ระเบียบการรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ในกองทัพเรือ ประจําปี ๒๕๕๗
(ปกหน้าหลังสีน้ําเงินเข้ม ตัวอักษรสีทอง)

ระเบียบการรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ในกองทัพเรือ ประจําปี ๒๕๕๗

เล่มที่ ……….

คํานํา
ด้วยกองทัพเรือมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ
ในกองทัพเรือ ประจําปี ๒๕๕๗ จํานวน ๔๙ อัตรา เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ
ในการรับสมัคร และการสอบคัดเลือก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้า
รับราชการในกองทัพเรือ ประจําปี ๒๕๕๗ จึงได้จัดทําระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อ
บรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจําปี ๒๕๕๗ ขึ้น ซึ่งระเบียบนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้สมัครสอบฯ
ทุกท่าน จึงขอให้ผู้สมัครสอบฯ ทุกท่านศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่คณะกรรมการฯ กําหนด
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองการกําลังพล กรมกําลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๗๑
ทั้งนี้ โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ที่กล่าวอ้างว่าจะช่วยเหลือท่านในสอบคัดเลือกฯ
ครั้งนี้ได้ รวมทั้งไม่สมควรรบกวนให้ผู้หนึ่งผู้ใดช่วยเหลือ เนื่องจากผลการสอบขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ
ของผู้สมัครสอบเอง หากเกิดกรณีดังกล่าวหรือพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต ขอได้โปรดแจ้งข้อมูลไปที่
กองการกําลังพล กรมกําลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
๑๐๗๐๐ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๗๑ เพื่อจะได้ตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายโดยทันที
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในกองทัพเรือ ประจําปี ๒๕๕๗
กรกฎาคม ๒๕๕๗

สารบัญ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑ ๒.
๑๓.

ความมุ่งหมาย
คุณวุฒิสาขาที่เปิดรับสมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร
หลักฐานที่จะต้องนํามาแสดงในวันสมัคร
ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ
และหลักฐานที่แสดงเพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ
การจําหน่ายระเบียบการและการรับสมัคร
การเตรียมตัวของผู้สมัครและคําแนะนําที่ควรทราบ
วิธีปฏิบัติในการสมัคร
การสอบคัดเลือก
การตัดสินผลการสอบ
ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
การประกาศผลสอบ
การเสียสิทธิ์ในการสอบและการบรรจุเข้ารับราชการ

๑
๑
๒
๓
๔
๔
๕
๖
๖
๘
๘
๙
๙

รายการผนวก
ผนวก ก บัญชีชื่อโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร
ผนวก ข แผนที่สังเขป โรงเรียนนายเรือ / กรมกําลังพลทหารเรือ/ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ /
ร้านสวัสดิการทหารเรือ อาคารนันทสวัสดิการ / ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
และโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ (บางนา)
ผนวก ค รายชื่อหัวข้อวิชาที่ใช้ในการสอบแต่ละสาขา

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ในกองทัพเรือ ประจําปี ๒๕๕๗
๑. ความมุ่งหมาย
เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ลูกจ้างประจํา ที่มีคุณวุฒิในสาขาที่
กองทัพเรือต้องการ สําหรับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการในกองทัพเรือในตําแหน่งอัตราของหน่วยต่าง ๆ
ในกองทัพเรือ ตามจํานวนอัตราที่เปิดรับสมัคร
๒. คุณวุฒิสาขาที่เปิดรับสมัคร
๒.๑ ระดั บ ปริ ญ ญาโท (เพศชาย/หญิ ง ) เพื่ อ บรรจุ เ ป็ น ข้ า ราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต ร
ในกองทัพเรือ สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง
หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการในสาขา ดังนี้
๒.๑.๑ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
จํานวน ๑ อัตรา
๒.๑.๒ สาขาคณิตศาสตร์
จํานวน ๑ อัตรา
๒.๒ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี (เพศชาย/หญิ ง ) เพื่ อ บรรจุ เ ป็ น ข้ า ราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต ร
ในกองทัพเรือ สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง
หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการในสาขา 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 ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ
สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองในสาขา ดังนี้

