ขอมูลการรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารับราชการ
ในกองทัพเรือ ประจําป ๒๕๖๐
ระดับปริญญาตรี

(รายละเอียดเพิ่มเติมจะอยูในระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนฯ ระดับปริญญาตรี)

คํานํา
ดวยกองทัพเรือมีความประสงครับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเขารับราชการเปน
ข า ราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต รในกองทั พ เรื อ ประจํ า ป ๒๕๖๐ จํ า นวน ๑๖ อั ต รา เพื่ อ ให ผู ส นใจได ท ราบถึ ง
รายละเอียดและขั้นตอนตาง ๆ ในการรับสมัคร และการสอบคัดเลือก จึงไดจัดทําขอมูลการรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารับราชการในกองทัพเรือ ประจําป ๒๕๖๐ ระดับปริญญาตรี ขึ้น หากมี
ขอ สงสั ย สามารถสอบถามเพิ่ มเติ ม ได ที่ กองการกํา ลั งพล สํ า นั กบริ ห ารกํ าลั ง พล กรมกํ าลั ง พลทหารเรื อ
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
และดําเนินการตามกฎหมายโดยทันที

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารับราชการ
ในกองทัพเรือ ประจําป ๒๕๖๐ ระดับปริญญาตรี
๑. ความมุงหมาย
เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ขาราชการ ลูกจางประจํา ที่มีคุณวุฒิในสาขาที่กองทัพเรือ
ตองการ สําหรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ ในตําแหนงอัตราของหนวยตาง ๆ
ในกองทัพเรือ ตามจํานวนอัตราที่เปดรับสมัคร
๒. คุ ณ วุ ฒิ ส าขาวิ ช าที่ เ ป ด รั บ สมั ค ร/ระดั บ ปริ ญ ญาตรี (เพศชาย/หญิ ง ) เพื่ อ บรรจุ เ ป น
ขาราชการชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนใหการรับรอง หรือสถานศึกษาในตางประเทศที่กระทรวงกลาโหมยิน ยอมใหบ รรจุเ ขารับ ราชการ
ในสาขา ดังนี้
๒.๑ บัญชี/การเงิน/การบัญชีการเงิน/การเงินและการธนาคาร/
จํานวน ๕ อัตรา
การสอบบัญชี
๒.๒ นิติศาสตร และเปนสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภา
จํานวน ๒ อัตรา
๒.๓ วิศวกรรมไฟฟา (รับเฉพาะเพศชาย)
จํานวน ๒ อัตรา
๒.๔ วิศวกรรมเครื่องกล
จํานวน ๒ อัตรา
๒.๕ วิศวกรรมโยธา (รับเฉพาะเพศชาย)
จํานวน ๒ อัตรา
๒.๖ ฟสิกส (รับเฉพาะเพศชาย)
จํานวน ๑ อัตรา
๒.๗ ภาษาอังกฤษ
จํานวน ๑ อัตรา
๒.๘ พุทธศาสตรบัณฑิตและเปรียญธรรมไมต่ํากวา ๔ ประโยค/
จํานวน ๑ อัตรา
ศาสนศาสตรบัณฑิตและเปรียญธรรมไมต่ํากวา ๔ ประโยค/
เปรียญธรรม ๙ ประโยค (รับเฉพาะเพศชาย)
๓. คุณสมบัติของผูสมัคร
๓.๑ มี คุ ณ วุ ฒิ ส าขาวิ ช าตรงตามที่ ป ระกาศรั บ สมั ค ร ในข อ ๒ หากสาขาที่ ร ะบุ ไ ว ใ น
ปริญญาบัตรหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ไมตรงตามสาขาที่ระบุไวในขอ ๒ จะตองมีสาขา
ตรงตามการเทียบคุณวุฒิในสาขาตาง 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 หรื อ ทางเว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก งาน ก.พ.
http://www.ocsc.go.th หรือมีหนังสือรับรองจากสํานักงาน ก.พ. วาสาขาที่สําเร็จการศึกษามาเปนสาขา
เดียวกับที่กําหนดไว ตามขอ ๒ โดยใหนําหลักฐานมาแสดงในวันที่รับสมัคร หากคุณวุฒิสาขาวิชาไมตรงและ
ไมมีหนังสือรับรอง คณะกรรมการสอบฯ จะไมรับสมัครทุกกรณี ทั้งนี้ ตองมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒.๐๐
๓.๒ ผูสมัครสอบสาขานิติศาสตรตองเปนสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา โดยจะตองนําหลักฐาน
ที่ยังไมหมดอายุ มาแสดงในวันสมัครสอบ
๓.๓ ผูสมัครสอบสาขาวิศวกรรมไฟฟา และวิศวกรรมโยธา จะตองมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ซึ่งออกโดยสภาวิศวกร และยังไมหมดอายุ
๓.๔ มีอายุตั้งแต ๑๘ ปบริบูรณ แตไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
(ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ อายุยังไมเกิน ๓๕ ป)
๓.๕ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ
๓.๖ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

