
-1- 
 

คู่มือประชาชน 
การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 
----------------------------- 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.1  หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมัคร: รายละเอียดตามเว็บไซท์ www.rtncn.ac.th 
หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละปีตาม
เว็บไซท์  www.rtncn.ac.th 
1.2  วิธีการสอบคัดเลือก และข้อก าหนด: รายละเอียดตามเว็บไซท์ www.rtncn.ac.th 
 
หมายเหตุ:  

1.การรับสมัคร ระหว่าง เดือน ม.ค. - พ.ค. ของทุกปี โดยสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  
 www.rtncn.ac.th   รายละเอียดตามเว็บไซท์ www. rtncn.thaijobjob.com (ระยะเวลารับสมัคร ประมาณ 
120 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

2.ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ และ
ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร โดยน าหลักฐานตัวจริง ล าดับที่ 1-15  ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกตรวจสอบ  

 
เงื่อนไข: 

1. การแจ้งผลการพิจารณา จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
2. การนับระยะเวลาตามคู่มือ เริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วน

ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 
3. กรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่

สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐาน
ที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้สมัครจะต้องด าเนินการแก้ไข และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลา  
ที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครละท้ิงค าขอ 

  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร-
บัณฑิต กรมแพทย์ทหารเรือ ในแต่ละปี 

 
 
2.ช่องทางการให้บริการ 

ล าดับ สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์
ทหารเรือ 504/57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง
บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 
024752614 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้น
วันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

http://www.rtncn.ac.th/
http://www.rtncn.ac.th/
http://www.rtncn.ac.th/
http://www.rtncn.ac.th/
http://www.rtncn.ac.th/
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ล าดับ สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

2 0 2475 2614, 0 2475 2515 / โทรศัพท์  
 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้น
วันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  ต้ังแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. 

3 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
http://www.rtncn.ac.th/webboard 
http://job.rtncn.ac.th/ / เว็บไซท์และช่องทาง
ออนไลน์  
 

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 
3. ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ  : ระยะเวลาด าเนินการรวม 44 - 164 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร  
คณะกรรมการการสอบคัดเลือกตรวจสอบเอกสารการ
สมัคร  
ระยะเวลาการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต http:// 
www.rtncn.ac.th 120 วัน โดยผู้สมัครต้องช าระเงินค่า
สมัครกับธนาคาร และส่งส าเนาหลักฐานการสมัคร ล าดับ
ที่ 1-7 มาทางอินเทอร์เน็ต  ถือว่าการสมัครเสร็จสิ้น
สมบูรณ์ ตั้งแต่ ก.พ.- พ.ค. 

3 วัน กระทรวงกลาโหม 
กองทัพเรือ กรมแพทย์
ทหารเรือ 

2 การตรวจสอบเอกสาร  
คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเพ่ือ
ผ่านเข้ารับการตรวจสุขภาพ  ทดสอบสุขภาพจิต และสอบ
สัมภาษณ์  

30 วัน กระทรวงกลาโหม 
กองทัพเรือ กรมแพทย์
ทหารเรือ 

3 การพิจารณา  
คณะกรรมการแจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้ารับ
การทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ  
ประกาศแจ้งรายชื่อทางอินเทอร์เน็ต 
http://www.rtncn.ac.th และบอร์ดประกาศ ที่วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพเรือ 

1 วัน กระทรวงกลาโหม 
กองทัพเรือ กรมแพทย์
ทหารเรือ 

4 การพิจารณา  
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต 
สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ  
ผู้สมัครแสดงหลักฐานการสมัคร ล าดับที่ 1-15 ตัวจริงให้

4 วัน กระทรวงกลาโหม 
กองทัพเรือ กรมแพทย์
ทหารเรือ 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการสอบคัดเลือกตรวจสอบ และ ส าเนารายการ
หลักฐานการสมัครล าดับที่ 8-15 ส่งเพิ่มเติมให้
คณะกรรมการสอบคัดเลือก 

