
 
                                                  สมาคมภริยาทหารเรือ 

เรื่อง โครงการค่ายบุตร – ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจ าปี ๒๕๖๓ 
************************************** 

 
 สมาคมภริยาทหารเรือ จะจัดโครงการค่ายบุตร – ธิดานาวี  ภาคฤดูร้อน ประจ าปี ๒๕๖๓  
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓  ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี  รับสมัครบุตร – ธิดา ของข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ผู้สมัครต้องเกิดระหว่างวันที่ 
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓  (อายุครบ ๑๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๔ ปี) 
 กิจกรรมในค่ายจัดให้มี การฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ  การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจิตอาสา รวมทั้ง
จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓  
– ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. สามารถรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ 
๑. พื้นที่กรุงเทพฯ  

ที่สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕, ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๔๓ 

๒. พื้นที่สัตหีบ  
๒.๑ ที่ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๐๙๑ ๗๘๐ ๑๓๔๙ 
๒.๒ บริเวณอาคารรับรอง ๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ โทรศัพท์ ๐๖๑ ๙๓๘ ๑๒๘๔ , ๗๕๐๒๘  
๒.๓ กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โทรศัพท์ ๐๙๖ ๗๐๔ ๔๙๙๗ , ๖๑๐๕๘  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

๓. หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.nwa.navy.mi.th 
หลักฐานการรับสมัคร 
  - รูปถ่าย ๑ นิ้วครึ่ง จ านวน ๒ ใบ   
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนา  
  - ใบรับรองสุขภาพ 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ /ลูกจ้างกองทพัเรือ ของบิดาหรือมารดา พร้อมรับรองส าเนา  
  - ส าเนาทะเบียนสมรส ของบิดาหรือมารดา พร้อมรับรองส าเนา 
ทั้งนี้ใบสมัครพร้อมหลักฐานต้องครบถ้วน ส่งถงึสถานที่รับสมัครภายในเวลาที่ก าหนด 
หมายเหต ุ - รับสมัครจ านวนไม่เกิน ๑๐๐ คน (หญิง ไม่เกิน ๕๐ คน ชาย ไม่เกิน ๕๐ คน)  
 และจะปิดรับสมัครเมื่อเต็มจ านวนแล้ว 

 - ประกาศรายชื่อผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกในวันศุกรท์ี่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 ทางเว็บไซต์ www.nwa.navy.mi.th หรือสอบถามได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ  
 โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕, ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๔๓ 

http://www.nwa.navy.mi.th/
http://www.nwa.navy.mi.th/


 
 ใบสมัครโครงการค่ายบุตร – ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๑๙ – ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

๑. ด.ช. ด.ญ.ชื่อ................................................นามสกุล......................................ชื่อเล่น ............................ 
อายุ..................  ปัจจุบันศึกษาชั้น  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  ปีที่................  ศาสนา...................... 
โรงเรียน................................................................. .....ส่วนสงู...............เซนติเมตร  น้้าหนัก..............กิโลกรัม 
ขนาดรอบอก...........................เซนติเมตร  ขนาดรอบเอว...........................เซนติเมตร 
โรคประจ้าตัว (ถ้ามี)............................................................................................................. .......................... 
แพ้อาหาร (ถ้ามี)................................................. .................ความสามารถในการว่ายน้้า    ได้    ไม่ได้ 

๒. บิดา / มารดา ที่สังกัดกองทัพเรือ  ชื่อ................................................นามสกุล.............................................. 
สังกัดหน่วยงาน............................................................. ........................จังหวัด.............................................. 
สถานที่ท้างาน...................................................... ........................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน................................................... หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ .............................. 

๓. ชื่อบิดา / มารดา / ผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 
ชื่อ...........................................................................นามสกุล....................................... ................................... 
ที่อยู่..................................................................................................................................... ............................ 
หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน).............................................หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)......................................... 

๔. หลักฐานการสมัคร 
 รูปถ่าย ๑ นิ้วครึ่ง  จ้านวน  ๒ ใบ   ส้าเนาทะเบียนบ้าน   ใบรับรองสุขภาพ 
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวข้าราชการกองทัพเรือ  
 ส้าเนาทะเบียนสมรสของบิดา มารดา พร้อมรับรองส้าเนา 

๕. การเดินทางไปค่าย  เดินทางไปเอง  เดินทางโดยรถที่สมาคมจัดให้ที่สมาคมภริยาทหารเรือ กรุงเทพฯ 
๖. โปรดระบุไซส์เสื้อ......................(ตามตารางขนาดไซส์เสื้อ) 

 
ลงชื่อ..............................................................(ผู้สมัคร) 

(..............................................................) 
 
ลงชื่อ...............................................................(ผู้รับสมัคร) 

(...............................................................) 
วันที่รับสมัคร............./..................../.................... 

 

 ส าหรับเจ้าหน้าทีผู้่รับสมัคร 

หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร....................................กลุ่มที.่...............ช่ือกลุ่ม................................ไซส์เส้ือ.................... 

 

ติดรูปถ่ายขนาด 
๑ นิ้วครึ่ง  

๑ รูป  

ตารางขนาดไซส์เสื้อ 
ขนาด  รอบอก (นิ้ว) ความยาว(นิ้ว) 
2XS 34 25 
XS 36 26 
S 38 27 
M 40 28 
L 42 29 
XL 44 30 
XXL 46 31 

 