-๒๓.๗ มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทาง และขนาดของรางกายเหมาะสมแกการเปนทหาร
เพศชายตองมีสวนสูงไมต่ํากวา ๑๖๐ ซม. รอบอก ๗๖/๗๙ ซม. เพศหญิงตองมีสวนสูงไมต่ํากวา ๑๕๐ ซม.
๓.๘ ไมเ ป น ผู ที่มี ร า งกายพิ ก าร ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได
(ผนวก ก) หรื อไมเ ปน บุค คลพวกที่ ๒, ๓ และ ๔ ตามที่ กํา หนดไว ใ นกฎกระทรวง ซึ่ ง ออกตามความใน
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๓.๙ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม
๓.๑๐ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษาของศาล
๓.๑๑ ไมเปนผูที่เคยถูกใหออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
๓.๑๒ ไมเปนผูที่อยูในระหวางพักราชการ
๓.๑๓ ไมเปนผูที่เคยตองโทษจําคุก ตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนความผิด
ฐานประมาท หรือลหุโทษ
๓.๑๔ ไมเคยทุจริตในการสมัคร หรือการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนทหาร หรือนักเรียน
อื่นใดของกองทัพเรือมากอน
๓.๑๕ ไมเปนผูที่จะตองรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ ประจําป ๒๕๖๑
๓.๑๖ ไมเปนผูเสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดใหโทษ หรือมีประวัติคดีอาญาในขอหา
เกี่ยวกับยาเสพติด
๓.๑๗ ไมเปนผูที่ตาบอดสี (ทั้งนี้ หากตรวจพบวาตาบอดสีในภายหลัง จะถูกตัดสิทธิ์โดย
ไมสามารถเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ได)
๓.๑๘ ไมอยูในสมณเพศ
๓.๑๙ ไมอยูระหวางตั้งครรภ (ทั้งนี้ หากตรวจพบวาตั้งครรภในภายหลัง จะถูกตัดสิทธิ์โดย
ไมสามารถเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ได)
๓.๒๐ ขาราชการหรื อลู กจ างประจํา ที่จ ะสมัครสอบ จะต อ งได รั บ อนุ ญ าตและรั บ รอง
ความประพฤติจากผูบังคับบัญชาตันสังกัด
๓.๒๑ หากเป น ขา ราชการหรื อ ลู ก จ างประจํ า สั ง กั ด กองทั พ เรื อ จะต อ งรั บ ราชการใน
กองทัพเรือ ไมนอยกวา ๒ ป นับตั้งแตวันที่ไดรับการบรรจุเขารับราชการจนถึงวันศุกรที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
คุณวุฒิสาขาที่สําเร็จการศึกษาจะตองไดรับอนุมัติจากกองทัพเรือใหไปศึกษาตอ หรือสําเร็จการศึกษากอนที่จะบรรจุ
เขารับราชการ และตองไดรับอนุมัติจากกองทัพเรือใหหมายประวัติการศึกษาเรียบรอยแลวกอนวันรับสมัคร
สอบวันสุดทาย (วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) โดยจะตองนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัครสอบดวย
๓.๒๒ ผูที่ได รับ การคัดเลือกจะต องทําสั ญญา การเขารับ ราชการเปน ขาราชการทหาร
กับกองทัพเรือตามระยะเวลาที่กําหนด หากลาออกในระหว างที่รับ ราชการหรื อรับ ราชการไมครบกําหนด
ตามสัญญาจะตองเสียคาปรับใหแกทางราชการตามที่ทางราชการกําหนด
๔. หลักฐานที่จะตองนํามาแสดงในวันสมัคร
๔.๑ รูปถาย (รูปสี หรือขาวดํา) หนาตรง ไมสวมหมวกหรือแวนตา ขนาด ๔ x ๖ ซม. ซึ่งถาย
ในคราวเดียวกัน ไมเกิน ๖ เดือน ของผูสมัคร จํานวน ๒ รูป
๔.๒ ทะเบียนบานของผูสมัคร บิดาและมารดาของผูสมัคร และหนังสือสําคัญเปลี่ยนชื่อ
ชื่อสกุล ของผูสมัคร บิดาและมารดาของผูสมัคร (ถามี) พรอมสําเนาอยางละ ๑ ชุด
๔.๓ ทะเบียนสมรสบิดาและมารดาของผูสมัคร พรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด
๔.๔ สูติบัตรของผูสมัคร พรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด
๔.๕ บัตรประจําตัวประชาชน และบัตรขาราชการ (ถามี) ของผูสมัคร พรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด

-๓๔.๖ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวาสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแลว (ตองไดรับ
อนุมัติกอนวันสมัครสอบ) ระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) พรอมสําเนาอยางละ ๑ ชุด หากเปน
ภาษาตางประเทศใหแปลเปนภาษาไทย สําเนาเพิ่มอีก ๑ ชุด
๔.๗ หลักฐานการเปนสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภา ที่ยังไมหมดอายุ สําหรับผูสมัครสอบ
สาขานิติศาสตร พรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด
๔.๘ หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา และวิศวกรรมโยธา ออกโดย
สภาวิศวกร และยังไมหมดอายุ (สําหรับผูสมัครสอบสาขาวิศวกรรมไฟฟา และวิศวกรรมโยธา) พรอมสําเนา
จํานวน ๑ ชุด
๔.๙ หลักฐานใบประกาศนียบัตรเปรียญธรรมไมต่ํากวา ๔ ประโยค กรณีผูสมัครสอบสาขา
พุทธศาสตรบัณฑิต/ศาสนศาสตรบัณฑิต หรือใบประกาศนียบัตรเปรียญธรรม ๙ ประโยค
๔.๑๐ หลักฐานทางทหารสําหรับผูสมัครเพศชาย ไดแก ใบสําคัญทหารกองเกิน (สด.๙)/ใบรับรอง
ผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ (สด.๔๓)/ใบสําคัญทหารกองหนุน (สด.๘)
และหลักฐานการไดรับการยกเวน ฉบับจริงพรอมสําเนา อยางละ ๑ ชุด (นํามาใหครบเทาที่ทางราชการออกให)
๔.๑๑ หนังสืออนุญาตและรับรองความประพฤติในการใหสมัครสอบจากผูบังคับบัญชา
ซึ่งออกโดยสวนราชการระดับหนวยขึ้นตรงของกรม หรือเทียบเทาขึ้นไป กรณีเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา
๔.๑๒ หนังสืออนุญาตและรับรองความประพฤติในการใหสมัครสอบจากผูบังคับบัญชา
ซึ่งออกโดยส ว นราชการระดั บ หน ว ยขึ้น ตรงกองทัพเรื อ หรื อเทีย บเทาหน ว ยขึ้ น ตรงกองทัพ เรื อ กรณีเ ป น
ขาราชการทหารเรือ หรือลูกจางประจํา สังกัดกองทัพเรือ
๔.๑๓ หลักฐานแสดงการหมายประวัติ การศึกษา เฉพาะกรณีเ ปนขาราชการทหารเรื อ
หรือลูกจางประจํา สังกัดกองทัพเรือ
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 จังหวัดชลบุรี
- ภัณฑุปกรณกองเรือยุทธการ หมูบานกองเรือยุทธการ ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
๖. การรับสมัคร
สมัครดวยตนเอง ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวง
บ านช างหล อ เขตบางกอกน อย กรุ งเทพมหานคร ตั้ งแต วั น ที่ ๒๔ – ๓๐ มิถุน ายน ๒๕๖๐ ระหว างเวลา
๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ไมเวนวันหยุดราชการ)
๗. การสอบคัดเลือก
๗.๑ การสอบรอบแรก เปนการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ (ถามี) กําหนดเกณฑผาน
รอยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม (รวมทุกวิชา)