-๒๒.๓.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี จํานวน ๒๕ อัตรา
(รับเพศชาย/หญิง)
๒.๓.๒ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ เที ย บเท่ า ทุ ก สาขา จํ า นวน ๖ อั ต รา
(รับเฉพาะเพศหญิง)
๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ มีคุณวุฒิสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัคร ในข้อ ๒ หากสาขาที่ระบุไว้ในปริญญาบัตร
หรื อใบระเบี ยนแสดงผลการศึ กษา (Transcript) ไม่ ตรงตามสาขาที่ระบุไว้ในข้อ ๒ จะต้องมีส าขาตรงตาม
การเทียบคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓ ที่ นร ๑๐๐๔.๓/
ว ๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔ ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ และที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ หรือทาง
เว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th หรือมีหนั งสือรับรองของสํานักงาน ก.พ. ว่าสาขาที่สําเร็ จ
การศึกษามาเป็นสาขาเดียวกับสาขาที่กําหนดไว้ ตามข้อ ๒ โดยให้นําหลักฐานมาแสดงในวันรับสมัคร
๓.๒ ผู้ ส มั ค รสอบสาขานิ ติ ศ าสตร์ ต้ อ งเป็ น สมาชิ ก เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภา หรื อ หากสํ า เร็ จ
การศึกษาจากเนติบัณฑิตยสภาแล้วจะต้องนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัครสอบ
๓.๓ มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
สําหรับบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
๓.๔ มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ นับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
สําหรับบรรจุเป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
๓.๕ มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด ถ้าบิดาเป็น
นายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
โดยกําเนิดก็ได้
๓.๖ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๓.๗ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร
เพศชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า ๑๖๐ ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า ๗๖ ซม. เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า ๑๕๐ ซม.
๓.๘ ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ร่ า งกายพิ ก าร ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้
(ผนวก ก) หรื อไม่ เ ป็ น บุ คคลพวกที่ ๒, ๓ และ ๔ ตามที่ กํา หนดไว้ ใ นกฎกระทรวง ซึ่ ง ออกตามความใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๓.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
๓.๑๐ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล
๓.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
๓.๑๒ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
๓.๑๓ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุก ตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด
ฐานประมาท หรือลหุโทษ
๓.๑๔ ไม่เคยทุจริตในการสมัคร หรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารมาก่อน
๓.๑๕ ไม่เป็นผู้ที่จะต้องรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ ประจําปี ๒๕๕๘

-๓๓.๑๖ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาในข้อหา
เกี่ยวกับยาเสพติด
๓.๑๗ ไม่อยู่ในสมณเพศ
๓.๑๘ ข้ าราชการหรื อลู กจ้ างประจํ าที่ จะสมั ครสอบ จะต้ องได้ รั บอนุ ญาตและรั บรองความ
ประพฤติจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด โดยข้าราชการ หรือลูกจ้างประจําสังกัดกองทัพเรือจะต้องรับราชการใน
กองทัพเรือ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจนถึงวันรับสมัครสอบ คุณวุฒิและสาขาที่
สําเร็ จการศึ กษาจะต้ องได้ รั บอนุมัติ จากกองทั พเรื อให้ ไปศึกษาต่ อ หรือสําเร็จการศึกษาก่ อนที่จะบรรจุ เข้ารั บ
ราชการ และต้องได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือให้ดําเนินการหมายประวัติรับราชการเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วในวันที่
ตนมาสมัครสอบ
๓.๑๙ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจะต้ อ งทํ า สั ญ ญา ในการรั บ ราชการกั บ กองทั พ เรื อ
ตามระยะเวลาที่กําหนด หากลาออกในระหว่างที่รับราชการหรือรับราชการไม่ครบกําหนดตามสัญญาจะต้อง
เสียค่าปรับให้แก่ทางราชการตามที่ทางราชการกําหนด
๔. หลักฐานที่จะต้องนํามาแสดงในวันสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาด ๔ x ๖ ซม. ซึ่งถ่ายในคราวเดียวกัน
ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป
๔.๒ ทะเบี ย นบ้ า นของผู้ ส มั ค ร บิ ด าและมารดาผู้ ส มั ค ร รวม ๓ คน (ต้ องนํ า มาทุ ก คน
แม้กรณีที่เสียชีวิตแล้ว) ใบทะเบียนสมรสบิดาและมารดา ใบมรณบัตรบิดาและมารดา หนังสือสําคัญเปลี่ยนชื่ อ
ชื่อสกุล ผู้สมัคร บิดาและมารดา ตลอดจนหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่าผู้สมัคร 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 (วันที่ได้รับอนุมัติ
ต้องอยู่ภายในวันรับสมัครสอบ) ระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) พร้อมสําเนาอย่างละ ๑ ชุ ด
หากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทย สําเนาเพิ่มอีก ๑ ชุด
๔.๕ หลักฐานการเป็ น สมาชิ กแห่ งเนติบั ณฑิต ยสภา หรือหลักฐานการสํา เร็ จ การศึกษา
เนติบัณฑิตยสภาสําหรับผู้สมัครสอบสาขานิติศาสตร์ พร้อมสําเนา ๑ ชุด
๔.๖ หลักฐานทางทหารสําหรับผู้สมัครเพศชาย ได้แก่ ใบสําคัญทหารกองเกิน (สด.๙) /
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (สด.๔๓) /ใบสําคัญทหาร
กองหนุน (สด.๘) และหลักฐานการได้รับการยกเว้นฉบับจริงพร้อมสําเนาอย่างละ ๑ ชุด (นํามาให้ครบเท่าที่
ทางราชการออกให้)
๔.๗ หนังสือรับรองความประพฤติและยินยอมของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดให้สมัครสอบได้
(กรณีเป็นข้าราชการ)
๔.๘ หลั กฐานแสดงการหมายประวั ติ การศึ กษากรณี เป็ นข้ าราชการหรื อลู กจ้ างประจํ า
สังกัดกองทัพเรือ

