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วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
 

ที่ตั้ง     317 / 6  ถนนราชวิถ ี  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 
  โทรศัพท์ 0 2354 7834, 0-2763 4232 เสาร์-อาทิตย์และ 
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ยื่นสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่  http://rtanc.thaijobjob.com          
---------------------------------------------------------------------------------------- 
กล่าวน า 
 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล
ระดับอุดมศึกษาแห่งเดียวของกองทัพบก  ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2506 ตามนโยบายของ
กองทัพบก  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตพยาบาลวิชาชีพให้แก่หน่วยงานของกองทัพบกใน
การให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของทหาร ครอบครัวและประชาชนทั่วไป ตลอด
ระยะเวลาของการด าเนินงาน ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และความต้องการของสังคม ได้ค านึงถึงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของบัณฑิตพยาบาลที่ผลิต ให้แก่สังคมมีการติดตามและประเมินผลผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกรุ่นเป็นระยะๆ และน าผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อศูนย์อ านวยการแพทย์
พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบก และเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการ
รับรองหลักสูตรและมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากสภาการพยาบาล ท าให้ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับอุดมศึกษามีความพร้อมในทุกๆ  ด้าน    
มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
เท่าเทียมกับสถาบันการศึกษาพยาบาลอ่ืนๆ ในระดับเดียวกันทั้งในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ  มีอาคารสถานที่อุปกรณ์การศึกษา และระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอนท าให้บัณฑิตพยาบาล ที่ผลิตออกมามีคุณภาพ ได้รับการชื่นชม 
และเป็นที่ยอมรับของสังคมด้วยดีตลอดมา  
   ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต (4ปี) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาต่างๆ  และหลักสูตรอ่ืนๆตามที่กองทัพบกก าหนด 
 
 



4 
 
ปรัชญา 
            วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเชื่อว่าองค์กรที่ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงจะเพ่ิมศักยภาพในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล  
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  มีวินัย  มีคุณลักษณะทางทหาร  ใฝ่รู้  เพ่ือเพ่ิมคุณค่าการ
บริการสุขภาพมวลมนุษย์  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
                                                                                                                                                                     

วิสัยทัศน์ 
  เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลทหารชั้นน าในระดับอาเซียน 
 
อัตลักษณ์บัณฑิต 
  มีวินัย  ใส่ใจงาน  ให้การพยาบาลแบบองค์รวม 
 

เอกลักษณ์สถาบัน 
  พยาบาลเพ่ือทหารและประชาชน  อุทิศตนเพื่อชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

1. แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
         จ านวนหน่วยกิต    รวม 145 หน่วยกิต  แบ่งเป็น 
         1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป              30        หน่วยกิต 
         1.2 หมวดวิชาเฉพาะ                          109      หน่วยกิต 
                    - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                        27       หน่วยกิต 
                    - กลุ่มวิชาชีพ                                    77       หน่วยกิต 
                   - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านทหาร               5          หน่วยกิต 
         1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                       6         หน่วยกิต 
    
  ระยะเวลาการศึกษา 
     ใช้เวลาการศึกษา  4ปี   (8 ภาคการศึกษาปกติ  3  ภาคฤดูร้อน) 
 
  การลงทะเบียนเรียน 
                  ลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาตามหลักสูตรที่วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบกก าหนด 
  
การประเมินผลการศึกษาและการส าเร็จการศึกษา 
               ใช้ระเบียบกรมแพทย์ทหารบกว่าด้วย  การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พ.ศ.2553  
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การส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการเรียนตามเนื้อหาที่ก าหนดในหลักสูตร 
และผ่ านการสอบรวบยอดในสาขาพยาบาลศาสตร์  ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยมหิดล   
 

2. ปัจจัยเกื้อหนุนการศึกษา 
          2.1 อาคารสถานที่ 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีอาคารสถานที่ที่ใช้ในการศึกษา 
อบรมและปฏิบัติงาน ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์สภาการพยาบาล  
            2.2 สถานที่ฝึกศึกษา  อุปกรณ์การสอน และคณาจารย์ 
           2.2.1 สถานที่ฝึกศึกษา 
                                    1) การศึกษาภาคทฤษฎี ห้องเรียนเป็นห้องปรับอากาศ
ขนาดจ ุ100 คน พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยทุกห้อง การ
เรียนการสอนด้านปฏิบัติการทางการพยาบาลที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การเรียนการ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ใช้สถานที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                    2) การศึกษาภาคปฏิบัติ  ใช้สถานที่โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก   ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
แหล่งการศึกษาอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบกพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องและเป็นประโยชน์ ต่อ
การศึกษา 
           2.2.2 อุปกรณ์การเรียนการสอน 
                            วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีสื่อและอุปกรณ์การเรียนการ
สอนที่ทันสมัยส าหรับภาคทฤษฎีพร้อมในห้องเรียน ภาคปฏิบัติมีอุปกรณ์การสอนพร้อมใน
ห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   ในจ านวนที่เพียงพอกับจ านวน
นักเรียนและอาจารย์ผู้สอนสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา 
            2.2.3 คณาจารย์   

                   วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองมาตรฐานทั้ง
ในและต่างประเทศ    
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 2.2.4 ห้องสมุด 

                      วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีห้องสมุดและบริการสื่อ    
มีทรัพยากรห้องสมุดและสารสนเทศที่หลากหลาย อาท ิหนังสือ วารสารทางการแพทย์และ
การพยาบาล  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและจัดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าตนเอง ( 
Learning Resource Center ) พร้อมสื่อประกอบการสอนอื่นๆ และมีระบบสืบค้นข้อมูล
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic library )  
              2.2.5 ห้องคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
                       วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีห้องคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนพยาบาล  
               2.2.6 หอพักนักเรียน 
                        วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้จัดหอพักเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่นักเรียนพยาบาลทุกคน โดยมีอาจารย์กองการปกครองเป็นผู้ดูแลในเวลา
ราชการ ส่วนนอกเวลาราชการจะมีนายทหารเวรรักษาการณ์เป็นผู้ดูแล 
 

3. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา 
         วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี)  จ านวน   100  คน  โดยจ าแนกเป็น  2 ประเภท  ได้แก่ 
     3.1 ทุนกองทัพบก  จ านวน   20 คน  รับเฉพาะเพศหญิง  

