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คํานํา 
  ด้วยกองทัพเรือมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพ่ือสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ
ในกองทัพเรือ ประจําปี ๒๕๕๗ จํานวน ๔๙ อัตรา เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบถึงรายละเอียดและข้ันตอนต่าง ๆ   
ในการรับสมัคร และการสอบคัดเลือก คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพ่ือบรรจุเข้า
รับราชการในกองทัพเรือ ประจําปี ๒๕๕๗ จึงได้จัดทําระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพ่ือ
บรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจําปี ๒๕๕๗ ข้ึน  ซ่ึงระเบียบนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้สมัครสอบฯ 
ทุกท่าน จึงขอให้ผู้สมัครสอบฯ ทุกท่านศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด 
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองการกําลังพล กรมกําลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐  โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๗๑  
  ท้ังนี้ โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ท่ีกล่าวอ้างว่าจะช่วยเหลือท่านในสอบคัดเลือกฯ 
ครั้งนี้ได้ รวมท้ังไม่สมควรรบกวนให้ผู้หนึ่งผู้ใดช่วยเหลือ เนื่องจากผลการสอบข้ึนอยู่กับความรู้ความสามารถ
ของผู้สมัครสอบเอง หากเกิดกรณีดังกล่าวหรือพบเห็นพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต ขอได้โปรดแจ้งข้อมูลไปท่ี 
กองการกําลังพล กรมกําลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
๑๐๗๐๐  โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕  ๔๖๗๑ เพ่ือจะได้ตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายโดยทันที 
 
                      คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 
        เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ในกองทัพเรือ ประจําปี  ๒๕๕๗ 
                                                                  กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
 ๑.  ความมุ่งหมาย ๑ 
 ๒.  คุณวุฒิสาขาท่ีเปิดรับสมัคร ๑ 
 ๓.  คุณสมบัติของผู้สมัคร ๒ 
 ๔.  หลักฐานท่ีจะต้องนํามาแสดงในวันสมัคร ๓ 
 ๕.  ผู้ท่ีมีสิทธิ์ได้รับคะแนนเพ่ิมพิเศษ ๔ 
  และหลักฐานท่ีแสดงเพ่ือขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิมพิเศษ  
 ๖.  การจําหน่ายระเบียบการและการรับสมัคร ๔ 
 ๗.  การเตรียมตัวของผู้สมัครและคําแนะนําท่ีควรทราบ ๕ 
 ๘.  วิธีปฏิบัติในการสมัคร ๖ 
 ๙.  การสอบคัดเลือก ๖ 
           ๑๐.   การตัดสินผลการสอบ ๘ 
           ๑๑.  ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ ๘  
          ๑ ๒.  การประกาศผลสอบ ๙ 
          ๑๓.   การเสียสิทธิ์ในการสอบและการบรรจุเข้ารับราชการ ๙ 
  

รายการผนวก 
 

 ผนวก ก บัญชีชื่อโรคท่ีขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร  
 ผนวก ข แผนท่ีสังเขป โรงเรียนนายเรือ / กรมกําลังพลทหารเรือ/ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ /  
    ร้านสวัสดิการทหารเรือ อาคารนันทสวัสดิการ / ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ   
    และโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ (บางนา) 
 ผนวก ค รายชื่อหัวข้อวิชาท่ีใช้ในการสอบแต่ละสาขา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ 
ในกองทัพเรือ ประจําปี ๒๕๕๗ 

 

 ๑. ความมุ่งหมาย 
   เพ่ือสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ลูกจ้างประจํา ท่ีมีคุณวุฒิในสาขาท่ี
กองทัพเรือต้องการ สําหรับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการในกองทัพเรือในตําแหน่งอัตราของหน่วยต่าง ๆ      
ในกองทัพเรือ ตามจํานวนอัตราท่ีเปิดรับสมัคร 

 ๒. คุณวุฒิสาขาท่ีเปิดรับสมัคร 
   ๒.๑ ระดับปริญญาโท  (เพศชาย/หญิง) เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร            
ในกองทัพเรือ สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง 
หรือสถานศึกษาในต่างประเทศท่ีกระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการในสาขา ดังนี้ 
     ๒.๑.๑ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ             จํานวน ๑ อัตรา 
     ๒.๑.๒ สาขาคณิตศาสตร์                                                       จํานวน ๑ อัตรา
   ๒.๒ ระดับปริญญาตรี (เพศชาย/หญิง) เ พ่ือบรรจุ เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร            
ในกองทัพเรือ สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง     
หรือสถานศึกษาในต่างประเทศท่ีกระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการในสาขา ดังนี้   
     ๒.๒.๑  การวัดและประเมินผลการศึกษา   จํานวน ๑ อัตรา 
     ๒.๒.๒  วิทยาการคอมพิวเตอร์/   จํานวน ๑ อัตรา 
        วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ        
     ๒.๒.๓  วิชาบัญชี/การบัญชี/บัญชีการเงิน/บัญชีบริหาร/  จํานวน ๔ อัตรา
        การสอบบัญชี/การบัญชีการเงิน/การเงินและการธนาคาร  
     ๒.๒.๔   นิติศาสตร์บัณฑิต และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา   จํานวน ๑ อัตรา
     ๒.๒.๕  สถิติ/สถิติศาสตร์/ สถิติคณิตศาสตร์/  จํานวน ๑ อัตรา 
                                    สถิติประยุกต์    
     ๒.๒.๖  ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ   จํานวน ๑ อัตรา 
     ๒.๒.๗  ภาษาอังกฤษ   จํานวน ๒ อัตรา 
     ๒.๒.๘  การวัดผลการศึกษา   จํานวน ๑ อัตรา 
     ๒.๒.๙  วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย)  จํานวน ๒ อัตรา 
    ๒.๒.๑๐   พุทธศาสตรบัณฑิต/ศาสนศาสตรบัณฑิต และ   จํานวน ๑ อัตรา 
       เปรียญธรรมไม่ต่ํากว่า ๓ ประโยค/เปรียญธรรม ๙ ประโยค (รับเฉพาะเพศชาย) 
     ๒.๒.๑๑  วิทยาศาสตร์ทางทะเล/สมุทรศาสตร์ (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน ๑ อัตรา 
  ๒.๓ ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตํ่ากว่าชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ  
สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองในสาขา ดังนี้ 
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    ๒.๓.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาการบัญชี จํานวน ๒๕ อัตรา                
(รับเพศชาย/หญิง)    
     ๒.๓.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขา จํานวน ๖ อัตรา      
(รับเฉพาะเพศหญิง) 

  ๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      ๓.๑  มีคุณวุฒิสาขาตรงตามท่ีประกาศรับสมัคร ในข้อ ๒ หากสาขาท่ีระบุไว้ในปริญญาบัตร
หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ไม่ตรงตามสาขาท่ีระบุไว้ในข้อ ๒ จะต้องมีสาขาตรงตาม       
การเทียบคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓ ท่ี นร ๑๐๐๔.๓/     
ว ๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔  ท่ี นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ และท่ี นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ หรือทาง
เว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th หรือมีหนังสือรับรองของสํานักงาน ก.พ. ว่าสาขาท่ีสําเร็จ
การศึกษามาเป็นสาขาเดียวกับสาขาท่ีกําหนดไว้ ตามข้อ ๒ โดยให้นําหลักฐานมาแสดงในวันรับสมัคร 
  ๓.๒ ผู้สมัครสอบสาขานิติศาสตร์ต้องเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา หรือหากสําเร็จ
การศึกษาจากเนติบัณฑิตยสภาแล้วจะต้องนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัครสอบ  
   ๓.๓ มีอายุต้ังแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
สําหรับบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร 
   ๓.๔ มีอายุต้ังแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ นับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
สําหรับบรรจุเป็นข้าราชการตํ่ากว่าชั้นสัญญาบัตร 
      ๓.๕ มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด ถ้าบิดาเป็น
นายทหารสัญญาบัตร  หรือนายทหารประทวน ซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
โดยกําเนิดก็ได้  
    ๓.๖ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
     ๓.๗ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร            
เพศชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า ๑๖๐ ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า ๗๖ ซม. เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า ๑๕๐ ซม.  
    ๓.๘ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซ่ึงไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ 
(ผนวก ก) หรือไม่เป็นบุคคลพวกท่ี ๒, ๓  และ ๔ ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
   ๓.๙     ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 
     ๓.๑๐  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล 
    ๓.๑๑  ไม่เป็นผู้ท่ีเคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง 
      ๓.๑๒  ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ในระหว่างพักราชการ 
        ๓.๑๓  ไม่เป็นผู้ท่ีเคยต้องโทษจําคุก ตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด
ฐานประมาท หรือลหุโทษ 
    ๓.๑๔  ไม่เคยทุจริตในการสมัคร หรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารมาก่อน 
    ๓.๑๕  ไม่เป็นผู้ท่ีจะต้องรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ ประจําปี ๒๕๕๘ 
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   ๓.๑๖ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาในข้อหา
เก่ียวกับยาเสพติด 
    ๓.๑๗ ไม่อยู่ในสมณเพศ  
   ๓.๑๘  ข้าราชการหรือลูกจ้างประจําท่ีจะสมัครสอบ จะต้องได้รับอนุญาตและรับรองความ
ประพฤติจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด โดยข้าราชการ หรือลูกจ้างประจําสังกัดกองทัพเรือจะต้องรับราชการใน
กองทัพเรือ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับต้ังแต่วันท่ีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจนถึงวันรับสมัครสอบ คุณวุฒิและสาขาท่ี
สําเร็จการศึกษาจะต้องได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือให้ไปศึกษาต่อ หรือสําเร็จการศึกษาก่อนท่ีจะบรรจุเข้ารับ
ราชการ และต้องได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือให้ดําเนินการหมายประวัติรับราชการเพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้วในวันท่ี
ตนมาสมัครสอบ 
   ๓.๑๙  ผู้ ท่ี ไ ด้รับการคัดเลือกจะต้องทําสัญญา ในการรับราชการกับกองทัพเรือ  
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด หากลาออกในระหว่างท่ีรับราชการหรือรับราชการไม่ครบกําหนดตามสัญญาจะต้อง
เสียค่าปรับให้แก่ทางราชการตามท่ีทางราชการกําหนด 

