
ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 
เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
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*********************************************** 
 

1. กล่าวน า 
 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดกองทัพเรือ
กระทรวงกลาโหมและเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา 
จากสภาการพยาบาล และผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวิชาการปูองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งผ่านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้ก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่5 กรกฎาคม 2511 โดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต
พยาบาลหญิงส าหรับให้บริการด้านสุขภาพแก่ข้าราชการกองทัพเรือและครอบครัวตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งใน
ยามปกติ ยามฉุกเฉิน และยามสงครามโดยมีพันธกิจหลัก 6 ประการ คือ 1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 2) การผลิตผล
งานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม 3) การให้การบริการวิชาการทางการพยาบาลแก่ข้าราชการ ก าลังพลกองทัพเรือและ
ประชาชน 4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5) การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ และ 6) การพยาบาล
เวชศาสตร์ทางทะเล 
 

2. ปรัชญา 
 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เชื่อว่า ความส าเร็จของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือฯ
เกิดจากการใฝุรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องของบุคลากร ภายใต้ค่านิยมร่วมและการมีธรรมาภิบาล 
เพ่ือการมีสุขภาวะของก าลังพลกองทัพเรือและประชาชนอย่างยั่งยืน  
 วิสัยทัศน์ 
 เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน าในการผลิตพยาบาลที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการ
พยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล  
 อัตลักษณ์ 
 “ศึกษาดี มีวินัย ใฝุคุณธรรม น าสุขภาพ” 
 เอกลักษณ์ 
 “การพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล” 
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3. สถานที่ตั้ง  
 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กรมแพทย์ทหารเรือ เลขที่ 504/57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 
โทรศัพท์ 0-2475-2614, 0-2475-2625  โทรสาร 0-2475-2872 และ e-mail: rtncn@nmd.go.th 
 

4. การจัดการศึกษา 
 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดท าการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสภาการพยาบาล ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวิชาการปูองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 4.1 แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ใช้หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 จ านวนหน่วยกิตรวม 143 หน่วยกิต ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา ได้แก่ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาทหาร 
 4.2 ระยะเวลาการศึกษา 
  ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี แบ่งเป็นภาคการศึกษาปกติ 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์ 
และภาคการศึกษาฤดูร้อน 8 สัปดาห์ 
 การศึกษาภาคทฤษฎี 
 ประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การสัมมนา การสาธิต การทดลอง การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
วิธีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น 
 การศึกษาภาคปฏิบัติ  
 ประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชนร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ปริมณฑล หรือต่างจังหวัด 
 