-๔๕. ผู้ที่มีสิทธิ์รับคะแนนเพิ่มและหลักฐานที่แสดงเพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ
๕.๑ ผู้สมัครเป็นบุตรข้าราชการหรือลูกจ้างประจําสังกัดกองทัพเรือ หากบิดาหรือมารดา
ของผู้ส มัครยั งรั บราชการอยู่ต้ องมีหนั งสื อรั บรองจากผู้ บังคับ บัญ ชาระดั บหั วหน้า หน่ วยขึ้น ตรงกองทัพเรื อ
ว่ามีเวลาปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี แต่หากปัจจุบันไม่ได้รับราชการในกองทัพเรือแล้ว จะต้องมีหนังสือ
รับ รองจากกองทะเบีย นพล กรมกํ า ลังพลทหารเรื อ ว่ า บิ ดาหรือมารดาของผู้ สมั คร เคยปฏิ บั ติงานมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ซึ่งจะทําให้ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษร้อยละ ๓ ของคะแนนภาควิชาการ โดยให้นําหนังสือ
แสดงว่าผู้สมัครเป็นบุตรข้าราชการหรือลูกจ้างประจําสังกัดกองทัพเรือ มาแสดงต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่
รับสมัครในวันสมัครสอบ
๕.๒ ผู้สมัครเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําในสังกัดกองทัพเรือ ที่มีเวลารับราชการใน
กองทัพเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และในระหว่างรับราชการไม่เคยถูกลงโทษถึงงดบําเหน็จประจําปี และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมในคุณวุฒิสาขาที่สมัครไม่ต่ํากว่ า ๒.๕ รวมทั้งได้หมายประวัติการศึ กษาแล้วในวันสมัครสอบ
จะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษร้อยละ ๕ ของคะแนนภาควิชาการ โดยให้นําหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับ
หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือว่าผู้สมัครเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําในสังกัดกองทัพเรือ มาแสดง
ต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันสมัครสอบ
๕.๓ ผู้สมัครที่มีบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําสังกัด ทร. ที่ ได้ประสบ
อั นตรายถึ งทุ พพลภาพ ในขณะที่ ปฏิ บั ติ ราชการในหน้ าที่ หรื อถู กประทุ ษร้ าย หรื อบาดเจ็ บเพราะเหตุ กระทํ า
ตามหน้าที่ได้รับบําเหน็จบํานาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทําขวั ญ
ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญหรือเหรียญ
กล้าหาญ จะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษร้อยละ ๑๐ ของคะแนนภาควิชาการ โดยให้นําหนังสือแสดงว่าบิดาหรือ
มารดาของผู้ สมั ครที่ เป็ นข้ าราชการหรื อลู กจ้ างประจํ าสั งกั ด ทร. ได้ ประสบอั นตรายหรื อตามแต่ กรณี ดั งกล่ าว
มาแสดงต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันสมัครสอบ
๕.๔ ผู้สมัครเป็นผู้ที่สมาคมหรือองค์การกีฬาระดับชาติ รับรองว่าเป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน
ระดับสโมสรหรือสมาคมกีฬาต่าง ๆ หรือนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติหรือเยาวชนแห่งชาติ ฉบับจริงพร้อมสําเนา
จะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษร้อยละ ๑๐ ของคะแนนภาควิชาการ โดยให้นําหนังสือที่สมาคมหรือองค์การกีฬา
ระดับชาติให้การรับรองว่าเป็นผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว มาแสดงต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ในวันสมัครสอบ
๕.๕ การรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ จะให้เฉพาะกรณีที่ได้คะแนนเพิ่มพิเศษมากที่สุด
ตามข้อ ๕.๑ – ๕.๔ เพียงข้อเดียว หากผู้สมัครสอบมีความประสงค์จะขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ จะต้องยื่น
หลักฐานข้างต้นก่อนวันปิดรับสมัคร มิฉะนั้นคณะกรรมการสอบฯ จะถือว่าผู้สมัครได้สละสิทธิ์ ในการขอรับสิทธิ์
ดังกล่าว
๖. การจําหน่ายระเบียบการและการรับสมัคร
๖.๑ จํ า หน่ า ยระเบี ย บการพร้ อ มใบสมั ค ร ในราคาชุ ด ละ ๑๐๐ บาท จนถึ ง วั น ที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