-๔๗.๑.๑ ภาควิชาการ สอบในวันเสารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย
ประชุมธรรมศาสตร รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี โดยมีวิชาที่สอบ ดังนี้
- วิชาชีพตามคุณวุฒิ คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน (ยกเว น สาขาวิ ชาภาษาอังกฤษ
และสาขาวิชาพุทธศาสตรบัณฑิต/ศาสนศาสตรบัณฑิต คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
- วิชาภาษาไทย
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (ผูสมัครตองสอบทุกคน)
- วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (ผูสมัครตองสอบทุกคน)
๗.๑.๒ ภาคปฏิบัติ (สาขาวิชาพุทธศาสตรบัณฑิต/ศาสนศาสตรบัณฑิต และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ) ในวันจันทรที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. –
๑๖.๓๐ น.
๗.๒ การสอบรอบที่สอง เปนการตรวจสุขภาพรางกาย ทดสอบสุขภาพจิตและสัมภาษณ
ซึ่งมีผลการสอบ “ผาน” หรือ “ไมผาน” เทานั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
๗.๒.๑ ให มี สิ ท ธิ์ เ ข า สอบเฉพาะผู ที่ ผ า นการสอบรอบแรกตามเกณฑ ที่ กํ า หนด
จํานวนไมเกิน ๓ เทาของอัตราที่รับสมัครสอบตามสาขาที่เปดสอบ
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
กองบัญชาการกองทัพเรื อ (วั งนัน ทอุทยาน) ถนนอิส รภาพ แขวงบ านชางหล อ 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
-----------------------------------------------------------------

แผนที่สังเขปสถานที่จําหนายระเบียบการ สถานที่รับสมัคร/สถานที่สอบภาคปฏิบัติ PT/สถานที่สอบสัมภาษณ และรายงานตัวรอบสุดทาย
(อาคารนันทสวัสดิการ/อาคารนันทอุทยานสโมสร/ศูนยภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ/กรมกําลังพลทหารเรือ)
สะพานพุทธฯ/
สะพานพระปกเกลาฯ

แมน้ําเจาพระยา

กรมอูทหารเรือ

รพ.ศิริราช

กรมพลาธิการ
ทหารเรือ

รร.ศึกษานารี

ถ.อรุณอัมรินทร

พระอนุสาวรีย
กรมหลวงชุมพร ฯ ฐานทัพเรือ
กรุงเทพ
Tops Supermarket
ถ.อิสรภาพ

ถ.จรัลสนิทวงศ

สี่แยกบานแขก
สะพานเจริญพาศน

แมคโคร

วัดชิโนรส

สามแยกโพธิ์สามตน
สะพานคลองมอญ

สามแยกไฟฉาย

กรมชางโยธา
ทหารเรือ

รถเมลสาย 40, 56, 149, ปอ177
รร.ชิโนรส

ถ.ประชาธิปก

ถ.วังเดิม

ซ.อิสรภาพ ๔๔

รพ.ธนบุรี

กรมกําลังพลทหารเรือ ชั้น ๑
นันทอุทยานสโมสร

สน.บางกอกใหญ

กองบัญชาการกองทัพเรือ (วังนันทอุทยาน)
ศูนยภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