5. การเข้ารับการศึกษา 
 5.1 คุณสมบัติผู้สมัคร   
  5.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  5.1.2 เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17 - 20 ป ีโดยนับปี พ.ศ.ที่เกิด (คือผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ.2543-2546) 
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  5.1.3 มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด และบิดา มารดาผู้ให้ก าเนิดมีสัญชาติไทยโดยก าเนิดถ้าบิดาเป็นข้าราชการทหาร
หรือต ารวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยก าเนิดแล้วมารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยก าเนิดก็ได้ส าหรับผู้สมัครที่มีปูุ หรือย่า  
หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย จะต้องน าสูติบัตรของบิดา มารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการอ าเภอ/ส านักงานเขต
ซึ่งรับรองว่าบิดา มารดาของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย 
  5.1.4 รูปร่าง ลักษณะ ท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล โดยมีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 155 เซนติเมตรมีน้ าหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม
หรือดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
  5.1.5 มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจ าตัว
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลจากการตรวจสุขภาพโดยคณะกรรมการตรวจสุขภาพและการทดสอบ
สุขภาพจิตทางการแพทย์ที่กรมแพทย์ทหารเรือแต่งตั้ง 
  5.1.6 มีความประพฤติดี  ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 
  5.1.7 ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามค าพิพากษาของศาล 
  5.1.8 ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ จ าคุก
หรือกักขัง เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดฐานลหุโทษ 
  5.1.9 ไม่อยู่ระหว่างพักราชการหรือพักงานและไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือ 
สถานศึกษา หรือหน่วยงานใดๆเนื่องจากทุจริต หรือประพฤติเสื่อมเสีย 
  5.1.10 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง โดยฝุาฝืนกฎหมาย 
 5.2 จ านวนนักเรียนที่รับ 
  จ านวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษารวม 60 คน แบ่งเป็น 
  5.2.1 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของกองทัพเรือ จ านวน 40 คน ดังนี้ 
   5.2.1.1 ทุนกองทัพเรือจ านวน20 คน 
   5.2.1.2 ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์จ านวน20 คน 
  5.2.2 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล จ านวน 20 คน 
 5.3 คะแนนวิชาการที่ใช้ในการพิจารณา 
  ใช้ผลการสอบความรู้ เช่นเดียวกับระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) 
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ซึ่งประกอบด้วย 
  5.3.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม6 ภาคเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
  5.3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัส 01- 05 โดยใช้ผล
การทดสอบของปีการศึกษา 2561 หรือ 2562 
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  5.3.3 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)โดยใช้ผลการสอบระหว่าง ปี 2562- 2563 โดยเลือกครั้งท่ีมี
คะแนนมากที่สุด 
  5.3.4 ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการหรือวิชาชีพ (PAT) กลุ่มที่ 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ผล
การสอบระหว่าง ปี 2562- 2563 โดยเลือกครั้งที่มีคะแนนมากที่สุด 
 