-๕พื้นที่กรุงเทพมหานคร
- กรมกํ า ลั ง พลทหารเรื อ ถนนอิ ส รภาพ แขวงบ้ า นช่ า งหล่ อ เขตบางกอกน้ อ ย
กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ - ๒๔๗๕ - ๔๖๗๑
- ร้ านค้ าสวั สดิ การทหารเรื อ (อาคารนั นทสวั สดิ การ ชั้ น ๒) ฐานทั พเรื อกรุ งเทพ
ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ - ๒๔๗๕ - ๕๔๒๗
พื้นที่สัตหีบ
- 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
ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
๖.๓ แผนที่สังเขป โรงเรียนนายเรือ / กรมยุทธศึกษาทหารเรือ / กรมกําลังพลทหารเรือ/
อาคารนันทสวัสดิการ / ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ (บางนา) (ผนวก ข)
๗. การเตรียมตัวของผู้สมัครและคําแนะนําที่ควรทราบ
๗.๑ ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการและวิธีปฏิบัติในการสมัครสอบตลอดจนคําชี้แจงต่าง ๆ
ให้เข้าใจโดยตลอด หากมีข้อสงสัยประการใดให้สอบถามกับกรรมการรับสมัครหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
๗.๒ เตรียมหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ที่จะต้องนํามาแสดงให้พร้อมในวันรับสมัคร
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการสมัครของผู้สมัครเอง หากตรวจพบว่าเอกสาร หรือหลักฐาน
ใด ๆ ปลอมแปลงหรือเป็นเท็จ จะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
๗.๓ ตรวจสอบความสมบูรณ์และขนาดของร่างกายและต้องไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุ
เข้ารับราชการทหาร และมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓
๗.๔ บัตรประจําตัวสอบจะต้องเก็บรักษาให้ดีที่สุด และจะต้องนํามาแสดงต่อกรรมการ
ทุกขั้น ตอนของการสอบ หากชํา รุด สูญหาย หรือไม่มีมาแสดงจะไม่ อนุญ าตให้เข้ าสอบ และกองทั พเรื อ
โดยคณะกรรมการสอบฯ จะไม่ออกบัตรประจําตัวใหม่ให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๗.๕ การสมัครสอบ การเข้าสอบและการติดต่อในสถานที่ราชการ จะต้องแต่งกายให้สุภาพ
เรียบร้อย (งดเว้นการสวมรองเท้าแตะ เสื้อคอกลม และกางเกงยีนส์ เป็นต้น) มิฉะนั้น ทางราชการอาจจะ
ไม่พิจารณาให้สมัคร หรือเข้าห้องสอบได้
๗.๖ ผู้ที่สอบได้จะได้รับการบรรจุในอัตราเงินเดือน ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร และ
อาจได้รับการบรรจุในต่างจังหวัด และห้ามมิให้เรียกร้องสิทธิใด ๆ เกินกว่าที่ทางราชการกําหนด

