ส่งตัวเข้ารับ
การศึกษาที่ 

โรงเรียนชุมพล
ทหารเรือ 

ตำบลบางเสร่ 
อำเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
อำเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 

(ตามผนวก ซ - ๔) 

๑. ให้รายงานตัวที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
ภายในเวลา ๐๖.๐๐ น.  

๒. ผูท้ี่สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ
ทุกคน จะต้องยืนยันตัวบุคคลอีกครั้ง 
เวลา ๐๖.๐๐ น. 

๓. ผู้ที่ไม่เข้ารับการศึกษาที่  
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  
ในวัน – เวลาตามกำหนดที่ส่งตัว 
ถือว่าสละสิทธ์ิ 

 
หมายเหต ุเสน้ทางการเดนิรถประจำทางดูรายละเอียดในผนวก ฌ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.navy.mi.th/
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ผนวก ข 

วิธีการสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเขา้เปน็นักเรียนจา่ทหารเรือ  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทาง INTERNET 

      

ผนวก ข – ๑ 
การเขา้ระบบรบัสมัครฯ และกรอกใบสมัครฯ 

 

ผู้ประสงค์จะสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการดังนี้ 
๑. เข้าเว็บไซตก์รมยุทธศึกษาทหารเรือ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ http://www.navy.mi.th 
๒. เลือกหัวข้อ “ระบบรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเขา้เป็นนกัเรียนจา่ทหารเรือประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๔” 
๓. เลือกหัวข้อ “คำแนะนำการรับสมัคร” เพื่อดาวน์โหลดคำแนะนำการรับสมัครในรูปแบบของไฟล์ PDF 

(ควรบันทึกและสั่งพิมพ์ไว้เป็นคู่มือในการปฏิบัติตามข้ันตอน และดูกำหนดการต่างๆ) 
๔. เลือกหัวข้อ “ขั้นตอนการรับสมัคร” (กรุณาศึกษาข้ันตอนการรับสมัครโดยละเอียด) 
๕. เลื อกหั วข้ อ  “สมั ครสอบ ออน ไลน์ ” (เปิ ดรั บ สมั ค รตั้ งแต่ วั น ท่ี  ๑  ธั น วาคม  ๒ ๕ ๖ ๓ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๒๔.๐๐ น.) 
๖. เลือกหัวข้อ “กรอกใบสมัคร” โดยใส่ “เลขประจำตัวประชาชน” และ “รหัสรักษาความปลอดภัย 

(Captcha code)” เพื่อเข้าสู่ระบบการสมัคร 
๗. ใส่ข้อมูลรายละเอียดของการสมัครตามแบบฟอร์มที่แสดงบนหน้าจอให้ครบถ้วน 
๘. อัพโหลดไฟล์เอกสาร (สแกนภาพถ่ายเอกสารแล้วจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์ PDF โดยมีขนาดของ

ไฟล์แต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน 1 MB) ให้ครบถ้วนได้แก่ 
  ๘.๑ ไฟล์รูปถ่ายสี รูปแบบของไฟล์ JPG, PNG, GIF หรือ BMP หน้าตรง ไม่ยิ้ม ไม่สวมหมวก  

ไม่สวมแว่นตา แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาหรือเครื่องแบบทหารเท่านั้น และต้องเป็นรูปที่ถ่าย 
ไม่เกิน ๓ เดือน ให้ใช้เครื่องมือที่มีให้ในโปรแกรมทำการสไลด์ปรับแต่งขนาดของภาพให้เหมาะสมเต็มกรอบ
รูปภาพ และลากเคลื่อนย้ายตำแหน่งของภาพให้อยู่กึ่งกลางกรอบรูปภาพ 

  ๘.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นไฟล์รูปแบบ PDF ที่อ่านไดชั้ดเจน 
  ๘.๓ สำเนาหลกัฐานแสดงคณุวุฒิท้ังด้านหน้าและด้านหลัง ได้แก่ สำเนาระเบยีนแสดงผลการเรยีน (รบ.) 

ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ ๓ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  เป็นไฟล์รูปแบบ PDF ที่อ่านไดชั้ดเจน 

  ๘.๔ สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร เป็นไฟล์รูปแบบ PDF ที่อ่านไดชั้ดเจน 
  ๘.๕ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร (ถ้ามี) เป็นไฟล์รูปแบบ PDF ที่อ่านไดชั้ดเจน 
  ๘.๖ สำเนาหลักฐานเพ่ือขอรับสิทธิ์และคะแนนเพ่ิม (ถ้ามี) เป็นไฟล์รูปแบบ PDF ที่อ่านได้ชัดเจน 

ในกรณี ที่ มี หลั กฐาน เพื่ อขอรับสิท ธ์ิและคะแนนเพิ่ มมากกว่า ๑  ฉบับ ให้ ใช้ เครื่ องมื อที่ แนะนำ 
ในระบบทำการรวมไฟลท์ั้งหมดเป็นไฟลร์ูปแบบ PDF ไฟล์เดียวก่อนทำการอัพโหลด 

  ๘.๗ สำเนาหลักฐานรับรองความสามารถทางการกีฬา (ถ้ามี) เป็นไฟล์รูปแบบ PDF ที่อ่านไดชั้ดเจน 
๙. ผู้สมัครทำการตรวจสอบขอ้มูล และไฟล์เอกสารท่ีแนบแล้วอีกครั้ง จากนั้นให้รับรองและยืนยันข้อมลู 

การสมัครสอบว่าเป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน 
๑๐. บันทึกข้อมูลและส่งใบสมัครสอบออนไลน์  

http://www.navedu.navy.mi.th/
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ผนวก ข – ๒ 
การตรวจสอบสถานะผูส้มคัร และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน 

 
๑. หลังจากส่งใบสมัครสอบออนไลน์แล้ว ให้รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ภายในเวลา ๑ วัน ถึง ๓ วัน 
๒. เข้าเว็บไซตก์รมยุทธศึกษาทหารเรือ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ http://www.navy.mi.th 
๓. เลือกหัวข้อ “ระบบรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๔” 
๔. เลือกหัวข้อ “ผู้สมัครเข้าระบบ” 
๕. กรอก เลขประจำตัวประชาชน และรหัสรักษาความปลอดภัย เพื่อเข้าสู่ระบบการสมัคร 
๖. เลือกหัวข้อ “ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร” 
๗. ถ้าผลการตรวจสอบหลักฐานไม่ผ่าน ให้ทำการแก้ไขข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อย 
๘. ถ้าผลการตรวจสอบหลักฐานผ่าน เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน โดย 
  ๘.๑ เลือกหัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน” 
  ๘.๒ ตรวจสอบข้อมูลแล้วสั่งพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ตั้งค่าเครื่องพิมพ์แบบมีความละเอียดสูงสุด) 
  ๘.๓ เดินทางไปชำระเงินค่าสมัคร จำนวน ๔๐๐ บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

ทุ กสาขา หรือเคาน์ เตอร์ธนาคารทหารไทยทุ กสาขา หรื อเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส (ร้ าน 7-11) ทุ กสาขา 
ตั้งแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 
*** หมายเหตุ เมื่อท่านชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถขอรับคืนเงินได้ทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 ~ 15 ~ 

 

 
ผนวก ข – ๓ 

การเลือกพรรค – เหล่า ในระบบแบบออนไลน์ทาง INTERNET 
 

*** ต้องเลือกให้เสร็จสิ้นภายใน ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และแก้ไขได้จนถึง ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
  ก่อนทำการเลือกพรรค – เหล่าผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลหน้าที่  และการปฏิบัติงาน สถานศึกษา 

ของแต่ละพรรค – เหล่า (ตามผนวก ข – ๔) หรือรับชมวิดีโอในระบบ ให้เข้าใจก่อน แล้วให้ดำเนินการ ดังนี้ 
๑. เข้าเว็บไซตก์รมยุทธศึกษาทหารเรือ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ http://www.navy.mi.th 
๒. เลือกหัวข้อ “ระบบรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔” 
๓. เลือกหัวข้อ “ผู้สมัครเข้าระบบ” 
๔. กรอก เลขประจำตัวประชาชน และรหัสรักษาความปลอดภัย เพื่อเข้าสู่ระบบการสมัคร 
๕. เลือกหัวข้อ “เลือกพรรค - เหล่า” 
๖. ลงรายการพรรค – เหล่าโดยทำการเลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษทีละ พรรค – เหล่า ตามลำดับความ

ประสงค์จากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด (ผนวก ข - ๔) ดังนี ้
 ๗. คำแนะนำการเลอืกพรรค - เหล่า (ดเูงื่อนไขจากหัวข้อหลัก ๑๒.๒ การเลือกพรรค – เหล่า) 

 ๗.๑ ผู้ที่เรียนสายวิทย์ – คณิต เลือกให้ครบทั้งหมดทุกพรรคเหล่าจำนวน ๒๓ เหลา่ 
 ๗.๒ ผู้ที่เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาช่างอุตสาหกรรม (ช่างไฟฟ้า) หรือหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาช่างอุตสาหกรรม(ช่างอิเล็กทรอนิกส์) เลือกได้จำนวน ๒๒ เหล่า (ยกเว้นเหล่า
ทหารแพทย์) 

 ๗.๓ ผู้ไม่มีคุณสมบตัิตามขอ้ ๗.๑ และข้อ ๗.๒ สามารถเลือกพรรค – เหล่าไดจ้ำนวน ๑๗ เหล่า โดย
ยกเว้น 

  ๗.๓.๑ เหล่าทหารแพทย์ 
  ๗.๓.๒ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์) 
  ๗.๓.๓ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส)์ (สำเร็จการศึกษาแล้วรับราชการที่กองบัญชาการ

กองทัพไทย) 
  ๗.๓.๔ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์) (สำเร็จการศึกษาแล้วรับราชการที่สำนักงาน

ตำรวจแห่งชาติ) 
  ๗.๓.๕ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (ไฟฟ้า) 
  ๗.๓.๖ เหล่าทหารอุทกศาสตร์และเหล่าทหารอุตุนิยมวิทยา 
 ๗.๔ สำหรับผู้มีความสูงไม่ถึง ๑๖๕ เซนติเมตร ไม่สามารถเลือกเหล่าทหารสารวัตรได ้

 

๘. กดบันทึกเพื่อยืนยันการเลือกพรรคเหล่า 
๙. ออกจากระบบ 
 

***หมายเหตุ  หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังสามารถแก้ไขลำดับการเลือกพรรค – เหล่าใหม่ได้  
ภายในวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เท่านั้น 
  

http://www.navedu.navy.mi.th/
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ผนวก ข – ๔ 
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ผนวก ข – ๕ 
วิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 