     3.2 ทุนส่วนตัว      จ านวน  75  คน (เพศชาย ไม่เกินจ านวน 15  คน 
                  เพศหญิง  จ านวน 60 คน) 

    3.3 ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  จ านวน  5  คน 
 

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร   
     4 .1  เป็ นผู้ ส า เ ร็ จการศึกษาหลั กสู ตรมั ธยมศึกษาตอนปลาย 
(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการ  

   4.2  มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
คือ 

               4.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ( O – NET )* 
ของส านักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) จ านวน 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558 , 2559 และ 2560 ทั้งนี้
ต้องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 30 
คะแนน 
หมายเหตุ *กรณีไม่ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( O – NET ) ในปีการศึกษา 
2558-2560 ให้ใช้ผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชาของส านักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) 
จ านวน 7 รายวิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี 
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ชีววิทยา ในปี พ.ศ.2561 โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ,ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมีและ
ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 
            4.2.2 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT 1 ) ในการสอบ 
ตั้งแต่ครั้งที่ 2/2559 จนถึง ครั้งที่ 1/2561 โดยเลือกคะแนนครั้งที่มากท่ีสุด 
            4.2.3 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT 2 ) ในการสอบ 
ตั้งแต่ครั้งที่ 2/2559 จนถึง ครั้งที่ 1/2561 โดยเลือกคะแนนครั้งที่มากท่ีสุด 
            4.2.4 ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT2) การ
วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ในการสอบตั้งแต่ครั้งที่ 2/2559 จนถึง ครั้งที่ 1/2561 โดย
เลือกคะแนนครั้งที่มากท่ีสุด 
       4.3 มีสถานภาพโสด อายุ 18 - 25 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่
สมัครฯ(ผู้สมัครที่เกิด 6 ส.ค.2536 – 6 ส.ค.2543) 
  4.4 ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ   
           4.5 มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีน้ าหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม 
มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 155 เซนติเมตร และมีดัชนีมวลกายไม่เกิน 30 กก./ม2และไม่เป็นโรค
หรือมีความพิการตามที่ก าหนดไว้ใน ผนวก  ก ท้ายระเบียบนี้ 
          4.6 ไม่บกพร่องในศีลธรรม   
          4.7 ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
           4.8 ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจ าเลยในคดีอาญา และไม่
เคยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก  เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิด อัน
กระท าโดยประมาท 
          4.9 ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการ 
          4.10 ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษา
เพราะมีความผิด 
          4.11 ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย  
      

5.  การเพิ่มคะแนนพิเศษส าหรับผู้สมัครบางประเภท ดังนี้ 
 5.1 บุตรข้าราชการทหาร  พนักงานของรัฐและลูกจ้าง     ในสังกัด
กองทัพบก ผู้ที่ได้รับการปูนบ าเหน็จพิเศษตั้งแต่ ๗ ชั้นขึ้นไป กรณีปฏิบัติหน้าที่จากการสู้รบ  
การต่อสู้  หรือโดยการกระท าของฝ่ายตรงข้าม จนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต หรือปลดออก
จากราชการ   เนื่องจาก พิการทุพพลภาพ และไม่บรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ โดยมีค าสั่ง
ปูนบ าเหน็จพิเศษเรียบร้อยแล้ว เพ่ิมให้ร้อยละ ๑๐ คะแนนของคะแนนเต็ม 
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 5.2 บุตรข้าราชการทหาร พนักงานของรัฐและลู กจ้าง ในสังกัด
กองทัพบกผู้ที่ได้รับการปูนบ าเหน็จพิเศษ ต่ ากว่า ๗ ชั้นลงมา กรณีปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และ
การปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่  เพ่ิม
ให้ร้อยละ ๕ คะแนนของคะแนนเต็ม 
   5.3 การเพ่ิมคะแนนพิเศษตามข้อ 5.1 – 5.2 ให้เพ่ิมคะแนนพิเศษ
เฉพาะในการสอบภาควิชาการเท่านั้น 
            5.4  การแสดงความประสงค์ขอรับคะแนนเพ่ิมตามข้อ 5.1 – 5.2 ให้
ผู้ปกครองของผู้สมัคร หรือ ผู้สมัคร จัดท าเป็นหนังสือตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบการ
นี้  ได้แก่ 
                5.4.1 แบบค าร้องขอรับคะแนนเพ่ิมพิเศษในการสมัครคัดเลือก
เข้าเป็นนักเรียน  
               5.4.2 ส าเนาค าสั่งปูนบ าเหน็จพิเศษ 
               5.4.3 หนังสือรับรองเป็นบุตรข้าราชการทหาร  พนักงานของรัฐ
และลูกจ้าง ในสังกัดกองทัพบก 
               5.4.4 หนังสือรับรองการได้รับปูนบ าเหน็จพิเศษกรณีปฏิบัติหน้าที่ 
โดยส่งแบบค าร้องการขอเพ่ิมคะแนนพิเศษและแนบหลักฐานทั้งหมดให้ครบถ้วน ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน  จ่าหน้าซองถึง คณะอนุกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าเป็น นรพ. ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ๓๑๗/๖  ถนน
ราชวิถี  เขตราชเทวี  กรุงเทพ  ๑๐๔๐๐  ภายในวันที่ ๑๗ เม.ย.๖๑ โดยยึดตามวันที่
ประทับตราไปรษณีย์ 

6. วิธีการสมัคร 
                       วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีขั้นตอนการรับสมัครดังนี้  
            6.1 ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการสมัครให้เข้าใจและตรวจสอบตนเองว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบการสมัคร แล้วจึงกรอกข้อมูลยื่นสมัครฯทาง
อินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th. หรือ http://rtanc.thaijobjob.com หาก
ปรากฏในภายหลังว่า  ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์ ในการคัดเลือก โดย
ไม่ได้รับเงินค่าสมัครคืน  ถึงแม้จะผ่านกระบวนการคัดเลือกเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
แล้วก็ตาม  จะถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
       6.2 ผู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนพยาบาล
กองทัพบก ตามประกาศรับสมัครในแต่ละปีการศึกษา  โดยลงทะเบียนสมัครทาง
อินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์  www.rtanc.ac.th  หรือ http://rtanc.thaijobjob.com 
 
 
 
 

http://www.rtanc.ac.th/
http://rtanc.thaijobjob.com/
http://rtanc.thaijobjob.com/