-๖๗.๗ กองทัพเรือจะไม่รับโอนข้าราชการในกระทรวง ทบวง กรมอื่น หรือย้ายสังกัดนอก
กองทั พเรื อ ภายในกระทรวงกลาโหม ผู้ ส มั ค รที่ เ ป็ น ข้ า ราชการนอกสั งกั ด กองทั พเรื อ /หรื อ ข้ า ราชการกั บ
ลู กจ้ า งประจํ า สั งกั ด กองทั พเรื อที่ ส มั ครสอบในฐานะบุ คคลพลเรื อ น จะต้ องลาออกจากต้ น สั งกั ด เดิ มก่ อ น
การบรรจุเข้ารับราชการ
๗.๘ กรณีที่มีปัญหาต้องวินิจฉัยในขั้นตอนต่าง ๆ ของการสอบคัดเลือก ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อน
การบรรจุ ให้ประธานกรรมการอํานวยการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คําชี้ขาดของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
๗.๙ กรมกําลังพลทหารเรือ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และคุณวุฒิ โดยละเอียด
ในขั้นตอนของการบรรจุเข้ารับ ราชการ หากตรวจพบว่าผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ขาดคุณสมบัติ คุณวุฒิ และ
หลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลงเอกสารจะต้องถูกตัดสิทธิ์ โดยไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ได้ และ
หากทุจริตคงต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายด้วย
๘. วิธีปฏิบัติในการสมัคร
๘.๑ กรอกข้ อความในใบสมัครให้ครบถ้ วน ถู กต้อง ตรงกับ หลักฐานและความเป็นจริ ง
(เว้นการพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือและลงลายมือชื่อ) หากปรากฏว่าข้อความในใบสมัครหรือหลักฐานที่ต้องนํามาแสดง
ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง แม้ภายหลังรายงานตัวทําสัญญาเข้ารับราชการแล้วก็ตาม ทางราชการมีสิทธิ
ที่จะให้บุคคลผู้นั้นพ้นสภาพหรือออกจากราชการได้ โดยทางราชการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 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 (สําหรับผู้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร) แล้วรอรับ
ใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่
๘.๔ พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือ และลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้ากรรมการรับสมัคร พร้อมกับ
ติดรูปถ่ายบนใบสมัคร บัตรประจําตัวผู้สมั ครสอบ และบัตรตรวจสอบ (ภาควิชาการ ตรวจร่างกายและทดสอบ
สุขภาพจิต) รวม ๒ รูป พร้อมกับสําเนาหลักฐานและใบสมัครส่งให้กับกรรมการรับสมัคร
๘.๕ นําใบเสร็จรับเงินมาแสดง เพื่อขอรับบัตรประจําตัวสอบ และรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ฉบับจริงคืนทั้งหมด หากได้รับคืนไม่ครบถ้วนให้รีบทวงถามกับกรรมการรับสมัครทันที
๙. การสอบคัดเลือก
๙.๑ การสอบรอบแรก เป็นการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ (ถ้ามี) กําหนดเกณฑ์ผ่าน
ร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม (รวมทุกวิชา)
๙.๑.๑ ภาควิชาการ (รายชื่อเอกสารที่ใช้อ้างอิงในการสอบ ตามผนวก ค) ข้อสอบ
แบบอัตนัยและปรนัย สอบในวันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐ น. ณ โรงเรียนนายเรือ ตําบลปากน้ํา
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (แผนที่สังเขปตามผนวก ข) โดยมีวิชาที่สอบดังนี้

