คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรสอบค ัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็นน ักเรียนดุรย
ิ ำงค์ทหำรเรือ
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : ฐานทัพเรือกรุงเทพ กระทรวงกลาโหม
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์ และคุณสมบัตข
ิ องผู ้สมัคร: รายละเอียดตามเว็บไซท์ http://www.rtnsm.com
หมายเหตุ: อาจมีการเปลีย
่ นแปลง โดยสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัตข
ิ องผู ้สมัครในแต่ละปี ตามเว็บไซท์
http://www.rtnsm.com
วิธก
ี ารสอบคัดเลือก และข ้อกาหนด: รายละเอียดตามเว็บไซท์http://www.rtnsm.com
หมายเหตุ:
การสมัครและส่งเอกสารการสมัครทางอินเตอร์เน็ ต www.rtnsm.com โดยผู ้สมัครต ้องชาระเงินชาระเงินค่าสมัครกับธนาคารตาม
เว็บไซท์http://www.rtnsm.com ถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ ระยะเวลาการสมัคร 60 วัน ช่วงเวลาการสมัคร ธ.ค. - ม.ค. ของ
ทุกปี
เงือ
่ นไข:

การแจ ้งผลการพิจารณา จะแจ ้งให ้ผู ้สมัครทราบทราบภายใน 7 วัน นั บแต่วันทีพ
่ จิ ารณาแล ้วเสร็จ
การนั บระยะเวลาตามคูม
่ อ
ื เริม
่ นั บตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้รับคาขอ ได ้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
สาหรับประชาชน
กรณีทค
ี่ าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุให ้ไม่สามารถพิจารณาได ้
เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานทีต
่ ้องยืน
่ เพิม
่ เติม โดยผู ้สมัครจะต ้องดาเนินการ
แก ้ไข และ/หรือยืน
่ เอกสารเพิม
่ เติมภายในระยะเวลาทีก
่ าหนดในบันทึกดังกล่าว มิฉะนั น
้ จะถือว่าผู ้สมัครละทิง้ คาขอ

่ งทำงกำรให้บริกำร
ชอ

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมายเหตุ: -)

โรงเรียนดุรยิ างค์ ทหารเรือ กองดุรยิ างค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือ
กรุงเทพ
ถนนอิสรภาพ แขวงบ ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน ้อย กทม.
10700/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมายเหตุ: (www.rtnsm.com))
คูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนดุรยิ างค์ ทหารเรือ/เว็บไซท์และ
ช่องทางออนไลน์

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริการตลอด 24
ชัว่ โมง

่ นงำนทีร่ ับผิดชอบ
ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และสว
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 27 ถึง 86 วัน
ลำด ับ
1)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
คณะกรรมการสอบคัดเลือกตรวจสอบเอกสารการสมัคร

ระยะเวลำ
1 วัน

่ นทีร่ ับผิดชอบ
สว
ฐานทัพเรือกรุงเทพ

ลำด ับ

ขนตอน
ั้
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาการรับสมัครและส่งเอกสารการสมัครทาง
อินเตอร์เน็ ต www.rtnsm.com 60 วัน โดยผู ้สมัครต ้องชาระเงิน

ระยะเวลำ

่ นทีร่ ับผิดชอบ
สว

5 วัน

ฐานทัพเรือกรุงเทพ

1 วัน

ฐานทัพเรือกรุงเทพ

19 วัน

ฐานทัพเรือกรุงเทพ

1 วัน

ฐานทัพเรือกรุงเทพ

ชาระเงินค่าสมัครกับธนาคาร ถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ ตัง้ แต่
ธ.ค. - ม.ค.ของทุกปี
2)

3)

4)

5)