    ๔.  หลักฐานท่ีจะต้องนํามาแสดงในวันสมัคร 
   ๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาด ๔ x ๖ ซม. ซ่ึงถ่ายในคราวเดียวกัน                 
ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป 
   ๔.๒ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดาผู้สมัคร รวม ๓ คน (ต้องนํามาทุกคน        
แม้กรณีท่ีเสียชีวิตแล้ว) ใบทะเบียนสมรสบิดาและมารดา ใบมรณบัตรบิดาและมารดา หนังสือสําคัญเปลี่ยนชื่อ       
ชื่อสกุล ผู้สมัคร บิดาและมารดา ตลอดจนหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีแสดงว่าผู้สมัคร บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด 
มิใช่โดยการแปลงสัญชาติ ฉบับจริงพร้อมสําเนาอย่างละ ๑ ชุด และกรณี ปู่ ย่า ตา ยาย ไม่ได้มีสัญชาติไทย 
จะต้องนําหลักฐานแสดงว่า บิดา มารดา ได้กําเนิดในประเทศไทยมาแสดงด้วย  
  ๔.๓ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมสําเนาจํานวน ๑ ชุด 
  ๔.๔ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแล้ว (วันท่ีได้รับอนุมัติ
ต้องอยู่ภายในวันรับสมัครสอบ) ระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) พร้อมสําเนาอย่างละ ๑ ชุด                         
หากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทย สําเนาเพ่ิมอีก ๑ ชุด  
  ๔.๕ หลักฐานการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือหลักฐานการสําเร็จการศึกษา 
เนติบัณฑิตยสภาสําหรับผู้สมัครสอบสาขานิติศาสตร์  พร้อมสําเนา ๑ ชุด   
   ๔.๖ หลักฐานทางทหารสําหรับผู้สมัครเพศชาย ได้แก่ ใบสําคัญทหารกองเกิน (สด.๙) / 
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (สด.๔๓) /ใบสําคัญทหาร
กองหนุน (สด.๘) และหลักฐานการได้รับการยกเว้นฉบับจริงพร้อมสําเนาอย่างละ ๑ ชุด (นํามาให้ครบเท่าท่ี  
ทางราชการออกให้) 
   ๔.๗  หนังสือรับรองความประพฤติและยินยอมของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดให้สมัครสอบได้ 
(กรณีเป็นข้าราชการ)  
   ๔.๘ หลักฐานแสดงการหมายประวั ติการศึกษากรณีเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา             
สังกัดกองทัพเรือ 
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  ๕. ผู้ท่ีมีสิทธิ์รับคะแนนเพ่ิมและหลักฐานท่ีแสดงเพ่ือขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิมพิเศษ 
    ๕.๑ ผู้สมัครเป็นบุตรข้าราชการหรือลูกจ้างประจําสังกัดกองทัพเรือ หากบิดาหรือมารดา
ของผู้สมัครยังรับราชการอยู่ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยข้ึนตรงกองทัพเรือ       
ว่ามีเวลาปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี แต่หากปัจจุบันไม่ได้รับราชการในกองทัพเรือแล้ว จะต้องมีหนังสือ
รับรองจากกองทะเบียนพล กรมกําลังพลทหารเรือ ว่าบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร เคยปฏิบัติงานมาแล้ว        
ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ซ่ึงจะทําให้ได้รับคะแนนเพ่ิมพิเศษร้อยละ ๓ ของคะแนนภาควิชาการ โดยให้นําหนังสือ
แสดงว่าผู้สมัครเป็นบุตรข้าราชการหรือลูกจ้างประจําสังกัดกองทัพเรือ มาแสดงต่อกรรมการและเจ้าหน้าท่ี     
รับสมัครในวันสมัครสอบ   

    ๕.๒ ผู้สมัครเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําในสังกัดกองทัพเรือ ท่ีมีเวลารับราชการใน
กองทัพเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และในระหว่างรับราชการไม่เคยถูกลงโทษถึงงดบําเหน็จประจําปี และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมในคุณวุฒิสาขาท่ีสมัครไม่ตํ่ากว่า ๒.๕ รวมท้ังได้หมายประวัติการศึกษาแล้วในวันสมัครสอบ    
จะได้รับคะแนนเพ่ิมพิเศษร้อยละ ๕ ของคะแนนภาควิชาการ โดยให้นําหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับ
หัวหน้าหน่วยข้ึนตรงกองทัพเรือว่าผู้สมัครเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําในสังกัดกองทัพเรือ  มาแสดง      
ต่อกรรมการและเจ้าหน้าท่ีรับสมัครในวันสมัครสอบ     
   ๕.๓ ผู้สมัครท่ีมีบิดาหรือมารดาท่ีเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําสังกัด ทร. ท่ีได้ประสบ
อันตรายถึงทุพพลภาพ ในขณะท่ีปฏิบัติราชการในหน้าท่ี หรือถูกประทุษร้าย หรือบาดเจ็บเพราะเหตุกระทํา       
ตามหน้าท่ีได้รับบําเหน็จบํานาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทําขวัญ     
ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญหรือเหรียญ
กล้าหาญ จะได้รับคะแนนเพ่ิมพิเศษร้อยละ ๑๐ ของคะแนนภาควิชาการ โดยให้นําหนังสือแสดงว่าบิดาหรือ
มารดาของผู้สมัครท่ีเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําสังกัด ทร. ได้ประสบอันตรายหรือตามแต่กรณีดังกล่าว       
มาแสดงต่อกรรมการและเจ้าหน้าท่ีรับสมัครในวันสมัครสอบ  
    ๕.๔ ผู้สมัครเป็นผู้ท่ีสมาคมหรือองค์การกีฬาระดับชาติ รับรองว่าเป็นนักกีฬาท่ีเข้าแข่งขัน
ระดับสโมสรหรือสมาคมกีฬาต่าง ๆ หรือนักกีฬาท่ีเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติหรือเยาวชนแห่งชาติ ฉบับจริงพร้อมสําเนา 
จะได้รับคะแนนเพ่ิมพิเศษร้อยละ ๑๐ ของคะแนนภาควิชาการ โดยให้นําหนังสือท่ีสมาคมหรือองค์การกีฬา
ระดับชาติให้การรับรองว่าเป็นผู้ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว มาแสดงต่อกรรมการและเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร       
ในวันสมัครสอบ 
    ๕.๕  การรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิมพิเศษ จะให้เฉพาะกรณีท่ีได้คะแนนเพ่ิมพิเศษมากท่ีสุด     
ตามข้อ ๕.๑ – ๕.๔  เพียงข้อเดียว  หากผู้สมัครสอบมีความประสงค์จะขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิมพิเศษ จะต้องยื่น
หลักฐานข้างต้นก่อนวันปิดรับสมัคร มิฉะนั้นคณะกรรมการสอบฯ จะถือว่าผู้สมัครได้สละสิทธิ์ ในการขอรับสิทธิ์
ดังกล่าว 