-๗- วิชาชีพตามคุณวุฒิ คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน (ยกเว้น ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์
และสาขาการสอนภาษาอั งกฤษ คะแนนเต็ ม ๒๐๐ คะแนน และ ปริ ญญาตรีส าขาภาษาอังกฤษ/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
ในวั นพุ ธที่ ๒๗ สิ งหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเรี ยน ๑๐ โรงเรี ยนนายเรื อ
ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
- ผู้สมัครสอบปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ต้องสอบการปฏิบัติ คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน ในวันที่ 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 ในวันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
และวั นพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ ภาษา กรมยุทธศึ กษาทหารเรื อ
ถนนพระราชวังเดิม ซอยยุทธศึกษา แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
- ผู้สมัครสอบปริญญาตรี สาขาพุทธศาสตรบัณฑิต/ ศาสนศาสตรบัณฑิต ต้องสอบ
การบรรยายธรรม คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติธรรม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
๙.๒ การสอบรอบที่สอง (เฉพาะผู้ที่สอบรอบแรกผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน ๓ เท่า
ของอัตราที่รับสมัครสอบตามสาขาที่เปิดสอบ) เป็นการตรวจสุขภาพร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิตและสัมภาษณ์ซึ่งมี
ผลการสอบ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
๙.๒.๑ การตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต ในวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา
๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ที่โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ (พื้นที่บางนา) ถนนริมทางรถไฟสายเก่า แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ดูแผนที่สังเขปตามผนวก ข) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องชําระค่าใช้จ่ายเอง และ มีรถรับ – ส่ง
โดยออกจาก ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ อาคารนันทสวัสดิการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เวลา ๐๗.๐๐ น.
๙.๒.๒ การสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. –
๑๖.๓๐ น. ที่ห้องประชุมร้านสวัสดิการทหารเรือ ชั้น ๓ อาคารนันทสวัสดิการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
- บุคลิก ลักษณะ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ และคุณลักษณะเหมาะสมกับ
ความเป็นทหาร
- แนวความคิดในการนําความรู้ที่สําเร็จการศึกษามาใช้ปฏิบัติงานในกองทัพเรือ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์โลกและบ้านเมืองตลอดจนกองทัพเรือ
- ทัศนคติ ความศรัทธาและความจริงใจต่อกองทัพเรือ

-๘๙.๒.๓ ผู้สมัครต้องชําระเงินค่าตรวจสุขภาพร่างกาย และการตรวจสอบทางการแพทย์ จํานวน
๑,๔๒๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ในวันตรวจสุขภาพร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
๙.๓ แผนที่ สั ง เขป สถานที่ ส อบภาควิ ช าการ ภาคปฏิ บั ติ ตรวจสุ ข ภาพร่ า งกาย และ
ทดสอบสุขภาพจิต (ผนวก ข) สํา หรับ ห้องสอบ และผังที่นั่งสอบในการสอบภาควิช าการ จะติด ประกาศ
ให้ทราบ ที่บริเวณหน้าห้องสอบในวันสอบ และตรวจสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต http://www.navy.mi.th และ
http://www.navy.mi.th/person
๑๐. การตัดสินผลการสอบ
๑๐.๑ จะต้องสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ (ถ้ามี) ให้ครบถ้วนตามที่กําหนด โดยมี
คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนรวมภาควิชาการและภาคปฏิบัติ (ถ้ามี)
๑๐.๒ มีผลการตรวจสุขภาพร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ “ผ่าน”
๑๐.๓ ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนสอบสู ง สุ ด ของแต่ ล ะสาขา และมี ผ ลการตรวจสุ ข ภาพร่ า งกาย
ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ “ผ่าน” เป็นผู้ที่สอบได้ หากสาขาใดมีจํานวนมากกว่า ๑ อัตรา ผู้ที่ได้คะแนน
ลําดับรองลงมาเป็นผู้ที่สอบได้ตามจํานวนอัตราที่เปิดสอบ
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 หากไม่มีจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกขั้นตอนของการสอบ
๑๑.๒ ให้ ผู้ ส มั ค รสอบพร้ อ มที่ ห น้ า ห้ อ งสอบของตั ว เอง ก่ อ นถึ ง เวลาสอบ ๓๐ นาที
จากนั้นกรรมการคุมสอบจะเรียกผู้สมัครเข้าห้องสอบ ตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบนั่งตามผังที่กําหนด
๑๑.๓ ผู้ที่เข้าห้องสอบช้ากว่าเวลาเริ่มต้นสอบเกิน 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 ผู้ ที่ กระทํ าการทุ จริ ตในการสอบ หรื อช่ วยเหลื อในการกระทํ าทุ จริ ต จะถื อว่ าผู้ นั้ น
สละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และอาจต้องถูกดําเนินคดีตามกฏหมาย

