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---------------------------------------------------------------------------------------- 
กลาวนํา 
 วิท ยาลั ยพ ยาบ าลกองทัพ บ ก  เป น สถาบั น การ ศึกษ าพ ยาบ าล
ระดับอุดมศึกษาแหงเดียวของกองทัพบก  ไดกอตั้งข้ึนในป 2506 ตามนโยบายของ
กองทัพบก  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตพยาบาลวิชาชีพใหแกหนวยงานของกองทัพบกใน
การใหบริการดานการดูแลสุขภาพอนามัยของทหาร ครอบครัวและประชาชนท่ัวไป ตลอด
ระยะเวลาของการดําเนินงาน ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาให
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และความตองการของสังคม ไดคํานึงถึงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของบัณฑิตพยาบาลท่ีผลิต ใหแกสังคมมีการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จ
การศึกษาทุกรุนเปนระยะๆ และนําผลการประเมินไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและ
พัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง 
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปนหนวยข้ึนตรงตอศูนยอํานวยการแพทย
พระมงกุฎเกลากรมแพทยทหารบก และเปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับการ
รับรองหลักสูตรและมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากสภาการพยาบาล ทําให วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลท่ีไดมาตรฐานระดับอุดมศึกษามีความพรอมในทุกๆ ดาน    
มีคณาจารยและบุคลากรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
เทาเทียมกับสถาบันการศึกษาพยาบาลอ่ืนๆ ในระดับเดียวกันท้ังในประเทศไทย และ
ตางประเทศ  มีอาคารสถานท่ีอุปกรณการศึกษา และระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยเหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอนทําใหบัณฑิตพยาบาล ท่ีผลิตออกมามีคุณภาพ ไดรับการชื่นชม 
และเปนท่ียอมรับของสังคมดวยดีตลอดมา  
   ปจจุบันวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  ไดเปดสอนหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต (4ป) หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (1ป) หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาตางๆ  และหลักสูตรอ่ืนๆตามท่ีกองทัพบกกําหนด 
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ปรัชญา 
   วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เชื่อวา การพัฒนาไปสูองคกรสมรรถนะสูงบนพ้ืน

ฐานความรู คูคุณธรรม สามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลท่ีมี
คุณภาพ มีการเรียนรูตลอดชีวิต สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม กาวทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีอุดมการณทหาร และมีจิตอาสา เพ่ือตอบสนองความตองการดานสุขภาพ
ของกองทัพและประชาชนไดอยางมีความสุข 
                                                                                                                                                                     

วิสัยทัศน 
เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ี

เปนเลิศ 
 
อัตลักษณบัณฑิต 
 คุณลักษณะผูนําทหารเดน เนนจิตอาสา คุณธรรมคูปญญา  สรางคุณคาการ
พยาบาลในทุกสถานการณ 
 

เอกลักษณสถาบัน 
ผลิตพยาบาลดานเวชศาสตรทหาร ใหพรอมทุกสถานการณ 

 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

1. แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
         จํานวนหนวยกิต    รวม 145 หนวยกิต  แบงเปน 
                        1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                           30       หนวยกิต 
                        1.2 หมวดวิชาเฉพาะ                               109          หนวยกิต 
                             - กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                       27      หนวยกิต 
                    - กลุมวิชาชีพ                                     77         หนวยกิต 
                   - กลุมวิชาเฉพาะดานทหาร                5        หนวยกิต 
         1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                       6        หนวยกิต 
    
  ระยะเวลาการศึกษา 
     ใชเวลาการศึกษา  4ป   (8 ภาคการศึกษาปกต ิ 3  ภาคฤดูรอน) 
 
  การลงทะเบียนเรียน 
                  ลงทะเบียนเขารับการศึกษาแตละภาคการศึกษาตามหลักสูตรท่ีวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบกกําหนด 
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การประเมินผลการศึกษาและการสําเร็จการศึกษา 
               ใชระเบียบกรมแพทยทหารบกวาดวย  การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พ.ศ.2555  

การสําเร็จการศึกษาตองผานการเรียนตามเนื้อหาท่ีกําหนดในหลักสูตร 
และผ านการสอบรวบยอดในสาขาพยาบาลศาสตร  ของคณ ะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล จะไดรบัปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยมหิดล   
 

2. ปจจัยเกื้อหนุนการศึกษา 
          2.1 อาคารสถานท่ี 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีอาคารสถานท่ีท่ีใชในการศึกษา 
อบรมและปฏิบัติงาน ท่ีไดมาตรฐานตามเกณฑสภาการพยาบาล  
            2.2 สถานท่ีฝกศึกษา  อุปกรณการสอน และคณาจารย 
           2.2.1 สถานท่ีฝกศึกษา 
                                    1) การศึกษาภาคทฤษฎี หองเรียนเปนหองปรับอากาศ
ขนาดจุ 100 คน พรอมอุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณท่ีทันสมัยทุกหอง การ
เรียนการสอนดานปฏิบัติการทางการพยาบาลท่ี วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การเรียนการ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ใชสถานท่ีวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา และคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
                    2) การศึกษาภาคปฏิบัติ  ใชสถานท่ีโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก   ศูนยบริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
แหลงการศึกษาอ่ืน ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานโดยวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบกพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมสอดคลองและเปนประโยชน ตอ
การศึกษา 
           2.2.2 อุปกรณการเรียนการสอน 
                            วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีสื่อและอุปกรณการเรียนการ
สอนท่ีทันสมัยสําหรับภาคทฤษฎีพรอมในหองเรียน ภาคปฏิบัติมีอุปกรณการสอนพรอมใน
หองปฏิบัติการพยาบาล หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   ในจํานวนท่ีเพียงพอกับจํานวน
นักเรียนและอาจารยผูสอนสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชา 
            2.2.3 คณาจารย   

                   วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีคณาจารยท่ีมีคุณวุฒิในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีไดรับรองมาตรฐานท้ัง
ในและตางประเทศ    
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 2.2.4 หองสมุด 
                      วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีหองสมุดและบริการสื่อ    
มีทรัพยากรหองสมุดและสารสนเทศท่ีหลากหลาย อาทิ หนังสือ วารสารทางการแพทยและ
การพยาบาล  ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษและจัดเปนแหลงศึกษาคนควาตนเอง                     
( Learning Resource Center ) พรอมสื่อประกอบการสอนอ่ืนๆ และมีระบบสืบคนขอมูล
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส ( Electronic library )  
              2.2.5 หองคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
                       วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีหองคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนพยาบาล  
               2.2.6 หอพักนักเรียน 
                        วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ไดจัดหอพักเพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหแกนักเรียนพยาบาลทุกคน โดยมีอาจารยกองการปกครองเปนผูดูแลในเวลา
ราชการ สวนนอกเวลาราชการจะมีนายทหารเวรรักษาการณเปนผูดูแล 
 
 