 
*** ผู้สมัครสามารถ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เป็นต้นไปโดยผู้สมัครต้องทำขั้นตอนดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วนก่อน ถึงจะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้  
    - ทำการสมัครในระบบอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว 
    - พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และนำไปชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว 
    - ทำการเลือกพรรค - เหล่าเรียบร้อยแล้ว 
 
๑. เข้าเว็บไซตก์รมยุทธศึกษาทหารเรือ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ http://www.navy.mi.th 
๒. เลือกหัวข้อ “ระบบรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๔” 
๓. เลือกหัวข้อ “ผู้สมัครเข้าระบบ” 
๔. กรอก เลขประจำตัวประชาชน และรหัสรักษาความปลอดภัย เพื่อเข้าสู่ระบบการสมัคร 
๕. เลือกหัวข้อ “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” 
๖. ตรวจสอบข้อมูลแล้วสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ตั้งค่าเครื่องพิมพ์แบบสีและมีความละเอียดสูงสุด) 
๗. เดินทางไปสอบภาควิชาการตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชน 

และบัตรประจำตัวสอบไปแสดงด้วย 
 
 
 

ผู้สมัครท่ีมปีัญหาข้อขัดข้องในการสมัครบุคคลเพ่ือสอบคดัเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

ติดต่อสอบถามท่ีกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
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 – ๖ 
ขั้นตอนการสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรยีนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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ผนวก ข – ๖ 
เว็บไซต์ ระบบรบัสมคัรบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเขา้เป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมน ู”ผู้สมัครเข้าระบบ”นีใ้ช้สำหรับ 
1.ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร 
2.เลือกพรรค-เหล่า 
3.พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 
4.ดูผลการสอบ 

2 

เมน ู”คำแนะนำการรับสมัคร”นีใ้ช้
สำหรับดาวน์โหลดแฟ้มคำแนะนำการ
รับสมัครในรูปแบบ PDF File 
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ผนวก ข – ๗ 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมลูการรบัสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจา่ทหารเรือ  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑. การ LOGIN จากหนา้เว็บไซต์ระบบรบัสมคัร ฯ 
 

 

 

 

๑.๑ คลิก 

๑.๒ คลิก 

๑.๓ กรอกข้อมูล 

๑.๔ คลิก 
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๒. การบันทึกรูปถา่ย 
 

 

 

 

 
 
 

๑ 

๒ ปรับขนาด 

๓ เลื่อนให้กึ่งกลาง 

๔ 

๕ 
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๓. การบันทึกข้อมลูประวัติส่วนตัว 
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๔. การบันทึกข้อมลูครอบครัว 

 

 

 

 

 

๕. การบันทึกข้อมลูการศึกษา และผู้อนุญาตให้สมัคร 
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๖. การอัพโหลดเอกสารหลักฐานการสมัคร  ให้คลิกเลือกอัพโหลดทีละรายการ 
 

 

๗. การอัพโหลดบัตรประจำตัวประชาชน 

 

 

  

คลิก 

ถ้าใช้ภาพชนิด JPG ให้คลิกใช้เครื่องมือ
แปลงเป็น PDF ก่อนอัพโหลด 
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๘. การอัพโหลดใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) 
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๙. การอัพโหลดใบสูติบัตร 
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๑๐.การอัพโหลดระเบยีนแสดงผลการเรียน(ด้านหนา้) 
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๑๑. การอัพโหลดระเบียนแสดงผลการเรียน(ด้านหลัง) 
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๑๒. การอัพโหลดใบสำคัญทางทหาร 
(เฉพาะผู้สมัครท่ีเป็นทหารกองประจำการ/กองหนุน/อาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ)  
ให้ใช้หนังสือสำคญั (แบบ สด.๘) แต่ถ้ายังไม่ได้รับ ให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นทหารกองประจำการ  
สังกัดกองทัพเรือ (ตาม ผนวก ค – ๔) แทน 
 
 ๑๒.๑ ตัวอยา่ง หนังสือรับรองการเปน็ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือ 
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๑๒.๒ ตัวอยา่ง สด.๘ 
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๑๓. การบันทึกข้อมูลและอัพโหลดหลักฐานเพ่ือขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิม 
 

 

 ๑๓.๑ ตัวอยา่ง แบบ สด.๙ ท่ีผิด และถูกต้องใช้อัพโหลดได้ต้องมีการประทับตรารับรอง เพ่ือขอรับ
สิทธิ์คะแนนเพ่ิม 
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 ๑๓.๒ ตัวอยา่งหนังสือสำคญัประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการศึกษา รด. เพ่ือขอรับสิทธิ์คะแนน
เพ่ิม 
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 ๑๓.๓ ถ้าไม่มีหลักฐานท้ังสองชนิดตามข้อ ๑๓.๑ และ ๑๓.๒ ให้ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยฝึกได้  

ตามตัวอย่างข้อ ๑๓.๔ และ ๑๓.๕ เพ่ือขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิม 
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  ๑๓.๔ หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร จากศูนย์การฝึกวิชาทหาร เพ่ือขอรับสิทธิค์ะแนนเพ่ิม 
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 ๑๓.๕ หนังสือรบัรองการฝึกวิชาทหาร จากหน่วยฝึกนักศกึษาวิชาทหาร เพ่ือขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิม 
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๑๓.๖ ตัวอยา่ง(แบบ สด.๘) สมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ สำหรับผูส้มัครท่ีเป็นทหาร
เพ่ือขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิม 
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 ๑๓.๗ ตัวอยา่งบัตรอนุญาตใช้แทนหนังสือสำคัญ (กองหนุน) ชั่วคราว สำหรับผูส้มัครท่ีเป็นทหาร
เพ่ือขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิม 
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 ๑๓.๘ ตัวอยา่ง หนังสือรับรองการเปน็ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือ สำหรับผูส้มัครท่ีเป็น
ทหาร เพ่ือขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิม 

 

 

*** ในกรณีท่ีมีหลักฐานการขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิมหลายชนิด  

ให้ทำการรวมเป็นไฟล์ชนิด PDF ไฟล์เดียวก่อนการอัพโหลด *** 
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๑๔.การบันทึกข้อมูลหลักฐานแสดงความสามารถทางการกีฬา และการรบัรู้ขา่วสาร 
 

 

 ๑๔.๑ ตัวอยา่งหลักฐานท่ีถูกต้องใช้อัพโหลดได้ และหลักฐานท่ีใช้ไม่ได ้
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๑๕. การบันทึกข้อมูลการรับรูข้่าวสาร ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ระหว่างสมัคร และบุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ 
 

 

 

๑๖. การส่งใบสมัคร คลิกปุม่ “ส่งใบสมัคร” 
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๑๗. การยืนยันบนัทึกและส่งใบสมัครสอบออนไลน ์
 

*** เป็นขั้นตอนสำคญัท่ีผู้สมัครต้องยืนยันข้อมูลและเอกสารว่า เป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน  
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย เมื่อกดปุ่ม “บนัทึกและส่งใบสมัครสอบออนไลน์” แล้ว  

ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมลูใด ๆ ได้อีก  
นอกจากการแก้ไขตามท่ีเจ้าหนา้ท่ีตรวจหลักฐานแจ้งให้แก้ไขได้เท่านัน้ ***   

 

 

 

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

 

======================= End ==========================  
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(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)“ 
 

ผนวก ค 
ตัวอย่างหนังสือรับรองต่าง ๆ 

    
ผนวก ค – ๑ 

หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร 
 
 
 

 
 

 
ที่     (ส่วนราชการเจ้าของหนงัสือ)     
. 

         
 
 

 หนังสือฉบบันี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า  
เป็นนักศึกษาวิชาทหารเลขทะเบียน สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียน  
จังหวัด    
  สอบวิชาทหารได้ช้ันปีที ่ ประจำปีการศึกษา  
จากสถาบันวิชาทหาร   
   
  ให้ไว้          ณ          วันที่ เดือน           พ.ศ.          . 
 
      (ลงช่ือ)          . 
       (   ) 
      ตำแหน่ง    . 
 
 
 
 
 
 
โทร.      
 
 
หมายเหตุ กรรมการรับสมัครจะพิจารณาเฉพาะหนังสือรับรองฉบับจริงที่ออกโดย ศูนย์การกำลังสำรอง                      

หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง  หรือศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบก  หรือหน่วย
ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบก 
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ผนวก ค– ๒ 
หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ 

 

 
 

 

 
ที่ กห   (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) . 

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

เรียนเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรอื 

 ด้วย     ประจำการ  นอกประจำการ  สังกัด  . 
มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที ่    หมู่ที ่    ถนน   
ตำบล    อำเภอ    จังหวัด     
ได้ย่ืนคำขอให้ตรวจสอบประวัติกับขอให้รบัรองการปฏิบัตริาชการทัพฉุกเฉินและราชการทวีคูณของ  
    จึงขอรบัรองว่า        
ได้เคยปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉินและราชการทวีคูณดังนี ้
 ๑.           
 ๒.           
 ๓.           
กับได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติคือ 
 ๑.           
 ๒.           
 ๓.          . 

 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
                                               (ลงช่ือ)    . 
              (    ) 
      ตำแหน่ง    . 
 
หมายเหตุ ๑. หลักฐานราชการทวีคูณจะต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการพ.ศ. ๒๔๙๔ 
 ๒. ต้องเป็นหนังสือที่ออกจากหน่วยราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
 ๓. ผู้รับรองต้องเป็นนายทหารหรือนายตำรวจช้ันสัญญาบัตร  ตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองพัน  

ผู้บังคับการเรือ ช้ัน ๑ ผู้บังคับฝูงบิน หรือนายตำรวจตั้งแต่รองผู้กำกับ (พ.ท., น.ท., พ.ต.ท.) 
หรือเทียบเท่า ข้ึนไป ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษาประวัติเป็นผู้รับรอง 

 

ขอรับรองว่าถูกต้อง 
 
ลงช่ือ. 
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบประวัติ 
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(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)“ 
 

ผนวก ค – ๓ 
หนังสือรับรองว่าผู้สมัครเป็นบุตรของข้าราชการทหารเรือ 

 
 
 
 
 

ที่     (ส่วนราชการเจ้าของหนงัสือ)      
                                     . 
 
 

 หนังสือฉบบันี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า (ยศ, ช่ือ)       
ขณะนี้เป็นข้าราชการประจำการตำแหนง่        . 
สังกัด            . 
มีเวลารับราชการมาแล้ว   ปีและเป็น(บิดา/มารดา) ของ    . 
ซึ่งเป็นผูส้มัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ............ จรงิ 
   
  ให้ไว้          ณ          วันที่ เดือน         พ.ศ.          . 
 