-๙๑๑.๘ ห้ามนําโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ IT ใด ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
๑๑.๙ การขาดสอบภาควิชาการในวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือภาคปฏิบัติ หรือขาดการตรวจ
สุขภาพร่างกาย หรือขาดการทดสอบสุขภาพจิต หรือขาดการสอบสัมภาษณ์ ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จะถือว่า
ผู้นั้นสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก ไม่ยกเว้นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําสังกัดกองทัพเรือ
๑๒. การประกาศผลสอบ
๑๒.๑ รอบแรก (ภาควิ ชาการ) ภายในวั นศุ กร์ ที่ ๕ กั นยายน ๒๕๕๗ ทางอิ นเตอร์ เน็ ตได้ ที่
http://www.navy.mi.th หรื อ http://www.navy.mi.th/person และที่ ห้ องประชุ มร้ านสวั สดิ การทหารเรื อ ชั้ น ๓
อาคารนันทสวัสดิการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
๑๒.๒ รอบสุ ด ท้ า ย ภายในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๙ กั น ยายน ๒๕๕๗ ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ ที่
http://www.navy.mi.th หรือ http://www.navy.mi.th/person ณ กรมกําลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ
แขวงบ้านช่ างหล่ อ เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพมหานคร หรื อห้ องอเนกประสงค์ ชั้ น ๑ นัน ทอุ ทยานสโมสร
ฐานทั พเรื อกรุ งเทพ ผู้ ส มั ครที่ ส อบได้ เ ป็ น ตัว จริ งและตั ว สํ า รองทั้ งหมด จะต้ องมารายงานตั ว ต่ อกรรมการ
อํานวยการ ที่แผนกจัดหากําลังพล กองการกําลังพล กรมกําลังพลทหารเรือ ในวันจันทร์ที่ 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 ผู้สมัครสามารถตรวจผลสอบทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://www.navy.mi.th และ
http://www.navy.mi.th/person
๑๓. การเสียสิทธิ์ในการสอบและการบรรจุเข้ารับราชการ
๑๓.๑ ไม่ มีบั ต รประจํ า ตั ว ผู้ ส มั ครสอบ รวมถึ ง ไม่ นํ า เอกสารที่ ใ ช้ ป ระกอบการพิ จ ารณา
การบรรจุเข้ารับราชการ (ตัวจริง) มาให้ กรมกําลังพลทหารเรือ ภายในเวลาที่กําหนด
๑๓.๒ เข้าห้องสอบช้ากว่าเวลาที่เริ่มต้นสอบเกิน ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและ
จะถือว่าขาดสอบวิชานั้น ๆ
๑๓.๓ ทุจริตในการสอบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายทันที
๑๓.๔ การขาดสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือขาดการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต หรือ
ขาดสอบสัมภาษณ์
๑๓.๕ ขาดคุณสมบัติ คุณวุฒิ หรือขาดหลักฐานต่าง ๆ หรือเอกสารข้อมูลเป็นเท็จ
๑๓.๖ คณะกรรมการสงวนสิ ทธิ ในการพิจารณาเรื่ องการเสี ยสิ ทธิ การทุจ ริต หากเห็ นว่ า
ผู้สมัครสอบ ดําเนินการไม่เหมาะสม มีการทุจริต หรือเอาเปรียบผู้สมัครสอบรายอื่น ๆ รวมถึงสามารถปรับแต่ง
รายละเอียดขั้นตอนการเริ่มสอบ การสอบ และการประกาศผลสอบเพื่อให้เกิดความเหมาะสมเท่าเทียม และ
เป็นธรรมแก่ผู้สมัครสอบโดยรวมทุกกรณี