3. การรับสมัครบุคคลเขาศึกษา 
         วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปดรับบุคคลพลเรือนเขาศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 4 ป)  จํานวน   100  คน  โดยจําแนกเปน  2 ประเภท  ไดแก 
     3.1 ทุนกองทัพบก  จํานวน   20 คน  รับเฉพาะเพศหญิง  

     3.2 ทุนสวนตัว      จํานวน  75  คน (เพศชาย ไมเกินจํานวน 15  คน 
                  เพศหญิงอยางนอย จํานวน 60 คน) 

    3.3 ทุนองคการสงเคราะหทหารผานศึก  จํานวน  5  คน 
 

4. คุณสมบัติของผูสมัคร   
     4 .1 เป น ผู สํ า เร็ จ ก าร ศึกษ าห ลั กสู ต ร มั ธยม ศึกษ าตอน ป ลาย 
(วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) ของกระทรวงศึกษาธิการ  

   4.2 มีผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
คือ 

               4.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ( O – NET )* 
ของสํานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) จํานวน 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ในปการศึกษา 2559 , 2560 และ 2561 ท้ังนี้
ตองมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร แตละวิชาไมต่ํากวา 30 
คะแนน 
หมายเหตุ *กรณีไมมีผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( O – NET ) ในปการศึกษา 
2559-2561 ใหใชผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชาของสํานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) 
จํานวน 7 รายวิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี 
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ชีววิทยา ในป พ.ศ.2562 โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร ,ภาษาอังกฤษ ฟสิกส เคมีและ
ชีววิทยา แตละวิชาไมต่ํากวา 30 คะแนน 
            4.2.2 ผลการทดสอบความถนัดท่ัวไป ( GAT 1 ) ในการสอบป 
2561 และป 2562 โดยเลือกคะแนนครั้งท่ีมากท่ีสุด 
            4.2.3 ผลการทดสอบความถนัดท่ัวไป ( GAT 2 ) ในการสอบป 
2561 และป 2562 โดยเลือกคะแนนครั้งท่ีมากท่ีสุด 
            4.2.4 ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT2) การ
วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตรในการสอบป 2561 และป 2562 โดยเลือกคะแนนครั้งท่ีมาก
ท่ีสุด 
       4.3 มีสถานภาพโสด อายุ 18 - 25 ป นับถึงวันเปดการศึกษาของปท่ี
สมัครฯ(ผูสมัครท่ีเกิด 5 สิงหาคม 2537 – 5 สงิหาคม 2544) 
  4.4 ตองเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายวาดวยสัญชาต ิ  
           4.5 มีรางกายและจิตใจสมบูรณ มีน้ําหนักตัวไมนอยกวา 45 กิโลกรัม 
มีสวนสูงไมต่ํากวา 155 เซนติเมตร และมีดัชนีมวลกายไมเกิน 30 กก./ม2และไมเปนโรค
หรือมีความพิการตามท่ีกําหนดไวใน ผนวก  ก ทายระเบียบนี้ 
          4.6 ไมบกพรองในศีลธรรม   
          4.7 ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 
           4.8 ไมอยูในระหวางเปนผูตองหาหรือเปนจําเลยในคดีอาญา และไม
เคยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก  เวนแตความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิด อัน
กระทําโดยประมาท 
          4.9 ไมอยูในระหวางพักราชการ 
          4.10 ไมเคยถูกปลดออกหรือถูกไลออกจากราชการ หรือสถานศึกษา
เพราะมีความผิด 
          4.11 ไดรับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผูปกครองท่ีถูกตองตาม
กฎหมาย  
      

5.  การเพ่ิมคะแนนพิเศษสําหรับผูสมัครบางประเภท ดังนี้ 
 5.1 บุตรขาราชการทหาร  พนักงานของรัฐและลูกจาง     ในสังกัด
กองทัพบก ผูท่ีไดรับการปูนบําเหน็จพิเศษตั้งแต 7 ชั้นข้ึนไป กรณีปฏิบัติหนาท่ีจากการสูรบ  
การตอสู  หรือโดยการกระทําของฝายตรงขาม จนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต หรือปลดออก
จากราชการ   เนื่องจาก พิการทุพพลภาพ และไมบรรจุกลับเขารับราชการใหม โดยมีคําสั่ง
ปูนบําเหน็จพิเศษเรียบรอยแลว เพ่ิมใหรอยละ 10 คะแนนของคะแนนเตม็ 
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 5.2 บุตรขาราชการทหาร พนักงานของรัฐและลูกจาง ในสังกัด
กองทัพบกผูท่ีไดรับการปูนบําเหน็จพิเศษ ต่ํากวา 7 ชั้นลงมา กรณีปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือ
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอย และ
การปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ ท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ิม
ใหรอยละ 5 คะแนนของคะแนนเต็ม 
   5.3 การเพ่ิมคะแนนพิเศษตามขอ 5.1 – 5.2 ใหเพ่ิมคะแนนพิเศษ
เฉพาะในการสอบภาควิชาการเทานั้น 
            5.4  การแสดงความประสงคขอรับคะแนนเพ่ิมตามขอ 5.1 – 5.2 ให
ผูปกครองของผูสมัคร หรือผูสมัคร จัดทําเปนหนังสือตามแบบท่ีกําหนดทายระเบียบการนี้  
ไดแก 
                5.4.1 แบบคํารองขอรับคะแนนเพ่ิมพิเศษในการสมัครคัดเลือก
เขาเปนนักเรียน  
               5.4.2 คําสั่งปูนบําเหน็จพิเศษ 
               5.4.3 หนังสือรับรองเปนบุตรขาราชการทหาร  พนักงานของรัฐ
และลูกจาง ในสังกัดกองทัพบก 
               5.4.4 หนังสือรับรองการไดรับปูนบําเหน็จพิเศษกรณีปฏิบัติหนาท่ี 
โดยสงแบบคํารองการขอเพ่ิมคะแนนพิเศษและแนบหลักฐานท้ังหมดใหครบถวน ทาง
ไปรษณียลงทะเบียน จาหนาซองถึง คณะอนุกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล
เขาเปน นรพ. ประจําปการศึกษา 2562 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 317/6         
ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กรุงเทพ  10400 ภายในวันท่ี 17 เม.ย.62 โดยยึดตามวันท่ี
ประทับตราไปรษณีย 

6. วิธีการสมัคร 
                       วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีข้ันตอนการรับสมัครดังนี้  
            6.1 ผูสมัครตองอานระเบียบการสมัครใหเขาใจและตรวจสอบตนเองวา
มีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบการสมัคร แลวจึงกรอกขอมูลยื่นสมัครฯทาง
อินเตอรเน็ต ท่ี เว็บไซต  www.rtanc.ac.th. หรือ http://rtanc.thaijobjob.com หาก
ปรากฏในภายหลังวา  ผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก โดย
ไมไดรับเงินคาสมัครคืน  ถึงแมจะผานกระบวนการคัดเลือกเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
แลวก็ตาม  จะถูกถอนทะเบียนจากความเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
       6.2 ผูสมัครสามารถสมัครเขารับการคัดเลือกเปนนักเรียนพยาบาล
กองทัพบก ตามประกาศรับสมัครในแตละปการศึกษา  โดยลงทะเบียนสมัครทาง
อินเตอรเน็ต ท่ีเว็บไซต  www.rtanc.ac.th  หรือ http://rtanc.thaijobjob.com 
 