6. วิธีการสมัครและหลักฐานการสมัคร 
 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 
โดยสามารถสมัครได้ทาง www.rtncn.ac.th ตั้งแต่วันอาทิตยท์ี่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 
โดยมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 6.1 ศึกษาข้อมูลการสมัครและกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ในใบสมัครให้ครบถ้วน (ยกเว้นคะแนนวิชาการ
ให้กรอกคะแนนวิชาการ ระหว่างวันที่ 1เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563) ตรงกับหลักฐานและความเป็นจริง และ
ปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครที่ก าหนด 
 6.2 Upload ไฟล์ รูปภาพ ขนาด 1 นิ้วหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้มหรือด า File .Jpg ขนาดไม่เกิน 
100 MB ลงบนใบสมัครสอบคัดเลือกฯ 
 6.3 พิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัครจากอินเทอร์เน็ต แล้วน าไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาตั้งแต่วันที่  
1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เพ่ือช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 350 บาท วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จะรับช าระเงินค่าสมัครโดยผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้นไม่รับเงินทางธนาณัติและผู้สมัคร
ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้ธนาคารเอง (ทั้งนี้ผู้สมัครต้องช าระเงินให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด มิเช่นนั้นข้อมูลการสมัครจะถูกลบออกจากระบบ) 
 6.4 ตรวจสอบสถานะการช าระเงินทางอินเทอร์เน็ตภายหลังจากที่ผู้สมัครช าระเงินผ่านธนาคารประมาณ 3 วัน
ท าการ จะปรากฏเลขประจ าตัวผู้สมัคร ที่มุมขวาด้านบนของใบสมัครแสดงว่าวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ 
กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับสมัครในเบื้องต้นไว้แล้ว การสมัครยังไม่สมบูรณ์จนกว่าจะกรอกข้อมูลคะแนนวิชาการให้
ครบถ้วนเสียก่อนจึงจะถือว่าสมบูรณ์ 
 6.5 การกรอกคะแนนวิชาการให้ผู้สมัครด าเนินการดังนี้ 
  6.5.1 ในกรณีท่ียังไม่ทราบผลคะแนน ให้ผู้สมัครรอการประกาศผลจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)หรือ สทศ.เมื่อได้ผลคะแนนแล้วจึงเข้าไปกรอกข้อมูลคะแนนวิชาการทางอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง 
  6.5.2 ในกรณีท่ีทราบผลคะแนนแล้วให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลคะแนนวิชาการทางอินเทอร์เน็ตให้ครบถ้วน 
   โดยข้อมูลคะแนนวิชาการที่กรอกทางอินเทอร์เน็ตประกอบด้วย GPAX6 ภาคเรียน,ผลการสอบ O-NET,GAT
และ PAT2 โดยใช้ผลการสอบครั้งที่ได้คะแนนสูงที่สุดของ ปี 2562-2563 โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ตรงกับหลักฐานและความเป็นจริงและให้กรอกข้อมูลคะแนนวิชาการระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 
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 6.6 พิมพ์ใบสมัครโดยผู้สมัครตรวจดูใบสมัครของตนเองที่มีเลขประจ าตัวผู้สมัคร ข้อมูลส่วนตัว และคะแนนวิชาการ
เรียบร้อยแล้วถือว่าครบสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้านล่าง (สามารถพิมพ์ใบสมคัรที่สมบูรณ์ได้เมื่อด าเนินการตามขั้นตอน 
ข้อ 6.1-6.5 เรียบร้อยแล้ว)  
 6.7 ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัคร ดังนี้ 
  6.7.1 ใบสมัครประจ าตัวผู้สมัคร ข้อมูลส่วนตัว และคะแนนวิชาการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้สมัคร 
  6.7.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน (ปพ.1) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(GPAX) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
โดยจะต้องให้ผู้มีอ านาจลงนามและประทับตราสถาบัน (ระวังอย่าประทับบนผลการเรียนเฉลี่ย) ใส่เลขที่ผู้สมัครบริเวณ
มุมขวาด้านบนของเอกสารพร้อมลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
   ให้ส่งใบสมัคร พร้อมระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน (ปพ.1) มาทางไปรษณีย์ที่วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพเรือ เลขที่ 504/57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ภายในวันที ่5 พฤษภาคม 2563 โดยจะนับวันประทับตราการส่งคะแนนวิชาการจากไปรษณีย์เป็นส าคัญ (ในกรณีที่
ติดวันหยุดราชการหลายวันให้ส่งระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน (ปพ.1) มาทางโทรสารหมายเลข  
02 475 2872 ควบคู่กับการส่งทางไปรษณีย์ด้วยเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง) 

หมายเหตุ หากผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่า 
การสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นโมฆะ และจะถูกตัดสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
และจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
   

7. การประกาศรายช่ือผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์  
 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ก าหนดประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับ
การตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ และประกาศทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.rtncn.ac.th  
ทั้งนี้ให้ผู้สมัครรายงานตัวทางโทรศัพท์ หมายเลข 061 521 0307 หรือ 02 475 2614  หรือทาง  email  rtncn@rtncn.ac.th 

ภายในวันที่ 20 พ.ค.63 เวลา 16.30 น. 
   

8. การตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต 
 8.1 การตรวจสุขภาพ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพ มารายงานตัวที่อาคารผู้ปุวยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลสมเด็จ
พระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือในวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.00 น. (ตามหมายเลขที่นัดในวันประกาศฯ) 
โดยให้น าใบสมัครที่มีเลขประจ าตัวผู้สมัคร ลงลายมือชื่อผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชนมาด้วยและปฏิบัติ ดังนี้ 
  - ลงทะเบียนและช าระเงินค่าตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต คนละ 800 บาทไม่รับผลการตรวจร่างกาย
จากภายนอก 

http://www.rtncn.ac.th/
mailto:rtncn@rtncn.ac.th
mailto:rtncn@rtncn.ac.th
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  - ชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงตรวจร่างกายตามระบบ 
  - เจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ และ เอ็กซเรย์ปอด 
  -ในกรณีท่ีผู้สมัครบางรายอาจต้องได้รับการตรวจพิเศษเพ่ิมเติม ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบช าระค่าตรวจพิเศษเอง 
 8.2 การทดสอบสุขภาพจิตให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิตมารายงานตัว ในวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2563 
เวลา 12.30 น. (ตามหมายเลขที่นัดในวันประกาศ) ผู้ที่มาสายเกิน 30 นาทีจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และให้เตรียม
ดินสอด า 2B ยางลบ และปากกาสีน้ าเงิน เพื่อใช้ในการสอบด้วย  
 