9 
 
      6.3 เมื่อลงทะเบียนสมัครฯ ทางอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ให้
ผู้สมัครพิมพ์ (print ) ใบช าระเงินค่าสมัครฯพร้อมเงินค่าสมัครจ านวน 350 บาทต่อ 1 
คน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) ไปช าระผ่าน ธนาคารกรุงไทย (เท่านั้น) ทุกสาขา  
และเก็บหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครฯจากธนาคารกรุงไทย ไว้เป็นหลักฐานยืนยันการ
เป็นผู้สมัครฯ  การสมัครจะสมบูรณ์ เม่ือผู้สมัครได้ช าระค่าสมัคร ที่ธนาคารกรุงไทย 
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น (หมดเขตโอนเงินค่าสมัคร 18 เมษายน 2561 นับตามเวลาปิดท า
การธนาคารกรุงไทยแต่ละสาขา )  
      6.4 ผู้สมัครจะได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ก็ต่อเมื่อผู้สมัคร ได้
ช าระเงินค่าสมัครฯ ผ่านธนาคารกรุงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สามารถเข้าไปตรวจสอบการ
สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์(http://rtanc.thaijobjob.com) ของผู้สมัครอีกครั้ง
ตั้งแต่วันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป หลังการช าระเงินค่าสมัครฯ ซึ่งระบบรับสมัครจะก าหนด
หมายเลขประจ าตัวให้แก่ผู้สมัครโดยอัตโนมัติและแสดงสถานะการช าระเงินให้ทราบ  โดย
ผู้สมัครฯที่ระบบแจ้งสถานะช าระเงินแล้วถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกใน
ขั้นตอนต่อไปทุกคน ผู้สมัครสามารถ print บัตรประจ าตัวผู้สมัครที่มีหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครเรียบร้อยแล้วในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 
 

7. การเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร  ( ส าหรับผู้สมัครที่มีสิทธิ์ 
ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ )   ให้เตรียมเอกสารหลักฐานมอบ
ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในวันที่เข้ารับการทดสอบ
บุคลิกภาพ ดังนี้ 
     7.1 ใบสมัครทีผู่้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบ online โดยพิมพ์ (print ) 
จากเว็บไซต์  www.rtanc.ac.th  หรือ http://rtanc.thaijobjob.com พร้อมลงนาม
ผู้สมัครให้เรียบร้อย พร้อมทั้ง print บัตรประจ าตัวผู้สมัครมาแสดงด้วย 
     7.2 รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมแว่น ของผู้สมัครสอบขนาด  1 นิ้ว 
จ านวน 2 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน โดยแสดงวันที่ถ่ายรูป พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล 
อายุ ของผู้สมัครสอบคัดเลือกอย่างชัดเจนไว้ด้านหลังทุกรูป 
     7.3 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหรือ หนังสือรับรองการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  จากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ (หนังสือรับรองฯออกให้ไม่เกิน 60 วัน ) 
     7.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                    - ผู้สมัคร บิดาและมารดาผู้ให้ก าเนิด    
                             - ผู้สมัครที่เป็นบุตรบุญธรรม  ต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนรับ
เป็นบุตรบุญธรรม  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  ของบิดา – มารดาผู้ให้ก าเนิดและของ
บิดาหรือมารดาบุญธรรม หรือผู้ปกครองที่ศาลแต่งตั้งส่งมาด้วย 
 
 

http://rtanc.thaijobjob.com/
http://rtanc.thaijobjob.com/
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     7.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                             - ผู้สมัคร บิดาและมารดาผู้ให้ก าเนิด 
                   - ผู้สมัครที่เป็นบุตรบุญธรรม  ต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนรับ
เป็นบุตรบุญธรรม  บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร  ของบิดา – มารดาผู้ให้ก าเนิดและ
ของบิดาหรือมารดาบุญธรรม หรือผู้ปกครองที่ศาลแต่งตั้งส่งมาด้วย 
     7.6 ส าเนาสูติบัตรของผู้สมัครหรือรับรองบุตร 
     7.7 กรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมต้องมีใบมรณะบัตรซึ่งระบุ
สัญชาติของบิดาหรือมารดา ที่ถึงแก่กรรมมาแสดงด้วย 
     7.8 ส าเนาหลักฐานการออกจากราชการครั้งสุดท้าย  ถ้าผู้สมัครเคยรับ
ราชการมาก่อน 
     7.9 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ของผู้สมัครสอบ บิดา  
มารดา (ถ้ามี) 
     7.10 หลักฐานอ่ืนๆ  เช่น  หนังสือรับรองเป็นบุตรข้าราชการ
กองทัพบก  ที่ระบุต าแหน่งและสังกัดของบิดาหรือมารดา ที่ออกโดยหน่วยต้นสังกัดของ
บิดาหรือมารดาผู้สมัคร หรือหนังสือรับรองเป็นบุตรข้าราชการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก  เป็นต้น 
 

8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ                 
ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์   
       วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
บุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และที่เว็บไซต์    
www.rtanc.ac.th      
 
 
 

9. การทดสอบบุคลิกภาพ  
            ผู้มีสิทธิ์ทดสอบบุคลิกภาพ  จะต้องมารายงานตัวเข้ารับการทดสอบ
บุคลิกภาพที ่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในวันที่ก าหนด. พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัครให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ 
 
 
 

10. การตรวจร่างกาย การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและความถนัด
ทางวิชาชีพ  

     10.1 การตรวจร่างกาย 
           10.1.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายต้องมารายงานตัวที่ อาคาร
สโมสรนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  ตามวันที่ก าหนด พร้อมกับช าระเงินค่าตรวจ
ร่างกาย 

http://www.rtanc.ac.th/
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          10.1.2 ขั้นตอนการตรวจร่างกาย ประกอบด้วย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ, เอกซเรย์และการตรวจร่างกายทั่วไป  
          10.1.3 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายต้องเป็นผู้ที่คณะกรรมการ
ตรวจแล้วเห็นว่ามี ร่างกายสมบูรณ์ และไม่เป็นโรค หรือมีความพิการตามท่ีก าหนดไว้ใน  
ผนวก ก. ท้ายระเบียบนี้ ผลการตรวจร่างกาย พิจารณาจากความเห็น และการชี้ขาด ของ
คณะกรรมการแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือการนี้เป็นการวินิจฉัยขั้นสุดท้าย   
     10.2 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
               - ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ต้องเข้ารับ
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยผ่านการวิ่งระยะทาง 800 เมตร  
     10.3 การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การทดสอบความถนัดทาง
วิชาชีพจะด าเนินการตามวันเวลาที่ก าหนด 
 