 
 
 

http://www.rtanc.ac.th/
http://rtanc.thaijobjob.com/
http://rtanc.thaijobjob.com/
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      6.3 เม่ือลงทะเบียนสมัครฯ ทางอินเตอรเน็ตเรียบรอยแลว ให
ผูสมัครพิมพ (print ) ใบชําระเงินคาสมัครฯพรอมเงินคาสมัครจํานวน 350 บาทตอ             
1 คน (ไมรวมคาธรรมเนียมธนาคาร) ไปชําระผาน ธนาคารกรุงไทย (เทานั้น) ทุกสาขา  
และเก็บหลักฐานการชําระเงินคาสมัครฯจากธนาคารกรุงไทย ไวเปนหลักฐานยืนยันการ
เปนผูสมัครฯ  การสมัครจะสมบูรณ เม่ือผูสมัครไดชําระคาสมัคร ท่ีธนาคารกรุงไทย 
เรียบรอยแลวเทานั้น (หมดเขตโอนเงินคาสมัคร 18 เมษายน 2562 นับตามเวลาปดทํา
การธนาคารกรุงไทยแตละสาขา )  

 นอกจากนี้ผูสมัครตองสมัครบริการ SMS/email คาบริการ 20 บาท 
เพ่ือรับขาวสารความเคลื่อนไหวการรับสมัคร โดยคาบริการ SMS/email ดังกลาวเปน
ของระบบรับสมัคร ไมใชคาธรรมเนียมการสมัครของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
      6.4 ผูสมัครจะไดรับหมายเลขประจําตัวผูสมัคร ก็ตอเม่ือผูสมัคร ได
ชําระเงินคาสมัครฯ ผานธนาคารกรุงไทยเปนท่ีเรียบรอยแลว  สามารถเขาไปตรวจสอบการ
สมัครผานระบบรับสมัครออนไลน(http://rtanc.thaijobjob.com) ของผูสมัครอีกครั้ง
ตั้งแตวันจันทรของสัปดาหถัดไป หลังการชําระเงินคาสมัครฯ ซ่ึงระบบรับสมัครจะกําหนด
หมายเลขประจําตัวใหแกผูสมัครโดยอัตโนมัติและแสดงสถานะการชําระเงินใหทราบ  โดย
ผูสมัครฯท่ีระบบแจงสถานะชําระเงินแลวถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการพิจารณาคัดเลือกใน
ข้ันตอนตอไปทุกคน ผูสมัครสามารถ print บัตรประจําตัวผูสมัครท่ีมีหมายเลขประจําตัว
ผูสมัครเรียบรอยแลวในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 
 

7. การเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร  สําหรับผูสมัครท่ีมีสิทธิ์ 
ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจรางกายและสอบสัมภาษณ ตองเตรียมเอกสารหลักฐานให
พรอม ดังนี้ 
     7.1 ใบสมัครท่ีผูสมัครกรอกขอมูลผานระบบ online โดยพิมพ (print ) 
จากเว็บ ไซต  www.rtanc.ac.th  หรือ  http://rtanc.thaijobjob.com พรอมลงนาม
ผูสมัครใหเรียบรอย พรอมท้ัง print บัตรประจําตัวผูสมัครมาแสดงดวย 
     7.2 รูปถาย หนาตรง ไมสวมแวน ของผูสมัครสอบขนาด  1 นิ้ว 
จํานวน 2 รูป ซ่ึงถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน โดยแสดงวันท่ีถายรูป พรอมเขียนชื่อ นามสกุล 
อาย ุของผูสมัครสอบคัดเลือกอยางชัดเจนไวดานหลังทุกรูป 
     7.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหรือ หนังสือรับรองการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  จากสถานศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ (หนังสือรับรองฯออกใหไมเกิน 60 วัน ) 
 7.4 บัตรประจําตัวประชาชน 
                             - ผูสมัคร บิดาและมารดาผูใหกําเนิด 
                   - ผูสมัครท่ีเปนบุตรบุญธรรม  ตองมีหลักฐานการจดทะเบียนรับ
เปนบุตรบุญธรรม  บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร  ของบิดา – มารดาผูใหกําเนิดและ
ของบิดาหรือมารดาบุญธรรม หรือผูปกครองท่ีศาลแตงตั้งสงมาดวย 

http://rtanc.thaijobjob.com/
http://rtanc.thaijobjob.com/
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     7.5 ทะเบียนบาน  
                    - ผูสมัคร บิดาและมารดาผูใหกําเนิด    
                             - ผูสมัครท่ีเปนบุตรบุญธรรม  ตองมีหลักฐานการจดทะเบียนรับ
เปนบุตรบุญธรรม ทะเบียนบานของผูสมัคร  ของบิดา – มารดาผูใหกําเนิดและของบิดา
หรือมารดาบุญธรรม หรือผูปกครองท่ีศาลแตงตั้งสงมาดวย 
       7.6 สูติบัตรของผูสมัครหรือรับรองบุตร 
     7.7 กรณีท่ีบิดาหรือมารดาถึงแกกรรมตองมีใบมรณะบัตรซ่ึงระบุ
สัญชาติของบิดาหรือมารดา ท่ีถึงแกกรรมมาแสดงดวย 
     7.8 หลักฐานการออกจากราชการครั้งสุดทาย  ถาผูสมัครเคยรับ
ราชการมากอน 
     7.9 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ของผูสมัครสอบ บิดา  
มารดา (ถามี) 
                สาํหรับรายละเอียดและวันเวลาในการนําเอกสารประกอบการสมัคร (ขอ 7.1 
-7.9 ) มาแสดงตอคณะกรรมการสอบคัดเลือก ใหผูสมัครติดตามจากประกาศของทาง
วิทยาลัยตอไป  
 

8. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการทดสอบบุคลิกภาพ                 
ตรวจรางกายและสอบสัมภาษณ   
       วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการทดสอบ
บุคลิกภาพ ตรวจรางกาย และสอบสัมภาษณ ท่ีวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และท่ีเว็บไซต    
www.rtanc.ac.th      
 
 
 

9. การทดสอบบุคลิกภาพ และความถนัดทางวิชาชีพ 
           9.1 ผูมีสิทธิ์ทดสอบบุคลิกภาพ  จะตองมารายงานตัวเขารับการ
ทดสอบบุคลิกภาพท่ี วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในวันท่ีกําหนด 
 9.2 การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การทดสอบความถนัดทาง
วิชาชีพจะดําเนินการตามวันเวลาท่ีกําหนด 

 
 