       (ลงช่ือ)    . 
               (    ) 
       ตำแหน่ง    . 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
โทร.      
หมายเหต ุ ๑. บิดาหรอืมารดาของผูส้มัครตอ้งมเีวลารับราชการติดต่อกนัไม่น้อยกว่า ๕ ป ี
 ๒. บิดาหรอืมารดาของผูส้มัครตอ้งเป็นข้าราชการประจำการ 
 ๓. หรือเป็นผู้ได้รับเหรียญจักรมาลา 
 ๔. ผูล้งนามรบัรองเป็นนายทหารกำลังพลหน่วยต้นสังกัด 
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(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)“ 
 

ผนวก ค – ๔ 
หนังสือรับรองการเป็นทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพเรือ 

 
 

 
 

 
ที่ กห..................  (ส่วนราชการเจ้าของหนงัสอื) 

   

 วันที่................เดือน...............พ.ศ…………….. 
เรื่อง  รับรองการเป็นทหารกองประจำการ สังกัดกองทพัเรอื 

เรียน  เจ้ากรมยทุธศึกษาทหารเรือ 

 ข้าพเจ้า ตำแหน่ง  

สังกัด  ขอรับรองว่า พลทหาร   
ผลัดที ่ ตำแหนง่  สังกัด  
เข้ารับราชการเมื่อ และครบกำหนดปลดประจำการใน  
มีระยะเวลาเข้ารับราชการกองประจำการรวมจำนวน  ป ี เดือน 
ซึ่งจะครบปลดออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนภายใน ๑ พฤษภาคม ...... เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามข้อ ๒ ของคู่มือการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ........ 
และเป็นผู้มีความประพฤติในราชการเรียบร้อยดี ส่วนนอกราชการความเสียหายไม่ปรากฏ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
      (ลงช่ือ)    . 
              (    ) 
      ตำแหน่ง    . 
 

  
 
โทร.                . 
 
ผู้ลงนามรับรอง :  ๑. ต้องเป็นหนังสือที่ออกจากหน่วยราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 

งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  ๒. ผู้รับรองต้องเป็นนายทหารช้ันสัญญาบัตร ตำแหน่งตั้งแต่ผูบ้ังคับกองพนั ผู้บังคับการเรือ 

ช้ัน ๑ ผู้บังคับฝูงบิน หรือเทียบเท่า ข้ึนไป ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษาประวัติเป็นผู้รับรอง 
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ผนวก ง 

คำแนะนำในการสอบภาควิชาการ 
    

ผนวก ง – ๑ 
การปฏิบัติในการสอบภาควิชาการ 

 
ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติดังนี ้
 ๑. การเตรียมตัวสอบ 
  ๑.๑ในวันสอบภาควิชาการให้ผู้สมัครไปพร้อมกัน ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต โดยมาแสดงตัวเพื่อ
ยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าห้องสอบ เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ผู้ไม่มายืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าห้องสอบ  
จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ และพร้อมเข้าสอบก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ก่อนทำข้อสอบจะให้เวลากรอกหมายเลข
ประจำตัวสอบและตอบแบบสอบถามผู้ท่ีมาถึงห้องสอบช้าเกินกว่า ๓๐ นาที หลังจากเริ่มทำการสอบจะ 
ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
  ๑.๒ ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน  และบัตรประจำตัวสอบมาแสดง  เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา  หากไม่นำมาจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
  ๑.๓ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะเตรียม ดินสอ  ยางลบ ไว้ให้ ห้ามนำอุปกรณ์อื่นใดเข้าห้องสอบ
เดด็ขาด 
  ๑.๔ การแต่งกายในวันสอบภาควิชาการผู้เข้าสอบต้องแต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดวอร์ม   
(เสื้อยืดคอกลมสีขาว กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ) เท่านั้น 
 ๒. ข้อปฏิบัติในขณะทำการสอบ 
 ๒.๑ ห้ามนำเครื่องคำนวณนาฬิกาที่มีเครื่องคำนวณโทรศัพท์มือถือวิทยุมือถือนาฬิกามือถือวิทยุติดตามตัว
หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาและเอกสารอื่นทุกชนิดเข้าห้องสอบถ้าฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ โดยไม่สามารถ
เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ได ้
 ๒.๒ ห้ามเปิดกระดาษข้อสอบก่อนกรรมการคุมสอบจะสัง่ 
 ๒.๓ มีข้อสงสัยให้ยกมือถามกรรมการคุมสอบ 
 ๒.๔ ห้ามกระทำการใด ๆ ส่อไปในทางทุจริตหรือเป็นการรบกวนการทำข้อสอบของบุคคลอื่น 
 ๒.๕ ห้ามหยบิยื่นสิง่ของให้ผู้อื่นโดยพลการ 
 ๒.๖ ห้ามนั่งผิดหมายเลขโต๊ะหรือลงหมายเลขประจำตัวสอบอันมใิช่ของตนในใบตอบ 
 ๒.๗ ห้ามส่งใบตอบก่อนหมดเวลา 
 ๒.๘ ห้ามนำข้อสอบและใบตอบออกนอกหอ้งสอบ 
 ๒.๙ อย่าลืมเก็บบัตรประจำตัวสอบก่อนลุกจากโต๊ะ 
 ๓. ให้ผู้เข้าสอบเก็บทรัพย์สินมีค่า ได้แก่ กระเป๋าสตางค์ นาฬิกา โทรศัพท์ ฯลฯ ไว้กับญาติหรือสถานที่ 
ที่ปลอดภัย ทั้งนี้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของผู้สอบในกรณีเกิดการสูญหายข้ึน 
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ผนวก ง – ๒ 
การใช้ใบตอบในวันสอบภาควิชาการ 

    
 

  ใบตอบนี้ เป็นใบตอบที่ต้องผ่านการตรวจด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนั้นผู้สมัครจะต้องปฏิบัติ
ตามคำแนะนำต่อไปนี้ 
 ๑. ตรวจดูหมายเลขที่ประทับในใบตอบ และในข้อสอบว่าตรงกับหมายเลขประจำตัวในบัตร
ประจำตัวสอบของผู้สมัครหรือไม่ ถ้าไม่ตรงกันให้แจ้งกรรมการคุมห้องสอบทันที 
  ๒. อ่านคำแนะนำที่ปกหน้าของข้อสอบอย่างละเอียดถ่ีถ้วน 
  ๓. ห้ามพับหรือทำให้ใบตอบฉีกขาด 
  ๔. ห้ามขีดเขียนหรือกรอกข้อความอื่นใดในใบตอบ การทดเลขให้ทดลงในข้อสอบ 
  ๕. ผู้สมัครไม่ต้องฝนหมายเลขประจำตัวสอบของผู้สมัครลงในกระดาษคำตอบ  
ทางคณะกรรมการจะดำเนินการฝนหมายเลขประจำตัวสอบให้กับผู้เข้าสอบ ตามหมายเลขประจำตัวสอบ 
ของผู้สมัครที่ได้รับทุกนาย  

การทำข้อสอบ 
  ข้อสอบแต่ละข้อจะมีตัวเลือก เรียงตามลำดับในแนวนอน เมื่อเลือกคำตอบของแต่ละข้อได้แล้ว 
ให้ฝนวงกลมทึบหมายเลขที่ต้องการ (ดูตัวอย่าง ผนวก ง - ๓ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ~ 50 ~ 

 

ผนวก ง – ๓ 
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ 
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ผนวก จ 
กำหนดการสอบรอบสอง 

(การตรวจสุขภาพการทดสอบสขุภาพจิตการสอบความเหมาะสมและพลศึกษา) 
    

 
  ๑. กำหนดการสอบรอบสอง ชุดที่ทำการทดสอบความเหมาะสมและพลศึกษา และชุดที่ทำการ
ตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต ให้ไปรายงานตัวที่ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
ตามวัน – เวลา และตามชุดที่กำหนดไว้ในประกาศผลการสอบรอบแรก ตามข้อ ๗ ดังนี้  
   ๑.๑ ผู้มาช้ากว่ากำหนด โดยไม่มายืนยันตัวบุคคลสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือไม่มา
สอบถือว่าสละสิทธ์ิ 
   ๑.๒ ตรวจสุขภาพ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. – จนแล้วเสร็จ 
   ๑.๓ ทดสอบสุขภาพจิตต้ังแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. – จนแล้วเสร็จ 
     ๑.๔ สอบความเหมาะสมและสอบพลศึกษาต้ังแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. จนแล้วเสร็จ  
     ๑.๕ ชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒ กำหนดวันสอบในวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียด

ตามตาราง 

     ๑.๖ ชุดที่ ๓ และชุดที่ ๔ กำหนดสอบในวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามตาราง 
     ๑.๗ การแต่งกายในการสอบรอบสอง ทุกสถานี ให้ใส่ได้เฉพาะเสื้อยืดคอกลมสีขาวไม่มีลวดลาย เท่านั้น 

 

กำหนดวันสอบเป็นไปตามตารางดา้นลา่งนี้  
 

วันสอบ 
 
 

ตรวจสุขภาพ 
ทดสอบ 

สุขภาพจติ 

 
ความเหมาะสม 
และพลศึกษา 

 
 

หมายเหต ุ
 

ตั้งแต่เวลา ตั้งแต่เวลา 
๐๕.๐๐ ๐๕.๐๐ 

วันที่ ๑๖ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

ชุด ๑ ชุด ๒ 
-  ผู้สอบต้องนำเงินค่าตรวจสขุภาพและ
ทดสอบสุขภาพจิต จำนวน ๘๐๐ บาท ไปชำระ
ในวันที่ทำการตรวจสุขภาพและทดสอบ
สุขภาพจิต พร้อมทั้งเตรียมดินสอ ๒บ ีและ
ยางลบดินสอมาสอบด้วย 
-  ผู้สอบต้องนำเงินจำนวน ๒๐๐ บาท  
ไปชำระในวันที่ทำการสอบพลศึกษา  
พร้อมทั้งเตรียมชดุกีฬา รองเท้าผ้าใบ  
กางเกงว่ายน้ำ สำหรับสอบพลศึกษาด้วย 

วันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

ชุด ๒ ชุด ๑ 

วันที่ ๑๘ มีนาคม 
 ๒๕๖๔ 

ชุด ๓ ชุด ๔ 

วันที่ ๑๙ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

ชุด ๔ ชุด ๓ 

   
 

 ๒. ข้อปฏิบัติในการตรวจสุขภาพ 
  ๒.๑ ให้รับประทานอาหารเช้าได้ตามปกติ 
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  ๒.๒ ห้ามรับประทานยาใด ๆ โดยเฉพาะยาแก้หวัด แก้ไอ วิตามินซี หรือยาอื่น ๆ ก่อนหน้าวันที่
จะรับการตรวจสุขภาพไม่น้อยกว่า ๑ วัน 

  ๒.๓ ในวันที่จะไปรับการตรวจสุขภาพ ให้อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดเรียบร้อยทุกส่วนของ
ร่างกาย 

  ๒.๔ ไม่ควรนำของมีค่าติดตัวมาด้วย เนื่องจากทางคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่
รับผิดชอบหากเกิดการสูญหาย 