9. การตรวจสอบหลักฐานและสอบสัมภาษณ์ 
 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสอบหลักฐานและสอบสัมภาษณ์ให้มารายงานตัวที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ 
กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.00 น. ตามหมายเลขที่นัดในวันตรวจสุขภาพ
โดยจะต้องน าหลักฐานการสมัครทั้งฉบับจริงและส าเนามามอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดังนี้ 
 9.1 ใบสมัคร ที่มีเลขประจ าตัวผู้สมัคร ลงลายมือชื่อผู้สมัคร  
 9.2 บัตรประจ าตัวประชาชนผู้สมัครพร้อมส าเนา 
 9.3 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
 9.4 ทะเบียนบ้านของบิดา มารดาผู้สมัครซึ่งระบุสัญชาติของปูุ ย่า ตา ยาย กรณีที่ผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรม 
ให้น าส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดาผู้ให้ก าเนิดที่แท้จริงมาแสดงว่าเกิดในประเทศไทย ถ้าไม่มีทะเบียนบ้านแสดง 
ให้ขอเอกสารรับรองจากที่ว่าการอ าเภอหรือส านักงานเขตมาแสดงว่าบิดา มารดา เกิดในประเทศไทยจริง 
 9.5 ผู้สมัครซึ่งมีมารดา มิใช่สัญชาติไทยโดยก าเนิดแต่บิดาเป็นข้าราชการทหารหรือต ารวจ ให้น าหนังสือรับรอง
การเป็นข้าราชการทหาร หรือต ารวจของบิดาผู้สมัครจากต้นสังกัด และน าทะเบียนสมรสของบิดา-มารดาผู้สมัครมาแสดง 
 9.6 ผู้สมัครซึ่งมีปูุ หรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย ต้องน าสูติบัตรของบิดา มารดา หรือหนังสือรับรองการเกิด
ในประเทศไทยของ บิดา มารดาของผู้สมัครจากที่ว่าการอ าเภอหรือส านักงานเขตมาแสดง 
 9.7 กรณีที่บิดาและ/หรือมารดาของผู้สมัครถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ต้องน าใบ มรณบัตร หรือ
หนังสือรับรองจากอ าเภอ หรือเขตมาแสดงเพื่อยืนยันสัญชาติของบิดา และ/หรือมารดาของผู้สมัคร 
 9.8 กรณีท่ีบิดาและมารดาของผู้สมัครถึงแก่กรรมต้องมีเอกสารการแต่งตั้งผู้ปกครองโดยชอบธรรมจากศาลมาแสดง 
 9.9 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อและ/หรือ นามสกุล ถ้าผู้สมัคร หรือ บิดา มารดาผู้สมัคร มีการเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล 
 9.10 กรณีท่ีบิดา-มารดาผู้สมัคร มิได้จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนสมรสแต่มารดามิได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของบิดา 
ผู้สมัครต้องน าทะเบียนการรับรองบุตร หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบิดา มารดาที่แท้จริงของผู้สมัครมาแสดงเช่น สูติบัตร 
 