5 การพิจารณา  
คณะกรรมการสอบคัดเลือก พิจารณาผลการทดสอบ
สุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ  

7 วัน กระทรวงกลาโหม 
กองทัพเรือ กรมแพทย์
ทหารเรือ 

6 การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล  
ประกาศแจ้งรายชื่อทางอินเทอร์เน็ต 
http://www.rtncn.ac.th และบอร์ดประกาศ ที่วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพเรือ 

1 วัน กระทรวงกลาโหม 
กองทัพเรือ กรมแพทย์
ทหารเรือ 

 
4. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร 
หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

ขนาดไฟล์ 

1 ใบสมัครที่มีเลขประจ าตัวผู้สมัคร (ฉบับจริง 1  ฉบับ /   
ส าเนา 1 ฉบับ ) ลงลายมือชื่อผู้สมัคร และติดภาพถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว 

กระทรวงกลาโหม 
กองทัพเรือ กรมแพทย์

ทหารเรือ 

 

2 บัตรประจ าตัวประชาชน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส าเนา 1 
ฉบับ ) ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องและเมื่อผ่านรอบแรก
แล้ว ให้น าหลักฐานฉบับจริง มาให้คณะกรรมการพิจารณา
ตามวันที่ก าหนด 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง 

(หน่วยงานส่วนกลาง) 

 

3 ระเบียนแสดงผลการเรียน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส าเนา 1 
ฉบับ ) ระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 ภาคเรียน ผู้มีอ านาจ
รับรองประทับตราสถาบัน และรับรองส าเนาถูกต้อง และ
เมื่อผ่านรอบแรกแล้ว ให้น าหลักฐานฉบับจริง มาให้
คณะกรรมการพิจารณาตามวันที่ก าหนด 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(หน่วยงานส่วนกลาง) 

 

4 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอด
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ( ฉบับจริง 1 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สถาบันทดสอบทาง
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ล าดับ ชื่อเอกสาร 
หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

ขนาดไฟล์ 

ฉบับ / ส าเนา 1 ฉบับ ) ผู้มีอ านาจรับรองประทับตรา
สถาบัน และรับรองส าเนาถูกต้อง และเมื่อผ่านรอบแรก
แล้ว ให้น าหลักฐานฉบับจริง มาให้คณะกรรมการพิจารณา
ตามวันที่ก าหนด 

การศึกษาแห่งชาติ สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

5 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัส 01-05 ( ฉบับจริง 1 
ฉบับ / ส าเนา 1 ฉบับ ) ใช้ผลการสอบครั้งที่ได้คะแนน
สูงสุดไม่เกิน 1 ปีย้อนหลังนับจากปีที่สมัคร เมื่อผ่านรอบ
แรกแล้ว ให้น าหลักฐานฉบับจริง มาให้คณะกรรมการ
พิจารณาตามวันที่ก าหนด 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

6 ผลการสอบความถนั ดทั่ ว ไป  (GAT) ( ฉบั บจริ ง  1 
ฉบับ / ส าเนา 1 ฉบับ ) ใช้ผลการสอบครั้งที่ได้คะแนน
สูงสุดไม่เกิน 1 ปีย้อนหลังนับจากปีที่สมัคร เมื่อผ่านรอบ
แรกแล้ว ให้น าหลักฐานฉบับจริง มาให้คณะกรรมการ
พิจารณาตามวันที่ก าหนด 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

7 ผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ (PAT2) 
กลุ่ มที่  วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์  ( ฉบับจริ ง  1 
ฉบับ/ ส าเนา 1 ฉบับ ) ใช้ผลการสอบครั้งที่ได้คะแนน
สูงสุดไม่เกิน 1 ปีย้อนหลังนับจากปีที่สมัคร เมื่อผ่านรอบ
แรกแล้ว ให้น าหลักฐานฉบับจริง มาให้คณะกรรมการ
พิจารณาตามวันที่ก าหนด 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

