คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานใชในการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคะแนนเพิ่ม
ทีผ่ ูสอบผานภาควิชาการจะตองนำมาสงใหคณะกรรมการฯ
ในวันรายงานตัวเขาทดสอบสุขภาพจิต ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ โรงเรียนนายเรือ
๑. แบบฟอรมยื่นหลักฐานการสมัครสอบและขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มที่กรอกขอมูลครบถวนแลว (เพื่อเปน
ขอมูลในการติดตอกลับ และยืนยันความถูกตองของเอกสาร)
๒. เอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร
๒.๑ เอกสารของผูสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบาน
- ระเบียนแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองการศึกษา
- สำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
- หนังสือใหคำยินยอมของบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองตามกฎหมาย (แบบ ค - ๓) โดยในกรณีที่เปน
ผูปกครองตามกฎหมายตองมีสำเนาหลักฐานประกอบ
๒.๒ เอกสารของผูมีอำนาจปกครอง
๒.๒.๑ ในกรณีบิดามารดาเปนผูมีอำนาจปกครอง
- สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา (กรณีถึงแกกรรมใชสำเนาใบมรณบัตร)
- สำเนาทะเบียนบาน หรือหนังสือรับรองทะเบียนราษฎรของบิดาและมารดา
- สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหยาและขอตกลงในการปกครองบุตร (ถามี)
๒.๒.๒ ในกรณีบุคคลอื่นมีอำนาจปกครองแทนบิดา มารดา
- สำเนาหลั กฐานแสดงการมีอำนาจปกครอง เชน คำสั่งศาล พิ นั ยกรรม หรือหนั งสือแตงตั้งผูปกครอง
(แบบ ค – ๔) โดยกรณีแตงตั้งผูปกครองตองมีสำเนาหลักฐานประกอบ
- สำเนาบัตรประชาชนของผูที่มีอำนาจปกครอง
- สำเนาทะเบียนบานของผูที่มีอำนาจปกครอง
- สำเนาบัตรประชาชนของคูสมรสผูมีอำนาจปกครอง และสำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
๓. เอกสารหลักฐานขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม
หนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มประเภทที่ ๒ (แบบ ข - ๒) และหลักฐานประกอบตามประเภทสิทธิที่ขอรับ
ตามที่ไดระบุไวในระเบียบการฯ

***เอกสารทุกฉบับที่เปนการถายสำเนา เจาของเอกสารตองรับรองสำเนาถูกตองทุกแผน***
***บุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล ตองนำตนฉบับพรอมสำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ประกอบหลักฐานตามขอ ๒ และ ๓ ทุกรายการ ***
*** เอกสารตามข อ ๑ ๒ และ ๓ (ถามี) ใหจัดรวมเปนชุดเดียวกัน โดยเรียงตามลำดับหัวขอหลัก และ
ลำดับรายการยอยในแตละหัวขอ***
อนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล โรงเรียนนายเรือ โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕, ๐ ๒๔๗๕ ๗๔๓๕

แบบฟอรมยื่นหลักฐานการสมัครสอบและเอกสารขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ
ขาพเจา ............................................................................... เลขทีน่ ั่งสอบ ............................................
ผูสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ที่อยู......................................................
....................................................................................................................................รหัสไปรษณีย....................
ขอยื่นหลักฐานตามเอกสารที่แนบ ดังนี้
หลักฐานการสมัครสอบ
เอกสารขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ
ในกรณีมีขอขัดของหรือใหคำแนะนำ สามารถแจงขาพเจาทางโทรศัพทได ดังนี้
๑. หมายเลข...............................................ชื่อเจาของหมายเลข..................................................
๒. หมายเลข...............................................ชื่อเจาของหมายเลข..................................................
๓. หมายเลข...............................................ชื่อเจาของหมายเลข..................................................
๔. หมายเลข...............................................ชื่อเจาของหมายเลข..................................................
ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารหลักฐานที่ไดสงมอบใหแกคณะกรรมการฯ เปนเอกสารตนฉบับหรือเปน
เอกสารที่สำเนามาจากตนฉบับจริง