10. การตรวจรางกาย การทดสอบสมรรถภาพรางกายและความถนัด
ทางวิชาชีพ  

     10.1 การตรวจรางกาย 
                  10.1.1 ผูมีสิทธิ์เขารับการตรวจรางกายตองมารายงานตัวท่ี 
อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  ตามวันท่ีกําหนด พรอมกับชําระเงินคา
ตรวจรางกาย 

http://www.rtanc.ac.th/
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           10.1.2 ข้ันตอนการตรวจรางกาย ประกอบดวย การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ, เอกซเรยและการตรวจรางกายท่ัวไป  
           10.1.3 ผูมีสิทธิ์เขารับการตรวจรางกายตองเปนผูท่ี
คณะกรรมการตรวจแลวเห็นวามี รางกายสมบูรณ และไมเปนโรค หรือมีความพิการตามท่ี
กําหนดไวใน  ผนวก ก. ทายระเบียบนี้ ผลการตรวจรางกาย พิจารณาจากความเห็น และ
การชี้ขาด ของคณะกรรมการแพทยท่ีไดรับการแตงตั้งเพ่ือการนี้เปนการวินิจฉัยข้ันสุดทาย   
     10.2 การทดสอบสมรรถภาพรางกาย 
               - ผูมีสิทธิ์เขารับการทดสอบสมรรถภาพรางกาย  ตองเขารับ
การทดสอบสมรรถภาพรางกาย โดยผานการวิ่งระยะทาง 800 เมตร  
 

11. การสอบสัมภาษณ   
             ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ จะตองมารายงานตัวและสอบ
สัมภาษณตามวันเวลาท่ีกําหนด  

 

12. การประกาศรายช่ือผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักเรียนพยาบาล 
กองทัพบก 
      วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะประกาศรายชื่อผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขา
เปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกและบุคคลสํารอง ณ อาคารกองการศึกษา วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต  www.rtanc.ac.th      
 

13. การทําสัญญาเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
      13.1 ประเภททุนกองทัพบก  บุคคลผูผานการคัดเลือก และมีสิทธิ์
เขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประเภททุนกองทัพบก จะตองมาทําสัญญาดวยตนเอง
พรอมนําบิดามารดา หรือผูปกครองท่ีถูกตองตามกฎหมาย  มาทําหนังสืออนุญาตใหเปน 
นักเรียนพยาบาลกองทัพบก และจะตองนําผูคํ้าประกันมาทําสัญญาคํ้าประกันเพ่ือรับทราบ 
และปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีกลาวไวในหนังสือสัญญาตอหนาคณะกรรมการทําสัญญา  หาก
ไมมาทําสัญญาตามเวลาท่ีกําหนด จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเขาเปนนักเรียนพยาบาล
กองทัพบก 
       13.2 ประเภททุนสวนตัว  บุคคลผูผานการคัดเลือก และมีสิทธิ์เขา
เปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประเภททุนสวนตัว จะตองมาทําสัญญาเขารับการศึกษา
พรอมดวย บิดามารดา หรือผูปกครองท่ีถูกตองตามกฎหมาย มาทําหนังสืออนุญาตและ
สัญญาคํ้าประกันตอประธานคณะกรรมการทําสัญญาฯ  เขาเปนนักเรียนพยาบาล
กองทัพบก   หากไมมาทําสัญญาตามเวลาท่ีกําหนด จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเขาเปน
นักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
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       13.3 ประเภททุนสวนตัว(ทุนองคการสงเคราะหทหารผานศึก) บุคคล
ผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกประเภททุนสวนตัว(ทุน
องคการสงเคราะหทหารผานศึก)  จะตองทําสัญญาฯจํานวน 2 ฉบับ โดยทําสัญญาการเขา
เปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกประเภททุนสวนตัวกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและทํา
สัญญากับองคการสงเคราะหทหารผานศึกเจาของทุนฯ พรอมดวยบิดามารดา หรือ
ผูปกครองโดยชอบธรรมท่ีถูกตองตามกฎหมาย เพ่ือทําหนังสืออนุญาตและตองนําผูคํ้า
ประกันมาลงนามในสัญญาคํ้าประกันตอหนาคณะกรรมการทําสัญญาฯ  หากไมมาทํา
สัญญาตามเวลาท่ีกําหนด จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
       13.4 บุคคลผูผานการคัดเลือก และมีสิทธิ์เขาเปนนักเรียนพยาบาล
กองทัพบก ทุกประเภทหากไมมารายงานตัวในวันทําสัญญาตามเวลาท่ีกําหนด จะถือวาสละ
สิทธิ์ และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะเรียกบุคคลสํารองตามลําดับท่ีประกาศไวแทน
ตอไป  
       13.5 สถานท่ีทําสัญญา  ณ อาคารกองอํานวยการ วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก 
 

14. คุณสมบัติและขอกําหนดของผูค้ําประกัน  
       14.1 ประเภททุนกองทัพบก 
                  14.1.1 ตองเปนขาราชการประจําการ ไดแก ขาราชการ  
ทหาร หรือ ตํารวจ ยศตั้งแตรอยเอก, เรือเอก, เรืออากาศเอกหรือรอยตํารวจเอกข้ึนไป หรือ
เปนขาราชการพลเรือนสามัญประเภทท่ัวไปตั้งแตระดับชํานาญงาน หรือระดับชํานาญการ
ข้ึนไป แตถาเปนระดับปฏิบัติการ ตองเปนระดับซี 5 และตองมีหนังสือรับรองเทียบซีจาก
หนวยงานมาดวย หรือขาราชการตุลาการประจําการ ขาราชการอัยการประจําการระดับ 2 
หรือขาราชการครู ระดับ คศ. 1 ข้ึนไป 
               14.1.2 ตองมีอายุไมเกิน 55 ป นับถึงวันท่ีทําสัญญา 
               14.1.3 หากผูคํ้าประกันมีคูสมรสแลว  คูสมรสตองมาลงนาม
ใหความยินยอมในเอกสารท่ีกําหนดตอหนาคณะกรรมการทําสัญญาฯ ในวันทําสัญญา 
              14.1.4 ผู คํ้าประกัน 1 คน จะทําสัญญาเปนผู คํ้าประกัน
นักเรียนพยาบาลกองทัพบกไดไมเกิน  2 คน โดยบิดา/มารดา หรือผูปกครองซ่ึงศาลแตงตั้ง  
ไมสามารถเปนผูคํ้าประกันได 
      14.2 ประเภททุนสวนตัว 
               14.2.1 ผูคํ้าประกันตองเปนบิดาหรือมารดา หรือผูปกครองท่ี
ศาลแตงตั้ง  หรือเปนขาราชการประจําการ ไดแก ขาราชการ ทหาร หรือ ตํารวจยศตั้งแต
รอยตรี, เรือตรี,    เรืออากาศตรีหรือรอยตํารวจตรีข้ึนไป หรือขาราชการพลเรือนสามัญ
ประเภทท่ัวไป ตั้งแตระดับปฏิบัติงานท่ีเปนซี 3 ข้ึนไป และตองมีหนังสือรับรองเทียบซีจาก
หนวยงานมาดวย หรือประเภทวิชาการต้ังแตระดับปฏิบัติการข้ึนไป หรือ ขาราชการตุลา
การประจําการ ขาราชการอัยการประจําการ ระดับ 1 ข้ึนไป 
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               14.2.2 กรณีมิใชบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองท่ีศาลแตงต้ัง 
ตองมีอายุไมเกิน 55 ป  
              14.2.3 หากผูคํ้าประกันมีคูสมรสแลว คูสมรสตองมาลงนามให
ความยินยอมในเอกสารท่ีกําหนดตอหนาคณะกรรมการทําสัญญาฯ ในวันทําสัญญา 
              14 .2.4 ผู คํ้าประกัน 1 คน จะทําสัญญาเปนผู คํ้าประกัน
นักเรียนพยาบาลกองทัพบกไดไมเกิน 2 คน 
      14.3 ประเภททุนสวนตัว (ทุนองคการสงเคราะหทหารผานศึก) 
รายละเอียดตามระเบียบองคการสงเคราะหทหารผานศึก วาดวยการใหทุนนักศึกษา
พยาบาล พ.ศ.2559  
 