 9.11 หลักฐานคะแนนวิชาการ  ได้แก่ 
  1) ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัส 01- 05 โดยใช้ผลการ
สอบของปีการศึกษา 2561 หรือ 2562 
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  2) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยใช้ผลการทดสอบระหว่าง ปี 2562- 2563 โดยเลือกครั้งท่ีมี
คะแนนมากที่สุดมาแสดง 
  3) ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ (PAT) กลุ่มที่ 2วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ผล
การสอบระหว่าง ปี 2562 - 2563 โดยเลือกครั้งที่มีคะแนนมากที่สุดมาแสดง 
 9.12 ผู้มีสิทธิ์ ต้องน าหลักฐานต่างๆ มามอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตาม วัน เวลาที่ก าหนดจนครบถ้วน ยกเว้นเอกสาร
บางประเภทที่กฎหมายก าหนดเงื่อนเวลาในการแสวงหา ให้น ามามอบก่อนถึงก าหนดวันท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียน
พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ 

 
 
 
 

10. เกณฑ์การตัดสินคัดเลือก 
 10.1 ผลการทดสอบทางวิชาการ ใช้ผลการสอบความรู้เช่นเดียวกับ ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ในระบบกลาง (Admission) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ.ซ่ึงประกอบด้วย
คะแนน ดังนี้ 
   1) คะแนนรวมของผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (GPAX) คิดเป็นร้อยละ 20  

 2) คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) คิดเป็นร้อยละ 30   
 3) คะแนนผลการทดสอบความถนัดท่ัวไป (GAT) คิดเป็นร้อยละ 30    
 4) คะแนนผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการหรือวิชาชีพ (PAT2) คิดเป็นร้อยละ 20   

 การคิดคะแนนจะน าคะแนนรวมมาเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด ถึงผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ าสุด จ านวน 
600 คน  
 10.2 ผลการตรวจสุขภาพการทดสอบสุขภาพจิต และการสอบสัมภาษณ์  

 การศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์
ทหารเรือ ต้องการผู้เรียนที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณลักษณะบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะ
เป็นพยาบาลวิชาชีพ และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ 

 ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือฯ ต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
ไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ โดยใช้เกณฑ์ผ่านและไม่ผ่านตามมติของคณะกรรมการฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

10.3 การตัดสินเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  
ตัดสินจากผู้ที่มีผลคะแนนรวมทางวิชาการเป็นหลัก โดยการเรียงล าดับจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 40 คนแรก 

เป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของกองทัพเรือ โดยล าดับที่ 1-20 เป็นทุนกองทัพเรือ ล าดับที่ 21- 40 คนถัดมา  

หมายเหตุ   ให้ผู้สมัคร เขียน “ชื่อ-นามสกุล” และ “เลขประจ าตัวผู้สมัคร” ที่มุมขวาด้านบนของส าเนา
เอกสารหลักฐานทุกฉบับพร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
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เป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์ และล าดับที่ 41-60 เป็นนักเรียน
พยาบาลศาสตร์ส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โดยเรียงตามล าดับคะแนนวิชาการจนครบ 60 คน 

ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลการตรวจสุขภาพ การทดสอบสุขภาพจิต และการสอบสัมภาษณ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ตามมติของคณะกรรมการอ านวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

11. การประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
  11.1 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที ่9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ และประกาศทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.rtncn.ac.th 
  11.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งตัวจริงและตัวส ารองทุกล าดับให้มาลงนามรายงานตัวที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือระหว่างวันที่ 9 -12 มิถุนายน 2563 ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ รายงานตัว
โดยส่งบัตรประชาชนโดยเขียนข้อความว่า “รายงานตัว วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ” พร้อมลงนามส าเนา
ถูกต้อง มาที่ rtncn@rtncn.ac.th ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. 
  11.3 ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก ถ้าไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
  11.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมผู้แทนโดยชอบธรรม และผู้ค้ าประกัน เตรียมหลักฐานการท าสัญญา และมาท า
สัญญาตามวันที่ก าหนด 

 