8 ส าเนาทะเบียนบ้าน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส าเนา 1 
ฉบับ) ส าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร เมื่อผ่านรอบแรกแล้ว 
ให้น าหลักฐานฉบับจริงและส าเนา มาให้คณะกรรมการ
พิจารณาตามวันที่ก าหนด 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง 

(หน่วยงานส่วนกลาง) 

 

9 ส าเนาทะเบียนบ้าน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส าเนา 1 
ฉบับ) ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดาผู้สมัคร ซึ่งระบุ
สัญชาติของ ปู่ ย่า ตา ยาย - กรณีผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรม 
ให้น าส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดาผู้สมัครที่แท้จริงมา
ด้วย - เมื่อผ่านรอบแรกแล้ว ให้น าหลักฐานฉบับจริงและ
ส าเนา มาให้คณะกรรมการพิจารณาตามวันที่ก าหนด 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง 

(หน่วยงานส่วนกลาง) 

 

10 ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส าเนา 1 กระทรวงมหาดไทย  
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ล าดับ ชื่อเอกสาร 
หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

ขนาดไฟล์ 

ฉบับ ) กรณีผู้สมัคร หรือบิดา มารดาผู้สมัครมีการเปลี่ยน
ชื่อ และ/หรือนามสกุล ให้น าหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/
หรือนามสกุลมาแสดง - กรณีผู้สมัครมีนามสกุล ไม่ตรงกับ
บิดา มารดา ต้องมีหลักฐานการรับรองบุตรมาแสดง - เมื่อ
ผ่านรอบแรกแล้ว ให้น าหลักฐานฉบับจริงและส าเนา มาให้
คณะกรรมการพิจารณาตามวันที่ก าหนด 

กรมการปกครอง 
(หน่วยงานส่วนกลาง) 

11 หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการทหาร/ต ารวจของบิดา 
จากต้นสังกัด ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส าเนา 1 ฉบับ ) ถ้า
มารดามิใช่สัญชาติไทยโดยก าเนิด (เม่ือผ่านรอบแรกแล้ว 
ให้น าหลักฐานฉบับจริงและส าเนา มาให้คณะกรรมการ
พิจารณาตามวันที่ก าหนด) 

ไม่มีหน่วยงานเจ้าของ
เอกสาร 

 

12 ทะเบียนสมรสของบิดา มารดา ( ฉบับจริง 1 
ฉบับ / ส าเนา 1 ฉบับ ) ถ้ามารดามิใช่สัญชาติไทยโดย
ก าเนิด(เมื่อผ่านรอบแรกแล้ว ให้น าหลักฐานฉบับจริงและ
ส าเนา มาให้คณะกรรมการพิจารณาตามวันที่ก าหนด) 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง 

(หน่วยงานส่วนกลาง) 

 

13 หนังสือรับรองการเกิดในประเทศไทยของบิดา 
มารดา (ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส าเนา 1 ฉบับ ) กรณี ปู่ หรือ 
ย่า หรือ ตา หรือ ยาย มิใช่สัญชาติไทย(เมื่อผ่านรอบแรก
แล้ว ให้น าหลักฐานฉบับจริงและส าเนา มาให้
คณะกรรมการพิจารณาตามวันที่ก าหนด) 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง 

(หน่วยงานส่วนกลาง) 

 

14 ใบมรณะบัตรหรือหนังสือรับรองการตาย ( ฉบับจริง 1 
ฉบับ / ส าเนา 1 ฉบับ ) กรณีบิดาและ/หรือ มารดาของ
ผู้สมัคร ถึงแก่กรรม(เมื่อผ่านรอบแรกแล้ว ให้น าหลักฐาน
ฉบับจริงและส าเนา มาให้คณะกรรมการพิจารณาตามวันที่
ก าหนด) 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง 

(หน่วยงานส่วนกลาง) 

 