  ๒.๕ ผู้รับการตรวจสุขภาพจะต้องผ่านการตรวจครบทุกข้ันตอน ในวันที่มาตรวจมิฉะนั้นจะถือว่า 
“ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ” 

  ๒.๖ ข้ันตอนการตรวจสุขภาพ  
   ๒.๖.๑ ถ่ายปัสสาวะ (จะไม่รับปัสสาวะที่ถ่ายมาจากที่อื่น) 

   ๒.๖.๒ เจาะเลือด ๒.๖.๗ ตรวจทางอายุรเวชกรรม 
   ๒.๖.๓ X - Ray ๒.๖.๘ ตรวจทางศัลยกรรม 
   ๒.๖.๔ ตรวจฟัน ๒.๖.๙ ตรวจ หู คอ จมูก 
   ๒.๖.๕ ช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง ๒.๖.๑๐ วัดสายตา ตรวจตา 
   ๒.๖.๖ วัดความดันโลหิต ๒.๖.๑๑ ตรวจการเห็นของสี 
 

 ๓. การทดสอบสุขภาพจิต เป็นการตรวจสอบลักษณะ บุคลิกภาพ แนวความคิด อารมณ์ และจิตใจ 

  ๔. การสอบความเหมาะสมและพลศึกษา 
   ๔.๑ การสอบความเหมาะสมเป็นการสัมภาษณ์ความรู้ทั่วไปที่ควรทราบและท่วงทีวาจา เพื่อดู

ลักษณะความเหมาะสมการเป็นทหาร และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๕๐) ดังนี ้
      ๔.๑.๑ ท่วงทีวาจา ๒๐ คะแนน 
      ๔.๑.๒ ทัศนคต ิ ๒๐ คะแนน 
      ๔.๑.๓ ปฏิภาณไหวพริบ ๓๐ คะแนน 
      ๔.๑.๔ ลักษณะท่าทางในการเป็นทหาร ๓๐ คะแนน 
    ๔.๒ การสอบพลศึกษาเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายมีคะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน ดังนี ้
      ๔.๒.๑ ว่ายน้ำ ๕๐ เมตร ๖๐ คะแนน 
      ๔.๒.๒ ว่ิง ๑,๐๐๐ เมตร ๕๐ คะแนน 
      ๔.๒.๓ ดึงข้อ ๓๐ คะแนน 
      ๔.๒.๔ ลุกนั่ง ๓๐ คะแนน 
      ๔.๒.๕ ดันพื้น ๓๐ คะแนน 
    ๔.๓ ห้ามมีรอยสักท้ังปวง   
    ๔.๔ ห้ามมีการเจาะหูขนาดใหญ่ หรือมากจนแลดูน่าเกลียด 
    ๔.๕ หากมีความปกติใดๆ ท่ีเกิดกับร่างกายท่ีเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ ท่ีมิใช่โรคหรือ

ความพิการตามท่ีระบุใน (ผนวก ก) และมิได้กำหนดไว้ในข้อ ๔.๓ และข้อ ๔.๔ แต่คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการท่ีมีหน้าท่ีทดสอบความเหมาะสม มีความเห็นว่าไม่สมควรรับเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 
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ผนวก ฉ 
ขนาดพิกัดของร่างกาย โรคหรือความพิการ และการกระทำของมนุษย์ท่ีก่อให้เกิดความผิดปกติ  

ของร่างกาย ท่ีขัดต่อการเขา้เป็นนักเรยีนจ่าทหารเรือ 
    

 

 ๑. ขนาดพิกัดความสมบูรณ์ของร่างกายจะต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้ 
 

อายุ 
ความขยายของหน้าอกเป็น ซม. เมื่อ 

ความสูงเป็น ซม. น้ำหนักเป็น กก. 
หายใจเข้า หายใจออก 

๑๘ ๗๘ ๗๕ ๑๕๘ ๔๗ 
๑๙ ๗๘ ๗๕ ๑๕๙ ๔๘ 

๒๐ – ๒๔ ๗๘ ๗๕ ๑๖๐ ๔๘ 
 

  ๒. ไม่มีโรคและความพิการ ดังต่อไปนี ้
   ๒.๑ ร่างกายผิดปกติหรือพิกลรูปหรือพิการ 
       ๒.๑.๑  ศีรษะและหน้าผิดรูปจนแลดูน่าเกลียด 
       ๒.๑.๒  ผมบางหรือผมร่วงจนแลดูน่าเกลียด 
       ๒.๑.๓  รูปวิปริตต่าง ๆ (Malformation) ของริมฝีปากและจมูก เช่น ปากหรือ
จมูกแหว่งริมฝีปากแบะหรือเชิดจนน่าเกลียดหรือหุบลง 
       ๒.๑.๔  ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน 
       ๒.๑.๕  แขนขา 
          ๒.๑.๕.๑ ยาวไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด 
          ๒.๑.๕.๒ โค้งเข้าหรือออก 
          ๒.๑.๕.๓ บิดเก 
       ๒.๑.๖  มือ หรือ เท้า 
          ๒.๑.๖.๑ บิดเกมองเห็นด้วยตาเปล่า 
          ๒.๑.๖.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วนถึงโคนเล็บ 
          ๒.๑.๖.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเท้ามีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติ 
          ๒.๑.๖.๔ นิ้วบิดเกและทำงานไม่ถนัด 
          ๒.๑.๖.๕ ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน 
          ๒.๑.๖.๖  เท้าแบนชนิดยึดติด (Rigid Flat Foot) 
       ๒.๑.๗  ร่างกายผิดรูปจนแลดูน่าเกลียด 
     ๒.๒ กระดูกและกล้ามเนื้อ 
       ๒.๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทำให้อวัยวะที่ติดกับข้อนั้น ๆ ใช้การไม่ได้ด ี
       ๒.๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ 
       ๒.๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
       ๒.๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อเนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ 
       ๒.๒.๕ กระดูกสันหลังคดหรือโก่งหรือแอ่น 
       ๒.๒.๖ เท้าปุก (Club foot) ความผิดรูปของเท้า 
       ๒.๒.๗ กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis) 
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       ๒.๒.๘ กระดูกหักต่อไม่ติดหรือติดแล้วมีแต่ความพิการผิดรูป 
       ๒.๒.๙ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบหรือดีสโทรฟี่ (Dystrophy) 
     ๒.๓ ผิวหนัง 
       ๒.๓.๑ โรคผิวหนังทกุชนิดซึง่เป็นเรือ้รงัยากต่อการรกัษาหรือเปน็ที่น่ารังเกยีจต่อผูอ้ื่น 
       ๒.๓.๒ สิวบริเวณหน้าคอหรือลำตัวซึ่งเป็นมากจนแลดูน่าเกลียด 
       ๒.๓.๓ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา 
       ๒.๓.๔ แผลเป็นหรือปานที่หน้ามีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑/๔ ของหน้าข้ึนไปหรือมีความยาว
มากจนแลดูน่าเกลียด 
       ๒.๓.๕ เนื้องอก (Neoplasm) ที่หน้ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ ๕ ซม. ข้ึนไป 
       ๒.๓.๖ แผลเป็นไฝปานรอยสักหูด (Wart) หรือซิสต์ (Cyst)  ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด 
       ๒.๓.๗ คนเผือก  (Albino) หรือภาวะผิวเผือก 
       ๒.๓.๘ เนื้องอกเล็ก ๆ เป็นปุ่ม ๆ ที่ผิวหนังทั่วร่างกาย (Molluscum fibrosum) 
       ๒.๓.๙  ไฝ (Congenital melanocytic nevus) ขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
มากกว่า ๒๐ เซนติเมตร 
     ๒.๔ ตา 
       ๒.๔.๑ ตาเหล่ (Squint)  จนปรากฏได้ชัดเจน 
       ๒.๔.๒ ต้อกระจก (Cataract) 
       ๒.๔.๓ แผลเป็นที่กระจกตาหรือกระจกตาขุ่น (Corneal scar or opacity of cornea) 
       ๒.๔.๔ ลูกตาสั่น (Nystagmus) 
       ๒.๔.๕ หนังตาตก (Ptosis) หรือหนังตาม้วนออกนอก (Ectropion) หรือหนังตา
ม้วนเข้าใน (Entropion) 
       ๒.๔.๖ ระดับการมองเห็น (Visual acuity) ผิดปกติ ตั้งแต่ ๖/๑๒ ทั้งสองข้าง 
       ๒.๔.๗ บอดสี 
       ๒.๔.๘ ขนตาย้อยเข้าข้างในหรือย้อยออกข้างนอก (Trichiasis or districhiasis) 
       ๒.๔.๙ หนังตาแหว่งจนเสียรูป 
       ๒.๔.๑๐ ขอบหนังตาอักเสบมากหรือเรื้อรัง 
       ๒.๔.๑๑ หนังตาปิดไม่สนิท 
       ๒.๔.๑๒ ซิสต์ของหนังตา 
       ๒.๔.๑๓ ถุงน้ำตาอักเสบ 
       ๒.๔.๑๔  เยื่อตาอักเสบมากหรือเรื้อรัง 
       ๒.๔.๑๕  ริดสีดวงตา (Trachoma) 
       ๒.๔.๑๖  ต้อเนื้อซึ่งงอกเข้าไปในลูกตาดำเกินกว่า๑มม. 
       ๒.๔.๑๗  ตาโปน (Exophthalmos) จนเห็นได้ชัดแลดูน่าเกลียด 
       ๒.๔.๑๘  กระจกตาอักเสบเรื้อรัง (Chronic Keratitis) 
       ๒.๔.๑๙  ต้อหิน (Glaucoma) 
       ๒.๔.๒๐  ช่องหนังตา (Palpebral Fissure) กว้างไม่เท่ากันจนแลดูน่าเกลียด 
     ๒.๕ หู คอ จมูก 
       ๒.๕.๑ ใบหูผิดรูปหรือผิดขนาดจนปรากฏชัด แม้แต่ข้างเดียว 



 ~ 55 ~ 

 