12. การท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ก าหนดการท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียน
พยาบาลศาสตร์ในวันที ่16 มิถุนายน 2563 ดังนี้  
 12.1 บุคคลตัวจริงทุนกองทัพเรือ 20 คน รายงานตัวท าสัญญา เวลา 08.00 น.-12.00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 
 12.2 บุคคลตัวจริงส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 20 คน รายงานท าสัญญา เวลา 08.00 น. - 12.00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 
 12.3 บุคคลตัวจริง ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์ 20 คน รายงานท าสัญญา เวลา 13.00 น. 
- 16.00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 
 ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงพร้อมผู้แทนโดยชอบธรรมและผู้ค้ าประกัน เตรียมหลักฐานและเงิน
ค่าธรรมเนียมมาท าสัญญาตามวัน เวลาที่ก าหนดหากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงไม่สามารถน าเอกสารมาให้
กรรมการท าสัญญาภายใน 19 มิถุนายน 2563 ให้ถือว่า สละสิทธิ์และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรม
แพทย์ทหารเรือ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

mailto:rtncn@rtncn.ac.th
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  หากบุคคลที่ได้รับการคดัเลือกเป็นตัวจริงไม่มาท าสัญญาภายใน 16.00 น. ของวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ถือว่าสละสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จะเรียกบุคคลตัวส ารองตามล าดับที่ประกาศฯ 
มาท าสัญญาในวันที ่18-19 และ 22-23 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 
  12.4 คุณสมบัติของผู้แทนโดยชอบธรรมและผู้ค้ าประกัน 
   12.4.1 ผู้แทนโดยชอบธรรม หมายถึง 
    1) บิดาและมารดา  
    2) บิดา หรือ มารดาในกรณีที่อ านาจการปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา  
     3) ผู้ปกครองที่ศาลแต่งตั้ง 
   4) ผู้ปกครองที่ตั้งโดยพินัยกรรมของบิดาหรือมารดาซึ่งถึงแก่กรรมทีหลัง 
 (ข้อ 3,4 ต้องมีเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย) 
   12.4.2 ผู้ค้ าประกัน ต้องเป็นข้าราชการทหารหรือต ารวจชั้นสัญญาบัตรประจ าการ หรือข้าราชการพลเรือน
ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่านายทหารสัญญาบัตร โดยต้องน าใบรับรองจากต้นสังกัดของตนมาแสดงในวันท าสัญญา 
หรือข้าราชการพลเรือนสามัญที่รับอัตราเงินเดือนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือ ระดับ 3 ขึ้นไป โดยมีอายุไม่เกิน 55 ปี  
(มีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 5 ปี)นับถึงวันท าสัญญา ในกรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นข้าราชการทหารหรือต ารวจ
ชั้นสัญญาบัตรประจ าการสามารถเป็นผู้ค้ าประกันบุตรของตนเองได้ โดยผู้ค้ าประกัน 1 คน สามารถค้ าประกันผู้สมัคร
ได้เพียง 1 คนเท่านัน้ 
   12.4.3 พระภิกษุ ข้าราชการบ านาญ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะเป็นผู้ค้ าประกันไม่ได้ 
  12.5 ผู้ค้ าประกัน ต้องน าภรรยาหรือสามีมาลงนามยินยอมในใบสัญญาค้ าประกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา 
พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการสมรส ในกรณีท่ีเป็นโสดต้องน าหนังสือรับรองความเป็นโสดจากหน่วยงานต้นสังกัดมาแสดง
ในวันท าสัญญาในกรณีที่สามี หรือ ภรรยา ถึงแก่กรรม ต้องน าใบมรณบัตรของสามีหรือภรรยาที่ถึงแก่กรรมแล้วมา
แสดงด้วย 
  12.6 ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ค้ าประกัน ผู้ปกครอง และคู่สมรส ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
พลเรือน ทหาร ต ารวจ และทะเบียนบ้านทั้งฉบับจริงและส าเนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา 
  12.7 ค่าใช้จ่ายที่ต้องน ามาช าระในวันท าสัญญา รายละเอียดตามผนวก ก 
 

