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(รายละเอียดเพิ่มเติมจะอยูในระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนฯ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี) 
 
 



 

คํานํา 
 
 ดวยกองทัพเรือมีความประสงครับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเขารับราชการเปน
ขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ ประจําป ๒๕๖๐ จํานวน ๗๒ อัตรา เพื่อใหผูสนใจไดทราบถึง
รายละเอียดและขั้นตอนตาง ๆ ในการรับสมัคร และการสอบคัดเลือก จึงไดจัดทําขอมูลการรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารับราชการในกองทัพเรือ ประจําป ๒๕๖๐ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี ขึ้น 
หากมีขอสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่ กองการกําลังพล สํานักบริหารกําลังพล กรมกําลังพลทหารเรือ 
ถนนอิสรภาพ แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพทหมายเลข ๐ – ๒๔๗๕ 
– ๔๖๗๑ และ ๐ - ๒๔๗๕ – ๘๔๐๙ 
 ทั้งนี้ โปรดอยาหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ที่กลาวอางวาจะชวยเหลือทานในการสอบคัดเลือกฯ 
ครั้งนี้ได รวมทั้งไมสมควรรบกวนใหผูหนึ่งผูใดชวยเหลือ เนื่องจากผลการสอบขึ้นอยูกับความรูความสามารถ
ของผูสมัครสอบเอง หากเกิดกรณีดังกลาวหรือพบเห็นพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต ขอไดโปรดแจงขอมูลไปที่ 
กองการกําลังพล สํานักบริหารกําลังพล กรมกําลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพทหมายเลข ๐ - ๒๔๗๕ – ๔๖๗๑ และ ๐ - ๒๔๗๕ – ๘๔๐๙ เพื่อจะไดตรวจสอบ 
และดําเนินการตามกฎหมายโดยทันท ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารับราชการ 
ในกองทัพเรือ ประจําป ๒๕๖๐ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี 

 
 ๑. ความมุงหมาย 
    เพื่อสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือน ขาราชการ ลูกจางประจํา ที่มีคุณวุฒิในสาขาที่กองทัพเรือ 
ตองการ สําหรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ ในตําแหนงอัตรา 
ของหนวยตาง ๆ ในกองทัพเรือ ตามจํานวนอัตราที่เปดรับสมัคร 

 ๒. คุณวุฒิสาขาวิชาที่เปดรับสมัคร/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (เพศชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเปนขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ สําเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใหการรับรอง หรือสถานศึกษาในตางประเทศ 
ที่กระทรวงกลาโหมยินยอมใหบรรจุเขารับราชการ ดังนี้ 
  ๒.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
      ๒.๑.๑ สาขาคอมพิวเตอร (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน ๒  อัตรา 
      ๒.๑.๒ สาขาบัญชี จํานวน ๒๕ อัตรา 
      ๒.๑.๓ สาขาชางกอสราง จํานวน ๕  อัตรา 
      ๒.๑.๔ สาขาชางกลโรงงาน จํานวน ๘  อัตรา 
       (รับเฉพาะเพศชาย ๑ อัตรา  ชาย/หญิง ๗ อัตรา) 
      ๒.๑.๕ สาขาชางไฟฟากําลัง จํานวน ๙  อัตรา 
      ๒.๑.๖ สาขาสถาปตยกรรม  จํานวน ๑  อัตรา 
                 ๒.๑.๗ สาขาชางโยธา จํานวน ๓  อัตรา 
      ๒.๑.๘ สาขาชางพิมพ/ออกแบบสิ่งพิมพ (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน ๑  อัตรา 
      ๒.๑.๙ สาขาชางสํารวจ (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน ๑  อัตรา 
      ๒.๑.๑๐ สาขาชางอิเล็กทรอนิกส (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน ๑ อัตรา 
    ๒.๒ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา (สามารถเลือกสมัครสอบไดเพียง ๑ ขอ)  
      ๒.๒.๑ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ทุกสาขาวิชา จํานวน ๖  อัตรา 
      ๒.๒.๒ มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย – คณิต) จํานวน ๗  อัตรา 
       (รับเฉพาะเพศชาย) 
      ๒.๒.๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ทุกสาขาวิชา จํานวน ๓  อัตรา 
       เพื่อบรรจุเปนสารวัตรทหารเรือหญิง (รับเฉพาะเพศหญิง) 