11. การสอบสัมภาษณ์   
             ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องมารายงานตัวและสอบ
สัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ก าหนด  

 

12. การประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล 
กองทัพบก 
      วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้า
เป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกและบุคคลส ารอง ณ อาคารสโมสรนักเรียน วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์  www.rtanc.ac.th      
 

13. การท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
      13.1 ประเภททุนกองทัพบก  บุคคลผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์
เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประเภททุนกองทัพบก จะต้องมาท าสัญญาด้วยตนเอง
พร้อมน าบิดามารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย  มาท าหนังสืออนุญาตให้เป็น 
นักเรียนพยาบาลกองทัพบก และจะต้องน าผู้ค้ าประกันมาท าสัญญาค้ าประกันเพ่ือรับทราบ 
และปฏิบัติตามพันธกรณีที่กล่าวไว้ในหนังสือสัญญาต่อหน้าคณะกรรมการท าสัญญา  หาก
ไม่มาท าสัญญาตามเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล
กองทัพบก 
       13.2 ประเภททุนส่วนตัว  บุคคลผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์ เข้า
เป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประเภททุนส่วนตัว จะต้องมาท าสัญญาเข้ารับการศึกษา
พร้อมด้วย บิดามารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย มาท าหนังสืออนุญาตและ
สัญญาค้ าประกันต่อประธานคณะกรรมการท าสัญญาฯ  เข้าเป็นนักเรียนพยาบาล
กองทัพบก   หากไม่มาท าสัญญาตามเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าเป็น
นักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
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       13.3 ประเภททุนส่วนตัว(ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก) บุคคล
ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกประเภททุนส่วนตัว(ทุน
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก)  จะต้องท าสัญญาฯจ านวน 2 ฉบับ โดยท าสัญญาการเข้า
เป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกประเภททุนส่วนตัวกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและท า
สัญญากับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเจ้าของทุนฯ พร้อมด้วยบิดามารดา หรือ
ผู้ปกครองโดยชอบธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือท าหนังสืออนุญาตและต้องน าผู้ค้ า
ประกันมาลงนามในสัญญาค้ าประกันต่อหน้าคณะกรรมการท าสัญญาฯ  หากไม่มาท า
สัญญาตามเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
       13.4 บุคคลผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนพยาบาล
กองทัพบก ทุกประเภทหากไม่มารายงานตัวในวันท าสัญญาตามเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละ
สิทธิ์ และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะเรียกบุคคลส ารองตามล าดับที่ประกาศไว้แทน
ต่อไป  
       13.5 สถานที่ท าสัญญา  ณ อาคารกองอ านวยการ วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก 
 

14. คุณสมบัติและข้อก าหนดของผู้ค้ าประกัน  
       14.1 ประเภททุนกองทัพบก 
                  14.1.1 ต้องเป็นข้าราชการประจ าการ ได้แก่ ข้าราชการ  
ทหาร หรือ ต ารวจ ยศตั้งแต่ร้อยเอก, เรือเอก, เรืออากาศเอกหรือร้อยต ารวจเอกขึ้นไป หรือ
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับช านาญงาน หรือระดับช านาญการ
ขึ้นไป แต่ถ้าเป็นระดับปฏิบัติการ ต้องเป็นระดับซี 5 และต้องมีหนังสือรับรองเทียบซีจาก
หน่วยงานมาด้วย หรือข้าราชการตุลาการประจ าการ ข้าราชการอัยการประจ าการระดับ 2 
หรือข้าราชการครู ระดับ คศ. 1 ขึ้นไป 
               14.1.2 ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันที่ท าสัญญา 
               14.1.3 หากผู้ค้ าประกันมีคู่สมรสแล้ว  คู่สมรสต้องมาลงนาม
ให้ความยินยอมในเอกสารที่ก าหนดต่อหน้าคณะกรรมการท าสัญญาฯ ในวันท าสัญญา 
              14.1.4 ผู้ค้ าประกัน 1 คน จะท าสัญญาเป็นผู้ค้ าประกัน
นักเรียนพยาบาลกองทัพบกได้ไม่เกิน  2 คน โดยบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองซึ่งศาลแต่งตั้ง  
ไม่สามารถเป็นผู้ค้ าประกันได ้
      14.2 ประเภททุนส่วนตัว 
               14.2.1 ผู้ค้ าประกันต้องเป็นบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองที่
ศาลแต่งตั้ง  หรือเป็นข้าราชการประจ าการ ได้แก่ ข้าราชการ ทหาร หรือ ต ารวจยศตั้งแต่
ร้อยตรี, เรือตรี,    เรืออากาศตรีหรือร้อยต ารวจตรีขึ้นไป หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานที่เป็นซี 3 ขึ้นไป และต้องมีหนังสือรับรองเทียบซีจาก
หน่วยงานมาด้วย หรือประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือ ข้าราชการตุลา
การประจ าการ ข้าราชการอัยการประจ าการ ระดับ 1 ขึ้นไป 
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               14.2.2 กรณีมิใช่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองที่ศาลแต่งตั้ง 
ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี  
              14.2.3 หากผู้ค้ าประกันมีคู่สมรสแล้ว คู่สมรสต้องมาลงนามให้
ความยินยอมในเอกสารที่ก าหนดต่อหน้าคณะกรรมการท าสัญญาฯ ในวันท าสัญญา 
              14.2.4 ผู้ค้ าประกัน 1 คน จะท าสัญญาเป็นผู้ค้ าประกัน
นักเรียนพยาบาลกองทัพบกได้ไม่เกิน 2 คน 
      14.3 ประเภททุนส่วนตัว (ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก) รายละเอียดตามระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการให้ทุนนักศึกษา
พยาบาล พ.ศ.2559  
 

