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วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
 
ปรัชญา 
 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเชื่อว่าองค์กรที่ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจะเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีวินัย มีคุณลักษณะ
ทางทหาร ใฝ่รู้เพื่อเพ่ิมคุณค่าการบริการสุขภาพมวลมนุษย์ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
วิสัยทัศน์  

เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลทหารชั้นน าในระดับอาเซียน 
 
ค่านิยม  

มีวินัย ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม น าสู่คุณภาพบริการ 
 
เอกลักษณ์สถาบัน 

พยาบาลทหารบกเพ่ือทหารและประชาชนในทุกสถานการณ์ 
 
อัตลักษณ์สถาบัน 

พยาบาลเพ่ือทหารและประชาชน อุทิศตนเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 
อัตลักษณ์บัณฑิต 

มีวินัย ใส่ใจงานให้การพยาบาลแบบองค์รวม 
 
ความเป็นมาของการผลิตผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลระดับอุดมศึกษาของกองทัพบกก่อตั้งขึ้นตาม
นโยบายของกองทัพบกในปีพุทธศักราช 2506 เพ่ือผลิตพยาบาลวิชาชีพให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก 
ปัจจุบันขึ้ นตรงต่อศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎ เกล้ า กรมแพทย์ทหารบก เป็นสถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยมหิดล และปัจจุบันไดร้ับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลเป็นระยะ 5ปี (ตั้งแต่ปีพุทธศักราช
2558–2563)ซึ่งเป็นระยะเวลาการรับรองสถาบันที่นานที่สุดมาอย่างต่อเนื่อง และทุกหลักสูตรที่เปิดสอนที่
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลและมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปีให้
มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนอกจากจะผลิต
พยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพได้รับค าชื่นชมและเป็นที่ต้องการของหน่วยงานต่างๆแล้ว ยังผลิตผู้ช่วยพยาบาลที่มี
คุณภาพท าหน้าที่ช่วยเหลืองานพยาบาลในภาวะที่พยาบาลยังมีความขาดแคลนในปัจจุบันอีกด้วย จึงนับได้ว่า
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้าของประเทศ 
 ในปีพุทธศักราช 2559วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาลอีกครั้งเน้นความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่จะมีอัตราส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น 
ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเคารพในสิทธิของผู้รับบริการและ
ผู้ร่วมงานหลักสูตรที่ปรับปรุงนี้ได้ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลและเปิดสอนครั้งแรกกับ นรช. รุ่นที่ 35 รุ่น
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2559)รับจ านวน100 คน และขณะนี้ก าลังศึกษาส าหรับในปีพุทธศักราช 2561 (รุ่นที่ 37)จะเปิดรับ
ผู้เข้าเรียนจ านวน 80 คน ตามมติของสภาการพยาบาล นับรวมถึงรุ่นที่ 35วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้ผลิต
ผู้ช่วยพยาบาลมาแล้วทั้งสิ้น  2,585คน ที่ได้ท างานรับใช้โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกทั่วประเทศ รวมทั้ง
โรงพยาบาลของสังกัดภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ มายาวนานกว่า 40ปี ของการเปิดหลักสูตรนี้ 
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 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานในระดับแนวหน้า
ของประเทศ มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการผลิตผู้ช่วยพยาบาลให้เป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ มี
คุณค่าและเป็นความต้องการของสังคม สามารถให้การดูแลผู้ป่วย ทหารและครอบครัวและประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพปฏิบัติงานในทีมสุขภาพได้เป็นอย่างดีทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน ภายใต้การก ากับดูแลของ
พยาบาลวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาลจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมมีเมตตา กรุณา เอื้ออาทร และเคารพในสิทธิของ
ผู้รับบริการและผู้ร่วมงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีระเบียบวินัยรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ระยะเวลาศึกษา 1 ปี) 
  1. คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้ 
 1.1 ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่รับผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบเท่าสายวิชาชีพ (ปวช.หรือปวส.) 
 1.2 อายุครบ 18-29 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษา(เกิดระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม  
พ.ศ. 2532 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2543เท่านั้น) 
 1.3 มีน้ าหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัมและมีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 155 เซนติเมตรและ มีดัชนีมวลกาย
(BMI) ไม่เกิน 30  ค านวณจาก BMI =  น้ าหนัก (กิโลกรัม) / ส่วนสูง (เมตร)2 
           1.4 เพศหญิงหรือเพศชายมีสถานภาพโสดหรือสมรส (แต่ขณะศึกษาต้องไมต่ั้งครรภ์) 
 1.5 มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
ตามระเบียบที่ก าหนดรายละเอียดตามเอกสาร ผนวก ก 