  ๓. คุณสมบัติของผูสมัคร 
  ๓.๑ ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตองมีคุณวุฒิสาขาวิชาตรง
ตามที่ประกาศรับสมัคร ในขอ ๒.๑ หากสาขาที่ระบุไวในประกาศนียบัตรหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(TRANSCRIPT) ไมตรงตามสาขาที่ระบุไวในขอ ๒.๑ จะตองมีสาขาตรงตามการเทียบคุณวุฒิในสาขาตาง 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  ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๙๑ 
ลง ๙ ก.ค.๕๘ หรือทางเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th หรือมีหนังสือรับรองจาก 
สํานักงาน ก.พ. วาสาขาที่สําเร็จการศึกษามาเปนสาขาเดียวกับที่กําหนดไว ตามขอ ๒.๑ โดยใหนําหลักฐาน 
มาแสดงในวันที่รับสมัคร หากคุณวุฒิสาขาวิชาไมตรงและไมมีหนังสือรับรอง คณะกรรมการสอบฯ จะไมรับสมัคร
ทุกกรณ ีทั้งนี้ ตองมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒.๐๐ 
   ๓.๒ ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตองสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และตองมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒.๐๐ 
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   ๓.๓ มีอายุตั้งแต ๑๘ ปบริบูรณ แตไมเกิน ๓๐ ปบริบูรณ นับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
(ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ อายุยังไมเกิน ๓๐ ป) 
   ๓.๔ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ 
   ๓.๕ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
   ๓.๖ มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทาง และขนาดของรางกายเหมาะสมแกการเปนทหาร 
เพศชายตองมีสวนสูงไมต่ํากวา ๑๖๐ ซม. รอบอก ๗๖/๗๙ ซม. เพศหญิงตองมีสวนสูงไมต่ํากวา ๑๕๐ ซม. 
ยกเวน ผูสมัครเขารับราชการเปนสารวัตรทหารเรือหญิง ตองมีสวนสูงไมต่ํากวา ๑๖๐ ซม. 
   ๓.๗ ไมเปนผูที่มีรางกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได 
(ผนวก ก) หรือไมเปนบุคคลพวกที่ ๒, ๓ และ ๔ ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
   ๓.๘ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม 
    ๓.๙ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบคุคลลมละลายตามคําพิพากษาของศาล 
   ๓.๑๐ ไมเปนผูที่เคยถูกใหออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง 
     ๓.๑๑ ไมเปนผูที่อยูในระหวางพักราชการ 
       ๓.๑๒ ไมเปนผูที่เคยตองโทษจําคุก ตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนความผิด 
ฐานประมาท หรือลหโุทษ 
   ๓.๑๓ ไมเคยทุจริตในการสมัคร หรือการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนทหาร หรือนักเรียน 
อื่นใดของกองทัพเรือมากอน 
   ๓.๑๔ ไมเปนผูที่จะตองรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ ประจําป ๒๕๖๑ 
   ๓.๑๕ ไมเปนผูเสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดใหโทษ หรือมีประวัติคดีอาญาในขอหา
เกี่ยวกับยาเสพติด 
   ๓.๑๖ ไมเปนผูที่ตาบอดสี (ทั้งนี้ หากตรวจพบวาตาบอดสีในภายหลัง จะถูกตัดสิทธิ์โดย 
ไมสามารถเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ได) 
   ๓.๑๗ ไมอยูในสมณเพศ 
   ๓.๑๘ ไมอยูระหวางตั้งครรภ (ทั้งนี้ หากตรวจพบวาตั้งครรภในภายหลัง จะถูกตัดสิทธิ์โดย
ไมสามารถเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ได) 
   ๓.๑๙ ขาราชการหรือลูกจางประจําที่จะสมัครสอบ จะตองไดรับอนุญาตและรับรอง 
ความประพฤติจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด 
   ๓.๒๐ หากเปนลูกจางประจํา สังกัดกองทัพเรือ จะตองรับราชการในกองทัพเรือ ไมนอยกวา 
๒ ป นับตั้งแตวันที่ไดรับการบรรจุเขารับราชการ จนถึงวันศุกรที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ คุณวุฒิสาขาที่สําเร็จ
การศึกษาจะตองไดรับอนุมัติจากกองทัพเรือใหไปศึกษาตอ หรือสําเร็จการศึกษากอนที่จะบรรจุเขารับราชการ 
และตองไดรับอนุมัติจากกองทัพเรือใหหมายประวัติการศึกษาเรียบรอยแลว กอนวันรับสมัครสอบวันสุดทาย 
(วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) โดยจะตองนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัครสอบดวย 
   ๓.๒๑ ผูที่ไดรับการคัดเลือกจะตองทําสัญญา การเขารับราชการเปนขาราชการทหาร 
กับกองทัพเรือตามระยะเวลาที่กําหนด หากลาออกในระหวางที่รับราชการหรือรับราชการไมครบกําหนด 
ตามสัญญาจะตองเสียคาปรับใหแกทางราชการตามที่ทางราชการกําหนด 

