
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

กองทัพเรือ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจําการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพ่ือสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ดังตอไปนี้

๑. คุณสมบัติท่ีสําคัญของผูสมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙)
๑.๑ สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือกําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ

กําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา
๑.๒ เปนชายโสด  อายุ ๑๘ – ๒๐ ป (ผูท่ีเกิดตั้งแต ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑) สําหรับผูท่ีเปนทหารกองประจําการ จะตองสังกัด

กองทัพเรือและปลดเปนทหารกองหนุนใน ๓๐ เม.ย.๕๙ หรือทหารกองหนนุสังกัดกองทัพเรือ ตองมีอายุ ๒๑ – ๒๔ ป (ผูท่ีเกิด ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๘)
๑.๓ มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แตถาบิดาเปนนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใชเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได

๒. หลักฐานสําคัญท่ีตองใชในการสมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙)
๒.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒.๒ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาท่ีแสดงวาสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖

หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา
๒.๓ สําเนาใบสูติบัตรของผูสมัคร
๒.๔ รูปถายสี หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา และตองเปนรูปถายท่ีถายไวไมเกิน ๓ เดือน

๓. การซ้ือระเบียบการรับสมัคร
๓.๑ ซ้ือดวยตนเอง ตั้งแต ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ราคาชุดละ ๘๐ บาท  ดังนี้

๓.๑.๑ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๓.๑.๒ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ
๓.๑.๓ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๓.๑.๔ รานสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน) เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๓.๑.๕ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๓.๑.๖ รานสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ (พระราชวังเดิม)เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๓.๑.๗ คายตากสิน อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๓.๑.๘ รานสวัสดิการกิจการหองเย็น (สัตหีบ) อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี
๓.๑.๙ ทัพเรือภาคท่ี ๓ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๓.๑.๑๐ หนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลําแมน้ําโขงทุกเขต (เวนเขตเชียงราย)
๓.๑.๑๑ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.๒ บางนา ส.ทร.๓ ภูเก็ต ส.ทร.๕ สัตหีบ ส.ทร.๖ สงขลา ส.ทร.๘ พิษณุโลก ส.ทร.๙ อุบลราชธานี ส.ทร.๑๑

เชียงใหม ส.ทร.๑๕ นราธิวาส)
๓.๒ สั่ ง ซ้ือทางไปรษณีย ตั้ งแต ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ซึ่ งสามารถ Download ใบสั่ งซื้อระเบียบการไดจากเว็บไซต

http://www.navedu.navy.mi.th โดยระบุจํานวนท่ีสั่งซื้อ เขียนท่ีอยูสําหรับจัดสงระเบียบการใหแกผูสั่งซื้อและหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดใหชัดเจน สงใบสั่งซื้อ
ระเบียบการ พรอมใบฝากธนาณัติตัวจริง (ใหสงทางธนาณัติธรรมดาหรือธนาณัติดวนพิเศษ ไมรับธนาณัติ online) สั่งจายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู ปณ.๑๑
ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ราคารวมคาจัดสง ชุดละ ๑๑๐ บาท

๔. การรับสมัคร
สมัครทาง Internet ระหวางวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไมเวนวันหยุดราชการ) โดยสมัครที่เว็บไซต

http://www.navedu.navy.mi.th และใหผูสมัครศึกษาข้ันตอนการดําเนินการสมัครทาง Internet โดยละเอียดและปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีแนะนําใหถูกตอง
๕. การสแกนลายนิ้วมือผูสมัคร รับเอกสารคะแนนเพิ่ม และแนะนําการสมัคร ใน ๒ พ้ืนท่ี ดังนี้

๕.๑ ท่ีสวนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (หนองตะเคียน) อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต ๒๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยไมเวน
วันหยุดราชการ

๕.๒ ท่ีกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต ๖ – ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยไมเวน
วันหยุดราชการ

๖. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันอาทิตยท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ท่ีศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะแจงรายละเอียด
ใหทราบในบัตรประจําตัวสอบนักเรียนจาทหารเรือ วิชาท่ีสอบไดแก วิชาคณิตศาสตร  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พ.ศ.๒๕๕๑

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ – ๔
และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ ในวันและเวลาราชการ หรือ http://www.navedu.navy.mi.th

ประกาศ ณ วันท่ี ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

พลเรือโท
(พิเชฐ ตานะเศรษฐ)

เจากรมยุทธศึกษาทหารเรือ