1.6 สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
 1.7 มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรมไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย ไม่เป็นผู้ติด
สารเสพติดให้โทษ 
      1.8 ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการ เนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่
ออกจากราชการหรือสถานศึกษา หรือไม่เป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจ าเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องค าพิพากษาให้
ลงโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันกระท าโดยประมาท 

1.9 เป็นผู้ที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
           1.10กรณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
         2. การสมัครและช าระค่าสมัคร 

    2.1 เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ยื่นสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์www.rtanc.ac.th
หรือhttp://rtanc.thaijobjob.comระหว่างวันจันทร์ที่2มกราคม 2561 ถึงวันศุกร์ท่ี 8มิถุนายน 2561 

            2.2 ให้ผู้สมัครพิมพ์ (print ) ใบช าระเงิน (pay-in) ค่าสมัครฯพร้อมเงินค่าสมัครจ านวน 350 บาทต่อ 1 
คน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) ไปช าระผ่าน ธนาคารกรุงไทย (เท่านั้น) ทุกสาขา  และเก็บหลักฐานการ
ช าระเงินค่าสมัครฯจากธนาคารกรุงไทย ไว้เป็นหลักฐานยืนยันการเป็นผู้สมัครฯ การสมัครจะสมบูรณ์ เม่ือ
ผู้สมัครได้ช าระค่าสมัคร ที่ธนาคารกรุงไทย เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ( หมดเขตโอนเงินค่าสมัคร 11 มิถุนายน 
2561 นับตามเวลาปิดท าการธนาคารกรุงไทยแต่ละสาขา ) 

   2.3 เก็บหลักฐานการช าระค่าสมัครจากธนาคารฯไว้ยืนยันการเป็นผู้สมัคร  
3.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาควิชาการ 

 -ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาควิชาการทางwww.rtanc.ac.th หรือhttp://rtanc.thaijobjob.com
หรือ ประกาศรายชื่อ ณ อาคารสโมสรนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ชั้น 1 ในวันศุกร์ที 15 มิถุนายน 
2561เวลา 1200 เป็นต้นไป 

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

ท าการสอบในวันอังคารที่ 26มิถุนายน 2561เวลา 09.00-16.00 น.  

สถานที่สอบ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

วิชาที่สอบ มี 5 หมวดวิชา ดังนี้ 
 เวลา 09.00 – 10.15 น. คณิตศาสตร์ รหัสชุดวิชา 0000001 
 เวลา 10.30 – 11.45 น. ภาษาไทย-สังคมศาสตร์ รหัสชุดวิชา 0000002 
 เวลา 11.45 – 13.00 น. พักกลางวัน 
 เวลา 13.30 – 14.30 น. วิทยาศาสตร์ รหัสชุดวิชา 0000003 
 เวลา 15.00 – 16.00 น. ภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา 0000004 

 
ข้อปฏิบัติส าหรับผู้ท่ีเข้าสอบภาควิชาการ 

4.1 แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนต่อกรรมการคุมสอบจึงจะมีสิทธิเข้าสอบ และให้ print    
บัตรประจ าตัวผู้สมัครที่ได้จากยื่นสมัครทางอินเตอร์เน็ตมาแสดงด้วย  บัตรประจ าตัวผู้สมัครจะสามารถ print ได้ 
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 

4.2 การแต่งกายชุดสุภาพได้แก่ ชุดนักเรียน ชุดปฏิบัติงาน รองเท้าหุ้มส้นห้ามสวมใส่ 
กางเกงยีนส์ 

          4.3เตรียมอุปกรณ์การสอบ ได้แก่ ปากกาดินสอ 2B และยางลบดินสอเข้าห้องสอบเท่านั้น  
4.4ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้าห้องสอบหลังเริ่มสอบวิชานั้นๆ นานกว่า 30 นาที 
4.5ก่อนลงมือท าข้อสอบให้ตรวจสอบจ านวนหน้าของแบบทดสอบให้ครบถ้วน เขียน 