       ๒.๕.๒ ช่องหูมีหนอง แม้แต่ข้างเดียว      
       ๒.๕.๓ เยื่อแก้วหูยึดติดกับผนังด้านในของหูช้ันกลาง (Adhesive Tympanic 
membrane)        
       ๒.๕.๔ เยื่อแก้วหูทะลุ แม้แต่ข้างเดียว 
       ๒.๕.๕ เคยผ่าตัดกระดูกมัสตอยส์ออกทั้ งหมด  (Radical Mastoidectomy) 
แม้แต่ข้างเดียว 
       ๒.๕.๖ โรคหรือความพิการใดๆ ที่ทำให้เสียงพูดผิดปกติ 
       ๒.๕.๗ เพดานโหว่หรือเพดานสูงจนพูดไม่ชัด 
       ๒.๕.๘ จมูกผิดรูปจนดูน่าเกลียดเช่นจมูกบี้หรือแหว่ง 
       ๒.๕.๙    ฝากั้นช่องจมูกทะลุ โดยเห็นได้ชัด 
       ๒.๕.๑๐ เยื่อบุจมูกฝ่อ (Atrophic rhinitis) 
       ๒.๕.๑๑ เนื้ อ งอก ในจมู ก  (Nasal polyp) ห รือ  Nasal mass) ที่ เห็ น ได้ ชั ด 
(มากกว่าระดับ ๒ ข้ึนไป) แม้แต่ข้างเดียว 
       ๒.๕.๑๒ มีหนองในโพรงจมูกที่เห็นได้ชัด (Rhinosinusitis) แม้แต่ข้างเดียว 
       ๒.๕.๑๓  การได้ยินเสียงผิดปกติจนมีปัญหาในการสื่อสาร 
       ๒.๕.๑๔  ต่อมทอลซิลอักเสบเรื้อรังและโตมากจนติดกัน (Kissing Tonsils) 
     ๒.๖ ฟัน 
      ๒.๖.๑  มีฟันไว้ใช้เค้ียวอาหารได้ไม่ครบตามเกณฑ์  คือ กำหนดให้มีฟันกราม 
(Molars) และฟันกรามน้อย (Premolars) อย่างน้อยข้างบน ๖ ซี่ และข้างล่าง ๖ ซี่ฟันหน้า (Incisors and 
canines) อย่างน้อยข้างบน ๔ ซี่ และข้างล่าง ๔ ซี่ โดยฟันที่ถอนแล้วหากได้รับการใส่ทดแทนโดยฟันปลอม
ชนิดติดแน่นหรือฟันปลอมชนิดถอดได้อย่างเรียบร้อยมั่นคง จึงให้นับเป็นจำนวนซี่ได้ ฟันตามจำนวนดังกล่าว
ข้างต้นนั้น จะต้องไม่มีลักษณะ ดังต่อไปนี ้
        ๒.๖.๑.๑ ฟันเป็นรูผุลึกมากหรือทะลุโพรงประสาทฟัน และไม่ได้รับการ
รักษาและบูรณะ รวมทั้งเป็นรากฟันค้าง (Retained roots) 
          ๒.๖.๑.๒ ฟันที่อุดหรือทำครอบไม่เรียบร้อย และอยู่ระหว่างกระบวนการรักษา 
          ๒.๖.๑.๓ ฟันน้ำนมที่ไม่อยู่ในสภาพดี ใช้งานแทนฟันแท้ไม่ได้  
        ๒.๖.๑.๔ ฟันยาวผิดปกติหรือข้ึนผิดที่หรือเกจนไม่สามารถที่จะจัดให้สบกัน
กับฟันธรรมดาหรือฟันปลอม 
        ๒.๖.๑.๕ ฟันที่อวัยวะปริทันต์ (Periodontium) มีการทำลายอย่างรุ่นแรง 
จนทำให้ฟันโยกมาก และ/หรือมีฝีหนองปริทันต์ (Periodontal abscess) 
      ๒.๖.๒ ไม่สามารถสบฟันได้ทั้งสองข้าง โดยตามเกณฑ์ฟันหลังซ้ายและขวาต้อง
สามารถสบฟันได้อย่างน้อยข้างละ ๑ คู่สบ และต้องไม่มีความผิดปกติของระบบบดเค้ียวอย่างรุนแรง 
      ๒.๖.๓ มีช่องว่างระหว่างฟันหน้าห่างจนแลดูน่าเกลียด 
      ๒.๖.๔ มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร และ/หรือความสัมพันธ์ของกระดูก
ขากรรไกรบนและล่าง จนทำให้การสบฟันผิดปกติเค้ียวอาหารไม่ได้ผล 
      ๒.๖.๕  ปากแหว่ง (Cleft lip) และ/หรือเพดานโหว่ (Cleft palate) ที่ไม่ได้รับการ
รักษาตามมาตรการการรักษา 
      ๒.๖.๖ พยาธิสภาพในช่องปากและกระดูกขากรรไกร เช่น แผนเรื้อรัง ถุงน้ำ  
เนื้องอก ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยะข้างเดียง 
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     ๒.๗ โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
        ๒.๗.๑ หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวรจนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
        ๒.๗.๒ ลิ้นหัวใจพิการ 
        ๒.๗.๓ การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวรจนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
      ๒.๗.๔ โรคของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย 
        ๒.๗.๕ หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic aneurysm) 
      ๒.๗.๖ ความดันโลหิตสูงกว่า ๑๔๐/๙๐มม.  ปรอทหรือต่ำกว่า ๑๐๐/๕๐มม. ปรอท 
      ๒.๗.๗ หลอดเลือดดำขอดอยู่ที่ขาหรือแขนหรือหน้าท้องซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด 
     ๒.๘ โรคระบบการหายใจ 
        ๒.๘.๑ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) 
        ๒.๘.๒ โรคหลอดลมพอง (Bronchiectasis) 
        ๒.๘.๓ โรคหืด (Asthma) 
        ๒.๘.๔ โรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบ 
        ๒.๘.๕ น้ำหรือลมในช่องเยื่อหุ้มปอด (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 ภาวะตับหรือม้ามโต (Hepatomegaly, Splenomegaly) 
        ๒.๙.๔ ฟิสตูล่า (Fistula) หรือไซนัส (Sinus) ที่ผนังท้อง 
        ๒.๙.๕ ไส้เลื่อนทุกชนิด 
        ๒.๙.๖ ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด 
        ๒.๙.๗ ทวารหนักอักเสบหรือส่วนสุดท้ายของลำไส้ปลิ้นออกมานอกทวารหนัก 
        ๒.๙.๘ ฝีคัณฑสูตร 
     ๒.๑๐ โรคระบบทางเดินปัสสาวะ 
        ๒.๑๐.๑ ไตอักเสบเรื้อรัง (Nephritis) 
        ๒.๑๐.๒ กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome) 
        ๒.๑๐.๓ ไตวายเรื้อรัง (Chronic renal Failure) 
        ๒.๑๐.๔ ไตพองเป็นถุงน้ำแต่กำเนิด (Polycystic Kidney) 
        ๒.๑๐.๕ นิ่ว 
        ๒.๑๐.๖ ตรวจปัสสาวะพบมีไข่ขาว (Albumin) มากกว่า ๒ บวก 
        ๒.๑๐.๗ องคชาติถูกตัดหรือขาด 
        ๒.๑๐.๘ อัณฑะไม่ลงมาที่ถุงอัณฑะหรือถูกตัดออก 
        ๒.๑๐.๙ ถุงน้ำที่ลูกอัณฑะหรือโรคกร่อนน้ำ (Hydrocele) 
        ๒.๑๐.๑๐ อัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือท่ออสุจิอักเสบ (Epididymitis) 
        ๒.๑๐.๑๑ อัณฑะเหี่ยวหด (Atrophy of testis) 
     ๒.๑๑ โรคระบบประสาท 
        ๒.๑๑.๑  จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) 
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      ๒.๑๑.๒  ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษาหรือฟงัภาษาไม่รู้เรือ่ง (Aphasia) ชนิดถาวร 
        ๒.๑๑.๓  ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทำให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร 
        ๒.๑๑.๔  อัมพาต (Paralysis) ของแขนขามือหรือเท้าชนิดถาวร 
        ๒.๑๑.๕  สมองเสื่อม (Dementia) 
      ๒.๑๑.๖  โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ทำให้เกิดความผิดปกติอย่างมาก
ในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร 
        ๒.๑๑.๗  กล้ามเนื้อหมดกำลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis) 
     ๒.๑๒ โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
        ๒.๑๒.๑  ภาวะต่อมธัยรอยด์ผิดปกติ 
        ๒.๑๒.๒  ภาวะร่างกายโตผิดปกติ (Acromegaly) 
        ๒.๑๒.๓  เบาหวาน (Diabetes mellitus) 
      ๒.๑๒.๔  ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) 
ตั้งแต่ ๓๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตรข้ึนไป 
        ๒.๑๒.๕  กระเทย (Hermaphrodism) 
     ๒.๑๓ โรคติดเช้ือ 
        ๒.๑๓.๑  โรคเรื้อน (Leprosy) 
        ๒.๑๓.๒  โรคเท้าช้าง (Filariasis) 
      ๒.๑๓.๓  โรคติดเช้ือเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรงซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
        ๒.๑๓.๔  โรคกามโรค 
     ๒.๑๔ โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 
      ๒.๑๔.๑  โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างถาวรและอาจจะเป็นอันตราย 
(Hematocrit ต่ำกว่า ๓๗ %) 
        ๒.๑๔.๒  ภาวะม้ามโต (Hyperspenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย 
     ๒.๑๕ เนื้องอก 
      ๒.๑๕.๑  เนื้องอกไม่ร้าย (Benign Tumor) ที่มีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นหรือ
ตรวจพบได้ชัด 
        ๒.๑๕.๒  เนื้องอกร้าย (Malignant Tumor) 
     ๒.๑๖ โรคที่มีความผิดปกติทางด้านระบบภูมิคุ้มกัน (Autoimmune Disease) 
        ๒.๑๖.๑  โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus) 
        ๒.๑๖.๒  โรคกายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis) 
        ๒.๑๖.๓  โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบติดยึด (Ankylosing Spondylitis) 
     ๒.๑๗ โรคทางจิตเวช 
        ๒.๑๗.๑  โรคจิตหรือโรคที่ทำให้จิตผิดปกติอย่างรุนแรงและถาวร 
      ๒.๑๗.๒  โรคติดสารเสพติดหรือตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่ามีการใช้สารเสพติด 
     ๒.๑๘ การวินิจฉัยโรคหรือความพิการใด  ๆซึ่งมิได้ระบุไว้ในคำแนะนำฉบับนี้ และความเห็น 
ณ วันท่ีตรวจ จากคณะกรรมการกรมแพทย์ทหารเรือท่ีกองทัพเรือแต่งตั้ง พิจารณาแล้วไม่สมควรรับเป็น
นักเรียนจ่าทหารเรือ ถือเป็นอันเด็ดขาด 
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หมายเหตุ  
 ๑. โรคและความพิการที่ขัดต่อการเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือกำหนดตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร 
พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งเน้นการรับราชการทหารโดยมีข้อกำหนดสูงกว่าเกณฑ์ปกติของการตรวจร่างกายทั่ว ๆ ไป 
 ๒. ความผิดปกติของร่างกายท่ีเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ ท่ีมิใช่โรคหรือความพิการ 
ตามท่ีระบุไว้ในผนวก ฉ ท่ีขัดต่อการเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือดังนี้ 

    ๒.๑ ห้ามมีรอยสักทั้งปวง   
  ๒.๒ ห้ามมีการเจาะหูขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด 