ผนวก ก
บัญชีชื่อโรคหรือความผิดปกติตามกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๑) โรคหรือความผิดปกติของตา
(ก) ตาข้ า งหนึ่ งข้ างใดบอด คื อ เมื่ อรั กษา และแก้ ส ายตาด้ วยแว่ น แล้ ว การมองเห็น ยั งอยู่
ในระดับต่ํากว่า ๗/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา
(ข) สายตา ไม่ปกติ คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ ๖/๒๔
หรือต่ํากว่าทั้งสองข้าง
(ค) สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์ทั้งสองข้าง
(ง) ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)
(จ) ต้อหิน (Glaucoma)
(ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข้าง (Optic Atrophy)
(ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง
๒) โรคหรือความผิดปกติของหู
(ก) หูหนวกทั้งสองข้าง คือต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ รอบต่อวินาทีหรือเกิน
กว่า ๕๕ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง
(ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง
(ค) เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง
๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด
(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
(ข) ลิ้นหัวใจพิการ
(ค) การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
(ง) โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ ชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และอาจเป็นอันตราย
(จ) หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
(ฉ) หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย
๔) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
(ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตราย
(ข) ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย
๕) โรคของระบบหายใจ
(ก) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases)
(ข) โรคหลอดลมพอง (Bronhiectasis)
(ค) โรคหืด (Asthma)
(ง) โรคของระบบหายใจที่ทําให้สมรรถภาพปอดลดลงอย่างถาวรจน Forced Expiratory
Volume in One Second ต่ํากว่า ๒ ลิตร หรือ Forced Vital Capacity ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ของค่าปกติ

ก-๒
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 หรื อเท้า ด้วน หรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุดแล้ ว
ก็ยังใช้การไม่ได้
(๒) นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
(๓) นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว
(๔) นิ้ ว มื อ ในมื อ ข้ า งเดี ย วกั น ตั้ ง แต่ ส องนิ้ ว ขึ้ น ไปด้ ว นจนถึ ง ข้ อ ปลายนิ้ ว หรื อ พิ ก าร
ถึงขั้นใช้การไม่ได้
(๕) นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
(๖) นิ้ ว เท้ า ในเท้ า ข้ า งเดี ย วกั น ตั้ ง แต่ ส องนิ้ ว ขึ้ น ไปด้ ว นจนถึ ง ข้ อ ปลายนิ้ ว หรื อพิ ก าร
ถึงขั้นใช้การไม่ได้
(๗) นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ ถึงขั้น
ใช้การไม่ได้
(๘) นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้วหรือพิการจนถึง
ขั้นใช้การไม่ได้
(ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
(ง) กระดูกสันหลังโก่งหรือคดหรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งทื่อชนิดถาวร
(จ) กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่ง
ส่วนใดใช้การไม่ได้
๘) โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม
(ก) ภาวะต่อมธัยรอยด์ทํางานน้อยไปอย่างถาวร
(ข) ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทํางานน้อยไปอย่างถาวร
(ค) ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร
(ง) เบาหวาน
(จ) ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) ตั้งแต่ ๓๕
กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหารดุลสารน้ํา อีเล็กโทรลัยท์
และกรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอื่น ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย

ก-๓
๙) โรคติดเชื้อ
(ก) โรคเรื้อน
(ข) โรคเท้าช้าง
(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรงซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
๑๐) โรคทางประสาทวิทยา
(ก) จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๖๙ หรือต่ํากว่านั้น
(ข) ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร
(ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทําให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร
(ง) อัมพาต (Paralysis) ของ แขน ขา มือ หรือเท้าชนิดถาวร
(จ) สมองเสื่อม (Dementia)
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมอง หรือไขสันหลังที่ทําให้เกิดความผิดปกติอย่างมาก
ในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร
(ช) กล้ามเนื้อหมดกําลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)
๑๑) โรคทางจิตเวช
(ก) โรคจิตหรือโรคที่ทําให้จิตผิดปกติอย่างรุนแรงและถาวร
๑๒) โรคอื่น ๆ
(ก) กระเทย (Hermaphrodism)
(ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)
(ค) โรคตับอักเสบเรื้อรังชนิดร้ายแรง (Chronic Active Hepatittis )
(ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of liver)
(จ) คนเผือก (Albino)
(ฉ) โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
(ช) กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis)
(ซ) รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่
(๑) จมูกโหว่
(๒) เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด
------------------------------------