“ชื่อ-นามสกุล” และ“หมายเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ” ลงในแบบทดสอบและกระดาษค าตอบด้วยปากกา 
  4.6หากพบพฤติกรรมส่อทุจริตกรรมการคุมสอบมีอ านาจให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบและ
หมดสิทธิ์ในการสอบ 
 
 5. การประกาศผลการสอบภาควิชาการ 

ประกาศผลการสอบภาควิชาการ วันศุกร์ที ่29 มิถุนายน 2561เวลา1200 เป็นต้นไปทาง 

www.rtanc.ac.thหรือ ณ อาคารสโมสรวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ผู้สอบผ่านภาควิชาการจะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ต่อไป 

 
                6. การทดสอบบุคลิกภาพ 

ผู้สอบผ่านภาควิชาการ ต้องท าการทดสอบบุคลิกภาพ ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม2561 เวลา 
0830 – 1600  ณ อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยเตรียมปากกาสีน้ าเงินและแดงเท่านั้น 
ดินสอ 2B ยางลบหรือน้ ายาลบค าผิดเพื่อใช้ในการทดสอบ 
 

      7. การยื่นหลักฐานส าหรับผู้ทดสอบบุคลิกภาพ  
ผู้ที่เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพต้องรายงานตัวและย่ืนหลักฐาน เวลา 07.00 น.– 8.00 น. 

ณ อาคารสโมสร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ดังนี้ 

http://www.rtanc.ac.th/
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  7.1 ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลจากเว็บไซต์www.rtanc.ac.th โดยปริ๊นท์ (print) ติดรูป
ถ่ายขนาด 1X1 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบในใบสมัคร 
  7.2 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายสายสามัญ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ออกให้ไม่เกิน 60 วัน จากสถานศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ  
     7.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สอบของบิดาและมารดาผู้ให้ก าเนิด ซึ่งระบุสัญชาติของ ปู่ ย่า ตา 
ยายหากผู้สอบเป็นบุตรบุญธรรม ต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรม พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้สอบ ของบิดา-มารดาผู้ให้ก าเนิด และของบิดาหรือมารดาบุญธรรม หรือผู้ปกครองทีถู่กต้องตามกฎหมาย 
                      7.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สอบและของบิดาและมารดา 
      7.5 ส าเนาสูติบัตรของผู้สอบหรือหนังสือรับรองบุตร (ถ้ามี) 
  7.6 หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

  7.6.1หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ของผู้สอบ บิดาและมารดาหรือผู้ปกครองที่ 
ถูกต้องตามกฎหมาย 
  7.6.2 กรณเีป็นพนักงานช่วยการพยาบาล ให้ต้นสังกัดออกหนังสือรับรองประสบการณ์
การท างาน 
 
 8.การตรวจร่างกาย 
ผู้สอบผ่านภาควิชาการต้องน าหลักฐานผลการตรวจร่างกายที่ระบุการแปลผลอย่างชัดเจนจากโรงพยาบาล
ของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ดังนี้ 

8.1 ใบรับรองแพทย์ (ดูรายละเอียดของโรคและความผิดปกติที่ขัดต่อความเป็นนักเรียนผู้ช่วย
พยาบาลตามระเบียบการรับสมัคร ผนวก ก) 

8.2 ใบแสดงผลการอ่านภาพถ่ายรังสีทรวงอก (Chest X-ray) โดยไม่ต้องน าฟิล์มมา 
8.3 ใบแสดงผลการตรวจเลือด (Complete Blood Count) 
8.4 ใบแสดงผลการตรวจภูมิต้านทานต่อไวรัสตับอักเสบบี 
8.5 ใบแสดงผลการตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) 
8.6 ใบแสดงผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ  

 
 9.การสอบสัมภาษณ์ 

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องมารายงานตัวสอบสัมภาษณ์ และย่ืนผลการตรวจ 
ร่างกายในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561ภายในเวลา 16.00 น. ณ อาคารกองอ านวยการ วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบกถ้าพ้นก าหนดนี้ถือว่าหลักฐานไม่ครบ 

 
 10.การประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกในวันศุกร์
ที1่3กรกฎาคม 2561เวลา 12.00น.เป็นต้นไป ทาง www.rtanc.ac.thและ ที่อาคารสโมสรนักเรียน วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก 