15. หลักฐานและเอกสารของผู้ค้ าประกัน  ทั้งฉบับจริงและส าเนา 
       15.1 บัตรประจ าตัวข้าราชการที่ระบุต าแหน่งหรือระดับ และยังไม่
หมดอายุ หากมีคู่สมรสให้น าบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่
สมรส ที่ยังไม่หมดอายุมาพร้อมกัน พร้อมเอกสารส าเนา 
 ในกรณีที่บัตรประจ าตัวข้าราชการหมดอายุ หรือไม่ได้ระบุต าแหน่ง หรือระดับ 
จะต้องมีหนังสือรับรองระดับและเงินเดือนจากผู้บังคับบัญชาของผู้ค้ าประกัน ระดับ
ผู้อ านวยการกอง หรือพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ผู้ก ากับการ หรือ
ผู้อ านวยการโรงเรียนขึ้นไปมาแสดง 
       15.2 ทะเบียนบ้านปัจจุบันของผู้ค้ าประกัน และของคู่สมรสของผู้ค้ า
ประกัน พร้อมเอกสารส าเนา 2 ชุด 
       15.3  หนังสือรับรองความเป็นโสดจากผู้บังคับบัญชาหรือทะเบียน
สมรสของผู้ค้ าประกัน 
       15.4  หลักฐานประกอบการท าสัญญาค้ าประกัน เจ้าของเอกสารต้อง
ลงนามรับรอง วงเล็บชื่อ-สกุลตัวบรรจง และระบุวันที่ เดือน ปี ที่ท าสัญญา ให้ครบถ้วน 
 
 

16. หลักฐานของผู้ปกครองและเอกสารของผู้ได้รับเลือกเข้าเป็น 
นักเรียนพยาบาลกองทัพบก ที่ต้องน าไปในวันท าสัญญา 
       16.1 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ 
ของบิดา-มารดา หรือ ผู้ปกครองที่ศาลแต่งตั้ง ฉบับจริงพร้อมส าเนา 2 ชุด 
       16.2 ทะเบียนบ้านปัจจุบันของผู้ได้รับการคัดเลือกและบิดามารดา 
                         16.3 ทะเบียนสมรสบิดามารดา 
                         16.4 ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับจริง
พร้อมส าเนา (ปพ.1) จ านวน 2 ชุด 
                         16.5 หลักฐานประกอบการท าสัญญาฉบับตัวจริงพร้อมส าเนา 2 ชุด 
โดยเจ้าของเอกสารต้องลงนาม รับรอง ส าเนาถูกต้อง วงเล็บชื่อสกุลตัวบรรจง และระบุวัน
เดือน ปี ที่ท าสัญญาให้ครบถ้วน 
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                          16.6 เงินค่าลงทะเบียนเข้าศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  รายละเอียดตาม   
ผนวก ข 
                  17. สิทธิของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
            17.1.ประเภททุนกองทัพบก   
                        17.1.1ได้รับเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยงและอาภรณ์ภัณฑ์ตามที่
กองทัพบกก าหนด 
              17.1.2 เมื่อส าเร็จการศึกษา ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น
นายทหารสัญญาบัตรยศว่าที่ร้อยตรี 
          17.2.ประเภททุนส่วนตัว 
              17.2.1 มีสิทธิ์ได้รับการกู้ยืมเงิน กยศ.หรือ กรอ.      
              17.2.2 .เมื่อส าเร็จการศึกษา อาจจะได้รับการพิจารณาบรรจุเข้า
รับราชการในกรณีที่ กองทัพบก  มีนโยบายการบรรจุก าลังพลในแต่ละปี  
                       17.3 ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 

     17.3.1 ได้รับทุนอุดหนุนตามระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึกว่าด้วยการให้ทุนนักศึกษาพยาบาล พ.ศ. 2559 

     17.3.2 ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานตามข้อผูกพันในสัญญาที่ท า
ไว้กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 

18. ผู้ส าเร็จการศึกษา  
            18.1 ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณทิต  จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล 
                          18.2 มีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ชั้น 1 จากสภาการพยาบาล 
    

19. ค่าลงทะเบียนเข้าศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการเป็นนักเรียน
พยาบาลกองทัพบก      

      รายละเอียดตาม  ผนวก  ข  
 

20. การรายงานตัวเข้ารับการศึกษา 
              ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รายงานตัวเข้ารับ
การศึกษา ตามวันและเวลาที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกก าหนด 
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ผนวก  ก 
โรคและความผิดปกติที่ขัดต่อการเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 

 

   ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
มีน้ าหนักตัวไม่น้อยกว่า  45 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 155 เซนติเมตร และไม่มโีรคหรือมีสภาพ
ร่างกายหรือจิตใจซึ่งไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้ตามกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ. 2540) 
ฉบับแก้ไข/เพ่ิมเติม ฉบับที่ 75/55 และ ฉบับที่ 76/55  ออกตามความในพระราชบัญญัติรบั
ราชการทหาร พ.ศ. 2497 และระเบียบกรมแพทย์ทหารบก วา่ด้วยการรับสมัครและสอบคัดเลอืก
บุคคลเข้าเป็นนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ผนวก ก. ว่าด้วยโรค
และความพิการที่ขัดต่อการเปน็นักเรียนพยาบาล และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก 
        (1) โรคหรือความผิดปกติของตา  
              ข้อ 2 (1)(ก) ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว
การมองเห็นยังอยู่ในระดับต่ ากว่า 3/60 หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า 10 องศา  
              ข้อ 2 (1)(ข) สายตาไม่ปกติ คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการ
มองเห็นยังอยู่ในระดับ 6/24 หรือต่ ากว่าทั้งสองข้าง  
              ข้อ 2 (1)(ค) สายตาสั้นมากกว่า 8 ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า                    
5 ไดออปเตอร์ ทั้งสองข้าง 
              ข้อ 2 (1)(ง) ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)  
              ข้อ 2 (1)(จ) ต้อหิน (Glaucoma)  
              ข้อ 2 (1)(ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง 2 ข้าง (Optic Atrophy)  
              ข้อ 2 (1)(ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง  
              ข้อ 2 (1)(ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ท างาน สูญเสียอย่างถาวร 
(Cranial nerve 3rd, 4th, 6th)  
 
       (2) โรคหรือความผิดปกติของหู  
             ข้อ 2 (2)(ก) หูหนวกท้ังสองข้าง คือ ต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ 500-2,000 
รอบ ต่อวินาที หรือมากกว่า 55 เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง  
             ข้อ 2 (2)(ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง  
             ข้อ 2 (2)(ค) เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง  
 