   ๒.๓ มีความผิดปกติใด ๆ ที่เกิดกับร่างกายที่เป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ ที่มิใช่โรคหรือ
ความพิการตามที่ระบุไว้ในผนวก ฉ และมิได้กำหนดไว้ในข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ แต่คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่มีหน้าที่ทดสอบความเหมาะสม มีความเห็นว่าไม่สมควรรับเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 
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ผนวก ช 

คำแนะนำในการทำสญัญาของผู้สมคัร 
    

ผนวก ช – ๑ 
บุคคลและเอกสารในการทำสัญญา 

 
 ๑.  บุคคลท่ีต้องมาในวันทำสัญญาประกอบด้วย 
  ๑.๑ ผู้ทีส่อบเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือได้ 
   ๑.๒ บิดาและมารดาของผู้ที่สอบได้ทั้งสองคน หรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นผู้ปกครองของผู้ที่สอบได้ในกรณีที่
บิดามารดาถึงแก่กรรม หรือผู้จดทะเบียนรับผู้ที่สอบได้เป็นบุตรบุญธรรม 
  ๑.๓ ผู้ค้ำประกัน ต้องเป็นข้าราชการทหารหรือตำรวจช้ันสัญญาบัตร หรือข้าราชการพลเรือนหรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ินประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานข้ึนไป หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นที่เทียบเท่าข้ึนไป ซึ่งยังรับราชการอยู่ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๔ ข้ึนไป 
และต้องมีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี (ข้าราชการการเมือง เช่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ไม่สามารถค้ำประกันได้) ในกรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติ
ดังกล่าวแล้ว จะเป็นผู้ค้ำประกันบุตรของตนเองก็ได้และต้องมีอายุ ไม่เกิน ๕๕ ปี ท้ังนี้ผู้ค้ำประกัน ๑ คน 
สามารถทำสัญญาค้ำประกันนักเรียนจ่าทหารเรือได้ไม่เกิน ๒ คน 
  ๑.๔ คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) 
  ๑.๕ กรณีที่บิดามารดา หรือคู่สมรสของผู้ค้ำประกันไม่สามารถมาในวันทำสัญญาได้ให้ปฏิบัติดังนี้ 
    ๑.๕.๑ กรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาได้ ต้องมีหนังสือยินยอม (อนุญาตให้
ทำสัญญา ตามผนวก ช - ๓) ของบิดาหรือมารดาผู้สอบได้ และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน
ของผู้ยินยอม (ฉบับจริง) ผู้ยินยอมจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยแล้วแนบมากับหนังสือยินยอมด้วย 
โดยให้ผู้ได้รับความยินยอมลงช่ือเป็นพยานต่อหน้ากรรมการในวันทำสัญญาด้วย 
    ๑.๕.๒ กรณีที่บิดาและมารดาไม่สามารถมาได้ทั้งสองคน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจของ บิดาและ
มารดาทั้งสองคนมอบอำนาจการทำสญัญาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ปกครองมาทำสัญญา (ตามผนวก ช– ๔) 
และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ (ฉบับจริง) แนบมากับหนังสือ
มอบอำนาจด้วย โดยให้ผู้ได้รับมอบอำนาจลงช่ือเป็นพยานต่อหน้ากรรมการในวันทำสัญญาด้วย 
    ๑.๕.๓ กรณีคู่สมรสของผู้ค้ำประกันไม่สามารถมาได้ ต้องมีหนังสือยินยอมของคู่สมรสให้ทำ
สัญญาค้ำประกันได้ (ตามผนวก ช – ๕)  และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  
(ฉบับจริง) ของคู่สมรสดังกล่าวแนบมากับหนังสือยินยอมด้วย โดยให้ผู้ได้รับความยินยอม (ผู้ค้ำประกัน) ลงช่ือ
เป็นพยานต่อหน้ากรรมการในวันทำสัญญาด้วย 
 

 ๒. เอกสารท่ีต้องนำมาในวันทำสัญญา 
  ๒.๑ เอกสารของผู้สอบได้ 
   ๒.๑.๑ บัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน 
   ๒.๑.๒ ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า (ฉบับจริง 
พร้อมสำเนา ๑ ชุด) 
   ๒.๑.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) 
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   ๒.๑.๔ สูติบัตร (ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด) 
   ๒.๑.๕ การรับรองสำเนาเอกสารให้รับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารประกอบการทำสัญญาทุกฉบับ 
   ๒.๑.๖ รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาและต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน 
ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 
  ๒.๒ เอกสารของบิดามารดา 
    ๒.๒.๑ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด (ฉบับจริง) โดยจะต้องมีช่ือและสัญชาติ
ของ ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้สอบได้ปรากฏอยู่ด้วย 
    ๒.๒.๒ บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (ฉบับจริง) 
    ๒.๒.๓ ถ้า ปู่ ย่า หรือ ตา ยาย ของผู้สอบได้มีสัญชาติอื่น ต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าบิดา และ/
หรือมารดาเกิดในประเทศไทย ได้แก่ สูติบัตร หรือเอกสารการเป็นทหารของบิดา หรือหนังสือรับรองจากทาง
อำเภอ/เขต ว่า บิดาและ/หรือมารดาเกิดในประเทศไทย (ฉบับจริงพร้อมสำเนา ๑ ชุด) 
    ๒.๒.๔ ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดาผู้ให้กำเนิด (ฉบับจริงพร้อมสำเนา ๑ ชุด) แต่ถ้าบิดา มารดา
ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและมารดาเสียชีวิต หรือหาตัวไม่พบ  ต้องมีเอกสารทางราชการอื่นๆ มาแสดง เช่น สูติบัตร 
หนังสือรับรองบุตรของบิดาหรือคำสั่งศาลแสดงว่าบิดาเป็นผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมสำเนา ๑ ชุด) 
    ๒.๒.๕ กรณีบิดา มารดา หย่าขาดจากกัน จะต้องมีเอกสารดังนี้ 
     ๒.๒.๕.๑ ทะเบียนหย่า (ฉบับจริงพร้อมสำเนา ๑ ชุด) 
     ๒.๒.๕.๒ หลักฐานทางราชการแสดงว่าผู้สอบได้อยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดา  
    ๒.๒.๖ กรณีบิดาและ/หรือมารดาเสียชีวิต ต้องมีใบมรณบัตรที่ระบุช่ือและสัญชาติของปู่ ย่า ตา ยาย 
ของผู้สอบได้มาแสดงด้วย (ฉบับจริงพร้อมสำเนา ๑ ชุด)  หากไม่ระบุต้องมีหนังสือรับรองจากอำเภอหรือเขต  
ที่เป็นภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตว่ามีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
    ๒.๒.๗ อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ พ.ศ.๒๕๖๒ 
   ๒.๒.๘ การรับรองสำเนาเอกสารให้รับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารประกอบการทำสัญญาทุกฉบับ 
   ๒.๓ เอกสารของผู้ปกครองตามศาลสั่ง 
    ๒.๓.๑ เอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้ปกครอง ได้แก่ คำสั่งศาล (ฉบับจริงพร้อมสำเนา ๑ ชุด) 
    ๒.๓.๒ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
    ๒.๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) 
   ๒.๓.๔ การรับรองสำเนาเอกสารให้รับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารประกอบการทำสัญญาทุกฉบับ 
  ๒.๔ เอกสารของผู้รับบุตรบุญธรรม 
   ๒.๔.๑ เอกสารที่จดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด) หรือ 
   ๒.๔.๒ คำสั่งศาล (ฉบับจริงพร้อมสำเนา ๑ ชุด) 
   ๒.๕ เอกสารของผู้ค้ำประกัน 
    ๒.๕.๑ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส (ฉบับจริง) 
    ๒.๕.๒ กรณีผู้ค้ำประกันเป็นโสด ให้ลงช่ือรับรองตนเองในหนังสือสัญญาเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 
    ๒.๕.๓ บัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ค้ำประกัน และบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส (ฉบับจริง) 
    ๒.๕.๔ หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จากหน่วยราชการต้นสังกัด 
(ข้าราชการอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ให้ระบุด้วยว่าดำรงตำแหน่งระดับใด) 
   ๒.๕.๕ ทะเบียนสมรสของผู้ค้ำประกันและผู้ให้ความยินยอม (ฉบับจริงพร้อมสำเนา ๑ ชุด) 
   ๒.๕.๖ การรับรองสำเนาเอกสารให้รับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารประกอบการค้ำประกันทุกฉบับ 
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   ๒.๖ กรณีบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามเอกสารดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดได้เปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ต้องมีหลักฐาน
การเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล (ฉบับจริงพร้อมสำเนา ๑ ชุด) 
   ๒.๗ ช่ือและช่ือสกุลของผู้สอบได้ บิดาและมารดา  ในเอกสารทุกอย่างต้องตรงกัน ถ้าผิดหรือตัวสะกด
การันต์ไม่ตรงกัน ต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครองรับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียว ช่ือและ/
หรือช่ือสกุลที่ถูกต้องคืออะไร 
   ๒.๘ วัน เดือน ปี เกิด ของผู้สอบได้ในเอกสารทุกอย่างต้องตรงกัน ถ้าไม่ตรงกันต้องมีหนังสือรับรอง
จากเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครองรับรองว่า วัน เดือน ปี เกิด ที่ถูกต้อง คืออะไร 
   ๒.๙ ค่าใช้จ่าย ผู้สอบได้ต้องชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญา อากรแสตมป์ อุปกรณ์พิมพ์ลายนิ้วมือ และ
ค่าส่งเอกสาร ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมจำนวน 
๔๐๐ บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) 
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ผนวก ช – ๒ 
สัญญาของผู้สมัครเขา้เป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 

 

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

 
 ข้าพเจ้า                          (ระบุช่ือช่ือสกุลผูส้มัคร) 
  