15. หลักฐานและเอกสารของผูค้ําประกัน  
       15.1 บัตรประจําตัวขาราชการท่ีระบุตําแหนงหรือระดับ และยังไม
หมดอายุ หากมีคูสมรสใหนําบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชนของคู
สมรส ท่ียังไมหมดอายุมาพรอมกัน  
 ในกรณีท่ีบัตรประจําตัวขาราชการหมดอายุ หรือไมไดระบุตําแหนง หรือระดับ 
จะตองมีหนังสือรับรองระดับและเงินเดือนจากผูบังคับบัญชาของผู คํ้าประกัน ระดับ
ผูอํานวยการกอง หรือพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ผูกํากับการ หรือ
ผูอํานวยการโรงเรียนข้ึนไปมาแสดง 
       15.2 ทะเบียนบานปจจุบันของผูคํ้าประกัน และของคูสมรสของผูคํ้า
ประกัน       15.3  หนังสือรับรองความเปนโสดจากผูบังคับบัญชาหรือทะเบียน
สมรสของผูคํ้าประกัน 
        
 

16. หลักฐานของผูปกครองและเอกสารของผูไดรับเลือกเขาเปน 
นักเรียนพยาบาลกองทัพบก ท่ีตองนําไปในวันทําสัญญา 
       16.1 บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการท่ียังไมหมดอายุ 
ของบิดา-มารดา หรือ ผูปกครองท่ีศาลแตงตั้ง  
       16.2 ทะเบียนบานปจจุบันของผูไดรับการคัดเลือกและบิดามารดา 
                         16.3 ทะเบียนสมรสบิดามารดา 
                         16.4 ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับ
จริงพรอมสําเนา (ปพ.1) จํานวน 2 ชุด 
                         16.5 เงินคาลงทะเบียนเขาศึกษาและคาใชจายอ่ืนๆ รายละเอียดตาม   
ผนวก ข 
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                  17. สิทธิของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
      17.1 ประเภททุนกองทัพบก   
                         17.1.1ไดรับ เงินเดือน, เบี้ ย เลี้ ยงและอาภรณ ภัณฑตามท่ี
กองทัพบกกําหนด 
              17.1.2 เม่ือสําเร็จการศึกษา ไดรับการบรรจุเขารับราชการเปน
นายทหารสัญญาบัตรยศวาท่ีรอยตรี 
      17.2 ประเภททุนสวนตัว 
               มีสิทธิ์ไดรับการกูยืมเงิน กยศ.หรือ กรอ.      
                       17.3 ทุนองคการสงเคราะหทหารผานศึก 

     17.3.1 ไดรับทุนอุดหนุนตามระเบียบองคการสงเคราะหทหาร
ผานศึกวาดวยการใหทุนนักศึกษาพยาบาล พ.ศ. 2559 

     17.3.2 ไดรับการบรรจุเขาปฏิบัติงานตามขอผูกพันในสัญญาท่ีทํา
ไวกับองคการสงเคราะหทหารผานศึก 

18. ผูสําเร็จการศึกษา  
            18.1 ไดรับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณทิต  จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล 
                          18.2 มีสิทธสิอบเพ่ือรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ชั้น 1 จากสภาการพยาบาล 
    

19. คาลงทะเบียนเขาศึกษาและคาใชจายอ่ืนๆในการเปนนักเรียน
พยาบาลกองทัพบก      

      รายละเอียดตาม  ผนวก  ข  
 

20. การรายงานตัวเขารับการศึกษา 
              ใหผูมีสิทธิ์เขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รายงานตัวเขารับ
การศึกษา ตามวันและเวลาท่ี วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกกําหนด 
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ผนวก  ก 
โรคและความผิดปกติท่ีขัดตอการเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 

 

 ผูสมัครเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ตองมีรางกายแข็งแรงสมบูรณมีน้ําหนัก
ตัวไมนอยกวา  45 กิโลกรัม สวนสูงไมต่ํากวา 155 เซนติเมตร และไมมีโรคหรือมีสภาพรางกาย

หรือจิตใจซึ่งไมสามารถเขารับราชการทหารไดตามกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ. 2540) ฉบับแกไข/
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 75/55 และ ฉบับท่ี 76/55  ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
พ.ศ. 2497 และระเบียบกรมแพทยทหารบก วาดวยการรับสมคัรและสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปน
นักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2542 ผนวก ก. วาดวยโรคและความพกิาร
ที่ขัดตอการเปนนักเรียนพยาบาล และนักเรียนผูชวยพยาบาลกองทัพบก 

        (1) โรคหรือความผิดปกติของตา  
              ขอ 2 (1) (ก) ตาขางหนึ่งขางใดบอด คือ เม่ือรักษาและแกสายตาดวยแวนแลว
การมองเห็นยังอยูในระดับต่ํากวา 3/60 หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกวา 10 องศา  
              ขอ 2 (1) (ข) สายตาไมปกติ คือ เม่ือรักษาและแกสายตาดวยแวนแลวการ
มองเห็นยังอยูในระดับ 6/24 หรือต่ํากวาท้ังสองขาง  
              ขอ 2 (1) (ค) สายตาสั้นมากกวา 8 ไดออปเตอร หรือสายตายาวมากกวา                    
5 ไดออปเตอร ท้ังสองขาง 
              ขอ 2 (1) (ง) ตอแกวตาท้ังสองขาง (Bilateral Cataract)  
              ขอ 2 (1) (จ) ตอหิน (Glaucoma)  
              ขอ 2 (1) (ฉ) โรคข้ัวประสาทตาเสื่อมท้ัง 2 ขาง (Optic Atrophy)  
              ขอ 2 (1) (ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุนท้ังสองขาง  
              ขอ 2 (1) (ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไมทํางาน สูญเสียอยางถาวร 
(Cranial nerve 3rd, 4th, 6th)  
 
       (2) โรคหรือความผิดปกติของหู  
             ขอ 2 (2)(ก) หูหนวกท้ังสองขาง คือ ตองใชเสียงในชวงคลื่นความถ่ี 500-2,000 
รอบ ตอวินาที หรือมากกวา 55 เดซิเบล จึงจะไดยินท้ังสองขาง  
             ขอ 2 (2) (ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังท้ังสองขาง  
             ขอ 2 (2) (ค) เยื่อแกวหูทะลุท้ังสองขาง  
 