       (3) โรคของหัวใจและหลอดเลือด  
             ข้อ 2 (3)(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง  
             ข้อ 2 (3)(ข) ลิ้นหัวใจพิการ  
             ข้อ 2 (3)(ค) การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง  
             ข้อ 2 (3)(ง) โรคของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และ
อาจเป็นอันตราย  
             ข้อ 2 (3)(จ) หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง  
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             ข้อ 2 (3)(ฉ) หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโป่งพอง หรือผิดปกติชนิดที่อาจ
เป็นอันตราย 
  
       (4) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด  
             ข้อ 2 (4)(ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็น
อันตรายถึงชีวิต  
             ข้อ 2 (4)(ข) ภาวะม้ามโต (Hyperspleenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็น
อันตราย   
 
       (5) โรคระบบหายใจ  
             ข้อ 2 (5)(ก) โรคหืด (Asthma) ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย  
             ข้อ 2 (5)(ข) โรคทางปอด ที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการท างาน
ของระบบทางเดินหายใจ โดยตรวจสอบสมรรถภาพได้ค่า Forced Expiratory Volume in 
One Second หรือ Forced Vital Capacity ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของค่ามาตรฐานตาม
เกณฑ์  
             ข้อ 2 (5)(ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซ่ึง
วินิจฉัยโดยการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สาย
วัดความดันเลือดในปอด   
             ข้อ 2 (5)(ง) โรคถุงน้ าในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยโดยถ่ายภาพรังสีทรวง
อก หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด  
             ข้อ 2 (5)(จ) โรคหยุดการหายใจขณะหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซ่ึง
วินิจฉัยด้วยการตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)  
 
      (6) โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ  
            ข้อ 2 (6)(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง  
            ข้อ 2 (6)(ข) กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)  
            ข้อ 2 (6)(ค) ไตวายเรื้อรัง  
            ข้อ 2 (6)(ง) ไตพองเป็นถุงน้ าแต่ก าเนิด (Polycystic Kidney)  
 
 
      (7) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ  
            ข้อ 2 (7)(ก) โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ ดังต่อไปนี้  
                            (1) ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis)  
                            (2) ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis)  
                            (3) โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง 
(Spondyloarthropathy)  
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            ข้อ 2 (7)(ข) แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ ดังต่อไปนี้  

       (1) แขน ขา มือ เท้า นิ้ว ด้วนหรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธี
ใหม่ที่สุดแล้วก็ยังใช้การไม่ได้  

                            (2) นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใช้การไม่ได้  
                            (3) นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว  
                            (4) นิ้วมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไป ด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือ
พิการถึงข้ันใช้การไม่ได้  
                            (5) นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใช้การไม่ได้  
                            (6) นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วไป ด้วนจนถึงข้อปลายนิ้ว
หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้  
                            (7) นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งขึ้นไป ด้วนถึงข้อปลายนิ้วหรือ
พิการถึงข้ันใช้การไม่ได้  
                            (8) นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่งนิ้วขึ้นไป ด้วนจนถึงข้อโคนนิ้วหรือ
พิการถึงข้ันใช้การไม่ได้  
            ข้อ 2 (7)(ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร  
            ข้อ 2 (7)(ง) กระดูกสันหลังโก่งหรือคดหรือแอ่นจนเห็นได้ชัดหรือแข็งท่ีอชนิด
ถาวร  
            ข้อ 2 (7)(จ) กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or contracture) จนเป็น
ผลให้อวัยวะส่วนหนึ่งใดใช้การไม่ได้   
 
      (8) โรคของต่อมไร้ท่อ และภาวะผิดปกติ ของเมตะบอลิสัม  
           ข้อ 2 (8)(ก) ภาวะต่อมธัยรอยด์ท างานน้อยไปอย่างถาวร  
           ข้อ 2 (8)(ข) ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ท างานน้อยไปอย่างถาวร  
           ข้อ 2 (8)(ค) ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร  
           ข้อ 2 (8)(ง) เบาหวาน  
           ข้อ 2 (8)(จ) ภาวะอ้วน (obesity ) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass 
Index ) ตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป  
           ข้อ 2 (8)(ฉ) โรคหรือความผิดปกติเก่ียวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหาร 
ดุลย์สาร น้ าอีเล็กโทรลัยท์ และกรดด่าง ตลอดจน เมตะบอลิสัมอ่ืนๆ ชนิดถาวรและอาจเป็น
อันตราย  
          ข้อ 2 (8)(ช) ภาวะต่อมธัยรอยด์ท างานมากผิดปกติ(Hyperthyroidism)  
 
     (9) โรคติดเชื้อ  
          ข้อ 2 (9)(ก) โรคเรื้อน  
          ข้อ 2 (9)(ข) โรคเท้าช้าง  
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          ข้อ 2 (9)(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรงซึ่งไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได้  
  
  (10) โรคทางประสาทวิทยา  
         ข้อ 2 (10)(ก) จิตเจริญล่าช้า (MentaI Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา 69 หรือ
ต่ ากว่านั้น  
         ข้อ 2 (10)(ข) ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษาหรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) 
ชนิดถาวร  
         ข้อ 2 (10)(ค) ลมชัก (Epilepsy ) หรือโรคท่ีท าให้มีอาการชัก (Seizures)  
         ข้อ 2 (10)(ง) อัมพาต (Parlysis) ของ แขน ขา มือ หรือเท้าชนิดถาวร  
         ข้อ 2 (10)(จ) สมองเสื่อม (Dementia)  
         ข้อ 2 (10)(ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ท าให้เกิดความ
ผิดปกติอย่างมากในการเคลื่อนไหวของ แขน หรือขา อย่างถาวร  
         ข้อ 2 (10)(ช) กล้ามเนื้อหมดก าลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)   
 
  (11) โรคทางจิตเวช  
         ข้อ 2 (11)(ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรงและเรื้อรัง  
                          (1) โรคจิตเภท (Schizophrenia)  
                          (2) โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced 
Delusional Disorder)  
                          (3) โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder)  
                          (4) โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to 
Brain Damage and Dysfunction)  
                          (5) โรคจิตอื่นๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis)  
        ข้อ 2 (11)(ข) โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง  
                         (1) โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective 
Disorder)  
                         (2) โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental 
Disorder due to Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disorder)  
                         (3) โรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ (Other Mood (Affective) Disorder, 
Unspecified Mood Disorder)  
                         (4) โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Disorder, Recurrent 
Depressive disorder)  
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       ข้อ 2 (11)(ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช  
                        (1) จิตเจริญล่าช้าที่มีระดับเชาว์ปัญญา 70 หรือต่ ากว่า (Mental 
Retardation)  
                        (2) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและ
ภาษา (Pervasive Developmental Disorder)  
 