15 หลักฐานการรับรองบุตร ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส าเนา 1 
ฉบับ ) กรณีผู้สมัครมีนามสกุล ไม่ตรงกับบิดา มารดา(เม่ือ
ผ่านรอบแรกแล้ว ให้น าหลักฐานฉบับจริงและส าเนา มาให้
คณะกรรมการพิจารณาตามวันที่ก าหนด) 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง 

(หน่วยงานส่วนกลาง)  
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5.ค่าธรรมเนียม 
ดังรายละเอียดค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 1 ค่าธรรมเนียมในการสมัครและค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัคร
ต้องช าระ จะแจ้งให้ทราบ โดยก าหนดไว้ในประกาศการรับสมัครประจ าปี    
0.00 บาท 
 
6.ช่องทางการร้องเรียน 
ล าดับช่องทางร้องเรียน  
 1) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ  
เลขที่ 504/57   ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10600  
 2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
3)  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
เลขที่ 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 
4)  สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
5)  www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
6)  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มส าหรับการเตรียมขอ้มูลคู่มือประชาชน V 2.4 
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 

mailto:Fad.pacc@gmail.com
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(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

ตัวอย่างใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
 

 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
ประจ าปีการศึกษา ............ 

 

1. ช่ือผู้สมัคร..............................นามสกุล.....................................................อายุ......ป.ี.................เดือน 
 หมายเลขประจ าตัวประชาชน                     

สัญชาติ........วัน เดือน ปี เกดิ..............เดือน....................................พ.ศ................น้ าหนัก.............กก. ส่วนสูง….…..ซม. 
2. บิดาผู้ใหก้ าเนดิชื่อ…………………………………………………นามสกลุ.................................................................................... 

สญัชาติ...........อาชีพ................สถานท่ีท างาน............................................  ยังมีชีวิตอยู่     ถึงแก่กรรม     
3. มารดาผู้ใหก้ าเนดิชื่อ…………………………………………………นามสกลุ................................................................................. 

สญัชาติ...........อาชีพ................สถานท่ีท างาน............................................  ยังมีชีวิตอยู่     ถึงแก่กรรม     
4. ผลการศึกษา / คะแนนวิชาการ 

ส าเรจ็การศึกษาช้ัน.........ปีการศึกษา........................จากโรงเรียน.................................................จังหวัด..................... 
4.1 GPAX 6 ภาคเรียน =………………………. 
4.2 GAT  ครั้งท่ี..... / ปี พ.ศ......................... =………………………….. 
4.3 PAT2  ครั้งท่ี..... / ปี พ.ศ......................... =………………………… 
4.4 O-NET  ปีการศึกษา................................................... 

รหัส 01 = ………………………      รหสั 02 =………………………   รหัส 03 = ……………………………. 
รหัส 04 = ………………………      รหสั 05 = ………………………   

5. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบยีนบ้าน 
บ้านเลขท่ี...............หมู่..........ซอย...........ถนน...................................ต าบล/แขวง...................................................... 
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์........................................... 
โทร............................................โทรสาร............................................ E-mail............................................................ 

6. บุคคลที่ติดต่อได้สะดวกกรณีฉุกเฉนิ 
ช่ือ........................นามสกุล................................เกีย่วข้องเป็น..............................เบอรโ์ทรตดิต่อ............................... 
มือถือ...............................................E-mail………………………………………………………………………………………………….. 

  ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ข้อความและหลักฐานการสมัครเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินดี
ให้คณะกรรมการฯ ตัดสิทธิ์การสมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายินดี     
ที่จะให้ช่ือผู้ใช้(USERNAME) รหัสผ่าน (PASSWORD) เพื่อให้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือใช้ในการสอบทานคะแนนวิชาการ
ของข้าพเจ้ากับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เท่านั้น 

 

เลขประจ าตวัผู้สมคัร 

 
 

รูปถ่ายหน้าตรง 
ขนาด 1 นิว้ 

 

ลงช่ือ.............................................ผู้สมคัร 
        (............................................) 
วนัท่ี.............เดือน...................พ.ศ............... 