))
กำรพิจำรณำ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณาคุณสมบัตผ
ิ ู ้สมัครสอบเพือ
่
ผ่านเข ้าทดสอบความถนั ดทางดนตรี พลศึกษา และตรวจ
สุขภาพ
(หมายเหตุ: (โดยใช ้ผลการรเรียน 5 เทอม ระดับคะแนนเฉลีย
่ ไม่
ต่ากว่า 2.00))
กำรพิจำรณำ
่ ผู ้มีสท
ิ ธิเข ้าสอบความ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกแจ ้งรายชือ
ถนั ดทางด ้านดนตรี พลศึกษา และตรวจสุขภาพ
(หมายเหตุ: ( ประกาศแจ ้งผ่านทางอินเตอร์เน็ ต
www.rtnsm.com และบอร์ดประกาศโรงเรียนดุรย
ิ างค์ทหารเรือ
ฐานทัพเรือกรุงเทพ ))
กำรพิจำรณำ
ผู ้สมัครสอบความถนั ดทางด ้านดนตรี พลศึกษา และตรวจ
สุขภาพ
(หมายเหตุ: (สอบความถนั ดด ้านดนตรี 14 วัน สอบพลศึกษา
และตรวจสุขภาพ 5 วัน ))
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ประกาศแจ ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข ้าเป็ นนักเรียน
ดุรย
ิ างค์ทหารเรือ
(หมายเหตุ: (ประกาศแจ ้งผ่านทางอินเตอร์เน็ ต
www.rtnsm.com และบอร์ดประกาศโรงเรียนดุรย
ิ างค์ทหารเรือ
ฐานทัพเรือกรุงเทพ ))

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ื่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ลำด ับ
ชอ
่ เติม (ถ้ำมี)
1)
บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 3 ฉบับ
หมำยเหตุ 2)
สูต ิบ ัตร
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 4)
ทะเบียนสมรส
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ื่
5)
ใบสำค ัญกำรเปลีย
่ นชอ

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
ศูนย์บริการประชาชน

กองการเจ ้าหน ้าที่

กองการเจ ้าหน ้าที่

กองการเจ ้าหน ้าที่

กองการเจ ้าหน ้าที่

ลำด ับ

6)

7)

ื่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชอ
่ เติม (ถ้ำมี)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบ ปพ.1
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิมยฐานะหรือ
เทียบเท่า)
รูปภ่ำยปัจจุบ ันของผูส
้ ม ัคร
ฉบ ับจริง 5 ฉบับ
สำเนำ 5 ฉบับ
หมำยเหตุ (ขนาด 3 x 4 ซ.ม.หน ้าตรงไม่สวมหมวก)

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
เป็นไปตำมระเบียบกำรร ับสม ัครทีก
่ ำหนดไว้ในแต่ละปี
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร

สานั กบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สานั กบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

่ งทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ชอ
่ งทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
ลำด ับ
ชอ
1)
โรงเรียนดุรย
ิ างค์ทหารเรือ กองดุรย
ิ างค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ ้านช่างหล่อ เขต
บางกอกน ้อย กรุงเทพ ฯ 10700 โทร. 0-2475-3054,0-2475-4823 หมายเหตุ
2) ทางเว็บไซต์
http://www.navy.mi.th/person และ http://www.navy.mi.th , ศูนย์รับเรือ
่ งราวร ้องทุกข์ กองทัพเรือ 02 475-4789 www.navy.mi.th/rongtook หมายเหตุ
(หมายเหตุ: -)
2)
ทางเว็บไซต์ http://www.navy.mi.th/person และ http://www.navy.mi.th , ศูนย์รับเรือ
่ งราวร ้องทุกข์
กองทัพเรือ 02 - 475-4789 หรือ www.navy.mi.th/rongtook
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์บริการประชาชน สานั กปลัดสานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
4)
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานั กงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานั กงาน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชัน
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสาหรับนั กลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
ื่ แบบฟอร์ม
ลำด ับ
ชอ
1)
ตัวอย่างใบสมัครเข ้าเป็ นนั กเรียนดุรย
ิ างค์โรงเรียนดุรยิ างค์กองดุรย
ิ างค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพ
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
เอกสารฉบับนีด
้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีค
่ ู่มอ
ื มีผลบังคับใช ้: 15/08/2558