   ๔. หลักฐานที่จะตองนํามาแสดงในวันสมัคร 
   ๔.๑ รูปถาย (รูปสีหรือ ขาวดํา) หนาตรง ไมสวมหมวกหรือแวนตา ขนาด ๔ x ๖ ซม. ซึ่งถาย
ในคราวเดียวกัน ไมเกิน ๖ เดือน ของผูสมัคร จํานวน ๒ รูป 
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  ๔.๒ ทะเบียนบานของผูสมัคร บิดาและมารดาของผูสมัคร และหนังสือสําคัญเปลี่ยนชื่อ 
ชื่อสกุล ของผูสมัคร บิดาและมารดาของผูสมัคร (ถาม)ี พรอมสําเนาอยางละ ๑ ชุด 
  ๔.๓ ทะเบียนสมรสบิดาและมารดาของผูสมัคร พรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด 
  ๔.๔ สูติบัตรของผูสมัคร พรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด 
   ๔.๕ บัตรประจําตัวประชาชน และบัตรขาราชการ (ถาม)ี ของผูสมัคร พรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด 
  ๔.๖ ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) พรอมสําเนา 
อยางละ ๑ ชุด หากเปนภาษาตางประเทศใหแปลเปนภาษาไทย สําเนาเพิ่มอกี ๑ ชุด 
   ๔.๗ หลักฐานทางทหารสําหรับผูสมัครเพศชาย ไดแก ใบสําคัญทหารกองเกิน (สด.๙)/ใบรับรอง
ผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ (สด.๔๓)/ใบสําคัญทหารกองหนุน (สด.๘) 
และหลักฐานการไดรับการยกเวน ฉบับจริงพรอมสําเนา อยางละ ๑ ชุด (นํามาใหครบเทาที่ทางราชการออกให) 
   ๔.๘ หนังสืออนุญาตและรับรองความประพฤติในการใหสมัครสอบจากผูบังคับบัญชา 
ซึ่งออกโดยสวนราชการระดับหนวยขึ้นตรงของกรม หรือเทียบเทาขึ้นไป กรณีเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา 
    ๔.๙ หนังสืออนุญาตและรับรองความประพฤติในการใหสมัครสอบจากผูบังคับบัญชา 
ซึ่งออกโดยสวนราชการระดับหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ หรือเทียบเทาหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ กรณีเปน
ลูกจางประจํา สังกัดกองทัพเรือ 
   ๔.๑๐ หลักฐานแสดงการหมายประวัติการศึกษา เฉพาะกรณีเปนลูกจางประจํา สังกัด
กองทัพเรือ 

 ๕.  การจําหนายระเบียบการ 
    จําหนายระเบียบการพรอมใบสมัคร ในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ตั้งแตวันที่ ๒๐ – ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตามสถานที่ตาง ๆ ดังนี้ 
    ๕.๑ พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

- กรมกําลังพลทหารเรือ ชั้น ๑ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ (วังนันทอุทยาน) 
ถนนอิสรภาพ แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ - ๒๔๗๕ - ๔๖๗๑ (เวนวันหยุดราชการ) 

- อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น ๒ ถนนอิสรภาพ แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย 
กรุงเทพมหานคร 
    ๕.๒ พื้นที่สัตหีบ 

- กิจการหองเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จงัหวัดชลบุรี 
- ภัณฑุปกรณกองเรือยุทธการ หมูบานกองเรือยุทธการ ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี 

  ๖. การรับสมัคร 
   สมัครดวยตนเอง ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวง
บานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ ๒๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหวางเวลา 
๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ไมเวนวันหยุดราชการ) 

  ๗. การสอบคัดเลือก 
   ๗.๑ การสอบรอบแรก เปนการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ (ถามี) กําหนดเกณฑผาน
รอยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม (รวมทุกวิชา) 
    ๗.๑.๑ ภาควิชาการ สอบในวันเสารที ่๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย
ประชุมธรรมศาสตร รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี โดยมีวิชาที่สอบ ดังนี ้
 
 



- ๔ - 
 
    - วิชาชีพตามคุณวุฒิ คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน (ยกเวน ผูสมัครสอบเปนสารวัตร 
ทหารเรือหญิง สอบวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
    - วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (ผูสมัครตองสอบทุกคน) 
    - วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (ผูสมัครตองสอบทุกคน) 
    ๗.๑.๒ ภาคปฏิบัติ ผูสมัครสอบเปนสารวัตรทหารเรือหญิง ตองทดสอบสมรรถภาพ
รางกาย คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ในวันอาทิตยที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
นายเรือ ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
    ๗.๒ การสอบรอบที่สอง เปนการตรวจสุขภาพรางกาย ทดสอบสุขภาพจิตและสัมภาษณ 
ซึ่งมีผลการสอบ “ผาน” หรือ “ไมผาน” เทานั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
      ๗.๒.๑ ใหมีสิทธิ์ เขาสอบเฉพาะผูที่ผานการสอบรอบแรกตามเกณฑที่กําหนด 
จํานวนไมเกิน ๓ เทาของอัตราที่รับสมัครสอบตามสาขาที่เปดสอบ เวนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาบัญชี จํานวนไมเกิน ๔๐ คน  สาขาชางกลโรงงาน จํานวนไมเกิน ๑๓ คน  สาขาชางไฟฟากําลัง จํานวน 
ไมเกิน ๑๓ คน กับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ทุกสาขาวิชา จํานวนไมเกิน ๑๑ คน และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย – คณิต) จํานวนไมเกิน ๑๒ คน 
    ๗.๒.๒ การตรวจรางกาย และทดสอบสุขภาพจิต ในวันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ที่โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ (บางนา) ถนนริมทางรถไฟสายเกา แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผูสมัครตองชําระคาใชจายเอง และมีรถรับ – สง โดยออกจาก อาคาร
กองบัญชาการกองทัพเรือ (วังนันทอุทยาน) ถนนอิสรภาพ แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพ 
มหานคร เวลา ๐๖.๐๐ น. 
    ๗.๒.๓ การสอบสัมภาษณ ในวันที่ ๑๑–๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.–๑๖.๓๐ น. 
ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร  
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 