เกิดเมือ่วันที ่  เดือน พุทธศักราช อายุ ปี 
ตำหนิ  บ้านเกิดเลขที ่  หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย   ถนน  ตำบล/แขวง  
อำเภอ/เขต   จังหวัด  รหสัไปรษณีย ์  
สัญชาติ   นับถือศาสนา  . 
  ปจัจุบันข้าพเจ้าพักอยู่บ้านเลขที ่ หมู่ที ่           ตรอก/ซอย  
ถนน  ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  
จังหวัด  รหสัไปรษณีย ์  
  บิดาผู้ใหก้ำเนิดข้าพเจ้าช่ือ   
สัญชาติโดยกำเนิดของบิดา  อาชีพของบิดา  
ตำแหน่ง    โทรศัพท ์  
  มารดาผู้ให้กำเนิดข้าพเจ้าช่ือ  
สัญชาติโดยกำเนิดของมารดา อาชีพของมารดา   
ตำแหน่ง   โทรศัพท ์   
ผู้แทนโดยชอบธรรมของข้าพเจ้าช่ือ  
เกี่ยวพันโดยเป็น ของข้าพเจ้าสัญชาติโดยกำเนิดของผู้แทนโดยชอบธรรม   
อาชีพของผู้แทนโดยชอบธรรม  ตำแหน่ง โทรศัพท ์  
 ขอทำหนังสือสัญญาให้ไว้ต่อกองทัพเรือดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ตามสัญญานี้ด้วยความสมัครใจ
และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีลักษณะและคุณสมบัติถูกต้อง ตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษาทุกประการ 
 ข้อ ๒ เมื่อกองทัพเรือรับข้าพเจา้เป็นนักเรยีนจ่าทหารเรือแล้ว ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
จนเต็มความสามารถตามหลักสูตรที่ทางราชการกำหนดไว้ 
 ข้อ ๓ ข้าพเจ้าจะอยู่ในโอวาทของผู้บังคับบัญชาและยอมปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ คำสั่ง 
ระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหารที่มีอยู่แล้วและที่กำหนดข้ึนใหม่ทุกประการทั้งจะประพฤติตนให้เหมาะสมกับ
ฐานะนักเรียน 
 ข้อ ๔ ในระหว่างที่เป็นนักเรียน ข้าพเจ้าจะไม่ทำการสมรสหรือมีความสัมพันธ์ฉันสามีภริยา
จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา 
 ข้อ ๕ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธ์ิใดๆ ยิ่งไปกว่าที่ทางราชการจัดให้ 
 ข้อ ๖ เมื่อทางราชการประสงค์ให้ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ พรรค - เหล่าใดแล้ว
ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้เป็นไปตามความประสงค์นั้น 
 ข้อ ๗ เมื่อข้าพเจ้าได้เป็นนักเรยีนจ่าทหารเรือแล้วข้าพเจ้าจะเรียนให้จบตามหลักสูตรที่ทางราชการ
กำหนดไว้ถ้าต้องพ้นจากฐานะนักเรียนไปในระหว่างการศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ  ข้าพเจ้ายอมชดใช้เงินเป็น
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ค่าตอบแทนแก่ทางราชการตามจำนวนปีการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนชุมพลทหารเรือและ/หรือโรงเรียนอื่น
ตามสาขาวิชาชีพ (รวมจำนวนปีที่เรียนซ้ำช้ัน) จำนวนปีละ ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เศษของ
ปีการศึกษาให้คิดเป็น ๑ ป ีเว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรได้รับความปราณีจากกองทัพเรือ 
 ข้อ ๘ เมื่อข้าพเจ้าเรียนจบหลักสูตรตามที่ทางราชการกำหนดไว้ข้าพเจ้าต้องรับราชการต่อไป
อีกเป็นระยะเวลา ๒ เท่าของจำนวนปีการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของกองทัพเรือ (รวมจำนวนปีที่เรียนซ้ำช้ัน) 
แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี ถ้าข้าพเจ้ารับราชการไม่ครบตามกำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะได้รับความปราณีจาก
ทางราชการข้าพเจ้ายอมชดใช้เงินเป็นค่าตอบแทนให้แก่ทางราชการตามจำนวนปีที่รับราชการไม่ครบนั้น  
จำนวนปีละ ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เศษของปีให้คิดเป็น ๑ ป ี
 ข้อ ๙ ถ้าข้าพเจ้าทำทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายหรือสูญหายด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
ซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดชำรุดเสื่อมสลายที่เป็นไปตามสภาพของการใช้หรือเกิดจากธรรมชาติ  ข้าพเจ้ายอม
ชดใช้เงินเท่าราคาของที่เสียหายหรือสูญหายไปให้แก่ทางราชการตามที่ทางราชการกำหนด 
 ข้อ ๑๐ การชดใช้ตามข้อ ๗ ข้อ ๘ และ ข้อ ๙ ข้าพเจ้ายอมชดใช้ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบเว้นแต่ในกรณีที่ข้าพเจ้าขอลาออกในระหว่างที่ต้องผูกพันตามสัญญานี้  
ข้าพเจ้ายอมชดใช้เงินตามสัญญาแก่ทางราชการให้เสร็จสิ้นทันทีที่ขอลาออก 
 ข้อ ๑๑ ข้าพเจ้ายินยอมให้สัญญาน้ีมีผลบังคับแก่ข้าพเจ้าจนกว่าทางราชการจะบอกเลิก หรือ
เมื่อข้าพเจ้าเรียนจบหลักสูตรตามที่ทางราชการกำหนดไว้และได้รับราชการครบตามระยะเวลา ๒ เท่า ของจำนวน 
ปีการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของกองทัพเรือ  (รวมจำนวนปีที่เรียนซ้ำช้ัน) แต่ไม่เกิน ๑๐ ปีแล้ว 
 ข้อ ๑๒ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้วจึงลงลายมือช่ือไว้เป็น
สำคัญต่อหน้าพยาน 

(ลงช่ือ) (เว้นไว้ให้ลงลายมอืช่ือต่อหน้าเจ้าหน้าที่) ผู้ให้สญัญา 
         (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลของผูส้มัคร) 
(ลงช่ือ) ผู้แทนกองทัพเรอื 
(                                           ) 
(ลงช่ือ) พยาน(กรรมการทำสัญญา) 
(                                            ) 
(ลงช่ือ)พยาน(กรรมการทำสญัญา) 
(                                            ) 
 

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อมลูทางทะเบียนราษฎรท์ี่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับกรมยุทธศึกษาทหารเรือในการทำสัญญา 
เข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือนั้นเป็นความจรงิทุกประการ 
 

(ลงช่ือ)...........................................................(ผูส้มัคร) 
 

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

(ลงช่ือ)...........................................................(มารดา) 
 
 
หมายเหต ุ หนังสือสญัญาใหม้ารบัได้ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือในวันที่มาทำสัญญา 
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หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 
 
 ข้าพเจ้า (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลของบิดาหรอืมารดาหรือผูป้กครองเพียงคนเดียว)  
อยู่บ้านเลขที ่  หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต จังหวัด  
รหสัไปรษณีย ์   โทรศัพท ์   
เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของ (ระบุช่ือ – ช่ือสกลุของผูส้มัคร )  
โดยเป็นบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/ผู้รับบุตรบุญธรรมได้ทราบข้อความในใบสมัครและสัญญาของผู้สมัครเข้าเป็น
นักเรียนจ่าทหารเรือของ   (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลของผู้สมัคร)  แล้ว 
ยินยอมให้   (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลของผู้สมัคร) สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือและ 
ทำสัญญาสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือให้ไว้ต่อกองทัพเรือได้ 

 
(ลงช่ือ) (เว้นไว้ให้ลงลายมอืช่ือต่อหน้าเจ้าหน้าที่) ผู้แทนโดยชอบธรรม 

                              (ระบุช่ือ – ช่ือสกลุของผู้แทนโดยชอบธรรม) 
(ลงช่ือ) (เว้นไว้ให้ลงลายมอืช่ือต่อหน้าเจ้าหน้าที่) ผู้แทนโดยชอบธรรม 

                                (ระบุช่ือ – ช่ือสกลุของผู้แทนโดยชอบธรรม) 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับกรมยุทธศึกษาทหารเรือในการทำสัญญา 
เข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือนั้นเป็นความจรงิทุกประการ 
 

(ลงช่ือ)............................................................(ผู้แทนโดยชอบธรรม) 
 

 
 
หมายเหต ุ
๑. ผู้แทนโดยชอบธรรมต้องมาลงลายมือช่ือต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒. ผู้แทนโดยชอบธรรมได้แก ่
 ๒.๑ บิดาและมารดา 
 ๒.๒ บิดาหรอืมารดาในกรณีที่อำนาจการปกครองอยูก่ับบิดาหรือมารดา 
 ๒.๓ ผู้ปกครองที่ศาลตั้ง 
 ๒.๔ ผู้ปกครองที่ตั้งโดยพินัยกรรมของบิดาหรือมารดาซึง่ถึงแก่กรรมทหีลงั 
 ๒.๕ ผู้รบับุตรบุญธรรม 
๓. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
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สัญญาค้ำประกัน 

 

เขียนที่         กรมยุทธศึกษาทหารเรือ . 
วันที่..........เดือน.............พทุธศักราช..................... 

  ข้าพเจ้า         (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลผู้ค้ำประกัน) อายุ.........ป ีสัญชาติ  
อาชีพ/สังกัด   ตั้งบ้านเรือนอยูบ่้านเลขที่                            
หมู่ที ่ ถนน  ตำบล/แขวง     
อำเภอ/เขต   จังหวัด  รหสัไปรษณีย ์  
โทรศัพท ์  ขอทำสัญญาค้ำประกัน     
ซึ่งสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรอืให้ไว้ต่อกองทัพเรือดงัมข้ีอความต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ตามข้อความที่                    (ระบุช่ือ – ช่ือสกลุผูส้มัคร)               
ได้กล่าวไว้ในใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา          
ลงวันที่................เดือน..................................................พุทธศักราช.......................................และให้ทำสัญญา 
ลงผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ลงวันที่.................เดอืน                  พุทธศักราช   
ให้ไว้ต่อกองทัพเรือนั้นข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 
 ข้อ ๒ ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อความตามสัญญาน้ันทุกประการแล้ว 
 ข้อ ๓ เมื่อ (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลผู้สมัคร)              ปฏิบัติผิดสัญญาที่ ให้ไว้ต่อกองทัพเรือ 
ตามข้อ ๑ แล้วข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผูค้้ำประกันในการชำระเงินตามสิทธ์ิเรียกร้องให้แก่กองทัพเรือจำนวน
ไม่เกิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ในกรณีที่................................ .................ก่อให้เกิดความ
เสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือ............................................มิได้ ปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาของสัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 
 การชดใช้เงินตามความในวรรคก่อนข้าพเจ้ายอมชดใช้ให้เป็นการเสร็จสิ้นภายในกำหนด ๖๐ 
วันนับตั้งแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด 
 ข้อ ๔ ค้ำประกันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่............................................ถึง..................................และ
ข้าพเจ้าจะไม่เพกิถอนการค้ำประกันนี้ในระยะเวลาทีก่ำหนดไว้ 
 ข้อ ๕ ข้าพเจ้าจะไม่พ้นความรบัผิดชอบตามสัญญาค้ำประกนัน้ีในกรณีที่ข้าพเจ้ารู้ว่า.ระบุช่ือ – 
ช่ือสกุลผูส้มัคร)                                 ได้ทำสัญญาไว้ต่อกองทพัเรือโดยความสำคัญผิดหรือมิได้เป็นไปตาม
บทบญัญัติว่าด้วยความสามารถของบุคคลตามกฎหมาย 
 ข้อ ๖ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้วจึงลงลายมือช่ือไว้เป็น
สำคัญต่อหน้าพยาน 