       (3) โรคของหัวใจและหลอดเลือด  
             ขอ 2 (3) (ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง  
             ขอ 2 (3) (ข) ลิ้นหัวใจพิการ  
             ขอ 2 (3) (ค) การเตนของหัวใจผิดปกติอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง  
             ขอ 2 (3) (ง) โรคของกลามเนื้อหัวใจชนิดท่ีไมสามารถรักษาใหหายขาดได และ
อาจเปนอันตราย  
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             ขอ 2 (3) (จ) หลอดเลือดแดงใหญโปงพอง  
             ขอ 2 (3) (ฉ) หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโปงพอง หรือผิดปกติชนิดท่ีอาจ
เปนอันตราย 
  
       (4) โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด  
             ขอ 2 (4) (ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสรางเลือดผิดปกติอยางรุนแรงและอาจเปน
อันตรายถึงชีวิต  
             ขอ 2 (4) (ข) ภาวะมามโต (Hyperspleenism) ท่ีรักษาไมหายและอาจเปน
อันตราย   
 
       (5) โรคระบบหายใจ  
             ขอ 2 (5) (ก) โรคหดื (Asthma) ท่ีไดรับการวินิจฉัยตามเกณฑการวินิจฉัย  
             ขอ 2 (5) (ข) โรคทางปอด ท่ีมีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการ
ทํางานของระบบทางเดินหายใจ โดยตรวจสอบสมรรถภาพไดคา Forced Expiratory 
Volume in One Second หรือ Forced Vital Capacity ต่ํากวารอยละ 60 ของคา
มาตรฐานตามเกณฑ  
             ขอ 2 (5) (ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซ่ึง
วินิจฉัยโดยการตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูง (Echocardiogram) หรือโดยการใสสาย
วัดความดันเลือดในปอด   
             ขอ 2 (5) (ง) โรคถุงน้ําในปอด (Lung Cyst) ท่ีตรวจวินิจฉัยโดยถายภาพรังสี
ทรวงอก หรือเอกซเรยคอมพิวเตอรปอด  
             ขอ 2 (5) (จ) โรคหยุดการหายใจขณะหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซ่ึง
วินิจฉัยดวยการตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)  
 
      (6) โรคของระบบทางเดินปสสาวะ  
            ขอ 2 (6) (ก) ไตอักเสบเรื้อรัง  
            ขอ 2 (6) (ข) กลุมอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)  
            ขอ 2 (6) (ค) ไตวายเรื้อรัง  
            ขอ 2 (6) (ง) ไตพองเปนถุงน้ําแตกําเนิด (Polycystic Kidney)  
 
      (7) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ขอ และกลามเนื้อ  
            ขอ 2 (7) (ก) โรคขอหรือความผิดปกติของขอ ดังตอไปนี้  
                            (1) ขออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis)  
                            (2) ขอเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis)  
                            (3) โรคขอและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง  
                                 (Spondyloarthropathy)  
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            ขอ 2 (7) (ข) แขน ขา มือ เทา นิ้ว อยางใดอยางหนึ่งผิดปกติ ดังตอไปนี้  
       (1) แขน ขา มือ เทา นิ้ว ดวนหรือพิการ ถึงแมวาจะรักษาดวยวิธี

ใหมท่ีสุดแลวก็ยังใชการไมได  
                            (2) นิ้วหัวแมมือดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใชการไมได  
                            (3) นิ้วชี้ของมือดวนตั้งแตขอปลายนิ้ว  
                            (4) นิ้วมือขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วข้ึนไป ดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือ
พิการถึงข้ันใชการไมได  
                            (5) นิ้วหัวแมเทาดวนจนขอปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใชการไมได  
                            (6) นิ้วเทาในเทาขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วไป ดวนจนถึงขอปลายนิ้ว
หรือพิการถึงข้ันใชการไมได  
                            (7) นิ้วเทาในเทาแตละขางตั้งแตหนึ่งข้ึนไป ดวนถึงขอปลายนิ้วหรือ
พิการถึงข้ันใชการไมได  
                            (8) นิ้วเทาในเทาขางใดขางหนึ่งนิ้วข้ึนไป ดวนจนถึงขอโคนนิ้วหรือ
พิการถึงข้ันใชการไมได  
            ขอ 2 (7) (ค) คอเอียงหรือแข็งท่ือชนิดถาวร  
            ขอ 2 (7) (ง) กระดูกสันหลังโกงหรือคดหรือแอนจนเห็นไดชัดหรือแข็งท่ีอชนิด
ถาวร  
            ขอ 2 (7) (จ) กลามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or contracture) จนเปน
ผลใหอวัยวะสวนหนึ่งใดใชการไมได   
 
      (8) โรคของตอมไรทอ และภาวะผิดปกติ ของเมตะบอลิสัม  
           ขอ 2 (8) (ก) ภาวะตอมธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร  
           ขอ 2 (8) (ข) ภาวะตอมพาราธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร  
           ขอ 2 (8) (ค) ภาวะตอมใตสมองผิดปกติอยางถาวร  
           ขอ 2 (8) (ง) เบาหวาน  
           ขอ 2 (8) (จ) ภาวะอวน (obesity ) ซ่ึงมีดัชนีความหนาของรางกาย (Body Mass 
Index ) ตั้งแต 35 กิโลกรัมตอตารางเมตรข้ึนไป  
           ขอ 2 (8) (ฉ) โรคหรือความผิดปกติเก่ียวกับเมตะบอลิสัมของแรธาตุ สารอาหาร 
ดุลยสาร น้ําอีเล็กโทรลัยท และกรดดาง ตลอดจน เมตะบอลิสัมอ่ืนๆ ชนิดถาวรและอาจเปน
อันตราย  
          ขอ 2 (8) (ช) ภาวะตอมธัยรอยดทํางานมากผิดปกติ(Hyperthyroidism)  
 
     (9) โรคติดเช้ือ  
          ขอ 2 (9) (ก) โรคเรื้อน  
          ขอ 2 (9) (ข) โรคเทาชาง  
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          ขอ 2 (9) (ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรงซ่ึงไมสามารถรักษาให
หายขาดได  
  
  (10) โรคทางประสาทวิทยา  
         ขอ 2 (10) (ก) จิตเจริญลาชา (MentaI Retardation) ท่ีมีระดับเชาวปญญา 69 
หรือต่ํากวานั้น  
         ขอ 2 (10) (ข) ใบ (Mutism) หรือพูดไมเปนภาษาหรือฟงภาษาไมรูเรื่อง (Aphasia) 
ชนิดถาวร  
         ขอ 2 (10) (ค) ลมชกั (Epilepsy ) หรือโรคท่ีทําใหมีอาการชัก (Seizures)  
         ขอ 2 (10) (ง) อัมพาต (Parlysis) ของ แขน ขา มือ หรือเทาชนิดถาวร  
         ขอ 2 (10) (จ) สมองเสื่อม (Dementia)  
         ขอ 2 (10) (ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังท่ีทําใหเกิดความ
ผิดปกติอยางมากในการเคลื่อนไหวของ แขน หรือขา อยางถาวร  
         ขอ 2 (10) (ช) กลามเนื้อหมดกําลังอยางหนัก (Myasthenia Gravis)   
 