 ๖. การจําหน่ายระเบียบการและการรับสมัคร 
      ๖.๑ จําหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัคร ในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท จนถึงวันท่ี             
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามสถานท่ีต่าง ๆ ดังนี้ 
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      พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
     - กรมกําลังพลทหารเรือ  ถนนอิสรภาพ  แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ - ๒๔๗๕ - ๔๖๗๑ 
    - ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ (อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น ๒) ฐานทัพเรือกรุงเทพ        
ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  โทร. ๐ - ๒๔๗๕ - ๕๔๒๗ 
    พ้ืนท่ีสัตหีบ 
    - กิจการห้องเย็น  ฐานทัพเรือสัตหีบ  ตําบลสัตหีบ  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  
โทร. ๐ - ๓๘๗๐ - ๐๒๖๕   
    - กิจการอาคารรับรอง  ฐานทัพเรือสัตหีบ  ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
โทร. ๐ - ๓๘๔๓ - ๘๘๔๔  และ โทร. ๐ - ๓๘๔๓ - ๗๙๖๒  
    - ภัณฑุปกรณ์ กร. หมู่บ้านกองเรือยุทธการ ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
โทร. ๐ - ๓๘๔๓ - ๗๒๓๕ 
   ๖.๒ สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมร้านสวัสดิการทหารเรือ  ชั้น ๓ อาคารนันทสวัสดิการ 
ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  โทร. ๐ – ๒๔๗๕ -  ๕๔๒๗ 
ต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
    ๖.๓  แผนท่ีสังเขป โรงเรียนนายเรือ / กรมยุทธศึกษาทหารเรือ / กรมกําลังพลทหารเรือ/ 
อาคารนันทสวัสดิการ / ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ (บางนา)  (ผนวก ข)   

  ๗. การเตรียมตัวของผู้สมัครและคําแนะนําท่ีควรทราบ 
    ๗.๑ ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการและวิธีปฏิบัติในการสมัครสอบตลอดจนคําชี้แจงต่าง ๆ 
ให้เข้าใจโดยตลอด  หากมีข้อสงสัยประการใดให้สอบถามกับกรรมการรับสมัครหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องโดยตรง 
     ๗.๒ เตรียมหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ท่ีจะต้องนํามาแสดงให้พร้อมในวันรับสมัคร 
ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการสมัครของผู้สมัครเอง หากตรวจพบว่าเอกสาร หรือหลักฐาน
ใด ๆ ปลอมแปลงหรือเป็นเท็จ จะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
    ๗.๓ ตรวจสอบความสมบูรณ์และขนาดของร่างกายและต้องไม่เป็นโรคท่ีขัดต่อการบรรจุ
เข้ารับราชการทหาร และมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๓  
    ๗.๔ บัตรประจําตัวสอบจะต้องเก็บรักษาให้ดีท่ีสุด และจะต้องนํามาแสดงต่อกรรมการ 
ทุกข้ันตอนของการสอบ หากชํารุด สูญหาย หรือไม่มีมาแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และกองทัพเรือ 
โดยคณะกรรมการสอบฯ จะไม่ออกบัตรประจําตัวใหม่ให้  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
    ๗.๕ การสมัครสอบ การเข้าสอบและการติดต่อในสถานท่ีราชการ จะต้องแต่งกายให้สุภาพ
เรียบร้อย (งดเว้นการสวมรองเท้าแตะ เสื้อคอกลม และกางเกงยีนส์ เป็นต้น) มิฉะนั้นทางราชการอาจจะ        
ไม่พิจารณาให้สมัคร หรือเข้าห้องสอบได้ 
    ๗.๖ ผู้ท่ีสอบได้จะได้รับการบรรจุในอัตราเงินเดือน ตามคุณวุฒิท่ีประกาศรับสมัคร และ
อาจได้รับการบรรจุในต่างจังหวัด และห้ามมิให้เรียกร้องสิทธิใด ๆ เกินกว่าท่ีทางราชการกําหนด 
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    ๗.๗ กองทัพเรือจะไม่รับโอนข้าราชการในกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน หรือย้ายสังกัดนอก
กองทัพเรือภายในกระทรวงกลาโหม ผู้สมัครท่ีเป็นข้าราชการนอกสังกัดกองทัพเรือ/หรือข้าราชการกับ
ลูกจ้างประจําสังกัดกองทัพเรือท่ีสมัครสอบในฐานะบุคคลพลเรือน จะต้องลาออกจากต้นสังกัดเดิมก่อน       
การบรรจุเข้ารับราชการ 
   ๗.๘ กรณีท่ีมีปัญหาต้องวินิจฉัยในข้ันตอนต่าง ๆ ของการสอบคัดเลือก ซ่ึงเป็นข้ันตอนก่อน
การบรรจุ  ให้ประธานกรรมการอํานวยการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คําชี้ขาดของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
   ๗.๙  กรมกําลังพลทหารเรือ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และคุณวุฒิ โดยละเอียด   
ในข้ันตอนของการบรรจุเข้ารับราชการ หากตรวจพบว่าผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ขาดคุณสมบัติ คุณวุฒิ และ     
หลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลงเอกสารจะต้องถูกตัดสิทธิ์ โดยไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ได้ และ
หากทุจริตคงต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายด้วย 
 
