
ประกาศ

รายชื่อผู้สอบได้ เข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ  

ประจำาปีการศึกษา พ.ศ. 2560

ผู้สอบได้

ตัวจริง ให้มาทำาสัญญา (ไม่ต้องมารายงานตัว)

24-25 เมษายน 2560 (ตามวันที่ระบุ)

ตัวสำารอง ให้โทร.มารายงานตัว

19, 20, 21 เมษายน 2560
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������ปฏิบ��ิเบื้อ��้����ห��บผู้�อบผ่��เป็���กเ�ี��ช่��ก�มอู่�ห��เ�ือ�

�อบ�ุด�้��....

ผู้สอบได้ (ตัวจริง)
-�ไม่ต้องมารายงานตัว ให้ม��������������มป��ก�ศ�ภ��ใ�เ�ล���9��-1����ขอ�

����ี่ก��ห�ดให้ม����������(ห�กไม่��ม��ถม�ได้�ให้โ��.���47���419�ขอเลื่อ����

��������)

-�เ��ี�มเอก�����ม�ี่ได้ให้���ก��ไป�ล้�ให้พ�้อม����จ�ิ��ล����เ����มจ��������บ�อ�

���เ��ถูก�้อ�ด้��

-���ด����ล�ห�ผู้ค้��ป��ก��ให้พ�้อม�(��ด�บ��มขึ้�ไป�ผู้ค้��ป��ก��ค��มีอ��ุ��ชก��เหลือ

อ�่���้อ��ห้�ปี�บิด�ม��ด�ซึ่�เป็�ข้���ชก����้���่��ด�บ��มขึ้�ไป���ม��ถเป็�ผู้ค้��

ป��ก��บุ��ได้)�

-�ผู้ไม่��ม��ถเป็�ผู้ค้��ป��ก��ได้�

� ข้���ชก��บ�����

� ข้���ชก��ก��เมือ�

� พ��ก���ขอ���ฐ�ิ��หกิจ

� พ��ก���มห��ิ���ล��

� ค�ูเอกช��

� ค�ูห�ือพ��บ�ลอ����จ้���

� ก������ผู้ให�่บ้���อบ�.

� พ��ภิกษุ,���กบ�ช�

-�เ��ี�มเ�ิ��ด�ป��ม�ณห�ึ่�หมื่�ห้�พ��บ�����ห��บค่�ใช้จ่���่�����ใ������������

-��ุกอ�่��ข้���้�พ�้อมใ������������

-��ิดข�ดใดใด�จ�ถือ�่��ล��ิ�ธิ์

ตัวสำารอง
-�โทรศัพท์รายงานตัวภ��ใ������ี่�19,���,��1�เม.�.������หม��เลข����47��4��9�

เ�ล���9��-1����พ�้อม�จ้�เบอ�์โ��.�ี่�ิด�่อ�่����ล�พ�้อม��บโ��ศ�พ�์ใ�����ล�

เ�ล���ชก��

-�เ��ี�มพ�้อมเช่�เดี��ก��ก�บค��อบได้�จ����������ภ��ใ���7-�8�เมษ��������
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ผู้�อบไ�้

 � ���เ��ระเบีย�แ��งผลก�รเรีย�เฉลี่ย (ปพ.๑) ถ่�ย���เ�� ��ม ชุ�

 � ���เ��บ�ตรประจ��ต�วประช�ช�ของผู้�ม�คร ถ่�ย���เ�� ��ม ชุ�

 � ���เ���ะเบีย�บ้��ของผู้�อบไ�้ ถ่�ย���เ�� ��ม ชุ�

 � กรณีเบิกค่�ร�กษ�พย�บ�ลไ�้ ถ่�ย���เ��บ�ตรประจ��ต�วข้�ร�ชก�รของบิ��หรือม�ร��

 � กรณีเปลี่ย�ชื่อ เปลี่ย���ม�กุล ให้ถ่�ย���เ��ใบเปลี่ย�ชื่อ ใบเปลี่ย���ม�กุลม��้วย