(ลงช่ือ) (เว้นไว้ให้ลงลายมอืช่ือต่อหน้าเจ้าหน้าที่) ผู้ค้ำประกนั 
         (ระบุช่ือ – ช่ือสกุลของผู้ค้ำประกัน) 
(ลงช่ือ)     ผู้แทนกองทัพเรือ 

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

        (      ) 

 

ติดอากร 
แสตมป์ 
๑๐บาท 
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทางทะเบยีนราษฎร์ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับกรมยุทธศึกษาทหารเรือในสัญญาค้ำ
ประกัน.................................................................................... เข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือนั้นเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 

(ลงช่ือ)..........................................................(ผู้ค้ำประกัน) 
 
หมายเหต ุ
 ๑. ผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการช้ันสญัญาบัตรหรือตำรวจช้ันสัญญาบัตร หรือข้าราชการพล
เรือนต้ังแต่ระดบั ๓ ข้ึนไป ฯลฯ 
 ๒. ผู้ไม่มีสทิธ์ิค้ำประกันได้แก่พระภิกษุบุคคลล้มละลายฯลฯ 
 ๓. ผู้แทนโดยชอบธรรมและผู้ค้ำประกันจะเป็นบุคคลเดียวกนัก็ได้ 
  ๔. พยานคนที่หนึ่งช่ือ  ทำงานหรือรับราชการ
อยู่ ณ เลขที่ หมู่ที่  
ตรอก/ซอย  ถนน  ตำบล/แขวง   
อำเภอ/เขต   จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  
มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย ถนน  
ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต   จังหวัด . 
รหัสไปรษณีย์    
  พยานคนที่สองช่ือ  
ทำงานหรือรับราชการอยู่ ณ เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย 
  
ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  
  
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์  
 . 
มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย 
  
ถนน  .ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต 
  
จังหวัด  .รหัสไปรษณีย์   
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ผนวก ช – ๓ 
หนังสือยินยอมของบิดา/มารดา 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง.อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่.........ตรอก/ซอยถนน...................ตำบล/แขวง

...................................อำเภอ/เขต....................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์

........................เป็นบิดา/มารดาของนาย     ได้ทราบข้อความในใบสมัครและ
สัญญาเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือของนาย   แล้วยินยอมให้นาย                        .สมัคร
เข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือและทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือกับกองทัพเรือ 
 
    (ลงช่ือ)              ผู้ยินยอม (บิดา/มารดา) 
     (             ) 
 

   (ลงช่ือ)               พยาน 
     (   ) 
 

  (ลงช่ือ)               พยาน 
      (   ) 
 
 
ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อมลูทางทะเบียนราษฎรท์ี่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับกรมยุทธศึกษาทหารเรือในการทำสัญญา 
เข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือนั้นเป็นความจรงิทุกประการ 
 
                                      (ลงช่ือ)...........................................................ผู้ยินยอม (บิดา/มารดา) 
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ผนวก ช – ๔ 
หนังสือมอบอำนาจ 

      
 เขียนที ่  . 

  วันที่ เดือน พ.ศ…………… 
 

 โดยหนังสือฉบบันี้ข้าพเจ้า   อายุ ปีและข้าพเจ้า     
 อายุ ปีซึ่งเป็นบิดาและมารดาของนาย  อยู่บ้านเลขที ่ หมู่ที่.ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
..................จงัหวัด.................โทรศัพท ์             ได้มอบให้              อายุ........ปีอยูบ่้านเลขที ่ หมู่ที่
 ตำบล/แขวง..................... อำเภอ/เขต....................จงัหวัด........................................  โทรศัพท์
........................... เป็นผู้แทนข้าพเจ้าในการทำสญัญาเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือของนาย...... เพื่อเป็น
หลักฐานข้าพเจ้าไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 

                    (ลงลายมือช่ือ)   ผู้มอบอำนาจ 
 

                    (ลงลายมือช่ือ)   ผู้มอบอำนาจ 

                    (ลงลายมือช่ือ)   ผู้รบัมอบอำนาจ 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือช่ืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจและผู้ รับมอบอำนาจได้ลงลายมือช่ือ 
ต่อหน้าข้าพเจ้า 
 

                                (ลงลายมือช่ือ)   พยาน 
                              (   )    

     

(ลงลายมือช่ือ)   พยาน 
                              (   )  
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับกรมยุทธศึกษาทหารเรือในการทำสัญญา เข้า
เป็นนักเรียนจ่าทหารเรือนั้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
                               (ลงช่ือ)...........................................................ผู้มอบอำนาจ 
                               (ลงช่ือ)...........................................................ผู้มอบอำนาจ 
                               (ลงช่ือ)...........................................................ผูร้ับมอบอำนาจ 
 
   
หมายเหตุ - ผู้มอบอำนาจที่มีอายุ ๖๐ ปี ข้ึนไป ควรให้ผู้ปกครองท้องที่หรือผู้ที่เช่ือถือได้รับรองว่ามีสติ
สมบูรณ์และมีความประสงค์ตามที่มอบอำนาจ 
 - บิดา/มารดาผู้มอบอำนาจ จะต้องมอบบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) และทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) ให้กับกรรมการตรวจหลักฐานตรวจสอบอีกครั้ง 
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ผนวก ช – ๕ 
หนังสือยินยอมของคู่สมรสผู้คำ้ประกัน 

 
    วันที่ เดือน      พ.ศ................              
 

 ข้าพเจ้านาย/นาง                          อายุ
......................................ป ี
มีความสัมพันธ์โดยเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรสของ   ยินยอมให้นาย/นาง(ระบุช่ือ-ช่ือสกุลผู้ค้ำประกัน)
   ทำสัญญาค้ำประกันนาย (ระบุช่ือ-ช่ือสกุลผู้สมัคร) เข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือได้ 
 
     (ลงช่ือ)               ผู้ให้ความยินยอม 
             (   ) 
 

    (ลงช่ือ)               พยาน 
                  (   ) 
 

   (ลงช่ือ)                พยาน 
      (   ) 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับกรมยุทธศึกษาทหารเรือเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 

(ลงช่ือ)........................................................(ภรรยาผู้ค้ำ) 
 
 
ขอรับรองว่าข้าพเจ้ายังเป็นโสด 
 
 

(ลงช่ือ)   . 
  (   ) 
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ผนวก ซ – ๑ 
แผนท่ีโดยสังเขปแสดงท่ีตั้งกรมยุทธศึกษาทหารเรือตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
สถานท่ียื่นเอกสารคะแนนเพ่ิมและหลักฐานความสามารถทางการกีฬา ทำสัญญา เรียกบุคคลสำรอง  
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ผนวก ซ – ๒ 
แผนท่ีโดยสังเขปแสดงท่ีตั้งศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิตถนนพหลโยธินตำบลคลองหนึ่ง  

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
สถานท่ีสอบภาควิชาการ 

 

 
  



 ~ 72 ~ 

 

ผนวก ซ – ๓ 
แผนท่ีโดยสังเขปแสดงท่ีตั้งโรงเรียนนายเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

สถานท่ีทดสอบผู้ท่ีมีความสามารถทางการกีฬา 
 

 
  



 ~ 73 ~ 

 

ผนวก ซ – ๔ 
แผนท่ีโดยสังเขปแสดงท่ีตั้งโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังวัดชลบุรี 

สถานท่ีสอบรอบสอง และรายงานตัวเขา้รับการศึกษาภาคสาธารณศึกษา 
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ผนวก ฌ 
เส้นทางการเดินรถประจำทาง 

 

สถานท่ี สาย 
เส้นทางในการเดินรถ 

ประเภทของรถ 
ต้นทาง ปลายทาง 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

๘๔ก วงเวียนใหญ่ ศาลายา รถธรรมดา 
๑๒๔ สนามหลวง ศาลายา รถธรรมดา 
๑๒๕ สะพานกรุงธนฯ ศาลายา รถธรรมดา 
๕๑๕ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 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 

สายใต้ใหม่ 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 

รถตู้ร่วมบริการ 
กรุงเทพฯ  

(อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) 
สัตหีบ รถตู้ 

 
รถตู้ร่วมบริการ 

กรุงเทพฯ  
(สายใต้ใหม่) 

สัตหีบ รถตู้ 

ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ 
รังสิต 

๒๙ 
ม.ธรรมศาสตร์  
(ศูนย์รังสิต) 

หัวลำโพง 
รถธรรมดาและรถปรับ

อากาศ 

๓๙ 
ม.ธรรมศาสตร์ 
(ศูนย์รังสิต) 

สนามหลวง 
รถธรรมดาและรถปรับ

อากาศ 

๕๑๐ ตลาดไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
รถธรรมดาและรถปรับ

อากาศ 

โรงเรียนนายเรือ 

๒๕ 
แพรกษา 

(สมุทรปราการ) 
ท่าช้างวังหลัง 

รถธรรมดาและรถปรับ
อากาศ 

๑๐๒ (ทางด่วน) ปากน้ำ (สมุทรปราการ) สาธุประดิษฐ์ รถปรับอากาศ 

๑๔๒ (ทางด่วน) 
อู่ฟาร์มจระเข้ 

(สมุทรปราการ) 
การเคหะชุมชนธนบุรี รถปรับอากาศ 

๕๐๘ (ทางด่วน) 
อู่ฟาร์มจระเข้ 

(สมุทรปราการ) 
ท่าราชวรดิษฐ์ รถปรับอากาศ 

๕๑๑ (ทางด่วน) ปากน้ำ (สมุทรปราการ) สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ รถปรับอากาศ 
๕๓๖ (ทางด่วน) ปากน้ำ (สมุทรปราการ) สถานีขนส่งจตุจักร รถปรับอากาศ 

รถไฟฟ้าสายสีเขียว แบริ่ง สมุทรปราการ รถไฟฟ้า BTS  
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ผู้สมัครที่มีปัญหาข้อขัดข้องในการสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ติดต่อสอบถามที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๑๖ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๙ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ 
และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๕๔ 
ในวันและเวลาราชการ 

.                                                              . 
 

คำเตือน 
          อย่าได้หลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้สมัครด้วยวิธี
ต่างๆ ให้สามารถสอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือได้ โดยการจ่ายเงิน
เป็นค่าตอบแทนนั้น  ไม่สามารถกระทำได้ และจะมีความผิดตามกฎหมาย 
โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด  
หากสงสัยว่ามีผู้แอบอ้าง หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการแอบอ้างดังกล่าว 
สามารถตรวจสอบ และแจ้งเบาะแสได้ที่  นายทหารพระธรรมนูญ  
(ผ่ายกฎหมาย) โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๕ หรือ www.navedu.navy.mi.th 