  ๘. วิธีปฏิบัติในการสมัคร 
    ๘.๑ กรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับหลักฐานและความเป็นจริง 
(เว้นการพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือและลงลายมือชื่อ) หากปรากฏว่าข้อความในใบสมัครหรือหลักฐานท่ีต้องนํามาแสดง 
ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง  แม้ภายหลังรายงานตัวทําสัญญาเข้ารับราชการแล้วก็ตาม  ทางราชการมีสิทธิ 
ท่ีจะให้บุคคลผู้นั้นพ้นสภาพหรือออกจากราชการได้ โดยทางราชการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้องถูก
ดําเนินคดีตามกฎหมายโดยทันที 
    ๘.๒  เขียนชื่อ นามสกุล อายุของผู้สมัครไว้หลังรูปถ่ายทุกรูป และรับรองสําเนาเอกสาร   
หลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเองทุกฉบับ 
    ๘.๓  ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ให้กรรมการรับสมัครตรวจสอบ
ความถูกต้อง  พร้อมชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท (สําหรับผู้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ   
ชั้นสัญญาบัตร) จํานวน ๑๐๐ บาท (สําหรับผู้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการตํ่ากว่าชั้นสัญญาบัตร) แล้วรอรับ
ใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าท่ี  
    ๘.๔  พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือ และลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้ากรรมการรับสมัคร พร้อมกับ
ติดรูปถ่ายบนใบสมัคร บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบ และบัตรตรวจสอบ (ภาควิชาการ ตรวจร่างกายและทดสอบ
สุขภาพจิต) รวม ๒ รูป  พร้อมกับสําเนาหลักฐานและใบสมัครส่งให้กับกรรมการรับสมัคร  
    ๘.๕ นําใบเสร็จรับเงินมาแสดง เพ่ือขอรับบัตรประจําตัวสอบ และรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ฉบับจริงคืนท้ังหมด หากได้รับคืนไม่ครบถ้วนให้รีบทวงถามกับกรรมการรับสมัครทันที 

  ๙. การสอบคัดเลือก 
    ๙.๑  การสอบรอบแรก เป็นการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ (ถ้ามี) กําหนดเกณฑ์ผ่าน
ร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม (รวมทุกวิชา)  