ผู้ค้��ประก��

 � ���เ��บ�ตรประจ��ต�วประช�ช�ของผู้ค้��ประก��

 � ���เ��บ�ตรประจ��ต�วข้�ร�ชก�ร

 � ���เ���ะเบีย�บ้��ของผู้ค้��ประก��

 � ใบ���ค��ก�ร�มร� ต�วจริง พร้อม���เ��

 � กรณีโ�� ���ห��ง�ือร�บรองคว�มเป็�โ�� ณ ห�่วยง���ี่��งก�����ง��อยู่

คู่�มร�ผู้ค้��ประก��

 � ���เ��บ�ตรประจ��ต�วประช�ช�ของคู่�มร�ผู้ค้��ประก��

 � ���เ���ะเบีย�บ้��ของคู่�มร�ผู้ค้��ประก��

 � กรณีคู่�มร�ผู้ค้��ประก�� ไม่��ม�รถม�ไ�้ ให้���ห��ง�ือยิ�ยอมให้ค้��ประก��ม��้วย

 � กรณีหย่� หรือเ�ียชีวิต ต้องมี���เ��ใบหย่� หรือ ���เ��ใบมรณะบ�ตร

กรณีบิ��ม�ร��บุ�ธรรม

 � ���เ��ห��ง�ือร�บรองร�บเป็�บุตรบุ�ธรรม

 � ���เ��บ�ตรประจ��ต�วประช�ช�บิ��บุ�ธรรม

 � ���เ���ะเบีย�บ้��ของบิ��บุ�ธรรม

 � ���เ��บ�ตรประจ��ต�วประช�ช�ม�ร��บุ�ธรรม

 � ���เ���ะเบีย�บ้��ของม�ร��บุ�ธรรม

ผู้ปกครอง

 � ���เ��บ�ตรประจ��ต�วประช�ช�ของผู้ปกครอง

 � กรณีเปลี่ย�ชื่อ เปลี่ย��กุล ให้ถ่�ย���เ��ม��้วย

 � ห��ง�ือยิ�ยอมให้เข้�เป็���กเรีย�ช่�งกรมอู่�ห�รเรือ

บิ��ม�ร��ผู้ให้ก��เ�ิ�

 � ���เ��บ�ตรประจ��ต�วประช�ช�ของ บิ��และม�ร�� (หรือ���เ��ใบมรณบ�ตร) ถ่�ย���เ�� ��ม ชุ�

  - กรณีไม่��ม�รถห�ม�ไ�้ ให้ค�����เ���ะเบีย�ร�ษฎร์�ี่�����กง��เขต

 � กรณีเปลี่ย�ชื่อ เปลี่ย���ม�กุล ให้ถ่�ย���เ�� ��ม ชุ� ใบเปลี่ย�ชื่อ ใบเปลี่ย���ม�กุล ม��้วย

 � ���เ���ะเบีย�บ้��ของบิ��ผู้ให้ก��เ�ิ� ถ่�ย���เ�� ��ม ชุ�
  - กรณีไม่��ม�รถห�ม�ไ�้ ให้ค�����เ���ะเบีย�ร�ษฎร์�ี่�����กง��เขต

 � ���เ���ะเบีย�บ้��ของม�ร��ผู้ให้ก��เ�ิ� ถ่�ย���เ�� ��ม ชุ�
  - กรณีไม่��ม�รถห�ม�ไ�้ ให้ค�����เ���ะเบีย�ร�ษฎร์�ี่�����กง��เขต