13. การเรียกบุคคลส ารองเข้าท าสัญญา 
  13.1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือจะเรียกบุคคลส ารองตามล าดับที่ประกาศฯ 
เข้าท าสัญญาในวันที่ 18-19 และ 22-23 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. โดยจะมีการส่งข้อความ (SMS)  
ทางโทรศัพท์ที่ได้ให้เบอร์ไว้กับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมให้เจ้าหน้าที่
โทรแจ้ง และลงประกาศทาง http://www.rtncn.ac.thแจ้งบุคคลส ารองตามล าดับที่ประกาศฯทีไ่ด้มาลงนามรายงานตัวไว้
แล้วโดยต้องมาตามก าหนดเวลาตามท่ีแจ้ง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
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  ในกรณีที่นักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนกองทัพเรือ สละสิทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ  
กรมแพทย์ทหารเรือจะเลื่อนนักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์ขึ้นมาแทนที่
ตามจ านวนนักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนกองทัพเรือที่สละสิทธิ์ และจะเรียกบุคคลส ารองเข้ามาแทนที่นักเรียนพยาบาล
ศาสตร์ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนยุทธอาภรณ์จนครบตามจ านวน 
  ในกรณีที่นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัว
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สละสิทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
จะเรียกบุคคลส ารองส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาลเข้ามาแทนที่นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัว
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจนครบตามจ านวน 
  13.2 บุคคลส ารองควรติดตามการเรียกตัวทางข้อความในโทรศัพท์ที่ได้ให้เบอร์ไว้กับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ และ http://www.rtncn.ac.th รวมทั้งการโทรแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของ วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพเรือฯ ในวันที่ 16-18 มิถุนายน 2563 พร้อมทั้งรายงานตอบรับการเรียกตัว (ตามข้อ 13.1) โดยเตรียมหลักฐาน
การท าสัญญาและผู้ค้ าประกันให้พร้อม เพ่ือประโยชน์ของตนเอง และมาท าสัญญาตามนัด 
  13.3 กรณีที่มีการสละสิทธิ์ และมีบุคคลส ารองเกินกว่า 1 คน มารอรายงานตัวเพ่ือจะขอท าสัญญาอยู่ณเวลานั้น
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จะพิจารณาตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือกในประกาศฯ 
 

14. สิทธิของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 
 14.1 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของกองทัพเรือ จ านวน 40 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   14.1.1 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนกองทัพเรือ จ านวน 20 คน จะได้รับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงและยุทธอาภรณ์
ตามที่กองทัพเรือก าหนดตลอดหลักสูตรและเมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นว่าทีเ่รือตรีหญิง 
   14.1.2 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์จ านวน 20 คน จะได้รับ
ยุทธอาภรณ์ตามที่กองทัพเรือก าหนดตลอดหลักสูตรและมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนให้
กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา กยศ./กรอ. องค์กรและมูลนิธิต่างๆ เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานในกองทัพเรือในฐานะ
พนักงานราชการเป็นเวลา 2 ปี และไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ 
 14.2 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล จ านวน 20 คน โดยทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะได้รับยุทธอาภรณ์ตามที่กองทัพเรือ
ก าหนดตลอดหลักสูตร โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายและมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา
ขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา กยศ./กรอ. องค์กรและมูลนิธิต่างๆ เมื่อส าเร็จการศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราช ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก าหนด ส าหรับนักเรียนพยาบาลศาสตร์ 
ในส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นตามทีมู่ลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชก าหนด 
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15. การรายงานตัวเข้ารับการศึกษา 
 15.1 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
มารายงานตัวเข้าศึกษาในวันที ่27 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. พร้อมกับผู้ปกครอง(หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) 
 15.2 น าสิ่งของเครื่องใช้ตามที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ก าหนดและเข้าอยู่
ประจ าหอพัก (ตามเอกสารที่แจ้งในวันท าสัญญา) 
 15.3 ผู้ปกครองและนักเรียนพยาบาลศาสตร์ใหม่ เข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ใหม่จะอยู่ประจ าหอพักเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการศึกษา 
 