(12) โรคอ่ืนๆ  
       ข้อ 2 (12)(ก) กระเทย (Hermaphrodism)  
       ข้อ 2 (12)(ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)  
       ข้อ 2 (12)(ค) ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis)  
       ข้อ 2 (12)(ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)  
       ข้อ 2 (12)(จ) คนเผือก (Albino)  
       ข้อ 2 (12)(ฉ) โรคลูปัสอิธิมาโตซัส ทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus)  
       ข้อ 2 (12)(ช) กายแข็ง ทั่วร่างกาย (Systemic sclerosis)  
       ข้อ 2 (12)(ซ) รูปวิปริตต่างๆ ได้แก่  
                        (1) จมูกโหว่  
                        (2) เพดานโหว ่หรือสูง หรือลิ้นไก่สั้น พูดไม่ชัด  
      ข้อ 2 (12)(ฌ) โรคผิวหนัง ลอกหลุดตัวผิดปกติแต่ก าเนิด ชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar 
lchthyosis & Congenital Ichthyosiform Erythroderma) 
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ผนวก  ข 
รายละเอียดค่าลงทะเบียนเข้าศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ในการเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
 
                  ผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก  ต้องช าระเงินในวันท าสัญญา
(ประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น) ดังนี้ 
1. นักเรียนพยาบาลกองทัพบก (ประเภททุนกองทัพบก) 
    1.1 ค่าประกันของช ารุดเสียหายตลอดหลักสูตร   1,000     บาท 
    1.2 ค่าบ ารุงกีฬา ปีละ      1,000     บาท 
    1.3 ค่าบ ารุงห้องสมุด ปีละ     1,500     บาท 
    1.4 ค่าบ ารุงสิ่งอ านวยความสะดวก ปีละ             4,000     บาท 
    1.5 ค่าสารสนเทศ ปีละ     3,000     บาท 
    1.6 ค่ากิจกรรมนักศึกษา ปีละ                          4,500     บาท 
          ** และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดตามประกาศของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
 
2. นักเรียนพยาบาลกองทัพบก (ประเภททุนส่วนตัว)และทุนส่วนราชการฝากเรียน 
    ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตลอดหลักสูตร 4 ปี มีดังนี้ 
    2.1 ชั้นปีที่ 1  ประมาณค่าใช้จ่าย    130,000    บาท 
    2.2 ชั้นปีที่ 2  ประมาณค่าใช้จ่าย    85,000    บาท 
    2.3 ชั้นปีที่ 3  ประมาณค่าใช้จ่าย    85,000    บาท 
    2.4 ชั้นปีที่ 4  ประมาณค่าใช้จ่าย    60,000    บาท 

รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร    ประมาณ        360,000    บาท 
** และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดตามประกาศของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
 

หมายเหตุ   ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายตาม
ประกาศนี้และการช าระค่าใช้จ่าย  สามารถแบ่งช าระแต่ละภาคการศึกษาในแต่ละชั้นปี 
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ผนวก ค 
ก าหนดการรับสมัครและคัดเลอืกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๕๕ 

   
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
ล าดับ 

  
กิจกรรม วัน-เดือน-ปี เวลา หมายเหต ุ

๑  การรับสมัครสมัครทางเว็บไซต์ 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
www.rtanc.ac.th 
http://rtanc.thaijobjob.com 

อ.๒ ม.ค.๖๑-อ.๑๗ 
เม.ย.๖๑ 

  ค่าสมัคร ๓๕๐ บาท   
หมดเขตโอนเงินค่าสมัครฯ              
พ. ๑๘ เม.ย.๖๑ 

๒ ประกาศรายชื่อผูส้มัครทีม่ีสิทธ์ิเข้า
รับการทดสอบบุคลิกภาพ  ตรวจ
ร่างกายและสอบสัมภาษณ ์

ศ.๔ พ.ค.๖๑ ๑๒๐๐ เป็นต้นไป อาคารสโมสรนักเรียน 
วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก 
เว็บไซต ์ 
www.rtanc.ac.th 

๓ การทดสอบบุคลิกภาพและการ
ทดสอบ Aptitude test 

จ. ๗ พ.ค.๖๑ ๐๘๐๐-๑๖๐๐ อาคารกองการศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก 

๔ การตรวจร่างกายและทดสอบ
สมรรถภาพรา่งกาย 
( วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร ) 

 อ. ๘ พ.ค.๖๑ ๐๗๐๐-๑๗๐๐ อาคารสโมสรนักเรียน 
วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก 

๕ การสอบสัมภาษณ ์ พ.๑๖  พ.ค.๖๑ ๐๗๓๐-๑๖๐๐ อาคารกองอ านวยการ 
วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก 

๖ การประกาศผลการคดัเลือกผู้มสีิทธิ์
ท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล
กองทัพบก 

จ. ๒๑ พ.ค.๖๑ ๑๒๐๐ เป็นต้นไป อาคารสโมสรนักเรียน 
วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก 

๗ การท าสัญญาเข้าเป็นนักเรยีน
พยาบาลกองทัพบก 

จ. ๒๘ พ.ค.๖๑     

 ๗.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือก               
(บุคคลจริง ) 

 
 

๐๘๐๐-๑๒๐๐ อาคารกองอ านวยการ 
วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก 

 ๗.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือก                    
(บุคคลส ารอง ) 

 
 

๑๓๐๐-๑๖๐๐ อาคารกองอ านวยการ 
วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก 

๘ รายงานตัวเข้าหอพัก อ.๓๑ ก.ค.๖๑ ๐๘๐๐ อาคารกองการปกครอง 
วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก 

๙ การปฐมนิเทศ และเปดิการศึกษา จ.๖ ส.ค.๖๑  ๐๘๓๐-๑๒๐๐ อาคารกองการศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก 

http://www.rtanc.ac.th/
http://rtanc.thaijobjob.com/
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แบบค าร้องขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ 
ในการสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 