 � ���เ���ะเบีย��มร� กรณีม�ร��มิไ�้�มร� ใช้ �ูติบ�ตรของผู้�อบไ�้ พร้อม���เ��

สำ�เน�ทุกแผ่น ให้ลงน�มรับรองสำ�เน�ถูกต้องด้วย จะต้องนำ�เอกส�รตัวจริงม�ด้วย

ร�ยละเอียดก�รทำ�สัญญ�และร�ยง�นตัวผู้สอบได้

ห�กไม่��ม�รถม���������และร�ยง��ต�ว ต�มว���ี่ก��ห��ใ�ประก�ศผู้�อบผ่��เป็���กเรีย�ช่�งกรมอู่�ห�รเรือไ�้ 

ให้โ�ร.���หม�ยว��ภ�ยใ�ว���ี่ �� เมษ�ย� ���� โ�ร. �� 47� �419



เอกสารหลักฐานในการทําสัญญาของผูสอบไดเขาเปนนักเรียนชางกรมอูทหารเรือ 

ผูทําสัญญา (นักเรียน) เตรียมมาในวันทําสัญญา ฯ  

 ๑.ทะเบียนบาน 

  ๑.๑ ของนักเรียน ตัวจริงพรอมสําเนา ๑ ฉบับ 

  ๑.๒ ของบิดา และมารดา หรือของผูแทนโดยชอบธรรม ตัวจริงพรอมสําเนาอยางละ ๑ ฉบับ 

 ๒. บัตรประจําประชาชน 

  ๒.๑ ของนักเรียน ตัวจริงพรอมสําเนา ๑ ฉบับ 

  ๒.๒ ของบิดา และมารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม ตัวจริงพรอมสําเนา ๑ ฉบับ 

 ๓. ใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.๑) ฉบับจริง พรอมสําเนา ๒ ฉบับ 

ผูคํ้าประกัน และคูสมรส  เตรียมมาในวันทําสัญญา ฯ  

 ๑. ทะเบียนบานของผูคํ้าประกัน และคูสมรสตัวจริง พรอมสําเนา คนละ ๑ ฉบับ 

 ๒. บัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัวประชาชนของผูคํ้าประกัน และคูสมรสตัวจริงพรอม

สําเนา คนละ ๑ ฉบับ 

 ๓. ใบสําคัญสมรสตัวจริง พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๔. กรณีผูคํ้าประกันเปนโสด ใหนําหนังสือรับรองความเปนโสดตัวจริง ซ่ึงออกให ณ หนวยงานท่ีผูคํ้า

ประกันทํางานอยูแนบมาดวย 

หมายเหต ุ

 ๑. ผูคํ้าประกันตองเปนขาราชการชั้นยศ รอยตรี,เรือตรี,เรืออากาศตรี,รอยตํารวจตรี หรือขาราชการ

ระดับ ๓ ข้ึนไป (เวนพนักงานของรัฐวิสาหกิจ,กํานัน,ผูใหญบาน,พนักงานราชการ,พระภิกษุ,ครูหรือพยาบาลอัตราจาง,

ขาราชการท่ีดํารงตําแหนงทางการเมือง) 

 ๒. ผูคํ้าประกัน และคูสมรส ตองมาเซ็นเอกสารตอหนาเจาหนาท่ีในวันทําสัญญาหากไมมาดวยตนเองจะ

ถือวาการทําสัญญาของนักเรียนผูนั้นไมถูกตองสมบูรณ และจะไมไดรับบรรจุเขาเปนนักเรียน ฯ 

 ๓. คาอากรแสตมป คนละ ๒๐ บาท 

 ๔. คาพิมพลายนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบประวัติอาชญากร คนละ ๑๘๐ บาท 

 ๕. ใหเตรียมเอกสารหลักฐานมาใหครบตามท่ีแจง หากไมครบจะไมพิจารณาทําสัญญา ฯ ใหกับผูนั้น 

 ๖. การแตงกายในวันทําสัญญา 

  ๖.๑ นักเรียนแตงชุดนักเรียน 

  ๖.๒ ผูคํ้าประกัน และคูสมรส แตงกายสุภาพเรียบรอย หามสวมกางเกงยีนส/กางเกงขาสั้น,หามสวม

รองเทาฟองน้ํา (สุภาพสตรีหามสวมกางเกง) 

กําหนดวันทําสัญญา ดังนี้ 

๑. ตัวจริง ๒๔ ถึง ๒๕ เมษยายน ๒๕๖๐ เริ่มทําสัญญา เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. 