  11.การปฐมนิเทศและท าสัญญา 
11.1 ผู้มีสิทธิท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

http://www.rtanc.ac.th/
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ต้องมาปฐมนิเทศและท าสัญญาในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารกอง 
อ านวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

11.2คณะกรรมการฯ จะประกาศเรียกรายชื่อบุคคลส ารองตามล าดับ เวลา 1300 เพ่ือท า
สัญญา ทั้งนี้บุคคลส ารองที่ได้รับการเรียกชื่อต้องอยู่ ณ  อาคารกองอ านวยการ  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
หากไม่อยู่ในเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ คณะกรรมการจะเรียกบุคคลส ารองในล าดับถัดไป 
   11.3 การท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
    11.3.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก จะต้องมาท าสัญญาเข้ารับการศึกษาโดยมีผู้ปกครอง (บิดาและ/หรือมารดา) หรือ ผู้ปกครอง.โดยชอบ
ธรรมตามกฎหมาย หรือคู่สมรสมาให้ความยินยอมด้วย และน าสัญญาค้ าประกันและหนังสืออนุญาตให้เข้าศึกษา
ในหลักสูตรฯ มาลงลายมือชื่อต่อหน้าคณะกรรมการ พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานของผู้ผ่านการคัดเลือกและ
ผู้ปกครอง (ฉบับจริงและส าเนา)  
   11.3.2 ผู้ค้ าประกัน  
       - เป็นบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็น
ข้าราชการประจ าการ ทหาร หรือต ารวจ ยศตั้งแต่ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี หรือร้อยต ารวจตรีขึ้นไป หรือ
ข้าราชการพลเรือนประจ าการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการขึ้นไปหรือข้าราชการตุลาการประจ าการหรือข้าราชการ
อัยการประจ าการตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป 
   - ผู้ค้ าประกัน 1 คนมีสิทธิ์ค้ าประกันนักเรียนได ้1 คน 
   - กรณผีู้ค้ าประกันมีคู่สมรส คู่สมรสต้องมาลงนามให้ความยินยอมในเอกสารต่อหน้า
คณะกรรมการ 
    11.3.3 เอกสารหลักฐานของผู้ค้ าประกัน (ฉบับจริงและส าเนา)  
                - บัตรประจ าตัวข้าราชการและหรือบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ค้ าประกันและ
หรือคู่สมรส (ท่ียังไม่หมดอายุ) 
     - ทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกันและหรือคู่สมรส 
     - กรณีผู้ค้ าประกันเป็นโสดต้องมีหนังสือรับรองความเป็นโสดจากบังคับบัญชา  

12. การช าระค่าลงทะเบียนเรียน  

ผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ให้เตรียมค่าใช้จ่ายใน 

การศึกษาตลอดหลักสูตรตาม ผนวก ข 
 
               13.กิจกรรมเตรียมความพร้อมน้องใหม่และเปิดการศึกษา 

นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 37 ทุกนายต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมน้องใหม่ ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 และเข้าร่วมพิธีเปิดการศึกษา                
ณ อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 
 

14. สิทธิ์ของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก    
 ระหว่างเข้ารับการศึกษา  

- มีทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่มีความประพฤติดแีละขาดแคลนทุนทรัพย์   
- ได้รับการตรวจสุขภาพ และสิทธิการรกัษาพยาบาลเมื่อมีการเจ็บป่วย   

14.1 เมื่อส าเร็จการศึกษา  
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
- สามารถประกอบอาชีพในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลภาครัฐ เอกชน และ 
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หน่วยงานรักษาพยาบาลอ่ืนๆ ภายใต้การก ากับดูแลของพยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 

- สามารถประกอบอาชีพอิสระ การดูแลผู้ป่วยรายบุคคลเป็นพิเศษ งานด้านสุขภาพ 
และการดูแลช่วยเหลือขั้นพ้ืนฐาน        

- นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกทีส่อบได้ล าดับที่ 1 ของรุ่นและมีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนตามระเบียบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจะได้รับสิทธิเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกในปีการศึกษาต่อไป 
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ผนวก   ก 

โรคและความผิดปกติที่ขัดต่อการเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก 
  

ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนผูช้่วยพยาบาลกองทัพบก ต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีน้ าหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 
กิโลกรัม ส่วนสงูไม่ต่ ากว่า 155 เซนติเมตร และไม่มีโรคหรือมีสภาพร่างกายหรือจิตใจซึ่งไมส่ามารถเข้ารับราชการทหาร
ได้ตามกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ. 2540) ฉบับแก้ไข/เพ่ิมเติมฉบับที่75/55และฉบับที่76/55ออกตามความใน
พระราชบญัญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และระเบียบกรมแพทย์ทหารบก ว่าดว้ยการรับสมัครและสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าเป็นนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ผนวก ก. ว่าด้วยโรคและความพิการที่ขัดต่อ
การเป็นนักเรียนพยาบาล และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก 
        (1)โรคหรือความผิดปกติของตา 

ข้อ2 (1)(ก) ตาข้างหนึ่งข้างใดบอดคือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ใน 
                              ระดับต่ ากว่า3/60หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า10องศา 

ข้อ2 (1)(ข) สายตาไม่ปกติคือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ 
                             6/24หรือต่ ากว่าทั้งสองข้าง 

ข้อ2 (1)(ค) สายตาสั้นมากกว่า8ไดออปเตอร์หรือสายตายาวมากกว่า5ไดออปเตอร์ทั้งสองข้าง 
ข้อ2 (1)(ง) ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)  
ข้อ2 (1)(จ) ต้อหิน (Glaucoma)  
ข้อ2 (1)(ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมท้ัง2ข้าง (Optic Atrophy)  
ข้อ2 (1)(ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง 
ข้อ2 (1)(ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ท างานสูญเสียอย่างถาวร  
              (Cranial nerve 3rd, 4th, 6th)  

(2)โรคหรือความผิดปกติของหู 
ข้อ2 (2)(ก) หูหนวกท้ังสองข้างคือต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่500-2,000รอบต่อวินาทีหรือ 

มากกว่า55เดซิเบลจึงจะได้ยินทั้งสองข้าง 
ข้อ2 (2)(ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังท้ังสองข้าง 
ข้อ2 (2)(ค) เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง 

(3)โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
ข้อ2 (3)(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวรจนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
ข้อ2 (3)(ข) ลิ้นหัวใจพิการ 
ข้อ2 (3)(ค) การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวรจนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
ข้อ2 (3)(ง) โรคของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย 
ข้อ2 (3)(จ) หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 
ข้อ2 (3)(ฉ) หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย 

       (4)โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 
ข้อ2 (4)(ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 
ข้อ2 (4)(ข) ภาวะม้ามโต (Hyperspleenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย 
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(5)โรคระบบหายใจ 
ข้อ2 (5)(ก) โรคหืด (Asthma) ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย 
ข้อ2 (5)(ข) โรคทางปอดที่มีอาการไอหอบเหนื่อยและมีการสูญเสียการท างานของระบบทางเดิน 
       หายใจโดยตรวจสอบสมรรถภาพได้ค่า Forced Expiratory Volume in One Second  
       หรือ Forced Vital Capacity ต่ ากว่าร้อยละ60ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ 
ข้อ2 (5)(ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรว

หัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด 
ข้อ2 (5)(ง) โรคถุงน้ าในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยโดยถ่ายภาพรังสีทรวงอกหรือเอกซเรย์ 

คอมพิวเตอร์ปอด 
ข้อ2 (5)(จ) โรคหยุดการหายใจขณะหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด้วยการตรวจ

การนอนหลับ (Polysomnography)  
 

(6)โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ 
ข้อ2 (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)โรคหรือความผิดปกติของกระดูกข้อและกล้ามเนื้อ 

ข้อ2 (7)(ก) โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อดังต่อไปนี้ 
(1) ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis)  
(2) ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis)  
(3) โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy)  
ข้อ2 (7)(ข) แขนขามือเท้านิ้วอย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติดังต่อไปนี้ 
(1) แขนขามือเท้านิ้วด้วนหรือพิการถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุดแล้วก็ยังใช้ 
 การไม่ได้ 
(2) นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
(3) นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว 
(4) นิ้วมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
(5) นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
(6) นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วไปด้วยจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใช้การ 