  (11) โรคทางจิตเวช  
         ขอ 2 (11) (ก) โรคจิตท่ีมีอาการรุนแรงและเรื้อรัง  
                           (1) โรคจิตเภท (Schizophrenia)  
                           (2) โรคจิตกลุมหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, 
Induced Delusional Disorder)  
                           (3) โรคสคิซโซแอฟแฟคทีป (Schizoaffective Disorder)  
                           (4) โรคจิตท่ีเกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to 
Brain Damage and Dysfunction)  
                           (5) โรคจิตอ่ืนๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis)  
        ขอ 2 (11) (ข) โรคอารมณแปรปรวนท่ีมีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง  
                          (1) โรคอารมณแปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective 
Disorder)  
                          (2) โรคอารมณแปรปรวนท่ีเกิดจากโรคทางกาย (Other Mental 
Disorder due to Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disorder)  
                          (3) โรคอารมณแปรปรวนอ่ืนๆ (Other Mood (Affective) 
Disorder, Unspecified Mood Disorder)  
                          (4) โรคซึมเศรา (Depressive Disorder, Disorder, Recurrent 
Depressive disorder)  
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       ขอ 2 (11 ) (ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช  
                          (1) จิตเจริญลาชาท่ีมีระดับเชาวปญญา 70 หรือต่ํากวา (Mental 
Retardation)  
                          (2) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและ
ภาษา (Pervasive Developmental Disorder)  
 
(12) โรคอ่ืนๆ  
       ขอ 2 (12) (ก) กระเทย (Hermaphrodism)  
       ขอ 2 (12) (ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)  
       ขอ 2 (12) (ค) ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis)  
       ขอ 2 (12) (ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)  
       ขอ 2 (12) (จ) คนเผือก (Albino)  
       ขอ 2 (12) (ฉ) โรคลูปสอิธิมาโตซัส ท่ัวรางกาย (Systemic Lupus Erythematosus)  
       ขอ 2 (12) (ช) กายแข็ง ท่ัวรางกาย (Systemic sclerosis)  
       ขอ 2 (12) (ซ) รูปวิปริตตางๆ ไดแก  
                         (1) จมูกโหว  
                         (2) เพดานโหว หรือสูง หรือลิ้นไกสั้น พูดไมชัด  
      ขอ 2 (12 ) (ฌ) โรคผิวหนั ง ลอกหลุดตัวผิดปกติแต กําเนิด ชนิดเด็กดักแด 
(Lamellar lchthyosis & Congenital Ichthyosiform Erythroderma) 
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ผนวก  ข 
ประมาณการคาใชจายผูมีสิทธิ์เขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 

 
1. นักเรียนพยาบาลกองทัพบก (ประเภททุนกองทัพบก) 
    1.1 ชั้นปท่ี 1  คาธรรมเนียมการศึกษา   14,000    บาท 
    1.2 ชั้นปท่ี 2  คาธรรมเนียมการศึกษา   14,000    บาท 
    1.3 ชั้นปท่ี 3  คาธรรมเนียมการศึกษา   14,000    บาท 
    1.4 ชั้นปท่ี 4  คาธรรมเนียมการศึกษา     9,500    บาท 

รวม                           51,500    บาท 
     ** และคาใชจายเบ็ดเตล็ดตามประกาศของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เชน คาเสื้อผา
เกินสิทธิ์ประมาณ 15,000 บาท คาตรวจภูมิคุมกัน /ฉีดวัคซีน ประมาณ 5,000 บาท  
 
2. นักเรียนพยาบาลกองทัพบก (ประเภททุนสวนตัว)และทุนสวนราชการฝากเรียน 
คาใชจายในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (คาธรรมเนียมการศึกษา คาเสื้อผา 
คาอาหาร )   
ตลอดหลักสูตร 4 ป มีดังนี้ 
    2.1 ชั้นปท่ี 1  ประมาณคาใชจาย    130,000    บาท 
    2.2 ชั้นปท่ี 2  ประมาณคาใชจาย      85,000    บาท 
    2.3 ชั้นปท่ี 3  ประมาณคาใชจาย      85,000    บาท 
    2.4 ชั้นปท่ี 4  ประมาณคาใชจาย      60,000    บาท 

รวมคาใชจายในการศึกษาตลอดหลักสูตร    ประมาณ          360,000    บาท 
** และคาใชจายเบ็ดเตล็ดตามประกาศของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
 

หมายเหตุ 
- ท้ังนี้ วิทยาลัยฯ จะแจงรายละเอียดคาใชจาย ซ่ึงตองนํามาชําระในวันทําสัญญา ตาม
ประกาศของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกอีกครั้ง  
- รายละเอียดคาใชจายขางตนนี้เปนการประมาณการเบื้องตน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแกไข   
- การชําระคาใชจาย  สามารถแบงชําระแตละภาคการศึกษาในแตละชั้นป 
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ผนวก ค 
กําหนดการรับสมัครและคัดเลอืกบุคคลเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุนที ่๕๖ 

   
   ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
ลําดับ 

  
กิจกรรม วัน-เดือน-ป เวลา หมายเหต ุ

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

จ. ๗ ม.ค.๖๒ –                
พ. ๑๗ เม.ย.๖๒ 

  คาสมัคร ๓๕๐ บาท   
หมดเขตโอนเงินคาสมัครฯ              
พฤ. ๑๘ เม.ย.๖๒ 

๒ ประกาศรายช่ือผูสมัครท่ีมีสิทธ์ิเขา
รับการทดสอบบุคลิกภาพ  ตรวจ
รางกายและสอบสัมภาษณ 

ศ.๓ พ.ค.๖๒ ๑๒๐๐ เปนตนไป อาคารกองการศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
เว็บไซต  www.rtanc.ac.th 

๓ การทดสอบบุคลิกภาพและการ
ทดสอบ Aptitude test 

อ. ๗ พ.ค.๖๒ ๐๘๐๐-๑๖๐๐ อาคารกองการศึกษา/อาคาร
กองอํานวยการ วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก 

๔ การตรวจรางกายและทดสอบ
สมรรถภาพรางกาย 
( ว่ิงระยะทาง ๘๐๐ เมตร ) 

 พ. ๘ พ.ค.๖๒ ๐๗๐๐-๑๗๐๐ อาคารกองการศึกษาและ
อาคารกองการปกครอง 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

๕ การสอบสัมภาษณ พฤ. ๑๖ พ.ค.๖๒ ๐๗๓๐-๑๖๐๐ อาคารกองอํานวยการ 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

๖ การประกาศผลการคดัเลือกผูมสีิทธ์ิ
ทําสัญญาเขาเปนนักเรียนพยาบาล
กองทัพบก 

อ. ๒๑ พ.ค.๖๒ ๑๒๐๐ เปนตนไป อาคารกองการศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

๗ การทําสัญญาเขาเปนนักเรยีน
พยาบาลกองทัพบก 

จ. ๒๗ พ.ค.๖๒     

 ๗.๑ ผูผานการคัดเลือก               
(บุคคลจริง ) 

 
 

๐๗๐๐-๑๒๐๐ อาคารกองอํานวยการ 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

 ๗.๒ ผูผานการคัดเลือก                    
(บุคคลสํารอง ) 

 
 

๑๓๐๐-๑๖๐๐ อาคารกองอํานวยการ 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

๘ รายงานตัวเขาหอพัก อ.๓๐ ก.ค.๖๒ ๐๘๐๐ อาคารกองการปกครอง 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

๙ การปฐมนิเทศ และเปดการศึกษา จ.๕ ส.ค.๖๒  ๐๘๓๐-๑๒๐๐ อาคารกองการศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

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

เรียน    ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบคุคลพลเรือนเขาเปนนักเรยีนในหลักสูตรของ 
          วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก  ประจําป............................. 