16. การปรับและชดใช้เงินเมื่อผิดสัญญา 
  เมื่อท าสัญญาและได้ช าระค่าใช้จ่ายให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือแล้ว 
ถือว่าได้ท าสัญญาผูกพันกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือหากไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
จะไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ส าหรับการปรับและชดใช้เงินเมื่อผิดสัญญาแบ่งได้ ดังนี้ 
 16.1 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของกองทัพเรือให้เป็นไปตามสัญญาที่กองทัพเรือก าหนด 
  16.2 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาลให้เป็นไปตามสัญญาที่ท าไว้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 
   

17. การพ้นจากฐานะนักเรียน  
  17.1 ผู้ค้ าประกันถอนการค้ าประกัน หรือถึงแก่กรรม หรือทางราชการเห็นว่าขาดคุณสมบัติ จนไม่สมควรที่จะเป็น 
ผู้ค้ าประกันต่อไปได้ และผู้แทนโดยชอบธรรมไม่สามารถหาผู้ค้ าประกันใหม่ได้ภายใน 90 วันนับแต่ได้รับแจ้งจาก
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ 
  17.2 นักเรียนพยาบาลศาสตร์กระท าความผิดและต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลจนถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่
เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดฐานลหุโทษ 
  17.3 ประพฤติผิดต่อสัญญาที่ท าไว้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 
ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีงาม หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
  17.4 สอบความรู้ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ทางวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ก าหนดไว้
เว้นแต่กองทัพเรือจะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
  17.5 ถูกตัดคะแนนความประพฤติจนอยู่ในเกณฑ์จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียน ตามท่ีทางราชการก าหนด 
  17.6 ขาดความเหมาะสม หรือขาดความสามารถในวิชาชีพการพยาบาล จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  17.7 เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพตดิให้โทษไว้ในครอบครอง โดยฝุาฝืนกฎหมาย 
  17.8 เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามค าพิพากษาของศาล 
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  17.9 เป็นโรคที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ
การพยาบาล 
  17.10 หากปรากฏภายหลังจากวันรับสมัครว่า ข้อความ หรือ บรรดาเอกสารที่แสดงต่อคณะกรรมการรับสมัคร
เป็นเท็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือจะไม่รับผิดชอบกรณีที่ผู้สมัครมี
คุณสมบัติไม่ครบตามที่ก าหนด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการสมัคร กรอกข้อมูลในใบสมัครไม่ครบถ้วน  
ไม่ถูกต้องไม่ตรงกับความเป็นจริงยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง อันท าให้เสียสิทธิ์ในการสมัครเข้า
เป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ และจะไม่คืนเงินค่า
สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
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ผนวก ก 
ประมาณการค่าใช้จ่ายผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์  

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 
 

 1. นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของกองทัพเรือ 
  1.1 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนกองทัพเรือ 
   ชั้นปีที่  1     19,000 บาท 

ชั้นปีที่  2     17,000 บาท 
ชั้นปีที่  3     17,000 บาท 
ชั้นปีที่  4     26,000 บาท 
 รวม    79,000 บาท  

  1.2 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์ 
ชั้นปีที่  1     73,720 บาท 
ชั้นปีที่  2     70,120 บาท 
ชั้นปีที่  3     72,224 บาท 
ชั้นปีที่  4     65,880 บาท 

 รวม            281,944 บาท 
 2. นักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์  
ศิริราชพยาบาล 

ชั้นปีที่  1     73,720 บาท 
ชั้นปีที่  2     70,120 บาท 
ชั้นปีที่  3     72,224 บาท 
ชั้นปีที่  4     65,880 บาท 

 รวม            281,944 บาท 
 

หมายเหตุ 
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายข้างต้นนี้เป็นการประมาณการเบื้องต้น วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ 
กรมแพทย์ทหารเรือ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
 
 

 