                  ไม่ได้ 
(7) นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปด้วนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
(8) นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้วหรือพิการถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
ข้อ2 (7)(ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
ข้อ2 (7)(ง) กระดูกสันหลังโก่งหรือคดหรือแอ่นจนเห็นได้ชัดหรือแข็งที่อชนิดถาวร 
ข้อ2 (7)(จ) กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วน
หนึ่งใดใช้การไม่ได้ 
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(8)โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 

ข้อ2 (8)(ก) ภาวะต่อมธัยรอยด์ท างานน้อยไปอย่างถาวร 
ข้อ2 (8)(ข) ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ท างานน้อยไปอย่างถาวร 
ข้อ2 (8)(ค) ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร 
ข้อ2 (8)(ง) เบาหวาน 
ข้อ2 (8)(จ) ภาวะอ้วน (obesity ) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index ) ตั้งแต3่5 
กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป 
ข้อ2 (8)(ฉ) โรคหรือความผิดปกติเก่ียวกับเมตะบอลิสัม 
ของแร่ธาตุสารอาหารดุลย์สารน้ าอีเล็กโทรลัยท์และกรดด่างตลอดจนเมตะบอลิสัมอ่ืนๆ 
ชนิดถาวรและอาจเป็นอันตราย 
ข้อ2 (8)(ช) ภาวะต่อมธัยรอยด์ท างานมากผิดปกติ(Hyperthyroidism)  

 
(9) โรคติดเชื้อ 

ข้อ2 (9)(ก) โรคเรื้อน 
ข้อ2 (9)(ข) โรคเท้าช้าง 
ข้อ2 (9)(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรงซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 

 
(10) โรคทางประสาทวิทยา 

ข้อ2 (10)(ก) จิตเจริญล่าช้า (MentaI Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา69หรือต่ ากว่านั้น 
ข้อ2 (10)(ข) ใบ ้(Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษาหรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
ข้อ2 (10)(ค) ลมช้ก (Epilepsy ) หรือโรคท่ีท าให้มีอาการชัก (Seizures)  
ข้อ2 (10)(ง) อัมพาต (Parlysis) ของแขนขามือหรือเท้าชนิดถาวร 
ข้อ2 (10)(จ) สมองเสื่อม (Dementia)  
ข้อ2 (10)(ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ท าให้เกิดความผิดปกติอย่างมากใน
การเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร 
ข้อ2 (10)(ช) กล้ามเนื้อหมดก าลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)   

 
(11) โรคทางจิตเวช 

ข้อ2 (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)  
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ข้อ2 (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) โรคอารมณ์แปรปรวนอ่ืนๆ (Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified Mood  
Disorder)  
(4) โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Disorder, Recurrent Depressive disorder)  
ข้อ2 (11)(ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช 
(1) จิตเจริญล่าช้าที่มีระดับเชาว์ปัญญา70หรือต่ ากว่า (Mental Retardation)  
(2) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา (Pervasive  
Developmental Disorder)  

 
(12) โรคอ่ืนๆ 

ข้อ2 (12)(ก) กระเทย (Hermaphrodism)  
ข้อ2 (12)(ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)  
ข้อ2 (12)(ค) ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis)  
ข้อ2 (12)(ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)  
ข้อ2 (12)(จ) คนเผือก (Albino)  
ข้อ2 (12)(ฉ) โรคลูปัสอิธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus)  
ข้อ2 (12)(ช) กายแข็งท่ัวร่างกาย (Systemic sclerosis)  
ข้อ2 (12)(ซ) รูปวิปริตต่างๆได้แก่ 
(1) จมูกโหว่ 
(2) เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด 
ข้อ2 (12)(ฌ) โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่ก าเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar lchthyosis 
& Congenital Ichthyosiform Erythroderma) 
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ผนวก  ข 

รายละเอียดค่าลงทะเบียนเข้าศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ในการเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (ประเภททุนส่วนตัว) 

ต้องช าระเงินในวันท าสัญญา(ประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น) ดังนี้ 

              - ภาคการศึกษาท่ี1  ประมาณค่าใช้จ่าย   14,150    บาท 

             -  ภาคการศึกษาท่ี 2ประมาณค่าใช้จ่าย   11,750    บาท 

              -  ภาคการศึกษาที่3  ประมาณค่าใช้จ่าย    6,600    บาท 

รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร    ประมาณ      32,500    บาท 

** และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดตามประกาศของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

หมายเหตุทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามประกาศนี้และการช าระ
ค่าใช้จ่าย  สามารถแบ่งช าระแต่ละภาคการศึกษาในแต่ละชั้นปี 
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ผนวก ค                    
               ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนกัเรียนผู้ช่วยพยาบาล                                        

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา 2561 

ล าดับ  กิจกรรม วัน-เดือน-ปี เวลา หมายเหต ุ
๑ 
  
  
  

การรับสมัคร 
สมัครทางเว็บไซต์ วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก 
 www.rtanc.ac.th 
 http://rtanc.thaijobjob.com 

อ.๒ ม.ค.๖๑-ศ.
๘ มิ.ย.๖๑ 
  
  
  
  

  
  
  
  

 ค่าสมัคร ๓๕๐ บาท                   
หมดเขตโอนเงินค่าสมัครฯ                
จ.๑๑ มิ.ย.๖๑  
  

๒ 
  
  

ประกาศรายชื่อผูส้มัครทีม่ีสิทธิ
เข้ารับการทดสอบ 
ภาควิชาการ 
  

ศ.๑๕ มิ.ย.๖๑ 
  
  
  

๑๒๐๐               
เป็นต้นไป 
  
  

อาคารสโมสรนักเรียน  
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
หรือ www.rtanc.ac.th 
หรือ 
http://rtanc.thaijobjob.com 

๓ 
  
  

การทดสอบภาควิชาการ 
  ๓.๑คณิตศาสตร ์  ภาษาไทย 
สังคมศาสตร ์ 
  ๓.๒ วิทยาศาสตร ์ภาษาอังกฤษ 

อ.๒๖ มิ.ย.๖๑ 
  
  
 

๐๗๓๐-
๑๖๐๐ 
  
  

อาคารกองการศึกษา             
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
 

๔ 
  

ประกาศรายชื่อผูส้มัครทีม่ีสิทธ์ิ
เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพและ
สัมภาษณ ์

ศ.๒๙ มิ.ย.๖๑ 
  
  

๑๒๐๐              
เป็นต้นไป 
  

อาคารสโมสรนักเรียน  
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
เว็บไซต ์ www.rtanc.ac.th 

๕ 
  
  

การทดสอบบุคลิกภาพ 
  
 

จ.๒ ก.ค.๖๑ 
  
  
 

๐๗๓๐-
๑๖๐๐ 
  
  

อาคารกองการศึกษา             
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
*ต้องน าใบสมัครและหลักฐาน
ประกอบการสมัครมาส่ง
คณะกรรมการรับสมัครฯด้วย 

๖ 
  
  
  

การสอบสัมภาษณ ์
  
 

อ.๑๐ ก.ค.๖๑ 
  
  
  

๐๗๓๐-
๑๖๐๐ 
  
  
  

อาคารกองอ านวยการ  
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
*ต้องน าผลการตรวจร่างกาย
พร้อมใบส าคญัความเห็นแพทย์ 
ตามผนวก ก มาส่ง
คณะกรรมการฯด้วย 

๗ 
  
  
  

การประกาศผลการคดัเลือกผู้มี
สิทธ์ิท าสัญญาเข้าเป็นนักเรยีน
ผู้ช่วยพยาบาล 

ศ.๑๓ ก.ค.๖๑ 
  
  
 

๑๒๐๐ เป็น
ต้นไป 
  
  

อาคารสโมสรนักเรียน  
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
เว็บไซต ์ www.rtanc.ac.th 
(รับเอกสารการท าสัญญาฯ) 

๘ การปฐมนิเทศและท าสัญญาเข้า
เป็นนักเรียนฯ 

จ.๒๓ ก.ค.๖๑ ๐๘๐๐-
๑๖๐๐ 

อาคารกองอ านวยการ 
 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

๙ พิธีเปิดการศึกษา จ.๖ ส.ค.๖๑ 
  

๐๘๓๐-
๑๒๐๐ 

อาคารกองการศึกษา  
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

http://www.rtanc.ac.th/
http://rtanc.thaijobjob.com/
http://www.rtanc.ac.th/
file:///E:/อภิญญา/รับสมัครนักเรียน%2061/รับสมัครนรช.61/หรือ%20http:/rtanc.thaijobjob.com
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