           ขาพเจา..............................นามสกุล................................ผูสมัครสอบ
คัดเลือกเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หมายเลขผูสมัคร........................อยูบานเลขท่ี
. . . . . . . . . . . . . . . . .ห มู ท่ี . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ถ น น ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . .ตํ า บ ล /แ ข ว ง
...........................................อําเภอ/เขต  ....................... จังหวัด...............................     
เบอรโทรศัพท.................................. 
    ผูสมัคร มีความประสงคยื่นหลักฐานขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิมคือ 
                         ๑. เปนบุตรขาราชการทหาร  พนักงานของรัฐและลูกจาง   ในสังกัด
กองทัพบก  ผูท่ีไดรับการปูนบําเหน็จพิเศษตั้งแต ๗ ช้ันข้ึนไป   กรณีปฏิบัติหนาท่ีจากการ
สูรบ การตอสู หรือโดยการกระทําของฝายตรงขาม จนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต หรือปลด
ออกจากราชการ เนื่องจากพิการทุพพลภาพ และไมบรรจุกลับเขารับราชการใหม โดยมี
คําสั่งปูนบําเหน็จพิเศษเรียบรอยแลว เพ่ิมใหรอยละ ๑๐ คะแนนของคะแนนเต็ม 
                         ๒. เปนบุตรขาราชการทหาร พนักงานของรัฐและลูกจาง ในสังกัด
กองทัพบก   ผู ท่ีไดรับการปูนบําเหน็จพิเศษ ต่ํากวา ๗ ช้ันลงมา กรณีปฏิบัติหนาท่ี
ชวยเหลือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบ
เรียบรอย และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ ท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการ
ปฏิบัติหนาท่ี เพ่ิมใหรอยละ ๕ คะแนนของคะแนนเต็ม 
  ท้ังนี้ไดแนบเอกสารดังนี้ 

๑. สําเนาคําสั่งปูนบําเหน็จพิเศษ 
                        ๒. หนังสือรับรองเปนบุตรขาราชการทหาร พนักงานของรัฐและลูกจาง ในสังกัด
กองทัพบก 

    ๓. หนังสือรับรองการไดรับปูนบําเหน็จพิเศษกรณีปฏิบัติหนาท่ีตามขอ ๑ 
 หรือ ขอ ๒ 
       ( ลงชื่อ )...................................................................... 
       ( ........................................................................) 
-  ไดคะแนนเพ่ิมพิเศษภาควิชาการ  รอยละ.................ของคะแนนเต็ม 

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

    ( ลงชื่อ )................................................กรรมการตรวจสอบ 
      ( ..............................................) 
                ……..……/…….……../……..…….. 
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หนังสือรับรองวาผูสมัครเปนบุตรของขาราชการทหาร พนักงานของรัฐและลูกจางใน
สังกัดกองทัพบก 

 
ท่ี.................................                                          ชื่อหนวย................................... 

                                                   วันท่ี............เดือน...........................พ.ศ.............. 

         ขอรับรองวา (ยศ, ชื่อ – นามสกุล)................................................................ 
เปนขาราชการประจําการ ตําแหนง....................................................................................... 
สังกัด...................................................................................................................................... 
มีเวลารับราชการมาแลว............ป และเปน (บิดา/มารดา) ของ ........................................... 
ซ่ึงเปนผูสมัครเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกจริง 
 

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

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

                       ตําแหนง……………………………………..……………….. 

 
 

 
หมายเหตุ   ๑.  บิดา หรือมารดา  ของผูสมัครตองเปนขาราชการทหาร  พนักงานของรัฐ 
และลูกจางในสังกัดกองทัพบก 
        ๒. ผูลงนามรับรองเปนนายทหารกําลังพล หนวยตนสังกัด  
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หนังสือรับรองการไดรับปูนบําเหน็จพิเศษ 
ท่ี...................               ชื่อหนวย......................................... 
              วันท่ี............เดือน..............................พ.ศ...... 
เรียน   ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนในหลักสูตรของ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก   ประจําป.................... 
 ดวย (ชื่อ   นามสกุล).......................................................................................... 
สังกัด..............................................มีภูมิลําเนาอยูบานเลขท่ี............................หมูท่ี............... 
ถนน................................ตําบล...........................อําเภอ.........................จังหวดั.................... 
ไดยื่นคํารองขอใหตรวจสอบประวัติกับขอใหรับรองการประสบอันตรายถึงชีวิต พิการหรือ
ทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการของ (ยศ ชื่อ   นามสกุล)....................................................   
จึงขอรับรองวา (ยศ ชื่อ   นามสกุล)...................................................................................... 
ไดเคยประสบอันตรายถึงถึงชีวิต พิการหรือทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการดังนี้  
(ดูคําอธิบาย) 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
กับไดรับการปูนบําเหน็จพิเศษ.............ช้ัน      
และหรือพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนเกียรติ  คือ 
 ๑.......................................................................................................................
 ๒.......................................................................................................................
 ๓....................................................................................................... 
          (ลงชื่อ)  ............................................................. 
                    (...........................................................) 
                  ตําแหนง ............................................................... 
                      ขอรบัรองวาถูกตอง 
 
(ลงชื่อ)  ............................................................. 
          (...........................................................) 
                 เจาหนาท่ีผูตรวจสอบประวัติ 
หมายเหตุ  หนังสือรับรองนี้ขอไดท่ีหนวยตนสังกัดขาราชการผูนั้น ตั้งแตระดับกองพันข้ึนไป 
คําอธิบาย การรับรองการประสบอันตรายถึงถึงชีวิต พิการหรือทุพพลภาพในขณะปฏิบัติ
ราชการ ไดแก 
๑. กรณีไดรับการปูนบําเหน็จตั้งแต ๗ ชั้น ข้ึนไปจากการปฏิบัติหนาท่ีจากการสูรบ การ

ตอสู หรือโดยการกระทําของฝายตรงขาม จนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต หรือปลดออก
จากราชการ เนื่องจากพิการทุพพลภาพ และไมบรรจุกลับเขารับราชการใหม  

๒. กรณีไดรับปูนบําเหน็จต่ํากวา ๗ ชั้นลงมา จากการปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือเจาหนาท่ีของ
รัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอย และการ
ปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี 

 สิ   
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