    ๙.๑.๑ ภาควิชาการ  (รายชื่อเอกสารท่ีใช้อ้างอิงในการสอบ ตามผนวก ค) ข้อสอบ  
แบบอัตนัยและปรนัย  สอบในวันเสาร์ท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙๐๐ น.  ณ โรงเรียนนายเรือ  ตําบลปากน้ํา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (แผนท่ีสังเขปตามผนวก ข) โดยมีวิชาท่ีสอบดังนี้ 
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    - วิชาชีพตามคุณวุฒิ คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน (ยกเว้น ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ 
และสาขาการสอนภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน และ ปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษ/การสอน
ภาษาอังกฤษ และสาขาพุทธศาสตรบัณฑิต /ศาสนศาสตรบัณฑิต  คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)   
    - วิชาภาษาไทย      คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน    ผู้สมัครสอบทุกคน 
    - วิชาภาษาอังกฤษ  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน   ผู้สมัครสอบทุกคน  
    ๙.๑.๒ ภาคปฏิบัติ 
    - ผู้สมัครสอบปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ ต้องสอบการปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน   
ในวันพุธท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเรียน ๑๐ โรงเรียนนายเรือ        
ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
    - ผู้สมัครสอบปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ต้องสอบการปฏิบัติ คะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน ในวันท่ี ๒๕ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเรียน ๑๐    
โรงเรียนนายเรือ ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
    - ผู้สมัครสอบปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ ต้องทดสอบความรู้ 
ความสามารถ ภาษาอังกฤษ  PT (Placement Test) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในวันจันทร์ท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
และวันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ       
ถนนพระราชวังเดิม ซอยยุทธศึกษา แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
    - ผู้สมัครสอบปริญญาตรี สาขาพุทธศาสตรบัณฑิต/ ศาสนศาสตรบัณฑิต ต้องสอบ
การบรรยายธรรม คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในวันพุธท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องปฏิบัติธรรม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
   ๙.๒ การสอบรอบท่ีสอง  (เฉพาะผู้ท่ีสอบรอบแรกผ่านตามเกณฑ์ท่ีกําหนด จํานวน ๓ เท่า
ของอัตราท่ีรับสมัครสอบตามสาขาท่ีเปิดสอบ) เป็นการตรวจสุขภาพร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิตและสัมภาษณ์ซ่ึงมี
ผลการสอบ  “ผ่าน”  หรือ “ไม่ผ่าน” เท่านั้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    ๙.๒.๑ การตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต ในวันท่ี ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา 
๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ท่ีโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ (พ้ืนท่ีบางนา)  ถนนริมทางรถไฟสายเก่า  แขวงบางนา      
เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  (ดูแผนท่ีสังเขปตามผนวก ข) ท้ังนี้ผู้สมัครต้องชําระค่าใช้จ่ายเอง และ มีรถรับ – ส่ง 
โดยออกจาก ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ อาคารนันทสวัสดิการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ  เวลา ๐๗.๐๐ น. 
    ๙.๒.๒ การสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. –  
๑๖.๓๐ น. ท่ีห้องประชุมร้านสวัสดิการทหารเรือ ชั้น ๓ อาคารนันทสวัสดิการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ     
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร       
      - บุคลิก ลักษณะ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ และคุณลักษณะเหมาะสมกับ
ความเป็นทหาร 
                        - แนวความคิดในการนําความรู้ท่ีสําเร็จการศึกษามาใช้ปฏิบัติงานในกองทัพเรือ 
          - ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับสถานการณ์โลกและบ้านเมืองตลอดจนกองทัพเรือ 
          - ทัศนคติ ความศรัทธาและความจริงใจต่อกองทัพเรือ   
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  ๙.๒.๓ ผู้สมัครต้องชําระเงินค่าตรวจสุขภาพร่างกาย และการตรวจสอบทางการแพทย์ จํานวน 
๑,๔๒๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  ในวันตรวจสุขภาพร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต  
  ๙.๓ แผนท่ีสังเขป สถานท่ีสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ ตรวจสุขภาพร่างกาย และ
ทดสอบสุขภาพจิต (ผนวก ข) สําหรับห้องสอบ และผังที่นั่งสอบในการสอบภาควิชาการ จะติดประกาศ
ให้ทราบ ท่ีบริเวณหน้าห้องสอบในวันสอบ และตรวจสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต http://www.navy.mi.th และ
http://www.navy.mi.th/person 

  ๑๐.  การตัดสินผลการสอบ  
    ๑๐.๑  จะต้องสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ (ถ้ามี) ให้ครบถ้วนตามท่ีกําหนด โดยมี
คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนรวมภาควิชาการและภาคปฏิบัติ (ถ้ามี)  
      ๑๐.๒  มีผลการตรวจสุขภาพร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ “ผ่าน” 
     ๑๐.๓  ผู้ ท่ี ได้คะแนนสอบสูงสุดของแต่ละสาขา และมีผลการตรวจสุขภาพร่างกาย 
ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ “ผ่าน” เป็นผู้ท่ีสอบได้  หากสาขาใดมีจํานวนมากกว่า ๑ อัตรา ผู้ท่ีได้คะแนน
ลําดับรองลงมาเป็นผู้ท่ีสอบได้ตามจํานวนอัตราท่ีเปิดสอบ 
     ๑๐.๔  สาขาใด ถ้าคะแนนสอบรวมภาควิชาการเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาชีพ
ตามคุณวุฒิ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามลําดับ หากคะแนน ๓ วิชาเท่ากันอีก จะทําการสอบประมวล
ความรู้ทางวิชาชีพตามสาขาคุณวุฒิ (ปากเปล่า)  โดยคณะกรรมการจํานวน ๓ นาย 
     ๑๐.๕  ผลการตัดสินของประธานกรรมการสอบถือเป็นข้อยุติ 

  ๑๑. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ 
      ๑๑.๑  ผู้สมัครต้องแสดงบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบต่อกรรมการ ในวันสอบภาควิชาการ
ตรวจสุขภาพร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสัมภาษณ์ หากไม่มีจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกข้ันตอนของการสอบ 
      ๑๑.๒  ให้ผู้สมัครสอบพร้อมท่ีหน้าห้องสอบของตัวเอง ก่อนถึงเวลาสอบ ๓๐ นาที  
จากนั้นกรรมการคุมสอบจะเรียกผู้สมัครเข้าห้องสอบ ตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบนั่งตามผังท่ีกําหนด 
   ๑๑.๓  ผู้ท่ีเข้าห้องสอบช้ากว่าเวลาเริ่มต้นสอบเกิน ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
และถือว่าขาดสอบในวิชานั้น และจะออกจากห้องสอบได้หลังจากเวลาเริ่มต้นสอบไปแล้ว ๓๐ นาที 
    ๑๑.๔  ในวันสอบภาควิชาการและทดสอบสุขภาพจิต ผู้สมัครต้องเตรียมอุปกรณ์การสอบ
ได้แก่ ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ และไม้บรรทัด  ไปให้พร้อม  
     ๑๑.๕  ห้ามนํากระดาษ อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร และเครื่องคํานวณทุกประเภทเข้าห้องสอบ
โดยเด็ดขาด ยกเว้น ผู้เข้าสอบปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขา
วิทยาศาสตร์ทางทะเล/สมุทรศาสตร์ สามารถนําเครื่องคํานวณ (ห้ามมีฟังก์ชั่นของการคํานวณสูตรต่าง ๆ และ
ห้ามใช้เครื่องคํานวณจากโทรศัพท์มือถือ) เข้าห้องสอบได้เท่านั้น 
     ๑๑.๖  การเริ่มทําข้อสอบ จะต้องรอฟังสัญญาณทําพร้อมกันจากกองอํานวยการเท่านั้น
ห้ามเปิดข้อสอบทําก่อนโดยเด็ดขาด หากมีข้อสงสัยให้ยกมือถามกรรมการคุมสอบ  
     ๑๑.๗  ผู้ท่ีกระทําการทุจริตในการสอบ หรือช่วยเหลือในการกระทําทุจริต จะถือว่าผู้นั้น 
สละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และอาจต้องถูกดําเนินคดีตามกฏหมาย 
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     ๑๑.๘  ห้ามนําโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ IT ใด ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 
     ๑๑.๙  การขาดสอบภาควิชาการในวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือภาคปฏิบัติ หรือขาดการตรวจ
สุขภาพร่างกาย หรือขาดการทดสอบสุขภาพจิต หรือขาดการสอบสัมภาษณ์ ข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง จะถือว่า 
ผู้นั้นสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก ไม่ยกเว้นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําสังกัดกองทัพเรือ 

  ๑๒.  การประกาศผลสอบ 
    ๑๒.๑ รอบแรก (ภาควิชาการ) ภายในวันศุกร์ ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์เน็ตได้ท่ี 
http://www.navy.mi.th หรือ http://www.navy.mi.th/person  และท่ีห้องประชุมร้านสวัสดิการทหารเรือ ชั้น ๓  
อาคารนันทสวัสดิการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร       
   ๑๒.๒  รอบสุดท้าย ภายในวั นศุกร์ ท่ี  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์ เน็ ตได้ ท่ี 
http://www.navy.mi.th  หรือ http://www.navy.mi.th/person ณ กรมกําลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ 
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ นันทอุทยานสโมสร      
ฐานทัพเรือกรุงเทพ ผู้สมัครท่ีสอบได้เป็นตัวจริงและตัวสํารองท้ังหมด จะต้องมารายงานตัวต่อกรรมการ
อํานวยการ ท่ีแผนกจัดหากําลังพล กองการกําลังพล กรมกําลังพลทหารเรือ ในวันจันทร์ท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  หากไม่มารายงานตัวตามกําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และให้อยู่รอรับ
เอกสารและฟังคําชี้แจงรายละเอียด การทําสัญญาเข้ารับราชการเป็นข้าราชการของกองทัพเรือ จากกรรมการ
อํานวยการ ณ ห้องประชุม กรมกําลังพลทหารเรือ ในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
   ๑๒.๓  ผู้สมัครสามารถตรวจผลสอบทางอินเตอร์เน็ตได้ท่ี http://www.navy.mi.th และ 
http://www.navy.mi.th/person   
 ๑๓. การเสียสิทธิ์ในการสอบและการบรรจุเข้ารับราชการ 
   ๑๓.๑ ไม่มีบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบ รวมถึงไม่นําเอกสารท่ีใช้ประกอบการพิจารณา  
การบรรจุเข้ารับราชการ (ตัวจริง) มาให้ กรมกําลังพลทหารเรือ ภายในเวลาท่ีกําหนด 
   ๑๓.๒ เข้าห้องสอบช้ากว่าเวลาท่ีเริ่มต้นสอบเกิน ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและ 
จะถือว่าขาดสอบวิชานั้น ๆ 
   ๑๓.๓ ทุจริตในการสอบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายทันที 
   ๑๓.๔ การขาดสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือขาดการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต หรือ
ขาดสอบสัมภาษณ์ 
   ๑๓.๕ ขาดคุณสมบัติ คุณวุฒิ หรือขาดหลักฐานต่าง ๆ หรือเอกสารข้อมูลเป็นเท็จ 
   ๑๓.๖ คณะกรรมการสงวนสิทธิในการพิจารณาเรื่องการเสียสิทธิ การทุจริตหากเห็นว่า
ผู้สมัครสอบ ดําเนินการไม่เหมาะสม มีการทุจริต หรือเอาเปรียบผู้สมัครสอบรายอ่ืน ๆ รวมถึงสามารถปรับแต่ง
รายละเอียดข้ันตอนการเริ่มสอบ การสอบ และการประกาศผลสอบเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมเท่าเทียม และ
เป็นธรรมแก่ผู้สมัครสอบโดยรวมทุกกรณี 
 
 
 



