
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรสอบคดัเลอืกบุคคลพลเรอืนเขำ้เป็นนกัเรยีนดรุยิำงคท์หำรเรอื 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ฐานทัพเรอืกรงุเทพ กระทรวงกลาโหม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลักเกณฑ ์และคณุสมบัตขิองผูส้มัคร: รายละเอยีดตามเว็บไซท ์http://www.rtnsm.com 

 

หมายเหต:ุ อาจมกีารเปลีย่นแปลง โดยสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ ์และคณุสมบตัขิองผูส้มัครในแตล่ะปีตามเว็บไซท์

http://www.rtnsm.com 

 

วธิกีารสอบคัดเลอืก และขอ้ก าหนด: รายละเอยีดตามเว็บไซทh์ttp://www.rtnsm.com 

 

หมายเหต:ุ 

 

การสมัครและสง่เอกสารการสมัครทางอนิเตอรเ์น็ต www.rtnsm.com โดยผูส้มัครตอ้งช าระเงนิช าระเงนิคา่สมัครกับธนาคารตาม

เว็บไซทh์ttp://www.rtnsm.com ถอืวา่การสมัครเสร็จสมบรูณ์ ระยะเวลาการสมัคร 60 วัน ชว่งเวลาการสมัคร ธ.ค. - ม.ค. ของ

ทกุปี 

 

เงือ่นไข: 

 

 

 การแจง้ผลการพจิารณา จะแจง้ใหผู้ส้มัครทราบทราบภายใน 7 วัน นับแตวั่นทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

 การนับระยะเวลาตามคูม่อื เริม่นับตัง้แตเ่จา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอ ไดต้รวจสอบเอกสารหลักฐานครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ส าหรับประชาชน 

 กรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณ ์เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบันทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูส้มัครจะตอ้งด าเนนิการ

แกไ้ข และ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มฉิะนัน้จะถอืวา่ผูส้มัครละทิง้ค าขอ 

 

 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
โรงเรยีนดรุยิางค ์ทหารเรอื กองดรุยิางคท์หารเรอื ฐานทัพเรอื
กรงุเทพ 
 ถนนอสิรภาพ แขวงบา้นชา่งหลอ่ เขตบางกอกนอ้ย กทม. 

10700/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (www.rtnsm.com))  
คนูยค์อมพวิเตอร ์โรงเรยีนดรุยิางค ์ทหารเรอื/เว็บไซทแ์ละ
ชอ่งทางออนไลน ์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 

ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 27 ถงึ 86 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
คณะกรรมการสอบคัดเลอืกตรวจสอบเอกสารการสมัคร 

 

1 วัน ฐานทัพเรอืกรงุเทพ 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาการรับสมัครและสง่เอกสารการสมัครทาง
อนิเตอรเ์น็ต www.rtnsm.com 60 วัน โดยผูส้มัครตอ้งช าระเงนิ
ช าระเงนิคา่สมัครกับธนาคาร ถอืวา่การสมัครเสร็จสมบรูณ์ ตัง้แต ่
ธ.ค. - ม.ค.ของทกุปี 

))  
2) กำรพจิำรณำ 

คณะกรรมการสอบคัดเลอืกพจิารณาคณุสมบัตผิูส้มัครสอบเพือ่
ผ่านเขา้ทดสอบความถนัดทางดนตร ีพลศกึษา และตรวจ

สขุภาพ 
 
(หมายเหต:ุ (โดยใชผ้ลการรเรยีน 5 เทอม ระดับคะแนนเฉลีย่ไม่
ต ่ากวา่ 2.00))  

5 วัน ฐานทัพเรอืกรงุเทพ 
 

3) กำรพจิำรณำ 
คณะกรรมการสอบคัดเลอืกแจง้รายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้สอบความ
ถนัดทางดา้นดนตร ีพลศกึษา และตรวจสขุภาพ 

 
(หมายเหต:ุ ( ประกาศแจง้ผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต 
www.rtnsm.com และบอรด์ประกาศโรงเรยีนดรุยิางคท์หารเรอื 
ฐานทัพเรอืกรงุเทพ ))  

1 วัน ฐานทัพเรอืกรงุเทพ 
 

4) กำรพจิำรณำ 
ผูส้มัครสอบความถนัดทางดา้นดนตร ี พลศกึษา และตรวจ
สขุภาพ 

 
(หมายเหต:ุ (สอบความถนัดดา้นดนตร ี14 วัน  สอบพลศกึษา
และตรวจสขุภาพ 5 วัน ))  

19 วัน ฐานทัพเรอืกรงุเทพ 
 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ประกาศแจง้ผลการสอบคัดเลอืกบคุคลพลเรอืนเขา้เป็นนักเรยีน

ดรุยิางคท์หารเรอื 
 

(หมายเหต:ุ (ประกาศแจง้ผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต 
www.rtnsm.com และบอรด์ประกาศโรงเรยีนดรุยิางคท์หารเรอื 
ฐานทัพเรอืกรงุเทพ  ))  

1 วัน ฐานทัพเรอืกรงุเทพ 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 3 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

ศนูยบ์รกิารประชาชน 

2) 
 

สูตบิตัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

กองการเจา้หนา้ที ่

3) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

กองการเจา้หนา้ที ่

4) 

 

ทะเบยีนสมรส 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

กองการเจา้หนา้ที ่

5) ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่ กองการเจา้หนา้ที ่



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

6) 
 

ใบ ปพ.1 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ตามหลักสตูรของกระทรวงศกึษาธกิารรับรองวมิยฐานะหรอื
เทยีบเทา่) 

ส านักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ 

7) 

 

รูปภำ่ยปัจจุบนัของผูส้มคัร 

ฉบบัจรงิ 5 ฉบับ 
ส ำเนำ 5 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ขนาด 3 x 4 ซ.ม.หนา้ตรงไมส่วมหมวก) 

ส านักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมระเบยีบกำรรบัสมคัรทีก่ ำหนดไวใ้นแตล่ะปี 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) โรงเรยีนดรุยิางคท์หารเรอื กองดรุยิางคท์หารเรอื ฐานทัพเรอืกรงุเทพ ถนนอสิรภาพ แขวงบา้นชา่งหลอ่  เขต
บางกอกนอ้ย กรงุเทพ ฯ 10700 โทร. 0-2475-3054,0-2475-4823 หมายเหต ุ  2) ทางเว็บไซต ์

http://www.navy.mi.th/person และ http://www.navy.mi.th , ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กองทัพเรอื 02 - 
475-4789  www.navy.mi.th/rongtook หมายเหต ุ 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ทางเว็บไซต ์http://www.navy.mi.th/person และ http://www.navy.mi.th , ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์
กองทัพเรอื 02 - 475-4789 หรอื www.navy.mi.th/rongtook 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ตัวอยา่งใบสมัครเขา้เป็นนักเรยีนดรุยิางคโ์รงเรยีนดรุยิางคก์องดรุยิางคท์หารเรอืฐานทัพเรอืกรงุเทพ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหต ุ

 
เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันทีคู่่มอืมผีลบังคับใช:้ 15/08/2558 

http://www.info.go.th/