(พัก ๑๒.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.) 

 ๒. กําหนดพิมพลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากรรมจะแจงใหนักเรียนทราบหลังเปดเรียน 



คํายินยอมใหทําสัญญาคํ้าประกันของคูสมรส 

 ขาพเจา...........................................................อายุ..............ป สัญชาติ ................................................ 

เก่ียวของกับ....................................................................................โดยเปน สามี/ภรรยา ไดทราบขอความในสัญญา 

คํ้าประกันของ................................................................................ลงวันท่ี ๑ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ซ่ึงใหไวตอกองทัพเรือแลว ยินยอมให....................................................................................ทําสัญญานี้ได 

 

      (ลงชื่อ).......................................................ผูใหความยินยอม 

              (.......................................................) 

      (ลงชื่อ).......................................................พยาน 

              (........................................................) 

      (ลงชื่อ)........................................................พยาน 

              (.........................................................) 



 

 

 

 

 

ให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีนํ้าเงินเท่าน้ัน  

ในการเขียน และรับรองสําเนาถูกต้อง 

ในทุกๆ เอกสารที่ใช้ในการทําสัญญา 





















การชดใช้เงินให้แก่กองทัพเรือ

เมื่อเปน็นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือแล้ว หากต้อง

พ้นจากฐานะนักเรียนไปในระหว่างการศึกษาไม่ว่า

กรณีใด ๆ จะต้องชดใช้เงินให้แก่กองทัพเรือตาม

จำานวนปีการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน จำานวนปีละ 

๒๐,๐๐๐.- บาท เศษของปีให้คิดเปน็ ๑ ปี และเมื่อ

เรียนจบหลักสูตรตามที่ทางราชการกำาหนดไว้ หาก

รับราชการไม่ครบ ๖ ปี จะต้องชดใช้เงิน ตามที่ได้ทำา

สัญญาไว้กับกองทัพเรือ

ลาออก ปลดออก ค่าปรับ 
ระหว่างกำาลังศึกษา ชั้นปีที่ 1  20,000.-
สำาเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ขึ้นชั้นปีที่ 2  40,000.-
ระหว่างกำาลังศึกษา ชั้นปีที่ 2  40,000.-
สำาเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นชั้นปีที่ 3  60,000.-
ระหว่างกำาลังศึกษา ชั้นปีที่ 3  60,000.-
สำาเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ 3  

ตัดสินผลการศึกษาแล้ว และรอบรรจุเปน็พนักงานราชการ 
(และไม่ประสงค์บรรจุเปน็ พนักงานราชการ)

สำาเร็จการศึกษา รร.ชอร. ชั้นปีที่ 3 แต่ไม่สำาเร็จการศึกษา รด.ชั้นปี 3
(เปน็เหตุให้ ไม่สามารถบรรจุเปน็ พนักงานราชการได้ / เปน็เหตุ
ให้ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำาการ(ถูกเกณฑ์ทหารเข้ากอง
ประจำาการ))

บรรจุเปน็พนักงานราชการ ประสงค์ลาออกก่อนรับราชการครบ 6 ปี 
(รวมเวลาซ้ำาชั้นแล้ว ไม่เกิน 10 ปี)

 120,000.-
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วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
(โรงเรียนช่างกลสยาม)

รถประจำาทางธรรมดา	สาย	57	ผ่าน

กรมอู่ทหารเรือ
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ



สมเด็จ
พระปิ่นเกล้า



ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
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©2013 SINGHKHAN, phugadung@gmail.com

สน�มหลวง

สถ�นที่สอบสัมภ�ษณ รถประจำ�ท�งที่ผ่�นหน้�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสย�ม 	
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