ผนวก ก 
บัญชีช่ือโรคหรือความผิดปกติตามกฎกระทรวง 

ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ.๒๔๙๗ 
 
 ๑) โรคหรือความผิดปกติของตา 
 (ก)  ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือ เม่ือรักษา และแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่           
ในระดับตํ่ากว่า ๗/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา 
 (ข)  สายตา ไม่ปกติ คือ เม่ือรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ ๖/๒๔ 
หรือตํ่ากว่าท้ังสองข้าง 
 (ค)  สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์ท้ังสองข้าง 
 (ง)  ต้อแก้วตาท้ังสองข้าง (Bilateral Cataract)  
 (จ)  ต้อหิน (Glaucoma) 
 (ฉ)  โรคข้ัวประสาทตาเสื่อมท้ัง ๒ ข้าง (Optic Atrophy) 
  (ช)  กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นท้ังสองข้าง 
 ๒) โรคหรือความผิดปกติของหู 
 (ก)  หูหนวกท้ังสองข้าง คือต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถ่ี ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ รอบต่อวินาทีหรือเกิน
กว่า ๕๕ เดซิเบล จึงจะได้ยินท้ังสองข้าง 
 (ข)  หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังท้ังสองข้าง 
 (ค)  เยื่อแก้วหูทะลุท้ังสองข้าง 
 ๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
 (ก)  หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
 (ข)  ลิ้นหัวใจพิการ 
 (ค)  การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร  จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
 (ง)  โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ ชนิดท่ีไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และอาจเป็นอันตราย 
 (จ)  หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 
 (ฉ)  หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดท่ีอาจเป็นอันตราย 
 ๔) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 
 (ก)  โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตราย 
 (ข)  ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ท่ีรักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย 
 ๕) โรคของระบบหายใจ 
 (ก)  โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases)    
 (ข)  โรคหลอดลมพอง  (Bronhiectasis) 
 (ค)  โรคหืด (Asthma) 
 (ง)  โรคของระบบหายใจท่ีทําให้สมรรถภาพปอดลดลงอย่างถาวรจน  Forced Expiratory 
Volume in One Second  ตํ่ากว่า  ๒  ลิตร หรือ Forced Vital Capacity ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของค่าปกติ 
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 ๖) โรคของระบบปัสสาวะ 
  (ก)  ไตอักเสบเรื้อรัง 
  (ข)  กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome) 
  (ค)  ไตวายเรื้อรัง 
  (ง)  ไตพองเป็นถุงน้ําแต่กําเนิด ( Polycystis Kidney) 
 ๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก  ข้อ และกล้ามเนื้อ 
  (ก) ข้ออักเสบเรื้อรังจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
  (ข) แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วน หรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ท่ีสุดแล้ว                      
ก็ยังใช้การไม่ได้ 
   (๒)  นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
   (๓)  นิ้วชี้ของมือด้วนต้ังแต่ข้อปลายนิ้ว 
   (๔)  นิ้วมือในมือข้างเดียวกันต้ังแต่สองนิ้ว ข้ึนไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ               
ถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
   (๕)  นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
   (๖) นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกัน ต้ังแต่สองนิ้วข้ึนไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการ              
ถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
   (๗)  นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างต้ังแต่หนึ่งนิ้วข้ึนไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ ถึงข้ัน        
ใช้การไม่ได้ 
   (๘) นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ต้ังแต่หนึ่งนิ้วข้ึนไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้วหรือพิการจนถึง
ข้ันใช้การไม่ได้ 
  (ค) คอเอียงหรือแข็งท่ือชนิดถาวร 
  (ง)  กระดูกสันหลังโก่งหรือคดหรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งท่ือชนิดถาวร 
  (จ)   กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่ง            
ส่วนใดใช้การไม่ได้ 
 ๘) โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
  (ก) ภาวะต่อมธัยรอยด์ทํางานน้อยไปอย่างถาวร 
  (ข) ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทํางานน้อยไปอย่างถาวร 
  (ค) ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร 
  (ง) เบาหวาน 
  (จ) ภาวะอ้วน  (Obesity)  ซ่ึงมีดัชนีความหนาของร่างกาย  (Body Mass Index)   ต้ังแต่ ๓๕ 
กิโลกรัมต่อตารางเมตรข้ึนไป 
  (ฉ) โรคหรือความผิดปกติเก่ียวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหารดุลสารน้ํา อีเล็กโทรลัยท์
และกรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอ่ืน ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย 
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 ๙) โรคติดเชื้อ 
 (ก) โรคเรื้อน 
 (ข) โรคเท้าช้าง 
 (ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรงซ่ึงไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
 ๑๐) โรคทางประสาทวิทยา 
 (ก)  จิตเจริญล่าช้า  (Mental Retardation) ท่ีมีระดับเชาว์ปัญญา ๖๙ หรือตํ่ากว่านั้น 
     (ข)  ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
 (ค)  ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีทําให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร 
   (ง)  อัมพาต (Paralysis) ของ แขน ขา มือ หรือเท้าชนิดถาวร 
 (จ)  สมองเสื่อม (Dementia)  
 (ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมอง  หรือไขสันหลังท่ีทําให้เกิดความผิดปกติอย่างมาก 
ในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร 
 (ช) กล้ามเนื้อหมดกําลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis) 
  ๑๑)  โรคทางจิตเวช 
 (ก) โรคจิตหรือโรคท่ีทําให้จิตผิดปกติอย่างรุนแรงและถาวร 
  ๑๒)  โรคอ่ืน ๆ 
   (ก) กระเทย (Hermaphrodism) 
 (ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm) 
 (ค) โรคตับอักเสบเรื้อรังชนิดร้ายแรง (Chronic Active Hepatittis ) 
 (ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of liver)  
 (จ) คนเผือก (Albino) 

 (ฉ) โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสท่ัวร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus) 
 (ช) กายแข็งท่ัวร่างกาย (Systemic Sclerosis) 
 (ซ) รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่ 
     (๑) จมูกโหว่ 
     (๒) เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด 
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