วงเวียนใหญ

ส่ีแยกบานแขก

พระอนุสาวรีย                  
กรมหลวงชุมพร ฯ

นันทอุทยานสโมสร

รร.ชิโนรส

ถ.อิสรภาพ สามแยกโพธิ์สามตนสี่แยกพรานนก

วัดเครือวัลย

วัดอรุณ
ราชวนาราม

กองทัพเรือ
(วังเดิม)รพ.ศิริราช

สะพานอรุณอัมรินทร

แมน้ําเจาพระยา

สามแยกไฟฉาย ถ.จรัลสนิทวงศ

แมคโคร

ถ.วังเดิม

ถ.อรุณอัมรินทร

กรมอูทหารเรือ

อาคารนันทสวัสดิการ

ซ.อิสรภาพ ๔๔

รพ.ธนบุรี

กรมชางโยธา    
ทหารเรือ

สี่แยกศิริราช

วัดชิโนรส

ฐานทัพเรือ                
กรุงเทพ

กรมกําลังพลทหารเรือ ชั้น ๑

        รร.ศึกษานารี

ถ.ประชาธิปก

กรมพลาธิการ
ทหารเรือ

สะพานคลองมอญ

สน.บางกอกใหญ


สะพานเจริญ
พาศน

    ศูนยภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

รถเมลสาย 57,19

รถเมลสาย 40, 56, 149, ปอ177 

รถ
เม

ลส
าย

 8
1,

14
6,

14
9

สะพานพุทธฯ/                 
สะพานพระปกเกลาฯ

แผนท่ีสังเขปสถานท่ีจําหนายระเบียบการ สถานท่ีรับสมัคร/สถานท่ีสอบสัมภาษณ และรายงานตัวรอบสุดทาย
(อาคารนันทสวัสดิการ/อาคารนันทอุทยานสโมสร/กรมกาํลังพลทหารเรือ)

กองบญัชาการกองทัพเรือ (วังนันทอุทยาน)

Tops Supermarket



รายละเอียดการบรรจุตามคุณวุฒิในการเปดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารับราชการ 
ในกองทัพเรือ ประจําป ๒๕๖๐ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน ๗๒ อัตรา 

 

ลําดับ คุณวุฒิ/สาขาวิชา หนวยรับบรรจุ/หนวยที่ตองไปปฏิบัติงาน เพศ 
จํานวน 
(อัตรา) 

๑. 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาคอมพิวเตอร 

กองเรือยุทธการ/กรมอุทกศาสตร ชาย ๒ 

๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาบัญช ี

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ/ 
กรมการเงินทหารเรือ/กองเรือยุทธการ/หนวยบัญชาการ
นาวิกโยธิน/หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและ 
รักษาฝง/ฐานทัพเรือสัตหีบ/กรมอูทหารเรือ/ 
กรมพลาธิการทหารเรือ/กรมแพทยทหารเรือ/ 
กรมการขนสงทหารเรือ/กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

ชาย/หญิง ๒๕ 

๓. 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาชางกอสราง 

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ/ 
กองเรือยุทธการ/ฐานทัพเรือสัตหีบ/ฐานทัพเรือกรุงเทพ/
กรมอูทหารเรือ/ 

ชาย/หญิง ๕ 

๔.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาชางกลโรงงาน 

กองเรือยุทธการ/ทัพเรือภาคที่ ๒/ฐานทัพเรือสัตหีบ/ 
กรมสรรพาวุธทหารเรือ/กรมสวัสดิการทหารเรือ/ 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

ชาย/หญิง 
ชาย 

๗ 
๑ 

๕. 
 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาชางไฟฟากําลัง 

ทัพเรือภาคที่ ๓/ฐานทัพเรือสัตหีบ/ฐานทัพเรือกรุงเทพ/
กรมอูทหารเรือ/กรมสรรพาวุธทหารเรือ/ 
กรมแพทยทหารเรือ/กรมการขนสงทหารเรือ/ 
กรมสวัสดิการทหารเรือ 

ชาย/หญิง 
 

๙ 

๖. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาสถาปตยกรรม 

กรมชางโยธาทหารเรือ ชาย/หญิง ๑ 

๗. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาชางโยธา 

กรมพลาธิการทหารเรือ/กรมแพทยทหารเรือ/ 
กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ 

ชาย/หญิง ๓ 

๘. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาชางพิมพ/ออกแบบสิ่งพิมพ 

กรมอุทกศาสตร ชาย ๑ 

๙. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาชางสํารวจ 

กรมอุทกศาสตร ชาย ๑ 

๑๐. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาชางอิเล็กทรอนิกส 

กรมอุทกศาสตร ชาย ๑ 

๑๑. มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
ทุกสาขาวิชา 

กรมสารบรรณทหารเรือ/กรมกําลังพลทหารเรือ ชาย/หญิง ๖ 

๑๒. มธัยมศึกษาตอนปลาย  
(สายวิทย – คณิต) 

กรมอุทกศาสตร ชาย ๗ 

๑๓. มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
ทุกสาขาวิชา 
เพื่อบรรจุเปนสารวัตรทหารเรือหญิง 

กรมสารวัตรทหารเรือ หญิง ๓ 

 
 


	การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 