อาคารนันทสวัสดิการ

สี่แยกพรานนก

กองทัพเรือ
(วังเดิม)

วัดเครือวัลย

รถเมลสาย 57,19

สี่แยกศิริราช

รถเมลสาย 81,146,149

สะพานอรุณอัมรินทร

วัดอรุณ
ราชวนาราม

วงเวียนใหญ

รายละเอียดตําแหนงอัตราที่เปดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารับราชการ
ในกองทัพเรือ ประจําป ๒๕๖๐ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๖ อัตรา
ลําดับที่
๑.

ชื่อตําแหนง

นายทหารตรวจสอบภายใน ชุดตรวจที่ ๑
กองตรวจสอบภายในที่ ๑ สํานักงานตรวจสอบภายใน
ทหารเรือ
๒.
นายทหารตรวจสอบภายใน ชุดตรวจที่ ๒
กองตรวจสอบภายในที่ ๒ สํานักงานตรวจสอบภายใน
ทหารเรือ
๓.
นายทหารตรวจสอบภายใน ชุดตรวจที่ ๔
กองตรวจสอบภายในที่ ๓ สํานักงานตรวจสอบภายใน
ทหารเรือ
๔.
ประจําแผนกบัญชีเงินนอกงบประมาณ กองบัญชี
และการเงิน กรมการเงินทหารเรือ
๕.
ประจําแผนกเงินรายได กองการเงิน โรงพยาบาล
สมเด็จพระปนเกลา กรมแพทยทหารเรือ
๖.
นายทหารพระธรรมนูญ กองบัญชาการ กองเรือยกพล
ขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
๗.
นายทหารพระธรรมนูญ ศูนยสงกําลัง กรมพลาธิการ
ทหารเรือ
๘.
นายชาง แผนกแผนงาน กองแผนและประมาณการชาง
อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ
๙.
นายทหารงบประมาณ แผนกงบประมาณ กองแผนและ
โครงการ กรมชางโยธาทหารเรือ
๑๐. – ๑๑. นายชางวางแผนงาน กองโรงงาน ฐานทัพเรือพังงา
ทัพเรือภาคที่ ๓
๑๒.
นายชางวิศวกร แผนกออกแบบ กองชางโยธา
ฐานทัพเรือสัตหีบ
๑๓.
นายทหารแผนงาน กองงานโยธา กรมชางโยธา
ทหารเรือ
๑๔.
ประจําแผนกซอมบํารุงสิ่งอุปกรณสายวิทยาศาสตร
กองผลิตและซอมบํารุง กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ
๑๕.
ครูวิชาภาษา แผนกวิชาสามัญ กองการศึกษา
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๑๖.
อนุศาสนาจารย แผนกจิตนิเทศ กองอนุศาสนาจารย
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
บัญชี/การเงิน/การบัญชีการเงิน/
การเงินและการธนาคาร/การสอบ
บัญชี

จํานวน
(อัตรา)
ชาย/หญิง
๕
เพศ

นิติศาสตรบัณฑิต และเปนสมาชิก
แหงเนติบัณฑิตยสภา

ชาย/หญิง

๒

วิศวกรรมไฟฟา และมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ชาย

๒

ชาย/หญิง

๒

วิศวกรรมโยธา และมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ชาย

๒

ฟสิกส

ชาย

๑

ชาย/หญิง

๑

ชาย

๑

วิศวกรรมเครื่องกล

ภาษาอังกฤษ
พุทธศาสตรบัณฑิตและเปรียญธรรม
ไมต่ํากวา ๔ ประโยค/ศาสนศาสตร
บัณฑิตและเปรียญธรรมไมต่ํากวา
๔ ประโยค/เปรียญธรรม ๙ ประโยค