(ลงชื่อ)...............................................
ผูสมัครสอบคัดเลือก

แบบ ค ๓
แบบหนังสือใหความยินยอมของบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองตามกฎหมาย
ขาพเจา
อยูบานเลขที่
หมูที่
.
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
.
เปนบิดา/มารดา/ผูปกครองตามกฎหมาย ของ
ไดทราบขอความ
ในระเบี ยบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัด เลื อกบุ คคลพลเรือนเข าเป นนั กเรียนเตรียมทหารในส วนของ
กองทัพเรือ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ แลว ยินยอมให สมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียน
เตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔
(ลงชื่อ)

บิดา/มารดา/ผูปกครอง
(

)

(ลงชื่อ)

พยาน
(

)

(ลงชื่อ)

พยาน
(

)

หลักฐานประกอบหนังสือใหคำยินยอม
กรณีบิดาหรือมารดา
๑. สำเนาบัตรประชาชน
๒. สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบานของผูสมัครที่ระบุชื่อบิดา มารดา
กรณีผูปกครองตามกฎหมาย
๑. สำเนาบัตรประชาชน
๒. หลักฐานที่แสดงวาเปนผูปกครองตามกฎหมาย เชน หนังสือแตงตั้งผูปกครองแทนบิดาหรือมารดา คำสั่งศาล
ใหเปนผูปกครอง เปนตน

แบบ ค ๔
แบบหนังสือแตงตั้งผูปกครองแทนบิดาหรือมารดา
ขาพเจา
ตำบล/แขวง
เปนบิดา/มารดา/ ของ
เปนผูปกครองแทนบิดา/มารดา

อยูบานเลขที่
อำเภอ/เขต

หมูที่
จังหวัด

ขอแตงตั้งให

(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(

หลักฐานประกอบหนังสือแตงตั้ง
๑. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา และผูไดรับการแตงตั้งใหเปนผูปกครอง
๒. สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบานของผูสมัครที่ระบุชื่อบิดา มารดา

บิดา/มารดา
)
ผูปกครอง
)
พยาน
)
พยาน
)

.
.
.

แบบ ข - ๒
แบบฟอรมหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒
เขียนที่......................................................
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ. ..............
เรื่อง ขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒
เรียน ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ
ดวยกระผม/ดิฉัน........................................................................มีสถานภาพเปน.........................
ของผูสมัครสอบเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ชื่อ ..............................................................
เลขที่นั่งสอบ ....................................ขอสงเอกสาร เพื่อขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ ตามระเบียบกองทัพไทย
วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ไดแก (ทำเครื่องหมาย ในชองที่ตองการ)
ขอที่ ๑  เอกสารแสดงสิทธิของผูสมัครที่เปนผูที่สำเร็จการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม
ขอที่ ๒  เอกสารแสดงสิทธิของผูสมัครที่เปนบุตรของขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือสำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ ที่มีเวลารับราชการนับตั้งแตวันเขารับราชการ ถึงวันสุดทายของวันรับสมัคร ดังตอไปนี้
 รับราชการไมนอยกวา ๑๕ ป หรือไดรับพระราชทานเหรียญจักรมาลา
 รับราชการไมนอยกวา ๑๐ ป
 รับราชการไมนอยกวา ๕ ป
ขอที่ ๓  เอกสารแสดงสิทธิของผูสมัครที่เปนบุตรของทหาร - ตำรวจ ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงาน
ราชการ หรือลูกจาง ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการรวมกับทหารระหวางที่มีการสูรบ หรือการสงคราม หรือมี
การปราบจลาจล หรือในระหวางที่ มีพระราชบรมราชโองการประกาศใชกฎอั ยการศึ ก หรือมีการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน ตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลาที่สั่งให
เปนนักดำเรือดำน้ำ หรือปฏิบัติหนาที่สำรวจจัดวางหลักเขตแดนระหวางประเทศ ซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเปน
ทวีคูณตามกฎหมาย วาดวยบำเหน็จบำนาญขาราชการจำนวน ....................รายการ
 หนังสือรับรอง...........................................................................................................................
 เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................
ขอที่ ๔  เอกสารแสดงสิทธิของผูสมัครที่เปนพลเรือน หรือผูที่เปนบุตรของพลเรือนซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ทาง
ยุทธการรวมกับทหารในการปองกัน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอก และ
ภายในประเทศจำนวน ....................รายการ
 หนังสือรับรอง...........................................................................................................................
 เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)...........................................................................
(........................................................................)