เรียน    ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนในหลักสูตรของ
วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก  ประจ าปี............................. 
          ข้าพเจ้า..............................นามสกุล................................ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้า
เป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หมายเลขผู้สมัคร........................อยู่บ้านเลขที่.................     
หมู่ที่......................ถนน............................    ..ต าบล/แขวง...........................................
อ าเภอ/เขต  ....................... จังหวัด...............................เบอร์โทรศัพท์.................................. 
   ผู้สมัคร มีความประสงค์ยื่นหลักฐานขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มคือ 
              ๑. เป็นบุตรข้าราชการทหาร  พนักงานของรัฐและลูกจ้าง   ในสังกัดกองทัพบก  
ผู้ที่ได้รับการปูนบ าเหน็จพิเศษตั้งแต่ ๗ ชั้นขึ้นไป   กรณีปฏิบัติหน้าที่จากการสู้รบ การต่อสู้ 
หรือโดยการกระท าของฝ่ายตรงข้าม จนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต หรือปลดออกจากราชการ 
เนื่องจากพิการทุพพลภาพ และไม่บรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ โดยมีค าสั่งปูนบ าเหน็จ
พิเศษเรียบร้อยแล้ว เพ่ิมให้ร้อยละ ๑๐ คะแนนของคะแนนเต็ม 
              ๒.  เป็นบุตรข้าราชการทหาร นักงานของรัฐและลูกจ้าง ในสังกัดกองทัพบก   ผู้
ที่ได้รับการปูนบ าเหน็จพิเศษ ต่ ากว่า ๗ ชั้นลงมา กรณีปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการ
ปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ิมให้
ร้อยละ ๕ คะแนนของคะแนนเต็ม 
 ทัง้นี้ได้แนบเอกสารดังนี้ 

๑. ส าเนาค าสั่งปูนบ าเหน็จพิเศษ 
๒. หนังสือรับรองเป็นบุตรข้าราชการทหาร พนักงานของรัฐและลูกจ้าง ในสังกัดกองทัพบก 
๓. หนังสือรับรองการได้รับปูนบ าเหน็จพิเศษกรณีปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๑ หรือ ข้อ ๒ 

  
       ( ลงชื่อ )...................................................................... 
       ( ........................................................................) 
-  ได้คะแนนเพ่ิมพิเศษภาควิชาการ  ร้อยละ.................ของคะแนนเต็ม 
 

    ( ลงชื่อ ).................................................... ...........กรรมการ 
      ( ............................................................) 
      
 …………………./……………../……………….. 
-  ตรวจถูกต้อง 

             ( ลงชื่อ )................................................
กรรมการตรวจสอบ 

                        ( ..............................................) 
      
 ……..……/…….……../……..…….. 
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หนังสือรับรองว่าผู้สมัครเป็นบุตรของข้าราชการทหาร พนักงานของรัฐและลูกจ้างใน
สังกัดกองทัพบก 

 
ที่.................................                                          ชื่อหน่วย....... ............................ 

                                                   วันที่............เดือน...........................พ.ศ.............. 

         ขอรับรองว่า (ยศ, ชื่อ – นามสกุล)......................................................... ....... 
เป็นข้าราชการประจ าการ ต าแหน่ง................................................................................ ....... 
สังกัด....................................................................................................................... ............... 
มีเวลารับราชการมาแล้ว............ปี และเป็น (บิดา/มารดา) ของ ........................................... 
ซึ่งเป็นผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกจริง 
 

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

             ( ............................................................) 

                       ต าแหน่ง……………………………………..……………….. 

 
 

 
หมายเหตุ   ๑.  บิดา หรือมารดา  ของผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการทหาร  พนักงานของรัฐ 
และลูกจ้างในสังกัดกองทัพบก 
        ๒. ผู้ลงนามรับรองเป็นนายทหารก าลังพล หน่วยต้นสังกัด  
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หนังสือรับรองการได้รับปูนบ าเหน็จพิเศษ 
ที่...................               ชื่อหน่วย......................................... 
              วันที่............เดือน..............................พ.ศ...... 
เรียน   ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนในหลักสูตรของ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก   ประจ าปี.................... 
 ด้วย (ชื่อ   นามสกุล)........................................................................... ............... 
สังกัด..............................................มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่............................หมู่ที่............... 
ถนน................................ต าบล...........................อ าเภอ....................... ..จังหวัด.................... 
ได้ยื่นค าร้องขอให้ตรวจสอบประวัติกับขอให้รับรองการประสบอันตรายถึงชีวิต พิการหรือ
ทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการของ (ยศ ชื่อ   นามสกุล)....................................................   
จึงขอรับรองว่า (ยศ ชื่อ   นามสกุล)...................................................................................... 
ได้เคยประสบอันตรายถึงถึงชีวิต พิการหรือทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการดังนี้  
(ดูค าอธิบาย) 
............................................................................................................................. ................... 
........................................................................................................................................... .....
.............................................................................................................................. .................. 
กับได้รับการปูนบ าเหน็จพิเศษ.............ชั้น      
และหรือพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติ  คือ 
 ๑.......................................................................................................................
 ๒.......................................................................................................................
 ๓............................................................................... ........................ 
          (ลงชื่อ)  ............................................................. 
                    (...........................................................) 
                  ต าแหน่ง ............................................................... 
                      ขอรับรองว่าถูกต้อง 
 
(ลงชื่อ)  ............................................................. 
          (...........................................................) 
                 เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบประวัติ 
หมายเหตุ  หนังสือรับรองนี้ขอได้ที่หน่วยต้นสังกัดข้าราชการผู้นั้น ต้ังแต่ระดับกองพันขึ้นไป 
ค าอธิบาย การรับรองการประสบอันตรายถึงถึงชีวิต พิการหรือทุพพลภาพในขณะปฏิบัติ
ราชการ ได้แก่ 
๑. กรณไีด้รับการปูนบ าเหน็จตั้งแต่ ๗ ชั้น ขึ้นไปจากการปฏิบัติหน้าที่จากการสู้รบ การ

ต่อสู้ หรือโดยการกระท าของฝ่ายตรงข้าม จนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต หรือปลดออก
จากราชการ เนื่องจากพิการทุพพลภาพ และไม่บรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่  

๒. กรณไีด้รับปูนบ าเหน็จต่ ากว่า ๗ ชั้นลงมา จากการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการ
ปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ 

 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๔ 


